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[SHKRIMI I KOPERTINËS SË PASME  

PËR VËLLIMIN E DYTË] 
 

“Reforma, revolucioni dhe republika. Lindja e Turqisë moderne, 1808-1975” 
është libri i dytë i veprës me dy vëllime “Historia e Perandorisë Osmane dhe e Turqisë 
moderne” (vëllimi i parë trajton periudhën nga viti 1280 deri më 1808, në të cilën turqit 
osmanë shtrinë sundimin e tyre nga një principatë e vogël në veriperëndim të Anadollit, 
në një perandori që, në kohën e shkëlqimit të saj, përfshiu të gjithë Evropën 
Jugperëndimore). Vëllimi i dytë shqyrton modernizimin e Perandorisë Osmane gjatë 
shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe në fillim të shekullit të njëzetë, përhapjen e nacionalizmit 
mes popujve të saj dhe ndryshimet revolucionare në institucionet dhe në shoqërinë 
osmane që çuan në rënien e Perandorisë dhe në lindjen e Republikës së Turqisë. Ky 
vëllim, që është mbështetur në kërkime të zgjeruara në arkivat osmane dhe në burimet 
perëndimore, analizon trysninë e jashtme, masat reformuese, ndryshimet institucionale 
dhe lëvizjet intelektuale që pësoi shoqëria heterogjene osmane gjatë shekullit të fundit të 
Perandorisë. 
 

Autorët përshkruajnë se si reformatorët e shekullit të nëntëmbëdhjetë ia dolën të 
reformojnë Perandorinë në shpërbërje, duke nisur me Tanzimatin (1839-1876), duke 
vazhduar gjatë mbretërimit të sulltan Abdylhamitit II (1876-1909) e deri në periudhën e 
Turqve të Rinj (1908-1918). Ata merren, gjithashtu, edhe me Çështjen Lindore dhe me 
ngjarjet madhore, si Lufta e Krimesë, Kriza Libaneze, Çështja Maqedonase, Lufta Ruso-
Turke, Kongresi i Berlinit, Luftërat e Ballkanit dhe revoltat armene, si dhe Deklarata e 
Balfurit, që ishin pasojë e synimeve të fuqive imperialiste të Evropës për të shfrytëzuar 
rënien osmane në të mirë të tyre. 
 

“Reforma, revolucioni dhe republika”, gjithashtu, studion ngjarjet e rëndësishme 
që kanë ndodhur në Republikën e Turqisë nga viti 1923 më 1975, duke përfshirë reformat 
e nisura nga Mustafa Qemal Ataturku, asnjanësinë në Luftën II Botërore, lindjen e 
demokracisë shumëpartiake, Qipron, çështjen e narkotikëve dhe marrëdhëniet e Turqisë 
me Perëndimin, përfshirë pjesëmarrjen e saj në NATO. Vëllimi mbyllet me një analizë të 
ndërtimit kushtetues e politik të Turqisë bashkëkohore dhe të problemeve të saj kryesore 
të brendshme e të jashtme. 
 
_____________ 
 

Stanford J. Shaw ka qenë pedagog i historisë turke dhe i asaj të Lindjes së 
Afërme në Universitetin e Kalifornisë, në Los Anxhelos, që nga viti 1968, ndërsa më parë 
ka qenë asistent dhe profesor i asociuar i historisë turke në Harvard mes viteve 1958 dhe 
1968. Ai ka qenë, gjithashtu, kryeredaktor i revistës “International Journal of Middle 
East Studies” që nga lindja e saj më 1970. 
 Profesor Shaw, që është një ndër të parët studiues perëndimorë në përdorimin e 
arkivave osmane, është autor i veprave “Mes të resë dhe të vjetrës: Perandoria Osmane 
nën sulltan Selimin III”, “Organizimi Financiar e Administrativ dhe Zhvillimi i Egjiptit 
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osman në kohën e Revolucionit Frëng”, “Buxheti i Egjiptit osman”, si dhe i monografive 
e i artikujve të panumërt mbi historinë institucionale e shoqërore osmane. 
 
 Ezel Kural Shaw ka lindur në Bebek të Stambollit, në Turqi. Ajo është arsimuar 
në Kolegjin Amerikan të Vajzave (Stamboll), si dhe në kolegjet e Vasarit e të Redklifit e 
më pas në Universitetin e Harvardit, ku ka marrë edhe gradën Ph.D. në vitin 1975. Ajo 
ka dhënë leksione në nivelin e lartë të kolegjit “Robert” (sot Universiteti i Bosforit) në 
Stamboll dhe në Universitetin Shtetëror të Kalifornisë, në Northrixh, dhe është historiane 
e kërkuese e asociuar në Universitetin e Kalifornisë, në Los Anxhelos. Dr. Shaw është, 
gjithashtu, autore e shumë artikujve shkencorë dhe ka punuar gjerësisht në arkivat 
osmane. 
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PARATHËNIE  

 
 

Gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë, Perandoria Osmane dëshmoi një përpjekje të 
vazhdueshme për reformë, çka bëri që institucionet e ruajtura e të respektuara prej kohësh 
në shtetin klasik osman të zëvendësoheshin me të reja, të frymëzuara nga një njohje në 
rritje e mendimit, e shoqërisë dhe e qeverisjes evropiane dhe të përmirësuara për t’u 
përshtatur me nevojat dhe kushtet osmane. Në këtë proçes, fusha e veprimit të qeverisë u 
shtri shumë më larg sesa kufiri i imponuar nga mënyra tradicionale osmane në çdo aspekt 
të jetës, duke kapluar grupet autonome fetare, ekonomike e shoqërore që kishin mbijetuar 
kaq gjatë si nënshtresa të shoqërisë osmane. Një burokraci e re, bashkëkohore dhe e 
perëndimorizuar zëvendësoi Klasën Sunduese, shtriu pushtetin e saj në mbarë 
Perandorinë dhe krijoi një sistem tejet të ndërlikuar të qeverisjes që sundoi me një 
autokraci të paparë në kohët tradicionale. 
 

Epoka e reformave moderne osmane filloi në dhjetëvjeçarin e fundit të 
mbretërimit të sulltan Mahmudit II (1808-1839), që hodhi themelet për atë që do të 
pasonte. Vepra e tij u zgjerua dhe, të paktën pjesërisht, u plotësua gjatë periudhës së 
reformës së Tanzimatit, e cila përfshiu mbretërimet e bijve të tij, Abdylmexhidit I (1839-
1861) dhe Abdylazizit (1861-1876), dhe u zbatua nga burokracia reformiste e Burrave të 
Tanzimatit, të udhëhequr nga burra shteti të aftë si Mustafa Reshit pasha, Ali pasha dhe 
Fuat pasha. 
 

Reforma në Perandorinë Osmane qe një proçes i koklavitur. Çdo zgjidhje krijonte 
probleme të reja. Zbatimi i ligjeve e i praktikave të reja ngadalësohej për një numër 
arsyesh. Mbi të gjitha, Perandoria mbetej shumë e gjerë, me një shoqëri heterogjene dhe 
me komunikacione relativisht të varfëra. Së dyti, mungesa e përvojës së reformatorëve 
dhe babëzia e fuqive të mëdha të Evropës për fitime në kurriz të një perandorie relativisht 
nën zhvillim, si dhe të popullit të saj, zgjati në pafundësi dhe thelloi edhe më shumë një 
varg problemesh ekonomike të trashëguara nga e kaluara. E treta, kërkesat për reforma 
shoqërore e politike, që në vetvete ishin rrjedhim i Tanzimatit, binin në kundërshtim me 
dëshirën e krerëve të tij për të modernizuar sa më shpejt e sa më me efikasitet që të ishte 
e mundur, pa vonesat dhe kompromiset që përmban një sistem demokratik. E katërta, 
elementë nacionalistë mes shtetasve të pakicave, të nxitur e të mbështetur nga Rusia dhe, 
në një masë më të vogël, nga fuqi të tjera perëndimore, kërkonin autonomi apo pavarësi 
nga Perandoria dhe i dramatizonin synimet e tyre me terrorizëm të herëpashershëm 
brenda trojeve osmane dhe me propagandë antimyslimane në Evropë. Së fundi, fuqitë e 
mëdha, megjithëse shqetësimi për të ruajtur baraspeshën evropiane të fuqisë nuk ua 
lejonte që ta shpërbënin e ta copëtonin Perandorinë, ndërhynë në punët e brendshme 
osmane për të siguruar përparësi politike dhe ekonomike për veten e tyre. Ndërsa 
reformatorët osmanë përmirësonin vetveten dhe programet e tyre sa më shumë që të ishte 
e mundur për të përballuar këto e të tjera sfida si këto, atyre u mungonin njohuritë, 
përvoja dhe fuqia që u nevojitej për t’i zgjidhur të gjitha këto brenda asaj kohe relativisht 
të shkurtër që u linin armiqtë e tyre. 
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Megjithëse reformatorët e Tanzimatit sollën një zgjerim të parimit të qeverisjes 
përfaqësuese, reformat e tyre kulmuan, si për ironi, me autokracinë sunduese të 
Abdylhamitit II (1876-1909), që i përmbushi reformat plotësisht. Pas një periudhe të 
shkurtër demokracie pas rrëzimit të tij nga froni, pasoi një rikthim në autokraci që nuk 
erdhi prej pasardhësve të tij, por pikërisht prej krerëve të regjimit të Turqve të Rinj 
(1908-1918), që vazhduan reformat në shumë fusha, si dhe e tërhoqën Perandorinë e 
papërgatitur në batakun e Luftës I Botërore, pas së cilës rrënimi e disfata çuan në 
shpërbërjen e saj përfundimtare. Reforma osmane, e menduar mirë, por jo gjithmonë e 
zbatuar mirë, si dhe e goditur prej problemeve të shumta e jo të lindura prej saj, 
megjithëse e solli Perandorinë pranë shoqërisë dhe institucioneve bashkëkohore 
evropiane, nuk ia doli që ta shpëtonte atë. Sidoqoftë, ajo kishte hedhur themelet e 
Republikës së Turqisë, e cila u ngrit nga rrënojat e Perandorisë nën udhëheqjen e Mustafa 
Qemal Ataturkut (1923-1938) dhe të pasuesve të tij. 
 

Historia moderne osmane dhe ajo turke janë rrëfyer shpesh, por zakonisht në bazë 
të materialeve burimore evropiane dhe në kontekstin e synimeve e të paragjykimeve 
evropiane. Vetëm në vitet e fundit janë hedhur hapa për ta trajtuar këtë histori në bazë të 
burimeve turke. Objekti i kësaj vepre është pikërisht që të bashkojë burimet perëndimore 
e ato turke, duke shtuar përfundimet e kërkimeve të autorëve në arkivat e në bibliotekat 
osmane dhe duke i paraqitur ngjarjet në kontekstin e tyre. 
 

Do të donim të shprehnim nderimin tonë për atë grup të vogël dijetarësh pionierë 
që e filluan këtë punë që në fund të Luftës II Botërore: Omer Lutfi Berkan, i Universitetit 
të Stambollit, Xhavit Bajsun, i Universitetit të Ankarasë, Nijazi Berkes, i Universitetit të 
Mekgillit, Roderik Dejvison, i Universitetit “Xhorxh Uashington”, Halil Inallxhëk, i 
Universitetit të Çikagos, Kemal Karpat, i Universitetit të Uiskonsinit, Enver Zija Karall, i 
Universitetit të Ankarasë, Erxhyment Kuran, i Universitetit të Haxhettepesë, Ankara, 
Bernard Ljuis, i Universitetit të Prinstonit, Sherif Mardin, i Universitetit të Bosforit, 
Stamboll, Ljuis V. Tomas, i Universitetit të Prinstonit, si dhe Ismail Haki Uzunçarshëllë, 
i Stambollit. Ne do të dëshironim t’u shprehnim, gjithashtu, mirënjohjen tonë të veçantë 
zotërinjve Midhat Sertollu, Turgut Ëshëksall dhe Rauf Tunxhaj, të Arkivave të 
Kryeministrisë, Stamboll; dhe drejtorëve e stafeve drejtuese të Arkivave e të Bibliotekës 
së Pallatit të Topkapësë, të Bibliotekës së Universitetit të Stambollit, të Bibliotekës 
Bashkiake të Stambollit, të Bibliotekës së Muzeut Arkeologjik të Stambollit, të 
Bibliotekës “Haki Tarik Us”, të Bibliotekës “Sulejmanije” dhe të Bibliotekës së 
Përgjithshme, Stamboll; Bibliotekës Kombëtare Turke dhe Bibliotekës së Shoqërisë së 
Historisë Turke në Ankara; Muzeut Britanik, Zyrës së Regjistrimeve Publike dhe Zyrës 
së Marrëdhënieve të Komonuellthit, Londër; Bibliotekës “Bodëlen”, Oksford; Bibliotekës 
së Universitetit të Kembrixhit; Arkivave “Ke d’Orsej”, Arkivave Kombëtare, Arkivave të 
Ministrisë së Luftës, të Shato dë Vensenit dhe Bibliotekës Kombëtare, Vjenë; Bibliotekës 
“Herri Elkins Uajdner” të Universitetit të Harvardit; Bibliotekës “Fajerston”, Universiteti 
i Prinstonit; dhe Bibliotekës së Kërkimeve Universitare, Universiteti i Kalifornisë, Los 
Anxhelos, pa ndihmën e të cilëve puna kërkimore për realizimin e kësaj vepre nuk do të 
ishte përmbushur kurrë. Do të dëshironim t’u shprehnim respektin tonë të veçantë dy 
studiuesve të historisë diplomatike evropiane, që me mungesën e tyre të paragjykimeve 
dhe me kërkimet për të vërtetën në lidhje me turqit, inkurajuan punën tonë: Uilliam L. 
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Langer, i Universitetit të Harvardit, dhe Leften Stavrianos, i Universitetit “Northuestern”. 
Së fundi, i jemi shumë mirënjohës stafit shumë kompetent dhe bashkëpunues të Zyrës 
Amerikane të Shtypit të Universitetit të Kembrixhit në Nju Jork, veçanërisht Kolin 
Xhonsit, Rona Xhonsonit, Kler Komnikut dhe Riçard Hollikut, që na kanë ndihmuar tej 
mase me durim dhe me përkushtim për të nxjerrë në dritë këtë vepër. 
 

Studimi i historisë osmane shoqërohet zakonisht me probleme të ndërlikuara në 
lidhje me drejtshkrimin e emërtimeve të vendeve. Turqishtja osmane shkruhej me shkrim 
arab dhe drejtshkrimi i saj në gjuhët perëndimore ka ndryshuar gjerësisht sipas gjuhës së 
përkthyesve. Kështu, tingulli i përfaqësuar me germën “j” në anglisht është kthyer në “dj” 
në frëngjisht dhe në “c” në turqishten e sotme.1 Emërtimet që u janë dhënë qyteteve të 
veçanta e madje edhe provincave të tëra, ndryshojnë, gjithashtu. Kështu, Stambolli, 
Izmiri dhe Edreneja, ndryshe nga turqishtja, vazhdojnë ende të quhen Kostandinopojë, 
Smirna dhe Adrianopojë në shumë gjuhë perëndimore. Për qëllime të njëtrajtshmërisë 
dhe të saktësisë, në këtë vepër janë përdorur emërtimet e turqishtes së sotme, me raste të 
rralla modifikimesh kur ato janë të pranuara gjerësisht në forma më të 
ndërkombëtarizuara ose kur paraqesin përshtatje të emërtimeve në arabisht apo në 
persisht. Datat osmane janë pasqyruar bashkë me të barasvlefshmet e tyre evropiane 
vetëm për citimet e librave, kur kalendari origjinal në përdorim është dhënë apo mund të 
zbulohet nga prova të brendshme. Nyja shquese arabe “el” është drejtshkruar sipas 
përdorimit më të përhapur të turqishtes së sotme për çdo fjalë, por në këtë rast, sikurse 
edhe në raste të tjera, drejtshkrimi i turqishtes nuk është kurdoherë i qëndrueshëm dhe ka 
ndryshuar shpesh me kalimin e kohës. 
 
 
 

STANFORD J. SHAW 
EZEL KURAL SHAW 

 
 
Los Anxhelos, Kaliforni 
janar 1977 

 
 

 

                                                 
1 Në drejtshkrimin tradicional të gjuhës shqipe për homonimet dhe toponimet me 
prejardhje turke, ky tingull pasqyrohet me shkronjën “xh” (Shën. i përkthyesve). 
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KAPITULLI 1 

 
 

FILLIMI I REFORMËS MODERNE OSMANE: 
KOHA E MAHMUDIT II, 1808 - 1839 

 
 
 
Më 29 maj 1807, sulltan Selimi III u rrëzua nga froni, ushtria e reformuar e Nizami 
Xhedidit (Nizam-ı Cedit) u shpërnda dhe përpjekjet e sulltanit për të modernizuar 
Perandorinë Osmane hynë në bllokim të përkohshëm. Forcat e reaksionit triumfuan sërish 
në radhët e Klasës Sunduese Osmane. Gjatë sundimit të shkurtër të pasardhësit të tij, 
Mustafait IV (1807 – 1808), jeniçerët dhe aleatët e tyre u përpoqën të eliminojnë të gjithë 
ata që kishin guxuar të kundërshtonin rendin e vjetër. Megjithatë, përpjekjet e tyre nuk 
patën sukses. Ata mbështetës të Selimit që kishin mundur të mbijetojnë, u bashkuan nën 
udhëheqjen e fisnikut danubian Mustafa pasha Bajraktari për të shpëtuar Selimin dhe për 
të rikthyer reformat e tij. Për këtë arsye, Bajraktari solli ushtrinë e tij në Stamboll, por 
përpara se ajo të merrte në dorë pallatin, Selimi u ekzekutua. Për të përmbushur qëllimet 
e tyre, Mustafa Bajraktari dhe mbështetësit e tij sollën në pushtet kushëririn e Selimit, 
Mahmudin II (1808 – 1839), me të cilin Selimi kishte qenë i burgosur në pallat dhe kishte 
pasur shumë mendime të përbashkëta për reformat (28 korrik 1808).2  
 
Po me kalimin e kohës, Mahmudi u shfaq si reformator shumë më i fuqishëm dhe i 
suksesshëm sesa Selimi. Mirëpo sundimi i tij do të ishte me tepri më i gjatë dhe do të 
duhej të kalonte shumë kohë, përpara se ai, në vitin 1826, të arrinte të shkatërronte trupat 
jeniçere, duke prerë, në këtë mënyrë, krahun ushtarak të konservatorëve dhe duke 
vendosur reformat osmane në rrugën e shkatërrimit të institucioneve të vjetra dhe të 
zëvendësimit të tyre me të reja, që, në pjesën më të madhe të rasteve, do të importoheshin 
nga Perëndimi.  
 
Cilat ishin shkaqet që e bënë Mahmudin II të ndryshonte nga Selimi III? Ata ishin rritur 
bashkë. Kishin kaluar nëpër të njëjtin sistem tradicional arsimor të pallatit, ku vetëm 
rrallë hynin rreze informacioni mbi botën e jashtme dhe mundësitë e fitimit të përvojës së 
nevojshme për të shndërruar idetë në realitet ishin të pakta. Megjithatë, Mahmudi kishte 
qenë dëshmimtar i dobësive dhe i pavendosmërisë së Selimit. Ai kishte vënë re, 
gjithashtu, se sa të suksesshme kishin qenë qoftë edhe reformat më të vogla, të filluara 
më programin e Nizami Xhedidit. Në fillimet e sundimit të tij, Mahmudi duket të ketë 
kuptuar se: (1) që reformat të ishin të suksesshme, ato duhej të mbulonin të gjitha nivelet 
e institucioneve dhe të shoqërisë osmane e jo vetëm disa elemente të ushtrisë; (2) e 
vetmja mënyrë që institucionet e reformuara të mund të vepronin ishte shkatërrimi i të 
vjetrave që do të zëvendësoheshin, në mënyrë që këto fundit të mos sabotonin punën e të 
parave; dhe (3) reformat duhej të planifikoheshin në mënyrë të kujdesshme dhe për to 

                                                 
2 Shaw, Empire of the Gazis, f. 273-277. 
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duhej të sigurohej mbështetja e duhur përpara se të viheshin në jetë. Këto mendime u 
shfaqën si pikat kryesore të politikave reformiste të Mahmudit në vitet që pasuan.  
 
 
 
 
Mustafa pasha Bajraktari si kryevezir, 28 korrik – 15 nëntor 1808 
 
Mahmudi II e nisi sundimin e tij nën hijen e njeriut që e pati sjellë në pushtet, Mustafa 
pasha Bajraktari, që ishte fisniku i parë provincial në historinë osmane që mbërriti majën 
e shtetit osman. Por edhe vetë Bajraktari ishte produkt i sistemit tradicional osman dhe, si 
rrjedhojë, konceptet e tij për reformë nuk shkonin larg. Edhe pse ai ishte ngritur në 
karrierë si fisnik province, pas ardhjes në pushtet, interesat e tij u zhvilluan ndaj qeverisë 
qendrore, të paktën për aq kohë sa të mund të siguronte pushtetin i tij dhe të ndjekësve të 
tij në Bullgari dhe për aq kohë sa edhe vetë Perandoria të mund t’i bënte ballë 
ekspansionit rus. Për të siguruar këtë, ndër hapat e parë që ai ndërmori ishte eliminimi i 
kundërshtarëve të reformave të Selimit. Reformistët, që, falë ushtrisë së Mustafa 
Bajraktarit, fituan atë lloj pushteti që nuk e patën gëzuar gjatë kohës së Selimit, nisën 
spastrimet ndaj ushtarëve rebelë, të cilët i larguan nga shërbimi, i vranë apo i internuan. 
Konservatorët u larguan, gjithashtu, nga pozitat në institucionet e Klasës Sunduese dhe u 
zëvendësuan me zyrtarë që ishin të hapur të pranonin udhëheqjen dhe reformat e reja. 
 
 
 
 
Dokumenti i Marrëveshjes 
 
Ngritja në pushtet e Bajraktarit i dëshmoi sulltanit se pushteti i qeveritarëve provincialë 
nuk mund të shpërfillej më. Kundërshtimet e tyre kishin ndihmuar në shkatërrimin e 
Nizami Xhedidit dhe ata përbënin sërish rrezik për reformat e ardhshme. Për këtë arsye, 
Mustafa Bajraktari u përpoq të përdorë emrin e mirë që gëzonte mes tyre, për t’i bindur 
që të pranonin reformat. Për këtë arsye, ai ftoi në Stamboll fisnikët më të rëndësishëm të 
Perandorisë, me të cilët ndau shqetësimin për problemet, me të cilat perandorisë i duhej të 
përballej. Ndoshta asnjë udhëheqës tjetër i kohës nuk do të kishte mundur të bindte 
fisnikët e pavarur e të përçarë të mblidheshin bashkë. Megjithatë, ai arriti ta bëjë këtë. 
Nga Anadolli erdhën udhëheqësit e dinastive të fuqishme siç ishin Karaosmanollutë dhe 
Çapanollutë, së bashku me kadi Abdurrahman pashain, guvernatorin e Karamanit, që 
kishte qenë fisniku më i besuar i Selimit dhe solli me vete 3000 ushtarë të stërvitur me 
taktikat bashkëkohore, ndoshta në shenjë kërcënimi, si dhe për të dhënë një shembull për 
fisnikët e tjerë. Nga Rumelia erdhën, gjithashtu, pjesa më e madhe e fisnikëve të 
rëndësishëm. Por këtu pati përjashtime. Ali Pasha i Janinës, i cili kontrollonte pjesën më 
të madhe të Shqipërisë dhe të Greqisë veriore, dërgoi vetëm një grup të vogël ushtarësh, 
të prirë nga një përfaqësues. Fisnikët e vegjël të Bullgarisë, që ishin, në të njëjtën kohë, 
edhe rivalët e Mustafa Bajraktarit, shmangën ardhjen që e shihnin si imponim të tij ndaj 
tyre. Të njëjtën gjë bëri edhe Muhamed Aliu, që shumë shpejt do ta shndërronte Egjiptin 
në provincën më të fuqishme të Perandorisë dhe më pas do të sulmonte Mahmudin II në 
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dy raste. Ndërsa fisnikët dhe qeveritarët e provincave të largëta arabe dhe anadollase nuk 
patën mundësi ta përshkojnë rrugën e gjatë për në Stamboll në kohën e duhur, edhe pse 
ata mbështesnin, në fakt, çdo përpjekje që do të zvogëlonte pushtetin e garnizoneve 
provinciale të jeniçerëve mbi ta.3 Fisnikët, pasi u pritën nga sulltani në pallatin e tij veror 
në Qaëthane (29 shtator 1808), zhvilluan një sërë takimesh për të diskutuar reformat e 
propozuara nga Mustafa Bajraktari, që u mbyllën me nënshkrimin e Dokumentit të 
Marrëveshjes (Sened-i Ittifak) nga të gjithë të pranishmit më 7 tetor 1808. 
 
Fisnikët dhe guvernatorët provincialë që firmosën dokumentin në fjalë ripohuan 
besnikërinë e tyre ndaj sulltanit dhe pranuan të njohin kryevezirin si përfaqësuesin e tij 
absolut (nenet 1 dhe 4). Në të gjithë Perandorinë, sistemi osman i tatimeve duhej të 
zbatohej plotësisht, duke përfshirë këtu edhe provincat, dhe të ardhurat nuk mund të 
shkonin për asnjë qëllim tjetër, pasi i përkisnin me të drejtë sulltanit (neni 3), dhe, si 
rrjedhojë, sulltani merrte zotim të vendoste taksa të drejta dhe të arsyeshme (neni 7). 
Duke qenë se mbijetesa e Perandorisë varej nga fuqia e ushtrisë, fisnikët premtuan të 
bashkëpunonin në procesin e rekrutimit të ushtarëve në provincat e tyre. Ushtria e re do të 
organizohej “sipas sistemit të paraqitur gjatë diskutimeve” (neni 2), ndërsa hollësitë nuk 
saktësoheshin. Fisnikët zotoheshin të ushtronin pushtetin në provincat e tyre në mënyrë të 
drejtë (neni 5). Ata zotoheshin të respektonin trojet dhe autonominë e njëri-tjetrit, duke 
vepruar individualisht dhe në grup si garantues për të përmbushur premtimet dhe në 
mbështetje të qeverisë qendrore për çdo kundërshtim që mund të lindte ndaj reformës. 
Zotimi përfshinte marshimin drejt Stambollit kurdoherë që të dëgjonin për rebelime dhe 
për këtë nuk u nevojitej aspak leja e sulltanit (neni 6). Në këtë mënyrë, marrëveshja nuk 
përmbante ndonjë program specifik mbi reformën ushtarake, por projekti i përgjithshëm i 
diskutimeve dhe parashikimet në të tregonin se Nizami Xhedidi i Selimit parashihej të 
rindërtohej duke pasur mbështetjen e plotë të atyre që ishin të pranishëm. Disa burime 
dëshmojnë se Mustafa Bajraktari propozoi që reforma të bëhen edhe me ushtarakët e 
vjetër, duke i dhënë fund parregullsive në emërime, duke shtruar kërkesën ndaj 
ushtarakëve të pamartuar që të jetonin në kazerma dhe të gjithë ushtarakët t’u 
nënshtroheshin disiplinës dhe stërvitjeve ushtarake në shkëmbim të pagave që merrnin. 
Këtu përfshihej edhe marrja e armëve evropiane. Megjithatë, këto plane nuk u pasqyruan 
në asnjë pikë të dokumentit.4 
 
Disa autorë e përmendin dokumentit në fjalë si “Magna Carta e osmanëve”, pasi ai ishte 
një marrëveshje ndërmjet sunduesit dhe fisnikëve të tij, që do të shërbente si kushtetutë e 
shkruar. Përpjekjet për të kufizuar pushtetin e sulltanit përsa i përket taksave dhe 
vendosjen e ndërsjellësisë së përgjegjësive dhe të detyrimeve dhe caktimi i vijave ndarëse 
ndërmjet qeverisë dhe sulltanit ishin, në të vërtetë, hapa drejt kushtetutshmërisë. Por 
sulltani, që nuk dëshironte të kufizonte pushtetin e tij si sovran, e shmangu nënshkrimin e 
dokumentit, duke mos pëlqyer, në veçanti, pohimin e të drejtave e të privilegjeve të 
fisnikëve provincialë dhe premtimet për qeverisje të drejtë. Si rrjedhojë, pakti u 

                                                 
3 Cevdet1, IX, 3-5; Juchereau, Revolutions, II, 199-209; Uzunçarsih, Alemdar, f. 138-143. 
4 Şanizade, I, 66-72; Cevdet1, IX, 332-338; Juchereau, “Revolutions”, II, 343-346; Karal, 
OT, V, 96 
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nënshkrua vetëm nga katër fisnikë. Pjesa tjetër u kthye në vendet e veta ndërsa 
konferenca vazhdonte punimet, pasi kuptuan se pavarësia e tyre do të kufizohej edhe nëse 
premtonin të ndihmonin qeverinë, të sundonin me drejtësi dhe të luftonin njëri-tjetrin për 
hir të qeverisë. Për më tepër, në ndryshim me Magna Carta-n, Dokumenti i Marrëveshjes 
nuk shërbeu për të zgjeruar çështjen e kushtetutshmërisë në Perandorinë Osmane.5 Për 
rrjedhojë, ai pati ndikim dhe rëndësi të kufizuar. 
 
 
 
 
Ushtria e Segbani Xhedidit 
 
Ndoshta ngaqë pas kësaj sulltani ndihej më i sigurt për mbështetjen e fisnikëve, apo nga 
frika se ata mund të hidhen kundër tij, menjëherë pas nënshkrimit të Dokumentit të 
Marrëveshjes, Mustafa Bajraktari u mundua të rindërtojë Nizami Xhedidin, por këtë e 
bënte në mënyrë të kujdesshme e të fshehtë për të mos alarmuar kështu kundërshtarët. 
Bërthama e forcës së re përbëhej nga një trupë pushkatarësh të shpejtë prej 3000 vetësh, 
që ishin sjellë në konferencë nga kadi Abdurrahman Pasha, të cilëve Bajraktari u shtoi të 
mbijetuarit e Nizami Xhedidit së bashku me ushtarë të sjellë nga pashallarët 
Karaosmanollu dhe Çapanollu. Kazermat e vjetra, që më parë ishin përdorur nga trupat e 
Nizami Xhedidit në Leventçiflig dhe në Yskydar, tashmë u riparuan dhe u vunë në 
shërbim të trupave të reja (3 tetor 1808). Në trupë u shtuan rreth 5.000 vullnetarë dhe në 
të gjithë Perandorinë u nxorrën urdhëra për rekrutime të reja. Për të shmangur qëndresën 
e jeniçerëve, armata e re nuk u quajt më Nizami Xhedid, por u inkuadrua në organizimet 
e vjetra ushtarake, të atashuara me trupën e kapëkulluve, pranë njësisë së trupës së 
segbanëve (mbajtësit e qenve), e cila ishte degë e jeniçerëve, dhe që pas kësaj do të njihej 
si Segbani i Ri (Segbani Xhedid).6 Kryeveziri emëroi komandant të trupës së re një ish-
oficer të Nizami Xhedidit, Sulejman Again, ndërsa kadi Abdurrahman Pasha shërbente si 
komandanti i vërtet i saj. Edhe pse armata e re nuk kishte fondet e saj, për të u ngrit një 
ministri e re, e cila do të siguronte fondet e duhura për trupën dhe do të quhej Ministria e 
Çështjeve të Luftës së Shenjtë (Umur-u Xhihadije Nezareti), emër që do të pëlqehej 
shumë nga ulemaja. Trupa ishte parashikuar të përbëhej nga 160.000 vetë dhe të ndahej 
në 100 regjimente (apo bylykë) dhe 3 divizione. Megjithatë, si fillim, armata e re do të 
kishte gjithsej vetëm 10.000 ushtarë dhe oficerë. 
 
 
 
 

                                                 
5 Berkes, f.90-91; Lewis, f. 74-75; Inalcık, “Sened”.  
6 Cevdet1, IX, 9, 12; Şanizade, I, 97-98; Uzunçarşılı, Alemdar, f. 144-145; Karal, OT, V, 
97 
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Reforma të tjera ushtarake 
 
Flota osmane u riorganizua, gjithashtu, nën komandën e kujdestarit dhe të këshilltarit të 
ngushtë të Mustafa Bajraktarit, Abdullah Ramiz efendiut, i cili përjashtoi shumë njerëz të 
paaftë, nxorri nga shërbimi anijet e vjetra dhe nisi ndërtimin e të rejave. Kazermat e 
Galatës, që ishin kthyer në qendra rebelimesh dhe komplotesh, u mbyllën ndërsa 
marinarëve iu kërkua të jetojnë në porte apo në anijet e tyre.7 Mustafa Bajraktari u 
mundua të reformojë edhe jeniçerët. Ai nxorri vendime që ndalonin shitjen e posteve, 
prezantoi sistemin e vjetër të emërimit sipas gradës dhe vjetërsisë dhe u kërkoi të gjithë 
anëtarëve të trupës të kryejnë stërvitje të rregullta dhe të kenë disiplinë. Ai propozi që 
jeniçerët të paguajnë për tollonat që merrnin për shpenzimet e tyre dhe jeniçerët pa 
shërbim të pezullohen, duke u munduar, kështu, të nxirrte paratë që do të shpenzoheshin 
për ushtrinë dhe flotën e re. Megjithatë, Mahmudi II, që kishte nuhatje të madhe politike, 
druhej se ndërprerja e të ardhurave ndaj disa mijëra njerëzve në mënyrë të papritur, do të 
çonte në lindjen e revoltave. Për këtë arsye, ai ndërhyri që masat në fjalë të pezullohen 
dhe të zëvendësohen me pagesa të përgjysmuara, ndërsa për ata që nuk u bindeshin 
masave vullnetarisht do të kishte konfiskime pasurish pa kompensim.8 
 
 
 
 
Reagimi i konservatorëve 
 
Por këto masa ndikuan në lindjen e reagimeve të opozitës konservative ndaj sulltanit dhe 
kryeministrit të tij. Ata, të cilëve iu kërkua të shërbejnë në trupën e re apo të dorëzojnë 
anëtarësitë e pabaza që kishin në trupën e vjetër, u zemëruan nga humbja e pozitave. 
Trupat e vjetra dhe masa e popullit nuk ishin gënjyer nga emri që i ishte dhënë armatës së 
re dhe e urrenin praninë e saj. Nga ana tjetër, Mustafa Bajraktari dhe njerëzit e tij që nuk 
ishin mësuar me pushtetin e ofiqit të tyre dhe jetën në qytetet e mëdha, shumë shpejt 
nisën të silleshin në mënyrë aq arrogante dhe vetëshkatërruese, saqë arritën të fyejnë edhe 
vetë sulltanin dhe ata që i kishin mbështetur më parë. Bajraktari sillej sikur ai të ishte 
sunduesi i vërtetë, lëshonte urdhëra pa ndjekur formalitetet e diskutimeve dhe të 
konsultimeve dhe protestave të Mahmudit iu përgjigj duke kërkuar zëvendësimin e tij me 
Selim Girajin, mëtuesin e fronit të Hanatit të Krimesë, që në atë kohë banonte në 
Stamboll.9 Në këtë mënyrë Bajraktari dhe mbështetësit e tij krijuan një armiqësi të 
përgjithshme duke keqpërdorur postin e tyre, nëpërmjet të cilit grumbullonin pasuri për 
vete, si dhe duke konfiskuar timare të shumta dhe prona të fondacioneve fetare në rastet 
kur administratorët e tyre nuk ushtronin dot të drejtat e tyre mbi to. Populli i Stambollit 
nisi të irritohej nga sjellja arrogante e ushtarëve të kryevezirit, që, ndërsa patrullonin 
                                                 
7 Asim, II, 237-240; Şanizade, I, 99-100, Cevdet1, IX, 16 Uzunçarşılı, “Alemdar”, f. 144-
147. 
8 Uzunçarşılı, “Alemdar”, f. 145-146; Asım, II, 237-238; Şanizade, I, 78-79; Cevdet1, IX, 
10-11; Karal, OT, V, 97; Schlechta-Wssehrd, p.191-192. 
9 Uzunçarşılı, “Alemdar”, f. 212; Juchereau, “Histoire”, II, 250-251. 
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rrugët, ndërshkonin padrejtësisht dyqanxhijtë dhe pronarët e tjerë. Si rrjedhojë, Mustafa 
Bajraktari dukej se e kishte mbushur kupën duke shkelur thuajse mbi të gjithë me 
karakterin e rëndë e të dhunshëm që shfaqte dhe me kënaqësitë që fitonte ndërsa trembte 
dhe fyente këdo që i vinte pranë.10 
 
 
 
Rrëzimi i Mustafa Bajraktarit dhe triumfi i reaksionit 
 
Ushtria dhe rojat vetjake të Bajraktarit dhe ushtria e Segbani Xhedidit, pjesë të së cilës 
ishin ende në procesin e mobilizimit dhe të stërvitjes, e bënë atë të gjithëpushtetshëm në 
Stamboll. Si rrjedhojë, armiqtë e tij shtynë fisnikët e Bullgarisë kundër tij, të cilët 
organizuan një sulm kundër Rusçukut në mes të tetorit. Bajraktari u detyrua të dërgojë 
shumicën e ushtarëve të tij për të mbrojtur pozitat në Bullgari dhe i zëvendësoi ata me 
malësorë të papunë që i kishte rekrutuar në Rumeli. Ushtarët e rinj të kryevezirit tashmë 
endeshin nëpër rrugët e Stambollit duke iu gëzuar mirësive të qytetit e duke plaçkitur 
edhe më shumë se pararendësit e tyre, por ata nuk ia dolën të siguronin mbrojtjen e duhur 
ndaj zotërisë së tyre.11 Dhe më në fund, shfaqja e parë publike e ushtarëve të Segbani 
Xhedidit gjatë çeljes së iftarit në ditën e fundit të Ramazanit, në ditën më të shenjtë të 
vitit islam (14 nëntor 1808) do të nxiste revoltën kundër Bajraktarit. Jeniçerët, që ishin të 
pranishëm gjatë iftarit, u acaruan aq shumë nga sfida e hapur e armiqve të tyre, saqë 
vrapuan drejt kazermave të tyre duke ngritur të gjithë trupën në revoltën që u ndez edhe 
më shumë nga përhapja e lajmit (të rremë) se kryeveziri kërkonte të shkatërronte trupën e 
tyre përgjithmonë. Në agimin e ditës tjetër, rebelët u drejtuan në Portën e Lartë, ku dyert 
qëndronin ende të hapura me rastin e festës. Ardhja e tyre papritmas detyroi Bajraktarin 
dhe rojat e tij vetjake të strehohen në një punishte të vogël baruti aty pranë. Por në çastin 
kur jeniçerët ishin duke u futur në punishte nga çatia, fuçitë e barutit shpërthyen, ndoshta 
aksidentalisht apo nga duart e Mustafa Bajraktarit, i cili mbeti i vrarë së bashku me 
njerëzit e tij dhe disa qindra jeniçerë që qëndronin jashtë.12 
 
Edhe kësaj radhe, Stambolli ra viktimë e mallkimit të ushtarëve rebelë fitimtarë, të cilët i 
kërkuan sulltanit t’u japë një aga të ri dhe një kryevezir më të pranueshëm për ta. 
Mahmudi tashmë ishte kthyer në gjendjen që Selimi kishte përjetuar pak kohë më parë. 
Por ai kishte mësuar nga e kaluara. Ai e dinte se lëshimet vetëm sa do të nxisnin rebelët 
të kërkonin gjithnjë e më shumë, derisa froni i tij t’i jepej me siguri Mustafait të rrëzuar, i 
cili kishte shumë mbështetës në pallat dhe jashtë. Në vend që të dorëzohej përpara 
kërkesave, ai fitoi kohë, ndërsa urdhëroi Ramiz pashain dhe kadi Abdurrahmanin të 
sillnin trupat e tyre në pallat (15 nëntor). Pas kësaj, ai i hodhi poshtë kërkesat e rebelëve 
dhe kur jeniçerët sulmuan, ata u zbrapsën keqas nga garnizoni i përforcuar i sulltanit. 

                                                 
10 Şanizade, I, 98; Asım, II, 240; Cevdet1, IX, 15-18. 
11 Uzunçarşılı, Alemdar, f. 213-214, I, 105; Cevdet1, IX, 20; Schlechta-Wssehrd, p.198. 
12 Asım, II, 243; Şanizade, I, 107-109; Cevdet1, IX, 26, 30-31, 33-35; Juchereau, 
Revolutions, II, 233. 
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Mahmudi siguroi edhe më tej pushtetin e tij duke urdhëruar ekzekutimin e Princ 
Mustafait dhe duke i hequr, kështu, rebelëve kandidatin alternativ për fronin osman.13 
 
Ngjarjet në fjalë do të çonin në lindjen e një konflikti të gjerë. Jeniçerët, që kishin fituar 
mbështetjen e artizanëve dhe të huliganëve në qytet, nisën një sulm masiv kundër pallatit, 
të drejtuar nga Shën Sofia, dhe në të njëjtën kohë i ndërprenë furnizimet me ujë (16 
nëntor 1808). Segbanët e rinj u përgjigjën me sulme jashtë pallatit, por atyre u mungonte 
organizimi dhe stërvitja e duhur dhe, të përballur me një armik që kishte epërsi numerike, 
ata nuk mundën të çajnë rrethimin. Në të njëjtën kohë, flota nisi të bombardojë kazermat 
e jeniçerëve dhe pozicionet e tyre përreth pallatit nga Kepi i Artë, ku ishte e vendosur. 
Bombardimet e flotës shkaktuan zjarre të mëdha, të cilat shkatërruan pjesë të mëdha të 
xhamisë së Sulltan Ahmetit, të Shën Sofisë dhe lagjen e Divan Jollusë, ku mbetën të 
vrarë disa mijëra qytetarë të pafajshëm. Pas kësaj, paria e jeniçerëve e kuptoi se në këtë 
mënyrë nuk mund të fitonte dhe se marrëveshja ishte rruga e vetme. Ata pranuan të 
nënshkruajnë, më pas, Marrëveshjen e Bindjes (Sened-i İtaat) ndaj sulltanit në shkëmbin 
të aministisë që ai u premtoi, por marrëveshja nuk u pranua nga jeniçerët e rangjeve të 
ulëta, të cilët kundërshtonin ekzistencën e trupës së segbanëve, ndërsa të tjerë prej tyre 
nuk mund të pranonin aktin e ekzekutimit të princ Mustafait dhe për këtë kërkonin 
rrëzimin e Mahmudit. Megjithatë, Mahmudi vazhdonte të bënte qëndresë në pallat me 
ndihmën e segbanëve. Në gjendjen e krijuar, ulemaja detyroi ushtarët rebelë të pranojnë 
kushtet e dhëna si e vetmja mënyrë për të shpëtuar nga zhdukja Derën e Osmanit. Por në 
bisedimet që pasuan, çështja e segbanëve ishte më e vështira për t’u zgjidhur. Më në 
fund, pas diskutimesh të gjata, më 17 nëntor,  u arrit një marrëveshje, sipas së cilës trupa 
e segbanëve do të shpërndahej, por anëtarëve të saj do t’u lejohej të jetonin në Stamboll 
pa u cënuar dhe sulltanit nuk do t’i kërkohej të dorëzonte asnjë nga mbështetësit e tij që 
ishin strehuar në pallat. Në gjendjen e krijuar, marrëveshja në fjalë ishte më i mira që 
mund të arrihej.14 Megjithatë rebelët nuk e respektuan marrëveshjen. Ndërsa segbanët po 
largoheshin nga pallati sipas marrëveshjes dhe ishin të çarmatosur e pa uniforma, jashtë 
pallatit atyre u kishin ngritur pritë, ndërsa grupe të tjera sulmuan dhe shkatërruan 
kazermat e tyre duke vrarë kë gjetën brenda. Mes të vrarëve kishte edhe një numër 
fisnikësh që kishin mbështetur reformat, ndër të cilët edhe Ramiz pashai dhe kadi 
Abdurrahmani. Deri në këtë çast dukej sikur reaksionarët kishin fituar. Megjithatë, 
Mahmudi qëndronte ende në fron, ndërsa ishte më i vendosur se kurrë për të vazhduar 
reformat, i bindur se trupa e re nuk mund të ndërtohej në mënyrë të efektshme në rast se 
trupa e vjetër, interesat e të cilës cënoheshin, nuk shkatërrohej plotësisht. Për më tepër, ai 
kishte kuptuar se reforma nuk duhej të prekte vetëm ushtrinë, por duhej të mbulonte të 
gjithë spektrin e institucioneve dhe të shoqërisë osmane. Mësimet e nxjerra deri më tani 
do të zbatoheshin në vitet që do të pasonin.15  
                                                 
13 Uzunçarşılı, Alemdar, f. 165. 
14 Asım, II, 258-259; Şanizade, I, 141; Cevdet1, IX, 47. 
15 Levy, f.. 60-86; Asım, II, 237-260; Şanizade, I, 91, 100-105, 107-112, 116-148; 
Cevdet1, IX, 12-55; Juchereau, “Histoire”, II, 250-271, dhe “Revolutions”, II, 217-239; 
Schlechta-Wssehrd, f. 199-228; Şanizade, I, 105-144; Arapyan, f. 16-26; Uzunçarşılı, 
Alemdar, f. 154-183. 
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Vitet e përgatitjes, 1808 – 1826  
 
Rezultatet e ngjarjeve të rëndësishme të nëntorit 1808 nuk ishin aq vendimtare sa ç’kishin 
qenë ato të revolucionit që kishte rrëzuar Selimin III një vit më parë. Luftimet kishin 
marrë fund jo nëpërmjet një dorëzimi pa kushte, por si pasojë e marrëveshjes së arritur. Si 
rrjedhim, Mahmudi II nuk ishte në pozita aq të dobëta ndaj rebelëve sa ç’kishte qenë 
Mustafai IV. Megjithatë, elementet kryesore të pushtetit nuk qëndronin në duart e tij. 
Provincat e Perandorisë qëndronin në duart e fisnikëve, të cilët, praktikisht, i 
kundërshtonin, tashmë, detyrimet ndaj tij. Trupa e re e segbanëve, e cila ishte themeluar 
si një instrument pushteti vetjak dhe, në të njëjtën kohë, si hapi i parë drejt modernizmit 
të ushtrisë, tashmë ishte zhdukur dhe forca e vetme ushtarake që ekzistonte përbëhej nga 
të njëjtët njerëz që kishin kundërshtuar reformat. Por Mahmudi II kishte treguar 
vendosmëri dhe përmbajtje të madhe gjatë krizave. Ai kishte dëshmuar forcën e tij për të 
luftuar, madje për të luftuar mirë, për të vënë në jetë vendimet që ai besonte. Në këtë 
drejtim, ai ndryshonte thellësisht me pavendosmërinë dhe dobësitë që kishin shoqëruar 
figurën e Selimit. Ky karakter do t’i shërbente atij gjatë 18 viteve në vijim, gjatë të cilave 
ai do të punonte për të ngritur një plejadë ushtarësh dhe shtetarësh të përkushtuar dhe do 
të priste ditët kur çasti do të vinte për të lëvizur një herë e mirë për të riparuar dëmet që 
perandoria kishte pësuar prej kohësh. 
 
 
 
 
Rindërtimi i ushtrisë 
 
Hapi i parë që Mahmudi duhej të merrte pas humbjes së segbanëve ishte rindërtimi i 
trupave tradicionale në mënyrë që Perandoria të kishte disa trupa, me të cilat të mund të 
përballej me armiqtë e saj, në veçanti Rusinë, me të cilën kishte vazhdimisht fronte lufte 
të hapura. Edhe kësaj radhe, sulltani nxorri dispozita, nëpërmjet të cilave u kërkonte 
jeniçerëve dhe spahinjve që t’u qëndronin besnikë rregullave tradicionale, që në 
emërimin e oficerëve të merrej parasysh aftësia dhe jo çështjet politike apo ryshfetet dhe 
që të gjithë ata që nuk stërviteshin dhe shërbenin në ushtri duhej të largoheshin. 
Megjithatë, pas çmobilizimit të segbanëve, urdhëresa të tilla nuk mund të zbatoheshin 
lehtësisht. Jeniçerët vazhdonin të ishin sërish të padisiplinuar, të keqstërvitur dhe të 
keqarmatosur. Aftësia më e mirë e tyre ishte mbrojtja e rendit të vjetër dhe jo përballja 
me ushtritë bashkëkohore evropiane. Nga ana tjetër, spahinjtë feudalë ishin kthyer në 
pjesë të një aristokracisë fshatare, ndërsa pjesa më e mirë e timareve kishte rënë në duar 
të çifligarëve të mëdhenj, të cilët në shumicën e rasteve qëndronin si sundues autonomë 
të provincave të tyre dhe ishin ortakë të çifligarëve të mëdhenj. Megjithatë sulltani arriti 
disa suksese në këtë kohë, si rindërtimi i trupave të vjetra vjetra, të cilat kishin hyrë në 
procesin e reformës kohë më parë dhe ishin të gatshme për pranimin e disiplinës dhe të 
ndryshimeve. Këtu vlen për t’u theksuar trupa e topçinjve dhe e transportuesve të topave 
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(numri i të cilëve ishte përkatësisht 4.910 dhe 2.129), të cilët ishin ndërtuar si një forcë 
efikase luftuese gjatë fundit të sundimit të Selimit.16 Mahmudi arriti të vendosë njerëzit e 
tij si komandantë të trupës, u rriti rrogat, i furnizoi me armatime të reja dhe me kazerma 
më të mira dhe, pa bërë shumë zhurmë, arriti të dyfishojë forcën e tyre, kështu që në vitin 
1826 ata numëronin afro 10.000 topçinj dhe 4.400 transportierë topash gjithsej, të cilët 
shërbenin si balancues ndaj forcës së jeniçerëve.17 Mahmudi ndërtoi edhe një forcë 
artilerie malore prej 1.000 vetësh, të stërvitur dhe të organizuar sipas metodave 
perëndimore, e cila, edhe pse u thye dhe u shkatërrua nga rusët në 1812, u rindërtua 
sërish më pas duke i shërbyer sulltanit si një forcë besnike, e stërvitur dhe e paguar mirë, 
dhe si pjesë e gardës së tij personale, që e mbronte ndaj veprimeve të kundërshtarëve të 
tij.18 
 Kërcënimet e vazhdueshme që perandoria merrte nga jashtë e bënin të nevojshme 
vëmendjen ndaj sistemeve ushtarake. Për këtë, Mahmudi punoi vazhdimisht për të 
rindërtuar dhe modernizuar flotën osmane nën drejtimin e kryeadmiralit Mehmet Husrev 
Pasha (guvernator i Egjiptit përpara Muhamed Aliut). Ai shërbeu në këtë post për 12 vjet, 
në dy afate (22 dhjetor 1811 – 2 mars 1818; dhe 9 dhjetor 1822 – 9 shkurt 1827). Në 
përgjigjen që Porta e Lartë duhej të jepte ndaj rebelimit grek, u ndërtuan luftanije të reja. 
Për të zëvendësuar detarët grekë nga ishujt e Egjeut, Porta e Lartë rekrutoi detarë 
myslimanë, të cilëve u siguroi paga dhe kushte të mira punësimi, në mënyrë që ata të 
pranonin kushtet e vështira të stërvitjes dhe disiplinën që kërkohej.19 Pas përfundimit të 
luftës me Rusinë, flota e Danubit u modernizua gjithashtu, së bashku me bazat e saj në 
Ibrail, Silistri, Rusçuk dhe Vidin.20 Që në vitet e para të sundimit të Mahmudit, në kufijtë 
e Perandorisë u riparuan kështjellat dhe u krijuan trupa të reja garnizonesh kufitar,e që 
kishin aftësi dhe dëshirë për t’i qëndruar armikut.21 Arsenalet detare dhe të artilerisë, së 
bashku me fabrikën e barutit, të ndërtuar nga Selimi në Azadllë, u riorganizuan dhe u 
modernizuan me ndihmën e teknikëve të huaj. Për më tepër, njerëzit e Mahmudit 
rishikuan procedurat e sigurisë, për të qenë të sigurt se njerëzit që punonin në to ishin 
besnikë dhe syçelë.22 Dhe së fundi, topa të rinj, musketa dhe armë të tjera të vogla u blenë 
në Evropë dhe u vendosën në pallat e gjetkë, për të qenë të gatshme kur ato do të duhej të 
përdoreshin në shërbim të sulltanit.23  
 

                                                 
16 Shaw, “Between Old and New”, f. 122-123. 
17 BVA, “Kanunname-i Askeri”, II, 1a-b; Uzunçarşılı, “Kapukulu”, II, 108. 
18 BVA, Kepeci, numrat 3258, 3259; Kanunname-i Askeri, II, 1a-7b; Cevdet Askeri, no. 
449; ; Şanizade, II, 156; Cevdet1, XII, 167; Levy, f. 101-103. 
19 Esat, “Tarih”, I, 258a-b, 296b-297a; Cevdet1, XII, 122; Levy, f. 103-105. 
20 Şanizade, III, 22-25. 
21 Cevdet2, X, 218-219; Şanizade, IV, 98, 104-106, 128-129; Levy, f. 106; BVA, Kepeci, 
nos. 4825-6, 4829-35, 4985. 
22 Lütfi, V, 145-146. 
23 BVA, HH 48523, 48958; BVA, Kepeci, 6699, 6702, 6706; Levy, p.106. 
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Pasi rifitimit të besimit ndaj rojave personale, lëvizja tjetër që sulltani do të bënte ishte 
reformimi i jeniçerëve në masën më të madhe të mundshme dhe caktimi i njerëzve të tij 
në pozitat kyçe të trupës. Oficerët dhe çdokush tjetër që kundërshtonte hapur autoritetin 
apo ngrinin zërin ndaj masave ushtarake të tij ndërshkoheshin duke u internuar dhe në 
disa raste edhe duke u ekzekutuar në mënyrë të fshehtë. Oficerët e vjetër të trupës nisën 
të zëvendësoheshin me më të rinj, të cilët ishin më të hapur ndaj ndikimit të pallatit dhe 
më të besueshëm për sulltanin.24 Në këtë mënyrë, Mahmudi do të siguronte mbështetjen e 
Hysen agait, i cili u bë aga i të gjithë trupës (26 shkurt 1823). Duke pasur mbështetjen e 
Ali pasha Silahtarit, Hyseni përfitoi nga posti i këtij të fundit si kryevezir (10 mars – 13 
dhjetor 1823) për të larguar disidentët nga trupa duke i përjashtuar, duke nxjerrë me 
detyrim në pension dhe duke pezulluar. Lëvizjet qenë aq të mëdha, saqë sulltani e 
shpërbleu me gradën e vezirit dhe titullin e pashait. Pas kësaj, ai do të njihej si aga Hysen 
pasha apo shkurt si Aga pashai, duke u kthyer në një nga figurat më të rëndësishme 
ushtarake të kohës.25 Por kur këto lëvizjet drastike nxitën kundërshtime brenda korpusit 
të jeniçerëve, Mahmudi e largoi Aga pashain nga detyra e komandantit të trupës (tetor 
1823) dhe e caktoi guvernator të Bursës e të Izmitit dhe komandant të kështjellave të 
Bosforit, duke dashur ta mbrojë këtë të fundit nga armiqtë e tij dhe duke pasur kujdes që 
forcat e rëndësishme pranë qytetit të drejtoheshin nga një komandant i besueshëm dhe 
oficer i aftë.26 
 
Largimi i Hysenit agait nga trupa e jeniçerëve nuk do të thoshte se Mahmudi kishte hequr 
dorë nga planet për të pasur mbështetjen e oficerëve të trupës, por kjo lëvizje vetëm sa e 
ndihmoi sulltanin duke krijuar një vend të lirë më shumë në hierarkinë e jeniçerëve, që do 
të përdorej si mundësi për të vënë njerëz të besueshëm në vende kyçe të armatës. Njëri 
nga personat që u ngritën në këtë mënyrë ishte Xhelaledin Mehmet agai, i cili, në shtator 
të vitit 1825, u emërua si komandanti i fundit i armatës dhe, nëpërmjet këtij posti, ai 
ndihmoi sulltanin për të dobësuar dhe, më në fund, për të shkatërruar trupën.27 Një tjetër i 
promovuar ishte edhe Ahmeti Pabuçiu (Ahmet Pabuçu), një oficer i Armatës Detare që 
ndërtoi një forcë lundërtarësh dhe rojash në Kepin e Artë, të cilët i vuri në shërbim të 
sulltanit, duke arritur të sigurojë një varg emërimesh detare që kulminuan me postin e 
kryeadmiralit menjëherë pas shkatërrimit të trupës së jeniçerëve (24 tetor 1828 – 13 janar 
1830).28 Megjithatë përpjekjet e mësipërme ishin vetëm politike dhe ato nuk arritën të 
kthehen në politika që do të synonin të reformonin apo të disiplinonin trupën. Si pasojë, 
jeniçerët vazhduan të mbeten të pazotë si edhe më parë, të vazhdojnë të thyhen nga 
                                                 
24 Reed, f. 51-70; Levy, f. 107; Esat, “Tarih”, I, 8a, 41a, 94a-b, 139-141a, 155b, 248a-b, 
290b, 316b; Şanizade, I, 185, 201-202, II, 11-13, 76-78, 234-237, 291-292, III, 89-90; 
“Vakayi-i Enderun, f. 206-207, 223, 238-239, 288-289; Cevdet1, IX, 208, 210, 228, 273, 
293, XII, 61, 79-80, 123-151; BVA, HH 17884, 17328; Uzunçarşılı, “Kapukulu”, I, 522. 
25 Howard Reed, “Agha Huseyin Pasha,” EI 2, III, 628-629; Levy, f. 108-109; Esat, 
“Tarih”, I, 162a-b; “Vakayi-i Enderun”, p.271. 
26 Cevdet1, XII, 82-84, 96-97; Levy, f. 108-109; Walsh, “Residence”, II, 502-518. 
27 Cevdet1, XII, 123, 151. 
28 Cevat, I, 369; Walsh, “Residence”, II, 518-520; Levy, f. 109. 
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rebelët grekë dhe krijojnë turbullira nëpër rrugët e Stambollit, ndërsa njësitë e vendosura 
nëpër provinca vazhdonin të shkaktonin më shumë probleme për zyrtarët dhe popullatat 
vendëse sesa edhe vetë armiqtë.29 
 
 
 
 
Lufta për pushtet politik 
 
Mahmudi II ishte i ngadaltë në shtrirjen e pushtetit dhe në kryerjen e reformave, për 
arsyen e vetme se ai nuk ishte zotërues i shtëpisë së tij. Pushteti i vërtetë i Klasën 
Sunduese qëndronte në duart e parisë së institucioneve shtetërore, të cilët do të kishin 
qenë mesë të lumtur ta shohin sulltanin të rrëzuar në rast se në Shtëpinë e Osmanit do të 
kishte kandidatë për ta zëvendësuar. 
 
Në regjimin osman, gjatë dhjetëvjeçarëve të parë të sundimit të Mahmudit, kishte disa 
qendra politike që zotëronin fuqi politike. Kështu, shejhulislami përfaqësonte dhe 
kontrollonte të gjithë ulemanë. Agallarët e jeniçerëve dhe të trupave të tjera, së bashku 
me komandantët e regjimenteve të ndryshme, përbënin një tjetër forcë, sikurse edhe 
kryeqatipi përfaqësonte shkruesit dhe zyrtarët e plotëfuqishëm në luftërat e pafund për 
pushtet. Në këtë situatë, sulltani luante lojën në mënyrë më të mirë që të mundte, duke 
zhvendosur emërimet nëpër pozita sa për interes të një partie, aq edhe për tjetrën, duke 
mos u lejuar në asnjë çast kundërshtarëve të tij të qëndrojnë në pushtet për një kohë të 
gjatë dhe të ndërtojnë baza mbështetëse dhe duke krijuar në të njëjtën kohë pushtet të 
mjaftueshëm për vete, me të cilin mund të kontrollonte fuqinë e përgjithshme të 
kundërshtarëve dhe të vendoste mbështetësit e tij në pozita të rëndësishme. 
 
Njëri nga udhëheqëit konservatorë më jetëgjatë dhe më me ndikim të kohës ishte Mehmet 
Sait Halet efendiu (1761 – 1823), i cili ishte anëtar i ulemasë dhe mik i ngushtë i Galip 
Dedesë, dervishit mevlevi të teqes së Gallatës. Haleti kishte shërbyer si ambasador osman 
në Paris, falë mbështetjes që kishte pasur nga pallati gjatë sundimit të Selimit, por 
shërbimi i tij i gjatë (1802 – 1806) në Paris vetëm sa i kishte shtuar kundërshtimet për 
pranimin e metodave perëndimore në Perandorinë Osmane. Pas kthimit në Stamboll, ai 
kishte marrë pjesë në koalicionin e konservatorëve që mundësoi rrëzimin e Selimit, por 
për shkak të ndenjave probritanike, ai ishte syrgjynosur në Kytahja gjatë kohës së 
rrëzimit të Mustafait IV dhe sundimit të përkohshëm të Mustafa Bajraktarit. Pas kësaj, ai 
mundi t’i shërbejë Mahmudit II gjatë viteve të para në pushtet. Roli i tij në dhënien fund 
të sundimit të gjatë të udhëheqësit mamluk të Bagdadit, Sulejman Agait, dhe vendosja e 
kontrollit të drejtëpërdrejtë osman në Irak (1810) e bënë sulltanin të fitojë një konsideratë 
të veçantë për të dhe emërimi i tij si mbikëqyrës i oborrit të sulltanit (kethüda-i rikab-i 
hümayun) e më pas si vulëmbajtës i Këshillit Perandorak (10 shtator 1815) e kthyen atë 
në këshilltarin më të afërt politik dhe ushtarak të Mahmudit. Edhe pse Haleti do të 
mbështeste dhe ndihmonte Mahmudin në organizimin e fushatave ushtarake kundër 
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fisnikëve dhe armiqve të ndryshëm të jashtëm, ai ishte kundërshtar i çdo përpjekjeje për 
modernizim, sidomos të trupës së jeniçerëve, dhe për këtë edhe ndërtoi një koalicion 
udhëheqësish konservatorë. Mesa mund të kuptohet, mbështetja e tij për synimet e 
Mahmudit për të dobësuar fisnikët provincialë ishte, në të vërtetë, një përpjekje për të 
forcuar miqtë e tij mes jeniçerëve dhe ulemasë, duke eliminuar, në këtë mënyrë, rivalët e 
tyre kryesorë politikë nëpër provinca.30 
 
Opozitën kryesore Haleti e hasi te kryeadmiral Mehmet Husrev pashai, te kryeqatipi 
Xhanip Mehmet Besim efendiu (1817 – 1821), që ishte zotërues i elementeve më të mira 
të kulturës perëndimore e islame, si dhe te Mehmet Sait Galip pashai (1763 – 1829), që 
ishte, ndoshta, liberali më i madh i kohës. Galipi, që kishte lindur në Stamboll, e kishte 
nisur karrierën në rininë e tij si zyrtar i korporatës së shkruesve, duke u zgjedhur nga 
Selimi si i dërguar i tij i veçantë në Paris për bisedimet që kulmuan me Paqen e Amjanit 
(1802). Galipi kishte përpiluar për sulltanin një raport që do të ndikonte në mënyrë 
drastike përpjekjet e Selimit për reformë.31 Pas kësaj, ai u kthye në udhëheqësin më të 
rëndësishëm të korporatës së shkruesve për dhjetëvjeçarin që do të pasonte, ku edhe 
shërbeu si reis në tri periudha (tetor 1806 – 25 korrik 1807; 16 prill 1808 – korrik 1811; 
dhe 22 janar – korrik 1814). Ai qe një anëtar aktiv i Komitetit të Rusçukut, që vendosi 
Mahmudin në fron. Ai kishte mbështetur fuqishëm edhe reformat e Mustafa Bajraktarit 
dhe kishte arritur t’i shpëtonte ekzekutimit nga ana e rebelëve vetëm falë emrit të mirë që 
gëzonte për ndërshmëri dhe, ndoshta, nga mungesa e dëshirës që rebelët kishin për të 
poshtëruar shkruesit.32 Së fundi, Galipi përdori ekspeditën e Haletit kundër Ali pashait të 
Janinës (1820), e cila çoi në vdekjen këtij të fundit dhe fillimin e Revolucionit Grek 
(mars 1821), si pretekst për të siguruar pezullimin dhe internimin e Haletit (nëntor 1822) 
dhe vrasjen e tij pak më vonë.33 
 
Largimi i Haletit i siguroi Mahmudit më shumë dorë të lirë për të manipuluar grupimet 
politike dhe individët e veçantë. Haleti u zëvendësua si kryevezir nga rivali i tij, Abdyllah 
Pasha Deliu (10 nëntor 1822 – 10 mars 1823), të cilit ju ngarkua si detyrë largimi nga 
postet qeveritare i miqve të Haletit. Pas kësaj, edhe ai u pezullua, mesa duket nga 
dështimi i tij për të kontrolluar trupën e jeniçerëve.34 Abdyllahu do të zëvendësohej nga 
shpatëmbartësi i dashur i sulltanit, Ali Pasha Silahtari (10 mars – 13 dhjetor 1823), 
kontributi kryesor i të cilit do të ishte thellimi i emërimit të njerëzve besnikë në postet 
kryesore të jeniçerëve dhe përmbajtja e shejhulislamit nga reagimet e forta kundër 
lëvizjeve të sulltanit.35 Zëvendësuesi i tij qe Galip pashai, i cili u soll në pushtet me 
shpresën së përvoja e tij në marrëdhëniet me jashtë do ta ndihmonte atë në zgjidhjen e 
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problemeve që kishte shkaktuar Revolucioni Grek dhe në zhvillimin e planeve të sulltanit 
për shkatërrimin e jeniçerëve (13 dhjetor 1823 – 14 shtator 1824).36 Për këtë arsye, Galipi 
iu përkushtua të dy problemeve në mënyrë të plotë, duke siguruar në njërën anë 
ndërhyrjen e ushtrisë së Muhamed Aliut për të paqësuar grekët dhe në të njëjtën kohë të 
përdorte dështimet që jeniçerët kishin marrë nga vetë grekët për t’i diskredituar ata, duke 
bindur, në këtë mënyrë, shumicën e osmanëve dhe masat popullore se institucioni ishte 
vjetëruar dhe nuk kishte më aftësi për të mbrojtur perandorinë. Galipi vendosi njerëzit e 
sulltanit nëpër pjesët e tjera të ushtrisë së kapëkulluve, duke përgatitur, në këtë mënyrë, 
gjendjen për ditën kur jeniçerët do të eliminoheshin një herë e mirë. Por intrigat e 
vazhdueshme të pallatit, si dhe mendimi se, si një ish-shkrues, ai nuk do të ishte në 
gjendje të drejtonte ushtrinë kur të vinte koha për t’i larë përfundimisht duart me 
jeniçerët, çuan në zëvendësimin e Galipit me ushtarin e aftë Selim Mehmet pasha 
Benderliun (14 shtator 1824 – 1828), që kishte fituar përvojë ushtarake gjatë luftimeve që 
kishte zhvilluar kundër rusëve, si dhe në Siri e në Tripoli. Ai kishte shërbyer edhe si 
kryevezir disa kohë më parë (28 mars – 30 prill 1821).37 Nëpërmjet kësaj parade 
ministrash, fuqia e sulltanit dhe sundimi i politikës prej tij u bë më i dukshëm, sikurse 
edhe vendosmëria e tij për të vendosur kontroll të plotë në rastin më të parë. 
 
 
 
 
Reformat e Muhamed Aliut në Egjipt 
 
Pothuajse çdo hap që Mahmudi II shpresonte të ndërmerrte në Stamboll, gjatë kësaj kohe, 
po vihej në punë me mënyra e reforma shumë më të suksesshme në provincën e Egjiptit, 
duke krijuar, kështu, precedente që do të shërbenin si shembuj, por, në të njëjtën kohë, 
edhe si shtytje për shumë nga reformat që sulltani ndërmori pas vitit 1826. Njeriu që po 
drejtonte këto reforma ishte modernizuesi më i famshëm i historisë së Lindjes së Mesme 
të shekullit të nëntëmbëdhjetë, Mehmet Aliu, apo siç ai njihet në arabisht, Muhamed 
Aliu, guvernatori osman i Egjiptit nga viti 1805 deri më 1848 dhe themeluesi i dinastisë 
që do të drejtonte vendin për më shumë se një shekull. Problemet që Muhamed Aliut i 
duhej të përballonte ishin shumë të ngjashme me ato të Mahmudit II. Egjipti i kësaj kohe 
trashëgonte institucionet e Perandorisë Osmane që prej tre shekujsh dhe problemet që 
ekzistonin ishin të pothuajse të njëjta. Si rrjedhojë, edhe zgjidhjet duhej të ishin të njëjta. 
Megjithatë, Mahmudit II i duhej të lëvizte me kujdes, ndërsa Muhamed Aliu ishte në 
gjendje të ecte me reformat shumë më shpejt dhe në mënyrë të plotë, pasi ekspedita 
franceze në Egjipt (1798 – 1801), si dhe rivendosja e pushtetit osman më pas, e kishte 
zhvendosur në mënyrë efikase Klasën Sunduese dhe, së bashku më të, opozitën e 
interesave që kishin munduar për shumë kohë Selimin dhe Mahmudin. Prania e forcave 
mamluke, osmane dhe britanike në Egjipt, që kishin pasuar tërheqjen franceze, i kishin 
mundësuar Muhamed Aliut, i cili kishte ardhur në vend si komandant i forcave shqiptare 
dhe boshnjake të ushtrisë osmane, të shihej si mbrojtës i interesave popullore dhe i të 
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drejtës së sulltanit kundër pushtuesve të ndryshëm. Për këtë arsye, ai u emërua guvernator 
i vendit me kërkesë popullore (14 maj 1805) dhe më pas u konfirmua në këtë post nga i 
dërguari i sulltanit, pasi ky i fundit kishte ardhur në vend dhe ishte njohur me mbështetjen 
që ai gëzonte. 
 
Pasi Muhamed Aliu u shpall guvernator, problemi kryesor që i dilte atij ishte vendosja e 
autoritetit të tij në spektrin politik vendës, ku ai qëndronte mes shumë rivalëve për 
pushtet. Dhe zgjidhja i Mehmet Aliut në këtë pikë ishte që të mbështetej në forcën e 
ulemasë, të artizanëve dhe të krerëve e të esnafëve tregtarë vendës, si dhe në autoritetin e 
sulltanit dhe të garnizonit osman, kundër kundërshtarëve mamlukë, që u printe Muhamed 
Elfi beu, i cili ishte njeri i britanikëve. Guvernatori i ri pasi përmbushi detyrimet 
financiare ndaj Stambollit, u kujdes të paguajë bakshishe të mira në oborrin e sulltanit, 
duke paralizuar përpjekjet e ambasadorit britanik, i cili kërkonte të siguronte transferimin 
e tij në Selanik (1806). Pas kësaj, Muhamed Aliu përforcoi pozitat e tij duke mposhtur 
mamlukët dhe duke shpërndarë ushtritë e tyre në emër të sulltanit dhe të popullit 
egjiptian. Në kohën e fillimit të luftës ruso – osmane (1806 – 1808), Britania u mundua të 
pushtojë Egjiptin sërish, por Muhamed Aliu arriti të bashkojë vendin kundër agresionit të 
huaj. Pas kësaj, ai arriti të zhdukë të gjithë mamlukët e mbetur nëpërmjet Masakrës së 
Kështjellës (1 mars 1811). Dhe më pas, me ushtarët e tij shqiptarë dhe boshnjakë, të cilët 
i përdornin fitoret për përfitime vetjake, ai përmbushi kërkesën e sulltanit për ndihmë 
kundër vahabitëve në Arabi (1811 – 1812). Suksesi kundër këtyre të fundit i dha 
Muhamed Aliut prestigj të jashtëzakonshëm në Stamboll dhe në Kairo. Ai arriti të kënaqë 
edhe ulemanë e Egjiptit duke i kthyer pronat që i ishin rrëmbyer më parë nga mamlukët, 
si dhe duke ruajtur këshillat konsultativë, të institucionalizuar nga francezët, për t’u 
dhënë dijetarëve fetarë hapësirë për t’u shprehur për politikat qeveritare. Ryshfete të 
shumta bënë që ulemaja të mos i kushtonte vëmendje përqendrimit hap pas hapi të të 
gjithë pushtetit në duart e tij. Në të njëjtën kohë, ai vazhdonte të njihte pushtetin osman 
dhe të paguante detyrimet në mënyrë të rregullt. Kur lindi nevoja, ai ofroi mbështetjen e 
duhur ushtarake në Arabi kundër vahabitëve (1818 – 1820) dhe kundër rebelëve grekë. 
 
Gjatë kohës kur Muhamed Aliu ndërtoi pushtetin e tij nëpërmjet pajtimit apo largimit të 
elementëve kryesorë nga politika e Egjiptit, ai zhvilloi bazat e tij të pavarura politike, 
kryesisht duke nisur reformat që do të ndiqeshin gjatë viteve të mbetura të sundimit të tij 
të gjatë. Ato përfshinin ndërtimin e një ushtrie bashkëkohore dhe të një administrate të 
qendërsuar, e cila do të varej vetëm prej tij, zhvillimin e pasurive ekonomike të vendit, 
me të cilat do të financonte reformat, nxitjen e një ideje thuajse dinastike dhe vënien e 
familjes dhe të ndjekësve të tij në rangun e një fisnikërie të re e të përhershme, që do të 
mbështeste atë dhe pasardhësit e tij. 
 
Hapi i parë që Muhamed Aliut iu desh të hidhte, ishte krijimi i një ushtrie që do të 
përdorej kundër rivalëve ushtarakë në vend. Për këtë, ai u mundua të modernizojë trupat 
osmane që ishin nën komandën e tij, duke punësuar një trupë dezertorësh francezë si 
komandantë të reparteve më skllevër të zinj, duke përdorur oficerë grekë dhe mamlukë 
për të drejtuar operacionet ushtarake dhe duke sjellë këshilltarë francezë për të stërvitur 
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ushtrinë në përdorimin e armëve dhe të taktikave evropiane (gusht 1815).38 Mirëpo 
mungesa e dëshirës së ushtarëve osmanë për të pranuar metodat e reja i sabotuan 
përpjekjet e tij. Nga ky dështim, Muhamed Aliu u bind se mënyra e vetme për të fituar 
pushtetin dhe pavarësinë që kërkonte, ishte krijimi i një ushtrie të re nga e para. Nëse 
qëllimi i tij do të kishte qenë krijimi i një ushtrie për të ruajtur sundimin e tij në Egjipt, 
organizimi i saj sipas përvojave osmane do të kishte qenë i mjaftueshëm. Por me sa 
kuptohet, ai fshihte synime shumë më të mëdha, të cilat ishin, ndoshta, pushtimi i të 
gjithë Perandorisë Osmane dhe ringjallja e saj nën udhëheqjen e tij. 
 
Si pasojë, ai zgjodhi të ndërtojë ushtrinë e tij të re sipas modelit të forcave britanike dhe 
franceze, të cilat i kishte ndeshur në fushëbetejat në Egjipt vite më parë, dhe sipas 
modelit të Nizami Xhedidit. Sidoqoftë, trupat e Muhamed Aliut do të do të quheshin prej 
tij me emërtimin “nizamije”, apo “ushtria e rregullt”. Për të furnizuar armatën nizamije 
me ushtarë, pashai u përpoq fillimisht të përdorë skllevër të bardhë nga Kaukazi dhe 
skllevër të zinj nga Sudani e Afrika Qendrore, duke ringjallur, në këtë mënyrë, sistemin e 
vjetër të mamlukëve, por kjo formë doli shumë shpejt të ishte e papërshtatshme për të 
ndërtuar një ushtri bashkëkohore sipas asaj që ai kishte në mendje. Duke filluar nga viti 
1823, ai do t’i drejtohej një burimi që ishte shpërfillur më parë nga osmanët dhe 
mamlukët: fshatarësia egjiptiane. Muhamed Aliu do t’i rekrutonte fshatarët egjiptianë 
duke përdorur forcën dhe duke zbatuar një sistem rekrutimi të dhunshëm. Kjo taktikë do 
ta çlironte pashain nga trysnia e jashtme mbi sistemin e skllevërve dhe, në të njëjtën 
kohë, do t’i jete mundësinë të kishte një numër të konsiderueshëm rezervistësh në 
dispozicion. Megjithatë, arritja e mësipërme do t’i kushtonte pashait të ndërtonte një 
sistem të rëndë procedurash që do të dobësonte, si pasojë, bujqësinë egjiptiane dhe do të 
çonte në lindjen e një radhe revoltash. Për të drejtuar ushtrinë e re, pashait iu desh të 
importonte disa qindra oficerë dhe ekspertë teknikë nga Evropa, me të cilët do të 
themelonte shkolla ushtarake dhe teknike për të stërvitur egjiptianët, disa prej të cilëve u 
dërguan në Evropë për specializime shtesë. Në të gjithë vendit u hapën fabrika për të 
prodhuar pajisje ushtarake sipas standardeve evropiane. Kjo do të bënte që, brenda një 
kohe të shkurtër, Muhamed Aliu të kishte një armatë të madhe dhe të mirëorganizuar, 
aftësitë e së cilës do të vërtetoheshin shumë shpejt në Greqi, Arabi, Siri dhe Anadoll, pa 
harruar edhe vetë Egjiptin. Sukseset e ushtrisë do ta shtynin atë të zhvillonte, më pas, 
edhe një artileri moderne dhe trupat xheniere (1824 – 1828), ndërsa më pas do të hapte 
shkollën e inxhinierisë, në të cilën do të ligjëronin shumë evropianë së bashku me disa 
osmanë të përgatitur në Stamboll që në kohën e Selimit III. Përveç të tjerash, ai themeloi 
edhe një regjiment që do të merrej me fortifikimet, transportin, ndërtimin e rrugëve dhe 
gërmimet. Një flotë bashkëkohore u ndërtua në Mesdhe dhe në Detin e Kuq, ndërsa në 
fillim të viteve 1830 u krijuan njësi kalorësish sipas metodave evropiane. 
 
Për të financuar ushtrinë e re, Muhamed Aliut i nevojitej një shtet shumë më prodhues 
sesa ai që ishte. Për të siguruar një shfrytëzim sa më të efektshëm të burimeve pasurore, 
fokusi i burimeve shtetërore u zgjerua shumë më tepër nga ai që kishte qenë më parë i 
pranueshëm nga osmanët. Për këtë arsye, u sollën nga jashtë ekspertë të huaj për të 
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përmirësuar metodat bujqësore dhe vaditëse. Bimë të reja u futën në prodhim, si 
pambuku, sheqeri, orizi dhe llullaqi, të cilat rriteshin për t’u eksportuar jashtë dhe 
nëpërmjet të cilave shteti përfitonte valutën e nevojshme për të paguar ekspertët dhe për 
të blerë armatime. Meqënëse fshatarësisë së thjeshtë i mungonte kapitali dhe dija për të 
rritur prodhimet e reja, shteti në shumë raste mori rolin e kapitalistit, duke marrë zona të 
tëra në përdorim, duke u mundësuar, në këtë mënyrë, fshatarëve tokën e farën dhe duke i 
kthyer shumë prej tyre në diçka më shumë sesa punëtorë me pagesë. Nga ana tjetër, 
kushtet e jetesës u përmirësuan për shumë fshatarë, pasi Muhamed Aliu ndërtoi spitale 
dhe klinika, vuri në punë sistemin e karantinës duke i dhënë fund terrorit të murtajës dhe 
ndërtoi një sistem shkollash mjekësore për të përgatitur mjekët vendës, nën mbikëqyrjen 
e mjekut francez të njohur me emrin Klo beu (Clot Bey). Ai ngriti, gjithashtu, një sistem 
të ri e bashkëkohor taksash dhe ndërtoi rrugë për t’u mundësuar tagrambledhësve akses 
më të lehtë te taksapaguesit sesa më parë, si dhe ndërmori një renditje të re kadastrale për 
të siguruar që çdo burim pasurie dhe detyrim tatimor i saj të ishin të regjistruar. 
 
Muhamed Aliu zhvilloi burime të reja pasurore duke ndërtuar industrinë dhe tregtinë 
egjiptiane dhe, kur lindte nevoja, edhe duke themeluar fabrika shtetërore. Tregtarë dhe 
industrialistë evropianë u ftuan të jetojnë dhe të punojnë në Egjipt për t’i dhënë vendit 
kapitalin dhe dijen e duhur për ndërmarrjet private, gjë që do të krijonte një koloni të 
fuqishme të huajsh në vend, të cilët, në bashkëpunim me dinastinë dhe aristokracinë e re, 
do të monopolizonin pjesën më të mirë të jetës politike dhe ekonomike të vendit deri në 
ditët e revolucionit në vitin 1952. Ai ndërtoi, gjithashtu, një marinë tregtare dhe vendosi 
kontakte të drejtëpërdrejta diplomatike dhe tregtare me vendet evropiane edhe pse, në 
dukje, ruante besnikërinë ndaj sulltanit. 
 
Megjithatë, i tij suksesi ekonomik u arrit me një çmim. Orientimi perëndimor i 
ekonomisë egjiptiane rriti në mënyrë të ndjeshme varësinë e saj nga tregjet 
ndërkombëtare dhe e bëri pre të rënieve ekonomike në Evropë. Të huajt u vunë në 
kontroll të ekonomisë egjiptiane dhe filluan ta manipulonin atë. Pavarësia dhe iniciativa e 
masave të tëra të shoqërisë si në fshat, ashtu edhe në qytet, u shkatërruan duke e kufizuar 
pjesëmarrjen e vendësve në ekonomi vetëm në nivelet më të ulëta. 
 
Për të përmbushur reformat dhe për të siguruar që pasuria e re të drejtohej në mënyrë sa 
më të saktë për në thesarin e shtetit e të sunduesit dhe të familjes së tij, Muhamed Aliu 
ngriti një administratë bashkëkohore. Synimi i tij ishte arritja e saktësisë, e autokracisë 
dhe e centralizimit qeverisës sipas modelit frëng. Për këtë qëllim, ai zëvendësoi 
shpërblimet e zyrtareve nëpërmjet timareve, që ishte i modës deri në atë kohë, me rroga q 
dilnin nga thesari, duke i vënë, në këtë mënyrë, zyrtarët nën kontrollin e tij të 
drejtëpërdrejtë (1806 – 1814). Ndërsa për të siguruar një administrim sa më efikas të 
fermave, ai nxiti krijimin e fermave të mëdha mes anëtarëve të familjes së tij dhe 
anëtarëve të Klasës Sunduese, duke mundësuar, në këtë mënyrë, formimin e një 
aristokracie turko – çerkeze që do të ishte mbështetëse e fuqishme e dinastisë dhe do të 
ndante kontrollin mbi vendin me tregtarët dhe bankierët e huaj. Për të përgatitur njerëzit e 
tij për në vendet e reja të punës me rrogë në administratë, Muhamed Aliu ndërtoi një 
sistem të gjerë shkollash shekullare, për të cilat solli mësues nga Evropa. Ai ndërtoi edhe 
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një sistem kodesh ligjore për të forcuar pushtetin e burokracisë, e cila, ndërsa vetë ishte 
nën kontrollin e tij, do të shtrinte pushtetin e tij mbi të gjithë vendin.  
 
Për të përmbushur reformat dhe për të siguruar zbatimin e tyre, Muhamed Aliut iu desh të 
mos merrte parasysh traditën në shumicën e rasteve dhe të përdorte shpesh një ashpërsi 
shumë herë më të madhe sesa reformatorët e tjerë osmanë. Ata që guxonin të 
kundërshtonin reformat e tij, shtypeshin pa mëshirë. Fshatarësia dhe punëtorët e qyteteve 
shumë shpejt do të kuptonin se një qeveri efikase ishte në gjendje t’i detyrojë ata të 
paguajnë shumë herë më tepër taksa sesa kishin paguar më parë, në kohën e sistemeve të 
dobëta. Dhe në rastet kur ata përpiqeshin të shfaqnin qëndresë ndaj taksave, rekrutimit 
ushtarak dhe kontrollit qeveritar, me ta do të merrej ushtria e re. Kur, më në fund, 
ulemaja dhe udhëheqësia e esnafëve kuptuan se po humbisnin pushtetit e tyre, për ta 
ishte, tashmë, tepër vonë, pasi pozitat e tyre po ktheheshin në ato që kishin pasur përpara 
ekspeditave frënge. Kontroll i drejtëpërdrejtë qeveritar do të vendosej edhe mbi Islamin, 
nën pretekstin e reformave në Universitetin e Azharit (1820 – 1830). Rrjedhim i të 
gjithave sa u thanë më sipër do të ishte krijimi i një shteti dhe ushtrie efikase, të cilat 
ishin ndërtuar me një kosto jashtëzakonisht të lartë, e cila, gjatë gjysmës së dytë të 
shekullit të nëntëmbëdhjetë, do të harxhonte të gjitha fuqitë e shtetit.  
 
 
 
Përfundimi i luftës me Rusinë dhe Anglinë 
 
Nuk ka asnjë dyshim që Mahmudi II ishte mahnitur nga sukseset e jashtëzakonshme të 
guvernatorit të tij në Egjipt, por, në të njëjtën kohë, atij i duhej jo vetëm që të merrej me 
problemet e brendshme politike, por edhe me kërkesat e ngutshme për t’u përballur me 
armiqtë e tij të jashtëm dhe fisnikët provincialë, që kishin marrë në dorë kontrollin e 
pjesëve më të mira të perandorisë. Një nga aspektet më interesante të historisë osmane të 
fillimshekullit të nëntëmbëdhjetë ishte edhe zgjedhja e suksesshme nga ana e sulltanit e 
problemeve të tij të jashtme dhe të brendshme, përpara se të shfaqte apo të zbatonte 
ndonjë nga reformat kryesore të tij. 
 
Kështu, pas marrëveshjes franko – ruse në Tilsit (14 qershor 1807), Anglia dhe më pas 
edhe Franca u bindën se për të zgjidhur problemet e Evropës duke ndarë pjesërisht 
Perandorinë Osmane, Rusia nuk mund të lejohej në asnjë mënyrë që të merrte nën 
kontroll Stambollin dhe ngushticat e tij, nëse duhej ruajtur ende ekuilibri i fuqive në 
Evropë. Bonaparti ishte aq i bindur mbi këtë strategji, saqë ai pranoi edhe të heqë dorë 
edhe nga planet që kishte për të goditur britanikët në Indi nëpërmjet tokës dhe vendosi të 
përqendrojë të gjithë forcat e tij në Evropë. Për këtë arsye, në fillim të tetorit 1808 ai e 
detyroi carin të pranojë idetë e tij në Erfurt. Ai ritheksoi edhe njëherë se do të respektonte 
detyrimet e Marrëveshjes së Tilsitit për të mbështetur Rusinë në luftën e saj me 
Perandorinë Osmane, e cila vazhdonte që prej vitit 1806, me kushtin që, nëse kjo e fundit 
do të mbështetej nga Austria apo ndonjë fuqi tjetër evropiane dhe nëse Rusia do të arrinte 
të fitonte kontroll mbi principatat, atëherë të dyja fuqitë të garantonin tërësinë e pjesëve 
të mbetura të Perandorisë, duke përfshirë këtu Stambollin dhe ngushticat. Megjithatë, 
marrëdhëniet ndërmjet aleatëve u përkeqësuan më pas, gjë që do të çonte në fushatën e 
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famshme të Bonapartit kundër Rusisë, në fillim të vitit 1812. Përgjigjja e Anglisë ndaj 
marrëveshjes së Tilsitit dhe rrjedhojave të saj, do të ishte përfundimi i menjëhershëm i 
luftës me osmanët, duke e detyruar Mahmudin të pranojë paqen dhe të bllokojë 
Dardanelet dhe Izmirin. Në Paqen e Kalaisulltanijes (Kala-i Sultaniye, Dardanele, 5 janar 
1809), Britania u zotua të lëshojë të gjitha trojet osmane që kishte pushtuar më parë, duke 
përfshirë këtu edhe Egjiptin, në shkëmbim të paqes dhe të rivendosjes nga ana e sulltanit 
të privilegjeve të vjetra që britanikët gëzonin me sistemin e kapitullimeve në Perandorinë 
e tij. Nga ana e tyre, britanikët pranuan kërkesën osmane për të mbyllur ngushticat ndaj 
çdo anijeje luftarake të huaj në kohë paqeje, duke e kthyer për herë të parë këtë vendim 
në pjesë të ligjit ndërkombëtar. Por, si gjithnjë, më të rëndësishme në paktin e 
sipërpërmendur ishin marrëveshjet e fshehta, sipas të cilave flota britanike zotohej t’i 
jepte sulltanit të gjithë ndihmën e duhur për të mbrojtur brigjet e Egjeut e të Adriatikut 
dhe kufijtë me Rusinë dhe Austrinë, në rast se Perandoria Osmane do të përballej me 
ndonjë sulm frëng. Britania zotohej, gjithashtu, se edhe nëse ajo do të bënte paqe me 
Rusinë, do të punonte për të ruajtur një paqe osmano – ruse që do të garantonte 
vazhdimësinë e tërësisë së trojeve të sulltanit.39 Në këtë mënyrë, rivaliteti ndërmjet 
forcave evropiane neutralizoi armiqtë e Mahmudit dhe i dha atij kohë të merrej me 
çështje të tjera. 
 
Por ndërhyrjet e drejtëpërdrejta britanike në çështjet e diplomacisë së Lindjes së Mesme 
shiheshin me shqetësim si nga Franca, ashtu edhe nga Rusia, pasi ato vinin në vijim të 
pushtimit britanik të ishujve jonianë, që më parë kishin qenë nën kontrollin frëng, dhe, në 
të njëjtën, kohë nga përpjekjet për të krijuar një aleancë anglo-austriako-osmane kundër 
Rusisë. Por, në të njëjtën kohë, lufta ruso-turke vazhdonte të zgjaste më tej. Rusët 
vazhdonin të mospërmbushnin zotimet e tyre për t’u tërhequr nga Principatat ndërsa 
mundoheshin të siguronin ndihmën e Francës në shkëmbim të premtimeve për të goditur 
Austrinë nëse kjo e fundit tregonte ndonjë armiqësi kundrejt Bonapartit. Në marrëveshjet 
me osmanët në Xhasi, emisarët e carit kishin kërkuar të mbajnë edhe Besarabinë dhe disa 
kështjella kryesore në Kaukaz. Mirëpo sulltani u dha fund bisedimeve dhe, si rrjedhojë, 
tensionet ndërmjet Rusisë dhe Francës u rritën. Nga ana tjetër, në dhjetor të vitit 1809, 
pavarësisht nga qëndresa osmane, rusët mundën të pushtojnë kështjellat e mbetura 
osmane të Ismailit dhe të Ibrailit në Danub (janar 1810). Pas kësaj, ata çanë përmes 
Bullgarisë, morën Rusçukun, Nikopojën dhe Gjurgjevën (gusht – shtator) dhe kaluan 
Malet Ballkan. Mbështetja ruse nxiti nacionalistët serbë, të drejtuar nga Kara Gjorgji, të 
kundërshtojnë ofertat osmane për autonomi dhe ta kthejnë një lëvijze që kishte lindur 
kundër tiranisë së jeniçerëve në Beograd në luftë për pavarësi nga osmanët, edhe pse 
rusët, së bashku me francezët, nuk dërguan ndihma të mëdha në këtë konflikt duke dashur 
të mos rrezikojnë pozitat e tyre në pjesë të tjera të Perandorisë Osmane. 
 
Në anën tjetër, armiqësitë dhe bisedimet osmano-ruse vazhdonin pa mbarim, ndërsa pala 
ruse shpresonte të arrinte një armëpushim të shpejtë për t’u përballur me kërcënimin e një 
sulmi frëng. Por osmanët e kundërshtuan paqen si pasojë e këmbënguljes së Carit për të 
mbajtur të pushtuara territoret e marra në jug të Dniesterit. Megjithatë, fushata e vitit 
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1811 mori drejtim për keq përsa u përket osmanëve. Kjo ndodhi kur gjenerali i aftë, por i 
vjetër osman, kryeveziri Jusuf Zija, u zëvendësua me Ahmet aga Lazin (15 prill 1811), 
ndërsa në anën tjetër marshalli Kutuzov (Kutuzoff) mori drejtimin e forcave të carit. Ky 
do t’ia dilte shumë shpejt të rrethojë dhe të thyejë armatën kryesore osmane në rrethinat e 
Rusçukut, duke e detyruar, në këtë mënyrë, kryevezirin të pranojë armëpushimin dhe të 
hyjë në bisedime në Bukuresht (janar 1812). Mirëpo në këtë kohë, Bonaparti nisi fushatat 
e tij të famshme të pushtimit të Rusisë (qershor 1812), duke detyruar, në këtë mënyrë, 
carin të pranojë paqe me osmanët sipas kushteve të osmanëve edhe pse trupat e sulltanit 
ishin në anën e të mundurve. Aleksandri dha autorizimin e tij për firmosjen e 
Marrëveshjes së Bukureshtit (28 maj 1812), që i ktheu sulltanit Moldavinë dhe Vllahinë 
së bashku më Vllahinë e Vogël, duke i lënë Rusisë vetëm Besarabinë. Carit iu desh të 
kthente edhe të gjitha trojet e marra prej tij në veri të Detit të Zi dhe në Kaukaz, edhe pse 
arriti të bindë osmanët të respektojnë autonominë e Serbisë dhe të mos ndëshkojnë serbët 
për krimet e luftës. Megjithatë, rusët mundën të fitojnë, së paku, të drejta tregtare në 
Perandori, si dhe të drejtën e mbrojtjes së të krishterëve dhe të vendosjes së konsujve në 
trojet e sulltanit, duke mundësuar, në këtë mënyrë, nxitjen e revoltave dhe shkatërrimin e 
sundimit të sulltanit nga brenda.40 
 
 
 
 
Shtypja e fisnikëve të Ballkanit 
 
Paqja e Bukureshtit dhe pushtimi i Rusisë nga Bonaparti i krijoi hapësira të lira 
Mahmudit, të cilat ai i shfrytëzoi për të vendosur autoritetin e qeverisë nëpër provinca. 
Në ato raste që qe e mundur, ai i pakësoi fisnikët me metoda paqësore. Kështu, kur 
fisnikët që mbanin poste zyrtare vdisnin, pasardhësit e tyre nuk emëroheshin më në këto 
poste, por këto u jepeshin zyrtarëve të rinj nga Stambolli, të cilët, për të kënaqur të 
afërmit dhe ndjekësit e fisnikut të vdekur, i emëronin këta të fundit nëpër pjesë të tjera të 
Perandorisë. Vetëm në rastet kur këto taktika dështonin, sulltani detyrohej të përdorte 
ushtrinë e tij të pareformuar, e cila shpesh korrte suksese të papritura. Në këtë mënyrë, 
Traka, Maqedonia, brigjet e Danubit dhe pjesa më e mirë Vllahisë u morën nga fisnikët 
që i zotëronin ato dhe u vendosën nën kontrollin e drejtëpërdrejtë osman nga viti 1814 
deri më 1820. 
 
 
 
 
Revolta Serbe 
 
Megjithatë, shtypja e fisnikëve në Serbi dhe Greqi doli të ishte më e vështirë, pasi ata 
ishin përfshirë në fazat fillestare të revolucioneve kombëtare dhe, si rrjedhim, gëzonin 
mbështetje të gjerë në popull. Fundi i luftës me Rusinë i mundësoi Hurshit Ahmetit të 
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zhvendosë trupat kryesore osmane nga principatat derjt Serbisë, ku politikat qendërsuese 
të Karagjergjit kishin prekur interesat e fisnikërisë dhe të cubave vendës, të cilët kishin 
mbështetur fillimisht përpjekjet e tij për pavarësi nga Porta e Lartë. Si rrjedhojë, kur 
osmanët pushtuan Serbinë nga Nishi, Vidini dhe Bosnja, nuk patën ndonjë vështirësi të 
madhe për të thyer ushtrinë e Karagjergjit (7 tetor 1813) dhe të pushtojnë pjesën më të 
madhe të vendit, ndërsa vetë atij iu desh të merrte arratinë për në trojet habsburge. 
Fisnikët serbë që pranuan rivendosjen e pushtetit osman, u emëruan knjazë (princër) të 
krahinave ku jetonin. Njëri prej tyre ishte edhe rivali i Karagjergjit, Millosh Obrenoviçi, i 
cili, si shpërblim për përpjekjet që kishte bërë për të siguruar bindjen e popullit, u 
shpërblye me emërimin si knjazi i madh i krahinës qendrore serbe të Shumadisë. 
Megjithatë, shumë bashkëatdhetarë të tij vazhduan qëndresën e tyre, duke njohur 
Karagjergjin si udhëheqës dhe duke futur, në këtë mënyrë, të dyja familjet rivale për 
pushtet në një gjakësi që do të vazhdonte deri në kohët moderne. Por sulmet e serbëve 
kundër garnizoneve të reja jeniçere dhe qeverisja e dobët e këtyre të fundit do ta shtynin 
Milloshin të bashkohej me sulmuesit dhe të merrte udhëheqjen e atij që njihet si 
Revolucioni i Dytë Serb, i cili nisi në fillim të vitit 1815. Por edhe kjo nuk do të ishte një 
lëvizje e vërtetë për pavarësi, pasi Milloshi e konsideronte veten ende si vasal të sulltanit 
dhe lufta e tij për të bashkuar të gjithë Serbinë nën kontrollin e tij parashikonte gjithnjë 
bindjen ndaj osmanëve. Në përpjekjet e tij, ai u ndihmua nga ngjarjet në Evropë, ku 
mundja e Bonapartit në Vaterlo i dha dorë të lirë Rusisë për të ndërmarrë fushata të reja 
kundër osmanëve, çka e detyroi Mahmudin të merrej vesh me Milloshin duke e emëruar 
atë si knjazin suprem të të gjithë Serbisë dhe duke i lejuar serbët të kishin ushtrinë dhe 
kuvendin e tyre, ndërsa osmanët vazhduan të përfaqësohen nga guvernatori i Beogradit, 
nga garnizonet dhe feudalët spahinj me timaret që ata zotëronin (janar 1816). Por 
Milloshi, duke shfrytëzuar frikën e vazhdueshme të osmanëve për ndonjë ndërhyrje të re 
nga ana e Rusisë, vazhdoi të zgjeronte kompetencat e tij hap pas hapi, duke nisur, në këtë 
mënyrë, një ecje të ngadaltë drejt autonomisë së plotë nën sovranitetin osman, e cila do të 
formalizohej zyrtarisht në Marrëveshjen e Edrenesë (29 shtator 1829). Sulltani, pas kësaj, 
njohu Milloshin si princin e trashëgueshëm të Serbisë dhe pranoi të largojë nga Serbia të 
gjitha garnizonet osmane dhe ushtarët e feudalëve, duke lënë vetëm disa prej tyre në disa 
kështjella dhe pika kufitare. Ndërsa serbët, taksat që duhej të jepnin ndaj Perandorisë, 
tashmë do t’i jepenin në formë haraçi njëvjeçar dhe jo më ndaj tagrambledhësve osmanë. 
 
 
 
 
Shtypja e fisnikërisë së Anadollit 
 
Gjatë të njëjtës periudhë kohore, Hurshit Ahmet pashai arriti të shtypë fisnikërinë 
anadolliane duke përdorur të njëjtat dredhi dhe forcë që ishte përdorur me efikasitet edhe 
në Ballkan. Guvernatori i Trabzonit eliminoi fisnikët kryesorë përgjatë bregut të Detit të 
Zi gjatë verës së viteve 1812 dhe 1813. Ndërsa me vdekjen e Sulejman bej Çapanollusë 
(1814), qeveritarët vendorë u treguan të aftë të përdorin përçarjet në familjen e tij për të 
pushtuar krahinat në verilindje dhe në lindje të Anadollit gjatë dy viteve që pasuan. Edhe 
vdekja e Hysen aga Karaosmanollusë në fillim të vitit 1816 pati të njëjtat rrjedhime në 
krahinat e Saruhanit dhe të Ajdënit, edhe pse në to pati shumë më tepër gjakderdhje sesa 



 38 

në rastin e marrjes së trojeve të Çapanollusë. Nga fundi i vitit 1817, pjesa më e mirë e 
Anadollit ishte vënë sërish nën kontrollin e drejtëpërdrejtë të Perandorisë. 
 
 
 
Shtypja e fisnikërisë Arabe 
 
Vendosja e pushtetit të drejtëpërdrejtë osman në tokat e largëta arabe do të dilte më e 
vështirë dhe më pak e suksesshme sesa gjetkë. Revolta e sauditëve/vahabitëve në Arabi u 
arrit të shtypej vetëm me ndihmën e ushtrisë së madhe egjiptiane, të sjellë nga djali i 
Muhamed Aliut, Ibrahim pashai, i cili, në shtator të vitit 1818, e detyroi Abdyllah Ibn 
Saudin të dorëzohet, duke i dhënë fund, kështu, shtetit të parë saudit. Egjiptianët 
pushtuan shumicën e Nexhdit dhe të Hixhazit, ndërsa jashtë kontrollit të tyre mbetën 
vetëm zonat më të thella (1818 – 1820). Po edhe pse fitoret në fjalë nuk sollën sundim të 
drejtëpërdrejtë të osmanëve në provincë, ato i dhanë fund sulmeve të sauditëve dhe 
mbështetësve të tyre në Irakun Jugor, çka përbënte një zhvillim të mjaftueshëm për të 
kënaqur sulltanin. Megjithatë, me kthimin e Ibrahim pashait në Egjipt, prania egjiptiane 
në gadishull mori fund (1822) dhe kjo u mundësoi sauditëve të rindërtojnë shtetin dhe 
ushtrinë e tyre në Nexhd nën udhëheqjen e Turki ibn Abdyllah ibn Muhamed ibn Saudit 
(1823 – 1834).41 Ndërsa në Siri, guvernatori i Halepit do të arrinte të zëvendësonte 
garnizonet e dhunshme të jeniçerëve dhe më pas do të niste një radhë fushatash që 
nënshtruan shumicën e fisnikëve të Sirisë Veriore dhe të Elbistanit (1815 – 1820). Por 
edhe këto arritje u sabotuan disi nga Beshiri II, që i zgjeroi trojet e tij libaneze në krahinat 
e mëdha siriane, duke zëvendësuar shumicën e fisnikërisë në jug të vendit dhe duke 
sunduar në mënyrë absolute deri një dhjetëvjeçar më vonë, kur vendin do ta pushtonin 
egjiptianët (1831). Ndërsa në Irak, Halet efendiu shfrytëzoi mosmarrëveshjet e 
mamlukëve për të kryer vrasjen e Sulejman pashait së Madh (1810), por këtu mamlukët 
ishin shumë të fuqishëm dhe nuk e lejuan një sundim të drejtëpërdrejtë osman. Kështu, 
pasi një numër sunduesish të dobët eleminuan njëri-tjetrin, sundimi i vendit ra në duart e 
Daut pashait (1813 – 1828), që arriti të mundësojë sundimin e mamlukëve në vend edhe 
për dy dhjetëvjeçarë më pas. Pas vdekjes së tij, grupet fisnore do të merrnin nën kontroll 
vendin dhe do të qeverisnin deri në kohën kur reformatori i famshëm, Mithat pashai 
(1869 – 1872), do të emërohej guvernator i Irakut. Përveç mamlukëve, një tjetër kërcënim 
për sundimin osman në Irakun e shekullit të nëntëmbëdhjetë vinte nga fiset kurde në veri 
të vendit, nga muntafikët dhe beduinët, që kryenin pushtime nga Arabia, si dhe nga 
ndërhyrjet e sunduesve kaxharë të Iranit, ndërhyrje këto që do të çonin në lindjen e një 
lufte të re në lindje. 
 
 
 
 

                                                 
41 R.B. Winder, “Saudi Arabia in the Nineteenth Century”, Nju Jork, 1965, f. 16-95. 
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Lufta me Iranin 
 
Lufta me Iranin nuk erdhi si rrjedhim i forcës apo i agresionit iranian, siç kishte ndodhur 
në shekullin e tetëmbëdhjetë, por si pasojë e dobësisë iraniane përballë sulmeve ruse dhe 
e dëshirës së Iranit për të kompensuar humbjet ndaj tyre me fitore kundër fqinjëve të tij 
perëndimorë. Në kohën për të cilën po shkruajmë, Irani ishte nën sundimin e dinastisë së 
kaxharëve (1794 – 1925) dhe përfaqësuesi i dinastisë ishte Feth Ali Shahu (1797 – 1834). 
Britania, Rusia dhe Franca kishin shfaqur interesa të shumta ndaj sunduesve iranianë. 
Bonaparti, nga ana e tij, e konsideronte Iranin si një bazë alternative në vend të Egjiptit 
për të sulmuar britanikët në Indi, ndërsa britanikët, nga ana e tyre, mundoheshin jo vetëm 
që të mbanin francezët jashtë, por, në të njëjtën kohë, të mos lejonin edhe rusët të 
rrethojnë osmanët në lindje dhe të arrinin detërat e hapur nëpërmjet Gjirit Persik. Në vitin 
1798, britanikët siguruan ndërhyrjen e tyre të parë në Iran, duke bindur kaxharët të 
merrnin nën kontroll Afganistanin. Në vitin 1800, kur rusët pushtuan Gjeorgjinë, 
britanikët u detyruan të dërgojnë Sër Xhon Malkolmin në një varg misionesh në Iran, të 
cilat u mbyllën me një marrëveshje tregtare dhe politike, me të cilën britanikët i 
premtonin Iranit armë dhe të holla në rast lufte me Rusinë apo me Francën. Por në vitin 
1806, një mision francez u premtoi iranianëve mbështetje në rast se këta të fundit do të 
pushtonin Kaukazin dhe Indinë. Kjo marrëveshje do të çonte në Traktatin e 
Finkenshtajnit me Francën (Maj 1807), pas të cilit një mision ushtarak francez punoi për 
stërvitjen e ushtrinë iraniane. Megjithatë, pas Tilsitit, Bonaparti e humbi interesin e tij për 
Iranin, duke e detyruar Feth Aliun të zëvendësojë këshilltarët e tij francezë me britanikë 
dhe të vendosë hegjemoninë britanike në vend, që do të zgjaste deri në kohët moderne. 
Por britanikët nuk mundën të arrijnë shumë me ushtrinë iraniane, e cila ishte tepër 
primitive. Iranianët u thyhen në Arakses nga një pushtim i ri rus, i cili u mori atyre pjesën 
e mbetur të Kaukazit (12 tetor 1815), thyerje kjo që do të shërbente si nxitëse për lindjen 
e luftës ruso – britanike për epërsi, e cila do të sundonte jetën politike të Iranit përgjatë 
shekullit të ardhshëm. 
 
Ndërsa britanikët përpiqeshin të rindërtonin ushtrinë e Feth Aliut, rusët nisën përpjekjet 
për të nxitur iranianët që të përfitonin nga problemet e brendshme dhe të jashtme të 
Mahmudit, si për t’i kompensuar, në këtë mënyrë, nga humbja që pësuan me rusët duke u 
marrë osmanëve disa troje. Cytjet ruse u pasuan nga sulmet perse në zonat e Bagdadit dhe 
të Shehrizorit. Shtimi i incidenteve kufitare e shtynë, më në fund, Mahmudin të shpallë 
luftën kundër Iranit (tetor 1820) dhe të caktojë guvernatorin e Erzurumit, Husrev pashain, 
i cili ishte edhe i favorizuari i sulltanit, për të udhëhequr fushatën drejt veriut, ndërsa 
mamlukët e Bagdadit u caktuan të mbulojnë sulmet drejt jugut. Megjithatë, fati u 
buzëqeshi iranianëve. Njëra nga armatat e tyre, pasi mori Bajazitin (shtator 1821), 
marshoi drejt Erzurumit, ndërsa një armatë tjetër pushtoi Bitlisin dhe nisi të penetrojë 
drejt Dijarbakërit, duke pasur nga pas mbështetjen e fisnikëve të shpronësuar. Megjithatë, 
pushtuesit, më në fund, do të shkatërroheshin nga kolera, duke u detyruar të kërkojnë 
paqe. Në Marrëveshjen e Erzurumit (28 korrik 1823), kushtet e paqes anuluan të gjitha 
pushtimet. Tregtarët dhe haxhinjtë iranianë fituan, tashmë, të drejtën e hyrjes në trojet e 
sulltanit, ndërsa sulltani pranoi kërkesat iraniane mbi pak zona kufitare me ata, pasi i 
nevojitej të siguronte paqe sa më parë për t’u përballur me rebelët grekë. Pas kësaj, 
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aventurat e mëtejshme iraniane kundër osmanëve nuk u përsëritën më, pasi një pushtim i 
ri rus u rrëmbeu atyre Erivanin e Tabrizin (1827) dhe e detyroi shahun të pranojë një vijë 
të re kufitare përgjatë lumit Aras dhe të paguajë dëmshpërblime lufte ndaj fitimtarëve 
(1828). 
 
 
 
 
 
Ali pashai i Janinës dhe Revolucioni Grek 
 
Ndjenjat e etnisë greke, të cilat ishin ruajtur nga sistemi i miletit ortodoks në Perandorinë 
Osmane, shiheshin edhe në suksesin e pasanikëve fanariotë grekë të Stambollit, të cilët 
gëzonin një pushtet të konsiderueshëm politik dhe financiar në Perandori. Marrëveshja e 
Karlovicit e vitit 1699, që kishte mundësuar rivendosjen e marrëdhënieve tregtare të 
osmanëve me Austrinë dhe me pjesët e tjera të Perandorisë Habsburge, e kishin kthyer 
Greqinë në ndërmjetësuesin e pasur që mbulonte tregtinë e shumicës së vendeve të 
Mesdheut dhe të Evropës Qendrore. Traktatet osmane me Rusinë gjatë viteve 1774 dhe 
1794 jo vetëm që kishin shërbyer për të hapur ngushticat për anijet tregtare të Rusisë dhe 
të Austrisë, por në to ishte specifikuar edhe që shtetasit grekë të sulltanit, tashmë, gëzonin 
të drejtën të lundronin me anijet e tyre nën mbrojtjen e flamurit rus. Për më tepër, 
tërheqja e flotave frënge dhe britanike gjatë luftërave të Revolucionit Francez, u kishin 
mundësuar tregtarëve grekë të ndërtojnë flotat e tyre dhe, në të njëjtën kohë, të fitojnë 
edhe monopolin e tregtisë osmane me Evropën në det, çka nxiti zhvillimin e zejeve dhe të 
bujqësisë në Greqi. Begatia e klasës së tregtarëve grekë dhe rritja e kolonive tregtare 
greke jashtë vendit, ndriçoi shumë grekë, ndoshta më shumë sesa shumicën e osmanëve, 
mbi mënyrat dhe idetë evropiane, duke nxitur, në këtë formë, lindjen e intelektualëve dhe 
të udhëheqësve politikë që përhapën idetë e nacionalizmit dhe, në të njëjtën kohë, të 
revolucionit e të pavarësisë. 
 
Megjithatë, shumica e grekëve dukej e kënaqur me gjendjen e saj në Perandorinë Osmane 
dhe sidomos me begatinë që gëzonte. Mirëpo përplasja ndërmjet Ali pashait së Janinës 
dhe sulltanit duket të ketë shërbyer si një arsye më shumë për të nxitur atmosferën për 
revolucion dhe veprimtarinë e Filiki Hetairias (Shoqatës së Miqve), e cila edhe pse kishte 
lindur si një shoqëri e vogël e fshehtë e tregtarëve grekë të Krimesë (1814), më vonë do 
të mbizotëronte lëvizjen. Organizata siguroi mbështetës të saj përgjatë të gjithë 
Perandorisë Osmane nëpërmjet udhëheqjes së Aleksandër Ipsilantit, që ishte anëtar i 
njërës prej familjeve kryesore të fanariotëve, që kishte studiuar në Rusi dhe më pas kishte 
shërbyer në ushtrinë ruse. Megjithatë, Rusia nuk ishte mbështetëse aktive e lëvizjes në 
këtë kohë dhe shumica e grekëve e kishin ende të freskët tradhëtinë e rusëve gjatë 
revoltave të mëhershme që kishin organizuar. Por anëtarësia e Ipsilantit në ushtrinë ruse 
dhe fakti që një pinjoll tjetër fanariot, Jani Kapodistriasi, ishte këshilltar i afërt i carit, i 
mundësuan shoqërisë të fitojë mbështetjen e disa prijësve të miletit dhe të disa të tjerëve 
që iu premtua ndërhyrja ruse. 
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Ipsilanti, që po planifikonte të përgatiste revolucionin në Greqi, për të realizuar planet e 
tij dhe për të shmangur vëmendjen e osmanëve nga revolucioni, u përpoq të ngrejë në 
rebelim popullatat e Vllahisë e të Moldavisë kundër sulltanit. Në krye të një force 
grekësh nga Rusia, ai kaloi për në Moldavi nga lumi Pruth më 6 mars 1821 dhe nisi të 
marshojë drejt Xhasit, por terrori dhe marrëzirat që kushërinjtë e tij fanariotë kishin 
shkaktuar në Principata, kishin armiqësuar popullin me fanariotët dhe ftesës për t’iu 
bashkuar luftës së tij ju përgjigjën shumë pak njerëz. Një nga kundërshtuesit e kësaj ftese 
ishte edhe Tudor Vladimiresku, fshatari vllah që në këtë kohë kishte nisur revoltën e tij 
fshatare kundër feudalëve. Dështimi i Ipsilantit për të ndezur revoltat e mërziti aq shumë 
car Aleksandrin I, saqë e përjashtoi atë nga ushtria, kundërshtoi t’i dërgojë ndihma dhe, 
në fakt, e lejoi edhe sulltanin të dërgojë trupa në Moldavi për t’u përballur me rebelët. Si 
pasojë, më 7 qershor 1812, forcat e Ipsilantit u thyen dhe këtij të fundit iu desh të merrte 
arratinë për në Hungari, ndërsa ndjekësit e tij u shpërndanë. Kjo lëvizje e dështuar nuk 
pati ndonjë ndikim në Greqi, megjithëse ajo nxiti edhe më tej lëvizjet kombëtare në 
principata, të cilat do t’i jepnin fund dominimit fanariot në vend dhe do të çonin në 
ngritjen e bashkimit rumun dhe të pavarësisë. 
 
Gjatë kohës në fjalë, Filiki Heteiria kishte organizuar me shumë sukses celulat e saj në 
Greqi, duke pasur me vete mbështetjen e disave prej udhëheqësve të miletit ortodoks, të 
cilët shpresonin të shfrytëzonin lëvizjen kundër fanariotëve, por deri përpara vitit 1820 
problemi kryesor i lëvizjes qendronte tek Ali Pashai i Janinës, fisniku i vjetër që e kishte 
zgjeruar pushtetin e tij nga Shqipëria drejt jugut, për në Greqinë kontinentale e deri në 
More. Në këtë kohë, Halet Efendiu, që kishte shumë ndikim në Stamboll, ndoshta i shtyrë 
edhe nga fanariotët, kishte nxitur sulltanin të shpërfillte Heteirinë dhe të përqendrohej në 
shkatërrimin e pushtetit të Aliut. Në këtë mënyrë, nisi edhe një varg ngjarjesh që do të 
shkatërronin pushtetin e këtij të fundit në Ballkanin Perëndimor, ndërkohë që ai ishte i 
vetmi njeri që mund t’i shtypte nacionalistët. Ali Pashai dhe bijtë e tij u rrëzuan nga 
postet zyrtare që mbanin dhe kundër tyre u përgatitën ekspedita detare dhe tokësore (prill 
1820). Miqtë e Aliut në Stamboll u përpoqën të nxjerrin falje për atë, por pashai, duke 
paraparë fitoren përfundimtare të Haletit, përgatiti masa mbrojtëse në vend, duke u 
munduar të siguronte bashkëpunimin e nacionalistëve grekë në luftën kundër Stambollit 
(23 maj 1820). Dhe për këta të fundit, miqësia e Aliut ishte pikërisht ajo, për të cilën ata 
kishin nevojë më shumë, pasi në këtë mënyrë, ata do të mund të rekrutonin me mijëra 
pasues rreth e përqark provincës. Nga ana tjetër, Porta e Lartë e deklaroi Aliun rebel dhe 
trupat osmane pushtuan tokat e tij, ndërsa ai u rrethua në Janinë (gusht 1820), ku edhe 
bëri qëndresë për më shumë se një vit, derisa mungesat në ushqime e detyruan të 
dorëzohet, me mendimin se do të fitonte faljen e sulltanit. Megjithatë, Halet efendiu 
kundërshtoi ta pranojë kërkesën e Aliut dhe komandanti i Janinës, Hurshit Ahmeti, e vrau 
atë më 24 janar 1822, duke i dhënë fund, në këtë mënyrë, sundimit të tij të gjatë.42 
 
Me vrasjen e Aliut dhe me largimin e ushtrisë osmane për në Stamboll, në Greqi nuk 
kishte ndonjë forcë që të mund ta shtypte Heteirinë dhe ndjekësit e saj. Nacionalistët 

                                                 
42 Dennis N. Skiotis, “The Lion and the Phoenix: Ali Pasha and the Greek Revolution, 
1819-1822,” disertacion i pabotuar Ph.D. (Universiti i Harvardit, 1971). 
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nisën revoltën e tyre në More në mars të vitit 1821, në kohën kur osmanët mbanin të 
rrethuar Aliun e Janinës. Brenda një muaji, shumica e ishujve të Egjeut iu bashkuan 
revoltës dhe lëvizja u shtri drejt veriut në gjirin e Korintit edhe pse në shumicën e kohës 
ajo karakterizohej nga revolta lokale që nuk kishin ndonjë udhëheqje apo ndërlidhje 
qendrore. Moreja, Athina, Teba dhe Misolongjia ranë shpejt në duart e rebelëve (verë 
1822). Edhe pse osmanët mundën të marshojnë nga veriu, të shtypin revoltat në 
Maqedoni e Thesali dhe të rimarrin Athinën dhe Korintin, ata nuk ia dolën dot të 
marshojnë drejt Moresë si pasojë e qëndresës popullore. Status quo-ja e re vazhdoi për tre 
vjet me radhë. Ndaj gjendjes së krijuar, osmanët u përgjigjën me shtypjen e grekëve në 
pjesët e tjera të Perandorisë, duke përjashtuar shumë prej tyre nga postet qeveritare dhe 
duke varur patriarkun që kishte mbështetur revoltat. Pas këtyre zhvillimeve, fanatizmi 
fetar evropian nisi të shfaqë anën e tij të shëmtuar, teksa masakrat që ndodhnin kundër 
fshatrave të myslimanëve të pafaj shpërfilleshin, ndërsa veprimet vetëmbrojtëse të 
myslimanëve demonizoheshin në Evropë si shembuj të egërsisë islamike. 
 
Në More, nga janari deri në dhjetor të vitit 1822 grekët organizuan dy kuvende 
kombëtare, ku shpallën pavarësinë e Greqisë dhe kushtetutën e re dhe zgjodhën 
Aleksandër Mavrokordatosin, një tjetër fanariot, si presidentin e parë të asaj që, që nga ai 
çast, mund të quhet Republika Greke. Megjithatë, pushteti i vërtetë qëndronte në duart e 
rebelëve, mes të cilëve bënin pjesë grupet e feudalëve të mëdhenj të tokave, tregtarët dhe 
pronarët e anijeve, të cilët kërkonin të nxirrnin fitime të majme tashmë që nuk kishin më 
osmanët mbi krye. Megjithatë, në vitin 1823, mes tyre shpërtheu një luftë civile, por edhe 
kësaj radhe osmanët u treguan të paaftë të depërtojnë në More, gjë që e çoi në maksimum 
pakënaqësinë publike në Stamboll ndaj jeniçerëve dhe pjesës tjetër të ushtrisë së vjetër. 
Në këto kushte, Mahmudi kërkoi ndihmën e guvernatorit të tij në Egjipt, që ishte ende 
besnik dhe që kishte nisur të fitonte emër shumë të mirë në Stamboll me sukseset e të 
birit në fushatën kundër vahabitëve. 
 
Ideja e ndërhyrjes në Greqi i pëlqente Muhamed Aliut jo vetëm për shkak të benikërisë 
që ai duhej të shfaqte ndaj sulltanit, por edhe sepse ai ishte nga Shqipëria dhe interesi i tij 
vetjak ishte që ai të vendoste sundimin e vet në Greqi edhe për shkak të dëmeve që 
revolta i kishte shkaktuar tregtisë së Egjiptit me Egjeun. Ai e pranoi kërkesën e sulltanit 
për të ndërhyrë në luftë, por duke marrë edhe premtimin që më pas të emërohej 
guvernator i Moresë dhe i Kretës bashkë. Në shkurt të vitit 1825, Ibrahim pashai solli një 
forcë prej 17.000 vetësh në Kretë dhe më pas në More. Me sulmin e tij ai mundi të 
mposhtte rebelët dhe të shkatërronte fshatrat rebele, ndërsa në të njëjtën kohë osmanët 
intensifikuan sulmet e tyre nga veriu, duke i dëbuar rebelët për në Misollongji, e cila, më 
fund ra në duar të osmanëve pas një rrethimi të gjatë (30 prill 1825 – 23 prill 1826). Pas 
fitores në fjalë, revolucioni grek dukej se mori fund dhe me Ali pashain e vrarë e serbët e 
tulatur, Mahmudi II kishte arritur të rivendoste kontroll të qendërsuar përgjatë në mbarë 
Perandorinë e tij. 
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Sfondi i Ngjarjes së Mbarë 
 
Siç e kemi parë edhe më lart, sulltani kishte shumë kohë që përpiqej të eliminonte trupat 
jeniçere. Këtë ai e kishte nisur duke emëruar njerëzit e tij në postet kyçe të trupës. Ai 
kishte punuar, gjithashtu, që të fitonte mbështetjen e dijetarëve fetarë, bashkëpunimi i të 
cilëve me jeniçerët kishte sabotuar më parë sa e sa përpjekje për reformë. Për këtë arsye, 
sulltani kishte nxitur emërimin e dijetarëve besnikë ndaj tij në postet e larta, ndërsa ata që 
e kundërshtonin ishin pushuar nga puna apo ishin syrgjynosur. Për të pasur mbështetjen e 
shumicës së ulemasë, ai ndiqte një politikë të kujdesshme ndaj respektimit të traditave 
dhe të ritualeve fetare. Ai ndërtonte xhami të reja dhe themelonte vakëfe, u kërkonte 
myslimanëve të dërgonin fëmijët e tyre në shkolla fetare deri sa të arrinin moshën e 
pjekurisë dhe, për më tepër, imamëve vendorë u kishte dhënë pushtet për të imponuar 
këto rregulla. Kur shejhulislami Mekkizade Mustafa Asim efendiu tregoi mëdyshje për të 
ndjekur planet e sulltanit, ai u zëvendësua nga Kadizade Mehmet Tahir efendiu (26 
nëntor 1825 – 6 maj 1828), që ishte më energjik dhe më besnik se i pari.43 
 
Për të fituar mbështetjen e masave, Mahmudi nuk punoi vetëm me udhëheqjen popullore 
që vinte nga klasa e ulemasë, por duke zhvilluar edhe një propagandë të vazhdueshme, që 
nuk ishte parë ndonjëherë në historinë osmane. Ai kërkonte të nxirrte në pah 
vendosmërinë e tij, seriozitetin dhe idetë përparimtare, ndërsa në të njëjtën kohë vinte në 
dukje gjendjen e mjerueshme të jeniçerëve, paaftësinë e tyre për të mbrojtur Perandorinë 
përpara armiqve, siç ishte edhe vënë re në betejat me grekët dhe persët, si dhe ndryshimin 
që, nga ana tjetër, kishte treguar ushtria moderne egjiptiane. Por në të njëjtën kohë, 
serioziteti i synimeve të Mehmet Aliut kundër Portës së Lartë, si dukuri, kërkonte një 
vëmendje të veçantë.44 
 
Për këto arsye, gjatë gjithë dimrit dhe pranverës së vitit 1826, sulltanit iu desh të 
këshillohej me këshilltarët më të ngushtë për të ndërtuar një strategji dhe të përfundonte 
planet e fundit për të kryer reformat kur koha të ishte e përshtatshme. Ndërsa disa 
këshilltarë i propozuan të ndërtojë njësi ushtarake moderne brenda trupës së jeniçerëve, 
Hysen agai e kundërshtoi këtë duke menduar se kjo përpjekje nuk do të gjente mbështetje 
mes oficerëve të ulët dhe shumicës së trupës dhe se rruga e vetme për të zgjidhur 
problemin e jeniçerëve ishte shkpërbërja e tyre. Për këtë arsye, agait të jeniçerëve dhe 
ndihmësit të tij kryesor iu kërkua t’i bashkohen planit në fjalë nëpërmjet bindjes dhe 
ryshfeteve.45 
 
 
 
 

                                                 
43 Heyd, “Ulema,” f. 77-79; Esat, “Tarih”, I, 268b-272a; Cevdet1, XII, 159, 165. 
44 Levy, f. 117-120. 
45 Cevdet1, XII, 169-170; Lütfi, I, 126-128; Esat, “Zafer”, f. 11-14; Reed, f. 113-117; 
Levy, f. 123-126. 



 44 

 
Formimi i trupës së eshkinxhinjve 
 
Pasi kishte siguruar mbështetjen e pjesës kryesore të oficerisë jeniçere, Mahmudi 
mblodhi zyrtarët kryesorë të Klasës Sunduese dhe i detyroi të nënshkruajnë një 
marrëveshje për të mbështetur modernizimin ushtarak për të shpëtuar Perandorinë.46 Pas 
kësaj, sekretari i vezirit lexoi rregulloren e re, e cila shënonte një ndryshim thelbësor në 
natyrën e reformës osmane. Në vend të organizimit të një trupe të re dhe të veçantë 
ushtarake, sulltani, tashmë, shpallte se reforma do të kryhej brenda armatës së jeniçerëve 
me grupe jeniçerësh të zgjedhur dhe aktivë (eşkinciyan), të cilët do të ishin 150 burrat më 
të aftë, të përzgjedhur në mesin e 51 trupave jeniçere që qëndronin të stacionuara në 
Stamboll në mënyrë të përhershme.47 Ata do të qëndronin në kazermat e jeniçerëve dhe 
do të stërviteshin me ta gjatë javës, por përveç kësaj, ata do të kishin një ditë stërvitjesh 
shtesë në përdorimin e pushkës, të taktikave e të organizimeve evropiane, jashtë qytetit, 
në zonat e Kaëthanes dhe të Dautpashasë. Megjithatë, trupa e re do të zbatonte 
organizimin tradicional të jeniçerëve, me një linjë kontrolli, ku komandimi dhe ngritja në 
detyrë do të bëhej në bazë të vjetërsisë brenda trupës. Trupa e re do të paguhej nga arka e 
shtetit dhe jo nga ndonjë fond i veçantë, siç ishte Iradë Xhedidi. Por që trupa e re të ishte 
sa më konkurruese dhe të tërhiqte ushtarët më të talentuar, njerëzit e saj do të kishin rroga 
më të larta.48 Fondet shtesë që do të nevojiteshin për funksionimin e trupës, do të 
nxirreshin duke modernizuar sistemin e taksave dhe duke i dhënë fund sistemit të 
fermave të taksave në mënyrë që të gjitha të ardhurat e tyre, pas kësaj, të derdheshin në 
arkën e shtetit, duke shërbyer, në këtë mënyrë, si precedenti i një politike që do të ndiqej 
pas 30 vjetësh dhe që do të gjente përhapje të madhe gjatë periudhës së Tanzimatit. 
 
Rekrutimi i burrave në trupën e re filloi menjëherë. Në 12 qershor, përfaqësuesit e secilit 
divizion u mblodhën në sheshin e Etmejdanit në Stamboll, përpara një numri të madh 
zyrtarësh dhe personalitetesh që do të shihnin armët, uniformat dhe oficerët e tyre, mes të 
cilëve ishin edhe dy oficerë që kishin mbijetuar nga Nizami Xhedidi. Trupës së re iu 
dhanë musketa, me të cilat nisi edhe stërvitja e saj.49 
 
 
 
 

                                                 
46 Esat, “Zafer”, f.14-22; Cevdet1, XII, 174-175; Levy, f. 126-130; Reed, f.116-129. 
47 Esat, “Zafer”, f. 36-40; Cevdet1, XII, 307-309; Levy, f.129-130. 
48 BVA, HH48112; Esat, “Zafer”, f. 22-32; Esat, “Tarih”, II, 110a-118b; Cevdet1, XII, 
297-306; Lütfi, I, 350-356; Reed, f. 130-146; Levy, f. 131-143. 
49 Esat, “Zafer”, f. 64-65; Cevdet1, XII, 174-175; Levy, f. 154; Uzunçarşılı, “Kapukulu”, 
I, 545-546; Lütfi, I, 132-133. 
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Revolta e jeniçerëve dhe Ngjarja e Mbarë 
 
Megjithatë, ashtu si edhe më parë, nga ana e jeniçerëve pritej të kishte reagime për 
zhvillimet më të fundit. Dhe ashtu ngjau. Një grup oficerësh që kishin bashkëpunuar, më 
parë, me sulltanin, nisën, tani, të organizojnë në mënyrë të fshehtë një revoltë me qëllim 
shkatërrimin e trupës së re përpara se kjo të fuqizohej. Nga ana tjetër, Mahmudi u përpoq 
të zbusë frikën e disa mijëra zejtarëve që tregtonin me jeniçerët nëpërmjet tollonave, duke 
i siguruar se do të kompensoheshin për çdo shpenzim të tyre, por kjo garanci nuk doli të 
ishte e mjaftueshme. Si pasojë, Mahmudi mobilizoi trupat e vjetra që kishte në 
dispozicion, të cilat gjatë kohës në fjalë ishin modernizuar disi dhe tregonin besnikëri 
ndaj sulltanit. Këtu vlen për t’u përmendur trupa e topçinjëve dhe garnizoni mbrojtës i 
Bosforit. Dhe shqetësimet e sulltanit dolën të ishin me vend. Më 14 qershor, vetëm dy 
ditë pasi forca e re kishte nisur të stërvitet, jeniçerët përmbysën kazanët e tyre dhe nisën 
revoltën. Në ditën që pasoi, me ta u bashkuan disa mijëra zejtarë dhe njerëz që 
kërcënoheshin ekonomikisht apo që thjesht ndiheshin të fyer nga përpjekjet e sulltanit për 
të modernizuar një nga institucionet më tradicionale të Perandorisë. Grupe rebelësh 
vërshuan nëpër qytet duke dhunuar Portën e Lartë dhe shtëpitë e mbështetësve të 
eshkinxhinjve. Në kundërpërgjigje, kryeveziri u bëri thirrje trupave besnike dhe u kërkoi 
parisë qeveritare dhe ulemasë të grumbullohen në Pallatin e Topkapësë për të mbrojtur 
sulltanin, i cili, ndryshe nga Selimi, u kthye nga banesa verore që kishte në Beshiktash 
dhe kundërshtoi kërkesat e rebelëve për të shkatërruar ushtrinë e re. Pas kësaj, ai shpalosi 
flamurin e Profetit dhe agjentët e sulltanit u shpëndanë nëpër qytet për t’u kërkuar 
besimtarëve të bashkohen në luftë kundër rebelimit të jeniçerëve. Dhe kësaj radhe sulltani 
ishte i mirëpërgatitur. Duke pasur mbështetjen e popullatës së gjerë, e cila e shihte atë si 
një reformator të matur, dhe duke vepruar sipas parimeve të fesë dhe të traditave islame 
kundër jeniçerëve të korruptuar, sulltani u linte këtyre të fundit pak mundësi për sukses. 
Si pasojë, rebelët u detyruan të tërhiqen në kazermat e tyre në Etmejdan, ku edhe u vunë 
nën rrethim. Pas kësaj, artileria shkatërroi dyert e kazermave duke lejuar trupat e shumta 
të hyjnë në to. Rebelët që u gjendën në oborret e kazermave u ekzekutuan, ndërsa 
barakave të mbetura iu vu zjarri dhe jeniçerët e mbetur u dogjën të gjallë (15 korrik 
1826). Pas kësaj, jeniçerët e mbetur u përndoqën në mënyrë të rreptë në Perandori. Në 
ditën që pasoi, armata u shkatërrua zyrtarisht, ndërsa njerëzit që kishin dokumente 
jeniçerësh apo kishin bërë kërkesë për t’iu bashkuar forcës dhe nuk ishin përzier në 
trazirat e trupës u lanë të lirë. Veteranëve të trupës iu lejua të përfitojnë pensione për 
pjesën e mbetur të jetës. Në shumicën e rasteve, jeniçerët e provincave lajmin e 
shkatërrimit të armëtës së tyre e pritën me habi dhe, në përgjithësi, u shpërndanë në 
mënyrë paqësore. Ndërsa në vendet ku pati qëndresë, si në Izmit, Vidin, dhe Edrene, u 
desh të përdoret forca, ekzekutimet dhe ndëshkimet, edhe pse në shumicën e rasteve pjesa 
më e mirë e forcës u shpërbë në mënyrë paqësore në popullatën vendëse. 
 
Shkatërrimi i trupës së jeniçerëve u krye në një formë aq të lehtë dhe me aq pak 
kundërshti, saqë sulltani dhe këshilltarët e tij u motivuan të vazhdojnë edhe më tej me 
shkatërrimin e institucioneve të lidhura më ta. Institucioni i parë që duhej të goditej pas 
kësaj ishte urdhëri i dervishëve bektashianë, i cili kishte qenë frymëzues shpirtëror dhe 
furnizues me mbështetje popullore për trupën. Në Stamboll u ekzekutuan disa nga 
udhëheqësit e urdhërit dhe ndërtesat e tyre u shkatërruan (10 korrik 1826). Në mbarë 
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Perandorinë, mbështetësit e urdhërit u përndoqën dhe pasuritë e tij u konfiskuan dhe iu 
kthyen ulemasë për t’u përdorur si xhami, shkolla, karavansaraje, spitale dhe të tjera si 
këto. Megjithatë, urdhëri vazhdoi të mbijetojë në mënyrë të paligjshme. Ai u rigjallërua 
pas vdekjes së Mahmudit dhe vazhdoi të lulëzojë deri në kohën kur u shpërbë së bashku 
me urdhërat e tjerë të dervishëve në kohën e Republikës Turke, pas së cilës urdhëri ka 
vazhduar të mbijetojë në mënyrë të fshehtë deri në ditët tona. Bektashinjtë u ndoqën nga 
trupa e jamakëve dhe e njësive të tjera të vogla të lidhura me jeniçerët, të cilat përbënin 
forca potenciale për të sjellë trazira, megjithëse këto të fundit nuk kishin marrë pjesë në 
revoltën e jeniçerëve. Pas kësaj, trupa e topçinjve mori përsipër detyrën e jamakëve për 
mbrojtjen e kështjellave të Bosforit, ndërsa axhemi ollanët, të cilët shërbenin prej kohësh 
për të arsimuar e përgatitur jeniçerët e rinj, ndoqën fatin e vdekjes së mjetit të ekzistencës 
së tyre. 
 
Më në fund, për të çuar deri në fund shkatërrimin e jeniçerëve dhe për masat që do të 
pasonin, Mahmudit iu desh të ndërmarrë një varg masash praktike për të siguruar 
mbështetjen e grupeve kryesore të Klasës Sunduese. Këto përfshinin dhënie dhuratash 
dhe ngritje në detyra të rëndësishme, ndalimin e praktikës së vjetër të konfiskimit të 
tokave të anëtarëve të vdekur të Klasës Sunduese në përfitim të Thesarit Shtetëror dhe 
kthimin e selisë së agait të jeniçerëve në seli zyrtare të shejhulislamit. Duke pasur 
mbështetjen e zyrtarëve dhe të popullit, veprimet e sulltanit hasën në shumë pak reagime 
dhe pothuaj në aspak protesta, edhe pse, si gjithnjë, pati njerëz që, për arsye të ndryshme, 
ishin të pakënaqur.50 
 
Akti i shkatërrimit të trupës së jeniçerëve dhe i aleatëve të saj nga Mahmudi II do të 
njihej, pas kësaj, nga turqit si Ngjarja e Mbarë (Vakay-ı Hayriye) dhe do të kthehej në një 
ngjarje me rëndësi të veçantë për historinë osmane. Për herë të parë në Perandori një 
reformë ishte kryer duke shkatërruar një institucion të lashtë dhe duke u mundësuar, në 
këtë mënyrë, institucioneve të reja të funksionojnë pa pasur frikë për ekzistencën e 
institucioneve paralele. Shkatërrimi i jeniçerëve do të dobësonte edhe krahun e vjetër të 
Klasës Sunduese, që tashmë i mungonte arma kryesore ushtarake dhe, si pasojë, në vitet 
që pasuan, precedenti i Mahmudit do të zbatohej në një serë sferash jashtë fushës 
ushtarake. Ndërsa kundërshtarët që ishin për rendin e vjetër, kësaj radhe nuk do të mund 
të bënin asgjë shumë sesa të kundërshtonin me fjalë dhe jo më me dhunën e me forcën që 
kishin penguar sa e sa reforma osmane më parë. 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Reed, f. 190-278; Levy, f. 146-170; Esat, “Zafer”, f. 71-97, përmbledhur në “Tarih”, II, 
137b-142b; Cevdet1, XII, 177-196; Lütfi, I, 136-147, ku përshkruhet Ngjarja e Mbarë. 
Fermani që pezulloi jeniçerët ndodhet në BVA, Cevdet Askeri 25109 dhe TKS E5528; ai 
është riprodhuar në: Esat, “Zafer”, f. 111-112; Cevdet1, XII, 311-315; Lütfi, I, 357-361; 
Uzunçarşılı, Kapukulu, I, 666-672; Reed, f. 242-249; dhe: Londër, 24 dhe 25 gusht 1826. 
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Reformatorët e rinj 
 
Që në vitet përpara shkatërrimit të jeniçerëve, Mahmudi II kishte nisur në mënyrë të 
fshehtë procesin e zëvendësimit të burokracisë së lartë të Klasës Sunduese me osmanë të 
rinj, që ishin energjikë, ambiciozë dhe besnikë të tij, si dhe të vendosur për të çuar në 
vend vullnetin reformator të sulltanit. Në 13 vitet e mbetura të sundimit të Mahmudit, 
shumë nga këta njerëz u shquan si figura udhëheqëse që reformonin sistemin kudo që të 
mundnin dhe shpesh garonin me njëri-tjetrin për pushtet, por duke mbetur gjithnjë nën 
kontrollin e sulltanit, që ishte i vendosur të bënte të pamundurën për modernizimin e 
Perandorisë, çka e ktheu atë në figurën kryesore të politikës osmane.  
 
Shumë nga reformatorët e parë dolën nga Institucioni i Shkruesisë, megjithëse karrierat e 
tyre nuk zgjatën shumë falë intrigave të brendshme të pushtetarëve. Personaliteti më i 
rëndësishëm i kohës do të ishte Mehmet Seit Pertev pashai (1785 – 1837), që ishte 
kanakar i Galip efendiut dhe që arriti të bëhej kryeqatip Perandorisë (1827 – 1830) dhe 
më pas kolonel (kethüda) i kryevezirit (1831 – 1836), post të cilin e mbajti edhe kur kaloi 
nën varësinë e ministrit të brendshëm (umur-u mülkiye nazırı) në mars të vitit 1836. Por 
Pertevi nuk qëndroi gjatë në detyrën e re, pasi në fund të nëntorit 1837 u hoq nga puna 
dhe më pas u ekzekutua si pasojë e intrigave që rivali i tij, Aqif pashai, kishte thurrur. 
Aqifi kishte pasur të njëjtën karrierë si Pertevi në postet qendrore të Institucionit të 
Shkruesisë, ku kishte shërbyer edhe si reis (1832 – 1835) dhe si ministri i parë i jashtëm 
(hariciye nazırı) deri më 1835, kur u rrëzua nga këto poste falë intrigave të Pertevit. Pas 
vdekjes së Pertevit, Aqifi e zëvendësoi atë në postin e ministrit të brendshëm në vitin 
1837, ndërsa më vonë ra sërish pre e kurtheve të mbështetësve të Pertevit. Njeriu që do të 
zëvendësonte Pertevin dhe Aqifin në vitet e fundit të sundimit të Mahmudit II për në 
postet kryesore administrative të reformave, do të ishte nxënësi i tyre, Mustafa Reshit 
pashai (1800 – 1858). Ai kishte bërë karrierë në Institucionin e Shkruesisë me ndihmën e 
tyre dhe më vonë kishte ndihmuar Pertevin në bisedimet me rusët dhe egjiptianët, duke 
fituar, në këtë mënyrë, mbështetjen e sulltanit, i cili e emëroi ambasador në Paris (1834 – 
1835, 1835 – 1836) dhe në Londër (1836 – 1837) dhe, së fundi, ministër të jashtëm më 
1837 – 1839. Mustafa Reshiti ishte udhëheqësi kryesor i lëvizjes për reformë në 
Perandorinë Osmane dhe këtë ai e shfaqte edhe në çaste të vështira, ndërsa përfaqësonte 
Perandorinë në bisedimet e mundimshme me fuqitë e mëdha evropiane. Ai përgatiti një 
numër të madh nxënësish me idealet e veta, të cilët i futi, më pas, në institucionet 
kryesore të sistemit administrativ dhe shkruesor të Perandorisë. Integrimi i nxënësve të tij 
ishte aq i rëndësishëm për sistemin, saqë këta të fundit do të ishin drejtuesit kryesorë të 
Perandorisë për pjesën e mbetur të shekullit, kur mësuesit e tyre kishin ndërruar jetë. 
 
Ndërsa Reshiti u shqua për ndryshime në rang ministrash dhe akademikësh, në fushën 
ushtarake reformatori kryesor do të ishte Husrev pashai (1756 – 1855), karriera e të cilit 
kishte nisur si kolonel i Hysen agait, kur ky i fundit dëbonte francezët nga Egjipti dhe 
shërbente si guvernatori i fundit osman i Egjiptit përpara Muhamed Aliut. Në vitet e para 
të sundimit të Mahmudit, Husrevi mbuloi shumë poste. A mori pjesë në luftimet kundër 
fisnikëve të Anadollit dhe rebelëve grekë në More e më pas, kur mori rolin e 
kryeadmiralit (1811 – 1818), modernizoi flotën, për t’u larguar më pas nga postet në fjalë 
pas konflikteve që pati me Halet efendiun. Por pas shkatërrimit të jeniçerëve, ai u emërua 
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komandant i dytë i ushtrisë së re dhe, në të njëjtën mënyrë si Reshiti, ngriti bazat politike 
duke ndërtuar trupën e tij ushtarake me skllevër, të cilët bëri, më pas, pjesë të ushtrisë dhe 
të qeverisë sipas modelit të vjetër osman.  
 
Dhe më fund, në Institucionin e Ilmijes, nga i cili buronte paria e udhëheqësve kulturorë 
dhe fetarë të Perandorisë, Mahmudi punoi në veçanti me Jasinxhizade Seit Abdylvahab 
efendiun (Yasincizâde Seyyit Abd ul-Wahhab Efendi), që shërbeu si shejhulislam nga viti 
1821 deri më 1822, për t’u ngritur sërish në këtë post pas rënies së Halet efendiut dhe për 
të shërbyer nga viti 1828 deri më 1833. Jasinxhizadeja u ndoq, më pas, nga një tjetër 
kundërshtar i Haletit, Mekizade Mustafa Asëmi (Mekkizâde Mustafa Asım), që kishte 
shërbyer si shejhulislam nga viti 1818 në vitin 1819 dhe nga 1823 deri më 1825, por që 
në të dy rastet ishte rrëzuar nga detyra si pasojë e presionit të konservatorëve. Mirëpo pas 
emërimit të ri, ai arriti të qëndrojë në detyrë për një kohë të gjatë, madje deri në kohën e 
pasardhësit të Mahmudit, Abdylmexhidit, dhe të shërbejë në këtë detyrë deri në vdekje, 
më 1846. Arritja kryesore e tij ishte mbajtja e ulemasë larg kundërshtimeve të 
drejtëpërdrejta ndaj reformave të sulltanit. 
 
 
 
 
 
Ushtria e Re 
 
Shkatërrimi i ushtrisë së jeniçerëve e bënte të domosdoshme krijimin e një ushtrie të re 
për Perandorinë, pasi edhe vetë eshkinxhinjtë, si pjesë e dikurshme e jeniçerëve, ishin 
shkatërruar bashkë me ta. Vendimi i datës 16 qershor 1826, me të cilin u shkatërrua 
ushtria e jeniçerëve, kishte përcaktuar direktivat edhe për krijimin e ushtrisë së re që do të 
zëvendësonte të parën. Ajo do të quhej “Muallem Asakir-i Mansure-i Muhammadiye” 
(Ushtarët e Përgatitur e Fitimtarë të Muhamedit) dhe komandanti i parë i trupës do të 
ishte aga Hysen pashai. Nën kontrollin e tij u vënë kështjellat e Bosforit së bashku me 
Nëntë Kullat e Stambollit (shtatë kullat e Jedikulesë bashkë me kullën e Gallatës dhe me 
kullën e mëparshme të jeniçerëve, që shërbenin si vendet kryesore të mbikëqyrjes së 
Stambollit) dhe stacioni i policisë së Stambollit, me të cilat ai do të fitonte forcën e duhur 
për të shtypur kundërshtarët. Pas kësaj, në Stamboll u kryen rekrutime të shpejta. Brenda 
tri ditësh u formua një regjiment prej 1500 burrash, ndërsa stërvitja e tyre zhvillohej 
përpara oborrit të xhamisë “Sulejmanije”. Pas pak kohe, ushtria e re u zhvendos në 
pallatin e vjetër perandorak të Bajazitit, i cili kishte shërbyer për një kohë të gjatë si 
vendbanim për anëtarët e largët të familjes së sulltanit. Pas kësaj, ky pallat u bë Shtabi 
Qendror i Seraskerit (Bab-ı Serasker) dhe shërbeu si i tillë deri në ditët e fundit të 
Perandorisë, ndërsa kazermat e ushtrisë u ndërtuan në vendet që më parë kishin qenë 
kazermat e ushtrisë së Selimit III, përkatësisht në Dautpasha, Levent dhe Yskydar.51 Një 
javë më pas u nxorrën udhëzimet zyrtare për mbarëvajtjen e ushtrisë së re, e cila ishte 
parashikuar sipas shembullit të Nizami Xhedidit, me disa ndryshime të vogla. 

                                                 
51 Esat, “Zafer”, f. 107-108, 191-193; Levy, f. 177-181; Ata, III, 108-109. 
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Fillimisht, armata do të përbëhej nga 12.000 burra, të gjithë të përqendruar në Stamboll e 
të ndarë në 8 regjimente (tertipe) dhe secili prej tyre do të udhëhiqej nga një kolonel 
(binbash). Çdo regjiment do të kishte 12 topa dhe 12 kompani mosketierësh. Ngritjet në 
detyrë do të kryheshin sipas vjetërsisë edhe pse, në raste të veçanta, aftësitë dhe arritjet 
ushtarake do të merreshin, gjithashtu, parasysh. Tollonat e vjetra, që shërbenin si rroga 
dhe që ishin shitur më parë ushtarakëve, u zëvendësuan me një formë të re pagese, e cila 
kërkonte qenien e ushtarakëve të pranishëm në ushtri përpara se të merrnin pagat. 
Rekrutëve u kërkohej të ishin ndërmjet moshës 15 dhe 30 vjeç. Afati i shërbimit në ushtri 
ishte caktuar të ishte 12 vjet, pas së cilës ushtarët mund të tërhiqeshin nga detyra nëse 
dëshironin, por pa pasur të drejtën e pensionit. Marrja e pensioneve pas largimit u lejohej 
vetëm atyre ushtarakëve që largoheshin nga ushtria për shkak të moshës së thyer apo nga 
plagët që mund të kishin marrë gjatë luftërave. Çdo kompani ushtarake kishte imamin e 
saj, i cili edukonte trupën me idetë fetare dhe e udhëhiqte në falje.52 
 
Armata e re do të quhej “ordu” (ushtri) dhe, ashtu si në rastet e mëparshme, komandanti i 
saj do të quhej “serasker”. Sipas këtij organizimi fillestar, sulltani mendonte të 
formësonte të gjitha forcat e Perandorisë. Megjithatë, ai, hëpërhë, nuk bëri asgjë më 
shumë sesa largimi i jeniçerëve nga hierarkia ushtarake, ndërsa trupat e tjera i la të 
pavarura, siç kishin qenë edhe më parë. Si pasojë e përgjegjësive të shumta që mbante 
seraskeri, si kujdesi për kështjellat e Bosforit dhe për policinë e Stambollit, zyra e tij do të 
përfitonte edhe përgjegjësi politike, ndërsa më vonë do të kthehej në një ministri të 
vërtetë lufte. Meqë regullorja kishte emëruar edhe një mbikëqyrës ushtarak (nazër), 
detyra e të cilit ishte kontrollimi i çështjeve administrative dhe furnizimi, posti i 
seraskerit, në fillimet e tij, nuk do të ishte shumë i qartë qoftë edhe brenda vetë ushtrisë 
mansure, por nga konfliktet që lindën më vonë mbi financimet e ushtrisë, aga Hyseni u 
detyrua të krijonte poste për zyrtarë të rangjeve më të ulëta dhe kjo do e ngriti seraskerin 
në pozita tejet eprore në ushtri.53 
 
Gjatë verës së vitit për të cilin po shkruajmë, ushtria e re arriti suksese të mëdha në zonat 
e Stambollit. Arritjet e saj do ta shtynin sulltanin të kërkonte nga një sërë pashallarësh 
provincialë të ndërtojnë regjimentet e provincave. Çdo regjiment i ri, tashmë do të 
modelohej sipas regjimentit Stambollit dhe për këtë kujdeseshin oficerët e dërguar nga 
Stambolli. Sipas hierarkisë ushtarake, nën komandën e seraskerit qëndronin kolonelët, 
ndërsa për çështje administrative dhe të politikës vendore ata vareshin nga autoriteti i 
pashallarëve provincialë, ndërsa armatimet, furnizimet dhe rrogat vinin të gjitha nga 
Stambolli.54 Shkolla e Inxhinierisë Ushtarake, e cila ishte krijuar që në shekullin e 
tetëmbëdhjetë, tashmë u zgjerua për të përmbushur nevojat e të gjithë regjimenteve të 
oficerëve inxhinierë. Për më tepër, në Shtabin e Seraskerit u themelua edhe një 
                                                 
52 Levy, f. 183-196; BVA, HH48112, 17708; TKS, E4286; Esat, “Tarih”, II, 180b-188b; 
Lütfi, I, 191-193; Cevdet1, XII, 215-216, 316-322. 
53 Biblioteka e Universitetit të Stambollit, dorëshkrim pa titull, TY5824, fol. 121b-125a; 
Levy, f. 201-208. 
54 Lütfi, I, 199-200; BVA, Cevdet Askeri 54811; BVA, Kannunname-i Askeri, I, 15-22, 
41; Levy, f. 208-208. 
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department inxhinierie, detyra e të cilit ishte organizimi, emërimi dhe mbikëqyrja e 
inxhinierëve ushtarakë. Me kalimin e kohës, pagat për ushtrinë do të rriteshin në mënyrë 
të jashtëzakonshme për të mundësuar rekrutimin e njerëzve të aftë në ushtri. Përveç kësaj, 
u organizuan edhe divizionet transportuese të ushtrisë. Sipas modeleve perëndimore, 
ushtrisë osmane iu bashkangjit edhe banda ushtarake, drejtuesi i parë i të cilës ishte 
Xhuzepe Donixeti (Giuseppe Donizetti), vëllai i kompozitorit të famshëm, që qëndroi në 
Stamboll për shumë vite me radhë dhe ndihmoi në zhvillimin e muzikës perëndimore në 
Perandori (1828 – 1856). 
 
Por krijimi i ushtrisë së re do të shoqërohej, pa dyshim, me shumë probleme. Aga Hyseni, 
edhe pse ishte ushtarak i aftë e i guximshëm, mbetej sërish prodhim i shkollës së vjetër 
ushtarake, e cila ishte mësuar t’i shihte me dyshim mënyrat e reja të luftës. Për këtë arsye, 
Mahmudit iu desh të mbështetej në figurën e Mehmet Husrev pashait për të drejtuar 
ushtrinë. Ai kishte qenë mbrojtës i modernizimit në ushtri që në vitin 1801, kur kishte 
rënë në kontakt me forcat britanike dhe franceze në Egjipt. Gjatë punës si kryeadmiral i 
flotës osmane, ai kishte punuar për modernizimin e saj. Për këto arsye, më 8 maj 1827, 
Husrevi do të zëvendësonte aga Hysenin si serasker, ndërsa përveç kësaj do të emërohej 
edhe si guvernator i Anadollit dhe sanxhakbej i një numri krahinash më të vogla, nga të 
cilat do të fitonte pushtetin e duhur financiar dhe politik për të fituar betejat e ushtrisë së 
re, si brenda, ashtu edhe jashtë organizmave shtetërore.55 Nën udhëheqjen energjike të 
Mehmet Husrevit, ushtria mansure do të modernizohej sipas modeleve perëndimore të 
zbatuara në Francë që nga koha e Revolucionit. Batalioni osman (tabori), tashmë, 
përbënte njësinë bazë të ushtrisë, ndërsa më pas ndahej në tetë kompani pushkatarësh 
(bylyk). Regjimentet (allaj) përbëheshin nga tri batalione dhe qëndronin nën komandën e 
një koloneli (mirallaj) dhe të një rreshteri (kajmakam).56 Brenda një kohe të shkurtër, në 
Stamboll do të ngriheshin 10 batalione të reja, ndërsa në provinca 21, të cilat do të 
numëronin gjithsej 27,000 vetë. Shumica e oficerëve kryesorë të ushtrisë së re do të dilte 
nga grupi i skllevërve të Husrevit. Në mënyrë që reformat e reja ushtarake të mos 
pezmatonin ulemanë, regullat e ushtrisë së re do të ndërtoheshin në forma sa më të 
përafërta me tradicionalet, megjithëse ulemaja e kuptonte se çfarë po ndodhte me 
ushtrinë. Për të mbajtur nën kontroll moralin e ushtrisë, ata kërkuan të vendosin nga një 
predikues në çdo kazermë, përveç imamëve që shërbenin për të drejtuar lutjet e ushtrisë.57 
 
 
 
 
Reformimi i trupës së vjetër të kapëkulluve 
 
Formacionet e mbetura të ushtrisë së vjetër u prekën, gjithashtu, nga reforma. Mahmudi 
kërkonte të krijonte një trupë elitare rojash perandorake sipas shembullit të atyre që 
                                                 
55 Lütfi, I, 235-237; BVA, HH23325; Levy, f. 232. 
56 25 korrik 1827/1 Muharrem 1243; BVA, Cevdet Askeri 449, Kannunname-i Askeri, II, 
1a-b. 
57 Levy, f. 232-238; BVA; Kannunname-i Askeri, II, 29a-30a. 
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qëndronin pranë oborreve të mëdha sunduese të Evropës. Për këtë arsye, ai mori trupën e 
vjetër të bostanxhinjve, e cila kishte shërbyer prej kohësh si rojë e pallateve dhe e 
mjediseve perandorake, të cilën e pajisi me oficerë dhe burra të rinj, dhe më pas e 
riorganizoi nën emërtimin “Rojat e Mësuara Perandorake” (“Muallem Bostanijan-ı 
Hassa”, që, më vonë, do të njiheshin thjesht si “Hassa”).58 Trupa e re u pajis me kazerma 
dhe sheshe stërvitore në rrethinat e Pallatit të Topkapësë dhe shumë shpejt u ngarkua me 
detyrën e saj të vjetër të ruajtjes së portave të pallatit dhe të pallateve të tjera perandorake 
që do të ngriheshin në këtë kohë përgjatë Bosforit në Dollmabahçe dhe në Beshiktash, si 
dhe të ruajtjes së rendit në limanet e Stambollit. Kësaj trupe iu bashkangjitën edhe 
imamë, megjithëse, në këtë rast, ata nuk përgjigjeshin përpara shejhulislamit, por përpara 
drejtorit të bibliotekës perandorake, duke shmangur, në këtë mënyrë, ndikimin e 
drejtëpërdrejtë të ulemasë mbi trupën. Shërbimi në trupën në fjalë u sillte rekrutëve 
përparësi në dy drejtime: pagat shumë të larta dhe mundësia e ngritjes në poste të 
rëndësishme në pallat apo në qeveri.59 
 
Sulltani kërkonte të krijonte, paralelisht me ushtrinë e re mansure, një trupë bashkëkohore 
kalorësie sipas modeleve perëndimore. Megjithatë, ai vendosi të mos e krijojë këtë trupë 
në Stamboll për të kufizuar shpenzimet që ajo kërkonte dhe për të mos u përballur me 
ndonjë reagim të ri kundër reformave. Për këtë arsye, regjimenti i ri kalorësiak i 
Perandorisë do të ndërtohej në Silistri, në brigjet e Danubit, ku gjendeshin kuaj, si dhe 
kalorës të shkëlqyer mes banorëve nomadë të Dobruxhasë: tartarët. Ushtria e re do të 
ishte pjesë e ushtrisë mansure dhe do të ndahej në tri grupe, përkatësisht në grupin e 
kalorësve tartarë, turq dhe kozakë të krishterë të Dobruxhasë, të cilët ishin shtyrë përgjatë 
Danubit nga sulmet dhe përparimet ruse në Ukrainë në fillim të shekullit. Secilit prej 
grupeve etnike të sipërpërmendura i ngarkohej për detyrë të plotësonte vendet e lira për 
grupin përkatës, ndërsa çdo fshati i caktohej si detyrim që të sillte një numër të caktuar 
kuajsh dhe kalorësish, sipas madhësisë dhe pasurisë së fshatit. Për kuajt dhe ushtarët që 
fshati i jepte trupës, administrata vendore kishte parashikuar përjashtime nga disa lloje 
taksash. Edhe pse osmanët e kishin për zakon të përdorin trupat e vasalëve të tyre të 
krishterë si këmbësorë nëpër fushatat ushtarake dhe kishin edhe detarë grekë në shërbim 
të flotës së tyre, rasti që po shqyrtojmë përbën precedentin e parë kur të krishterët do të 
armatoseshin dhe do të bëheshin pjesë e rregullt e ushtrisë tokësore osmane. Ky 
precedent ishte i jashtëzakonshëm në historinë osmane, edhe pse në rastin në fjalë ai nuk 
tërhoqi shumë vëmendje, ndoshta si pasojë e veçimit të kësaj trupe në Silistri. 
 
Pas kësaj, Mahmudi ngriti një regjiment të regullt kalorësie në Stamboll për të plotësuar 
nevojat perandorake për të pasur kalorësinë të pranishme në ceremonitë zyrtare dhe, në të 
njëjtën kohë, për t’i plotësuar dëshirën Husrev pashait, që kërkonte të kishte kalorësinë 
pranë në stërvitjet që organizonte me këmbësorët e trupës së mansurinjve, për të krijuar 
skena sa më reale lufte. Regjimenti i ri, në të njëjtën mënyrë me modelin silistrian, do të 

                                                 
58 31 gusht 1826; BVA, HH48115; Lütfi, I, 91-101, VI, 41a-48a; Biblioteka e 
Universitetit të Stambollit, TY5824, fol. 63a-79a; Esat, “Zafer”, f. 253-254; Levy, f. 243-
248. 
59 Levy, f. 243-249; Lütfi, I, 201; BVA, Cevdet Askeri 216. 
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ishte pjesë e ushtrisë mansure, edhe pse ky i fundit do të organizohej në të njëjtën mënyrë 
si njësitë e këmbësorisë mansure dhe do të kishte të atashuar nga pas një trupë topçinjsh 
(1 shkurt 1827), duke numëruar gjithsej 1582 njerëz.60 Gjatë verës së vitit 1827, trupa e re 
ishte e mirorganizuar dhe e stërvitur, çka mundësoi nisjen e gjysmës së forcave të saj për 
të luftuar në Greqi. Në fund të vitit 1827, të dyja regjimentet e kalorësisë u vunë nën 
komandën stërvitore të një italiani të quajtur Kaloso (Calosso), i cili do të zbatonte 
metoda dhe stërvitje franceze për trupën, si dhe modelin e ri të batalioneve të reformuara. 
Si rrjedhim, të dyja regjimentet do të bënin një paraqitje të mirë në luftën kundër Rusisë. 
Megjithatë, gjatë luftës, disa nga kozakët do të dezertonin nga trupa e kalorësve. Ky 
zhvillim do të provokonte mërinë e sulltanit, që do ta tërhiqte trupën në Anadoll për 
pjesën e mbetur të luftës, për ta kthyer, më pas, në Silistri. 
 
Forcat tradicionale osmane të artilerisë ndaheshin në trupën e topçinjëve (topçu) dhe të 
mirëmbajtësve të saj, në trupën e transportuesve të toppave apo të arabaxhinjve (arabacı), 
në forcën e specializuar për minime dhe punime xheniere (Lağımcıyan) dhe në 
mortajëhedhësit (Humbaracıjan). Të gjitha këto trupa ishin modernizuar në mënyrë të 
konsiderueshme gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë. Selimi III kishte riorganizuar dhe 
bashkuar pjesërisht trupën e topçinjëve me arabaxhinjtë (1793), duke i stërvitur sipas 
modeleve prusiane e duke njësuar shërbimet e tyre financiare dhe furnizuese nën një 
komandë, ndërsa agallarët e trupave ruanin ende pavarësi në aspektet ushtarake. 
Mahmudi II do të punonte për rritjen e numrit dhe të efikasitetit të trupës. Sidoqoftë, ai do 
të ruante organizimin e Selimit deri në vitin 1827, të cilit i shtoi vetëm një regjiment, atë 
të artilerisë së lëvizshme, si dhe ngriti numrin e trupës deri në 14,000 topçinj dhe në 
4,414 arabaxhinj, gjysma e të cilëve do të përqendrohej në Stamboll dhe përgjatë brigjeve 
të Bosforit, ndërsa gjysma tjetër do të shpërndahej nëpër provinca. Duke qenë se artiljerët 
kishin pasur një rol vendimtar në Ngjarjen e Mbarë, Mahmudi pothuajse nuk e preku fare 
trupën, por e bashkoi atë me ushtrinë mansure për arsye ushtarake dhe e përdori për të 
ruajtur rendin në Stamboll në kohën kur ushtria e re ishte në organizim e sipër.61 
Komandanti i trupës së topçinjve dhe të arabaxhinjve do të kthehej, pas kësaj, në 
përfaqësuesin kryesor ushtarak dhe administrativ të të dyja trupave, si dhe të  fonderive e 
të fabrikave të lidhura me ato. Me agallarët e trupave të veçanta që qëndronin si 
komandantë të tyre vetëm në emër, ai ndante vetëm çështje që kishin të bënin me 
disiplinën dhe me procedurat ushtarake. Artileria e lëvizshme dhe trupa e arabaxhinjve, 
në kohën në fjalë, do të përbënte trupën më moderne dhe më të aftë artiljere në shërbim të 
sulltanit. Për këtë arsye, sulltani do t’i mbante ata pranë vetes, në Stamboll, ku trupa do të 
organizohej sipas linjave të batalioneve bashkëkohore dhe do të drejtohej nga oficerë që 
përgjigjeshin vetëm përpara kryevezirit e nuk do t’i shpërndante nëpër Perandori, siç 
kishte vepruar me trupat e tjera.62 
 
                                                 
60 BVA, Kannunname-i Askeri, I, 45-52; Biblioteka e Universitetit të Stambollit, 
TY5824, fol. 59a-62a. 
61 BVA, Kannunname-i Askeri, II, 1a-b; Uzunçarşılı, “Kapukulu”, II, 108; Levy, f. 269-
271; Cevdet2, XII, 176. 
62 Lütfi, I, 253. 
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Një nga ndryshimet më rrënjësore që u soll në ushtrinë osmane gjatë vitit 1827 ishte 
kërkesa dhe disiplina e lartë ndaj të gjithë artiljerëve, qofshin këta të lëvizshëm apo të 
palëvizshëm, për t’u stërvitur në mënyrë të vazhdueshme me batalionet e ushtrisë 
mansure dhe për të forcuar, kështu, shpirtin e bashkëpunimit e për të përgatitur ushtrinë 
për të ndërmarrë sulme të përbashkëta kundër armikut. Për këtë arsye, ushtrisë i erdhën 
në ndihmë ekspertë civilë për çështje teknike, ndërsa stafi drejtues i trupave u zvogëlua 
për të ulur shpenzimet. Megjithatë, ndryshimi i trupave në praktikat e tyre doli tepër i 
vështirë dhe, si pasojë, minavënësit dhe artiljerët vazhduan të mbeten të padisiplinuar si 
më parë dhe, si pasojë, artileria osmane vazhdoi të qëndrojë nën standardet e armiqve 
kryesorë evropianë të Perandorisë si në drejtimin material, ashtu edhe në atë të burimeve 
njerëzore.63  
 
Sulltan Mahmudi, që në vitet e para të sundimit të tij, kishte organizuar në mënyrë 
pothuajse të plotë pjesën e mbetur të trupave kapëkullu. Kështu, trupa e armëtarëve 
(Cebeciyan), detyra e të cilëve, më parë, kishte qenë të transportojnë armët dhe 
municionet e jeniçerëve, u shpërnda dhe në vend të saj u formua trupa e re e 
armëmbajtësve (Cebehâne Ocağı), detyra e së cilës ishte transportimi dhe furnizimi me 
pajisje ushtarake i të gjitha forcave të armatosura të ushtrisë.64 Komandanti i këtij 
divizioni shërbente, në të njëjtën kohë, si komandues teknik, por edhe administrativ i 
trupës. Në këtë detyrë, ai ndihmohej nga asistentë teknikë dhe zejtarë të pavarur që 
prodhonin armatime në fabrikat ushtarake apo nëpër punishtet e tyre private me kontrata 
shtetërore. Divizioni i armëmbajtësve ishte organizuar në mënyrë të tillë, që, në raste 
luftimesh, prej tij mund të krijoheshin reparte për t’iu bashkangjitur këmbësorisë mansure 
për t’u kujdesur për armët dhe municionet e saj. Sipas modelit të lartëpërmendur, do të 
organizohej edhe trupa e vjetër e Tendës, e cila tashmë do të njihej si trupa e 
Mehterhanes, detyrë e së cilës ishte transportimi i pajisjeve të ushtrisë për në kampet 
ushtarake gjatë betejave (17 tetor 1826). Megjithatë, ndarja e detyrave për të furnizuar 
ushtrinë për nevojat e saj nëpërmjet divizioneve të Mehterhanes, armëmbajtësve dhe 
shërbimeve furnizuese që repartet e ndryshme ushtarake kishin, do të krijonte çrregullime 
dhe do të shkaktonte rrëmujë në ushtri. Nga ana tjetër, fabrikat shtetërore u bënë, në këtë 
kohë, pak më efikase nga ç’kishin qenë më parë, por me kalimin e kohës, zejtarët privatë 
do të furnizonin ushtrinë me shumicën e mallrave, gjë që do të shkaktonte që ushtria të 
futej nën varësinë e importeve të shtrenjta për të plotësuar nevojat e saj. Ky problem do ta 
ndiqte atë në periudhën e Tanzimatit dhe më vonë.65  
 
 
 
 
 

                                                 
63 Levy, f. 273-297; TV, no. 1, 25 Cemazi I 1247, no. 2, 7 Cemazi II 1247; von Moltke, 
Bulgaria, f. 18-19. 
64 Levy, f. 299; Esat, “Zafer”, f. 250-252; Cevdet1, XII, 215-216; BVA, HH17655. 
65 Levy, f. 309-322; Lütfi, I, 257-258. 
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Riorganizimi i grupimeve feudale dhe të parregullta 
 
Mahmudi shpresonte të hiqte qafe trupat e parregullta dhe të feudalëve nga Perandoria sa 
më shpejt që të ishte e mundur, por shfaqja e rrezikut të lindjes së një luftë të re me 
Evropën e bindi atë se do të ishte e nevojshme që trupat në fjalë të përdoreshin në 
maksimum, të paktën për aq kohë sa ushtria mansure të merrte formën e duhur. Për këtë 
arsye, Husrev pashai e bindi sulltanin të urdhërojë riorganizimin e kalorësisë feudale si 
degë të ushtrisë mansure, ku sipas skemës në fjalë feudalët do të vazhdonin të përfitonin 
nga të ardhurat e tyre, ndërsa atyre që shërbenin në mënyrë aktive do t’u kërkohej të 
pranonin rregullat dhe procedurat e reja të organizimit (24 shkurt 1828).66 Si në rastin e 
ushtrisë mansure, njësia bazë organizative e ushtrisë feudale ishte batalioni, i cili përbëhej 
nga 889 ushtarë dhe oficerë dhe komandohej nga një major në çështjet ushtarake. Ndërsa 
detyra e caktimit dhe e administrimit të feudeve kryhej nga sekretariati i batalionit, detyra 
e të cilit ishte ndarja sa më e drejtë e të ardhurave feudale ndaj të gjithë personelit dhe në 
varësi të gradës dhe të detyrës që ata mbulonin. Në rastet kur oficerët feudalë ngriheshin 
në grada që paguheshin shumë më tepër sesa të ardhurat që prodhonte feudi, këta të 
fundit kompensoheshin nga arka e Perandorisë. Megjithatë, asnjë feudal nuk lejohej të 
mblidhte më shumë sesa 3500 kurushë të ardhura në vit nga tokat e tij. Nëse ndodhte që 
në ndonjë feud të mblidhej ndonjë shumë mbi të përmendurën, atëherë ajo duhej të 
derdhej në thesarin e shtetit për të kompensuar shpenzimet e tij. Ndaj feudalëve kryheshin 
inspektime të shpeshta dhe nëse ndonjëri prej tyre, kur kërkohej, nuk merrte pjesë në 
batalionet luftuese, i konfiskoheshin pronat. Në kohë paqeje, feudalëve u kërkohej të 
shërbenin me radhë për ushtrinë, ndërsa në kohë lufte u kërkohej të merrnin të gjithë 
pjesë në luftë, pa përjashtim. Por me kalimin e kohës, ndërsa shumë feudalë, kur u 
kërkohej pjesëmarrja, nuk ishin të aftë apo nuk donin të shërbenin, atyre nisi t’u lejohej të 
paguanin një shumë të caktuar ndaj arkës shtetërore, nëpërmjet së cilës në vend të tyre 
rekrutoheshin zëvendësues, të quajtur xhebelinj (cebeli).67 Megjithatë, përvoja tregoi se të 
bindje feudalët të bashkëpunonin me ushtrinë, të jepnin kompensimin e duhur dhe të 
pranonin rregullat e reja, ishte jashtëzakonisht e vështirë. Për këtë arsye, në fund të vitit 
1828, nga kjo praktikë u mundësua krijimi i vetëm dy batalioneve, ndërsa dy të tjera ishin 
në formim e sipër, fakt ky, që tregonte se vetëm një numër i vogël prej 30.000 feudalësh 
të kohës ishin në gjendje dhe dëshironin të shërbenin. Për këtë arsye, Mahmudi u bind se 
zgjidhja e vetme ishte shpërbërja e trupës.68 
 
Por shërbimet që feudalët nuk mundën t’i sigurojnë Perandorisë do të vinin nga nomadët 
turq, të quajtur, zakonisht, jërykë (yörük) dhe të vendosur në Rumeli, që vepronin prej 
kohësh nën emrin “Evlâd-ı Fatihân” (Bijtë e Çlirimtarëve) në zonat e Maqedonisë. Burrat 
e këtyre fiseve nomade qëndronin të ndarë në grupe prej gjashtë vetësh dhe secilit prej 
tyre i kërkohej të dërgonte njërin për të shërbyer ushtarakisht. Në shkëmbim të këtij 
shërbimi, bashkësitë në fjalë përjashtoheshin nga taksat shtetërore. Ky sistem i siguronte 
                                                 
66 Lütfi, I, 258-259; BVA, Kannunname-i Askeri, II, 95a-96b. 
67 Levy, I, 258-259; BVA, Kannunname-i Askeri, II, 97a, 98a. 
68 Levy, 334-335; BVA, Kannunname-i Askeri, II, 97a, 99a, 102b. 
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ushtrisë deri edhe 1000 vetë në raste lufte, por në shekullin e nëntëmbëdhjetë, sistemi 
kishte nisur të shpërbëhej dhe bashkësitë në fjalë pëlqenin të paguanin taksa në vend të 
shërbimit. Mirëpo Mahmudi do ta rindërtonte dhe do ta modernizonte trupën sërish (11 
mars 1828). Nga fshatrat në fjalë u kërkua të nxjerrin aq burra sa për të mbajtur katër 
batalione në ushtri, ku secili batalion do të kishte 814 vetë dhe, në të njëjtën, kohë t’i 
paguanin thesarit të ushtrisë 1.2 milionë kurushë në vit për mirëmbajtjen e trupës. Duke 
qenë se reforma në fjalë rriste kërkesat në të holla dhe njerëz, në fshatrat e banuara nga 
fatihanët u kërkua që të kontriubojnë gjithashtu edhe jomyslimanët, duke ndarë, në këtë 
mënyrë, detyrimet financiare ndërmjet fshatrave përreth. Trupës së fatihanëve i kërkohej 
të ruante rendin në zonat e fshatrave ku ata banonin, përveç ndihmës që ata duhej t’i 
siguronin ushtrisë. Të gjitha veprimet e tyre duhej të koordinoheshin me seraskerin, pasi 
trupa konsiderohej të ishte pjesë e ushtrisë mansure. Fshatarët që merrnin pjesë në trupë 
shërbenin me radhë, ndërsa u kërkohej të stërviteshin në mënyrë të rregullt kur ishin 
pranë shtëpitëve, ndërsa në rast lufte të paraqiteshin të gjithë. Ata paguheshin me rroga 
nga thesari i ushtrisë, por në shuma më të vogla sesa ato të ushtarëve mansurë, pasi edhe 
shërbimi i tyre ishte jo i plotë. Kur të katër batalionet u ngritën dhe u organizuan, dy prej 
tyre u dërguan në frontin rus në vitin 1828, por ne nuk zotërojmë ndonjë informacion mbi 
kontributin e tyre në këtë luftë.69 
 
 
 
 
Reformimi i flotës 
 
Edhe pse Selimi III kishte bërë hapa përpara në modernizimin e flotës osmane, gjatë 
gjysmës së parë të sundimit të Mahmudit II reformat në fjalë ishin lënë pas dore dhe 
përjashtim bënte vetëm shërbimi i shkurtër i Husrev pashait si kryeadmiral. Korrupsioni 
dhe nepotizmi ishin bërë të zakonshëm në flotë. Ndërtimi dhe riparimi i saj ishte 
ndërprerë, ndërsa anijet e mbetura të flotës qëndronin gjysëm të shkatërruara, duke lënë 
në shërbim të saj vetëm 15.000 njerëz bashkë me oficerët dhe vetëm dhjetë anije në 
krahasim me mbi dyfishin e tyre, që ekzistonte në vitet e fundit të Selimit. Mirëpo pas 
marrjes së komandës në ushtrinë mansure prej Mehmet Husrevit, Mahmudi do të 
emëronte kryeadmiral Izet Mehmet pasha Topallin (Topal Izzet Mehmet Paşa, 1827-8), 
një i mbrojtur i dikurshëm i Husrevit, i cili solli një reorganizim të ri për të ringjallur 
flotën (22 shtator 1827).70 Por si edhe më parë, të emëruarit e politikës do të ishin ata që 
do të zinin vendet e kryeadmiralit dhe të eminit të kantierit detar (tersane), që 
administronin aspektet furnizuese dhe shpërndarëse. Por nën ta do të krijohej një staf i 
përhershëm dhe profesional, që do të drejtohej nga shkruesi i flotës (kalyonlar kâtibi), 
përgjegjësia e të cilit ishte këshillimi ndaj eprorëve për çështje teknike, çështje të 
përkthyesisë, si dhe të zbatimit të urdhërave të tyre për të përmbushur nevojat e flotës. 
Hierarkia bazë e flotës, e krijuar nga Selimi III do të ruhej, megjithëse pagat kësaj radhe 
do të rriteshin për të tërhequr njerëz të aftë. Pas kësaj, si kapitenë të flotës mund të 
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emëroheshin vetëm të diplomuarit nga Shkolla e Marinës. Të paaftëve iu kërkua të 
largohen nga flota dhe forca e mbetur prej 8.000 vetësh do të ndahej në tri divizione, ku 
lundruesit (reis) do të ishin 4200 vetë, topçinjtë 3000 dhe marinarët (tüfenkçi) 800. Për 
oficerët e rangjeve të ndryshme u caktuan ndarje të dukshme hierarkike në det dhe në 
tokë, ndërsa të diplomuarve të Shkollës së Marinës u kërkohej të kalonin në përgatitje 
praktike përpara se të merrnin komandën. Shkolla Detare e Inxhinierisë u zgjerua dhe 
programi i saj mësimor u modernizua për të ndërlikuar përgatitjen e oficerëve. Në të 
njëjtën mënyrë, edhe arsenali i flotës do të modernizohej, ndërsa u nxorrën rregulla të 
ashpra për të parandaluar vjedhjet. Për të siguruar ndërtimin e të paktën dy anijeve të 
mëdha dhe të atyre shumë të vogla çdo vit, në Anadollin Jugperëndimor u vendos një 
linjë e rregullt furnizimi drusor. Përveç kësaj, në brigjet e Detit të Zi dhe në Siri u 
dërguan rekrutues për të punësuar detarë myslimanë që do të zëvendësonin grekët, që më 
parë kishin kryer pjesën më të madhe të shërbimeve të flotës perandorake. Megjithatë, 
këto ndryshime të mëdha do të kërkonin kohë përpara se të përmbusheshin dhe flota do të 
vazhdonte të qëndronte, në përgjithësi, e pareformuar, fakt ky që do të vihej re në 
dështimin e saj në Navarino më 1829. 
 
 
 
 
Probleme të brendshme 
 
Zhvillimi i ushtrisë osmane nisi të venitet që gjatë dimrit të vitit 1826 dhe, si pasojë e 
shumë problemeve, kundërshtitë ndaj reformave do të lindnin sërish. Sëmundja e 
murtajës, që goditi Stambollin në këtë kohë, do të përhapej edhe në vendqëndrimet e 
ushtrisë mansure, duke shkaktuar vdekje të shumta. Pjesa e vjetër e qytetit do të 
shkatërrohej, gjithashtu, nga një varg zjarresh me origjinë të panjohur. Këto dëmtime do 
të përfshinin edhe vetë Portën e Lartë (31 gusht 1826). Për të siguruar fonde të 
mjaftueshme për reformën dhe rekrutimet e reja, qeverisë iu desh të merrte të gjitha 
vakëfet perandorake, të cilat më parë ishin administruar nga zyrtarë të lartë për çështje 
fetare dhe bamirësie, dhe t’i kalonte në varësinë e një ministrie të re, Ministrisë së 
Vakëfeve Fetare (Nezaret-i Evkaf), e cila duhej të dërgonte në thesarin e shtetit të gjithë 
paratë e tepërta. Kjo reformë jo vetëm që do t’i jepte thesarit burime të reja financiare, 
por, në të njëjtën kohë, do të kërcënonte disa qindra anëtarë të ulemasë me humbjen e 
pensioneve dhe do të dobësonte pushtetin financiar të tyre, të cilëve iu lanë nën kontroll 
vetëm vakëfet e ngritura për të mbështetur Qytetet e Shenjta të Mekës dhe të Medinës.71 
Edhe njerëzit që përfitonin nga fermat e taksave do të rrezikoheshin në fund të vitit në 
fjalë nga një urdhër, i cili kërkonte që fermat e mëdha të merreshin dhe të 
administroheshin në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga thesari i ushtrisë (Mukata’at Hazinesi), 
që mbështeste financiarisht ushtrinë mansure. Për të mbështetur flotën, do të krijohej, 
gjithashtu, një thesar i ngjashëm (Tersane Hazinesi).72 Për më tepër, ndaj dyqaneve dhe 
pazareve do të vendosej një taksë e re, e njohur si ‘Taksa e Luftës së Shenjtë’ (Rüsumat-ı 
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Cihadiye), nga e cila do të përfitonte edhe thesari i ushtrisë.73 Dhe më në fund, edhe pse 
sulltani kishte premtuar të paguante pensione të përjetshme ndaj jeniçerëve pensionistë që 
ishin ende gjallë, shumica e atyre që do ta kërkonin këtë pension do të burgoseshin dhe 
do të ekzekutoheshin, çka do të detyronte pjesën e mbetur të hiqte dorë nga kjo punë, 
ndërsa shumë të tjerë do të arrestoheshin dhe ekzekutoheshin si pjesë e procesit të 
eliminimit të jeniçerëve aktivë, proces ky, që do të krijonte ndjenjë frike në të gjithë 
Perandorinë.74 Si pasojë e sa më lart, nuk është për t’u habitur që kundërshtimet ndaj 
sulltanit dhe reformave të tij nisën të lindin kudo në Perandori dhe, tashmë, jo vetëm në 
mesin e jeniçerëve dhe të konservatorëve, por edhe në mesin e ulemasë, të zejtarëve, të 
tregtarëve e, madje, edhe mes shumë ish-mbështetësve të reformave, të cilët ishin prekur 
në një mënyrë apo tjetër nga politikat ekonomike dhe ushtarake të sulltanit. 
 
Për të ndërtuar ushtrinë e re, kishte probleme të panumërta. E vështirë ishte, për 
shembull, gjetja e oficerëve për të stërvitur trupën. Muhamed Aliu nuk e kishte ngritur 
forcën e tij në Egjipt para se kolonel Sev (Séve) t’i kishte stërvitur 500 oficerë (1816 – 
1819). Megjithatë, osmanët do ta modernizonin ushtrinë e tyre pa pritur kaq gjatë, duke u 
mundësuar, në këtë mënyrë, shumë të paaftëve të ngrihen në poste dhe të fitojnë grada 
nëpërmjet të njëjtave taktika nepotike dhe të favoritizmit që kishin shkatërruar ushtrinë e 
vjetër më parë.75 Për t’u përballur me problemin në fjalë, sulltani u mundua të ngrejë, 
fillimisht, një trupë elitare me të rinj të stërvitur nga shërbimi i pallatit të tij, “Enderun-u 
Hümayun Ağavatı Ocağı” (Trupa e Agallarëve të Shërbimit të Pallatit Perandorak), duke 
i emëruar këta të fundit si oficerë të ushtrisë mansure dhe duke rivendosur, në këtë 
mënyrë, sistemin e vjetër të gulamëve, nga i cili, në të kaluarën, kishin dalë sa e sa 
ministra e jeniçerë. Në ushtrinë e re ai futi edhe një numër prej rreth 250 skllevërish të 
shtëpisë së tij dhe bijtë e të shquarve të Klasës Sunduese, që ishin stërvitur më parë si 
kalorës të pallatit. Ata do të organizoheshin sipas sistemit të ushtrisë mansure dhe do të 
stërviteshin nën mbikëqyrjen e ish-oficerëve të Nizami Xhedidit e të ekspertit të 
kalorësisë, kapiten Kalosos (i cili, pasi pranoi Islamin, mori emrin Rustem bej), si dhe të 
Donixetit.76 Trupa shumë shpejt do të zgjerohej me rreth 400 të rinj. Të diplomuarit e saj 
do të hynin në ushtri në rastet më të para të hapjes së vendeve të lira dhe shumë shpejt do 
të ngriheshin në detyrë, duke arritur, brenda një kohe të shkurtër, të monopolizojnë klasën 
e oficerëve. Edhe pse ata sollën njëfarë disipline dhe uniformiteti, mbështetja e veçantë, e 
treguar nga oborri i sulltanit ndaj të diplomuarve, do të krijonte pakënaqësi mes oficerëve 
të tjerë të ushtrisë mansure. Shumë nga anëtarët e trupës së pallatit do të shfaqnin interes 
më shumë për jetën e pallatit, sesa për stërvitjen ushtarake. Disiplina dhe ekspertiza e tyre 
do të binte, gjithashtu, dhe shumë shpejt ata do të bëheshin shkak për çrregullim në vend 
të rregullit që duhej të sillnin në ushtri, gjë që do të çonte në shkrirjen e trupës në maj 
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1830.77 Mahmudi, në këtë kohë, do ta kishte të vështirë të rekrutonte oficerë të huaj, pasi 
fuqitë evropiane po përgatiteshin të ndërhynin në mbështetje të rebelëve grekë, ndërsa 
Muhamed Aliu nuk ishte aspak i interesuar të forconte ushtrinë e sulltanit, të cilën ai do 
ta sulmonte shumë shpejt.78 
 
Zgjidhja e vetme për sulltanin për t’u përballur me situatën në fjalë do të ishte ngritja e 
një sistemi të ri ushtarako-teknik dhe stërvitja e myslimanëve osmanë si oficerë. Për të 
rinjtë që ishin nën moshën e rekrutimit për në ushtrinë mansure, do të ngrihej një qendër 
e veçantë përgatitjeje (talimhane) pranë kazermave të trupës së vjetër të axhemi ollanëve. 
Studentët stërviteshin në teknika këmbësorie e, në të njëjtën, kohë merrnin edhe mësime 
fetare dhe zanate të tjera dhe kur mbushnin moshën 15 vjeç, bashkoheshin me ushtrinë si 
ushtarë të rregullt ose si kapterrë apo sekretarë nëse ishin të kualifikuar për këtë.79 Një 
shkollë e ngjashme me të u ngrit edhe në pallatin e sulltanit për skllevërit dhe djemtë e 
klasës së lartë, të rekrutuar në trupën “Hassa” të sulltanit.80 Siç e theksuam edhe më parë, 
Shkolla e Inxhinierisë Detare dhe Shkolla e Inxhinierisë Ushtarake u zgjeruan dhe 
rigjallëruan dhe në mars të vitit 1827 u hap Shkolla Mjekësore Ushtarake (Tıbhane).81 
Por në të gjitha këto shkolla pjesëmarrja ishte e kufizuar, përgatitja e studentëve dhe 
mësimdhënia jo e kënaqshme. Zhvillim kishte, por ai ishte shumë i ngadaltë dhe, si 
pasojë, rezultatet do të ishin shumë të vonuara për të shpëtuar ushtrinë nga të paaftët, të 
cilët vazhduan ta udhëheqin atë edhe për shumë kohë pas shkatërrimit të jeniçerëve. Si 
pasojë, në fund të vitit 1828, ushtria osmane kishte rreth 50 batalione aktive, të 
përqendruara në organizimin e ushtrisë mansure dhe të trupës “Hassa”. Kësaj force i 
shtoheshin edhe 20,000 trupat e kalorësisë feudale së bashku me artilerinë, si dhe një 
numër i pafund rezervistësh, që ishin të gatshëm t’i përgjigjen thirrjes së sulltanit, por 
organizimi, disiplina, udhëheqja dhe stërvitja e tyre linte për të dëshiruar.82 
 
 
 
Revolucioni Grek 
 
Sikur problemet e brendshme të mos mjaftonin, armiqtë e jashtëm të Mahmudit II nuk do 
ta linin atë aspak të qetë gjatë gjithë viteve pas shkatërrimit të jeniçerëve. Vdekja e car 
Alekandrit dhe ardhja në pushtet e Nikollës I në fund të vitit 1825, do ta vinin Rusinë në 
duart e një monarku që ishte i gatshëm të përdorte forcën për të realizuar synimet, 
sidomos kur bëhej fjalë për Morenë dhe Kretën, për më tepër tani që i trembej fuqizimit 
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të Muhamed Aliut. Britania, nga ana e saj, po i shmangej, tashmë, mbështetjes së hapur 
për Portën e Lartë dhe po përpiqej të siguronte një marrëveshje për të zgjidhur konfliktin 
në Greqi, ndërsa në lidhje me rusët, po mundohej të shmangte një luftë Ruso – Osmane, e 
cila do të ishte me përmasa katastrofike për këta të fundit. Më 17 mars 1826, Rusia i 
dërgoi ultimatum sulltanit, nëpërmjet të cilit kërkonte rikthimin e plotë të privilegjeve që 
kishte gëzuar më parë në Principata, si dhe autonomi për Serbinë siç ishte parashikuar më 
parë në Traktatin e Bukureshtit (1812). Nën trysninë e britanikëve, Mahmudi iu përgjigj 
kërkesës së rusëve dhe nënshkroi me ta Konventën e Akermanit (7 tetor 1826), e cila 
njihte sundimin rus në Kaukaz dhe lejonte anijet tregtare ruse të kishin hyrje të lirë në të 
gjitha ujërat osmane, duke përfshirë këtu edhe ngushticat.83 Megjithatë, trysnia e Rusisë 
ndaj osmanëve nuk u ndal me kaq. Ata u kërkuan këtyre të fundit që të plotësojnë 
kërkesat e rebelëve grekë dhe për këtë propozuan të ndërhyjnë bashkërisht me Britaninë 
për të realizuar qëllimin. Por britanikët, që mundoheshin të shmangin krijimin e ndonjë 
gjendjeje që do t’i detyronte t’i shkojnë në ndihmë Rusisë në Lindjen e Mesme, 
parapëlqyen të bashkohen me Meternikun për të ushtruar trysni mbi Mahmudin që të 
pranojë bisedimet me aleatët, duke mos i dhënë, në këtë mënyrë, ndonjë pretekst Rusisë 
për të ndërhyrë për llogari të saj. 
 
Në Stamboll, Aqif pashai, që ishte udhëheqësi i njërit prej grupeve që mbështesnin 
fuqishëm reformat e sulltanit, ndihej jashtëzakonisht i zemëruar me këto ndërhyrje të 
huaja dhe, për t’i dhënë fund kësaj gjendjeje, i kërkoi Mahmudit t’i shpalli luftë Rusisë 
për të fituar trojet e humbura dhe nderin e nëpërkëmbur. Por në krahun tjetër, pashallarë 
si Mehmet Husrevi, Galip pashai, kryeveziri Selim pashai dhe të tjerë këmbëngulnin që 
sulltani të pranonte ofertat për ndërmjetësim, pasi Perandorisë i mungonin burimet 
njerëzore dhe materiale për t’u përballur me rusët.84 E Mahmudi do të ndikohej nga 
këshillat e grupimit të parë. Ai vuri në dijeni fuqitë armike se ishte ende sunduesi i 
ligjshëm i Greqisë dhe se rebelët do të shtypeshin; dhe për këtë, ai dërgoi flotat e 
bashkuara osmano-egjiptiane në Greqi, të cilat do të përparonin dhe do të vendosin nën 
kontroll Athinën në qershor 1827. Si kundërpërgjigje, britanikët u detyruan të 
nënshkruajnë një traktat të ri në Londër me Francën dhe Rusinë (6 korrik 1827), i cili 
parashikonte ndërhyrje të përbashkët në konflikt nëse ndonjë palë kundërshtonte 
ndërmjetësimin. Ndërsa Mahmudi vazhdonte të bënte qëndresë, flota e aleatëve hyri në 
lindje të Mesdheut dhe zuri Dardanelet së bashku me Morenë për të prerë, në këtë 
mënyrë, furnizimet për forcat osmane edhe pse ato kishin urdhër për të mos u përzier në 
luftime me osmanët apo egjiptianët (fillim shtatori 1827). Në kundërpërgjigje të 
bllokadës, flota egjiptiane që kishte sjellë Ibrahim pashain me burrat e tij në Navarino, do 
t’i bashkohej flotës osmane, ndërsa skuadriljet aleate do të bllokonin gjiret e Navarinos 
dhe do të vendosnin një bllokadë detare në fillim të tetorit. Aleatët, që pas kësaj 
planifikonin të tërheqin osmanët në betejë në det të hapur, u tërhoqën për në Zanta. 
Megjithatë, osmanët nuk lëvizën nga pozicionet e tyre. Kur këto taktika dështuan, më 20 
tetor ata nisën të hyjnë në port duke shpallur publikisht dëshirën për të bindur Ibrahim 
pashain që të kthehet në Egjipt, edhe pse, në të vërtetë, synonin të hapnin luftë. Kur hasën 
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një anije osmane që po lundronte drejt tyre, flota aleate u përgjigj me një bombardim të 
egër me topa, nga i cili do të shkatërroheshin në mënyrë të plotë rreth 57 anije osmane 
dhe egjiptiane dhe do të vriteshin mbi 8000 ushtarë e detarë brenda tri orësh. Justifikimi 
që evropianët do të përsërisnin gjatë pjesës së mbetur të shekullit për këtë masakër e të 
tjera si këto, do të ishte gjithnjë fajësimi i osmanëve, të cilët, sipas tyre, u kishin bërë 
qëndresë përpjekjeve të tyre për të hyrë në port.  
 
Beteja e Navarinos ishte e një rëndësie madhore për të dyja palët. Ajo shkatërroi në 
mënyrë tërësore flotën osmane, izoloi Ibrahim pashain nga furnizimet dhe trupat që i 
vinin nga Egjipti dhe u siguroi rebelëve grekë një fitore të përfundimtare. Për më tepër, 
precedenti në fjalë do të shërbente si shembull për një varg ndërhyrjesh evropiane në 
çështjet osmane, të cilat do ta reduktonin Perandorinë në atë që, në fund të shekullit, do të 
ngjante si një kukull në duart e fuqive imperiale. Megjithatë, ky nuk ishte fundi i luftës. 
Edhe pse Britania me Francën shpresonin që Navarino do të detyronte osmanët të 
pranojnë ndërhyrjen, ajo solli të kundërtën. Aqif me Pertevin u bashkuan për t’i kërkuar 
sulltanit të bëjë qëndresë ndaj çfarëdo marrëveshjeje, pa marrë parasysh këtu 
Marrëveshjen e Akermanit, çka e shtyu sulltanin t’u bëjë thirrje të gjithë myslimanëve të 
ngrihen kundër rusëve e grekëve (18 dhjetor) dhe të mbyllë ngushticat për anijet e huaja 
(5 shkurt 1828). Cari, i cili sapo kishte shpëtuar nga një luftë e lodhshme me Iranin 
(1827), nuk kishte nge për ndërhyrje në këtë kohë, por megjithatë, ai përfitoi nga situata 
për të përmbushur synimin e tij të copëtimit të Perandorisë Osmane me forcë. Në 
kundërpërgjigje ndaj vendosmërisë së Mahmudit, Nikolla shpalli luftë (28 prill 1828). 
Brenda një jave, trupat e tij marshuan sërish drejt Moldavisë e, nëpërmes Kaukazit, deri 
në Anadollin Lindor, ndërsa flota e tij mesdhetare nisi të furnizojë rebelët grekë më sasi 
të mëdha armësh e municionesh. Në këtë kohë, vdekja e Xhorxh Kaningut (8 gusht 1827) 
dhe zëvëndësimi i tij me dukën e Uellingtonit, që ishte më i pavendosur, e la Britaninë 
jashtë veprimit, pasi duka i ri nuk donte të ndërmerrte asnjë hap që mund të zemëronte 
rusët, edhe për arsyen se ai i trembej përparimit tyre drejt Lindjes së Mesme. 
 
 
 
 
Lufta me Rusinë 
  
Për sulltanin, që kishte mbetur, tani, pa ushtrinë e shkatërruar të jeniçerëve, ndërsa ushtria 
mansure ishte ende në fazat e para të stërvitjes, organizimi i qëndresës së suksesshme 
ishte pothuajse i pamundur. Ushtritë e tij në Ballkan, që udhëhiqeshin nga aga Hysen 
pashai, përbëheshin nga tartarët dhe nga forcat e feudalëve vendës. Mahmudi u mundua 
të merrte anije nga vasalët e tij algjerianë, por këta ishin të bllokuar nga francezët, të cilët 
planifikonin ta pushtonin vetë këtë pjesë të Perandorisë. Kërkesës së sulltanit për ndihmë 
iu përgjigj edhe Muhamed Aliu, i cili pasi ofroi shuma në të holla, i premtoi sulltanit 
mundësinë e dërgimit të trupave nëse i jepej posti i guvernatorit i Anadollit.85 Për të 
mbajtur trupat përgjatë kufirit, u ngrit një sistem furnizimi, por edhe ky nuk funksionoi 
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mirë, pasi materialet që duhej të dërgoheshin në front shpesh vonoheshin apo humbisnin 
rrugës si pasojë e sistemit të dobët rrugor dhe zyrtarëve të korruptuar. Ndërsa në anën 
tjetër rusët, kishin rreth 100.000 trupa të gatshme për të sulmuar, me të cilat siguruan 
përparime të shpejta në Principata nëpërmjet tri kollonave, duke marrë, fillimisht, Ibrailin 
(16 qershor), duke rrethuar Dobruxhanë, më pas duke sulmuar Silistrinë dhe, në vijën e 
tretë, duke ndërtuar linja mbrojtëse për të mbajtur garnizonin osman të zënë përgjatë 
Danubit, nga Rusçuku deri në Vidin (11 tetor 1828).86 Ndërsa në Bullgarinë Qendrore 
osmanët qenë, në përgjithësi, të suksesshëm. Aty Husrev pashai i kishte kthyer Silistrinë 
dhe Shumlën në bazat e mbrojtjes, prej nga rusëve u bëhej një qëndresë e zjarrtë, por në 
lindje rusët patën sërish suksese, duke përparuar në brigjet lindore të Detit të Zi, ku 
pushtuan Anapën dhe Ahiskën, për t’u hedhur, më pas, në Anadollin Lindor, ku pushtuan 
Karsin (korrik 1828) nëpërmjet ndihmesës që iu dha nga popullsia vendëse armene. Kjo 
ngjarje do të çonte, më pas, edhe në lindjen e Çështjes Armene. Përgjatë kohës në fjalë, 
aleatët kishin mundur të detyronin Muhamed Aliun të tërhiqte trupat e tij nga Morea 
(tetor 1828) dhe t’i lëshonte pikat kryesore të vendit qeverisë së re greke, të udhëhequr 
nga Jani Kapodistrias. Një marrëveshje tripalëshe, që u nënshkrua, më pas, në Londër, 
parashikonte krijimin e një shteti të vogël autonom grek, i cili shtrihej nga gjiri i Volosit 
në Egje e deri në Artë në perëndim dhe përfshinte, gjithashtu, Kretën bashkë me një 
numër ishujsh të tjerë. Shteti në fjalë do të udhëhiqej nga një princ i trashëgueshëm, i cili 
do të zgjidhej nga sulltani dhe do t’i paguante atij një haraç të përvitshëm. Frika që 
britanikët ushqenin ndaj epërsisë ruse bëri që shtetit në fjalë të mos i jepej më shumë tokë 
sesa u tha më lart. 
 
Edhe pse Husrev pashai kishte mundur të bënte një qëndresë të fuqishme në shumë vende 
përgjatë vitit 1828, fushatat e një viti më pas qenë tragjike. Shumica e rekrutëve të rinj të 
ushtrisë ishin, tashmë, djem të rinj dhe pa kurrëfarë përvoje në luftë. Sëmundjet e 
ndryshme që prekën ushtrinë osmane në këtë kohë, siç ishte murtaja e shkaktuar nga 
bllokada e vazhdueshme e aleatëve, ndikoi edhe më tej në rritjen e numrit të të vdekurve 
në radhët e ushtrisë. Për këtë arsye, në verë të 1829-ës qëndresa osmane kishte dështuar. 
Rusët depërtuan në rrugët e Maleve Ballkan, duke anashkaluar Shumlën, dhe pushtuan 
Edrenenë pas një rrethimi triditor (19 – 22 gusht).87 Ndërsa në Anadoll ata pushtuan 
Erzurumin (8 korrik 1829) dhe ecën drejt Trabzonit, ndërsa pararoja e tyre kishte hyrë 
edhe më thellë në perëndim.88 Loja kishte marrë fund dhe sulltani, i tmerruar, u kërkoi 
fuqive të mëdha të ndërhyjnë dhe të ndërmjetësojnë. 
 
 
 
 
Traktati i Edrenesë 
 
                                                 
86 Muhtar, “Rusya Seferi”, I, 91-100, 126-189; Lütfi, II, 45-50. 
87 Lütfi, II, 82-85, 97-100; Muhtar, “Rusya Seferi”, II, 31-34; von Moltke, “Bulgaria”, f. 
364-415. 
88 Lütfi, I, 394, II, 74-79; Allen dhe Muratoff, f. 23-45. 
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Pas zhvillimeve të përshkruara më sipër, Rusia ishte në gjende të pushtonte pjesët e 
mbetura të Perandorisë Osmane, por ajo nuk përparoi më tej, pasi një gjë e tillë do të 
ishte kundërshtuar nga miqtë dhe armiqtë e saj në Evropë. Cari zgjodhi një rrugë tjetër, e 
cila ishte ofrimi i paqes ndaj sulltanit, duke mundësuar, në këtë mënyrë, ekzistencën e një 
Perandorie tepër të dobët për t’u përballur me ndikimin e Rusisë apo me përparimet e saj 
në të ardhmen. Në traktatin e paqes në Edrene (14 shtator 1829), kushtet tokësore qenë 
tepër të rënda, megjithëse mund të kishin qenë edhe me keq. Trupave ruse do t’u duhej të 
tërhiqeshin nga të gjithë pushtimet e tyre nga jugu i Pruthit, duke përfshirë këtu 
Principatat, Dubruxhanë dhe Bullgarinë, por cari do të mbante nën kontroll burimet e 
Danubit dhe do të gëzonte të drejtën e tregtisë së lirë përgjatë të gjithë lumit, ndërsa 
osmanët duhej të pranonin të mos ndërtonin asnjë fortifikim përgjatë Danubit apo në 
Pruth, duke u mundësuar rusëve kalim të lirë për në trojet osmane në raste lufte të re. Në 
Lindje, fitoret ruse ishin edhe më të thella. Sulltani pranoi pushtimet ruse në Kaukaz, 
duke përfshirë Gjeorgjinë dhe zonat e Nahxhivanit e të Erivanit, që i ishin marrë Iranit 
kohët e fundit, dhe këtu cari ktheu vetëm qytetet e Anadollit Lindor si Erzurumin, Karsin 
dhe Bajazitin. Rusët, më pas, do ta interpretonin marrëveshjen si justifikim për të 
kontrolluar Çerkezinë, edhe pse ky territor nuk kishte qenë kurrë pjesë e Perandorisë 
Osmane dhe nuk përmendej në marrëveshje. Por më të rëndësishme ishin parashikimet 
për dhënien e autonomisë ndaj Serbisë, Greqisë dhe principatave nën mbrojtjen ruse, si 
dhe njohja për Rusinë e të njëjtave të drejta kapitulluese në Perandorinë Osmane që i 
gëzonin edhe shtetet e tjera evropiane. Perandorisë Osmane iu kërkua t’i paguajë Rusisë 
një dëmshpërblim për luftën prej 400 milionë kurushësh brenda një periudhe 
dhjetëvjeçare, çka do të ishte një barrë e tmerrshme për buxhetin shtetëror, që, në këtë 
kohë, nuk ishte më shumë sesa gjysma e kësaj shume për vit. Por kjo shumë do të 
zvogëlohej më pas nëpërmjet lëshimeve tokësore që iu bënë rusëve në Greqi.89 
 
 
 
 
Lufta e parë me Egjiptin, 1831 – 1833 
 
Përfundimi i luftës me Rusinë dhe zgjidhja e Çështjes Greke nuk i dha fund përfshirjeve 
ushtarake dhe humbjeve territoriale të Mahmudit. Në vitin 1830, fuqitë e mëdha e 
detyruan atë të pranojë pavarësinë e plotë të Greqisë dhe dy vite më vonë të lëshojë ishujt 
Samos dhe Siklad si principata të autonome nën sundimin grek. Më 5 korrik 1830, pas 
një bllokade trevjeçare, francezët pushtuan Algjerin dhe filluan të përhapen në të gjithë 
vendin, duke marrë, në këtë mënyrë, zotërimin më të rëndësishëm të sulltanit në Afrikën 
Veriore. Menjëherë pas kësaj (29 gusht), ai u detyrua të zgjerojë privilegjet e dhëna 
shtetit autonom serb, duke njohur të drejtën për sundim të trashëgueshëm ndaj Millosh 
Obrenoviçit dhe duke i kaluar atij edhe gjashtë provinca shtesë nga Vidini dhe Bosnja. 
Por e keqja më e madhe do të vinte kur ai hyri në një luftë shkatërrimtare me 
guvernatorin e tij egjiptian. Muhamed Aliu kishte fituar nga përfshirja e tij në rebelimin 

                                                 
89 “Mufassal Osmanlı Tarihi”, IV, 2912-2916; Muahedat Mecmuası, IV, 70, 83; 
Noradounghian, II, 166-174. 
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grek shumë emër të mirë, por shumë pak shpërblime për shpenzimet që kishte bërë për të 
ndihmuar sulltanin. Pavarësia greke i kishte hequr atij territoret që ai shpresonte të 
sundonte si shpërblim për luftën e bërë. Për këtë, ai kishte kërkuar të merrte, më pas, 
Sirinë, por i ishte ofruar vetëm Kreta, të cilën ai e kishte kundërshtuar, pasi ajo ishte në 
gjendje të vazhdueshme revoltash që nga fillimi i rebelimit grek dhe e ardhmja e ishullit 
dukej qartë se do t’i kushtonte më shumë sesa ç’do të fitonte nga taksat dhe të ardhurat. 
Kur aleatët i kërkuan të tërheqë trupat nga Greqia, ai u tërhoq pa u konsultuar, më parë, 
me sulltanin. Në luftën që vijoi me Rusinë, siç e pamë edhe më sipër, ai u tërhoq nga 
premtimet e mëhershme për të dërguar trupa dhe, në të njëjtën kohë, u kërkoi miqve të tij 
në Shqipërinë Veriore të rebelohen kundër sulltanit. Këto ishin arsyet që e shtynë 
Mahmudin të urdhërojë guvernatorin e Sirisë të përgatitet për sulm kundër Egjiptit. Kur 
kjo letër ra në duart e Muhamed Aliut, ai e kuptoi se kërkesa e tij për Sirinë ishte 
kundërshtuar tashmë dhe vendosi të sulmojë e të marrë atë që e konsideronte si 
kompensim të drejtë. Preteksti i tij për luftën ishte i thjeshtë: osmanët kishin dështuar të 
kthejnë afro 6000 fellahinë që ishin arratisur në Siri gjatë luftës dhe guvernatori i Axhresë 
kishte lënë pas dore pagesat që i detyrohej atij për çështjen e luftës. Menjëherë pas kësaj, 
Ibrahim pashai udhëhoqi një armatë të gërshetuar detaro–tokësore kundër Sirisë. Brenda 
një kohe të shkurtër, ai mori Gazën, Xhafën, Jeruzalemin dhe Haifën e, më pas, Axhrenë, 
pas një rrethimi (16 nëntor 1831 – 27 maj 1832). Me ndihmën e emirit të Libanit, Beshirit 
II Shihabit, pjesa e mbetur e Sirisë, Sidoni, Bejruti, Tripoli dhe më në fund Damasku (18 
korrik 1832) kaluan në duar të Ibrahimit. 
 
Përgjigjja osmane ndaj këtyre zhvillimeve do të ishte tepër e ngadaltë. Në mars 1832, 
Mahmudi do të shpallte luftë zyrtarisht kundër Muhamed Aliut dhe bijve të tij rebelë, do 
t’i rrëzonte ata nga postet dhe do të caktonte aga Hysenin, që, në këtë kohë, ishte 
guvernator i Edrenesë, për të drejtuar fushatën ushtarake kundër tyre. Por gjatë kësaj 
kohe, Ibrahimi kishte ndërtuar mbrojtjen e tij dhe u kishte dhënë premtime arabëve për 
sundim të pavarur, duke fituar, në këtë mënyrë, mbështetjen e vendësve. Për këtë arsye, 
kur trupat osmane hynë në Siri, ishin ata dhe jo egjiptianët që u trajtuan si pushtues të 
huaj. Ushtria moderne egjiptiane triumfoi lehtësisht kundër osmanëve në dy beteja në 
fillim të qershorit në Homs dhe Belen, mes Aleksandretës dhe Antiokisë. Pas kësaj, 
Muhamed Aliu i vuri fre përparimit të të birit, duke shpresuar ta fitojë Sirinë nëpërmjet 
bisedimeve me sulltanin apo nëpërmjet ndërhyrjes së fuqive e duke mos derdhur më gjak. 
Megjithatë Mahmudi ishte i vendosur, pasi britanikët, edhe pse vazhdonin të 
kundërshtonin kërkesat e tij për ndihmë, nuk e shtynin as që ta çonte konfliktin drejt 
mbylljes. Edhe pse Stratford dë Redklifi u mundua të ndërtonte një aleancë anglo – 
osmane dhe Palmerstoni u përpoq të bënte diçka për të ndaluar osmanët që t’i kthehen për 
ndihmë Rusisë, Britania kishte shqetësimin e zgjedhjeve në vend dhe problemet në 
Belgjikë dhe Portugali. Nga ana tjetër, Austria ishte e vendosur të ndihmonte aleatin e 
saj, Rusinë, që qëndronte në pritje për ngjarjet që do t’i mundësonin të rriste ndikimin 
mbi Perandorinë Osmane. 
 
Siç e thamë më lart, Mahmudi vijoi përgatitjet kundër Muhamed Aliut duke organizuar 
një ushtri të re, kësaj radhe të udhëhequr nga kryeveziri Reshit Mehmet pasha, i mbrojturi 
dhe aleati i Husrevit. Në të njëjtën kohë, ndërsa përpjekjet diplomatike nuk patën sukses, 
Ibrahim pashai udhëhoqi ushtrinë e tij nga Kilikja për në rrafshnaltën e Anadollit, ku gjeti 
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mbështetjen e atyre që kundërshtonin sulltanin për arsye të ndryshme, dhe pushtoi 
Konian më 21 nëntor. Reshit Mehmeti u mundua t’u presë egjiptianëve furnizimet nga 
Siria, por Ibrahimi marshoi me trupat e tij jashtë Konias dhe e mposhti ushtrinë osmane 
pranë qytetit (21 dhjetor), duke arritur me këtë goditje të vetme të hapë rrugën për 
pushtimin e plotë të Anadollit, edhe pse Muhamed Aliu qëndronte sërish në pozitat e 
shtetasit besnik të sulltanit që kërkonte të merrte vetëm atë që i takonte në Siri. 
 
Tragjedia osmane në Konia e shtyu car Nikollën të bëjë diçka për të ndaluar formimin e 
një shteti të ri të fuqishëm në Lindjen e Mesme që do të mund t’i bënte ballë depërtimit 
rus shumë më mirë nga ç’kishin bërë deri tani osmanët. Duke qenë se britanikët dhe 
francezët nuk dhanë asnjë ndihmë konkrete, Mahmudi iu kthye carit, çka do të pasonte 
me ardhjen më 27 dhjetor në Stamboll të një misioni ushtarak rus që do të përgatiste 
ardhjen e trupave ruse. Në kundërpërgjigje të këtij hapi, emisarët francezë dhe britanikë 
në Kairo e bindën Muhamed Aliun të bjerë në ujdi për të pranuar ndërmjetësim për të 
zgjidhur konfliktin dhe për të siguruar sundimin e tij në Siri. Megjithatë, Ibrahim pashai 
vazhdoi përparimin e tij duke pushtuar Kytahjanë (2 shkurt 1833) dhe kërkoi, më pas, 
lejen e sulltanit për të kaluar dimrin në Bursa, vetëm 50 milje larg kryeqytetit. Mahmudi, 
që në këto momente ishte i terrorizuar, i dha leje flotës ruse të vijë nëpërmjet Detit të Zi 
për të ndihmuar në mbrojtjen e Stambollit dhe ushtrisë ruse i kërkoi të marshojë përmes 
principatave. Flota arriti në Bosfor më 20 shkurt dhe ushtarët rusë ngritën kampin e tyre 
përgjatë Bosforit, në Hynqar Iskelesi. Ky hap alarmoi tej mase francezët e britanikët dhe 
ambasadorët e tyre arritën të bindin sulltanin në Stamboll të nxjerrë jashtë trupat ruse dhe 
t’i jap Muhamed Aliut Sirinë (pa Kilikjan) e, në të njëjtën kohë, e kërcënuan të fundit me 
bllokim të porteve të tij dhe me tërheqje të mbështetjes ushtarake frënge nëse ai 
kundërshtonte të bashkëpunonte (21 shkurt 1833). Megjithatë, sukseset e Ibrahim pashait 
e bindën Muhamed Aliun të kërkonte edhe më shumë. Ai kërkoi Kilikjan dhe kërcënoi 
sulltanin se, nëse ajo nuk i jepej, do të marshonte drejt Stambollit (9 mars 1833). Duke 
qenë se rusët pranuan te sulltani pamundësinë e tyre për të dërguar trupa në kohë për të 
mbrojtur Stambollin nga egjiptianët, Mahmudi u dorëzua dhe i përmbushi të gjitha 
kërkesat e egjiptianëve, me kushtin që trupat e Ibrahimit të tërhiqeshin. Në të njëjtën 
kohë, ai i ftoi trupat ruse të zbarkojnë në Byjykdere, në anën evropiane të Bosforit, duke i 
vendosur në pozita mbrojtëse për Stambollin nëse Ibrahimi ndërmerrte ndonjë sulm të 
papritur. Zbarkimi i tyre (5 prill) krijoi shqetësim të madh në Stamboll, sidomos në mesin 
e ulemasë dhe të popullit, të cilët kundërshtonin përdorimin e të pafeve në luftë kundër 
myslimanëve, sado të kërcënues që të ishin këta të fundit. Sidoqoftë, prania e rusëve e 
bindi Ibrahimin se nuk do të kishte më kuptim që të ushqente synime më të mëdha. Si 
rrjedhim, u hapën bisedime të reja në Kytahja, ku sulltani përfaqësohej nga një amedi i ri, 
Mustafa Reshit efendiu (më vonë pashai). Bisedimet do të mbylleshin me një 
marrëveshje (29 mars 1833), sipas së cilës Ibrahimi fitonte të drejtën e të qenit guvernator 
i Damaskut dhe i Halepit, si dhe postin e muhasëllit të Adanasë. Ky lëshimi i fundit e 
revoltoi aq shumë sulltanin, saqë ai kërkoi ekzekutimin e Mustafa Reshitit, megjithëse më 
pas e tërhoqi këtë vendim pas lutjeve të aleatëve politikë të Mustafait. Muhamed Aliu, 
nga ana tjetër, u njoh si guvernator i Egjiptit dhe Kretës, ndërsa Ibrahimi u emërua 
guvernator i Xhidës, duke fituar, kështu, kontrollin mbi shumicën e botës arabe. Pas 
kësaj, Ibrahimi u tërhoq nga Anadolli dhe kriza u duk se mori fund. 
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Traktati i Hynqar Iskelesisë 
 
Megjithatë, car Nikolla nuk ishte i kënaqur me marrëveshjen e drejtëpërdrejt osmano-
egjiptiane. Ai donte ta shtynte edhe më tej sundimin rus dhe të dobësonte ndikimin 
tradicional frëng e britanik mbi Stambollin. Për këtë arsye, dhe në përgjigje të kërkesës së 
mëparshme të Mahmudit për ndërtimin e një aleance mbrojtëse kundër ndonjë sulmi të 
mundshëm egjiptian, ai dërgoi diplomatin e aftë A. F. Orlov, aftësitë e të cilit do të çonin 
në nënshkrimin e traktatit të famshëm osmano-rus, që u nënshkrua në kampin rus në 
Hynqar Iskelesi, në të cilin u përmblodh shumica e dëshirave të carit (8 korrik 1833). Me 
këtë marrëveshje u rikonfirmua Traktati i Edirnesë. Në marrëveshjen në fjalë, secila palë 
merrte përsipër të ndihmonte palën tjetër në rast se territoret e secilës palë sulmoheshin 
brenda tetë viteve në vijim, ndërsa natyra dhe kostoja e ndihmës në fjalë do të shtroheshin 
për bisedime të mëvonshme. Rusët, në mënyrë të fshehtë, kundërshtuan nevojat për 
ndihmë nga osmanët, me përjashtimin e vetëm të një premtimi të sulltanit për mbylljen e 
ngushticave ndaj anijeve të huaja luftarake në kohë lufte, duke siguruar, në këtë mënyrë, 
Rusinë që bregdeti i saj në Detin e Zi do të ishte i mbrojtur nga sulmet detare të Britanisë, 
të Francës apo të çdo armiku tjetër.90  
 
Traktati, në të vërtetë, nuk shkonte më larg se disa marrëveshje të tjera, që Porta e Lartë 
kishte nënshkruar më parë me Britaninë, Francën e Rusinë dhe përmendja e ngushticave 
nuk sillte asgjë më shumë sesa ripohimin e ligjit ndërkombëtar që lidhej më rrugët detare 
në kohë luftërash. Mirëpo Palmerstoni dhe kolegët e tij në Paris e Berlin e shihnin këtë 
marrëveshje nga këndvështrimi i carit dhe i synimeve të tij dhe druheshin se me këtë pakt 
Rusia fitonte një vend të veçantë në marrëdhëniet e saj me Stambollin dhe të drejtën e 
ndërhyrjes në çaste krizash për Perandorinë. Edhe pse këto fobi, më pas, do të dilnin të 
pambështetura, pasi Perandoria Osmane do të vazhdonte të kërkonte dhe të merrte 
ndihmën dhe këshillat e “miqve” të saj evropianë, kjo nuk i ndaloi Francën dhe Anglinë 
të bien në një gjendje rusofobie, pas së cilës ato do të vendosnin me çdo kusht të mbronin 
mbijetesën e Perandorisë Osmane për të mbajtur, në këtë mënyrë, rusët jashtë saj, si dhe 
të kundërshtojnë përpjekjet e mëpasme të Muhamed Aliut dhe të të tjerëve për të 
çrregulluar gjendjen në Perandori e për të krijuar një zbrazëti pushteti që mund të 
mbushej nga cari. 
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Trazira të reja në vend  
 
Mbyllja e krizave kryesore të jashtme i dhanë lirinë e duhur Mahmudit II që, pas 
shkatërrimit të jeniçerëve, të përqendrohej në zhvillimin e reformave të brendshme në 
vend. Megjithatë, thyerja e rëndë që iu shkaktua perandorisë nga egjiptianët dhe nga 
fuqitë që hiqeshin si mike të saj do të çonin në lindjen e forcave kundërshtare ndaj 
sundimit të tij në vend, të cilat do të nxiteshin në veçanti nga vështirësitë ekonomike dhe 
financiare që do të pllakosnin vendin si pasojë e luftërave dhe e reformave. Revolta do të 
lindnin në Anadoll, Bosnjë, Maqedoni dhe Irak, që, për shkak të dobësisë së përgjithshme 
të ushtrisë, do të mund të shtypeshin vetëm pjesërisht. Për më tepër, shumë pjesëtarë të 
ulemasë, sidomos ata të rangjeve të ulëta, që kishin qëndruar asnjanës ndaj reformave 
deri në atë kohë, paskësaj u kthyen kundër sulltanit, duke theksuar se dështimet ushtarake 
kishin ardhur si pasojë e reformave të sulltanit dhe, në të njëjtën kohë, duke i dënuar ato 
që ata shihnin si politika antifetare të tij së bashku me praninë e të huajve në kryeqytet. 
Përdorimi nga Mahmudi i ushtrisë mansure për të shtypur revoltat vetëm sa do të shtonte 
rebelimin.91  
 
 
 
 
Vetëdija e re dhe fillimet e shtypit osman 
 
Megjithë vështirësitë e kaluara deri në atë çast, Mahmudi do të dilte nga betejat e 
deriatëhershme si një mbrojtës tejet i vendosur i reformave, duke zgjeruar, pas kësaj, 
fushën e tyre në të gjitha drejtimet e jetës osmane dhe jo më vetëm në ushtri. Për këtë, ai 
nisi të zhvillojë një program, i cili edhe pse nuk arriti të vihet plotësisht në jetë në gjashtë 
vitet e mbetura të sundimit të tij, do të shërbente si themel dhe model i reformave të 
Tanzimatit që do të vinin më pas. 
 
Mahmudi ishte jashtëzakonisht i interesuar të kuptonte se çfarë ndodhte jashtë pallatit të 
tij. Për këtë aryse, ai nisi të dalë dhe të shohë me sytë e tij se cilat ishin problemet reale të 
Perandorisë, si po punonin politikat e tij dhe cilat ishin ato norma evropianizuese që 
kishin shqetësuar ulemanë. Ai punoi, gjithashtu, për ndriçimin e mendjes osmane duke 
zhvilluar shtypshkronjën osmane tashmë jo vetëm për botimet e librave, por edhe në 
ngritjen e shtypit të rregullt gazetaresk në Perandori. Gazetat franceze botoheshin në 
Stamboll që në vitin 1796 dhe në Izmir që më 1824, por këto shkonin vetëm në duart e 
një grupi të vogël të huajsh dhe nuk arrinin te shtetasit e sulltanit dhe as tek anëtarët e 
Klasës Sunduese. Mahmudi donte t’i ndriçonte shtetasit e tij jo vetëm në kuadrin e 
përpjekjeve të tij reformatore në kundërpërgjigje ndaj kundërshtarëve të vet, por, në të 
njëjtën kohë, t’i informonte ata mbi atë që ndodhte brenda dhe jashtë Perandorisë, për t’i 
kthyer ata në pjesëmarrës të gjallë të qytetërimit evropian. Gazeta e Muhamed Aliut 
“Vekayi-i Mısriye” (Ngjarjet e Egjiptit) kishte nisur të botohej që në vitin 1829. Dy vite 
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më vonë, më 25 korrik 1831, Mahmudi ndoqi shembullin e mësipërm duke nxjerrë 
gazetën e parë në gjuhën osmane, Takvim-i Vekayi (Kalendari i Ngjarjeve), që nxirrej 
nga qeveria pak a shumë në mënyrë javore. Nëpërmjet saj, qeveria informonte për ligjet 
dhe vendimet që nxirreshin, si dhe për të reja e ngjarje brenda dhe jashtë Perandorisë. 
Versioni osman i gazetës së quajtur “Moniteur Ottoman” botohej në mënyrë të rregullt 
për t’u bërë të njohura banorëve evropianë të Perandorisë lajme që u interesonin rreth 
Perandorisë.92 Edhe pse nga gazetat e sipërpërmendura shtypeshin përkatësisht 5000 
kopje nga e para dhe 300 nga e dyta dhe qarkullimi i tyre ishte i kufizuar vetëm në radhët 
e zyrtarëve të lartë dhe të ambasadave të huaja, lexueshmëria dhe ndikimi i tyre ishte 
shumë i lartë dhe ato shërbyen si pioniere të hapjes së rrugës së zhvillimit të shtypit 
osman në vitet në vazhdim. 
 
 
 
Reformatorët 
 
Puna e Mahmudit në rrugën drejt reformës vazhdoi më nje grusht të vogël njerëzish që e 
kishin ndihmuar atë që më parë në përgatitjen e planeve të tij. Kështu, në punët e 
brendshme dallohej Pertev pashai, në marrëdhëniet më jashtë Aqifi; Husrevi dhe të 
mbrojturit e tij e, më pas, rivali i tij Halil Rifati dhe Sait Mehmeti u shquan në ushtri; së 
fundi, Mustafa Reshit pashai, i cili gjatë kohës që shërbeu si ministër i jashtëm (1837 – 
1838) përgatiti programe reformash në shumë fusha dhe e bindi sulltanin të realizojë 
shumicën e tyre. Kryevezirë si Reshit Mehmet pashai (1829 – 1833) dhe Mehmet Rauf 
pashai (1833 – 1839) u dalluan përgjithësisht si ndërmjetësues politikë, duke u munduar 
të ekuilibrojnë konfliktet e interesave ndërsa merrnin pjesë në veprimtaritë e fraksioneve 
dhe të sherreve të pafund të jetës qeveritare osmane. Mahmudi dhe pasuesit e tij ndoqën 
taktikën e vjetër të Selimit duke emëruar rivalët nëpër poste, ku ata mund të shihnin dhe 
të kontrollonin njëri-tjetrin, duke ruajtur, kështu, baraspeshën e pushtetit mes palëve, në 
mënyrë që sulltani të mundte t’i kontrollojë dhe t’i përdorte të gjitha palët, megjithëse kjo 
taktikë do të çonte në thellimin e mosmarrëveshjeve mes reformatorëve.  
 
 
 
 
Qeverisja qendrore 
 
Dëshira e Mahmudit për të arritur një qendërsim të madh të shtetit i bënte të 
domosdoshme ndryshimet në strukturat e qeverisjes qendrore në Stamboll, proces ky që 
përfshinte dobësimin e pushtetit tradicional të ushtrisë dhe të klasës fetare në favor të 
klasës së re e gjithnjë në rritje të burokracisë administrative dhe të shkruesve të 
përqendruar në pallat dhe në Portën e Lartë. Politikat reformatore të Selimit III e kishin 
kthyer Këshillin e vjetër Perandorak, që një herë e një kohë kishte kishin qenë qendra e 
jetës qeveritare osmane, në të lënë pas dore dhe vendin e tij e kishte zënë Porta e Lartë 
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(Bab-ı Ali). Porta e Lartë drejtohej nga kryeveziri dhe kryeqatipi, prej të cilëve vareshin 
departamente që merreshin me punët e jashtme dhe të brendshme. Edhe pse Këshilli 
Perandorak në këtë kohë kishte mbijetuar, ai nuk gëzonte një status dhe autoritet të qartë 
që të ndahente pushtetin e tij nga ai i Portës. Në përgjigje ndaj kërkesave për të pasur një 
administratë me njohuri dhe efikasitet më të madh, Mahmudi nisi procesin e ndarjes së 
qeverisë qendrore sipas funksioneve të saj në departamente dhe ministri, çka do të sillte 
ndarjen e pushteteve ekzekutive nga ato ligjvënëse, edhe pse procesi vetë do të krijonte 
një luftë të brendshme për pushtet ndërmjet pallatit dhe Portës, që do të vazhdonte deri në 
shekullin e njëzetë.  
 
Pushteti i ekzekutivit do të vinte i pari. Zyra e seraskerit (komandantit të përgjithshëm) 
dhe e kryeadmiralit kishin shërbyer prej disa kohësh në rangje ministrish. Pas kësaj, atyre 
iu dha një organizim i vërtetë ministror, në mënyrë që ato të mund të përmbushnin sa më 
mirë detyrat e tyre. Për më tepër, zyra e togerit të kryevezirit (sadaret kethüdası) u kthye 
në Ministri të Brendshme (fillimisht e njohur si Ministria e Çështjeve Administrative 
Civile, apo “Umur-u Mülkiye Nezareti” më 1836, ndërsa pas rrëzimit të Pertevit, thjesht 
si Ministria e Brendshme apo “Nezaret-i Dahiliye”), emërtim që ministria do ta mbante 
edhe pas bashkimit të saj me kryeveziratin më 1838, kur ministrit të saj iu dha autoritet 
parësor mbi ministrat e tjerë.93 Më 11 mars 1836, zyra e kryeqatipit u kthye në Ministri të 
Punëve të Jashtme (Nezaret-i Hariciye) dhe ministri i saj i parë, Pertev efendiu, futi në 
politikat e saj edhe çështje të brendshme që kishin lidhje me reformat, duke themeluar një 
praktikë që do të ndiqej gjatë pjesës së mbetur të shekullit. Brenda Portës së lartë, 
departamenti amedi, sekretarët e të cilit merreshin me çështjet e brendshme dhe të 
jashtme të kryevezirit dhe zyra e reisit, pas kësaj, u ndanë në dy ministri.94 Departamentet 
e Çaushbashit dhe të Tezqerexhiut pranë Portës, u organizuan në rang ministrish, si 
Ministria e Kërkesave për Drejtësi (Nezaret-i Deavi), që më pas do të njihej si Ministria e 
Drejtësisë (Nezaret-i Adliye). Thesari i Ushtrisë (“Mansure Hazinesi” apo “Mukata’at 
Hazinesi”), që në këtë kohë grumbullonte pjesën më të mirë të ardhurave shtetërore për të 
forcuar ngritjen e shpejtë të ushtrisë, u shndërrua në Ministrinë e Financave (Nezaret-i 
Umur-u Maliye), duke marrë përsipër detyrat e Thesarit Perandorak (Hazine-i Amire), 
bashkë me detyrat e Thesarit të Monedhave (Darfane Hazinesi), duke lënë, në këtë 
mënyrë, vetëm Thesarin e Sulltanit (Ceb-i Hümayun) si organ të pavarur financiar, edhe 
pse ky i fundit mvarej nga ministria e re për një pjesë të të ardhurave të tij.95 Dhe së 
fundi, jashtë Portës së Lartë, shejhulislamit iu dhanë selia që më parë i përkiste agait të 
jeniçerëve, pranë xhamisë “Sulejmanije”, e cila, pas kësaj, shërbeu si qendra prej së cilës 
ai jo vetëm do të drejtonte sistemin e Ilmijes dhe zyrën e kryemyftiut, por edhe të gjithë 
sistemin juridik që më parë drejtohej nga kazaskerët e Rumelisë e të Anadollit, të cilët, 
pas kësaj, u kthyen në vartës të tij. Institucioni i njohur si Bab-ı Meşihat (Selia e 
Shejhulislamit) u kthye, në këtë mënyrë, në qendrën organizative dhe administrative të 
hierarkisë së ulemasë, duke u zhvilluar në të njëjtën mënyrë si edhe institucionet e tjera 
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që u kthyen në ministri.96 Ministria e Vakëfeve Fetare, që ishte themeluar pak kohë 
përpara luftës me egjiptianët për të administruar vakëfet perandorake, përveç atyre të 
Qyteteve të Shenjta, iu bashkua, pas kësaj, Thesarit Perandorak (Darphane-i Amire), 
duke njësuar, në këtë mënyrë, të ardhurat e të gjitha fondacioneve në një departament të 
vetëm që kthehej, kështu, në thesarin e dytë më të rëndësishëm të sistemit qeveritar.97 
 
Ekonomia nuk shihej si shumë e rëndësishme për një ministri të zhvilluar plotësisht, 
veçanërisht që kur tregtia e jashtme mbulohej nga Ministria e Punëve të Jashtme. Por në 
vitin 1838 do të ngrihej Këshilli mbi Bujqësinë dhe Tregtinë (Meclis-i Ziraat ve Ticaret), 
që më pas do të kthehej në Këshillin e Punëve Publike (Meclis-i Nafia), për të shqyrtuar 
dhe propozuar programe për përmirësimin e bujqësisë, të industrisë, të tregtisë së 
brendshme e të punëve publike, edhe pse i gjithë ky departament do të vihej nën 
kontrollin e drejtëpërdrejtë të Ministrisë së Jashtme, duke mos rrezikuar, në këtë mënyrë, 
gjithëpushtetin e kësaj të fundit.98 Dhe vetëm një vit pas kësaj, pasi detyrat e 
departamentit në fjalë të përcaktoheshin hollësisht e në çdo drejtim për t’u përshtatur me 
zhvillimet ekonomike të brendshme më të fundit, institucioni në fjalë do të ndahej dhe do 
të formonte Ministrinë e Tregtisë (Nezaret-i Ticaret), nën të cilën do të ngriheshin 
këshilla të veçantë për t’u marrë me çështje që preknin bujqësinë, punët publike dhe 
tregtinë.99 
 
Më në fund, pasi në kohën që po përshkruajmë kryeveziri kishte më pak ndikim mbi 
sulltanin sesa kishte pasur në kohët e mëparshme dhe, në rastin konkret, kishte më shumë 
fuqi koordinative për veprimtaritë ndërministrore, titulli i tij do të ndryshonte zyrtarisht 
(edhe pse nuk do të përdorej aq shumë) në kryeministër (baş vekil). Edhe titujt e 
ministrave do të ndryshonin nga mbikëqyrës (“nazır” apo “vezir”) në ministër (vekil), 
megjithëse këta emëroheshin dhe përgjigjeshin përpara sulltanit dhe jo përpara 
kryeministrit. Me këto kufizime, kabineti qeveritar, që në disa raste do të njihej si 
“Meclisi Hass-i Vükelâ” (Këshilli i Ministrave të Sulltanit), do të vendosej nën drejtimin 
e kryeministrit për të ndërlidhur veprimtaritë ekzekutive të ministrive, për të drejtuar, në 
këtë mënyrë, politikën qeveritare dhe, në të njëjtën kohë, sipas kontekstit osman, për të 
kaluar propozimet ligjvënëse dhe për t’ia dërguar ato sulltanit.100 Qendra e këtyre 
ngjarjeve, Porta e Lartë, dyert e drunjta të së cilës ishin shkatërruar disa herë nga zjarri 
dhe që do të pësonin të njëjtin fat edhe në të vitet që do të rridhnin gjatë shekullit në fjalë, 
pas kësaj reforme do të rindërtohej për të strehuar jo më vetëm zyrat e kryevezirit dhe 
Këshillin Perandorak, por edhe ato të ministrave më të rëndësishëm. 
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Po vetë ligjvënia? Sistemi i vjetër, sipas të cilit të gjitha ligjet i parashtroheshin Këshillit 
Perandorak përpara se të nxirreshin në formë fermanesh në emër të sulltanit, apo kur, në 
raste të tjera më të rëndësishme, mbanin edhe shenjën e sulltanit si përgjigje perandorake 
(hatt-i hümayun), në kohën në fjalë nuk ishin të përshtatshme për të përmbledhur 
legjislacion të ndërlikuar e të gjerë. Për më tepër, as kabineti i ri dhe as vetë ministrat nuk 
kishin kohën dhe përvojën e duhur që të merreshin me çdo hollësi që propozohej. Për të 
përmbushur këtë të metë, me rekomandim të Mustafa Reshitit, sulltani krijoi një varg 
grupesh këshillimore në fillim të vitit 1838 dhe secili prej tyre përbëhej nga zyrtarë të 
shquar të kohës dhe të mëparshëm, të cilët duhej të shqyrtonin propozimet ligjvënëse dhe 
të krijonin të reja, gjithashtu. Këshilli i Lartë i Vendimeve Juridike (Meclis-i Vâlâ-yı 
Ahkâm-ı Adliye) duhej të mblidhej në pallatin e sulltanit me qëllim të ndërtimit të një 
shteti “të rregullt e të themeltë” nëpërmjet “rishikimeve përmirësuese” (tanzimat-ı 
hayriye) të shoqërisë dhe të shtetit. Emri i lëvizjes reformatore që do të lindte nga kjo 
veprimtari, do të njihej si “Tanzimat”. Këshilli Diskutues i Portës së Lartë (Dar-ı Şurayı 
Bab-ı Âli) duhej të mblidhej pranë Portës së Lartë për të sjellë ligje të tjera, përveç atyre 
që i përkisnin ushtrisë, për të cilat kujdesej një këshill i tretë, Këshilli Diskutues i 
Ushtrisë (Dar-ı Şurayı Askeri), që u mblodh për herë të parë në selinë e seraskerit, apo 
“Bab-ı Serasker” (24 mars 1838). Pas kësaj, ky këshill vazhdoi të mblidhet për çdo javë 
dhe, në disa raste, i pranishëm ishte edhe sulltani, sidomos gjatë mbledhjeve të Këshillit 
të Lartë. Edhe pse fillimisht anëtarët mendohej të shërbenin në këtë këshill me kohë jo të 
plotë dhe më pas të mbulonin detyrat e tjera zyrtare, brenda një kohe të shkurtër atyre iu 
lejua t’ia kushtojnë të gjithë shërbimin e tyre këshillave në fjalë. Ata shqyrtonin jo vetëm 
çështjet që u paraqiteshin, por, në rastet kur nuk u ndalohej, edhe çështje të tjera që 
gjykoheshin si të rëndësishme, duke ndërhyrë, kështu, në punët që i përkisnin sferë së 
ministrive dhe departamenteve të tyre. Përfundimet dhe rekomandimet e tyre 
përmblidheshin në protokolle (mazbata), të cilat, pas kësaj, i paraqiteshin Këshillit të 
Ministrave për miratim dhe, raste të tilla, ky i fundit ishte i lirë të shprehte mendimet dhe 
rekomandimet e tij për ndryshime kur e shihte të nevojshme. Megjithatë, në krye të këtij 
vargu ligjvënës qëndronte sulltani. Ndërsa kryeveziri ishte i përkushtuar plotësisht ndaj 
çështjeve të Portës, sekretari privat i sulltanit (baş kâtib-i şehriyari) do të kthehej në 
zyrtarin që kontrollonte dhe i bënte të ditura sulltanit faktet e secilit rast dhe mendimet e 
ministrave dhe të këshillave të ndryshëm. Përgjegjësi e tij ishte edhe komunikimi i 
vendimeve të sulltanit përmes përcjelljes me shkrim të vendimeve të kryevezirit. Ky lloj 
komunikimi do të njihej, më pas, me emërtimin “irade” (“vullnet” i sulltanit) dhe do të 
bashkëshoqëronte të gjitha urdhëresat perandorake, në vend të fermanit që përdorej më 
parë. Ndërsa “Hatt-ı hümayuni”, i cili përdorej më parë për komunikim të shkuar, do të 
vazhdonte të përdorej sërish duke u shoqëruar me një shenjë të vendosur nga sulltani. 
 
Në vitin 1835, e gjithë burokracia e Klasës Sunduese do të riorganizohej në tri ndarje, ku 
klasa e vjetër perandorake dhe ajo e shkruesve do të bashkoheshin në një të vetme, në 
Klasën e Shkruesve/Kalemije, ndërsa klasa e ushtarakëve/Sejfije dhe klasa fetare e 
kulturore/Ilmije, qëndruan, pak a shumë, si më parë. Për më tepër, të gjitha nivelet dhe 
rangjet e secilit grup do të riklasifikoheshin, duke shkaktuar që poste si ai i seraskerit të 
barazoheshin me atë të kryevezirit dhe të shejhulislamit, ndërsa vartësit e të parit do të 
klasifikoheshin sipas tabelës 1.1. Të gjitha postet shtetërore, pas kësaj, do të paguheshin 
me rroga që ndryshonin sipas rangjeve, duke ndërtuar, në këtë mënyrë, një strukturë 
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burokratike të ndërlikuar, sipas metodave bashkëkohore.101 Në këtë kontekst, është me 
interes të vihet re se posti i haxhegjanit (hacegân), që më parë qëndronte në krye të 
Klasës së Shkruesve, pas kësaj u nënrendit aq poshtë, saqë tashmë përfaqësonte rangun 
më të ulët në klasën e administratorëve. Duke qenë se reformat arsimore kishin eliminuar 
hyrjen e nxënësve në klasën e burokratëve për sa kohë që këta të fundit ishin nën moshën 
18 vjeç, klasat arsimore që më parë qëndronin pranë departamenteve të ndryshme, pas 
kësaj, do të liheshin mënjanë, me përjashtim të disa shkollave të reja të gjuhëve të huaja, 
që u hapën në departamentet kryesore (të njohura, në përgjithësi, me emërtimet “Tercüme 
Odası”,  apo “Zyrë Përkthimi”), të cilat mbulonin fushën e përkthimeve dhe përgatitjen e 
osmanëve të rinj në zëvendësimin e grekëve, që e kishin mbajtur këtë detyrë deri vonë, 
por që pas Revolucionit Grek kishin nisur të spastrohen nga jeta zyrtare. Zyra e parë dhe 
më e famshme e përkthimeve u themelua pranë Ministrisë së Jashtme në vitin 1833. Ajo 
do të kthehej në një nga burimet kryesore që do të nxirrte jo vetëm diplomatë dhe zyrtarë 
të arsimuar, por edhe një inteligjencë të re, që do të lindte në vitet e fundit të 
Perandorisë.102 
 
Mahmudi vijoi edhe më tej me riorganizimin e burokracisë qeveritare. Në vitin 1834, ai 
ndryshoi dhe më vonë zhduku krejtësisht sistemin tradicional, çka bëri që më pas zyrtarët 
e lartë administrativë dhe shkrues të merrnin emërime vjetore, pasi këto poste i vendosnin 
zyrtarët në fjalë përballë tensioneve të rënda politike dhe shoqërore. Ai vazhdoi me 
vendosjen e një sistemi të rregullt me pagesë, duke zëvendësuar formën e vjetër të 
bakshishit, që nënkuptonte se zyrtarët kishin të ardhura nga burime të tjera përveç pagës 
dhe nëpërmjet tyre ata vilnin, në të vërtetë, pjesën më të mirë të të ardhurave. Kjo politikë 
jo vetëm që zvogëloi mundësitë e zyrtarëve për të marrë ryshfete, por, në të njëjtën kohë, 
i vendosi ata përballë një kontrolli më të drejtëpërdrejtë nga qendra sesa ishte më parë, 
kur ata kishin forma të tjera të ardhurash. Zyrtarët e pritën mirë formën e re të pagesës 
dhe nuk treguan shumë mall për të vjetrën. Në këtë kohë, fjala “bakshish” (bahşiş) nisi të 
marrë kuptimin e saj të sotëm të “ryshfetit”.103 E së fundi, Mahmudi nxorri kode penale 
(ceza kanunnamesi) sidomos për zyrtarët dhe gjykatësit, ku forma e vjetër e konfiskimit 
arbitrar të pasurisë dhe ndëshkimi i zyrtarëve me mjete jojuridike u ndalua dhe u 
zëvendësua me një sistem të rregullt ndëshkimesh dhe gjobash për krimet e çdo lloji, pa 
marrë parasysh rangun apo pozitën e zyrtarit kundravajtës. Pas këtyre vendimeve, 
zyrtarët ndiheshin më të sigurt në krahasim me pararendësit e tyre, të cilët ishin gjendur 
në të shkuarën në postet e tyre si skllevër përballë zotërinjve të tyre absolutë. Kështu, nisi 
edhe tradita e lartë autokratike e burokracisë osmane, e cila do të mbijetonte deri në ditët 
e Republikës. Nga ana tjetër, ligjet e sipërpërmendura do të kufizonin pushtetin e 
burokracisë, duke mos i mundësuar asaj të përfitojë nga autoriteti për përfitime vetjake, të 
emërojë të afërmit dhe miqtë në poste zyrtare dhe, për më tepër, të pranojë ryshfete.104 
Më poshtë do të shqyrtojmë rolin e Mahmudit edhe në zhvillimin e sistemit të ri të 

                                                 
101 BVA, HH24031; Lütfi, V, 26, 126-127, 132; TV 121 (fundi i ramazanit 1251). 
102 Lütfi, IV, 176, V, 45; Lewis, f. 38. 
103 Shaw, “Ottoman Tax Reforms”, f. 74. 
104 Kaynar, f. 295-301. 
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shkollave shekullare, nga të cilat pritej që shteti të përfitonte zyrtarë të arsimuar dhe të 
përkushtuar për të vepruar në sistemin e ri.105 
 
 
 
Tabela 1.1 Strukturat e titujve dhe të rangjeve gjatë Tanzimatit 
 
Seraskeri Shejhulislami Kryeveziri 
Myshir (feldmarshall)  
dhe vezir 

Sadr-ë Rumeli 
(Kazasker i Rumelisë) 

Rytbe-i evvel  
(rangu 1) 

Feriku 
(gjeneral divizioni) 

Sadr-ë Anadollu 
(kazasker i Anadollit) 

Rytbe-i sani, sënëf-ë evvel 
(rangu 2, klasi 1) 

Mirimiran  
(gjeneral brigade) 

Istanbul pajesi  
(rangu i kadiut të 
Stambollit) 

Rytbe-i sani, sënëf-ë sani 
(rangu 2, klasi 2) 

Miriliva  
(gjeneral-major) 

Haramein mollasë pajesi 
(rangu i kadiut të Qyteteve 
të Shenjta) 

Rytbe-i salis, sënëf-ë evvel 
(rangu 3, klasi 1) 

Mirallaj  
(kolonel) 

Bilad-ë Erbaa mollasë 
pajesi 
(rangu i kadiut të “Katër 
Qyteteve” të Edrenesë, të 
Bursës, të Damaskut dhe të 
Kairos) 

Rytbe-i salis, sënëf-ë sani 
(rangu 3, klasi 2) 

Kajmakam (nënkolonel) 
apo allaj emini (komandant 
regjimenti) 

Mahreç mollasë pajesi 
(molla me rangun 
“mahreç”) 

Rytbe-i rabi 
(rangu 4) 
 

Binbash  
(major) 

Istanbul müderrislik pajesi 
(rangu i një mësuesi 
medreseje në Stamboll 

Divan-ë Hymajun 
haxhegjanë (rangu i hoxhës 
së Këshillit Perandorak) 

 
 
Administrata e provincave 
 

                                                 
105 Zhvillimi i burokracisë osmane në shekullin e nëntëmbëdhjetë është përshkruar në një 
varg studimesh nga Karter Findli (Carter V. Findley) në “The Legacy of Tradition to 
Reform: Origins of the Ottoman Foreign Ministry” (Trashëgimia e traditës së reformës: 
Fillimet e Ministrisë së Jashtme Osmane), IJMES, 1 (1970), 335-338, “The Foundation of 
the Ottoman Foreign Ministry: The Beginnings of Bureaucratic Reform Under Selim III 
and Mahmud II” (Themelimi i Ministrisë së Jashtme Osmane: Fillimet e reformës 
buroktratike nën Selimin III dhe Mahmudin II), IJMES, 3 (1972), 388 – 416, si dhe në një 
dokument ende të pabotuar, “The Metamorphosis of the Ottoman Ruling Class in the 
Period of Reform” (Metamorfoza e Klasës Sunduese Osmane në periudhën e reformës). 
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Qëllimi i Mahmudit në administrimin e provincave ishte ngritja e një sistemi të drejtë 
qeverisës dhe tatimor, i cili duhej të niste duke vazhduar praktikën e vjetër të 
regjistrimeve të rregullta kadastrale të popullsisë dhe të pronave, si dhe duke përllogaritur 
taksat sipas mundësive individuale për të paguar dhe jo sipas taksave doganore 
tradicionale (örfi) dhe të atyre të akcizës (ihtisap), që ishin zbatuar më parë. Për këtë 
arsye, mes viteve 1831 – 1838, në të gjithë Perandorinë me përjashtim të Egjiptit dhe të 
Arabisë, u zhvillua një studim mbi të ardhurat. Edhe pse ky studim u krye sipas mënyrës 
së vjetër duke marrë parasysh vetëm burrat për shtëpi, pasi ata përmbushnin kërkesat 
tatimore dhe ushtarake, studimi në fjalë do të përfshinte regjistrimin e pasurive të 
luajtshme dhe të paluajtshme, vlerat e dyqaneve dhe të fabrikave të Perandorisë, në 
mënyrë që taksat që do vendoseshin pas kësaj të ishin sa më reale si në fshat, ashtu edhe 
në qytet.106  
 
Sipas rregullave të reja që u nxorrën pas regjistrimit, sipërmarrësit e fermave shtetërore 
nën taksë duhej të zëvendësoheshin me drejtues të paguar nga qeveria qendrore, të njohur 
me emërtimin “muhasëll” (“muhassıl”, mbledhës). Guvernatorët dhe zyrtarët e tjerë të 
provincave duhej t’u jepnin fund gjykimeve sipas dëshirës dhe, pas kësaj, t’i 
përmbaheshin vetëm ligjit. Për të mbikëqyrur e parandaluar keqqeverisjen e pakufizuar 
që kishin pësuar shtetasit në të shkuarën, u dërguan nga ministritë e Stambollit zyrtarë 
financiarë dhe ushtarakë relaitivisht të pavarur. Garnizonet ushtarake të provincave, që 
tani merrnin urdhëra drejtpërdrejt nga Stambolli dhe jo më nga guvernatorët, kishin për 
detyrë të kërkonin bindje ndaj ligjit prej zyrtarëve dhe shtetasve, ndërsa do të ruanin 
rendin dhe do t’u jepnin fund padrejtësive që mund të shkaktoheshin nga cubat, fisnikët, 
beduinët dhe të tjerë.107  
 
Praktikat e reja u zbatuan për herë të parë në provincën e Hydavendigjarit (Bursa) dhe në 
sanxhakun e Gelibollusë, që do të shërbenin si zonat e para eksperimentale të sistemit të 
ri.108 Për ta bërë më të lehtë komunikimin e urdhërave, mbikëqyrjen e zyrtarëve dhe 
mbledhjen e taksave, Mahmudi ngriti sistemin e parë të rregullt postar osman, duke 
ndërtuar rrugë posaçërisht për postën kur ishte e nevojshme, duke riparuar rrugët e vjetra 
kur ishte e mundur dhe duke ndërtuar pika të rregullta ndalimi (menzil) pranë rrugëve për 
postierët, fillimisht, nga Stambolli për në Izmit, më pas nga Stambolli për në Edrene dhe 
me kalimin e kohës, në pjesët e tjera të Perandorisë.109 Përveç kësaj, për të kontrolluar 
lëvizjet e popullsisë dhe për të ndaluar zhvendosjet masive që kishin tronditur shumë 
qëndrueshmërinë shoqërore dhe financiare në Perandori gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë e 

                                                 
106 Enver Ziya Karal, “Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı” (Numërimi i parë i 
popullsisë në Perandorinë Osmane), Ankara, 1943; Lütfi, II, 175, III, 142 – 146. Nga 
numërimi i meshkujve në moshë për ushtri, vetëm në Stamboll dolën afro 45,000 
myslimanë, 30,000 armenë dhe 20,000 grekë, duke përjashtuar katolikët, që u numëruan 
veçmas. Lütfi, I, 280-281, II, 175. 
107 Lütfi, V, 122 – 123. 
108 Lütfi, III, 143; TV nr. 169, 9 gusht 1838. 
109 Lütfi, IV, 165 
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më parë, u vu në përdorim sistemi i pasaportave. Ky sistem parashikonte përdorimin e 
pasaportës jo vetëm nga shtetasit që kërkonin të udhëtonin jashtë Perandorisë, por edhe 
për banorët që kërkonin të udhëtonin nga njëri vend në tjetrin, brenda trojeve të sulltanit. 
Personave në fjalë u kërkohej të nxirrin në stacionet vendore të policisë leje udhëtimi 
(mürur tezkeresi), të cilat lëshoheshin në emër të Ministrisë së Brendshme dhe duhej të 
paraqiteshin gjatë udhëtimit kur kërkoheshin nga autoritetet. Shkelësit e ligjit që nuk i 
zotëronin këto leje, i nënshtroheshin një ndëshkimi të ashpër. Ky ishte hapi i parë në 
drejtim të një sistemi që u zhvillua gjatë fundit të shekullit, kur e gjithë popullsia e 
Perandorisë do të regjistrohej dhe do të pajisej me karta identiteti. 
 
Edhe pse disa nga këto reforma fillimisht do të përqendroheshin vetëm në zonat pranë 
Bursës dhe Gelibollusë, vështirësia që Perandoria do të haste më pas për të gjetur zyrtarë 
të mjaftueshëm, të aftë për të mbledhur, në shkëmbim të pagesës, taksat dhe për të 
zbatuar ligjet në mënyrë të drejtë, do ta bënte punën e qeverisë tepër të vështirë për të 
zëvendësuar sipërmarrësit e fermave shtetërore dhe burokratët e pazotë me shpejtësinë që 
kërkonte koha. Për këtë arsye, reformat do të ishin të ngadalëta. Megjithatë, reformat e 
Mahmudit do të shërbenin si bërthamë për reformat që do të kryheshin nëpër provinca në 
vitet që pasuan.110 
 
 
 
 
 
Ushtria 
 
Mahmudi ishte tronditur shumë pas mundjes së ushtrisë së tij në Konia dhe pas kësaj 
ishte bindur më shumë se kurrë se modernizimi i ushtrisë ishte diçka e pashmangshme 
nëse nuk donte që ajo të mos poshtërohej më në të ardhmen. Për këtë arsye, ai do të 
merrte pjesë vetë dhe drejtëpërdrejt në planifikimin dhe në zbatimin e pjesës më të mirë 
të projekteve ushtarake, duke vizituar vetë kazermat, fushat stërvitore, kështjellat, 
shkollat dhe fabrikat, inspektuar trupat dhe, në disa raste, duke provuar edhe ushqimin që 
hanin ushtarët e tij.111 Ai ishte sulltani i parë pas shumë shekujsh që do të udhëtonte 
jashtë kryeqytetit jo vetëm për fushata ushtarake apo çlodhje në Edrene; në fillim të vitit 
1829, ai shkoi në Silivri për të inspektuar dërgesat dhe furnizimet që niseshin për njerëzit 
në front,112 në qershor 1831 vizitoi personalisht Gelibollunë dhe Dardanelet për të 
inspektuar kështjellat kufitare113 dhe në prill 1837 harxhoi më shumë së një muaj në 
udhëtim drejt Bullgarisë Lindore dhe Veriore, ku vizitoi Shumlën dhe portet danubiane të 
Varnës, të Silistrisë dhe të Rusçukut.  

                                                 
110 TV 174 (14 ramazan 1254/3 dhjetor 1838). 
111 BVA, HH48364; TV (25 xhemazi I 1247), 9 (26 rexhep 1247) dhe 33 (24 sefer 1248); 
Levy, f. 457 – 458. 
112 Lütfi, II, 61 – 62. 
113 Moniteur Ottoman, 5 nëntor 1831. 
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Mahmudi do t’i niste reformat e para ushtarake që pas shkatërrimit të jeniçerëve, duke 
përpunuar e zgjeruar më tej organizimin e  qendërsuar ushtrisë. Për të forcuar pushtetin e 
seraskerëve, ai do të eliminonte postin e mbikëqyrësit (nazır) për ta zëvendësuar më atë të 
një sekretari të thjeshtë që vepronte si asistent ekzekutiv në aspektet financiare dhe 
furnizuese, ndërsa pushteti financiar që mbikëqyrësit gëzonin më parë, pas kësaj, i kaloi 
Ministrisë së Financave.114 Husrev pashai e kishte nisur, në fakt, procesin e forcimit të 
pushtetit të seraskerëve mbi trupat e tjera që më parë, pasi kishte filluar të emërojë ish-
skllevërit e tij më të mirë në poste drejtuese dhe të përdorte pozitën e tij si komandant i 
ushtrisë Mansure për të vepruar, gjatë luftës me Rusinë, pak a shumë, si një ministër 
lufte. Pas luftës, titulli i tij do të ndryshohej, duke u emëruar Kryekomandant i Trupave 
Fitimtare të Muhamedit dhe Mbrojtës i Stambollit (Asâkir-i Mansure-yi Muhammediye 
Seraskeri ve Dersaadet Muhafızı) për ta dalluar, në këtë mënyrë, nga seraskerët e tjerë që 
ishin emëruar për të drejtuar fushatat e ushtrisë në frontet lindore dhe perëndimore. Në 
këtë mënyrë, ai do të njihej si mbikëqyrësi më i lartë i të gjithë trupave ushtarake dhe si 
komandant i ushtrisë mansure.115 Hapi përfundimtar për organizimin e ushtrisë do të 
merrej nga sulltani në mars 1838, kur të gjitha trupat luftarake të Perandorisë do të 
përfshiheshin në ushtrinë Mansure, ndërsa trupat, fabrikat dhe magazinat e tjera të 
pavarura do të grupoheshin në tri departamente nën kontrollin e sulltanit si vijon: 
1. Rojat Perandorake (Hassa), që përfshinin jo vetëm rojat, por edhe truprojat vetjake të 
sulltanit (Hademe-i Rikâb-ı Hümayun), Banda Perandorake (Mehter-i Hümayun), Shkolla 
Mjekësore e Ushtrisë (Tıbhane-i Âmire) dhe Shkolla e Shtabit të Përgjithshëm (Mekteb-i 
Harbiye) 
2. Departamenti i Komandimit (Tophane), ku përfshiheshin artileria, arabaxhinjtë, 
bombarduesit, trupat xheniere bashkë me garnizonet, armatimet dhe kështjellat e 
Perandorisë me Shkollën Inxhinierike të Ushtrisë (Mühendishane-i Berri-i Hümayun) 
3. Departamenti i Furnizimeve të Luftës (Muhimmat-ı Harbiye), që përmblidhte të gjitha 
trupat që kishin për detyrë t’i siguronin ushtrisë ushqime, strehim, armë të lehta dhe 
barut.  
 
Seraskeri kthehej, kështu, në komandantin e përgjithshëm të ushtrisë në emërtim dhe në 
të vërtetë. Me ndryshimin e emrit të ushtrisë nga “Mansure në Asâkir-i Muntazama” 
(Trupat e Rregullta), procesi i centralizimit të ushtrisë u përmbush plotësisht. Seraskerati, 
pas kësaj, do të njihej edhe si një nga ministritë e Perandorisë dhe seraskeri, si 
kryekomandant i saj, do të ishte i njëjtë në rang me kryevezirin dhe shejhulislamin, siç e 
kemi vënë në dukje më parë.116 
 
Flota do të vazhdonte edhe pas reformave të sipërpërmendura, të vepronte si një 
organizëm i pavarur, nën udhëheqjen e kryeadmiralit. Mbikëqyrësi i dikurshëm i porteve 
(tersane emini), që më parë ishte i pavarur, tashmë u zëvendësua me drejtorë nën urdhëra, 
                                                 
114 BVA, Maliyeden Müdevvere 9002, f. 199-201, 219-200; Kanunname-i Askeri, II, 
33b-38a. 
115 TV 18 (14 sheval 1247), 52 (4 sheval 1248). 
116 Lütfi, V, 28 – 29, 117; Levy, f. 460 – 471. 
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detyra e të cilëve ishin çështjet e furnizimit dhe të ushtrisë. Kurse admirali vetë 
ndihmohej në çështjet administrative dhe politike nga një zyrtar civil, i emëruar si 
nënsekretar (müsteşar), që, me kalimin e kohës, fitoi gjithnjë e më shumë pushtet në 
veprimtarinë e ministrisë, ndërsa admirali mbante detyrat ushtarake.117  
 
Mes kohës së themelimit të Thesarit të Mukatasë (më vonë të njohur si Thesari i 
Mansuresë) më 1826 dhe të Ministrisë së Financave një dhjetëvjeçar më vonë, u bënë 
përpjekje për të rregulluar sistemin financiar të ushtrisë. Thesarit ushtarak iu siguruan 
burime të mira të ardhurash që në fillim. Ushtria kontrollonte jo vetëm Thesarin 
Perandorak dhe Arkën e Shtetit, por edhe taksat e Luftës së Shenjtë, pasuritë e 
konfiskuara të jeniçerëve dhe të mbështetësve të tyre, si dhe të gjithë timaret që i ishin 
kthyer shtetit. Megjithatë mbledhja e fondeve nga ushtria nuk ishte e mjaftueshme për ta 
forcuar atë, pasi shpenzimet e saj ishin në duar të seraskerëve që, në shumë raste, i 
shpenzonin ato në mënyrë joefikase. Për të kontrolluar këtë gjendje, Mahmudi bëri, 
fillimisht, përpjekjet e tij duke ndërtuar Departamentin e Mbikëqyrësve të Shpenzimeve 
Ushtarake (Masarifat Nezareti), që duhej të kontrollonte shpenzimet e ushtrisë (qershor 
1830). Megjithatë, departamenti në fjalë nuk qe shumë i efektshëm deri kur 
kryembikëqyrësi dhe vartësit e tij morën detyrën dhe përgjegjësinë e ndarjes së pagave 
dhe blerjen e ushqimeve, të furnizimeve, të uniformave dhe kështu me radhë, duke i lënë 
departamentit të seraskerit vetëm çështjet që i përkasin teknikës ushtarake. Në të njëjtën 
mënyrë, edhe flota, e cila qëndroi jashtë kontrollit të seraskerit, i la furnizimet dhe fushën 
e konstruksionit të saj në duar të mbikëqyrësve, fakt ky, që do t’i kursente asaj shuma të 
mëdha me kalimin e kohës. 
 
Thesari i Mansuresë, në kohën në fjalë, përbënte thesarin më të madh shtetëror. Në vend 
të dytë, por shumë larg të parit, vinte Arka e Shtetit, ndërsa Thesari Peandorak ekzistonte 
thuajse vetëm sa për emër. Por meqë ushtria vazhdonte të shpenzonte gjithnjë e më 
shumë të holla dhe meqë dukej se sistemi i riorganizuar i financve të saj ishte më i 
efektshëm sesa thesaret civile, Mahmudi vazhdoi t’i kalonte asaj gjithnjë e më shumë të 
ardhura, duke përfshirë këtu edhe taksën e bagëtive dhe atë të xhizjes. Pas kësaj, 
mbikëqyrësit të të ardhurave të ushtrisë do t’i jepej titulli “thesarmbajtës” (defterdar), 
Thesari Perandorak do të shkrihej dhe të ardhurat e tij do t’i kaloheshin Arkës së Shtetit 
(Darphane Hazinesi), mbikëqyrësi i të cilës do të fitonte të njëjtin rang me mbikëqyrësin 
e Thesarit të Mansuresë, duke i lënë, kështu, financat shtetërore nën dy thesare, për 
qëllimet të ushtrisë dhe për punët civile (nëntor 1834). Procesi i transferimit të të 
ardhurave shtetërore në thesarin e ushtrisë do të vazhdonte deri në shkurt 1838, kur ai do 
të shndërrohej në Ministrinë e Financave dhe arka do të kufizohej vetëm me detyrat e saj 
të kahershme, që ishin shtypja dhe shpërndarja e monedhës. Thesari i Ushtrisë do të 
kthehej në organin kryesor financiar të shtetit, duke dëshmuar për barrën e rëndë që 
ushtria do të zinte mbi të ardhurat e Perandorisë. Pak kohë më vonë, Zyra e 
Mbikëqyrësve të Shpenzimeve do të shpërndahej dhe detyrat e saj do të mbuloheshin nga 
departamentet e Ministrisë së Financave (prill 1839). Duhet të theksojmë në këtë shënim, 
se Ministria e Financave, edhe pse ishte ngritur mbi Thesarin e Ushtrisë, përfshinte në 
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vetvete thesarin e shtetit. Si rrjedhojë, asaj i duhej të mbulonte të gjitha të ardhurat 
shtetërore e jo vetëm ato të ushtrisë dhe të mundohej t’i zvogëlonte këto të fundit, edhe 
pse gjatë viteve të fundit të Mahmudit ushtria do të merrte 70 përqind të të ardhurave të 
përgjithshme të shtetit.118 
 
Nën strukturat e organizimit të ri, divizionet e ndryshme ushtarake u riorganizuan dhe u 
modernizuan. Regjimentet e këmbësorisë (alay), që përbëheshin nga rreth 3,500 ushtarë 
së bashku me oficerët, u kthyen në njësitë kryesore administrative të ushtrisë, ndërsa 
numri i përgjithshëm i saj u rrit me 65,000 vetë, nga të cilët 11,000 u përkisnin rojave 
“Hassa”.119 Edhe forcat e kalorësisë, që ishin pjesë e dy trupave të sipërpërmendura, u 
zgjeruan dhe u përforëcuan, megjithëse në mënyrë më të ngadaltë sesa në rastet e 
këmbësorisë dhe të artilerisë. Ngadalësia, në këtë rast, vinte si pasojë e rënies së 
rëndësisë së kalorësisë. Në vazhdën e reformave, do të konfiskoheshin edhe shumë timare 
feudalësh, ndërsa ato që nuk pësuan këtë fat do të modernizoheshin për t’iu përshtatur 
nevojave të kalorësve provincialë dhe, në të njëjtën kohë, për të mbledhur taksat e tyre u 
caktuan tagrambledhës të rregullt, në mënyrë që trupa të mos merrej me çështjet 
financiare të malikaneve, por të përqendrohej në stërvitje dhe në ruajtjen e gatishmërisë 
gjatë të gjithë kohës. Kurse trupat alternative të xhebelinjve do të shkurajoheshin dhe 
pronat e tyre do të konfiskoheshin nëse mbajtësit kundërshtonin të shërbenin ushtarakisht. 
Përpjekje u bënë edhe për të zhvilluar regjimentet provinciale nën udhëheqjen e 
vendësve, duke nxitur, në këtë mënyrë, krenarinë krahinore që mungonte në ushtrinë 
qendrore. Nga fundi i sundimit të Mahmudit, kalorësia numëronte rreth 6,000 oficerë dhe 
ushtarë, megjithëse në pjesën më të madhe të kohës ajo qëndronte e parregullt, e 
keqstrëvitur dhe e kequdhëhequr. 
 
Në trupën e artilerisë u shpërndanë të gjitha trupat e parregullta dhe postet që më parë 
kompensoheshin nëpërmjet dhënies së pronave e që, pas kësaj, nisën të mbulohen me 
rroga. Trupat e njësuara artiljere do të riorganizoheshin sipas shembullit francez të kohës, 
në gjashtë regjimente, ku njësia qëndrore përbënte baterinë, ndërsa zotëronte artilerinë 
dhe transportin e saj. Por mbërritja e këshilltarëve prusianë në Perandori në vitin 1833, 
ndikoi që artileria të kopjojë modelet prusiane dhe, pas kësaj, forca do të bëhej shumë më 
e lëvizshme se më parë, ndërsa do të përdorte topa të lehtë në vend të topave të rëndë dhe 
për të gjithë artilerinë do të zbatohej standardi i tri pjesëve artilerike për çdo njëmijë trupa 
këmbësore. Megjithatë, osmanët nuk u treguan të aftë të ecin me hapat e zhvillimeve të 
kohës, siç ishte fjala për zhvillimet që përfshinin fushat shkencore dhe ushtarake në 
Evropë. Dhe një faktor që nuk mund të shpërfillet këtu është qëndresa që ushtria osmane 
tregonte edhe ndaj ndryshimeve më të vogla.120  
 
Një tjetër zhvillim që përfshiu ushtrinë gjatë kohës së Mahmudit ishte edhe themelimi i 
milicisë rezerviste (redif), që ndodhi pas vitit 1833. Për të siguruar një mbështetje masive 
për milicinë në fjalë, sulltani bëri përpjekje të shumta për të bindur masat, duke e 
                                                 
118 Levy, f. 490 – 506; Lütfi, V, 104 – 105. 
119 Levy, f. 539 – 545; TKS, E 119/41-78. 
120 Levy, f. 537 – 564. 
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përshkruar trupën si një organizëm që do t’i mundësonte popullsisë të kujdesej vetë për 
sigurinë e saj teksa siguronte plot njerëz të aftë, që mund të mobilizoheshin në luftë në 
mënyrë më të shpejtë dhe më të efektshme sesa në të kaluarën. Sistemi ushtarak 
parashikonte të stërviste dhe të përzgjidhte luftëtarët përpara përfshirjes në trupë. Ata, 
pasi të provoheshin si të aftë për luftë dhe të kishin mirëkuptimin e fshatrave nga dilnin, 
do të mund të dërgoheshin për në front.121 Për këtë arsye, pas një vargu takimesh të 
organizuara në Stamboll dhe në qendrat kryesore të provincave të Perandorisë, më 8 
korrik 1834 u arrit një marrëveshje e përgjithshme, pas së cilës ligji i shërbimit ushtarak 
të redifëve u miratua ligjërisht.122 Pas kësaj, në çdo provincë u ngritën batalione redifësh, 
ndërsa në provincat ku numri i myslimanëve ishte tepër i vogël, shpesh ndodhte që për të 
ngritur batalione të bashkoheshin disa sanxhaqe për të ndihmuar në formimin e tyre. Në 
Perandori u krijuan, kështu, afro 40 batalione me rreth 57,000 vullnetarë. Anëtarët e 
trupës varionin nga mosha 23 deri në 32 vjeç. Atyre u lejohej të martoheshin dhe nëpër 
beteja udhëhiqeshin nga fisnikët e provincave, të cilët zgjidheshin, më parë, nga 
guvernatorët e tyre, ndërsa më pas miratoheshin nga Porta e Lartë. Redifët mblidheshin 
në kryeqytetet e krahinave të tyre dy herë në vit, që përkonte në muajt prill apo shtator, 
për të kryer stërvitje të përbashkëta nën mbikëqyrjen e guvernatorëve dhe të vetë 
seraskerit. Pagat e redifëve ishin sa një e katërta e trupave të rregullta, me përjashtim të 
rasteve kur merrnin pjesë në shërbimin aktiv.123  
 
Ndërtimi i milicisë redife u krye në mënyrë të shpejtë. Në vitin 1836, në Perandori kishte 
36 batalione redifësh në shërbim. Megjithatë, ndërtimi i kësaj trupe krijoi disa shqetësime 
mes fisnikëve nëpër provinca, pasi këta të fundit trembeshin se mos qeveria i përdorte 
redifët për të prishur autoniminë e tyre. MirëpoMahmudi , nga ana tjetër, trembej për të 
kundërtën, duke menduar se kjo organizatë mund të forconte zyrtarët dhe fisnikët e 
provincave ndaj prirjeve qendërsuese të reformave të tij. Për këtë arsye, në shtator 1836, 
ai riorganizoi trupën duke e rritur dhe duke e vënë më shumë nën kontrollin e qendrës.124 
Ushtria e re, pas kësaj, mori formë të rregullt dhe batalionet e saj u zvogëluan me nga 800 
ushtarë dhe oficerë së bashku. Më pas, çdo province iu caktua për detyrë të nxirrte tri 
batalione në vend të një të vetmi, që ishte më parë. Kjo do të rriste forcën e përgjithshme 
të milicisë në 100,000 ushtarë për 120 batalione, që ishte një numër shumë më i madh 
sesa i pari. Pushteti i fisnikërisë së provincave u zvogëlua përmes grupimit të batalioneve 
provinciale nëpër regjimentet e drejtuara nga ushtarakë osmanë me gradën e myshirit, me 
baza në në Edrene, Nish e Shumla për Evropën, si dhe në Bursa, Konia, Ankara, Ajdën, 
Erzurum e Sivas për Anadollin. Veç kësaj, njësitë e kalorësisë së redifëve u organizuan 
edhe në Anadoll e Rumeli125 dhe silleshin në Stamboll një herë në vit për t’iu nënshtruar 
stërvitjeve bashkëkohore që nuk mund të realizoheshin në provinca. 
 
                                                 
121 Lütfi, IV, 140 – 141. 
122 BVA, Maliyeden Müdevvere 9002, fol. 206 – 210. 
123 Levy, f. 573-580. 
124 Lütfi, V, 74, 164-170; Levy, f. 582 – 587; BVA, HH17983, 17702. 
125 BVA, Cevdet Askeri 15667; Maliyeden Müdevvere 9002, fol. 110 – 111, 168 – 170. 
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Por zhvillimet e reja, si kurdoherë në historinë e Perandorisë, do të sillnin sërish 
probleme serioze. Fisnikët e mërzitur me rregullat e reja i dhanë fund bashkëpunimit. 
Rekrutimi mbeti prapa. Dezertimet ishin të shpeshta dhe, duke qenë se redifët 
armatoseshin me musketat dhe me topat e braktisura nga ushtria e rregullt, niveli i tyre në 
armatime dhe stërvitje linte për të dëshiruar. Megjithatë, forca e redifëve përbënte një 
përparim të dukshëm. Struktura e kësaj armate provinciale do të shërbente si themeli i 
ushtrive provinciale gjatë kohës së Tanzimatit. Pas kësaj, forcat e sigurisë vendëse do të 
rriteshin dukshëm. Edhe pse fillimisht kjo forcë ishte shenjë treguese e pushtetit të 
fisnikëve dhe të zyrtarëve provincialë, më pas ajo do të kthehej në një nga rezervat me të 
mira të Perandorisë, me njerëz ndoshta gjysëm të stërvitur, por që do t’i vinin shumë në 
ndihmë ushtrisë aktive. 
 
Në çfarë niveli u zgjidhën problemet e vjetra për armatime dhe furnizime nga organizimi 
i ri? Ushqimet dhe nevojat e tjera, pas kësaj, do të siguroheshin drejtëpërdrejt nga një 
komisariat ushtarak brenda vetë seraskeratit. Racionet bliheshin në mënyrë të centralizuar 
dhe më pas shpërndaheshin nga veqilharxhët (vekilharç), apo oficerët e depove 
ushqimore, për secilën kazermë të Stambollit, ndërsa furnizimet për trupat e provincave 
bliheshin nëpër lokalitete nga guvernatorët me fonde që vinin nga seraskerati. Edhe tani, 
ashtu si më parë, kishte shumë mënyra për të përfituar fonde në mënyrë të paligjshme dhe 
në të gjitha nivelet. Sidoqoftë, sistemi i ri ishte shumë herë më i mirë për ushqimin dhe 
veshjen e ushtarëve. Nevojat e ndryshme të ushtrisë së re do të nxisnin edhe zhvillimin e 
fabrikave të para bashkëkohore të Perandorisë. Më 1828, do të hapej Rrobaqepsia 
Ushtarake (Dikimhane-i Âmire) për të prodhuar uniforma, këpucë, çanta e të ngjashme. 
Në Yskydar e në Izmit do të ngriheshin disa fabrika tekstilesh për të prodhuar rroba 
ushtarake. Në Izmir, me ndihmën e guvernatorit të Tunizit, do të hapej, më 1835 Fabrika 
e Fesëve (Fezhane) për të prodhuar kapela ushtarake. Nëpër qendrat kryesore të 
Perandorisë do të hapeshin edhe shumë fonderi për artilerinë (Tophane) për të prodhuar 
dhe riparuar topa, mortaja, vagonë, mina dhe predha, ku do të përdoreshin teknikat më të 
fundit për të prodhuar pajisje më cilësore sesa ato që osmanët kishin prodhuar më parë. 
Në Dollmabahçe, në brigjet e Bosforit, u ngrit një dyfekhane, apo fabrikë moderne 
armatimesh (Tüfenkhane), ku prodhoheshin musketa, karabina, pisqolla, shpata, bajoneta, 
sëpata e mjete të tjera, ndërsa Fabrika Perandorake e Barutit (Baruthane-i Âmire), 
ndërtuar në Bakërkëj (1830) dhe në Jeshilkëj (Shën Stefan – 1838), prodhonin barut 
shumë më cilësor sesa në të kaluarën. Edhe pse në fushën e armatimeve u bënë shumë 
përparime, mosadministrimi i mirë dhe mungesa e standardeve të larta e detyruan Portën 
të qëndronte e varur nga importet gjatë pjesës së mbetur të sundimit.126 
 
 
Këshilltarët e huaj 
 
Mposhtja ndaj rusëve nuk e dëshpëroi shumë sulltanin dhe këshilltarët e tij, pasi në këtë 
kohë ata ishin mësuar të pranonin epërsinë e ushtrive evropiane, por humbja përballë një 
udhëheqësi mysliman si Muhamed Aliu ishte një çështje tjetër, sidomos për faktin se ky i 
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fundit ishte vartës i sulltanit. Ishte ky fakt që e shtyu sulltanin, kësaj here, të pranojë 
nevojën për të pasur këshilltarë të huaj, sipas modelit egjiptian. Franca nuk do të thirrej 
më për ndihmë, pasi ajo kishte ndihmuar guvernatorin e Egjiptit. Edhe Britania nuk ishte 
një partner i besueshëm si pasojë e afrimitetit të saj të gjatë me Rusinë. Kur ndihej nevoja 
për të kërkuar ndihmë, Mahmudi i trembej shumë rënies nën kontroll ndaj një fuqie të 
vetme. Për këtë arsye, pasi domosdoshmëria për të pasur këshilltarë të huaj u pranua nga 
të gjithë, burimet e ndihmës u shpërndanë sa më shumë të ishte e mundur, duke synuar 
shmangien e mbështetjes së tepruar te një fuqi të vetme dhe duke ndjekur taktikën e 
vjetër osmane të shfrytëzimit të rivalitetit ndërmjet fuqive të ndryshme në të mirë të 
Perandorisë. 
 
Shumica e këshilltarëve të huaj që erdhën në Perandori, vepruan kështu si rrjedhim i 
marrëdhënieve personale me oficerët osmanë. Kështu, oficerët rusë u sollën nga Ahmet 
Fevzi pashai, komandanti i rojave “Hassa”, kur ai u kthye nga misioni special në Shën 
Petersburg (1834), si dhe nga rivali i tij, Serasker Husrev pashai, që caktoi një rus, 
kolonelin Kavalov (Cavaloff), për të stërvitur këmbësorinë mansure në Stamboll (1834). 
Dhe ashtu si shpresonte sulltani, fuqitë e tjera të huaja, që u trembën se mos mbeteshin 
jashtë lojës, u përgjigjën me ofertat e tyre për ndihmë. Më 1835, Britania nisi furnizimin 
e Perandorisë me materiale industriale dhe ushtarake, duke përfshirë këtu furra shkrirëse 
dhe motorë çeliku, ndërsa inxhinierët dhe punëtorët britanikë u sollën për t’i vënë në 
punë dhe për t’i mirëmbajtur këto pajisje, megjithëse duhet thënë që dyshimet e 
Mahmudit e kufizuan ndihmesën e tyre. Ai, megjithatë, vazhdoi të kërkonte ndihmën e 
ndonjë shteti që nuk kishte shfaqur më parë interesa në Lindjen e Mesme dhe, 
përfundimisht, vendosi për Prusinë, një fuqi evropiane në rritje e sipër, e mirënjohur në 
sferën ushtarake. Nga viti 1833 deri më 1839, disa përfaqësi prusiane, duke i ndihmuar 
osmanët me këshilla dhe duke i mbështetur ata me oficerë të rangjeve shumë të larta, 
fituan respekt dhe vëmendje më të madhe sesa përfaqësitë e fuqive të tjera. Për më tepër, 
njeriu më i aftë i prusianëve, që ndihmoi Portën e asaj kohe ishte një teger i quajtur 
Helmut fon Moltke (Helmut von Moltke). Gjatë karrierës së tij, ky njeri arriti të bëhej një 
nga figurat më të njohura ushtarake në Evropë. Shumica e misioneve të ndërmarra nga 
Fon Moltke ishin teknike. Ato përfshinin përcaktimin e zonave kufitare, përforcimin e 
fortesave, modernizimin e fabrikave, krijimin e batalioneve dhe të skuadroneve model në 
këmbësori dhe kalorësi, si dhe përgatitjen e ushtarëve dhe të oficerëve osmanë në 
përdorimin e armëve dhe të taktikave luftarake më të fundit. Sidoqoftë, edhe prusianët 
patën një sukses të kufizuar, jo aq për shkak të numrit të tyre të vogël, sesa si pasojë e 
ngurrimit të vazhdueshëm të osmanëve për të pranuar këshillat e të pafeve, madje edhe të 
atyre që admiroheshin dhe respektoheshin. Veç kësaj, prusianët, sikurse evropianët e 
tjerë, kishin qëndrim përçmues ndaj myslimanëve. Ata u afruan shumë me perëndimorë 
dhe me anëtarë të pakicave në Perandori, duke u bashkuar me ta në talljet ndaj 
mikpritësve të tyre dhe duke e ngarkuar, kështu, veten me një pjesë të madhe të 
armiqësisë dhe të mungesës së mirëkuptimit që mbizotëronte në atë kohë.127 
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Organizimi bashkiak 
 
Mahmudi II ishte njeriu që filloi procesin, me anë të të cilit u krijua qeverisja e vërtetë 
bashkiake në Perandorinë Osmane. Sipas sistemit tradicional osman, shtrirja dhe kontrolli 
i funksionit qeveritar nëpër qytete ishte shumë i kufizuar. Nënpunësit e qyteteve i 
rregullonin çështjet e qytetit vetëm në një masë të caktuar, pasi ata kryenin edhe detyra të 
tjera zyrtare për qeverinë. Në bashkëpunim me esnafët, që ishin rregullatorët dhe 
kontrolluesit e vërtetë të jetës ekonomike në Stamboll dhe në qytetet e tjera të mëdha, 
muhtesipi rregullonte çmimet e tregut dhe sasinë e mallit. Shehiremini (përfaqësuesi i 
qytetit) urdhëronte rregullimin e ndërtesave e të rrugëve dhe administronte furnizimin me 
ujë dhe me ushqime. Një administrim i tillë ishte pjesë e detyrës së tij për ndërtimin, 
mirëmbajtjen dhe furnizimin e selive qeveritare. Në Stamboll, puna e policit dhe e 
zjarrfikësit kryhej nga trupat ushtarake në zonat rreth kazermave të tyre. Në qytetet dhe 
fshatrat më të vogla, policia ishte në dorën e subashëve vendorë, të caktuar nga 
guvernatori për të ndihmuar kadinjtë në zbatimin e rregullave të gjykatave fetare 
myslimane. Përveç kësaj, shumë detyra të ngjashme me ato të shoqërisë bashkëkohore në 
qeverisjen e qyteteve kryheshin nga esnafët dhe miletet. E vetmja ndërlidhje midis 
veprimtarive të nëpunësve qeveritarë dhe atyre organizimeve private bëhej nga 
zëvendësit e krerëve të miletit. Në fshatrat dhe lagjet myslimane të qyteteve të mëdha, ato 
quheshin “kethyda” (kethüda), kurse në zonat jomyslimane mbanin emrin “koxhabash” 
(kocabaşı). Megjithatë, autoriteti dhe funksionet e këtyre zëvendësve ishin shumë të 
kufizuara. 
 
Shndërrimi e kësaj strukture tradicionale të rregullit urban në një qeverisje të vërtetë 
bashkiake, filloi gjatë kohës së Mahmudit II. Ky shndërrim u bë për t'iu kundërvënë një 
sërë problemeve, shumë prej të cilave kishin dalë si pasojë e reformave të bëra prej tij. Në 
këtë mënyrë, kishte lindur nevoja e caktimit të nëpunësve dhe të grupeve që do të 
merreshin me detyra të caktuara në qytete. Kështu, me shpërbërjen e trupave që ishin 
kujdesur tradicionalisht për policinë e Stambollit, veçanërisht të jeniçerëve dhe të 
bostanxhinjve, si dhe me kalimin e kësaj detyre ushtrisë së re mansure, kryeqyteti formoi 
një strukturë të veçantë policore. Ajo mbahej nga 150 kavasë (kavas), apo policë 
profesionistë dhe 500 sejmenë (seymen) apo rezervistë jo të rregullt, të organizuar në 
shtabe të përgjithshme (tomrukë) në lagjet kryesore të qytetit, të cilat shërbenin si 
vendstrehim jo vetëm për ushtarët dhe oficerët, por edhe për policët e gjykatave 
(1826).128 Ky organizim ishte baza e forcës së parë të ndarë policore, që u krijua në 
Perandorinë osmane. Edhe pse ushtria mansure merrej me detyrën e vjetër të jeniçerëve, 
atë të shuarjes së zjarreve në Stamboll, në vitin 1828, qeveria qendrore ngriti një sërë 
ndërtesash për zjarrfikëset (harik tulumbaları) në zonat kyçe të kryeqytetit, duke i mbajtur 
ato me trupa të reja zjarrfikësish civilë (tulumbacılar), të rekrutuar posaçërisht për këtë 
qëllim.129 Dyqaneve dhe tregjeve i vendos taksa e re jo e drejtpërdrejtë e Luftës së 
Shenjtë për financimin e kostos së ushtrisë së re. Lufta kundër Rusisë çoi në shndërrimin 
e muhtesipit në një nëpunës të vërtetë të qytetit, me të drejta që tashmë shkonin përtej një 

                                                 
128 Lütfi, II, 171; Moniteur Ottoman, III/78 (22 janar 1834). 
129 Lütfi, I, 251; BVA, HH27922r. 
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rregullimi të thjeshtë të tregut, edhe pse emërtimi i tij i vjetër u ruajt, por në një formë 
pak të ndryshme: agai i ihtisapit (“ihtisap ağası”, 3 shtator 1826).130 Duke pasur të drejtën 
për të rregulluar jo vetëm esnafët, por edhe individët jashtë qytetit që nuk kishin shtëpi 
banimi apo punë, agait të ihtisapit iu krijuan mundësitë për ta shtrirë sferën e veprimit të 
tij nga një zyrë e vetme mbi të gjithë popullsinë e qytetit. Sidoqoftë, kontrolli i 
vazhdueshëm i seraskerit, si komandant i ushtrisë mansure, e kufizonte shumë pushtetin e 
tij. Më vonë, si pjesë e strukturës së re të regjistrimit të përgjithshëm që Mahmudi po 
krijonte për qëllime taksash dhe rekrutimi, në çdo lagje myslimane dhe jomyslimane të 
secilit prej qyteteve të Perandorisë u emëruan kryebashkiakë vendorë (muhtar) apo 
zëvendës (kâhya), nën autoritetin e agait të ihtisapit në Stamboll, në fillim për të 
regjistruar njerëzit dhe më vonë për zbatimin e normave të veshjes. Si përfaqësuesit e 
parë të rregullt të qeverisjes qendrore në lagjet vendore, ata siguruan mjetet, me anë të të 
cilave shteti mund të zëvendësonte autoritetin e esnafëve dhe të mileteve.131 Shumë 
shpejt, këta kryetarë bashkish, nëpërmjet detyrave që kryenin, siguruan kompetencën për 
regjistrimin e përgjithshëm të lagjeve të tyre, duke shënuar të gjitha ndryshimet, duke 
dhënë deklarata për identifikimin e banorëve vendorë për efekt pasaporte dhe duke 
regjistruar të dhënat për pasurinë dhe pronën. Kjo e fundit përbënte edhe bazën e sistemit 
të ri të taksave. Me kalimin e kohës, ata u forcuan dhe u ndihmuan nga këshillat e pleqve, 
që përfaqësonin interesat kryesore fetare, ekonomike dhe shoqërore të lokaliteteve të tyre, 
çka solli një element me të vërtetë të përhapur në procesin e qeverisjes së qendërsuar.132 
Në Stamboll, shehiremini u shfuqizua dhe ato detyrat të tij që kishin lidhje me ngritjen e 
ndërtesave qeveritare dhe me riparimin e atyre private, iu kaluan kryearkitektit të sulltanit 
(mimar başı), të cilit iu dha një titull i ri si drejtor i ndërtesave perandorake (ebniye-i 
hassa müdürü), duke i lënë again e ihtisapit dhe ndihmësit e tij si nëpunësit kryesorë 
bashkiakë të qeverisë si në Stamboll, ashtu edhe në qytetet e tjera të rëndësishme të 
Perandorisë.  Kjo strukturë hodhi bazat për krijimin e bashkive të vërteta, të ngritura gjatë 
periudhës së Tanzimatit, pas vitit 1839. 
 
 
 
Arsimi 
 
Reforma dhe administrimi i ushtrisë duhej të mbështetej në zhvillimin e një sistemi 
arsimor që do të ishte në gjendje t'u jepte osmanëve të rinj dijen dhe njohuritë e 
nevojshme për kryerjen e detyrave të tyre. Problemi themelor qëndronte në sistemin 
tradicional të arsimit, të kontrolluar nga miletet, me shkollat fetare të ulemasë që kishin 
monopolizuar arsimin mysliman. Ky i fundit e ruante ende privilegjin e tij duke pasur një 
ndikim të madh mbi masat dhe sundimtarët. Edhe në kontekstin tradicional, shumica e 
shkollave myslimane nuk po e jepnin më atë arsimin të duhur si pasojë e dukurisë së 
braktisjes, që i kishte gërryer institucionet e tjera tradicionale të Perandorisë. Në rast se 
                                                 
130 3 shtator 1826; Lütfi, I, 241; BVA, HH24051; Buyruldu, II, 1-18, 30; Ergin, Belediye, 
I, 338-354.  
131 1829; Lütfi, II, 173, 269-273, V, 35-37. 
132 Lütfi, II, 173; Lewis, f. 388-389. 
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do të studionin në shkollat e mesme teknike, myslimanëve të rinj u duhej siguruar arsimi 
fillor në aritmetikë, shkencë dhe në gjuhët e huaja. Mahmudi nuk mundi ta zëndësonte 
hapur sistemin e shkollës tradiconale myslimane me një sistem të tillë laik, pasi ky 
zëvendësim vështirë se do të mund të pranohej nga ana e ulemasë. Kështu, ai zgjodhi të 
linte shkollat myslimane ashtu siç ishin dhe, krahas tyre, krijoi një sistem laik të ri 
arsimor. Në vazhdën e këtyre veprimeve, Mahmudi formoi një degëzim në arsimin 
osman, në bazën e të cilit qëndronte ekzistenca e dy sistemeve të veçanta me filozofi dhe 
programe të ndryshme. Ky lloj degëzimi arriti ta ndante shoqërinë osmane për rreth një 
shekull, derisa në fund, shkollat fetare u mbyllën nga Republika Turke. 
 
Po ku i pati fillimet sistemi laik? Për të shmangur kundërshtimin e ulemasë, në vend që të 
niste në nivelin fillor me mektepet, Mahmudi e filloi sistemin e ri arsimor me studentë që 
kishin mbaruar mektepet dhe kishin zgjedhur për të mos shkuar më tej në rrugën e dijes. 
Për këta studentë, ai themeloi shkolla të veçanta për t'i pajisur me dijen e nevojshme për 
shkollat teknike. Në xhamitë “Sulejmanije” dhe “Sulltan Ahmet” (Xhamia Blu) në 
Stamboll u hapën dy shkolla rushdije (adoleshence) për djemtë myslimanë, ku jepeshin 
njohuri nga gramatika, historia dhe matematika për të gjithë ata që donin të shkonin në 
shkollat ushtarake. Për studentët që kishin si qëllim të tyre zyrat qeveritare, u ngritën 
shkollat “Mekteb-i Maarif-i Adliye” (Shkolla e Edukimit e "të Drejtit"; “i drejti” quhej 
sulltani) dhe “Mekteb-i Maarif-i Edebiye” (Shkolla e Edukimit Letrar). Në këto shkolla 
jepeshin mësime në arabisht, frëngjisht, gjeografi, histori, shkenca politike dhe 
matematikë. Gjithashtu, në Portën e Lartë u hap edhe “Mekteb-i İrfaniye” (Shkollë e 
Diturisë) për shkruesit që tashmë ishin në shërbim të qeverisë, por që donin të ecnin më 
tej në karrierën e tyre, duke nxënë dije bashkëkohore e laike.133 Hapja e këtyre shkollave 
hodhi themelet e sistemit laik të arsimit, i cili, pas vitit 1839, u shtri në të gjitha nivelet. 
 
Një veprim tjetër që ndërmori Mahmudi ishte edhe rigjallërimi dhe zgjerimi i shkollave të 
mesme teknike. Shkolla inxhinierike e marinës (Mühendishane-i Bahri-i Hümayun) dhe 
Shkolla Inxhinierike e Ushtrisë (Mühendishane-i Berri-i Hümayun) vazhduan të 
ekzistonin deri në shekullin e nëntëmbëdhjetë diçka më shumë se vetëm formalisht, teksa 
trupat e tyre pedagogjike dhe studentët kryesisht u shpërndanë dhe ndërtesa e 
mëparshme, që ndodhej në Kasëmpasha, u shkatërrua nga zjarri në vitin 1821. Pas këtij 
shkatërrimi, ajo nuk u rindërtua më, edhe pse shkollat vazhduan të funksionojnë me një 
grup të vogël studentësh. Në fillim, Mahmudi nisi të dërgonte studentë në Evropë, për të 
siguruar, kështu, mësimdhënës për shkollat dhe oficerë për ushtrinë e tij. Për realizimin e 
kësaj nisme, ai ndoqi shembullin e Muhamed Aliut (1827). Përveç një shkolle të re 
mjekësore (Tıbhane-i Âmire), që përfshinte degët e mjekësisë, të kirurgjisë, të anatomisë 
dhe të shkencave mjekësore, në vitin 1832, sulltani ngriti një shkollë të veçantë kirurgjie 
(Cerrahhane), ndërsa në vitin 1839, hapi Shkollën Perandorake të Mjekësisë (Mekteb-i 
Şahane-i Tıbbiye) në ndërtesën e vjetër të shkollës së pallatit në Gallatasaraj. Edhe pse u 
hapën shkolla të tilla, sasia e pakët e pajisjeve dhe e teksteve shkollore, si dhe ngurimi që 
ekzistonte për të çarë trupin e njeriut e bënë zhvillimin e tyre të ngadaltë dhe të vështirë. 
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Në vitin 1828, sulltani bëri një ristrukturim të Shkollës Inxhinierike të Ushtrisë nën 
drejtimin e hoxhë Isak efendiut (Hoca Ishak Efendi), një hebre i kthyer në fenë islame, i 
cili ripunoi edhe një herë programin e kësaj shkolle dhe ngriti standardet e mësimdhënies, 
duke e çuar numrin e studentëve në 200. Gjithashtu, shkolla inxhinierike e marinës u 
zgjerua dhe u zhvendos në lagjet e reja në ishullin Hejbeli (Heybeli Ada), që ndodhet në 
detin Marmara. Në vitin 1836, u hap Shkolla Pernadorake e Muzikës (Müzika-i Hümayun 
Mektebi) për ta pajisur ushtrinë e re me banda muzikore regjimentale. Së fundi, si 
rrjedhim i pakësimit të vazhdueshëm të oficerëve të përgatitur në ushtri, Mahmudi 
themeloi Shkollën e Shkencave Ushtarake (Mekteb-i Ulum-u Harbiye). Meqë kjo shkollë 
u themelua për shkak të nxitjeve të kreut të rojave perandorake, Namik pashait, dhe 
kundër pëlqimit të Husrev pashait, ajo u vendos nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e 
komandës së trupave “Hassa” për ta larguar nga drejtimi i seraskerit. Mësimet filluan në 
lagjen Maçka të Stambollit në vitin 1836 dhe brenda tre viteve në të u regjistruan rreth 
200 studentë.134 
 
Kështu, nga fundi i periudhës së sundimit të Mahmudit, kishte disa shkolla teknike të 
përparuara me rreth 1000 studentë të regjistruar në to. Megjithatë, në këto shkolla kishte 
shumë probleme që e kufizonin efikasitetin e tyre. Në përgjithësi, lagjet ishin të vogla dhe 
të papërshtatshme dhe shkollat duhej të shpërnguleshin nga një ndërtesë në një tjetër, 
madje shpesh ato merreshin në dorëzim nga institucione që kishin më shumë ndikim 
politik. Pajisjet e nevojshme dhe tekstet shkollore ishin tepër të pakta. Disa nga mësuesit 
shfaqnin përkushtim dhe aftësi, por shumica nuk ishin të tillë. Shpesh, politika hidhte 
poshtë gjithçka që ishte ndërtuar e zhvilluar. Mësuesit e huaj, të paktë në numër, 
nevojiteshin më shumë në ushtri. Kështu, vetëm disa prej tyre mund t’u kushtonin kohë 
shkollave. Meqë numri i studentëve që kishin përgatitjen e mjaftueshme ishte i kufizuar, 
shkollat duhej të harxhonin shumë kohë për mësimin e bazave të aritmetikës, të historisë, 
të gjeografisë dhe të lëndëve të tjera si këto, pavarësisht nga programet e përpunuara të 
studimit, të botuara në “Takvim-i Vekayi” e gjetkë. Pra, koha e sundimit të Mahmudit 
shënon vetëm një fillim të arsimit laik osman. Në të vërtetë, përhapja dhe suksesi i tij do 
të arrihej pas përpjekjeve të shumta të reformatorëve të Tanzimatit. 

 
 
 
 
Zgjimi i shoqërisë osmane 

 
Koha e sundimit të Mahmudit II u shoqërua jo vetëm me një admirim për Perëndimin, 
por edhe me një ndjenjë të braktisjes së zakoneve tradicionale osmane. Në këtë mënyrë, 
Perandoria do të ishte në gjendje të mbijetonte dhe ta ruante pozitën e saj kundrejt një 
Evrope të përparuar teknologjikisht. Osmanët nuk ishin më në gjendje ta shihnin me 
përçmim Perëndimin dhe, hap pas hapi, ndryshimi depërtoi në pjesë të ndryshme të jetës 
së tyre, duke filluar nga veshja e deri te gjuha, mendimi e madje edhe argëtimi. 
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Vetë Mahmudi ishte nismëtar i këtij ndryshimi, duke e zhvendosur banesën e tij nga 
pallati i lashtë i Topkapësë, që ndodhej në kodrat e Stambollit të vjetër, në një pallat më 
bashkëkohor, të ndërtuar përgjatë Bosforit në Dollmabahçe. Ky pallat modern u bë, tani, 
selia zyrtare e sundimtarit, duke mbetur e tillë derisa Abdylazizi e transferoi atë në një 
pallat më të ri, të ndërtuar në kodrat mbi lagjen Jëlldëz, nga fundi i atij shekulli. Brenda 
pallatit të Dollmabahçesë u vendosën kanape, tryeza dhe karrige perëndimore, duke 
zëvendësuar, kështu, jastëkët dhe divanet e pallatit të vjetër. Mahmudi filloi të vishej si 
një monark evropian, duke shkurtuar mjekrën, duke përdorur versionet e veta të kapelave, 
të palltove e të pantallonave bashkëkohore perëndimore. Në dallim nga izolimi 
madhështor e plot shkëlqim i paraardhësve të tij, ai filloi të shfaqej në pritje publike, 
shpesh duke shëtitur në karroca të stilit evropian (feyton). Ndonjëherë, Mahmudi shkonte 
nëpër provinca për të hetuar në lidhje me gjendjen dhe jetën në ato zona. Ai ishte sulltani 
i parë që mori pjesë në gosti publike, koncerte, opera dhe shfaqjet e baleti, të dhëna në 
disa nga ambasadat perëndimore. Gjithashtu, me ndihmën e Donixetit, Mahmudi arriti të 
sillte në vend muzikantë perëndimorë, duke ndërtuar me muzikantët e trupave “Hassa” 
një bandë ushtarake të stilit perëndimor. Me anën e kësaj bande, ai do të mund të shfaqte 
koncerte për nder të miqve të tij. Në të njëjtën kohë, sulltani merrte pjesë në mbledhjet e 
zyrtarëve të tij kryesorë, duke qenë i pranishëm rregullisht në Këshillin e Ministrave dhe 
duke dhënë gjykimet e tij në lidhje me çështje të ndryshme. Kështu, gjatë mbledhjeve 
përkatëse, ai paraqitej me modele veshjesh e sjelljesh zyrtare, për të cilat garonin edhe 
ministrat. Shumë shpejt, ministrat, zyrtarët dhe nëpunësit ushtarakë filluan të shfaqen në 
publik me pallto, uniforma apo pantallona të stilit perëndimor, me fesë të ngjashëm me 
kapelën e nëpunësit e ushtrisë Mansure, e pranuar si një shenjë e dukshme e njeriut të 
kohës. Kjo kapelë i hiqte dallimet e fesë, të rangut dhe të shtresës shoqërore, të 
simbolizuara, më parë, nga çallma. Në vitin 1829, pasi u pranua nga shumica e kategorive 
të shoqërisë, veshja moderne u bë e detyrueshme me ligj si për meshkujt civilë, ashtu 
edhe për ushtarët dhe zyrtarët. Çallma dhe xhybja lejoheshin vetëm për zyrtarët fetarë të 
mileteve të ndryshme. Sulltani filloi të mësonte gjuhën frënge dhe shumë shpejt zyrat e 
përkthimit në departamente dhe shkolla, që ofronin mësim të gjuhës së huaj, u mbushën 
me të rinj që dëshironin të përgatiteshin për të hyrë në elitën e re. Kontaktet midis 
osmanëve dhe të huajve u shtuan shumë dhe rrjedhim i këtyre kontakteve ishin të 
dobishme. Sigurisht, të gjitha këto përfaqësonin shfaqje të jashtme të një vullneti për 
ndryshim, por këto shfaqje ishin të vështira për t'u përhapur veçanërisht në zonat ku 
ulematë kishin një ndikim të madh. Institucioni fetar mbeti i pareformuar dhe ai vazhdoi 
përbënte fortesën më të madhe të konservatorizmit në shoqërinë osmane. Megjithatë, 
ashtu sikurse edhe në vende të tjera, ky ishte fillimi i gërryerjes së pozicionit të tij.135  
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Kriza e dytë egjiptiane 

 
Disfatat e reja shkatërrimtare që Muhamed Aliu i solli Mahmudit vetëm pak para vdekjes 
së këtij të fundit, e çuan sundimin e tij drejt një fundi kataklizmik. Konflikti i ri nuk ishte 
i gjithi faji i guvernatorit egjiptian. Vetë Mahmudi u gënjye nga reformat fillestare 
ushtarake dhe iu duk se tani ishte i gatshëm të luftonte Muhamed Aliun në vendin e tij e 
të merrte sërish Sirinë. Në fakt, për këtë fushatë, ai u kundërshtua nga kryeministri 
britanik Palmerston, i cili mendonte se mendimi për të sulmuar përpara se t'u jepej kohë 
reformave që të krijonin një bazë të fortë në ushtri, do të ishte katastrofike. Edhe Rusia 
ishte shumë e shqetësuar për lindjen e një konflikti të ri, duke e ditur se nuk do të ishte 
kurrë në gjendje të ruante pozicionin e saj aktual në Perandori në rast se një luftë e re do 
t'i bënte ose Mahmudin II ose Muhamed Aliun më të fortë. Megjithatë, ekzistonin burime 
serioze konfliktesh, të cilat ishin zmdhuar si pasojë e fyerjeve nga ana e Mahmudit apo të 
ambicies së Muhamed Aliut. Në vitin 1834, përpjekja e këtij të fundit për të ulur haraçin 
e tij vjetor ndaj Portës i tensionoi marrëdhëniet menjëherë pasi ishte vënë paqja. Përveç 
kësaj, ndërkohë që ishte mirëpritur sundimi egjiptian në Siri, rekrutimi modern, sistemi i 
taksave të Ibrahim pashait dhe puna e detyruar, përpjekjet për t'u dhënë të drejta të 
barabarta të krishterëve dhe imponimi i monopoleve të shtetit mbi prodhimet kryesore të 
provincës çuan në një sërë revoltash që e shtynë Mahmudin të ndërhynte.  
 
Kështu, më 22 maj 1834, një ushtri osmane u përgatit për të hyrë në Siri dhe vetëm 
trysnia e fortë britanike e ruse arriti ta ruante paqen ekzistuese. Më 25 maj 1838, gjendja 
u acarua sërish kur Muhamed Aliu, i shqetësuar për garantimin e dinastisë së tij, deklaroi 
qëllimin që kishte për ta shpallur veten si monark të pavarur. Mahmudi e rimobilizoi 
ushtrinë dhe kësaj radhe edhe francezët ishin kundër ndryshimit të status quo-së. Si 
pasojë, Muhamed Aliu u zmbraps. Nga kjo gjendje e veçantë përfitoi më së shumti 
Britania. Palmerstoni dhe Mustafa Reshiti e shfrytëzuan një gjendje të tillë për të rënë në 
ujdi mbi traktatin tregtar të Balta Limanit (gusht 1838), më anë të të cilit privilegjet e 
vjetra britanike në Perandorinë Osmane u përforcuan dhe u zgjeruan. Përtëritja e interesit 
tregtar britanik në Lindjen e Mesme shënoi fundin e dyshimit të Mahmudit ndaj politikës 
britanike dhe hodhi bazat e një marrëdhënieje të ngushtë, që i dha Perandorisë 
mbështetjen e duhur në orët e saj të krizës.136 
 
Pavarësisht nga përpjekjet e vazhdueshme të fuqive të mëdha për të qetësuar osmanët dhe 
egjiptianët, të dyja palët u përgatitën për luftë. Ibrahim pashai formoi një ushtri prej 
50,000 ushtarësh në Halep dhe përforcoi hyrjet kilikiane nga Siria në rrafshnaltën e 
Anadollit. Mahmudi, nga ana e tij, grumbulloi një forcë shumë të madhe në Anadollin 
Lindor dhe dërgoi një kontingjent me këshilltarë prusianë, përfshirë këtu edhe Fon 
Moltken, për ta ndihmuar në operacionet e tij. Kjo forcë përbëhej, kryesisht, jo nga 
mansurë të përgatitur, por nga anëtarët e fiseve vendëse kurde e turke, prania e të cilëve 

                                                 
136 Cavit Baysun, “Mustafa Reşid Paşa ve Londra elçilikleri esnasında siyasi yazılar”, 
Tar. Ves., I/1, 31-40, II/9, 208-219, II/ 12, 452-461; Muahedat Mecmuası, I, 272-277; F. 
E. Bailey, British Policy and the Turkish Reform Movement, Cambridge, Mass., 1942. 
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mendohej se do të nxiste një revoltë të përgjithshme kundër Ibrahimit në Siri, duke bërë, 
kështu, të mundur rivendosjen e sundimit osman. Por kur ushtria osmane kaloi Eufratin 
dhe filloi të përparonte drejt Halepit (21 prill 1839), nuk ndodhi ajo që pritej, sepse 
sirianët ishin shumë të frikësuar nga burokratët dhe nga trupat egjiptiane. Ndërkohë, 
Ibrahimi i mblodhi forcat e tij në kodrat midis Nezibit dhe Birexhikut, duke mbrojtur 
rrugët për në Halep. Të nxitur nga ulemaja dhe në kundërshtim me këshillën e Fon 
Moltkes, osmanët ndërmorën një sulm frontal, i cili përfundoi në një disfatë të plotë për 
ta. Më 30 qershor të vitit 1839, Mahmudi II, shëndeti i të cilit ishte keqësuar prej disa 
muajsh, ra vitimë e tuberkulozit, me sa duket, para marrjes së lajmit për humbjen dhe jo 
në reagim të drejpërdrejtë ndaj këtij lajmi. Sidoqoftë, për të gjithë ata që i kishin 
mbështetur reformat e tij, humbja përbënte një goditje të rëndë, pavarësisht nga fakti se 
ajo përfshiu ushtrinë e vjetër dhe jo të renë. 
 
Por çfarë do të ndodhte me hapat e parë të modernizmit, të ndërmarra nga Mahmudi? A 
do të kishte një periudhë të re reaksioni, si ajo që pasoi sundimin e Selimit II? Përgjigjja 
për këto çështje erdhi me shpalljen e reformave të Tanzimatit në fillim të mbretërimit të 
ardhshëm, duke siguruar vazhdimësi të politikave të Mahmudit II.  
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KAPITULLI 2 
 

EPOKA E REFORMËS MODERNE: 
TANZIMATI, 1839-1876 

 
 
“Tanzimat-ı Hayriye”, apo “Riorganizimi i Mbarë”, ishte një periudhë ligjvënieje e 
reforme të zgjatur e të pandërprerë, që modernizoi shtetin dhe shoqërinë osmane. Kjo 
periudhë ndihmoi në qendërsimin e mëtejshëm të administratës dhe solli një rritje të 
pjesëmarrjes së shtetit në shoqërinë osmane (1839-1876). Të parët e saj ushqeheshin nga 
pasioni për “rregullimin” (nizam), një pasion që kishte udhëhequr përpjekjet e gazi Hasan 
pashait dhe Halil Hamit pashait gjatë sundimit të Abdylhamitit I (1774-1789), Selimit III 
dhe Mahmudit II. Ishte pikërisht ky i fundit njeriu që e mundësoi Tanzimatin duke e 
zgjeruar sferën e qeverisjes osmane përtej kufijve të saj tradicionalë. Në këtë mënyrë, në 
qeverisjen osmane u përfshi e drejta dhe detyra për të rregulluar të gjitha anët e jetës dhe 
për të ndryshuar konceptin e reformës osmane nga ai tradicional, që përpiqej të ruante 
institucionet e vjetra, në një koncept bashkëkohor të zëvendësimit të këtyre institucioneve 
me të reja, disa prej të cilave do të importoheshin nga Perëndimi. Sukseset dhe dështimet 
e lëvizjes së Tanzimatit përcaktuan, në mënyrë të drejpërdrejtë, rrjedhën që mori reforma 
nga koha e Republikës Turke e deri më sot. Tanzimatin e udhëhoqën bijtë e Mahmudit, 
Abdylmexhidi I (1839-1861) dhe Abdylazizi (1861-1876). Sundimi i tyre u shtri gjatë 
gjithë kësaj periudhe dhe ata hodhën bazat e strukturës, brenda së cilës vepruan 
burokratët e Tanzimatit në punën e tyre. 
 
 
 
 
Ardhja në fron e Abdylmexhidit I 
 
Fillimet e sundimit të Abdylmexhidit I nuk ishin të mira. Luftëtari i vjetër Mehmet 
Husrev Pasha, i cili vitet e fundit nuk gëzonte më simpatinë e Mahmudit, e përdori 
pozitën e tij si kryetar i Këshillit të Lartë (Meclis-i Valâ) për të ushtruar ndikim mbi 
trashëgimtarin e ri dhe pa përvojë, Abdylmexhidin. Ai bëri plane që ta shfrytëzonte 
regjimin e ri për të rifituar sërish pushtetin. Sapo Mahmudi u dergj në shtrat, Husrevi 
konfiskoi vulat e autoritetit të Kryevezirit, Mehmet Emin Rauf pashait, duke e bindur 
sundimtarin e ri që ta emëronte atë në këtë post (2 korrik 1839) dhe duke caktuar 
shërbëtorët e mëparshëm dhe njerëzit e tij të zgjedhur në postet kryesore të qeverisë dhe 
në pallat. Në këtë kohë, Mustafa Reshiti, udhëheqës i elementëve më liberalë të klasës 
sunduese, ndodhej në Evropë dhe nuk mund të bënte asgjë për gjendjen e krijuar. 
Sidoqoftë, në fund, rrëmbimi i pushtetit nga ana e Mehmet Husrevit doli në të mirë të 
reformatorëve, pasi faji për pasojat e humbjes ushtarake të Mahmudit ra mbi 
konservatorët. Ndërkohë, reformatorët qenë në gjendje ta shfajësonin veten nga të gjitha 
përgjegjësitë për disfatën dhe morën mirënjohjen e sulltanit dhe të masave të popullit për 
përpjekjet diplomatike që Mustafa Reshiti bëri për ta shpëtuar Perandorinë. 
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Zgjidhja e Krizës Lindore 
 
Në fillim të sundimit të tyre, sulltani i ri dhe kryeveziri u përballën me një sërë 
problemesh. Kryeadmirali, Ahmet Fevzi pashai, një rival i Mehmet Husrevit, e udhëhoqi 
flotën osmane drejt Aleksandrisë dhe ia dorëzoi atë egjiptianëve. Ai kishte frikë se mos 
Husrevi, armik i Muhamed Aliut, do ta përdorte pushtetin e tij për t'u kthyer flotën 
rusëve, si përgatitje për një sulm të përbashkët.137 Kështu, në Stamboll u përhap një panik 
i ri. Menjëherë, Abdylmexhidi i ofroi Muhamed Aliut drejtimin e Egjiptit, por ky i fundit 
kërkoi edhe sundimin e Sirisë dhe të Adanasë, si dhe shkarkimin e Husrevit (20 qershor 
1839). Britania, Franca, Austria dhe Prusia bënë një marrëveshje të re për të zgjidhur 
krizën, përpara se kjo gjendje t'u jepte rusëve mundësinë për të ndërhyrë. Në këtë 
marrëveshje u përzije edhe Rusia, e cila e kuptoi se, për të pasur po aq pushtet sa kishte 
fituar në vitin 1829, ishte e nevojshme ruajtja e status quo-së. Në këtë periudhë kritike, 
përfaqësues i Portës së Lartë në Londër ishte ministri i jashtëm, tashmë dhe ambasador, 
Mustafa Reshiti. Ai zhvilloi bisedime me Palmerstonin dhe të tjerët jo vetëm për ta 
zgjidhur krizën në të mirë të Portës, por edhe për të fituar mbështetjen e huaj për 
reformat. Brenda një kohe të shkurtër u arrit në një marrëveshje midis pesë fuqive, sipas 
së cilës Muhamed Aliut do t'i lihej nën kontroll vetëm Egjipti, ndërkohë që Siria dhe 
Kilikja do të ktheheshin nën kontrollin e sulltanit. Ndërkohë, Husrev pashai dhe kabineti i 
tij kishin vendosur të pranonin të gjitha kërkesat e Muhamed Aliut, duke lënë pas një 
Perandori të cunguar që, me siguri, do të binte nën ndikimin rusi. Por Mustafa Reshiti u 
kthye pikërisht në kohë për ta bindur sulltanin se fuqitë e mëdha do të ishin në gjendje të 
siguronin një zgjidhje më të mirë dhe do t'u jepnin fund përfitimeve ruse të dhuruara në 
Hynqar Iskelesi. Kështu, mbizotërimi rus në Portën e Lartë, i vendosur në vitin 1833, u 
zëvendësua nga ai i fuqive të mëdha, që e shpëtuan perandorinë në këmbim të ndërhyrjes 
së drejtpërdrejtë në çështjet e brendshme osmane në vitet që do të pasonin. 
 
Tashmë ishte Muhamed Aliu që donte ta shfrytëzonte fitoren e Nezibit për të dërguar 
ushtrinë e Ibrahim pashait në Anadoll, por kësaj radhe ky i fundit kundërshtoi, duke e 
ditur se çfarë pasojash mund të kishte ndërhyrja e drejtpërdrejtë nga ana e aleatëve. 
Bisedimet që pasuan u bënë më shumë për zgjidhjen e konfliktit të interesave të fuqive të 
mëdha sesa të vetë palëve përkatëse. Francezët shpresonin të ushtronin ndikimin e tyre në 
Mesdhe duke e shtrirë pushtetin e Muhamed Aliut në Siri nën sundimin e tyre. Nga ana 
tjetër, Palmerstoni këmbëngulte që udhëheqësi egjiptian ta linte Sirinë, duke shpresuar, 
kështu, në forcimin e osmanëve dhe në dobësimin e Egjiptit e, si rrjedhojë, edhe të 
francezëve. Nikolla I qëndroi jashtë krizës, kryesisht për faktin se problemet e tij politike 
dhe financiare do t'i nxirrnin vështirësi për të siguruar ndihmën e premtuar ndaj 
osmanëve në marrëveshjet e mëparshme. Ai bashkëpunoi me aleatët e tjerë dhe, në 
këmbim, kërkoi mbështetjen britanike për zënien e ngushticave nga luftanijet në kohë 
paqeje dhe lufte, me qëllim mbrojtjen e brigjeve të tij jugore dhe ndoshta edhe për të 
prishur bashkëpunimin britaniko-francez, që kishte penguar ndikimn e tij në Evropë në 
vitet 1830. Palmerstoni u tregua i gatshëm për këtë marrëveshje, por opinioni britanik 
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ishte i acaruar nga ideja e ndonjë bashkëpunimi me rusët; prandaj, mundësia e një 
marrëveshjeje të tillë u hodh poshtë.  
 
Në Stamboll, Mustafa Reshitit iu dha mirëbesim i plotë për të fituar mbështetjen e fuqive 
të mëdha. Abdylmexhidi e shpërbleu atë edhe për rritjen e mëtejshme të vendosmërisë së 
Britanisë për të shpëtuar Perandorinë, duke premtuar një program të ri reforme në një 
vendim perandorak të shpallur në Gjylhane (3 nëntor 1839). Me anë të këtij vendimi, ai 
shpallte qëllimet për zgjerimin e mëtejshëm të reformave të filluara nga paraardhësi i tij, 
për të luajtur, kështu, rolin që i takonte në forcimin e Perandorisë. Por shpejt sulltani 
rifilloi lojën e vjetër politike, duke emëruar e duke shkarkuar kryevezirët, ministrat e 
nëpunësit e tjerë, duke shkaktuar kundërshti e përçarje, në mënyrë që të mund t'i 
kontrollonte të gjithë. Kështu, edhe pse Mustafa Reshiti, si ministër i jashtëm, sundonte 
edhe në politikën e brendshme, rivali i tij, Mehmet Husrevi mbeti kryevezir deri në 
qershor të vitit 1840. Më pas, ai u zëvendësua, jo nga Mustafa Reshiti por nga kryeveziri 
i fundit i Mahmudit, Mehmet Emin Rauf pashai (1840-1841, 1842-1846), i cili tregohej 
relativisht asnjanës në përplasjet politike.  
 
Ndërkohë që Husrevi mbeti ende në post, Porta e Lartë këmbënguli në tërheqjen e plotë 
të Muhamed Aliut nga Siria. Ky i fundit e kundërshtoi këtë dhe bisedimet u ndërprenë. 
Megjithatë, sapo ai doli jashtë bisedimeve, të dyja palët u bënë më të vullnetshme për të 
rënë në ujdi. Egjiptianët pranuan që të kthenin flotën osmane të paprekur vetëm në rast se 
kërkesat e tjera të tyre do të plotësoheshin, por Britania nuk ishte e gatshme që t'i 
lëshonte kaq shumë aleatëve të Francës. Më 12 korrik të vitit 1840, u nënshkrua 
marrëveshja e Londrës mes osmanëve, rusëve, austriakëve dhe prusianëve, duke premtuar 
për mbështetjen e sulltanit kundër Egjiptit, në këmbim të marrëveshjes për mbylljen e 
ngushticave ndaj luftanijeve. Më pas, Muhamed Aliu u njoftua se nëse e pranonte 
propozimin dhe do t'i nështrohej sulltanit brenda dhjetë ditëve, ai do të lejohej ta mbante 
qeverisjen e trashëguar të Egjiptit dhe atë të Sirisë jugore. Në rast se do të pranonte pas 
dhjetë ditësh, do t’i lihej vetëm Egjipti. Në rast se do të priste më gjatë, do ta humbte 
edhe këtë të fundit. Si pasojë, ai nuk do të ishte asgjë më shumë sesa një guvernator 
osman, pa të drejta të trashëguara, në territorin e të cilit do të zbatoheshin të gjitha ligjet 
osmane. Forcat e tij të armatosura do të ishin nën komandën e sulltanit dhe do t'i duhej të 
dorëzonte flotën osmane. Në fillim, francezët e këshilluan Muhamed Aliun që të bënte 
qëndresë, por nuk ishin në gjendje t'i jepnin atij ndihmën e nevojshme. Në mesin e 
shtatorit të vitit 1840 një flotë osmane u bashkua me anijet britanike dhe austriake afër 
Qipros. Bejruti u bombardua dhe në të zbarkuan forcat e tre aleatëve. Agjentët britanikë 
në Liban nxitën një revoltë që e detyroi Beshirin të ripohonte besnikërinë e tij ndaj 
sulltanit (5 tetor 1840). Forca britanike e mundi Ibrahimin (10 tetor) dhe mori në dorë 
qytetet më të mëdha bregdetare, duke e detyruar atë të linte Damaskun dhe të largohej në 
Egjipt (shkurt 1841). Ndërkohë, Muhamed Aliu e humbi shpresën e tij të fundit për 
mbështetje nga francezët kur perandori Luigj Filipi, i zemëruar nga izolimi diplomatik që 
kishte shkaktuar politika franceze në Egjipt, emëroi një kabinet të ri, më të gatshëm për të 
bashkëpunuar me politikën evropiane (21 tetor, 1840). Kë kohën kur flota britanike, e 
udhëhequr nga admirali Napier, filloi të bllokonte Aleksandrinë dhe kërcënoi se do t'i 
zbarkonte trupat, Muhamed Aliu e kuptoi se tashmë loja kishte mbaruar. Ai u pajtua me 
tërheqjen e të gjitha forcave të tij nga Siria, hoqi dorë nga pretendimet ndaj saj, ndaj 
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Kretës e ndaj Gadishullit Arab dhe e pranoi sërish sulltanin si sundimtarin e tij. Flota 
osmane u lejua të kthehej në Stamboll. Menjëherë më pas (13 shkurt, 1841), u lëshua një 
urdhër, sipas të cilit Muhamed Aliu shpallej sundimtar i Egjiptit, me të drejtën që një post 
i tillë të mbetej në duart e familjes së tij. 
 
Megjithë këto ngjarje, kriza lindore nuk mori fund plotësisht. Urdhëri i sulltanit e 
kufizonte numrin e forcave të armatosura egjiptiane, cilësonte zbatimin e të gjitha ligjeve 
osmane në Egjipt, vendoste haraçin vjetor me ¼ e të ardhurave vjetore të Egjiptit dhe i 
lejonte sulltanin të vendoste se cili nga trashëgimtarët e Muhamed Aliut duhej të merrte 
fronin. Por Muhamed Aliu kërkoi ndryshime për dy çështjet e fundit. Me mbështetjen e 
fuqive, të cilat tashmë ishin të shqetësuara për ta zgjidhur gjendjen me çdo kushti, ai arriti 
të siguronte miratimin e sulltanit për rezervat ushqimore, duke ia lënë këtë detyrë djalit 
më të madh të sundimtarit dhe duke vendosur haraçin prej vetëm 40 milionë kurushësh në 
vit, një shumë kjo shumë e vogël. Mustafa Reshiti i kundërshtoi këto ndryshime dhe 
kërkoi vendosjen e përhershme të një eksperti financiar osman në Egjipt për të 
mbikëqyrur financat e tij. Por trysnia e aleatëve çoi shumë shpejt në shkarkimin e tij nga 
posti i ministrit të jashtëm.  
 
Mbetej të zgjidhej vetëm çështja e ngushticave. Ashtu sikurse edhe në çështjet e tjera, 
Palmerstoni këmbënguli në mbylljen e këtyre daljeve ujore për të gjitha luftanijet, ndërsa 
sulltani ishte i bindur se mbajtja e luftanijeve jashtë Detit të Zi ishte një politikë 
tradicionale osmane (Marrëveshja e Ngushticave, 13 korrik 1841). Sigurisht, marrëveshja 
jo vetëm që e mbronte Rusinë nga kërcënimi i luftanijeve të huaja në anët e saj jugore, 
por edhe fuqitë e tjera nga luftanijet ruse në ngushtica dhe Mesdhe. Më në fund, epërsia 
ruse në Portën e Lartë u zëvendësua me atë të fuqive të mëdha, pushtet ky i ushtruar nga 
ana e ambasadorëve të tyre. Kërcënimet e bëra ndaj Perandorisë u larguan dhe ato u 
pasuan nga një marrëdhënie e ngushtë dhe miqësore ndërmjet oborrit mbretëror osman 
dhe atij egjiptian, veçanërisht pas vdekjes së Muhamed Aliut në vitin 1848. Kriza lindore 
filloi të mbesë në hije dhe osmanët ishin të lirë për të vendosur rregullin në mbretërinë e 
tyre.   
 
 
 
 
Babai i Tanzimatit: Mustafa Reshit pashai 

 
Reformat që pasuan ishin shpesh imitime të programeve të Mahmudit II dhe u kryen nën 
udhëheqjen e Mustafa Reshit pashait, mishërimit të Burrave të Tanzimatit (tanzimatçılar). 
Kush ishte ky njeri? Mustafa Reshit pashai lindi në Stamboll në vitin 1800. Ai ishte ishte 
djali i drejtuesit të njërit prej fondacioneve fetare të sulltan Bajezitit II. Ai e filloi 
karrierën si student dhe shegert në institucionin e Ilmijes. Vdekja e të atit më 1810 e 
detyroi atë të braktiste studimet dhe të vihej në shërbim të të ungjit, Seit Ali pasha 
Spartanit (Ispartalı Ali Seyyit Paşa), duke e shoqëruar këtë të fundit në një ekspeditë 
ushtarake në More (1821), ku edhe u bë dëshmitar i disfatës së ushtrisë osmane dhe i 
suksesit të forcave moderne të Muhamed Aliut. Ishte pikërisht kjo përvojë e 
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drejtpërdrejtë e epërsisë së rregullave dhe të formave të reja ushtarake që e bënë Mustafa 
Reshitin të kuptonte nevojën e të mësuarit nga Evropa në këtë fushë. 
 
Gjithashtu, duket se përvoja në More e bindi Mustafain se jeta në Ilmije nuk ishte për të. 
Kështu, ai u bashkua me shumë të rinj të tjerë myslimanë, të cilët në atë kohë donin të 
hynin në shërbimin e ri të shkruesisë së Portës së Lartë, por, për shkak të konkurencës së 
fortë, dështoi disa herë. Më në fund, e fitoi stazhin e punës si nxënës nëpërmjet ndikimit 
të mikut dhe ish-kolegut të xhaxhait të tij, Aqif Bejlikçi efendiut (Beylikçi Akif Efendi), 
duke u bërë i preferuari i këtij të fundit dhe duke ngjitur shpejt shkallët e karrierës. Gjatë 
luftës me Rusinë, që u pasua me shkatërrimin e jeniçerëve (1826-1828), Mustafa Reshiti 
u bë mbajtësi i vulës (mühürdar) së kryevezirit Selim pasha, me anë të rekomandimit nga 
ana e Aqifit, duke shkuar në front në Shumla. Raportet e tij mbi betejat dhe ngjarjet në 
Rumeli i bënë aq shumë përshtypje sulltanit, saqë ai e trasferoi Mustafa Reshitin në një 
zyrë më të rëndësishme, në atë Amedije, që në atë kohë ishte zyra qendrore për çështjet e 
brendshme dhe të jashtme, duke e vënë nën kujdesin e Pertev efendiut. Mustafa Reshiti u 
bë krahu i tij i djathtë dhe qëndroi me të në kohën kur u bë kryeqatip (1827-1830) e më 
pas ministër i jashtëm, si dhe e shoqëroi në Kairo (22 qershor- 1 korrik 1830) gjatë 
bisedimeve që sollën ndërhyrjen e Muhamed Aliut në Kretë. Në këtë mënyrë, ai fitoi 
respektin e këtij të fundit, që i premtoi një post të lartë në rast se do të qëndronte në 
Egjipt. Mustafai e kundërshtoi këtë ofertë vetëm pasi u bind nga Pertevi. Kjo ofertë 
shënoi edhe fillimin e ngritjes së shpejtë të Mustafa Reshitit. Në vitin 1832, ai ishte 
përfaqësuesi osman në bisedimet e zhvilluara me Muhamed Aliun dhe Ibrahim pashain, 
në fillim në Kairo dhe më pas në Kytahja, pasi Ibrahimi shkoi me ushtrinë e tij atje (mars 
1833). Mustafa Reshiti u bë amedxhi nga fundi i vitit 1832 dhe e mbajti këtë post 
ndërkohë që punonte si ambasador në Paris (1834-1836). Këtu, ai iu prezantua Evropës 
dhe pushtetarëve të saj për herë të parë, duke marrë pjesë në bisedime në Ke d’Orsej mbi 
çështjen e pushtimit francez të Algjerit dhe të rrezikut egjiptian, duke u ndalur në Vjenë 
për të folur me Meternihun. Vetëm në këtë kohë, Mustafa Reshiti filloi të fliste frëngjisht 
dhe anglisht, pra shumë më vonë sesa eprorët e tij, të cilët ishin të mirëpërgatitur përpara 
se të shkonin në Evropë, çka u siguronte një përparësi të madhe. 
 
Pas 2 vitesh në Paris, Mustafa Reshiti u transferua në ambasadën e Oborrit të Shën 
Xhejmsit në Londër, duke e shfrytëzuar këtë rast për të biseduar me Palmerstonin dhe 
pushtetarët e tjerë anglezë të asaj kohe në lidhje me reformat e Perandorisë. Në këtë kohë, 
sulltani u përpoq që t'i forconte pozitat e reformatorëve duke caktuar Mustafa Reshitin si 
ministër të jashtëm (13 korrik 1837) dhe duke larguar Husrevin nga seraskerati. Gjatë 
periudhës së tij të parë si ministër i jashtëm (korrik 1837 – gusht 1838), Mustafa Reshiti 
përpunoi planet për reformën dhe punoi për të larguar dyshimet që kishin britanikët ndaj 
Mahmudit. Shpejt, ai e bindi sulltanin që të fillonte reformën e Tanzimatit, duke lëshuar 
urdhëra që përpiqeshin t'u jepnin fund mitmarrjes dhe konfiskimit të pronës. Gjithashtu, 
këto urdhëra përfshinin edhe rifillimin e regjistrimit të përgjithshëm në Bursa dhe në 
Gelibollu, çka përbënte një hap të denjë drejt reformave administrative dhe financiare 
nëpër provinca. Në vazhdën e reformave, u formua një komision ekspertësh në bujqësi, 
industri dhe tregti për hartuar planet mbi ringjalljen ekonomike të Perandorisë. Mustafa 
Reshiti e nxiti sulltanin që të vendoste barazi midis shtetasve të feve të ndryshme, duke e 
bërë atë të shprehej me këto fjalë: “Unë i dalloj shtetasit e mi myslimanë në xhami, 
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shtetasit e mi të krishterë në kishë dhe shtetasit e mi çifutë në sinagogë, por midis tyre 
nuk ka asnjë dallim tjetër. Dashuria dhe drejtësia ime për ta është shumë e fortë dhe të 
gjithë ata janë bijtë e mi të vërtetë.”138 
 
Në ndjekje të dëshirave të tij për programin e një reforme të përgjithshme, Reshiti e bindi 
sulltanin që të formonte këshilla konsultativë si në pallat, ashtu edhe në Portën e Lartë, 
por për të baraspeshuar dhe kontrolluar të preferuarit e tij, Mahmudi e emëroi Husrevin si 
epror të Reshitit, edhe pse, në parim, ky i kundërshtonte reformat që Mustafa Reshiti 
kishte në mendje. Reshiti shkoi si ambasador në Londër për të siguruar mbështetjen 
britanike në krizën e dytë egjiptiane, duke nënshkruar marrëveshjen tregtare të Balta 
Limanit (1838). Më pas, ai u kthye sërish për ta bindur sulltanin që të shpallte dekretin e 
reformës së Gjylhanesë. Në fakt, dekreti u lëshua në kohën kur ishte shtuar ndërhyrja e 
huaj në çështjet e brendshme osmane, por reformat e ndërmarra nga Mustafa Reshiti do të 
vazhdonin jo thjesht si lëshim ndaj trysnisë evropiane apo angleze, por si përgjigje ndaj 
problemeve dhe nevojave osmane të kohës.139 
 
 
 
 
Dekreti perandorak i Gjylhanesë 
 
Programi i reformës osmane, i paraqitur prej Mustafa Reshit pashait, i huazuar nga 
reformat e Mahmudit II, por i ndryshuar dhe i përpunuar në bazë të përvojës dhe të 
vrojtimeve të tij vetjake, u shpall zyrtarisht ditën e hënë, më 3 nëntor 1839, në një dekret 
të lëshuar nga sulltani (të quajtur “Hatt-ı Hümayun” apo “Dekret Perandorak”). Ky dekret 
u lexua nga Mustafa Reshiti përpara një kuvendi zyrtarësh, përfaqësues të institucioneve, 
klasave dhe grupeve kryesore të shoqërisë osmane si dhe përfaqësive të ndryshme të 
huaja. Të gjithë ishin mbledhur në sheshin e Gjylhanesë, poshtë mureve të Pallatit të 
Topkapësë, me pamje nga Deti i Marmarasë, në pjesën veriore të parkut që sot mban të 
njëjtin emër.140 Dokumenti141 përbëhej nga dy pjesë: protokolli (mazbata) ose vetë teksti, 
                                                 
138 Kaynar, f. 100. 
139 Ercüment Kuran, “Reşit Paşa”, IA, X, 701 – 705. 
140 Lütfi, VI, 60, 64 – 65. 
141 Teksti origjinal në osmanisht, që sot gjendet në Dhomën e Thesarit të BVA-së në 
Stamboll, qe botuar në TV 187 (15 ramazan 1255). Një faksimile e tij mund të gjendet në 
“Tanzimat”, Stamboll, 1940, I, përkundrejt f. 48. Kopje të tjera gjendenë në “Düstur1”, I, 
4-7, dhe “Lütfi”, VI, 61-64. Transkriptime me shkronja latine gjeden në: Kaynar, f. 172-
173, Karal, OT, V, 263-266, si dhe në: A. Ubicini, “Lettres sur la Turquie”, bot. i dytë, 
Paris, 1853, I, 527-530; Young, “Corps de droit Ottoman”, Oksford, 1905-1906, I, 29-35; 
Engelhardt, “La Turquie et le Tanzimat”, 2 vëllime, Paris, 1882-1884, I, 257-261. Një 
përkthim bashkëkohor, por i pjesshëm, në anglisht shfaqet në: F. E. Bailey, “British 
Policy and the Turkish Reform Movement”, Kembrixh, Masaçusets, 1942, f. 277-279; 
Hurewitz, “Diplomacy2”, I, f. 269-271 (përkthimi nga Halil Inallxhëk). Përkthimi i 
përdorur këtu është yni. 
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i përgatitur nga këshilli konsultativ në Portën e Lartë nën drejtimin e Mustafa Reshitit, 
dhe deklarata autorizuese e sulltanit (irade) që përfshinte edhe miratimin e tij për krijimin 
e institucioneve të reja, të cilat (1) do të garantonin sigurinë e jetës, të nderit dhe të 
pronës së shtetasve, (2) do të krijonin një sistem të rregullt për vënien dhe mbledhjen e 
taksave dhe (3) do të shtjellonin mënyra të reja për të garantuar një sistem të drejtë të 
rekrutimit, të përgatitjes dhe të mbajtjes së ushtarëve të forcave të armatosura: 
 
“Çështja e vënies së taksave është shumë e rëndësishme, sepse për mbrojtjen e truallit të 
tij, shteti ka nevojë për të ardhura, në mënyrë që të mbulojë shpenzimet ushtarake si dhe 
shpenzime të tjera të nevojshme. Meqë të ardhurat mund të sigurohen nga taksat e vëna 
mbi shtetasit, është shumë e rëndësishme që përcaktimi i këtyre taksave të bëhet në 
formën e duhur. Edhe pse, falë Zotit, njerëzit e zotërimeve tona të mirëmbrojtura janë 
çliruar nga fshikullimi i monopoleve, që më parë ishin burime të ardhurash, sistemi i 
dëmshëm i taksës së fermave, i cili nuk ka pasur asnjëherë sukses dhe është shumë i 
padrejtë, vazhdon të jetë ende në fuqi. Kjo do të thotë t'ia dorëzosh çështjet politike dhe 
financiare të shtetit dëshirës së një njeriu dhe ndoshta shtrëngesës dhe nënshtrimit, pasi 
në qoftë se ai nuk është njeri i mirë, do të kujdeset vetëm për përfitimin e tij vetjak. 
Kështu, të gjitha veprimet e tij do të jenë tiranike. Prandaj, në të ardhmen është e 
nevojshme që secilit individ prej popullit (ehali) t'i caktohet një taksë e përshtatshme, në 
varësi të pronave dhe të mundësive e nuk duhet të merret asgjë më tepër nga askush. Të 
gjitha shpenzimet për forcat tokësore dhe detare, ashtu sikurse edhe harxhimet për 
çështjet e tjera, duhet të kufizohen dhe të caktohen nga ligjet e duhura.  
 
Edhe ushtria është një nga fushat më të spikatura të forcës së një shteti. Megjithëse është 
detyrë e shenjtë e popullit që të sigurojë ushtarë për mbrojtjen e vatanit, deri tani sistemi 
në fuqi nuk ka marrë parasysh popullsinë e vërtetë të çdo zone. Disa zona janë ngarkuar 
përtej mundësive të tyre, ndërsa të tjerat kanë dhënë më pak ushtarë sesa i kishin 
mundësitë, duke shkaktuar, në këtë mënyrë, si çrregullim, ashtu edhe një dëmtim të 
bujqësisë dhe të tregtisë. Si rrjedhim, është e nevojshme që të vendosen procedura të 
përshtatshme për marrjen e ushtarëve nga zonat e ndryshme me radhë, për periudha katër 
ose pesë vjeçare...” 
 
Veç kësaj, dekreti theksonte detyrimin e shtetit për të mbrojtur shtetasit dhe të drejtat e 
tyre: 
 
“Nëse mungon siguria e pronës dhe njerëzit ndihen të cënuar, atëherë askush nuk 
kujdeset për shtetin dhe forcimin e tij. Nga ana tjetër, nëse gjendja qëndron krejtësisht 
ndryshe, pra, në rast se prona është plotësisht e siguruar, atëherë individi do të kujdeset 
për çështjet e veta dhe përkushtimi i tij ndaj shtetit dhe dashuria për atdheun do të rriten 
çdo ditë... 
 
Me pak fjalë, derisa të mos hyjnë në fuqi disa rregulla të caktuara, nuk do të jetë e 
mundur të kemi forcë, mirëqenie, qetësi dhe paqe... Kështu, tani e tutje, derisa 
shfajësimet e kriminelëve të mos shqyrtohen dhe të mos gjykohen hapur, në përputhje me 
ligjet e Sheriatit, askush nuk do të ekzekutohet hapur apo fshehurazi; askush nuk do ta 
prekë emrin dhe nderin e tjetrit; çdo njeri do të jetë i lirë të zotërojë dhe të përdorë pronat 
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e tij pa pasur ndërhyrje nga askush tjetër; në rast se një individ kryen një krim dhe 
trashëgimtarët e tij janë të lirë nga bashkëfajësia në këtë krim, këtyre të fundit nuk duhet 
t’u hiqen të drejtat e trashëgimisë. Të gjithë shtetasit e sulltanatit të shquar, si 
myslimanët, ashtu edhe pjesëtarët e mileteve të tjera, do të përfitojnë pa përjashtim nga 
këto lëshime...” 
 
Në përfundim, për të dekretuar dhe për të zbatuar ligjet e nevojshme, Këshilli i 
Vendimeve Juridike (Meclis-i Ahkâm-ı Adliye), i themeluar në Portën e Lartë që në vitin 
1838, u kthye në trupin e vetëm këshillimor dhe ligjvënës, duke zëvendësuar Këshillin e 
Portës.  
 
Kështu, Dekreti i Gjylhanesë nuk përbënte kushtetutën osmane që e kufizonte pushtetin e 
sulltanit, sepse ishte ai vetë që e shpalli atë dhe mund ta shfuqizonte sërish me dëshirën e 
tij, por ai premtonte ta kufizonte autoritetin e tij duke pranuar çdo lloj ligji që do të 
hartohej nga një aparat ligjvënës i formuar prej tij, çka përbënte hapin e parë drejt këtij 
kufizimi. Gjithashtu, dekreti formalizoi interpretimin e ri të mundësisë dhe të 
përgjegjësisë së shtetit për të mbrojtur sigurinë e jetës, të nderit dhe të pronës, si dhe 
vendosjen e drejtësisë për të gjithë shtetasit, pavarësisht nga përkatësia fetare. Ndonëse i 
paraqitur në kontekstin e përvojës osmane, duke pasqyruar qëllime të hollësishme më 
tepër sesa parime abstrakte, Dekreti i Gjylhanesë përfshiu shumë nga idealet e Deklaratës 
Franceze për të Drejtat e Njeriut të vitit 1789.  
 
 
Burrat e Tanzimatit 
 
Premtimet e Gjylhanesë u bënë realitet në 40 vitet që pasuan nga një grup ministrash dhe 
zyrtarësh, që u njohën si Burrat e Tanzimatit. Në këtë grup bënte pjesë Mustafa Reshiti 
dhe të favorizuarit e tij, njerëz që ai i kishte përgatitur dhe i kishte sjellë në pushtet sipas 
mënyrës tradicionale osmane.  
 
Gjatë dy dhjetëvjeçarëve të parë, udhëheqja e një reforme të tillë u bë nga Mustafa 
Reshiti, i cili punoi gjashtë herë si kryevezir dhe tri herë si ministër i jashtëm, gjithmonë 
duke i çuar më tutje reformat dhe duke e mbështetur mbijetesën e Perandorisë në 
miqësinë me Anglinë. Deri në vitin 1841, ai kreu detyrën e ministrit të jashtëm, duke e 
humbur këtë pozitë kur kundërshtoi t'u dorëzohej kërkesave të Muhamed Aliut. Më pas, 
Mustafa Reshiti punoi si ambasador në Paris (1840-1845), ndërkohë që sulltani u përpoq 
t'i udhëhiqte vetë reformat. Më vonë, ai u kthye për t'u bërë sërish ministër i jashtëm 
(1845-1846) dhe disa herë kryevezir, duke u shkarkuar dhe emëruar në këtë detyrë disa 
herë me radhë (shih tabelën 2.1). Si ministër i jashtëm (1853-1854) dhe më pas si 
kryevezir (1854-1855) gjatë viteve të trazuara të luftës së Krimesë e pas saj, ai luftoi 
kundër kërkesave ruse për vendet e shenjta dhe siguroi mbështetjen britanike. Në kohën e 
vdekjes së tij, më 7 janar 1858, Mustafa Reshiti ishte kryevezir, por tashmë e kishte 
kaluar kulmin e karrierës dhe pushteti i vërtetë ishte në duart e dy të favorizuarve të tij, 
Aliut dhe Fuatit.  
 



 97 

Mehmet Emin Ali pashai (1815-1871), biri i një tregtari nga Stambolli, ashtu sikurse 
edhe mësuesi i tij, e filloi karrierën si student në medrese dhe më pas kaloi në shërbimin e 
ri të sekretarisë së Portës së Lartë (1 shtator 1830). Ai mësoi frëngjisht në zyrën e 
përkthimit dhe u ngrit në këtë shërbim duke u bërë sekretari i ri i përfaqësive në Vjenë 
(1835-1836) dhe në Shën Petersburg (1837). Në këtë mënyrë, Aliu arriti të fitonte një 
njohje më të madhe dhe më të thellë për Evropën sesa Mustafa Reshiti. Ngritja e vërtetë e 
Aliut në pushtet erdhi si rrjedhim i shërbimit të tij si sekretar dhe përkthyes vetjak i 
Reshitit gjatë punës së këtij të fundit si ambasador në Londër (1841-1844). Më pas, ai 
punoi në Ministrinë e Jashtme, u bë ambasador në Londër (1841-1844) ndërkohë që 
Reshiti ishte jashtë shërbimit dhe kur Reshiti u kthye sërish në këtë post, Aliu u kthye në 
Stamboll me detyrën e anëtarit të organizmit kryesor ligjvënës të kohës, Këshillit të Lartë 
të Vendimeve Juridike (Meclis-i Valâ-i Ahkâm-ı Adliye), duke u pajisur me njohuri të 
shumta mbi çështjet e brendshme. Ai u bë ministër i jashtëm gjatë dy periudhave, njëra 
pas tjetrës, në kohën kur Mustafa Reshiti ishte kryevezir (1846-1848, 1848-1852), detyra 
me të cilat, Aliu fitoi emër në Evropë për praniminn e refugjatëve nga revolucionet e vitit 
1848 në Austri dhe Rusi, si dhe me kundërshtimin e kërkesave të fuqive në fjalë për 
burgosjen dhe kthimin e tyre.  
 
Në këtë kohë, karriera e Mustafa Reshitit dhe ajo e Aliut u ndërthurën me atë të një të 
favorizuari tjetër të Reshitit, Keçexhizade Mehmet Fuat pashait (Keçecizade Mehmet 
Fuat Paşa, 1815-1869), i cili kishte të njëjtën moshë me Aliun, por ishte treguar më i 
ngadaltë në ngjitjen e shkallëve të karrierës. Fuati, që vinte nga një familje dijetarësh 
fetarë në Stamboll, e filloi arsimimin e tij në medrese, por iu desh të largohej prej saj kur 
i ati u shkarkua nga posti që kishte dhe u internua në provincë. Edhe në mungesë së 
mbështetjes nga ana e familjes, Fuati i ri studioi në shkollën mjekësore (Tıbhane-i Âmire) 
për njëfarë kohe. Duke shfrytëzuar njohjen e frëngjishtes, ai u bë sekretar i Tahir pashait, 
guvernatorit të Tunizit, duke kaluar pothuajse 4 vjet atje (1832-1836), përpara se vdekja e 
zotërisë së tij ta detyronte të kërkonte një mbrojtës të ri. Në dallim nga Aliu, i cili kishte 
qenë i favorizuar prej Mustafa Reshitit, Fuati u vu në shërbimin e tij në vitin 1837. Ai 
arriti të merrte detyrën e përkthyesit të parë të Portës së Lartë kur Reshiti dhe Aliu ishin 
në Londër dhe u bë mik i Aliut. Si rrjedhim, Fuati u vendos nën mbrojtjen e Reshitit 
vetëm pas kthimit të tyre, kur ishin në pushtet në dy vitet e para pas Gjylhanesë (1839-
1841) dhe përsëri në vitet 1846 dhe 1852. Vetëm në vitin 1848, ai ishte i barabartë në 
pozitë dhe ndikim me Aliun dhe Reshitin, për shkak të bisedimeve të shkëlqyera që bëri 
me rusët në Bukuresht, të bisedimeve të bëra në Shën Pertersburg për refugjatët e 
revolucioneve të vitit 1848 dhe të atyre me pasardhësin e Muhamed Aliut në Egjipt, 
princin Abas (1852). 
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Tabela 2.1. Detyrat e kryera nga njerëzit kryesorë të Tanzimatit, 1839 – 1876 

 

 
Në vitin 1852, Mustafa Reshiti u largua nga posti i Ministrit të Jashtëm, gjoja për shkak 
të konflikteve me drejtorin e depove të armëve, por në të vërtetë, një gjë e tillë ndodhi për 

Viti Mustafa Reshit pashai Ali pashai Fuat pashai 

1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

Ministër i jashtëm, 1837-1841 
Ambasador në Paris, 1840-1845 
 
 
 
 
 
Kryevezir, 1846-1848 
 
 
 
 
 
Kryevezir, 1852 
Ministër i jashtëm, 1853-1854 
Kryevezir, 1854-1855 
 
Kryevezir, 1856-1857 
Kryevezir, 1857-1858 
Vdiq më 1858 
 
 
 
 
 

 
 
Ambasador në  
Londër, 1841-1844 
 
Anëtar i Këshillit të 
Lartë, 1844-1846 
Ministër i jashtëm, 
1846-1848 
Ministër i Jashtëm, 
1848-1852 
 
 
Kryevezir, 1852 
 
Ministër i Jashtëm, 
1854-1855 
Kryevezir, 1855-
1856 
 
Ministër i 
Jashtëm,1856-1858 
Kryevezir, 1858-
1859 
 
Kryetar, Këshilli i 
Tanzimatit, 1859-
1961 
Kryevezir, 1867-
1871 
 
 
Vdiq, 1871 
 

Përkthyesi i parë i 
Portës së Lartë, 
1838-1852) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministër i Jashtëm, 
1852  
Anëtar, Këshilli i 
Tanzimatit, 1852-
1855 
 
Ministër i Jashtëm, 
1855-1856 
Kryetar, Këshilli i 
Tanzimatit, 1856-
1858 
Ministër i Jashtëm, 
1858-1860 
Kryevezir, 1861-
1863 
Kryevezir, 1863-
1866 
Ministër i Jashtëm, 
1867-1869 
Vdiq, 1869 
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shkak të dëshirës së sulltanit për të rifituar kontrollin mbi çështjet shtetërore. Ky largim 
nuk ishte një goditje kundër reformës. Kjo u vërtetua kur sulltani e zëvendësoi atë me 
Aliun gjatë periudhës së tij të parë si kryevezir (1852-1853) dhe e pranoi këshillën e tij që 
Fuati ta pasonte si ministër i jashtëm (1852-1853). Zbatimi i reformës vazhdoi nën 
udhëheqjen e tyre, por midis Reshitit dhe të favorizuarve të tij filloi njëfarë 
mosmarrëveshjeje, e cila zgjati deri në vdekjen e tij. Pjesërisht, ajo lindi për shkak të 
sedrës së lënduar të mësuesit, tashmë i zëvendësuar papritur nga njerëzit që kishin arritur 
gjithçka falë tij. Reshiti ishte një përkrahës i fortë i Britanisë dhe kishte marrëdhënie të 
ngushta me Palmerstonin dhe me ambasadorin e famshëm britanik në Portën e Lartë, 
Stratford dë Redklif (S. de Redcliffe). Nga ana tjetër, Aliu dhe Fuati ishin më miqësorë 
me Francën. Këta të dy ishin në pushtet në vitin 1852, kur përkrahja që patën ndaj 
qëndrimit frëng në konfliktet mbi vendet e shenjta solli rrëzimin e tyre. Ata mbetën jashtë 
vëmendjes për njëfarë kohe, por më vonë Aliu u bë kryetar, kurse Fuati anëtar i 
legjislaturës së re të reformës, i quajtur, më pas, Këshilli i Tanzimatit. Me shpërthimin e 
luftës, pajtimi me rusët nuk ishte më i nevojshëm. Kështu, Mustafa Reshiti u bë ministër i 
jashtëm (1853-1854) dhe më pas kryevezir (1854-1855), duke e kaluar postin e 
mëparshëm tek Aliu. Mospajtimet dolën përsëri në pah gjatë periudhës së Traktatit të 
Parisit, kur Aliu e zëvendësoi atë në detyrën e kryevezirit (1855-1856) dhe Fuati u bë 
ministër i jashtëm. Më në fund, intrigat e Stratford dë Redklifit sollën kthimin e Reshitit 
për të pestën dhe të gjashtën herë në postin e kryevezirit, ndërkohë që Aliu mbante ende 
detyrën e ministrit të jashtëm, kurse Fuati u kthye në Këshillin e Tanzimatit si kryetar i 
tij.  
 
Gjatë dy dekadave të fundit të Tanzimatit, zbatimi i reformave u bë nga njerëzit e 
favorizuar të Mustafa Reshitit. Në vitet 1858-1859, Aliu kreu detyrën e kryevezirit, duke 
u larguar nga ky post kur u përpoq të kufizonte shpenzimet e tepërta të pallatit. Pas kësaj, 
ai u bë kryetar i Këshillit të Tanzimatit (1859-1861), ndërsa Fuati mbeti ministër i 
jashtëm (1858-1860) dhe shkoi në Liban për të zgjidhur krizën që kishte çuar në 
ndërhyrjen e huaj atje. Detyra e Aliut si kryevezir mbaroi me ardhjen në pushtet të 
sulltanit të ri, Abdylazizit (1861-1876), i cili pëlqente më shumë Fuatin për shkak të 
vendosmërisë që e karakterizonte. Duke mbajtur dy herë postin e kryevezirit (1861-1863, 
1863-1866), Fuati bëri një përpjekje të kotë për të siguruar atë lloj autonomie që 
Abdylmexhidi i kishte lejuar Aliut. Në vitin 1866 ai hoqi dorë, duke kundërshtuar planin 
e sulltanit për t'u martuar me vajzën e guvernatorit të Egjiptit, Ismail pashait. Një vit më 
vonë, Aliu bëri të njëjtën gjë, për shkak të konflikteve mbi zgjidhjen e revoltës në Kretë 
dhe të vendosjes së marrëdhënieve me shtetin e ri serb. 
 
Kur në Kretë revolta arriti në atë shkallë, saqë ndërhyrja ruse u bë e pashmangshme, 
britanikët dhe francezët ia dolën ta bindnin sulltanin për ta riemëruar Aliun në periudhën 
e tij të fundit si kryevezir (1867-1871). Në të njëjtën kohë, Fuati u bë përsëri ministër i 
jashtëm dhe e shoqëroi Abdylazizin në udhëtimin e tij të famshëm në Evropë (verë 1867). 
Gjithashtu, ai punoi edhe si kryevezir i përkohshëm, ndërkohë që Aliu shkoi në Kretë në 
një përpjekje të fundit dhe të suksesshme për t'i dhënë fund revoltës (1867-1868). Por 
kryerja e dy detyrave të vështira solli probleme shëndetësore për Fuatin. Pas një udhëtimi 
që bëri në Francë me qëllim për të pushuar dhe për të marrë ndihmën e duhur mjekësore, 
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ai vdiq në Nisë (12 shkurt 1869) dhe dy vjet më pas vdiq edhe Aliu në Bebek, në brigjet e 
Bosforit (7 shtator 1871).  
 
Mustafa Reshiti, Aliu dhe Fuati ishin reformatorët më të shquar osmanë të shekullit XIX, 
por pati edhe shumë zyrtarë të tjerë ambiciozë, të cilët ishin kryesisht të panjohur nga 
bota, por mbetën në shërbim të burokracisë së madhe që ishte krijuar si instrument i 
modernizimit osman. Dy nga nga këta njerëz që dolën jashtë turmës për të dhënë një 
ndihmesë domethënëse për mekanizmin e reformës, ishin Ahmet Xhevdet pashai dhe 
Ahmet Shefik Mithat pashai. I pari ishte anëtar i ulemasë dhe e zhvilloi veprimtarinë 
kryesore në fushën e Klasës Sunduese, ndërsa i dyti ishte shkrues dhe reformator 
provincial, që më pas do të bëhej një ndër udhëheqësit e lëvizjeve organike që 
përfunduan Tanzimatin në vitin 1876.  
 
Ahmet Xhevdeti (1822-1895) ishte një nga burrat më të nënçmuar të periudhës së 
Tanzimatit. Ai lindi në Bullgari në një familje e rëndësishme vendëse dhe përparoi me 
studimet e tij më shumë se kolegët e vet duke punuar në Stamboll (1839-1845) me disa 
nga mësuesit më të njohur të kohës. Në këto vite, ai shpalosi jo vetëm madhështinë e tij, 
por edhe zemërimin ndaj metodave dhe programit të vjetër. I pakënaqur nga mësimet 
tradicionale të aritmetikës dhe të algjebrës që jepeshin në medrese, Ahmet Xhevdeti mori 
mësime nga mësues në Shkollën Ushtarake të Inxhinierisë. Gjithashtu, ai tregoi një 
interes të hershëm në shkencën e historisë, duke mësuar ta shtjellojë atë jo vetëm thjesht 
si një kronikë ngjarjesh, por edhe si një studim të përvojës njerëzore me anë të vlerësimit 
kritik të burimeve. Ai vazhdoi me studimin e ligjit islam, ndërkombëtar dhe atij francez. 
Të gjitha këto veprimtari i zhvilloi përpara se të arrinte moshën 30 vjeçare.  
 
Ahmet Xhevdeti u diplomua në medrese dhe mori një diplomë, apo ixhaze (icaze), që e 
përgatiti atë për të shërbyer në një post në Ilmije, por në këtë periudhë ai pati një kthesë, 
që do ta ndryshonte rrënjësisht pjesën e mbetur të karrierës së tij. Para se të vendosej në 
postin e kryevezirit për herë të parë, Mustafa Reshiti po kërkonte një anëtar të ulemasë 
për ta mësuar mbi ligjin fetar islam në mënyrë që të mund ta shmangte përplasjen e hapur 
me të kur të niste reformat. Ai kishte nevojë për një njeri të ditur që kuptonte shpejt dhe 
kishte vullnet për të diskutuar problemet. Ahmet Xhevdeti ishte zgjidhja e duhur. Pas 
kësaj, Xhevdeti jetoi në shtëpinë e Mustafa Reshitit, u kujdes për të dhe për fëmijët e tij, 
si dhe për disa prej njerëzve të tij të favorizuar. Ai qëndroi aty deri kur zotëria i tij vdiq 
në vitin 1858. Në këtë kohë, Xhevdeti mori atë që Reshiti e quante “arsimimi i dytë” në 
teknikat e administrimit të shtetit dhe të politikës nën udhëheqjen e mjeshtrit të vjetër, 
duke u bërë sekretari dhe këshilltari vetjak i këtij të fundit dhe ndonjëherë duke punuar 
edhe me Fuatin e me Aliun.  
 
Shpejt, Reshiti e emëroi Xhevdetin në poste të ndryshme arsimore si përfaqësuesin e tij. 
Në vitet 1850 – 1851, Xhevdeti punoi si drejtor i një shkolle të ngritur për përgatitjen e 
mësuesve meshkuj për sistemin e ri laik, duke shfaqur një interes të veçantë ndaj 
metodave bashkëkohore të mësimdhënies. Gjithashtu, ai u bë sekretari përgjegjës i 
Këshillit të Arsimit, i themeluar nga Reshiti për të hartuar ligje dhe rregulla të reja për 
shkollat laike. Karriera e tij si historian filloi në vitin 1852, kur Shoqëria e Dijes 
(Encümen-i Daniş), e themeluar nga Reshiti për ta çuar përpara kulturën osmane, e 
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ngarkoi të përpilonte një histori të Pernadorisë Osmane nga periudha e traktatit të Kyçyk 
Kajnarxhasë, deri në shkatërrimin e jeniçerëve (1774-1826). Për përpilimin e kësaj 
historie, atij iu vunë në dispozicion protokollet shtetërore. Ai punoi edhe si kronikan i 
shtetit (vakanüvis) nga viti 1855 deri më 1861, duke vijuar me plotësimin e historisë dhe 
duke regjistruar ngjarjet e kohës së vet. Gjatë kësaj kohe, ai siguroi edhe postin e tij të 
parë në Ilmije duke u bërë kadi i Gallatës (1856), përveç detyrave të tjera laike që 
vazhdonte të kryente.  
 
Kur Mustafa Reshiti u bë për herë të gjashtë kryevezir, ai i dukej Ahmet Xhevdetit si më 
besnik dhe më konservator në krahasim me Aliun dhe Fuatin që kishin fituar pushtet dhe 
pavarësi. Kështu, ai e bëri Xhevdetin anëtar të Këshillit të Tanzimatit, ku ky i fundit luajti 
një rol të gjallë dhe të rëndësishëm në hartimin e ligjeve, pavarësisht nga mosha e re, 
duke shkruar rregulla të reja të pronësisë së tokës dhe të planeve kadastrale. Duke qenë se 
projekti i tij për përpilimin e historisë ishte në zbatim e sipër, ai e braktisi pikëpamjen e 
vjetër analitike për theksimin e problemeve, duke e zëvendësuar atë me një shqyrtim më 
të madh kritik të burimeve. Gjithashtu, ai ishte autori kryesor i projektit të krijimit të 
Këshillit të Vendimeve Juridike (1861), duke u bërë edhe vetë anëtar i tij. 
 
Ishte pikërisht viti 1860, kur, më në fund, Ahmet Xhevdeti do të hidhte hapin që kishte 
kohë që e shmangte: të transferohej nga Ilmija në institucionin e shkruesisë, duke e 
këmbyer vendin e tij mes ulemasë me atë të vezirit dhe, në të njëjtën kohë, duke hequr 
dorë nga posti i kronikanit zyrtar. Në hedhjen e këtij hapi ndikuan një sërë detyrash. Në 
vitin 1861, ai shkoi si përfaqësues i veçantë në Shqipëri, me kompetenca të mëdha për të 
shtypur revoltat, ku edhe formoi një sistem të ri administrativ. Pas kësaj, në kohën kur 
Fuati u bë kryevezir për herë të dytë, u hapën fjalë se Xhevdeti do të arrinte synimin më 
të madh duke u bërë shejhulislam. Në fakt, diçka e tillë u refuzua prej tij për shkak të 
kundërshtimit të fortë që hasi nga shumë anëtarë të ulemasë që nuk e pranonin 
interpretimin liberal dhe të shkolluar të çështjeve fetare nga ana e tij. Kështu, Xhevdeti u 
bë inspektor i përgjithshëm në Bosnjë dhe Hercegovinë (1863-1864), duke i shtrirë 
reformat e Tanzimatit atje, pavarësisht nga kundështimi i habsburgëve, që e donin zonën 
për vete. Tashmë, ai u identifikua si udhëheqës ekspert provincial. Përpjekja e tij pasuese 
ishte që të qetësonte fiset nomade dhe të vendoste rregull në Kozan, në Anadollin 
Juglindor (1865). Pas transferimit të tij zyrtar në institucionin e sekretarisë (1866), ai pati 
poste të rregullta administrative, duke u bërë guvernator i provincës së re të Halepit, që u 
themelua për zbatimin e reformave provinciale të Tanzimatit, të nisura së fundi nga Fuati. 
 
Është ironik fakti se kontributet më të mëdha të Ahmet Xhevdetit në fushat e ligjit dhe të 
drejtësisë zunë vend pasi ai la Ilmijen. Në vitin 1868, Këshilli i Lartë u nda në organizma 
të veçantë ligjvënës dhe juridikë. Xhevdeti u emërua si kryetar i këtyre të fundit, duke u 
bërë, më pas, ministri i parë i drejtësisë dhe duke shkruar pjesët kryesore të legjislacionit 
që shënuan fillimin e një sistemi gjyqësor laik në Perandorinë Osmane. Gjithashtu, ai 
ishte në krye të ministrave dhe të anëtarëve të ulemasë që kundërshtuan dëshirën e Aliut 
për të paraqitur një sistem tërësisht laik, një organizëm me frymëzim francez të kodit 
civil. Ata e bindën sulltanin se kodi ligjor civil duhet të bazohej mbi parimet që e kanë 
prejardhjen nga ligji islam, në përshtatje me realitetin e kohës. Xhevdeti punoi si kryetar i 
komisionit të krijuar për hartimin e kodit të ri ligjor, të cilit iu dha emri i thjeshtë 
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“Mexhele” (“Mecelle”, Koleksion Ligjesh), detyrë kjo, që e kreu deri në vitin 1876, kur 
doli edhe vëllimi i fundit i këtij kodi.  
 
Edhe pse kishte kryer detyra të shumta, në vitin 1872, Xhevdeti ishte vetëm 50 vjeç. Në 
dy dhjetëvjeçarët e fundit të jetës, ai punoi në shumë poste ministrore, kryesisht në arsim 
dhe drejtësi, ndërkohë që plotësonte dalëngadalë dy veprat më të mëdha të tij: Historinë 
Osmane dhe Mexhelenë. Në vitin 1873, ai u bë ministër i fondacioneve fetare e më pas 
ministër i arsimit (1873-1874), duke ndërmarrë ndryshime të mëdha në sistemin laik të 
arsimit. Ai reformoi shkollat fillore e ato tetëvjeçare dhe krijoi një nivel të ri të shkollave 
përgatitore për ata studentë që dëshironin t'i vazhdonin më tej studimet e tyre në shkollat 
e mesme dhe teknike. Gjithashtu, Xhevdeti hapi edhe shkolla për përgatitjen e mësuesve. 
Në këtë kohë, u bënë përpjekje të shumta për të rrëzuar Abdylazizin nga froni dhe për të 
sjellë në fuqi kushtetutën. Xhevdeti, në thelb një njeri konservator dhe me një respekt të 
madh ndaj traditës, e kundërshtoi një përpjekje të tillë. Pas kësaj, ai shihej me urrejtje nga 
përkrahësit e kushtetutës. Megjithatë, si administrator, Xhevdeti ishte kundër qeverisjes 
së korruptuar të Mahmud Nedimit. Për këtë arsye, kryeveziri e çoi jashtë Stambollit si 
inspektor të përgjithshëm në Rumeli dhe më pas si guvernator të Sirisë për një periudhë 
të shkurtër kohore (1875-1876). Ai nuk luajti asnjë rol në ngjarjet që çuan në rrëzimin 
dhe në vdekjen e Abdylazizit, në ardhjen në fron të Murat V (1876) e më pas të 
Abdylhamitit II (1876-1909), por nderimi që kishte për mënyrat tradicionale e bënë armik 
të atyre që i ndërmorën këto veprime dhe që sollën në fuqi një kushtetutë që kufizonte 
sovranitetin e sulltanit dhe të ligjit të shenjtë islam. Si pasojë, ai qe pranë Abdylhamitit, 
kur ky i fundit filloi të rikthente autokracinë e pallatit, duke punuar si ministër i drejtësisë 
(1876-1877), ministër i brendshëm (1877) dhe më pas si ministër i fondacioneve fetare 
(1878-1879), ministër i tregtisë (1879) dhe përsëri si ministër i drejtësisë (1879-1882). 
Ishte pikërisht kjo kohë, kur ai u mor me detyrën më të vështirë të të gjithë jetës së tij, 
duke shërbyer si prokurori dhe hetuesi kryesor i sulltanit për Mithat pashain, kur ky i 
fundit u akuzua, u gjykua dhe u dënua për vrasjen e sulltanit të mëparshëm, Abdylazizit 
(1881). 
 
Ahmet Xhevdeti u largua nga kjo detyrë disa vite pas këtij procesi gjyqësor (1882-1886). 
Tashmë, ai ia kushtoi vëmendjen edukimit të vajzave të tij. Po ashtu, ai përfundoi 
përpilimin e historisë osmane dhe mblodhi të gjitha të dhënat mbi ngjarjet e kohës së vet, 
gjë që kishte filluar ta bënte që kur punonte si historian në oborrin mbretëror. Ai ia 
dorëzoi “Tezakirin” (Kujtimet) e tij historianit pasardhës, Ahmet Lutfi efendiut (A. Lütfi 
Efendi), si dhe shkroi veprën “Maruzat”, një përmbledhje shpjegimesh e viteve 1839-
1876 për referenca personale të Abdylhamitit. Në moshën 64 vjeçare, Xhevdeti ishte në 
postin e Ministrit të drejtësisë (1886-1890). Më në fund, ai u largua nga ky post për shkak 
të grindjeve me kryeministrin Jusuf Qamil pasha dhe më pas punoi si ministër pa 
portofol, duke shërbyer si shtetar derisa vdiq më 5 maj 1895.  
 
Në grupin e reformatorëve të shquar bënte pjesë edhe Mithat Pasha, në disa drejtime më 
guzimtari dhe më largpamësi e në drejtime të tjera më kokëkrisuri. Ai pati fundin më 
tragjik nga të gjithë Burrat e Tanzimatit. Fillimi i karrierës së tij ishte shumë i ngjashëm 
me atë të bashkëkohësve, Aliut dhe Fuatit. Ahmet Shefik Mithati (1822-1884) lindi në 
Stamboll prej një babai që ishte anëtar të ulemasë. Ai i kaloi vitet e para në shkollat 
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fetare, por më pas hyri në shërbim të Këshillit Perandorak (1833), si i favorizuari i Aqif 
pashait dhe më vonë në shërbim të kryevezirit (1840). Pikërisht në këtë pikë, karriera e 
Mithatit ndryshon nga ajo e kolegëve të tij, duke e bërë atë të kujtohet përgjithmonë si një 
i huaj midis Burrave të Tanzimatit. Ndërkohë që ata fituan mbrojtjen e Mustafa Reshit 
pashait dhe ngjitën me të shpejtë shkallët e karrierës si rrjedhim i ndikimit të tij, Mithati e 
pa të udhës që ta linte postin në mënyrë që të ecte përpara. Ai u largua nga Stambolli dhe 
kaloi pesë vjet në shërbim të disa guvernatorëve provincialë, duke fituar, kështu, njohuri 
më të thella në lidhje me çështjet e provincës. Në vitin 1846, Mithati u kthye në Portën e 
Lartë, duke hyrë me detyrën e përgatitjes së protokolleve të Këshillit të Lartë dhe duke 
qëndruar në një këtë post për më shumë se 10 vjet. Në vitin 1861, ai u caktua në postin e 
kryeshkruesit. Pikërisht gjatë kësaj kohe, përvoja e tij në provinca i bëri eprorët t'i jepnin 
disa detyra të përkohshme për të hetuar mbi keqbërjet e ndodhura jashtë kryeqytetit. Ai i 
kreu këto detyra me aq aftësi dhe ndershmëri, saqë shumë zyrtarë krijuan armiqësi të 
përhershme ndaj tij, duke i shkaktuar atij shumë shqetësime pasi futën në dorë posteve të 
rëndësishme në hierarkinë osmane. Midis këtyre keqbërësve ishte guvernatori i Sirisë, 
Mehmet pasha Qiprioti (Kıbrıslı Mehmet Paşa), i cili arriti t'i shpëtonte dënimit për shkak 
të statusit që gëzonte si i mbrojtur i sulltanit. Më vonë, gjatë detyrës së tij si kryevezir, ai 
bëri gjithçka që mundi për t'u hakmarrë ndaj Mithatit. Megjithatë, meqë në atë kohë 
vazhdonte të ishte në pushtet Mustafa Reshit pashai, Mithati u shpërblye për shërbimin e 
tij, duke u caktuar si kryeshkrues i sektorit anadollian të Këshillit të Lartë (1853). Por 
përfundimi i luftës së Krimesë e ndryshoi gjendjen në Stamboll, ku Reshiti e la postin e 
kryevezirit dhe pasuesi i tij, Aliu, ia ngarkoi këtë detyrë Mehmetit Qipriotit, ndërkohë që 
ai dhe Fuati shkuan në Paris për të marrë pjesë në konferencën e paqes (1856). Kryeveziri 
i përkohshëm u përpoq ta burgoste Mithatin duke e akuzuar për mbajtjen e një takse të 
paligjshme bujqësore, çka përbënte një dhunim të dekretit të fundit, që i ndalonte 
nëpunësit e shtetit për shfrytëzimin e taksave të tilla. Akuza u hodh poshtë në një gjyq të 
hapur, duke e forcuar pozitën e Mithatit në Portën e Lartë më shumë së më parë. Në 
vazhdim të Paqes së Parisit, ku Reshiti u kthye për të gjashtën herë si kryevezir, e dërgoi 
Mithatin në një mision hetimi, i cili përfundoi me akuza kundër disa guvernatorëve 
vendës, por ata nuk u dënuan për shkak të ndërhyrjes së sulltanit. Mithati u zemërua aq 
shumë nga ky veprim, saqë kërkoi lejen e Aliut për të shkuar në Evropë për një pushim 
(1858). Një largim i tillë i dha Mithatit mundësinë të studionte qytetërimin evropian. Kjo 
përvojë i la mbresa që i ruajti edhe shumë vite më pas.  
 
Me t'u kthyer, Mithati u bë kryetar i Këshillit të Lartë dhe bëri një punë shumë të mirë në 
shpejtimin e ligjvënies dhe në drejtimin e gjyqit të disa njerëzve të përfshirë në një 
komplot konservator kundër fronit, një detyrë me të cilën fitoi simpatinë e pallatit 
mbretëror. Gjatë periudhës së tretë si kryevezir (1860-1861), Mehmet Qiprioti e emëroi 
Mithatin si guvernator të Nishit për ta larguar nga sulltani. Nga ana e tij, Mithati e 
shfrytëzoi këtë shërbim (1861-1864) për të zhvilluar teknikat e reformës në provincë, që 
më pas do të bëheshin bazat e ligjit të ri të refomës provinciale të vitit 1864, ligj të cilin 
do ta zbatonte më pas gjatë detyrës së tij si guvernator i provincës së Danubit (1864-
1868). Mithati u kthye sërish në Stamboll (1867-1868) për të ndihmuar qeverisjen 
qendrore në vlerësimin e reformave provinciale dhe për të rekomanduar ndryshime në 
bazë të përvojës së tij. Kur u kthye pas zgjidhjes së problemeve të Kretës, Aliu 
riorganizoi Këshillin e Lartë në degë të veçanta ligjvënëse (Şurayı Devlet) dhe gjyqësore 
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(Divan-ı Ahkâm-ı Adliye), ku kryetar i degës së parë ishte Mithati, kurse i degës së dytë 
ishte Ahmet Xhevdeti, duke shënuar, kështu, shfaqjen e tij në një post të lartë shumë 
domethënës në Stamboll. Por, përsëri Mithati e kishte të vështirë t'u nënshtrohej eprorëve 
të tij. Ai nuk bëhej vasal i askujt dhe duke u përpjekur për të vënë në jetë mendimet e tij, 
pati mosmarrëveshje në mënyrë të vazhdueshme me Aliun, që kishte menduar se ai do të 
pranonte pushtetin e tij. Mithati hartoi një sërë rregullash të rëndësishme, duke bërë 
ndryshime në sistemin e taksës së tokës, duke vënë një rregull të ri mbi minierat, duke 
hapur banka për të siguruar interesa të ulëta të huasë për bujqit dhe duke e nxitur klasën 
punëtore që të hapte llogari kursimesh nëpërmjet interesave të fitimit. Më në fund, 
konfliktet e tij me Aliun çuan në shkarkimin e tij nga detyra e deriatëhershme dhe 
transferimin e tij në Bagdad (31 janar, 1869) në postin e guvernatorit, duke e privuar, 
kështu, reformën e Tanzimatit nga energjia dhe aftësia e këtij njeriu. Këtu, Mithati 
vazhdoi të shfrytëzonte energjitë e tij të vjetra për zbatimin e reformave provinciale të 
Tanzimatit. Periudhës së Mithatit i përkasin edhe sistemet e reja të taksës, dhënia e tokës 
fshatarëve, rezervuaret për ujitje dhe lundrim dhe përmirësimet e bëra në metodat e 
kultivimit. Në fakt, të gjitha këto e bënë Mithatin të njihet si themeluesi e Irakut të ri. 
Përfshirja e Mithatit në ngjarjet e kohës (1871-1884), të cilat i dhanë fund Tanzimatit dhe 
sollën në fuqi kushtetutën, do të diskutohet më tej në këtë libër.  
 
Pra, këta ishin njerëit më të rëndësishëm të reformës së Tanzimatit. A ishte e njëjtë rruga 
që ndoqën ata? Sa ndryshonin ata si individë dhe si udhëheqës politikë? Sigurisht, 
Mustafa Reshit pashai ndryshonte shumë nga të tjerët si nga mosha, ashtu edhe nga 
përvoja e tij. Ai lindi gjatë periudhës së sundimit të Selimit III. Edhe pse i arsimuar në 
institucionet tradicionale, Mustafa Reshiti ishte në gjendje të shihte të metat e tyre dhe 
arriti të përshtaste një politikë të re, të mbështetur në vëzhgimet e tij në Evropë. Është ai 
që e bëri Portën e Lartë një instrument reforme dhe e shndërroi në një autoritet politik. 
Aliu dhe Fuati ishin bijtë e tij politikë. Ata nuk patën nevojë të krijonin instutucionet e 
reformës në Portën e Lartë. Një betejë e tillë ishte fituar që më parë nga Reshiti. E vetmja 
gjë që duhej të bënin, ishte ta mbronin atë dhe ta zbatonin në varësi të çështjeve të kohës. 
Ata ishin shumë më të aftë në politikë. Ndonjëherë emëronin anëtarë të grupeve 
kundërshtare në detyra të rëndësishme ose për të fituar mbështetjen e tyre, ose për të 
hedhur fajin mbi ta në raste gjendjesh kritike. Ata ishin shumë më të vullnetshëm për të 
rënë në ujdi me qëllim që të arrinin objektivat e tyre. Gjithsesi, këta burra ishin të 
ndryshëm nga njëri-tjetri.  
 
Aliu ishte shtatshkurtër, tepër i përpiktë, i matur dhe i qetë; njihej për mirësjellje dhe 
urtësi. Ai prirej ta shtynte marrjen e vendimeve sa më shumë që të ishte e mundur përpara 
se të vepronte, në mënyrë që të merrte në shqyrtim të gjitha alternativat dhe pasojat e 
mundshme. Ai ishte vigjilent, gjakftohtë dhe një ithtar i fortë në respektimin e kufijve të 
duhur të etikës së tij vetjake dhe administrative. Aliu ishte politikan i vërtetë në 
kundërvënien ndaj ambasadorëve të huaj, pallatit, dhe ulemasë për ruajtjen e autoritetit të 
Portës së Lartë. Ai besonte në reformën graduale, duke e vënë çdo gjë në vendin e vet. 
Nga ana tjetër, Fuati ishte i gjatë, i pashëm, miqësor dhe gojëtar. Ai besonte në idenë e të 
ecurit përpara në mënyrë të shpejtë. Ishte i topitur në marrëdhëniet e tij me sulltanin dhe 
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politikanët kundërshtarë dhe shpesh krijonte armiq.142 Ahmet Xhevdeti ishte më 
madhështori nga të gjithë Burrat e Tanzimatit. Megjithatë, lidhja e tij e përjetshme me 
ulemanë nxiste tek ai padurimin për modernizimin e institucioneve të vjetra dhe 
përshtatjen e tyre me nevojat e kohës. Kështu, ai përpunoi kodin ligjor (Mecelle), duke 
kundërshtuar rrëzimin e Abdylazizit dhe, në fund e mbështeti Abdylhamitin II kundër 
përkrahësve të kushtetutës, edhe pse mbeti i hapur ndaj rrugëve të reja dhe zbatimit të 
reformave të rëndësishme në sferën e drejtësisë dhe të arsimit. Mithat pashai ishte më 
perëndimor dhe më pak diplomat nga të gjithë. Ai nuk e kishte aspak problem t'u thoshte 
të tjerëve se ku kishin dështuar dhe se si mund t'i korrigjonin gabimet e tyre duke pranuar 
gjykimin e tij. Mithati kishte një energji e përkushtim të pamasë dhe i paraqiti reformat 
moderne si në nivelet provinciale, ashtu edhe në atë qendrore. Ai ishte shumë i ngjashëm 
me Mustafa Qemal Ataturkun, themeluesin e Republikës Turke. Mithati ishte udhëheqësi 
i vetëm i Tanzimatit që kishte interes për problemet e njerëzve dhe ishte i pajisur me 
dëshirën për të përmirësuar jetën e tyre, por mungesa e dëshirës për t'iu nënshtruar 
autoritetit dhe prirja për të folur hapur, e bëri që të krijonte shumë armiq, të cilët penguan 
shumë nga përpjekjet për reforma dhe ndihmuan në rënien e tij. 
 
 
 
Njerëzit e sulltanit: politika e klasës sunduese gjatë periudhës së Tanzimatit 
 
Kalimi i pushtetit politik nga pallati në Portën e Lartë, i përgatitur nga Mustafa Reshiti 
dhe i vazhduar nga pasardhësit e tij, u pranua me vështirësi nga dy sulltanët e kohës edhe 
për arsyen se ata i jepnin një mbështetje të plotë zbatimit të reformave. Shumë anëtarë të 
klasës sunduese i kundërshtuan reformat ose për shkak të nostalgjisë për të shkuarën, ose 
thjesht nga frika që kishin për humbjen e statusit që gëzonin në qarqet sunduese të shtetit. 
Kjo opozitë u bashkua nën drejtimin e tri institucioneve të rëndësishme, që ishin: 
Shërbimi i Brendshëm i Pallatit (Mabeyin-i Hümayun), i drejtuar nga sulltanët, nënat e 
tyre, të afërmit dhe njerëzit e favorizuar, “Bab-ı Meşihat”, i drejtuar nga shejhulislami që 
përfaqësonte ulemanë, si dhe “Bab-ı Serasker”, si përfaqësues i ushtrisë. Secili prej 
këtyre grupeve e fitoi pushtetin e vet në të njëjtën mënyrë siç kishte vepruar Mustafa 
Reshiti, duke formuar dhe përgatitur njerëzit e favorizuar dhe duke i vënë ata në poste të 
rëndësishme. Nga këto grupe, më pak i suksesshmi politikisht gjatë shekulllit XIX ishte 
ai i ulemasë. Burimet e tyre themelore të pushtetit, të ardhurat nga ndihmat dhe sistemet e 
arsimit e të drejtësisë myslimane, u minuan nga reformat dhe ndikimi i tyre mbi masat. Si 
rrjedhim, autoriteti mbi studentët e fesë nuk pati më të njëjtin ndikim që kishte në kohën 
kur u përforcua nga jeniçerët. Anëtarët e paktë të ulemasë që përfituan nga arsimimi laik i 
kohës, si Ahmet Xhevdeti etj., hynë në shërbim të Portës së Lartë, duke u bërë, kështu, 
përfaqësuesit e saj për uljen e ndikimit të ulemasë.  
 
Ishte pikërisht kjo kohë kur shtabi i seraskerit dhe pallati formuan aleancën më të 
fuqishme politike kundër Portës së Lartë gjatë gjithë viteve të Tanzimatit. Aleanca u 
krijua nga themeluesi në moshë të thyer, por ende aktiv i ushtrisë së re, Mehmet Husrev 

                                                 
142 Davison, f. 83 – 93. 



 106 

pashai. Ai vdiq në vitin 1855, në moshën 99 vjeçare, pasi kishte shërbyer si serasker në 
vitet 1827-1836 dhe më pas sërish më 1846. Politika e tij nuk ishte formuar si rrjedhim i 
kundërshtimit të reformës; në të vërtetë, ai pati formuar ushtrinë e re dhe, madje, në 
moshën 80 vjeçare punoi shumë për të zhdukur korrupsionin dhe për të hedhur themelet e 
modernizimit të mëtejshëm. Në kohën kur u shpall Dekreti i Gjyhanesë, ai ishte kryevezir 
dhe e mbështeti plotësisht këtë dekret. Por, Mehmet Husrev pashai ishte kundër 
përqendrimit të pushtetit të Mustafa Reshit pashait në Portën e Lartë. I favorizuari dhe 
pasuesi i tij si serasker (1836-1838, 1839-1840), Halil Rifat pashai (vdekur më 1856), që 
u martua me vajzën e një familjeje perandorake (duke marrë emërtimin “Damat”, që do të 
thotë “dhëndërr”), shërbeu katër herë si kryeadmiral (1830-1832, 1843-1845, 1847-1848, 
1854-1855) dhe dy herë si kryetar i Këshillit të Lartë (1842-1845, 1848-1849). Këto 
detyra i siguruan atij një pozitë të favorshme për të formuar grupin konservator në 
bashkëpunim me Husrevin. Një bashkëpunim i tillë u çua më tej nga Damat Mehmet Ali 
pashai (1813-1868), i cili u martua në 1845 me vajzën e Mahmudit II, Adile Sulltanën, 
duke u bërë kryeadmiral për pesë periudha (1845-1847, 1848-1849, 1851-1852, 1855-
1858, dhe 1858-1863) dhe duke shërbyer si serasker (1849-1851, 1853-1854) e një herë 
si kryevezir (1852- 1853). Nëpërmjet Damat Mehmetit, sulltani zgjodhi, përgatiti dhe 
vendosi në shërbim të shtetit një sërë të rinjsh të favorizuar. Megjithatë, pallati pati më 
pak fat në zgjedhjet e tij sesa Mustafa Reshit pashai. Më i spikaturi ndër këta të zgjedhur 
ishte Mehmet Emin pasha Qiprioti (Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa, 1813-1881). Xhaxhai i 
tij, përgjegjës i thesarit privat të Mahmudit II, e vuri atë në shërbim të pallatit që në 
moshë të vogël, duke i siguruar një përparim të shpejtë në regjimentin “Hassa” (1832-
1833), si dhe dy vjet studime në Francë (1883-1835) me shpenzimet e sulltanit, për ta 
bërë të aftë për të konkurruar njerëzit e Reshitit. Falë ndërhyrjes dhe ndikimit të pallatit, 
ai i ngjiti shpejt shkallët e karrierës në ushtri, duke shërbyer në një sërë postesh ushtarake 
provinciale, në Axhre (1844-1845), Jeruzalem (1845-1847), Tërnovë (1847) dhe Beograd 
(1847-1848).  
 
Edhe pse keqdrejtimi administrativ nga ana e tij shkaktoi ankesa të shumta, asnjëra prej 
këtyre të fundit nuk shërbeu për ta hequr, për shkak të mbështetjes që gëzonte nga ana e 
pallatit dhe bindjes së sulltanit se akuzat ishin kryesisht për arsye politike. Në vitin 1848, 
Mehmet Emin pasha Qiprioti u bë vezir dhe ambasador në Londër falë “njohjes së gjerë 
që zotëronte për Evropën dhe për gjuhët evropiane” (1848-1850). Më pas, shërbeu si 
guvernator i Halepit (1850-1851), duke i shtypur brutalisht revoltat beduine; por, kur u 
emërua guvernator i ishullit të Kretës, nuk e pranoi këtë detyrë (1851) dhe u kthye në 
Stamboll. Në vitin 1851, ai u bë feldmarshall (müşir) në ushtrinë perandorake, që ndodhej 
në provincat arabe me bazë në Siri. Ndonëse arriti të mbetej në atë post për pak kohë 
edhe pas zbulimeve të bëra nga Mithati për abuzime dhe korrupsion, më në fund, u 
shkarkua nga detyra në vitin 1853, për shkak të dështimit në organizimin e forcave që 
kishte në dispozicion për të marrë pjesë në luftën e Krimesë. Megjithatë, një dështim i 
tillë u shpërblye me poste të tjera edhe më të larta. Ai shërbeu si kryeadmiral gjatë pjesës 
së fundit të luftës (1854-1855) dhe më pas si kryevezir për tri periudha (1854, 1859 dhe 
1860-1861), duke fituar famën e politikanit më kokëtrashë dhe më pompoz nga të gjithë 
të tjerët. Ndonjëherë, Aliu e emëronte atë në funksione të larta për të penguar dhe 
ngatërruar armiqtë e tij.  
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Çelësi balancues në politikën e Tanzimatit midis pallatit, ushtrisë dhe Portës së Lartë 
ishte Myterxhim Mehmet Ryshty pashai (Mütercim Mehmet Rüştü Paşa, 1811-1882), një 
oficer në ushtrinë e re (1825-1843), i mbrojtur i Husrevit e i Halil Rifatit, i cili u bë 
serasker (1852-1853, 1855-1856, 1857-1859, 1861-1863, 1867-1868) dhe kryevezir 
(1859-1860, 1866-1867, 1872-1873, 1876, 1878), duke shërbyer në Këshillin e 
Tanzimatit dhe si drejtues i depove ushtarake. Megjithëse fillimisht doli si kandidat i 
pallatit/i klikës së ushtrisë, Ryshtyja ishte ndër më të aftët dhe respektohej si nga miqtë, 
ashtu edhe nga armiqtë. Burrat e Tanzimatit e sillnin në pushtet kur donin që një çështje e 
caktuar të trajtohej nga një njeri, që do të mund të pajtonte opozitën e do të siguronte 
bashkëpunimin e saj dhe një njeri që do të punonte për të mirën e Perandorisë, më shumë 
se për përfitime vetjake. Gjatë karrierës, Ryshtyja nuk lejoi asnjëherë që politika të 
pengonte dëshirën e tij për të vazhduar reformat, duke plotësuar, në këtë mënyrë, edhe 
dëshirat e sinqerta të sulltanit për kryerjen e reformave. 
 
Në këtë atmosferë ndeshjesh dhe ambiciesh politike, shpesh ambasadat e huaja luajtën rol 
vendimtar, duke ndërhyrë me parà dhe trysni politike për të mbështetur një politikan apo 
një tjetër dhe për të realizuar qëllimet e tyre si në politikën e brendshme, ashtu edhe në 
atë të jashtme të Perandorisë Osmane. Britanikët dhe, në një masë më të vogël, francezët 
mbështetën Portën e Lartë, duke e vlerësuar atë si shpresën më të mirë për politikat që 
synonin të ruanin Perandorinë, ndërsa austriakët e rusët mbështetën pallatin dhe ushtrinë 
për arsye të kundërta. Me shumë ndikim ishin edhe anëtarët e familjes sunduese 
egjiptiane, të cilët në mënyrë graduale e rritën pavarësinë e tyre, duke e shndërruar 
qeverisjen që kishin në një kedivat autonom dhe duke ndikuar në politikën osmane me 
anë të dhuratave të shumta për politikanët e Stambollit. Në fund, jo për të mos u vënë re, 
por ndoshta për t'u lënë për një trajtesë më të vonë, të rëndësishme ishin edhe forcat e reja 
politike që dolën nga anëtarët e rinj të klasës sunduese si dhe disa njerëz të njohur 
përgjithësisht me emrin “Osmanët e Rinj”, që e kundështuan sjelljen autokratike të 
Burrave të Tanzimatit dhe zhvendosjen e pushtetit nga sulltani për në Portën e Lartë.  
 
Duke pasur parasysh këtë gjendje politike të ndërlikuar, nuk është për t'u habitur që, gjatë 
periudhës së Tanzimatit, ekzistonte një paqëndrueshmëri politike e një shkalle të lartë. 
Nga viti 1839 deri më 1876 u ndërruan 39 kryevezirë dhe 33 ministra të jashtëm, ku 
shpesh, secili prej posteve u mbajt disa herë nga i njëjti njeri (shih shtojcën A). Është për 
t'u habitur se gjatë pjesës më të madhe të periudhës së Tanzimatit, ekzistonte një 
qëndrueshmëri e përgjithshme e zhvillimit institucional të Perandorisë. Kjo vazhdimësi e 
politikës u realizua kryesisht nga shtresa burokratike e sistemit të ri osman.  
 
 
 
 
Klasa e re sunduese 
 
Tanzimati krijoi një qeverisje të qendërsuar, të mbështetur në klasën e re sunduese, që 
përbëhej nga nëpunësit ose, siç quheshin ndryshe, memurët. Në këtë klasë bënte pjesë një 
brez bashkëkohor osmanësh që mbështesnin ritmin e modernizimit, pavarësisht nga 
dallgët e krizës politike dhe ushtarake që e goditën Perandorinë gjatë pjesës më të madhe 
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të shekullit. Përpara se të shqyrtojmë reformat e veçanta, në fillim duhet të njihemi me 
sistemin e ri të qeverisjes dhe me zyrtarët që e bënë të funksiononte këtë sistem.  
 
 
 
 
Qeverisja qendrore 
 
Pushteti ekzekutiv 
 
Detyrat ekzekutive dhe administrative në nivelin qendror u shpërndanë midis ministrive 
funksionale, disa prej të cilave ishit të mbledhura nga fraksioni i kryevezirit në Portën e 
Lartë dhe ndihmonin pushtetin e tij, ndërsa të tjerat formuan qendrat e tyre të pushtetit në 
pjesët e tjera të kryeqytetit. Secila nga ministritë u formua fillimisht si një organizëm 
ekzekutiv dhe ligjvënës, të ndihmuara nga këshillat konsultativë të brendshëm 
(mexhliset), që ktheheshin në ministri menjëherë pasi detyrat dhe stafet e tyre ua 
justifikonin ndarjen. Meqë udhëheqësit e Tanzimatit shërbenin shpesh si kryevezirë apo 
sadriazemë (sadr-ı azam)143 dhe/ose si ministra të punëve të brendshme dhe të jashtme, 
këto ministri të Portës ishin të prirura drejt autoritetit të tepruar. 
 
Ministria e brendshme (Nezaret-i Dahiliye). Ministria e brendshme (Nezaret-i 
Dahiliye) u formua më 1836 nga zyra e zëvendësit të kryevezirit (sadaret kethüdası), për 
t'u marrë me çështjet e brendshme të postit të tij. Dy vjet më vonë ajo hyri nën kontrollin 
e kryevezirit, duke i siguruar atij atë që i nevojitej për të zotëruar ministritë e tjera. Gjatë 
pjesës më të madhe të periudhës së Tanzimatit, kjo ministri mbeti nën kontrollin e 
kryevezirit, e administruar nga zëvendësministri i tij (sadaret müsteşarı), por duke pasur 
një strukturë burokratike të vetën dhe përgjegjësi të pavarura. Pas vdekjes së Fuatit më 
1869, Aliu e pati shumë të vështirë të mbante edhe detyrën e ministrit të jashtëm, edhe atë 
të kryevezirit, kështu që e ndau ministrinë e brendshme nga zyra e kryevezirit, duke i 
kthyer asaj funksionimin e pavarur (18 shkurt 1869), pavarësi që e gëzoi deri në rënien e 
Perandorisë. 
 
Ministria e brendshme ishte përgjegjëse për administrimin qendror të të gjitha çështjeve 
të brendshme të Perandorisë. Ashtu sikurse edhe ministritë e tjera, ajo përgjigjej për 
pranimin e propozimeve mbi rregullat dhe ligjet që hynin brenda sferës së kompetencave 
të saj dhe bënte vlerësimin e këtyre propozimeve, përpara se t'i kalonte tek organizmat 
ligjvënëse apo te sulltani. Gjithashtu, kjo ministri ishte e ngarkuar me zbatimin e këtyre 
propozimeve në rastet kur sulltani jepte miratimin e tij me anë të iradesë. Ministria e 
brendshme kontrollonte organizimin dhe funksionimin e administratës dhe të forcave 
policore nëpër provinca, duke emëruar, graduar, disiplinuar, inspektuar dhe drejtuar të 

                                                 
143 Emërtimi u ndryshua nga sadriazem në bashveqil (“baş vekil” apo kryeministër) prej 
Mahmudit II në vitin 1838, për t’u rikthyer përsëri në kryevezir në vitin 1839 dhe për të 
mbetur ashtu gjatë gjithë përiudhës së Tanzimatit, deri në vitin 1883, kur u kthye përsëri 
në bashveqil. Për t’u njohur me listën e kryevezirëve të Tanzimatit, shih f. 438-440. 



 109 

gjithë zyrtarët që nuk i përkisnin qeverisjes qendrore, që nga guvernatorët e deri te shefat 
e policisë apo zyrtarët bashkiakë. Në të njëjtën kohë, ajo ishte përgjegjëse për 
rekomandimin e të gjitha ligjeve, të rregullave dhe të akteve administrative që mund të 
rrisnin mirëqenien dhe pasurinë e të gjithë njerëzve të rëndësishëm, për përkrahjen e 
industrisë dhe të tregtisë, për botimet e të tjera si këto. Ndryshe nga ministritë e tjera, 
sapo u bë e pavarur, kjo ministri u lejua të krijonte buxhetin e vet dhe të komunikonte në 
mënyrë të drejtpërdrejtë me organizmat përgjegjëse ligjvënëse, pa ndërhyrjen dhe pa 
miratimin e kryevezirit. Si rrjedhojë, ministri i saj u bë shumë i pushtetshëm.144  
 
Për të kryer funksionet përaktëse, ministria ishte e organizuar në departamente, ku 
përfshihej edhe deparatamenti i zëvendësministrit (müsteşar), i cili mbikëqyrte zyrtarët 
provincialë dhe përcaktonte politikën e tyre. Në këtë ministri kishte edhe tri departamente 
të tjera që merreshin me çështjet civile: njëri përgjigjej për përzgjedhjen, një tjetër për 
regjistriminn e takimeve, të posteve e të gradimeve dhe i treti ishte përgjegjës për 
administrimin e fondit të pensioneve. Gjithashtu, departamente të veçanta organizonin 
dhe administronin regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë, mbikëqyrnin shtypin 
perandorak dhe sistemonin refugjatët që hynin në territorin e Perandorisë. Për rregullimin 
e Stambollit dhe të bashkive të tjera, në ministri u krijua një korpus i kapëkethydasë (kapı 
kethüda), me anë të të cilit përfaqësohej secili nga guvernatorët provincialë dhe bëhej 
qendërsimi i veprimtarive të ministrisë në provincat e këtyre guvernatorëve; në këtë 
kuadër, në Perandori u caktuan tre inspektorë për të mbikëqyrur dhe inspektuar 
administrimin në secilën prej tri zonave të saj më të mëdha: Rumelisë, Anadollit dhe 
botës arabe. Përveç këtyre, në ministri u krijuan edhe komisione të veçanta për 
organizimin dhe mbikëqyrjen e shëndetësisë dhe rregullimin e çështjeve të Qyteteve të 
Shenjta.  
 
Ministria e Punëve të Jashtme (Nezaret-i Hariciye). Meqë kjo ministri ishte baza e 
pushtetit të Mustafa Reshit pashait, përveç detyrave formale, merrej edhe me një sërë 
çështjesh që, si rregull, duhej t'u ishin lënë ministrive të tjera. Ndër këto detyra 
përmendim legjislacionin e brendshëm të reformës, statusin dhe rregullimin e shtetasve të 
huaj në Perandori, si dhe marrëdhëniet tregtare e ato politike. Disa çështje të legjislacionit 
dhe të regjistrimit të të dhënave, që fillimisht trajtoheshin nga Këshilli Perandorak dhe 
më pas nga Porta e Lartë, tashmë u vunë plotësisht nën juridiksionin e Ministrisë së 
Jashtme. Për t'i kryer këto detyra, ministria ishte e ndarë në dy sektorë kryesorë. Secili 
prej këtyre sektorëve ishte nën kontrollin e një zëvendësministri (müsteşar) dhe ndahej në 
departamente, të drejtuara nga kryeqatipët. Sektori i çështjeve të jashtme përbëhej nga 
departamente që merreshin me çështjet e jashtme, me tregtinë e jashtme, me pritjen e 
përfaqësuesve të jashtëm, me vendosjen e duhur të osmanëve që merrnin pjesë në 
ceremonitë zyrtare, si dhe me mbikëqyrjen e shtypit të huaj. Sektori i dytë, i përbërë 
kryesisht nga departamentet e vjetra të këshillave perandorakë që merreshin me çështjet e 
brendshme, kishte dy departamente: (1) atë të vetë Këshillit Perandorak (Divan-ı 

                                                 
144 “Dahiliye Nezaretinin vezaif-i esasiyesini havi kararname” (Vendim mbi detyrat 
themelore të Ministrisë së Brendshme), 16 zilkade 1285/ 28 shkurt 1869, Biblioteka e 
Universitetit të Stambollit 83306. 
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Hümayun Kalemi), i drejtuar nga shkruesi i urdhërave perandorakë, i cili lëshonte dhe 
regjistronte të gjithë urdhërat perandorakë, letrat e sulltanit për sundimtarët e zyrtarët e 
huaj, letrat e të tjera të shkëmbyera me qeveritë e huaja apo me përfaqësuesit e tyre pranë 
Portës, marrëveshjet dhe dokumentet (berat) ku caktoheshin, emëroheshin dhe 
shkarkoheshin zyrtarët si dhe rregullat për udhëtimin e lejuar brenda dhe jashtë 
Perandorisë; (2) departamenti i çështjeve fetare jomyslimane (Mezahib-i Gayr-i Müslim 
Dairesi) ishte i ndarë në degë për secilin nga miletet dhe ishte i ngarkuar për lëshimin e 
urdhërave në lidhje me to dhe me anëtarët e tyre. Veç kësaj, në këtë ministri kishte edhe 
dy seksione më të vogla: Zyra e Përkthimit (Tercüme Odası) dhe Departamenti i 
Arkivave të Ministrisë (Haricije Evrak Odasi), i cili më vonë përfshiu të gjitha arkivat e 
departamenteve të Portës së Lartë.145  
 
Ministria e Financave (“Nezaret-i Maliye” ose “Bab-ı Defteri”). Kjo ministri 
përfshinte të gjitha thesaret kryesore e departamentet financiare të shtetit dhe u krijua nga 
Mahmudi II në fillim të vitit 1838; ajo u nda në departamente nga kryeveziri Mehmet 
Husrev pasha gjatë periudhës së shkurtër të sundimit të tij, pas ardhjes në pushtet të 
Abdylmexhidit, në një përpjekje të fundit për të rifituar pavarësi të plotë financiare për 
ushtrinë (2 gusht 1839). Megjithatë, menjëherë pas kthimit të Mustafa Reshitit në 
Stamboll dhe lëshimit të dekretit të Gjylhanesë, thesaret mansure dhe ato perandorake u 
bashkuan përsëri dhe u kthye sërish në funksionim Ministria e Financave (20 qershor 
1839).146 
 
Në fillim, sektorët e ndryshëm që e përbënin këtë ministri ishin të pavarur, me thesare të 
ndara (hazine), me departamente të llogarive (muhasebe kalemi) që merreshin me të 
ardhurat dhe shpenzimet dhe me departamente të veçanta që ishin përgjegjëse për 
administrimin financiar të Anadollit dhe të Rumelisë e që lëshonin urdhëra të 
përgjithshme financiare.147 Në korrik të vitit 1842, posti i zëvendësministrit u shkri dhe u 
zëvendësua nga dy thesarmbajtës (defterdar) për thesaret mansure dhe perandorake, puna 
kryesore e të cilëve ishte të ndihmonin ministrin në detyrën e vështirë të mbledhjes së 
taksave dhe të të ardhurave të tjera. 
 
Kjo strukturë mbeti thuajse e pandryshuar gjatë Luftës së Krimesë, kohë në të cilën 
brenda kësaj ministrie u krijua një këshill i ri llogarie (Divan-ı Muhasebat), si pjesë e 
reformave financiare të nisura në atë kohë nga Fuat pashai. Atij iu ngarkua detyra e 
kontrollimit të llogarive të të gjitha ministrive dhe departamenteve, si dhe të burokratëve 
të qeverisjes qendrore dhe të asaj lokale. Gjithashtu, ky këshill u ngarkua me hartimin e 
buxhetit vjetor, duke marrë propozime nga departamentet, duke i bashkërenduar ato me të 
ardhurat e pritshme dhe më pas duke ia paraqitur rezultatin ministrit, këshillit ligjvënës 
dhe këshillit të ministrave për miratimin përfundimtar. Agjentët e tij u dërguan në të 
gjithë Perandorinë për t'u siguruar se po zbatoheshin të gjitha rregullat financiare, për 
                                                 
145 BVA, seksioni “Bab-ı Asafi”, koleksioni i dosjeve, dosja 60 nr. 116; BVA, 
İrade/Meclis-i Mahsus 3169. 
146 TV 191 (17 zilkade 1255); BVA, Maliyeden Müdevvere 8999, f. 38, 40. 
147 BVA, Maliyeden Müdevvere 8999, fl. 54-55. 
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zgjidhjen e konflikteve midis zyrtarëve të shtetit dhe taksapaguesve, si dhe për 
rekomandimin e ndryshimeve të nevojshme për ta bërë sistemin sa më funksional.148 
Këshilli i Llogarisë përbëhej nga kryetari dhe shtatë ekspertë financiarë si anëtarë, me një 
staf prej 10 shkruesish. Për shkak të punëve të shumta, anëtarësia u rrit me 10 anëtarë të 
tjerë, por edhe një numër i tillë nuk ishte i mjaftueshëm për sistemin e ndërlikuar 
financiar osman. Kështu, ky këshill nuk doli të jetë aq efikas sa ç'kishin shpresuar 
themeluesit e tij.149 
 
Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit të Tanzimatit, Këshilli i Llogarisë u nda në dy pjesë. 
Gjysma e anëtarëve të stafit formuan Këshillin Financiar (Meclis-i Maliye), që përgatiste 
buxhetet vjetore dhe merrej me taksat bujqësore dhe vjeljen e tyre; gjysma tjetër mbeti si 
Këshilli Financiar i Llogarisë (Meclis-i Muhasebe-i Maliye), që vazhdoi të kontrollonte 
llogaritë e ministrive, të departamenteve e të zyrtarëve dhe të merrej me çështje të tilla, 
si: regjistrimi i pasurisë, fondacionet dhe marrëveshjet shtetërore. Kjo ministri u 
riorganizua përsëri nën drejtimin e një zëvendësministri të vetëm (maliye müsteşarı), i 
cili i zëvendësoi thesarmbajtësit dhe thesaret e veçanta me një thesar të vetëm, të quajtur, 
thjesht, Thesari i Financës (Maliye Hazinesi).150 
 
Këshillat ekonomike e shoqërore dhe ministritë. Secila nga ministritë e mëdha kishte 
një këshill konsultativ, apo mexhlis (meclis), të përbërë nga ekspertë në pension, shkrues 
të moshuar dhe zyrtarë që këshillonin ministrat mbi politikën e përgjithshme dhe 
legjislacionin e propozuar. Me kalimin e viteve, disa këshilla që merreshin me çështjet 
ekonomike dhe shoqërore fituan aq shumë rëndësi, saqë në fund u shndërruan në ministri. 
Këshilli për Bujqësinë dhe Industrinë, i ngritur nga Mahmudi II në vitin 1838, u bë 
Ministria e Tregtisë (Nezaret-i Ticaret) në 1839; Këshilli për Arsimin, i ngritur në qershor 
të vitit 1846, u shndërrua në Ministrinë e Arsimit Publik (Nezaret-i Maarif-i Umumi) në 
vitin 1856; Këshilli për Bujqësinë u bë Ministria e Bujqësisë (Nezaret-i Ziraat) më 1846, 
për t'u përfshirë sërish më pas në Ministrinë e Tregtisë, duke u riemërtuar si Ministria e 
Tregtisë dhe e Bujqësisë (Nezaret-i Ticaret ve Ziraat) më 1862; Këshilli për Punët 
Publike, i formuar në fillim në vitin 1837, edhe pse u shkri dhe u rikrijua disa herë, më në 
fund u shndërrua në ministri të veçantë, me emrin Ministria e Punëve Publike (Nezaret-i 
Nafia) në shkurt të vitit 1870.151 Dy ministritë e fundit u bashkuan në një ministri të 

                                                 
148 BVA, “Bab-ı Asafi”, Teşkilât-ı Devair 16/6; Meclis-i Tanzimat, I, 72-73; 
İrade/Meclis-i Vâlâ 53, 12 xhemazi I 1275. 
149 BVA, “Bab-ı Asafi”, Teşkilât-ı Devair 16/19. 
150 Maliye Nezareti, “İhsaiyat-ı Maliye. Varidat ve Masarif-i Umumiyeyi Muhtevidir”, 
vëll. I (1325/1909-1910), Stamboll, 1327/1911-1912, f. 4-6; TV 566 (26 rebi II 
1275/1858), 567 (18 xhemazi II 1275/1859); BVA, İrade, Meclis-i Vâlâ 1788. 
151 BVA, Mesail-i Mühimme 10, İrade, datë 8 rebi II 1256/1840; İrade, Meclis-i Mahsus 
1588, Nizamname, datë 26 zilkade 1286/ 27 shkurt 1870; Teşkilat-ı Devair 11/25; TV 
173 (28 shaban 1254), 176 (21 zilkade 1254), 180 (6 rebi II 1255), 237 (26 zilhixhe 
1257), 282 (4 rebi I 1261), 302 (14 xhemazi II 1262), 405 (14 xhemazi II 1265), 426 (8 
shaban 1266), 167 (14 rebi II 1254), 170 (13 xhemazi II 1254), 192 (26 zilkade 1255). 
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vetme, në Ministrinë e Punëve Publike dhe të Tregtisë (Nezaret-i Nafia ve Ticaret), e 
përbërë nga një sektor tregtie që merrej me të dhënat statistikore të industrisë dhe të 
tregtisë së jashtme dhe nga një sektor i punëve publike që mbikëqyrte dhe kontrollonte 
sistemet hekurudhore, urat, rrugët, postën, sistemin telegrafik dhe të gjitha çështjet e tjera 
që kishin të bënin me komunikacionin.  
 
Institucioni Fetar (Bab-ı Meşihat). Disa ministri, të ndodhura larg Portës së Lartë dhe 
nën autoritetin e ministrave, të cilat, të paktën në dy instanca (seraskeri dhe 
shejhulislami), ishin të barabarta në post me kryevezirin, ia dolën të mbijetonin me pak 
ndryshim nga koha e Mahmudit II. Zyra e shejhulislamit në selinë e vjetër të agait të 
jeniçerëve, pranë xhamisë “Sulejmanije”, tashmë u kthye në një departament të plotë 
administrativ, të drejtuar nga kazaskerët (gjithashtu të njohur me emrin “sadër”), që 
emëronin dhe mbikëqyrnin kadinjtë dhe gjykatat në Anadoll dhe në Rumeli. Gjykatat e 
Stambollit dhe të Gallatës ishin në varësi të një departamenti të veçantë. Për të 
përmbushur detyrat gjyqësore dhe juridike të shejhulislamit, u formua Gjykata e Lartë 
Fetare (Fetvahane-i Celile). Asistenti i shejhulislamit (ders vekili) drejtonte një 
departament që mbikëqyrte përgatitjen e ulemasë në shkollat fetare dhe caktonte e 
kontrollonte mësuesit në mektepet fillore dhe në medresetë e mesme. Fetvaemini i tij 
ishte përgjegjës për dhënien e të gjitha opinioneve gjyqësore dhe fetare. Gjithashtu, 
shejhulislami kishte edhe shkrues të tjerë që merreshin me problemet financiare. Në vitin 
1849, zyra e prerjes së parave (Darphane), e ndodhur në Pallatin e Topkapësë, iu bashkua 
thesarit privat të sulltanit (i riemërtuar me emrin “Hazine-i Hassa”), duke formuar 
Ministrinë e Thesarit të sulltanit (Hazine-i Hassa Nezareti). Më pas, ajo iu dorëzua 
Ministrisë së Fondacioneve Fetare (Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun), e cila u bashkua me 
administratën e fondacioneve të Qyteteve të Shenjta dhe, në vitin 1837, u kthye në një 
departament të veçantë të qeverisë, me zyrat qendrore përballë xhamisë së Shën Sofisë. 
Ministri dhe stafi i saj u vunë nën kontrollin e shejhulislamit.  
 
Departamentet ushtarake. Në vitin 1900, Shtabi i Seraskerit u bë zyrtarisht Ministria e 
Luftës dhe e zhvilloi organizimin e saj gjatë shekullit XIX. Kjo ministri ishte e përbërë 
nga seraskeri, i cili ndihmohej nga Departamenti i Organikës së Përgjithshme (Erkan-ı 
Harbiye) dhe departamentet e tjera që ishin përgjegjëse për transportin ushtarak, 
inxhinierinë, këmbësorinë, kalorësinë, artilierinë, rezervat, drejtësinë, pensionet, 
fortifikimet dhe ndërtesat ushtarake, komunikacionin dhe të dhënat statistikore. 
Gjithashtu, u formuan departamente të veçanta për administrimin e ushtrisë dhe të 
xhandarmërisë së provincave, të zjarrfikësve të caktuar në zonën pranë seraskeratit dhe të 
ndërtimeve e shkollave ushtarake. Arsenali Perandorak (Tophane-i Amire) u ruajt si një 
departament i pavarur nën drejtimin e një feldmareshalli apo myshiri (müşir), që 
emërohej nga seraskeri. Gjashtë ushtritë provinciale, që më vonë u bënë shtatë të tilla, 
ishin të organizuara për të bashkërenduar dhe kryer të gjitha veprimtaritë ushtarake në 
provinca, përfshirë këtu edhe rezervat e kalorësinë, me komandantë të caktuar dhe të 
besuar nga Stambolli, por me një pavarësi të gjerë për të zgjidhur çështjet ushtarake në 
varësi të problemeve dhe të kushteve të zonës. 
 
Kryeadmirali (kapudan-ı derya) drejtonte çështjet që kishin lidhje me flotën në Kantierin 
Detar Perandorak (Tersane-i Amire) në Kasëmpasha, mbi Kepin e Artë në Stamboll. 
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Flotës iu kushtua një vëmendje relativisht e vogël, por kur në pushtet erdhi 
Abdylmexhidi, ai i kushtoi një shumë të madhe parash modernizimit të punës ndërtimore 
në këtë fushë. Shpejt, anijet e vjetra lundruese u zëvendësuan nga avulloret. Vetëm pas 
disa fatkeqësive detare, që ndodhën në vitin 1866, gjatë revoltës në Kretë, u formua një 
ministri e re e flotës ushtarake (Nezaret-i Bahriye), përsëri në Kasëmpasha, e përbërë nga 
ministri dhe zëvendësi i tij, që kujdeseshin për të gjitha detyrat e administratës dhe të 
financës. Ndërkohë, detyra e kryeadmiralit ishte e kufizuar vetëm në drejtimin e flotës. 
Për të ndihmuar më tej, u formua një këshill konsultativ që përbëhej nga oficerë të flotës 
në pension dhe një përfaqësi e forcave detare britanike, drejtuar nga admirali Hobart. Ky 
këshill dha ndihmesën e duhur teknike për krijimin e një flote bashkëkohore brenda një 
kohe shumë të shkurtër.152 
 
Ministria e Drejtësisë. Ministria e Çështjeve Gjyqësore (Nezaret-i Deavi), e formuar nga 
Mahmudi II, kishte për detyrë përhapjen e sistemit gjyqësor laik në Perandori. Në vitin 
1870, ajo mori emrin Ministria e Drejtësisë (Nezaret-i Adliye). Meqë gjatë atij shekulli u 
formua sistemi i ri laik i drejtësisë, organizimi i saj u ndryshua. Kështu, kjo ministri mori 
në ngarkim shumë prej detyrave gjyqësore të këshillave dhe të ministrive në Portën e 
Lartë. Nga fundi i shekullit, Ministria e Drejtësisë përbëhej nga Këshilli i Lartë Gjyqësor 
(Encümen-i Adliye), Gjykata e Kasacionit (Mahkeme-i Temyiz), e ndarë në sektorët 
civilë, penalë dhe administrativë, si dhe nga Gjykata e Apelit (Mahkeme-i İstinaf), me 
sektorët e të drejtës penale, civile, korrigjuese dhe tregtare. Në Stamboll, juridiksioni i saj 
përfshinte edhe Gjykatën e Shkallës së Parë të Stambollit (Der Saadet Bidayet 
Mahkemesi), Gjykatën e Tregtisë (Mahkeme-i Ticaret) dhe gjykatat e përziera me 
gjykatës që përfaqësonin bashkësi të huaja tregtare që vepronin në Perandori. Përveç 
kontrollit dhe mbështjetjes së sistemit gjyqësor laik, Ministria e Drejtësisë ishte 
përgjegjëse edhe për përgatitjen e gjykatësve dhe mbikëqyrjen e sistemit të arsimit juridik 
laik.  
 
Kryevezirati. Zyra e Kryevezirit qëndronte mbi të gjitha departamentet ekzekutive të 
Portës së Lartë dhe quhej ndryshe kryevezirat (Sadaret-i Uzma), kryeministri (Baş 
Vekâlet) e madje edhe Portë e Lartë (Bab-ı Âli). Në të vërtetë, ky term i fundit përfshinte 
të gjitha departamentet nën mbikëqyrjen dhe kontrollin e tij. Në vitin 1839, ky 
departament përbëhej vetëm nga “Amedi-i Divan-ı Hümayun”, sektori i brendshëm i 
departamentit, që përfshihej në Ministrinë e Jashtme, përpara se Mustafa Reshit pashai ta 
ndante në dy pjesë. Zyra amedije kishte në përbërje të saj zyrën e letërkëmbimit të 
kryevezirit dhe arkivat e tij (“Bab-ı Ali Evrak Odası” ose “Dhoma e Dokumentacionit të 
Portës së Lartë”). Meqë Burrat e Tanzimatit, të drejtuar nga kryeveziri, i dhanë formë 
pushtetit të Portës, ata i kthyen asaj pjesën më të madhe të zyrave të mbetura nga Këshilli 
Perandorak, që në fillim i ishin dhënë Ministrisë së Jashtme, duke përfshirë këtu edhe 
zyrën “Tesrifat Kalemi”, që ishte e ngarkuar me protokollin, pozitat zyrtare dhe 
ceremonitë. Gjithashtu, nën autoritetin e kryevezirit në Portën e Lartë ishin edhe disa 
organizma qendrore ligjvënëse, që do të trajtohen në vijim.  

                                                 
152 BVA, Teşkilat-ı Devair 19/1, 25/2, 19/2, irade të datës 3 zilkade 1283, 5 zilkade 1283 
dhe 11 zilkade 1293. 
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Organet ligjvënëse 
 
Organizmat e reja ligjvënëse përbënin një pjesë të pandarë të procesit të administrimit të 
Perandorisë dhe ishin po aq të rëndësishme sa edhe zyrat ekzekutive për sigurimin e një 
vazhdimësie në qeverisjen e Perandorisë dhe në mbështetjen e modernizimit, pavarësisht 
nga trazirat politike.153 Procesi, nga i cili Këshilli i vjetër Perandorak u zëvendësua në 
detyrat e tij ligjvënëse nga organe të reja, u nis nga Mahmudi II. Këshilli i Lartë i 
Vendimeve Juridike (Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye), i formuar në vitin 1838 pranë 
pallatit, Këshilli Konsultativ i Portës (Dar-ı Şurayı Bab-ı Ali) dhe trupat këshillimore për 
reformat, ishin, për Mahmudin dhe kryevezirin, bërthamat për organizmat ligjvënëse që 
do të pasonin gjatë periudhës së Tanzimatit.  
 
 
 
 
“Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye”/Këshilli i Lartë i Vendimeve Juridike 
 
Gjatë vitit të fundit të sundimit të Mahmudit, ekzistonin probleme të ndryshme, që ua 
vështirësonin punën këshillave. Së pari, meqë ata ishin organizma të reja qeveritare, të 
ngritura mbi një sistem ekzistues, dhe meqë detyrat dhe marrëdhëniet e tyre me zyrtarët e 
tjerë nuk u bënë asnjëherë krejtësisht të qarta, shpesh këshilla e tyre nuk merrej parasysh. 
Së dyti, meqë objektivi i tyre fillestar ishte të siguronin këshillën e ekspertëve, anëtarët 
emëroheshin në varësi të kualifikimit që kishin, pavarësisht nga posti. Por, duke qenë se 
kjo ishte një ide liberale dhe për mendësinë osmane ishte e tepërt, merreshin në 
konsideratë vetëm mendimet e anëtarëve me poste të larta. Një problem i tretë ishte edhe 
lloji i emërimeve me kohë të pjesshme, ku anëtarët kalonin pjesën më të madhe të kohës 
së tyre në detyrat e rregullta administrative. Në fund, meqë dallimi midis dy këshillave 
nuk u qartësua asnjëherë dhe as nuk u përcaktua kufiri i kompetencave që kishin, sa herë 
që këshillat e dhëna prej tyre cënonin interesat e ministrave të veçantë apo të 
departamenteve të ndryshme, mendimet e këtyre të fundit triumfonin sipas doktrinës së 
vjetër osmane të hadit. 
  
Me eliminimin mënjanimin e Këshillit Konsultativ të Portës dhe me caktimin e Këshillit 
të Lartë të Vendimeve Juridike si burimi kryesor i ligjvënies dhe i shqyrtimit të reformës, 
Dekreti i Gjylhanesë e ktheu këtë të fundit në organizmin e vetëm për trajtimin e 
çështjeve të rëndësishme që kërkonin ligjvënie. Kështu, ky këshill shqyrtonte çdo çështje 

                                                 
153 Ky diskutim mbështetet kryesisht në: S. J. Shaw, “The Central Legislative Councils in 
the Nineteenth Century Ottoman Reform Movement Before 1876” (Këshillat Qendrorë 
Ligjvënës në lëvizjen reformatore osmane të shekullit të nëntëmbëdhjetë përpara vitit 
1876), IJMES, 1 (1970), 51-84. 
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dhe merrej me propozimet mbi legjislacionin. Këto propozime i rekomandoheshin 
sulltanit për miratim jo vetëm nga Këshilli i Ministrave, por edhe nga një këshill i veçantë 
(Meclis-i Hass-ı Umumi), i përbërë nga ministra të moshuar, zyrtarë në pension dhe nga 
të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë. Sfera e veprimit të këtij këshilli ishte e kufizuar 
vetëm në çështjet që kishin lidhje me të. Por, në të vërtetë, kjo sferë ishte e papërcaktuar 
mirë, pasi në këtë mënyrë ai mund të përgatiste legjislacionin mbi gjithçka që dëshironte, 
meqë thuajse gjithçka mund të konsiderohej e lidhur me të. Ky këshill ishte i përbërë nga 
dhjetë anëtarë me kohë të plotë pune, të zgjedhur nga zyrtarët e moshuar nga të katër 
institucionet e Klasës Sunduese.154 Zyrat e reja qendrore të këshillit u ndërtuan pranë 
Portës, duke treguar se sado që urdhërohej Tanzimati nga sulltani, këto reforma kryheshin 
nga Mustafa Reshit pashai dhe kolegët e tij më shumë sesa nga pallati. Pas një hapjeje 
zyrtare në praninë e sulltanit (8 mars 1840), këshilli e filloi punën e tij me një intensitet të 
paparë ndonjëherë në rrethet qeveritare osmane. Diskutimet u rregulluan siç duhej, në 
mënyrë që të gjithë anëtarët të mund të dëgjoheshin, pavarësisht nga posti i tyre. Anëtarët 
nuk mund të largoheshin nga salla gjatë diskutimeve. Askush nuk mund ta ndërpriste 
folësin derisa ai të mbaronte. Me kalimin e kohës, këshilli filloi të thërriste dhe të merrte 
në pyetje zyrtarët e ministrive, të paktën ata të Portës, edhe pse këta të fundit nuk e kishin 
të detyrueshme të ishin të pranishëm apo të përgjigjeshin nëse nuk dëshironin. Gjithashtu, 
u bënë përpjekje për të ndryshuar rekomandimet individuale, në mënyrë që mes anëtarëve 
të këtij këshilli të kishte konsensus, por disa nga këto përpjekje u hodhën poshtë me 
shumicë votash, ndërkohë që sulltani informohej në lidhje me shkaqet e mospërputhjes së 
mendimeve. Kështu, ai mund të jepte gjykimin e tij vetjak mbi çështjet përkatëse.  
 
Pvarësisht nga rregullat, në Këshillin e Lartë lindën shpejt probleme. Disa anëtarë të tij 
ruanin pozitat e mëparshme dhe dërgonin përfaqësues për të marrë pjesë në mbledhjet e 
këshillit. Meqë pjesëmarrja ishte shpesh e pamjaftueshme, vendimet shtyheshin. Këshilli 
i Ministrave filloi të mblidhej në të njëjtën kohë me Këshillin e Lartë, duke e bërë thuajse 
të pamundur për këtë të fundit që të thërrasë dikë nga Porta për të dëshmuar apo për të 
siguruar informacion të nevojshëm. Anëtarët e moshuar vazhduan të triumfonin në 
debate, kështu që përvoja dhe gjykimi i anëtarëve të rinj nuk merrej parasysh. Për të 
zgjidhur këto probleme, Këshilli nxorri një rregull të ri (18 korrik 1841), i cili siguroi një 
pozitë të barabartë për të gjithë anëtarët, si dhe caktoi ndëshkime për ata që nuk e 
respektonin ndonjërën nga rregullat e mëparshme. Në të njëjtën kohë, anëtarët u 
urdhëruan të ndaheshin në komisione të vogla ekspertësh për të marrë parasysh 
propozimet përpara sesa ato të diskutoheshin apo të vendoseshin në mbledhjet e 
përgjithshme. Kështu, ata hodhën bazat e llojit dikasterial të organizimit, që do të çohej 
më tej nga pasardhësit e tyre. Në mënyrë që ministrat dhe zyrtarët e tjerë të rëndësishëm 
të ishin të pranishëm në mbledhje, Këshilli i Lartë u urdhërua t'i bënte mbledhjet e tij të 
shtunave, ndërkohë që Këshillit të Ministrave iu ndalua t'i realizonte mbledhjet në këto 
ditë. Në fund, Këshilli i Lartë u urdhërua jo vetëm që të shprehte mendimet e tij mbi 
propozimet ligjvënëse të bëra nga organizmat e tjera, por edhe të hartonte projektin e tij 
të ligjeve dhe të rregullave (tezakir), i cili u bë bazë e legjislacionit të mëvonshëm të 
Tanzimatit.  

                                                 
154 BVA, Meclis-i Tanzimat, I, 4-6; TV, 519. 
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Në pjesën më të madhe, rregullorja e re e arriti qëllimin e saj dhe gjatë 15 viteve në 
vazhdim, Këshilli i Lartë e ushtroi veprimtarinë e tij në mënyrë të suksesshme si organi 
më i rëndësishëm ligjvënës. Për të qenë të sigurt, Burrat e Tanzimatit bënë çmos që ky 
këshill t'u bindej dëshirave të tyre, duke i ruajtur postet me paga të larta të kryetarit dhe të 
zëvendëskryetarit të këshillit për anëtarët që u bindeshin më së shumti kërkesave të 
Portës dhe duke ua ndryshuar rrogat anëtarëve të tjerë në përputhje me epshmërinë në 
diskutimet e çështjeve të rëndësishme. Mbi 90% e rekomandimeve të këshillit shpalleshin 
nga sulltani pa ndonjë ndryshim të mundshëm. Këshilli ushtronte, gjithashtu, një detyrë 
gjyqësore, duke vepruar si një gjykatë e veçantë administrative e shkallës së parë për 
gjyqet e udhëheqësve të rëndësishëm administrativë dhe politikë, të akuzuar për shkelje 
të ligjit, dhe si gjykatë apeli për rastet penale të përcaktuara nga këshillat provincialë 
sipas kodit penal të Tanzimatit.155 
 
 
 
Këshilli i Tanzimatit 
 
Sidoqoftë, vetë suksesi i Këshillit të Lartë solli fundin e tij. Ai e mori plotësisht përsipër 
barrën e përgatitjes së legjislacionit, saqë u mbingarkua nga moria e punës dhe mbeti 
shumë prapa. Ky ishte edhe faktori kryesor që ndikoi në ngadalësimin e reformave të 
Tanzimatit menjëherë pas Luftës së Krimesë. Përveç kësaj, tashmë Tanzimati ishte në 
duart e brezit të dytë të Burrave të Tanzimatit, të drejtuar nga Mustafa Reshit pashai. 
Kështu, për arsye si administrative, ashtu edhe politike, në vitin 1854, Këshillit të Lartë iu 
lanë vetëm detyrat gjyqësore, ndërkohë që, paralelisht me të, u krijua një organizëm i ri 
ligjvënës me emrin Këshilli i Lartë i Tanzimatit (Meclis-i Ali-i Tanzimat)156.  
 
Objektivi kryesor i këshillit të ri ishte thjesht të përmbushte dhe të shtrinte më gjerësisht 
reformat e Tanzimatit. Për t'i dhënë pushtetin e duhur për plotësimin e legjislacionit, ai 
doli si një strukturë e veçantë dhe e barabartë me Këshillin e Ministrave. Ky këshill 
qëndronte mbi ministritë dhe kryetarit të tij iu dhanë kompetenca të drejpërdrejta për 
çështjet që kishin lidhje me sulltanin. Ndërsa Këshillit të Lartë i ishte lejuar ligjërisht që 
të shqyrtonte vetëm çështjet që kishin të bënin me të, këshilli i ri mund të trajtonte çdo 
çështje që e shihte të arsyeshme, si dhe mund të pranonte propozime nga ana e zyrtarëve 
apo e shtetasve të tjerë, duke i përfshirë për herë të parë këta të fundit në procesin e 
ligjvënies. Ai mund të thërriste zyrtarë për të dëshmuar dhe mund të dërgonte 
përfaqësuesit e tij për të siguruar të dhëna nga raportet e ministrave dhe për të zbuluar se 
si po i zbatonin ata ligjet. Kjo ishte hera e parë që nga koha kur reformatorët ndanë 
detyrat ligjvënëse dhe ekzekutive në Perandorinë Osmane, që pushteti ligjvënës fitonte 
njëfarë të drejte mbikëqyrjeje mbi pushtetin ekzekutiv, duke nisur, kështu, udhën e gjatë 
drejt qeverisjes së përgjegjshme parlamentare. Pa miratimin e Këshillit të Tanzimatit, nuk 

                                                 
155 Shaw, “Ottoman Legislative Councils”, f. 54-63. 
156 26 shtator 1854, BVA, İrade, Meclis-i Mahsus 79; Meclis-i Tanzimat, I, 1-3, 6-10; TV 
519 (14 xhemazi I 1271). 
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mund të bëhej asnjë ndryshim në ligj. Departamentet dhe ministritë mund të propozonin 
rregulla për vete, por edhe këto nuk mund të zbatoheshin para se të kalonin nëpër 
procesin e plotë ligjvënës.  
 
Megjithatë, vazhdimësia e këtij këshilli shkaktoi shpejt konfuzion dhe konflikte autoriteti. 
Megjithëse këshilli i vjetër mundohej ta kufizonte veten vetëm në çështjet gjyqësore, në 
të vërtetë, ai vazhdoi të hartonte kode ligjvënëse të vetat. Marrëdhënia midis këtyre dy 
organizmave duket se varej nga politika e luhatshme e kohës. Këshilli i Tanzimatit kishte 
epërsi kur Aliu dhe Fuati ishin në pushtet dhe Këshilli i Lartë doli në skenë kur armiqtë e 
anëtarëve të tij morën kryeveziratin. Në të njëjtën kohë, duke qenë se nevoja për të 
organizuar dhe riorganizuar trupat qeveritare gjatë viteve të fundit të Tanzimatit u rrit, 
ngarkesa në Këshillin e Tanzimatit qe aq e madhe, saqë ai duhej t'ia kalonte një pjesë të 
punëve të tij këshillit të vjetër. Ky i fundit ishte shumë i zënë me çështjet e veta 
ligjvënëse e gjyqësore, saqë duhej t'i ndante punët e tij në pesë komisione të specializuara 
për administrimin, financën, ushtrinë, çështjet e jashtme dhe ato të drejtësisë. Rritja e 
tepërt e ngarkesës së këtyre dy këshillave erdhi si pasojë e krijimit të këshillave 
provincialë ligjvënës, të cilët sollën në Stamboll një sërë propozimesh që kishin lidhje me 
fushën e tyre. Shtimi i numrit të anëtarëve në të dy këshillat në nivelin qendror solli 
ndërlikime dhe vonesa të mëtejshme. Anëtarët e gjykonin më të lehtë t'i shmangeshin 
shprehjes së mendimit dhe në këtë mënyrë debatet mbizotëroheshin nga konfliktet 
politike dhe personale. Puna e prapambetur në qendër shpejt shkaktoi paraliza të 
ngjashme edhe në provinca. Si rrjedhojë, në vitin 1860, Këshilli i Tanzimatit ra në të 
njëjtën amulli si në kohën e krijimit të tij.157  
 
 
 
 
Këshilli i Lartë i Vendimeve Juridike 
 
Nga një shqyrtim më i hollësishëm i gjendjes, vihet re se vështirësia qëndronte në prirjen 
e vjetër osmane për të krijuar institucionet e reja që do të merreshin me problemet e 
kohës pa i shkatërruar të vjetrat, apo në lidhjen e këtyre të dyjave. Në përfundim, një 
urdhër i lëshuar më 9 shtator 1861 shprehu një përpjekje për të racionalizuar procesin 
ligjvënës, duke i bashkuar dy këshillat në një të vetëm, me emrin Këshilli i Lartë i 
Vendimeve Juridike (Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye). Ky i fundit ndahej në tri 
departamente: (1) Departamenti i ligjeve dhe i rregullimeve, që i ngarkoheshin detyrat 
ligjvënëse të të dy këshillave; (2) Departamenti i Administrimit dhe i Financës, i ngarkuar 
me detyrën e shqyrtimeve administrative; dhe (3) Departamenti i Çështjeve Gjyqësore, që 
do të kishte detyrat gjyqësore të Këshillit të Lartë, duke luajtur rolin e gjykatës së apelit 
për rastet e kaluara nga këshillat provincialë të drejtësisë dhe rolin e gjykatës së shkallës 
së parë në rastet e përfshirjes së zyrtarëve të qeverisjes qendrore. Këshilli në tërësi dhe 
deparatamentet e tij mund të jepnin propozimet dhe këshillat e veta mbi ligjet. Për të 
përshpejtuar ecurinë e punës, u lejua që çështjet të trajtoheshin në varësi të shkallës së 

                                                 
157 Shaw, “Ottoman Legislative Councils”, f. 63-69. 



 118 

rëndësisë së tyre. Për probleme të rëndësishme bëheshin votime të fshehta dhe me pak 
diskutime, që tashmë paraqiteshin në mënyrë anonime në protokolle të veçanta. Meqë 
anëtarët e këshillit emëroheshin ende nga Këshilli i Ministrave, aftësia e tij për ta 
mbikëqyrur këtë të fundit ishte e kufizuar, pavarësisht nga e drejta për hetime. Por, 
pushteti i tij për të hetuar anëtarët e ekzekutivit dhe për t'i vënë në provë këta zyrtarë, çoi 
në rritje të efikasitetit në mbikëqyrjen e qeverisë. Efikasiteti i ligjvënies në këshillin e ri 
ndihmoi pozitivisht në suksesin e Tanzimatit në kohën kur Aliu dhe Fuati ishin në pushtet 
gjatë viteve 1860.158 
 
 
 
 
 
Këshilli i Shtetit (Şurayı Devlet) dhe Këshilli i Rregullimeve Gjyqësore (Divan-ı 
Ahkâm-ı Adliye) 
 
Ndryshimi në procesin ligjvënës nuk ndodhi aq shumë për shkak të dështimeve të reja 
nga ana e Këshillit të Lartë, sesa si pasojë e kritikës së bërë ndaj autokracisë së 
Tanzimatit si prej evropianëve, ashtu edhe prej intelektualëve të rinj osmanë, që 
mendonin se arritjet e Tanzimatit nuk do të kishin asnjë kuptim po të mos përshtatej dhe 
përhapej parimi i përfaqësimit. Edhe pse Fuati dhe Aliu besonin në idenë e reformimit 
nga lart, suksesi i këshillave përfaqësues provincialë dhe trysnia e vazhdueshme e 
Anglisë i bindën ata për ndryshime të mëtejshme në nivelin qendror. 
 
Kështu, në vitin 1867, Këshilli i Lartë u nda sërish në dy organizma të veçanta ligjvënëse 
dhe gjyqësore. I pari u quajt Këshilli i Shtetit (Şurayı Devlet), kurse i dyti Këshilli i 
Rregullimeve Gjyqësore (Divan-ı Ahkâm-ı Adliye), me kryesues përkatësisht Mithat 
pashain dhe Ahmet Xhevdet pashain. Këshilli i ri i Rregullave Gjyqësore merrej me rastet 
që kishin lidhje me ligjet dhe rregullat laike dhe luante rolin e gjykatës së apelit për 
sistemin civil të quajtur “nizamije”, që u formua në atë kohë. Nga ana tjetër, Këshilli i 
Shtetit u kthye edhe në organizmin qendror ligjvënës. Këshilli i Shtetit përgatiste të gjitha 
planet për ligjet dhe rregullat, shqyrtonte çështjet e administrimit publik, zgjidhte 
konfliktet midis organizmave ekzekutive dhe gjyqësore, u jepte këshilla ministrive për 
zbatimin e ligjeve dhe rregullave në fuqi dhe gjykonte zyrtarët qeveritarë të akuzuar për 
shkelje dhe shpërdorime të postit. Ai ishte i ndarë në pesë departamente me nga dhjetë 
anëtarë secili: departamenti i brendshëm dhe ai i luftës, departamenti për ndihmat 
financiare dhe fetare, departamenti i drejtësisë dhe i ligjeve, departamenti i punëve 
publike, i tregtisë dhe i bujqësisë si dhe departamenti i arsimit publik. Për herë të parë, 
anëtarët e këtij këshilli ishin përfaqësues të interesave kryesore në Perandori edhe pse një 
përfaqësim i tillë ishte me kufizime të mëdha. Të gjithë anëtarët e këshillit emëroheshin 
në mënyrë zyrtare nga sulltani. Propozimi i anëtarëve bëhej si nga qeveritarët, ashtu edhe 
nga zyrtarët bashkiakë, të cilët, nga ana e tyre, i merrnin këto propozime nga këshillat 
konsultativë, miletet dhe drejtuesit e esnafëve. Në fund, anëtarët zgjidheshin nga Këshilli 
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i Ministrave nga listat e kandidatëve që përfaqësonin të gjitha grupet nëpër provinca. 
Këtyre listave u shtoheshin emra të tjerë vetëm në raste shumë të rralla. Në këtë mënyrë, 
të gjitha shtresat dhe interesat kryesore të myslimanëve dhe të jomyslimanëve ishin të 
përfaqësuara dhe këta përfaqësues siguruan, kështu, një lloj përfshirjeje popullore në 
procesin legjislativ në nivelin qendror.  
 
Por, si pasojë e këtij lloji të kufizuar përfaqësimi, kompetencat e Këshillit të Shtetit u 
zvogëluan shumë në krahasim me ato të organizmave të tij paraardhës. Ky këshill mund 
të trajtonte vetëm çështjet që kishin lidhje me të dhe ministritë e departamentet mund ta 
shmangnin atë e t'i paraqisnin propozime të drejtpërdrejta ligjvënëse Këshillit të 
Ministrave. Ai nuk mund të kontrollonte më buxhetin e shtetit apo të merrte në pyetje 
ministrat, detyra këto që i kaluan një asambleje të veçantë vjetore të ministrave dhe të 
njerëzve të rëndësishëm (“Meclis-i Umumi” ose Këshilli i Përgjithshëm). Pavarësisht nga 
trysnitë liberale, Aliu dhe Fuati ishin të sigurt që Këshilli i ri i Shtetit do t'i nënshtrohej 
Portës dhe nuk do të pengonte procesin e ligjvënies.159 Megjithatë, praktikisht, e drejta e 
Këshillit të Shtetit për të hetuar mbi zbatimin e ligjeve dhe të rregullave i dha një mjet për 
të fituar më shumë pushtet nga ç'ishte parashikuar në rregullore. Përveç kësaj, karakteri 
përfaqësues i tij, edhe pse i kufizuar në njëfarë shkalle, i nxiti anëtarët që të bëheshin më 
të pavarur nga ministrat sesa paraardhësit e tyre.  
 
Me kalimin e kohës, strukturat e të dy organizmave u ndryshuan. Më 6 maj 1869, 
Këshillit të Shtetit i kaluan një sërë detyrash gjyqësore dhe për kryerjen e tyre u formua 
një departament i ri, i quajtur Departamenti i Çështjeve Gjyqësore. Tashmë, Këshilli i 
Drejtësisë shërbente kryesisht si një gjykatë apeli për rastet e gjykimeve të nivelit të ulët, 
duke hedhur, kështu, bazat e një gjykate bashkëkohore apeli (Mahkeme-i Temyiz), ndërsa 
Këshilli i Lartë mori të drejtën e gjykimit mbi konfliktet ndërmjet zyrtarëve gjyqësorë e 
administrativë, si dhe mbi apelimet ndaj vendimeve provinciale në lidhje me drejtësinë 
administrative. Në fakt, drejtësia administrative u bë një pjesa kaq e rëndësishme e punës 
së këshillit, saqë Departamenti i Çështjeve Gjyqësore u nda në sektorët penalë dhe civilë, 
kurse departamenti i brendshëm dhe ai i arsimit u bashkuan në një të vetëm, duke e lënë 
këshillin me gjashtë departamente, siç ishte më parë.  
 
Gjatë kësaj periudhe të Tanzimatit, Këshilli i Shtetit e zhvillonte pjesën më të madhe të 
veprimtarisë së tij me anë të departamenteve të veçanta dhe rrallëherë funksiononte si një 
strukturë e plotë, gjë që shkaktoi edhe një kritikë të pajustifikueshme nga ana e të huajve 
dhe e disa osmanëve që e vlerësuan këtë këshill si joaktiv dhe joefikas. Në të vërtetë, ai 
vazhdoi të funksiononte me efikasitet, duke lehtësuar zbatimin e legjislacionit dhe duke 
rritur edhe funksionimin e departamenteve ekzekutuese me anë të mbikëqyrjes së plotë 
mbi to. Kur Mahmud Nedimi u bë kryevezir në 1871, ai u përpoq ta riorganizonte atë në 
tri departamente: në departamentin për legjislacionin mbi reformat, në atë për çështjet e 
brendshme dhe në departamentin e çështjeve gjyqësore, duke e përdorur këtë riorganizim 
si një mjet për të hequr qafe përkrahësit e Mithatit (10 shkurt 1872). Megjithatë, meqë një 
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përpjekje e tillë doli të ishte vetëm pjesërisht e suksesshme, ai vazhdoi të shfuqizonte 
pjesën më të madhe të funksioneve administrative dhe gjyqësore të këshillit (12 qershor 
1875), duke i lënë atij vetëm detyra ligjvënëse, të cilat shumë shpejt iu morën nga këshilli 
i ri i reformës (Islahat Komisyonu), i drejtuar nga Ahmet Xhevdeti, por i përbërë 
kryesisht nga njerëzit e Mahmud Nedimit. Menjëherë pasi Mithati u bë kryevezir, e 
shfuqizoi këtë këshill dhe riktheu në detyrë Këshillin e Shtetit, me departamente të 
veçanta që merreshin me punët publike, arsimin, luftën dhe administrimin e provincave. 
Më vonë do të shohim se si këshilli vazhdoi të funksiononte si organizmi kryesor 
ligjvënës i Perandorisë si gjatë periudhës së parlamentit (1876-1878), ashtu edhe më 
vonë.160 
 
 
 
 
Këshilli i Ministrave 
 
Maja e organeve ligjvënëse dhe ekzekutive të qeverisjes në nivelin qendror ishte Këshilli 
i Ministrave (“Meclis-i Vükelâ”, i quajtur edhe me emrin “Meclis-i Hass”, apo Këshilli i 
Sulltanit), i cili tashmë u bë organizmi kryesor ligjvënës dhe ekzekutiv. Ndërkohë, 
Këshilli Perandorak u kthye në një lloj këshilli konfidencial, që shërbente për sigurimin e 
pagave të njerëzve të favorizuar nga pallati, si dhe për miratimin e disa akteve 
diplomatike dhe ligjvënëse. Përbërja e saktë e Këshillit të Ministrave ndryshonte, por 
përgjithësisht, ajo përfshinte të gjithë ministrat, shejhulislamin, seraskerin dhe 
kryeadmiralin ose, më shpesh, zëvendësit e tyre, drejtorët (myshirët) e departamenteve të 
policisë dhe të Depos së Armëve (Tophane) të Stambollit, zëvendësi i kryevezirit, 
drejtorët e departamenteve të taksave (Rüsumat Emini) dhe të të ardhurave të tjera 
(Defter-i Hâkani). Zakonisht, në këtë këshill bënte pjesë edhe zëvendësi apo kethydaja 
(kethüda) i nënës mbretëreshë, i cili përfaqësonte pallatin. Meqë anëtarët e këtij këshilli 
emëroheshin dhe ishin pëgjegjës para sulltanit për departamentet e tyre, ata ishin 
relativisht të pavarur nga kryeveziri, të paktën në teori, duke pasur, kështu, mungesë të 
atij uniteti dhe të asaj përgjegjësie që karakterizojnë një kabineti bashkëkohor, me 
përjashtim, ndoshta, të ditëvë me të fuqishme të Reshitit, të Aliut e të Fuatit, si dhe në 
ditët e fundit të Turqve të Rinj. Në të shumtën e rasteve, anëtarët e këtij këshilli kishin 
shumë pak kotroll qendror dhe në diskutimet e tyre mbizotëronin mendimet politike 
vetjake, çka e bërnte shumë të vështirë vënien në jetë të detyrave përkatëse.  
 
Megjithatë, Këshilli i Ministrave përmbushi një sërë detyrash të rëndësishme politike dhe 
ligjore. Pas vitit 1850, ishte pikërisht ky këshill që bënte betimin para sulltanëve të rinj në 
ceremoninë zyrtare të kurorëzimit, i ndjekur nga betime më të përgjithshme të anëtarëve 
të Klasës Sunduese. Ai këshillonte kryevezirin dhe sulltanin mbi çështje të rëndësishme, 
si dhe mbi propozimet ligjvënëse, miratonte buxhetin e shtetit si pjesë e procesit ligjvënës 
dhe kishte të drejtën të hartonte ligje. Vendimet e këtij këshilli shpalleshin në formën e 
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protokolleve shtjelluese (müzakerat zabıt varakası), të paraqitura për secilën nga çështjet, 
dhe përmbanin përmbledhje mbi çështjet, argumentet përkrahëse dhe kundërshtuese, si 
dhe vendimet e këshillit. Përveç kësaj, në rastet e çështjeve ligjvënëse, këto protokolle 
shoqëroheshin me formulime të veçanta (mazbata), që përmbanin versionin përfundimtar 
të ligjit dhe të rregullimit ligjor në lidhje me to. Këshilli mund të propozonte shpesh 
ndryshime në ligjet e marra nga këshillat ligjvënës. Më pas, ishte në dorën e sulltanit të 
vendoste mbi formën përfundimtare përpara shpalljes së iradesë (vullnetit) së tij, së 
bashku me sqarimet përkatëse për miratimin ose jo të çështjes në fjalë.  
 
 
 
 
Sulltanati  
 
Duke mbetur, së paku, si qendrat simbolike të pushtetit në qeverinë dhe shoqërinë 
osmane, Abdylmexhidi dhe Abdylazizi u përpoqën t’i ndryshonin organizimin dhe 
praktikën e sulltanatit me sa mundësi që kishin, në mënyrë që ato të pajtoheshin me 
modernizimin e jetës osmane; modernizim ky, që ishte në rritje të vazhdueshme. Duke ua 
lënë në dorë Pallatin e Topkapësë të afërmve dhe zëvendësve të tyre, ata u zhvendosën në 
pallatin e Dollmabahçesë, mbi Bosfor. Ndërsa ky pallat përdorej si vend për pritjet 
zyrtare, për ceremonitë dhe për mbledhjet e këshillit, Abdylmexhidi e kalonte pjesën më 
të madhe të kohës së tij në një pallat të ri që ndodhej pak më në veri, në Çëraan 
(Çırağan), ndërtimi i të cilit nisi nga Mahmudi II në vitin 1836 dhe u mbyll nga 
Abdylazizi në 1872. Çëraani, me dhomat e stilit evropian për sulltanin dhe familjen e tij, 
si dhe me kopshtet e bukura, u bë shumë shpejt banesa e preferuar për të gjithë anëtarët e 
familjeve perandorake dhe për shërbyesit e tyre. Koha e verës kalohej në Kaëthane, në 
majën e Kepit të Artë, qendra legjendare e argëtimeve të Ahmetit II gjatë Periudhës së 
Tulipanit, ndërsa një pjesë e madhe e kësaj stine kalohej në pallatin e ri, i ndërtuar në 
bregdetin anadollian të Bosforit, në Bejlerbej. Meqë detyrat e qeverisë u morën përsipër 
nga Porta, sulltani dhe rrethi i tij kishin më shumë kohë për zbavitje. Me kalimin e kohës, 
pallati Çëraan doli të ishte shumë i vogël për familjen e madhe perandorake, kështu që 
dalëngadalë ai u braktis dhe u la në një gjendje të keqe. Nga ana tjetër, në fillim të vitit 
1865, pallatit të Dollmabahçesë iu bënë shtesa dhe modernizime të tjera. Përveç kësaj, 
për sulltanin dhe rrethin e afërt të tij, u ndërtua një tendë e re në kodrat mbi Dollmabahçe, 
në Jëlldëz. Megjithatë, zyrat që merreshin me çështjet zyrtare të sulltanatit, si dhe 
apartamentet e princave, mbetën në pallatin e vjetër.161 
 
Duke pasur, të paktën, katër banesa perandorake në zotërim të sulltanit, të familjes dhe të 
rrethit të tij, organizimi i strukturave të brendshme të pallateve të reja u bë gjithnjë e më i 
ndërlikuar. Organizimi i Pallatit të Topkapësë mbeti i pandryshuar, me postet e tij të 
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mbushura nga zëvendësit dhe pensionistët. Stafi i ri u vu në dispozicion të pallateve të 
reja, në të shumtën e rasteve me shpenzimet e Thesarit Perandorak, kurse thesari i 
sulltanit paguante vetëm për ushqimin, veshjen dhe nevojat e tjera personale të 
sundimtarit dhe të familjes së tij. Mahmudi II u përpoq t'i administronte të gjitha 
shpenzimet më anë të thesarit të tij privat (Ceb-i Hümayun), drejtori i të cilit u bë 
mbikëqyrës i Shërbimit të Brendshëm të Pallatit (Enderun-u Hümayun Nazırı), por kjo 
nuk mjaftonte, pasi thesari vazhdoi të qëndronte në Pallatin e Topkapësë, ndërkohë që 
sulltani dhe familja e tij shkonin shumë rrallë atje. Prandaj, për këtë arsye, në vitin 1866, 
Abdylazizi krijoi thesarin e ri të sulltanit (Hazine-i Hassa) në pallatin Çëraan, duke  
përfshirë në të edhe thesarin e vjetër, i cili mbeti në Pallatin e Topkapësë, kurse 
mbikëqyrësi i ri i thesarit (hazine-i hassa nazırı) ishte përgjegjës për strukturën e 
administrimit dhe të financës në të gjitha pallatet perandorake. Personeli u nda në disa 
sekretari të drejtuara nga kryesekretari: kujdestaria (kurena) për shërbimet vetjake; dhe 
personeli i mabejinëve (mâbeyin), që formonin grupin kryesor të shërbëtorëve dhe të 
administratorëve në pallatet e reja. Në vitin 1866, zyra e kryetarit të mabejinëve u 
bashkua me atë të mbikëqyrësit të thesarit të sulltanit për të formuar një post të ri, atë të 
marshallit të ndërmjetëm (mâbeyin müşiri), me të njëjtën gradë si feldmarshallët (müşir) 
që drejtonin ushtritë e provincave. Me anë të këtij titulli, drejtori i çështjeve vetjake të 
sulltanit u bë një nga zyrtarët më të rëndësishëm të shtetit jo vetëm në kohën e sundimit 
të Abdylazizit, por edhe më vonë, gjatë periudhës së pasadhësit të tij, Abdylhamitit II, kur 
pallati drejtonte çështjet shtetërore. Një ndryshim tjetër i madh, i bërë gjatë periudhës së 
fundit të atij shekulli, ishte edhe shtimi i adjutantëve ushtarakë (yâverân-ı harp) dhe 
ndarja e tyre në dy grupe: (1) “Yâverân-ı Ekrem”, drejtues të dalluar politikë dhe 
ushtarakë që përbënin Këshillin Konfidencial të sulltanit, që, së bashku me Këshillin e 
Ministrave, e këshillonin atë për drejtimet politike dhe administrative; dhe (2) “Fahri 
Yâverân-i Ekrem”, që përbënin truprojën e nderit të sulltanit.  
 
Gjatë shekullit XIX, zakonet dhe mënyrat e sjelljes së sulltanit ndryshuan në mënyrë të 
ndjeshme. Veçimi i dikurshëm u braktis, në fillim për shkak të nevojës së thjeshtë për të 
udhëtuar përgjatë rrugëve të qytetit për të kryer faljen e së premtes në zonën tradicionale, 
në xhaminë e Shën Sofisë, jashtë Pallatit të Topkapësë (edhe pse në pallatet e reja u 
ndërtuan xhami private), e, natyrisht, edhe shkak të ndryshimeve stinore të banesës. 
Përveç kësaj, tashmë sulltanët shfaqeshin në publik kur merrnin pjesë në pritjet e 
organizuara në ambasadat evropiane ose dilnin për të parë shfaqjet teatrale. Ata filluan të 
udhëtonin rregullisht jashtë kryeqytetit për të hetuar mbi kushtet dhe për të parë se si 
zbatoheshin ligjet e reja. Në vitin 1846, Abdylmexhidi shkoi në Rumeli. Më 1850, ai 
lundroi përmes Dardaneleve për në Limnos, Kretë, Samos dhe Rod, ku takoi Abas 
pashain, guvernatorin e Egjiptit, përpara se të kthehej nëpër Izmir. Abdylazizi udhëtoi për 
në Izmir dhe Bursa në vitin 1862, në Aleksandri dhe Kairo një vit më pas, që ishte edhe 
vizita e parë e një sulltani në Egjipt që nga koha e pushtimit nga Selimi II, dhe, së fundi, 
në verën e vitit 1867, ai shkoi në Paris me ftesë të perandorit Napoleoni III, për të marrë 
pjesë në hapjen e Ekspozitës Botërore, të zhvilluar në këtë qytet. Më pas, Abdylmexhidi 
vazhdoi udhëtimin në Londër, ku lundroi në Tamiz me mbretin dhe vizitoi Pallatin e 
Bakingamit përpara se të inspektonte flotën britanike në Portsmouth.162 Në të vërtetë, të 
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gjitha këto ndryshonin shumë nga veprimtaritë e sulltanëve në të kaluarën, veçimi i plotë 
i të cilëve krijoi një atmosferë droje e madhështie që ishte pjesë se traditës, sipas të cilës 
shtetasve u mësohej ta nderonin sundimtarin e tyre. Në këtë mënyrë, hapja e re, e 
shoqëruar me një rritje të kalimit të përgjegjësisë administrative drejt Portës, filloi ta 
dobësonte edhe më shumë pushtetin e sulltanit.  
 
 
 
 
Administrimi lokal dhe organizimi ushtarak 
 
Për të arritur objektivin kryesor të Tanzimatit, atë të rritjes së kontrollit qendror mbi 
provincat, u bënë disa përpjekje. Në fillim u dobësua pushteti i guvernatorëve të 
provinciave, duke ua kaluar detyrat e tyre nënpunësve të dërguar dhe të besuar nga 
Stambolli. Më vonë, shteti u përpoq të drejtonte me anë të guvernatorëve, duke ua 
rikthyer kompetencat, por duke rritur kontrollin mbi ta në mënyra të tjera. Zgjidhja 
përfundimtare ishte ndërthurja e këtyre dy elementeve, me qeverisjen vendore si 
pasqyrim të një shkalle më të ulët të strukturës administrative qendrore, por me kontrolle 
nga ana e saj për të garantuar autoritetin e Stambollit.  
 
Faza e parë, e përpunuar nga vetë Mustafa Reshit Pasha përpara Luftës së Krimesë, u 
ngrihej mbi mendimin se pjesa më e madhe e keqqeverisjes dhe e paaftësisë së 
administrimit vendor në të kaluarën kishin ndodhur për shkak të sistemit që i krijoi 
mundësinë shumicës së nënpunësve provincialë, që nga nga tagrambledhësit e deri te 
guvernatorët, që t’i ruanin pozitat e tyre në mënyrë autonome, pa pasur ndonjë 
mbikëqyrje apo kontroll të vërtetë nga qeverisja qendrore, për sa kohë që ata kryenin 
shërbimet përkatëse apo paguanin taksat që u kërkoheshin. Kështu, për ta ndrequr këtë 
gjendje, pas Dekretit të Gjylhanesë, u ndërmorën një sërë masash.  
 
Më 7 shkurt 1840, u riorganizua sistemi i vjetër i taksave, në të cilin taksat e ndryshme, 
që më parë justifikoheshin në bazë të ligjit fetar (tekalif-i şeriye) apo taksat e vjelura si 
taksa të zakonshme (tekalif-i örfiye), u zëvendësuan nga taksa e standardizuar e 10 
përqindëshit mbi prodhimin, e quajtur me emërtimin tradicional “ashar” (“âşâr”, e 
dhjeta), taksa fikse për kokë, për gjënë e gjallë, xhizja kanonike apo taksa për 
jomyslimanët (cizye), si dhe taksa të tjera të quajtura “myretebat” (mürettebat). Të gjitha 
këto taksa vendoseshin në varësi të të ardhurave të taksapaguesve dhe të mundësisë së 
tyre për të paguar. Tashmë, vjelja e taksave nuk bëhej më nga guvernatori apo fermerët e 
caktuar prej tyre, por nga tagrambledhës civilë (muhassıl-ı emval), të dërguar nga 
Stambolli për të caktuar shumën dhe për të mbledhur taksat e çdo zone (sancak/liva), në 
këmbim të pagave të rregullta, të dhëna nga thesari. Humbja e autoritetit mbi vjeljen e 
taksave i bëri guvernatorët shumë më të varur nga pushteti qendror dhe premtonte për më 
shumë të ardhura për thesarin dhe për një sistem më të drejtë për shtetasit sesa ai i 
mëparshmi.163  
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Hapi i dytë ishte riorganizimi i ndarjeve administrative në secilën nga provincat, duke 
përdorur termin tradicional “sanxhak”, por duke ripërcaktuar kufijtë për të krijuar njësi të 
barabarta popullsie dhe pasurie. Në kohën e paraqitjes së reformave të Tanzimatit, çdo 
sanxhak kishte në krye një muhasëll (muhassıl) dhe, ndërkohë që pritej zgjerimi i 
reformave në zonat ku vazhdonte të zbatohej sistemi i vjetër, kajmakamët emëroheshin 
nga guvernatorët. Sanxhaqet ishin të ndara në qarqe, të njohura me emrin “kaza” dhe 
drejtoheshin nga mydyrët (müdür) apo administratorët e tyre. Këto kaza përbëheshin nga 
nënrajone apo nahije (nahiye), secila prej të cilave kishte, zakonisht, të paktën një qytet 
apo një fshat të rëndësishëm. Këto të fundit drejtoheshin nga kryebashkiakët apo myftarët 
(muhtar), nënpunës të caktuar fillimisht nga Mahmudi II për të përfaqësuar qeverisjen 
qendrore si në qytete, ashtu edhe në lagjet e Stambollit dhe të qyteteve të tjera të mëdha. 
Vendosja e kufijve të qartë të autoritetit midis këtyre nënpunësve ishte një hap përpara në 
racionalizimin e sistemit provincial të Perandorisë.164 
 
Hapi i tretë për dobësimin e pushtetit autonom të guvernatorëve ishte pajisja e tyre me 
këshilla konsultativë, të përbërë nga përfaqësues të Klasës Sunduese, si dhe nga 
përfaqësues të grupeve kryesore në çdo zonë. Këto këshilla ishin dy llojesh. Në 
kryeqytetet provinciale u krijuan këshilla të mëdhenj (büyük meclis) dhe secili prej tyre 
përbëhej nga 13 anëtarë, nga të cilët 7 përfaqësonin qeverinë (muhasëlli, vartësi i tij, shefi 
i policisë vendore, 2 shkrues të dërguar nga Stambolli për ta ndihmuar atë për çështjen e 
taksave, kadiu vendor, prifti ortodoks grek i zonës dhe një përfaqësues i miletit më të 
madh. Gjashtë anëtarët e tjerë ishin përfaqësues të njerëzve të rëndësishëm vendorë dhe 
të esnafëve.165 Kategoria e dytë e këshillave konsultativë, të shfaqur në vitin 1840, ishte 
ajo e këshillave të vegjël (küçük meclis), që u krijuan në secilën nga kazatë ku ishin 
zbatuar reformat provinciale të Tanzimatit, me një numër të kufizuar prej pesë anëtarësh: 
përfaqësuesi vendor i muhasëllit, kadiu, shefi i policisë dhe dy njerëz të rëndësishëm të 
zonës, njëri prej të cilëve duhej të ishte jomysliman, ndërsa tjetri mysliman. Ashtu sikurse 
administratorët ishin vartës të muhasëllëve, në të njëjtën mënyrë edhe këshillat e vegjël 
ishin vartës të këshillave të mëdhenj, të detyruar për t’ua paraqitur vendimet dhe 
rekomandimet e tyre këtyre të fundit për miratim. Sistemi, me anë të të cilit zgjidheshin 
përfaqësuesit popullorë, ishte shumë i ndërlikuar. Njerëzit e rëndësishëm të çdo fshati i 
zgjidhin anëtarët e tyre me short. Më pas, anëtarët e zgjedhur nga fshatra të ndryshëm 
mblidheshin në kryeqytetin e kazasë për të zgjedhur kandidatët e këshillit të saj, ndërkohë 
që anëtarët e këshillit të kazasë caktonin mes tyre njerëzit që do të përzgjidhnin 
përfaqësuesit për këshillat e sanxhakut dhe për ata provincialë. Kështu, për herë të parë, 
shtetasve iu dha e drejta të përfaqësoheshin, në njëfarë mënyre, në procesin e qeverisjes 
shumë kohë përpara se një përfaqësim i tillë të lejohej në qeverisjen qendrore. 
Megjithatë, në shumicën e rasteve, të zgjedhurit ishin anëtarë të institucioneve sunduese 

                                                 
164 Kaynar, f. 254-258; Lütfi, VI, 93; BVA, Mesail-i Mühimme 2, 23 sheval 1255. 
165 Shaw, “Origins of Representative Government” (Fillimet e qeverisjes pwrfaqwsuese), 
f. 53-142; BVA, İrade Dahiliye 356 (29 xhemazi I 1256); Cevdet Dahiliye 14547, 12226, 
1893. 



 125 

fetare, ekonomike dhe shoqërore dhe përfaqësonin interesat dhe dëshirat e tyre më shumë 
sesa ato të masës së popullit.166 
 
Hapi i fundit i përpjekjes së Mustafa Reshitit për të rritur kontrollin qendror mbi 
provincat, përfshiu një riorganizim të madh të ushtrisë. Në 1841, ushtria, tashmë e 
emërtuar zyrtarisht si “Asâkir-i Nizamiye-i Şahane” (Ushtarët e Rregullt të Sulltanit), për 
herë të parë u nda në reparte provinciale, ku secili prej tyre drejtohej nga një 
feldmareshall (müşir) i emëruar dhe vartës i seraskerit në Stamboll. Kjo gjë i dha fund 
përfundimisht kontrollit të guvernatorit mbi forcat ushtarake brenda territorit të tij. 
Truproja Perandorake (Hassa) u bë Ushtria Perandorake (Hassa Ordusu) dhe u vendos 
përgjatë Bosforit, nga Stambolli deri në Yskydar, me përgjegjësinë për të garantuar rend 
e siguri dhe për të zbatuar rregullat e Tanzimatit në Anadollin Veriperëndimor e në 
Trakë. Armata e tretë, ajo e Rumelisë, e ndodhur fillimisht në Manastir e më pas në 
Shkodër, u kujdes për pjesën e mbetur të zotërimeve evropiane të Perandorisë. Armata e 
katërt, ajo e Anadollit (Anadolu Ordusu), me qendër në Sivas, ruante Anadollin Lindor. 
Armata e pestë, e quajtur Armata e Arabisë (Arabistan Ordusu), e kishte bazën e saj në 
Damask dhe kontrollonte Sirinë, Kilikjan, Irakun dhe Gadishullin Arab deri më 1848, vit 
në të cilin, për dy zonat e fundit, u krijua ushtria e gjashtë me bazën e saj në Bagdad. Më 
pas u formuan armata të reja edhe në Jemen, në Kretë dhe në Tripoli të Libisë. Numri i 
saktë i pjesëmarrësve në ushtri dhe ndarja e regjimenteve të tyre në këmbësori, kalorësi, 
artilieri dhe rezerva varej nga kushtet vendore dhe ndryshonte së tepërmi. Gjithashtu, 
ndryshim kishte edhe në organizimin e brendshëm. Pavarësisht nga këto ndryshime, në 
përgjithësi, çdo regjiment këmbësorie apo allaj (alay) ndahej në tri batalione apo taborre 
(tabur) dhe secili prej tyre drejtohej nga një binbash (binbaşı); batalionet ndaheshin në 
toga e quajtura bylyqe (bölük) dhe manga, me nga dhjetë burra, dhe çdo togë komandohej 
nga një tetar apo onbash (onbaşı); në grupe me nga dy vetë me nga një rreshter apo çaush 
(çavuş), me nga katër me nga një teger apo mylazim (mülâzım); dhe me nga tetë vetë me 
nga një kapiten apo jyzbash (yüzbaşı). I gjithë regjimenti komandohej nga një kolonel 
apo mirallaj (miralay). Regjimentet e kalorësisë ndaheshin në 6 toga, kurse artilieria në 
12 bateri, të furnizuara me nga 72 topa për çdo regjiment, nga të cilët gjysma të 
lëvizshëm dhe gjysma të palëvizshëm.  
 
Ushtarëve që plotësonin shërbimin e tyre të rregullt, u kërkohej të shërbenin në forcat 
rezerviste (redif) për një periudhë shtesë prej 7 vjetësh. Ata ishin të organizuar në katër 
rajone të mëdha, të përqendruar në zyrat qendrore të ushtrisë provinciale në Stamboll, 
Izmir, Manastir dhe Sivas, me njësitë e tyre vartëse që ishin të vendosura në garnizonet e 
qyteteve më të mëdha, ku të gjithë ishin nën kontrollin e drejtpërdrejtë të myshirit 
përkatës. Gjithashtu, në të njëjtin vend ndodheshin edhe depot e rezervat, duke e pajisur, 
kështu, për herë të parë ushtrinë osmane, me një shërbim furnizimi të plotë dhe të pavarur 
në të gjithë Perandorinë. Forcat ushtarake provinciale dhe njësitë rezerviste u bënë, 
gjithashtu, baza e sistemit ushtarak laik të arsimit, i krijuar në nivelet fillore dhe të 
mesme, për të përgatitur të rinjtë për t’u bërë ushtarakë dhe nënpunës, duke formuar, 
kështu, një sistem alternativ të arsimit laik në Perandori. Myshirët ndihmoheshin edhe 
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nga anëtarët e fiseve të zonës, zakonisht të quajtur bashibozukë (başı bozuk), me 65,000 
luftëtarë që vinin nga kozakët, të cilët kishin hyrë në Perandori në zonën e Danubit, ashtu 
sikurse tartarët nga Dobruxhaja dhe luftëtarët turkmanë dhe ata kurdë nga Anadolli 
Lindor.  
 
Abdylazizi ishte shumë i interesuar për modernizmin e ushtrisë dhe të flotës në mënyrë 
që të ishte në gjendje të përballonte kërcënimin rus. Kështu, ai i rriti fondet e tyre 
financiare në mënyrë të konsiderueshme edhe pse, siç do ta shohim, një veprim i tillë 
shkaktoi vështirësi të tjera financiare. U blenë pushkë të reja nga Prusia, vend i cili u dha 
edhe ndihmën e nevojshme oficerëve për të mësuar përdorimin e tyre. Topa të kalibrit të 
madh u morën nga uzinat “Krupp” në Gjermani për të përforcuar mbrojtjen e 
ngushticave, të Danubit, të Karsit dhe të Erzurumit. Duke filluar nga viti 1869, si 
rrjedhim i ndikimit prusian, u nisën reforma të mëdha në organizimin e ushtrisë, kryesisht 
nën drejtimin e seraskerit të ri, Hysen Avni pashait (Hüseyin Avni Paşa), që ishte njëri 
nga të favorizuarit e Mustafa Reshitit dhe të Aliut. Në këtë kohë, organizimi i ushtrive të 
provincave u rishikua disi. Kështu, Truproja Perandorake u soll në Stamboll si Armatë e 
Parë. Armata e dytë e Danubit (Tuna Ordusu) u formua në Shumla. Armata e tretë mbeti 
me bazë në Manastir. Armata e Anadollit u zhvendos nga Sivasi në Erzurum. Armata e 
pestë dhe ajo e gjashtë mbetën në Damask e Bagdad dhe njësitë tashmë të ndodhura në 
Jemen, u organizuan duke formuar armatën e shtatë. Secilës armatë iu dha një numër i 
barabartë njerëzish, rreth 26,500 gjithsej, me gjashtë këmbësori, katër kalorësi, një 
regjiment me topa të lehtë dhe një me topa të rëndë, gjithashtu edhe njësi speciale që 
mund të nevojiteshin për të mbajtur fortesat në zonat përkatëse.167 
 
Ndërkohë, reformat fillestare provinciale të Mustafa Reshitit u minuan nga një numër i 
vogël zyrtarësh, si dhe nga pamjaftueshmëria që ekzistonte në vjeljen e taksave, çka solli 
zëvendësimin e fermerëve të taksave me tagrambledhës që paguheshin me pagë të 
rregullt. Guvernatorët nuk ishin në gjendje ta ndreqnin gjendjen e krijuar, meqë 
kompetencat e tyre ishin ngushtuar nga reformat e vitit 1840, kurse këshillat konsultativë 
nuk ishin të prirur për përmirësimin e gjendjes, sepse ata vazhdonin të përfaqësonin 
interesat e grupeve të tyre më shumë sesa ato të qeverisë. Zgjidhja e Reshitit (mars 1841) 
ishte që të zhdukte muhasëllët e dërguar nga Stambolli dhe t’ua dorëzonte provincat 
ushtrive të vetë provincave, ndërsa komandantët e tyre do të emëroheshin guvernatorë 
dhe ushtarakët e rangjeve më të ulëta kajmakamë të qarqeve. Ata, nga ana e tyre, do të 
zgjidhnin të shquarit vendës që të vepronin si mydyrë të kazave dhe të administronin 
çështjet financiare me ndihmën e nëpunësve të thesarit dhe të shkruesve të dërguar nga 
Ministria e Financave në Stamboll.168 Në kazatë më të vogla, këshillat konsultativë u 
shpërndanë në baza krejt të justifikuara, se ato s’kishin bërë asgjë tjetër përveç 
formalizimit të këshillave tradicionalë të të shquarve vendorë dhe u kishin siguruar atyre 
rroga në kurriz të qeverisë për të bërë atë që ata, në çdo rast, do ta kishin bërë gjithsesi 
për të mbrojtur interesat e tyre. Në vend të tyre, mydyrët u orientuan që të mblidhnin 
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këshilla informalë konsultativë që t’i këshillonin për çështje më të prekshme e të veçanta. 
Në kazatë më të mëdha dhe në nivel sanxhaku këshillat u ruajtën, por zgjedhjet u 
shfuqizuan dhe të gjithë anëtarët u emëruan nga kajmakamët për të përfaqësuar interesa 
madhore. Ç’është më e rëndësishmja, myshirët u urdhëruan të ngrenë këshillat 
administrative të provincave (eyalet idare mecslisi) me përfaqësues të zgjedhur nga 
këshillat e sanxhaqeve me miratimin e kajmakamëve, duke i sjellë, kështu, shtetasit në 
qeverisjen e provincave, megjithëse gjithmonë vetëm brenda rolit këshillimor. Me 
kalimin e kohës, kompetencat e këshillave për të marrë pjesë në vendime administrative u 
zgjeruan më tej me urdhërat e sulltanit. Atyre iu lejua të kërkonin të dhëna nga 
guvernatorët për të gjitha çështjet, të dërgonin ankesa për administratën e provincave tek 
kryeveziri dhe të dëshmonin te përfaqësuesit e tij kur ata vinin si inspektorë. Atyre iu 
lejua, gjithashtu, të dëgjonin apelime nga vendimet e gjykatave të Sheriatit që kishin të 
bënin me shuma të mëdha të parash, duke e shtrirë, në këtë mënyrë, ndikimin e tyre në 
fushat gjyqësore. Së fundi, veprimtaria e tyre u zgjerua në mënyrë që ata të mund të 
diskutonin jo vetëm çështjet e ditës, por edhe masa që do të “përmirësonin gjendjen dhe 
do t’i shërbenin sigurisë së popullit”, duke pasqyruar në nivel province atë veprimtari të 
zgjeruar të qeverisjes që Tanzimati kishte sjellë në qeverisjen qendrore. 
 
Ndryshimet përmirësuan efektshmërinë e qeverisjes së provincave. Myshirët ruanin 
rendin dhe mblidhnin taksat, këshillat konsultativë merrnin përsipër nisma për masat për 
përmirësimin e ekonomisë dhe të jetës vendore, si dhe dërgonin kërkesa për mbështetje 
nga Stambolli për rrugë dhe ndryshime të tjera. Në përgjigje të propozimeve të tilla, një 
radhë komisionesh përmirësimi u dërguan në Rumeli e në Anadoll për të biseduar me 
këshillat, me të shquarit dhe me banorët. Ata vëzhgonin kushtet dhe përgatisnin raporte, 
shumica e të cilëve këshillonte shtrirjen e reformave në provinca deri në përfshirjen e të 
gjitha idealeve të Tanzimatit, veçanërisht për zbatimin e vëzhgimeve të reja të kadastrave 
dhe të popullsisë për të plotësuar reformimin e sistemit të taksave, si dhe për ndërtimin e 
rrugëve, të urave dhe të sistemeve të ujitjes aty ku kjo ishte e nevojshme, për të 
përmirësuar ekonominë e Perandorisë dhe për të siguruar mirëqenien e popullit të saj. Në 
përgjigje të këtyre raporteve, Porta drejtoi pjesën më të madhe të fondeve që kishte për 
punët publike tek këshillat e provincave dhe të qarqeve dhe u dha atyre, më pas, atë lloj të 
vëzhgimit e të kontrollit të drejtpërdrejtë që nuk mund të përmbushej nga Stambolli. 
Livatë e Izmitit e të Gelibollusë u zgjodhën si shembuj për reformat provincale të 
Tanzimatit. Këtyre do t’u shtoheshin shumë shpejt edhe Izmiri, Selaniku dhe Varna. Në 
këto vende guvernatorët vendorë u zëvendësuan nga zyrtarë që sapo ishin diplomuar në 
shkollat e reja shekullare. U bënë numërimet e popullsisë dhe vëzhgimet kadastrale, u 
përgatitën regjistra të reja taksash, u zëvendësuan administratorët e paaftë dhe anëtarët e 
pandershëm të këshillave, u ndërtuan rrugë, ura dhe sisteme ujitjeje. 
 
Sistemi i ri i Tanzimatit u përhap në shumicën e provincave në kohën e Luftës së 
Krimesë, por vështirësitë financiare të shkaktuara nga vetë lufta e shtrënguan qeverinë që 
të braktiste shumë nga programet e punëve publike dhe të ndërpriste pagat për anëtarët e 
këshillave, duke bërë që shumë prej tyre të japin dorëheqjen dhe t’u lejojnë 
guvernatorëve dhe zyrtarëve të tjerë të administratës që të rifitojnë kontroll të plotë. 
Këshillat vazhduan formalisht punën, por shpesh anëtarësia u kufizua vetëm te zyrtarët e 
qeverisë dhe te pak krerë të mileteve. Në zonat myslimane, këshillat ishin shpesh 
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krejtësisht të njëjta me gjykatat e Sheriatit nën kryesimin e kadinjve që u bënë, kështu, 
përsëri zyrtarë të rëndësishëm vendorë. Sistemi i ri ishte shumë më i efektshëm se i vejtri, 
por edhe ai ishte i paaftë të siguronte fonde të mjaftueshme për të financuar zgjerimin e 
veprimtarive të qeverisjes qendrore dhe të ushtrisë, si dhe të pallatit. Për më tepër, 
Dekreti i Reformave (Islahat Fermanı), i nxjerrë në vitin 1856 me kërkesën e fuqive të 
mëdha, i dha një nxitje të re disa llojeve të reformave provinciale, veçanërisht atyre të 
lidhura me pjesëmarrjen popullore në procesin e qeverisjes dhe me ngritjen e sistemit të 
grumbullimit të drejtpërdrejtë të taksave aty ku fermat e teksave mbijetonin ende. 
 
Fuat pashai u ngarkua si me zgjidhjen e çështjeve financiare, ashtu edhe të çështjeve të 
provincave dhe pas afro dy vjetësh studimi, ai siguroi hyrjen në fuqi të një ligji të ri për 
provincat që e përqendronte përsëri pushtetin në duart e guvernatorëve dhe synonte të 
shtrinte reformat e Tanzimatit në të gjitha viset e Perandorisë. Rregullimi Provincial i 
vitit 1858169 ruante strukturën ekzistuese të qeverisjes së provincave, por guvernatori 
kthehej në autoritetin kryesor për të gjitha çështjet dhe përfaqësuesi i vetëm i qeverisjes 
qendrore, ndërsa komandantët e ushtrisë dhe zyrtarët e thesarit që dërgoheshin nga 
Stambolli ishin, gjithashtu, përgjegjës përpara tij për punën e tyre në provinca. Zyrtarëve 
të provincave dhe shtetasve të tyre u lejohej të komunikonin drejtpërdrejt me Stambollin 
vetëm nëse kishin prova se guvernatori po shkelte ligjin. Përndryshe, çdo komunikim i 
këtij lloji duhej të kalonte përmes tij. Këshillat administrativë rigjallëroheshin në të gjitha 
nivelet, përsëri këshillues ndaj guvernatorëve dhe kajmakamëve, por mydyrëve vendorë u 
kërkohej të siguronin miratimin e tyre përpara se të vepronin për çështje të financave dhe 
të policisë apo për komunikimin me autoritete më të larta. Në Ministrinë e Financave u 
organizua një departament kadastral (Tahrir-i Emlâk Nezareti). Ai përgatiste inspektime 
të njerëzve dhe të popullsisë në mbarë Perandorinë, duke punuar përmes komisioneve 
kadastrale të provincave, të organizuara prej secilit guvernator me anëtarë që përfshinin si 
zyrtarët, ashtu edhe të shquarit vendorë. Ata organizoheshin në komitete kadastrale të 
përbërë nga tri persona që shoqëroheshin nga shkrues e inxhinierë, përcaktonin të gjithë 
trojet, shtëpitë, kopshtet, ndërtesat e të tjera si këto, duke dhënë një vlerë të përafërt për 
secilën. Ata regjistronin, gjithashtu, çdo banor mashkull, mysliman ose jomysliman, 
osman ose të huaj, dhe lëshonin për secilin një certifikatë të taksës së popullsisë (vergi 
nüfus tezkeresi), e cila përcaktonte detyrimin e tij tatimor dhe shërbente, njëkohësisht, si 
kartë identiteti.170 Pas plotësimit të kadastrës në çdo provincë, reformat administrative 
dhe tatimore të Tanzimatit atje u zbatuan plotësisht, përfshirë taksat e vendosura rishtaz 
mbi tokën dhe përmirësimet, të ardhurat nga qiratë, fitimet dhe së fundi rrogat, të gjitha 
në shkallë rritëse. Veç kësaj, plotësimi i çdo kadastre province u pasua nga futja e një 
sistemi të ri rekrutimi në ushtri, sipas të cilit numri i burrave të marrë nga çdo qark 
mbështetej në nevojat e popullsisë e të bujqësisë dhe koha e shërbimit u kufizua fillimisht 
në pesë vjet dhe jo përgjithmonë, por nga çdo i rekrutuar kërkohej që të shërbente edhe 
shtatë vjet të tjerë në rezervë.171 
                                                 
169 22 shtator 1858; BVA, Cevdet Dahiliye 2299; TV 566 – 574, 576, 578, 618; BVA, 
İrade Meclis-i Mahsus 2371. 
170 Düstur1, I, 201; Aristarchi, I, 170; Young, VI, 93 – 100; BVA, İrade Dahiliye 3507. 
171 BVA, İrade Meclis-i Mahsus 886, 4976. 
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Në janar 1860 u bënë përpjekje për të përshpejtuar reformat e Tanzimatit në provinca. Për 
të siguruar paga aq të larta sa të lejohej emërimi i administratorëve të aftë të Tanzimatit 
në provincat më të rëndësishme, statusi i këtyre qeverisjeve iu ngarkua atij të 
mytesarifllëkut, një term ky i përdorur më parë në nivel qarku, por që tashmë lidhej me 
pozitat e rangjeve veçanërisht të larta me pagesa më të larta se ato që u jepeshin 
guvernatorëve të rregullt. Pikërisht nëpërmjet këtij sistemi, figura të larta të Tanzimatit si 
Midhat pashai dhe Ahmet Xhevdet pashai u caktuan për të shërbyer si guvernatorë të 
provincave. Pushteti i guvernatorëve mbi veprimtaritë financiare të provincave u rrit me 
shfuqizimin e thesarmbajtësve të pavarur dhe të skribëve të dërguar nga Stambolli dhe 
me zëvendësimin e tyre me llogaritarë që do t’u shërbenin guvernatorëve. Mirëpo në të 
vërtetë, vetëm pak ndryshim u vu re, pasi llogaritarët duhej të ishin anëtarë të korporatës 
së shkruesve dhe kjo u jepte drejtuesve të saj dhe Ministrisë së Financave më shumë 
autoritet mbi ta nga sa parashikohej në ligj.172 
 
Sistemi i ri punoi mirë në mënyrë të arsyeshme, por pati ankesa për ngatërresat e shfaqura 
në sistemin e strukturave të larta të provincave me dublimin e përpjekjeve dhe të tiranisë 
administrative që i linte shtetasit jo më mirë nga ç’kishin qenë para Luftës së Krimesë, 
megjithëse qeveria po përfitonte në mënyrë të ndjeshme. Fuat pashai, autor i reformës së 
mëparshme, u vu përsëri në krye të hetimit të vështirësive duke dërguar një radhë 
komisionesh inspektuese. Pasi mësoi për suksesin e Midhat pashait në zbatimin e sistemit 
të Tanzimatit në Nish (1861 – 1864), Fuati e ftoi atë në Stamboll për konsultime. 
Rrjedhojë e kësaj ishte shpallja e Ligjit të Reformës të vitit 1864 që shënoi fillimin e një 
epoke të re në jetën e provincave osmane dhe që mbeti bazë e qeverisjes jashtë Stambollit 
deri në fundin e Perandorisë.173 Rregullimi i ru u konceptua kryesisht si mjet i shtrirjes së 
rregullt e të efektshme të administratës së Tanzimatit në provinca. Njësi të reja e të gjera 
provinciale (vilajete) thuajse të barabarta në numër zëvendësuan ejaletet e vjetra 
historike. Ligji mbronte përbërjen dhe shpërnadrjen hierarkike të autoritetit brenda 
provincave të reja. Na dallim nga prirja e hershme e Tanzimatit për të përforcuar 
pushtetin në duart e qeverisjes qëndrore, fusha e autoritetit të guvernatorit u rrit nëpërmjet 
mbikëqyrjes së çështjeve shoqërore, financiare, politike dhe të atyre të sigurisë në 
vilajete, si dhe nëpërmjet zbatimit të ligjeve të caktuara për të. Ai kontrollonte në mënyrë 
të drejtpërdrejtë veprimet e vartësve të tij të një rangu më poshtë në hierarkinë 
administrative, mytesarifët në nivel sanxhaku. Ai, gjithashtu, ishte i ngarkuar me marrjen 
e masave në interes publik si arsimi dhe përmirësimi i komunikacioneve. Ai caktonte 
kohën e thirrjes së këshillave vendore, merrte këshilla prej tyre dhe zbatonte ato 
rekomandime që ishin brenda kufijve të autoritetit të tij. Ai mbikëqyrte mbeldhjen e 
taksave, si dhe sjelljen e tagrambeldhësve, por nuk i lejohej që të përdorte asgjë nga të 
ardhurat pa lejen e Portës. 

                                                 
172 TV 576, 578. 
173 Ezel Kural Shaw, “Midhat Pasha, Reformer or Revolutionary?”, Disertacion Ph.D. i 
pabotuar, Universiteti i Harvardit, Kembrixh, Masaçusets, 1975, f. 77 – 95; Düstur1, I, 
608 – 624; TV 773; Aristarchi, II, 273 – 295; Young, I, 36 – 45; Testa, VII, 484 – 493; 
Davison, f. 146 – 151. 



 130 

 
Të lidhura me guvernatorin ishin departamentet administrative që paralelizonin strukturat 
burokratike në Stamboll. Zyrtarët e tyre, si llogaritari i provincës, drejtori i punëve të 
jashtme, mbikëqyrësi i punëve publike dhe gjykatësi inspektor emëroheshin nga 
Stambolli dhe ishin përgjegjës drejtpërdrejt tek eprorët e tyre në kryeqytet. 
 
Veprimtaritë e departamenteve të ndryshme ndërlidheshin nga Kuvendi Administrativ 
(İdare Meclisi) që përbëhej nga guvernatori, shefat e departamenteve dhe gjatë anëtarë 
përfaqësues, tre myslimanë e tre jomyslimanë, të zgjedhur mes banorëve. Ruajtja e rendit 
dhe e sigurisë ishte përgjegjësi parësore e guvernatorit. Ishte e përcaktuar qartë se 
kuvendit nuk duhej të ndërhynte në çështje gjyqësore. Përveç përsëritjes së parimit të 
ndarjes së pushteteve, ky përcaktim qetësonte ulemanë që ishte e shqetësuar nga ndikimi i 
shekullarizimit në rritje. 
 
Çështjet gjyqësore të vilajetit viheshin nën tri gjykata të ndryshme: (1) Gjykata e 
Sheriatit, me kadiun në detyrë; (2) Gjykata e Krimeve, e përbërë nga tre anëtarë 
myslimanë e tre jomyslimanë, të drejtuar nga gjykatësi inspektor; dhe (3) Gjykata 
Tregtare, e formuar siç përcaktonte Kodi Tregtar, me anëtarësi të përzier. Mbi këto 
gjykata qëndronte Gjykata e Apelit, e përbërë nga tre myslimanë e tre jomyslimanë, të 
drejtuar nga gjykatësi inspektori që emërohej nga shejhulislami dhe këshillohej nga një 
zyrtar i njohur me ligjin. Gjykatat dytësore në nivel sanxhaku, të organizuara në mënyrë 
të ngjashme, duhej të merreshin me çështje të rëndësishme për gjykatat e provincave. 
Sistemi i gjykatave të krimeve dhe të tregtisë, i mbështetur në një kenceptim shekullar të 
drejtësisë dhe të ligjit, u zhvillua më tej në gjykatat nizamije (të Rregullimit). 
 
Ligji për Provincat synonte të zhdukte marrëdhëniet e paqarta administrative duke 
përcaktuar marrëdhënien e palëve në tërësi. Çdo provincë (vilajet) ndahej në liva dhe në 
sanxhakë (termat përdoren në mënyrë të ndërkëmbyeshme). Çdo liva kishte disa kaza dhe 
çdo kaza një grup nahijesh, të cilat, nga ana e tyre, përbëheshin prej karjeve ose fshatrave 
në fqinjësi. Në çdo nivel u ngritën këshilla për të zbatuar paraimin zgjedhor-përfaqësues 
në punën e qeverisjes lokale, masë kjo shumë më përparimtare se gjithçka që bëhej në 
kryeqytet. Kuvendi i Përgjithshëm i Provincave (Meclis-i Umumi-i Vilayet) përbëhej nga 
dy myslimanë dhe dy jomyslimanë të zgjedhur për çdo sanxhak. Ky kuvend, që thirrej 
nga guvernatori dhe nuk mblidhej më shumë se 40 ditë në vit, ishte i ngarkuar me çështjet 
e lidhura me ndërtimin dhe me mirëmbajtjen e rrugëve e të urave, me mbledhjen e 
taksave, me përmirësimin e gjendjes së bujqësisë dhe të tregtisë, si dhe me diskutimin e 
kërkesave të livave dhe të kazave mbi këto çështje dhe mbi të tjera të ngjashme. Porta 
dhe sulltani merrnin ligjet e propozuara nga Kuvendi i Përgjithshëm i Provincave dhe 
mundeshin t’i ndryshonin, t’i kundërshtonin apo t’i shpallnin ato si ta shihnin të 
arsyeshme. Këshillat administrative në nivele më të ulëta përbënin modele në shkallë më 
të ulët të këtij organizimi të provincave. 
 
Në nivelin më të ulët, Këshilli i Pleqve (İhtiyar Meclisi), një ndër organet më të vjetra 
përfaqësuese në Perandorinë Osmane, u ruajt. Çdo milet në fshat zgjidhte Këshillin e 
Pleqve dhe një kryetar ose kryeplak (muhtar). Zgjedhësit ishin shtetas meshkuj osmane 
mbi moshën 18 vjeç që paguanin një shumë të caktuar çdo vit në taksa të drejtpërdrejta. 
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Përzgjedhja e këshillave të kazave dhe të sanxhaqeve përfshinte tri procedura: emërimi i 
delegatëve që do të merrnin detyrën në nivelin përkatës bëhej në masën tri herë më 
shumë nga ç’ishte e nebojshme; nivelit më të ulët i kërkohej të eliminonte një të tretën; 
dhe autoriteti më i lartë emëronte gjysmën e kandidatëve të mbetur nga lista e reduktuar, 
ose një të tretën e listës fillestare. Kështu, arrihej bihej në një ujdi mes parimeve të 
zgjedhjes dhe të emërimit, duke siguruar një sistem kontrolli dhe ekuilibri që kishte një 
ndikim rregullues mbi një elektorat pa përvojë dhe më së shumti analfabet. 
 
Sistemi i ri i provincave ishte, në të vërtetë, një mjet për një shtrirje të gjerë të 
veprimtarisë së qeverisë në të gjitha nivelet me qëllimin kryesor që të zbatoheshin 
plotësisht idealet e Tanzimatit për mbrojtjen dhe përmirësimin e jetës dhe të pronave të 
shtetasve. Arsimi, punët publike e ushtarake dhe reformat e taksave ishin drejtime 
themelore të programit të ri, por nuk qe e mundur që të zbatohej gjithçka në të njëjtën 
kohë si për shkak të fondeve të pamjaftueshme, ashtu edhe për shkak të mungesës së 
përvojës në administrimin e ligjit të ri. Kështu, u zgjodhën vilajete model për të siguruar 
laboratore për zbatimin e tij. Së pari për këtë rol u zgjodh një projekt pilot, provinca e re e 
Danubit (Tuna vilayeti), e përbërë nga katër elajetet e dikurshme të Silistrisë, të Vidinit 
dhe të Nishit që përfshinin në sferën e tyre administrative sanxhaqet e Nishit, të Vidinit, 
të Sofjes, të Tolçës, të Varnës, të Rusçukut dhe të Tërnovës. Kjo u pasua nga përforcime 
të tjera të organizimit administrativ, sipas të cilëve Anadolli Verilindor formonte 
provincën e Erzurumit; Siria Veriore ngrihej si provinca e Halepit; dhe kufijtë historikë të 
provincës së Bosnjës ruheshin pak a shumë të paprekur. Zyrtarët administrativë dhe 
gjyqësorë të provincave të reja i merrnin pagat e tyre nga Stambolli. Midhat pashai dhe 
Xhevdet pashai qenë veçanërisht të suksesshëm në zbatimin e një ligji të ri përkatësisht 
në provincat e Danubit dhe të Halepit, me trupat e rinjë qeveritarë, me zgjedhjet dhe 
gjykatat që ndiqeshin nga mbikëqyrjet kadastrale, me sistemet e reja të taksave dhe të 
rekrutimit, me shkollat, spitalet, rrugët, sistemet e ujitjes e të tjera si këto. Shërbimi i ri i 
shkollës civile (Mekteb-i Mülkiye), i ngritur në Stamboll (shih faqen 109), filloi të nxirrte 
të diplomuar që u përthithën nga organizimi i ri i provincave. Aty nga viti 1865, katër 
modelet e provincave ishin krejtësisht të organizuar dhe në veprim. Damasku, Tripoli i 
Libisë dhe Edreneja pasuan një vit më vonë. Më 1867 u organizuan në të njëjtën mënyrë 
13 vilajete të reja, përfshirë Bursën, Izmirin, Trabzonin, Selanikun, Prizrenin dhe 
Shkodrën, ndërsa Kreta autonome u organizua si vilajet nga Ali pashai në vitin 1871. Aty 
nga fundi i vitit 1876, sistemi i ri i provincave ishte në veprim në të gjithë Perandorinë, 
me përjashtimin e vetëm të Gadishullit Arab dhe, natyrisht, të provincave autonome si 
Egjipti. Këshilli i Shtetit (Şurayı Devlet), që siguronte përfaqësimin në nivel qëndror më 
1868, ishte, kështu, vetëm një mbulesë për sistemin provincial të këshillave përfaqësuese 
dhe një mjet i drejtpërdrejtë i përcjelljes së mendimeve dhe të problemeve të provincave 
në procesin qendror ligjvënës. 
 
Në sistemin e ri të provincave ka plot gjëra për t’u kritikuar. Në shumë raste nivelet e reja 
të burokracisë u i bënë si rolet e qeverisë, ashtu edhe të shtetasve më të vështira se më 
parë. Megjitahtë ato funksionuan. U mblodhën më shumë të holla për thesarin. Siguria u 
përmirësua dhe gjykatat e administratorët mbronin shtetasit në mënyrë më të efektshme 
nga keqqeverisja dhe shtypja sesa në të kaluarën. Këshillat përfaqëeusese në veçanti ishin 
mjeti i parë i siguruar për pjesëmarrjen e shtetaësve në procesin e qeverisjes përtej nivelit 
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vendor. Ndërsa sipërfaqësisht duket se këshillat përfaqësonin vetëm hierarki të vogla në 
majë, për arsye se ata siguronin funksione për drejtuesit e grupeve kryesore shoqërore, 
fetare dhe ekonomike, ata ishin po aq përfaqësues sa ç’e lejonte struktura e Perandorisë 
në atë kohë. Nisma, mendimet dhe çështjet vendore u përfshinë në funksionimin e 
qeverisjes dhe qëllimet e Tanzimatit për përmirësimin e arsimit, të bujqësisë, të 
komunikacioneve dhe të taksave u çuan më tej përmes mbështetjes dhe pjesëmarrjes së 
tyre. 
 
 
 
Qeverisja bashkiake 
 
Ne i kemi parë, tashmë, fillimet e organizimit të pushtetit bashkiak në Stamboll gjatë 
mbretërimit të Mahmudit II, kur vendosja e taksave të akcizës për të mbështetur ushtirnë 
e re e bëri atë që të shfuqizonte shehireminin e vjetër dhe të zgjeronte funksionin 
tradicional të muhtesipit (të quajtur tani “aga i ihtisapit” apo “ihtisap ağası”) në të 
rregulluarit dhe të tatuarit e tregjeve në një pozicion më gjithëpërfshirës dhe më qendror. 
Duke vepruar për qeverinë qendrore, muhtarëve iu kërkua që të regjistrojnë shtetasit në 
lagjet e tyre, duke zëvendësuar kadinjtë që më parë kishin kryer shumë detyra të pushtetit 
vendor. Mirëpo agai i ihtisapit nuk bëhej kryebashkiak i Stambollit. Zyra e tij ishte e 
sunduar me tepri nga drejtuesit e esnafëve që kishin bashkëpunuar për një kohë të gjatë 
me të për të kontrolluar tregjet. Përveç mbledhjes së taksave shtetërore të akcizës, 
veprimtaritë e tij kufizoheshin kryesisht në imponimin e zbatimit të ndërhyrjeve në treg 
dhe të rregullimit të çmimeve që dëshironin këta esnafë. Fuqitë e tij rregulluese, 
gjithashtu, kufizoheshin ashpër nga ekzistenca e agjensive të tjera qeveritare. Kontrolli i 
ndërtimit, i rrugëve dhe i furnizimit me ujë, që ushtrohej më parë nga shehiremini, në 
fillimi iu dorëzua kryearkitektit të sulltanit (mimar başı) dhe pastaj një komisioni 
autonom të ndërtimeve (Meclis-i Ebniyâ). Detyrat e policisë zbatoheshin nga forcat e 
armatosura deri në vitin 1845 dhe pastaj nga një forcë policie urbane e vendosur nën 
kontrollin e një tjetër këshilli, të cilësuar fillimisht si Këshilli i Policisë (Polis Meclisi) 
dhe pastaj si Këshilli i Kontrollit (Meclis-i Zabıta), por përsëri nën kontrollin e fuqishëm 
ushtarak.174 
 
Sidoqoftë, qyteti po bëhej gjithnjë e më i gjerë, më i populluar dhe po gëzonte më shumë 
mirëqenie, ndaj edhe një strukturë e tillë e shpërndarë nuk ishte në gjendje t’i plotësonte 
nevojat e tij. Gjatë viteve të Luftës së Krimesë, numri i evropianëve që banonin në 
Gallata dhe në Bejollu (Pera) u rrit tej mase dhe me zgjerimin e interesave të tyre 
pushtetore dhe tregtare, ata ndërtuan shtëpi të reja, apartamente, hotele, dyqane dhe teatro 
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që konkurronin me stilet bashkëkohore arkitekturore evropiane. Ata, gjithashtu, futën të 
njëjtin lloj të carrocve me kuaj që ishin përshtatur më parë në qytetet e mëdhë evropiane 
për transport publik. Një shoqëri avulloresh osmane, e quajtur “Şirket-i Hayriye”, u 
themelua në vitin 1851 dhe siguroi transport të rregullt e të shpejtë nga Stambolli në pikat 
përgjatë Bosforit duke zëvendësuar kaiket me lopata që kishin monopolizuar trafikun që 
nga shekulli i tetëmbëdhjetë, kur brigjet e Bosforit u stolisën nga banesat e të kamurve.175 
Si pasojë e këtyre zhvillimeve, erdhi një kërkesë në rritje për të njëjtin lloj organizimi e 
shërbimesh bashkiake si në qytetet kryesore të Evropës në atë kohë, si dhe për rrugë të 
shtruara e trotuare, për kanale të ujërave të freskëta, për ndriçimin dhe pastrimin e 
rrugëve. As agai i ihtisapit dhe as Këshilli i Kontrollit nuk ishin në gjendje t’i 
përmbushnin këto kërkesa, pasi ata nuk kishin të ardhura apo nëpunës bashkiakë. Kur 
mbikëqyrja kadastrale, e filluar nga Mahmudi II, përfundoi në Stamboll në vitin 1853, u 
bë e mundur që të vendoset një sistem i pronës bashkiake dhe i të ardhurave nga taksat, 
por edhe atëherë struktura ekizstuese qeverisëse nuk mundej apo nuk donte që të 
vepronte për shkak të lidhjes së saj të ngushtë me klasat tradicionale të pronarëve. 
 
Në përgjigje ndaj kësaj gjendjeje, më 1945 agai i ihtisapit u zëvendësua me 
kryebashkiakun e Stambollit duke iu dhënë emërtimi i vjetër “shehiremin” (şehir emini). 
Ai ndihmohej nga një Këshill i Qytetit (Şehir Meclisi), i përbërë nga 12 tregtarë kryesorë 
dhe anëtarë esnafësh, për kryerjen e detyrave si vlerësimi i pasurisë dhe i tatimeve mbi të 
ardhurat që do të zëvendësonin taksat e akcisëz të ihtisapit, për mbajtjen e rrugëve e të 
tregjeve të pastra e të rregullta, për rregullimin e ndërtimit dhe të riparimeve, për 
sigurimin e furnizimit të qytetit me ushqim dhe me ujë, si dhe për zbatimin e 
rregullimeve të çmimeve dhe të cilësisë, të caktuara më parë dhe të mbajtura nga esnafët 
dhe nga agai i ihtisapit; të gjitha këto nën mbikëqyrjen dhe kontrollin e përgjithshëm të 
qeverisjes qendrore. Mirëpo siç rrodhën ngjarjet, duke qenë se këshilli përbëhej kryesisht 
nga tregtarë dhe nga anëtarë esnafësh, detyra e fundit gëzoi vëmendjen kryesore, ndërsa 
shpresat për shërbime bashkiake dhe për zbatimin e rregullimeve të reja të taksave u 
shuan shpejt. Për më tepër, shehiremini nuk kishte më shumë pushtet të pavarur nga 
ç’kishte pasur pararendësi i tij, pasi Këshilli i Kontrollit ende kontrollonte policinë; atij i 
duhej, kështu, të ndërlidhte veprimtaritë e tjera me ministritë përkatëse të qeverisë 
qendrore dhe për të ishte e pamundur që të zhvillonte ndonjë detyrë thjesht bashkiake ose 
t’i përgjigjej intersave të veçanta të vetë qytetit. 
 
Një organizim i efektshëm bashkiak për Stambollin u konceptua vetëm gjatë periudhës së 
Luftës së Krimesë. Këshilli i ri i Tanzimatit (1854) emëroi një Komision të Rregullimit të 
Qytetit (İntizam-ı Şehir Heyeti), të përbërë nga krerët e banuesve osmanë e të huaj, të 
ngarkuar me zhvillimin e një rregullimi të ri për të shndërruar strukturën ekzistuese në 
qeveri bashkiake. Ai paraqiti shpejt një radhë raportesh që rekomandonin ngritjen e një 
komisioni të veçantë bashkiak që do të rregullonte e impononte ligjet e rregullimet 
urbane dhe do të përmirësonet makiazhin fizik të qytetit, me një strukturë të veçuar 
taksash bashkiake dhe organizimi të mbledhjes së taksave për të financuar këto 
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veprimtari.176 Këshilli i Tanzimatit vendosi që t’i zbatojë këto rekomandime, por 
fillimisht vetëm në ato zona të qytetit që kishin drejtuar kërkesën për modernizim dhe që 
ishin të banuara kryesisht nga evropianë të njohur me stilin e ri të qeverisjes së qytetit; 
pikërisht në Gallata dhe në Bejollu. Qysh përpara një shtrirjeje të mëtejshme të sistemit të 
ri në pjesë të tjera të qytetit, atyre iu dha emri “qarku i gjashtë” (altıncı daire), me sa 
duket sipas imitimit të asaj pjese të Parisit të quajtur “sixième arrondissement”, ku kishin 
banuar Mustafa Reshiti dhe Aliu dhe që për këta të fundit përbënte shembullin e 
organozimit bashkëkohor të qytetit.177 Me një urdhër të datës 7 korrik 1858, qarku i ri u 
vendos nën kontrollin e Këshillit Bashkiak, i përbërë prej kryetarit (reis) të emëruar për 
një afat të pacaktuar, si dhe prej 12 anëtarëve të emëruar për afate trevjeçare, të gjithë 
vullnetarë pa pagesë. Për ta paguheshin vetëm personeli teknik dhe ai shkrues. Këshilli 
duhej të ndërtonte dhe të mirëmbante rrugë, trotuare, ujësjellës, linja gazi dhe aparate të 
mbrojtjes kundër zjarrit, të mbikëqyrte dhe të kontrollonte ushqimin dhe çmimet e 
ushqimit, peshat dhe masat, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave, si dhe të vëzhgonte 
vendet publike se pazaret, hotelet, teatrot, restorantet, kafenetë dhe tavernat. Kostoja e 
qeverisë së re nuk do të përballohej nga thesari, por vëndosja e taksave të reja mbi të 
ardhurat dhe mbi pronat jo më shumë se 3 përqind mbi banorët e qarkut, ndërsa Këshilli 
Bashkiak autorizohej të drejtonte një mbikëqyrje kadastrale të pronës dhe të të ardhurave 
brenda juridiksionit të tij, në mënyrë që taksat të mund të mblidheshin rregullisht dhe me 
ndershmëri. Atij iu dha, gjithashtu, e drejta për të marrë të holla borxh dhe për të blerë 
apo shpronësuar pronë private për qëllime publike, por buxhetet e tij dhe në këtë mënyrë 
edhe programet e tij duhej të miratoheshin nga Këshilli i Tanzimatit, nga Këshilli i 
Ministrave dhe nga sulltani nëpërmjet kanaleve të rregullta ligjore të qeverisjes 
qendrore.178 Pasi Tanzimati njohu detyrën e qeverisë për t’u kujdesur për shtetasit në 
provinca, ky parim u shtri edhe në një pjesë të kryeqytetit. Nuk kishte asnjë përfaqësim jo 
të drejtpërdrejtë qeverisjeje përderisa të gjithë anëtarët e Komisionit Rregullues të Qytetit 
vinin nga grupet kryesore të qarkut. Në thelb, ishte i njëjti lloj i këshillit autonom si ata 
që vazhdonin të vepronin në sistemin e policisë së Stambollit dhe të mbikëqyrnin 
ndërtimin e saj. Ajo që ishte praktikisht e re kishte të bënte me funksionin e përmirësimit 
të planimetrisë së qytetit si dhe e jetës së banorëve të tij. 
 
Duke qenë se popullsia në qytet, të paktën pjesërisht, përbëhej nga evropianë dhe osmanë 
të njohur me jetën e qyteteve evropiane, puna e këshillit të qytetit model bëri përpara me 
një gjallëri që mund të mos kishte ardhur nëse gjithçka do të bëhej në lagjet më të 
mësuara me strukturën tradicionale të jetës së qyteteve në Lindjen e Mesme. Këshilli bëri 
shpejt një studim të ri të truallit e të ndërtesave dhe ngriti një sturkturë taksash mbi këto 
dhe mbi fitimet, në mënyrë që përgatitja e modelit për sisteme të ngjashme të ngritura në 
qytete të tjerë nëpër Perandori të mund të përmbushej sapo të bëheshin studimet e tyre.179 
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Projekti qe, në të vërtetë, aq i suksesshëm, saqë në shtator 1864 autoriteti i shehireminit u 
shtri në brigjet evropiane dhe aziatike të Bosforit, përfshirë Yskydarin dhe ishujt e 
Marmarasë.180 Në vitin 1868, një rregullim i ri bashkiak riorganizoi departamentin e 
shehireminit në një prefekturë bashkiake të përgjithshme, përsëri të qeverisur nga 
shehiremini, por tani me ndihmën e Këshillit të Prefekturës (Meclis-i Emanet), që do të 
trajtonte çështjet e përditshme, si dhe Asamblenë e Përgjithshme të Qytetit (Cemiyet-i 
Umumiye), të përbërë nga delegatë prej çdo qarku të qytetit dhe që mblidheshin në 
mënyrë periodike për të vendosur mbi plot çështje të përgjithshme në lidhje me bashkinë. 
Nën prefekturën, qyteti u nda në 14 qarqe (daire), përfshirë qarqet e veçuara që u ngritën 
përgjatë brigjeve evorpiane të Bosforit në Beshiktash, Jenikëj dhe në Fenerin e Rumelisë, 
si dhe në brigjet përkundruall në Kanllëxha, Yskydar, Hajdarpasha dhe në ishuj, duke 
formuar, kështu, pak a shumë kufijtë e qeverisjes së qytetit të Stambollit që kanë mbetur 
deri në ditët tona. Çdo qark organizohej dhe qeverisej sipas linjave të qarkut të gjashtë, 
me këshillin e vet bashkiak, të përbërë prej 8 deri në 12 anëtarësh. Ata zgjidhnin njërin 
nga mesi i tyre si kryetar dhe 5 të tjerë për t’i përfaqësuar ata sa herë që mblidhej 
Kuvendi i Përgjithshëm i Qytetit. Ndoshta më e rëndësishme nga të gjitha është se 
rregullimet e bëra në këtë kohë vendosën, megjithëse në mënyrë të kufizuar dhe jo të 
drejtpërdrejtë, zgjedhje popullore të përafqësuesve publikë në këshillat e qarkut, duke 
zbatuar, kështu, në Stamboll të njëjtat parime që më parë ishin zbatuar në këshillat 
administrative të provincave. 
 
Qeverisë së re bashkiake dhe organizmave të saj përbërëse në qarqe iu dhanë detyra dhe 
kompetenca të gjera, përfshirë të gjitha çështjet në lidhje me ndërtimin dhe ruajtjen e 
ndërtesave e të rrugëve, të kanaleve kulluese dhe të ujësjellësve, si dhe me zbukurimin 
dhe pastrimin e tregjeve, ndriçimin e rrugëve dhe të ndërtesave publike, sigurimin e 
transportit publik, mirëmbajtjen dhe zgjerimin e kalatave, sigurimin dhe magazinimin e 
furnizimeve si qymyri, druri, materialet e ndërtimit dhe ushqimi, ngritjen dhe 
mirëmbajtjen e hoteleve, të kafeneve, të teatrove dhe të mjediseve të tjera publike, 
sigurinë e mjeteve, saktësinë e masave e të peshave, imponimin e rregullimeve të 
çmimeve dhe të cilësisë, ruajtjen e shëndetit publik dhe sigurimin e lehtësive publike për 
jetimët, invalidët dhe të varfërit. Kështu, qeverisjes bashkiake i jepeshin shumica e 
detyrave që ishin kryer tradicionalisht nga esnafët dhe miletet, si dhe nga agai i ihtisapit 
dhe nga zyrtarë të tjerë të shtetit. Shehireminit iu dha fuqia që të rregullonte esnafët dhe 
të miratonte drejtuesit e tyre, si dhe anëtarët e këshillit, duke imponuar, kështu, vullnetin 
e tij në mënyrë më të drejtpërdrejtë nga ç’kishte qenë e mundur në të kaluarën. Taksat 
bashkiake do të mblidheshin nga këshillat e qarqeve me mbështetjen e ekspertëve 
përkatës, të caktuar nga prefektura.181 
 
Mirëpo zbatimi i rregullimeve të reja jashtë qarkut të gjashtë erdhi ngadalë. Qeveria po 
niste të binte në krizën financiare, politike e diplomatike që do të minonte Tanzimatin në 
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vitet e tij të fundit. Veç kësaj, të shquarit dhe populli i zonave të tjera të qytetit kishin 
shumë më pak vullnet që të bashkëpunonin në atë që për ta përbënte një ndryshim 
madhor në mënyrën se si ishte e organizuar jeta e qytetit. Esnafët dhe miletet në veçanti i 
kundërviheshin kalimit të pjesës më të madhe të kompetencave të tyre te përfaqësuesit e 
qytetit. Megjithatë, organizimi vazhdoi dhe aty nga viti 1876 qeverisja bashkiake 
vepronte në përgjithësi mirë në të gjitha pjesët e Stambollit.182 Krahas shtrimit të rrugëve, 
bashkia ngriti linjën e parë osmane të tramvajit. Ajo lidhte Gallatën dhe Bejollunë 
nëpërmjet një tuneli nëntokësor. Koncesione u dhanë, gjithashtu, për firmat private që të 
vinin në punë linja të tjera tramvaji në pjesë të tjera të qytetit, si dhe të zhvillonin më 
shumë ujësjellës për sigurimin e ujit në zonat e banimit që sapo ishin hapur.183 Policët e 
qytetit (cavuşlar) u organizuan pë rtë plotësuar policinë ushtarake dhe për të imponuar 
zbatimin e rregullimeve të qytetit.184 U vu në veprim një sistem i buxhetit bashkiak, sipas 
të cilit çdo këshill qarku dërgonte buxhetin e tij mujor për miratim te shehiremini, ndërsa 
ky i fundit duhej të bënte të njëjtën gjë një herë në vit për Këshillin e Shtetit. U 
organizuan zgjedhje të drejtpërdrejta për anëtarët e këshillit të qarkut të gjashtë, duke 
zëvendësuar sistemin e vjetër të zgjedhjeve jo të drejtpërdrejta,185 ndërsa më vonë kjo 
praktikë u shtri në të gjitha qarqet. Më në fund, një rregullim i ri për ndërtimin në qytet 
vendosi kontrollin e bashkisë në të gjitha aspektet e ndërtimit, të mirëmbajtjes dhe të 
pastërtisë së të gjitha ndërtesave publike e private në mbarë qytetin.186 
 
Struktura bashkiake e organizuar në këtë mënyrë, me përjashtime të vogla, mbeti thuajse 
e pandryshuar deri në fund të Perandorisë dhe hodhi themelet për strukturën e qeverisjes 
së qyteteve që u zhvillua në Republikën e Turqisë. Ndryshimet më të mëdha në 
strukturën e Tanzimatit u futën për herë të parë nga parlamenti i vitit 1877 që e rriti 
numrin e qarqeve të Stambollit në 20 dhe zvogëloi kufizimet për të votuar dhe shërbyer 
në këshilla. Mirëpo si pjesë e procesit, nëpërmjet të cilit sulltan Abdylhamidi II rivendosi 
prirjen e hershme të Tanzimatit për të kërkuar kontroll autokratik zbatues, qeverisjes 
bashkiake iu dha rishikimi i saj përfundimtar në vitin 1878, kur ajo u rinda në dhjetë 
qarqe më ët mëdha, me këshilla përfaqësuese të zëvendësuara nga drejtorë të emëruar 
(mydyrë) në çdo qark dhe shehiremini bashkë me këshillin dhe stafin e tij nisën të 
qeverisnin në qytet në mënyrë shumë më të drejtpërdrejtë se në fillim.187 Në të njëjtën 
kohë, gjithashtu, një strukturë provinciale me një guvernator (vali) dhe me zyrtarë të 
provincave u ngrit në vitin 1878 për të zbatuar të njëjtat detyra brenda Stambollit që 
autoritetet e provincave zbatonin kudo në Perandori, veçanërisht për të mbledhur taksat e 
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shtatit dhe për të zbatuar ligjet brenda zonës së qeverisur nga bashkia.188 Ky sistem, me 
shumë pak ndryshime, vazhdoi të ekzistojë edhe në periudhën republikane. 
 
Së fundi, shembulli i Stambollit u përhap dalëngadalë edhe në qytete të tjera kryesore të 
provincave. Kodi Administrativ i Vilajetit i vitit 1870, duke përforcuar ligjet e reformës 
provinciale që ishin miratuar gjashtë vite më herët, mundësoi për organizimin e 
këshillave bashkiake në qytete të mëdha e të vogla që t’i vihet kapak sistemit tashmë të 
nisur me muhtarët vendorë dhe të merret në dorëzim drejtimi i çështjeve të qyteteve nga 
guvernatorët.189 Kjo u trajtua në Kodin Bashkiak të Provincave (Vilayet Belediye 
Kanunu), pranuar nga parlamenti në shtator të vitit 1877, i cili parashikonte që çdo qytezë 
të kishte këshillin e saj bashkiak me 6 –12 anëtarë sipas popullsisë dhe rëndësisë së saj, 
kryerjen e zgjedhjeve çdo dy vjet për të zgjedhur gjysmën e anëtarëve, si dhe kufizimin e 
anëtarësisë sipas pronësisë dhe të ardhurave. Një nga anëtarët e këshillit në çdo bashki do 
të zgjidhej kryetar bashkie (belediye reisi), por këtë zgjedhje do ta bënte Ministria e 
Brendshme, që do të mbikëqyrte sistemin në tërësi, dhe jo këshilli apo popullsia vendëse. 
Ministria, kështu, kishte mundësi të ruante shumë më tepër kontroll të drejtpërdrejtë mbi 
veprimtaritë bashkiake të provincave sesa në bashkinë e Stambollit, që kishte më shumë 
autonomi. Politika e përgjithshme dhe buxhetet bashkiake, megjithatë, sanksionoheshin 
nga asabmletë bashkiake (Cemiyet-i Belediye) që mblidheshin në mënyrë periodike dhe 
ishin përgjegjëse përballë këshillave të përgjithshme të provincave (Meclis-i Umumi-i 
Vilyayet), forma e re e këshillave të dikurshëm konsultativë të provincave.190 
 
 
 
Sistemi tatimor i Tanzimatit dhe problemet financiare 
 
Sistemi i ri i taksave që u ndërtua gjatë periudhës së Tanzimatit dhe që ishte i lidhur 
ngushtë me strukturat provinciale dhe bashkiake të qeverisë, u zhvillua për të shfrytëzuar 
pasurinë e Perandorisë dhe për të financuar reformat që synoheshin të viheshin në jetë. 
Sistemi i taksave që Tanzimati kishte trashëguar ishte në thelb ai që ishte organizuar gjatë 
shekullit të gjashtëmbëdhjetë në bazë të parimeve financiare tradicionale islame. 
Prodhimi i tokës i nënshtrohej të dhjetës (öşür; shumësi: aşar), mbledhja e së cilës i ishte 
ngarkuar në njësi të quajtura “mukata’a” bartësve të timareve dhe të taksave të fermave 
(iltizam) dhe plotëshhej nga taksat e zakonshme (tekâlif-i örfiye), të cilat ndryshonin 
sipas zonave. Banorët e qyteteve, veçanërisht ata të Stambollit, kurseheshin prej shumë 
llojeve të taksave, duke paguar kryesisht detyrimet tradicionale të tregut (ihtisap resmi) 
dhe ato doganore që imponoheshin mbi mallrat e importuar dhe të eksportuar nga 
Perandoria, si dhe që kalonin nga njëri vend në tjetrin brenda kufijve të Perandorisë. Së 
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fundi, natyrisht, të gjithë jomyslimanët që kishin mundësi të paguanin, i nënshtroheshin 
taksës së xhizjes në shkëmbim të mbrojtjes së tyre nga sulltani, të ruajtjes së ligjeve dhe 
të zakoneve të tyre, si dhe të përjashtimit nga shërbimi ushtarak. Përjashtimet nga taksat 
shtetërore, gjithashtu, u garantoheshin fondacioneve fetare, pronarëve të pronave private 
dhe disa fshatrave e qarqeve në shkëmbim të kryerjes prej tyre të disa shërbimeve si 
sigurimi i krahut të punës për fortifikimet, rrugët apo pyjet, si dhe i njerëzve për ushtrinë 
dhe forcat detare.191 
 
Politika e reformës së taksave gjatë Tanzimatit kishte të bënte me përpjekjet për të 
zëvendësuar mbledhjen jo të drejtpërdrejtë të taksave nëpërmjet fermerëve të taksave dhe 
timarlinjve me mbledhjen e drejtpërdrejtë nga përfaqësuesit e paguar të shtetit, në mënyrë 
që të gjitha të ardhurat të shkonin në thesar. Krahas kësaj, një qëllim madhor ishte që të 
zëvendësoheshin detyrimet e zakonshme me taksa më të njëtrajtshme, të vëna 
drejtpërdrejt në marrëdhënie me të arhdurat, dhe të shfuqizoheshin përjashtimet e bëra më 
parë në mënyrë që të gjithë të mund të paguanin njëlloj. Qëllimet e taksave të Tanzimatit 
ishin shpallur për herë të parë në fund të mbretërimit të Mahmudit II, kur ky i fundit, pasi 
imponoi një numër taksash qytetare të akcizës për të financuar ushtrinë e tij të rë 
“Mansure” (1826), i shfuqizoi më pas ato bashkë me taksat qytetare të tregut dhe 
shumicën e taksave fshatare të akcizës. Në vend të tyre, siç e kemi parë, edhe nën 
ndikimin e Mustafa Reshitit, ai urdhëroi mbikëqyrjet kadastrale të vlerave të pronës në 
mbarë Perandorinë në mënyrë që taksat e mëtejshme të mund të caktoheshin tërësisht 
sipas aftësisë për të paguar (8 gusht 1838). Mirëpo mbikëqyrjet në fjalë sapo kishin nisur 
në qarqet e Bursës e të Gelibollusë kur ai vdiq dhe kështu reformës së vërtetë të taksave 
iu desh të priste Tanzimatin, sikurse edhe shumë reforma të tjera që ai kishte planifikuar. 
 
Qëllimet themelore të reformatorëve në fushën e tatimeve u shpallën në një irade 
(vendim) të nxjerrë më 23 shtator 1839. Të gjitha taksat tradcionale të imponuara në emër 
të Sheriatit u shfuqizuan me përjashtim të taksës së bagëtive (ağnam resmi) dhe të taksës 
xhizjes për jomyslimanët. Një taksë në vlerën e saktë të të dhjetës u vendos si i vetmi 
detyrim ndaj prodhimit të tokës. Në vend të taksës së tregut dhe të taksave qytetare të 
akcizës, të shfuqizuara më parë, tregtarët dhe zanatçinjtë iu nënshtruan taksës mbi fitimin 
(temettuat vergisi) sipas aftësisë për të paguar. Ttaksat e reja u vendosnën në secilën zonë 
sapo u plotësuan kadastrat e kohës së Mahmudit. Krahas kësaj, siç e kemi parë (shih f. 
84), të gjitha këto taksa mblidheshin nga përfaqësues të paguar të thesarit, të quajtur 
“muhasëll” (muhassıl). Punonjësit e regjistrimit dhe të kadastrave u përhapën shpejt në 
fshat dhe më vonë pasuan muhasëllët ndërsa Burrat e Tanzimatit prisnin të arhdurat që u 
duheshin për të zbatuar pjesën e mbetur të reformave të tyre.192 Taksat e reja qytetare u 
vendosën dhe u mblodhën me efektshmëri të arsyeshme dhe rregullsia e marrëdhënia e 
tyre mëtë ardhurat duket se nxiti tregtinë dhe industrinë. 
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Mirëpo sistemi i ri nuk eci në fshat. Çështja nuk qëndronte te mbikëqyrja. Brenda një 
kohë të shkurtër në qendrat kryesore bujqësore u siguruan kadastrat e mjaftueshme për 
qëllime tatimore. Ishte zbatimi ai që përbënte një vështirësi më vete. Nuk gjendeshin 
mjaft zyrtarë të rinj që kishin dëshirën dhe aftësinë për të vepruar si muhasëllë duke ia 
dorëzuar të gjitha grumbullimet e tyre thesarit dhe duke u kënaqur me rrogat e tyre të 
kufizuara. Fermerët e taksave ishin në thelb afaristë që kishin grumbuluar taksa në 
përfitim të tyre dhe rregullimi i ri, natyrisht, nuk u shkonte përshtat atyre. Kështu, ata u 
tërhoqën dhe u ulën të vështrojnë se si muhasëllët e dërguar dështonin në punën e tyre për 
shkak të mungesës së lidhjeve me vendësit, të njohurive dhe të zonave tejet të gjëra që u 
ishin ngarkuar atyre për të mbledhur taksat. Si pasojë, taksat e të dhjetës u katandisën aq 
keq, saqë në fund të vitit 1840 thesari u detyrua të rikthejë sistemin e fermave të taksave. 
Në ankandet e mbajtura në kryeqytetet e provincave dhe të sanxhaqeve, të drejtat 
dyvjeçare për të mbledhur taksat në zona (mukata’a) të caktuara iu dhanë atyre fermerëe 
të taksave që premtonin t’i kthenin thesarit pjesën më të madhe.193 Mirëpo kjo vetëm sa 
riktheu problemet që Tanzimati kishte synuar të zgjidhte. Fermerët e taksave merrnin sa 
më shumë taksa që të mundeshin prej bujqve përmes mjetesh të ligjshme e të paligjshme 
për të kompensuar sasitë e ofertave të tyre dhe për të siguruar fitime përpara fundit të 
afatit që kishin. Të ardhruat e shtetit, në këtë mënyrë, mbetën të ulëta dhe thesari, më në 
fund, u shtrëngua të provojë një mekanizëm të ri që nuk ishte përdorur kurrë më parë në 
Perandorinë Osmane. U lëshuan kartmonedhat (kaime-i mutebere) me mbështetjen e 
160,000 monedhave të arit të mbajtura nga thesari për të ngritur fondet e mjaftueshme për 
të përballuar shpenzimet në vitin 1841 dhe përsëri në vitin 1842. për të rritur të ardhruat 
nga fermat e taksave u nxorr, gjithashtu, një dekret në vitin 1847 që lejonte dhënien e të 
drejtave të pronësisë çdo pesë vjet me shpresën se kjo do të nxiste fermerët e taksave që 
të vlerësonin interesat afatgjata të tokave nën kontrollin e tyre dhe të shmangnin taksat e 
tepërta për të mbajtur bujqit të lidhur pas tokës e për të ruajtur një ritëm të qëndrueshëm 
mbjelljesh. Në shkëmbim të afateve të gjata, që zakonisht jepeshin me ankand, fermerëve 
të taksave u duhej të pranonin një numër masash sigurie të vëna si kusht për të mbrojtur 
bujqit. Atyre u duhej t’u jepnin këtyre të fundit fonde hua me interesa shumë të ulëta për 
t’u mundësuar që të blinin mjete pune, kafshë dhe farëra pa pasur nevojë të bëhen pre e 
fajdexhinjve. Ata nuk mund t’i shtrëngonin bujqit që të paguanin taksa përpara se të vinin 
të korrat; dhe atyre u duhej të çmonin prodhimet e dorëzuara për pagimin e taksave sipas 
vlerës së tregjeve në vendbanimet e tyre.194 
 
Ndërsa fermerët e taksave, në këtë mënyrë, nuk u zhdukën në vitet e para të Tanzimatit, 
sistemi i ri i taksave mbronte fshatarët nga padrejtësia shumë më tepër se më parë. Krahas 
kësaj, u bënë përpjekje për të shpronësuar timaret dhe dhënien e trojeve me pagesë, si dhe 
për të përfshirë mes tyre trojet shtetërore që u nënshtroheshin, kështu, të njëjtave tatime, 
ndërsa mbajtësit e mëparshëm të këtyre trojeve nxirreshin në pensione të përhershme. Ky 
qe një proces i ngadalshëm, i penguar nga kundërshtimi i mbajtësve të trojeve dhe nga 
paaftësia e shtetit për të bërë zëvendësimet e përshtatshme për mbjelljen ose për 
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mbledhjen e taksave, por ai arriti të kryhej thuajse plotësisht në fund të shekullit, duke i 
shtuar të ardhurat e thesarit megjithëse pensionet e paguara në shkëmbim të kësaj përbënë 
një ngarkesë të madhe për njëfarë kohe.195 Veç kësaj, taksa të tjera, që u ruajtën që nga 
kohë përpara Tanzimatit, u rregulluan në përshtatje me parimet e tij themelore. Taksa e 
bagëtive ishte mbledhur tradicionalisht në masën e të dhjetës së një koke për dhjetë për 
nevojat e oborrit dhe të ushtrisë, ndërsa pjesa tjetër mblidhej me para në dorë nga 
fermerët e taksave ose nga timarlinjtë në shkallën 1/40 të vlerës monetare të kafshëve. 
Nga kjo përjashtoheshin kafshët e përdorura drejtpërdrejtë për punë bujqësore apo për 
transport. Mirëpo e dhjeta themelore ishte plotësuar gjatë shekujve me detyrime të 
shumta shtesë, përfshirë taksat e thertores, të kullotës e të tjera si këto. Reforma 
fillesatare në taksën e bagëtive u bë nga Mahmudi II, i cili urdhëroi që taksa themelore të 
mblidhej vetëm për të siguruar mishin e nevojshëm ëpr ushtrinë e tij, ndërsa i mbrojti 
fshatarët nga shtypja që fshihte mbledhja e taksave me para në dorë. Tanzimati shkoi më 
tej duke shfuqizuar zyrtarisht të gjitha taksat e tepërta në vitin 1840, duke i zëvendësuar 
ato me një taksë gjithëpërfshirëse themelore prej 5 kurushësh për kokë. 
 
Xhizja, si taksë që u vihej jomyslimanëve në shtetet myslimane, ishte marrë 
tradicionailsht prej kryefamiljarëve meshkuj në ngarkesa vjetore të ndara në tri klasa 
sipas aftësisë për të paguar, ndërsa të gjithë të varfërit, beqarët apo të mbeturit të ve, 
gratë, fëmijët dhe njerëzit e fesë përjashtoheshin bashkë me të moshuarit dhe të sëmurët. 
Taksa rregullohej sipas sistemit osman të vitit 1592, por më vonë e drejta për të mbledhur 
taksat e xhizjes në vende të veçanta u organizua në mukata (mukata’a) dhe iu kalua 
mbledhësve që mblidhnin pagesat e parregullta shtesë siç bënin në fusha të tjera të 
tatimit. Mahmudi II u mundua të racionalizojë sistemin duke urdhëruar që të mblidhen 
vetëm taksat e ligjshme (1830), por ai ligjëroi, gjithashtu, “kostot e mbledhjes” si shtesë 
që u jepeshin nëpunësve të regjistrimit dhe autoriteteve të qytezave për të përballuar 
shpenzimet e tyre. Duke qenë se leja për të mbledhur shuma të tilla të vogla shtesë i nxiti 
fermerët e taksave dhe mbledhësit e tyre që të rrisin edhe ata kërkesat e tyre për taksa të 
tjera, në vitin 1833 u vendos një taksë e vetme përkatësisht prej 60, 30 dhe 15 kurushësh 
nga tri klasat dhe të gjitha shtesat e tjera u ndaluan. Megjithatë, sistemi i fermave të 
taksave vazhdoi të qëndronte në këmbë megjithë vështirësitë e tij derisa u shfuqizua në 
vitin 1839, kur krerëve të mileteve iu ngarkua përgjegjësia për të mbledhur taksat dhe për 
t’ua dorëzuar ato zyrtarëve të dërguar nga thesari. 
 
Pavarësisht nga reformat, të ardhurat e thesarit vazhduan të mbeten pas shpenzimeve të 
nevojshme me rritjen e centralizimit. Kështu, qeverisë iu desh të lëshojë bono (kaime) të 
reja ose kartmonedha, duke ngritur një borxh dhe detyrim interesi mjaft të rëndësishëm, 
shumica e marrësve të të cilit jetonin brenda Perandorisë në atë kohë. Lufta e Krimesë e 
përkeqësoi gjendjen. Kostoja e pjesëmarrjes së osmanëve, si dhe ajo e përkujdesjes për 
trupat dhe për bazat në truallin osman krijoi një ngarkesë të tmerrshme që i kapërcente tej 
mase të ardhurat normale, duke e shtrënguar thesarin në një radhë masash financiare që 
shërbenin për të kapërcyer nevojat e çastit, por që aty nga viti 1876 vunë në kërcënim 
edhe vetë ekzistencën e tij. Një program i ri i dorëzimit të fermave të taksave në 
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përfundim të afateve të tyre pesëvjeçare dhe i administrimit të tyr nëpërmjet muhasëllëve 
me pagesë (1852 – 1855) doli të ishte i paefektshëm. Kështu, thesari u detyrua të lëshojë 
një radhë bonosh nën emërtimin e mbështetjes publike (iane-i umumiye), duke shtrënguar 
shumicën e zyrtarëve dhe të tregtarëve që të paguajnë për shpenzimet e luftës në atë kohë. 
Veç kësaj, dy fajdexhinj të famshëm të Gallatës, Leoni dhe Baltaci (Baltazzi), krijuan 
Bankën e Stambollit për të siguruar borxhe për qeverinë; dhe në vitin 1856 u themelua 
për të njëjtin qëllim e famshmja Banka Osmane (Osmanlı Bankası), e ngritur kryesisht 
me kapital anglez, e cila për herë të parë nisi t’i siguronte qeverisë borxhe të jashtme për 
të ndihmuar për përballimin e deficiteve të buxhetit. 
 
Menjëherë pas përfundimit të Luftës së Krimesë, qeveria synoi të zgjidhë problemin e saj 
financiar duke rikthyer sistemin e fermave të taksave edhe një herë për të gjitha 
grumbullimet e taksave të tokës me një rregullim të ri (20 dhjetor 1855) që qëndroi në 
fuqi për një pjesë të madhe të fundit të shekullit. Me mendimin se fermerët e taksave 
mund të kontrolloheshin më mirë duke i detyruar ata të bënin vazhdimisht kërkesë për 
pronat në zotërim në intervale të shkurtra e të rregullta kohe, afatet e tyre kohore u 
shkurtuan në një apo dy vjet. Për t’i parandaluar ata nga ngritja e pushteteve vendore që 
mund të përdoreshin për t’iu shmangur ligjit, mukatatë u zvogëluan në fshatra të veçanta 
dhe fermerëve të taksave iu ndalua që të mbanin mukata në fshatra apo sanxhaqe 
fqinje.196 Mirëpo si zakonisht, dinakëria dhe këmbëngulja e fermerëve të taksave qe më e 
fortë dhe sistemi i ri nuk eci më mirë se i vjetri. Me afatet e shkurtra, fermerët e taksave 
nuk kishin interes për mirëmbajtjen në afat të gjatë të pronave në zotërim. Kështu, ata 
mblidhnin gjithë ç’mundnin përpara se t’i vinte fundi afateve, duke shtypur bujqit edhe 
më shumë se më parë. Brenda një kohe të shkurtër, fermerët më të pasur të taksave arritën 
ntë ngrenë zotërime që përfshinin sanxhaqe e madje edhe rajone apo provinca të tëra, 
duke i kundërshtuar rregullimet, duke i nënvendosur zotërimet e tyre si ferma në nivel 
fshati e sanxhaku dhe duke krijuar, kështu, një herarki njerëzish të mesëm që mbanin 
veten si në kurriz të thesarit, ashtu edhe të bujqve.197 
 
Të ardhurat e thesarit vazhduan të jenë, në këtë mënyrë, të papërshtatshme dhe financat 
osmane u vunë në rrezik aq të madh, saqë kur Mustafa Reshit pashai bëri kërkesë për një 
borxh të ri të jashtëm në vitin 1858, kreditorët e tij këmbëngulën që ai, në shkëmbim, të 
ndërmerrte reforma madhore dhe të paguante me para në dorë shumicën e bonove dhe të 
kartmonedhave që po humbisnin me shpejtësi vlerën e tyre dhe po shkatërronin gjithë 
ç’kishte mbetur nga besueshmëria financiare e shtetit. Në të njëjtën kohë, kreditorët e 
huaj qenë në gjendje ta detyrojnë Perandorinë që të pranojë kushte të tilla të rënda 
interesi e zbritjeje, saqë asaj iu desh të paguajë deri në 60 përqind vetëm mbi këtë borxh. 
Ky proces vijoi me rregullsi shtypëse në vitet e mëpasme. 
 
Në përgjigje ndaj kësaj gjendjeje, u morën një radhë masash me fillimin e vitit 1858, 
kryesisht nën drejtimin e Fuat pashait, për të reformuar financat e Perandorisë në mënyrë 
që të mund të shmangeshin borxhet e huaja të mëtejshme. Ministria e Financave u 

                                                 
196 BVA, İrade, Meclis-i Vâlâ 9828, 13897; Meclis-i Mahsus 232. 
197 BVA, İrade, Meclis-i Mahsus 532. 



 142 

riorganizua dhe u bë më e efektshme. Për herë të parë u vendos një sistem i vërtetë i 
buxheteve vjetore me vlerësimet buxhetore të ministrive të veçanta që i nënshtroheshin 
kursimit dhe shkurtimeve të imponuara nga thesari në përputhje me të ardhurat e 
vlerësuara çdo vit.198 U organizua Departamenti i Kadastrës së Tokës (Tahrir-i Emlak 
Nezareti) me qëllim të sigurimit të një inventari të gjerë të pasurisë për tagrambledhësit. 
Sistemi i ri i regjistrimit u zbatua me sukses në sanxhaqet e Bursës dhe të Janinës dhe pas 
kësaj ai u rishikua mbi bazën e kësaj përvoje e u shtri në provincat e mbetura, me 
përjashtim të Erzurumit dhe të provincave arabe, mbikëqyrjet e të cilave nuk u 
përfunduan plotësisht deri në vitin 1908. Mbikëqyrjet e pasuan, natyrisht, nga përpjekje 
për të përmirësuar mbledhjen e taksave ekzistuese dhe për të shturar një numër taksash të 
reja në ato fusha ku ishte bërë e dukshme pasuria e patatuar më parë. Krahas të dhjetave 
mbi prodhimin, një taksë tërësisht e re (“arazi ve müsakkafat vergisi” ose taksa e tokës 
dhe e banesave) e 4/10 së 1% u vendos mbi të gjithë tokën e mbjellë, mbi trojet në qytete 
dhe ndërtesat, pavarësisht nëse përdoreshin për banim apo ishin dhënë me qira, me një 
taksë shtesë prej 4 përqind që u shtohej të ardhurave nga qiraja.199 Ndërsa pjesa më e 
madhe e kësaj shkonte në thesar, një pjesë ndahej për bashkinë ku mblidhej. Kjo ndiqej 
nga një taksë fitimesh (temettuat vergisi) që vihej ndaj individëve që merreshin me tregti 
dhe industri, në një shkallë të caktuar 3 përqind në vitin 1860 dhe të ngritur në 4 dhe 5 
përqind më vonë, në rrjedhën e shekullit. Shtetasit e huaj pëjashtoheshin nga kjo taksë, 
madje edhe për fitime të nxjerra brenda Perandorisë Osmane, pavarësisht nga përpjekjet e 
Burrave të Tanzimatit për t’i përfshirë edhe ata. Pagat e shpërblimet nuk tatoheshin në 
ndonjë mënyrë të rregullt deri pas fillimit të periudhës së Turqve të Rinj, duke i lënë 
sipërmarrësit osmanë të bartnin peshën e kësaj takse dhe duke rritur përparësitë që 
gëzonin sipërmarrësit e huaj.200 
 
Në zonat fshatare, e dhjeta vazhdoi të jetë e ardhura e vetme më e rëndësishme për 
shtetin, ndërsa përpjekjet e përsëritura për të kufizuar fermerët e taksave vazhduan pa 
ndonjë sukses deri në fund të shekullit. Një sistem që u zbatua në Rumeli në vitin 1860 i 
shtrëngoi të shquarit vendës të mblidhnin taksën e mbjelljes, duke i hequr thesarit 
mbledhjen mesatare vjetore të të dhjetës, të mbështetur në sasinë e paguar nga qarqet 
gjatë pesë viteve të mëparshme dhe duke mbajtur pjesën tjetër për vete. Për të gjitha 
qëllimet praktike, ky ishte thjesht sistemi i fermave të taksave me emër tjetër, me 
ndryshimin e vetëm që zbatohej nga të shquarit vendës dhe jo nga tregtarët e jashtëm. E 
dhjeta në Anadoll vazhdoi të mblidhet nga fermerët e taksave bashkë me disa zona të 
Rumelisë që nuk mund të organizoheshin sipas sistemit të ri.201 Mirëpo edhe në Rumeli 
sistemi nuk eci. Të shquarit mbanin për vete aq sa kishin mbajtur më parë fermerët e 
taksave dhe vetëm pjesa e mbajtur nga bujqit pati një përmirësim të lehtë. Kështu, duke 
filluar në vitin 1866, të ardhurat prej saj iu shitën përsëri në ankand fermerëve të taksave, 
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megjithëse në një përpjekje të re për të kufizuar abuzimet, ankandet u zhvilluan nga 
Ministria e Financave në Stamboll dhe jo nga institucionet vendore.202 Kjo pati pak 
ndikim real; kështu, në sistemin e rishikuar të provincave të futur në vitin 1868, caktimet 
e fermave të taksave iu dhanë përsëri guvernatorëve me shpresën se njohjet dhe fuqitë e 
tyre vendore do t’u mundësonin atyre të rregullonin sistemin më mirë nga ç’mund të 
bënte qeverisja qendrore, ndërsa të shquarit vendorë vlerësoheshin si më të pëlqyeshëm 
në krahaism me tregtarët e jashtëm. Sidoqoftë, të gjitha këto sisteme ishin variante të të 
njëjtës çështje dhe dhanë fare pak rezultate konkrete. 
 
Reformatorët e Tanzimatit ishin shumë më të suksesshëm në fusha të tjera të tatimeve. 
Në vitet 1856 – 1857, u zhvilluan reformat themelore të taksës së bagëtive. Taksa klasike 
vilej mbi kapitalin dhe jo mbi ta ardhurat, pasi ajo mblidhej në një sasi të caktuar për 
kokë pavarësisht nga numbir, pesha vlera apo fakti nëse bagëtia do të shitej apo jo. Tani, 
taksa u shtri në të gjitha kafshët e fermës dhe ajo u ndryshua për t’u lidhur me vlerën e 
secilës kafshë, sipas kushteve të tregut dhe përdorimit të kafshëve, siç e përcaktonte 
këshilli i pleqve të fshatit. Çdo këshilli i duhej të vlerësonte sa të ardhura und të siguronte 
bujku nga qumështi dhe/ose leshi i deles apo i dhisë së një mase të caktuar në zonën e 
tyre gjatë vitit. Të gjitha gjetjet iu dërguan Ministrisë së Financave në Stamboll, e cila, 
më pas, caktoi taksën për kokë në çdo qark sipas të ardhurave të pritshme. Taksat u vunë, 
fillimisht, në 10 përqind të të ardhurave të pritshme për çdo kafshë në Edrene dhe në 
provincën e Danubit, ku ato sillnin më shumë fitim, ndërsa zbrisnin në 1,5 përqind në 
Anadollin Lindor dhe në provincat arabe.203 Sistemi mbeti pak a shumë i njëjtë edhe më 
pas, me ndryshimin e vetëm të shkallëve të përgjithshme që rriteshin herë pas here 
bashkë me ndryshimin e nevojave të qeverisë për të ardhura. Si taksat bujqësore, ashtu 
edhe ato blegtorale vazhduan të mblidhen kryesisht nëpërmjet sistemit të fermave të 
taksave derisa u shfuqizuan me një vendim të parlamentit (të marrë më 24 prill 1877), 
ndërsa në Ministrinë e Financave u ngrit Departamenti i të Dhjetës dhe i Taksës së 
Bagëtive (Âşâr ve Ağnam Emaneti) për të organizuar drejtpërdrejt grumbullimet e 
taksave. Po edhe këtë herë, kundërshtitë nga pronarët e mëdhenj të tokave të dhe të 
fermerëve të taksave shkaktuan vonesa dhe vetëm në kohën e mbretërimit të 
Abdylhamitit II ky proces u përfundua.204 
 
Veçanërisht të rëndësishme për bujqit e Perandorisë ishin taksat e shërbimit ushtarak dhe 
të punimeve të rrugëve, të cilat iu nënshtruan ndryshimeve të mëdha gjatë Tanzimatit. 
Sipas traditës osmane, siç kemi vërejtur më parë, jomyslimanët paguanin taksën e xhizjes 
në vend të kryerjes shërbimit ushtarak, kurse myslimanët ishin të gjithë të detyruar të 
detyruar të shërbenin kur thirreshin në ushtri. Sidoqoftë, rregullimet feudale (timaret) 
saktësonin se nëse timarioti vdiste dhe djali i tij më i madh ishte shumë i ri për të kryer 
shërbimin ushtarak, ai mund të dërgonte një zëvendës vetjak ose, më vonë, të jepte të 
hollat e nevojshme që të mund të sigurohej një zëvendës për të. Kjo klauzolë e fundit u 
hapi dalëngadalë dyert timariotëve myslimanë që ishin të paaftë apo që nuk kishin vullnet 
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për të shërbyer, që të paguanin në vend të shërbimit ushtarak një taksë të rregullt 
zëvendësimi. Nën sistemin e ri të rekrutimit, të vendosur nga Mahmudi II në vitin 1838 
dhe të reformuar nga Tanzimati një dhjetëvjeçar më vonë, të gjithë shtetasve myslimanë, 
përveç atyre që jetonin në qytetet e Stambollit, të Mekës dhe të Medinës, të cilët ishin të 
përjashtuar nga detyrimi, u kërkohej të shërbenin të paktën pesë vjet (moshat 20 deri në 
24 vjeç) si ushtarë aktivë në ushtrinë e re nizamije, dy vjet (moshat 24 deri në 26 vjeç) në 
rezervë aktive (ihtiyat), pastaj shtatë vjet në rezerva joaktive (redif) (moshat 26 deri në 32 
vjeç), si dhe për shtatë vite shtesë (moshat 32 deri në 40 vjeç) në forcat e mbrojtes 
vendore (mustahfız), duke iu nënshtruar stërvitjes së rregullt dhe thirrjes për të shërbyer 
në rast nevojash të ngutshme. Mahmudi II u lejoi këtyre rekrutëve që të mos shërbenin 
vetëm nëse dërgonin zëvendës vetjakë, por ligji themelor i Tanzimatit për rekrutimin i 
vitit 1845 lejoi shndërrimin e detyrimit me para në dorë, pagesë kjo e emërtuar “këmbimi 
në të holla e shërbimit ushtarak” (bedel-i nakdi-i askerî). Në vitin 1871 u vendos që ata 
që zgjidhnin të shmangnin shërbimin në këtë mënyrë duhej të ishin aq të pasur sa të mos 
kishin nevojë të shisnin pronat e tokat e tyre për të siguruar paratë për shkëmbimin, për të 
mos shkaktuar që familjet e varfëra të ktheheshin në punëtorë të paguar të të pasurve 
vetëm për të shpëtuar fëmijët e tyre nga shërbimi ushtarak.205 Në ligjin e ri për 
rekrutimin, të sjellë nga Abdylhamiti II në vitin 1855, dikujt që dëshironte të jepte para 
në dorë në shkëmbim të shërbimit vetjak i lejohej të vepronte kështu vetëm pasi të ishte 
stërvitur për tre muaj me njësinë më të afërt ushtarake. Pas kësj stërvitjeje, atij i duhej të 
paguante 50 monedha ari për të shmangur çdo thirrje të më pasme.206 Ky qe edhe 
rregullimi ligjor që mbeti i pandryshuar deri vonë. 
 
Në të njëjtën kohë, një rregullim tërësisht i veçantë u bë për jomyslimanët. Vijimi i taksës 
së xhizjes deri në shekullin e nëntëmbëdhjetë nuk shihej si diçka e pazakontë, pasi edhe 
myslimanët e kishin mundësinë për të blerë mospërfshirjen e tyre në shërbimin ushtarak 
në të njëjtën mënyrë. Mirëpo Dekreti i Reformës i vitit 1856 premtonte në mënyrë të 
qartë barazi të plotë të jomyslimanëve dhe kjo do të thoshte barazi në detyrimin për të 
kryer shërbimin ushtarak, si dhe për ngjitjen në poste qeveritare e për hyrjen në shkolla. 
As myslimanët, as jomyslimanët nuk dëshironin që këta të fundit të shërbenin në ushtri, 
të parët për arsye të traditës së gjatë dhe të dytët për shkak se pëlqenin përfitimet që 
kishin nga jeta si civilë. Po duke qenë se Porta e Lartë u kishte premtuar fuqive të mëdha 
se do t’i jepte fund taksës së xhizjes si një taksë dalluese dhe diskriminuese, ajo u 
shfuqizua në vitin 1857 dhe u zëvendësua nga një taksë e thjeshtë e shërbimit ushtarak 
(bedel-i askerî) që vendosej ndaj jomyslimanëve të detyruar për të kryer shërbimin 
ushtarak. Sipas këtij rregullimi të ri, 1 në çdo 180 shtetas meshkuj që kishte mbushur 
moshën përkatëse duhej të shërbente në ushtri. Kjo do të thoshte – sipas të dhënave të 
regjistrimeve të asaj kohe, që saktësojnë se gjendeshin afro 3 milionë jomyslimanë që 
kishin mbushur moshën – se 16,666 prej tyre ishin të detyruar për të shërbyer dhe se 
secili prej tyre ishte i ngarkuar me 50 lira, më pak se taksa e barasvlefshme që u kërkohej 
myslimanëve për një përjashtim të tillë. Duke qenë se popullsia e Perandorisë gjatë 
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Tanzimatit u rrit, numri i njerëzve të nevojshëm për ushtrinë u ul me 25 përqind, të cilat, 
bashkë me rritjen relative të myslimanëve ndaj jomyslimanëve për shkak të mbërritjes së 
mijëra refugjatëve që i iknin shtypjes së krishterë, linin vetëm 12,500 jomyslimanë të 
detyruar për të shërbyer në vit.207 Grumbullimet e të hollave bëheshin nga vetë miletet 
deri më 1877, kur komisione të veçanta u organizuan në nivel kazash në përgjigje të 
ankesave se krerët e mileteve po e përdornin taksën për të shtypur ndjekësit e tyre dhe për 
t’u pasuruar në kurriz të shtetit.208 Më në fund, menjëherë pas rivendosjes së kushtetutës 
(1909), shërbimi ushtarak nëpërmjet pjesëmarrjes individuale u kthye në detyrim për të 
gjithë shtetasit, pavarësisht nga feja apo mileti, dhe taksat e rekrutimit u shfuqizuan të 
gjitha. 
 
Gjatë viteve të hershme të Perandorisë, rrugët kryesore ndërtoheshin nga shteti me 
shpenzimet e Thesarit Perandorak, ndërsa rrugët lokale ndërtoheshin nga fermërët e 
taksave dhe nga mbajtësit e feudeve, kryesisht përmes punës së detyruar të bujqve që 
jetonin aty pranë. Disa fshatra, veçanërisht aty ku ishin vendosur turkmenët dhe jërykët 
(Yörük) në Anadoll e Rumeli, siguronin njerëz për ushtrinë që nuk bënte asgjë tjetër veç 
ndërtimit dhe riparimit të rrugëve dhe të urave. Në këmbim të kësaj, ata dhe fshatrat e 
tyre çliroheshin nga të gjitha taksat. Por me përfundimin e pushtimeve dhe me kufizimin 
e taksave që mblidheshin nga këto pushtime, ushtria nuk kishte më para të mjaftueshme 
për të mbështetur as edhe ndërtimin dhe riparimin e rrugëve kryesore, ndërsa shkatërrimi 
i sistemit të timarit nuk la askënd që të kujdesej për rrugët më pak të rëndësishme dhe kjo 
solli rënien e gjithë sistemit në shekujt e shtatëmbëdhjetë dhe të tetëmbëdhjetë. Disa 
riparime kryheshin nga kadinjtë dhe nga bejlerët e sanxhaqeve që shpiknin taksa të 
veçanta doganore dhe zgjeronin punën angari për këtë qëllim. Me kalimin e kohës, këto 
detyrime u kthyen në taksa të rregullta që mblidheshin në mënyrë të përvitshme, 
pavarësisht nëse përdoreshin apo jo për rrugët. Ato përbënin detyrime të veçanta, të 
mbledhura nga fermerët e taksave dhe të tjerë që thjesht vendoseshin në pika strategjike 
përgjatë rrugës, duke mbledhur shumë më tepër nga ç’ishin të detyruar ligjërisht në 
këmbim të lejimit të udhëtarëve dhe të tregtarëve për të kaluar, duke pënguar, kështu, 
tregtinë e brendshme dhe udhëtimin, megjithëse shtetasit e huaj, në përgjithësi, nuk 
kishin detyrime të paguanin për rrugët për shkak të marrëveshjeve të kapitullimeve. 
 
Këto taksa rrugësh ishin mes detyrimeve doganore që nuk ishin shfuqizuar nga Mahmudi 
II në vitet e para të Tanzimatit, kur thesari merrte përsipër koston e plotë për ndërtimin 
dhe mirëmbajtjen e rrugëve. Por pasi vështirësitë financiare të shtetit u rritën, pak gjë 
mbeti për qëllime të tilla. Për këtë arsye, gjendja e rrugëve u përkeqësua gjithnjë e më 
shumë duke dëmtuar rëndë aftësitë ushtarake dhe ekonomike të Perandorisë. Së fundi, në 
korrik 1867 u zhvillua një sistem tërësisht i ri, i mbështetur kryesisht në eksperimentet e 
Midhatit në provincën e Danubit. Në çdo provincë u ngrit Banka e Përfitimeve Publike 
(Menafî Sandığı) për të financuar shtrimin e rrugëve, riparimin e urave, ndërtimin e 
shkollave vendore e të tjera si këto me të ardhurat që vinin nga një taksë e vogël shtesë, e 
vendosur mbi të dhjetën, si dhe nga dhënia hua e fondeve të bankës për bujqit me shkallë 
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të arsyeshme interesi.209 Sidoqoftë, kjo nuk mjaftonte për të paguar punëtorët e pajtuar 
për ndërtimin dhe riparimin e rrugëve. Kështu, në një rregullim ligjor për ndërtimin e 
rrugëve të vitit 1869, çdo fshatar mashkull në moshën 16 deri në 60 vjeç detyrohej të 
punonte në rrugët e urat në zonën e tij 4 ditë në vit ose 20 ditë në çdo pesë vjet duke 
përdorur kafshët e veta dhe kafshë të tjera ngarkese, si dhe ushqimin e vet. Vetëm banorët 
e qyteteve të mëdha, të provincave që nuk ishin marrë në shqyrtim, si dhe priftërinjtë, 
mësuesit, të vjetrit e të sëmurët përjashtoheshin nga kjo veprimtari që ishte, në thelb, 
rikthim i punës angari.210 Askush nuk mund të detyrohej të punonte më larg se 12 orë 
kohë udhëtimi nga vendbanimi i tij pa një urdhër të veçantë, të lëshuar nga Porta e Lartë. 
Të gjitha shpenzimet e pajisjeve dhe të transportit paguheshin nga Bankat e Përfitimeve 
Publike, që ishin marrë në dorëzim nga Banka Bujqësore (Ziraat Bankası) në vitin 1887 e 
më pas nga thesari në vitin 1907. Në fillim lejohej që ata që ishin të detyruar për këtë 
shërbim të dërgonin zëvendësues, por ata u detyruan të paguanin vetëm me para në dorë 
për këto zëvendësime pas vitit 1889, kur detyrimi për të punuar u zëvendësua nga pagesat 
që u kërkoheshin të gjithë meshkujve të provincave në moshën 18 deri në 60 vjeç në një 
masë prej 3 deri në 4 kurushë në ditë për shërbimin, që tani u vendos për 25 ditë në çdo 
pesë vjet.211 Menjëherë pas kësaj, banorët e Stambollit dhe të provincave të tjera të 
përjashtuara nga ky detyrim iu nënshtruan të njëtës taksë me arsyetimin se mirëmbajtja e 
rrugëve të Perandorisë kishte vlerë edhe për ta. 
 
Një ndër të ardhurat tradicionale të shtetit në Islam ishte edhe ajo e minierave. Rregullat 
themelore të Sheriatit lejonin thesarin e shtetit të merrte një të pestën e prodhimit të të 
gjitha minierave të Perandorisë, pavarësisht nëse ato ndodheshin në truall privat apo 
publik. Kjo traditë u ruajt nga osmanët dhe minierat në trojet shtetërore administroheshin 
nëpërmjet zyrtarëve të paguar dhe fermerëve të taksave. Sipas Ligjit për Tokën të vitit 
1858, të gjitha minieret e zbuluara rishtaz i përkisnin shtetit pavarësisht se kush e 
zotëronte truallin ku ato ishin të vendosura, por Thesari i Shtetit duhej të paguante 
dëmshpërblim nëse shfrytëzimi i minierës pengonte pronarin e tokës nga shfrytëzimi i 
plotë i pronave të tij për qëllime bujqësore. Veprimtaritë minerare u kodifikuan për herë 
të parë në korrik 1861212 dhe u zëvendësuan në vitin 1869 nga një rregullim i ri, i 
mbështetur kryesisht në Ligjin Frëng për Minierat të vitit 1810, i cili i ndante të gjitha 
minierat në tri kategori: në miniera të thella, miniera sipërfaqësore dhe gurore. 
Koncesionarëve u kërkohej që të jepnin 1 përqind të mineraleve të nxjerra nga e para dhe 
5 përqind nga e fundit, sipas vështirësisë dhe shpenzimeve të nxjerrjes e të fitimeve të 
arritura, krahas pagesave vjetore që jepeshin për lejen dhe për qiranë e truallit.213 Kjo u 
plotësua me një rregullim të ri në gusht 1887 që ngrinte për të parën herë Departamentin 
e Minierave (Maadin Nezareti) në Ministrinë e Punëve Publike dhe i lejonte atij të jepte 
minierat me koncesion në afate 40 deri në 99 vjet, ndërsa taksa mbi nxjerrjen ngrihej deri 
                                                 
209 BVA, İrade, Meclis-i Vâlâ 35822 (18 sefer 1284). 
210 18 xhemadi II 1286; BVA, İrade, Meclis-i Vâlâ 25822; Meclis-i Tanzimat, I, 247. 
211 BVA, Nizamat, IV, 55; İrade, Meclis-i Mahsus 4706 – 4795. 
212 BVA, Meclis-i Tanzimat, III, 14; İrade, Meclis-i Vâlâ 13. 
213 Düstur1, III, 318; BVA, İrade, Meclis-i Mahsus 1517. 



 147 

në 20 përqind në vendet ku nxjerrja ishte e lehtë dhe xeherori gjendje në përqendrime të 
mëdha. Përpara se të bëheshin pagesat, operatorëve tatimorë u mundësohej të zbulonin të 
gjitha shpenzimet e shkrirjes së mineraleve dhe të transportimit të tyre në fabrika e porte. 
Për të gjitha minierat në tokë private apo në troje në pronësi të fondacioneve (vakëfeve), 
shteti vazhdonte të mblidhte një të pestën e prodhimit, ndërsa pjesa tjetër u shkonte 
pronarëve dhe të punësuarve të tyre.214 
 
Një ndër burimet që sillte më shumë të ardhura dhe që u shpik gjatë Tanzimatit ishte 
taksa e zbatuar për dokumentet që kishin të bënin me veprimtari qeveritare e tregtare. 
Pulla e taksës (damga resmi) u vendos fillimisht nga thesari në këmbim të shenjave 
dalluese (alamet) apo të vulës së thatë (soğuk damga) që vihej nga muhtesipi ose nga 
zyrtarë të tjerë për tekstilet e prodhuara në Perandorinë Osmane dhe për mallrat e tjera që 
tregonin burimin apo cilësinë e tyre, ose për vulën e pastërtisë (ayar damgası) që vihej 
nga punishtja mbi mallra ari ose argjendi. Taksa caktohej mbi vlerën e mallrave 
përkatëse, zakonisht në shkallën 1/40, 1 pará për kurush, dhe shitja apo shkëmbimi i tyre 
ndalohej pa këto vërtetime të cilësisë. Ajo vlerësohej si një taksë akcize dhe u shfuqizua 
bashkë me pjesën tjetër të këtyre taksave në vitin 1839.215 Veç kësaj, kishte shpenzime 
(harxhe) që u ngarkoheshin përfituesve të vendimeve, dokumente pagash e të ngjashme 
prej shkruesve që i lëshonin ato, por edhe këto u shfuqizuan prej taksave të tjera 
tradicionale (örfî). Sidoqoftë, menjëherë pas kësaj, të nxitur nga nevoja për të ardhura, 
njerëzit e Tanzimatit shpikën detyrime të reja pullash. Më 22 maj 1845, thesari shtypi një 
radhë letrash zyrtare bankare të pajisura me pulla të vulosura në vlera të ndryshme 
(“damgalı varaka-ı sahiha”, apo dokumente ligjore të vulosura), që do të përdoreshin për 
të gjitha dokumentet tregtare e ligjore dhe për kontratat me përjashtim të vendimeve 
gjyqësore, si dhe të opinioneve që lëshoheshin nga gjykatat fetare. Dokumentet shiteshin 
nga zyrtarët vendorë të financave që ishin tashmë të vendosur në qarqe e qyteza për të 
ndihmuar në mbledhjen e taksave vjetore.216 Sistemi i ri u përhap mjaft shpejt në 
perandori, por u shoqërua me dy probleme madhore: (1) zyrtarët që shisnin dokumentet 
ishin të pamjaftueshëm dhe (2) dokumentet që bartnin vlerat e sakta të taksave ishin, 
gjithashtu, të pamjaftueshme. Kjo sillte vështirësi e madje pamundësi në kryerjen e 
transaksioneve apo të marrëveshjeve ligjore për shumë të interesuar. Si rrjedhojë, më 15 
tetor 1852 veprimtaria e shitjes së dokumenteve iu ngarkua tregtarëve privatë.217 
Veçanërisht fajdexhinjtë dhe duhanshitësit morën dokumente me shumicë dhe siguruan të 
ardhura të reja duke i dhënë fund problemit të furnizimit. Sistemi qe, në të vërtetë, shumë 
i suksesshëm. Thesari po fitonte aq të ardhura, saqë struktura tregtare osmane u zgjerua 
dhe Fuat pashai e riorganizoi atë nëpërmjet një vendimi të ri, të njohur si Rregullimi i 
Pullës së Taksës (Resm-i Damga Nizamnamesi), lëshuar më 2 shtator 1861. Përjashtimi 
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për dokumentet e gjyqeve u hoq, letrat e pajisura me pulla të vulosura u zëvendësuan nga 
pulla takse të vlerave të ndryshme dhe përdorimi i tyre u shtri në thuajse të gjitha 
transaksionet tregtare, duke e lënë taksën në formën përfundimtare, në të cilën ajo 
vazhdoi të prodhonte të ardhurat kryesore për shtetin gjatë gjithë periudhës osmane, si 
dhe në kohën e Republikës dhe në ditët e sotme. 
 
Të ardhurat e tjera kryesore të thesarit gjatë Tanzimatit ishin ato që mbijetuan nga kohët 
klasike, por në forma rrënjësisht të ndryshme. Taksa e doganave (gümrük resmi) 
përfshinte detyrimet që viheshin jo vetëm mbi mallrat që hynin e dilnin nga Perandoria, 
por edhe mbi ato që transportoheshin nga njëri vend në tjetrin duke kaluar nëpër 
zotërimet e sulltanit. Në Perandori kishte katër detyrime të mëdha doganore: (2) taksa e 
importit (âmediye resmi) dhe (2) taksa e eksportit (raftiye resmi), të administruara nga 
shërbimi i Doganës së Jashtme (Harici Gümrük); (3) taksa burimore (masdariye resmi), 
që vendosej për disa mallra të prodhuara e të konsumuara në mënyrë lokale, si duhani dhe 
peshiku; dhe (4) taksa e tranzitit (müruriye resmi), që vihej mbi mallrat osmane dhe të 
huaja që transportoheshin nëpërmjet Perandorisë. Këto dy detyrime të fundit 
administroheshin nga Dogana e Brendshme (Dahilî Gümrük). Marrëveshjet e 
kapitullimeve të shekullit të gjashtëmbëdhjetë i ulën detyrimet e përgjithshme doganore 
ndaj të huajve nga 10 deri në 5 përqind. Duke nisur me marrëveshjen e re tregtare me 
Francën në vitin 1683, kjo u ul në 3 përqind për Francën dhe për të gjitha fuqitë që 
përfitonin nga klauzola e kombit më të favorizuar. Si rrjedhim, industria vendëse, tashmë 
e kufizuar për shkak të rregullimeve esnafore, nuk mundej të konkuronte me mallrat e 
huaja dhe thesari humbiste shumë prej të ardhurave doganore. Këto rregullime u 
ndryshuan disi në të mirë të Perandorisë me marrëveshjen tregtare, për të cilën Mustafa 
Reshit pashai hyri në bisedime me Anglinë në vitin 1838, por në të njëjtën kohë shtetasve 
të huaj iu lejua të importojnë dhe të eksportojnë mallra të caktuara pa asnjë kufizim. 
Detyrimet tatimore për importin u mbajtën në 3 përqind, por një 2 përqindësh shtesë 
vendosej nëse këto mallra të huaja shiteshin brenda Perandorisë, duke e ngritur, kështu, 
shumën e përgjithshme në 5 përqind, çka ishte përsëri e ulët, por shumë më e kuptimtë 
nga sa kishte qenë më parë. Eksportet tani tatoheshin në masën 9 përqind kur mbërrinin 
molin dhe 3 përqind kur ngarkoheshin. Taksa tranziti në masën 5 përqind u vendosën mbi 
mallrat e huaja që dërgoheshn nëpërmjet Perandorisë në vende të tjera, me detyrimet të 
mbështetura në lista tarifore të përpiluara nga zyra e doganës për mallrat e secilit vend 
dhe jo në vlerën e tyre të tregut në Perandori. Në të njëjën kohë, mallrat osmane qe 
kalonin nëpërmjet Perandorisë tatoheshin në masën 8 përqind nga doganat e vendit, duke 
i vënë ato në të njëjtin hap me konkurrentët e tyre të huaj përgjatë kohës së Tanzimatit. 
 
Shërbimet doganore u organizuan kryesisht si ferma taksash në shekujt e rënies, ndërsa 
përpjekjet e Tanzimatit për t’i administruar ato nëpërmjet muhasëllëve (muhassıl) të 
paguar në vitin 1839 nuk qenë më të suksesshme se ç’kishin qenë në rastin e të dhjetave 
të fshatit. Kështu, duke filluar në vitin 1840, në Stamboll u organizua një administratë e 
re doganore (Emtia Gümrük İdaresi) me detyrën e të dhënit me kontratë të të gjitha 
zyrave doganore në protet e mëdha dhe në qendrat tregtare kryesore, me ankande për 
afate trevjeçare.218 Sistemi qe aq fitimprurës si për thesarin, ashtu edhe për fermerët e 
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taksave, saqë ai u shtri në të gjitha taksat e akcizës që u vunë mbi pijet alkoolike, 
duhanin, burnotin dhe lëndën drusore, të cilat u vendosën nën të njëjtin administrim dhe u 
kontraktuan në të njëjtën mënyër pas vitit 1859.219 Si pjesë e përpjekjes së Fuat pashait 
për të rritur të ardhurat e Perandorisë, në vitn 1861 Administrata e Doganave u 
riorganizua në një administratë të re, të quajtur Administrata e Taksës së Akcizës 
(Rüsumat Emaneti), krejtësisht të ndarë nga burokracia e Ministrisë së Financës. 
Kontraktimi i doganave dhe i taksave akcizës mori fund dhe këto të fundit nisën të 
mblidhen në një korpus i ri zyrtarësh të paguar të administratës së re.220 Detyrimet e 
tranzitit u shfuqizuan tërësisht menjëherë pas kësaj (1870) dhe kjo përbënte një hap të 
madh në ndërtimin e klasës tregtare osmane. Megjithatë, kjo i kushtoi thesarit të ardhura 
të konsiderueshme deri në kompensimin që iu bë kësaj nga rritjet në taksa të tjera që iu 
ngarkuan tregtarëve të të gjitha kombësive.221 Taksat e importit, megjithatë, mbetën 
artificialisht të ulëta për shkak të qëndresës së madhe ndaj rritjeve nga ana e fuqive 
kapitullatore deri në vitet e para të shekullit të njëzetë, kur Turqit e Rinj vendosën në 
mënyrë të njëanshme taksa sipas vlerës për të gjitha mallrat, duke e ngritur, në të njëjtën 
kohë, detyrimin e importit në 15 përqind dhe duke iu afruar më shumë detyrimeve që 
viheshin në vende të tjera në atë kohë. 
 
Duke qenë se pijet alkoolike u ndaloheshin myslimanëve nga Sheriati, në kohët e 
hershme të Perandorisë Osmane nuk kishte taksa zyrtare mbi konsumin e tyre. Sidoqoftë, 
sipas traditës, tamarjotët dhe disa fermerë taksash mblidhnin atë që quhej taksë e lëngut 
të rrushit (şira resmi) nga rritësit e hardhive pas pjekjes dhe shtypjes së rrushit për të bërë 
verë. Gjithashtu, në shekullin e shtatëmbëdhjetë një taksë zyrtare pijesh alkoolike 
(müskirat resmi) u vendos mbi jomyslimanët që kishin pirë verë në mënyrë jozyrtare (pa 
paguar taksa) që kur nuk mbahej mend. Mirëpo figurat fetare të vendit shprehën 
pakënaqësi dhe ankesa të shumta për faktin që shteti përfitonte financiarisht nga konsumi 
i verës dhe menjëherë pas kësaj taksa u shfuqizua për t’u zëvendësuar me një rritje në 
taksën e xhizjes që paguanin jomyslimanët. Gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë, detyrime të 
ndryshme “doganore” u vendosën mbi rrushin dhe verën nëse transportoheshin, ndërsa 
një taksë e re ndalimi (zecriye resmi) u vendos mbi të gjitha verërat dhe pijet alkoolike që 
shiteshin në tregje. Natyrisht, ato u shiteshin jomyslimanëve në qytetet e mëdha në 
mënyrë që myslimanët të mos ishin të përzier drejtpërdrejt në atë që do të ishte e 
barabartë me sanksionimin ligjor të një veprimi që për ta ishte i ndaluar. Tanzimati 
fillimisht vuri taksa mbi të gjitha pijet dehëse (müskirat) në 20 përqind të vlerës së tyre, 
por kjo masë u ul në 10 përqind në vitin 1861 me vlerësimin se ato ishin parashikuar 
vetëm për jomyslimanët. Veç kësaj, të gjithë shitësit e pijeve alkoolike apo të verës në 
gota apo në enë mbajtëse në Stamboll e në rrethinat e tij duhej të paguanin për lejet 
vjetore të dyqaneve (ruhsatname) një kuotë prej 15 përqind të qirasë së dyqanit të tyre, 
ndërsa nuk jepeshin leje për vende shitjesh të tilla në lagjet myslimane apo në largësi më 
të afërta se 200 jardë nga xhamitë apo teqetë e dervishëve. Kuota shtesë paguheshin për 
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pulla takse, si dhe për regjistrimin e marrëveshjeve të qirave.222 Rregulla shtesë 
përjashtonin murgjit dhe priftërinjtë në manastire nga të paguarit e të gjitha taksave për 
verën e prodhuar apo të blerë për përdorim vetjak.223 Administrimi i taksës së pijeve 
alkoolike më vonë iu ngarkua Departamentit të Pijeve Alkoolike (Zecriye Emaneti), të 
ngritur në Ministrinë e Financave (1860), deri në përfshirjen e tij në Departamentin e 
Taksës së Akcizës, kur ky i fundit u organizua për herë të parë në vitin 1861. Në vitet e 
mbetura të Perandorisë, taksa u rrit rregullisht për t’i mundësuar thesarit që të paguante 
mbajtësit e huaj të bonove, ndërsa administrata e tij së fundi iu kalua Komisionit të 
Borxhit Publik bashkë me pjesën e mbetur të taksave të akcizë për t’i siguruar një ndër të 
ardhurat kryesore. 
 
Krahas të ardhurave prej taksave, Burrat e Tanzimatit dhe pasardhësit e tyre i siguruan, 
gjithashtu, thesarit të ardhura nga sipërmarrje të administruara nga shteti si monopole apo 
nën kontrollin e tij të fortë. Në radhë të parë, këto të ardhrua siguroheshin nga përpunimi 
dhe shitja e kripës. Siç ishte rasti në lloje të tjera minierash, shteti ishte i njihte vetes të 
drejtën për të grumbulluar një të pestën e të gjithë kripës së nxjerrë nga toka apo ujërat 
edhe kur këto ndodheshin brenda një prone private. Tradicionalisht, kjo e drejtë 
organizohej në ferma taksash për çdo minierë a gropë, ndërsa fermerët e taksave vepronin 
edhe si mbikëqyrës. Gjatë Tanzimatit, këto u morën në dorëzim dhe u administruan 
drejtpërdrejt nga shteti, por ndryshe nga shumica e fermave të tjera të taksave, ato kurrë 
nuk u kthyen mbrapsht, por qëndruan nën administrimin e drejtpërdrejtë të shtetit, 
fillimisht nga Ministria e Punëve Publike e më vonë, pas organizimit të Departamentit të 
Taksës së Akcizës që përfshinte Departamentin e Punëve të Kripës (Memlehe 
Müdürlüğü), kaluan në varësinë e këtij të fundit.224 Pronësia, prodhimi dhe shitja e të 
gjithë kripës në Perandori tani u kthye në monopol qeveritar, ndërsa të ardhurat iu 
kushtuan kryesisht tërheqjes së kartmonedhave dhe të bonove të thesarit, ndërsa 
importimi i kripës u ndalua. Nëpër Perandori u ngritën zyra qarkore të kripës për të 
mbikëqyrur prodhimin dhe për të shitur kripë në cilësinë e tregtuesve që u lejohej të 
mblidhnin një sasi shtesë të caktuar për të siguruar njëfarë fitimi e për të shlyer kostot e 
transportit.225 Të ardhurat e taksës së kripës, gjithashtu, iu dorëzuan në fund të shekullit 
Komisionit të Borxhit Publik për të ndihmuar në të paguarit e mbajtësve të huaj të 
bonove. 
 
Duhani rritej tradicionalisht nga bujq privatë që prej futjes së tij në Perandori në shekullin 
e gjashtëmbëdhjetë. Mirëpo në vitin 1860, të gjitha importet e gjetheve të huaja të duhanit 
u ndaluan dhe u vendos monopoli i qeverisë mbi shitjen e tyre me pakicë, si dhe u caktua 
një taksë shtesë tranziti (müruriye resmi) për fermerët që sillnin prodhimet e tyre në treg. 
Të huajve iu lejua të importojnë duhanin e kthyer në puro, cigare dhe burnot, por atyre u 
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duhej të paguanin një taksë të veçantë importi në masën 75 përqind të vlerës, duke ia 
shtuar këtë taksave të rregullta të tranzitit.226 Sidoqoftë, taksa e tranzitit ishte aq e rëndë, 
saqë e shkurajoi prodhimin vendës. Për këtë arsye, në vitin 1867, ajo u ul dhe u vendos të 
jetë e ndryshueshme sipas cilësisë dhe çmimit të shitjeve të çdo ngarkese. Duhani i shitur 
në Stamboll u përjashtua nga taksa e rregullt e tranzitit dhe në vend të kësaj iu nënshtrua 
një takse më të mëdhe hyrjeje nisur nga mendimi se atje mundësitë e shitjeve dhe të 
fitimit ishin më të mëdha. Në vitin 1873 u miratua Ligji për Duhanin, që u dha fermerëve 
liri të plotë për të rritur bimën në fjalë pa ndonjë leje të veçantë, por që krijoi edhe një 
hierarki zyrtarësh për të mbikëqyrur tregjet dhe fabrikat e cigareve. Shtetasit osmanë dhe 
të huaj tani mund të hapnin fabrika duhani, por ata duhej të paguanin një taksë të re 
konsumi (sarfiyat resmi) që ndryshonte sipas llojeve të duhanit dhe të cigareve të 
prodhuara.227 
 
Thesari, gjithashtu, përfitoi të ardhura nga prodhimi dhe shitja e barutit, shërbimet 
postare e telegrafike, punët e gazit në Stamboll, ura përgjatë Kepit të Artë, avulloret që 
vepronin në lumenjtë Tigër dhe Eufrat, pronat perandorake (dyqanet, banjat, fermat dhe 
pasuri të tjera që i përkisnin qeverisë) dhe pyjet, bashkë me haraçet vjetore që paguheshin 
nga Egjipti dhe shtete të tjera vasale. Të ardhura vinin, gjithashtu, nga hekurudhat në 
pronësi të shtetit, si dhe nga fitimet e firmave private hekurudhore në Perandori, në të 
cilat thesari kishte pjesën e tij. Këto ishin, sidoqoftë, pjesë të vogla të të tërës. Të gjitha 
reformat e taksave dhe përpjekjet për të siguruar të ardhura të reja i shtuan tej mase të 
ardhurat e thesarit në dhjetëvjeçarin e fundit pas Lufës së Krimesë. Megjithatë, kjo nuk 
mjaftonte për të argjinuar shpenzimet përherë në rritje që kërkonin reformat e pagesat e 
borxheve, si dhe roli në rritje i qeverisë.228 Kaosi financiar që erdhi si pasojë dhe që 
kërcënoi t’i jepte Tanzimatit dhe Perandorisë një fund të papritur do të shqyrtohet më 
vonë (shih faqet 155 – 156). 
 
 
 
Ndërtimi i një shoqërie të re 
 
Ndryshimet në institucionet themelore të qeverisë osmane u shoqëruan nga ndryshimet 
përkatëse në strukturën shoqërore osmane. Klasa e vjetër qeverisëse e osmanëve u 
zëvendësua nga një klasë e re zyrtarësh, memurët, ndërsa pasiguria që vinte si rrjedhojë e 
pozitës së tyre si skllevër të sulltanit ishte zëvendësuar nga një garanci e re, e siguruar 
prej zhvillimit të tyre në një hierarki shekullare zyrtare me mbrojtjen ligjore që 
shkurajonte shkarjet e shpejta të endemisë së trashëgimisë në rendin e vjetër. Klasa e 
shtetasve, gjithashtu, provoi rritjen e vetëbesimit dhe të fuqisë për shkak të garancive të 
siguruara nga Tanzimati, nga qëndrueshmëria që solli rendi i ri ligjor dhe nga nevoja për 
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një klasë të mesme të aftë që të ushtronte ndikimin e saj brenda këshillave të shtetit 
shumë më mirë nga ç’kishin mundur të bënin miletet dhe esnafët e kohëve të shkuara. Të 
gjithë osmanët, të lartë e të ulët, u çliruan nga izolimi karakteristik i shoqërisë 
tradicionaliste osmane prej një zhvillimi të prekshëm, të bërë në përmirësimin e 
komunikacioneve. Rritja e vetëdijes për botën jashtë sundimit të Portës dhe vullneti për të 
bërë për vete diçka nga filozofia dhe institucionet e saj, hodhën themelet për shtetet 
shekullare dhe moderne që do të zëvendësohin Perandorinë Osmane pas katastrofës së 
Luftës I Botërore. 
 
 
 
 
Arsimi dhe burokracia e re 
 
Guri i themelit për shoqërinë e re ishte një sistem i arsimit publik shekullar që mund të 
çlironte si mendjet, ashtu edhe zemrat prej kufizimeve të vendosura nga rendi i vjetër. 
Selimi III dhe Mahmudi II kishin ndier nevojën për arsimin shekullar në disa fusha. Ata 
kishin zhvilluar akademi teknike për të përgatitur zyrtarë, administratorë, inxhinierë, 
mjekë e të tjerë si këta, por ata ishin kufizuar në mënyrë serioze te një grup studentësh të 
mësuar në elementet thelbësore të matematikës, të shkencës dhe të gjuhëve të huaja. 
Mektepet, që kishin shërbyer si mbështetje për pushtetin e ulemasë dhe që ende mësonin 
lëndët tradicionale, në rastin më të mirë, në mënyrat tradicionale, vazhdonin të ruanin 
monopolin mbi arsimin fillor për myslimanët. Të diplomuarit e tyre, thjesht, nuk ishin të 
përgatitur për arsimin e ri teknik. Zgjidhja ishte që të ngrihej një sistem shkollor fillor 
shekullar, por edhe Burrat e Tanzimatit e dinin se kjo duhej bërë me kujdes për të mos u 
përballur hapur me ulemanë. Kështu, si objektivat, ashtu edhe problemet e arsimit të 
Tanzimatit ishin të dukshme qysh përpara 1839-ës. 
 
Kryesimi në fushën e arsimit u mor, së pari, prej Këshillit për Çështje të Dobishme 
(Meclis-i Umur-u Nafia) të Mahmudit II, që u kthye në një shtesë të Ministrisë së 
Tregtisë në vitet e para të Tanzimatit. Menjëherë pas dekretit të Gylhanesë, këshilli ngriti 
një komision të ndarë, të njohur si Komisioni i Përkohshëm për Arsimin (Meclis-i 
Maarif-i Muvakaat), për të zhvilluar një program të arsimit shekullar. Ai u shndërrua, më 
pas, në atë që do të quhej Këshilli për Arsimin Publik (Meclis-i Maarif-i Umumî) brenda 
Ministrisë së Tregtisë në vitin 1846, duke përfshirë mes anëtarëve të vet edhe Aliun e 
Fuatin, që në atë kohë ishin ende të rinj. Një vit më vonë u ngrit Ministria për Shkollat 
Publike (Mekâtib-i Umumiye Nezareti) dhe, së fundi, doli Ministria e Arsimit Publik 
(Maarif-i Umumiye Nezareti), që mori përsipër në tërësi sistemin në vitin 1866. 
Programet arsimore u zhvilluan nga komitete të specializuara brenda trupave ligjvënëse 
të kohës, nganjëherë në bashkëpunim me ministrinë dhe nganjëherë në mënyrë krejt të 
pavarur. Si rrjedhim, lindën qindra plane, raporte dhe programe, të cilat synonin krijimin 
e një sistemi arsimor shekullar dhe të dobishëm për të përgatitur të gjithë shtetasit osmanë 
nga shkolla fillore, deri në shkallët më të larta. 
 
Sidoqoftë, sistemi i ri u zhvillua ngadalë. Shumë osmanë iu kundërvunë shkollave të reja, 
thjesht, për shkak të nderimit për të mëparshmet apo për shkak të frikës plotësisht të 
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justifikueshme ndaj asaj që mund të sillnin shkollat e reja. Teksa paratë e hedhura pa 
hesap për reforma e luftëra po zbraznin thesarin, qeveria nuk ishte e prirur për t’i 
kushtuar shuma të mëdha arsimit. Sikurse në shumë shoqëri të tjera, arsimi dhe kultura 
vuanin më shumë se gjithçka prej brejtjes financiare. Qeveria qendrore, në këto kushte, 
dha shumë pak pará për arsimin shekullar. Në shumicën e rasteve, ngritja e shkollave në 
provinca varej nga nisma e këshillave administrative vendore, të cilët i shihnin ato si 
mjete të nxitjes së zhvillimit të tyre ekonomik dhe që siguronin shumicën e fondeve për 
ndërtime, pajisje dhe mësues pasi të ishte marrë vendimi dhe udhëzimi nga Stambolli. 
 
Shkollat e para moderne shekullare nën nivelin e akademive teknike u ngritën nga 
Mahmudi II për të përgatitur të diplomuarit e mektepeve që të vazhdonin më tej. Këto u 
bënë të njohura si shkollat rushdije (rüşdiye, adoleshencë) dhe arsimonin të rinjtë mes 
moshave 10 deri në 15 vjeç. Gjatë viteve të para të Tanzimatit, rushdijet u ngritën 
fillimisht në Stamboll dhe më pas në provinca, por shtrirja e tyre qe e ngadaltë për njëfarë 
kohe për shkak të mungesës serioze të mësuesve të përgatitur. Ky problem u zgjidh 
pjesërisht me ngritjen në vitin 1846 të shkollave të mësuesisë për meshkuj (Darü’l-
Muallimîn), nën drejtimin e të mbrojturit të Mustafa Reshitit, të riut Ahmet Xhevdet 
efendiu. Si në shkollat rushdije, ashtu edhe në ato të mësuesisë, programi ishte përgatitur 
kryesisht me synimin për të plotësuar arsimimin fetar që zhvillohej në mektepe dhe për të 
ngritur një urë mbi hendekun drejt akademive teknike. Kështu, ndërsa zhvilloheshin 
kurse të shkencave shoqërore, fizike e humane, edhe arsimi fetar u përfshi në to dhe 
ulemasë i mundësohej që të ndalte çdo mësimdhënie që dukej se shkonte në kundërshtim 
me urdhëresat e Islamit. Problemet kryesore të sigurimit të parave, të ndërtesave dhe të 
mësuesve e ngaladlësuan ndjeshëm përparimin dhe kështu, në kohën e Luftës së Krimesë 
gjendeshin vetëm 60 shkolla rushdije në të gjithë Perandorinë me 3,371 studentë, të gjithë 
meshkuj, ndërsa vetëm në Stamboll mederesetë, si shkolla fetare myslimane, kishin 
16,752 studentë, kurse ato jomyslimane të mileteve përgatisnin një numër prej 19,348 
studentë të të dyja gjinive.229 
 
Duke mos pasur ndonjë shpresë për zhvillimin e sistemit të rregullt shkollor, institucioni i 
seraskerllëkut zhvilloi strukturën e vet të arsimit shekullar, duke nisur me Shkollën e 
Shkencave Ushtarake (Mekteb-i Ulum-u Harbiye), e cila, gjithashtu, u themelua në 
periudhën e vonë të mbretërimit të Mahmudit dhe që u bë shkolla kryesore teknike në 
Perandori. Ajo siguronte mësimdhënie të përparuar në inxhinieri, gjeometri dhe 
madematikë krahas shkencave ushtarake dhe nxirrte të diplomuar që shërbenin në shumë 
poste të burokracisë, si dhe në ushtri. Për të zëvendësuar shkollat civile në nivele më të 
ulëta, ushtria zhvilloi, gjithashtu, sistemin e saj shekullar shkollor duke nisur që nga 
1855. Shkollat rushdije të ushtrisë u hapën në nëntë lokalitete të Stambollit dhe në 
rrethinat e tij, si dhe në shumë vendje të tjera nëpër Perandori, ndërsa shkollat idadije 
(idadî, të mesme) u ngritën në Sarajevë, Erzurum e Bagdad për të siguruar një nivel të ri 
të arsimit të mesëm për studentët përpara se ata të hynin në Shkollën e Shkencave 
Ushtarake. Me kalimin e kohës, secila prej ushtrive të provincave siguroi të paktën një 
shkollë idadije dhe një numar shkollash rushdije në qarkun e saj, duke i krijuar popullsisë 
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mundësinë e arsimimit shekullar shumë kohë përpara se sistemi civil të mbërrinte gjer tek 
ata. 
 
Pas Luftës së Krimesë, si sistemi arsimor ushtarak, ashtu edhe ai civil shekullar u 
zgjeruan me shpejtësi. Ushtria u vu në krye të zhvillimit të arsimit shekullar në nivel 
fillor; detyrë, kjo, që iu ngarkua shkollave të saj rushdije, duke i kthyer, nga ana tjetër, 
idadijet në shkolla pasfillore dhe harbijen në shkollë të mesme e më pas duke ngritur një 
shkollë të re të përparuar të shkencës ushtarake, Shkollën e Shtabit të Përgjithshëm 
(Erkân-ı Harbiye Mektebi) për të mbyllur sistemin. Ministria e Arsimit, ndërsa ishte e 
shtrënguar nga opinioni pubilk për të njohur mektepet myslimane si shoklla fillore, nisi 
gjithnjë e më shumë të ngrinte shkollat e saj shekullare sibjan (Sıbyan, fëmijë) dhe 
ipdidaije (iptidaiye, fillore), duke kërkuar që ato të mbaheshin në çdo qytezë e fshat dhe 
në çdo lagje të qyteteve të mëdha me ndihmën financiare dhe mbikëqyrjen e këshillave 
vendore të pleqve, si dhe të krerëve të mileteve. Si studentët myslimanë, ashtu edhe ata 
jomyslimanë pranoheshin për afatin e tyre katër-vjeçar të studimeve. Veç mësimeve të 
fesë, të cilat zhvilloheshin në mënyrë të ndarë për studentët e besimeve të ndryshme, në 
këto shkolla zhvillohej edhe mësimi i aritmetikës, i historisë osmane dhe i gjeografisë, 
ndërsa jomyslimanët mësonin në gjuhët e tyre kurdo që ishte e nevojshme. 
 
Pasi Aliu dhe Fuati, në vitet 1860, e forcuan shumë kontrollin e tyre, ministri frëng i 
arsimit, Zhan Viktor Dyryj (Jean Victor Duruy), erdhi në Stamboll për të këshilluar 
osmanët në zhvillimin e mëtejshëm arsimor. Raporti i tij, që propozonte ngritjen e 
shkollave të mesme ndërfetare, të një universiteti shekullar, të shkollave profesionale 
teknike dhe të një sistemi bibliotekash publike, krijoi bazën për Rregullimin për Arsimin 
Publik (Maarif-i Umumiye Nizamnamesi), të lëshuar në vitin 1869, i cili jo vetëm 
sistematizonte atë që ishte bërë gjatë tri dhjetëvjeçarëve të mëparshëm, por shtronte edhe 
plane që u zbatuan gjatë pjesës së mbetur të shekullit. Me ligjin e ri, arsimi fillor u bë i 
detyrueshëmpër të gjithë fëmijët deri në moshën 12 vjeç. Metodat e mësimdhënies u 
modernizuan. U morën masa për të ngritur nivelin e përgjithshëm kulturor të mësuesve. 
U vendosën provimet e shtetit për nxënësit që kalinin nga secila klasë e nivel. 
Institucionet kulturore u zgjeruan me ndihmën e shtetit. Fshatra me të paktën 500 shtëpi 
duhej të kishin të paktën një shkollë rushdije dhe qytezat ishin të detyruara të ngrinin dhe 
të mbanin një rushdije për çdo 500 familje në popullsinë e tyre, me shkolla të ndara për 
vajzat, si dhe për myslimanë e jomyslimanë atje ku popullsia ishte e përzier. Shkollat 
organizoheshin me katër vite. Në to zhvilloheshin mësime të fesë (sipas besimit të 
nxënësve), të gjuhëve osmane, arabe e perse, të aritmetikës e të llogarisë, të gjeometrisë e 
të matematikës, të historisë e të gjeografisë osmane e botërore, si dhe të gjuhës më të 
rëndësishme vendëse në zonën ku ndodhej shkolla. Qytetet e vogla e të mëdha duhej të 
kishin një shkollë idadije për çdo njëmijë familje në popullsinë e tyre, përveç atyre që 
kishin shkolla ushtarake dhe që mund të shfrytëzonin këto të fundit. Koha e studimit në 
idadije ishte tre vjet. Në to zhvilloheshin mësime të gjuhëve osmane e frënge, të logjikës, 
të ekonomisë, të gjeografisë, të historisë botërore e osmane, të algjebrës, të aritmetikës, të 
llogarisë, të inxhinierisë, të shkencave fizike, të kimisë dhe të skicografisë. Mbi nivelin e 
shkollave idadije, çdo kryeqytet i secilës provincë duhej të kishte një lice që do të quhej 
“Mekteb-i Sultanî” (Shkolla Sulltanore). Të gjithë ata që diplomoheshin në shkollat 
idadije të provincave duhej të pranoheshin në to, por ato ishin me pagesë, ndaj edhe 
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vetëm fëmijët e familjeve të pasura mund të shkonin atje, si dhe ata fëmijë të varfër me 
rezultate shumë të mira që mund të studionin pa pagesë. Programe të përparuara 
përfshinin shkencat humane, mësime në arabisht, persisht e frëngjisht, në ekonomi, ligj 
ndërkombëtar, histori e logjikë si dhe kurse shkencore në inxhinieri, algjebër, 
trigonometri, shkenca fizike e natyrore, si dhe në mtjen e truallit. Studentët 
përjashtoheshin nga rekrutimi gjatë kohës së studimeve të tyre, si dhe për një vit pas 
diplomimit; e nëse ata përmbushnin detyrimet e tyre për t’i shërbyer, më pas, qeverisjes, 
përjashtoheshin në mënyrë të përhershme nga detyrimi i shërbimit ushtarak. 
 
Kostoja e ndërtimit dhe e mbajtjes së shkollave fillore, sikurse më parë, nxirrej nga të 
ardhurat vendore, ndërsa kostoja për shkollat rushdije dhe idadije përballohej pjesërisht 
me mbështetjen e thesarit qendror. Licetë sulltanorë paguheshin tërësisht nga fondet 
vetjake të sulltanit. Ministria e Arsimit siguronte mësues për të gjitha shkollat, ngrinte 
dhe ruante standardet, si dhe krijonte mundësitë e të shkruarit dhe të të përkthyerit të 
librave shkollorë, por rrogat paguheshin nga të ardhurat vendore. Reformat u zbatuan, 
fillimisht, në Stamboll dhe më pas u përhapën në provinca. Shteti, tani, mori përsipër për 
herë të parë edhe të drejtën për të mbikëqyrur programet dhe procedurat e studimit në 
shkollat e mileteve dhe në ato të huaja, ndërsa Ministria e Arsimit jepte lejet e nevojshme 
për vijimin e veprimtarisë së këtyre shkollave, në mënyrë që ato të mos i largoheshin 
shumë qëllimeve arsimore të perandorisë. 
 
E para dhe më e famshmja e shkollave të mesme sulltanore ishte ajo e ngritur në 
ndërtesën e Shkollës Perandorake në Gallata Saraj, në Bejollu, e cila u zhvillua kryeshisht 
në drejtim frëng prej Aliut, nën ndikimin dhe mbështetjen e qeverisë frënge. Drejtimin e 
saj e siguronin zyrtarët dhe mësuesit francezë. Gjuha e mësimdhënies ishte thuajse 
tërësisht frëngjishtja dhe kurrikula përfshinte shkencat shoqërore e fizike greqishten, 
latinishten dhe turqishten osmane. Arsimi ishte shekullar, por myslimanëve u lejohej ët 
faleshin në një xhami të vogël, të ngritur në trojet e shkollës, ndërsa nxënësit 
jomysilmanë luteshin në sinagoga dhe në kishat e feve përkatëse aty pranë. Mësimi ishte 
me pagesë, por qeveria mbështeste, gjithashtu, rreth 300 nxënës që provonin aftësitë e 
tyre nëpërmjet provimit. Shumica e mësuesve ishin të huaj, por kishte edhe disa prej tyre 
turq, armenë dhe grekë. Pavarësisht nga shija e fortë perëndimore, shumica e krerëve të 
mileteve i kundërviheshin pjesëmarrjes në këtë shkollë të studentëve të feve të tyre, 
sikurse nuk pranonin pjesëmarrjen e tyre as në shkollat e rregullta të shtetit, për shkak të 
frikës se besimi dhe morali do të binin për shkak të ekspozimit ndaj ndikimeve 
shekullare. Ndërsa myslimanët, nga ana tjetër, i mbajtën shpesh fëmijët e tyre larg kësaj 
shkolle për shkak të shijes së krishterë të kuadrit pedagogjik dhe të kurrikulës. Sidoqoftë, 
në përfundim, shkolla u siguroi arsimimin më të gjerë të përgjithshëm osmanëve të të 
gjitha besimeve fetare në atë kohë. Të diplomuarit e saj u vunë në krye të jetës qeverisëse 
e tregtare deri në fund të ekzistencës së Perandorisë, si dhe deri vonë në periudhën 
republikane. 
 
Mbi shkollat sulltanore qëndronin shkollat pedagogjike, si “Dar ul-Muallimin” (Shkolla e 
Mësuesve), që ndiqej vetëm nga meshkujt, e “Dar ul-Muallimat” (Shkolla e Mësueseve), 
e ngritur në vitin 1870 vetëm për gra, në përgjigje të hapjes së një numri shkollash 
shekullare për femra, si dhe të shumë shkollave të rregullta për femra pas Luftës së 
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Krimesë. Shkollat pedagogjike u zgjeruan më tej me zhvillimin e sistemit shekullar. Të 
gjithë të diplomuarit duhej të jepnin mësim në shkollat shtetërore për dhjetë vjet pas 
diplomimit, duke zbutur, kështu, mungesat e para për mësues të përgatitur e me përvojë. 
 
Duke ruajtur qëllime utilitare në arsim, sistemi shekullar shkollor i Tanzimatit nuk 
mbyllej nga universiteti, por nga shkollat e larta teknike, Shkolla e Luftës (Mekteb-i 
Harbiye), Shkolla e Shërbimit Civil (Mekteb-i Mülkiye), Shkolla e Shtabit të 
Përgjithshëm (Erkân-ı Harbiye Mektebi), Shkolla e Inxhinierisë Detare (Mühendishane-i 
Bahri-i Hümayun) dhe Shkolla Mjekësore Civile (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane), 
të gjitha të mbajtura nga Ministria e Arsimit. Të gjitha këto zhvilluan seksione të 
shkencave humane, të atyre shoqërore dhe të gjuhëve të huaja, krahas specialiteteve të 
tyre, për të nxjerrë studentë me njohuri të gjithanshme, si dhe studentë që nuk synonin të 
hynin vetëm në profesionet që kishin studiuar. Postet në burokracitë e rëndësishme 
ministrore ruheshin për të diplomuarit, ndër të cilët, për shembull, ata të Shkollës së 
Shërbimit Civil zinin të gjitha postet provinciale si kajmakamë e myshirë, duke siguruar, 
kështu, një standard shumë më të lartë të administratësh nga ai që kishte ekzistuar para 
Tanzimatit.230 
 
Një universitet, i quajtur “Darylfynun” (Dar ül-Fünun), u planifikua nga Mustafa Reshit 
pashai që në vitin 1846 dhe ndërtesa e tij u përfundua, gjithashtu, por ai nuk u plotësua 
kurrë me personel mësimdhënës dhe nuk u hap për arsye të reagimit të qeverisë ndaj 
pjesëmarrjes së studentëve në lëvizjet revolucionare që, në atë kohë, ishin përhapur nëpër 
Evropë. Në vend të tij, Reshiti zhvilloi Këshillin e Dijes (Encümen-i Daniş) në vitin 
1851, duke emëruar në të disa prej figurave kryesore politike e administrative të kohës së 
tij, kryesisht të mbrojtur e aleatë të tij, me qëllimin për të nxitur mësimin, diturinë dhe 
njohjen pubilke të librave shokllorë. Çdo anëtar duhej të ishte specialist në të paktën 
njërën prej fushave të dijes, si dhe të njihte një gjuhë të huaj, por pavarësisht se i duhej të 
njihte mjaftueshëm turqishten osmane aq sa të përkthente vepra në atë gjuhë, kjo nuk 
ishte një kërkesë kryesore. Anëtarëve u lejohej të komunikonin në cilëndo gjuhë që 
dëshironin për sa kohë që përparonin në dije. Si çështje praktike, puna e këshillit 
përqendrohej në mbështetjen financiare të ligjëratave publike në tema të nivelit 
universitar e në vepra origjinale mbi Perandorinë Osmane, kryesisht në historinë osmane 
dhe në librat e gramatikës të Ahmet Xhevdetit. Xhevdeti, në veçanti, duket të jetë 
përpjekur që ta shfrytëzojë këtë për të krijuar lidhje mes ulemasë dhe njerëzve të rinj e të 
arsimuar të Tanzimatit, me shpresën e përmirësimit të zhvillimit të bigëzimit mes tyre, 
por ka pak gjasa që kjo punë te ketë dhënë fryte. Këshilli planifikoi, gjithashtu, ngritjen e 
një universiteti që të përfshinte seksionet si për shkencat fetare (ilim), ashtu edhe për 
shkencat bashkëkohore (fen), por asgjë nuk mundi të bëhej përpara se ai të zhdukej gjatë 
Luftës së Krimesë.231 
 
Aliu dhe Fuati ishin shumë të interesuar për një universitet. Menjëherë pas ngjitjes në 
fron të Abdylmexhidit, ata morën lejen e tij për ngritjen e një isntitucioni të ri, të quajtur 

                                                 
230 BVA, Meclis-i Vâlâ 1778/2; Meclis-i Tanzimat, I, 70 – 72. 
231 TV 453, 449; Berkes, f. 177 – 178; Fatma Aliye, Cevdet, f. 60 – 68. 
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Shoqëria Osmane e Shkencës (Cemiyet-i Ilmiye-i Osmaniye), shumë të ngjashëm me 
Këshillin e Dijes për nga ndërtimi, por të përqendruar më shumë në fushat shekullare të 
dijes, si hapi i parë ndaj kundrejt kodit shekullar të ligjeve që ata shpresonin të vinin në 
vend të Sheriatit. Shoqëria në fjalë botoi reistën “Mecmua-i Fünun” (Revista e 
Shkencave) dhe paraqiti një radhë kursesh universitare në formën e ligjëratave publike 
nga viti 1862 deri më 1865. Shoqata e braktisi përpjekjen e shkuar të Ahmet Xhevdetit 
për të përfshirë në këtë punë ulemanë dhe vuri theksin te mendimtarët perëndimorë si 
Didëroi e Volteri, si dhe në lëndë si kimia, fizika, inxhinieria dhe gjeografia botërore. 
Ligji për Arsimin Publik, i vitit 1869, siguroi, gjithashtu, hapjen e një universiteti 
osmane, përsëri të quajtur “Darylfynun”, me fakultete të filozofisë e të shkencave 
humane, të studimeve juridike, si dhe të shkencave e të matematikës, duke përfshirë kurse 
shekullare në disa prej shkencave fetare, çka duhet të ketë zemëruar shumë prej anëtarëve 
të ulemasë. U përgatitën ndërtesat, u caktua një fakultet dhe u përgatitën e u administruan 
provime të pranimit. U morën afro 450 studentë, shumë prej të cilëve duket se vinin nga 
medresetë, por shumë të tjerë ishin të diplomuar të Liceut të Gallata Sarajit dhe të 
Shkollës së Shërbimit Civil. Universiteti u hap në shkurt të vitit 1870. Mësimi filloi dhe u 
dhanë leksionet e para, por, menjëherë pas vdekjes së Aliut, ai u mbyll (1871), kryesisht 
për shkak të dëshirës së pasardhësit të tij për t’i përdorur paratë për qëillime të tjera dhe 
për shkak të bindjes së tij se shkollat teknike ishin të mjaftueshme për gjendjen e arsimit 
publik osman të asaj kohe (1872). Ai u rihap mes viteve 1874 dhe 1881, pas përpjekjeve 
të ministrit të arsimit të kohës, Ahmet Xhevdet pashait, ndërsa organizimi dhe përbërja e 
fakulteteve mbeti, më së shumti, e njëlloj siç kishte qenë në kohën e themelimit pesë vjet 
më herët. Universiteti u hap përfundimisht në formën e tij bashkëkohore më 1 shtator 
1900.232 
 
Me depërtimin e interesave të huaja tregtare dhe misionare në mes të shekullit, u ngritën 
shkolla të huaja, përfshirë shkollën amerikane të quajtur “Robert College” (1963), si dhe 
institucione të tjera arsimore, të themeluara nga misionarë austriakë, francezë, anglezë, 
gjermanë dhe italianë. Disa ishin vetëm në nivel fillor. Të tjera shtriheshin në nivel të 
mesëm dhe siguronin mësimdhënie të shkëlqyer të stilit perëndimor, me doza të larta 
prozelitizimi mes shtetasve jomyslimanë. Këtyre shkollave iu lejua të veprojnë ku të 
duan, por mësuesit e tyre, programet, mësimet dhe tekstet shkollore duhej të njiheshin e 
të miratoheshn nga Ministria e Arsimit, në mënyrë që të mos mësonin asgjë që do të 
shkelte moralin dhe politikën osmane. Mirëpo ky vendim, zakonisht, nuk merrej 
parasysh. Shkollat e mileteve, veçanërisht pasi programet e tyre u modernizuan në fund të 
shekullit, si dhe shkollat e huaja, siguronin një arsimim që kishte epërsi ndaj atij që 
ofrohej në shkollat shtetërore ende në zhvillim, por ndjesia e përgjithshme e përbuzjes për 
myslimanët, që ato nxisnin mes studentëve të tyre, i thelloi përçarjet shoqërore dhe 
urrejtjen e dyanshme që po kërcënonte, tashmë, të shpërbënte shoqërinë dhe Perandorinë 
Osmane. 
 

                                                 
232 Faik Reşit Unat, “Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış”, Ankara, 
1964, f. 49 – 57. 
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Të frymëzuar nga suksesi i Midhatit në provincat e Danubit, u ngritën shkolla të 
specializuara nëpër Perandori për t’u dhënë arsimin fillor dhe përgatitjen shekullare si 
zejtarë jetimëve (Islahane – Shkolla e Reformës) dhe djemve të varfër (Sanayi Mektebi – 
Shkolla Industriale), që do të jepnin ndihmesën e tyre në rilindjen e industrisë vendëse 
osmane. Në nivel liceu, kjo punë në Stamboll përmbushej nga shkollat tregtare për të 
rritur dhe nga Shkolla Detare (Bahriye Mektebi), ngritur në vitin 1870 në ishullin Hejbeli 
(Heybeli Ada), me një degë në Azapkapë (Azapkapı) të Stambollit, për të përgatitur 
zyrtarë të marinës tregtare. Krahas kësaj, Shoqëria për Studime Ismale (Cemiyet-i 
Tedrisiye-i İslamiye) jepte mësime shtesë për myslimanët në Bajezit të Stambollit që prej 
vitit 1870. Ndërsa në vitin 1873, u hap në Aksaraj të Stambollit Darushafakaja (Dar uş-
Şafaka) për të siguruar arsimimin e liceut për jetimët myslimanë, me ndihmën financiare 
të sulltanit dhe të kedivit të Egjiptit. 
 
Së fundi, një numër institucionesh kulturore u ngrit në zbatim të Ligjit për Arsimin të vitit 
1869. Një muze antikitetesh (Mecma-i esliha-i atika ve mecma-i asar-ı atika, ose 
Grumbullimi i armëve të lashta dhe i antikiteteve) u ngrit që në vitin 1847 në kishën e 
Shën Irenës, jshtë Pallatit të Topkapësë, por ai u shkri pasi koleksionet e tij shërbyen si 
bazë për Muzeun Perandoriak (Müze-i Hümayun) që u hap në të njëjtin vend në fund të 
viteve 1860. Ky muze, me një numër drejtorësh të huaj që i linin vendin njëri-tjetrit, u vu 
në krye të zhvillimit të studimeve arkeologjike në Perandori, duke çuar, së fundi, në 
Rregullimin për Antikitetet (Asar-ı Atika Nizamnamesi), më 1874, që i vuri të gjitha 
gërmimet arkeologjike në Perandori nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e Ministrisë së 
Arsimit dhe bëri që kërkues të huaj të mos mundeshin më të rrëmbenin e të largonin nga 
perandoria ç’të gjenin, por t’i linin një të tretën më të mirë të zbulimeve të tyre shtetit, siç 
do të bëhej zgjedhja nga muzeu. Duke qenë se kisha e Shën Irenës ishte, tashmë, shumë e 
vogël për qindra antikitetet që do të vërshonin në muze pas ligjit të ri, muzeu u shpërngul 
në të Çinili Këshkun e vjetër (Çinili Köşk), të ndërtuar nga Mehmet Pushtuesi në 
kopshtet nën Pallatin e Topkapësë (1874), ku, pas zgjerimeve përmes disa ndërtesash të 
reja, të ngritura në rrethinat e tij, ka mbetur deri në ditët tona. Në vitin 1875, në muze u 
hap një shkollë për të përgatitur arkeologë dhe specialistë osmanë të muzeve. 
 
Ministria e Arsimit ishte e paaftë për të ndërlidhur dhe administruar të gjitha institucionet 
e vëna nën kontrollin e saj deri kur Ligji për Arsimin Publik, i vitit 1869, i dha asaj një 
këshill të përgjithshëm profesional për arsimin, që punonte nëpërmjet një departamenti 
kulture, i ngarkuar me të shkruarit dhe të përkthyerit e teksteve, me sigurimin e literaturës 
publike e të ngjashme, si dhe nëpërmjet një seksioni administrativ, të ngarkuar me 
emërimin e mësuesve dhe me mbikëqyrjen e shkollave publike nëpër Perandori. Politika 
arsimore përcaktohej nga një këshill qëndror, i përbërë prej shefave të të dy seksioneve, 
prej të gjithë anëtarëve të këshillave ligjvënëse dhe gjyqësore, prej anëtarësh të tjerë të 
Klasës Qeverisëse, si dhe prej një kreu fetar për secilin prej mileteve të mëdha. Këta 
mblidheshin dy herë në vit, nën kryesimin e ministrit të arsimit. Këshillat e arsimit të 
provincave, gjithashtu, u organizuan në çdo kryeqytet province, nën drejtimin e një 
drejtori arsimor (maarif müdürü), me një asistent mysliman e një jomysliman, si dhe me 
një staf e inspektorë që do të lëviznin në mbarë provincën për të shqyrtuar veprimtaritë e 
për të imponuar përmbushjen e standardeve. Këshillave u jepeshin fonde shtetërore për 
qëllime arsimore. Ata kishin në dorë të vendosnin se si dhe me çfarë qëllimesh do t’i 
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shpenzonin këto fonde, duke dhënë pará për ndërtesa, rroga, libra, biblioteka e të 
ngjashme, si ta shihnin të arsyeshme. Ata administronin, gjithashtu, provimet vjetore për 
studentët që diplomoheshin nga çdo nivel shkollor, si dhe të atyre që kishin nevojë për 
vërtetime aftësie (rüus), të cilat u jepnin të drejtën të vazhdonin arsimimin e tyre ose të 
hynin në burokraci, duke synuar, kështu, të impononin standarde relativisht të ngjashme 
në çdo provincë dhe kudo në Perandori.233 
 
Efektshmëria e sistemit shekullar shkollor të Tanzimatit është e vështirë të vlerësohet. 
Problemet qenë të shumta. Mësuesit e përgatitur në qytete të mëdha nuk kishin dëshirë të 
shërbenin në fshatra. Tekstet shkollore nuk ishin të mjaftueshme dhe shumë prej këtyre 
gjendeshin në gjuhë të huaja që studentët, në rastin më të mirë, i kuptonin në mënyrë të 
mangët. Sikurse edhe në shumë hierarki arsimore në vende të përparuara, metodat dhe 
sistemet u zhvilluan më shumë për t’iu përshtatur e për të kënaqur administratorët e 
mësuesit sesa studentët. Shtetasit jomysilmanë, shpesh, kundërshtonin të pranonin 
barazinë e re që u ofrohej, duke pëlqyer më shumë të qëndrojnë në shkollat e mileteve të 
tyre, ndërsa u ankoheshin mbrojtësve të tyre të huaj se Tanzimati kishte dështuar në 
përpjekjen për të bërë më shumë për ta. Sidoqoftë, sistemi vazhdoi të zgjerohej. Vetëm 
shifrat mund të mos jenë në gjendje të na udhëzojnë saktë dhe janë shpesh të vështira për 
t’u zbuluar. Sidoqoftë, është mresëlënëse për ne të mësojmë se mes viteve 1867 dhe 
1895, një periudhë më e shkurtër se 30 vjet, numri i shkollave fillore shekullare dhe i 
studentëve që i ndiqnin ato u rrit më shumë se dyfish, sikurse shihet në tabelën 2.2. Afro 
90 përqind e djemve në moshë për shkollë dhe më shumë se një e treta e vajzave në po 
këtë moshë ndiqnin shkollat fillore që nga viti 1895, megjithëse arsimimi formal i këtyre 
të fundit rrallë e kapërceu këtë nivel. Në një popullsi të përgjithshme prej 19 milionë 
banorësh (14 milionë myslimanë dhe 5 milionë jomyslimanë), 1,3 milionë ishin studentë 
të të gjitha niveleve, me një përpjesëtim më të lartë të jomysilmanëve ndaj mysilmanëve 
që ndiqnin shkollën (shih tabelën 2.3). 
 
Duke gërshetuar arsimin dhe sigurinë e sjellë nga Tanzimati me mbijetesën e traditave 
burokratike osmane, zyrtarët e rinj (memurët) shfaqën një arrogancë dhe ndjenjë të 
përforcuar pavarësie në postet e tyre, si dhe një siguri se vetëm ata e dinin ç’ishte më e 
mira për vendin dhe për popullin e tij. 
 
 
 

Tabela 2.2. Zhvillimi i arsimit osmane, 
1867 - 1895234 

                                                 
233 BVA, Meclis-i Tanzimat, II, 221 – 245; TV, 1125 – 1129; Düstur1, II, 184 – 185; 
Young, II, 355 – 373; Aristarchi, III, 277 – 278; “Maarif Nezaretinin Tarihçesi”, 
Salname-i Nezaret-i Maarif, Stamboll, 1316 / 1898 – 1899, f. 16 – 32; Faik Reşit Unat, 
“Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış”, Ankara, 1964, f. 92 – 119. 
234 Shifrat për vitet 1858 dhe 1867 janë nxjerrë nga vjetarët zyrtarë të qeverisë, “Salname-
i Devlet-i Aliye” pwr kwto vite. Ato tw vitit 1895 janw nxjerrw nga paraqitja zyrtare 
statistikore, “İstatistik-i Umumî”, f. 13, 18, 53 – 87. 
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 1858 1867 1895 
Shkolla fillore shekullare  - 11,008 28,615 
Studentë të shkollave fillore shekullare 
Djem 
Vajza 

 
- 
- 

 
242,017 
126,454 

 
640,721 
253,349 

Studentë të shkollave ushtarake rushdije 
Djem 

 
- 

 
8,247 

 
8,247 

Shkolla fillore të mileteve 
Djem 
Vajza  

 
- 
- 

 
- 
- 

 
239,449 
77,740 

Shkolla të huaja fillore 
Djem 
Vajza 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
8,519 
8,160 

Numri i përgjithshëm i studentëve 
Djem 
Vajza 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
896,936 
339,249 

Popullsia e përgjithshme në moshën e 
arsimit fillor 
Djem 
Vajza 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

1,001,249 
924,175 

Shkolla rushdije 43 108 426 
Studentë të shkollave rushdije 3,371 7,830 33,469 
Shkolla ushtarake idadijea - - 9 
Studentë të shkollave ushtarake idadije - - 5,492 
Shkolla rushdije të mileteve - - 687 
Studentë të shokllave rushdije të mileteve - - 76,359 
Shkolla pasfillore të huaja - - 74 
Studentë të shkollave pasfillore të huaja  

- 
 
- 

6,557 

Numri i përgjithshëm i shkollave 
pasfillore 

 
- 

 
- 

1,169 

Numri i përgjithshëm i studentëve të 
shkollave pasfillore 

 
- 

 
- 

 
109,877 

Popullsia e meshkujve në moshën e 
shkollës pasfillore (10 – 15) 

 
- 

 
- 

 
980,320 

 

a Shkollat ushtarake rushdije ishin të barasvlefshme me shkollat civile fillore, ndërsa 
shkollat ushtarake idadije ishin si shkollat e mesme civile. 

 
 
 
 

Tabela 2.3. Studentët osmanë më 1895235 
                                                 
235 İstatistik-i Umumî, f. 53 – 87; BVA, İrade, Dahiliye 3087. 



 161 

 Myslimanë Jomyslimanë E përgjithshmja 
Studentë të shkollave fillore 
shtetërore myslimane 

854,841 80 854,921 

Studentë të shkollave shtetërore 
rushdije 

31,469 4,262 35,731 

Studentë të shkollave shtetërore 
idadije 

4,892 527 5,419 

Studentë të shkollave të ushtrisë 15,338 13 15,351 
Studentë të shkollave detare 1,734 - 1,734 
Studentë të shkollave fillore 
jomyslimane të mileteve 

- 317,089 317,089 

Studentë të shkollave rushdije 
jomyslimane të mileteve 

- 76,359 76,359 

Studentë jomyslimanë të shkollave 
idadije 

- 10,720 10,720 

Studentë të shkollave të huaja 
rushdije  

- 6,557 6,557 

Studentë të shkollave të huaja 
idadije 

- 8,315 8,315 

Studentë të shkollave fillore të 
huaja 

- 16,679 16,679 

Akademia e Shërbimit Civil 
(Mekteb-i Mülkiye-i Şahane) 

415 31 446 

Shkolla e Ligjit (Mekteb-i Hukuk-u 
Şahane) 

334 38 372 

Shkolla Mjekësore Civile (Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şahane) 

127 336 463 

Shkolla Normale për Meshkuj (Dar 
ul-Muallimin) 

125 - 125 

Shkolla e Arteve të Bukura (Sanayi 
Nefise) 

57 86 143 

Shkolla e Tregtisë (Ticaret-i 
Hamidi) 

114 4 118 

Liceu Gallata Saraj (Mekteb-i 
Sultani) 

382 317 699 

Shkolla Normale për Femra (Dar 
ul-Muallimat) 

350 - 350 

Shkolla për Jetimët (Dar ul-Şafaka) 421 - 421 
Shkolla e Mjekësisë Veterinare 
(Mülkiye-i Baytar) 

51 9 60 

Shkolla Bujqësore (Halkalı Ziraat 
Mektebi) 

59 14 73 

Shkolla e Arteve dhe e Zejeve 
(Mekteb-i Sanayi) 

220 32 252 

Shkolla Normale e Meshkujve për 277 - 277 
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Arsimin Fillor 
Shkolla për Shurdhmemecët 16 - 16 
Shkolla të veçanta e private në 
Stamboll 

5,818  5,818 

E përgjithshmja 917,040 441,468 1,358,508 
Popullsia e përgjithshme në moshë 
për të ndjekur shkollën (5-25) 

  6,653,236 

Popullsia e përgithshme e 
Perandorisë (1895) 

14,111,945 4,938,362 19,050,307 

 
 
 
 
Klasa e mesme e re 
 
Sundimi i qeverisjes dhe i shoqërisë osmane nga ana e memurëve u sfidua nga klase e 
mesme e re, që sapo po bëhej një faktor domethënës politik në gjysmën e dytë të shekullit 
të nëntëmbëdhjetë. Ndërsa pjesa më e madhe e pasurisë në shoqërinë tradicionale osmane 
vinte nga toka dhe të ardhurat prej saj shiheshin si pasuri e sulltanit dhe e Klasës 
Qeverisëse, kapitali dhe pasuria mes shtetasve mund të grumbulloheshin vetëm përmes 
tregtisë dhe industrisë. Edhe kur pjesë të mëdha të pasurisë perandorake kaloi në duar 
private, shumica e zotëruesve përsëri vazhduan të jenë anëtarë të Klasës Qeverisëse. 
Mirëpo duke filluar me revoltat xhelalije, me ngritjen e të shquarve të shekullit të 
tetëmbëdhjetë dhe me ecjen mbi një bazë të përshpejtuar në shekullin e nëntëmbëdhjetë, 
faktorët e rinj politikë dhe ekonomikë çuan në ngritjen e zotëruesve të tokave, si dhe me 
kalimin e pasurisë tregtare në duart e asaj që do të kthehej në një klasë të mesme të re. 
Rënia e fuqisë së shtetit i bëri të shquarit e provincave që të marrin në dorëzim shumë 
mukata dhe feude, duke ndërtuar, kështu, çifligje të gjera si mbështetje të fuqisë së tyre. 
Këto të ardhura përsëri u përdorën, sidoqoftë, kryesisht për qëllime politike, për të ngritur 
shtete dhe ushtri. Po kur Mahmudi II i shtypi të shquarit në vitet e fundit të pushtetit të tij 
dhe filloi të konfiskonte feudet, çifligjet me toka të gjera, që formalisht iu kthyen shtetit, 
në të vërtetë, ranë në duart e sipërmarrësve privatë, që i përdorën të ardhurat prej tyre si 
kapital për të zhvilluar sipërmarrje ekonomike dhe tregtare që përbënin pasurinë e tyre. 
Ndërsa nisnin veprimtarinë dhe punonin si tregtarë, fajdexhinj, zyrtarë të qeverisë apo, 
madje, edhe si anëtarë të garnizoneve vendore ose si mbajtës feudesh, klasa e re e të 
shquarve të pasur të provincave, tashmë e quajtur “ehali” (fjalë për fjalë, “populli”) ose 
“eshraf” (eşraf, të shquarit), u ngrit për të kërkuar një lloj ndikimi politik që të përshtatej 
me fuqinë e saj ekonomike. Kjo ndodhi sapo Burrat e Tanzimatit u përpoqën të zgjerojnë 
pushtetin e qeverisjes qendrore në provinca në kurriz të të shquarve, të mbeturinave të 
jeniçerëve, të fiseve endacake dhe të ulemasë, që ishin të zemëruar nga shkelja e 
Tanzimatit mbi veprimtarinë e tyre të drejtësisë dhe të arsimit me bashkësinë myslimane. 
Duke përdorur “popullin” e zhvilluar rishtazi kundër elementëve të vjetër të pushtetit, 
Tanzimati e mishëroi këtë klasë të re në këshillat administrative, duke i dhënë, kështu, 
asaj pushtetin politik që ajo kishte kërkuar. 
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 Ligji për Tokën i vitit 1858 (Arazi Kanunnamesi) ishte përpjekja e parë e Tanzimatit për 
të përforcuar fitoret e tij mbi pushtetmbajtësit e vjetër. Fillimisht, qëllimi i tij ishte që t’i 
rikthente shtetit pronësinë mbi zotërimet perandorake, të cilat, ndër shekuj, herë në një 
mënyrë e herë në një tjetër, kishin dalë jashtë kontrollit të qeverisë. Ai mbulonte jo vetëm 
tokat e mbajtura tashmë në privatësi, por edhe ato toka, taksat e të cilave ishin falur në 
shkëmbim të shërbimeve të veçanta vendore ndaj shteti në zona të vendosura jashtë 
kullotave publike. Si pjesë e këtij procesi, të gjitha taksat e vjetra mbi tokën u 
zëvendësuan nga një 10 përqindësh i thjeshtë i të dhjetës së taksës së mbjelljes mbi të 
gjitha prodhimet, pavarësisht se ku apo prej kujt ishin rritur ato prodhime. Kategoritë e 
vjetra të pronësisë mbi tokën u zëvendësuan ng të rejat, duke pasqyruar llojet kryesore të 
pronësisë që ishin të përhapura në atë kohë: (1) pronësinë private (mülk), (2) pronësinë 
shtetërore (miri), (3) tokat e fondacioneve (vakıf), (4) tokën e përbashkët apo publike 
(metruk) dhe (5) tokën e braktisur apo djerrë (mevat). Një rregullim i ri kadastral (Tapu 
Nizamnamesi) u përgatit për të bërë të mundur zbatimin e ligjit për tokën, duke bërë të 
detyrueshme që të gjitha tokat dhe pronat në çdo proivncë të mbikëqyreshin siç ishin 
ndryshuar sipas Tanzimatit, ndërsa çdo person që pretendonte pronësi ishte i detyruar të 
sillte prova për këtë nëpërmjet dokumenteve ligjore përpara se t’i jepej një tapi e re 
pronësie dhe fakti të përfshihej në regjistrat e rinj kadastralë. 
 
Sidoqoftë, pasi të provohej pronësia, pronarët privatë ishin shumë më të lirë nga ç’kishin 
qenë në të kaluarën për të dhënë me qira toka për të tjerët dhe për t’ua lënë ato 
trashëgimtarëve përsa kohë që ata e mbillnin tokën dhe paguanin taksat për të. Për 
numrin e zotërimeve të tyre nuk kishte ndonjë kufi praktik, ashtu sikurse edhe, në të 
vërtetë, nuk kishte ndonjë organizëm shtetëror të ngritur për t’u siguruar se ata jetonin 
sipas detyrimeve në shkëmbim të pronësisë. Me kalimin e kohës, të shquarit e rinj të 
fshatrave mundën ta shfrytëzonin ligjin për të rritur pushtetin e tyre, duke përdorur 
dokumente të falsifikuara për të provuar pretendimet e tyre, duke i shtritë të drejtat e tyre 
për të përfshirë shitjen e pronave të tilla të tjerëve duke ua lënë ato kushërinjve të largët, 
duke ua shitur me ankand ofruesve më të mëdhenj dhe duke i ruajtur këto të drejta 
pavarësisht nëse tokat ishin të mbjella në masën e kërkuar nga ligji. Këto bishtnime 
gjenin miratimin e hapur a në heshtje të zyrtarëve që kishin vullnet të madh për të pranuar 
përparësitë financiare që sillte bashkëpunimi me përfituesit. Megjithëse shumë prej 
zotërimeve fshatare e kishin prejardhjen në zotërimet perandorake, një zbatim i rreptë i 
ligjit do të kishte shpronësuar shumë anëtarë të klasës së mesme të re. Por, në praktikë, 
qëllimi i rregullimit të ri kadastral nuk u mor parasysh dhe në shumicën e rasteve nuk 
mbeti ndonjë dallim praktik mes tokave shtetërore dhe private. Mbajtësit e të dyjave qenë 
të aftë t’i shfrytëzonin dhe t’i zotëronin ato si të dëshironin dhe kjo solli lindjen e çifligje 
të mëdha, të kontrolluara nga individë të pasur, tashmë të quajtur, përgjithësisht, agallarë 
(ağa), si dhe nga familjet e tyre, fuqia ekonomike dhe politike të të cilave e kapërcente tej 
mase atë të mbajtësve më të mëdhenj të feudeve në kulmin e fuqisë së tyre. 
 
Burrat e Tanzimatit nuk iu kundërvunë aspak kësaj prirjeje. Ata, madje, e nxitën atë për 
të mbështetur prodhimin bujqësor. Ndërsa bujqit e veçantë mendohej të ishin përfituesit e 
parë prej masave të marra nga Ministria e Bujqësisë për të përmirësuar mënyrat dhe 
mjetet e kultivimit, ngritja e bankave bujqësore të kreditit në provinca (memleket 
sandıkaları), megjithëse synonte të ndihmonte bujqit individualë, në të vërtetë, u siguroi 
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përfitime pronarëvë të medhenj, që mund të përdornin këtë mbështetje në mënyrë më të 
efektshme. Rritja e mbjelljeve ngriti pasurinë e klasës së mesme fshatare, si dhe atë të 
thesarit, duke iu shtuar, me kalimin e shekullit, pushtetit të klasës në fjalë. 
 
 
 
Emigrimi në Perandori: çështja e refugjatëve 
 
Tokat nuk do të mund të ishin mbjellë gjallërisht dhe klasa e mesme fshatare nuk do të 
kishte mundur të krijohej nëse nuk do të kishte ndodhur një dyndje e jashtëzakonshme 
refugjatësh që siguruan punën e nevojshme. Nuk duhet harruar se fshati osman ishte 
shpopulluar gjerësisht që prej shekullit të shtatëmbëdhjetë si rrjedhojë e keqqeverisjes 
dhe e rrënimeve të sjella nga lufta, uria dhe mjerimi. Mirëpo duke filluar me vitet 1840, 
mijëra refugjtë u dyndën në Perandori për t’u ikur shtypjes dhe masakrave. Me Ligjin për 
Refugjatët (Muhacirin Kanunnamesi), të vitit 1875, familjeve dhe grupeve të të ardhurve 
që zotëronin një sasi minimale kapitali (të parashikuar në shumën e 60 monedhave të arta 
mexhidije, afro 1500 franga franceze të asaj kohe) u jepeshin copa trojesh shtetërore dhe 
përjashtoheshin nga taksat për 6 vjet nëse vendoseshin në Rumeli, ose 12 vjet nëse 
vendoseshin në Anadoll. Atyre u duhej të pranonin ta mbillnin tokën dhe jo ta shisnin apo 
ta braktisnin atë për 20 vjet, si dhe të bëheshin shtetas të sulltanit, të pranonin ligjet dhe 
drejtësinë e tij. Të ardhurve të tillë u premtohej liri fetare, cilado që të ishte feja e tyre, 
dhe u lejohej të ndërtonin kisha në vendet ku vendoseshin, nëse aty nuk kishte që më parë 
faltore të përshtatshme. Lajmet për vendimin u përhapën gjerësisht nëpër Evropë dhe 
gjetën përgjigje e gatishmëri të plotë te grupe të ndryshme që nuk ishin në gjendje të 
gjenin tokë apo paqe politike në vendin e tyre. Për të marrë në shqyrtim kërkesat dhe për 
të vendosur refugjatët, në vitin 1860 u ngrit Komisioni i Refugjatëve (Muhacirin 
Komisyonu), fillimisht pranë Ministrisë së Tregtisë e më pas si një agjensi e pavarur në 
korrik të vitit 1861. 
 
Këto masa qenë, në të vërtetë, përgjigje të vonuara të një dyndjeje që filloi shumë kohë 
më parë. Shumica e refugjatëve erdhën nga trojet turke, tartare dhe çerkeze, që ishin 
pushtuar nga rusët në veri dhe në perëndim të Detit të Zi dhe të Kaspikut. Megjithëse nuk 
kishte një politike zyrtare ruse për t’i dëbuar këta myslimanë nga shtëpitë e tyre, qeveritë 
e re të krishtera që u vendosën me dhunë në Krime (1783), në zonat e Bakusë dhe të 
Kubanit (1796), në Nahxhivan e në Kaukazin lindor (1828) dhe, së fundi, në Anapa e 
Poti, në verilindje të Detit të Zi, pas Traktatit të Edrenesë (1829), i shqetësuan 
mjaftueshëm mijëra myslimanët aq sa i detyruan të shpërngulen, pa ndonjë leje apo 
tërheqje të veçantë, në trojet osmane. Madje edhe më herët, qindre “besimtarë të vjetër” 
rusë kishin marrë arratinë prej reformave të Pjetrit dhe të Katerinës, duke u vendosur në 
Dobruca dhe përgjatë Danubit, pranë Detit të Zi. Mes viteve 1848 dhe 1850, atyre iu 
bashkuan mijëra të ardhur e fermerë jomyslimanë, si dhe figura politike e intelektuale që 
i ikën shtypjes që shoqëroi dhe pasoi revolucionet e vitit 1848, veçanërisht nga Hungaria, 
Bohemia dhe Polonia. Ndërsa shumë prej këtyre u përthithën nga jeta qytetare osmane, 
sikurse do të shohim, shumë të tjerë u vendosën në fshatra si fermerë apo administrues 
fermash të ndërtuara prej pronarësh të mëdhenj tokash, duke dhënë ndihmesën e tyre si 
në ndërtimin e çifligut, ashtu edhe në përmirësimin e mbjelljes. 
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Dyndja u shtua tej mase pas Luftës së Krimesë jo vetëm për shkak të Ligjit për 
Refugjatët, por edhe për shkak të përndjekjeve në tjetërkund në Evropë. Vetë lufta i shtyu 
rusët të kthejnë politikën e tyre të lëshimeve ndaj tartarëve e çerkezëve në një politikë 
përndjekjesh aktive e shpërnguljesh të dhunshme nga vendet e tyre në zona të izoluara të 
Siberisë e madje edhe më tej në lindje. Rrjedhoja ishte migrimi masiv në truallin osman, 
shpesh me nxitjen e rusëve, të cilët ishin të kënaqur që po shpëtonin prej pupullsisë së 
vjetër, për të rusizuar e kristianizuar pjesët jugore të Perandorisë. Ne nuk kemi shifra të 
plota të numrit të përgjithshëm të refugjatëve që hynë në Perandori në këtë kohë, por nga 
përllogaritje të veçanta mund të pohojmë se ky numër ishte i jashtëzakonshëm. Afro 
176,700 tartarë nga Nogaji dhe Kubani u vendosën në Anadollin e Mesëm dhe Jugor mes 
viteve 1854 dhe 1860. Afro një milionë erdhën një dhjetëvjeçar më pas, prej të cilit një e 
treta u vendosën në Rumeli, pjesa e mbetur në Anadoll e në Siri. Vetëm nga Krimeja, nga 
viti 1854 në vitin 1876, u shpërngulën 1.4 milionë tartarë për në Perandorinë Osmane. 
Krahas kësaj, shpërngulja e sllavëve nisi qysh përpara se Lufta e Krimesë të 
intensifikohej. Duke përfituar nga Ligji për Refugjatët, kozakët që i ikën ushtrisë ruse u 
vendosën si fermerë në Maqedoni, në Traki e në Anadollin Perëndimor. Mijëra bullgarë, 
disa prej të cilëve ishin vendosur në Krime prej rusëve për të zëvendësuar tartarët, 
reaguan vetë ndaj mjedisit të huaj dhe siguruan lejen për t’u kthyer në shtëpitë e tyre në 
Perandorinë Osmane. Shpërngulja masive e myslimanëve vazhdoi, megjithëse disi më e 
ngadalshme, gjatë viteve të Abdylhamitit II, kryesisht si pasojë e luftës ruso-turke të 
viteve 1877 – 1888, e autonomisë që iu dha Bullgarisë e Rumanisë, e kontrollit austriak 
mbi Bosnjë e Hercegovinë dhe e lëshimit të Dobrucës Veriore Rumanisë dhe të 
Maqedonisë Veriore Serbisë.sipas statistikave zyrtare, të përpiluara nga Komisioni i 
Refugjatëve, mbi 1 milionë refugjtë hynë në Perandorinë Osmane mes viteve 1876 dhe 
1895 (siç shihet në tabelën 2.4). Si rrjedhim, numri i meshkujve myslimanëve u dyfishua 
gjatë viteve nga 1831 deri më 1882 (siç shihet në tabelën 2.5), me rritje domethënëse të 
përpjesëtimit të myslimanëve ndaj jomyslimanëve. 
 
Të ardhurit u vendosën kudo nëpër Perandori. Shumë prej tyre shkuan në fshatra që ishin 
braktisur dhe disa u vendosën në Anadollin Lindor, veçanërisht në Kilikja, çka solli edhe 
përplasje me nomadët e atjeshëm. Shumë prej të ardhurve u kthyen në punëtorë me 
pagesë për pronarët e mëdhenj të tokave. Të tjerë u vendosën në troje të dhëna në 
përputhje me Ligjin për Imigrimin, të vitit 1857. Po shumicës së këtyre të fundit iu desh 
t’ia dorëzojnë zotërimet e tyre pronarëve më të mëdhenj, ndërsa metodat e varfëra të 
kultivimit, keqadministrimi, sëmundjet, sulmet nomade, armiqësia nga ana e bujqve më 
të vjetër dhe e të shquarve, si dhe shfrytëzimi nga ana e këtyre të fundit e pozitave të tyre 
në këshillat administrative e bënë thuajse të pamundur për pronarët e vegjël të tokave që 
të mbijetojnë. Gjendja nuk u përmirësua aspak kur çerkezët dhe disa tartarë nga Nogaji, 
të vendosur në Bullgari dhe në Anadollin e Mesëm, iu kthyen ndjekjeve të tyre të vjetra 
nomade, duke sulmuar të vendosurit e rinj, si dhe bujqit e vjetër. Disa kolonë myslimanë, 
duke sjellë ndër mend përndjekjet që i kishin shtyrë të braktisnin vatrat e tyre në vendet e 
krishtera, nisën të hakmerren ndaj fqinjve të tyre jomyslimanë në një mënyrë, deri tani, të 
panjohur për Perandorinë Osmane. Megjithëse pronarët e tokave siguronin punë të lirë, 
pasojat e padëshiruara të vendosjeve masive të refugjatëve në fshatra çuan në përplajse 
mes grupimeve dhe armiqësitë mes bujqve e nomadëve vijuan deri në shekullin e njëzetë. 
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Tabela 2.4. Refugjatët që hynë në Perandori,  
1876 – 1896236 

Viti Numri i njerëzve Numri i familjeve 
1876 276,389 69,000 
1877 198,000 49,000 
1878 76,000 19,100 
1879 20,763 5,324 
1880 13,898 3,460 
1881 23,098 3,780 
1882 33,941 6,396 
1883 13,748 2,690 
1884 13,522 2,816 
1885 13,365 2,807 
1886 12,084 2,614 
1887 10,107 2,092 
1888 11,753 2,506 
1889 28,451 6,135 
1890 23,220 4,835 
1891 13,778 3,024 
1892 18,437 3,901 
1893 18,778 3,715 
1894 14,040 2,888 
1895 6,643 1,237 
1896 5,846 1,224 

 
 

Tabela 2.5. Popullsia e meshkujve të Perandorisë Osmane, 
1831 1906237 

 Meshkuj në Anadoll Meshkuj në Rumeli 

Viti Myslimanë Jomyslimanë E përgj. Myslimanë Jomyslimanë E përgj. 

1831 1,988,027 395,849 2,383,876 513,448 853,318 1,366,766 
1843 3,101,980 nuk ka nuk ka 873,077 nuk ka nuk ka 

                                                 
236 İstatistik-i Umumî, f. 27; BVA, İrade, Meclis-i Vâlâ 367. 
237 Shifrat për 1831 vijnë nga: E. Z. Karal, “Osmanlı İmparatorluğunda ilk Nüfus Sayımı, 
1831”, Ankara, 1943; ato të numërimit të popullsisë të vitit 1843 gjenden tek: Ahmet 
Cevat, “Tarih-i Askeri-i Osmani”, vëll. III, MS TY 4178, Bilbioteka e Universitetit të 
Stambollit, f. 33 – 34. Numërimi i plotë i vitit 1882 është në: Biblioteka e Universitetit të 
Stambollit, TY 4807. Numërimi i 1895-ës është në: “İstatistik-i Umumî”, f. 1 – 21; 
numërimi i plotë i 1906-ës është në: MS TY 947, Bilbioteka e Universitetit të Stambollit; 
shifrat janë përmirësuar që nga numërimi i fundit me të dhëna për provinca të humbura 
dhe territore të ndryshuara. 
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1882 5,379,225 1,262,600 6,641,825 946,659 810,525 1,757,184 
1895 6,084,419 1,221,209 7,305,628 1,237,325 1,186,615 2,423,940 
1906 6,846,340 1,481,836 8,328,176 1,179,151 1,186,880 2,366,031 
 
 
 
Reformat gjyqësore dhe ligjore 
 
Shumë prej kolonëve të Krimesë dhe të Ballkanit ishin aristokratë dhe tregtarë që kishin 
kthyer, të paktën pjesërisht, zotërimet e tyre të mëparshme në ar dhe në sende të tjera të 
çmuara, të cilat ata i përdorën për t’u marrë me tregti e industri në vendet e tyre të reja, 
duke u kthyer në elementë të gjallë e të spikatur në lindjen e klasës së mesme qytetare. 
Në këtë zhvillim ndihmuan një numër faktorësh. Dekreti i Gylhanesë, me vënien e theksit 
në mbrojtjen e jetës e të pronës, e bëri investimin dhe sipërmarrjen e kapitalit një 
veprimtari shumë më tërheqësi për myslimanët nga ç’kishte qenë rasti në kohën kur 
qeveria zgjidhte problemet financiare duke vënë dorë mbi pronat e të pasurve, ndërsa 
vetëm tregtarët e huaj dhe të mbrojturit e tyre ishin të lirë nga këto konfiskime. Ngritja e 
Bankës Osmane (Osmanlı Bankası) në vitin 1856, siguroi burimin kryesor të vënies në 
punë të kapitalit, si dhe të fondeve të emergjencës, të nevojshme për qeverinë. Shpirti i ri 
i sipërmarrjes u përforcua nga kushtet e dekretit të vitit 1856: 
 
“Të gjitha çështjet e tregtisë dhe ato penale mes myslimanëve dhe të krishterëve apo 
shtetasve të tjerë myslimanë dhe mes shtetasve të krishterë e shtetasve të tjerë 
jomysilmanë, të lidhur me miletet e ndryshme, do t’u kalohen gjykatave të përziera 
(muhtelit divanlar). Sesionet e thirrura prej këtyre gjykatave për të dëgjuar çështjet, do të 
jenë të hapura. Paditësit dhe mbrojtësit do të përballen me njëri-tjetrin dhe dëshmitarët do 
të dëshmojnë e do të bëjnë betimin sipas besimeve fetare e sekteve që u përkasin. Rastet 
që lidhen me çështje civile do të dëgjohen sipas ligjeve dhe rregullave, në këshilla të 
përzier (muctehit meclisler), në prani të guvernatorit dhe të kadiut vendor, në përputhje 
me Sheriatin dhe me rregullimet përkatëse; dhe çështjet në të gjitha gjykatat e këshillat do 
të zbatohen në mënyrë të hapur. Nëse çështje private, si, p.sh., punë trashëgimie, lindin 
mes dy palëve që janë të krishterë apo shtetas (të sulltanit) jomyslimanë të besimeve të 
tjera, ato mund t’u kalohen për shqyrtim peshkopëve apo krerëve të miletit dhe këshillave 
sipas kërkesës së palëve. ...”238 
 
Duke nisur qysh përpara dekretit, hynë në fuqi një radhë e tërë kodesh shekullare ligjore, 
të mbështetura kryesisht mbi barasvlerësit e tyre evropianë, duke u lënë shtetasve, 
qofshin myslimanë apo jomyslimanë, një ndjesi sigurie e besimi që se ata do të shpëtonin 
prej shtrëngesave të së shkuarës dhe se do t’u lejohej çfarëdo fitimi që ata do të mund të 
grumullonin me aftësitë dhe sipërmarrjet e tyre. Ky ishte, veçanërisht, rasti me Kodin 
Penal (Ceza Kanununnamesi) të vitit 1843 (rishikuar më 1851 dhe 1857), që kufizonet 
autoritetin e burokratëve në interpretimin e ligjit. Kodi Tregtar (Ticaret Kanunnamesi) i 

                                                 
238 Düstur1, 11; Young, 29 – 33; Hurewitz, Diplomacy2, II, 315 – 318; përkthimi (në 
anglisht) është yni. 
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1850-ës (rishikuar më 1861) dhe Kodi i Tregtisë Detare (Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi) 
i 1863-shit, krijuan një mjedis të sigurt për zhvillimin e tregtisë. Një sistem i ndarë i 
gjykatave tregtare filloi, në vitin 1840, të impononte zbatimin e këtyre statuteve. Ky 
sistem u riorganizua në vitin 1862, pas hyrjes në fuqi të Kodit Tregtar. Gjykatat e 
organizuara në këtë mënyrë, përbëheshin prej tre gjykatësish të emëruar nga qeveria dhe 
katër këshilltarësh ligjorë që përfaqësonin tregtarët, qofshin këta osmanë apo evropianë. 
Në rastet kur trajtoheshin interesat e shtetasve osmanë dhe të huaj, avokatët e këtyre të 
fundit zgjidhnin dy prej këshilltarëve nga anëtarët e rëndësishëm të bashkësive të tyre për 
t’u siguruar se intersat dhe kodet e tyre do të merreshin parasysh siç duhej gjatë 
gjykimeve. Gjykatat kisihn juridiksion të pakufizuar në të gjitha çështjet tregtare, ndërsa 
në çështjet e përziera civile që nuk kishin të bënin me pasuri të patundshme, ata kishin 
juridiksion vetëm në rastet kur vlera e trajtuar nuk i kapërcente 1000 kurushët. Në 
zbatimin e kodeve ligjore të sitlit evropian në gjykata të organizuara thelbësisht në linja 
evorpiane dhe sipas procedurave evropiane, gjyqet e përziera tergtare sillnin, kështu, 
përvojën në konceptet e praktikës gjyqësore shekullare. Gjykatat e përziera qenë aq të 
suksesshme, saqë pas Luftës së Krimesë, në mënyrë që t’u jepej jetë premtimeve të 
barazisë për të gjithë shtetasit, të bëra me Dekretin e Reformës së 1856-ës, ato u 
riorganizuan e u zgjeruan dhe gjykata të veçanta të përziera u ngritën për të trajtuar 
çështje civile e penale që përfshinin myslimanë e jomyslimanë. Zhvillimi i drejtësisë 
shekullare arriti kulmin në vitin 1869, kur filloi një sistem gjykatash shekullare nizamije 
nën drejtimin e Ahmet Xhevdet pashait, që shërbente si ministër i drejtësisë në atë kohë. 
U krijua një hierarki gjykatash shekullare, duke nisur me këshillin e pleqve të nahijes në 
nivelin me të ulët dhe duke shkuar më tej në kaza, sanxhaqe e kryeqytete vilajetesh. 
Sistemi i ri e ngushtoi autoritetin dhe juridiksionin e gjykatave fetare, por ulemaja u 
qetësua me vazhdimin e të drejtës së shejhulislamit për të emëruar dhe për të mbikëqyrur 
gjykatësit e tij. Kode të reja procedure për gjykatat tregutare u lëshuan në vitin 1861, të 
ndjekura nga kode të ngjashme për gjykatat penale (1880) dhe civile (1881), të gjitha të 
frymëzuara, kryesisht, nga praktika frënge dhe italiane. Gjykatat e reja ishin kaq të 
efektshme për masën e popullit, myslimanë e jomyslimanë, saqë as ulemaja, që po 
humbiste traditën e monopolit mbi drejtësinë, nuk guxoi të shfaqte ndonjë kundërvënie 
shumë energjike. 
 
Veprimtaritë tregtare dhe industriale të të huajve, në veçanti, u nxitën më tej me hyrjen në 
fuqi (10 qershor 1867) të ligjit që u lejonte atyre të kishin pronat e tyre të paluajtshme në 
Perandorinë Osmane, ndërsa fuqitë evropiane, në këmbim, se në raste të trajtimit 
gjyqësor të pronave të tilla, shtetasti e huaj do të gjykoheshin me të njëjtat ligje dhe 
procedura gjyqësore si dhe shtetasit e sulltanit, duke kufizuar, kështu, përparësitë e 
kapitullimeve. Sistemi osman i drejtësisë u shndërrua jo vetëm me futjen e gjykatave të 
reja, por edhe me nxjerrjen e Kodit Osman të Ligjeve Publike (Düstur), që filloi në vitin 
1865, si dhe me Kodin Civil Osman (Mecelle), që modernizoi dhe kodifikoi interpretimin 
e shkollës hanefite të Sheriatit, të plotësuara me komisionin e Ahmet Xhevdetit mes 
viteve 1866 dhe 1888.239 

                                                 
239 Hıfzı Veldet, “Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat”, Tanzimat, f. 139 – 209; 
Ebül’ulâ Mardin, “The Development of the Shari’a under the Ottoman Empire”, S. S. 
Onar, “The Majalla”, dhe H. J. Liebesny, “The Development of Western Judicial 
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Modernizimi dhe komunikacionet 
 
Zhvillimi i sipërmarrjes private në Perandorinë Osmane nuk mund të ndodhte pa një 
përmirësim domethënës të komunikacioneve. Burrat e Tanzimatit qenë të ngadalshëm në 
të kuptuarit e rëndësisë së këtij përmirësimi për të rritur efektshmërinë e qeverisjes, si dhe 
për të ndihmuar ekonominë. Thuajse asgjë nuk ishte bërë, në të vërtetë, përpara Luftës së 
Krimesë, me përjashtimin e vetëm të një sistemi të ri postar, të nisur me një udhë të 
vetme mes Stambollit e Izmirit në vitin 1823 dhe të shtrirë dalëngadalë më tej, fillimisht 
gjer në Edrene dhe më ps në qytetet kryesore të Perandorisë aty nga viti 1856, me 
stacione të ndërtuara përgjatë rrugëve kryesore dhe atyre të ruajtura në gjendje të 
pranueshme, në mënyrë që oraret postare të mund të ruheshin. Pak u bë, sidoqoftë, për 
rrugë të tjera. Anijet me avull ishin në gjendje të ofronin shërbim shumë më të shpejtë 
dhe të rregullt, të paktën në portet kryesore, dhe futja në punë e tyre gjatë shekullit të 
nëntëmbëdhjetë mund të krahasohet me zhvillimin e trafikut të avionëve në shekullin e 
njëzetë. Mahmudi II bleu një avullore për përdorim të vetin në Bosfor dhe në detin e 
Marmarasë. Ai ndërtoi dhe bleu, gjithashtu, disa avullore për flotën osmane, të cilat u 
organizuan, më pas, në shoqërinë “Fevaid-i Osmaniye” prej princit egjiptian Mustafa 
Fazëll pasha (1844) dhe filluan shërbimin e rregullt nga Stambolli për në Detin e Zi dhe 
në Egje, si dhe në ishujt e Marmarasë. Pas ndryshimeve të herëpashershme emrit, kjo 
shoqëri vendëse ka mbijetuar deri në kohërat republikane, e njohur me emërtimin “Banka 
Detare” (Denizcilik Bankası). Ajo pati që në fillimet e veta konkurrencën e avulloreve të 
shoqërisë “Austrian Lloyd”, duke nisur më 1825, si dhe të shoqërive të tjera frënge, ruse 
dhe angleze, të cilat vinin në nxirrnin në udhëtime anijet e tyre jo vetëm mes porteve 
osmane dhe atyre evropiane, por edhe në udhëtime të brendshme mes porteve osmane. 
“Fevaid-i Osmaniye” filloi, gjithashtu, një shërbim abonimin në zonën e Bosforit për 
shtetarët dhe tregtarët e pasur osmanë që kishin shtëpitë e tyre atje. Në Bosfor kishte edhe 
linja konkurruese britanike dhe ruse, por ato u zhdukën me themelimin e shoqërisë 
osmane të avulloreve “Şirket-i Hayriye” prej Hysen Haki pashait (Hüseyin Hâki Paşa), 
me mbështetjen e Mustafa Reshit pashait, që iu dha një monopol i këtij shërbimi. Emri 
mbijetoi gjatë deri në kohërat e Republikës Turke, madje edhe pasi ajo u përvetësua nga 
Banka Detare. 
 
Vetëm pas Luftës së Krimesë u bë përparim domethënës në përmirësimin e llojeve të 
tjera të komunikacioneve. Telegrafi, i shpikur nga Samuel Mors (Samuel F. B. Morse) në 
vitin 1837, u fut në Perandorinë Osmane gjatë Luftës së Krimesë nga britanikët dhe 
francezët (1854), që shtrinë një kabëll nënujor nga Balaklava e Krimesë deri në Stamboll, 
një linjë nënujore nga Stambolli në Varna dhe një tjetër nga Bukureshti në Vjenë, ndërsa 
një linjë e dytë u ndërtua nga qeveria osmane dhe nga francezët për në Sofje, Beograd e 
Paris për të marrë lajme të luftës në Evropën Perëndimore sa më shpejt që të ishte e 

                                                                                                                                                
Privileges”, në “Law in the Middle East”, M. Khadduri dhe H. J. Liebesny (eds.), vëll. I, 
“Origin and Development of Islamic Law”, Uashington, D. K., 1955, f. 279 – 333. 
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mundur. Pas luftës, pajisjet dhe telegrafistët e përgatitur u bënë bërthama e shërbimit të 
telegrafit osman, të cilin Reshiti e vendosi, fillimisht, në zyrën e vezirit në Portën e Lartë, 
në mënyrë që të mund të përdorej për të mbajtur lidhje të drejtpërdrejta mes qeverisë 
qendrore dhe zyrtarëve të provincave. Vetëm disa kohë më vonë ai u zhvillua në një 
shërbim publik me ngritjen e Departamentit të Telegrafisë në Ministrisnë e Punëve 
Publike. Në shumë vende të Rumelisë e të Anadollit u ndërtua linja telegrafike në 
dhjetëvjeçarin që pasoi. Kabllo nënujore lidhnin Stambollin me Anadollin e 
Aleksdandrinë, duke krijuar, kështu, një rrjet të përgjithshëm nga Londra në Teheran. 
Mesazhet, në fillim, dërgoheshin si në frëngjisht, ashtu edhe në osmanisht, me këtë të 
fundit të transkriptuar në shkronja latine derisa u shpik makina e shkrimit osman (me 428 
germa) për këtë punë. Rregullimi themelor ligjor për telegrafin (13 tetor 1859) urdhëronte 
që departamenti t’i jepte përparësi mesazheve qeveritare (të dërguara falas) dhe pastaj, 
duke zbritur sipas rendit të rëndësisë, mesazheve të përfaqësuesve të huaj, të tregtarëve 
dhe të individëve privatë, ndërsa shifrimet lejoheshin vetëm për mesazhet zyrtare. Një 
shkollë telegrafie u ngrit bashkë me një shërbim riparimi e miërmbajtjeje për të ndërtuar, 
mirëmbajtur e ruajtur linjat përqark Perandorisë. Kështu, brenda një kohe të shkurtër, 
njerëzit e Tanzimatit siguruan mjetet për të mbikëqyrur dhe drejtuar zyrtarët e 
Perandorisë pavarësisht nga gjendja e sipërfaqes së transportimit, duke pasur, kështu, 
mundësinë shumë më të drejtpërdrejtë për t’i kontrolluar ata më mirë se në të kaluar. 
Telegrafi ndihmoi, gjithashtu, ekonominë osmane, veçanërisht duke u mundësuar 
tregtarëve që të blejën etë shesin mallrat e tyre dhe të përmbushin transaksione të tjera pa 
vonesat e gjata që ishin bërë pengesë për përpjekjet e tyre në të shkuarën.240 
 
Sistemet postare dhe të telegrafisë u zhvilluan kryesisht në kryeqytetin osman dhe 
shoqëritë osmane të avulloreve qenë të afta të konkurrojnë me sukses e në mënyrë të 
arsyeshme me barasvlerëset e tyre evropiane. Ndërsa ndërtimi i hekurudhave, pas Luftës 
së Krimesë, ra thuajse tërësisht në duar të financierëve të huaj, pasi ai kërkonte atë lloj 
kapitali e ekspertize teknike që qeveria dhe kapitalistët osmanë nuk ishin të aftë ta 
siguronin. Kështu, investuesve të huaj iu dhanë koncesione dhe iu garantuan monopole 
disavjeçare për të vepruar në linjat që ata ndërtonin. Qeveria, gjithashtu, nxirrte fitime të 
mjaftueshme prej kësaj, ndaj edhe ra në ujdi që të përmirësonte mangësitë dhe t’u 
siguronte ndërtuesve shuma të caktuara për çdo kilometër ndërtim. Këto detyrime u 
kthyen, siç do të shohim më vonë, në barrë tejet të rënda për thesarin, por ato ndihmuan 
në zhvillimin e rrjetit hekurudhor në mbarë Perandorinë, çka do të kishte qenë e 
pamundur në tjetër mënyrë. Ndërtimi i linjave kryesore anadollase e evropiane filloi vonë 
në periudhën e Tanzimatit dhe u përfundua vetëm në kohën e mbertërimit të 
Abdylhamitit II. Gjatë mbertërimit të Abdylmexhidit, u ndërtuan vetëm 452 kilometra, 
gjysma në Rumeli, mes Varnës e Rusçukut në bullgari (66 kilometra) dhe Çernavodës e 
Këstenxhesë në Rumani (93 kilometra), dhe gjysma në Anadollin jugperëndimor, mes 
portit të Izmirit dhe qytezave të Kasabasë (159 kilometra) dhe të Ajdënit (73 kilometra). 

                                                 
240 TV, 579; BVA, Meclis-i Vâlâ 16565: Arkivat e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
Osmane, BVA, dosja 1258; FO 78/1254, nr. 12, 24; FO 78/1255, numart 76, 77, 102, 
110; FO 78/1258; Young, IV, 345; Şekip Eskin, “Posta, Telegraf ve Telekom Tarihi”, 
Ankara, 1942. 
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Mirëpo, sapo qeveria nisi të garantonte monopole dhe fitime në këmbim të ndërtimit, një 
numër organizatash të huaja financiare hynë në këtë fushë, duke i zgjeruar këto fillime të 
vogla në mbarë Perandorinë. Linja e famshme e Orientit, e ndërtuar prej një shoqërie të 
drejtuar nga bankieri belg, baroni Dë Hirsh (Baron de Hirsch), u përfundua nga 
Stambollin në Edrene e Sofje (562 kilometra), me një degë nga Edreneja në Dedeaaç 
(Alesandropojë) në rrugën për në Selanik (1874). Mirëpo udhëtarët nga Evropa 
mundeshin të vini me tren vetëm deri në Varna, për të mbërritur, më pas, në Stamboll me 
rrugë detare derisa linja e Orientit përfundoi së ndërtuari përmes Beogradit për në kufirin 
austriak dhe derisa shërbimi i drejtpërdrejtë për në Paris u hap në vitin 1888. 
 
Hekurudha kryesore e Anadollit u ndërtua nga Hajdarpashai, mbi Bosfor përkundruall 
Stambollit, për në Izmit (1873), hapi i parë i hekurudhës që do të shkonte në Ankara 
(1892), Konia (1896) dhe, ndoshta, në Gjirin Persik me ndërtimin e të famshmes 
Hekurudhë të Bagdadit, kryesisht prej interesave gjermane. Linja Izmir-Ajdën hapi 
luginat më të mëdha e më të vogla të lumit Menderes drejt Egjeut kur u përfundua në 
vitin 1866 dhe kur, më pas, u shtri më tutje për në Dinar, në vitin 1889. Linja Izmir-
Kasaba mbërriti në Afjonkarahisar në vitin 1900, duke hapur, kështu, një pjesë të madhe 
të Anadollit juglindor, si dhe luginat e Gedizit e të Bakërit. Nën Abdylhamitin II, linja 
Edrene-Dedeaaç u shtri deri në Selanik dhe më pas në Manastir (1897), duke rivendosur, 
kështu, komunikimin e drejtpërdrejtë me provincat e Ballkanit që mbeteshin nën 
qeverisjen osmane.241 
 
Për të lidhur zonat ku hekurudhat nuk kishin mbërritur ende me qendrat kryesore të 
tregjeve në ato rajone ose, të paktën, me kryehekurudhat, u ndërtuan rrugë të reja në 
dhjetëvjeçarët që pasuan Luftën e Krimesë. Zhvillimi ndryshonte në varësi të interesit 
dhe të energjisë së guvernatorëve të veçantë, por puna vazhdoi me mjaft rregullsi, ndërsa 
sipërfaqet e shtruara me zhavorr përdoreshin për rrugë të rëndësishme, veçanërisht në 
provincën e Danubit në Rumeli, si dhe në zonat e Amasjas, të Samsunit e të Kastamonusë 
në Anadoll. Në vitin 1866, u ngrit Komisioni i Reformave Rrugore, por puna e tij u 
kufizua, kryesisht, në ndërtimin dhe në riparimin e rrugëve të Stambollit, ndërsa një 
rregullim i veçantë ligjor (1867) e vuri të gjithë punën për rrugët e provincave nën 
drejtimin e përgjithshëm të Ministrisë së Punëve Publike. Për të kapërcyer mungesat e 
fondeve për ndërtim rrugësh, angaria, apo taksa e punës së rrugës, u përdor për të 
siguruar punën e nevojshme pa kosto, siç e kemi parë më sipër (shih faqet 101 – 102). 
Rrugët tani u standardizuan në katër kategori, sipas gjerësive të tyre. Rrugëve 
perandorake, që lidhnin kryeqytetet e provincave me njëri-tjetrin, portet detare, 
hekurudhat dhe Stambollin, iu dhanë gjerësi prej 7 metrash. Rrugët provinciale, që 
lidhnin kryeqytetet e provincave dhe të sanxhaqeve, ishin 5.5 metra të gjera; rrugët e 
sanxhaqeve, që lidhnin kryeqendrat e sanxhaqeve dhe të kazave dhe i bashkonin ato me 
hekurudhat dhe portet detare, u caktuan në gjerësinë 4.5 metra. Ndërsa rrugët më të 
vogla, kryesisht të pashtruara dhe që nuk ishin të parashikuara për përdorim nga karrocat, 
ishin më pak se 3.5 metra të gjera. Shumica e rrugëve ndërtoheshin prej sipërmarrjes 
publike dhe të kryeqytetit, por një numër i vogël zonash të rëndësishme u lidhën përmes 

                                                 
241 Young, IV, 245 – 253; Düstur1, II, 310; BVA, İrade, Dahiliye 3162. 
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rrugëve të ndërtuara privatisht, përfshirë ato mes Bejrutit e Damaskut, si dhe Bursës e 
Mudanias, të ndërtura nga shoqëritë frënge. Aty nga viti 1876, Perandoria kishte, me 
siguri, një sistem shumë më të mirë rrugor se më parë dhe shumë prej qendrave të 
provincave ishin të lidhura me njëra-tjetrën, por rrjeti i rrugëve më të vogla mbeti i 
paplotë dhe i papërshtatshëm.242 
 
 
 
Tregtia dhe industria 
 
Në përgjigje të kushteve të reja e të favorshme, të krijuara nga Tanzimati dhe nga nxitja e 
përgjithshme e sipërmarrjes private, tregtia dhe industria në vitet përpara 1876-ës u 
zgjeruan, megjithëse shumë pak u bë për bujqësinë. Natyrisht, tregtarë të huaj ishin 
përherë të gatshëm të blinin lëndë të para osmane dhe të shisnin prodhiemt e veta. Pas 
marrëveshjeve tregtare, të nënshkruara me Anglinë dhe me fuqitë e tjera kryesore tregtare 
mes viteve 1838 dhe 1840, qindra tregtarë të huaj erdhën në Perandori, duke iu vënë 
punës për të blerë mallra dhe duke i nxjerrë jashtë tregtarët osmanë, që ishin relativisht të 
papërvojë dhe të nënkapitalizuar. Gjatë dy dhjetëvjeçarëve të ardhshëm, tregtia me 
Anglinë dhe Francën thuajse u pesëfishua dhe eksportet e importet u balancuan disi, por 
pas Luftës së Krimesë, ekuilibri u prish aq rrënjësisht, sa që aty nga viti 1876, osmanët 
kishin një deficit të ndjeshëm tregtar (sikurse shihet në tabelën 2.6) si më këto, ashtu edhe 
me vende të tjera të botës. 
 
Është shumë i habitshëm fakti se, pavarësisht nga epërsia e prodhuesve evropianë dhe e 
shtrëngesave të shumta që impononin kapitullimet, osmanët ishin përsëri në gjendje të 
zhvillonin një të vetën. Zejet e vjetra kishin marrë tatëpjetën përballë konkurrencës së 
huaj dhe kufizimeve të vendosura nga gildat e fuqishme. Modernizimi i eknomisë 
përfshinte krijimin e fabrikave tërësisht të reja, jashtë punishteve të vjetra dhe larg 
ndikimit të gildave. Që në kohën e Mahmudit II, u ndërtuan fabrika me shpenzimet e 
qeverisë për të prodhuar uniformat dhe helmetat e nevojshme për ushtrinë e tij të re. Nën 
Abdylmexhidin, u sollën nga Evropa teknikë dhe makineri dhe nga fundi i mbretërimit të 
tij pati një numër fabrikash. Shumë ende prodhonin veshja, rroba e helmeta, por kishte, 
gjithashtu, edhe dyqane artilerie e pushkësh në Tophane. Fabrika e ushtrisë në Bejkoz 
prodhonte këpucë, shoshone, gjerdane fishekësh e të ngjashme. Gjithashtu, një fabrikë 
qelqi u çel në Inxhekëj. Mirëpo këto u administroheshin mënyrë shumë të varfër e të 
pamjaftueshme dhe nuk ia dilnin dot të përballojnë as nevojat e ushtrisë dhe të shtetit. 
 
 

                                                 
242 Farley, “Modern Turkey”, Botimi i parë, Londër, 1866, f. 140 – 191, botimi i dytë, 
1872, f. 272 – 296. 
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Tabela 2.6. Importet dhe eksportet 
në vitin 1876243 

 
 Importet osmane nga 

(në kurushë) 
Importet osmane për në 
(në kurushë) 

Britania e Madhe 971,067,060 352,177,010 
Franca 325,292,158 256,560,576 
Austria 288,515,715 81,975,996 
Italia 53,993,450 14,236,884 
Greqia 31,901,739 32,163,140 
Rusia 142,390,942 34,375,036 
SHBA 41,629,335 9,112,633 
 1,854,790,399 780,601,275 
Shuma për të gjitha vendet, 
përfshirë edhe vende të 
papërmendura 

 
 
2,000,923,048 

 
 
839,650,454 

 
Fabrikat private, të ngritura si nga kapitalistët osmanë, ashtu edhe nga ata të huaj në pjesë 
të ndryshme të Perandorisë, dhanë ndihmesën e tyre në rritjen ekonomike teksa shekulli i 
nëntëmbëdhjetë vazhdonte. Industria e vjetër osmane e mëndafshit, e cila ishte nxjerrë 
nga tregu për dy dhjetëvjeçarë për shkak të konkurrencës britanike, u rigjallërua. Në vitin 
1845, një industrialist zviceran, i quajtur Falkajzen (Falkeisen), ngriti në Bursa një 
fabrikë me avull për prodhimin e fijes së mëndafshit dhe, pas disa vështirsish të fillimit 
për shkak të mosdashjes së punëtorëve për të hyrë në një fabrikë me makineri, ajo u 
zgjerua me shpejtësi, me një tregti e fitim të tillë që aty nga viti 1876 vetëm në Bursa 
kishte të paktën 14 të tilla. Në Liban, në vitin 1853, kishte nëntë uzina të prodhimit të 
mëndafshit, të cilat i shisnin prodhimet e tyre kryesisht në Francë. Në Izmir kishte disa 
fabrika të prodhimit të qilimave që punësonin afro 1000 punëtorë. Një të tillë kishte edhe 
pranë Konias. Mullinj për miell e impiante të nxjerrjes së vajit të ullirit u ngritën në 
ishullin Midili dhe në Siri. Interesat frënge ngritën një fabrikë kandilësh dhe qelqi mbi 
Bosfor. Një fabrikë konservash u hap në Kartall me kapital zviceran. Fabrika të letrës e të 
qelqit lindën në Bejkoz me nxitjen britanike. Kishte impiante të zhveshjes së pambukut, 
të ndërtuara nga afaristë britanikë në Tarsus e Adana, fabrika të thurjes së qilimave në 
Afjon e Izmir dhe fabrika të fillit të pambukut në Adana, Tarsus e Izmir. Kishte dy 
fabrika rrobash në Mudania e tri në Bilexhik, të gjitha të ngritura sipas shembullit 
evropian. Fabrika të punimeve të mëndafshit kishte në Konia, Dijarbekir, Damask e 
Halep. Fabrika sixhadesh gjendeshin në Bursa, Karaman, Damask, Vidin, Bosnjë, 
Selanik, Ajdën, Sivas, Silistria dhe Nish, megjithëse përballë konkurrencës evropiane jo 
të gjitha këto qenë në gjendje të mbijetojnë për një kohë shumë të gjatë. 

                                                 
243 “93 Senesi martı itibasından niyhayetine değin bir sene zarfında memalik-i mahruse-i 
şahane mahsulat-ı arziye ve sinaiyesinden diyar-ı ecnebiyeye giden ve bilcümle diyar-ı 
ecnebiyeden memalik-i mahruse-i Şahaneye gelen eşyanın cins ve mikdarını mübeyyin 
tanzim olunan istatistik defterlerinin hulasa-ı al-hulasa cedvelidir”, Stamboll, 1294 / 
1877. 
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Së fundi, kapitalizmi u ngrit edhe me shfrytëzimin e burimeve minerare osmane, 
kryesisht në Anadoll. Rregullimi për Minierat (1861 (shih faqet 101 – 102) i dha fund 
monopolit shtetëror mbi minierat dhe u lejoi pronarëve të trojeve private që të 
shfrytëzonin minierat e gjendura në to për llogari të vet, duke lënë vetëm ato që 
gjendeshin në trojet e shtetit dhe të fondacioneve që të shfrytëzoheshin në përfitim të 
shtetit. Madje edhe në këto raste, duke qenë se qeverisë i mungonte kapitali i nevojshëm 
dhe ekspertiza, ajo mund t’ia jepte ato me qira shoqërive private që t’i shfrytëzonin në 
përfitim të të dyja palëve. Kjo i tërhoqi shpejt investuesit privatë, çka solli zhvillimin e 
një miniere të madhe qymyri në Zongulldak, të minierave të hekurit, të plumbit, të 
argjendit dhe të bakrit në Rumeli e Anadoll, të minierave të linjitit pranë Bursës e 
Kastamonusë, të minierave të manganezit pranë Çanakkalesë, të minierave të bakrit pranë 
Mallatjas, Ajdënit dhe Çanakkalasë, të atyre të damarëve argjendmbajtës në ishullin e 
Imrozit, pranë Janinës, si dhe pranë Konias. Po ndërsa thesari i shtetit përfitonte nga 
taksat dhe pagesat e detyrimeve të vendosura mbi këto veprimtari, shumica e prodhimit 
nxirrej jashtë Perandorisë për të ushqyer industritë e Evropës më shumë se për të 
ndihmuar në hzvillimin e industrisë së rëndë në vend. 
 
Kështu, zhvillimi ekonomik i Tanzimatit ishte, në rastin më të mirë, i pjesshëm. 
Sidoqoftë, ai nxiti lindjen e klasës së mesme qytetare, të përbërë prej dyqanxhijnve dhe 
tregtarëve, zejtarëve dhe fajdexhinjve, myslimanë e jomyslimanë, me interesa ekonomike 
e aspirata shoqërore të ngjashme. 
 
 
 
Shekullarizimi i mileteve 
 
Lindja e statusit ekonomik të klasës së mesme të re sfidoi strukturën e pushtetit të 
bashkësisë tradicionale, të mbështetur mbi fenë, miletet, në të cilët ishin të organizuar 
shtetasit e sulltanit. Kërkesat për pjesëmarrje laike dhe padurimi ndaj kontrollit 
përjashtues të jetës së bashkësisë nga aristokracitë fetare dhe fisnike, çuan në rritjen e 
shekullarizimit të shoqërisë osmane. Në miletin mysliman, lëvizja në drejtim të largimit 
nga mbisundimi i Institucionit Fetar ishte prodhim i drejtpërdrejtë i reformave të 
Tanzimatit, të cilat goditën monopolin e ulemasë në drejtësi e arsim dhe zëvendësuan të 
ardhurat e tyre të fondacioneve me rroga të drejtpërdrejta shtetërore. Shekullarizimi i 
mileteve jomyslimane u çua më tej nga Dekreti i Reformës, i lëshuar në vitin 1856. Pas 
pohimit të vazhdimit të garancive të mbuluara nga Dekreti Perandorak i Gylhanesë, 
sultani u bëri thirrje shtetasve të tij jomyslimanë që të rishikojnë institucionet e tyre dhe 
ndryshimet e rekomanduara: 
 
“Çdo bashkësi e krishterë apo grupim tjetër jomysliman do të përqendrohet, brenda një 
periudhe të caktuar, dhe me pëlqimin e një komisioni të përbërë prej anëtarësh të trupit të 
vet, që të vazhdojë, me pëlqimin tim dhe nën mbikëqyrjen e Portës sime të Lartë, të 
shqyrtojë imunitetet dhe përparësitë e saj të tanishme dhe të diskutojë për t’i kërkuar 
Portës sime të Lartë reformat e nevojshme nga zhvillimi i qytetërimit dhe i kohës.” 
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Dekreti tregonte, gjithashtu, se Porta synonte të përmirësonte disa prej marrëveshjeve 
administrative dhe financiare të mileteve, megjithëse pa i hedhur poshtë në parim statusin 
dhe fuqitë e krerëve fetarë: 
 
“Fuqitë që u janë njohur patriarkëve dhe peshkopëve të krishterë nga sulltan Mehmeti II 
dhe pasardhësit e tij do të harmonizohen me mundësitë e reja që qëllimet e mia bujare e 
bamirëse u sigurojnë këtyre bashkësive. Parimi i emërimit të patriarkëve për jetë, në 
ndjekje të ndryshimeve të rregullave të zgjedhjes tashmë në fuqi, do të zbatohet saktësisht 
në përputhje me fermanet e lidhura me ta. Të gjithë patriarkët, mitropolitët, 
kryepeshkopët, peshkopët dhe rabinët do të bëjnë një betim në nisje të detyrës së tyre, në 
përputhje me një formë të pranuar prej Portës sime të Lartë dhe krerëve shpirtërorë të 
bashkësive të ndryshme fetare. Detyrimet klerikale, të çfarëdo lloji apo natyre që të jenë, 
do të shfuqizohen dhe do të zëvendësohen me të ardhurat e caktuara që u jepen 
patriarkëve dhe krerëve të bashkësive dhe nga shpërndarja e fondeve dhe e pagave të 
përpjesëtuara në mënyrë të drejtë, në përputhje me rangun dhe titullin e anëtarëve të 
ndryshëm të klerit.” 
 
Ndërsa klerikët viheshin nën një kontroll administrativ në rritje, pjesëmarrja e shtetasve 
në administrimin e mileteve nxitej më tej. Liria fetare dhe siguria e personit dhe e 
pasurisë theksoheshin si pejsë përbërëse të interesit dhe e qëndrimit dashamirës të Portës 
kundrejt shtetasve: 
 
“Prona, e patundshme apo vetjake, e klerikëve të ndryshëm të krishterë do të mbetet e 
paprekur. Sidoqoftë, administrata e përkohshme e krishterë dhe bashkësi të tjera 
jomyslimane, do të vihen nën mbrojtjen e një kuvendi që do të zgjidhet nga mesi i 
anëtarëve, si klerikë ashtu edhe figura laike të këtyre bashkësive. Në qytete, qarqe e 
fshatra ku popullsia është e të njëjtit rajon, nuk do të vendoset asnjë pengesë për të 
parandaluar riparimin, sipas planit të tyre fillestar, të ndërtesave të caktuara për rite fetare 
e për shkollat, spitalet dhe varrezat. Planet e këtyre ndërtesave, në rastin e ndërtimit të ri, 
pas miratimit prej patriarkëve apo krerëve të bashkësive, do t’i paraqiten Portës sime të 
Lartë, e cila do t’i miratojë ato me urdhërin tim perandorak ose do të bëjë të ditur vërejtjet 
për to brenda një kohe të caktuar. Çdo sekt, në vende ku nuk gjenden grupime të tjera 
fetare, do të jetë i lirë prej çdo kufizimi për sa i përket ushtrimit të hapur të fesë së tij. Në 
qyteza e qarqe, ku sekte të ndryshme janë të përier së bashku, çdo bashkësi që banon në 
një lagje të caktuar, do të ketë, në përputhje me këto rregullime, të drejta të barabarta për 
të riparuar e përmirësuar kishat, sipatalet, shkollat dhe varrezat e veta. ... Porta ime e 
Lartë do të marrë masa energjike për t’i siguruar çdo sekti, sado qoftë numri i pjesëtarëve 
të tij, liri të plotë në të ushtruarit e fesë së vet. 
 
Çdo dallim apo përcaktim që priret të vendosë një klasë çfarëdo të shtetasve të 
Perandorisë sime në pozitë më të ulët ndaj një tjetre për shkak të besimit të saj fetar, të 
gjuhës apo të racës, do të shlyhet përgjithmonë ng ligjet dhe rregullimet e Perandorisë. 
Do të vihen në fuqi ligje që do të ndalojnë përdorimin e çdo fjale sharëse e fyese, qoftë 
mes individëve të veçantë, qoftë nga ana e autoriteteve. Duke qenë se të gjitha format e 
fesë janë dhe do të jenë të lira për t’u ushtruar në zotërimet e mia, asnjë shtetas i 
Perandorisë sime nuk do të jetë i shqetësuar në ndonjë mënyrë për këtë çështje dhe 
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askush nuk do të shtrëngohet të ndryshojë fenë e tij. Emërimi dhe zgjedhja e të gjithë 
funksionarëve dhe e nëpunësve të tjerë të Perandorisë sime do të jetë krejtësisht në varësi 
të vullnetit tim sovran dhe të gjithë shtetasit e Perandorisë sime, pa dallim kombësie, do 
të jenë të pranueshëm për punësim publik dhe kualifikuar për të zënë vend sipas aftësive 
dhe meritave. ... Të gjithë shtetasit e Perandorisë sime, pa dallim, do të pranohen në 
shkollat civile e ushtarake të qeverisë nëse përmbushin kushtet e moshës dhe provimin e 
caktuar në rregulloret e këtyre shkollave. Për më tepër, çdo bashkësie i lejohet të ngrejë 
shkolla publike të shkencës, të artit dhe të industrisë, me kushtin që mënyra e 
mësimdhënies dhe e zgjedhjes së mësimdhënësve në shkollat e kësaj kategorie të bëhet 
nën kontrollin e këshillit të përzier të arsimit publik, anëtarët e të cilit do të emërohen me 
urdhërin tim sovran.”244 
 
Këto vendime, të dala nga Dekreti i Reformës, u drejtoheshin, kryesisht, mileteve 
jomyslimane dhe synonin t’i jepnin fund dëshirës së tyre për autonimi dhe pavarësi. 
Masat reformuese, të marra në këtë kohë, ndryshonin sipas gjendjes së veçantë dhe 
nevojave të çdo mileti. 
 
Mileti Armen. Reforma mbërriti, së pari, te mileti armen gregorian, patriarku i të cilit, 
ndërsa ishte kryesisht i pavarur prej eprorëve të tij shpirtërorë, Katolikosi i Ehmiaxinit 
dhe i Sisit, ishte pjesë e një klike të vogël të shquarish armenësh të pasur ë sundonin 
miletin duke shërbyer në poste të larta të qeverisjes, veçanërisht pasi grekët e Perandorisë 
e humbën besimin e osmanëve pas Revolucionit Grek. Tregtarët armenë ishin ndër të 
parët që përfituan nga zhvillimi i ri industrial dhe tregtar në Perandori. Që në vitin 1838, 
fajdexhinjtë, zjetarët dhe tregtarët armenë të Stambollit sfiduan sundimin e oligarkisë, 
duke siguruar një ferman (1841) që saktësonte se çështjet civile brenda miletit duhej të 
kontrolloheshin nga një këshill i zgjedhur njerëzish laikë, por në fund, të shquarit ruajtën 
epërsi për shkak të pozitës së tyre të fuqishme financiare. Trysnia laike vazhdoi, 
megjithatë, dhe në vitin 1847, patriarku u përgjigj duke ngritur një këshill të veçantë 
shekullar që përfshinte si të shquarit, ashtu edhe zejtarët, ndërsa veprimtaria e këshillit të 
vjetër fetar u kufizua vetëm në çështjet fetare. 
 
Megjithëse rregullimi i ri pati njëfarë ndikimi, pakënaqësia e vazhdueshme e laicistëve 
me institucionin gregorian i shtyu shumë armenë të rinj të pranojnë mësimet e 
misionarëve jezuitë në Perandori. Aty nga viti 1727, një i ri gregorian armen, prifti i 
quajtur Mekhitar, u konvertua në Katolicizëm, themeloi urdhërin e vet, ngriti manastirin 
në ishullin Shën Lazar, pranë Venecias, dhe filloi dërgimin e misionarëve për t’u 
ndryshuar besimin bashkëkombasve të tij në Perandorinë Osmane, duke ngritur një 
bashkësi shumë të madhe armenësh katolikë që u përndoqën aq shumë nga institucionet 
gregoriane, saqë, më në fund, siguruan ndërhyrjen e Francës për të fituar njohjen e miletit 
të tyre nga ana e sulltanit në vitin 1830. Në të njëjtën kohë, gjatë viteve të para të 
shekullit të nëntëmbëdhjetë, misionarë protestantë nga Britania e Madhe dhe nga Shtetet 
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e Bashkuara të Amerikës, gjithashtu, konvertuan shumë armenë. Kjo solli, si rrjedhim, 
krijimin e një mileti protestant, kryesisht nëpërmjet ndërhyrjes britanike në vitin 1850. 
Dy miletet e reja, krahas goditjes së autoritetit të patriarkut, nxitën studime gjuhësore e 
historike, duke ndihmuar në lindjen dhe forcimin e ndjenjës së nacionalizmit armen që do 
të shkaktonte trazira në Shtetin Osman në fund të shekullit. Në krye të rilindjes ishin 
misionarët që nxitën identitetin kombëtar armen. Një misionar protestant amerikan, i 
quajtur Elias Riggs, shkruajti një libër gramatike për t’u mësuar gjuhën armene atyre 
anëtarëve të miletit që flisnin vetëm turqishten. Manastiri i Mekhitarit në Venecia u kthye 
në qendër studimi, kurse në Lindje, armeni nga Anadolli, i quajtur Garabed Ytyxhian 
(Garabed Ütücian), pas vitit 1840, nisi botimin e gazetës “Massis” për të përhapur 
mendimet bashkëkohore mes armenëve të Perandorisë. Shumë armenë të pasur, 
gjithashtu, i dërgonin fëmijët e tyre në Evropë për t’u dhënë atyre atë lloj arsimi shekullar 
që nuk sigurohej ende në Perandorinë Osmane. Shpejt, trysnia e mileteve të reja, e 
gërshetuar me ndikimet e ringjalljes kulturore mes të rinjve të miletit gregorian, çoi në 
kërkesa të mëtejshme për shekullarizim dhe në kundërshtim të vazhdueshëm të sundimit 
të oligarkisë, duke shkaktuar grindje brenda miletit gjatë Luftës së Krimesë dhe pas saj. 
Gjendja e kërcënonte kaq shumë rendin shoqëror të Perandorisë, saqë Ali pashai, më në 
fund, ndërhyri dhe e shtrëngoi patriarkun të thërrasë një konverencë të përbashkët laiko-
fetare. Ajo përgatiti një kushtetutë të re të miletit, të shpallur nga sulltani më 29 mars 
1863, që garantonte pjesëmarrje laike dhe qeverisje përfaqësuese për armenët. 
Organizimi i miletit nëpër Perandori u zhvillua nën drejtimin e organizmit qendror në 
Stamboll. Brenda strukturës qendrore, këshilli i krerëve fetarë u ruajt vetëm për çështje të 
organizimit e të drejtimit klerikal dhe të doktrinës fetare. Fuqitë e këshillit laik u shtrinë 
në tatimet, shëndetësinë, arsimin e mirëqenien e miletit. Këshillat iu nënshtruan një 
këshilli të ri të përgjithshëm prej 140 anëtarësh të zgjedhur, nga të cilët vetëm 20 ishin 
klerikë, ndërsa pjesës laike iu la elementi mbisundues. Shumica e armenëve në Perandori, 
në atë kohë, ishin të përqendruar në Anadollin Lindor, por shumica e përfaqësuesve vinin 
nga bashkësia më e arsimuar dhe më e përparuar e Stambollit. Kjo do të sillte, natyrisht, 
vështirësi më vonë. Kushtet zgjedhore për kuvendin e ri të miletit ishin të kufizuara. E 
drejta e votës u jepej vetëm burrave që paguanin një sasi të caktuar taksash të miletit. 
Këshillat provinciale të miletit i zgjidhnin anëtarët e tyre nga vendësit dhe merreshin me 
të njëjtat çështje brenda provincave, që Këshilli i Përgjithshëm kishte trajtuar në 
Stamboll, duke zgjedhur njërin prej krerëve të tyre fetarë si mitropolit, për të përfaqësuar 
patriarkun në nivel vendor.245 
 
 
 
Mileti Grek. Në miletin ortodoks grek kishte më pak trysni për reformë, ndoshta për 
arsye se priftërinjtë e tij kishin më shumë pushtet. Ai kishte qenë qysh herët i lidhur me 
nacionalizmin grek dhe tirania e priftërinjve grekë mbi ndjekësit e tyre jogrekë, kryesisht 
sllavë, i shtyu këta të fundit në lëvizjet e veta kombëtare dhe jo në përpjekje për të 
reformuar miletin. Edhe këtu sundonte oligarkia, ndërsa patriarku i Stambollit ndihmohej 
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nga një sinod priftërinjsh si në detyrat e tij shekullare, ashtu edhe në ato fetare dhe 
ndikohej, gjithashtu, tej mase nga fanariotët e pasur të Stambollit e të principatave. Vartës 
të tij ishin peshkopët në provinca dhe priftërintjë në fshatra. Në nivel fshati, çështjet e 
bashkësisë kontrolloheshin nga këshillat e pleqve dhe koxhabashët (kocabaş), të zgjedhur 
me votën e të gjithë meshkujve, që mblidhnin taksa për të mbështetur shkollat dhe kishat 
lokale dhe ushtronin të gjitha funksionet e tjera të miletit, të zbatuara nga patriarku i 
Stambollit. 
 
Ndërsa kishte shumë pak trysni për reformë të brendshme, Aliu ndiente se diçka duhej 
bërë për të mbrojtur masën e shtetasve ortodoksë nga tirania e krerëve të tyre nëse 
Perandoria donte vërtet të vinte në jetë Dekretin e Reformës. Pasi patriarku dhe sinodi i 
kundërshtuan kërkesat e tij për një kushtetutë që të siguronte drejtim laik, Ali dërgoi 
kryepeshkopët mbrapsht në dioqezat a tyre dhe e shtrëngoi patriarkun që të thërriste një 
komitet kushtetues që prodhoi një radhë rregullimesh, duke nisur në vitin 1860. Këto 
rregullime përbënin, në të vërtetë, të barasvlefshmen e kushtetutës armene. Sidoqoftë, 
rrjedhimet nuk ishin të njëjta, pasi duke pasur shumë pak trysni laike, patriarku dhe 
peshkopët patën mundësinë që të ruajnë një pusthet shumë më të madh nga sa kishin 
mundur klerikët në miletin gregorian. Pati, gjithashtu, edhe një kuvend të përgjithshëm 
me shumicë laike, por ai nuk ishte i përhershëm, thirrej vetëm për të zgjedhur patriarkët e 
rinj, për më tepër, vetëm prej listave të kandidatëve të miratuar nga peshkopët, ndërsa 
Porta kishte të drejtën të vendoste veton ndaj kandidatëve të tij për arsyet e saj. Pasi 
patriarku zgjidhej, ai merrej më çështjet njëlloj si më parë, me këshillimet e sinodit. 
Mirëpo autoriteti i tij ishte i kufizuar vetëm në çështejt e kishës e të fesë, ndërsa çështjet 
shekullare trajtoheshin nga një këshill i përzier, i përbërë prej 12 vetësh, ku 4 peshkopë të 
sinodit dhe 8 anëtarë laikë zgjidheshin nga popullsia greke e Stambollit, ndërsa anëtarë 
nga provincat nuk ishin të përfaqësuar. Kishte, gjithashtu, kuvende provincale me 
shumicë laike, por atyre u mungonte autoriteti mbi peshkopët e tyre, duke u lënë, kështu, 
këtyre të fundit pushtet të vazhdueshëm në atë nivel. Kështu, në të vërtetë, pak gjë u arrit 
për t’i dhënë fund keqqeverisjes dhe korrupsionit që në këtë milet kishte sunduar për një 
kohë kaq të gjatë.246 
 
 
 
Mileti çifut. Mileti çifut ishte seriozisht i ndarë gjatë periudhës së Luftës së Krimesë. 
Tregtarët dhe bankierët e tij, në kundërshtim me rabinët ortodoksë, kërkonin një sistem 
më shekullar dhe më përparimtar arsimi, si dhe një kontroll shumë më laik të miletit. Të 
njëjtat mosmarrëveshje që kishin mbizotëruar mes armenëve, më në fund, e shtrënguan 
Fuat pashain që të ndërhyjë dhe të urdhërojë kryerabinin që të thërrasë një këshill që, në 
përfundim, nxorri një kusthetutë të shpallur në vitin 1865. Këtu, rrjedhimet u ngjanin më 
shumë atyre të armenëve sesa të grekëve, teksa krerët laikë u ngritën për të kontrolluar 
organizimin e miletit. Kryerabini mbeti kreu shekullar i miletit në mbarë perandorinë dhe 
kreu shpirtëror i çifutëve të Stambollit, por atij, tani, i duhej të pranonte mendimet e 
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këshillave shekullare e fetare, të zgjedhura nga një kuvend prej 80 vetësh, me shumicë 
laike të zgjedhur nga anëtarët e miletit që jetonin në Stamboll dhe në rrethinat e tij. 
Kuvendi zgjidhte, gjithashtu, kryerabinin nga një listë kandidatësh të nxjerrë mes 
anëtarëve rabinë, që mblidheshin për këtë qëllim nga delegatët rabinë prej provincave. 
Mirëpo duke qenë se çifutëve u mungonte hierarkia e fortë klerikale e kishave gregoriane 
dhe ortodokse, nukkishte rregulla për klerin apo për organizimin provincial dhe struktura 
e re u përdr kryesisht në Stamboll. Po si kreu i miletit çifut, kryerabini vazhdonte të njihej 
nga Porta si drejtues shekullar i çifutëve të Perandorisë dhe, ndërsa nga ligji çifut kjo nuk 
shtrihej në çështjet e fesë, ai mbetej kanali kryesor i komunikimit me Portën për të gjithë 
rabinët dhe bashkësitë çifute kudo në Perandorinë Osmane.247 
 
Kushtet e reformës për sa i përket barazisë së jomyslimanëve u zbatuan me zhvillimin e 
doktrinës së re të osmanizmit, që kërkonte që të gjithë shtetasit të ishin të barabartë 
përpara ligjit. Një radhë ligjesh pasuan për të vënë në jetë këtë koncept. Jomyslimanët iu 
nënshtruan rekrutimit dhe shërbimit ushtarak, ndërsa taksës së xhizjes, që ishte zbatuar 
ndaj tyre për një kohë të gjatë në vend të këtij shërbimi, iu dha fund. Jomyslimanët u 
pranuan në shkollat shekullare dhe iu lejua të shërbejnë në burokraci pas diplomimit. 
Mirëpo reforma të tilla hasën në kundërshtime nga të gjitha krahët. Krerët e mileteve 
jomyslimane iu kundërvunë kustheve në lidhje me qeverisjen laike dhe bashkëpunuan sa 
më pak që të ishte e mundur. Ndërsa jomyslimanët, në përgjithësi, kishin dëshirë të 
pranonin përfitimet e barazisë, ata i kundërviheshin çmimit të saj. Ata pëlqenin, për 
shembull, të paguanin taksën e xhizjes e të ishin të lirë të zhvillonin karrierën e tyre më 
fort sesa t’i shërbenin Perandorisë duke pranuar rekrutimin dhe, si pasojë, kjo përpjekje e 
veçantë u braktis. Duke qenë se këto reforma, gjithashtu, kishin ardhur për shkak të 
trysnisë së huaj, miletet e bënë zakon të siguronin ndërhyrjen e jashtme kurdo që dilnin 
vështirësi, duke u mundësuar, kështu, fuqive të huaja që të ndërhynin në punët e 
brendshme osmane dhe duke shtyrë shumë myslimanë që t’i shihnin pakicat si fajtore për 
sulmet e huaja e, madje, edhe për tradhti. Duke menduar se çdo vonesë a dështim në 
reforma prekte vetëm ata dhe jo myslimanët, pakicat i nxitën fuqitë e huaja që ta 
shtrëngojnë qeverinë osmane të venë theksin në reformat që kishin ndikim kryesisht në 
zonat e krishtera, duke i lënë myslimanët të ndienin, jo pa të drejtë, se Tanzimat synonte, 
në të vërtetë, të vendoste pakicat në pozitë mbizotërimi në Perandori dhe se ai po i 
zgjidhte pakicat për trajtim të veçantë. Për këtë arsye, rregullimet e reja nuk kënaqën në 
mënyrë të veçantë askënd dhe nuk i dhanë fund përplasjeve mes interesave fetare e 
shekullare te miletet. Po ndërsa koha kalonte dhe brezi ndiqte brezin, ndikimi i 
përgjithshëm i programeve shekullarizuese të Tanzimatit nisi të ndihej dhe bashkësitë 
fetare e humbën pushtetin e tyre mbi individin, si mes myslimanëve, ashtu edhe mes 
jomyslimanëve. 
 
 
 
Inteligjenca e re 
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Lindja e një klase të mesme osmane, nga ana tjetër, solli një zgjim intelektual dhe eci 
paralelisht me zhvillimin e një inteligjence të re osmane, e cila zëvendësoi ulemanën në 
rolin e saj tradicional të udhëheqjes kulturore në bashkësinë myslimane. Riorientimi 
intelektual mysliman u vërejt në mënyra të shumta e të ndryshme. Karakteristika e tij më 
e përgjithshme ishte zëvendësimi i formave dhe i temave të letërsisë tradicionale osmane, 
të krijuar gjerësisht nga Klasa Qeverisëse dhe për Klasën Qeverisëse, dhe sjellja e 
formave dhe e temave të ndryshme, të marra nga Perëndimi, si lojërat teatrale, romanet, 
operat, tregimet, esetë dhe traktatet politike, të cilat nuk trajtonin thjesht tema dashurie e 
pasioni dhe jetët e intersat e sunduesve, por paraqisnin edhe problemet e mëdha politike, 
ekonomike, shoqërore e fetare, si dhe idetë që i shqetësonin të gjithë në Perandori. 
 
Popullarizimi i formave dhe i mendimeve bashkëkohore u mundësua nga zhvillimi i 
shtypit të shkruar osman, që nisi më 1835. Në përgjigje të rritjes së numrit të të 
shkolluarve nga ana e shkollave shekullare, shtypshkronja e shtëpi botuese të panumërta 
publike e private u ngritën në Stamboll e në qytetet e tjera të mëdha, duke prodhuar të 
paktën 3000 libra gjatë gjysmës pasuese të shekullit. Kjo nuk do të thotë se të gjitha librat 
përfaqësonin format dhe temat e reja. Nga temat e trajtuara në këtë kohë, feja ishte ende e 
rëndësishme (390 libra, apo 13,45 përqind), e ndjekur nga poezia (356 libra, apo 12,27 
përqind), gjuha (255 libra, apo 8,79 përqind) dhe historia (184 libra, apo 6,34 përqind. 
Kishte vetëm 175 romane e tregime, si në origjinal, ashtu edhe të përkthyera (6,03 
përqind), 135 botime qeveritare (4,65 përqind), 92 pjesë teatrale (3,17 përqind), 77 libra 
mbi shkencën (2,65 përqind), 76 mbi matematikën (2,62 përqind) dhe 23 mbi ekonominë 
e financat (0,79 përqind). Sidoqoftë, mjeti ishte, tashmë, në dispozicion për të gjithë ata 
që dëshironin ta përdornin.248 
 
Më të rëndësishme, ndoshta, se vetë librat ishin gazetat dhe periodike të tjera, të 
prodhuara në numra që sa vinin e rriteshin nga shtypshkronjat e reja. Monopoli i gazetës 
zyrtare, “Takvim-i Vekayi”, u thye në vitin 1840 nga gazeta e parë private osmane 
(botuar deri më 1860), “Ceride-i Havadis” (Kronika e Ngjarjeve), e themeluar nga një 
gazetar e korrespondent anglez, i quajtur Uilliam Çërçill. Gazeta të tjera të rëndësishme 
osmane të Tanzimatit ishin “Tasvir-i Efkâr” (“Përshkrimi i Mendimeve”, 1861 – 1870), 
“Ceride-i Askeriye” (Gazeta e Ushtrisë), e themeluar nga Seraskerati në vitin 1863, 
“Muhbir” (“Lajmëtari”, 1866 – 1868), “Hürriyet” (Liria), botuar në Londër mes viteve 
1868 – 1870, “Basiret” (Të Kuptuarit, 1870 – 1877) e shumë të tjera më jetëshkurtra. 
 
Teatri, gjithashtu, shërbeu si mjet për përhapjen e ideve të reja. Shfaqje teatrale u vunë në 
skenë në ambasada të ndryshme që në kohën e Revolucionit Frëng, por këto u interesonin 
kryesisht banorëve të huaj e jomyslimanë të kryeqytetit edhe pasi filluan të ndiqen me 
raste nga Mahmudi II dhe nga Abdylmexhidi e shpurat e tyre. Sidoqoftë, shpejt u 
ndërtuan edhe teatrot osmane. Aty nga viti 1839 kishte tri teatro, të cilët vinin në skenë 
lojëra italiane kryesisht për të huaj. Teatri i parë i vërtetë osman, i njohur si Teatri Frëng 

                                                 
248 Jale Baysal, “Müteferrrika’dan Birinci Meşrutiyete kadar Osmanlı Türklerinin 
Bastıkları Kitaplar”, Stamboll, 1968. 



 181 

(Fransız Tiyatrosu), u ndërtua në zemër të Bejollusë nga një italian i quajtur Xhustiniani 
(Giustiniani), me mbështetjen financiare të qeverisë osmane, si dhe të disa ambasadave të 
huaja (1840). Administrimi i tij iu la, më vonë, një prestigjatori italian të quajtur Bosko 
(Bosco), që, krahas shfaqjeve të veta, vuri në skenë drama franceze për spektatorë të 
përzier osmanë e të huaj. Në vitin 1844, teatri u mor në dorëzim nga një aktor sirian, 
Mihail Naum, që ngriti një repertor të gjerë teatral që vazhdoi gjallërisht gjer më 1870, 
duke shfaqur opera, pjesë muzikore e drama si kryeveprat e Molierit për një publik që në 
atë kohë përfshinte edhe sulltanin. Me vazhdimin e Tanzimatit, teatro të panumërt u 
ndërtuan e vunë në punë për periudha të shkurtra kohe, por me prodhime kryesisht në 
gjuhë të huaja, duke mbetur, kështu, më shumë në shërbim të jomyslimanëve, si dhe të 
vetëm pak dashamirësve turq e duke mos arritur të depërtojnë gjerësisht te masat. 
 
Teatri i parë në gjuhën osmane, i quajtur Teatri Osman (Tiyatro-i osmanî), u themelua në 
vitin 1867 në Gedikpasha, në Stambollin e vjetër, nga një armen (1902), që në vitin 1870 
mori nga Ali pashai të drejtën e monopolit për të prodhuar teatro në pjesë të tjera të 
qytetit. Një vit më pas, në prani të Aliut, Teatri i Gedikpashait përuroi vite shfaqjesh të 
një repertori me pjesë teatrale armene e turke, përfshirë dramën patriotike e të 
shumëdiskutuar të Namik Qemalit (Namık Kemal) “Vatan Yahut Silistre”. Ai qëndroi 
aktiv derisa ndërtesa u dogj deri në themele më 1885. Një ndër bashkëpunëtorët e 
hershëm të Agopit, Mardiros Minakjan (M. Minakyan, 1837 – 1920), e vazhdoi atëherë 
punën ne teatrin e tij, të quajtur, po ashtu, Teatri Osman, duke e kthyer atë si forcën 
kryesore në dramën osmane deri në fund të mbretërimit të Abdylhamitit. Ai shpesh vinte 
në skenë vepra të përkthyera të shkrimtarëve të huaj për të shmangur rregullimet e 
censurës së kohës. Abdylazizi, gjithashtu, nxiti një teatër popullor turk (Tuluat 
Tiyatrosu), fillimisht në pallat e më pas në teatrot e vogla në lagjet myslimane të 
Stambollit. Këtu, aktorët përdornin personazhe e histori nga jeta e përditshme, duke 
improvizuar për t’iu përshtatur intersave dhe gjendjes shpirtërore të spektatorëve të tyre, 
duke përdorur teknikën e ashtuquajtur “Orta Oyunu”, e cila u bë shumë popullore me 
kalimin e shekullit. 
 
Thjeshtëzimi i gjuhës së shkruar osmane për ta bërë atë të kuptueshme për masat e 
popullit, gjithashtu, nxiti përhapjen e shkrimit e të këndimit e, bashkë me to, të ideve të 
reja. Që në vitin 1845, komisioni këshillimior që u krijua për të zhvilluar një sistem 
arsimi skeluar, këshilloi heqjen e shumë fjalëve e të shprehjeve arabe e perse dhe 
zëvendësimin e tyre me fjalë e shprehje të barasvlefshme në turqisht. Në vitin 1855, Porta 
mori vendimin që dokumentet zyrtare të shkruhen në turqishte më të thjeshtë osmane dhe 
kjo u shfaq, tashmë, në stilin e Dekretit të Reformës të vitit 1856. Pati disa përpjekje edhe 
për të zhvilluar një sistem ortografie e germëzimi për ta bërë shkrimin arab, që i 
përshtatej me vështirësi nevojave të turqishtes, më të kuptueshëm për lexuesin e ri 
nëpërmjet sistemeve si shenjat diakritike, përdorimi i shkronjave të caktuara zanore për të 
treguar shqiptimin, si dhe nëpërmjet zhvillimit të germëzimeve standarde.249 
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Po me vetë shkrimtarët ç’bëhej? Intelektualët e periudhës së vonshme të Tanzimatit u 
përkisnin aq shumë bindjeve sa ç’e bënte të mundur liria e re e mendimit, por në 
përgjithësi, ata u bënë të njohur si Osmanët e Rinj (Yeni Osmanlılar). Fillimisht, grupi 
përbëhej nga disa të rinj të familiarizuar me institucionet përfaqësuese perëndimore e që 
ishin të paduruar me ritmin e ecjes së Tanzimatit. Ata ishin më të gjallë mes 1865-ës dhe 
pranimit të kusthetutës osmane një dhjetëvjeçar më vonë. Ata që ishin të lidhur me 
lëvizjen, ishin prodhime të Tanzimatit, të arsimuar në shkollat e reja shekullare apo të 
dërguar jashtë vendit për të përfunduar arsimin e tyre, por, ndryshe nga memurët që 
gjentën vendet e tyre në jetë në burokraci, ata kishin qenë të paaftë për të siguruar pozita 
të mira në sistemin e Tanzimatit. Ata u bënë kritikë të vendosur të sistemit dhe përmes 
shfrytëzimit nga ana e tyre të shtyout, nisën të krijonin opinion publik, ndërsa fusnin 
koncepte si parlamentarizmi, nacionalizmi dhe patriotizmi në vetëdijen politike 
osmane.250 
 
Nismëtari i lëvizjes së re në letërsinë osmane ishte Ibrahim Shinasiu (İbrahim Şinasi, 
1824 – 1871). Ai kishte lindur në Stamboll dhe ishte biri i një rreshteri artileri të vrarë në 
luftën osmano-ruse (1829), kur Ibrahimi ishte vetëm pesë vjeç. Ai ishte rritur prej nënës 
së tij, të mbetur e ve, gjatë dhjetëvjeçarit të fundit të mbretërimit të Mahmudit II. Pasi 
mori një arsim tradicional mektepi, hyri në një ndër departamentet e shkruesisë në 
Arsenalin e Ushtrisë (Tophane), pasi në atë kohë nuk kishte ende shkollë rushdije, ku ai 
të mund të vijonte më tej arsimimin e tij. Ai u njoh me klasikët e letërsisë islame nga 
njëri prej kolegëve të tij më të vjetër, por, në të njëjtën kohë, mësoi edhe për Perëndimin 
nga disa zyrtarë të huaj që punonin në arsenal dhe filloi të studionte frëngjisht. Kështu, u 
hodhën themelet e pasionit të tij si për Lindjen, ashtu edhe për Perëndimin, që do të 
karakterizonte shumë prej shkrimeve të tij. Ai u ngrit shpejt në hierarkinë e shkruesisë 
brenda arsenalit dhe në vitin 1849 i bindi drejtorin e tij dhe Mustafa Reshit pashain që ta 
dërgonin në Evropë për të përsosur njohuritë e tij në gjuhën frënge. Pasi kaloi ca kohë në 
Paris, ai u bë stazhier në Ministrinë e Financave të Francës, ku përfitoi ekspertizën 
financiare, për të cilën Reshiti kishte, në atë kohë, nevojë të madhe. Shinasiu, tani, merrte 
pjesë në mbrëmjet letrare të shkrimtarëve si Lamartini e Ernest Rënani dhe takohej me 
orientalistë të njohur francezë të asaj kohe. Pas kthimit në Stamboll, ai rifilloi punën në 
arsenal dhe u bë, gjithashtu, anëtar i këshillit të ri për arsimin (1855). Nëse kjo do të 
kishte ndodhur një dhjetëvjeçar më parë, Shinasiu, si i mbrojtur i Reshitit, do të mund të 
ishte bërë fare mirë një ndër burokratët udhëheqës të Tanzimatit. Po Reshiti ishte, tani, në 
vitet e tij të fundit dhe Ali pashai, i kërcënuar prej ambicieve e shpresave të mundshme të 
këtij të riu premtues, punoi për shkarkimin e tij sapo të vinte në pushtet. Shinasiu duket se 
fitoi mbrojtjen e një tjetër njeriu të fuqishëm e drejtues të Tanzimatit, Jusuf Qamil pashait 
(Yusuf Kâmil Paşa), por si pasojë e kundërshtimit të Aliut, ai nuk zuri kurrë një vend 
domethënës në hierarki. 
 
Shinasiu, i zhgënjyer, iu kthye veprimtarive letrare,duke nisurme një “Tercüme-i 
Manzume” (Përkthim poezish), të cilën paraqiti pjesë nga poetët klasikë francezë, 
përfshirë Racinin e La Fontenin. Ai botoi, më pas, përmbledhjen e vet të poezie (Divan) 
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dhe paraqiti shfaqjen e tij të parë teatrale, “Şair Evlenmesi” (Martesë poeti) në teatrin e 
sulltanit (1860). Në bashkëpunim me një mik të tijin, Agjah efendiun (Agâh Efendi), një i 
ri gazetar i përgatitur pranë gazetës “Ceride-i Havadis”, Shinasiu hapi gazetën 
“Tercüman-ı Ahval” (Përkthyesi i Ngjarjeve) (1860 – 1865), ndërsa më vonë, me 
ndihmën e princit Murat (më vonë Murati V) dhe të principt egjiptian Mustafa Fazëll, 
ngriti gazetën e vet, “Tasvir-i Efkâr” (Përshkrimi i Mendimeve) (1861 – 1870), e cila 
shpejt u kthye në një forum kryesor për shprehjen e formave të reja letrare e të ideve 
politike. Botimi i tij me titullin “Müntehebat-ı Esar” (Vepra të zgjedhura), përfshinte 
lavde për Mustafa Reshit pashain, por shumë pak për sulltanin, si dhe mjaft mendime 
“subversive”, që e shtynë Fuatin ta shkarkojë atë nga Këshilli i Arsimit (2 korrik 1863), 
veçanërisht për shkak të kërkesës së tij për të mos bërë asnjë tatim pa përfaqësim, që do 
të thotë, pa një parlament përfaqësues. 
 
Megjithatë, Shinasiu nuk hoqi dorë nga shpresat e tij për të rinisur karrierën qeveritare. 
Ai e zbuti qasjen politike të gazetës së tij, duke rifituar miqësinë e Fuatit, i cili, gjatë 
kohës së tij të shkurtër të veprimtarisë si serasker, siguroi ndihmën e tij për fillimin e 
botimit, më 1864, të gazetës “Ceride-i Askeriye” (Gazeta Ushtarake), që ishte gazeta e 
dytë zyrtare osmane. Shinasiu i kërkoi, gjithashtu, Aliut një vend në Këshillin e Lartë të 
Shtetit, që sapo ishte ngritur, por kur hasi përsëri në kundërshtim, atëherë ai iu kundërvu 
krerëve të Tanzimatit dhe, pasi ia la gazetën “Tasvir-i Efkâr” kolegut të tij të ri, Namik 
Qemalit (qershor 1864), iku në Francë, për t’i kaluar katër vitet e mbetura duke u marrë 
me punë letrare. Ai u kthye në Stamboll vetëm pak kohë para se të vdiste nga një tumor 
në tru në shtator 1871. 
 
Të gjithë intelektualët që i qëndruan pranë Shinasiut në shoqërinë e Osmanëve të Rinj u 
shtynë në opozitë nga Aliu dhe Fuati. Një tjetër anëtar i qenësishëm i grupit në fjalë ishte 
Namik Qemali (1840 – 1888), i përmendur më sipër, që kishte hyrë në Dhomën e 
Përkthyesisë (Tercüme Odası) më 1857 përmes ndikimit të Reshitit, por që ishte nxjerrë 
që andej nga Aliu, çka e kishte shtyrë të bashkohej me rrethin e Shinasiut në vitin 1862 
dhe shumë shpejt të kthehej në një shkruesh prodhimtar artikujsh mbi reformat 
administrative e shoqërore, madje edhe për politikën e jashtme, veçanërisht pasi Shinasiu 
shkoi në Paris. Zija pashai (1825 – 1880) u arsimua në një ndër shkollat e reja rushdije të 
Mahmudit II dhe hyri, gjithashtu, në Dhomën e Përkthyesisë me ndihmën e Reshitit. Por, 
pas vdekjes së këtij të fundit, edhe ai u përndoq nga Aliu, që mbikëqyrte çdo veprim të 
Zijait me një interes vetjak në shpresë të zbulimit të ndonjë të pabëre që do të mund ta 
shfrytëzonte për ta dëbuar krejt nga qeverisja. Zijai, për t’iu kundërvënë, u bë kundërshtar 
i sistemit qeveritar që lejonte këtë lloj sjelljeje autokratike dhe përdori dhuntitë e tij 
letrare për të satirizuar politikat e Aliut. Një tjetër simpatizues i padurimit të Osmanëve të 
Rinj ndaj administruesve të Tanzimatit ishte Aliu Suaviu (1839 – 1878), që u bë i njohur 
si mësues në sistemin e ri shekullar shkollor, por që u dëbua nga shërbimi qeveritar për 
shkak të mosmarrëveshjeve me guvernatorin e Filibesë. Pati, gjithashtu, edhe të tjerë me 
sfonde të ngjashme arsimore e me karrjera të ndërprera në burokraci. 
 
Pasi Shoqëria e Osmanëve të Rinj u organizua në vitin 1865, anëtarët e saj i bënë të 
njohura mendimet e tyre në gazetën “Tasvir-i Efkâr” dhe në periodike të tjera të kohës, në 
pamflete, si dhe në lojëra teatrale, të vëna në skenë në teatrot e reja. Kur qeveria e 
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Tanzimatit nisi t’i shtypjte ata nga frika se një opozitë e tillë do të dëmtonte lëvizjen 
reformuese, ata ikën në Evropë dhe vazhduan të shkruajnë e të dërgojnë punimet e tyre në 
vend nëpërmjet zyrave të huaja postare, të cilat, sipas kushteve të kapitullimeve, ishin 
jashtë kontrollit të qeverisë osmane. Disa u kthyen me shpresën se do të zinin vende të 
larta në qeverisje dhe ata që ia dolën të kenë sukses, e braktisën kundërshtinë ndaj 
sistemit. Ndërsa në Paris e Londër, mërgata vullnetare mbështesnin njëra-tjetrën 
financiarisht, por mbështetja më domethënëse erdhi nga princi Mustafa Fazëll, që synonte 
të ushtronte trysni mbi sulltanin që ky i fundit ta emëronte atë princ të kurorës dhe t’i 
krijonte, kështu, mundësinë që të trashëgonte fronin e kedivit të asaj kohe në Egjipt. 
 
Në tërësi, shumica e këtyre liberalëve ishin më konservatorë ne fe se Burrat e Tanzimatit, 
pasi e ndienin se reformat rrënjësore me krakter perëndimor, të nisura që më 1839, kishin 
dëmtuar rëndë bazën morale dhe ideologjike të shoqërisë osmane pa sjellë asgjë për të 
zëvendësur atë që po humbiste. Duke kërkuar një ritheksim të Islamit për të mbushur këtë 
hendek, ata u bënë mendimtarët e parë myslimanë që u përpoqën të pajtojnë institucionet 
politike perëndimore me teorinë e praktikën tradicionale islame e osmane, duke u 
përpjekur që të nxisin parimin e përfaqësimit përmes krijimit të percedentit historik. Ky 
ritheksim ngrihej mbi vështrime përparimtare e jo konservatore të Islamit. Kishte ankesa 
për tiraninë burokratike që kishte lindur si pasojë e qeverisjes së fortë e të qendërsuar, të 
krijuar nga Tanzimati, si dhe kritika se burokracia e re, aristrokracia e re fshatare dhe 
tregtarët e industrialistët jomyslimanë po sundonin mbi sovranin dhe shtetasit e tij në një 
shkallë të paparë. 
 
Ndërsa Osmanët e Rinj iu bashkuan opozitës ndaj Tanzimatit, zgjidhjet e propozuara prej 
tyre ishin të shumëllojshme. Po kishte, sidoqoftë, tri ide themelore, për të cilat ata ishin 
në njëmendje: kushtetuta, parlamenti dhe osmanizmi. Së pari, ata dëshironin ta kufizonin 
pushtetin e burokracisë përmes një kushtetute që të gjithë do të ishin të detyruar t’i 
bindeshin, pavarësisht nga rangu apo statusi në shoqërinë osmane. Ata shpreheshin se 
sado dashamirës të ishin reformuesit, sundimi i tyre ishte përsëri autokratik e arbitrar dhe 
çonte në një tirani edhe më të madhe nga sa kishte qenë e mundur në sistemin tradicional 
osman. Nuk kishte asgjë që ta ndalte sulltanin dhe Klasën Qeverisëse nëse ata do të 
dëshironin të godisnin programin e reformës së Tanzimatit. Ishte nevoja për një 
kushtetutë për të mbrojtur individin nga veprimi i qeverisjes arbitrare dhe për të siguruar 
përhershmërinë dhe suksesin e vazhdueshëm të reformave. Kërkesa e tyre e dytë kishte të 
bënte me një parlament të zgjedhur nga populli, si instrument për kontrollin kushtetues, 
për t’u siguruar se të gjithë administratorët punonin mirë, brenda kufijve të ligjit. Shumë 
vazhduan duke argumentuar, gjithashtu, se dallimi themelor mes klasave qeverisëse dhe 
të shtetasve e dëmtonte Perandorinë duke i hequr asaj të drejtën për të përfituar nga 
shërbimet e shumicës së njerëzve që jetonin brenda kufijve të saj. Atëherë, një parlament 
do të ishte mjeti më i mirë për të siguruar shërbimet e të gjithë njerëzve më të mirë të 
Perandorisë, për të mirën e shtetit. 
 
Por Perandoria Osmane dallonte, të paktën, në një drjtim nga vendet evropiane, sistemet 
parlamentare të të cilëve osmanët e rinj i studionin e i pëlqenin. Ajo ishte jnë shtet tejet 
heterogjen, i përbërë nga shumë popuj që ndryshonin shumë nga njëri-tjetri në gjuhë, racë 
e besime fetare. Sistemi i vjetër i mileteve kishte siguruar paqen duke i ndarë ata, por tani 
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shumë prej mileteve po prekeshin nga nacionalizmi. Burrat e Tanzimatit mundoheshin të 
përballeshin me çështjen duke reformuar strukturën e vjetër të mileteve nga brenda dhe 
duke siguruar barazi të mjaftueshme për të parandaluar që nacionalizmi të trazonte 
qëndrueshmërinë shoqërore dhe të copëtonte Perandorinë. Ata druheshin se qeverisja 
përfaqësuese vetëm sa do të përqendrohej mbi ndarjet e vjetra dhe do t’i thellonte ato. 
Osmanët e Rinj, nga ana tjetër, ndienin se një parlament i tillë do të krijonte mundësinë e 
një çlirimi të parrezikshëm të ndjenjave kombëtare duke u dhënë grupeve të ndryshme 
një zë në formimin e politikës së qeverisë. Ata besonin se pjesëmarrja në një sistem 
parlamentar e qeverisë do të ushqente si te shtetasit jomyslimanë, ashtu edhe tek ata 
myslimanë një ndjenjë përkatësie ndaj të njëjtit atdhe (vatan), duke dobësuar, kështu, 
interesat lokale e duke i dhënë fund dëshirës për të formuar shtete të ndara kombëtare. 
Disa osmanë liberalë shkuan edhe përtej kësaj, duek thënë se osmanizmi i vërtetë do të 
mund të arrihej vetëm duke shfuqizuar miletet në tërësi si entitete të ligjshme, duke i 
dhënë fund dallimeve mes tyre dhe pjesëtarëve të tyre dhe duke siguruar në vend të tyre 
një kombësi të vetme osmane, ku të gjithë shtetasit e sulltanit do të kishin të njëjtat të 
drejta e detyrime, pavarësisht nga dallimet racore, fetare e gjuhësore. 
 
Brezi i dytë i Burrave të Tanzimatit, liberalët si Aliu dhe Fuati, që kishin pasuar Reshitin 
pas Lufës së Krimesë dhe që kishin nisur reformat gjatë dy dhjetëvjeçarëve të 
mëvonshëm, u ndodhën, kështu, përballë fajësimeve si rekasionarë nga një brez i ri 
liberalësh, që ishin bijtë e tyre ideologjikë aq sa ç’ishin të tillë edhe memurët, që 
vazhdonin punën e tyre në qeverisje. Vetë Aliu dhe fuati nuk ishin aspak kundërshtarë të 
refromave demokratike e shoqërore. Aliu kishte qenë në kontakt me Napoleonin III, që 
po liberalizonte regjimin e vet në atë kohë dhe që ndikoi mbi Aliun që edhe ky të bënte të 
njëjtën gjë përmes masash si këshillat përfaqësuese dhe Këshilli i Lartë i Shtetit. Por si 
Aliu, ashtu edhe Fuati, në thelb, mendonin se qëllimet e tyre mund të arriheshin më mirë 
nëpërmjet asaj qeverisjeje të qendërsuar e të kontrolluar, që ata kishin ndërtuar; se 
qeverisja përfaqësuese vetëm sa do ta vononte modernizimin duke e bërë qeverinë më 
pak efikase; dhe se reformat e vërteta demokratike do të vinin vetëm pasi shteti të ishte 
modernizuar e të mund t’ia lejonte vetes një luks të tillë. Kushtetuta dhe parlamenti, që 
erdhën në vitin 1876 dhe përsëri më 1908, ishin rrjedhimet e drejtpërdrejta të agjitacionit 
të Osmanëve të Rinj, por nuk duhet harruar se ato nuk do të ishin arritur pa reformat 
përgatitore, të zbatuara ndër vite nga njerëzit e përkushtuar të Tanzimatit, të cilët 
kritikoheshin aq ashpër prej Osmanëve të Rinj. Reshiti, Aliu dhe Fuati duhej të arrinin 
modernizimin duke u përballur me kundërshtimet e konservatorëve dhe masat që ata 
morën ishin pjesërisht përgjigje ndaj kësaj. Vetë fakti se një brez i fuqishëm intelektual si 
ai i Osmanëve të Rinj mundi të lindte, është, në të vërtetë, një dëshmi e suksesit të 
reformave të tyre themelore. 
 
 
 
Vështirësitë e jashtme dhe të brendshme 
 
Ndërsa përpiqeshin për të institucionailzuar reformat, Burrat e Tanzimatit u përballën me 
një radhë krizash të jashtme e revoltash të brendshme që i bënë të harxhojnë shumë 
energji e burime. Shumica e revoltave që shpërthyen në Perandori gjatë viteve të fundit të 
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shekullit të nëntëmbëdhjetë, ishin prodhime të aspiratave kombëtare të ushqyera prej 
kohësh, por këto konflikte do të mund të ishin zgjidhur brenda Perandorisë nëse nuk do të 
kishte qenë ndërhyrja e fuqive të mëdha të Evropës, të cilat shpesh nxisnin dhe 
shfrytëzonin nacionalizmin për të zgjeruar ndikimin e tyre. Mbështetur në pohimin se 
Perandoria Osmane nuk mund të qëndronte më e bashkuar, miq e armiq vunë në punë 
llogaritjet e tyre dinake të politikës së fuqisë, si dhe vlerësimet se si do të ndahej plaçka 
kur t’i vinte koha. E ashtuquajtura Çështje Lindore u bë, kështu, vlerësimi i të huajve për 
trazirat, me të cilat po përballej Perndoria Osmane, krahas mënyrës se si ata do të 
përfitonin prej pasojave. Ajo ka qenë temë e studimeve të shumta e të shkëlqyera dhe u 
bë, në ndonjë rast, më fort pjesë e historisë evropiane sesa e asaj osmane. Vetëm faqet më 
të rëndësishme të saj mund të përmblidhen këtu. 
 
 
 
Kriza libaneze, 1840 – 1846 
 
Kriza e parë madhore që gllabëroi Tanzimatin, erdhi nga Libani, i cili kishte gëzuar për 
një kohë të gjatë autonominë nën princërit vendës. Popullsia e tij ishte e përbërë prej 
grupesh të ndryshme, përfshirë katolikët maronitë, dyrzinjtë heretikë myslimanë, që 
jetonin kryesisht në vetë Malin e Libanit, si dhe myslimanë sunitë, që mbizotëronin në 
Beirut e në ultësira. Familja sunduese Shihabi, e udhëhequr prej shumë vitesh nga emir 
Beshiri II (Emir Başir II), ruante një baraspeshë të kujdesshme mes tyre. Kjo baraspeshë 
ishte prishur gjatë pushtimit egjiptian, kur Ibrahim pashai kishte përdorur maronitët 
kundër mysilmanëve, shumica e të cilëve vazhdonin të mbështesnin sulltanin. Arsimi i 
lartë, që sigurohej në shkollat e krishtera, solli një prirje drejt sundimit maronit në jetën 
libaneze dhe kjo vazhdoi edhe pasi egjiptianët u larguan, duke çuar në zemërimin e 
mysilmanëve dhe në shtimin e konflikteve. Mosmarrëveshjet u acaruan edhe më shumë 
nga përpjekjet e pronarëve të pasur dyrzinj të tokave për të shfrytëzuar rrëzimin nga froni 
të Beshirit II (1840) për të rifituar pushtetin e mëparshëm, si dhe të maronitëve për t’u 
shtrirë drejt jugut, në qarqet e zotëruara nga dyrzinjtë. Kur pasuesit e dobët të Beshirit u 
kthyen në të krishterë, frika e myslimanëve për marrjen e pushtetit nga të krishterët u bë 
më e madhe bashkë me antagonizmat e trazuar nga mbështetja e britanikëve për dyrzinjtë 
për t’u përballur me sundimin frëng që ata mendonin se do të pasonte nëse fitonin 
maronitët. Kur pasardhësi i Beshirit II, Beshiri III, filloi të shtypte dyrzinjtë, ata rrethuan 
kryeqytetin në Dajrulkamar (tetor 1841), duke e shtyrë sulltanin që ta rrëzonte atë dhe të 
përpiqej të vendoste sundimin e drejtpërdrejtë osman në atë zonë. Dyrzinjtë e shfrytëzuan 
këtë rast për të sulmuar maronitët, ndërsa të krishterët e malit u ndanë edhe më tej, teksa 
ortodoksët mbështesnin dyrzinjtë kudnër armiqve të tyre të vjetër, myslimanëve sunitë 
dhe fshatrat e të gjitha palëve rrënoheshin e bastiseshin. Fuqitë e mëdha e shtrënguan 
sulltanin të vendosë një sistem të ri autonomie, në një përpjekje për t’i dhënë fund 
përleshjeve. Libani u nda në sanxhaqe të maronitëve e të dyrzinjve përgjatë një vije të 
hequr nga Beiruti në Damask (1843), e gjitha nën kontrollin e guvernatorit osman të 
Libanit, që tani u vendos në Beirut dhe jo më në Axhre. 
 
Mirëpo sistemi u shpërbë shpejt për shkak të çështjes se kush do të sundonte në fshatrat e 
përzier të jugut, ku të krishterët i kundërviheshin qeverisjes së administratorëve dyrzinj 
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duke sulmuar fshatarët dyrzinj dhe këta të fundit përgjigjeshin në të njëjtën mëyrë. 
Zgjidhja përfundimtare kësaj çështjeje iu dha në vitin 1845, nga një ministër i ri i jashtëm 
osman, Shekip pashai (Şekip Paşa), që rregulloi një sistem, sipas të cilit ndarja mes 
sanxhaqeve të dyrzinjve dhe të atyre të maronitëve plotësohej nga përfaqësues vendorë të 
secilit besim që mblidhnin taksa e vijonin me përgjegjësitë e tyre administrative në 
fshatrat e banuar prej bashkëfetarëve të tyre. Veç kësaj, çdo qarku iu dha një këshill i 
përzier, i përbërë prej përfaqësuesish të përhershëm e të paguar me rrogë, të dalë prej të 
gjitha grupeve fetare, të cilët kishin kompentencën për të dëgjuar apelimet ndaj 
vendimeve të gjykatave, për dnarjen e taksave dhe për rregullimin e mbledhjes së tyre, si 
dhe të këshillonin admiinstruesit e qarkut, duke zëvendëuar, kështu, familjet sunduese si 
udhëheqëse të bashkësive. Franca, fillimisht, iu kundërvu këtij rregullimin nga frika se ai 
do ta dobësonte fuqinë e të mbrojturve të saj maronitë, por Mustafa Reshit, më në fund, 
shkoi vetë në Liban dhe siguroi një pranim të përgjithshëm të propozimeve (18 tetor 
1846), që i detyroi francezët dhe maronitët t’i pranonin ato pa e ngritur zërin më tej. 
 
 
 
Fillimet e Luftës së Krimesë: revolucionet e vitit 1848 
 
Lufta e Krimesë ishte, në thelb, një konflikt mes Rusisë nga njëra anë dhe Britanisë e 
Francës nga ana tjetër, për të parë se kush do të sundonte në Lindjen e Mesme politikisht 
dhe ekonomikisht pasi Perandoria Osmane të binte. Ajo u nxit nga largimi hap pas hapi i 
Britanisë nga mbësthetja e shekullit të tetëmbëdhjetë për synimet ruse në zonë, për shkak 
se ajo kuptoi që çdo marrje e kontrollit nga Rusia do të prishte baraspeshën evropiane të 
fuqisë dhe do të dëmtonte, gjithashtu, interesat britanike në Lindjen e Mesme. Detyrimet 
e ulëta doganore osmane, të mbajtura prej kapitullimeve, i bënë trojet e sulltanit një treg 
të shkëlqyer për mallrat e prodhuara në Britani, si dhe një burim kryesor për lëndë të para 
dhe ushqime me çmime të lira. Kështu, Britania bëri gjithçka që pati në dorë për të 
ndihmuar Perandorinë që të mbrohej përmes nxitjes së reformave, kryesisht duke 
mbështetur Mustafa Reshit pashain, si dhe për ta mbrojtur atë në mënyrë aktive prej atyre 
që përpiqeshin ta shkatërronin. Nga ana tjetër, cari Nikolla I i Rusisë ishte i bindur se 
Perandoria Osmane ishte “i sëmuri i Evropës”, se ajo s’kishte tjetër rrugë veç 
shkatërrimit, dhe dëshironte të sigurohej se Rusia do të gjendej në një pozitë të mirë për 
të përfituar sa më shumë nga ndarja e plaçkës në fund. Mirëpo vendosmëria e tij për të 
ruajtur miqësinë me Britaninë, si dhe me Austrinë e Prusinë përballë kërcënimit të 
revolucionit në Evropë, ende të simbolizuar nga Franca, e bëri atë të ngurronte për të 
shkuar pas synimeve të tij deri në përfundimin e tyre logjik. 
 
Revolucionet e 1848-ës, megjithatë, e prishën harmoninë mes Britanisë dhe Rusisë. 
Ngjarjet që prekën Çështjen Lindore, në veçanti, nisën në Budapest, ku Dhoma e 
Deputetëve e shpalli Hungarinë njëmend të pavarur nga Perandoria Habsburge, e 
bashkuar me Austrinë vetëm nga sundimi vetjak i perandorit (mars 1848). Kjo nxiti një 
kryengritje që e detyroi atë të ikte edhe nga Vjena. Perandori i ri, Franc Jozefi I (Franz 
Joseph I, 1848 – 1916), e rifitoi, më pas, Austrinë dhe Budapestin (janar 1849), por 
hungarezët nuk ndaleshin më dhe shpallën republikën e tyre, me president Luigj Kosutin 
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(Louis Kossuth), që zgjati derisa Nikolla dërgoi trupat për të shtypur rebelët (9 gusht 
1849) dhe i detyroi krerët e tyre të arratisen, kryesisht në territorin osman. 
 
Ngjarjet në Vllahi, gjithashtu, patën ndikimin e tyre mbi Portën në atë kohë. Rusët 
pushtuan principatat rumune për pesë vjet pas Traktatit të Edrenesë (1829 – 1834), me 
pretekstin se sulltani nuk ishte në gjendje t’i paguante dëmshpërblimet e luftës të gjitha 
menjëherë. Gjatë luftës, pushtimi rus qe tejet i egër. Shumë fisnikë e fshatarë u 
shpërngulën, drithi e bagëtia u konfiskuan dhe fshatarët iu nënshtruan punës së detyruar, 
por pas mbërritjes së paqes, administrata ruse u bë shumë e ndriçuar nën qeverisjen e 
kontit Pavl Kiseljev. Kjo ishte hera e parë që principatat qeveriseshin nga një qeveri e 
vetmje, kështu që u nxitën synimet nacionaliste. Kiseljevi vendosi rendin dhe sigurinë, 
ngriti një shërbim mjekësor, zhvilloi forcën vendëse të policisë nën derjtimin e oficerëve 
të stërvitur nga rusët dhe i zëvendësoi taksat dhe detyrimet e vjetra feudale me një sistem 
të vetëm taksash, të mbështetur në aftësinë e bujqve për të paguar. Ai nxiti zhvillimin e 
industrisë e të tregtisë dhe hoqi detyrimet e vjetra ndaj tregtarëve vendës. Më të 
rëndësishmet qenë Rregullimet Organike, të shpallura për çdo principatë në vitin 1829 
mbi bazën e këshillimeve të komiteteve të organizuar në përputhje me Traktatin e 
Edrenesë. Sovraniteti osman, formalisht, u rivendos, por kontrolli i vërtetë u la në duar të 
bojarëve, që ishin nën mbrojtjen dhe ndikimin rus. Çdo principate iu la një princ, i 
zgjedhur për jetë dhe jo për periudha të shkurtra kohe nga një kuvend i veçantë, të 
përbërë në shumicë nga bojarët, por ku përfaqësoheshin edhe tergtarët dhe borgjezia. 
Princërit kishin pushtet shumë të kufizuar, pasi ata nuk mund t’i shpërndanin kuvendet 
dhe nuk mund t’i pezullonin ato, përveç rasteve të kryengritjeve të hapura e të trazirave të 
mëdha, ndërsa vendimet përfundimtare për shpalljen e ligjeve u ishin lënë rusëve dhe 
Portës. Qeveria në të dyja provincat duhej të ishte tejet e qendërsuar dhe princërve u 
duhej të vinin nga bojarët. Rregullimet Organike saktësonin të drejtat e bojarëve në 
marrëdhënie me bujqit, më së shumti në përfitim të bojarëve. Bojari ishte pronari i tokës. 
Bujku mund të mbante vetëm një pjesë të prodhimit dhe i duhej të bënte për bojarin edhe 
më shumë punë të detyruar se më parë. Fshatari nuk ishte ligjërisht i lidhur me tokën, por 
ai ishte i detyruar të njoftonte më parë dhe të paguante paradhënie të gjitha taksat përpara 
se të mund të largohej, çka e lidhte atë, në të vërtetë, pas tokës shumë më keq se në të 
shkuarën. Kjo do të përgatiste terrenin për pjesëmarrjen e fshatarëve në revolucionet e 
viteve 1848. 
 
Pasi Rusia u sigurua se e kishte nën kontroll sulltanin përmes Traktatit të Hynqar 
Iskelesisë (Hünkâr İskelesi), ajo u tërhoq nga principatat në fillim të vitit 1834, në 
shkëmbim të marrëveshjes me Portën që kjo e fundit të paguante dëmshpërbilmet e luftës, 
që osmanët të pranonin Rregullimet Organike dhe të njihnin Rusinë si zëdhënëse të 
princërve në Stamboll. Rusia pranoi t’i lejonte sulltanit që të emëronte pirncërit e parë 
nën regjimin e ri, por pas kësaj do të pranoheshin kandidatët e bojarëve. Princërit e parë 
qenë Aleksandër Ghica në Vllahi dhe Mihal Sturza në Moldavi. Ky i fundit që relativisht 
i suksesshëm, megjithëse nën kontrollin e fortë rus dhe nën ndikimin bojar, për ta hapur 
provincën ndaj ideve të reja dhe për të vazhduar reformat e Kisiljevit, përfshirë një sistem 
të kontrollit të përmbytjeve për t’i dhënë fund daljes së Danubit nga shtrati. Ai i zhduku 
cubat dhe ndërtoi shkolla për të arsimuar fëmijët e fshatarëve, si dhe ata të bojarëve. 
Mirëpo në Vllahi gjërat nuk ecën dhe aq mirë. Ghica nuk pati fare ndikim dhe u gjend 
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tërësisht nën kontrollin e bojarëve e të rusëve, kështu që kundërvënia ndaj regjimti të ri 
nisi, kryesisht, këtu, më së tepërmi mes bijve të tregtarëve dhe të bojarëve që ishin 
dërguar në Paris për t’u arsimuar. Një prej tyre, Gjergj Bibesku (George Bibescu), më në 
fund, e zëvendësoi Ghica-n dhe përmirësoi kushtet, duke bërë edhe një përpjekje për t’i 
dhënë fund pengesave doganore mes principatave (1847), duke i hapur rrugën një 
bashkimi fizik që do të çonte në njësimin politik në vitet e mëvonshme. 
 
Të dyja principatat u zhvilluan ekonomikisht. Drithi i tyre u bë një element kryesor në 
tregtinë osmane me Evropën dhe kalimi i avulloreve mbi Danub i vuri ato në kontakt të 
ngushtë me Evropën. Zgjimi intelektual çoi në një lëvizje kombëtare që kërkonte jo 
vetëm një lloj bashkimi dhe pavarësie, por edhe fundin e shtypjes oligarkike të fshatarëve 
nga bojarët, si dhe krijimin e të drejtave qytetare dhe të një kushtetute. Për këtë arsye, 
nuk është për t’u habitur që ethet revolucionare të vitit 1848 prekën principatat. 
Kryengritja që pasoi në Moldavi ishte e organizuar dobët dhe kishte pak mbështetje për 
shkak të qeverisjes së aftë të Sturza-s, por në Vllahi, ajo qe më e suksesshme, solli 
dëbimin e këshilltarëve rusë dhe e detyroi Bibeskun të pranojë një kushtetutë 
revolucionare, që kërkonte një kuvend përfaqësues të të gjitha klasave dhe një princ që 
mund të vinte nga secili prej grupeve. Përparësitë e feudalëve dhe dallimet shoqërore 
morën fund dhe u shpallën bashkimi e pavarësia e Rumanisë. 
 
Duke qenë se osmanët nuk ishin më të lumtur për këtë sesa car Nikolla, sulltani pranoi 
ofertën e këtij të fundit për të shtypur revolucionarët hungarezë. Shtypja e revoltës qe e 
thjeshtë, pasi bojarët ishin ende të fuqishëm dhe shumë prej krerëve rebelë ishin vetë 
anëtarë të familjeve bojare, çka u kushtonte atyre mbështetjen e fshatarëve, pavarësisht 
nga programet që kishin. Britania, në fillim, e pranoi ndërhyrjen ruse, por suksesi i 
represionit goditi bashkëpunimin e tyre, ndërsa Britania tani e shihte se interesat 
themelore të saj në Lindjen e Mesme ishin, në të vërtetë, shumë më pranë Francës se 
rusisë. Qindra revolucionarë u arratisën, tani, në territorin osman, jo vetëm nga Hungaria 
e Vllahia, por edhe nga Polonia, duke çuar në një krizë të madhe ndërkombëtare. Rusët 
kërkuan që krerët rebelë t’u dorëzoheshin atyre. Kur Mustafa Reshit pashai i kunërshtoi 
me vendosmëri këto kërkesa, marrëdhëniet u prishën (17 shtator 1849) dhe u ndie 
kërcënimi i luftës, çka bëri që Britania dhe Franca të dërgonin flotat e tyre në Dardanele 
për të qenë në pozita që të mund të mbështesnin sulltanin nëse sulmohej. Mirëpo, kur 
Fuati shkoi në Petersburg për të biseduar, cari lëshoi pe, duke hequr dorë nga kërkesa për 
dorëzim të krerëve rebelë në Rusi në shkëmbim të premtimeve që refugjatët do të 
mbaheshin larg kufijve. Kriza, kështu, u kapërcye, por ajo paraqiste të gjthë elementet që 
do të çonin në luftë për Çështjen Lindore pasi të ngatërroheshin në këtë mes edhe 
pasionet fetare, të ndezura prej problemeve në Tokën e Shenjtë. 
 
 
 
Mosmarrëveshja për vendet e shenjta 
 
Mosmarrëveshja për vendet e shenjta në Palestinë, ndërsa siguroi shkëndijën që do të 
ndizte Luftën e Krimesë, u shtri mbi eshkën që ishte përhapur disa kohë më parë. Fuqitë 
kërkonin të përforconin ndikimin e tyre mbi shtetasit jomyslimanë të sulltanit duke 
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siguruar mbrojtje të veçantë për priftërinjtë e të mbrojturve të tyre në Tokën e Shenjtë, 
teksa Franca mbështeste katolikët dhe Rusia ortodoksët. Në Palestinë, besimet fetare dhe 
sektet e ndryshme i përqendruan rivalitetet e tyre në ëndrrat për të kontrolluar çdo veprim 
të lidhur me vendet e shenjta të Krishterimit, me të drejtën për të riparuar një vend të 
caktuar apo për të mbajtur çelësat e një porte të caktuar që simbolizonte kontrollin e 
hyrjes dhe të ritualeve që formonin bazën e fuqisë relative dhe pozitën e çdo grupi. Ndër 
shekuj, mes sekteve ishte vendosur baraspesha e fuqisë, ndërsa të drejtat e ndryshme 
ishin ngritur përmes zakoneve dhe ishin sanksionuar nga Porta, interesi kryesor i së cilës 
ishte që të ndalte priftërinjtë grindavecë nga të trazuarit e harmonisë së mileteve. Mirëpo 
baraspesha u prish pas vitit 1829, kur Rusia nisi të vihej në mbrojtje të të drejtave të 
priftërinjve ortodoksë ndaj atyre latinë, të mbështetur nga Franca. Pelegrinët rusë filluan 
të vërshojnë në Jeruzalemi pasi car Nikolla rindërtoi dy manastire të vjetra ortodokse për 
t’u përdorur prej tyre (1841). Në vitin 1843, patriarku ortodoks i Jeruzalemit mori 
miratimin e osmanëve për ndarjen e tij nga patriarku i Kostandinopojës dhe filloi të 
ndërtonte pushtetin e vet me ndihmën dhe mbështetjen e carit. Si kundërpërgjigje, qeveria 
frënge mbështeti intersat e priftërinjve latinë, duke kërkuar privilegje të reja për ta 
(1850), pjesërisht edhe për shkak të dëshirës së Lui Napoleonit (Louis Napoleon) për të 
shfrytëzuar zellin fetar të shtetasve të tij për të siguruar mbështetje popullore në vendin e 
tij. Kështu, filluan tre vite kërkesa e kundërkërkesa ndaj sulltanit, që përpiqej vetëm të 
ruante pozitën asnjanëse për të mos armiqësuar asnjërën prej palëve. 
 
Në fillim, Franca pati epërsi, duke siguruar disa lëshime të reja për latinët, përfshirë 
kontrollin e çelësave të Kishës së Betlehemit. Kjo i dha Napoleonit shumë emër të mirë 
në një kohë kur ai rrëzoi Republikën Franceze dhe e shpalli veten perandor (2 nëntor 
1852). Tani ai dëshironte që të merrej vesh me Rusinë për çështjet e vendeve të shenjta, 
por cari ndihej në një pozitë, ku i duhej të fitonte lëshime të reja që të mos i nxihej faqja. 
Si kërkesë paraprake për kërkesat e reja që do të pasonin, ai u mundua të rikthente 
bashkëpunimin e vjetër me Britaninë duke bërë një marrëveshje për ndarjen e plaçkës 
nëse Perandoria Osmane shpërbëhej. Rusia nuk e donte Stambollin, por as nuk dëshironte 
të lejonte tjetërkënd që ta kontrollonte atë. Serbia, Bullgaria dhe principatat do të 
shpalleshin të pavarura nën ndikimin rus, ndërsa Britania, në shkëmbim, do të mbante 
Kretën dhe Egjiptin (janar 1853). Të dy këto vende do të bashkëpunonin për të lënë 
Francën jashtë kësaj. Në të vërtetë, nuk u nënshkrua ndonjë marrëveshje, por dështimi i 
Britanisë për të hedhur poshta hapur planin duekt ta ketë kequdhëzuar carin në mendimin 
se kishte fituar mbështetjen e Londrës në përpjekjet për t’u përballur me Francën në 
çështjen e Tokës së Shenjtë. Kështu, ai i shtroi sulltanit kërkesa të reja, jo vetëm për 
lëshime ndaj ortodoksëve në vendet e shenjta, por edhe për një traktat të ri të njohjes së 
mbrojtjes ruse mbi të gjithë shtetasit orotodoksë, në këmbim të premtimeve për 
mbështetje kundër Francës (maj 1853). Teksa të dy ambasadorët, ai britanik dhe ai frëng, 
ishin në vendet e tyre për të marrë orientime, sulltani, në fillim, lëshoi pe ndaj kërkesave 
të Rusisë, por sapo u kthye ambasadori britanik, Stratford dë Redklif (Stratford de 
Redcliffe, 1842 – 1858), e bindi sulltanin që të rikthente Mustafa Reshit pashain në postin 
e ministrit të jashtëm (15 maj 1853) dhe e bindi, më pas, këtë të fundit që të 
kundërshtonte kërkesat ruse. 
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Cari u ndie i tradhëtuar nga Britania, si edhe nga Porta, dhe ishte i gatshëm të shpallte 
luftë, por ministri i tij i jashtëm, Nesselrode, i vuri në dukje se nëse ai sulmonte, do t’i 
duhej të luftonte, ndoshta, me gjithë Evorpën. Në vend të kësaj, cari i dërgoi sulltanit një 
ultimatum (31 maj), duke e paralajmëruar se trupat e tij do të pushtonin principatat nëse 
nuk pranoheshin kërkesat e tij të mëhershme. Britania nxiti qëndresën e osmanëve duke 
urdhëruar flotën e saj që të mblidhej në Besika Bay, në grykën e Dardaneleve, ndërsa i 
dha Stratfordit të drejtën që ta mblidhte atë në Stamboll nëse rusët sulmonin. 
Nënvlerësimi i dyanshëm i armikut çoi në luftë të përgjithshme evropiane. Cari mendoi 
se britanikët do të tërhiqeshin. Kështu, më 2 korrik, trupat e tij kaluan Pruthin dhe filluan 
të pushtojnë principatat. Vendosmëria e Mustafa Reshit pashait për të qëndruar u mbajt 
gjallë nga zelli popullor antirus, si dhe nga prania e anijeve luftarake britanike e frënge. 
Sidoqoftë, Britania nuk donte, në të vërtetë, të luftonte me Rusinë. Kështu, Stratfordi i 
bindi osmanët që të bëjën një deklarim të njëanshëm marrëveshjeje dhe të pohojnë 
“përparësitë e vjetra të fesë së ushtruar” nga cari, duke shpresuar, nëpërmjet kësaj, të 
shmangnin një marrëveshje dypalëshe që do t’u lejonte rusëve të ndërhynin. 
 
Ndërkohë, ambasadorët e fuqive ishin mbledhur për t’u takuar në Vjenë për të arritur një 
marrëveshje. Duke e hedhur tej deklaratën osmane, që menduan se cari nuk do ta 
pranonte, ata hartuan Dokumentin e Vjenës (28 korrik 1853), nëpërmjet të cilit sulltani do 
të ripohonte kushtet e traktateve të Kyçyk Kajnarxhasë e të Edrenesë në lidhje me 
shtetasit e tij të krishterë, ndërsa Rusia e Franca do të garantonin së bashku përmbushjen 
e këtyre kushteve. Cari pranoi menjëherë (5 gusht 1853), por Porta, e trimëruar nga 
demonstrata të vazhdueshme antiruse në rrugët e kryeqytetit dhe nga mbërritja e flotës 
mbështetëse nga Egjipti (12 gusht) dhe e zemëruar për faktin që dokumenti u hartua pa 
pjesëmarrjen osmane dhe iu dërgua carit përpara se t’i dërgohej sulltanit, kundërshtoi të 
pranonte nëse teksti nuk ndryshohej për të bërë të qartë që privilegjet e priftërinjve dhe të 
shtetasve ortodoksë rridhnin vetëm nga sulltani dhe jo nga ndonjë marrëveshje me 
Rusinë. Mirëpo cari nuk dëshironte ta pranonte këtë. Qeveria britanike, me shpresën se 
do të shmangte luftën duke ushtruar trysni mbi osmanët për të pranuar marrëveshjen, 
urdhëroi flotën e saj që të largohej nga Dardanelet, por ishte tepër vonë. Me mbështetjen 
e madhe të opinionit publik, osmanët ishin të vendosur të sulmonin nëse rusët nuk 
tërhiqeshin nga principatat dhe vetëm ndërhyrjet e fuqishme të Stratfordit i mbajtën ata 
nga një shpallje e shpejtë e luftës. 
 
 
Lufta e Krimesë 
 
Më 4 tetor 1853, komandanti osman në Shumla, Omer pashai (Ömer paşa), i praqiti një 
ultimatum komandantit rus të principatave, princit Gorçakov, duke i kërkuar tërheqjen 
nga principatat nën kërcënimin e luftës. Pasi nuk u mor asnjë përgjigje për këtë, osmanët 
kapërcyen Danubin dhe sulmuan (27 tetor – 3 nëntor 1853), duke filluar, kështu, 
konfliktin pa pritur për shpallje zyrtare lufte. Në të njëjtën kohë, në Anadollin Lindor, 
ushtria osmane e provincave, me bazë ne Erzurum dhe në Kars, lëvizi në drejtim të 
Kaukazit Jugor, kundër trupave ruse tashmë të dobësuara nga kryengritja e vendësve 
myslimanë të udhëhequr nga shejh Shamili (Şeyh Şamil). Flota e sulltanit, gjithashtu, 
lundroi në Detin e Zi, me sa duket e trembur se mos rusët po hynin në Bosfor. Pasi nuk e 
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gjeti armikun, ajo u ankorua në Sinpo për dimrin, vetëm për t’u shkatërruar në port nga 
një skuadron i fuqishëm rus (30 nëntor); ngjarje kjo, që ndezi tej mase opinionin publik 
në Britani e në Francë, si dhe në Perandorinë Osmane, duke e brejtur më tej 
kundërshtimin e mëtejshëm ndaj luftës. Më 23 dhjetor 1853, qeveria britanike i dërgoi 
urdhëra flotës së saj për të mbrojtur “flamurin osman, si dhe territorin osman” dhe për t’i 
detyruar të gjitha anijet ruse që ndodheshin në atë kohë në Detin e Zi, që të ktheheshin në 
Sevastopol. Rusia e kundërshtoi edhe këtë ultimatum, si dhe atë të osmanëve për t’u 
larguar nga principatat, dhe i prishi marrëdhëniet me Britaninë e me Francën (28 mars 
1854), duke nisur, kështu, konfliktin ndërkombëtar që do të njihej si Lufta e Krimesë. 
 
Opinioni publik osman mbështeti luftën dhe mijëra njerëz vëshuan të regjistrohen në 
ushtri. Rusët nisën një mësymje të madhe përgjatë Danubit. Ata morën Ibrailin, Ismailin, 
Hirsovën dhe Këstenxhenë, pushtuan Dobruxhën dhe ndoqën ushtrinë në tërheqje të 
Omer pashait drejt Shumlës, Vanrës dhe Silistrias, që ishin ngritur si pikat kryesore të 
qëndresës osmane. Një ushtri e madhe franceze mbërriti Gelibollunë më 31 mars 1854, 
me trupat që dretoheshin nga vetë princi Napoleon. Një ushtri britanike mbërriti nën 
drejtimin e lord Raglanit, kryeadjutanti i Uellingtonit në Vaterlo, dhe u vendos në 
kazermat e Selimijes në Yskydar, ndërsa bëheshin përgatitje për ta dërguar atë në 
principata. Po pëpara se britanikët e francezët të niseshin për në front, rusët morën qytetin 
e Silistrias (23 qershor), megjithëse kështjella vazhdoi të bënte qëndresë. Ndërkohë, 
Prusia u bashkua me Austrinë në trysninë që kjo po i bënte carit për t’u larguar nga 
principatat për të shmangur një luftë të përgjithshme. Rusët dukeshin të pajtueshëm edhe 
pasi një traktat osmano-austriak (14 qershor) ia dorëzoi principatat pushtimit të këtyre të 
fundit për kohën e luftës në shkëmbim të mbështetjes kundër rusëve. Cari nuk donte që 
austriakët të merrnin principatat, por ai nuk donte as të hynte në luftë me ta. Duke ia lënë 
principatat Austrisë e jo sulltanit, ai mund të shfuqizonte shkakun themelor të luftës pa iu 
nxirë aq shumë faqja sa ç’do të kishte ndodhur nëse osmanët do t’i merrnin drejtpërdrejt 
ato. Kështu, në mesin e qershorit, trupat e tij u larguan nga principatat, me kushtin që 
austriakët të merrnin edhe ato zona që mbaheshin nga osmanët, britanikët dhe francezët. 
 
Këto ngjarje ndrshuan gjithë rrjedhën e luftës. Trupat britanike e frënge po marshonin 
drejt principatave dhe po përgatiteshin të kapërcenin Danubin për të bërë përpara drejt 
Odesës. Pushtimi austriak e bëri këtë të pamundur, kështu që aleatët, tani, vendosën që, 
në vend të kësaj, të sulmojnë Krimenë, të shkatërrojnë forcën detare të rusëve në Detin e 
Zi dhe t’u heqin atyre një bazë që mund të përdorej për të sulmuar osmanët nga veriu. 
Austria nuk pranoi që të bashkohej me aleancën, nga frika e përplasjes me rusët në betejë 
në Galici, por Prusia u bashkua, duke shpresuar për përfitime të reja në veri. Lufta, 
atëherë, u bë, në radhë të parë, një konflikt në Krime mes Rusës dhe një force të 
jashtëzakonshme aleate ekspedicionare evropane. Zbarkimet e para të aleatëve ndodhën 
pranë Sevastopolit më 14 shtator 1854 dhe aleatët bënë përgatitjet e tyre për rrehimin e 
qytetit. Në kohën që sulmi ndodhi, në mesin e tetorit, rusët ishin të gatshëm për një 
qëndresë të zgjatur, ndërsa muajt e ashpër të dimrit shkaktuan vuajtje të tmerrshme mes 
forcave sulmuese. Duke parë humbjet e britanikëve, osmanët nënshkruan një marrëveshje 
(3 shkurt 1855) për të siguruar 20,000 ushtarë dhe të gjitha furnizimet që u nevojiteshin 
atyre për të vazhduar më tej luftimet. Vdekja e car Nikollës I (2 mars 1855) dhe ngjitja në 
fron e Aleksandrit II nxiti bisedimet për paqe, por, ndërkohë, lufta vazhdonte. Osmanët 
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mbështesnin forcat aleate me shpenzime të tmerrshme, ndërsa Florens Najtingejl 
(Florence Nightingale) dhe bashkëpunëtorët e saj ngritën shërbimin spitalor në kazermat 
e Selimijes në Yskydar të Stambollit. 
 
Betejat në Krime, gjatë verës së vitit 1855, kishin mbetur pa përfundime, por në mesin e 
qershorit, rusët përparuan në Kars, duke u përplasur drejtpërdrejt me osmanët. Ndërsa 
Anadolli Lindor ishte nën kërcënim, Porta kërkoi mbështetjen e aleatëve, por këta ishin të 
vendosur të vazhdonin luftimet vetëm në Krime dhe nuk shqetësoheshin shumë për atë që 
ndodhte në lindje. Osmanëve u duhej ta mbronin Karsin vetë kundër sulmeve të 
njëpasnjëshme ruse. Prapa, në Krime, një mësymje e përgjithshme filloi mbi Sevastopolin 
në fund të gushtit. Megjithëse rusët nuk mundën të kenë rezultat në Redan, francezët, më 
në fund, i thyen ofrcat ruse dhe i detyruan ato të braktisin portin e madh pas fundosjes së 
flotës së tyre dhe hedhjes në erë të municioneve. Rrënojat e Sevastopolit u pushtuan nga 
aleatët më 9 shtator 1855, pas një rrethimi prej diçka më pak se një viti. Sulmi rus mbi 
Karsin, megjithatë, vazhdoi dhe ai ra më 25 nëntor 1855, duke e lënë, kështu, Anadollin 
të zbuluar përballë një mësymjeje të re të madhe, megjithëse ajo u shty me arritjen e 
dimrit. 
 
Bisedimet vazhduan bashkë me luftimet dhe me vuajtjet e shkaktuara prej tyre. 
Ndryshimet e pikëpamjeve të britanikëve dhe të francezëve për marrëveshjen dhanë 
ndihmesën e tyre në shtyrje e vonesa aq të shumta, saqë kjo u krijoi mundësi rusëve që të 
tregohen të pabindur. Palmerstoni, që ishte bërë kryeministër më 1855, po rindërtonte 
forcat e armatosura dhe donte që lufta të vazhdonte derisa të mund të merrej hak për 
mposhtjen në Redan e ushtria ruse të detyrohej të dorëzohej. Franca, nga ana tjetër, mezi 
e priste paqen, pasi perandori e kishte siguruar lavdinë që i duhej dhe tani ai ndiente se po 
luftonte më shumë për interesat britanike sesa për të vetat. Austria mbështeste qëndrimin 
frëng, ndërsa osmanët, që isihn ende nën ndikimin britanik, nuk dorëzoheshin, me 
shpresën se do të fitonin lëshime nga rusët. Më në fund, në fund të dhjetorit, Palmerstoni 
iu bashkua nënshkrimit të një dokumenti që iu dërgua Rusisë duke kërcënuar me 
ndërhyrje të austriakëve nëse nuk arrihej marrëveshje për bisedime mbi bazën e 
Dokumentit të Vjenës, krahas asnjanësimit të Detit të Zi ndaj anijeve luftarake të të gjitha 
fuqive, si dhe të kthimit të Besarabisë osmanëve. Principatat dhe Serbia do të mbeteshin 
autonome nën sundimin osman, por nën garancitë e fuqive të mëdha. Danubi do të ishte i 
hapur për të gjitha vendet dhe sulltani do të pranonte të mbronte të drejtat e shtetasve të 
krishterë. Si për të treguar pranim paraprak të osmanëve ndaj këtyre kushteve, por vetëm 
me dekret të sulltanit sovran e jo me diktatin e të huajve, u lëshua Dekreti i Reformës më 
4 shkurt 1856, që garantonte barazi dhe reforma për të gjithë shtetasit. Menjëherë pas 
kësaj, cari pranoi kërkesat e aleatëve, duke përgatitur, kështu, skenën për konferencën që 
u thirr për t’u mbledhur në Paris për të zgjidhur çështjen e luftës dhe të problemeve të 
shkaktuara prej saj. 
 
 
 
Paqja e Parisit 
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Konferenca e paqes u hap në Paris, në shtator 1856, në praninë e të gjithë palëve 
ndërluftuese, bashkë me Austrinë e Prusinë, si dhe me delegacionin osman, të kryesuar 
nga Ali pashai. Ai u përpoq të mos u lejonte palëve që t’i sheshonin marrëveshjet e tyre 
në kurriz të Perandorisë Osmane, por shumë shpejt u bë e qartë se kjo ishte ajo që ato do 
të bënin, pavarësisht nga fakti se sulltani kishte shpallur vetë, tashmë synimin e tij për të 
kryer reforma. Marrëveshja e Parisit, e nënshkruar, më në fund, më 29 mars 1856, 
pretendonte të vendoste paqe të përhershme mes ndërluftuesve.251 Të gjitha palët ranë në 
ujdi që të lëshojnë territoret e marra gjatë luftës. Rusët hoqën dorë nga Anadolli lindor 
dhe aleatët dorëzuan Krimenë e hapësirat e tjera të brigjeve të Detit të Zi. Nënshkruesit 
shpallën garancinë e tyre të përbashkët për tërësinë tokësore dhe për pavarësinë e 
Perandorisë Osmane, duke premtuar, gjithashtu, të ndërmjetësonin së bashku për 
mosmarrëveshjet që mund të lindnin më vonë mes secilit prej tyre dhe osmanëve. Sulltani 
bëri të ditur tekstin e Dekretit të Reformës dhe fuqitë shpallën mbështetjen e tyre të plotë 
për të, pa vënë ndonjë kusht për ndërhyrje të veçuar apo të përbashkët për të siguruar 
zbatimin e këtyre premtimeve nga ana e osmanëve. Ngushticat do të mbeteshin të 
mbyllura për anijet e luftës të fuiqve të mëdha dhe Deti i Zi do të bëhej asnjanës, i hapur 
vetëm për anijet tregtare. Si osmanët, ashtu edhe rusët do të mbanin vetëm anije të vogla 
lufte, të nevojshme për të mbrojtur brigjet e tyre, por anijet e tyre më të mëdha do të 
hiqeshin dhe të gjitha kantieret detare që vepronin në Detin e Zi do të mbylleshin. Danubi 
dhe ngushticat do të hapeshin, gjithashtu, për lundrim të lirë të anijeve tregtare të të gjitha 
vendeve. U ngrit Komisioni Ndërkombëtar i Danubit, që do të impononte zbatimin e këtij 
kushti dhe do të organizonte marrjen e masave për të mbajtur kananlet e tij të thelluar e të 
hapur për transport detar, si dhe për të organizuar e imponuar rregullat dhe mbarëvajtjen 
e lundrimit gjatë gjithë gjerësisë së lumit. Besarabia e Jugut do t’i lëshohej Moldavisë 
nga Rusia, duke i dhënë fund, kështu, daljes së saj të drejtpërdrejtë në Danub, ndërsa 
zotëruesve të pronvicës do t’u lejohej që të emigronin në Rusi, nëse dëshironin. 
Principatat e Moldavisë e të Vllahisë do të rifitonin statusin e tyre të mëparshëm autonom 
nën sulltanin, por duke qenë nën garancinë e përbashkët të fuqive të mëdha, që premtuan 
se nuk do të ndërhynin në të ardhmen. Sulltani premtoi të organizonte një këshill 
administrativ në secilën principatë, me përfaqësues të të gjithë elementeve të popullsive 
të tyre e jo vetëm me të shquarit, për të marrë në shqyritm reformat e nevojshme 
ekonomike dhe shoqërore. Serbia, gjithashtu, do të mbante autonominë e saj nën 
vasalitetin osman dhe nën garantimin e përbashkët të fuqive të mëdha. Osmanët, 
sidoqoftë, do të ruanin të drejtën që të vendosnin garnizone në territorin e saj, ndërsa 
fuqitë e mëdha, nga ana e tyre, premtuan të ndërmjetësonin në çdo mosmarrëveshje 
osmano-serbe. Marrëveshja e paqes, në këtë mënyrë, u arrit dhe u përforcua nga një 
traktat i veçantë (15 prill 1856), nëpërmjet të cilit Britania, Austria dhe Franca garantonin 
pavarësinë dhe tërësinë tokësore të Perandorisë Osmane, qartësisht kundër Rusisë, 
megjithëse Franca, në këtë kohë, po prirej, tashmë, drejt njëfarë marrëveshjeje për të 
rikthyer baraspeshën në Evropë kundër mbizotërimit të arritur nga Britania. 
 
 
 

                                                 
251 Muahedat Mecmuası, IV, 242 – 244. 
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Rrjedhimet e luftës dhe të marrëveshjes  
së paqes për Perandorinë Osmane 
 
Lufta e Krimesë dhe marrëveshja e paqes u pasuan nga një ndikim i jashtëzakonshëm mbi 
Perandorinë Osmane. Në aspektin negativ, shtrëngesa financiare mbi thesarin e ri të 
Tanzimatit e detyruan qeverinë osmane që të marrë një radhë borxhesh të huaja me 
interesa të tilla, që, pavarësisht nga të gjitha reformat fiskale që pasuan, Perandoria u zhyt 
në borxhe të pazgjidhshme dhe në vështirësi ekonomike që vazhduan për gjithë pjesën e 
mbetur të shekullit. Në aspektin pozitiv, mbërritja e mijëra refugjatëve nga të gjitha pjesët 
e Evropës, veçanërisht nga Hungaria e Polonia, dhe vendosja e tyre në qytetet kryesore, u 
dhuroi sulltanit dhe ministrave të tij një rezervë te re këshilltarësh e ekspertësh të huaj. 
Për më tepër, prania e një numri të madhe zyrtarësh dhe ushtarësh të huaj e të familjeve të 
tyre në rrugët e Stambollit, e mësoi veçanërisht popullsinë vendëse me sjelljet evropiane 
dhe e lehtësoi shumë punën e Aliut, të Fuatit e të bashkëpunëtorëve të tyre në vitet që 
pasuan. Garancitë e fuqive të mëdha, gjithashtu, i çliruan Burrat e Tanzimatit që të ecin 
përpara me reformat e tyre pa iu trembur kërcënimit të ndonjë sulmi nga jashtë. 
 
 
 
Bashkimi i principatave  
 
Paqja e Parisit mbrojti Portën nga sulmi i drejtpërdrejtë, por nuk kishte asgjë për të 
parandaluar ato fuqi që dëshironin shkatërrimin e Perndorisë Osmane, që të vazhdonin 
lojën e tyre duke nxitur ndjenjat nacionaliste mes shtetasve të pakicave për të rrënuar 
Perandorinë nga brenda. Pasojat u panë, së pari, në principata, të rinjtë e arsimuar të të 
cilave kishin zhvilluar idenë e kombit rumun mbi bazën e prejardhjes së përbashkët mes 
kohërave dake e romake. Rusët e nxitën këtë ndjenjë gjatë pushtimit dhe shfuqizimi nga 
Rregullimet Organike i pengesave financiare e tregtare mes dy palëve siguroi edhe 
nxitjen ekonomike për atë që nuk kishte qenë asgjë më shumë sesa një ide. Napoleoni III, 
gjithashtu, u shfaq si kryembrojtës i lëvizjeve kombëtare evropiane, për t’i shfrytëzuar ato 
si mjet për të zgjeruar ndikimin frëng. Ai i nxiste rumunët ndërsa mundohej të bindte 
sulltanin se bashkimi do t’i kthente principatat në mburojë kundër sulmeve të mëvonshme 
ruse. Sidoqoftë, kësaj ideje iu kundërvunu osmanët dhe britanikët, që druheshin se kjo do 
të ishte hapi i parë për pavarësi, duke e dobësuar, më tej, Portën, si dhe nga austriakët, që 
trembeshin se shembulli i principatave mund të nxiste kërkesa të ngjashme tek kombësitë 
e varura prej saj. 
 
Por Paqja e Parisit kishte vënë kushtin e një referendumi popullor në principata, si dhe atë 
të këshillimit të mëtejshëm mes fuqive të mëdha për të vendosur për të ardhmen e tyre. 
Ndërsa fuqitë e mëdha bënin pazarllëqe në Komisionin Ndërkombëtar të Danubit, 
agjentët e tyre nxitën grupet e ndryshme partizane në vend, teksa Franca mbështeste 
unionistët dhe Austria separatistët. Princi i ri i Vllahisë, gjithashtu, mbështeste 
bashkimin, pasi kjo do t’i sillte provincës së tij fuqi mbizotëruese për shkak të madhësisë, 
ndërsa princi i Moldavisë i kundërvihej këtij bashkimi duke u nisur nga i njëjti vlerësim. 
Kur u mbajtën zgjedhjet për këshillat konsultativë (shtator 1857), në të dyja provincat 
unionistët siguruan shumicën. Brenda një kohe të shkurtër, ata zhvilluan karta që 
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siguronin një shtet të bashkuar të Vllahisë e të Moldavisë nën sundimin e një princi nga 
njëra prej familjeve të dinastive mbretërore të Evropës, si dhe me një kuvend të vetëm 
përfaqësues. Fuqitë e mëdha ishin të përçara në lidhje me mënyrën se si duhej ta prisnin 
këtë kërkesë, por, më në fund, u ra në ujdi për zëvendësimin e Rregullimeve Organike 
pas një marrëveshjeje të arritur në Paris (19 gusht 1858). Kjo marrëveshje i linte 
principatat të ndara, secilën me princin, ministrat, kunvedet dhe milicitë e saj, nën 
kontrollin osman, si më parë, por me një komision të bashkuar, të zgjedhur nga princërit 
dhe këshillat, për të përgatitur kode ligjore e legjislacione të tjera të përbashkëta, të 
nevojshme për të dyja provincat, por që do të miratoheshin, më pas, nga këshilla të ndara 
për secilën prej tyre. Këto të fundit, po ashtu, do të zgjidheshin përmes të drejtës së 
kufizuar të votës, duke garantuar vazhdimësinë e kontrollit të bojarëve. Menjëherë pas 
kësaj, të dy këshillat bënë atë që fuqitë e mëdha nuk e kishin parashikuar: zgjodhën një 
njeri të vetëm si princ për të dyja provincat, bojarin Aleksandër Cuza, në atë kohë 
ministër i luftës i Moldavisë, duke i bashkuar, kështu ato. Porta dhe Austria 
kundërshtuan, por Cuza qëndroi në pushtet, kryesisht me mbështetjen e Francës, ndërsa 
vëmendja e austriakëve ishte e përqendruar te lufta e tyre me Francën në Itali, ndaj edhe 
nuk mundeshin të bënin shumë për gjendjen e krijuar. Britania, që ishte shumë e zënë me 
Rebelimin Indian, më në fund siguroi një marrëveshje, duke e bërë sulltanin që të 
pranonte gjendjen me kushtin që ajo përbënte një përjashtim, njihej vetëm për të 
ndihmuar principatat që ta merrnin veten nga lufta dhe nuk kishte asnjë ndikim detyrues 
për të ardhmen (25 shtator 1859). Kjo u pranua edhe nga fuqitë e tjera. Mirëpo ndikimi 
frëng në rritje mbi Portën solli një ferman të ri (2 dhjetor 1861), që çonte në krijimin e një 
ministrie e të një kuvendi të vetëm për të dyja principatat për aq kohë sa Cuza do të 
vazhdonte sundimin e tij. Qendra e qeverisjes u vendos e përbashkët në Bukuresht, që më 
parë ishte kryeqyteti i Vllahisë. Kjo i dha asaj mbizotërimin e pritur në shtetin e ri, çka 
mbeti i paprekur edhe më tej, pavarësisht nga trazirat e brendshme. 
 
 
 
Kriza në Liban 
 
Pasi Luta e Krimesë kishte marrë zgjidhjen e saj, osmanët ishin të lirë të rinisnin reformat 
e tyre dhe, në këtë drejtim, Libani përbënte përparësinë kryesore. Në të vërtetë, ishte më e 
lehtë të nisje reforma këtu sesa tjetërkund në Perandori, pasi rruga ishte përgatitur prej 
pushtimesh të ndryshme tëhuaja, si dhe prej reformave të Emir Beshirit e të Ibrahim 
pashait. Organizimi paraprak, i nisur më 1846, veproi mirë për disa kohë, teksa 
guvernatorët siguronin zbatimin e reformave të përgjithshme të Tanzimatit, përfshirë 
centralizimin, duke kufizuar gjithnjë e më shumë pushtetin e të shquarve dhe të krerëve 
vendës. Megjithëse dyrzinjtë mundën të qëndronin të bashkuar dhe kishin një autonomi të 
ndjeshme në zonat e veta, maronitët ishin të dobësuar nga përçarjet e brendshme, që 
kishin lindur prej fraksioneve kundër kontrollit feudal në veri. Këtu, familjet e mëdha 
maronite kishin sunduar në tokat e tyre, të mbatura si mukata, pa pasur ndërhyrje të 
mëdha nga jashtë për sa kohë që paguanin taksat e tyre. Mirëpo tani, fshatarët maronitë, 
të trazuar nga kleri, nuk po gjenin më qetësi. Më 1858, ata ngritën krye dhe nisën një 
revoltë nën udhëheqjen e një farkëtari të quajtur Tanijus Shahin (Taniyus Şahin) dhe 
ngritën një republikë fshatare. Krerët e qarkut dhe kleri maronit e mbështetën në fshehtësi 
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republikën, pasi gjithçka që dobësonte familjet feudale, ishte në ndihmë të tyre. 
Guvernatori ishte i kënaqur që kishte mundësinë të rrinte e të vështronte, si dhe të 
shfrytëzonte përçarjet maronite për të rritur autoritetin qendror. Ndërkohë, myslimanët e 
zemëruar u kundërviheshin kushteve të barazisë për jomyslimanët, të vendosura në 
Dekretën e Reformës, dhe Britania, gjithashtu, po i trazonte punët duke u dërguar armë 
dyrzinjve për t’i bërë ballë ndikimit frëng mes maronitëve. Marrëdhëniet mes bashkësive 
u tendosën më tej kur dyrzinjtë dhe myslimanët sunitë, të nxitur nga përçarjet mes 
maronitëve, u munduan të shfrytëzojnë gjendjen për të vendosur sundimin e tyre. 
Shpërthimi ndodhi më 27 maj 1860, kur një grup maronitësh bastisi një fshat dyrzi. 
Masakra e kundërmasakra pasuan, jo vetëm në Liban, por edhe në Siri. Në përfundim, 
nga 7,000 deri më 12,000 njerëz, të të gjitha besimeve fetare, ishin vrarë dhe mbi 300 
fshatra, 500 kisha, 40 manastire dhe 30 shkolla ishin shkatërruar. Sulmet e krishtera mbi 
myslimanët në Beirut trazuan popullsinë në shumicë myslimane të Damaskut dhe e 
nxitën që të sulmonte pakicën e Krishterë. Kjo solli, ndër këta ta fundit, 25,000 të vrarë, 
përfshirë konsullin amerikan dhe atë hollandez, duke i dhënë, kështu, ngjarjes përmasa 
botërore. 
 
Në këtë gjendje, Fuat pashai, tashmë ministër i punëve të jashtme, erdhi në Siri për të 
zgjidhur problemet. Ai e bëri këtë duke kapur e ekzekutuar keqbërësit, përfshirë 
guvernatorin dhe zyrtarë të tjerë. Rendi u rivendos dhe u bënë përgatitje për t’i dhënë 
Libanit një autonomi të re për të shmangur ndërhyrjen evropiane. Mirëpo fuqitë e mëdha 
ishin të vendosura, nën pretekstin e ndihmës për osmanët dhe të mbështetjes së Paqes së 
Parisit, që ta shfrytëzonin gjendjen për të ndërhyrë, megjithëse problemet ishin zgjidhur. 
Franca dërgoi një flotë dhe Britania iu bashkua asaj për të parandaluar një ndërhyrje të 
njëanshme, që do të mund të shtonte ndikimin frëng në atë zonë (5 shtator 1860). 
Qeverisë osmane iu kërkua të ndihmonte forcën e huaj ndërsa ajo gjendej në Liban dhe 
komandanti i kësaj force pritej të bashkëpunonte me Fuatin. Në përfundim, vetëm 
francezët zbarkuan me trupa, ndërsa Britania dhe fuqitë e tjera e shfaqën praninë e tyre 
me anijet e luftës në portin e Beirutit. Francezët, më në fund, panë se Fuati i kishte 
zgjidhur vërtet problemet dhe se ata vetë nuk duheshin më për asgjë. Atëherë, një 
konferencë e re ndërkombëtare u mblodh për të bërë një marrëveshje të re. Ajo u mblodh 
për herë të parë në Beirut dhe më pas në Stamboll, nën kryesimin e Fuatit. Trupat frënge 
duhej të tërhiqeshin (qershor 1861) dhe u nënshkrua Protokolli i Bejollusë (9 qershor 
1861), që i dha Libanit një statut të ri organik që e bënte atë provincë të privilegjuar e të 
pavarur, me një autonomi administrative, gjyqësore dhe financiare që kënaqte të gjithë 
elementët e popullsisë, megjithëse marrëveshja e arrit për zonën e malit, duke përjashtuar 
Beirutin dhe zonat e tjera myslimane bregdetare. Libani, pas kësaj, do të udhëhiqej nga 
një guvernator i përgjitshëm (mutassarıf) që do të duhej të ishte katolik, i emëruar nga 
Porta dhe që përgjigje përpara saj, por që duhej të miratohej e të mbikëqyrej nga fuqitë e 
mëdha e të ndihmohej nga Këshilli Administrativ (Meclis-i İdare). Qeveria e re do të 
kontrollonte sistemin gjyqësor dhe milicinë e vet. Në Liban nuk do të vendoseshin 
askund trupa osmane dhe Stambollit nuk do t’i paguhej asnjë haraç. Të gjithë shtetasit do 
të kishin barazi përpara ligjit, pavarësisht nga përkatësia fetare. Taksat vendore do të 
mund të përdoreshin për nevojat vendore, por edhe deficitet do të plotësoheshin në 
mënyrë lokale e jo nga thesari osman. 
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Organizimi i ri u vu në jetë me sukses gjatë afateve të gjata administrative të 
guvernatorëve Daut pasha (1861 – 1868), Rustem pasha (1873 – 1883), Vaso pasha 
(1883 – 1892) e të tjerë, që zhvilluan një sistem qeverisjeje që u mori pushtetin nga duart 
të shquarve dhe vuri në dukje tiparet më të mira të Tanzimatit. Brenda bashkësisë së 
maronitëve, rënia e të shquarve feudalë u pasua nga ngjitja e hierarkisë klerikale. E 
ndërsa përçarjet mes besimeve të ndryshme fetare e grupeve shoqërore nuk ishin shëruar 
krejtësisht, konflikti që kishte sjellë ndërhyrjen e jashtme mori fund dhe Libani u la të 
zhvillohet në rrugën e vet gjatë viteve të mbetura të sundimit të Perandorisë Osmane. 
Libani autonom nuk ishte i pasur. Ai kishte humbur portin e madh detar të Beirutit dhe 
tokat bujqësore të Bikasë në veri. Por qeveria dhe populli i tij ishin jashtëzakonisht 
pjellorë dhe, si rrjedhojë, vendi arriti një mirëqenie, siguri e zhvillim kulturor të paparë 
tjetërkund në Perandori. Shkatërrimet e 1860-ës bënë më shumë sesa vendosje a 
autonomisë së Libanit. Ato tërhoqën, gjithashtu, grupe të ndryshme misionare të krishtera 
që ngritën kisha, spitale e shkolla. Libani arriti një shkallë të lartë shkrim-këndimi dhe u 
kthye në qendrën e zhvillimit të letërsisë arabe. Po megjithë mirëqenien dhe shkrim-
këndimin, ngjarjet e përgjakshme të vitit 1860 nuk janë harruar kurrë dhe në ditët e sotme 
kanë lënë një trashëgimi papajtueshmërie e idhnie mes bashkësive që ende mbetet një 
faktor parësor motivues në shoqërinë dhe në politikën libaneze. 
 
 
 
Zhvillimi i autonomisë së Egjiptit, 1849 – 1879 
 
Ndërkohë, pas vdekjes së Muhamed Aliut më 1849, Egjipti zhvilloi një pozitë të pavarur, 
duke e rritur dalëngadalë autonominë e tij politike dhe ekonomike nga Porta, por duke i 
qëndruar pranë sulltanit përmes lidhjeve familjare dhe financiare. Nën mbretërimin e 
bijve të Ibrahimi pashait, Abbasit I (1849 – 1854) dhe Saitit (1854 – 1863), politika 
egjiptiane pasqyroi përvojën e gjyshit të tyre që fuqitë e mëdha nuk do ta lejonin të 
përçante apo të merrte Perandorinë Osmane. Kështu, ata hoqën dorë nga aspiratat 
territoriale dhe iu rikthyen rolit të vasalëve besnikë, duke rivendosur pagesën e haraçit 
dhe duke pranuar të gjitha shtrëngesat ligjore e financiare që imponoheshin nga 
marrëveshja e vitit 1841. Edhe marrëdhëniet me Francën u ftohën, ndërsa Britnia zhvilloi 
një prani të rëndësishme tregtare, si dhe politike në vend, ashtu sikurse po bënte edhe 
tjetërkund në Perandori. Në politikën e brendshme, qeveria i zbuti politikat shtrënguese të 
Muhamed Aliut, si ato që kishin të bënin me punën e detyruar dhe monopolet, ndërsa çoi 
më tej shpirtin përparimtar të programit të tij të reformës dhe zbatimin e reformave të 
tjera, të nisura nga Tanzimati. Fuqitë e mëdha u përqendruan, tani, në rivalitetin e tyre për 
shfrytëzimin ekonomik, duke dhënë borxhe, duke fituar të drejtën e shfrytëzimit të 
lëndëve të para dhe duke siguruar tregje të reja për industritë e tyre. 
 
Problemet ekonomike dhe financiare të krijuara nga programet bujqësore e shëndetësore 
të Muhamed Aliut, që filluan të jenë të dukshme në kohën e Saitit e të Abbasit, u bënë të 
rëndësishme nën mbretërimin e pasardhësit të tyre, Ismailit (1863 – 1879). Muhamed 
Aliu kishte zëvendësuar tokën e përdorur më parë për ushqim me kultura që shiteshin 
jashtë, si pambuku, sheqeri dhe llullaqi, por megjithatë, kishte përsëri mjaft tokë për 
ushqim nëse do të mbillej në mënyrë intensive. Mirëpo çifilgjet e mëdha, që ai ia kishte 
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dhënë anëtarëve të familjes së tij dhe anëtarëve të tjerë të klasave të larta, nuk ishin të 
organizuar dobët dhe nuk mundeshin të siguronin kultivimin e efektshëm që nevojitej. 
Veç kësaj, shërbimet shëndetësore, që nisën në fillim të shekullit, tani kishin një ndikim 
të ndjeshëm në uljen e shkallës së vdekshmërisë dhe kjo solli rritje popullsie të shoqëruar, 
natyrisht, me probleme të mungesave në ushqim dhe me papunësi. Propozimet e bëra nga 
Franca dhe Anglia dukej se siguronin zgjidhje të pranueshme. Një grup frëng, i kryesuar 
nga Ferdinand de Lesseps, që ishte miqësuarme Saitin në kohën që shërbente si konsull 
në Kairo, ofroi që të ndërtonte një kanal përmes istëmit të Suezit, për zbatimin e projektit 
të të cilit me mijëra fshatarë do të rekrutoheshin për punë të detyruar. Kështu, u formua 
Shoqëria e Kanalit të Suezit. Britania, duke qenë se kishte nevojë për burime të tjera 
pambuku për industrinë e saj të tekstilit për shkak të mungesave të shkaktuara nga Lufta 
Civile Amerikane, e bindi, gjithashtu, Saitin se ai mund të siguronte punësim e të 
siguronte fitim duke e kthyer pambukun në prodhimin kryesor. Mbjellja e pambukut vuri 
në shfrytëzim tokën dhe punën e përdorur më parë nga Shoqëria e Kanalit të Suezit, të 
cilës iu paguan sasi të mëdha të hollash si kompensim. Rezultatet e para qenë mashtruese. 
Rritja e përgjithshme e çmimeve të pambukut në tregun botëror solli një mirëqenie të re 
për Egjiptin, por rritja e prodhimit të pambukut sollin deficite ushqimore në vend, duke e 
detyruar atë të importonte ushqim e të hynte në varësinë e trilleve të faktorëve ekonomikë 
ndërkombëtarë dhe veçanërisht të çmimit të pambukut. De Lesseps-i, ndërkohë, i 
zëvendësoi me makineri njerëzit që i kishte lënë të merreshin me mbjelljen e pambukut 
dhe vazhdoi të ndërtonte Kanalin e Suezit pavarësisht nga kundërshtimi i Anglisë, që 
trembej se ky kanal, nën kontrollin frëng, do të rikthente mbizotërimin francez në 
Mesdhe. Më 17 nëntor 1869, kanali u hap me një ceremoni madhështore e shpenzime pa 
kursim, të organizuar nga Ismaili, në prani të disa prej krerëve të kurorave të Evropës, të 
kryesuar nga princesha Eugjeni e Francës, por me një kosto që nguli gozhdë të reja në 
arkivolin financiar të Egjiptit. 
 
Ismaili, tani, punonte për ta bërë veten një pasardhës të denjë të Muhamed Aliut. Që në 
vitin 1866, ai kishte siguruar lejen e osmanëve për të vendosur trashëgiminë e fronit nga 
ati te biri në vend të sistemit të vjetërsisë, që ishte caktuar më 1841, në këmbim të 
dhënies së mbështetjes kundër revoltës së Kretës, si dhe të një rritjeje domethënëse në 
haraçin vjetor që i paguhej sulltanit. Një vit më vonë (8 qershor 1867), ai fitoi një status 
më të lartë se ai i guvernatorit të zakonshëm dhe për të u krijua titulli i vjetër pers i 
kedivit, që kishte domethënien e të drejtës së tij për të nxjerrë vendime të vetat, pa 
miratimin e sulltanit. Atij, sidoqoftë, i duhej ta mbante të kufizuar numrin e forcave të tij 
të armatosura dhe t’i dërgonte Portës për miratim buxhetin e tij vjetor. Këto qenë kushte, 
për të cilat kishte këmbëngulur në mënyrë të veçantë Britania për t’i vënë kufizime atij që 
ajo e shihte si një vasal të Francës. Sidoqoftë, pasi kanali u hap, Franca kishte shumë më 
pak nevojë se më në të kaluarën që ta mbështeste atë. Ismaili forcoi marrëdhëniet e tij të 
ngushta me sulltanin dhe, pas vdekjes së Ali pashait, mundi të siguronte një ferman të ri 
që rriste autonominë dhe pushtetin e tij (8 qershor 1873), ndërsa radha e trashëgimisë së 
fronit u ndryshua përsëri që të mund t’i kalonte birit më të madh të kedivit ose, nëse nuk 
kishte djem, nipit më të madh, ndërsa do të vijohej me qeverisjen prej një regjence nëse 
trashëgimtari do të ishte ende i vogël. Në shkëmbim të rritjeve të reja në haraç, atij iu dha 
edhe posti i trashëgueshëm i guvernatorit të porteve strategjike të Detit të Kuq të 
Savakinit e të Masavës, pavarësi e plotë administrative, e drejta për të lidhur traktate 
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jopolitike e marrëveshje borxhesh me vende e banka të huaja, si dhe për të rritur ushtrinë 
dhe flotën e tij pa miratimin paraprak të Portës. Për të gjitha çështjet praktike, në atë 
kohë, Egjipti ishte thuajse krejtësisht i pavarur, me përjashtim të çështjeve të haraçit dhe 
të pranisë së vazhdueshme të një komisioneri osman që i sillnin ndërmend kedivit lidhjet 
e tij me kryezotërinë e vet. 
 
Ismaili, pas kësaj, u vu të modernizonte vendin. Gjykata të përziera filluan të ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre edhe aty, duke zbatuar kode të reja ligjesh që kufizonin të drejtat 
ligjore të fuqive kapitullatore dhe të shtetasve të tjera që jetonin në vend. Fshatarëve iu 
dhanë të drejta të plota të pronësisë mbi tokën, megjithë taksat e rënda, rekrutimi dhe 
puna e detyruar bënë që përfitimi i tyre prej kësaj të ishte vetëm i kufizuar dhe pronarët e 
mëdhenj të tokave vazhduan të mbizotërojnë e të zgjerojnë pronat e veta. Një trup 
gjysmëparlamentar u ngrit në vitin 1866. Anëtarët u zgjodhën drejtpërdrejt nga krerët e 
fshatrave për të siguruar të pakëtn ngjashmërinë e një pjesëmarrjeje popullore në 
qeverisje, megjithëse ka tregues, sipas të cilëve kjo u bë për të baraspeshuar pushtetin e 
aristokrcisë turko-çerkeze dhe jo për të kufizuar pushtetin e kedivit. Një sistem shekullar 
arsimor u ngrit me shpejtësi dhe një shtyp i pavarur filloi të zhvillohej, i nxitur, kryesisht, 
nga imigrantët libanezë. Një sistem i ri kanalesh ujitëse rriti prodhimin bujqësor dhe 
kultivimi e përpunimi i sheqerit iu shtua tregtisë së jashtme të Egjiptit. Tregtarët dhe 
industrialistët e huaj u nxitën që të lidhin marrëveshje, duke përforcuar, kështu, 
bashkësinë e levantinëve që mbizotëronin një pjesë të madhe të jetës së Egjiptiti deri në 
revolucionin e vitit 1954. Dokët lundrues dhe portet, hekurudhat dhe linjat e telegrafit e 
hapën vendin siç kishin bërë programet e Tanzimatit në vende të tjera të Perandorisë. Me 
mbështetjen e oficerëve britanikë, u bënë përpjekje për ta shtrirë sundimin egjiptian drejt 
jgut, në Sudan, mes viteve 1869 dhe 1876. Armiqësitë nisën, po ashtu, kundër Abisinisë 
(1875 – 1877), por ushtritë egjiptiane u mundën dhe vetëm në sajë të përçarjeve të 
brndshme në Abisini, Ismaili ia doli, më në fund, të pushtonte zonat e thella të Masavës, 
të Savakinit e të Hararit. 
 
Por bujqësia dhe industria e re nuk prodhonin aq të holla sa të paguheshin kostot e 
programeve të Ismailit për modernizim e për pushtime, veçanërisht pasi atyre u shtohej 
edhe arroganca e tij. Duke shfrytëzuar të drejtën për të marrë borxhe pa miratimin osman, 
Ismaili nënshkroi marrëveshje për të marrë hua pas huaje, me shkallë të larta interesi, 
duke krijuar një borxh të madh në një kohë relativisht të shkurtër. Për të siguruar më 
shumë të ardhura, ai vuri në përdorim të gjitha mënyrat, duke mbledhura taksa me 
parapagim për vite të tëra, duke marrë borxhe të brendshme pa e vrarë mendjen për t’i 
ripaguar ato dhe, së fundi, duke ia shitur aksionet e tij në Shoqërinë e Kanalit të Suezit 
qeverisë britanike (nëntor 1875) e duke i dhënë, kështu, kësaj të fundit kontrollin e 
sipërmarrjes, të cilën ajo, fillimisht, e kishte kundërshtuar pë shkak të përzierjes së 
francezëve. Në vitin 1876, problemet e tij financiare u bënë aq akute, saqë ai ua mbajti 
pagesat e interesave zotëruesve ndërkombëtarë të bonove të thesarit, uli rrogat e qeverisë 
dhe dyfishoi taksat e mbjelljes. Kriza e menjëhershme u zgjidh kur Gjykata e Përzier 
Tregtare në Aleksandri e detyroi atë të paguajë zotëruesit e bonove të thesarit duke 
sekuestruar pallatin e tij në Ramia, duke e shtrënguar atë dhe të afërmit e tij që t’i japin 
shtetit shumë prej pronave të tyre dhe të pranojnë kontrollin e një Komisioni të Borxhit 
Publik, të përbërë nga anëtarë të huaj, të cilët organizuan grumbullimin e të ardhurave të 
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mjaftueshme për të paguar rregullisht interesat për bonot. Eskpertë britanikë e francezë, 
gjithashtu, u emëruan për të kontrolluar Ministrinë e Financave dhe atë të Punëve 
Publike, duke vendosur, kështu, kontrollin e huaj mbi politikat kryesore të qeverisë së tij. 
Përfundimisht, Ismaili u rrëzua për shkak të trysnisë së jashtme dhe të brendshme (1879) 
dhe u zëvendësua nga Teufik pashai (1879 – 1892), nën drejtimin e të cilit gjendja e 
tmerrshme financiare e Egjiptit çoi, së fundi, jo vetëm në kontrollin e huaj brenda 
qeverisë, por edhe në pushtimin e vendit nga Britania më 1882 (shih f. 193 – 195). 
 
 
 
Marrëveshja e re evropiane 
 
Marrëveshja e Evropës, e vendosur më 1856, u trondit më 1859, kur Franca dhe Austria 
luftuan me njëra-tjetrën për Italinë. Ajo u thye krejtësisht si rrjedhim i luftërave të 
Bismarkut për të krijuar një Gjermani të bashkuar, teksa Prusia mposhti Austrisnë më 
1866 dhe Francën më 1870, duke e vënë, kështu, veten në vendin e Austro-Hungarisë si 
një fuqi mbizotëruese në Evropën Qendrore e në të gjithë kontinentin. Britania, e 
dërrmuar nga pjesëmarrja e saj në Luftën e Krimesë dhe e përqendruar te çështja 
irlandeze e tek e gjithë tërësia e problemeve të hapura nga Revolucioni Industrial, 
vendosi të mos përzihej më për të rivendosur baraspeshën në Evropë. Bismarku, tani, 
ishte i kënaqur me gjendjen e re evropiane që kishte krijuar dhe nuk dëshironte të prishej 
me Perandorinë Osmane për të çelur rivalitete që mund të çonin në luftë. Kështu, ai iu 
kthye propozimit të hershëm të carit që rregullimet e bra në rastin e Perandorisë të 
rrëzohen, duke krijuar Lidhjen e Tre Perandorëve me Austrinë e Rusinë, për të mbajtur 
Francën të izoluar në kontinent. Francan, nën Napoleonin III, u kundërpërgjigj duke 
mbështetur lëvizjet për vetëvendosje, veçanërisht nëse ato ishin të lidhura me tre 
perandorët apo me sulltanin. Kështu, revoltat në Poloni kundër Rusisë dhe aspiratat 
kombëtare në Ballkan u nxitën nga Franca. Edhe Rusia nuk ishte e kënaqur me gjendjen 
ekzistuese. Kështu, ajo punoi për të rifituar të drejtën për të mbajtur flotën në Detin e Zi 
dhe hyri në konkurrencë me Francën për të fituar ndikim në Ballkan duke përdorur idenë 
e re të pansllavizmit, sipas të cilës të gjithë sllavët duhet të bashkokhen nën udhëheqjen e 
Rusisë. Kjo mund të bëhej vetëm duke shkatërruar dy perandoritë, ku jetonin shumica e 
sllavëve: Perandorinë Habsburge dhe atë Osmane. Ambiciet dhe rivalitetet e rusëve dhe 
të francezëve në Ballkan dolën në sipërfae në Serbi, e cila po përjetonte rilindjen e saj 
kombëtare dhe kishte synime që, pjesërisht, binin në kundërshtim me ato të fuqive të 
mëdha. Si kishte mbërritur Serbia në këtë shkallë dhe cilat ishin pasojat? 
 
 
 
Zhvillimi i autonomisë së Serbisë 
 
Serbia kishte kaluar përmes kohërash të rrezikshme që kur kishte fituar autonominë me 
Traktatin e Edrenesë. Me rregullimet e reja, në atë vend nuk mund të jetonte asnjë osman, 
përveç ushtarëve të garnizoneve që mbronin kështjellat e vendit, si dhe njerëzve që ishin, 
tashmë, banorë në qytetet kryesore. Të githë timariotët u dëbuan, pronat e tyre iu shitën 
serbëve dhe të ardhurat iu paguan qeverisë së Stambollit, e cila mund të siguronte 
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kompensim për spahinjtë nëse dëshironte ta bënte këtë. Serbët, tani, futën njerëzit e tyre 
në administratën e provincës. Taksat shkonin në thesarin serb dh enjë haraç i caktuar i 
shkonte Portës. Patriarku grek i Stambollit mbetej suprem, por ai nuk mund të bënte më 
shumë sesa të miratonte zgjedhjen e priftërinjve vendës serbë për të zëvendësuar ata 
grekë, që ai kishte emëruar më parë. 
 
Në gusht 1830, Millosh Obrenoviçi (Miloš Obrenovič) u zgjodh princ trashëgimtar nga 
Kuvendi Serb dhe zgjedhja e tij u miratua nga sulltani. Kur Mahmudi kundërshtoi t’u 
dorëzonte serbëve gjashtë qarqe kufitare që u ishin premtuar serbëve në traktat, Milloshi 
priti derisa osmanët e përqendruan vëmendjen e tyre te pushtimi i Anadollit nga Aliu në 
vitin 1833 dhe pastaj i pushtoi vetë ato qarqe, duke e rritur sipërfaqen e principatës me 
një të tretën dhe duke i siguruar asaj kufijtë që do të mbeteshin të pandryshuar deri më 
1878, të kufizuar nga Danubi në veri, Drina e Timoku në perëndim e në lindje dhe 
Aleksinaci e Nishi në jug. Nën sundimin e Milloshit, problemi i Serbisë qe i ngjashëm me 
atë të Vllahisë, që do të thotë se kishte të bënte me çështjen se cila klasë do të sundonte. 
Tradicionalisht, pushteti ishte mbajtur prej knjazëve dhe kishte, gjithashtu, edhe krerë të 
rinj ushtarakë provincialë, të prodhuar prej viteve të gjata të revolucionit. Krahas kësaj, 
njerëzit ishin mësuar me qeverisjen e decentralizuar osmane dhe bënin qëndresë dnaj 
llojit të pushtetit të qendërsuar, që Milloshi mundohej të impononte. Kur kuvendi e 
pasqyroi këtë qëndresë, Milloshi filloi të vepronte në mënyrë autokratike, duke e thirrur 
atë vetëm në raste të rralla dhe duke i interpretuar ligjet sipas dëshirës. Ndërkohë, ai 
ngriti pasurinë e tij vetjake përmes mjetesh të paligjshme. Për të bërë për vete bujqit, ai 
filloi të konfiskonte pronat që u ishin dhënë të shquarve serbë që ishin bashkuar me luftën 
kundër osmanëve. Pakënaqësia që pasoi ndaj sundimit të Milloshit, çoi në një revoltë 
kundër tij më 1835 që e shtrëngoi atë të pranonte kushtetutën e re. Princi, tani, ishte i 
detyruar të pranonte këshillën e një komiteti prej gjashtë krerësh, të zgjedhur nga 
kuvendi. Ky rregullim nuk shkoi gjatë. As rusët dhe as austriakët nuk i pëlqenin 
institucione të tilla demokratike, sado të kufizuar që të ishin. Edhe Milloshi vazhdoi të 
bëhej gjithnjë e më autokratik, pavarësisht nga komiteti, duke ngritur një qeverisje tejet të 
qendërsuar për të thyer pushtetin e të shquarve provincialë dhe kuvendet tradicionale, 
duke shfrytëzuar si vegël të tij serbë të mirarsimuar nga Hungaria dhe duke përjashtuar 
serbët vendës nga shërbimi i qeverisjes. Për ta ngritur Serbinë si amortizator ndaj rusëve, 
veçanërisht pas fitores diplomatike të Rusisë në Stamboll nëpërmjet Traktatit të Hynqar 
Iskelesisë, Palmerstoni nxiti autokracinë e Milloshit. Nga ana tjetër, Rusia e bindi 
Mahmudin II që ta zëvendësonte kushtetutën e Serbisë me një statut të ri, që e vendoste 
pushtetin në duart e një këshilli prej 17 vetësh, të emëruar nga princi përjetë. Ai kishte, 
tani, të drejtën që të miratonte të gjitha projektligjet dhe taksat përpara se ato të 
ktheheshin në ligj, megjithëse princi, përsëri, ruante të drejtën përfundimtare të vetos. Në 
këtë mënyrë, iu dha fund absolutizmit, por Milloshi kundërveproi duke trazuar fshatarët 
në revoltë përmes sajiimt të historirave se regjimi i ri ishte vendosur për të ndihmuar të 
shquarit që të rikthenin feudalizmin dhe të ngrinin taksat. Revolta u shtyp dhe më 13 
qershor 1839, Milloshi u detyrua t’i lërë fronin birit të tij më të madh, Milan Obrenoviçit. 
Millshoi u arratis për në Austri. 
 
Milani vdiq shumë shpejt pas kësaj dhe u zëvendësua nga vëllai i tij më i vogël, Mihali, 
nën kontrollin e një regjence që zgjati derisa ai arriti moshën e duhur, më 1840. Sapo 
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mori pushtetin e plotë, Mihali punoi për modernizimin e sistemit bujqësor e arsimor, por 
zemëroi fshatarët dhe klerin, të cilëve nuk u pëlqenin risitë. Për të paguar për reformat, ai 
modernizoi sistemin e taksave duke dyfishuar pagesat. Pasoja qe një revoltë e re (1842), 
që e shtrëngoi edhe Mihalin të ndiqte të atin e të arratisej për në Austri. Kuvendi 
Kombëtar (14 shtator 1842) zgjodhi, atëherë, Aleksandër Karagjorgjeviçin, birin e 
Gjergjit të Zi (Karagjergjit) të mëparshëm, rivalin e Milloshit, duke e përjetësuar grindjen 
e vjetër mes dy dinastive. Aleksandri ia doli të mbante pushtetin deri më 1858, 
pavarësisht nga kundërshtimi i fortë i Rusisë, por duke qenë se atij nuk i ishte dhënë 
asnjëherë e drejta e trashëgimisë së fronit, ai qeverisi me kujdes, përmes një zhvillimi të 
brendshëm gradual. Serbia qëndroi asnjanëse gjatë Luftës së Krimesë dhe Paqja e Parisit i 
dha fund të drejtës së osmanëve për të mbajtur garnizone në fshatra. Sidoqftë, në mënyrë 
të fshehtë, Aleksandri kishte mbështetur Austrinë, kështu që pas luftës, francezët dhe 
rusët mbështetën opozitën ndaj tij. Kur ai u mundua të sigurontie pushtetin e tij mbi atë të 
kuvendit, obrenoviçët iu bashkuan agjentëve rusë dhe sulltanit, duke e detyruar atë të 
hiqte dorë nga froni (23 dhjetor 1858) dhe, më në fund, Milloshi u thirr përsëri që të 
sundonte. Mirëpo ky i fundit, megjithëse tashmë ishte 79 vjeç, nuk i kishte harruar 
metodat e vjetra dhe risolli format arbitrare të sundimit duke shpërndarë kuvendin, duke 
ndaluar kundërshtarët, duke vënë njerëzit që pëlqente vetë në poste të rëndësishme dhe 
duke rritur pasurinë vetjake në kurriz të popullit. 
 
Milloshi vdiq dy vjet më vonë dhe u pasua përsëri nga Mihali, që në këtë mbretërim të 
dytë (1860 – 1868) qeverisi me shumë më tepër urtësi dhe efektshmëri sesa më parë. Ai, 
tani, shpalli epërsinë e ligjit dhe e shtyu kuvendin të merrte një numër masash të 
rëndësishme modernizuese, përfshirë sistemet e reja të tatimit dhe të rekrutimit, një 
sistem bashkëkohor shkollor dhe një milici kombëtare. Krahas kësaj, Mihali i përdori me 
kujdes përplasjet mes garnizoneve osmane të mbetura dhe popullsisë serbe për të arritur 
që fuqitë e mëdha të ushtronin trysni mbi Abdylazizin për tërheqjen e trupave dhe të 
qytetarëve osmanë që kishin mbetur ende në Serbi (18 prill 1867), në shkëmbim të një 
kushti të vetëm, sipas të cilit flamuri osman do të valëvitej bashkë me flamurin e Serbisë 
mbi kalanë e Beogradit. Kështu, për të gjitha qëllimet praktike, pavarësia e Serbisë u 
arrit. 
 
Përpjekja e fundit madhore e Mihalit ishte krijimi i një aleance të shteteve të reja të 
pavarura e autonome të Ballkanit kundër osmanëve. Me nxitjen e rusëve, ai propagandoi 
se kishte ardhur çasti i pansllavizmit për të çliruar sllavët e jugut jo vetëm nga osmanët, 
por edhe nga habsburgët dhe për t’i mbledhur ata së bashku, në një shtet që do të 
udhëhiqej prej tij. Grekët kishin dëshirë të ndihmonin, pasi ata kishin, gjithashtu, synimet 
e veta kundër osmanëve në Epir e në Maqedoni, si dhe në Kretë, ku ata sapo kishin nxitur 
një revoltë ndaj Portës. Asutria e kundërshtonte një bashkim të tillë, por ajo sapo ishte 
mposhtur nga Prusia (1866) dhe kështu, nuk ishte në gjendje të bënte asgjë. Në këto 
kushte, Mihali mundi të zhvillonte një sistem aleancash, në fillim me Rumaninë (1865) 
dhe pastaj me Malin e Zi (1866). Këto u pasuan nga një marrëveshje me një grup 
revolucionarësh bullgarë që pretendonin të përfaqësonin opinionin popullor në atë 
provincë, që ishte ende nën sundimin e drejtpërdrejtë osman (1867), duke këmbëngulur 
për bashkimin, në fund, të Serbisë dhe të Bullgarisë. Një aleancë me Greqinë (1867) 
siguronte që kjo e fundit të merrte Epirin dhe Thesalinë në shkëmbim të lejimit të Serbisë 
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që të aneksonte Bosnjën dhe Hercegovinën. Kështu, Mihali krijoi prototipin e koalicionit 
të shteteve të Ballkanit që, në përfundim, do të sulmonte osmanët më 1912. Sidoqoftë, 
asnjë nuk ndodhi menjëherë, pasi shteteve të përfshira në të u mungonin forcat e 
mjaftueshme të armatosura dhe në kohën që ata ishin gati, përqendrimi i osmanëve në 
kretë kishte marrë fund dhe Prusia e Austria ishin përsëri në paqe. Krahas kësaj, 
përpjekjet pansllave për t’u çliruar nga sundimi i Kishës Ortodokse Greke armiqësuan 
Greqinë, që tani iu vu punës për të bllokuar lëvizjet nacionaliste sllave në Ballkan. Rusia, 
në çdo rast, siguronte vetëm mbështetje ideologjike e morale dhe jo asistencë praktike, 
ndërsa Austria iu rikthye shpejt politikës së saj të dikurshme të mbështetjes së të gjitha 
veprimtarive revolucionare në rajon. Më në fund, kur Mihali u vdiq i vrarë nga dora e një 
vrasësi (1868), koalicioni u prish dhe partnerët e tij, pas kësaj, ndoqën secili interesat e 
tyre kombëtare, shpesh në formën e synimeve konfliktuese në Maqedoni e në zona të 
tjera që ndodheshin ende nën sundimin osman. 
 
Duke qenë se vetë Mihali nuk kishte fëmijë, fronin e tij e trashëgoi një kushëri i largët, 
Milan Obrenoviç (1868 – 1889), që, në atë kohë, po vazhdonte studimet në Paris. Atij iu 
dha shumë më tepër pushtet sesa paraardhësve të tij, me një kushtetutë që vinte si kusht 
zgjedhjen nga princi të një të katërtës së anëtarëve të kuvendit, ndërsa pjesa tjetër 
zgjidhej me votim. Princi mund të emëronte kë të dëshironte, të thërriste e të shpërndante 
kuvendin sipas dëshirës dhe vetëm ai mund të merrte nismat për legjislacionin. Për herë 
të parë, familja Obrenoviç siguroi të drejtën për të sunduar në mënyrë të trashëgueshme, 
por Milani dha prova se ishte më i interesuar për t’i siguruar vetvetes sa më shumë luks 
dhe nuk ia doli të siguronte një udhëheqje të vërtetë. Ndërsa kushtet ekonomike e 
shoqërore të Serbisë, pas kësaj, vazhduan të përmirësohen, intrigat e politikanëve dhe 
dinastia e shpërngulur me mbastetësit e saj e lanë jetën politike në kaos. Pati disa arritje 
të pakëta pozitive derisa Serbia u përfshi në krizën e madhe lindore të vitit 1875. 
 
 
 
Problemet në Hercegovinë e Bosnjë  
dhe revolta në Malin e Zi, 1858 – 1869 
 
Ndërkohë, intrigat ruse e serbe po tregonin ndikimin e tyre në perëndim, duke çuar në 
pakënaqësi e në kryengritje si në Bosnjë-Hercegovinë, ashtu edhe në Malin e Zi. Në 
provinca, gjysma e popullsisë ishte myslimane, ndonëse me origjinë sllave.252 
Vetëpërfytyrimi i tyre si zona e fundit kufitare që kishte mbetur përballë habsburgëve, si 
dhe vendi kryesor i familjeve të vjetra feudale të detyruara të shpërngulen nga Hungaria, 
përforconte një gjendje, në të cilën të shquarit i bënin qëndrese çdo lëshimi ndaj pakicave 
të krishtera apo ndaj atyre fuqive të mëdha që vepronin si mbrojtës. Reformat e 
Tanzimatit këtu u kundërshtuan me më shumë vrull se në çdo pjesë tjetër të Perandorisë, 
teksa shumë pronarë të mëdhenj tokash ruajtën timaret e tyre ose i kthyen ato në ferma 
taksash dhe i mbajtën nën kontroll. Ata mblidhnin më shumë të ardhura se ç’ishin 
detyrimet prej bujqve të tyre, ndërsa pjesën më të madhe të këtyre të ardhurave nuk e 
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dërgonin në thesar. Kështu, Bosnja e Hercegovina, megjithë hapësirat e mëdha bujqësore, 
qëndronte pas shumicës së provincave të tjera të Ballkanit përsa u përket të ardhurave që 
i dërgoheshin Portës.253 Ndërsa fshatarët myslimanë nuk vuanin asnjë grimë më pak nga 
tirania feudale sesa fshatarët e krishterë, vetëm çështja e këtyre të fundit u mor parasysh 
nga politikanët e Britanisë dhe të Francës, si dhe nga agjitatorët sllavistë, që përpiqeshin 
të nxisnin një revoltë për të masakruar e dëbuar myslimanët e për të sjellë në vend të tyre 
sllavët e krishterë. 
 
Revolta lokale, të nxitura nga pronarët feudalë të tokave, penguan nisjen e reformave 
domethënëse në Bosnjë deri në ardhjen në postin e guvernatorit të Omer Lutfi pashait 
(Ömer Lütfi Paşa, 1860 – 1861), një ish-oficer austriak i lindur në Kroaci, që shtypi e 
vrau shumicën e krerëve rebelë dhe zbatoi reformat e Tanzimatit, duke shkatërroi një 
pjesë të madhe të pushtetit politike e ekonomik të familjeve feudale. U vu në jetë 
organizimi provincial i Tanzimatit dhe kajmakamëve të qarqeve iu dhanë kompetenca 
ushtarake për të imponuar zbatimin e reformave. Sarajova u bë kryeqytet në vend të 
Travnikut, që ishte qendra e pushtetit të zotërve të tokave. Megjithatë, përpjekjet e Omer 
pashait për të zëvendësuar sistemin e fermave të taksave me mbledhjen e drejtpërdrejt të 
taksave dështuan, sikurse kishte ndodhur edhe në vise të tjera të Perandorisë. 
 
Principata me shumicë të krishterë e Malit të Zi, e qeverisur, tani, nga princi peshkop 
(Vladika) Danilo, u tërhoq, gjithashtu, në konflikt. Daniloja i ishte përgjigjur agjitacionit 
rus gjatë Luftës së Krimesë duke ngritur krye kundër sulltanit përpara se t’i dorëzohej 
tyrsnisë së osmanëve për shkak të dështimit të carit për të dërguar mbështetje. Ndërhyrja 
e mëvonshme e Austrisë në mbështetje të tij, megjithatë, e bindi sulltanin që ta linte atë 
në pushtet (3 mars 1853), në një pozitë që të shfrytëzonte tensionet në Bosnjë e 
Hercegovinë në të mirë të vet. Daniloja u përpoq ta bëjë konferencën e Parisit që të njohë 
pavarësinë e Malit të Zi dhe t’i lejojë atij që të marrë një numër trojesh kufitare nga 
Hercegovina, por kjo nuk u realizua pas kundërshtimit të fortë të osmanëve. Porta, pas 
kësaj, i ofroi atij privilegje të reja, por ai kundërshtoi dhe shpalli pavarësinë e tij në 
mënyrë të njëanshme (1857). Osmanët pushtuan principatën, por fuqitë e mëdha u vunë 
në lëvizje për ta zgjidhur problemin bashkërisht dhe një komision vendosi të mbështeste 
autonominë e Malit të Zi brenda kufijve të tij ekzistues. Daniloja, në fillim, kundërshtoi, 
por një ekspeditë e re osmane, më në fund, e shtrëngoi atë që të pranonte marrëveshjen (8 
nëntor 1858). 
 
Daniloja vazhdoi të ruante ambiciet e tij, tani me ndihmën e komitetit pansllav, të ngritur 
në Moskë më 1856. Ai përhapi mesazhin e tij nëpërmjet konsullatës ruse në Mostar, duke 
nxitur sllavët që të kërkonin liri të plotë për të riparuar kishat e tyre dhe për të ndërtuar të 
reja, zëvendësimin e policëve osmanë me policë vendës dhe të priftërinjve grekë me 
priftërinj vendës, si dhe uljen e taskave të mbjelljeve dhe mbledhjen e tyre nga 
përfaqësuesit vendorë në vend të tagrambledhësve osmanë. Brenda një kohe të shkurtër, 
të krishterët e Hercegovinës filluan, gjithashtu, të bënin agjitacion në mbështetje të këtyre 
kërkesave. 
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Daniloja u vra (11 gusht 1860), pro nipi dhe pasardhësi i tij, Nikolla Petroviç, nxiti 
gjallërisht sllavët e Hercegovinës. Grupe malazeze filluan të shkojnë në Hercegovinë, të 
masakrojnë myslimanët dhe të pushtojnë fshatra të vegjël pranë kufirit. Omer pashai, më 
në fund, i shpartalloi forcat rebele në Piva, duke i dhënë, praktikisht, fund çështjes (21 
nëntor 1861). Kur Mali i Zi mobilizoi forcat e tij dhe kërcënoi me ndërhyrje, Omer pashai 
e pushtoi edhe vetë principatën, duke i shpartalluar rebelët dhe duke i detyruar ata të 
tërhiqen në zonat e thella. Mirëpo në këtë pikë, fuqitë e mëdha ndërhynë për të imponuar 
arritjen e një marrëveshjeje në Shkodër (31 gusht 1862). Kufinjtë e mëparshëm të Malit 
të Zi dhe autonomia u rikthyen në gjendjen e mëparshme, në këmbim të premtimeve se ai 
nuk do t’u ndihmonte më rebelëve të Hercegovinës dhe Porta u njoh si ndërmjetësja e 
vetme për çdo mosmarrëveshje kufitare që mund të lindte mes Malit të Zi dhe fqinjëve të 
tij. 
 
Reforma të mëdha nisën të zbatohen në Bosnjë-Hercegovinë gjatë qeverisjes së gjatë të 
Osma pasha Topallit (1861 – 1869). Provinca u nda në shtatë sanxhaqe që 
administroheshin nga kajmakamë të ngarkuar si me pushtet administrativ, ashtu edhe 
ushtarak. U formua, gjtihashtu, një këshill i përkohshëm konsultativ, i përbërë prej 
përfaqësuesish të grupeve më të mëdha fetare dhe ekonomike (1866). Shkolla shekullare 
u hapën si për myslimanët, ashtu edhe për të krishterët, u përmirësuan shërbimet 
shëndetësore e sanitare, u ndërtuan rrugë, u modernizuan qytetet dhe u hap hekurudha e 
parë nga Banja Luka për në Novi (1872). Tregtia e madhe dhe e vogël u zhvilluan, 
megjithëse një pjesë të madhe të mirëqenies e përfituan imigrantët serbë, që e shfrytëzuan 
gjendjen e tyre të mrië për të nxitur agjitacionin kundër qeverisjes osmane. Mirëpo 
timariotët e vjetër vazhduan të ruajnë pushtetin, duke përdorur mjete të ndryshme për t’i 
kthyer tokat e tyre në prona private dhe duke përvetësuar të gjitha pronat e mbetura të lira 
nga kohët më të hershme. Me Bosnjën dhe Hercegovinën në një gjendje qetësie të 
arsyeshme, osmanët mundën ta kthejnë vëmendjen e tyre te një rrezik i ri që po u vinte 
prej synimeve të grekëve në Mesdhe. 
 
 
 
Revolta në Kretë, 1866 – 1869 
 
Revolta që shpërtheu në Kretë më 1866, ishte kulmi i katër dhjetëvjeçarëve të agjitacionit 
grek për të aneksuar ishullin. Kreta kishte qenë në gjendje të një revolte gati në shpërthim 
që nga viti 1821, kur shumica e saj greke masakroi fqinjët myslimanë me shpresën e 
bashkimit me mbretërinë e re greke, por kjo lëvizje u shtyp nga Muhamed Aliu dhe 
bashkimi i ishullit me Greqinë u pengua nga Britania për arsye strategjike. Kryengritje të 
herëpashershme pasuan, ndërsa osmanët ia dorëzuan ishullin Muhamed Aliut, si pjesë e 
një marrëveshjeje, nëpërmjet të cilës atij i jepej, gjithashtu, edhe Siria (1830 – 1840). 
Ishulli, pas kësaj, iu rikthye Portës, pro sapo trupat egjiptiane u larguan, rebelët iu 
rikthyen veprimtarive të tyre, duke nisur dy dhjetëvjeçarë masakrash, shtypjeje e orgjish 
gjaku, që e mbajtën ishullin në trazira shumë kohë përpara se vetë revolta të ndodhte. 
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Kur revolta, më në fund, shpërtheu në vitin 1866, ajo përfshiu të gjithë ishullin dhe u 
ndërlidh edhe me mbështetjen e Greqisë. Ajo nisi më 14 maj 1866, kur një grup 
qytetarësh vendës kërkuan që guvernatori të ulte taksat dhe të ngrinte një sistem gjyqësor 
që t’u shkonte më fort për shtat atyre. Guvernatori premtoi t’i kënaqte, por duke u 
trembur, me të drejtë, se kërkesa të tilla radikale ishin, në të vërtetë, vetëm një pretekst 
për luftë, ai dërgoi ushtarë nëpër ishull për të mbrojtur banorët myslimanë nga masakra të 
reja greke. Grekët, megjithatë, e shfrytëzuan këtë si pretekst për një rebelim të hapur. 
Shtypi grek sajoi me shpejtësi ato që i quajti masakra myslimane mbi grekët. Fjala u 
përhap nëpër një Evropë të gatshme për të besuar më të keqen për myslimanët. Mijëra 
vullnetarë grekë u mobilizuan dhe u dërguan në ishull, ndërsa qeveria greke kërkonte 
ndërhyrjen e fuqive të mëdha në mbështetje të rebelëve (14 gusht). Si kundërpërgjigje, 
sulltani dërgoi dy regjimente nga Stambolli, ndërsa forca shtesë u dërguan edhe nga 
kedivi për të treguar besnikërinë e tij. 
 
Ndërkohë, politikat ndërkombëtare të kohës i shkuan për shtat Portës në çështjen e 
Kretës. Napoleoni III dëshironte të mbështeste rebelët për të siguruar mbështetjen e 
rusëve kundër Prusisë pas luftës austro-prusiane (1866). Ai, madje, kishte shkuar aq larg, 
sa të propozonte që Thesalia dhe Epiri t’i jepeshin Greqisë bashkë me Kretën në 
shkëmbim të mbështetjes ruse në Evropën Perëndimore. Mirëpo tani Rusia ishte shumë e 
zënë me trazirat e saj të brendshme, si dhe me synimet e reja për t’u zgjeruar në Azinë 
Qendrore dhe trembej, gjithashtu, se një zgjerim i Greqisë mund t’i ndihmonte mikes së 
saj më të ngushtë, Francës. Britania dhe Austria vazhdonin t’i kundërviheshin çdo 
lëvizjeje që do të dobësonte osmanët dhe do t’i ndihmonte, në këtë mënyrë, Rusisë. Në 
këtë mënyrë, Porta mundi të bëjë përpara pa frikën e ndonjë ndërhyrje të jashtme në 
Kretë. Sapo forcat e saj i qetësuan trazirat, Ali pashai shkoi në Kretë për të siguruar një 
zgjidhje të përhershme. 
 
Aliu deshi të vendoste në Kretë një regjim shembull, që do t’i kënaqte të gjithë banorët e 
saj dhe do t’i bënte ata të dëshironin të qëndronin nën qeverisjen e sulltanit, duke u dhënë 
fund ndjeshmërisë së tyre ndaj nxitjeve të Athinës e të Shën Petersburgut. Një regjim i 
reformuar në Kretë mundej fare mirë të formonte një bazë për politika të ngjashme që 
mund të zbatoheshin në provincat e tjera të krishtera të Perandorisë. Pas shpalljes së një 
amnistie (4 tetor 1867), ai mblodhi një kuvend të madh, të përbërë nga dy delegatë 
myslimanë e dy të krishterë për çdo qark të ishullit, dhe u kërkoi atyre të shprehnin 
ankesat e popullit e të propozonin zgjidhjet përkatëse. Sistemi i sigurisë së ishullit u 
riorganizua dhe fortifikimet e tij u përforcuan për të parandaluar që Greqia të ndizte 
ndonjë revoltë tjetër përpara se të arrihej marrëveshja. Aliu u mundua të kënaqte njerëzit 
duke shpallur se taksat e tyre do të lehtësoheshin ndjeshëm, në mënyrën që do të 
propozonte kuvendi. Duke bashkëpunuar ngushtësisht me kuvendin, ai përgatiti një 
organizim të ri për Kretën. Me një vendi të lëshuar më 14 shkurt 1868, ishulli ndahej në 
dy qarqe të reja, sipas popullsisë. Qarqet pasqyronin shumicën e banorëve të tij. Sikurse 
edhe në vise të tjera të Perandorisë, u formuan këshilla përfaqësuese administrative në 
nivele vilajeti, qarku e kazaje dhe secili prej këtyre do të përfshinte përfaqësues të 
zgjedhur myslimanë e jomyslimanë. U hapën gjykata të përziera dhe fshatrat iu lanë 
këshillave të pleqve, të zgjedhur nga populli. Të krishterët nuk i nënshtroheshin detyrimit 
për të shërbyer në ushtri dhe as nuk paguanin taksë rekrutimi. Të dhjetat për dy vitet e 
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shkuara dhe për dy vitet e ardhshme u përgjysmuan dhe u vu në punë një sistem i ri 
kadastre, në mënyrë që taksat të paguheshin, pas kësaj, sipas aftësisë për të paguar. 
Gjithashtu, u ulën tarifat doganore për të ulur çmimet në ishull.254 
 
Zbatimi i reformave iu la në dorë guvernatorit të ri, Hysen Avni pasha (Hüseyin Avni 
Paşa), një ndër të mbrojturit e fundit të Mustafa Reshit pashait, që do të bëhej, pas kësaj, 
ministër i luftës dhe pjesëmarrës i rëndësishëm në ngjarjet që çuan në rrëzimin e 
Abdylazizit. Qetësia u rikthye, por fuqitë e mëdha nuk ishin të kënaqura që Porta e kishte 
arritur marrëveshjen pa atë lloj mbështetjeje që do ta detyronte t’u ishte mirënjohëse atyre 
e t’i shpërblente me koncesione. Kështu, greqia filloi përsëri të dërgonte “vullnetarë” në 
ishull e të bënte thirrje për revolutë dhe kur Aliu u kundëpërgjgj me një kërcënim për 
luftë (dhjetor 1868), fuqitë e mëdha ndërhynë për të vënë vulën e tyre mbi marrëveshje. 
Napoleoni thirri një konferencë të re, që u mblodh në Paris (20 janar 1869), dhe urdhëroi 
Greqinë që të ndalej së dërguari “vullnetarë” e të dëmshpërblente shtetasit osmanë që 
ishin dëmtuar nga revolta që ajo kishte nisur. Duke qenë se revolta, për çdo rast, ishte 
shtypur, Greqia pranoi. Kështu, kriza mori fund dhe osmanët dolën më fitimtarë nga 
ç’kishin dalë apo nga ç’do tëdilnin në thuajse të gjitha përballjet e tjera diplomatike gjatë 
atij shekulli. 
 
 
 

                                                 
254 BVA, Girid Mesalihi Dosyası, İrade nr. 279. 
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Hapja e ngushticave 
 
Mirëpo fitorja osmane, në një pjesë të madhe, u shpërdorua prej fuqive të mëdha. Për të 
siguruar mbështetjen e vazhdueshme të rusëve për Lidhjen e Tre Perandorëve dhe për të 
mbajtur Francën të izoluar, Bismarku mbështeste, tani, synimin e vjetër të Rusisë për të 
dënuar kushtet e Detit të Zi të Paqes së Parisit (1856), duke siguruar marrëveshjen e një 
konference ndërkombëtare, të mbledhur në Londër (17 janar 1871). Rusisë iu lejua të 
fortifikojë përsëri portet e saj dhe të ndërtojë edhe një herë një flotë në Detin e Zi. Në 
shkëmbim të kësaj, Portës iu lejua të hapte ngushticat në kohë paqeje për anijet luftarake 
të dërguara prej miqve të saj, nëse kishte nevojë të siguronte zbatimin e kushteve të tjera 
të Paqes së Parisit. Aliu, në këtë mënyrë, mundi të siguronte një concesion në këmbim të 
kësaj marrëveshjeje, ndërsa Britania e ktheu përsëri veprimin e njëanshëm rus kundër 
Portës në një marrëveshje ndërkombëtare që do të mbahej nëpërmjet veprimit të 
përbashkët. Prapëseprapë, Rusia kishte siguruar një fitore të rëndësishme diplomatike 
dhe, së shpejti, kjo do ta çonte atë në një marrëdhënie të re e më kërcënuese me Portën. 
 
 
 
Minimi i Tanzimatit 
 
Vdekja e Fuat pashait në vitin 1869 dhe e Aliut dy vjet më vonë, paralajmëruan një 
ndryshim të rëndësishëm në strukturën e pushtetit politik që kishte mbizotëruar në 
Stamboll që nga viti 1839. Ngjarjet që pasuan, kërcënuan të minonin programin e 
reformës së Tanzimatit dhe çuan në rrëzimin e Abdylazizit dhe në zëvendësimin e tij 
përfundimtar me Abdylhamitin II, në futjen e një kushtetute, në gjykimin dhe në vdekjen 
e Midhat pashait dhe në vendosjen e një epoke të re autokracie që, në mënyrë efikase, i 
riktheu prirjet kryesore të programit të Tanzimatit dhe i bëri ato të arrijnë majën. 
 
Tanzimati u karakterizua politikisht nga sundimi i Portës mbi pallatin, u ngrit nga Reshiti 
dhe u përforcua e, madje, u zgjerua nga Aliu e Fuati. Asnjëri prej sulltanëve që 
mbretëruan nuk qe në gjendje të sfidojë udhëheqjen e Burrave të Tanzimatit, pavarësisht 
nga dëshira e tyre e zjarrtë për ta bërë këtë. Të dy vepronin si figura kryesore, 
nënshkruanin dekrete, takonin personalitete të huaja dhe bashkëpunonin në udhëqejen e 
shoqërisë drejt modernizimit. Abdylmexhidi pak gjë kishte në dorë për të vepruar 
ndryshe, por me vdekjen e krerëve sundues të Portës, Abylazizit iu krijua një mundësi e 
mirë për të rifituar pushtet për pallatin. Atë e ndihmoi veçanërisht një reagim i 
përgjithshëm i osmanëve ndaj politikave të Aliut. Në vitet e tij të fundit, Aliu ishte bërë, 
në të vërtetë, terrori i politikës osmane, duke i luftuar ashpër ata që shkelnin konceptin e 
tij për të drejtat e posaçme të Portës, duke fituar, kështu, armiqësinë e shumë 
mbështetësve të reformës. 
 
Pas vdekjes së Aliut më 7 shtator 1871, Abdylazizi filloi të ndërtonte grupin e vet politik. 
Vegla e tij kryesore qe Mahmud Nedim pashai (1817 – 1876), një ndër të mbrojturit e 
Reshitit që nuk pëlqehej më prej këtij të fundit dhe, si pasojë, nuk u ngjit shpejt në 
burokraci. Duke vendosur lidhje me pallatin, ai kishte siguruar disa emërime 
administrative. Ai u bë guvernator i Damaskut (1854 – 1857) e pastaj i Izmirit (1857 – 
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1858), shërbeu për një kohë të shkurtër si ministër i jashtëm në detyrë i Fuatit kur ky i 
fundit shkoi në Konferencën e Paqes në Paris dhe pastaj si ministër i tregtisë (1858 – 
1859). Gjatë pjesës më të madhe të dhjetëvjeçarit të sundimit të Portës prej Aliut e Fuatit, 
për shkak të mbështetjes së tij për pallatin, Nedimin e larguan nga Stambolli si 
guvernator të Tripolit në Libi (1860 – 1867), ndërsa u kthye, së fundi, me këmbënguljen e 
sulltanit dhe me ndihmën e disa Osmanëve të Rinj. Më 1867, ai u bë anëtar i Këshillit 
Suprem dhe pastaj ministër i drejtësisë (1867) e i marinës (1867 – 1871). Ai e shfrytëzoi 
interesin e sulltanit për çështjet detare për t’u bë i afërt e i besuar i tij, si dhe kandidat 
kryesor për të zëvendësuar Aliun.255 
 
Nedimi u kap fort pas mundësisë që iu dha për të shtënë në dorë pushtet duke sjellë pranë 
Portës politikanë që mendonin si ai, të cilët e shfrytëzuan gjendjen për t’u ngjitur në 
majë, ndonëse me çmimin e lejimit të rrjedhjes së pushtetit për te pallati. Brenda një kohe 
të shkurtër, mbështetësit kryesorë të Aliut u dërguan në mërgim. Pasi kundërshtoi që të 
rriste kontributet e tij ndaj thesarit qendror, Midhat pashai u shkarkua nga posti i 
guvernatorit të Bagdadit, por planet për ta dëbuar në mërgim reformatorin e madh të 
provincës dështuan kur Midhati siguroi një takim me sulltanin, çka solli shkarkimin e 
Nedimit dhe emërimin e parë të Midhatit si kryevezir (31 korrik 1872). Abdylazizi, tani, 
iu kthye politikave tradicionale të të atit duke ndryshuar me shpejtësi kryevezirë e 
ministrapër t’i penguar ata që të hidhnin rrënjë në pushtet. Ai ishte një reformator, por 
dëshironte të qëndronte vetë në krye të reformave. Midhati, nga ana tjetër, ishte i tillë që 
nuk lejonte lehtë ta sundojë kush, qoftë edhe një sulltan. Vetëm pas dy muajsh në detyrë, 
ai u zëvendësua nga një radhë figurash më pak të njohura, përfshirë Myterxhim Mehmet 
Ryshdy pashain (Mütercim Mehmet Rüşdü Paşa, 19 tetor 1872 – 15 shkurt 1873), të 
mbrojturin e Aliut, Shirvanizade Mehmet Ryshdy pashain (Şirvanizade Mehmet Rüşdü 
Paşa, 15 prill 1873 – 13 shkurt 1874), serasker Hysen Avni pashain (Serasker Hüseyin 
Avni Paşa, 15 shkurt 1874 – 25 prill 1875) dhe, së fundi, përsëri Nedimin (26 gusht 1875 
– 11 maj 1876), shoqëruar me ndryshimet përkatëse edhe të ministrave. Ndërkohë, 
sulltani ngriti aparatin e tij, të përqendruar në Pallatin e ri të Jëlldëzit, lart, mbi kodrat që 
shikonin Bosforin. 
 
 
 
Përpjekjet për reformë, 1871 – 1876 
 
Grupi i ri i pushtetit, gjithashtu, mbështeti reformën, ndërsa dëshironte vetëm të 
ndryshonte baraspeshën politike në të mirë të vet. Nedimi mori nismën për zbatimin e një 
numri ndryshimesh të rëndësishme administrative, megjithëse në shumicën e rasteve ato 
mbështeteshin në vlerësime politike po aq sa edhe reformuese. Hapi i tij i parë pas 
emërimit ishte që të rregullonte që të gjithë guvernatorët të qeverisnin me drejtësi dhe të 
sigurohej se këshillat administrative zgjidheshin në mënyrë të lirë. Menjëherë pas kësaj, 
ai hoqi një taksë shtesë që i ishte shtuar të dhjetës dhe çliroi shumë bujq prej të paktën një 

                                                 
255 İnal, “Son Sadrazamlar”, I, 259 – 314. Pakalın, “Son Sadrazamlar”, I, 1 – 188; Ali 
Fuat (Türkgeldi), “Rical-i mühimme-i siyasiye”, Stamboll, 1928, f. 1529 – 1555. 
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pjese të detyrimeve të tyre për borxhet e prapambetura. Më 12 dhjetor 1875, ai premtoi 
reforma të mëdha në sistemet tatimore e gjyqësore, si dhe përmirësimin e kushteve për 
anëtarët jomyslimanë të mileteve që të hynin në shërbimin qeveritar. Më 21 shkurt 1876, 
ai përsëriti këmbënguljen e tij që zgjedhjet për këshillat e provincave të jenë të lira dhe 
bëri thirrje për marrjen e masave me qëllim të përmirësimit të politikës provinciale dhe të 
burgjeve.256 Ai vazhdoi me ngritjen e Komisionit të Kursimit dhe të Ekonomisë (Tensikat 
ve Tasarrufat Komisyonu) për të zbatuar në mënyrë urgjente detyrën e racionalizimit të 
strukturës së gjerë burokratike, të ngritur gjatë Tanzimatit, dhe për eliminimin e atyre 
zyrave që nuk i kryenin më detyrat e nevojshme. Kjo masë, ndërsa ndihmoi buxhetin e 
shtetit, shërbeu edhe për të larguar ata që nuk e mbështesnin Nedimin dhe politikat e tij. 
 
Nedimi, gjithashtu, u mundua të përmirësonte sistemin provincial të vilajetit, të vendosur 
më 1864, duke zvogëluar disa prej provincave më të mëdha për të siguruar efikasitet më 
të madh dhe, në këtë kuadër, i hoqi Sofjen provincës së Danubit, Shebin Karahisarin 
Trabzonit dhe Marashin Adanasë dhe i bëri ato provinca të veçanta, si dhe i hoqi 
Hercegovinën Bosnjës dhe e bashkoi atë me Novipazarin në një provincë të re. Kur pa se 
të emëruarit e Aliut dhe miqtë e Midhatit kishin hedhur rrënjë edhe në Këshillin e Shtetit, 
ai shfrytëzoi problemet e tij organizative për ta riorganizuar atë, duke zvogëluar 
anëtarësinë e tij, si dhe numrin e departamenteve nga pesë në tre: Departamenti i 
Reformës Ligjore (Tanzimat Dairesi), që përgatiste të gjitha ligjet dhe marrëveshjet me 
shoqëritë e huaja, Departamenti i Brendshëm (Dahiliye Dairesi) dhe Departamenti i 
Drejtësisë (Muhakemat Dairesi). Ky plan, në të vërtetë, u përgatit nga njëri prej miqve 
Osmanë të Rinj të kryevezirit, Namik Qemali, që bashkë me një numër bashkëpunëtorësh 
dikur në mërgim, tani kishte pranuar një ofertë për t’u bërë pjesë e shërbimit shtetëror. 
Ky organizim i ri e racionalizoi në mënyrë të efektshme Këshillin e Shtetit që ishte kthyer 
në një organizëm kaba e të pamanovrueshëm, por gjatë këtij procesi, natyrisht, anëtarësia 
u zëvendësua nga më shumë njerëz që kishin vullnetin të pranonin vullnetin e pallatit dhe 
të kryevezirit. Nedimi, pas kësaj, shkoi edhe më larg, duke shfuqizuar funksionet 
administrative e gjyqësore të këshillit, mbështetur në mendimin se ato dublonin 
veprimtaritë e ministrive dhe të gjykatave përkatëse, ndërsa detyrimet e tij të mbetura 
ligjore e gjyqësore ia kaloi Divan-ë Ahkam-i Adlijes (Divan-ı Ahkâm-ı Adliye), duke i 
lënë atij vetëm funksionet ligjvënëse dhe detyrën për të miratuar të gjitha emërimet për 
zyrtarët e vjetër të provincave nën rangun e guvernatorit. Detyrat administrative të 
këshillit dhe disa prej funksioneve të tij ligjvënëse iu kaluan shpejt një komisioni të ri, 
Komisionit të Reformës (Islahat Komisyonu), që kryeveziri e krijoi për të mbikëqyrur të 
gjithë legjislacionin dhe administratën dhe në të futi mbështetësit e vet.257 
 
Pas Nedimit, Midhati shfrytëzoi kohën e tij të shkurtër të qëndrimit në detyrën e 
kryevezirit për të nisur reforma të rëndësishme në nivel qendror. Ai shfuqizoi Komisionin 
e Kurismit dhe të Ekonomisë dhe Komisionin e Reformës dhe i zëvendësoi ato me 
Këshillin e riorganizuar të Shtetit, që ruajti departamentin e reformës ligjore dhe atë të 

                                                 
256 Davison, f. 314 – 315. 
257 TV 1497 (11 rebi II 1289 / 18 qershor 1872); BVA, Teşkilat-i Devair 10/22, 8 rebi II / 
15 qershor 1872. 
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brendshëm, të krijuar nga Nedimi, duke ia lënë Divan-ë Ahkamit detyrat gjyqësore dhe 
duke shtuar Departamentin e Kotabilitetit të Përgjithshëm (Muhasebat-ı Umumiye 
Dairesi), që mori përsipër shumicën e detyrave të Komisionit të Kursimit e të Ekonomisë 
për kontrollin e llogarive e të veprimtarive të të gjitha departamenteve dhe të 
provincave.258 Midhati, gjithashtu, riktheu të mërguarit duke emëruar Hysen Avniun 
serasker dhe Ahmet Xhevdetin ministër të arsimit dhe i nxiti ata që të zhvillojnë 
programe reformash në departamentet e tyre. Midhati vazhdoi më tej me modernizimin e 
grumbullimit të të dhjetave, e zgjeroi arsimin në provinca, planifikoi një shtrirje më të 
madhe të hekurudhave, sistematizoi trajtimin e çështjes së tregtisë pranë Portës dhe, më 
tej, kthimin e Perandorisë në sistemin metrik. Ai riktheu në gjendjen e mëparshme 
vendimet që kishte marrë Nedimi për shkurtime buxheti në provinca dhe filloi të zhbënte 
një pjesë të madhe të kaosit që kjo kishte sjellë. Po kur ai filloi të merrte në shqyrtim 
korrupsionin nga ana e Nedimit dhe e bashkëpunëtorëve të tij, shumë prej të cilëve njerëz 
shumë të afërt të pallatit, ata arritën ta bindin sulltanin që ta shkarkojë atë.259 Nga 
pasardhësit e Midhatit në postin e kryevezirit, vetëm Hysen Avniu u mundua vërtet të 
vazhdonte reformat e tij, megjithëse pjesën më të madhe të vëmendjes dhe një 
përpjesëtim në rritje burimeve të thesarit ai ia kushtoi ushtrisë. 
 
 
 
Kaosi financiar 
 
Krahas ndryshimeve të shpejta politike, situata financiare përherë në përkeqësim i dëmtoi 
përpjekjet për reforma. Burrat e Tanzimatit nuk ishin ekonomistë drejtues financiarë 
shumë të mirë. Zhvillimi i bujqësisë dhe i industrisë nuk ishte realizuar kurrë me 
intensitet të mjaftueshëm për t’i siguruar shtetit një taksë bazë të përshtatshme për të 
paguar për të gjitha reformat. Megjithëse struktura e re e taksave kishte rritur të ardhurat, 
shpenzimet u rritën aq shumë, saqë në vend të suficitit të lehtë prej 170.3 milionë 
kurushësh, 10 përqind e të ardhurave, të cilat Fuati i kishte projektuar në buxhetin e 
reformës të viteve 1862 – 1863, pas vitit 1864 pati vetëm një deficit kronik. Porta arriti 
një suficit në kartmonedhë, pas kësaj, vetëm me shtimin e borxheve të brendshme e të 
jashtme, të marra me shkallë shumë të larta interesi, kështu që sado që Aliu qe i aftë të 
rriste të ardhurat (nga 1.7 miliardë kurushë në 1869 – 1870, mbi 7 përqind më shumë sesa 
grumbullimet e Fuatit më 1866 – 1867), përpjesëtimi i shpenzimeve që thesari duhej t’i 
kushtonte pagesës së borxheve në obligacione thesari u rrit nga 2.1 përqind (313.1 
milionë kurushë) në buxhetin e tij të parë, në 3-4 përqind (mbi 570.7 kurushë), më shumë 
sesa rritja e përthithjes së të ardhurave dhe kjo linte pak gjë për të paguar shpenzimet e 
shtetit. 
 

                                                 
258 BVA, Teşkilat-i Devair 19/25, 4 xhemadi II 1289 / 9 gusht 1872; “La Turqie”, 5, 11 
gusht 1872; Pakalın, “Son Sadrazamlar”, f. 217; Lütfi XIV, 29a-b; Shaw, “Ottoman 
Legislative Councils”, f. 83 – 84. 
259 Davison, f. 287 – 289; Midhat, “Tabsira-ı İbret”, f. 134 – 137; Mahmud Celaluddin, 
“Mirat-ı Hakikat”, I, 37 – 38. 
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Periudha e re e pushtetit të pallatit pas vitit 1871, vetëm sa i ndërlikoi më shumë 
problemet financiare. Mes viteve 1871 dhe 1874, ksithe një rritje të të ardhurave të 
përgjithshme në masën 20 përqind. Vështirësia qe se shpenzimet u rritën edhe më shpejt. 
Kjo, ndryshe nga ç’është pretenduar, nuk pati si shkak kryesor teprimet e Abdylazizit. Ai 
vërtet hodhi parà në erë duke blerë anije të reja luftarake e armë, duke ndërtuar pallate e 
duke shpërndarë dhurata të tepruara, por shumica e parave për të gjitha këto vinin nga 
thesari i tij vetjak. Sasia që iu kushtua shpenzimeve të pallatit nga thesari i shtetit, 
megjithëse u rrit nga 101.3 në 131.5 milionë kurushë mes viteve 1869 – 1870 dhe 1874 – 
1875, përbënte një përpjesëtim në ulje të shpenzimeve të përgjithshme, dke rënë nga 6 në 
5.25 përqind gjatë kësaj kohe. Edhe shpenzimet për seraskerllëkun u rritën vetëm pak, 
nga 379.6 në 415.9 milionë kurushë, ndërsa ranë nga 21.9 në 16.7 përqind të të ardhurave 
të përgjitshme buxhetore. Përqindja e të ardhurave të përgjithshme, të shpenzuara edhe në 
pjesë të tjera të buxhetit të rregullt, ra, gjithashtu, në terma relative. Buxheti i Ministrisë 
së Jashtme u rrit nga vetëm 14.3 në 17.5 milionë kurushë. Ai i Ministrisë së Brendshme, 
që financonte shumicën e administratës së provincave, nga 179.7 në 284.3 kurushë apo 
10.8 – 11.4 përqind të shumës së përgjithshme. Megjithëse lista e pensioneve, si e tillë, u 
dyfishua nga 32.7 në 64.4 milionë kurushë, ajo përfshinte përsëri vetëm 2.5 përqind të 
shumës së përgjithshme, krejt e pamjaftueshme për të justifikuar akuzat e bëra nga 
mbajtësit e huaj të obligacioneve të thesarit dhe përfaqësuesit e tyre, që thothin se këto 
segmente po e gërryenin buxhetin. 
 
E keqja, në të vërtetë, kishte ardhur nga dështimi i thesarit për të mbledhur të ardhurat për 
buxhetin, çka solli, në këtë mënyrë, rritjen e borxheve të jashtme në shkallë shumë të 
larta interesi. Grumbullimet nuk u dëmtuan edhe aq shumë prej të metave në sistem sa 
nga politika e Nedimit për ndryshimin e shpeshtë të guvernatorëve dhe prej përpjekjeve 
të tij për tëndryshuar sistemin e provincave e për të zvogëluar xhandarmërinë. Krahas 
kësaj, pati kriza të rënda bujqësore, të shoqëruara me thatësirë e sëmundje në skamje në 
Anadoll gjatë një pjese të madhe të periudhës mes viteve 1872 dhe 1875 e në Rumeli në 
vitet 1872 dhe 1873. Të gjitha këto i pakësuan shumë mbledhjet e taksave. Sasia e 
buxhetit kushtuar borxhit të bonove të thesarit, në këtë mënyrë, u rrit nga 313.1 milionë 
kurushë (18.8 përqind e të ardhurave të buxhetit) mes viteve 1862 – 1863, në 570.75 
milionë kurushë (33 përqind) në vitet 1869 – 1870 dhe në 1.089 miliardë në vitet 1874 – 
1875, me shifrën e fundit në nivelin 43.9 përqind të të gjitha të ardhurave. Vazhdimësia e 
këtyre kushteve, e shoqëruar me humbjen e disa provincave gjatë luftërave të viteve 1875 
– 1877, çoi në një deficit buxhetor në vitin financiar 1877 – 1878 prej 974.5 milionë 
kurushësh, thuajse 50 përqind e të ardhurave të buxhetit, ndërsa një buxhet shtesë i 
jashtëzakonshëm prej 2.59 miliardë kurushësh, i përdorur për forcat e armatosura osmane 
dhe për të ushqyer e strehuar miliona refugjatë turq, të shpërngulur në territorin e 
Perandorisë prej armiqve të saj, e shtrëngoi qeverinë që të pezullonte përkohësisht të 
gjitha pagesat e borxhit të jashtëm, një shumë që në të njëjtin buxhet kishte arritur shifrën 
astronimike prej 1.7 miliardë kurushësh, vetëm diçka më pak se shuma e përgjithshme e 
të ardhurave të shtetit për një vit të tërë.260 

                                                 
260 Këto shifra janë siguruar nga buxhetet e cituara në: S. J. Shaw, “Ottoman Tex 
Reforms”, f. 449 – 450. 
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Sigurisht, të gjitha shifrat e cituara kishin të bënin vetëm me të ardhurat paraprake dhe 
me shpenzimet e pritshme. Kur të ardhurat nuk arrinin në shifrat që priteshin, 
përfaqësuesit e pushtetit bënin shumë kujdes që ç’parà të kishte, të përdoreshin për të 
paguar mbajtësit e huaj të obligacioneve të thesarit. Vetëm ajo që mbetej u jepej 
punonjësve civilë dhe ushtrisë, rrogat e të cilëve ishin në një gjendje pagesash të 
prapambetura sa ç’ishin të gjitha të ardhurat prej taksave të ndryshme të shtetit. Një 
sistem i gabuar i grumbullimit të taksave, paaftësia për të arritur vlerësimet e 
parashikuara në buxhet dhe një ngarkesë e rëndë e shtypëse borxhesh ndaj mbajtësve të 
huaj të bonove të thesarit, si dhe vetë keqadministrimi financiar i osmanëve bënë që 
ndërhyrja e huaj fiskale të dukej e pashmangshme. 
 
 
 
Ndryshimet e politikës së jashtme 
 
Marrja e një pushteti në rritje nga pallati pas vitit 1871, gjithashtu, çoi në ndryshime 
madhore në politikën e jashtme osmane. Aliu dhe Fuati kishin mbështetur politikën 
britanike e frënge dhe, në shkëmbim, ishin ndihmuar prej ambasadorëve të këtyre 
vendeve në Stamboll. Ndërsa Mahmud Nedimi, i mbështetur nga Abdylazizi, kërkoi ta 
mbështeste regjimin e ri në miqësinë me Rusinë, që kishte siguruar një fitore të 
rëndësishme diplomatike në vitin 1871 duke i shtrënguar fuqitë e mëdha të rivendosin 
pozitën e saj në Detin e Zi. Përfaqësuesi kryesor i politikës ruse në Perandori ishte konti 
Nikolla Ignatjev, ambasador pranë Portës nga viti 1864 deri më 1877. Ignatjevi ishte 
përzier për një kohë të gjatë në nxitjen e ndjenjave pansllaviste mes shtetasve të mbetur 
sllavë pranë Portës. Mirëpo tani, ai arriti një ngjitje e ndikim të tillë te Mahmud Nedimi, 
saqë nëpër rrugët e kryeqytetit kryeministrin filluan ta quajnë “Nedimov”, ndërsa 
Ignatjevi u bë gjithnjë e më shumë i njohru me nofkën“sulltan Ignatjevi”.261 
 
 
 
Pakënaqësia e brendshme 
 
Tanzimati dukej se po dështonte, rusët po ngjiteshin gjithnjë e më shumë, kriza financiare 
kishte lënë me mijëra punonjës civilë pa rroga dhe mijëra e mijëra dyqanxhinj pa blerës, 
fshati po vuante nga thatësira e nga uria dhe shtetasit e Ballkanit po trazoheshin 
vazhdimisht prej agjentëve të jashtëm. Duke qenë se sulltani dukej se nuk po bënte asgjë 
për të përmirësuar këtë gjendje, po zhvillohej opozita e brendshme ndaj regjimit dhe 
mendimet për një kusthetutë, një parlament, për osmanizmin e të tjera si këto, të nxitura 
nga Midhati dhe miqtë e tij, po diskutoheshin në revista e gazeta. Rritja liberale u nxorr 
në pah sidomos nga një pjesë e re teatrale, e shkruajtur nga Namik Qemali dhe e titulluar 
“Atdheu apo Silistria” (Vatan yahut Silistre), e përgatitur në fillim të vitit 1873. Ajo çeli 
premierën e saj më 1 prill përpara mizërisë borohoritëse të njerëzve dhe vinte një theks të 

                                                 
261 Davison, f. 283. 
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ri në patriotizmin osman dhe në nevojën për të punuar së bashku për ta shpëtuar 
Perandorinë nga armiqtë. Për herë të parë, njerëzit filluan të reagonin duke folur për 
mundësinë e vënies së Muratit në fron, duke i nxitur autoritetet që të arrestonin autorin 
dhe shumë prej miqve të tij dhe t’i dëbonin ata në Qipro e në vise të tjera, si dhe të 
ndalonin pjesën teatrale dhe të mbyllnin gazetat që mbështesnin mendimet liberale. Të 
dëbuarit, megjithatë, vazhduan të propagandonin idetë dhe të botonin punimet e tyre në 
një rrugë apo në një tjetër, duke iu shmangur atij që ishte një departament mjaft joefikas 
dhe i mbingarkuar me punonjës. Namik Qemali dhe shokët e tij mbetën në mërgim derisa 
Abdylazizi u rrëzua nga froni, por vepra e tyre e ruajti ndikimin e saj. 
 
Një lloj i ndryshëm opozite erdhi nga konservatorët, të udhëhequr nga ulemaja. Si 
rrjedhim i reformave financiare, gjyqësore dhe arsimore, që kishin nisur që nga Lufta e 
Krimesë, ata nuk e zotëronin më pushtetin e nevojshëm për të kërcënuar politikat 
shekullariste të Tanzimatit, por ata vazhdonin të ekzistonin dhe kushtet pas vitit 1871 u 
mundësuan atyre të sigurojnë një mbështetje masive për idenë se ishin shekullarizimi i 
imponuar nga Tanzimati, ndikimi i të huajve, ndërhyrjet e përfaqësuesve të huaj, 
“barazia” që, si rrjedhojë, u ishte dhënë jomyslimanëve dhe agjitacini i këtyre të fundit 
për shtimin e privilegjeve e, madje, për pavarësi, që kishin shkaktuar gjendjen e vështirë 
të Perandorisë. Këto ndjenja, që i ushqenin pjesërisht edhe shumë Osmanë të Rinj, sollën 
një valë të re ringjalljeje myslimane. Një ndikim të madh në ringjalljen myslimane pati 
Xhemaledin Afgani (Cemaleddin al-Afgani), i cili, për shkak të prestigjit që gëzonte në 
qarqet islame, u soll në Stamboll nga Aliu dhe dhe u vu në krye të Këshillit të Arsimit, të 
krijaruar në vitin 1870, me shpersën se ai do të përfaqësonte ndjenjat fetare pa u përzier 
me ulemane osmane. Menjëherë pas kësaj, ai nisi një radhë ligjëratash të hapura në 
universitetin e sapohapur dhe në xhamitë e Shën Sofisë e të Sulltan Ahmetit. Mirëpo Aliu 
nuk e dinte se ç’e priste. Idetë e Afganit për rilindjen e Islamit, duke përdorur artifaktët e 
Perëndimit për të luftuar Perëndimin dhe për të bashkuar myslimanët e botës kundër 
Perëndimit dhe mbështetësve të tij, nxitën një mbështetje të tillë publike për ulemanë, 
saqë Aliu i kërkoi atij të largohej. Kjo bëri që ai të hynte në shërbim të kedivit Ismail në 
Egjipt (1871), ku qëndroi deri sa u thirr përsëri në Stamboll dy dhjetvjeçarë më vonë nga 
Abdylhamiti II. 
 
Thirrjet e Afganit patën një jehonë veçanërisht të madhe në Stamboll, pasi gjendja e 
turqve të Azisë Qendrore përballë përparimit të pareshtur të Rusisë kishte nxitur, tashmë, 
një simpati publike ndaj tyre. Një revoltë e myslimanëve kinezë në provincën Junnanit në 
vitet 1860, themelimi prej Jakup beut të një shteti mysliman në Turkistan, historitë e 
masakrave dhe të vuajtjeve që u shkaktoheshin banorëve turq të Tashkentit, të 
Samarkandës, të Buharasë e të Hivasë ndërsa këto pushtoheshin nga rusët, dhe masat e 
refughatëve që futeshin në territorin e Perandorisë si rrjedhojë e këtyre dhe e pushtimeve 
të tjera të krishtera të trojeve myslimane kishin tërhequr vëmendjen e masave te gjendja e 
turqve dhe e myslimanëve jashtë perandorisë. Ali Suaviu e të tjerë, tani, filluan t’i dalin 
në mbrojtje lëvizjes kombëtare turke, bashkimit politik e kulturor të të gjithë turqve në 
botë nën udhëheqjen osmane. Kjo ndjenjë bashkohej, gjithashtu, me kërkesat për bashkim 
me myslimanët e tjerë, që ishin nxitur nga Afgani, ndërsa gazeta “Basiret” ishte vënë në 
krye të popullarizimit të ideve të reja. 
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Këto ndjenja e lëvizje u rrëmbyen dhe u shfrytëzuan menjëherë prej kundërshtarëve të 
Tanzimatit. Disa filluan të theksojnë rolin e Abdylazizit si kalif i të gjthë myslimanëve. 
Të tjerë nisën të mendojnë për bashkimin e myslimanëve të Indisë britanike dhe të Azisë 
Qendrore ruse në një lëvizje botërore gjigande nën udhëheqjen osmane. Këto ide u morën 
e u përdorën më vonë nga Abdylhamiti II. Përfaqësuesit e huaj në Stamboll ishin ende 
mjaft të fuqishëm sa për ta detyruar qeverinë që t’i shtypë këto, veçanërisht pasi 
mbështetësit e panislamizmit e gërshetuan zellin e tyre me kritika të ashpra ndaj 
reformave. Një anë e dallueshme e lëvizjes ishte qëndrimi ndaj të huajve në Perandori, që 
përfshinte përpjekjet për të larguar mësuesit e huaj nga shkollat. Liceu i Gallatasarajit, 
pjesërisht, u turqizua. U imponuan kufizime ndaj veprimtarive të misionarëve të huaj, 
shumë prej të cilëve, në punën e tyre prozelitizuese, shprehnin një urrejtje të tillë ndaj 
myslimanëve dhe Islamit, që ndikoi shumë në zhvillimin e armiqësisë mes mileteve të 
ndryshme në shoqërinë osmane. Në vitin 1874, qeveria ndaloi shitjen e shkrimeve të 
krishtera në turqishten osmane dhe ligjëroi ndalimet e vjetra jozyrtare kundër kthimit të 
myslimanëve në të krishterë. Ministria e Arsimit filloi t’u vendosë kufizime shkollave të 
huaja, veçanërisht në ato drejtim të programeve të tyre që theksonin epërsinë e krishterë 
ndaj besimeve të tjera dhe vinin në dukje urrejtjen antimyslimane. Për herë të parë që nga 
koha e Selimit III, ndaj të huajve ndodhën sulme në rrugë. Shumë osmanë filluan të 
veshin rroba më tradicionale ose, të paktën, t’i ndryshojnë e t’i përshtasin format e 
veshjeve perëndimore që vishnin që nga Lufta e Krimesë. U rrit e u fuqizua agjitacioni 
për t’i dhënë fund kapitullimeve dhe pozitave të privilegjuara që u ishin dhënë jo vetëm 
të huajve, por edhe pakicave të krishtera urbane, që ishin lidhur me ekuivalentët e tyre të 
krishterë, duke përforcuar, kështu, urrejtjen e njëri-tjetrit ndaj gjithçkaje myslimane. Këto 
ndjenja u rritën edhe më pë shkak të ngjarjeve në Ballkan, ndërsa tanzimati e humbi 
vrullin e tij. 
 
 
 
Kriza në Bosnjë-Hercegovinë 
 
Shkëndija që ndezi një krizë si të brendshme, ashtu edhe diplomatike, erdhi, së pari, nga 
Bosnja dhe Hercegovina, ku agjitacioni i vazhdueshëm i të huajve i bëri fshatarët e 
krishterë që të ngriheshin në kryengritje kundër pronarëve të mëdhenj të tokave. Agjentët 
e Ignatjevit po përpiqeshin të ngrinin të kristherët sllavë jo vetëm kundër Portës, por edhe 
kundër Austro-Hungarisë. Ata i mbështesnin elementë hungarezë në monarkinë duale, të 
drejtuar nga kryeministri kont Julius Adnrasi (J. Andrassy). Ata këmbëngulnin për 
aneksimin rus të Bosnjë-Hercegovinës për të penguar Austrinë nga marrja në kontroll e 
një zone që do të rriste popullsinë sllave në Perandori dhe nga dëmtimi i synimeve të 
hungarezëve. Mirëpo vetë perandori ua vinte veshin ankesave nga sllavët e Bosnjës dhe 
pëlqente t’i zgjeronte territoret në zotërimin e vet, pavarësisht nga vërejtjet që mund të 
kishin hungarezët. 
 
Revolta filloi në disa fshatra të vogla të Hercegovinës, ku fermerët e taksave kishin 
kërkuar pagesë të plotë të mbjelljes dhe të taksave të bagëtive, pavarësisht nga të korrat e 
këqija të vitit 1874. Sulmet e fshatarëve ndaj tagrambledhësve sollën ndërhyrjen e 
garnizoneve provinciale dhe për vdekjet e myslimanëve, si zakonisht, nuk e vuri njeri ujët 
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në zjarr, ndërsa vdekjet e shumë rebelëve të krishterë u trumpetuan si masakra. Shumë 
prej rebelëve ia dolën të siguronin armë e municione nga Mali i Zi, që ata i përdorën për 
të bastisur rrugët, për të zënë urat dhe për të sulmuar e masakruar fshatrat myslimane 
(duke filluër që nga 24 korriku i vitit 1877), gjë që çoi në kundërpërgjigje të përgjakshme 
të të njëjtit lloj dhe në përshkallëzimin e shpejtë të krizës. Kryeveziri Ethem pasha dërgoi 
njerëz për të biseduar me rebelët, duke premtuar të zgjidhë të gjitha problemet e tyre nëse 
ata ulnin armët, por rebelët menduan se mund të përfitonin kushte më të mira duke iu 
drejtuar drejtpërdrejt konsujve të huaj të zonës dhe duke iu ankuar atyre, veçanërisht, për 
taksat e larta, për punën e detyruar dhe për qëndrimet e vazhdueshme feudale të 
pronarëve të mëdhenj të tokave. Brenda një kohe të shkurtër, revolta u përhap në të gjitha 
pjesët e Bosnjës dhe të Hercegovinës. Armët vinin kryesisht nga territori habsburg në 
Hungari e në Dalmaci, pasi krerët rusë ishin shumë të përçarë në lidhje me atë se çfarë 
duhej bërë. Kryeministri Gorçakov u kundërvihej përpjekjeve të Ignatjevit nga frika se 
ato vetëm sa do të prishnin baraspeshën evropiane dhe do të çonin në trazira të reja, 
ndërsa pansllavistët në Rusi e disa elementë ushtarakë mbështesnin fuqishëm 
ambasadorin. Franca, ende duke kërkuar të rikthente ndikimin e saj në Evropë përmes 
mbështetjes së kryengritjeve kombëtare, filloi të organizonte një konferencë të 
përgjithshme evropiane për të imponuar një marrëveshje që do të mbështeste rebelët dhe 
ky propozim u pranua në mesin e gushtit. 
 
Ndërkohë, Esat pashai ishte zëvendësuar si kryevezir nga Nedimi, që solli Hysen Avniun 
si ministër të luftës dhe Midhat pashain si ministër të drejtësisë, me shpresën se një 
gërshetim i forcës dhe i reformës do t’u jepte fund trazirave përpara se të mbërrihej në 
ngatërresa ndërkombëtare (26 gusht 1875). Për t’u përballur me gjendjen e 
jashtëzakonshme, pagesat e interesave për obligacionet e huaja u ulën. Ambasadorët 
britanikë e francezë e pranuan këtë vetëm me kushtin që mbajtësit e vet të obligacioneve 
te thesarit të përjashtoheshin nga kjo ulje. Kur kryeveziri shkoi më tej dhe i preu shkallët 
e interesit mbi të gjitha obligacionet në 5.5 përqind, mbajtësit e huaj të obligacioneve 
reaguan fuqishëm, duke e shtuar më shumë mospëlqimin e përgjithshëm që Porta kishte 
në Evropë si pasojë e përrallave të masakrave, të përhapura atë vit. Lidhja e Tre 
Perandorëve u mundua të parandalonte një luftë me osmanët duke mbajtur një konferencë 
në Berlin dhe duke pranuar Dokumenten e Andrasit, të dërguar Portës (30 dhjetor 1875), 
në të cilin kërkohej që osmanët të shfuqizonin sistemin e fermave të taksave në Bosnjë e 
Hercegovinë, të siguronin liri fetare (!) dhe të ndihmonin fshatarët që blinin tokat e tyre 
nga çifligarët për të ulur tensionin që kishte çuar në krizë. Sulltani do të ngrinte këshilla 
të përziera administrative në të dyja provincat, përfshirë myslimanë e të krishterë, për të 
mbikëqyrur zbatimin e këtyre reformave. Taskat do të uleshin dhe konsujt e huaj do të 
siguroheshin që premtimet do të zbatoheshin. Me Nedimin nën ndikimin e Ignatjevit, 
Porta i pranoi propozimet (13 shkurt 1876), megjithëse ato përfshnin drejtpërdrejt 
ndërhyrjen e huaj në administratën osmane. Në shenjë proteste, Midhat pashai dha 
dorëheqjen nga posti i ministrit të drejtësisë dhe, në një mënyrë mjaft ogurzezë për të, siç 
do të shihet më tej, u zëvendësua nga Ahmet Xhevdet pashai. 
 
Porta kishte dëshirë t’i pranonte reformat e propozuara, pasi ato nuk ishin asgjë më 
shumë se vetë reformat e Tanzimatit, të cilave u shtohej vetëm ndërhyrja e huaj. Mirëpo 
imponimi i këtyre reformave në Bosnjë kundrejt armiqësisë së pronarëve të mëdhenj të 
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tokave dhe mungesës së vullnetit nga ana e rebelëve për të ulur armët pa marrë garanci 
shumë më të fuqishme nga fuqitë e mëdha, përbënin shumë më tepër nga ajo që porta 
ishte në gjendje të trajtonte. Ignatjevi, në të vërtetë, u mundua ta shiste më shtrenjt 
marrëveshjen e Berlinit duke dërguar agjentët e tij në zonat e rebelëve dhe duke i nxitur 
ata që të vazhdonin të luftonin për të fituar lëshime edhe më të mëdha. Qeveria osmane, 
në fillim, shpresoi se pranimi i marrëveshjes nga ana e saj, do t’i jepte fund rebelimit dhe 
se Rusia e Austria, gjithashtu, do të ndërprisnin ndihmën e tyre për rebelët. Kështu, ajo i 
falte të gjithë ata që linin armët dhe ktheheshin në shtëpitë e tyre, duke u premtuar 
përjashtime nga taksat për dy vjet dhe lëndë drusore falas për të riparuar banesat e tyre. 
Po kur pa se rebelimi vazhdoi, Porta u përgjigj me përdorimin e forcës, duke dërguar 
Ahmet Muhtar pashain, që më vonë do të bëhej njëri ndër heronjtë më të mëdhenj 
ushtarakë osmanë të fundit të shkekullit, që mbylli kufinjtë e provincave dhe përdori 
forcën për të rivendosur rendin. Mijëra të krishterë nga provincat e prekura nisën të 
vërshojnë përgjatë kufirit për në Serbi, Mal të Zi e Austri. Në dy të parat, ndjenjat masive 
sllave reaguan me kërkesa për ndërhyrje të hapur, të cilat nuk u morën parasysh vetëm 
për arsye se sunduesit e tyre e kuptonin se ende u mungonte forca e mjaftueshme 
ushtarake për të sulmuar osmanët, por kërkesat e tyre për ndihmë nga Rusia dhe Austria 
bartnin rrezikun e një lufte të përgjithshme, që mund të përfshinte gjysmën e Evropës. 
 
Përballë kësaj krize, ministrat e Lidhjes së Tre Ambasadorëve u mblodhën përsëri në 
Berlin (13 maj 1876) dhe përgatitën një memorandum të ri reforme, në të cilin u 
përpunuan propozimet e hershme të Andrasit. Do të kishte një armëpushim prej dy 
muajsh për të lejuar qetësimin e përgjithshëm të emocioneve në shtetet e përfshira, të 
pasuar nga bisedime mes Portës dhe rebelëve. U përgatit një program më i qartë 
reformash, që, në shumë raste, mishëronte atë që Porta e kishte propozuar që më parë, 
ndihmë financiare për rikthimin në shtëpi të rebelëve e të refugjatëve, si dhe reforma 
tatimore e administrative. Mirëpo rebelëve do t’u liheshin në zotërim armët dhe konsujt e 
huaj do të mbikëqyrnin zbatimin e reformave. Marrëveshja përfshinte, gjithashtu, kushte 
që nëse reformat dështonin dhe Perandoria Osmanë copëtohej, Austria do të merrte pjesë 
të Bosnjës, ndërsa Rusia do të kompensohej me Besarabinë Jugore dhe fuqitë e mëdha do 
të mund të përdornin forcën për t’i shtrënguar osmanët që të pranonin këto kërkesa. 
Franca dhe Italia e mbështetën menjëherë marrëveshjen. Ndërsa në Angli, Benjamin 
Disralei (i zgjedhur në shkurt 1874) sapo kishte blerë pjesën e kedivit në aksionet e 
Shoqërisë së Kanalit të Suezit, ndaj edhe kundërshtoi që të bashkoi, jo dhe aq për shkak 
të kërcënimit të ndërhyrjes së huaj në punët e osmanëve, por më tepër për arsye se 
Britania nuk ishte përfshirë në përgatitjen e dokumentit. 
 
 
 
Kriza bullgare 
 
Sapo propozimet e Berlinit u dërguan në Stamboll, kriza u ndez edhe më shumë nga një 
kryengritje e re në Bullgari, ku gjendja ishte ndërlikuar për shkak të pakënaqësisë së 
shtetasve ortodoksë nga kontrolli i Fanariotit Grek mbi Kishën Ortodokse Bullgare që 
nga shekulli i tetëmbëdhjetë. Gjendja e fshatarëve bullgarë, të krishterë e myslimanë, nuk 
ishte as më e mirë dhe as më e keqe se ajo e shtetasve në viset e tjera të Perandorisë gajtë 
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shekujve të gjatë të rënies. Sikurse në rastin e xhelalinjve turq në Anadoll, edhe bullgarët 
ishin kundërpërgjigjur me cubat e tyre, të quajtur nga vendësit “hajdutë” (haydut), me të 
cilët ishin bashkuar mijëra raja të pakënaqur, si dhe ushtarë myslimanë e të krishterë që 
kishin dezertuar nga ushtria osmane. Megjthëse të shquarit e fuqishëm të shekullit të 
tetëmbëdhjetë të dhe të fillimit të shekullit të nëntëmbëdhjetë ishin zhdukur në fund të 
mbretërimit të Mahmudit II, banditët vazhduan të bastisin qyteza e fshatra nga kalatë në 
Rodope e deri në malet Ballkan. Reformatorët e hershëm të Tanzimatit e ndanë 
Bullgarinë në ejaletet e Nishit (përfshirë Sofjen), të Vidinit dhe të Silistrias, me këshillat 
përfaqësuese të provincave e të qarqeve që këshillonin guvernatorët dhe vartësit e tyre. 
Sidoqoftë, këtu, si në shumë vende të tjera të Ballkanit, pronarët e mëdhenj të tokave, të 
quajtur “agallarë” nëse ishin myslimanë, apo “gospodarë” nëse ishin të krishterë, ia dolën 
të ngrinin çifligje të mëdha e të vazhdonin keqqeverisjen e tyre ndaj fshatarëve, qofshin 
myslimanë myslimanë ose jomyslimanë. Pakënaqësia që erdhi si pasojë e kësaj, u shfry 
përmes rebelimesh, të nxitura prej agjentësh nga Serbia e Vllahia. Më të rëndët e këtyre 
rebelimeve ndodhën në veriperëndim (1835), në Nish (1841), në Ibrail (1841 – 1842) dhe 
në Vidin (1850). Revolucioni Grek u kishte shkaktuar osmanëve dyshime në besnikërinë 
e grekëve që mbetën në Perandori dhe kjo u mundësoi armenëve e shumë bullgarëve që 
të zënvendësonin fanariotët në jetën tregtare të provincës. Bullgaria e rriti mirëqenien e 
saj duke siguruar drithë, mjaltë e gjedhë për të gjitha viset e Perandorisë Osmane, si dhe 
duke furnizuar me tekstile armatat e reja, që po ngriheshin gjatë Tanzimatit. Veç kësaj, 
ndryshe nga Bosnja e Rumania, pronarët e tokave këtu kishin shumë më tepër vullnet për 
t’ua shitur tokat fshatarëve, duke bërë, kështu, që të lindë një klasë vendëse pronarësh 
tokash që përfituan shumë nga mirëqenia e re. 
 
Mirëqenia, megjithatë, nuk ushqen domosdoshmërisht kënaqësi dhe, në këtë rast, gjendja 
e mirë nxiti shpejt lëvizje që kërkonin jo vetëm liri nga Kisha Greke, por edhe pavarësi 
kombëtare. Shkolla të fshehta sllave u zhvilluan jashtë shkollave të mileteve që 
kontrolloheshin nga grekët, për të nxitur, kështu, një kryengritje kombëtare. Shkolla 
tregtare, të ngritura nga tregtarët, ofronin studimin e lëndëve si historia, gjeografia dhe 
matematika, duke i ekspozuar të rinjtë edhe ndaj mendimit politik evropian. Lëvizje 
kombëtare çlirimtare pasuan. Të nxitur nga arritja e autonomisë fetare në Serbi e në 
Principata (1845), hapi i parë qe jnë kërkesë për pavarësi nga Kisha Greke. Kundërshtimi 
i patriarkut u mbëshet nga Rusia, e cila shpresonte ta përdorte atë si një vegël për 
ndikimin e vet ndaj Portës dhe, për këtë arsye, nuk donte në asnjë mënyrë që ai të 
dobësohej. Ai vazhdoi t’u kundërvihej kërkesave të bullgarëve për priftërinj e peshkopë 
sllavë, por u lejoi shtypjen e librave fetare e të veprave shekullare në gjuhën e tyre. Duke 
këmbëngulur që të zhvillonin shërbesa në bullgarisht, bullgarët, më në fund, morën në 
duar Kishën Ortodokse në provincë, nxorrën jashtë saj priftërinjtë grekë dhe emëruan 
priftërinj vendës në vend të tyre. Porta e kishte mbështetur për një kohë të gjatë 
patriarkun për të mbajtur rendin e miletit, por tani ajo u dorëzua përballë këmbënguljes së 
bullgarëve për të mos shkaktuar që ata të bashkoheshin me rebelët boshnjakë dhe nxorri 
një dekret për njohjen e një eksarkie të pavarur bullgare (1864), me juridiksionin të 
shtrirë, gjithashtu, edhe mbi ato zona të Maqedonisë, në të cilat të paktën dy të tretat e 
popullsisë votonin për t’u bashkuar me të. Kështu, Greqia, Serbia e Bullgaria nisën atje 
mosmarrëveshjet territoriale që do të zgjasnin një gjysmë shekulli. 
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Nëpërmjet veprës monumentale të Midhat pashait, në fillim në provincën e Nishit (1861 
– 1863) dhe pastaj në provincën e Danubit, osmanët u përpoqën ta vënë nën kontroll 
thirrjen për nacionalizëm sllav në Bullgari. Midhati u përpoq të zbulonte e të shëronte 
shkaqet e pakënaqësisë e të banditërisë dhe të vendoste sigurinë si për myslimanët, ashtu 
edhe të krishterët. Ai ndërtoi rrugë e ura, krijoi një xhandarmëri të re të provincës, fali 
taksat e papaguara dhe pengoi imigrantët nga Serbia e Vllahia që të hynin në vend për të 
nxitur trazira. Ai e ktheu Bullgarinë në një provincë shembull, duke ngritur ekonominë e 
saj dhe duke përfshirë bullgarët në këshilla konsultativë të të gjitha niveleve. Ai organizoi 
banka bujqësore për të shpëtuar fshatarët nga fajdexhinjtë, ngriti linja avulloresh mbi 
Danub dhe një sistem postar, si dhe zhvilloi shkolla shekullare në të gjitha nivelet, 
përfshirë shkollat e veçanta për jetimët e për të varfërit. 
 
Kjo ishte një arritje e shquar, por shumë e vonuar. Grumbullimi efikas i taskave çoi 
vetëm në pakënaqësi të reja, pavarësisht nga mirëqenia që erdhi si rrjedhim i punës së 
Midhat pashait. Eksarkia Bullgare e nxiti më tej lëvizjen për autonomi politike e fetare, 
pavarësisht nga fakti se afro një e treta e bullgarëve ishin myslimanë, përfshirë pomakët 
sllavë vendës që kishin pranuar Islamin në shekujt e gjashtëmbëdhjetë e të 
shtatëmbëdhjetë dhe jetonin kryesisht në Rodope. Burimeve të pakënaqësisë, në këtë 
kohë, iu shtuan edhe mijëra refugjatët çerkezë e tartarë të Krimesë, që u vendosën në 
Bullgari nga qeveria osmane dhe që, nën hidhërinë e shkaktuar nga rusët që i kishin 
dëbuar prej shtëpive të tyre, e pasqyruan zemërimin e tyre ndaj sllavëve bullgarë. Rusia, 
që i kishte detyruar vetë tartarët dhe çerkezët që të mërgojnë, tani u vu në krye të 
kritikave ndaj qeverisë osmane për dështimin e kësaj të fundit në kontrollimin e këtyre 
refugjatëve. Osmanët bënë ç’mundën, por problemet financiare nuk lejonin rritjet e 
mëdha që nevojiteshin në garnizonet dhe në xharndarmëritë vendëse. Kjo bëri që ata të 
detyrohen t’u drejtohen vullnetarëve provincialë, të quajtur “bashibozukë” (başıbozuk), 
shumë prej të cilëve ishin nga burrat e fiseve të Dobrucës, si dhe imigrantë të rinj nga 
Krimeja. Pak mëshirë mund të pritej prej tyre dhe qeveria osmane e pati shumë të 
vështirë të kontrollonte mënyrën, me të cilën ata i trajtonin bullgarët rebelë. 
 
Pavarësisht nga reformat e Midhatit dhe nga mirëqenia e përgjithshme që erdhi prej tyre, 
kundërshtitë bullgare ndaj Portës vazhduan. Shumica e agjitatorëve sllavë vendës ishin 
bij të bullgarëve të pasur, të rinj që ishin arsimuar në shkollat e reja të Tanzimatit, si dhe 
në ato të misionarëve. Pasi Midhati i shtypi të gjitha përpjekjet në revoltë, nacionalistët 
bullgarë u arratisën për në Serbi e Principata, ku planifikuan kryengritjen e tyre, 
megjithëse shpesh nuk ishin në njëmendje për çështje si, për shembull, duhej të kërkonin 
autonomi apo pavarësi, çfarë lloj ndihme të huaj duhej të siguronin dhe çfarë lloj 
kushtetute duhej të kishte shteti i ri bullgar. Një radhë komitetesh bullgare revolucionare 
u organizuan për të nxitur dhe udhëhequr një kryengritje masive bullgare kundër 
osmanëve dhe u vunë në pritje për çastin e duhur. Në vitin 1870, grupet e ndryshme 
nacionaliste iu bashkuan Komitetit Qendror Revolucionar Bullgar dhe ranë në ujdi që për 
të fituar pavarësinë duhen përdorur dhuna e revolucioni dhe jo bisedimet. 
 
Grupi i ri ishte i mbështetur kryesisht në Serbi. Ai u zhvillua shumë ngadalë, për arsye se 
në Bullgari mundi të gjente vetëm pak mbështetës, përveç konsujve rusë në Rusçuk dhe 
Filibe, si dhe një numër të vogël intelektualësh. Një përpjekje, më në fund, u bë për të 
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përgatitur vatrën e një kryengritjeje në malet Ballkan, pranë Filibeut dhe Pazarxhëkut (2 
maj 1876). Ignatjevi luajti një lojë të dyfishtë, duke nxitur Nedimin që të shtypte 
ashpërsisht rebelët nga njëra anë dhe duke emëruar njerëz të paaftë për t’u marrë me 
punët ushtarake e politike nga ana tjetër, duke nxitur, kështu, revolta të mëtejshme që 
osmanët nuk mundeshin t’i shtypnin. Revoltat tani u përhapën, duke çuar në masakra të 
qindra myslimanëve dhe në pushtimin e fortesave kryesore osmane në afërsi të qafave të 
maleve Ballkan. Ndërsa garnizoni vendor në Filibe ishte shumë larg dhe s’mund të bënte 
asgjë, guvernatori ishte i detyruar t’u drejtohej milicive vullnetare të bashibozukëve, të 
cilat u bashkuan me ato trupa të rregullta që ekzistonin për të mbrojtur fshatrat 
myslimane dhe për të shtypur revoltën (11 maj – 9 qershor 1876). Disa masakra e 
kundërmasakra pasuan mes fshatrave myslimane e të krishtera, kurse forcat e rregullta 
osmane përpiqeshin të rivendosnin rendin dhe sigurinë për të gjithë. Mirëpo tani forcat e 
propagandës evropiane iu vunë punës. Ndërsa jo më shumë se 4,000 të krishterë bullgarë 
ishin vrarë (nga të cilët shumica myslimanë), shtypi britanik trumpetoi akuzat për 
“tmerret bullgare”, duke pretenduar se mijëra fshatarë të krishterë të pambrojtur ishin 
masakruar nga myslimanë fanatikë. Misionarët amerikanë vlerësuan se afro 15,000 të 
krishterë ishin vrarë dhe bullgarët i rritën këto vlerësime nga 30,000 në 100,000. Uilliam 
Gledston (William Gladstone) e mposhti me sukses Disralein duke hedhur poshtë 
politikat turkofile të këtij të fundit në dy dhjetëvjeçarët e shkuar, duke akuzuar 
myslimanët në Bullgari e Bosnjë për të gjitha llojet e mizorive dhe duke mos e marrë 
parasysh faktin se edhe myslimanët ishin masakruar dhe se trupat osmane po vepronin 
për të rivendosur rendin. Opinioni publik në Angli qe aq i trazuar, saqë ishte e pamundur 
për Disraelin apo për këdo tjetër që të propozonte ndërhyrje britanike për të shpëtuar 
Perandorinë Osmane nëse rusët tani do të ndërhynin. Ajo që i hodhi më shumë benzinë 
këtij zjarri ishte një ngjarje që ndodhi në Selanik më 6 maj, kur një vajzë e krishterë 
bullgare pranoi Islamin dhe për këtë shkak u kap nga një grup grekësh në stacionin 
hekurudhor që i shqyen shaminë e kokës dhe rrobat. Një turmë myslimanësh doli rrugëve 
për t’u hakmarrë për fyerjen. Gjatë trazirave që lindën, u vranë konsulli frëng dhe ai 
gjerman. Megjithëse vrasësit u dënuan dhe u varën menjëherë, kjo jo vetëm që nuk i dha 
fund zhurmës në shtypin evropian, por solli edhe probleme të reja në Stamboll. 
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Revolta e softave 
 
Të gjitha lajmet që po mbërrinin në Stamboll për masakrat e fshatarëve myslimanë të 
pambrojtur në Bosnjë e në Bullgari, për shtrembërimet e ngjarjeve në shtypin evropian që 
dukej i etur për gjak mysliman, si dhe ndërhyrjet diplomatike në mbështetje të rebelëve të 
Ballkanit nxitën zemërimin e myslimanëve në mbarë Perandorinë. Megjithëse shtypi i 
Stambollit ishte vënë nën censurë të ashpër, u përhapën zëra se Nedimi po planifikonte të 
sillte trupa ruse në vend për të mbajtur rendin. Dyqanhxinjtë filluan t’i shesin armë kujtdo 
që mundej të paguante. Evropianët dhe të krishterët nisën t’u tremben raprezaljeve të 
myslimanëve, ndaj edhe mbyllën dyqanet e tyre dhe i dërguan, madje, familjet e veta me 
pushime të zjgatura në Evropë. Ignatjevi fortifikoi ambasadën ruse. Midhat pashai, 
tashmë jashtë qeverisë, dhe Hysen Avniu, dikur serasker, ishin heronjtë e çastit, jo vetëm 
mes liberalëve, por edhe mes ulemasë dhe studentëve fetarë që i kthyen sytë drejt tyre për 
të shpëtuar Perandorinë dhe vëllezërit e tyre në Ballkan nga rusët. 
 
Më 8 maj 1876, studentët e shkollave fetare (softa) lanë mësimin dhe iu bashkuan 
tubimeve popullore në xhaminë kryesore dhe në sheshet e hapura të Stambollit, duke 
dënuar qeverinë për frikën e treguar përballë masakrave në shkallë të gjerë të 
myslimanëve, si dhe përballë ndërhyrjes evropiane. Abdylazizi, në fillim, u mundua t’i 
qetësojë demonstruesit duke zëvendësuar shejhulislamin me një partizan të reformës, 
hafiz Hajrullah efendiun, por kjo vetëm sa u dha guxim studentëve që të kërkonin edhe 
shkarkimin e Nedimit dhe kjo u bë më 12 maj. Sulltani përsëri u përpoq të vinte nën 
kontroll gjendjen duke emëruar një njeri të tijin, Myterxhim Ryshty pashain, si kryevezir, 
ndërsa Midhatin e emëroi ministër pa portofol dhe Hysen Avniun ministër të luftës. Për të 
siguruar mbështetje popullore, ministria e re hodhi poshtë një marrëveshje të fundit 
financiare, për të cilën ishte biseduar me bankierët e huaj me qëllim të zgjidhjes së 
borxhit duke lëshuar bono të reja me interesa të ulëta, me arsyetimin se lëshimi i bonove 
të reja, sado që të ishte interesi, do t’u sillte fitime vetëm këtyre të fundit, që siguronin 
komisione nga çdo bono e sjellë në vend dhe e shitur. Kriza financiare mbeti, në këtë 
mënyrë, e pazgjidhur, duke i trazuar më tej marrëdhëniet e Portës me fuqitë e mëdha në 
këtë çast kritik. 
 
 
 
Rrëzimi i Abdylazizit 
 
Dëshira e vazhdueshme e Abdylazizit për të mbajtur pushtetin e çoi atë në konflikt me 
ministrinë e re. Hysen Avniu duket të jetë vënë në krye të mbështetësve të mendimit për 
rrëzimin e tij në përfitim të princ Muratit. Midhati, ndërsa nuk i kundërvihej kësaj ideje, 
duket të jetë përpjekur, gjithashtu, ta bindë sulltanin që të pranojë një kushtetutë për të 
shmangur një rrëzim të tillë. Si kreu i ushtrisë, Hysen Avniu pritej të vihej në krye të 
ndonjë grushti shteti dhe, në këtë mënyrë, të shfaqej si figura udhëheqëse e regjimti të ri. 
Ai siguroi ndihmën e Sulejman pashait, drejtues i Akademisë Ushtarake (Harbiye) dhe 
mbështetës i fuqishëm i idesë se një kushtetute dhe i reformës. Frika nga zbulimi solli 
zbatimin e planeve më herët nga ç’ishte menduar. Në mëngjes herët, më 30 maj, Pallati i 
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Dollmabahçesë u rrethua nga dy batalione nën komandën e Sulejman pashait, si dhe nga 
disa anije në breg. Në fillim, Murati kundërshtoi të linte apartamentet e tij, nga frika se 
mos po e joshnin për ta çuar drejt vrasjes, por në fund ai pranoi të shkonte në ministrinë e 
luftës dhe të merrte fronin pasi mori një dokument të shkruar, ku i thuhej se kryeveziri po 
e priste. Shqetësimi i Muratit vazhdoi edhe pas ngjitjes në fron, kur Abdylazizi u përcoll 
për në Pallatin e Topkapësë. 
 
 
 
Ditët e para të Muratit 
 
Pavarësisht nga sjellja nervoze e fillimit, Murati V, në fillim, u duk se po vinte në jetë atë 
karakter që kishte treguar që në rini, si një njeri i zgjuar dhe largpamës. Sasinë e madhe të 
sendeve të çmuara që gjeti në pallatin e Jëlldëzit ai e dorëzoi në thesar, duke balancuar 
buxhetin të paktën për atë vit. Ndërsa nuk u shpreh hapur për një kushtetutë, Murati, 
sikurse edhe Mehmet Ryshtyja, që ishte ende kryevezir, u duk se paralajmëroi pranimin e 
saj duke përmendur “vullnetin e popullit” në ligjërata që kishin të bënin me regjimin e ri. 
Fakti se Murati ishte i sinqertë në interesin për reformën tregohet në dekretin e tij të parë, 
në të cilin urdhëroi ndryshime madhore në organizimin e Këshillit të Shtetit dhe të disa 
ministrive, si dhe i dha fund në mënyrë vullnetare të gjitha kontributeve të thesarit në 
fondin e tij vetjak; një shumë prej afro 30 milionë kurushësh në vit. Sheriati duhej të 
ruhej, të gjithë shtetasit duhej të ishin të lirë e të barabartë si osmanë, pa dallime si ato 
fetare apo racore, duhej të punonin së bashku për atdheun, shtetin dhe kombin. Por jo 
gjithçka shkoi mirë me Muratin. Ngjarjet e ngjitjes në fron duket se e hidhëruan atë më 
shumë nga ç’u mendua në fillim. Midhati, më pas, pohoi se iu desh të qëndrojë në pallat 
për dy net pas ngjitjes së Muratit në fron, për arsye se sulltani i ri nuk dëshironte të 
mbetej vetëm. Trysnia ndaj tij u shtua pas përçarjes mes koalicionit të ministrave që e 
kishin vendosur atë në fron, ndërsa Midhati tani po përgatiste projektin e një kushtetute 
që do të vinte si kusht një parlament të zgjedhur dhe përgjegjësi ministeriale, ndërsa 
kryeveziri dhe Hysen Avniu i luteshin sulltanit që hëpërhë ta hidhte poshtë këtë ide. 
 
Ndërkohë, Abdylazizi jetonte dhe gëzonte shëndet të plotë, ndërsa Murati reagonte ndaj 
grindjeve të ministrave të tij me frikën se mos mbështetësit e sulltanit të vjetër e rikthenin 
atë përsëri në fron. Shkëmbimi i korrespondencës nga ana e Muratit me paraardhësin e tij 
vetëm sa e përforcoi këtë frikë dhe e shtyu atë ta transferonte Abdylazizin në Pallatin 
Ferije. 
 
Mirëpo ditën e djelë, më 4 qershor 1876, Abdylazizi u gjet i vdekur në dyshemenë e 
banesës së tij të re, me venat të prera dhe me një arterie të çarë, me sa duket viktime e një 
vetëvrasjeje të kryer me një palë gërshërë që i ishin lënë për të shkurtuar flokët dhe 
mjekrën. Ministrat shoqëruan kryevezirin Mehmet Ryshty në vendin e ngjarjes, si dhe një 
komision hetimor të përbërë prej 19 mjekësh të njohur, përfshirë disa mjekë që punonin 
për ambasadat e huaja, të cilët pohuan vetëvrasjen dhe kjo u duk sikur i dha fund çështjes. 
Mirëpo nuk zgjati shumë dhe nisën të qarkullojnë zëra se Abdylazizi ishte vrarë, ndoshta 
nga Hysen Avniu dhe Midhati, për të penguar rikthimin e tij në fron. Po cilido që të ishte 
shkaku i vdekjes së Abdylazizit, ngjarja qe shkatërruese për Muratin. Duke qenë i prishur 
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mendsh që në fillim nga ngjarjet që kishin çuar në ardhjen e tij në fron, tani gjendja e tij u 
përkeqësua edhe më shumë.262 
 
 
 
Incidenti i Hasan Çerkezit 
 
Politika osmane u turbullua edhe nga një tjetër ngjarje e dhunshme që rriti frikën dhe 
trishtimin e sulltanit. Më 15 qershor 1876, Hasan Çerkezi (Çerkes Hasan), vëllai i gruas 
së dytë të Abdylazizit dhe anëtar i stafit personal të princ Jusuf Izedinit (Yusuf İzzeddin), 
hyri me dhunë në një takim ministerial në shtëpinë e Midhatit dhe vrau Hysen Avniun 
dhe ministrin e jashtëm, Reshit pashain, si dhe plagosi disa të tjerë, me sa duket për shkak 
të disa përballjeve personale që kishte pasur më parë me seraskerin, si dhe për t’u 
hakmarrë për atë që ai vlerësonte të kishte qenë roli i këtij të fundit në vdekjen e 
Abdylazizit. Hasan Çerkezi, më pas, u gjykua, u dënua dhe u var (18 qershor 1876), por 
tek konservatorët u përhapën zëra se e gjithë ngjarja ishte përgatitur nga Midhati me 
qëllim që të hiqte qafe të vetmin ministër që kishte aq forcë sa të mos e lejonte atë të 
sundonte në qeveri dhe të siguronte miratimin për kushtetutën. 
 
 
 
Qasja ndaj kushtetutës 
 
Pavarësisht nga zhurma që pasoi vdekjen e Hysen Avniut, Midhati e nxiti qeverinë që të 
mbështeste hapur kushtetutën që po përgatitej. Miqtë Osmanë të Rinj të Midhatit, të 
rikthyer nga mërgimi, e ndihmuan që të zhvillonte e të ushqente interesin publik për 
kushtetësinë. Zija beu u emërua nënsekretar i arsimit. Namik Qemali dhe kolegët e tij 
filluan të botojnë lirisht, të sulmojnë konservatorët dhe të mbrojnë parlamentarizmin. Me 
nxitjen e ambasadorit britanik, Midhati punoi jo vetëm në kabinetin qeveritar, por edhe 
me krerët e ulemasë, duke siguruar pëlqimin e tyre për një këshill përfaqësues në nivel 
qëndror, pak a shumë si Këshilli i Shtetit dhe që do të përfshinte të kristherë, por vetëm 
për të kontrolluar politikat financiare të qeverisë dhe për të ndihmuar në balancimin e 
buxhetit.263 
 
 
 
Kriza e parë ballkanike 
 
Këto përpjekje u goditën përkohësisht nga kriza ndërkombëtare, të përforcuara prej 
pohimeve në shtypin evropian për masakra në shkallë të gjerë në Bullgari. Lajmet e 

                                                 
262 Davison, f. 317 – 346; Mahmud Celaluddin, “Mirat ul-Hakikat”, I, 96 – 106; Haluk 
Şehsuvaroğlu, “Sultan Aziz, Hayatı, Hal’i, Ölümü”, Stamboll, pa datë, 86 – 205; İ. H. 
Uzunçarşılı, “Yıldız”. 
263 Davison, f. 346 – 349; “Levant Herald”, 17 korrik 1876. 
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përhapura ndezën jo vetëm britanikët e francezët, por edhe masat në Serbi, të cilat 
ndiheshin pranë vëllezërve të tyre bullgarë. Në fillim, princ Milani shpresoi të shmangte 
luftën, por, nën trysninë ruse, ai nënshkroi një aleancë me Malin e Zi (26 maj) dhe pastaj 
bëri një shpallje të fshehtë lufte ndaj Portës (30 maj), i ndjekur nga aleati i tij. Mirëpo 
përveç disa përplasjeve kufitare, qetësia u ruajt. Nga 9 qershori, kryeveziri mundi të 
informonte Milanin për shtypjen e revoltës bullgare dhe të premtonte se të gjitha të drejtat 
do të respektoheshin. Mirëpo Milani dërgoi një ultimatum në lidhje me Bosnjën dhe 
Hercegovinën, duke pretenduar se shtypja osmane atje kishte dëmtuar tregtinë dhe 
interesat ekonomike të Serbisë, si dhe krenarinë e saj kombëtare. Ai kërkoi që të 
emërohej guvernator i saj, në mënyrë që trupat serbe të mund të pushtonin provincën dhe 
të rikthenin rendin dhe që Hercegovina t’i dorëzohej Malit të Zi në të njëjtën kohë! Siç 
mund të pritet, osmanët kundërshtuan që ta pranojnë këtë. Më 2 korrik, Milani shpalli 
luftë të hapur dhe Nikolla bëri të njëjtën gjë një ditë më pas, mre pretekstin se trupat 
osmane në Hercegovinë kishin shkelur kufirin e tij jugor gjatë ndjekjes së rebelëve. 
Kështu, nisi kriza e parë e Ballkanit. Shpalljet e luftës i shtrënguan Rusinë dhe Austrinë 
që të bashkërendojnë reagimet dhe synimet e tyre në Rajhshtat (8 korrik), në jug të 
Bohemisë. Marrëveshja parashikonte që ato të qëndronin hëpërhë jashtë konfliktit, por 
nëse osmanët i mundnin serbët dhe malazezët, ato do të hidhnin hapat e nevojshme për 
t’u siguruar që sulltani nuk do të përfitonte, por, në vend të kësaj, do t’i jepte Malit të Zi 
pavarësinë, ndërsa për Bosnjën dhe Hercegovinën do të vendoste në mënyrën e 
paracaktuar nga memorandumi i mëparshëm i Berlinit. Tekstet ndryshonin nga njëri-tjetri 
në lidhje me atë që do të ndodhte nëse osmanët humbnin. Versioni austriak shpallte se 
austriakët do të merrnin Bosnjën dhe Hercegovinën në këmbim të fitimeve ruse në 
Besarabi dhe në Anadollin Verilindor, ndërsa përfitimet e Serbisë do të kufizoheshin me 
Novipazarin dhe Servinë e Vjetër. Versioni rus, nga ana tjetër, parashikonte që pjesë të 
Bosnjës e të Hercegovinës të merreshin nga Serbia e Mali i Zi, kurse habsburgët të 
merrnin vetëm Kroacinë osmane dhe pjesë të Bosnjës pranë kufirit austriak për të 
baraspeshuar fitimet ruse. 
 
Opinioni publik rus ishte gjerësisht i entuziazmuar për veprimet e Serbisë e të Malit të Zi, 
por duke qenë se cari nuk dëshironte ende të ndërhynte hapur, dashamirësia ishte e 
vetmja gjë që pansllavët mund të jepnin, megjitëhse qindra vullnetarë rusë shkuan në 
Serbi dhe gjenerali rus Çernajev u emërua komandant i ushtrisë serbe. Por aleanca 
ballkanike, tashmë, ishte dobësuar. Mbreti Karol i Principatave të Bashkuara qëndroi 
jashtë aleancës, duke mos dashur të ndihmojë asnjërin prej fqinjëve të tij që të zgjerohen, 
megjithëse u përpoq që ta shfrytëzonte krizën për të rritur ndikimin e vet në Stamboll, 
duke kërkuar që kombi i tij tani të quhej Rumani dhe që atij t’i lejohej të vendoste 
komisionerin e tij në Stamboll për ta përfaqësuar atë pranë Portës dhe tek ambasadorët e 
huaj. Greqia, gjithashtu, qëndroi asnjanëse, megjithëse e shfrytëzoi gjendjen për t’i shtyrë 
grekët e Kretës që të bashkëpunonin në zgjedhjet që po mbaheshin në atë kohë për 
këshillat administrative, me shpresën se Porta do të detyrohej t’u njihte atyre përfaqësim 
në përpjesëtim me numrin e tyre dhe jo thjesht barazi me myslimanët. Serbia nuk ishte 
gati për një luftë, veçanërisht kundër një ushtrie osmane që ishte ringritur dhe i ishin 
dhënë pushkë e topa moderne gjatë viteve të fundit të Abdylazizit. Milani, gjithashtu, 
zgjodhi t’i ndante ato forcat që kishte, duke shpresuar që të bashkohej me malazezët në 
pushtimin e Bosnjës, ndërsa do t’u bënte qëndresë forcave osmane që do të hynin nga 



 226 

Bullgaria e Maqedonia. Mirëpo kjo i zvogëloi aq shumë forcat e udhëhequra nga 
Çernajevi, saqë osmanët mundën t’i shpartallonin ato në një betejë njëjavore në 
Aleksinac (19 – 24 gusht 1876), por më pas ato nuk e vijuan më tej fitoren për shkak të 
frikës nga ndërhyrja e huaj. Malazezët kishin qenë relativisht të suksesshëm përgjatë 
kufirit boshnjak kundër garnizoneve osmane të drejutara nga Ahmet Muhtar pashai, por 
pas humbjes së serbëve, edhe ata u tërhoqën shpejt dhe kriza, në këtë mënyrë, u zbut. 
 
 
 
Rrëzimi i Muratit V 
 
Në Stamboll, Midhati po punonte ende me projektkushtetutën e tij, por zemërimi popullor 
kundër Evropës kërkonte vëmendje të menjëhershme. Mbërritja e përforcimeve nga 
Egjipti dhe Tunizia krijuan një atmosferë të ndezur fetare në kryeqytet. Ndërkohë, 
humbja e përkohshme e të ardhurave nga Bosnja dhe Bullgaria, e gërshetuar me koston e 
moblizimit të ri dhe me vërshimin e refugjatëve nga provincat rebele, e bënte të 
pamundur për qeverinë qoftë edhe që të synonte t’i pagunate interesat e obligacioneve. 
Kështu, në korrik, Mehmet Ryshtyja i pezulloi të gjitha pagesat e borxhit, duke shkaktuar 
një reagim të tmerrshëm në qarqet bankare evropiane. Në dëshpërim e sipër, kryeveziri u 
kërkoi shtetasve pagesa vullnetare taksash e borxhesh, të cilat në shumë vende, në fakt, 
kërkoheshin pavarësisht nga mundësia për të paguar. U shtyp kartëmonedhë e re pa 
ndonjë mbështetje reale. Ajo shpejt filloi të zhvlerësohej, duke e rrënuar bashkë me të 
edhe tërë sistemin financiar osman. Ndërsa mijëra njerëz ishin dërguar në ushtri, shumë 
drithëra u lanë pa u korrur në ara, duke e dëmtuar edhe më tej gjendjen financiare, si dhe 
duke shkaktuar uri e mjerim në mbarë Perandorinë. 
 
Për të përballuar krizën e brendshme e të jashtme, ishte nevoja e një udhëheqje të fortë, 
por gjendja e Muratit V nuk tregonte ndonjë shenjë përmirësimi. Një mjek vienez, që 
kishte trajtuar më parë mbretëreshën Viktoria, erdhi në Stamboll më 10 gusht dhe u ftua 
nga qeveria që të vizitonte sulltanin. Ai bëri të ditur se sulltani ishte nervoz dhe në 
gjendje depresioni, por mund ta merrte përsëri veten nëse nuk do të pinte më dhe nëse 
përpiqej të pushonte. Po Murati ishte ende kreu i shtetit. Nënshkrimi i tij ishte i 
nevojshëm për t’u dhënë vlerë ligjeve e dekreteve, marrëveshjeve diplomatike dhe 
vendimeve të tjera madhore. Ishte e vështirë për qeverinë që të vepronte pa të. Kështu, u 
hodhën mendime që princ Abdylhamiti të marrë fronin ose, të paktën, të pranojë një 
regjencë në vend të Muratit. Mirëpo për regjencën osmanët nuk kishin ndonjë precedent 
dhe Abdylhamiti këmbëngulte se do të pranonte të qeveriste vetëm pasi një ekzaiminim 
mjekësor të tregonte se Murati ishte i pashërueshëm. Abdylhamiti duket të ketë qenë krejt 
i gatshëm për të fituar fronin. Ai ishte një princ mendjemprehtë e ambicioz, i arsimuar 
mirë, i njohur me idetë liberale dhe i bindur se ai mund ta shpëtonte Perandorinë. Për të 
siguruar mbështetjen e Midhatit, ai u takua me të jashtë pallatit, në një banesë private, 
dhe i premtoi atij se nëse bëhej sulltan, do të miratonte kushtetutën, do të vepronte vetëm 
me këshillimin e ministrave dhe do të emëronte njerëzit e tyre si sekretarë të pallatit. 
Midhati pranoi, pasi pa në këtë rregullim të ri premtimin për një regjim parlamentar. 
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Kështu, më 31 gusht, qeveria vendosi largimin e Muratit nga froni. Shejhulislami nxorri 
një fetva që justifikonte këtë veprim mbi bazën e paaftësisë shëndetësore, e cila 
mbështetej në deklarimin mjekësor të nënshkruar nga disa mjekë të Stambollit që 
deklaruan se nuk kishte të ngjarë që Murati të mund ta merrte veten ndonjëherë. Një ditë 
më pas, të gjithë të shquarit u mblodhën në sallat e Këshillit Perandorak në Pallatin e 
Topkapësë. Murati u rrëzua dhe të gjithë u betuan për besnikëri ndaj Abdylhamitit II, si 
sulltani i ri. Murati, pas kësaj, shkoi të jetonte në Pallatin e Çëraanit. Gjendja e tij 
mendore u përmirësua sapo u çlirua prej shqetësimeve të udhëheqjes së shtetit, çka e 
shtyu atë të merrej pak me politikë dhe t’u hynte disa përpjekjeve të pasuksesshme për të 
rifituar fronin, dersa vdiq prej shkaqesh natyrore më 29 gusht 1904. Kështu, Murati i 
paqëndrueshëm mendërisht u zëvendësua nga njeriu që do të sundonte jetën osmane për 
33 vitet që do të pasonin. 
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KAPITULLI 3 
 

PIKA KULMORE E TANZIMATIT: 
MBRETËRIMI I ABDYLHAMITIT II, 1876 – 1909 

 
 
Abdylhamiti II erdhi në fron në moshën e re 34 vjeçare. Ai kishte lindur nga njëra prej 
konkubinave të Abdylmexhidit, Tirimyzhgjan Kadën (Tirimüjgân Kadın), pak kohë pas 
ardhjes së të atit në fron, më 21 shtator 1842. Gjatë viteve të tij si princ, ai duket të jetë 
shquar mes vëllezërve të tij të tjerë duke shmangur stilin e ri evropian të fjalëve boshe që 
po hynte në pallat nën ndikimin e të atit, duke shmangur teprimin për të shkuar gjer në 
koprraci. Ai kalonte, gjithashtu, një pjesë të madhe të kohës jashtë apartamenteve të tij në 
Pallatin e Dollmabahçesë në një shtëpi verore në Bosfor, mbi Tarabja (Tarabya), një 
pallat i vogël e i këndshëm në Qaëthane (Kâğıthane), mbi Kepin e Artë, në shtëpinë e të 
ëmës në Maçka, në fshat, jashtë Bejollusë dhe në pallatin e së motrës, duke shfrytëzuar 
rastin për të takuar osmanë të të gjitha rangjeve dhe disa të huaj, me të cilët diskutonte 
për problemet e Perandorisë dhe mënyrën se si mund të zgjidheshin ato. Në këto ditë të 
hershme, atij i qëndruan pranë në veçanti një anglez i quajtur Tomson (Thompson), që 
kishte në zotërim një fermë ngjitur me atë të tijën në Tarabja, si dhe dy zyrtarë të 
Tanzimatit, Ibrahim Ethem efendiu (İbrahim Ethem Efendi) dhe Mehmet Esat Safet 
efendiu (Mehmet Esat Saffet Efendi), minitrat më të famshëm të arsimit në shekullin e 
nëntëmbëdhjetë, që më pas do t’i shërbenin atij për njëfarë kohe si kryevezirë. Financat e 
tij vetjake mbaheshin nga bankieri i mirënjohur armen i Gallatës, Hagop Zarifi beu, prej 
të cilit ai fitoi atë njohuri mbi financën dhe ekonominë që do t’i shërbente shumë në 
kohët e mëvonshme. Princi i ri ishte, pra, një djalosh i sinqertë, megjithëse nganjëherë i 
ashpër e kryeneç, i vendosur për t’u përgatitur në mënyrën më të mirë që mundej për 
detyrën e shpëtimit të Perandorisë. 
 
 
 
Kriza ndërkombëtare 
 
Fillimet e mbretërimit të tij nuk ishin fort të mbara. Princi Milan iu përgjigj me 
propozime paqeje shpartallimit në Aleksinac, që kishte ndodhur vetëm një javë përpara 
ngjitjes në fron të Abdylhamitit. Mirëpo agjentët e Ignatjevit në Beograd nxitën ethe të 
reja lufte, pavarësisht nga fakti se në Shën Petersburg cari dhe shumica e ministrave të tij 
në atë kohë e kishin kundërshtuar mendimin e përhapjes së ndikimit rus nëpërmjet 
Serbisë, duke mbështetur, në vend të kësaj, një Bullgari të madhe e të pavarur, që do të 
krijohej në kurriz të synimeve serbe në jug dhe që do të shërbente si një gurkyç i fuqisë 
ruse në rajon. Ambasadorët në Stamboll e këshilluan Portën të tregohej e kujdesshme dhe 
të pranonte afrimin e Milanit, por përgjigjja osmane, e vonuar prej ngjarjeve të ngjitjes në 
fron të sulltanit të ri, ishte se serbët po shfrytëzonin vetëpërmbajtjen e osmanëve për t’u 
riarmatosur dhe se fuqitë e mëdha duhej të garantonin Perandorinë ndaj një sulmi të ri 
përpara se të ajo të binte në ujdi për paqen. Pavarësisht nga agjitacioni pansllav, Milani i 



 229 

ofroi besnikëri sulltanit të ri, për t’u lejuar forcave osmane që të zënë katër fortesat 
kryesore në vend, në Beograd, Bëgyrdelen, Semendria dhe Fethulislam, për të shpërndarë 
milicinë kombëtare serbe dhe për t’i kthyer nacionalistët bullgarë që ishin arratisur në 
territorin serb, si dhe për të rritur haraçin për të dëmshpërblyer Portën për dëmet e 
shkaktuara gjatë luftës. Së fundi, Milani u shpreh i gatshëm të përfundonte pjesën e 
Rumelisë të hekurudhës Beograd – Nish, që do t’u lejonte osmanëve të kishin lidhje të 
drejtpërdrejta me Evropën, një synim ky që ishte goditur për një kohë të gjatë nga serbët. 
Fuqitë e mëdha i mbështetën të gjitha propozimet e Milanit, përveç atyre që kishin të 
bënin me kufizimin e forcave të tij të armatosura de me vendosjen e garnizoneve osmane 
në territorin e tij. Britania deshi të shtonte kushte për të shtrënguar Portën që t’u jepte 
autonomi Bosnjës e Hercegovinës dhe të premtonte reforma madhore në Bullgari, por 
këto, në përfundim, u përjashtuan për të mos e shtyrë më tej zgjidhjen e krizës. 
 
Po ndërsa ambasadori rus në Stamboll i pranoi propozimet e reja, Çernajevi, që ishte ende 
udhëheqës i ushtrisë serbe, dhe pansllavët e Beogradit, e detyruan Milanin t’i hedhë ato 
poshtë. Serbët sulmuan pozicionet osmane dy herë në Aleksinac (22/23 shtator dhe 28 
shtator) dhe u shpartalluan, ndërsa shumë prej oficerëve rusë humbën jetën. Milani 
mobilizoi çdo mashkull të aftë fizikisht që mundi të gjente në Beograd dhe i nisi për në 
front, në krye të një brigade zulmëmadhe. Në Stamboll, Ignatjevi ndërhyri, duke 
kërcënuar me sulme ruse nëse serbët nuk liheshin të qetë. Ultimatumi pati sukses; ushtria 
osmane u thirr të kthehej nga Serbia (3 nëntor 1876); dhe rekrutët e milicia u dërguan në 
shtëpitë e tyre për të lehtësuar ngarkesën e tmerrshme financiare. 
 
Mundësia e ndërhyrjes ruse kërcënonte luftë me Austrinë, e cil kishte synimet e saj në 
Ballkanin perëndimor. Një ngjarje e tillë do të shkatërronte Lidhjen e Tre Perandorëve, të 
cilën Bismarku e kishte ruajtur për të përballuar synimet revanshiste të Francës në 
Evropë. Për të shpëtuar atë baraspeshë evropiane të fuqisë që ishte vendosur, Bismarku 
propozoi një ndarje të Perandorisë Osmane në një mënyrë që do të kënaqte si Austrinë, 
ashtu edhe Rusinë. E para do të merrte Bosnjën dhe Hercegovinën, ndërsa e dyta jo 
vetëm do të kishte Besarabinë jugore, por do të gëzonte njëfarë kontrolli edhe mbi 
Rumaninë e Bullgarinë. Franca do të shpërblehej me Sirinë e Britaninë, me Egjiptin dhe 
me disa ishuj të Mesdheut. Sidoqoftë, Disraeli, megjithëse i pasti të kufizuaara mundësitë 
e tij për të mbështetur tërësinë tokësore osmane për shkak të fushatës së “tmerreve 
bullgare” të Gledstonit, punoi për ta goditur këtë zgjidhje, në mënyrë që të shmangte 
rritjen e fuqisë së Austrisë dhe të Rusisë që ajo do të sillte, pavarësisht nga ndonjë 
kompensim që do t’u sigurohej Britanisë e Francës. Së fundi, kur sulmi osman ndaj 
Serbisë solli kërcënimin e një ndërhyrjeje ruse dhe të një lufte me Austrinë, Bismarku u 
tërhoq dhe pranoi propozimin e britanikëve për një konferencë ndërkombëtare në 
Stamboll për të zgjidhur çështjen (4 nëntor 1876). 
 
Portës nuk i pëlqeu ky mendim, pasi ai kishte të bënte edhe me këmbënguljen britanike 
që të riktheheshin kufijtë e paraluftës si në Serbi, ashtu edhe në Mal të Zi, por kërcënimet 
britanike për të lejuar rusët që të sulmonin dhe të mposhtnin ushtritë e sulltanit, më në 
fund, e detyruan atë të pranojë bisedimet. Një pjesë e madhe e këtyre bisedimeve u 
zhvilluan mes përfaqësuesve të huaj në javët e para të dhjetorit, kur ata u mblodhën në 
Stamboll për konferencën. Pas disa diskutimesh dhe debatesh, ata pranuan të largohen 



 230 

nga kufijtë e Serbisë e të Malit të Zi, pasi ato, me ndryshime shumë të vogla tokësore, 
ishin në të mirë të tyre dhe në kurriz të Bosnjës. Tashmë vërtet autonome, Bosnja do të 
ishte e bashkuar me Hercegovinën në një provincë të vetme dhe do të qeverisej nga një 
guvernator i emëruar nga sulltani dhe përgjegjës para tij, por me këshillën dhe miratimin 
e fuqive të mëdha. Ignatjevi tani shfaqte dëshirën e Rusisë për ta ngritur pozitën e saj në 
Ballkan në mbështetje të një Bullgarie të madhe, duke mbrojtur mendimin që ajo të 
merrte shumë prej Serbisë jugore dhe prej vendeve gjatë gjithë Egjeut e Detit të Zi, 
gjithmonë nën sovranitetin osman, por me një guvernator të krishterë të emëruar nga 
sulltani përjetë dhe me pushtimin ushtarak rus për të rregulluar administrimin e ri. 
Britanikët ia dolën t’i bindin rusët që të braktisin dëshirën për një dalje të Bullgarisë në 
Egje. 
 
 
 
Kushtetuta e vitit 1876 
 
Midhati e shfrytëzoi konferencën për të justifikuar shpalljen e menjëhershme të një 
kushtetute që do të vendoste qeverisjen parlamentare. Ai argumentoi se shpallja e saj do 
t’ua prishte mendjen fuqive të mëdha që të mos ndërhynin në punët e osmanëve me 
pretekstin e zbatimit të reformave. Nga ana tjetër, pasi erdhi në fron, Abdylhamiti 
dëshironte të fitonte pushtet për pallatin dhe iu vu me ngut punës për të lëshuar një 
dokument të tillë. Kështu, në vend të njerëzve të dëshiruar nga Midhati, ai emëroi në 
shërbimin e tij personal në pallat kunatin e tij, Damat Mahmud Xhelaledin pashain, që më 
parë kishte qenë ministër i tregtisë, si drejtues i shërbimit të brendshëm të pallatit 
(mâbeyin müşiri), si dhe me skllavin e këtij të fundit, Bahrem again, si kryeeunuk dhe dy 
prej të mbrojturve të tij, Sait Anglezit (İngiliz Sait) si ordinancë i tij dhe Saitin e Vogël 
(Küçük Sait) si kryeshkrues, duke formuar, kështu, klikën e tij në pallat, me Ahmet 
Xhevdetin e serasker Redif pashain si këshilltarët e tij kryesorë politikë. 
 
Midhat pashai përsëri e ruajti ndikimin e tij në qeveri, megjithëse tani vetëm si president i 
Këshillit të Shtetit. Në përgjigje të kërkesave të tij të vazhdueshme, Abdylhamiti (7 tetor) 
urdhëroi ngritjen e Komisionit Kushtetues për të punuar për përgatitjen e projektit të 
kushtetutës. Komisioni u vu nën kryesimin e Midhatit dhe kishte gjithsej 28 anëtarë, 
përfshirë 16 zyrtarë, 10 ulema dhe 2 ushtarakë. Prania e njerëzve si Xhevdeti do të 
thoshte se Midhati nuk e kishte më këtu atë mbisundim që kishte ruajtur në kabinet. 
Projektet vinin nga një numër anëtarësh, përfshirë Midhatin. Në tetor, pas një debati të 
konsiderueshëm, ai miratoi parlamentin, që do të përbëhej nga një dhomë me 120 anëtarë 
të zgjedhur, si të krishterë, ashtu edhe myslimanë, që do të shërbenin për afate trevjeçare, 
ndërsa një e treta e tyre do të zëvendësohej çdo vit. Dhoma e sipërme, që do të emërohej 
nga Porta, do të kishte 30 deri në 50 anëtarë. Propozimi u botua në gazeta, u miratua 
zyrtarisht nga të shquarit e Perandorisë më 10 tetor dhe u shpall më 28 tetor, me një 
guvernator të urdhëruar që të përgatiste menjëherë zgjedhjet. Ndaj edhe ka shumë pak të 
ngjarë, që përfaqësuesit e fuqive të mëdha, që u mblodhën në Stamboll një muaj më vonë, 
të mos ishin në dijeni të përpjekjeve osmane për reformë, sikurse pretenduan më vonë. 
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Mehmet Ryshtuja, ende kryevezir, u bashkua me njerëzit e sulltanit në hedhjen poshtë të 
kushteve që prireshin të kufizonin pushtetin e sulltanit, kështu që pranimi përfundimtar u 
shty ndërsa komisionit iu desh t’i rikthehej punës. Mirëpo afrimi i konferëncës 
ndërkombëtare i dha Midhatit levën e nevojshme për të shtrënguar rënien në ujdira, në 
mënyrë që kushtetuta përfundimtare të mund të prodhohej përpara se fuqitë e mëdha të 
mblidheshin. Projekti përfundimtar ishte gati më 1 dhjetor dhe u diskutua nxehtësisht në 
ditët që pasuan. Kushtet që i bënin gjuhët kryesore të pakicave gjuhë zyrtare e të 
barabarta me turqishten osmane u hodhën poshtë me arsyetimet se kjo do ta kthente 
parlamentin në një kullë të vërtetë të Babiloni. Dëshira e Abdylhamitit për të hequr 
kushtet në lidhje me përgjegjësinë ministeriale, gjithashtu, u pranua pavarësisht nga 
vërejtjet e Midhatit, duke i hequr, kështu, zemrën planit origjinal. Megjithëse vetëm 
Midhati dhe Ryshtyja mbështesnin një nen që garantonte lirinë e shtypit, ai, në 
përfundim, u pranua për të shmangur krizën në komision sapo po mblidheshin 
përfaqësuesit e fuqive të mëdha. Më 6 dhjetor, qeveria i dha miratimin përfundimtar 
punës së komisionit, por shpallja u vonua nga sulltani, që këmbëngulte për përfshirjen e 
një të drejtë të posaçme që do t’i lejonte atij të shpërngulte këdo që e konsideronte të 
rrezikshëm për sigurinë e shtetit. Ndërsa kjo dukej se shkonte në kundërshtim me shumë 
prej garancive të drejtësisë që përmbanin pjesë të tjera të kushtetutës, qeveria, së fundi, e 
pranoi atë dhe u shtua neni 113 për të marrë miratimin e sulltanit. 
 
Pasi puna e komisionit u përmbush, Midhati u emërua kryevezir për herë të dytë (19 
dhjetor 1876). Kushtetuta, e shpallur më 23 dhjetor 1876, përbëhej prej 119 nenesh të 
ndarë në 12 seksione, por nuk ishte dokumenti i stilit perëndimor, i përfytyruar në atë 
kohë apo më vonë prej vëzhguesve perëndimorë, si dhe mishëronte në vetvete përvoja e 
praktika të mëparshme osmane shumë më tepër nga sa dukej në sipërfaqe. Ajo vinte si 
kusht ndarjen e pushteteve shumë më tepër në formë sesa në të vërtetë, ndërsa ndryshimet 
institucionale pasqyronin një evoluim dhe jo një largim rrënjësor nga praktika e së 
shkuarës (Burimet për kushtetutën janë diskutuar në faqen 454). 
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Sulltanati 
 
As edhe anëtari më liberal i komisionit nuk shprehu mendimin e ngritjes së ndonjë 
republike apo të ndonjë zvogëlimi themelor të të drejtave absolute të sulltanit. Kështu, 
sovraniteti osman shpallte se përfshinte në vetvete kalifatin islam dhe vazhtonte t’i 
mvishej anëtarit më të vjetër të dinastisë së Osmanit (nenet 3 dhe 4). Personi i sulltanit 
ishte i paprekshëm dhe ai nuk i përgjigjej askujt për asnjë veprim të tij (neni 5), duke e 
lënë, kështu, kushtetutën të varur prej dëshirës së tij të mirë. Vetëm ai kishte të drejtën që 
të emëront e të shkarkonte ministra, duke i bërë ata, kështu, përgjegjës përpara tij dhe jo 
përpara parlamentit; të priste parà dhe t’i përmendej emri në lutjet e ditës së premte, të 
arrinte marëveshje e të shpallte luftë e paqe, të drejtonte forcat e armatosura, të shpallte të 
gjitha ligjet shekullare, të mbikëqyrte zbatimin e Sheriatit, të ndryshonte dënimet 
gjyqësore, të thërriste e të shpërndante parlamentin dhe të bënte rregullime për zgjedhjen 
e deputetëve (neni 7). Sulltani jo vetëm shpallte vendimet e parlamentit për t’i bërë ato që 
të hyjnë në fuqi, por edhe mund të nxirrte dekrete pa miratimin e tij, megjithëse kjo kishte 
ndodhur rrallë gjatë gjysmëshekullit të mëparshëm. Ai mund të shpallte gjendjen e 
shtetrrethimit dhe të pezullonte përkohësisht të gjitha garancitë e kushtetutës kurdo që e 
shihte të nevojshme dhe të ndalonte këdo që i dukej i rrezukshëm ndaj atij vetë dhe ndaj 
shtetit (neni 113). Praktikisht, pra, Abdylhamiti II mbetej po aq i fuqishëm sa edhe 
paraardhësit e tij, ndërsa Midhat pashai vetë do të ishte viktima e parë pas kapërcimit të 
rrezikut ndërkombëtar. 
 
 
 
Ekzekutivi 
 
Midhati fillimisht dëshironte të vendoste titullin e kryeministrit në vend të atij të 
kryevezirit, si pjesë e procesit të ngritjes së përgjegjësë ministrore të parlamentit, por 
projekti përfundimtar i kushtetutës jo vetëm që e ruante këtë të fundit, por edhe i hiqte 
mbajtësit të këtij posti pushtetin e vërtetë duke e lejuar sulltanin që të emërojë, të 
shkarkojë dhe, kështu, të kontrollojë ministrat e veçantë. Kryeveziri mund të thërriste dhe 
të kryesonte mbledhjet e Këshillit të Ministrave (neni 28) dhe të merrej me çështjet që 
nuk përfshiheshin në kompetencat e departamenteve të veçanta (neni 29), por pa pasur 
ndonjë pushtet të vërtetë mbi ministrat, ai mbetej edhe më i pafuqishëm se më parë në 
krahasim me paraardhësit e vet. Çdo ministër ishte përgjegjës për veprimet e 
departamentit të vet, por kërkesat për gjykim, që duhej të merreshin me dy të tretat e 
votave të Kuvendit, duhej të sanksionoheshin nga sulltani përpara se të mund të 
zhvillohej një gjyq (neni 31). Qeveria mund të merrte nisma për legjislacionin, përfshirë 
përmirësimin e ligjeve ekzistuese. Nëse kuvendi rrëzonte një ligj të rëndësishëm të 
propozuar, sulltani mund ta shkrinte parlamentin dhe të urdhëronte një rizgjedhje brenda 
periudhës së kufizuar (neni 35). Veç kësaj, në rastet e “nevojës së ngutshme”, nëse 
Kuvendi i Përgjithshëm nuk ishte i mbledhur, ministri mund të lëshonte “urdhëra me 
qëllim të mbrojtjes së shtetit nga rreziku dhe të ruajtjes së sigurisë publike”, por urdhëra 
të tillë duhej t’i kaloheshin parlamentit për miratim sapo ai të mblidhej (neni 36). Çdo 
ministër mund të merrte pjesë në mbledhjet e të dyja dhomave apo të përfaqësohej nga 
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një vartës i tij, si dhe mund të fliste në to kurdo që të dëshironte (neni 37). Nëse Kuvendi 
e thërriste atë për shpjegime, atij i duhej të paraqitej vetë ose të dërdonte një përfaqësues, 
por ai mundej edhe të “caktonte mbrojtjen e tij”, nëse dëshironte, duke e lënë kuvendin 
pa ndonjë shtrëngues. 
 
 
 
Parlamenti 
 
Vetë parlamenti ishte i ndarë në dy dhoma: në Dhomën e Deputetëve (Meclis-i Mebusan) 
dhe në Dhomën e të Shquarve (Meclis-i Âyân), të cilat duhej të takoheshin çdo vit nga 1 
nëntori deri më 1 mars (nenet 42, 43), përveç rasteve kur sulltani vepronte për “të afruar 
kohën e hapjes apo për të shkurtuar apo zgjatur sesionin’ (neni 44). Ceremonia e hapjes 
duhej të bëhej në prani të sulltanit ose të kryevezirit si përfaqësues i tij, si dhe të të 
ministrave të të shquarve të tjera, me një ligjëratë perandorake për “paraqitjen e gjendjes 
së punëve të brendshme të Perandorisë, si dhe gjendjen të punëve të jashtme në ecurinë e 
vitit të shkuar dhe për të treguar masat e nevojshme për t’u marrë në vitin e ardhshëm” 
(neni 45). Të gjithë anëtarët e Parlamentit duhej të ishin të lirë të shprehnin mendimet dhe 
votën e tyre dhe nuk mund të përndiqeshin për këto “përveçse kur kanë shkelur rregullat 
e dhomës së tyre” (neni 47). Ata kishin imunitet ndaj arrestimit dhe ndjekjes gjatë kohës 
që ishin në detyrë, përveç rasteve kur dhomat vendosnin t’ia hiqnin këtë imunitet me 
shumicë votash (nenet 48, 49). Ata nuk mund të shërbenin në të dyja dhomat apo në 
ndonjë post ekzekutiv në të njëjtën kohë (nenet 50, 62). Individët që dëshironin të bënin 
peticione për legjislacionin mund ta bënin këtë përmes ministrisë përkatëse. Ligjet që 
miratoheshin nga të dyja dhomat duhej të ratifikoheshin nga Këshilli i Ministrave dhe nga 
kryeveziri përpara se t’i kaloheshin sulltanit (nenet 52 – 54) dhe të gjitha debatet duhej të 
mbaheshin në turqishten osmane (neni 57), ndërsa të qenit e votës e hapur apo e fshehtë 
do të varej nga rrethanat (neni 58). 
 
Dhoma e të Shquarve do të emërohej drejtpërdrejt nga sulltani, me anëtarë të barabartë në 
numër me jo më shumë se një të tretën e Dhomës së Deputetëve (neni 60). Anëtarët duhej 
të ishin të paktën 40 vjeç dhe të kishin kryer shërbim të konsiderueshëm shtetëror. Ata do 
të emëroheshin për gjithmonë, por u duhej të jepnin dorëheqjen nëse kështu kërkohej nga 
“dëshira e tyre vetjake apo nga angazhimi në poste të tjera” (neni 62). Numri i deputetëve 
fiksohej “në shkallën e një deputeti për pesëdhjetëmijë meshkuj të kombësisë osmane” 
(neni 65), që zgjidheshin me votim të fshehtë sipas një sistemi që do të përcatohej me një 
ligj të posaçëm (neni 66). Afatet ishin për katër vjet dhe secili deputet përfaqësonte të 
gjithë kombin dhe jo vetëm zgjedhësit e vet (neni 71), por ai ishte i detyruar të banonte në 
qarkun ku kishte dalë fillimisht si kandidat (neni 72). Sulltani duhej të zgjidhte 
presidentin e këshillit dhe dy zëvendëpresidentë nga listat e dërguara atij prej anëtarëve 
(neni 77). 
 
Këshilli i Shtetit (Şurayı Devlet) u mbajt në të dyja funksinet e tij të mëparshme, si 
gjykatë supreme e apelit për vendime në raste të ligjit administrativ dhe si trup i ngarkuar 
me përgatitjen e faturave për propozimet e bëra me nismat e ministrive, të Dhomës së të 
Shquarve apo të Dhomës së Deputetëve, mbështetur në “të dhënat dhe shpjegimet e 
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siguruara nga departamentet përkatëse” (neni 53). Kështu, Këshilli i Shtetit sillte përvojë 
në përgatitjen e projektligjeve, ndërsa parlamenti shërbente si një shesh i pjesëmarrjes 
popullore përpara se të shpalleshin ligjet. 
 
Pasqyrues i detyrës mbikëqyrëse të konceptuar për parlamentin nga mbështetësit e 
kushtetutshmërisë ishte pushteti i vërtetë i dhënë Dhomës së Deputetëve për çështjet 
fiskale. Ai kishte të drejtën të votonte për buxhetet vjetore, të cilat duhej t’i dërgoheshin 
nga Këshilli i Ministrave menjëherë pas sesioneve t hapura çdo vit (neni 99). Qeveria nuk 
mund të mblidhte taksa apo të përdorte fonde të paautorizuara në buxhet (nenet 97, 100) e 
madje edhe sulltani nuk mundej ta kapërcente apo të mos e merrte parasysh vendimin e 
parlementit në këtë fushë, gjë që i lejohej ta bënte në rastin e ligjeve të zakonshme. Për t’i 
ndihmuar në veprimet e saj financiare, Dhoma e Deputetëve duhej të organizonte 
Këshillin e Fianncës (Divan-ı Muhasebat), që kishte për detyrë të kontrollonte llogaritë e 
të gjitha departamenteve dhe të zyrtarëve të qeverisë. E ndërsa anëtarët e tij emëroheshin 
nga sulltani përgjithmonë, ata mundeshin të shkarkoheshin me shumicë votash nga 
Dhoma e Deputetëve. Këto kushte i jepnin parlamentit kontroll të konsiduerueshëm mbi 
veprimet e qeverisë, por ky pushtet ishte i kufizuar prej kushteve që i mundësonin çdo 
mundësie të zbatonte buxhetin e vitit të shkuar nëse “në rrethana të jashtëzakonshme” 
nuk ia dilte të merrte miratimin e parlamentit për vitin e ri përpara se sesioni të mbyllej 
(neni 102). Krahas kësaj, kushtetuta parashikonte, gjithashtu, që kur Dhoma e Deputetëve 
të mos ishte e mbledhur, “në raste urgjente, të lindura si pasojë e rrethanave të 
jashtëzakonshme, ministritë munden... të krijojnë, me dekret perandorak, burimet e 
nevojshme dhe të shkaktojnë një shpenzim të paparashikuar në buxhet”, vetëm me 
kushtin që ato të informojnë parlamentin gjatë sesionit të tij të ardhshëm (neni 101), duke 
i lënë çështjet pak a shumë siç kishin qenë më parë. 
 
 
 
Të drejtat individuale 
 
Osmanizmi ishte tani politikë zyrtare e Perandorisë, duke mishëruar konceptin e barazisë 
që kishte sjellë Tanzimati në orvatje për të shmangur separatizmin e sistemit të mileteve. 
“Të gjithë shtetasit e Perandorisë, pa dallim, quhen osmanë, cilado që të jetë feja që ata 
kanë” (neni 8). “Të gjithë osmanët gëzojnë liri individuale me kushtin që të mos 
ndërhyjnë në lirinë e të tjerëe” (neni 9). “Të gjithë osmanët janë të barabartë përpara 
ligjit. Ata kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime ndaj vendit pa paragjykim të lidhur me 
fenë” (neni 17). U shpall se pranimi në poste publike varej vetëm nga aftësia dhe nga 
njohja e gjuhës së shtetit (nenet 18, 19). Çdo osmani i garantohej ndjekje e lirë e fesë së 
tij me kushtin që “të mos shkaktohet asnjë prishje e rendit publik apo e moralit të mirë” 
(neni 11). Megjithatë, Islami mbetej feja zyrtare e shtetit. Taksat do të vendoseshin në 
përpjesëtim me pasurinë e çdo taksapaguesi (neni 20) dhe prona private nuk do të mund 
të konfiskohej më, përveçse për qëllime publike dhe kundrejt kompensimit të 
përshtatshëm (neni 21). Privatësia e banesës shpallej e paprekshme: “Autoritetet nuk 
mund të hyjnë me forcë në asnjë bnesë, kujtdo që t’i përkasë, përveç rasteve të 
përcaktuara nga ligji” (neni 22). Nene të tjera synonin të shmangnin trajtimin arbitrar të 
shtetasve: “Asnjë shumë të hollash nuk mund të grumbullohet si detyrim apo taksë, apo 
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nën çdo emërtim tjetër, përveçse në përputhje me ligjin” (neni 25) dhe “mundimi e 
torturimi në çfarëdo lloj forme janë plotësisht e rreptësisht të ndaluara” (neni 26). 
 
 
 
Sistemi i drejtësisë 
 
Për zbatimin e këtyrë të drejtave, i gjithë sistemi shekullar gjyqësor i zhvilluar nga 
Tanzimati u pëfshi në kushtetutë. Gjykatësit do të emëroheshin përgjithmonë (neni 81), 
gjykata do të organizoheshin sipas ligjit (neni 88) dhe nuk do të lejohej asnjë ndërhyrje 
(neni 86). Gjykatat e Sheriatit do të mbaheshin për çështjet fetare të myslimanëve, ndërs 
jomyslimanët do të shkonin në gjykatat e mileteve të veta në raste të tilla. Së fundi, një 
Gjykatë e Lartë e re (Divan-ı Âlî) u krijua për të shqyrtuar akuzat ndaj anëtarëve të 
qeverisë, si në ekzekutiv, ashtu edhe në parlament, me dhjetë anëtarë. Të gjithë këta 
anëtarë do të vinin nga Dhoma e të Shquarve, Këshilli i Shtetit dhe Gjykata e Lartë e 
Apeleve. Gjykata do të thirrje me dekret të sulltanitn, kur nevojitej, për të gjykuar 
“ministra, drejtues e anëtarë të Gjykatës së Kasacionit dhe të gjithë të tjerët që 
akuzoheshin për krimin dhunimit të pushtetit apo për përpjekje për shkatërrimin e 
sigurisë së shtetit.” 
 
 
 
Administrata e provincave 
 
Së fundi, nën frymëzimin e Midhatit, u përfshi në kushtetutë sistemi provincial i vitit 
1864 dhe këshillat përfaqësuese të provincave, të qarqeve e të vendit që do të kryenin 
detyrën e “debatimit për çështje të dobisë publike, si vendosja e mjeteve të komunikimit, 
organizimi i interesave bujqësore, zhvillimi i tregtisë, i bujqësisë dhe zgjerimi i arsimit 
publik”, si dhe për ankesat për banim dhe për rregullimin e akteve të kryera në shkelje të 
ligjit (nenet 109 – 110). 
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Shtetasit 
 
Reformat e Tanzimatit që iu imponuan mileteve, u përfshinë, gjithashtu, në kushtetutë 
dhe çdo milet do të zgjidhte këshillin e vet në nivele qendrore e vendore për t’u kujdesur 
për punët e brendshme, si dhe për marrëdhëniet e bashkësisë së tij me qeverinë dhe me 
këshillat administrative. Organizimet bashkiake, që u zhvilluan së pari në Stamboll dhe 
provinca, do të ruheshin, gjithashtu, përmes rregullimesh të veçanta (neni 112), por, si 
rrjedhim i përvojës së Midhatit si guvernator province, kushtetuta parashikoi një kusht që 
“administrimi i këshillave të bëhej mbi bazën e parimti të decentralizimit”, ndërsa 
hollësitë për këtë do të përkufizoheshin e caktoheshin me ligj në të ardhmen. 
 
Kështu, në përgjithësi, kushtetuta e vitit 1876 përmbante, në një formë të kuptueshme për 
Perëndimin, kushtet për të drejtat e njeriut dhe institucionet themelore që ishin zhvilluar 
gajtë gjysmëshekullit të shkuar nga Tanzimati. Një parlament në stil perëndimor u krijua 
për t’i ndihmuar Këshillit të Shtetit në procesin ligjvënës dhe për të siguruar 
kundërpeshën me Portën. Në ndërtimin e qeverisjes bashkëkohore nga përvoja osmane, 
anëtarët e Komisionit Kushtetues, nën mbikëqyrjen e rreptë të sulltanit, prodhuan një 
instrument që synonte të çonte më tej punën e nisur nga Tanzimati. 
 
 
 
Përfundimi i Konferencës së Stambollit 
 
Shpallja e kushtetutës, në mënyrë të natyrshme, ishte përgatitur që të bëhej në të njëjtën 
kohë me hapjen zyrtare të Konferencës së Stambollit, të mbajtur në zyrat e Ministrisë së 
Marinës në Kantierin Perandorak të Kepit të Artë. Në mbledhjen e saj të parë, delegatët u 
drodhën kur dëgjuan gjëmimin e topit që shoqëroi shpalljen e kushtetutës. Safet pashai, 
miku i vjetër i sulltanit dhe tani ministër i jashtëm, i informoi menjëherë pjesëmarrësit se 
reformat e kërkuara prej fuqive të mëdha nuk përbënin më një problem, pasi ato ishin 
mishëruar të në kushtetutë. Për të njëjtën aryse, çdo propozim që më parë ishte zhvilluar 
prej ambasadorëve hidhej poshtë. Trojet e reja që do t’i merreshin Bosnjës për t’iu dhënë 
Serbisë e Malit të Zi nuk mund të dorëzoheshin, pasi kushtetuta e shpallte Perandorinë si 
një e të pandashme. Mes shtetasve myslimanë e jomyslimanë nuk mund të bëheshin 
dallime, pasi kushtetuta siguronte barazinë. Mbikëqyrja dhe kontrolli i huaj nuk 
parashikoheshin nga kushtetuta. Krijimi i milicive vendore të krishtera të armatosura 
vetëm sa do të prishte harmoninë që po krijohej prej Kushtetutës. Gjykatat e ndara fetare 
për jomyslimanët do të shkatërronin gjykatat shekullare që mborheshin nga kushtetuta e 
kështu me radhë. 
 
Abdylhamiti, në fakt, i dërgoi Midhatit planin e tij për t’ia paraqitur fuqive të mëdha. Një 
komision ndërkombëtar do të thirrej për të shqyrutar ankesat e bullgarëve dhe për të 
dhënë rekomandime për ndryshime, si dhe do të gjykonte vetë të gjithë zyrtarët që do të 
dilnin fajtorë për çdo mizori. Qeveria osmane do të premtonte përmbushje të shpejtë të 
reformave të parashikuara nga kushtetuta, ndërsa fuqitë pjesëmarrëse në konferencë do të 
ishin garantuesit e këtyre reformave. Mirëpo Midhati, në të vërtetë, i kundërvihej më fort 
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sesa sulltani përzierjes së të huajve, ndoshta për shkak të përvojës së tij me ta në 
provincën e Danubit. Kështu, ai i trajtoi propozimet e Abdylhamitit vetëm si sugjerime, 
nuk ia paraqiti ato konferencës dhe vazhdoi të ruante linjën e ashpër kundër të gjitha 
propozimeve të saj.264 Të gjendur përballë kundërshtimit të plotë të të gjitha propozimeve 
për kompromis nga ana e osmanëve, lordi Sejlisberi (Salisbury), që ishte shumë më pranë 
Rusisë dhe synimeve të shteteve të Ballkanit sesa kolegët e kabinetit të tij dhe Dizraeli – 
siguroi marrëveshje për një program të përmirësuar që propozonte ndarjen e Bullgarisë në 
dy vilajete, lindje e perëndim. Gjykata të reja apeli do të të organizoheshin atje, si dhe në 
Bosnjë-Hercegovinë, gjykatësit do të emëroheshin përgjithmonë në marrëveshje me 
fuqitë e mëdha dhe në gjykata do të përdoreshin si gjuhët vendore, ashtu edhe turqishtja 
osmane. Guvernatorët e provincave, gjithashtu, do të zgjidheshin me pjesëmarrjen e 
fuqive tëmëdha dhe në Bullgari zgjedhja do të kufizohej vetëm te të krishterët. Taksat e 
duhanit e të doganave do të shkonin në thesarin qëndror, por të gjitha taksat e tjera do të 
liheshin për shpenzimet provinciale, ndërsa e dhjeta do të zënvedësohej nga një taksë e re 
toke. Ushtarët myslimanë do të qëndronin vetëm në qytetet dhe në fortesat kryesore, 
ndërsa milicitë e kristhera dhe ato myslimane do të organizoheshin për të kontrolluar 
fshatrat në zonat ku bashkëfetarët e tyre ishin në shumicë. Të gjithë refugjatët çerkezë do 
të dërgoheshin në Anadoll; një xhandarmëri vendore do të formohej nën drejtimin e 
oficerëve evropianë; dhe një forcë prej 5000 ushtarësh belgë do të dërgohej për të dhënë 
ndihmesën e saj në Bullgari, me një program të caktuar për t’u kaluar bujqve të krishterë 
tokat e mbajtura nga myslimanët. E gjithë kjo do të bëhej nën vëzhgimin e komisioneve 
të përziera.265 
 
Ishte e qartë se propozimi i ri nuk ishte për Portën më i pranueshëm se i vjetri. Sejlisberi 
kërcënoi se nëse plani hidhej poshtë, Rusia do të sulmonte dhe Britania nuk do të bënte 
asgjë për të ndihmuar Portën që të mbrohej.266 Tri ditë më pas, Midhati ia paraqiti planin 
dhe paralajmërimet shoqëruese një kuvendi të përgjithshëm të shquarish, të mbledhur në 
Stamboll, duke sqaruar se osmanët mundeshin të luftonin edhe të vetëm, por duke 
theksuar se kapitullimi do të thoshte fundin e pavarësisë osmane. Përpjekjet e Midhatit 
duket të kenë prekur ndjenjat e të shquarve, si dhe të masave nëpër rrugë. Edhe krerët e 
mileteve u shprehën fuqishëm kundër propozimeve për ndërhyrje të huaj, kështu që në 
përufndim, ato u hodhën poshtë thuajse njëzëri, ndërsa Midhati u ofroi, më pas, fuqive 
asgjë më shumë se reformat themelore të Tanzimatit që ishin premtuar më parë.267 
Midhati duket se nxit në këtë vendosmëri nga sër Henri Eliot (Sir Henry Elliot), 
ambasador britanik në Stamboll, që bashkë me Dizraelin i kundërvihej politikave të 
Sejlisberit dhe që të dy ata planifikonin të bënin ç’të mundnin për të shpëtuar osmanët. 
Sulltani, mesa duket i painformuar për komunikimet e këtij të fundit, e shihte vendimin e 

                                                 
264 Mahmud Celaleddin, “Mirat-ı Hakikat”, I, 227 – 230; Ahmet Midhat, “Zübdet ul-
Hakayik”, Stamboll, 1295/1878, f. 89-91; karal, OT, VIII, 30. 
265 FO 198/42, nr. 157, “Salisbury to Derby”, 11 janar 1877. 
266 FO 198/42, nr. 158, “Salisbury to Derby”, 12 janar 1877. 
267 Ahmet Midhat, “Zübdet ul-Hakayik”, f. 91-118, FO 198/42, nr. 159, “Salisbury to 
Derby”, 12 janar 1877. 
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Midhatit për të hedhur poshtë propozimet pa bisedime të mëtejshme si një ftesë të 
panevojshem për luftë dhe filloi të ndryshonte mendim për kryevezirin e tij të ri. 
Sejlisberi dhe përfaqësuesit gjermanë bënë një përpjekje të fundit për të siguruar një 
marrëveshje, duke i zbritur propozimet e tyre për një guvernator të krisherë të Bullgarisë 
dhe një xhandarmëri bullgare, por Midhati i hodhi poshtë edhe këto dhe konferenca, pas 
kësaj, u ndërpre në një zhgënjim të plotë (20 janar 1877). 
 
 
 
Shkarkimi i Midhatit 
 
Në shumë aspekte, ishte dështimi i konferencës më fort sesa veprimi i kuushtetutës ajo që 
e frymëzoi Abdylhamitin të përgatiste skemën për t’i rikthyer pushtetin pallatit. Sulltani, 
për çdo rast, nuk e kishte pëlqyer kurrë Midhatin, duke i parë shumë qartë objektivat 
politike të kushtetutës dhe duke ndier zemërim për faktin që pikët për reformat po i 
fitonte kryeveziri i tij, që po kthehej në hero nga osmanë e të huaj bashkë. Të afërmit e 
sulltanit në pallat, me në krye Mahmud Xhelaledinin (Mahmud Celaleddin) dhe gruan e 
tij, Xhemile Sulltanën (Cemile Sultan, motra e sulltanit), shfrytëzuan çdo incident për të 
nxitur sulltanin kundër Muratit, veçanërisht lidhjen e tij me Osmanët e Rinj, duke ia 
atribuar të gjitha deklaratat e tyre ndikimit të tij. Planet e Midhatit për të pranuar studentë 
të krishterë në Akademinë e Luftës dhe hedhja poshtë nga ana e tij e programit të 
Mahmud Nedimit për të rifinancuar borxhin publik, gjithashtu, nxitën zemërimin e 
sulltanit. Më në fund, duke i ngarkuar Midhatit përgjegjësinë për dështimin e 
konferencës, Abdylhamiti vendosi ta dërgonte atë në një udhëtim të zgjatur për në Evropë 
(5 shkurt 1877) menjëherë pasi të plotfuqishmit u larguan nga Stambolli. Midhati, pasi i 
ishte hequr vula e kryevezirllëkut, iu nënshtrua nenit 113 të kushtetutës dhe iu desh të 
ngjitej në anije për t’u dërguar në syrgjyn. I besuari i sulltanit, Ibrahim Ethem pashai, më 
parë kryetar i Këshillit të Shtetit, u bë kryevezir. Tani Abdylhamiti i kryesonte vetë 
mbledhjet e Këshillit të Ministrave, duke përcaktuar politikën e qeverisë për punët e 
jashtme, si dhe për shtypjen e demonstratave të sutdentëve të vesë, si dhe ato të 
studentëve të Akademisë së Luftës, që, gjithashtu, ishin të shumta gjer në kërcënim. 
Sulltani, më pask, ia doli të përziente protestat e mëtejshme në pasionet e përgjithshme që 
shoqëruan zgjedhjet paralmentare dhe krizën ndërkombëtare që pasoi.268 
 
 
 
Përpjekjet diplomatike për të shmangur luftën 
 
Ndërkohë, Midhati kishte hyrë në bisedime për një paqe të veçuar me Serbinë dhe me 
Malin e Zi për të dëmtuar pozitën e fuqive të mëdha në Konferencën e Stambollit dhe për 
të goditur bazat e kërcënimeve ruse. Menjëherë pas rrëzimit të Muratit, princ Milani i 
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hollësishme të kushtetutës, si dhe të Konferencës së Stambollit. 
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kishte pranuar kushtet e osmanëve dhe paqja u nënshkrua më 28 shkurt 1877, duke bërë 
që Serbisë t’i kthehej statusi i mëparshëm. Ajo premtoi të mos ndërtonte fortifikime 
shtesë përgjatë kufijve osmanë dhe të mos mbështeste asnjë bandë terroriste që vepronte 
brenda territorit osman. Flamuri osman do të vazhdonte të valëvitej mbi kështjellën e 
Beogradit, por në të nuk do të qëndronte ndonjë garnizon osman; në shkëmbim, Serbia do 
të njihte lirinë fetarë të të gjithë myslimanëve, të çifutëve, të armenëve dhe të katolikëve 
brenda trojeve të saj. Ndërsa përpjekjet për të siguruar një paqe të tillë me Malin e Zi nuk 
dolën të suksesshme, pasi ky i fundit ishte nën ndikimin rus për të vazhduar luftën që t’i 
siguronte carit pretekstin që i duhej për ndërhyrje të drejtpërdrejtë. 
 
Po përgatitej skena për një sulm mbi osmanët, pavarësisht nga ajo që Porta kishte 
rregulluar me vasalët e saj të pabindur. Më 1854, kërcënimi për ndërhyrje austriake e 
kishte shtrënguar Rusinë që të largohej nga principatat. Tani, carit i duhej bashkëpunimi i 
Vjenës për të kaluar trupat e tij përmes Rumanisë që të sulmonte osmanët në Ballkan. Për 
ca kohë, ai ishte munduar ta bindte perandorin që të qartësonte pretendimet e paqarta të 
Rajhshtatit në lidhje me qëndrimin e Austrisë në luftën ruso-osmane, por gjendja e 
çorganizuar e ushtrive austriake i kishte mbajtur këta të fundit të tërhequr megjithëse 
prirjen e tij për të bashkëpunuar kundër sulltanit. Megjithatë, dështimi i Konferencës së 
Stambollit i mundësoi, më në fund, carit që të siguronte marrëveshjen e dëshiruar, në 
Budapest (15 janar 1877). Asnjanësia dashamirëse e Austrisë premtohej në rast të një 
lufte ruso-osmane nëse austriakët lejoheshin që të pushtonin Bosnjën dhe Hercegovinën 
kur të dëshironin, ndërsa Serbia, Mali i Zi dhe sanxhaku i Novipazarit do të mbeteshin 
asnjanës dhe nuk do të pushtoheshin nga asnjëri prej nënshkruesve. Rusia do të merrte 
Besarabinë dhe aleatët do të mbështesnin njëri-tjetrin ndaj çdo kundërshtim prej fuqive të 
tjera të mëdha. Nuk u vunë kushte të veçanta në lidhje me Bullgarinë, por marrëveshja 
nuk ndalonte që në atë zonë të krijohej ndonjë shtet i madh. Nëse Perandoria Osmane 
shpërbëhej plotësisht, ahtëherë Stambolli do të ishte një qytet i lirë dhe nuk do t’i kalonte 
as Rusisë, as Greqisë, por kjo e fundit do të kompensohej me Kretën, Thesalinë dhe 
Epirin e Jugut. Rusia, kështu, kishte dorë të lirë kundër Portës, ndërsa Austria përfitonte 
një territor të konsiderueshëm, si dhe sigurinë se Rusia nuk do të kishte kontroll mbi 
Serbinë – e gjithë kjo në shkëmbim thjesht të asnjanësisë. 
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Parlamenti osman 
 
Midhati e kishte kuptuar se do të ishte një përparësi e madhe për Portën nëse parlamenti i 
ri, prova më e dukshme e kushtetutës, do të mund të mblidhej në Stamboll nën vështrimin 
e plotë të përfaqësuesve dhe të shtypit të huaj ndërsa Konferenca e Stambollit ishte ende 
e mbledhur. Kështu, krahas kushtetutës, komisioni përgatiti një ligj zgjedhor të 
përkohshëm që u shpall më 28 tetor 1876. Për shkak të nevojës për t’u nxituar, ky 
rregullimligjor vinte si kusht që vetëm këtë herë, deputetët të mos zgjidheshin nga 
populli, por nga anëtarët e këshillave të provincave e të qarqeve që ishin zgjedhur sipas 
rregullimeve provinciale të Tanzimatit. Porta do të saktësonte numrin e delegatëve nga 
çdo provincë, me shumë të ngjarë në përpjesëtim me popullsinë, ndërsa guvernatori 
përkatës do të përcaktonte përpjesëtimin e myslimanëve ndaj jomyslimanëve. Rregullime 
të posaçme ligjore tani siguronin delegacione me shumicë të krishtera nga zonat e 
krishtera.269 Provincat vasale – Rumania, Serbia, Mali i Zi, Egjipti dhe Tunizia – nuk u 
përfshinë, pasi ato kishin sistemet e tyre qeverisëse. Libani dhe Kreta, gjithashtu, 
kundërshtuan të marrin pjesë për të ruajtur autonominë e tyre, megjithëse Porta i siguroi 
se pjesëmarrja nuk do t’ua zvogëlonte aspak pushtetin e vetëqeverisjes. Zgjedhjet filluan 
në nëntor dhe vazhduan deri në vitin e ri, me përjashtim të Bosnjës e të Selanikut, ku 
guvernatorët thjesht emëruan kë t’u pëlqente për të përfaqësuar bashkësitë e ndryshme. 
Për Stambollin u ndoqën rregullime të posaçme ligjore, pasi ai nuk kishte ende provincë. 
Në të, 20 departamente bashkiake do të shërbenin si zona zgjedhore dhe secili prej tyre 
do të zgjidhte dy zgjedhës, një mysliman e një jomysliman, sipas votave të hedhura nga 
të gjithë qytetarët e zonave, pavarësisht nga feja. Ndërsa kushtetuta kërkonte një 
përpjesëtim të drejtë për të gjitha provincat e Perandorisë, për t’u lënë mbresa fuqive të 
mëdha me privilegjet e reja që u jepeshin të krishterëve, provincat evropiane patën 
mbipërfaqësim, duke përfituar një deputet për çdo 82,882 meshkuj, ndërsa provincat e 
Andollit kishin një për çdo 162,148 dhe ato në Afrikë vetëm një për 505,000. Çifutëve iu 
dha një për çdo 18750 meshkuj (4 deputetët gjithsej); të krishterëve, një për çdo 107,557 
meshkuj (44 deputetë gjithsej) dhe myslimanëve një për çdo 133,367 meshkuj (71 
deputetë gjithsej). Përpjesëtimet ishin të ngjashme edhe për kuvendin e dytë, që u mblodh 
në fund të vitit 1877.270 Sulltani emëroi 26 anëtarë të Dhomës së të Shquarve, prej të 
cilëve 21 ishin myslimanë. 
 
Parlamenti u hap zyrtarisht më 19 mars 1877, me një ceremoni të rafinuar, të zhvilluar në 
sallën e pritjes të Pallatit të Dollmabahçesë, ku qenë të pranishëm të gjithë ministrat, të 
shquarit e përfaqësuesit, si dhe dinjitarë të huaj. Kryesimin e kishte Ahmet Vefik pashai, i 
zgjedhur kryetar i parlamentit nga sulltani, pavarësisht nga rregullat zgjedhore, që vinin si 
kusht që zgjedhja të bëhej prej deputetëve dhe nga mesi i tyre. Fjala e sulltanit, e lexuar 
nga sekretari i tij, Saiti i Vogël (Küçük Sait), theksonte dështimet e mëhershme të 
refromës, vështirësitë e shkaktuara nga sulmet e huaja, si dhe borxhin e garantuar. Në të 
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thuhej se sulltani e kishte dhuruar kushtetutën për “të përdorur sistemin e mendimit si një 
mjet i dobishëm për të përmirësuar administratën e vendit” dhe kërkonte bashkëpunimin 
e delegatëve në prodhimin e legjislacionit që i duhej Perandorisë. Ai premtonte se qeveria 
do të dërgonte së shpejti kode ligjesh dhe rregullimesh, theksonte nevojën për 
përmirësimin e gjendjes në bujqësi, drejtësi e burokraci dhe shpallte qëllimin e tij për të 
ngritur një shkollë të re, Shkollën e Shërbimit Civil (Mekteb-i Mülkiye) për të nxjerrë 
administratorë të aftë dhe me vullnet për të administruar ligjet e reja me efikasitet dhe 
ndershmëri.271 Parlamenti, pasi u mblodh më pas në ndërtesën e vet në universitetin e 
vjetër përgjatë rrugës nga xhamia e Shën Sofisë, u përgjigj me një deklaratë që lëvdonte 
sulltanin për thirrjen e parlamentit dhe premtonte se do të punonte për të “zhdukur 
mbeturinat e fundit të abuzimeve, trashëgiminë e regjimit të despotizmit”. Ai shpalli, 
gjithashtu, kundërshtimin e fuqishëm ndaj ndërhyrjes së huaj dhe shpresën se Mali i Zi, si 
dhe Serbia, do të pranonte kushtet e Portës.272 
 
Të dyja dhomat tani iu vunë punës, deputetët në sesione të hapura e të shquarit në sesione 
të mbyllura, siç parashikohej nga kushtetuta. Në përgjithësi, deputetët ishin më së shumti 
anëtarë të këshillave që i kishin zgjedhur, duke përfaqësuar, kështu, klasat e reja sunduese 
e të mesme, të prodhuara prej Tanzimatit në provinca, ndërsa të shquarit ishin kryesisht 
burokratë që kishin shërbyer për shumë vjet në departamentet dhe këshillat e qeverisë, si 
dhe pak anëtarë të ulemasë. Në një kuptim të vërtetë, pra, të dyja dhomat përfaqësonin 
klasat përkatëse sunduese të provincave dhe të kryeqytetit dhe jo sulltanin apo publikun e 
përgjithshëm. Me kaq shumë deputetë që përfaqësonin popujt dhe fetë e ndryshme të 
Perandorisë, ndërsa të gjithë flisnin turqishten e përditshme të popullit dhe jo gjuhën e 
zbukuruar e të rafinuar zyrtare që përdorej në kryeqytet, këto dhoma zhvilluan shpejt një 
ndjenjë vëllazërie dhe përkushtimi ndaj kushtetutës. Kështu, kishte lindur një institucion 
vërtet osman, në kuptimin e termit “osman” që përdorej në kushtetutë. 
 
 
 
Lufta Ruso-Turke, 1877 – 1878 
 
Kalimi osman në një regjim kushtetues nuk qe aspak shqetësues për synimet ruse, por 
carit i duhej të merrte parasysh gjendjen ushtarake të vendit të vet. Ushtria e tij, që po 
përgatitej për të lëvizur në drejtim të jugut përmes principatave, ishte e barabartë me atë 
të sulltanit në numër, por më e dobët në pajisje për shkak të blerjeve të shumta të 
Abdylazizit gjatë kohëve të fundit të mbretërimit të tij. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, 
rustë ishin të bindur (dhe me të drejtë, siç treguan ngjarjet) se ata prapëseprapë do të 
fitonin për shkak të epërsisë në komandë. Korpusi i oficerëve osmanë nuk ishte zhvilluar 
ende plotësisht dhe ishte i përçarë prej të njëjtit rivalitet politik që kishin penguar punën e 
njerëve të Tanzimatit. Kështu, Rusia, pasi siguroi lejen e Rumanisë për kalim të ushtrisë 
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së carit nëpërmjet territorit të saj (16 prill 1877), hodhi poshtë ofertën për trupa, si dhe 
kundërshtoi një ndihmë të ngjashme të ofruar nga Greqia, Serbia dhe Mali i Zi. 
Ambasadori rus i bëri të ditur Portës se qeveria e tij kishte shpallur luftë (24 prill) dhe 
menjëherë pas kësaj braktisi kryeqytetin. Abdylhamiti kërkoi ndihmën e nënshkruesve të 
Paqes së Parisit, por kjo nuk i piu ujë. Dizraeli – që ende pengohej nga sulmet politike të 
Gledstonit kundër “turkut të tmerrshëm” – synonte të kthente në hiç marrëveshjen e carit 
me perandorin duke lidhur një aleancë anglo-austriake për të kufizuar fitimet ruse që 
mund të pasonin; por Andrasei dëshironte të vepronte hapur vetëm në rast se rusët 
shkelnin Konventën e Bukureshtit. Kështu, Dizraeli nuk mundi të fitontë mbështetjen e 
kabinetit për ndërhyrjen e Anglisë dhe u detyrua t’i linte osmanët të luftonin të vetëm. 
 
Qëllimi kryesor i fushatës ruse ishte që të kapërcente malet Ballkan dhe t’i afrohej 
Stambollit e ngushticave sa më shpejt që të ishte e mundur në perëndim, ndërsa do të 
hynte, njëkohësisht, në Anadollin Verilindor dhe do të merrte Karsin, Ardahanin dhe 
Erzurumin për ta shtrënguar Portën që të pranonte propozimet që i kishte hedhur poshtë 
në Konferencën e Stambollit. Sapo cari të gjendej në pozita të përshtatshme për të 
kontrolluar Detin e Zi dhe të merrte Aleksandretën përmes Anadollit, ai do të fitonte dalje 
të lirë në Detin Mesdhe. Shtetet sllave të Ballkanit, gjithashtu, do të çliroheshin prej 
kontrollit osman dhe do të mbeteshin nën ndikimin e fuqishëm rus, ndërsa pozita e carit 
në radhitjen e shteteve evropiane, në këtë mënyrë, do të përforëcohej. Në mbrojtje, vija 
kryesore osmane u vendos në Danub, ndërsa zona mes Varnës dhe Vidinit u fortifikuar 
rëndë dhe përforcime u mblodhën në Silistri, Rusçuk, Nikopoli dhe Vidin. Malet Ballkan 
formonin një vijë të dytë mbrojtjeje nga bazat në Varna, Shumla dhe Sofje. Dardenelet u 
fortifikuan për t’u mbrojtur në rast se flota ruse e Balltikut do të dërgohej në Mesdhe, 
ndërsa në lindje garnizonet në Kars e Erzurum u vunë nën mbrojtjen e një numri të madh 
forcash të gjalla. Duke qenë se Rusia nuk kishte kohë ta rindërtonte Flotën e Detit të Zi, 
osmanët nuk trembeshin nga ky drejtim, por në vend të kësaj planifikonin të dërgonin 
vetëm anije të lehta në Danub për të ndihmuar në furnizimin e forcave të tyre mbrojtëse 
atje. 
 
Rusët lëvizën në perëndim në qershor 1877 me një sulm të dyfishtë përgjatë Danubit, 
gjatë të cilit një forcë hyri në Dobruxha dhe tjetra kaloi mes Rusçukut dhe Nikopolisë e 
mori Sistovën me ndihmën e popullsisë së saj kryesisht bullgare, duke masakruar 
shumicën e myslimanëve (27 qershor). Ajo vazhdoi më tej për të marrë Tërnovën (1 
korrik), për të thyer e pushtuar qafat e Ballkanit dhe për të ecur drejt Sofjes dhe Edrenesë. 
Vija e dytë e mbrojtjes osmane, në këtë mënyrë, u thye shpejt. Lëvizjet ruse në Bullgarinë 
Veriore u shoqëruan nga masakra në shkallë të gjerë të fshatarvë turq për t’u siguruar që 
ata nuk do të dëmtonin trupat dhe lëvizjen e furnizimeve. Nikopolia qëndroi trimërisht 
derisa ra pas një radhe sulmesh të armikut (16 korrik), me humbje të rënda në njerëz e në 
pajisje. Stambolli u trondit nga humbjet e njëpasnjëshme. Abdylhamiti i zëvendësoi të 
gjithë komandantët kryesorë që mbijetuan, duke emëruar Sulejman pashain, ish-
komandant i Akademisë Ushtarake dhe tani drejtues i trupave në Mal të Zi, që të merrte 
në dorëzim mbrojtjen e qafave të Ballkanit. Për të fituar mbështetjen popullore, 
Abdylhamiti e shpalli veten gazi, luftëtar fetar kundër të pafeve dhe bëri që ulemaja ta 
shpallte konfliktin Luftë të Shenjtë. Duke marrë flamurin e Profetit nga Pallati i 
Topkapësë, ai ia doli të nxiste pasionet popullore jo vetëm për të siguruar njerëzit e 
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nevojshëm, por edhe për të mbledhur fonde nëpërmjet dhurimeve vetjake për të ndihmuar 
në financimin e shpenzimeve të jashtëzakonshme, duke nisur atë lloj kushtrimi që do të 
dëgjohej gjithnjë e më shpesh gjatë gjysmëshekullit vijues të ekzistencës së Perandorisë 
Osmane. 
 
Sulejman pashai i solli njerëzit e tij me rrugë detare në Dedeaaç (Aleksandropoli), 
marshoi me shpejtësi nëpër tokë në Bullgarinë Veriore dhe zmbrapsi përparimin e 
forcave ruse përmes Qafës së Shipkës, që ai e mori dhe e fortifikoi. Krahu i djathtë i 
përparimit rus kishte pasuar fitoren në Sistova me marrjen e Vidinit, por ai u zmbraps në 
Plevna nga një mbrojtje e fuqishme, e drejtuar nga Osman pashai, që ishte përforcuar me 
vullnetarë të dërguar nga Stambolli. Rusët, në këtë mënyrë, u ndalën në perëndim dhe 
mësymja e tyre e shpejtë mbi Stambollin, që pritej të niste, u pengua nga qëndresa 
osmane në Shipka e në Plevna.  
 
Edhe fushatat lindore rrodhën në një mënyrë të ngjashme. Në fillim osmanët u penguan 
nga nevoja për të ndarë forcat e tyre të mbrojtjes mes të gjitha fortesave që rusët mund të 
sulmonin mes Detit të Zi dhe Liqenit të Vanit. Kështu, ata nuk mundën të bëjnë shumë 
qëndresë kur rusët suluman dhe morën fortesat kryesore njërën pas tjetrës, në fillim 
Ardahanin (18 maj 1877) dhe pastaj Bajezitin e Lindjes (20 qershor). Osmanët pësuan 
humbje të rënda në njerëz e në pushkë. Rusët i përdorën këto të fundit më vonë, siç bënë 
në Bullgari, për të armatosur të krishterët vendës dhe për të nxitur masakra kundër 
fshatarëve myslimanë në mënyrë që të thyenin qëndresën vendore. Karsi tani u kthye në 
qendrën e mbrotjes osmane, ndërsa trupat e mbetura në zonë u mblodhën të gjitha nën 
komandën e Ahmet Muhtar pashait, që shpejt e ndali përparimin e rusëve. 
 
Kështu, pasi iu mohua një fitore e shpejtë, carit iu desh të përballet me trysninë e rindezur 
politike e diplomatike që kërcënonte edhe me kufizimin e fryteve të fitoreve të tij të 
mëparshme. Në fillim ai i ishte dorëzuar trysnisë pansllaviste të luftës. Mirëpo Gorçakovi 
e të tjerët ende i druheshin ndërhyrjes evropiane dhe mundësisë për revolucion në vendin 
e tyre nëse lufta zgjaste shumë. Tani ata këshillonin që ajo të merrte fund në bazë të 
status quo-së së mëparshme, me një shtet bullgar autonom që do të shtrihej vetëm deri në 
Malet Ballkan, ndërsa austriakët do të kompensoheshin me Bosnjë-Hercegovinën. 
Disraeli, tashmë i njohur si Lord Bikonsfildi (Lord Beaconsfield), kishte siguruar pak a 
shumë mbështetjen për të shpëtuar osmanët, por duke qenë se kabineti nuk kishte 
vullnetin për t’u përzier në luftë në Evropë pa aleancën e të paktën një fuqie tjetër 
kontinentale, përpjekjet e tij synuan më shumë në drejtim të dërgimit të flotës britanike 
për të mbajtur rusët jashtë Stambollit dhe ngushticave (30 qershor). Ambasadori i ri 
britanik, sër Henri Lajard (Sir Henry Layard), arriti të kishte me sulltanin një 
marrëdhënie shumë të afërt që do ta ruante deri në fund të misionit të tij. Disraeli dhe 
Lajardi tani menduan për një ekspeditë britanike në Anadollin Lindor për t’i dëbuar rusët 
që andej. Ethet e luftës xhingoiste kishin pushtuar Anglinë teksa turma kërkonte luftë për 
të shpëtuar Indinë si dhe Lindjen e Mesme nga imperializmi rus, ndërsa shtypi popullor 
britanik përshkruante heronjtë osmanë të Plevnës e të Qafës së Shipkës. Disraeli, 
megjithatë, ende nuk kishte mundësi të siguronte marrëveshjen e shpresuar me Austrinë, 
e cila këmbëngulte në disa pretendime fillestare të rusëve, përfshirë pushtimin e bregut të 
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djathtë të Danbubit dhe krijimin e një shteti të gjerë sllav nën mbrojtjen ruse në 
shkëmbim të mbështetjes së saj për dhënien fund të luftës. 
 
Kështu, lufta vazhdoi. Cari tani hoqi dorë nga kundërshtimi që i bëri në fillim ndihmës së 
ofruar nga miqtë e Ballkanit. Serbia ra në ujdi të hynte në luftë, megjithëse nuk veproi 
kështu derisa nuk u sigurua për fitoren ruse deri në marrjen e Plevnës që pasoi. Edhe 
grekëve iu kërkua të tërhiqnin vëmendjen e osmanëve duke i sulmuar ata në Trakë, por 
ata ishin tani krejt të trembur nga ushtria osmane dhe nga kërcënimi i ndërhyrjes 
britanike, ndaj edhe kundërshtuan të sigurojnë mbështetje pa marrë garanci nga rusët se 
ata do të merrnin edhe Epirin, edhe Thesalinë. Kurse Rumania nuk ishte në pozita as për 
t’i kundërshtuar, as për t’i bllokuar rusët. Kështu, ushtria e saj u ndihmoi rusëve në një 
rrethim të ri të Plevnës, që vazhdonte të bënte qëndresë. Duke çmuar qëndresën heroike 
ndaj rusëve, Abdylhamiti i dha titullin e gaziut komandantit të tij, Osman pashait, si dhe 
Muhtar pashait për punën e bërë në lindje. 
 
 
 
Parlamenti në punë 
 
Ndërkohë, parlamenti kryente detyrën e tij ligjvënëse. Një ligj i ri përmirësoi Rregullimin 
Provincial të vitit 1864 të pas një debati të konsiderueshëm mes deputetëve myslimanë e 
jomyslimanë në lidhje me përbërjen e këshillave konsultativë. Delegatët e zonave 
fshatare u bashkuan për të kufizuar kompentencat e administratorëve mbi këshillat dhe 
për të penguar bashkinë e Stambollit nga marrja e më shumë taksave për të përballuar 
nevojat e saj në krahasim me atë që u ishte lejuar qyteteve të vogla për të njëjtat qëllime. 
U miratuan rregullime të mëdha bashkiake, që cilat u ngritën mbi përpunimin e 
strukturave urbane që kishin nisur të lindnin në fund të Tanzimatit. 
 
Masa që nxiti shumë debate ishte një projektligj për shtypin që u propozua nga 
kryeveziri. Ky ligj lejonte censurën dhe mbylljen e botimeve që shkelnin rregullimet e 
qeverisë. Sidoqoftë, në përfundim, pjesa më e madhe e këtyre kushteve u përfshinë në 
ligj, ndërsa deputetët ia dolën vetëm të zvogëlonin ndëshkimet monetare që 
parashikoheshin, si dhe mundën ta detyronin Këshillin e Shtetit që të rishqyrtonte të 
gjithë projektin në një kohëzgjatje të tillë që programi humbi në procesin legjislativ dhe 
nuk u shpall kurrë në kohën që parlamenti ishte i mbledhur. Bashkë me rregullimet për 
Dhomën e Deputetëve dhe të të Shquarve,273 parlamenti kaloi, gjithashtu, edhe ligjin 
themelor të zgjedhjeve për Perandorinë, duke vendosur një deputet për çdo 50,000 banorë 
meshkuj në çdo sanxhak, me zgjedhje jo të drejtpërdrejta për zgjedhësit, pak a shumë 
sipas sistemit të përdorur në Stamboll në vitin 1877. E drejta për të zgjedhur u njihej të 
gjithë shtetasve me reputacion të mirë, në moshën 25 vjeç e sipër, që nuk ishin shkelës të 
ligjeve apo të mbytur në borxhe. Deputetët ishin përpjekur të vendosnin një sistem të 
drejtpërdrejtë zgjedhjesh dhe t’u mohonin të drejtën e votës shkelësve që nuk paguanin 
taksat, por këto kushte u hoqën nga të shquarit, që përsëri shfaqën intersat e grupeve për 
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të kontrolluar çdo trup.274 Edhe ky projekt nuk u shpall kurrë, pasi në kohën që ai i 
mbërriti sulltanit, ky i fundit e kishte shpërndarë parlamentin. 
 
Deputetët treguan pavarësi në vlerësimin e buxhetit, duke e ulur numrin e nëpunësve 
civilë dhe të shumave të propozuara për rrogat e tyre përpara se të miratonin propozimin 
për vitin 1876 – 1877. Sidoqoftë, ata nuk i pranuan të gjitha shpenzimet e rënda që 
kërkoheshin për luftën, gjë që prodhoi një deficit domethënës dhe ata miratuan rritjen në 
taksat mbi të ardhurat, pasurinë dhe taksat mbi bagëtitë për ta kompensuar atë. Ata 
miratuan, gjithashtu, një borxh të brendshëm të detyrueshëm që i detyronte si pronarët, 
ashtu edhe nëpunësit civilë të blinin bono të qeverisë sipas pasurisë dhe mundësive të 
tyre.275 Krahas kësaj, deptuetët nuk u morën drejtpërdrejt me ecurinë e luftës, por ata i 
njohën sulltanit titullin e gaziut. Më 22 maj, ata kërkuan njëzëri që Mahmud Nedimit të 
gjykohej për arsye se e futi Perandorinë në krizë, por kjo nuk u vu asnjëherë në praktikë 
nga sulltani. Në parlament nuk pati ndonjë kriticizëm të veçantë për ecurinë e luftës, por 
Ismail bej Qemali, zyrtar i huaj i Ministrisë së Jashtme dhe mik i ngushtë i Midhatit, u 
përpoq të siguronte mbështetje liberale jashtë parlamentit për një plan që të ngrinte një 
komitet lufte në Dhomën e Deputetëve për të organizuar e drejtuar luftën, gjë që, 
sigurisht, nuk mund të pranohej nga sulltani dhe që binte në kundërshtim me Kushtetutën 
në disa pika.276 Ismail Qemali, gjithashtu, bindi 90 deputetë që t’i kërkojnë sulltanit të 
rikthente Midhatin (22 maj), por përpjekja u braktis dy ditë më pas, kur studentët e 
teologjisë protestuan për humbjen e Ardahanit duke kërkuar dorëheqjen e serarsker Redif 
pashait, duke rrethuar parlamentin dhe duke kërkuar të drejtën për të marrë pjesë në 
diskutime kur ai të merrej në pyetje nga kuvendi (24 maj). Sulltani u kundërpërgjigj duke 
e shpallur Stambollin në gjendje shtetrrethimi, në përputhje me të drejtat që i njihte atij 
Kushtetuta, dhe i dërgoi studentët në syrgjyn.277 Këto ngjarje, megjithëse nuk lidheshin 
drejtpërdrejt me punën e kuvendit, nxitën, në të vërtetë, dyshime në mendjen e sulltanit, 
çka solli vendimin e tij të mëpasëm për ta shpërndarë atë krejtësisht. 
 
Sesioni i parë përfundoi në 19 qershor 1877, dukshëm përtej afatit të tij fillestar, për 
shkak të nevojës për të miratuar buxhetin dhe projektet për bonot e emergjencës. U 
urdhëruan zgjedhjet për sesionin e dytë dhe megjithëse fatura elektorale nuk ishte 
miratuar ende data e hapjes së sesionit të ri të nëntorit ishte afër, përsëri u përdor 
Rregullimi Zgjedhor i Përkohshëm. Zgjedhjet e kryen në shtator e tetor, ndërsa rezultatet 
qenë thuajse të njëjta me të mëparshmet, megjithëse pati më pak deputetë nga Anadolli 
për shkak të problemeve të shkaktuara nga lufta.278 Parlamenti përsëri u hap me një 
ligjëratë nga froni, por vetëm më 13 dhjetor 1877 dhe me shumë pak ceremoni apo 
emocion popullor për shkak të lajmeve të rënda që vinin nga frontet e luftës. Sulltani 
shprehu keqardhjen që vasalët e tij të Ballkanit kishin ngritur krye pa shkak dhe lëvdoi 
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guximin e ushtrisë së tij, veçanërisht atë të jomyslimanëve në milicitë provinciale. Ai 
premtoi se deputetët do të merrnin rregullime të reja që do të përgatiteshin nga Këshilli i 
Shtetit në lidhje me zgjedhjet, reformën gjyqësore dhe kodin e procedurës civile, si dhe 
tha se ai do t’u kthente atyre Ligjin për Shtypin, rregullimin për provincta dhe projektet e 
taksave që ishin miratuar nga sesioni i mëparshëm, në mënyrë që ata të mund të merrnin 
në shqyrtim vërejtjet që ishin ngritur.279 Por në përgjigjen e tyre, deputetët përdorën atë 
që do të ishte veç një rast formal për të shprehur pakënaqësinë e tyre me zhvillimin dhe 
drejtimin e luftës, duke bërë zhurmë pranë Portës. Kryeveziri u tregua i gatshëm të jepte 
dorëheqjen dhe Abylhamiti në pallat vendosi, më në fund, që Dhoma e Deputetëve të 
largohej. 
 
 
 
Kriza e re 
 
Lufta, në të vërtetë, kishte marrë për keq ndërsa rrethimet e gjata ruse të pikave kryesore 
të mbrojtjes osmane në lindje e në perëndim, më së fundi, kishin filluar t’u shkaktonin 
osmanëve mundime të mëdha. Më 14 tetor 1877, 6,500 ushtarë osmanë u detyruan të 
dorëzohen në Allada (Aladağ) dhe më 14 nëntor Muhtar pashai braktisi Karsin, por 
sidoqoftë, ia doli të tërhiqej, me pjesën më të madhe të njerëzve dhe të armatimit në 
gjendje të mirë, për në Erzurum. I gjithë Anadolli Lindor dukej i hapur ndaj armikut dhe 
vetëm dimri siguronte një mbrojtje të përkohshme. Edhe në Ballkan, gazi Osman pashai u 
shtrëngua të jepet përpara vuajtjeve të njerëzve të tij dhe të dorëzojë 42,000 të mbijetuar 
në Plevna më 10 janar 1877, duke e çarë, kështu, frontin perëndimor. Mbreti Milan i 
Serbisë, tani, fitoi guximin që i duhej për të shpallur pavarësinë (24 janar) dhe për të 
shpallur luftë (28 janar), duke pushtuar Pirotin, në kufirin bullgar, si dhe duke rrethuar e 
marrë Nishin (11 shkurt). Mbrojtësit e Qafës së Shipkës u shpartalluan më 9 janar 1878, 
duke i kushtuar osmanëve edhe 32,000 njerëz e 103 topa të mëdhenj. Vetë Sulejman 
pashai mund të ikte dhe të merrte në dorëzm mbrojtjen e Sofjes, por forcat osmane tani 
ishin tepër të shpërndara. Shpejt, edhe ajo ra dhe pas saj edhe Edreneja (20 janar), pa 
shfaqur ndonjë qëndresë të vërtetë. Në të njëjtën kohë, ndërsa garnizonet osmane të Malit 
të Zi ishin të zëna në lindje, edhe malazezët shpallën luftë dhe pushtuan Barin (15 janar) 
dhe Ulqinin (Ülgün, 19 janar). 
 
Përparimet e shpejta ruse në Bullgari alarmuan Britaninë dhe Austrinë, që tani kuptuan se 
Bullgaria e madhe që synonte cari do të mund të ishte veçse një vegël në duar të rusëve 
për sundimin nga ana e tyre të Evropës Juglindore. Franc Jozefi i shkruajti car 
Aleksandrit II për ta paralajmëruar se do t’i kundërvihej një krijimi të tillë dhe se do të 
kërkonte Bosnjën e Hercegovinën edhe nëse Rusia do të merrte qoftë edhe vetëm 
Besarabinë jugore, si dhe i shprehu këmbënguljen që të gjitha fuqitë dhe jo vetëm Rusia 
të merrnin pjesë në bisedimet e paqes me osmanët. Britania pasoi me një paralajmërim të 
ngjashëm. Mirëpo trupat ruse, të komanduara nga duka i madh Nikolla, bënë përpara 
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drejt Stambollit, duke e shtrënguar Portën të kërkojë një armëpushim, që u arrit në Edrene 
më 31 janar. Përpara se të niste konferenca e paqes, osmanët i lanë fortesat e mbetura 
bullgare të Vidinit, të Rusçukut dhe të Silistrisë, duke pranuar që Bosnjë-Hercegovina 
dhe Bullgaria të fitonin autonominë dhe të bënin reforma nën mbikëqyrjen evropiane, që 
Rusia të kishte të drejta të plota për të përdorur ngushticat dhe që Porta të paguante një 
dëmshpërblim lufte. Shkurt, ky qe një dorëzim pa kushte përpara fitimtarëve. Një 
konferencë u organizua mes osmanëve dhe Rusëve në Shën Stefan (Jeshilkëj), jashtë 
Stambollit, për të arritur një marrëveshje të re pa ndërhyrjen e fuqive të mëdha. 
 
 
 
Shpërndarja e parlamentit 
 
Parlamenti kishte vazhduar të punonte mbi projektet e rikthyera, si dhe mbi dy projekte të 
reja në lidhje me riorganizimin e gjykatave shekullare. Mirëpo vëmendja e deputetëve 
ishte tërhequr nga humbjet e rënda ushtarake dhe ata, në vend që të përqendroheshin te 
ligjvënia, iu kthyen kritikave ndaj qeverisë, duke sulmuar ecurinë e fushatave, paaftësinë 
e oficerëve dhe administrimin e përgjithshëm të përpjekjes luftarake, me shumë gjasa jo 
pa justifikim.280 Sugjerimet e deputetëve për kthimin e Midhatit i ftohnin ata gjithnjë e 
më shumë me sulltanin. Veç kësaj, delegatët armenë e grekë nxisnin bashkëkombasit e 
tyre që të kundërshtonin ftesën e sulltanit për të shërbyer në ushtri, ndërsa grupe 
deputetësh liberalë e jomyslimanë filluan të qarkullonin peticione mosbesimi te disa prej 
ministrave, si dhe në mjediset e Oborrit.281 Kupa u mbush më 13 shkurt, kur sulltani thirri 
Dhomën e të Shquarve, përfshirë anëtarët e parlamentit, për t’u këshilluar me ta për të 
ftuar flotën britanike që të hynte në detin e Marmarasë për të ndihmuar në mbrojtjen e 
Stambollit kundër një përparimi të mundshëm rus. Pasi shumica e deputetëve shprehën 
miratimin e tyre, një deputet, i quajtur Naxhi Ahmet (Naci Ahmet), që ishte bukëpjekës 
dhe kryetar i esnafit të tij, i deklaroi sulltanit: “E keni kërkuar mendimin tonë shumë 
vonë. Duhej të ishit këshilluar me ne kur ishte ende e mundur të shmangej katrahura. 
Dhoma kundërshton çdo përgjegjësi për një gjendje, përballë të cilës ajo s’mund të bëjë 
asgjë.”282 Ky qe fundi. Një ditë më pas, Abdylhamiti shpërndau parlamentin, duke 
shpallur, thjesht, se ai e kishte bërë punën e tij, por gjendja aktuale ishte “e 
papërshtatshme që ai të mund të kryejë siç duhet detyrat e tij.”283 Abdyhamiti, gjithashtu, 
kishte urdhëruar, në fillim, arrestimin e deputetëve që kishin kritikuar më ashpërsisht 
qeverinë, duke u trembur se ata mund të dëmtonin moralin popullor e ushtarak, por me 
këmbënguljen e Ahmet Vefikut, ai e zbuti urdhërin, duke kërkuar, në vend të kësaj, që ata 
të ktheheshin menjëherë në shtëpitë e tyre. Megjithëse disa nga deputetët, pas kësaj, 
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protestuan duke u shprehur se ai kishte shkelur kushtetutën, parlamenti u shpërnda.284 
Sado zhgënjyes që ishte kjo ndërprerje, në veprimet e tij dhe në qeverisjen pa parlament 
në tri dekadat që pasuan, sulltani veproi në përputhje me pushtetin që i garantohej atij nga 
kushtetuta. Ai thjesht shfrytëzoi krizën për të zbatuar kushtet që Midhati dhe 
bashkëpunëtorët e tij kishin pranuar për të mbrojtur kushtetutën nga reagimi i 
konservatorëve. Me mbylljen e parlamentit dhe me dobësimin e Portës, Abdylhamit 
vendosi bazat e autokracisë që do të mbizotëronte në qeverisjen osmane në vitet e 
mbetura të mbretërimit të tij. 
 
 
 
Traktati i Shën Stefanit 
 
Në Angli, mbretëresha Viktoria, e mbështetur nga opinioni publik, e bindi kabinetin që të 
pranojë dëshirën e Disraelit për të dërguar flotën në Stamboll. Sapo mbërriti leja e 
sulltanit, ajo kaloi Dardanelet dhe u ankorua përballë kryeqytetit. Sidoqoftë, ajo nuk 
zbarkoi trupa, pasi Disraeli nuk e kishte arritur ende marrëveshjen me Austrinë, 
megjithëse kjo e fundit kishte protestuar ndaj kushteve të armëpushimit të Edrenesë me 
carin. Bismarku ende ngurronte të bënte diçka që do të përçante Lidhjen e Tre 
Perandorëve. Ndërkohë, trupat ruse përparuan në Çatallxha, fare pranë Stambollit. 
Banorët e Stambollit, përfshirë Ahmet Vefikun, tashmë kryevezir, i trembeshin pushtimit 
rus të kryeqytetit. Por në Shën Petersburg konservatorët e kishin bindur carin që të 
pranonte që nëse trupat britanike nuk zbarkonin, njerëzit e tij të mos niseshin për të marrë 
Stambollin apo ngushticat. Asnjëra palë nuk dëshironte të zgjaste luftën. Fushatat kishin 
zbrazur thesarin rus dhe cari ishte detyruar të priste kartëmonedha, gjë që kishte rritur 
inflacionin dhe pakënaqësinë. Rumania ishte zhgënjyer nga synimet e aleatit të saj në 
Besarabi. Austria, megjithëse u kundërvihej planeve ruse, nuk donte të përzihej për arsye 
të problemeve të veta financiare. Lëvizja ngurruese dhe e vonuar e Britanisë, gjithashtu, i 
kushtoi asaj njëfarë humbjeje në prestigj. 
 
Pikërisht në këto rrethana u zhvillua konferenca e paqes së Shën Stefanit. Që në fillim, 
osmanët ranë në ujdi me Rusinë që t’i kundërviheshin çdo proteste evropiane që mund të 
pasonte në përfundim të saj. Traktati (3 mars 1878) u mbështet në kushtet e armëpushimit 
të nënshkruar në Edrene një muaj më herët dhe në thelb i plotësoi kërkesat e pansllavëve. 
Mali i Zi dhe Serbia do të ishin të pavarura, megjithëse kjo e fundit, për shkak të dobësisë 
së treguar në luftë, do të merrte vetëm pak shtesa përgjatë kufirit jugor, përfshirë Nishin, 
luginën e Drinës dhe një pjesë të sanxhakut të Novipazarit. Porta do të njihte shpalljen e 
pavarësisë nga ana e Rumanisë dhe do t’i paguante asaj dëmshpërblime, do të pranonte 
aneksimin rus të Besarabisë Jugore dhe do të dëmshpërblente Rumaninë me pjesë të 
Dobruxhës. Ç’ishte më e rëndësishmja, Bullgaria do të bëhej autonome, por megjithëse 
do të pranonte vasalitetin ndaj osmanëve, do të kishte princin, ushtarët dhe administratën 
e saj. Trojet e saj do të shtriheshin nga Danubi në Egje, përfshirë provincat e Manastirit e 
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të Selanikut dhe një pjesë e konsiderueshme e bregdetit të Egjeut, por duke përjashtuar 
portet e Dedeaaçit dhe të Selanikut, pasi popullsitë e tyre ishin kryesisht myslimane dhe 
çifute. Kështu, Bullgaria u zgjerua tri herë dhe iu dha një popullsi 5 milionëshe. Princi i 
saj do të zgjidhej nga populli, do të miratohej nga fuqitë e madhe dhe do të pranohej nga 
sulltani. Trupat ruse dhe një komisionar rus do të mbeteshin në principatën e re për dy 
vjet për të ndihmuar në organizimin e qeverisë dhe të milicisë, ndërsa të gjithë zyrtarët 
dhe ushtarët osmanë do të tërhiqeshin. Porta do të niste të gjitha reformat e kërkuara në 
Konferencën e Stambollit për Bosnjën dhe Hercegovinën pas këshillimit me Austrinë dhe 
Rusinë. Sistemi i ri i qeverisjes, i vendosur në Kretë më 1868, do të zbatohej dhe do të 
shtrihej edhe në Epir e në Thesali, megjithëse këto territore iu lanë ende osmanëve dhe 
nuk iu dhanë Greqisë. 
 
Nën frymëzimin e propagandës ruse, ndjenja nacionaliste armene ishte trazuar prej disa 
intelektualëve në Perandorinë Osmanë dhe patriarku armen i Stambollit, Nersesi, shkoi 
në Shën Stefan për t’u kërkuar rusëve që t’i ndihmonin për krijimin e një shteti të pavarur 
armen në Anadollin Lindor në shkëmbim të ndihmës së armenëve kundër osmanëve gjatë 
luftës. Mirëpo rusëve u bënin shumë më tepër punë armenë të pakënaqur brenda 
Perandorisë Osmane sesa një shtet i pavarur që mund të nxiste armenët e tyre dhe 
kombësi të tjera që të shtronin kërkesa të ngjashme. Në vend që të kënaqnin kërkesat e 
Nersesit, ata siguruan premtimet e osmanëve për reforma në zonët e Anadollit që 
pretendoheshin nga armenët bashkë me garancitë ndaj sulmeve nomade kurde e 
turkmane. Kështu, lindi Çështja Armene, që rusët do ta zhvillonin e shfrytëzonin me 
shumë aftësi në vitet që do të pasonin. 
 
Sulltani pranoi të paguante një dëmshpërblim të jashtëzakonshëm lufte prej 1.4 miliardë 
rublash (i barabartë me 24 miliardë kurushë, katër herë më shumë se të ardhurat vjetore të 
shtetit), prej të cilave më shumë se gjysma do të paguheshin me dorëzimin e zonave të 
gjera të Dobruxhas, të ishujve të Danubit dhe të qarqeve të Karsit, të Adrahanit, të 
Batumit e të Bajezitit të Lindjes, që ndodheshin në Anadollin Lindor. Të gjithë ata që 
dëshironin të braktisnin trojet e reja ruse do të lejoheshin të shisnin pronat e tyre brenda 
tre vjetëve, duke siguruar një rrjedhë të vazhdueshme të refugjatëve në Perandorinë 
Osmane gjatë pjesës së mbetur të mbretërimit të Abdylhamitit. Të gjithë shtetasit 
ortodoksë të sulltanit, si dhe kishat dhe priftërinjtë e tyre do të ishin nën “mbrojtjen” ruse. 
Osmanët mundën t’i bënin ballë vetëm dëshirës së Ignatjevit për mbrojtje e administrim 
të përbashkët të ngushticave, por kushtet e mbetura ishin shumë të rënda, ndërsa vetëm 
detyrimet financiare siguronin sundimin dhe ndikimin rus në të ardhmen.285 
 
 
 
Reagimi në Stamboll 
 
Popullsia e Stambollit ishte dyfishuar, tashmë, nga refugjatët myslimanë që kishin ikur 
nga Bullgaria. Ata ishin shumë armiqësorë ndaj të krishterëve, si dhe ndaj sulltanit që 

                                                 
285 Muhedat Mecuması, IV, 183-186. 
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ishte dorëzuar përpara armikut të urryer. Ndërsa banorët e vjetër të qytetit reaguan ndaj 
disfatës me hidhërim të heshtur, megjithëse shumë kishin humbur të dashurit e tyre në 
katastrofat e tmerrshme dhe shumë të tjerë kishin humbur shtëpitë e të ardhurat për shkak 
të infalcionit që shoqëroi ngjarjet, refugjatët qenë thuajse më fanatikët në vendosmërinë e 
tyre për ta detyruar Perandorinë që të vazhdonte luftën kundër rusëve. Në krye të tyre u 
vu Ali Suaviu, dikur Osman i Ri e tashmë panturkist i fuqishëm, si dhe mistik mysliman. 
Pasi armatosi afro 30 refugjatë, ai i hoqi udhë një sulmi kundër Pallatit të Çëraanit me 
qëllim që të shpëtonte Muratin V dhe ta rikthente atë në fron e pastaj të rrëzonte 
marrëveshjen e Shën Stefanit, por rojat e pallatit vranë shumicën e sulmuesve dhe e 
mposhtën komplotin (20 maj 1878). Ali Suaviu u gjykua dhe u var dhe i vetmi rrjedhim i 
shpejtë i kësaj çështjeje ishte përforcimi i vendosmërisë së sulltanit për të vendosur një 
regjim absolut që do të pengonte ngjarje të tilla në të ardhmen. Ndihmësi i tij kryesor, 
Sait pasha Anglezi, qe përzier në komplot dhe si i tillë, u shkarkua. Ai u zëvendësua me 
heroin e Plevnës, gazi Osman pashain, që, sapo u lëshua nga rusët, u kthye me ngut për 
në vendin e tij, ku do të ushtronte një ndikim të fuqishëm konservator në Oborr gjatë 
pjesës së mbetur të mbretërimit të Abdylhamitit. 
 
 
 
 
Manovrime diplomatike 
 
Ignatjevi e kishte ngutur arritjen e marrëveshjes me Portën me shpresën e vendosjes së 
Britanisë dhe të Austrisë përpara një fakti të kryer që ato nuk mund ta ndryshonin. 
Mirëpo ai nuk e kishte llogaritur fuqinë e kundërpërgjigjes evropiane që do të pasonte, jo 
vetëm nga Disraeli dhe perandori, por edhe nga Gjermania, ku Bismarku tani ndiente 
nevojën që të vepronte për të parandaluar një luftë mes aleatëve të tij rusë dhe austriakë. 
Cari e kuptoi, gjithashtu, se një luftë e tillë do të ishte e pashmangshme përveç nëse ai 
pranonte që një konferencë evropiane të rishikonte përfundimet e Shën Stefanit. Kështu, 
ai e pranoi propozimin e Bismarkut për të mbajtur një konferencë të tillë në Berlin. Ai 
nuk e priste, sidoqoftë, që aleatët e tij të dikurshëm të bashkoheshin me Britaninë për të 
kërkuar që të gjitha kushtet të rishikohen, por kur ata e bënë këtë, atij iu desh të pranonte 
për të shmangur luftën. Austria kërkonte që Bullgaria e re të zvogëlohej në numër për të 
pakësuar fuqinë ruse në Evropën Lindore dhe që Rusia të pranonte aneksimin austriak të 
Novipazarit, si dhe të Bosnjës e të Hercegovinës. Sapo Rusia i pranoi këto pika, 
perandori nuk tregoi më aq shumë vullnet sa ç’kishte shfaqur në fillim për të mbështetur 
kërkesat e britanikëve për një rishikim të përgjithshëm. Kjo e shtrëngoi Britaninë që të 
merrej drejtpërdrejt me rusët dhe, me ndërmjetësimin e Bismarkut, të pranonte një 
kompromis që e kufizonte Bullgarinë e re në zonën veriore të Maleve Ballkan. Pjesa e 
mbetur do t’u kthehej osmanëve si një provincë autonome e quajtur Rumelia Lindore dhe 
në të do të bëheshin reforma të shpejta. Pjesa më e madhe e Anadollit Lindor do t’i 
kthehej Portës në shkëmbim të përmbushjes së pjesës së mbetur të marrëveshjes së Shën 
Stefanit, por Rusia do të mbante Karsin, Batumin dhe Besarabinë Jugore (30 maj 1878). 
 
Bazat për rishikimin e Shën Stefanit, në këtë mënyrë, u hodhën që përpara se të mblidhej 
Kongresi i Berlinit. Mirëpo Britania nuk ishte e kënaqur. Në Anadollin Lindor, rusët ishin 
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përsëri në pozita për një përparim të mëtejshëm në Meshde ose në Gjirin Persik apo për të 
nxitur kryengritje armene. Për të siguruar integritetin e zotërimeve të mbetura osmane në 
Anadoll, Disraeli propozoi pushtimin britanik të Qipros në mënyrë që forcat ushtrake të 
mund t’i përgjigjeshin çdo krize sapo të vihej re. Sulltani nuk ishte aspak entuziast për 
këtë mendim, por përballë kërcënimit britanik për ta lënë Shën Stefanin ashtu siç ishte, ai 
nuk kishte ç’bënte tjetër, përveçse të nënshkruante Konventën e Qipros (4 qershor 1878), 
sipas së cilës Britania do të pushtonte dhe administronte ishullin në emër të sulltanit. Të 
gjitha suficitet e të ardhurave mbi shpenzimet do t’i paguheshin thesarit në formë haraçi 
dhe osmanët do të vazhdonin të kontrollonin institucionet e drejtësisë, të fesë dhe të 
arsimit në ishull. Britania, nga ana e saj, premtonte të siguronte gjithë ndihmën e 
nevojshme për të mbrojtur Anadollin Lindor nëse rusët sulmonin.286 Kështu, u hodhën 
themelet për fitoren përfundimtare të Disraelit në Berlin.

                                                 
286 Mahmud Celaleddin, “Mirat-ı Hakikat”, III, 134-137; Karal, OT, VIII, 71-72. 
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Kongresi i Berlinit 
 
Pavarësisht nga të gjitha marrëveshjet, kur u mblodh kongresi, nuk qe e lehtë që të bihej 
në ujdi. Ushtritë dhe thesari rus ishin drobitur, por Rusia përsëri bënte ç’të mundte për të 
shmangur përmbushjen e marrëveshjeve që ajo kishte nënshkruar. Kishte, gjithashtu, 
probleme të ngritura nga interesat që nuk përfaqësoheshin drejtpërdrejt në kongres: të 
krishterët e Bosnjës e të Hercegovinës, të krishterët bullgarë, myslimanët bullgarë, që e 
kundërshtonin fuqishëm mendimin e sundimit të krishterë mbi ta, si dhe armenët, që 
besonin se mund t’i bindnin fuqitë e mëdha që t’i detyronin osmanët t’u dorëzonin atyre 
troje të gjera myslimane. Grekët kërkonin Kretën, Thesalinë dhe Epirin. Osmanët 
përfaqësoheshin nga një i krishterë, ministër i punëve publike, i quajtur Theodhori pashai 
i Zi (Karatodori Paşa), si dhe nga ambasadori i tyre në Berlin, Sadullah pashai. Fuqitë i 
thjeshtuan çështjet duke u përqendruar në synimet e veta dhe duke mos u kushtuar shumë 
vëmendje atyre të shteteve, vendet e të cilëve po manipuloheshin. 
 
Kongresi i Berlinit përfundoi më 13 korrik 1878. Bullgaria e Madhe, e parashikuar nga 
Rusia në Shën Stefan, u copëtua në tri pjesë, me një Bullgari autonome që shtrihej vetëm 
nga Danubi deri në Malet Ballkan, ndërsa pjesa tjetër mbetej nën vasalitetin osman, me 
një princ të krishterë, ushtri e administratorë të krishterë, por që i paguante një haraç 
vjetor sulltanit. Princi do të zgjidhej nga njëra prej dyerve të mëdha të Evropës, do të 
konfirmohej nga fuqitë e mëdha dhe do të sanksionohej nga sulltani. Organizimi i 
regjimit të ri do të mbikëqyrej nga komisarët që përfaqësonin Rusinë, Portën dhe fuqi të 
tjera nënshkruese, por ato nuk do të qëndronin më shumë se nëntë muaj. Pjesët e mbetura 
të Bullgarisë së Madhe do të ndaheshin në dy seksione. Zona e jugut të Maleve Ballkan 
mbetej nën sundimin e sulltanit si provinca e Rumelisë Lidnore, nën kontrollin e 
drejtpërdrejtë politik e ushtarak osman, por me një sistem të veçantë administrativ, ndërsa 
zona e Maqedonisë mes Nishit dhe kufirit grek i kthehej administrimit të drejtpërdrejtë 
osman me premtime për reforma. Megjithëse Rumelia e Lindjes kishte një popullsi të 
gjerë myslimane, ajo do të administrohej nga një guvernator i krishterë, i emëruar nga 
Porta për një afat pesëvjeçar, me sanksionimin e fuqive të mëdha. Ai do tëkishte një 
milici të krishterë, por do të mund t’u drejtohej për ndihmë edhe ushtarëve osmanë të 
vendosur në garnizone për të ruajtur rendin e brendshëm dhe ëpr të mbrojtur provincën 
kundër sulmeve të jashtme. Ushtria ruse në Bullgari e në Rumelinë e Lindjes do të 
numëronte më shumë se 55,000 njerëz dhe nuk do të qëndronte më shumë se nëntë muaj. 
Kreta do të mbetej nën sundimin osman, ndërsa reformat e 1868-ës do të zbatoheshin 
plotësisht. Fuqitë do të ndërmjetësonin për çdo mosmarrëveshje kufitare që do të mund të 
lindte mes osmanëve dhe grekëve në Maqedoni. Bosnja dhe Hercegovina, megjithëse nën 
sundimin osman, do të pushtoheshin nga trupa austriake dhe do të administroheshin nga 
nëpunës civilë austriakë për një kohë të pacaktuar sipas rregullimeve që do të 
vendoseshin në bisedimet që do të pasonin mes fuqive të mëdha. Malit të Zi do t’i njihej 
pavarësia, por princi i tij do të premtonte t’u siguronte trajtim të barabartë të gjithë 
shtetasve të të gjitha besimeve fetare. Serbia, gjithashtu, do të ishte e pavarur dhe territori 
i saj do të zgjerohej në drejtim të jugut deri në Nish dhe në lindje të Pirotit. Si ajo, ashtu 
edhe Mali i Zi, duhej të premtonin që, në shkëmbim, të merrnin përsipër një pjesë të 
borxhit osman. Rumania do të ishte e pavarur, duke i lëshuar Rusisë pjesët e Besarabisë 
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që kishte marrë në Paris më 1856 dhe duke u dëmshpërblyer me ishujt në deltën e 
Danubit, si dhe në Dobruxha. Ajo duhej të pranonte, gjithashtu, që të shkatërronte 
fortifikimet përgjatë Portave të Hekurta të Danubit dhe të lejonte komunikimin e lirë në të 
gjithë gjatësinë e tij, ndërsa do të ndalonte hyrjen e anijeve të huaja luftarake. 
 
Në lindje, osmanëve do t’u duhej t’i linin Karsin, Ardahanin dhe Batumin Rusisë. Batumi 
bëhej port i lirë dhe cari premtonte ta fortifikonte atë. Lugina e Eleshkirtit dhe Bajeziti i 
Lindjes, të fituara në Shën Stefan, u ktheheshin osmanëve. Porta premtonte të niste 
reforma në zonat e banuara nga armenët dhe të pohonte liri të plotë civile e fetare në 
Perandori. Kushtet e marrëveshjeve të viteve 1856 dhe 1871 në lidhje me Detin e Zi dhe 
ngushticat do të vazhdonin të mbeteshin në fuqi. Qeverisë Osmane përsëri do t’i duhej të 
paguante një dëmshpërblim lufte për Rusinë, tashmë të vendosur në shumën 802.5 
milionë franga, që do të paguhej në këste vjetore prej afro 35 milionë kurushësh. 
Osmanët do të pranonin, gjithashtu, kërkesa të mëtejshme territoriale të rusëve nëse nuk 
arrinin t’i plotësonin pagesat. 
 
Pra, Perandoria Osmane shtrëngohej të dorëzonte dy të pestat e të gjithë territorit të saj 
dhe një të pestën e popullsisë, afro 5.5 milionë njerëz, megjithëse kompensohej pjesërisht 
me një haraç që do të paguhej nga vasalët e mbetur, si dhe me një marrëveshje të shteteve 
të reja të pavarura për të marrë përsipër pjesë të borxhit publik osman. Përsa i përkiste 
Britanisë, kërcënimi rus ishte dobësuar, por për Perandorinë Osmane Kongresi i Berlinit 
qe një disfatë e tmerrshme, që i hiqte asaj troje, popull dhe financa dhe që e bënte të 
vështirë mbijetesën e asaj që kishte mbetur. 
 
 
 
Vështirësitë e huaja dhe të brendshme, 1878 – 1908 
 
Në vitet që pasuan Traktatin e Berlinit, ndërsa Evropa mundohej të vendoste një ekuilibër 
të ri forcash, osmanët u vunë përpara një radhe ndërhyrjesh të huaja në punët e tyre të 
brendshme nën pretekstin e ndihmës ndaj shtetasve të sulltanit që ishin pjesëtarë të 
pakicave. 
 
 
 
Sundimi austriak në Bosnjë-Hercegovinë 
 
Një problem relativisht i lehtë për t’u trajtuar qe Bosnjë-Hercegovina, që Austria e 
pushtoi menjëherë pas Kongresit të Berlinit. Popullata myslimane e provincës, që 
përfshinte të paktën gjysmën e banorëve, u zemërua nga marrëveshja që e vinte atë nën 
kontrollin e krishterë dhe u bëri qëndresë të fuqishme trupave pushtuese, çka e shtyu 
Austrinë të vendosë një regjim ushtarak në provincën e saj të re. Megjithëse Abdylhamiti 
kishte ndjenja të fuqishme dashamirësie për Bosnjë-Hercegovinën për shkak të traditave 
të vjetra myslimane në këto provinca, ai pak gjë kishte në dorë për të bërë, pasi lidhja e tij 
e drejtpërdrejtë me to ishte e dobët. Kështu, më 21 prill 1879, ai pranoi të njihte sundimin 
austriak për një periudhë të pacaktuar, duke vënë si kusht vetëm që të ardhurat e zonës të 
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përdoreshin lokalisht, që myslimanët të lejoheshin të praktikonin fenë e tyre në liri, që 
emri i sulltan kalifit të recitohej në lutjet e së premtes, që vendësit të punësoheshin në 
administratë dhe që ata myslimanë që dëshironin të largoheshin, të lejoheshin ta bënin 
këtë. 
 
 
 
Pushtimi frëng i Tunizisë 
 
Sidoqoftë, shembulli i pushtimit evropian të territoreve më të largëta të sulltanit doli të 
ishte si një sëmundje shumë ngjitëse. Osmanët nuk e kishin mbajtur kurrë Tunizinë 
shumë pranë. Në shekullin e gjashtë, ajo ishte kontrolluar nga korpuset vendore ushtarake 
e detare, epërsia e të cilëve mbështetej kryesisht në pirateri dhe në tregtinë e skllevërve. 
Pasi këto u zhdukën në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë, vendi hyri nën ndikimin e 
investuesve dhe të tregtarëve evropianë, të ndjekur nga qeveritë e tyre, që e shihnin 
vendosjen strategjike të Tunizisë si një pikë kyçe për synimet e tyre në Mesdhe e në 
Afrikën Veriore. Në fillim erdhën francezët, që pas pushtimit të tyre të Algjerisë në vitin 
1830, ngritën institucione financiare në Tuniz, duke u dhënë parà hua bejlerëve dhe duke 
investuar gjerësisht, si hapi i parë i ndërtimit të një perandorie afrikane. Francezët nxitën 
edhe investimet italiane bujqësore e industriale në Tunizi, me shpresën e kthimit të vendit 
në hallkën e parë lidhëse në një perandori të re të Mesdheut Qendror. Edhe Britania, 
gjithashtu, nisi të lëvizte, duke kërkuar mundësi për lëndë të para e për investime, si dhe 
mbrojtje për intersat e saj strategjike në Afrikën Qendrore. Bejlerët tani mbaheshin 
kryesisht nëpërmjet pranimit të pagesave dhe të shpërblimeve të tjera nga interesat e 
huaja konkurruese, duke luajtur me to sa më mirë që të kishin mundësi, por në përfundim 
ata gjendeshin gjithmonë në mënyrë të pashmangshme të zënë në kurthin e vështirësive 
financiare. 
 
Pas Luftës së Krimesë, Burrat e Tanzimatit ishin treguar mjaft të suksesshëm në tërheqjen 
e bejlerëve tunizianë përsëri në orbitën osmane, duke siguruar miratimin e tyre për të 
zbatuar ligjet e Tanzimatit dhe për të dhënë ndihmesën e tyre nëpërmjet taksave dhe 
anijeve në shkëmbim të njohjes së një pozite shumë të ngjashme me atë të kedivëve të 
Egjiptit. Përfaqësuesi kryesor i ndikimit osman në vendi, për vite me radhë, ishte 
Hajredin pashai (Hayreddin Paşa), që kishte qenë më parë skllav i Mustafa Reshit pashait 
dhe që i ishte shitur njërit prej bejlerëve për t’u ngritur më pas në përgjegjësi në shërbim 
të zotërisë dhe të pasardhësve të tij. Ai e shfrytëzoi ndikimin e vet për të mbajtur osmanët 
kundër intersave të huaja, duke nxitur armiëqësinë e konsujve të huaj dhe duke u 
mundësuar kundërshtarëve të tij politikë në oborrin tunizian që të siguronin shkarkimin 
dhe syrgjynosjen e tij. Largimi i tij nga Tunizi dhe hyrja, më pas, në shërbimin e 
Abdylhamitit sollën një përkeqësim të shpejtë të marrëdhënieve të Tunizisë me Portën. 
 
Sikurse në Kairo e në Stamboll pak më vonë, vështirësitë financiare të beut dhe borhxhet 
e jashtme çuan në pushtimin evropian. Më 1869 u organizua Komisioni Ndërkombëtar i 
Borxhit, të cilit iu sigurua kontroll mbi të ardhurat kryesore të Tunizisë për të konsoliduar 
borxhet dhe për të siguruar pagesat e rregullta të tyre. Nën mbikëqyrjen e tij, të huaj 
fituan kontrollin mbi shumicën e shërbimeve publike të Tunizisë dhe mbi lëndët e saj të 
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para, duke i shtuar shumë vështirësitë ekonomike të provincës. Tunizia u përzie, 
gjithashtu, në manovrimet diplomatike evropiane që pasuan marrëveshjen e Berlinit. 
Italia, e pakënaqur me dështimin e fuqive të mëdha për t’i siguruar asaj atë që ajo e 
vlerësonte si dëmshpërblim të pranueshëm, u zemërua tej mase nga oferta e Britanisë që 
ia linte Francën Tunizisë në shkëmbim të pranimit prej saj të Konventës së Qipros. 
Franca nuk ishte fort e zellshme për një aventurë të re koloniale në atë kohë, por ajo as 
nuk donte që ajo çka i ishte ofruar asaj të binte falas në duar të italianëve. Për këtë arsye, 
ajo shfrytëzoi si pretekst një bastisje nga ana e disa tunizianëve në kufirin mes Tunizisë e 
Algjerisë dhe e pushtoi të gjithë vendin, duke e shtrënguar beun të pranonte “mbrojtjen” 
frënge (12 maj 1881). Osmanët protestuan për këtë gjendje te të gjitha fuqitë e mëdha që 
kishin garantuar tërësinë tokësore osmane në Berlin, duke kërcënuar vlefshmërinë e 
marrëveshjes së nënshkruar nga beu, por asnjëri nuk denjoi të përgjigjej dhe osmanëve iu 
desh ta pranojnë gjendjen si një fakt të kryer. 
 
 
 
Pushtimi britanik i Egjiptit, 1882 
 
Vështirësitë financiare të Egjiptit dhe rivaliteti ekonomik e politik i fuqive të mëdha e çoi 
atë në një gjendje shumë të ngjashme me atë të Tunizisë, me pasoja të ngjashme. Saiti 
dhe Ismaili u kishin bërë me qindra koncesione investuesve të huaj, duke u dhënë atyre 
kontrollin e vërtetë mbi ekonominë e Egjiptit. Shpenzimet e tyre e lanë qeverinë në borxh 
ndaj bartësve të huaj të bonove të thesarit. Atyre u duhej të pranonin ulje të mëdha 
çmimesh dhe shkallë tej mase të larta interesi për të siguruar të hollat e nevojshme për të 
vazhduar veprimtaritë, duke i kushtuar më 1876-ën gati dy të tretat e gjithë buxhetit të 
shtetit vetëm pagimit të interesit. Kjo kulmoi me ngritjen e Arkës së Borxhit Publik 
(“Caisse de la Dette Publique”, maj 1876), në të cilën kontrollues të huaj mblidhnin të 
ardhurat e shtetit nga shërbimet doganore, rrugët, duhani dhe taksa të tjera të akcizës dhe 
i përdornin ato për të paguar borxhin. Më 1878-ën, ismaili i detyrua të pranonte një 
kabinet të drejtuar nga nacionalisti armen Nubar pashai, me një ekspert anglez si ministër 
të financave dhe një francez si ministër të punëve publike. Kur ai u përpoq ta 
zëvendësonte këtë qeveri me një të përbërë kryesisht nga egjiptianë vendës, britanikët 
dhe francezët e detyruan atë t’ia linte fronin (26 korrik 1879) birit të tij të dobët, Teufik 
pashait (Tevfik Paşa), që pranoi Ligjin e Likuidimit, i cili ndante pagesat e borxhit nga 
detyrimet e tjera të thesarit egjiptian dhe i jepte borxhit zërin e parë në të gjitha të 
ardhurat. Financat e Egjiptit, më në fund, u stabilizuan, por me koston e vendosjes së tyre 
nën kontrollin e drejtpërdrejtë të të huajve dhe me shfrytëzimin e tyre në shërbim të të 
huajve. 
 
Po megjithëse ndërhyrja e huaj mund të ishte e justifikuar nga rregullat e financës 
ndërkombëtare që ishin të përhapura në atë kohë, ajo nxiti një reagim të fuqishëm 
nacionalist mes egjiptianëve vendës. Ata filluan të dënojnë politikat ekonomike që e 
kishin vënë masën e popullit nën kontrollin e aurstokracisë turko-çerkeze që kishte 
zbarkuar, si dhe të bankierëve e të tregtarëve të huaj që kontrollonin ekonominë urbane. 
Zemërimi në ushtri u nxit nga sundimi i pinjollëve të aristokracisë dhe të një grupi të 
vogël oficerësh të arsimuar në Perëndim, që ushtronin diskriminim ndaj atyre që 
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dëshironin të ngriheshin në rang. Kjo çoi në një kryengritje në shtator 1881 prej një grupi 
të ushtrisë, të udhëhequr nga Ahmet Urabi pashai, një ndër ata pak vendës që ia kishin 
dalë të ngriheshin në korpusin e oficerëve. Ushtarët morën në dorë qeverisjen, filluan t’i 
japin fund sundimit të huaj dhe dërguan trupa në Aleksandri për t’u mbrojtur ndaj ndonjë 
pushtimi të huaj të mundshëm. Pozita britanike ishte e ndërlikuar për shkak të rolit të saj 
si mbrojtëse e Perandorisë Osmane dhe si pasojë e Konventës së Qipros. Ndërsa kishte 
disa elementë në ushtri e në qeveri që donin të ndërhynin, Kryeministri Gledston 
formuloi një politikë për të shmangur ndërhyrjen përveçse në bashkëpunim me ushtrinë 
osmane dhe me ftesën e sulltanit. Francezët, nga ana tjetër, kishin frikë të ndërhynin, oj 
vetëm për të mbrojtur mbajtësit francezë të bonove të thesarit dhe për perandorinë e tyre 
afrikane, por edhe për të mos marrëdhënien e re të Britanisë me Portën. Abdylhamiti i 
nxiti Kedivin dhe Urabiun që të rithenin sistemin e kontrollit të huaj, që ishte shumë i 
ngjashëm me një marrëveshje që po shqyrtohej për t’u zbatuar në Stamboll. Për të 
parandaluar ndërhyrjen e drejtpërdrejtë, Gledstoni përgatiti një konferencë të re të 
amabasdorëve në Stamboll (qershor 1881). Kryeveziri Sait pasha dhe qeveria osmane 
donin të merrnin pjesë në konferencë, por Abdylhamiti kundërshtoi, duke e kuptuar se 
kjo vetëm sa do të ligjëronte ndërhyrjen e huaj. Pikëpamja e tij, më në fund, doli e saktë 
dhe ambasadorët pranuan që osmanët duhej të përpiqeshin t’i zgjidhnin vetë problemet e 
Egjiptit dhe se nuk duhej të kishte asnjë ndërhyrje të huaj “përveçse në rast të rrethanave 
të paparashikuara”. 
 
Abdylhamiti menjëherë vijoi me një direktivë duke sjellë Urabiun dhe disa 
bashkëpunëtorë të tij në Stamboll dhe duke dërguar Dervish pashain që të hynte në 
bisedime për një marrëveshje me kedivin. Po ndërsa bisedimet ishin në zhvillim, 
mbërritja e anijeve të huaja jashtë portit të Aleksandrisë nxiti disa prej banorëve të tij për 
të sulmuar e vrarë disa të huaj në rrugë. Kjo ngjarje dhe fortifikimi i vazhdueshëm i portit 
të Aleksandrisë e shtynë drejtuesin e anijeve britanike, admiral Sejmorin (Seymour) që të 
dërgonte një ultimatum për të kërkuar rivendosjen e rendit dhe dhënien fund ndërtimit. 
Këtij ultimatumi nuk iu vu veshi. Atëherë, ai e bombardoi qytetin e pambrojtur (13 korrik 
1882), megjithëse skuadroni frëng u tërhoq në minutën e fundit me pretekstin se një 
veprim i tillë nuk ishte miratuar nga Dhoma e Deputetëve. 
 
Pas bobmardimit, bisedimet u mbyllën me një fund të papritur. Nacionalistët egjiptianë 
tani kishin mbështetje nga shumica e klasave të popullsisë. Kabineti britanik u përça në 
lidhje me atë që duhej bërë. Porta, në marrëdhënie me ambasadorët në Stamboll, vendosi 
që sulltani duhej të dërgonte 4000 prej trupave të tij për të zgjidhur gjendjen. Mirëpo 
Abdyhlamiti e kundërshtoi këtë duke thënë se një forcë e tillë do të ishte shumë e vogël 
për ta shtrënguar Urabiun që të bënte diçka. Ai do të pëlqente të bisedonte për një 
zgjidhje të vështirësive financiare, në mënyrë që kontrolli osman të mund të 
zëvendësohej me atë të të huajve dhe nacionalistët egjiptianë të ngarkoheshin me 
zbatimin e masave reformuese të sulltanit në provincë.287 
 

                                                 
287 İnal, VII, 1013; Karal, OT, VIII, 96-97; Ali Vehbi Bey, “Pnesées et souvenirs 
d’Abdyl-Hamid” (Paris, 1910), f. 96. 
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Ndërsa përfaqësuesit e Abdylhamitit u kthyen edhe një herë në Kairo, intervencionistët 
në Britani dalëngadalë fituan epërsi nën udhëheqjen e Xhozef Çambërlenit (Joseph 
Chamberlain), që në atë kohë ishte president i Bordit të Tregtisë dhe që dëshironte ta 
pushtonte vendin e të shtypte nacionalistë për të mbrojtur interesat e mbajtësve britanikë 
të bonove të thesarit, si dhe të siguronte më shumë pambuk të lirë për prodhuesit e 
tekstilit të Mançesterit, qyteti i lindjes së Çambërlenit. Francezët i kundërviheshin çdo 
lloj pushtimi, duke e kuptuar se thjesht do të sillte Britaninë në Mesdhe dhe do t’i jepte 
fund epërsisë ekonomike e kulturore frënge në atë zonë. Mirëpo me Gledstonin të 
gatshëm që të tërhiqej, internvencionistët në Londër fituan. Zbarkimet në Aleksandri u 
pasuan nga një fitore kulmore mbi egjitpianët në Tell el Kebir (13 shtator 1882). Kairoja 
u pushtua katër ditë më vonë, duke filluar, kështu, sundimin britanik të vendit, që do të 
zgjaste, në një formë apo në një tjetër, për afro 70 vjet. Osmanët protestuan, por ata nuk e 
kishin fuqinë për të përmbysur gjendjen; dhe kur Britania saktësoi se kishte ardhur në 
Egjipt vetëm përkohësisht për të zgjidhur problemet e saj të ngutshme, sulltani e pranoi 
gjendjen duke arritur një marrëveshje (24 tetor 1885), sipas së cilës sovraniteti i tij ruhej 
bashkë me pagesat e rregullta të haraçit nga ana e Egjiptit. Osmanët dhe britanikët do të 
mbanin komisionerët e tyre në vend për të këshilluar kedivin në politikat e brendshme 
dhe për të ndihmuar që të bëhej paqe në Sudan. Britania, pas kësaj, do të saktësonte se 
kur do të largohej.288 
 
Britania ngriti sundimin e saj të Egjiptit, duke vendosur një lloj qeverisjeje të bashkuar 
nën drejtimin e komisionerit të saj të lartë dhe të guvernatorit gjeneral Evelin Baring 
(Lord Cromer) (1883 – 1907), që vuri “këshilltarë” britanikë pranë zyrtarëve egjiptianë 
dhe modernizoi ekonominë dhe bujqësinë e vendit, ndërsa e la pas dore atë lloj arsimimi 
që mund t’u mundësonte egjiptianëve të zëvendësonin zotërinjtë e tyre britanikë. Britania 
ishte tani në një gjendje të ndërlikuar, pasi ajo kishte përgjegjësi për të gjetur një zgjidhje 
për problemet financiare të vendit. Ndërhyrja në vijim e Britanisë kundër nacionalistëve 
sudanezë, të udhëhequr nga Mehdiu (1884 – 1885), e përkeqësoi edhe më shumë 
gjendjen financiare të Egjiptit dhe çoi në një sistem të ri ndërkombëtar kontrolli që i lejoi 
Francës pjesëmarrjen dhe zbuti pozitën e epërsisë britanike. 
 
Më 1885, Britania dërgoi sër Henri Dramond Volfin (Sir Henry Drummond Wolff) në 
Stambolli për të përgatitur tërheqjen britanike dhe rikthimin e kontrollit të drejtpërdrejtë 
osman. Megjithëse Abdylhamiti kishte kërkuar largimin e britanikëve për një kohë të 
gjatë, tani ai nuk ishte më në gjende të merrte përsipër ngarkesën financiare e ushtarake 
që vinte si pasojë. Kështu, pasi ai shqyrtoi një marrëveshje që britanikët të largoheshin 
brenda tre vjetve, me të drejtën për të dërguar trupa nëse kjo bëhej e nevojshme nga 
trazira të brendshme apo rreziku i jashtëm, ai vendosi, së fundi, se kjo vetëm sa do t’u 
mundësonte britanikëve që të rrisnin ndikimin e tyre mbi Stambollin dhe nuk e ratifikoi 
atë.289 Kështu, Britania qëndroi në Egjipt. Abdylhamiti nuk ishte në gjendje ta 

                                                 
288 Bayur, Kâmil Paşa, f. 132; Karal, OT, VIII, 98-9; Bab-ı Âli, Hariciye Nezareti, “Mısır 
Meselesi”, Stamboll, 1334; W. L. Langer, “European Alliances and Alignments, 1871-
1890”, Nju Jork, 1956, f. 251-280. 
289 Bayur, Kâmil Paşa, f. 134. 
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kontrollonte provincën e tij vasale, por ai qëndroi në kontakt me krerët e saj politikë e 
intelektualë nëpërmjet komisionerit të tij të lartë, Ahmet Muhtar pashait, si dhe me 
familjen sunduese egjiptiane. Aristokracia egjiptiane, gjithashtu, zhvilloi marrëdhënie 
shumë të ngushta me “mëmëdheun”, duke dërguar fëmijët e tyre në Stamboll për 
arsimim, duke mbajtur shtëpi vere përgjatë Bosforit dhe duke lidhur martesa me klasat e 
larta osmane në një shtrirje të tillë që kjo e fundit kishte në Egjipt shumë më tepër ndikim 
nga sa u dukej britanikëve, që mbetën vetëm në sipërfaqe të jetës egjiptiane megjithë vitet 
e gjata të kontrollit të tyre politik e ushtarak. 
 
 
 
Fuçia e barutit të Ballkanit 
 
Traktati i Berlinit, praktikisht, i dha fund qenies së Perandorisë Osmane si një fuqi 
domethënëse në Evropë dhe krijoi rrëmujën e shteteve aspak domethënëse ballkanike, 
rivaliteti i të cilëve krijoi një fuçi baruti, duke i tërhequr fuqitë e mëdha në përballje që 
kulmuan në Luftën I Botërore. Greqia, Bullgaria, Rumania, Serbia dhe Mali i Zi tani ishin 
të pavarur ose aq autonomë, saqë kishin pavarësi në gjithçka, përveç emërtimit. Bosnja 
dhe Hercegovina ishin nën pushtimin austriak, që vlerësohej si i përkohshëm vetëm 
osmanët. Gjithçka që sulltanit i kishte mbetur në Evropë ishte një rrip trojesh në jug të 
Maleve Ballkan që shtrihej nga Deti i Zi në Adriatik dhe që përfshinte Maqedoninë, 
Trakën, Thesalinë dhe Shqipërinë, të organizuar në provincat e Edrenesë, të Selanikut, të 
Kosovës, të Janinës, të Manastirit dhe të Shkodrës. Kjo ishte tej mase larg asaj perandorie 
të fuqishme evropiane që ishte zgjeruar dikur deri në protat e Vjenës. Miliona refugjatë 
myslimanë kishin humbur gjithçka përballë fqinjve të tyre të krishterë fitimtarë dhe tani 
ishin vënë në udhë për në një atdhe që nuk e kishin parë kurrë. Por autonomia apo 
pavarësia nuk i kënaqte shumë shtetet e reja ballkanike. Secili prej tyre synonte territore 
të tjera, duke u bërë nxehtësisht nacionalist e imperialist, duke kërkuar të gjitha trojet që 
ishin sunduar prej popullit të tij në çdo kohë të historisë, pavarësisht nga fakti se edhe të 
tjerë kishin pretendime të ngjashme historike për to, apo se tani ato zona banoheshin nga 
popuj të ndryshëm. Pasoja qe agresioni i vazhdueshëm kundër asaj që kishte mbetur nga 
Perandoria Osmane në Evropë, shfarosja e fshatrave të myslimanëve të pambrojtur dhe, 
në shumë raste, konflikti i hapur për mënyrën se si duhej ndarë plaçka. 
 
Secili prej shteteve të Ballkanit pati diçka për t’u qarë në marrëveshjen e Berlinit. Greqia 
kishte fituar troje të reja në Thesali e në Epir, por caktimi i kufijve të rinj nuk i ishte lënë 
bisedimeve me Portën, e cila nuk pranonte të jepte territore të banuara nga një numër i 
madh myslimanësh. Në korrik 1881, fuqitë e mëdha ushtruan trysni mbi osmanët që ata të 
dorëzonin pjesën më të madhe të Thesalisë dhe qarkun e Artës në Epir, por Greqia dukej 
e pangopur. Ajo kërkonte Kretën, ishujt e Egjeut, Stambollin dhe një pjesë të madhe të 
Anadollit; shkurt, përmbushjen e megalidesë (Megalo Idea) apo të “Idealit të Madh”, për 
të fituar të gjitha territoret që sundoheshin dikur prej Perandorisë Bizantine. Traktati 
fillestar i Shën Stafanit e kishte ndarë sanxhakun e Novipazarit mes Serbisë dhe Malit të 
Zi, duke i dhënë të parës dalje në Adriatik, por osmanët e kishin rifituar qarkun në Berlin, 
jo vetëm duke dëmtuar ekonominë serbe, por edhe duke penguar daljen e tyre të 
drejtpërdrejtë te sllavët jugorë të Malit të Zi. Rumunët, nga ana e tyre, ishin të zemëruar 
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nga braktisja që u bëri atyre Rusia si në Shën Stefan, ashtu edhe në Berlin, duke i 
detyruar ata të dorëzonin Besarabinë, një zonë shumë pjellore që kontrollonte edhe 
grykëderdhjet e Danubit, e të pranonin në vend të saj Dobruxhanë, që ishte shumë më e 
varfër dhe e mbushur me tartarë që nuk përshtateshin me një shtet kombëtar rumun. Më 
në fund, ishte Bullgaria e re e vogël, e ndrydhur mes Danubit e Maleve Ballkan dhe me 
dalje vetëm në Detin e Zi. Ajo kishte humbur Maqedoninë dhe Rumelinë Lindore, sidhe 
daljen në Egje që kishte fituar në Shën Stefan. Bullgaria ushqente një ndjenjë revanshi jo 
vetëm kundër osmanëve, por edhe kundër serbëve dhe grekëve për çështjen se kush duhej 
të sundonte Maqedoninë. 
 
Nga fuqitë e mëdha, Rusia ishte më e pakënaqura me marrëveshjen e Berlinit, megjithëse 
cari e kishte pranuar atë për shkak se e dinte që fuqitë e tjera nuk do t’i jepnin asgjë më 
shumë se luftën. Në vendin e Lidhjes së Tre Perandorëve, Bismarku formoi një aleancë 
me Austrinë (1879), duke e lënë Rusinë në izolim diplomatik. Në vend që t’i qasej 
Francës, siç mund të kishte bërë, cari uli kokën dhe u bashkua me partnerët e tij të vjetër 
në një aleancë të re treshe (1881), qëllimi i së cilës ishte, sikurse edhe më parë, të ruante 
status quo-në në lidhje me Perandorinë Osmane dhe të shmangte konflikte të ardhme që 
mund trazonin unitetin e tyre kundër Francës dhe Britanisë. Aleatët pranuan që të mos 
kishte ndryshime të mëtejshme të truallit osman pa miratimin e përbashkët, çka do të 
thoshte se secili do të këshillohej me dy të tjerët përpara se të merrte ndonjë gjë më 
shumë. Rusia e pranoi marrëveshjen e ngushticave, që i ndalonte asaj të dërgonte anije 
lufte në Mesdhe. Gjermania dhe Rusia pranuan të lejojnë Austrinë që të aneksojë Bosnjë-
Hercegovinën krejtësisht dhe kur të dëshironte; dhe të gjithë partnerët pranuan të lejojnë 
Bullgarinë që të aneksojë Rumelinë Lindore, çka Bullgaria do ta bënte shumë shpejt. 
 
Megjithëse Austria ishte aleate me Rusinë, ajo shfrytëzoi Traktatin e Berlinit për të 
shtrirë ndikimin e saj mbi ato shtete të Ballkanit që dëshiroheshin nga cari, duke 
nënshkruar aleanca me Serbinë (1881) dhe me Rumaninë (1883), nëpërmjet të cilave ajo 
u ofronte mbrojtje në shkëmbim të koncesioneve e të premtimeve ekonomike e politike, 
veçanërisht nga Serbia, për të mos mbështetur apo nxitur agjitacionin pansllavist në 
territoret austriake. Duke zgjeruar veprimtaritë e saj tregtare dhe ekonomike në zonë, 
Austria ndërtoi një rrjet hekurudhash që do të kulmonte me hapjen e linjës së 
drejtpërdrejtë mes Stambollit e Vjenës më 1888, duke i dhënë asaj një pozitë shumë më të 
fuqishme në Evropën Juglindore nga ç’dukej e mundur vetëm pak kohë më parë. 
 
 
 
Aneksimi bullgar i Rumelisë Lindore 
 
Rusi, në të vërtetë, e kishte ngritur gjithë pozitën e saj në Ballkan në mbështetje të 
Bullgarisë dhe ndërsa nuk kishte mundur të mbante të gjitha territoret e lëna për bullgarët 
në Shën Stefan, ajo përsëri priste mirënjohje në shkëmbim të rolit të saj në sigurimin e 
pavarësisë, duke ndihmuar për ndërtimin dhe në forcimin e tij nëpërmjet pranisë së 
vazdueshme të ushtrisë ruse. Mirëpo bullgarët dolën më shumë nacionalistë se ç’pritej. 
Ata nuk dëshironin ta shkëmbejnë sundimin osman me atë rus dhe ishin të zemëruar nga 
ndjenja e epërsisë që shfaqnin zyrtarët e carit. Kështu, në një kohë jashtë mase të 
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shkurtër, mirënjohja u kthye në armiqësi e dyshim, duke e dëmtuar politikën ruse në 
rajon. 
 
Në vitin 1879, komisioneri rus mblodhi një kuvend të të shquarve dhe i dha atij një 
projektkushtetutë për të vendousr atë lloj qeverisjeje autokratike që cari pëlqente. Mirëpo 
kuvendi u kthye në kontrollin e politikanëve liberalë e nacionalistë që e hodhën poshtë 
projektin rus dhe formuluan një që siguronte një legjislaturë me një dhomë, të zgjedhur 
nga vota e përgjithshme e meshkujve. Përgjegjësia ministeriale i përkiste kuvendit dhe jo 
princit. Pushteti i kufizuar që princi kishte në emërimin e ministrave do të çonte në luftë 
për pushtet me kuvendin dhe do të ndikonte në jetën politike të Bullgarisë gjatë 
dhjetëvjeçarëve që pasuan. Megjithë protestat ruse, kushtetuta u miratua. Princ 
Aleksandri i Batenbergut u zgjodh si princ, në dukje si një zgjidhje ideale, pasi ai ishte 
gjerman, por i lidhur edhe me familjen mbretërore britanike, edhe me atë ruse. Ai u ngjit 
në fron më 1879. Mirëpo Aleksandri doli të ishte shumë autokratik dhe mbështetës i 
sundimit rus në Bullgari, gjë që çoi në përplasje të vazhdueshme mes kuvendit dhe 
qeverisë. Megjithëse princi shpresonte për ndërhyrje të drejtpërdrejtë, car Aleksandri II 
kundërshtonte, duke dashur t’i jepte kushtetutës një mundësi për të funksionuar. Po vrasja 
e këtij të fundit (mars 1881) i dha princit shansin e tij, pasi cari i ri, Aleksandri III, i 
kundërvihej fuqishëm kushtetutshmërisë dhe liberalizmit. Princi dhe mbështetësit e tij 
rusë bënë një grusht shteti në maj 1881, pezulluan kushtetutën, shkarkuan ministrat 
liberalë dhe, kundër kërcënimit të abdikimit, e shtrënguan kunvendin t’i japë princit 
kompetenca autokratike për shtatë vjet. Zgjedhjet e manipuluara i mundësuan atij të 
kishte një kuvend që i lejonte të qeveriste në mënyrë autokratike. Sidoqoftë, gjeneralët 
rusë mendonin se roli i tyre në grushtin e shtetit u jepte atyrë të drejtën që të kontrollonin 
princin, duke e shtyrë atë që dalëngadalë të bashkohej me liberalët e me konservatorët 
kundër rusëve. Për të rifutuar mbështetjen popullore, ai riktheu kushtetutën (1883) dhe u 
përqendrua në planet për aneksimin e Rumelisë Lindore. 
 
Provinca autonome osmane e Rumelisë Lindore ishte organizuar nga një komision 
ndërkombëtar që, në përputhje me Traktatin e Berlinit, kishte vënë si kusht një rregullim 
ligjor thelbësor (26 prill 1879) që përcakonte hollësisht çdo aspekt të organizimit dhe të 
administrimit të saj të brendshëm. Duke njohur vasalitetin ndaj sulltanit, provinca i 
paguante atij një haraç të rregullt vjetor. Guvernatori, i emëruar nga sulltani me 
sanksionimin e fuqive të mëdha, duhej të ishte i krishterë dhe të qeveriste me asistencën e 
drejtuesve të krishterë të drejtësisë, të arsimit, të tregtisë, të bujqësisë dhe të punëve 
publike. Sulltani duhej të emëronte zyrtarë evropianë për të drejtuar financat, 
xhandarmërinë dhe milicinë, që ishin përkatësisht gjermanë, britanikë dhe francezë. Ai 
mundej të ndërtonte dhe të pajiste me njerëz fortesa e të dërgonte trupa kur kjo kërkohej 
nga guvernatori. Ky i fundit duhej të ndërtonte një milici vendëse nëpërmjet rekrutimit, 
por oficerët e saj emëroheshin nga Porta. Një kuvend provincial ishte ngritur, me 36 
përfaqësues të zgjedhur, 10 të emëruar nga guvernatori dhe 10 të tjerë që shërbenin jashtë 
zyre në cilësinë e pozitave të tyre si gjykatës, krerë fetarë dhe inspektorë financiarë. 
Vendimet e tyre duhej të ishin të sanksionuara nga sulltani për t’u kthyer në ligj, por nëse 
ai nuk e bënte këtë brenda dy muajsh, ato ktheheshin automatikisht në ligj. Kuvendi 
mund të dërgonte përfaqësues në parlamentin e Stambollit kur ai mblidhej. 
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Thesari osman merrte të gjitha të ardhruat nga doganat, shërbimet postare e telegrafike 
dhe dy të tretat e të gjitha të ardhurave, ndërsa thesari provincial mbante bilancin. 
Myslimanët kishin qenë në shumicë të mdhe në Rumelinë Lindore përpara vitit 1875, por 
masakrat në shkallë të gjerë, të kryera nga bullgarët dhe nga aleatët e tyre rusë, si dhe 
shpërngulet e detyruara, kishin bërë që të krishterët të zotëronin tashmë shumicën. 
Turqishtja, bullgarishtja dhe greqishtja ishin gjuhët zyrtare. 
 
Guvernatori i parë i provincës ishte Aleko pashai, bir i guvernatorit grek të Samosit. Ai 
ishte një njeri i Tanzimatit që ishte ngritur në karrierën burokratike, por në zyrën e tij të 
re ai bëri gjithë ç’mundi për të bërë për vete mbështetësit e bashkimit me Bullgarinë, 
duke emëruar bullgarë në poste administrative në një numër shumë më të madh sesa e 
lejonte përpjesëtimi i popullsisë dhe duke mbrojtur agjentët bullgarë që dërgoheshin për 
të trazuar popullsinë e krishterë për ta përmbysur marrëveshjen në të mirë të Bullgarisë. 
Veç kësaj, ai i trembi pronarët myslimanë të tokave që kishin ikur gjatë luftës e tani 
donin të ktheheshin, duke i kërcënuar me vendosjen e taksave të rënda të kthimit dhe 
duke i shtrënguar ata që ktheheshin që t’i shisnin tokat e tyre për të paguar këto taksa, 
ndërsa tokat e tyre i mirën fshatarët bullgarë. Pavarësisht nga këto vështirësi, Abdylhamit 
nuk ishte fort i pakënaqur me marrëveshjen, pasi nëpërmjet saj ai siguroi të ardhura të 
konsiderueshme pa pasur nevojë të paguajë për asnjë prej shpenzimeve administrative. 
Kështu, ai i pranoi në heshtje shkeljet e hapura që Aleko u bënte kustheve të trajtimit të 
njëjtë për të gjithë, ndërsa fuqitë e mëdha nuk thoshin asgjë për sa kohë që ishin 
myslimanët ata që përndiqeshin. Sidoqoftë, qëndresa ndaj ndërhyrjes ruse i bëri rusët dhe 
aleatët e tyre në Bullgari që të kërkojnë shkarkimin e Alekos. Duke qenë se edhe Porta 
nuk kishte qenë fort e kënaqur me qeverisjen e tij, ai u zëvendësua, më në fund, me një 
kandidat kompromisi, një bullgar të quajtur Gravril Krestoviç (Gavril pashai), që besohej 
të ishte i dobët e, për këtë arsye, i pranueshëm nga të gjithë. Mirëpo Gavrili doli të ishte 
edhe më nacionalist se Alekoja, duke i dëbuar hapur fshatarët myslimanë përtej kufirit, 
për në Trakë, duke emëruar nacionalistë bullgarë në poste kyçe e duke mbrojtur agjetnët 
unionistë bullgarë të dërguar në Rumelinë Lindore. 
 
Më 14 shtator 1885, një revolutë unioniste shpërtheu pranë kryeqytetit, Filibe. Në 
kundërpërgjigje ndaj trysnisë së ashpër ruse, Gavrili u mundua të shtypte atë, por ai u zu 
rob nga një grup deputetësh të udhëhequr nga Stefan Stambulov, që do të bëhej njëri ndër 
figurat politike udhëheqëse bullgare. Stambulovi shpalli bashkimin me Bullgarinë në 
emër të kuvendit, duke ftuar princ Aleksandrin që të vinte e ta merrte vendin në dorëzim. 
Edhe një herë fuqitë e mëdha, që kishin garantuar kushtet e Traktatit të Berlinit, patën një 
mundësi për të vënë në jetë detyrimet e tyre dhe edhe një herë ato nuk ia dolën ta bënin 
këtë. Porta kishte të drejtën për të ndërhyrë vetë me trupa, por Abdylhamiti kishte besim 
se fuqitë e mëdha do të lëviznin për të ruajtur tërësinë e Perandorisë. Lidhja e Tre 
Perandorëve, fillimisht, e kishte mbështetur idenë e bashkimit, por cari tani e 
kundërshtonte atë për shkak të mospëlqimit që kishte për princin. Kështu, ai kërkoi 
largimin e tij si princ për të siguruar një marrëveshje. Sidoqoftë, lindi frika se mos 
bashkimi mund të shtynte Greqinë e Serbinë që të mundoheshin të kompensonin njëra-
tjetrën duke marrë pjesë nga Maqedonia, gjë që, në shkëmbim, do të shtynte Austrinë që 
të aneksonet Bosnjë-Hercegovinën, duke shkaktuar trazira si me rusët, ashtu edhe me 
osmanët. Për të penguar këtë, një konferencë e re e ambasadorëve u mbajt në Stamboll 
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(nëntor 1885), ku përfaqësuesit e të tre perandorëve ndoqën linjën ruse të kundërshtimit 
të bashkimit. Mirëpo Britania, tani, mbështeste një Bullgari të zgjeruar, duke e parë atë si 
një barrikadë kundër ndikimit rus në Ballkan. Franca vazhdonte të mbështeste 
nacionalistët e Ballkanit. Ndërsa osmanët, që nuk donin të akuzoheshin përsëri për 
“masakra”, donin miratimin e fuqive të mëdha për të ndërhyrë, por nuk mundën ta 
sigurojën atë dhe asgjë nuk u bë. 
 
I vetmi veprim i drejtpërdrejtë u ndërmor nga Serbia, që i shpalli luftë Bullgarisë për të 
fituar kompensim territorial për fitimet e saj të pritshme. Shumica e vëzhguesve prisnin 
një fitore të lehtë të serbëve, pasi ushtria bullgare i kishte humbur oficerët e saj rusë dhe 
ishte, për çdo rast, e përqendruar në kufjtë e Rumelisë Lindore. Por pak detashmente i 
mbajtën serbët larg Sofjes derisa Aleksandrimbërriti me pjesën e madhe të ushtrisë së tij 
pikërisht në koh për të shpartalluar armikun në Slivnica, në dalje të Sofjes (17 – 19 
nëntor). Në përfundim, ndërhyrja austriake pengoi një pushtim të përhershëm të Serbisë 
Jugore nga Bullgaria. Me arritjen e paqes (3 mars 1886), Bullgaria mbeti në kontroll të 
Rumelisë Lindore. Abdylhamiti doli nga e gjithë kjo me më pak të fitim e me thuajse 
aspak respekt për fuqitë e mëdha, që vazhdimisht kishin dështuar në vënien në jetë të 
detyrimeve të tyre. Kështu, ai u vu në lëvizje për të shfrytëzuar mosmarrëveshjen e 
Aleksandrit me carin për ta mbajtur Bullgarinë larg Rusisë e, në këtë mënyrë, për të 
penguar zgjerimin e mëtejshëm rus. Bullgaria përsëri e njohur vasalitetin ndaj sulltanit 
dhe princi Aleksandër pranoi emërimin si guvernator të Rumelisë Lindore për pesë vjet. 
Më pas u bë një bashkim personal mes dy provincave dhe pagesat e tasksave ndaj 
Stambollit rifilluan (24 mars 1886). Kështu, Abdylhamiti siguroi një marrëveshje shumë 
më të mirë nga ç’mund të pritej, megjithëse as Aleksandri dhe as fuqitë e mëdha nuk 
prisnin, në të vërtetë, që vasaliteti ndaj osmanëve të ruhej për një kohë të gjatë. 
 
Mirëpo marrëveshja e re kundërshtohej nga nacionalistët bullgarë; dhe cari e shfrytëzoi 
këtë për të shpërtuar një herë e mirë prej princit. Nën ndikimin e përfaqësuesve rusë në 
Sofje, disa oficerë të ushtrisë dhe politikanë sajuan rrëmibmin e Aleksandrit dhe e 
shtrënguan atë të abdikonte (20 gusht 1886). Stambulovi ngriti një qeveri popullore dhe, 
pavarësisht nga trysnia ruse, emëroi një tjetër princ gjerman, Ferdinandin e Saks-
Koburgut (Ferdinand de Saxe-Coburg), që sundoi nga viti 1887 deri më 1914, megjithëse 
nën ndikimin e fuqishëm të Stambulovit në pjesën e parë të mbretërimit të tij (1887 – 
1894). Ferdinandi, më në fund, e shfrytëzoi vdekjen e Aleksandriti III dhe të car Nikollës 
II (1895) për të rikthyer miqësinë e vjetër me Rusinë, duke fituar, pas kësaj, njohjen e 
bashkimit të Rumelisë Lindore me Bullgarinë. Synimet e tij dukej se donin të çonin në 
një konflikt të ri të madh me Portën dhe me fqinjët e tij të Ballkanit për Maqedoninë. 
 
 
 
Problemet në Shqipëri 
 
Abdylhamiti, gjithashtu, u përball me vështirësi serioze në Shqipëri, por këto u bënë 
akute vetëm në fund të shekullit. Shqiptarët, në përgjithësi, dukeshin krejt të kënaqur me 
pozitën e tyre në Perandori, ku shumë prej tyre shërbenin në Klasën Qeverisëse, ndërsa 
në Shqipëri, fiset katolike e myslimane të maleve të veriut dhe ortodoksët e rajoneve të 
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Sulit e të Himarës gëzonin thuajse autonomi të plotë. Po kjo gjendje ndryshoi kur, duke 
filluar me Shën Stefanin, fuqitë e mëdha filluan të shpërblenin shtetet e reja të Ballkanit 
me pjesë të trojeve shqiptare. Ndërgjegjja kombëtare shqiptare filloi të zhvillohej. Duke 
lënë mënjanë dallimet e tyre fetare e fisnore, shqiptarët u mbrojtën kundër sllavëve të 
Ballkanit. Lidhja Shqiptare u krijua në Prizren më 1878 me, të paktën, miratimin e 
heshtur të qeverisë Osmane. Lidhja mbeti e zhgënjyer nga Traktati i Berlinit, që u la disa 
territore shqiptare Serbisë dhe Malit të Zi, ndaj dhe kur sulltani ushtroi trysni ndaj 
Lidhjes që të pranonte marrëveshjen, ajo u kthye edhe kundër tij, sikurse kundër fqinjëve 
të Ballkanit, duke kërkuar njohjen e tërësisë tokësore shqiptare dhe njëfarë statusi 
autonom brenda Perandorisë. Pas Kongresit të Berlinit, osmanët e ndanë Shqipërinë në 
katër vilajete; në atë të Janinës, të Manastirit, të Shkupit dhe të Shkodrës, ndërsa Lidhja 
dhe mbështetësit e saj kërkonin që këto të bashkoheshin në një provincë të vetme, duke 
nisur, kështu, një lëvizje drejt solidarësisë shqiptare. Sipas sistemit të mileteve, të gjithë 
myslimanëve shqiptarë u mësoheshin vetëm turqishtja dhe arabishtja, ndërsa të krishterët 
arsimoheshin në gjuhën grekek nën vëzhgimin e krerëve ortodoksë të miletit. Nuk kishte 
njohje të gjuhës apo të kulturës shqiptare dhe kjo, gjithashtu, përbënte një ankesë që 
krerët nacionalistë tani u përoqën ta përmirësojnë. Nacionalizmi kulturor dhe një dëshir 
për autonomi brenda Perandorisë u kthyen në synime për pavarësi pasi Porta i lëshoi 
Malit të Zi Ulqinin më 1880-ën. Në male u ngritën banda rebele që sulmonin zyrtarët dhe 
trupat osmane. Fshatrat u bënin qëndresë tagrambledhësve dhe hekurudhat nisën të 
sulmohen. Garnizonet osmane ende ishin në gjendje t’i shtypnin shumicën e banditëve 
dhe të ruanin kontrollin e përgjithshëm, por agjitacioni nacionalist vazhdoi të ngrihej, 
duke krijuar një problem që do të bëhej gjithnjë e më serioz në vitet e para të shekullit të 
njëzetë.290 
 
 
 
Çështja armene 
 
Të zhgënjyer në shpresat e tyre për të sunduar Evropën Juglindore nëpërmjet një sateliti 
bullgar, rusët kërkonin një vegël tjetër për të futur në ngatërresa Perandorinë Osmane dhe 
për këtë iu kthyen njërës prej pakicave që nuk ishin përpjekur të ngrinin krye kundër 
sulltanit: armenëve. Më parë nuk kishte pasur vështirësi me armenët, pasi ata ishin 
shkrirë plotësisht në shoqërinë tradicionale osmane, me miletin e tyre gregorian që ruante 
autonominë fetare e kulturore nën patriarkun armen të Stambollit. Çdo keqqeverisje 
kishte qenë pasojë e sundimit të hierarkisë fetare, siç kishte qenë rasti në disa prej 
mileteve të tjera jomyslimane. Armenët e paktë që u kundëpërgjigjën, e shprehnin 
pakënaqësinë e tyre në terma fetare, duke u konvertuar në Katolicizëm ose në 
Protestantizëm. Pranimi prej osmanëve i mileteve katolike e protestante në periudhën e 
Tanzimatit u dha armenëve në miletin gregorian alternativa që kërcënonin strukturën e 
autoritetit tradicional. Bashkësia ishte sunduar prej shumë kohësh nga zyrtarët e pasur 
dhe banikerët armenë në marrëdhënie me krerët fetarë, por konkurrenca e re, e gërshetuar 
edhe me trysninë e Tanzimatit, i shtrëngoi ata të pranojnë të njëjtin lloj demokratizimi që 
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kishte hyrë në miletet e tjera. Anëtarë laikë siguruan një zë shumë më të fuqishëm në 
çështjet e miletit në krahasim me sa kishte qenë rasti në të shkuarën, megjithëse anëtarët 
më të pasur vazhduan të sundojnë në shumë mënyra. 
 
Armenët kishin luajtur gjithmonë një rol të rëndësishëm në tregtinë dhe industrinë 
osmane, e sipas mënyrës së zakonshme të Lindjes së Mesme, veçanërisht në shkëmbim 
parash, në punime ari, në bizhuteri, në tregti të jashtme, në ndërtim, në mjekësi e në 
teatër. Karahas kësaj, pas Revolucionit Grek, grekët e mbetur brenda Perandorisë ishin 
zëvendësuar në shkolla e qeverisje kryesisht nga armenët. Për shkak të njohurive të tyre 
në gjuhët e huaja, në financë dhe të përvojës në tregti, ata qenë të suksesshëm në të gjitha 
degët e administratës së përpunuar të Tanzimatit, veçanërisht në ministritë e financave, të 
punëve të brendshme, të arsimit, të drejtësisë dhe të punëve publike; në shërbimet 
postare, telegrafike dhe të regjistrimit të popullsisë, si dhe në hekurudha. Megjithëse disa 
udhëtarë e misionarë kanë pretenduar se gjendeshin më shumë se 2 milionë armenë në 
zotërimet e sulltanit, departamenti osman i numërimit të popullsisë, që mbante një 
regjistrim të vazhdueshëm të popullsisë në lidhje me sistemin e kartës së identitetit, 
tregonte 988,887 burra e gra armene në miletin gregorian. Nëse do të pohohej se afro dy 
të tretat e 160,166 katolikëve dhe e 36,339 protestantëve në Perandorinë Osmane ishin 
me origjinë armene, atëherë do të vihej në përfundimin se në mbarë Perandorinë kishte 
afro 1,125,500 armenë, që përbëjnë vetëm 5.5 përqind të popullsisë së përgjigshme prej 
20,475,225 banorësh (duke përjashtuar atë pjesë të Perandorisë që nuk ishin mbikëqyrur 
ende, Jemenin, Hixhazin, Tripolin, Bengazin e Libisë, Egjiptin dhe Tunizin). Edhe në 
Stamboll, që ksiteh bashkësinë më të gjerë urbane armene në Perandori, kishte vetëm 
97,782 gregorianë, 407 katolikë dhe 340 protestantë, apo 18 përqind të popullsisë së 
542,437 banorëve sipas numërimit të vitit 1878. Krahas kësaj, në periudhën bizantine dhe 
me banimin turk të Anadollit në vijim të kësaj periudhe, që filloi në shekullin e 
njëmbëdhjetë, bashkësitë armene ishin shpërndarë gjerësisht dhe aty nga viti 1882 ato 
formonin pakica të vogla në të gjitha provincat dhe sanxhaqet e Perandorisë, edhe në ato 
të gjashta (shih tabelën 3.1) që nacionalistët e tyre do t’i pretendonin më vonë si të vetat. 
Edhe në nivel kazaje (shih tebelën 3.2), në zonat fshatare ku jetonte shumica e popullsisë 
provinciale armene, shumë rrallë ndodhte që ata të ishin në shumicë. 
 
Kështu, armenët nuk kishin shumicë numerike në asnjë provincë, ndërsa e kishin atë në 
vetëm dy kaza. Jashtë qyteteve të mëdha, ata ishin të përzier me bujqit myslimanë dhe 
njerëzit e fiseve nomade të fiseve si turke, ashtu edhe kurde, gjendja e të cilëve nuk ishte 
më e keqe, por nuk ishte, sigurisht, as edhe më e mirë sesa ajo e vëllezëre të tyre armenë. 
Kishte probleme ekonomike e shoqërore, por këto kishin të bënin me keqadiministrimin e 
zyratërve dhe të pronarëve të mëdhenj, të prirjes së lashtë të fiseve për të bastisur zonat e 
mbjella, si dhe të atyre kushteve që ndikonin negativisht mbi myslimanët, ashtu edhe mbi 
të krishterët. Çfarëdo pakënaqësie që ekzistonte mes armenëve, përftohej brenda 
strukturës së miletit të tyre, krerët e të cilit mbështesnin gjendjen ekzistuese për të ruajtur 
pushtetin e vet. Armenët ishin po aq të lirë për të jetuar jetën e tyre sa ç’ishin edhe të 
gjithë shtetasit e tjerë të sulltanit. Kishat, shkollat dhe spitalet e tyre mbaheshin në punë 
për të përballuar nevojat e njerëzve. Tek armenët nuk kishte asnjë pakënaqësi 
domethënse.
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Tabela 3.1. Popullsia armene e gjashtë provincave, 1882 

Vilajeti Gregorianë Katolikë Protestantë E përgj. Popullsia 
e përgj. 

Armenë 
(%) 

Erzurum 101,138 6,730 1,970 109,838 659,155 16.6 
Bitlis 101,358 4,984 1,498 107,840 276,998 38.9 
Van 60,448 - - 60,448 269,860 22.3 
Dijarbekir 46,833 9,955 3,981 60,769 289,591 20.98 
Mamuretulaziz 73,178 1,915 4,971 80,064 481,346 16,6 
Sivas 116,256 3,223 1,994 121,473 926,564 13.1 
 
 
 

Tabela 3.2. Popullsia armene e kazave kryesore në Anadollin Lindor, 1882291 
Kazaja Gregorianë Katolikë Protestantë E përgj. Popullsia 

e përgj. 
Armenë 
(%) 

Erzurum 9,730 791 329 10,850 38,684 28.04 
Erzinxhan 12,686 - 88 12,774 54,503 23.43 
Adana 9,622 348 636 10,606 70,665 15.00 
Sis 14,026 56 87 14,169 20,523 69.03 
Haçin 10,204 145 682 11,031 24,057 45.85 
Kajseri 25,250 765 1,315 27,330 130,899 20.87 
Dijarberkir 12,083 2,560 983 15,626 62,870 24,85 
Sivas 20,466 1,592 89 22,147 88,375 25.06 
Trabzon 9,546 1,209 91 10,846 117,563 9.22 
Van 33,053 - - 33,053 51,149 64.62 
 
Sidoqoftë, gjatë viteve të para të shekullit të nëntëmbëdhjetë, e nxitur pjesërisht nga 
veprimtaria misionare perëndimore, kishte një rilindje kombëtare e kulturore armene, 
veçanërisht në bashkësitë e reja katolike e protestante. Ata zhvilluan qendrat e tyre 
kulturore, duke ringjallur studimin e armenishtes klasike, duke botuar bibla në gjuhë 
popullore e jo në gjuhën klasike kishtare, duke zhvilluar një gjuhë të re letrare që masat 
mund ta kuptonin. Në përgjigje naj kësaj, mileti gregorian provoi një zgjim në të njëjtën 
kohë që po demokratizohej nën trysninë e qeverisë, me ndikimin laik që çoi në futjen e 
arsimit shekullar në shkollat e mileteve. Shumë armenë të pasur i dërgonin fëmijët e tyre 
të studionin në Francë, ku ata ndikoheshin nga kutlura frënge. Pas kthimit të tyre, ata 
mbështesnin jo vetëm reformën rrënjësore brenda miletit, por ehe shekullarizimin dhe 
autonominë. Gjatë viteve 1860, disa prej këtyre nacionalistëve armenë u bashkuan me 
Osmanët e Rinj dhe punuan me sukses në çrrënjosjen e konceptit të qeverisjes 
përfaqësuese edhe brenda sistemit të miletit, edhe brenda shoqërisë osmane. Ata të paktë 
që mbronin mendimin e pavarësisë për armenët në territoret e sulltanit kundërviheshin 
prej institucionit të miletit gregorian dhe prej tregtarëve e zyrtarëve të pasur armenë që 
                                                 
291 Shifrat e vitit 1882 gjenden në Universitetin e Stambollit, TY4807; për një diskutim të 
plotë të numërimit, shih f. 239-243. 
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gëzonin mirëqenie nën sundimin osman; por pati disa revolta në lindje që filluan në vitin 
1862. 
 
Kriza ndërkombëtare që kulmoi me Kongresin e Berlinit u kontribuoi ndryshimeve në 
koncepte brenda miletit armen. Arritja e pavarësisë nga ana e Bullgarisë dhe e Serbisë 
nxiti shumë armenë të shpresonin për të njëjtën gjë. Pushtimi rus i Anadollit Lindor më 
1877 u udhëhoq nga oficerë dhe administratorë armenë që ishin vënë në shërbim të carit 
që nga koha kur ai kishte marrë Kaukazin në fillim të shekullit. Ata vendosën lidhje me 
disa prej bashkëkombasve të tyre në Perandorinë Osmane për të siguruar ndihmën e tyre 
kundër sulltanit. Masa e armenëve osmanë qëndruan shtetas besnikë, por veprat e atyre të 
paktëve që nuk u treguan të tillë lanë pas një ndjenjë mosbesimi. Kjo u përforcua nga 
përpjekjet e patriarkut Nerses në Shën Stefan për të fituar mbështetje evorpiane për 
autonominë e armenëve në lindje, si dhe me përpjekjet e mëpasme të rusëve për të 
zhvilluar nacionalizmin armen si mjet për të dëmtuar shtetin osman. Armenët, si dhe 
osmanët, u kthyen, në këtë mënyrë, në pengje të luftërave për pushtet në Evropë. 
 
Me nxitjen ruse, shumica e nacionalistëve armenë shprehën qëllime politike. Pasi fuqitë e 
mëdha evropiane nuk ua vunë veshin kërkesave të tyre për autonomi e madje për 
pavarësi, ata kaluan nga format bindëse në dhunë për të përmbushur qëllimet e tyre. 
Shoqëri revolucionare armene u përhapën në territoret e sulltanit, veçanërisht në 
Stamboll, Trabzon, Erzurum dhe Van, mes armenëve të pasur në Perandorinë Ruse, si 
dhe në qytetet më të mëdha të Evropës, duke botuar periodikë dhe fletushka dhe duke i 
dërguar ato në territorin osman nëpërmjet zyrave të huaja postare. Më e dhunshmja ndër 
shoqatat nacionaliste ishte ajo e ngritur në Tiflis, që dërgonte pushkë dhe municion në 
territorin osman nga Batumi dhe Rizeja, ndërsa armenët që jetonin në Tabriz dërgonin 
agjentë përtej kufirit për të terrorizuar fshatarët myslimanë. Kërkesat e osmanëve u 
dobësuan nga fakti se, ndryshe nga gjendja me serbët dhe me bullgarët, në Perandorinë 
Osmane nuk kishte as edhe një rajon të vetëm ku armenët të kishin një shumicë të qartë. 
Krahas kësaj, car Aleksandri e kuptoi shpejt se përpjekjet për të dëmtuar sulltanin po 
shoqëroheshin nga doktrina radikale që mund të nxisnin revoltë edhe mes shtetasve të tij 
dhe shpejt e tërhoqi mbështetjen e tij. 
 
Përballë këtyre vështirësive, nacionalistët armenë u bënë gjithnjë e më të dhunshëm, duke 
përdorur terrorin për të detyruar armenët e pasur që të mbështesnin çështjen e tyre dhe 
për të nxitur myslimanët në atë lloj hakmarrjeje që do t’i detyronte qeveritë e Britanisë e 
të Rusisë të ndërhynin. Ata u munduan të shkatërronin besimin e sulltanit në zyrtarët e tij 
armenë duke i detyruar këta të fundit të mbështesin çështjen kombëtare. Nacionalistët 
revolucionarë formuan bandat e tyre guerrilase në lindje, duke sulmuar tagrambledhësit 
osmanë, postierët dhe gjykatësit, duke masakruar fshatra të tëra dhe duke i detyruar 
fshatarët dhe tregtarët armenë që t’i fshehin dhe t’i ushqejnë ata nën kërcënimin e 
vdekjes. Por në tërësi, numri i tyre ishte shumë i vogël, masa e armenëve ishte shumë e 
painteresuar dhe politika provinciale e Abdylhamitit shumë efikase, duke mos i lënë ata 
që të përparonin shumë. Myslimanët u përmbajtën për të mos u kundërpërgjigjur në 
mënyrën që ata prisnin, megjithëse sulmet e herëpashershme bastisëse të armenëve e 
helmuan atmosferën dhe e bënë gjithnjë e më të vështirë që armenë e myslimanë të 
jetonin pranë e pranë siç kishin bërë për breza të tërë. 
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Me dështimin e armenëve revolucionarë brenda Perandorisë Osmane, stafeta u kaloi atyre 
që ndodheshin jashtë vendit. Dy grupe sunconin lëvizjen: Organizata “Këmbana” 
(Hunçak) e studentëve armenë në Francë e Zvicër, e themeluar më 1887, si dhe Federata 
Revolucionare Armene, apo “Dashnakët”, e themeluar më 1890 në Rusi për të bashkuar 
nacionalistët armenë pasi ata ishin shtypur nga cari si pjesë e politikës që synonte 
zhdukjen e radikalizimit në perandorinë e tij. Programet e tyre kishin të bënin me krijimin 
e grupeve të veprimit që do të hynin në territorin osman, do të sulmonin zyrtarë të 
qeverisë e armenë bashkë dhe do të nxisnin masakra. Kjo do të sillte ndërhyrjen e huaj 
dhe do të ndihmonte nacionalistët që të siguronin jnë republikë të pavarur socialiste 
armene, që mendohej të shtrihej në gjashtë prinvincat e Anadollit Lindor, nga të cilat 
myslimanët do të dëboheshin apo, thjesht, do të vriteshin. Dashnakët ngritën një numër 
celulash në Stamboll, Trabzon e Van, por ato, në të vërtetë, bënë pak gjë deri përpara vitit 
1895. Nga ana tjetër, hunçakët qenë shumë të suksesshëm brenda dhe jashtë Perandorisë, 
duke ngritur qendra në Erzurum, Harput, Izmir dhe Halep, si dhe në Gjenevë. Ata 
bashkëpunonin me grupe të tjera kombëtare në propagandën kundër osmanëve, 
veçanërisht me ato nga Maqedonia, Kreta dhe Shqipëria. Literatura revolucionare u 
dërgua në Perandori, përsëri përmes sistemeve të huaja postare; u vunë bomba në sheshe 
publike; u vranë zyrtarë në tryezat e tyre të punës dhe postierë nëpër rrugë. Brenda një 
kohe të shkurtër, pavarësisht nga të gjitha përpjekjet e qeverisë për të ruajtur rendin, 
hunçakët kishin siguruar atë që dëshironin, hakmarrje nga fshatarët dhe fiset myslimane. 
Duhet sjellë ndërmend se vala e re e dhunës armene erdhi vetëm kur miliona refugjatë 
myslimanë vërshuan në Perandori nga Rusia, Bullgaria e Bosnja, duke sjellë me vete 
histori se si të dashurit e tyre ishin vrarë dhe shtëpitë e pronat e tyre ishin grabitur. Ndaj 
edhe nuk u desh shumë për të trazuar myslimanët, ndërsa refugjatët u vunë në krye të 
tyre. Abdylhamiti kishte qenë pranë shumë armenëve në rininë e tij, por tani ai ndryshoi 
qëndrim dhe luajti ashtu siç deshën ata duke akuzuar zyrtarët armenë për mungesë 
besnikërie dhe duke urdhëruar qeverinë që të marrë masa shtrënguese ndaj tregtarëve 
armenë për të pakësuar fuqinë e tyre domethënëse ekonomike, por edhe duke organizuar 
xhandarmëritë lokale fisnore “Hamidije” për të ndihmuar ushtrinë që të shtypë 
terrorizimin në lindje. 
 
Terrorizmi dhe kundërterrorizmi vazhduan për tre vjet (1890 – 1893), me qeverinë që 
vepronte ashpër, por nganjëherë edhe rëndë, për të ruajtur rendin. Sidoqoftë, hunçakëve 
nuk iu sigurua një kundërpërgjigje aq e ashpër sa ç’kishin nevojë për ta çuar çështjen e 
tyre në Evropë. Atëherë, ata organizuan një goditje të madhe në Sasun, në juglindje të 
Mushit, zona më e fuqishme e popullsisë armene, ku kishte shumë anëtarë fisesh bastisës 
që u kishin shkaktuar shumë shqetësime bujqve në të kaluarën. Kur guvernatori vendor u 
përpoq të mblidhte taksat e prapambetura, hunçakët i nxitën bujqit që t’i përshëndesnin 
ata me pushkë e me shpata. Ushtria mbërriti për të rivendosur rregullin dhe rebelët morën 
arratinë në male, duke bastisur fshatrat myslimane të zonës ndërsa largoheshin, duke i 
lënë fshatarët armenë që të vuanin pasojat. Dhe ata vërtetë i vuajtën këto pasoja, pasi 
trupat dhe regjimentet “Hamidije” shkatërruan Sasunin pasi panë tragjeditë që ishin lënë 
pas në fshatrat myslimane aty pranë, ku e gjithë popullsia ishte shfarosur. 
 



 268 

Kundërmasakra ishte ndërmarrë e gjitha me nismën e trupave osmane dhe të 
komandantëve vendorë dhe pa asnjë urdhër nga qeveria qendrore. Por puna ishte bërë dhe 
rrjeti i propagandës revolucionare u vu në veprim për të zhvilluar reagimin popullor 
evropian në mënyrë të ngjashme me atë që kishte ardhur pas ngjarjeve të mëparshme në 
Bullgari. Edhe një herë rrethanat u lanë pas dore dhe provokimi u la në harresë. Qeveria 
osmane u akuzua për urdhërimin e shkatërrimit të 25 fshatrave dhe për ekzekutimin e 
20,000 fshatarëve armenë. Hetime të hollësishme, të kryera nga një komision i përzier 
osman dhe i huaj, treguan natyrën e tepruar të këtyre pohimeve, por opinioni publik 
evropian, i ndjekur ngushtësisht nga politikanët e tij, ishte gjithmonë i gatshëm të besonte 
më të keqen për myslimanët. Sulltani u mundua të pajtonte Evropën dhe ta bënte më të 
lehtë për politikanët e saj që të pranonin gjendjen siç ishte duke u premtuar edhe një herë 
se do të bënte reformat që ai, në të vërtetë, po i bënte në lidhje, dhe fuqitë e mëdha, për 
këtë arsye, iu shmangën ndërhyrjes.292 
 
Duke qenë se përgjigjja e fuqive të mëdha i zhgënjeu hunçakët, ata u përpoqën përsëri, 
kësaj radhe në Stamboll, për të krijuar një trazirë që do të mund ta shihnin të gjithë. Më 
30 shtator 1895, u organizua një demonstratë për të protestuar kundër raportit të 
komisionit. Demonstruesit marshuan fillimisht tek ambasadat e huaja e pastaj te Porta. 
Kjo ndezi zemërimin e masave të kryeqytetit, të përbëra prej mijëra refugjatësh të papunë 
e të pastrehë nga Bosnja e Bullgaria që kalonin përmes qytetit në rrugën e tyre për në 
Anadoll. Zërat për vdekjen e një polici osman që ishte munduar të kontrollonte 
demonstruesit nxitën një katrahurë të përgjithshme, duke çuar në masakra e 
kundërmasakra që i ndihmuan çështjes së terroristëve. Abydlhamiti u përgatit të dërgonte 
policinë për të rivendosur rendin, por ambasadorët u ankuan se kjo masë synonte vetëm 
të shtypte armenët. Kështu, asgjë nuk u bë, derisa trazirat kërcënuan të përhapeshin në 
zonat ku jetonin evropianët. Vetëm në këtë kohë, ata e lejuan qeverinë që të shpallë 
gjendjen e shtetrrethimit dhe të sjellë ushtrinë për t’u dhënë fund trazirave (9 tetor). 
Trazira të ngjashme pasuan në Trabzon e në disa qytete te qyteza të tjera. Përsëri në 
Evropë u lëshua kushtrimi se myslimanët po masakronin të krishterët në marrëveshje të 
heshtur me qeverinë. Mirëpo qeveria britanike ishte shumë e përçarë për të vepruar dhe 
Rusia i kundërvihej çdo veprimi që do të vendoste Britaninë në kontroll të ngushticave. 
Në këto kushte, asnjë ndërhyrje nuk ndodhi dhe terroristët u zhgënjyen edhe më tepër. 
 
Dimri i viteve 1895-1896 u karakterizua nga masakra në shkallë të gjerë nëpër Anadoll 
ndërsa siguria e përgjithshme u shkatërrua, por pak gjë mundi të bëhej derisa u dërgua 
ushtria në pranverë. Në Stamboll terroristët armenë, që ende shpresonin të nxisnin 
ndërhyrjen e huaj, sulmuan përsëri. Më 26 gusht 1896, një grup armenësh sulmoi qendrën 
e Bankës Osmane në Gallata.293 Në ndërtesë u vendosën bomba, disa prej nëpunësve të 

                                                 
292 Të dhënat e komisionit hetimor gjenden në BVA, Arkivat e Pallatit të Jëlldëzit, 
K22/Z153/415, K9/Z72/1072, K11/Z120/1222, K14/Z126/390; reformat e mëtejshme 
janë përshkruar në BVA, Arkivat e Pallatit të Jëlldëzit, K31/Z158/1727, K31/Z158/2016, 
K31/Z158/2020, K31/Z158/2021, K31/Z45/1915M, K31/Z45/2023; dhe K31/Z111/985; 
Langer, “Diplomacy of Imperialism”, f. 145-166; Nalbandian, f. 104-124. 
293 Langer, f. 322-327, L. Nalbandian, “Armenian Revolutionary Movement”, f. 165-170. 
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bankës u morën peng dhe u bënë përgatitje për një rrethim të gjatë me shpresën e zgjimit 
të interesave evropiane. Menjëherë pas kësaj, një grup i dytë çau rrugën për në Portën e 
Lartë, duke plagosur shumë zyrtarë e duke kërcënuar kryevezirin me pistoletë. Njësite 
revolucionare u lëshuan nëpër lagjen e vjetër të Stambollit duke hedhur bomba e duke 
hapur zjarr gjerësisht me pushkë e me pistoleta, duke vrarë e plagosur një numër 
kalimtarësh të pafajshëm të rastit. Një bombë iu hodh edhe sulltanit ndërsa ai shkonte në 
xhaminë e Shën Sofisë për faljen e së premtes dhe më shumë se 20 policë që e ruanin, u 
vranë. Ambasadave evropiane iu dërguan thirrje për dërgimin e një komisioni të ri 
hetimor në provincat lindore, për emërimin e guvernatorëve dhe të kajmakamëve të 
krishterë për t’i administruar ato, për zëvendësimin e forcave të qeverisë me forca policie, 
xhandarmërie e milicie të krishtera, për faljen e të gjitha taksave për pesë vjet dhe për 
uljen e tyre me katër të pestat më vonë, për një amnisti të përgjithshme për të gjithë 
armenët e akuzuar dhe/apo të dënuar për krime gjatë periudhave të incidenteve dhe për 
rikthimin e të gjitha pronave të konfiskuara. Abdylhamiti nuk mund t’i pranonte këto 
kërkesa nëse dëshironte të ruante ndonjëfarë autoriteti në Perandorinë e tij; dhe kështu, ai 
i hodhi poshtë ato. Pas një rrethimi njëditor, zaptuesit e bankës u kapën dhe 
demonstruesit e tjerë u dëbuan. Për të ulur tensionin dhe për të parandaluar përplasje të 
mëtejshme, sulltani menjëherë pas kësaj dekretoi një amnisti të përgjithshme dhe filloi të 
emëronte administratorë të krishterë në lindje, megjithëse të krishterët ishin në pakicë në 
thuajse të gjitha qarqet ku ndodheshin. 
 
Në këtë pikë, lordi Sejlisberi u mundua të fitonte mbështetjen e carit të ri, Nikollës II 
(1894 – 1917), në mënyrë që flota britanike të vinte në Stamboll për të bindur sulltanin që 
t’u jepte armenëve atë që dëshironin. Mirëpo Rusia druhej se mos kjo ndërhyrje do të 
rriste kontrollin britanik në Perandori dhe iu bashkua Francës për të kundërhstuar 
ndërhyrje të njëanshme për të ushtruar trysni ndaj sulltanit. Nisma e Sejlisberit dështoi 
dhe asgjë nuk u bë. Duke mos parë asnjë gjasë për ndërhyrje të jashtme, grupet 
kombëtare armene u përçanë nga mosmarrëveshjet e brendshme. Pasi provokimet u 
harruan shpejt, marrëdhëniet mes myslimanëve dhe armenëve në Perandori, për pjesën 
më të madhe, iu kthyen normalitetit. Zyrtarë armenë u emëruan përsëri në pozitat e larta 
në burokraci dhe tragtarët e bujqit armenë rinisën veprimtaritë e tyre. Por ngjarjet e 
tmerrshme kishin marrë udhë dhe harmonia që kishte sunduar për shekuj me radhë 
tashmë ishte zhdukur. Ata armenë që kishin mundësi – që do të thotë, tregtarët e pasur të 
qyteteve dhe shumë anëtarë të shoqërive revolucionare e intelektualë – reaguan ndaj 
mungesës së vazhdueshme të vullnetit nga ana e masave armene për t’u bashkuar me 
lëvizjen e tyre e madje edhe për ta mbështetur atë. Ata e lanë Perandorinë Osmane dhe 
shkuan në iran, Egjipt, Evropë e veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku u 
vendosën dhe ia kushtuan energjitë dhe aftësitë e tyre rindërtimit të jetës për vete dhe për 
familjet e tyre. Aty nga viti 1897, Çështja Armene u shua dhe mbeti e fjetur deri në fillim 
të Luftës I Botërore. Mirëpo është interesante të vërehet se gjatë këtyre viteve të fundit 
armenët e Perandorisë e rritën popullsinë e tyre (shih tabelën 3.3) dhe ndërsa Perandoria 
humbiste troje në Ballkan, ata siguruan një përqindje më të gjerë të popullsisë së 
përgjithshme. 
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Tabela 3.3. Popullsia armene e Perandorisë Osmane, 1882 – 1914294 

Viti Gregorianë Katolikë Protestantë Gjithsej 
armenë 

Popullsia e 
përgj. 

Armenë 
(%) 

1882 988,887 100,160 36,339 1,125,386 17,375,225 6.47 
1895 1,042,374 80,334 44,360 1,167,068 19,050,307 6.12 
1906 1,140,563 90,050 53,880 1,284,493 20,947,617 6.10 
1914 n.r. n.r. n.r. 1,294,831 18,520,016 6.11 
 
 
 
 
Lufta Greko-Turke 
 
Një ndër aspektet më të papritura të marrëdhënieve të jashtme osmane gjatë shekullit të 
nëntëmbëdhjetë ishte roli relativisht i vogël i Greqisë. Nga të gjitha shtetet e Ballkanit, 
ajo ishte e vetmja që pretendonte kryeqytetin osman, si dhe pjesë të Rumelisë e të 
Anadollit Perëndimor. Grekët përbënin pakicën më të madhe në Perandori. Në vitin 1895, 
ata numëronin 2,569,912 apo 13,49 përqind, me shumica të qarta e pakica domethënëse 
në një numër të rëndësishëm provincash.295 Shtetasit grekë të sulltanit kishin hedhur pas 
krahëve me kalimin e kohës akuzat për mungesë besnikërie, të dala pas Revolucionit 
Grek, dhe kishin arritur përsëri pozita të larta qeveritare. Ata kishin një bashkësi të pasur 
tregtarë shumë më të zgjeruar sesa ajo e armenëve. Ndërsa armenët ishin të ndarë në 
çështjet e rëndësishme kombëtare, grekët mbështesnin thuajse njëzëri idenë e ringritjes së 
Perandorisë Greko-Bizantine, por pak ishte bërë për të arritur këtë qëllim si nga 
Mbretëria e Greqisë, ashtu edhe nga shtetasit grekë të sulltanit. Në të vërtetë, ekzistonte 
një shoqëri kombëtare irredentiste, “Ethniki Hetairia”, e formuar më 1894 mes oficerëve 
grekë të ushtrisë, por ajo nuk zgjodhi dhunën për të arritur qëllimet e veta. Pasi kishin 
arritur shtetësi të pavarur dhe njohje ndërkombëtare si trashëgimtarë të një qytetërimi të 
lashtë, ndoshta grekët nuk ndiheshin shumë të zhgënjyer për t’iu drejtuar masave të 

                                                 
294 Regjistimret e popullsisë të vitit 1882 gjenden në Bibliotekën e Universitetit të 
Stambollit, TY4807; për 1895 në “İstatistik-i Umumî”, f. 1-26; për 1906 në Bibliotekën e 
Universitetit të Stambollit ty 947; dhe për vitin 1914 në “Tableaxu indiquant le nombre 
des divers éléments de la population dans l’Empire Ottoman au 1 mars 1330 (14 mars 
1914)”, Kostandinopojë, 1919. Veprimtaritë terroriste armene janë përshkruar në raportin 
e Nazëm pashait për Abydlhamitin II, “Ermeni Tarih-i Vukuatı”, Arkivat e Pallatit të 
Jëlldëzit, BVA, K36/Z131/139(80), pjesërisht të dublikuara, por me të dhëna plotësuese, 
në një raport të Ministrisë së Sigurisë (Nezaret-i Zabtiye), që daton 9 shaban 1312/6 
shkurt 1895, në Yıldız K35/Z50345. Veprimtaritë e grupeve jashtë Perandorisë, 
veçanërisht në Rusi, janë përshkruar në K35/Z50/334M. Përshkrimi më i mirë shkencor i 
gjendjes është: Langer, “Diplomacy of Imperialism”, f. 145-166, 195-212. 
295 Tetëmbëdhjetë përqind (161,867) në Stamboll, 29,3 përqind (288,968) në Edrene, 15.5 
përqind (229,598) në Ajdën, 88.25 përqind (286,716) në ishujt e Egjeut, 38 përqind 
(272,203) në Manastir dhe 53 përqind (287,812) në Janinë. 



 271 

skajshme. Qëndrimi i butë i Greqisë, gjithashtu, mund t’i detyrohet një mungese të të 
hollave për të ndërtuar një ushtri të madhe sa për të arritur synimet e saj, si dhe 
ekzistencës së rivalitetit të ashpër politik brenda vendit. Liberalët, të udhëhequr nga 
Karilaos Trikupes (Charilaos Tricoupes), mbështeteshin nga klasa e mesme qytetare, 
ndërsa konservatorët e Teodor Deliganesit (Theodore Deligannes) kishin mbështetjen e 
fisnikëve dhe të ushtrisë. Grupi i parë bëri reforma gjatë kohës që ishte në pushtet, ndërsa 
i dyti i rrëzoi ato, duke synuar të drejtojë pakënaqësinë që lindi nga kjo duke rivendosur 
theksin në Idealin e Madh. Greqia mund t’i përmbushte synimet e saj vetëm hap pas hapi, 
përmes zgjerimit në veri në Thesali e Epir, në lindje në Maqedoni dhe në jug në ishujt e 
Egjeut, duke përfshirë edhe Kretën. Shumica e trojeve të përmendura kishin pakica të 
mëdha greke, me përjashtim të Maqedonisë, e cila kishte popullsi të gjera myslimane e 
sllave dhe që lakmohej nga Serbia e Bullgaria. Në vitin 1881, fuqitë e mëdha i kishin 
dhënë Greqisë një pjesë të madhe të Thesalisë dhe të Epirit, por krijimi i Bullgarisë, duke 
iu shtuar kërcënimit ekzistues të Serbisë, i kishte dobësuar synimet greke në Maqedoni. 
Më 1885, kur Bullgaria mori Rumelinë Lindore, Deliganesi u përpoq të qetësonte 
ndjenjat e grekëve duke siguruar si kompensim pjesën e mbetur të Epirit, por fuqitë e 
mëdha e detyruan atë të ndalet duke zënë portet e tij. Një dhjetëvjeçar më pas, 
veçanërisht me formimin e shoqërisë “Ethnike Hetairia”, Deliganesi u mundua të kënaqte 
ambiciet kombëtare duke fituar kontrollin mbi Kretën. 
 
Në Kretë, kushtet ishin përmirësuar me zbatimin e Rregullimit Organik të vitit 1868, por 
nxitja e grekëve kishte çuar në një revoltë të përgjithshme mes viteve 1875 dhe 1878. Për 
të përmirësuar gjendjen, Abdylhamiti dërgoi një këshilltar të besuar, grekun e quajtur 
Theodhori pashai i Zi (Karatodori Paşa), për të qeverisur ishullin. Ai nënshkroi një 
marrëveshje me konsujt e fuqive të mëdha në Halepa (tetor 1878), duke i premtuar 
ishullit një kuvend përfaqësues me shumicë greke. Mirëpo bandat greke vazhduan të 
depërtojnë në ishull, duke nxitur sulme të reja mbi tagrambledhësit dhe përplasje të 
përgjakshme herë pas here. Më në fund, në vitin 1889, sulltani e pezulloi Rregullimin 
Organik, si dhe Paktin e Halepës, filloi qeverisjen drejtpërdrejt me guvernatorë 
myslimanë dhe, kryesisht, i braktisi institucionet përfaqësuese për të rivendosur rendin e 
për t’i kryer reformat në mënyrë të drejtpërdrejtë. Mirëpo trazirat u shtuan edhe më tepër. 
Nacionalistët grekë dërgonin njerëz e armatime dhe rusët qëndronin në krye të fuqive të 
mëdha për të nxitur sulltanin që të rikthente rregullimin e vjetër për të sjellë paqen. Në 
fund të vitit 1896, Abdylhamiti pranoi ta zëvendësonte Rregullimin Organik me një statut 
të ri, që siguronte një kuvend popullor dhe një guvernator të krishterë, si dhe shoqërohej 
me një amnisti të përgjithshme për të gjithë ata që kishin marrë pjesë në trazira. Mirëpo 
përplasjet mes myslimanëve e grekëve vazhduan dhe qeveria greke ishte nën trysninë e 
nacionalistëve për të ndërhyrë. Më pas, në fund të janarit 1897, një grup rebelësh nga 
Kreta u bashkua me grekë nga vendi amë. Ata ngritën krye hapur kundër sulltanit dhe 
shpallën bashkimin e ishullit me Greqinë. Më 3 shkurt, një ushtri greke prej 10,000 
vetësh u dërgua për të pushtuar ishullin nën udhëheqjen e princ Jorgjit. Ata iu vunë 
shkatërrimeve dhe masakruan mijëra myslimanë. Fuqitë e mëdha u përpoqën të ndërhyjnë 
për të siguruar një marrëveshje, por masakrat vazhduan, duke e shtrënguar guvernatorin 
të ikë me një anije lufte ruse ndërsa osmanët u përgjigjën duke masakruar grekë dhe duke 
mbrojtur myslimanët. Vetëm ky akt duket se mbërriti në vështrimin e shtypit evropian. 
Fuqitë e mëdha propozuan një marrëveshje, sipas së cilës Kreta do të kishte autonomi të 
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plotë dhe ushtarët osmanë do të tërhiqeshin plotësisht. Sulltani nuk mund ta pranonte këtë 
dhe kriza vazhdoi. Myslimanët rrethuan Hanian dhe Kandian dhe zunë të gjitha burimet e 
ushqimit dhe të furnizimeve të tjera. 
 
Greqia tani u mundua të shfrytëzonte gjendjen në Kretë për të zgjeruar pushtimin e saj në 
Thesali, duke nisur një luftë që zgjati një muaj dhe që doli të ishte vërtet shkatërruese për 
të. Princ Kostandini udhëhoqi një ushtri të vogël matanë kufirit pranë Janinës (10 prill), 
por ushtria osmane e Manastirit, shumë më e madhe dhe e pajisur më mirë, jo vetëm që i 
zmbrapsi ata, por hyri deri në thellësi të Thesalisë greke, duke e shpartalluar ushtrinë 
greke, duke marrë Tërhallën, Larisën (Jenishehirin) e Tërnovën dhe duke përparuar për 
në Gjirin e Volos (5 maj). Athina u pushtua nga paniku, pasi kishte të ngjarë që Greqia të 
binte përsëri nën sundimin osman. Mirëpo as fuqitë e mëdha dhe as osmanët nuk e 
dëshironin këtë. Në këtë kohë, Britania po e mbështeste pozitën e saj në Lindjen e Mesme 
më tepër në kontrollin e saj të Egjiptit sesa në mbijetesën e vazhdueshme të Perandorisë 
Osmane dhe vëmendja e Rusisë qe kthyer në Lindjen e Largët. Për këtë arsye, ato 
ndërhynë për të siguruar një marrëveshje paqeje, nëpërmjet të cilës osmanët do të 
pranonin të linin Thesalinë dhe grekët do të premtonin të paguanin një dëmshpërblim të 
vogël lufte, si dhe do t’u lejonin myslimanëve të emigronin në territorin osman, duke 
nisur një valë të re refugjatësh. Fuqitë e mëdha, në këtë mënyrë, e mbrojtën Greqinë nga 
vuajtja e pasojave të sulmit të saj dhe më pas vazhduan më tej me shpërblimin e saj duke 
e detyruar Abdylhamitin të ngrejë një regjim autonom në Kretë (19 dhjetor 1897), nën 
vasalitetin osman, por me një guvernator të krishterë të emëruar nga sulltani me 
sanksionimin e Athinës. Ushtarët osmanë u tërhoqën dhe guvernatori i premtuar për të 
mbrojtur të gjithë myslimanët qëndroi në ishull, por duke pasur një milici greke kjo do të 
thoshte shumë pak. Fuqitë e mëdha i bënë shpejt një të papritur sulltanit duke emëruar 
princin grek Jorgjin si komisionerin e tyre të lartë për Kretën, duke i dhënë, kështu, 
Greqisë praktikisht kontrollin e ishullit, megjithëse ajo formalisht nuk e aneksoi atë deri 
në vitin 1912. Edhe një herë marrëveshja u pasua nga pamjet tashmë familjare të radhëve 
të gjata të refugjatëve të drobitur myslimanë që braktisnin gjithçka që kishin për një të 
ardhme të pasigurt në Anadoll, si e vetmja zgjidhje ndaj përndjekjes që ata e dinin se i 
priste nëse vepronin ndryshe. Greqia kishte arritur një fitore përmes diplomacisë, por 
mbreti dhe qeveria vuajtën për disa kohë turpin e humbjes ushtarake. Ata u përgjigjën me 
masa për të modernizuar ushtrinë e tyre dhe u përpoqën të fitojnë njëfarë rivendosjeje të 
nderit në vend përmes pjesëmarrjes me gjallëri të veçantë në gjendjen që sa vinte e 
rëndohej në Maqedoni. 
 
 
 
Çështja maqedonase 
 
Problemi më i vështirë, i ndërlikuar e jetëgjatë, me të cilin iu desh Abdylhamitit II të 
përballej, qe Çështja Maqedonase, e cila erdhi si pasojë e synimeve të fqinjve të tij 
ballkanikë për të sunduar në Maqedoni. Nga Kongresi i Berlinit deri në Luftën I Botërore, 
çështja në fjalë futi në punë shtetarë osmanë e evropianë, dhe më shumë se çdo problem 
tjetër diplomatik, kontribuoi në mënyrë domethënëse në nxitjen e rivalitetit dhe të 
luftërave që pushtuan rajonin në fillim të shekullit të dymbëdhjetë. Maqedonia vetë 
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shtrihej mes Trakës dhe Shqipërisë, e kufizuar në jug nga Egjeu, në veri nga Malet Sharr 
dhe në perëndim nga Liqeni i Ohrit. Ajo ishte e organizuar në provincat osmane të 
Selanikut, të Manastirit e të Kosovës, duke përfshirë, krahas këtyre, qytetet e Serezit, të 
Ohrit, të Shkupit (Üsküp, Skopje) dhe të Bitolës. Popullsia e saj ishte e përzier, pa 
ndonjërin nga grupet që të kishte një shumicë dhe të gjithë këta grindeshin mbi atë se cili 
element duhej marrë më shumë parasysh. Sipas regjistrimit osman, të bërë gjatë 
mbretërimit të Abdylhamitit, ajo ishte e ndarë në mënyrë të barabartë mes myslimanëve e 
të krishterëve, siç tregon tabela 3.4. 
 
Megjithëse serbët, zakonisht, numëroheshin me grekët në miletin grek ortodoks, bullgarët 
përsëri kishin një shumicë të qartë në popullsinë jomyslimane. Në përgjithësi, qytetet 
mbizotëroheshin nga myslimanët dhe nga grekët (me përjashtim të Selanikut, që ishte 
kryesisht çifut), ndërsa zona fshatare ishte myslimane dhe sllave. Por pavarësisht nga 
shifrat e sakta të kohës, shumica e pretendimeve për të sunduar mbështeteshin më shumë 
në ndjenja dhe krenari, teksa secili grup hidhte sytë pas në shtrirjen më të madhe historike 
të sundimit të vet në rajon; grekët kujtonin kohërat e Aleksandrit të Madh dhe të 
Perandorisë Bizantine, serbët perandorinë e Stefan Dushanit, bullgarët perandorinë e tyre 
të madhe të së shkuarës, si dhe Bullgarinë e Madhe, të ngritur në Shën Stefan. 
 
Maqedonia kishte një rëndësi strategjike. Ajo kontrollonte rrugën e komunikimit tatëpjetë 
luginave të Vardarit e të Moravës dhe i ofronte si Bullgarisë, ashtu edhe Serbisë një dalje 
jetike në det. Ajo kishte, gjithashtu, pasuri të konsiderueshme bujqësore. Me baraspeshën 
ekzistuese të fuqisë, kontrolli i Maqedonisë do t’i jepte çdo shteti të Ballkanit pikërisht 
forcën e duhur për të sunduar rajonin. Për osmanët, Maqedonia do të thoshte jo vetëm 
qeverisje e mbi 1 milion myslimanëve, por edhe të ardhura domethënëse nga taksat dhe 
mekanizëm frenimi ndaj synimeve greke kundër synimeve greke për troje osmane më tej 
në lindje. Fuqitë e mëdha ishin të joshura në këtë mosmarrëveshje nga afria e 
Maqedonisë me Stambollin dhe ngushticat. Greqia kishte një ushtri më të dobët se ato të 
rivalëve të saj sllavë, por ajo dukej se zotëronte rrugën e depërtimit në Maqedoni 
nëpërmjet kontrollit dhe shfrytëzimit të Kishës Ortodokse. Ngritja e Eksarkatit Bullgar 
(1870) krijoi një baraspeshë që, kur gërshetohej me burimet financiare e ushtarake të 
Bullgarisë, dukej se parathoshte fitore për të.  
 
 
 

Tabela 3.4. Popullsia e Maqedonisë, 1882-1906 
 1882 1895 1904 1906 
Myslimanë 1,083,130 1,137,315 1,508,507 1,145,849 
Grekë ortodoksë 534,396 603,249 307,000 623,197 
Bullgarë ortodoksë 704,574 692,742 796,479 626,715 
Katolikë (grekë) 2,311 3,315 - 2,928 
Vllehë - - 99,000 26,042 
Serbë - - 100,717 - 
Çfitë e të tjerë 151,730 68,432 99,997 30,594 
Gjithsej 2,476,141 2,505,053 2,911,700 2,455,325 
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Burimet: Shifrat për vitet 1882, 1895 dhe 1906 janë nxjerrë nga të dhënat për numërimin 
e rregullt osman, të cituar në shënimin 31. Ato për vitin 1904 janë marrë nga një vëzhgim 
i veçantë, bërë nga inspektor Hysen Hilmi pashai (Hüseyin Hilmi Paşa), cituar në: Bayur, 
“Türk İnkilabı Tarihi”, Stamboll, 1940, vëll. I, f. 152. 
 

 
 
Serbia ishte në pozitën më të dobët, pasi për të ishte e vështirë të provonte se edhe ajo 
kishte pjesëtarë në Maqedoni dhe asaj i mungonte ai lloj instrumenti fetar i depërtimit që 
rivalët e saj ishin në gjendje të përdornin. Sidoqoftë, fuqia e saj kryesore ishte Austria, 
synimi i së cilës për të zgjeruar më tej ndikimin e vet mund të përmbushej vetëm 
nëpërmjet një fitoreje serbe. Edhe Rumania ngrinte disa pretendime mbështetur në 
praninë e vllehëve, por ata ishin një pakicë aq e vogël, saqë kjo mund të shihet vetëm si 
një përpjekje për të penguar Bullgarinë nga zgjerimi i fuqisë së vet. Ndërsa zhvilloheshin 
këto mosmarrëveshje, lindi, gjithashtu, edhe një lëvizje separatiste maqedonase, 
pjesëtarët e së cilës pretendonin të mos ishin as bullgarë, as serbë e as grekë, por një 
popullsi e pavarur sllave, me një dialekt të veçantë që i dallonte ata prej të gjithë atyre që 
synonin t’i sundonin. Së fundi, ishin myslimanët, shumë prej të cilëve ishin refugjatë nga 
vendet e veriut, që përbënin miletin më të gjerë në Maqedoni dhe që i kundërviheshin çdo 
pretendimi që do t’i vendoste ata përsëri nën kontrollin e të krishterëve, të cilët i kishin 
trajtuar ata aq keq në të shkuarën. 
 
Beteja luftohej në mënyra të ndryshme. Së pari, për qëllime indoktrinimi, secili prej 
shteteve konkurruese ballkanike kishte organizimin e vet për të siguruar udhëheqjen në 
kisha, shkolla e veprimtari kulturore. Ata që përhapnin propagandën nacionaliste ishin 
Komiteti Bullgar i Cirilit dhe i Metodit (1884), Shoqëria Serbe e Shën Sllavës (1886) dhe 
shoqëria greke “Ethnike Hetairia” (1894). Sikur këto të kishin qenë të vetmet vegla të 
rivalitetit, as ata që grindeshin dhe as maqedonasit e osmanët nuk do të kishin vuajtur aq 
shumë, por nacionalistët e Ballkanit formuan edhe shoqëri terroriste sipas shembullit 
armen, për të përhapur mesazhet e tyre. Më e dhunshmja ndër to ishte Organizata e 
Brendshme Revolucionare Maqedonase (OBRM), e ngritur nga bullgarët e Maqedonisë 
(1893) për të udhëhequr popullin e saj kundër osmanëve dhe të gjithë të tjerëve që i 
kundërviheshin pretendimit bullgar, si dhe shoqëria rivale e quajtur Organizata e Jashtme 
Revolucionare Maqedonase (OJRM), e ngritur në Sofje për të stërvitur refugjatët 
maqedonas për të njëjtin objektiv. OBRM-ja pasqyronte pikëpamjet maqedonase që 
synonin ngritjen e një province autonome, të lidhur federalisht me Bullgarinë dhe me 
Serbinë, ndërsa OJRM-ja ishte më shumë bullgare në synimet e saj. Ajo mbështeste 
bashkimin me Bullgarinë pasi të dëboheshin osmanët. Serbët dhe grekët kishin, 
gjithashtu, organizatat e tyre terroriste në një shkallë më të ulët. Këto grupe i 
mbështesnin, nga brenda dhe nga jashtë Maqedonisë, qeveritë dhe konsujt e vendeve 
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përkatëse, që u siguronin terroristëve jo vetëm të holla dhe nxitje, por edhe armë e 
municione dhe, nganjëherë, mbrojtje ligjore.296 
 
Duke nisur që nga viti 1900, grupet e ndryshme filluan fushatat e tyre duke bastisur zonat 
fshatare, duke masakruar zyrtarët, si dhe shtetasit myslimanë e të krishterë që 
kundërshtonin të pranonin pikëpamjet e tyre. Trena e karroca të postës sulmoheshin, të 
huajt dhe vendësit e kamur rrëmbeheshin për pagesë, kishat hidheshin në erë. Maqedonia 
ishte bërë një shprehje e zakonshme e tmerrit në shtypin e huaj, veçanërisht kur ngjarjet 
përfshinin të huajt dhe të krishterët. Megjithëse qeveria osmane përpiqej vetëm për të 
vendosur rendin dhe për të mbrojtur të gjithë elementët e popullsisë, ajo, në njëfarë 
mënyre, fajësohej për gjithçka që bënin terroristët. Vetëm vuajtjet e të krishterëve ishin 
ato që theksoheshin gjithnjë, ndërsa myslimanët ishin lënë thuajse krejt në harresë. Fuqitë 
nënshkruese të Berlinit ushtronin trysni mbi osmanët që të bëheshin “reforma” në 
Maqedoni me shpresën se kjo do t’i kënaqte terroristët. Në përgjigje të kësaj, 
Abdylhamiti organizoi një provincë të re, të quajtur Tri Provincat (Vilâyet-i Selase), 
përfshirë Selanikun, Kosovën dhe Manastirin, rregullimi i të cilave do të përcaktohej nga 
një komisioni i veçantë, i njohur si Komisioni i Reformës së Provincave të Rumelisë, në 
bazë të hetimeve të bëra nga Hysen Hilmi pashai, ish-guvernator në Jemen. Ai siguronte 
polici e forca xhandarmërie të përziera, departamente të reja të veçanta për t’u marrë me 
punët publike dhe me ato të jashtme, gjykata të përziera, një guvernator të krishterë, 
shkolla të reja dhe përdorimin e një pjese të madhe të të ardhurave nga taksat e provincës 
për zhvillimin e ekonomisë së vendit.297 Mirëpo as terroristët, as rusët apo austriakët nuk 
ishin të kënaqur me një plan që do t’u ndihmonte osmanëve ta mbanin Maqedoninë. Kur 
plani i reformës u shpall dhe zyrtarët u dërguan për ta vënë atë në jetë, OBRM-ja u 
kundërpërgjigj me një kryengritje të përgjithshme me qendër në Manastir, duke marrë 
thuajse pjesën më të madhe të provincës dhe duke sulmuar myslimanë e të krishterë që 
nuk të bashkoheshin me lëvizjen, ndërsa ushtria osmane u përgjigj me të njëjtën 
monedhë. Mijëra myslimanë të terrorizuar morën rrugën drejt Stambollit dhe po aq të 
krishterë u nisën drejt Sofjes. Qeveria bullgare, e trembur se mos veprimtaritë e OBRM-
së mund ta fusnin atë në një luftë të padëshiruar, më në fund ndërmorën hapa për ta 
zbutur atë, të paktën duke e penguar nga të vepruarit në territorin bullgar (shtator 1903). 
 
Rusia dhe Austria iu kundërvunë çdo marrëveshjeje që osmanët mund të impononin 
nëpërmjet bisedimeve të drejtpërdrejta me shtetet ballkanike. Më 21 shkurt 1903, ata 
nxorën në Vjenë propozimet e tyre për reformë. Ata kërkonin që inspektori provincial të 
vazhdonte punën, që të mos përdoreshin ushtarë në nivel vendor pa leje të posaçme, që 
reformat e reja të bëheshin për të kënaqur elementët e ndryshëm të popullsisë, si dhe 
fuqitë e mëdha, që policia dhe xhandarmëria vendore të përbëheshin nga myslimanë e të 
krishterë në përpjesëtim me numrat e tyre në popullsi dhe që të zbatoheshin reformat e 
taksave, duke përfshirë zëvendësimin e të dhjetës me një taksë të rregullt toke. 
Megjithëse administrimi, në këtë mënyrë, do të zbatohej pjesërisht nën kontrollin e të 

                                                 
296 “Mufassal Osmanlı Tarihi”, VI, 3368-3383; Karal, OT, VIII, 112-125; Langer, 
“Diplomacy of Imperialism”, f. 315-320, 355-378, 383-384. 
297 BVA, Arkivat e Pallatit të Jëlldëzit, K37/3576. 
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huajve, sulltani ishte i kënaqur, pasi ndërhyrja e drejtpërdrejtë e të huajve do të shmangej. 
Mirëpo, sikurse edhe më parë, terroristët nuk e dëshironin një marrëveshje që i linte 
osmanët në kontroll të Maqedonisë. As myslimanët maqedonas nuk ishin të kënaqur me 
një marrëveshje që lejonte të kishte ushtarë e policë të krishterë; kështu, ata filluan 
demonstrata në Kosovë që u kushtuan jetën shumë prej bashkështetasve të tyre të 
krishterë, si dhe konsullit rus të Shkupit. Terroristët serbë e bullgarë filluan të sulmojnë 
nga fortesat e tyre në male, duke nxitur të krishterët e Maqedonisë që të bashkohen në një 
kryengritje të përbashkët kundër osmanëve. Terroristët e OBRM-së kopjuan armenët 
duke sulmuar e hedhur në erë Bankën Osmane në Selanik. Vetëm terroristët grekë, që 
nuk dëshironin që rivalët e tyre sllavë të fitonin kontroll të plotë mbi provincën, qëndruan 
të tërhequr dhe herë herë bashkëpunuan me osmanët për të rivendosur rendin. 
 
Në përgjigje ndaj vështirësive të reja, car Nikolla dhe perandori Franc Jozef lëshuan një 
program të ri reforme në Myrcteg (Mürzteg, 9 tetor 1903), duke ua paraqitur atë 
osmanëve pasi morën miratimin e të gjithë nënshkruesve të Traktatit të Berlinit. Ata tani 
kërkonin që inspektori i përgjithshëm osman të shoqërohej e të këshillohej nga zyrtarët 
rusë e austriakë, që do të hetonin ankesat e të krishterëve dhe do të zhduknin të gjitha 
instancat e keqqeverisjes dhe të shtypjes. Një amnisti e përgjithshme do të shpallej. 
Qeveria osmane do të siguronte mbështetje financiare për të ndihmuar fshatarët që të 
rindërtonin shtëpitë dhe e të përmirësonin gjendjen e arave të tyre. Këshilla 
administrative e gjykata të përziera do të vepronin në të gjitha lokalitetet ku popullsia 
ishte e përzier dhe këshillat ruse e austriake do të mbikëqyrnin të gjitha reformat. 
Abdylhamit nuk i pëlqenin shumë prej kushteve që kishin të bënin me përfshirjen e 
mbikëqyrjes së huaj, pro ai nuk donte që problemi maqedonas të çonte në një luftë më të 
përgjithshme dhe dëshironte, gjithashtu, që t’i linte të huajt të provonin reforma që ai e 
dinte se nuk do t’i kënaqnin terroristët. Brenda një kohe të shkurtër, reformat filluan. 
Mirëpo tani grekët dhe vllehët, të mbështetur përkatësisht nga patriarkati dhe nga qeveria 
rumune, u bënë shumë më aktivë nga ç’kishin qenë më herët, duke iu kundërvënë një 
marrëveshjeje që ata druheshin se do t’u siguronte epërsi sllavëve. Krahas kësaj, 
megjithëse Bullgaria nënshkroi një marrëveshje të veçantë me Portën (8 prill 1904), duke 
ripohuar qëllimin e saj për të ndalur bandat terroriste, ajo mundi ta bënte këtë. Vrasjet 
politike vazhduan në mbarë provincën deri në përfundim të mbretërimit të Abdylhamitit 
dhe vetëm në vitin 1909 një xhandarmëri e polici e reformuar mundën të vendosnin 
rendin. 
 
Ndërkohë, fuqitë propozuan, gjithashtu, zbatimin e reformave të reja financiare nëpërmjet 
Bankës Osmane dhe degëve të saj në Maqedoni, që do të bëheshin, në thelb, 
departamentet financiare të të trija provincave. Mirëpo Abdylhamiti kundërshtoi që të 
pranonte një pjesëmarrje të tillë të drejtpërdrejtë të të huajve në ecurinë financiare 
osmane. U formua Komisioni Ndërkombëtar i Financës për të mbikëqyrur financat e 
Maqedonisë (8 maj 1905), por Porta kundërshtoi të pranonte ndërhyrjen e tij. Atëherë një 
flotë ndërkombëtare prej pesë anijesh u dërgua për të marrë ishullin e Midilisë (26 nëntor 
1905). Ata vazhduan më tej me marrjen e zyrave të doganave në Limni (5 dhjetor 1905) 
përpara se Abdylhamiti, më në fund, të lëshonte pe. Gjermanët siguruan një kompromis: 
Komisioni Ndërkombëtar i Financës tani do të ishte i përbërë jo prej inspektorësh, por 
vetëm prej këshilltarësh, përfshirë një të emëruar nga osmanët. Ai do të përgatiste 
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buxhetet e tri provincave në Maqedoni, por ata do të duhej të sanksionoheshin nga 
sulltani përpara se të viheshin në zbatim. Të gjitha propozimet për reforma të mëtejshme 
financiare do të duhej të kalonin nëpërmjet procesit të rregullt ligjvënës osman. 
 
Reformat filluan pasi tërheqjes së fuqive të mëdha nga Limni dhe Midilija. Për të mbyllur 
deficitet në buxhetet provinciale, qeveria osmane propozoi që në vend të ngritjes së 
taksave mbi banorët, të rriteshin detyrimet doganore nga 8 në 11 përqind. Mirëpo fuqitë e 
mëdha, që gjithmonë kishin dëshirë të kërkonin reforma deri aty ku nuk prekeshin 
interesat e tyre, e pranuan këtë vetëm në shkëmbim të koncesioneve tregtare tjetërkund, 
me britanikët që fituan një zgjatje të koncesionit për hekurudhën Izmir-Ajdën deri në 
vitin 1940, gjermanët që siguruan një shtesë të garancisë në të holla që osmanët u 
paguanin bankierëve të tyre për Hekurudhën Anadolliane e kështu me radhë. Reformat 
financiare u vunë, pas kësaj, në veprim. Veprimtaritë e vazhdueshme të bandave 
terroriste, tani të udhëhequra nga grekët me mbështetjen e qeverisë greke, ishin pengesa 
kryesore, sepse ato e lanë qeverisjen provinciale në një gjendje keq e tukeq gjatë gjithë 
pjesës së mbetur të mbretërimit të Abdylhamitit. 
 
Faza e fundit e Çështjes Maqedonase erdhi kur mbreti i Anglisë dhe cari i të gjithë rusëve 
u takuan në Reval, në Estoni, më 9 qershor 1908, për të përgatitur një aleancë kundër 
fuqisë në rritje të Gjermanisë në kontinent. Si pjesë e programit për t’u marrë vesh për 
dallimet mes njëri-tjetrit, ata ranë në ujdi që guvernatori i Maqedonisë, megjithëse shtetas 
osman, të emërohej vetëm me pranimin e fuqive të mëdha dhe që ai të ndihmohej nga një 
staf i gjerë administratorësh evropianë që do të paguheshin me të ardhura nga provincat. 
Marrëveshjes së Revalit iu kundërvu Austria, e cila ende shpresonte të zgjerohej në 
Adriatik me anë të Serbisë, si dhe nga Gjermania, që shpresonte t’ia kalonte Anglisë si 
fuqia më e madhe evropiane me ndikim pranë Portës. Në përgjigje ndaj afrimit të Anglisë 
me Rusinë e, menjëherë pas kësaj, me Francën, duke formuar, kështu, një Aleancë 
Treshe, Austria dhe Gjermania u përfshinë në një epokë të re bashkëpunimi që nxiti 
përshkallëzimin e mëtejshëm të rivalitetit dhe më në fund çoi në Luftën I Botërore. 
 
 
 
Struktura e autokracisë 
 
Megjithëse Abdylhamiti II u ngjit në fron duke premtuar mbështetjen e 
kushtetutshmërisë, vlerësimet dinastike që shoqëruan ngjitjen e tij, mungesa e besimit që 
ai kishte në ndershmërinë apo në aftësinë e shtetarëve pranë Portës dhe kriza e jashtme që 
trazoi Perandorinë e detyruan atë që të zbatonte një politikë administrimi gjithnjë e më 
shumë vetjake, autokratike dhe absolutiste. Kujtimi i fatit të Abdylazizit dhe dijenia për 
përmirësimin e gjendjes mendore të Muratit V pas largimit nga froni, e bënë atë që ta 
ndiente veten të pasigurt. Ai, gjithashtu, besonte se të gjithë shtetarët osmanë mendonin 
vetëm për vete, ishin të korruptuar dhe mes zyrtarëve osmanë kishte mungesë patriotizmi. 
Lufta Ruso-Turke e viteve 1877 – 1878 dhe trazirat që ndodhën pas Kongresit të Berlinit, 
veprimtaritë e bandave terroriste dhe kërcënimet e fqinjëve të Ballkanit, si dhe të fuqive 
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evropiane, e bindën sulltanin se administrimi efikas mund të arrihej vetëm nëpërmjet 
qeverisjes së qendërsuar dhe jo nëpërmjet shpërndarjes së pushtetit.298 
 
Forma e autokracisë, nëpërmjet së cilës sulltani donte të arrinte qëllimet e tij ishte e 
dukshme që përpara Kongresit të Berlinit, kur, duke reaguar ndaj kriticizmit politik të 
përpjekjes së luftës, ai shfrytëzoi kompetencat që i jepte kushtetuta për ta dërguar 
Midhatin në syrgjyn dhe për të shpërndarë parlamentin. Abdylhamiti e konsideronte 
veten një reformator. Dhe në të vërtetë, ai ishte i tillë, por, sikurse Burrat e Tanzimatit, ai 
mendonte se për atë kohë, përfaqësimi demokratik i mishëruar në parlament sillte vonesa, 
paefektshmëri, zhgënjim, dobësi të brendshme, si dhe disfata e shpërbërje të mëtejshme. 
Abdylhamiti, përgjithësisht, ndoqi shembullin e Abdylazizit në vitet e tij të fundit, duke e 
përqendruar pushtetin në pallat dhe jo te Porta apo te zyrtarët. Ai zhvilloi një strukturë të 
kontrollit vetjak që me sistemin e qendërsuar të administratës, të krijuar nga Tanzimati, 
bëri të mundur një autokraci shumë më të gjerë e të plotë sesa çdo formë tjetër 
autokratike që ishte arritur më parë nga sulltanët më të mëdhenj. Nëpërmjet autokracisë 
së tij, Abdylhamiti ia doli të rikthente e të mbronte Perandorinë e tij të rrënuar, të 
rigjallëronte shoqërinë dhe të çonte në një përfundim të suksesshëm shumicën e 
reformave që kishin qenë të kërcënuara pas vitit 1871, duke e bërë, kështu, veten njeriun 
e fundit të Tanzimatit. Sidoqoftë, ai e bërë këtë me një çmim, duke i zënë frymën 
evolucionit të ngadaltë që po ndodhte drejt reformave themelore politike që synonin të 
siguronin institucione përfaqësuese që do t’u mundësonin shtetasve të merrnin pjesë në 
procesin e qeverisjes. Tani le të vijojmë me analizimin e sistemit të qeverisjes autokratike 
të sulltanit dhe të shohim nëse çmimi, me të cilin u arritën rezultatet, ishte shumë i lartë 
apo jo. 
 
 
 
Konceptet e qeverisjes së Abdylhamitit II 
 
Është e gabuar të mendohet se Abdylhamiti u ngjit në fron me qëllimin për të vendosur 
autokracinë e tij vetjake dhe se ai punoi për të minuar parlamentin që në nisje. Në të 
vërtetë, ai, në fillim, e rrëzoi sundimin vetjak të Abdylazizit duke pranuar kushtetutën, 
duke shtuar vetëm garanci të mjaftueshme për të siguruar që Porta nuk do ta vendoste 
kurrë më atë lloj sundimi që kishte arritur gjatë Tanzimatit. Ekzistojnë të gjithë treguesit 
se, në këtë kohë, Abdylhamiti ishte ende i ri dhe i ndjeshëm, kishte dëshirë të mësonte e 
të vinte në provë idetë e Midhatit për të shpëtuar Perandorinë. Gjatë vitit të tij të parë, ai 
ishte shumë më i hapur ndaj ideve të reja sesa të gjithë ata paraardhës që sapo i kishin 
lënë atij fronin , lutej me njerëzit e thjeshtë gjatë shërbesave të së premtes, fliste me 
osmanë e të huaj për problemet e shtetit, ftonte zyrtarë, shkrues, intelektualë e madje 
edhe kreun e Osmanëve të Rinj, Namik Qemalin, të cilit ai i thoshte: “Le të punojmë së 
bashku, Qemal bej, le ta ngremë këtë shtet e sulltanat në një gjendje më të lartësuar se më 
parë.”299 

                                                 
298 FO 78/2951, nr. 442, 28 maj 1879; cituar në: Shaw, “Promise of Reform”, f. 364-365. 
299 İnal, III, 1277-1278. 
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Kthesa e tij kah autokracia u përcaktua nga ngjarjet dhe kushtet, me të cilat ai u përball 
pas ngjitjes në fron. Abdylhamiti besoi se kundërshtimi i Midhatit për të lejuar 
rifinancimin e borxhit osman për të shkuar përpara dhe hedhja poshtë prej tij e 
ndërmjetësimit në Konferencën e Stambollit – pavarësisht nga pasojat, thjesht për shkak 
të mospëlqimit të tij ndaj ndërhyrjes së huaj – e kishin lënë Perandorinë në vështirësi 
financiare e diplomatike. Ai vuri re ambiciet dhe intrigat e politikanëve në të gjitha krahët 
dhe rolin vonues të parlamentit në procesin ligjvënës, të imponuar ashtu siç ishte mbi 
strukturën ekzistuese mes Këshillit të Shtetit dhe Këshillit të Ministrave. Ishte e vështirë 
të bashkoje grupe të ndryshme, interesat e të cilëve, sipas mendimit të sulltanit, shpesh 
përplaseshin me interesat e Perandorisë në tërësi. Abdylhamiti u zhgënjye, gjithashtu, nga 
qëndrimi i fuqive të mëdha, të cilat as që i merrnin parasysh vuajtjet e mijëra 
myslimanëve që përndiqeshin e masakroheshin në Bullgari e Bosnjë, ndërsa paraqisnin 
vuajtjet e të krishterëve si provë të barbarizmit mysliman, si dhe shfrytëzonin synimet e 
shteteve të Ballkanit më shumë si instrumente për të arritur qëllimet e tyre perandorake 
sesa për të përmbushur nevojat e popullit të rajonit. Shfaqja në parlament e grupeve që 
shfrytëzonin rrënimet e luftës për të nxjerrë në pah pikëpamjet dhe nevojat e tyre dhe jo 
për të mbështetur përpjekjen luftarake ishte vetëm hallka e fundit në vargun e gjatë të 
ngjarjeve që e bindën sulltanin e ri se Perandoria nuk ishte ende e gatshme për 
demokracinë dhe se autokracia ishte e vetmja rrugë që ajo të mbijetonte në ato kohë të 
vështira: 
 

“Unë u gabova kur dëshirova të bëj si im atë, Abdylmexhidi, që kërkonte të bënte 
reforma përmes bindjes dhe institucioneve liberale. Unë do të shkoj pas gjurmëve 
të tim gjyshi, sulltan Mahmudit. Sikurse ai, unë tani e kuptoj se vetëm me forcë 
mund të çohet përpara populli, mbrojtjen e të cilit Zoti ma ka besuar mua.”300 

 
 
 
 
Qendra e pushtetit: pallati 
 
Në qendër të pushtetit pas vitit 1878 ishte pallati i sulltanit, që e ngriti strukturën 
relativisht të thjeshtë të mabejinit (mâbeyin), të zhvilluar në Pallatin e Jëlldëzit nga 
Abdylazizi, në një burokraci të ndërlikuar, që drejtonte, mbikëqyrte dhe hetonte shumë 
aspekte të qeverisjes dhe të shoqërisë, e cila kishte qenë kryesisht autonome në vitet e 
mëparshme. Nën praninë mbisunduese të sulltanit, kishte disa figura madhore që ndanin 
më njëri-tjetrin kontrollin e pushtetit duke e këshilluar atë për çështjet që silleshin në 
vëmendjen e tij dhe duke kontrolluar kontaktin e tij me individët dhe me informacionin. 
 
Nga njëra anë, ishte ndikimi gjithëpërfshirës i heroit të Plevnës, gazi Osman pashait 
(1832 – 1897), që si drejtues i shërbimit të pallatit (mâbeyin müşiri) dhe kryetar i 

                                                 
300 Zabıt Ceridesi, II, 401, përkthyer në Devereux, f. 244; Sait Paşa, “Hatırat”, II, 32-34, 
83-84. 
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Këshillit të Këshillit të Kurorës (ser Yaverân-ı Ekrem), jo vetëm që drejtonte stafin dhe 
financat vetjake të sulltanit, por ishte, gjithashtu, edhe kryezyrtari i tij ekzekutiv. Duke 
përfaqësuar ulemanë dhe ushtarakët, si dhe duke i hequr udhë reagimit në mënyra 
perëndimore, ai ushtronte një ndikim konservativ në politikën e Abdylhamitit dhe ishte 
vendosur në krye të përpjekjeve për të rigjallëruar institucionet e Islamit. Gazi Osmani 
mbeti myshir i sulltanit edhe kur, në disa raste, ai u largua nga pallati për të shërbyer si 
ministër i luftës, duke vepruar si syri dhe veshi i sulltanit dhe, në shumë mënyra, duke 
ushtruar pushtetin e vërtetë në shtet deri në fund të jetës. Me gazi Osman pashain ndanin 
ndikimin e tyre në sferat e administrimit, të financës e të punëve të jashtme edhe 
kryeshkruesi i sulltanit (baş kâtip) dhe zëvendës shkruesi i tij (kâtib-i sani), që i shtrinin 
rolet e tyre zyrtare të paraqitjes te sulltani të të gjitha komunikimeve dhe të propozonin 
hyrjen në fuqi të ligjeve e të dekreteve për të mbisunduar marrëdhëniet e tij me 
departamentet dhe zyrtarët e qeverisë, duke u thënë atyre se cilat ishin dëshirat dhe 
politikat e sulltanit dhe duke i bërë të njohura atij versionet e përfundimeve të tyre. Më i 
fuqishmi i kryeshkruesëve ishte Sait pashai i Vogël, i emëruar fillimisht për shkak të 
ndikimit të kunatit të sulltanit, Damat Mahmud pasha, por më pas i emëruar për të 
shërbyer disa herë si kryevezir, si dhe ministër i departamenteve të ndryshme, duke u 
bërë, kështu, përfaqësuesi kryesor i Abdylhamitit në qeveri. Pasuesit e tij si kryeshkrues 
qenë Ali Fuat beu (1878 – 1881); Syrja efendiu (1881 – 1894); dhe më në fund Tahsin 
pashai, i cili, pas vdekjes së gazi Osman pashait, pak a shumë e zëvendësoi atë si 
kryekëshilltar dhe qëndroi me Abdylhamitin deri në rrëzimin e këtij të fundit më 1909. 
Pozita e shkruesit të dytë ishte krejt dytësore deri kur ajo u zu nga Ahmet Izet pashai 
(Ahmet İzzet Paşa), që veproi si shef i stafit të sulltanit pas vdekjes së gazi Osmanit. Ai 
takohej me kryevezirin dhe me ministrat për t’u përcjellë dëshirat e sulltanit dhe për të 
marrë të dhëna prej tyre. Ai u kryesoi shumë prej komisioneve të rëndësishme që sulltani 
kishte ngritur për çështje me rëndësi të veçantë, si ato për reformat financiare osmane, për 
ndërtimin dhe administrimin e Hekurudhës së Hixhazit dhe trajtimin e çështjeve 
diplomatike që lindën nga prania e britanikëve në Egjipti dhe nga ndërhyrja e tyre në 
zonën e Detit të Kuq. Ahmet Izeti, më pas, u bë kryevezir i Vahidedin Mehmetit VI 
(Mehmet VI Vahideddin) pas rënies së Turqve të Rinj dhe fundit të Luftës I Botërore 
(1918). Ndërsa shkruesi i parë e i dytë fituan ndikim në rritje në vitet e rënies së gazi 
Osmanit, pas vdekjes së tij pozita e myshirit u la e zbrazur në mënyrë që ata të mund të 
vazhdonin të kishin pushtet në pallat. 
 
Nën autoritetin e përgjithshëm të myshirit dhe të shkruesve, kishte disa individë e 
institucione të tjera me ndikim brenda sistemit personal të qeverisjes së Abdylhamitit. 
Lidhur me ndikimin që mund të ushtronin ndaj tij gratë dhe skllavet, ato e bënin këtë 
përmes eunukut të Portës së Lartë (dar us-saade ağası). Dy mbajtësve të këtij posti, Gani 
agai dhe hafiz Ibrahim agai, u ishte dhënë rangu i vezirit, duke i vendosur ata më lart se 
myshiri dhe shkruesit dhe duke i njohur si të barabartë në protokollin zyrtar vetëm me 
kryevezirin, me shejhulislamin, me kedivin e Egjiptit dhe me princin e Bullgarisë. 
Këshilli i Kurorës (Yaverân-ı Ekrem), i përbërë prej drejtuesish në punë apo në pension 
të qeverisë dhe të ushtrisë, emëronte rangun e lartë e të sapo ngritur të ordinancës 
perandorake (yaver-i ekrem), ishte përgjegjës për këshillimin e sulltanit në lidhje me 
politikën publike dhe për mbikëqyrjen e ushtrisë dhe të shërbimit civil për të zbuluar 
pandershmërinë, mosbesnikërinë apo paefektshmërinë. Kishte një organizim të policisë 
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sekrete (hafiye) në pallat nën kontrollin vetjak të sulltanit, të drejtuar fillimisht nga 
Ahmet Xhelaledin pashai (Ahmet Celaleddin Paşa), një ndër skllevërit e tij personalë, e 
më pas nga një tjetër i mbrojtur, Fehim pashai, që qëndroi derisa u shkarkuar nga Turqit e 
Rinj. Nën drejtimin e tij kishte një ushtri spiunësh, si dhe informuesish apo 
zhurnalxhinjsh (jurnalcı). Ata emëroheshin në çdo departament të qeverisjes për të 
siguruar e lajmëruar për veprimet dhe mendimet e burokratëve të veçantë në 
memorandume apo zhurnale (jurnal), të cilat përdoreshin për të ngritur në detyrë, për të 
shkarkuar apo edhe për të burgosur ata që mendohej të ishin tradhtarë sipas nenit 113 të 
kushtetutës. Një bankier armen, Hagop Zarifi pashai, që i qe rekomanduar Abdylhamitit 
prej drejtorit të Bankës Osmane kur ai ishte ende princ, merrej me financat personale të 
sulltanit dhe e këshillonte atë në lidhje me politikën ekonomike dhe financiare. Greku 
Aleksandër Theodhori pashai i Zi (Alexander Karatodori Paşa), pas pasi përfaqësoi 
sulltanin në Kongresin e Berlinit dhe shërbeu si ministër i jashtëm, u tërhoq në pallat, ku 
këshillonte Abdylhamitin mbi çështjet e rëndësishme të brendshme e të jashtme dhe 
mbikëqyrte punën e Ministrisë së Jashtme. Ekzistonte, gjithashtu, Departamenti i Shtypit 
i pallatit, i drejtuar fillimisht nga një armen i quajtur Nishan efendiu (Nişan Efendi) dhe 
pastaj nga vëllai i tij Sefer enfediu, që përgatiste përmbledhje përkthimesh të çështjeve të 
rëndësishme të lajmeve në shtypin e huaj dhe në atë të brendshëm, si dhe përkthente 
romane të huaja për kënaqësinë e sulltanit. Dhe ishin, gjithashtu, drejtorët e disa 
departamenteve më të vjetra, si kryeshambellani, kryeimami, kryemjeku dhe kreu i 
gardës së sulltanit (Ser Yaverân-ı Harp), që ushtronin të gjithë ndikim në sajë të veçimit 
të sulltanit dhe të varësisë së tij nga lajmet dhe nga mendimet e dhëna prej tyre. 
 
Më në fund, në vitin 1879, u krijuan korpuse krejt të reja të atyre që do të shërbenin në 
pallat për t’i ndihmuar sulltanit dhe këshilltarëve të tij, ndërsa departamentet dhe stafet e 
vjetra në Pallatin e Topkapësë e në vende të tjera u shkurtuan në mënyrë të 
jashtëzakonshme. Të rinjtë që u përfshinë në këtë shërbim ishin të diplomuar të shkollave 
rushdije. Disa, gjithashtu, ishin dërguar për përgatitje të mëtejshme në Shkollën e 
Shërbimit Civil (Mekteb-i Mülkiye) ose në akademitë ushtarake, pas të cilave kishin hyrë 
në shërbimin civil e në ushtri, ku u kërkohej të informonin sulltanin për prirjet dhe të rejat 
më të fundit. Kështu, Abdylhamiti II e përshtati sistemin e vjetër të të mbrojturve, të 
shfrytëzuar me efikasitet më herët nga Mustafa Reshit pashai, për ta kthyer atë në një 
instrument për kontrollin nga ana e pallatit të të gjithë sistemit të qeverisjes.301 
 
Përtej pallatit, vullneti i sulltanit zbatohej në disa nivele. Në vitin 1880, policia dhe 
xhandarët e Perandorisë, më parë të drejtuar nga Komisioni i Kontrollit (Zabtiye Meclisi) 
në Ministrinë e Brendshme, u organizuan në një ministri të veçantë, në Ministrinë e 

                                                 
301 Organizimi i pallatit dhe politika e Abylhamitit janë përshkruar në raportet e 
Komisioint të Reformës (Islahat Komisyonu), të ngritur më 1879 për të riorganizuar 
shërbimin e pallatit. Ato gjenden në BVA, Arkivat e Pallatit të Jëlldëzit nr. 140 (63) dhe 
140 (64). Shih, gjithashtu, kujtimet e kryeshkruesit të tij të fundit, Tahsin pashait, 
“Abdülhamid ve Yıldız Hatıraları”, Stamboll, 1931, f. 18-26; Osman Nuri, “Abdyl-
Hamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı”, Stamboll, 3 vëllime, 1327/1911, II, 496-532, 537-563; 
Karal, OT, VIII, 264-265. 
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Policisë (Zabtiye Nezareti) dhe u zgjeruan në një hierarki shumë të mirorganizuar në 
mbarë Perandorinë, kryesisht sipas shembullit frëng. Komisionerët (komiser) nën 
kontrollin e drejtpërdrejtë të ministrit, vëzhgonin dhe drejtonin veprimtaritë e policisë në 
çdo qark të Stambollit dhe në qytete të tjera të mëdha, si dhe në çdo provincë. Forcat e 
policisë në qytet e në fshat tani ishin vendosur nën një kontroll të njësuar, duke qenë 
thuajse të pavarura nga autoritetet administrative të zonës. Për t’i dhënë policisë fuqinë jo 
vetëm për të kontrolluar krimin, por edhe për të mbikëqyrur shoqërinë, ministrisë iu 
dhanë një numër detyrash që më parë i ushtronin departamente të tjera, përfshirë 
kontrollin e veprimtarive të shtypit dhe të teatrit dhe mbikëqyrjen e udhëtimit brenda 
Perandorisë, duke kërkuar nga të gjithë shtetasit dhe të huajt që të regjistroheshin sa herë 
që ndërronin vendbanim apo udhëtonin nga njëri vend në tjetrin.302 Myshiri i dikurshëm i 
policisë (polis müşiri), që më parë komandonte policinë e Stambollit nën autoritetin e 
seraskerit si dhe të ministrit të brendshëm, u zëvendësua nga ministri i policisë, një post 
që sulltani ia jepte njerëzve të tij më të besuar, së pari Hafiz Mehmet pashait, një ndër 
ordinancat e tij ushtarake (1880 – 1884); pastaj Qamil beut (1884 – 1890), një shkruesi; 
të pasuar nga më i famshmi nga të gjithë, Nazëm pashai (1890 – 1897), një ndër të 
mbrojturit e sulltanit, që më parë kishte shërbyer si tagrambledhës dhe anëtar i policisë së 
fshehtë në Bejollu; e së fundi Shefik pashai, ish-kryegjykatës i Gjykatës së Kasacionit 
(Temyiz Mahkemesi), që shërbeu deri në Revolucionin e Turqve të Rinj. Policia e 
fshehtë, e vendosur në pallat, ishte formalisht nën autoritetin e Ministrisë së Policisë, por 
në të vërtetë, ajo ishte e pavarur dhe sulltani mbante dy forca policie që mbikëqyrnin 
njëra-tjetrën sikurse edhe këdo tjetër. 
 
Mbikëqyrja e burokracisë përmbushej nga dy organizma. Në vitin 1878, u ngrit 
Komisioni i Shërbimit Civil (Memrin-i Mülkiye Komisyonu) për të emëruar, ngritur në 
pozitë, mbikëqyrur, transferuar dhe nxjerrë në pension të gjithë zyrtarët, pak a shumë në 
mënyrë perëndimore. Krahas kësaj, Komisioni i Regjistrimit të Çështjeve të Punonjësve 
Civilë (Ahval-i Memurin Sicili Komisyonu) kishte degë në çdo ministri e departament 
dhe mbante biografi e regjistrime të hollësishme të veprimtarive, të deklaratave dhe të 
mendimeve të të gjithë zyrtarëve, me një staf të gjerë hetuesish e shkruesish që jepnin 
ndihmesën e tyre për mbajtjen e regjistrit të çdo individi. Duke vepruar drejtpërdrejt nën 
kryevezirin, të dy komisionet i siguronin sulltanit mjete po aq të plota për të kontrolluar 
masën e zyrtarëve sa ç’i siguronte edhe policia për zyrtarët e lartë, për të huajt dhe për 
pjesën tjetër të shtetasve.303 
 

                                                 
302 Rregullimi ligjor dhe instruksionet kryesore për policinë, që mbajnë datën 16 mars 
1296/19 rebi II 1298, ndodhen në Arkivat e Pallatit të Jëlldëzit, nr. 2290/(47)80. Një 
përshkrim i sistemit të policisë osmane, i bërë nga Bonin, një këshilltar frëng, që mban 
datën 7 mars 1300/1884, është në Yıldız K14 nr. 88/27. Shih, gjithashtu, Rregullimin për 
Policinë të vitit 1907 (5 rebi I 1325) në Düstur1, VIII, 666-693; dhe Derviş Okçabol, 
“Türk Zabıta Tarihi ve Teşkilatı Tarihçesi”, Ankara, 1940, f. 71-75. 
303 Düstur1, IV, 63-66, V, 965, VI 3/ BVA, Arkivat e Pallatit të Jëlldëzit, numrat K37, 
47/37 dhe K36, 47/36; për raporte mbi këto komisione, shih: Yıldız, K14 numrat 1239 
dhe 1339. 
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Të gjithë nëpunësit civilë duhej të rekomandoheshin nga shtetas të spikatur që do të 
garantonin sjelljen e tyre të mirë, si dhe kryerjen në mënyrë të efektshme dhe të ndershme 
të detyrave të tyre.304 Kishte ligje që rregullonin veprimtaritë dhe prodhimet e shtypit, të 
autorëve dhe të gazetave, ndërsa botuesve e shkrimtarëve u kërkohej të kryenin pagesa të 
mëdha vjetore për lejet e botimit si dhe të siguronin garantues të jashtëm për të dhënë 
garanci për sjelljen e tyre të mirë. Ligji themelor për shtypin, i nxjerrë në vitin 1856, u 
zbatua me rreptësi pas 1878-ës dhe pastaj u zëvendësua nga një ligj i ri edhe më i 
zgjeruar në vitin 1885305 dhe kur edhe kjo u pa e pamjaftueshme, u zëvendësua përsëri 
nga një tjetër më 1888.306 Për shkrimtarët u bënë një radhë ligjesh të posaçme, që u 
shpallën nga Abdylhamiti më 1870.307 Një ligj i veçantë u nxor për librashitësit në vitin 
1894.308 
 
Individë të dyshuar për mendime apo sjellje rebele u shkarkuan nga postet e tyre, 
nganjëherë u syrgjynosën e madje u ekzekutuan. Shembulli më i spikatur është rasti i 
reformatorit të mirënjohur dhe propozuesit e autorit kryesor të kushtetutës, Midhat 
pashait. Pas kthimit të tij nga syrgjyni më 1878, ai shërbeu për dy vite si guvernator i 
Sirisë (1878 – 1880) e pastaj, për një kohë të shkurtër, në Izmir (1880 – 1881), por 
përpjekja e tij e vazhdueshme për rikthimin e parlamentit, më së fundi, e shtynë sulltanin 
që ta nxirrte atë në gjyq dhe ta dënonte (1881) për krimin e vrasjes së sulltan Abdylazizit 
në bazë të provave e dëshmive të dobëta, të ndërtuara nga një komitet i drejtuar prej 
Ahmet Xhevdetit. Ai u dërgua në burg në Jemen, ku vdiq pas tre vjetësh prej duarve të 
një vrasësi të panjohur. Fati i Midhatit shërbeu si kërcënim për të gjithë të tjerët që mund 
të mendonin të kundërshtonin vullnetin e sulltanit.309 
 
 
 
Struktura e qeverisë dhe e drejtësisë 
 
Politikat dhe programet e dëshiruara nga sulltani u zbatuan nga ministritë e ngritura gjatë 
Tanzimatit. Ishte Ministria e Brendshme (Dahiliye), e cila, ndërsa nuk merrej më me 
policinë, kishte të bënte përsëri me qeverisjen provinciale dhe vendore, me shtypin në 
gjuhën osmane, me regjistrimin e popullsisë dhe me vendosjen dhe mbajtjen e 
refugjatëve. Ministria e Punëve të Jashtme (Hariciye) kishte humbur departamentet e saj 
të Këshillit Perandorak, të cilat i kishin kaluar zyrës së kryevezirit, si dhe funksionet e saj 
në lidhje me miletet, të cilat i kishte marrë përsipër Ministria e Drejtësisë, kështu që ajo 
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ishte e përqendruar tani në punët e jashtme dhe vetëm detyrat e saj shtesë e përfshinin atë 
në mbikëqyrjen e tregtisë, si dhe në përkujdesjen për të gjithë zyrtarët e huaj që jetonin në 
Perandori. Zyra e shejhulislamit u zgjerua në një komitet për interpretimin dhe zbatimin e 
Ligjit të Shenjtë (Bab-ı Vâlâyı Fetva Heyeti), me një nënsekretar (müsteşar) të ngarkuar 
me çështjet financiare dhe administrative, mbikëqyrjen e dhurimeve për mbajtjen e 
ulemasë, me organizimin dhe caktimin e të gjithë gjykatësve, administrimin e pronës së 
jetimëve, me mbikëqyrjen e botimeve fetare, kontrollimin e shkollave fetare dhe 
përkujdesjen për studentët dhe mësuesit e tyre dhe mbajtjen e xhamive e të institucioneve 
fetare. Shejhulislamit vetë, ndërsa formalisht ishte i barasvlefshëm me kryevezirin, iu la 
pak pushtet e autoritet. 
 
Seraskerati, që ende nuk quhej ministri lufte, iu dha tani Shtabit të Përgjithshëm (Erkân-ı 
Harbiye) për të zbatuar detyrat e tij. Ai kishte një hierarki shumë më të përpunuar e të 
ndërlikuar se më parë, për shkak të reformave të nisura nga këshilltarët prusianë mes 
viteve 1885 dhe 1895, me departamente të ndara për çështje si operacionet ushtarake, 
statistikat, kampimi e kazermat, artet ushtarake, këmbësoria, kalorësia, shkollat, mjekësia 
veterinare, artileria, gjykatat dhe burgjet ushtarake, furnizimi, ndërtimi, fortifikimi, 
shëndetësia dhe ndërlidhja, si dhe departamente të veçanta për të mbikëqyrur veprimtaritë 
e secilës prej ushtrive të provincave. Ministria e Marinës (Bahriye Nezareti) mbeti e 
pandryshuar, përveç shtimit të një shtabi të përgjithshëm që drejtonte veprimet nën 
autoritetin e ministrit. Kantieri Perandorak (Tersane) drejtohej tani nga një ushtarak në 
rangun e fieldmarshallit (müşir), marrëdhënia e të cilit me seraskerin ishte thuajse po ajo 
e marshallëve që drejtonin ushtrinë provinciale. Ministria e Drejtësisë (Adliye Nezareti), 
e ngritur si e tillë më 1870, mori tani edhe detyrat që lidheshin me miletet jomyslimane. 
Kështu, emri i saj u ndryshua dhe ajo u quajt Ministria e Drejtësisë dhe e Sekteve (Adliye 
ve Mezahib Nezareti). Ajo vazhdoi të mbikëqyrte dhe të kontrollonte të gjithë 
kompleksin e gjykatave shekullare nizamije, përfshirë gjykatat e apelit të zhvilluara në 
Stamboll. Ministria e Financave (Maliye) e ndryshonte vazhdimisht strukturë e saj për të 
përmbushur detyrën e vështirë të mbajtjes së financave të perandorisë pa nevojën e 
borxheve. Krahas departamenteve të zakonshme për t’u kujdesur për kategoritë e veçanta 
të të ardhurave dhe të shpenzimeve, kishte, gjithashtu, sektorë të posaçëm për të 
ndihmuar në financimin e institucioneve ushtarake (Tesisat-ı Askeriye İane Komisyonu), 
të mbikëqyrte Komisionin e Borxhit Publik (Düyun-u Umumiye Muhasebesi Kalemi), të 
administronte kadastrat dhe taksat e pronave dhe të kontrollonte monedhën. Ministri të 
tjera që vazhduan punën me pak ndryshime që nga koha e Tanzimatit ishin ato të arsimit 
(Maarif-i Umumiye Nezareti), të fondacioneve (Evkaf-ı Hümayun Nazareti) dhe të 
tregtisë e të punëve publike (Ticaret ve Nafia Nezareti). Kjo e fundit merrej edhe me 
hekurudhat, rrugët dhe urat, industrinë dhe statistikat. 
 
Krahas këtyre, kishte disa departamente në varësi të ministrive të mësipërme që më vonë 
u kthye në ministri të pavarura: Ministria e Hekurudhës së Hixhazit, Ministria për Pajisjet 
Ushtarake (Techizat-ı Askeriye Nezareti), e ngritur nga sulltani për të siguruar të holla 
jashtë burimeve të rregullta të thesarit për të furnizuar ushtrinë; Këshilli i Llogarive 
(Divan-ı Muhasebat), i ngritur për të kontrolluar llogaritë e të gjitha ministrive e të 
departamenteve, përfshirë atë të financës; Ministria e Regjistrimit të Pronave (Defter-i 
Hakanî Nezareti), Ministria e Taksave të Akcizës (Rüsumat nezareti), Ministria e Pyjeve, 
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e Minierave dhe e Bujqësisë (Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti), Ministria e 
Shëndetësisë (Sihhiye Nezareti), Ministria e Telegrafit dhe e Postës (Telegraf ve Posta 
Nezareti), Ministria e Policisë (Zabtiye Nezareti), Ministria e Fondit të Pensionit të 
Nëpunësve Civilë (Mülkiye Tekaüt Sandığı Nezareti) dhe Ministria e Fondit të Pensionit 
të Ushtarakëve (Askerî Tekaüt Sandığı Nezareti). 
 
Në krye, Zyra e Kryevezirit (Sadaret-i Uzmâ Daire-i Celilesi), që përbënte Portën e Lartë 
(Bab-ı Âlî), ishte e organizuar në disa departamente të specializuara që ndërlidhnin punët 
e shtetit. Zyra e vjetra të Këshillit Perandorak, tashmë të mbledhura në departamentin 
“Amedi” (Âmedî) të Këshillit Perandorak, mbikëqyrnin çështjet administrative dhe 
Departamenti i Shkruesisë i Kryevezirit (Mektubî-i Sadr-ı Âlî Odası) trajtonte punët 
shkrimore e financiare, megjithëse pati kapërcime të konsiderueshme me kalimin e 
kohës. Kjo e fundit kishte nën kujdes letërkëmbimin mes kryevezirit dhe të gjithë 
departamenteve të tjera qeveritare dhe i mbante dosjet e saj në Arkivat e Portës së Lartë 
(Bab-ı Âlî Evrak Odası), që sot na siguron neve regjistrimet kryesore të kohës. 
Departamenti i Bejlikçiut dhe ai i Myhimesë (Mühimme Odası), të ngarkuar me ruajtjen e 
regjistrimeve të rëndësishme që i përkisnin Këshillit Perandorak, një herë e një kohë i 
përfshirë në Ministrinë e Jashtme dhe më pas i kaluar te Porta, vazhdonte të kryente 
detyrat e tij të vjetra. Veç kësaj, kryeveziri kryesonte një numër komisionesh të ngritura 
nga sulltani, ndërsa stafet e tyre i shtoheshin mbingarkesës së përgjithshme të Portës. 
Këto përfshinin Komisionin Perandorak për Refugjatët (Muhacirin Komisyonu-u Âlî), 
formalisht të kryesuar nga vetë sulltani, Fondin e Asistencës së Pensioneve të Portës 
(Bab-ı Âlî Teshilat Sandığı) dhe Komisionin Administrativ të Hekurudhës së Hixhazit. 
 
Së fundi ishte Këshilli i Shtetit (Şurayı Devlet), tashmë i bërë tërësisht pjesë e strukturës 
së Portës nën drejtimin e kryevezirit. Ky këshill ishte përsëri organi kryesor ligjvënës, si 
dhe gjykata e lartë e apelit për çështje administrative. Menjëherë pasi parlamenti u 
shpërnda, një radhë rregullimesh ligjore (1878 – 1880) riorganizuan këshillin, duke 
rikthyer funksionet e tij fillestare për rolin e ti si një gjykatë apeli për gjykatat nizamije, 
që kushtetuta ia kishte dhënë Gjykatës së Kasacionit (Temyiz Mahkemesi) në Ministrinë 
e Drejtësisë. Organizimi i brendshëm i këshillit, i zhvilluar nga Mahmud Nedimi gjatë 
kryeveziratit të tij të fundit, u rigjallërua pjesërisht, me departamente të ndara të 
ligjvënies (Tanzimat), të rregullimeve administrative (“Dahiliye”, apo departamenti i 
brendshëm) dhe të drejtësisë administrative (Muhakemat). Mënyra e përbërjes së tij u 
ndryshua, megjithatë, duke e zëvendësuar sistemin e vjetër të zgjedhjes me emërimin e 
ish-nëpunësve civilë dhe të zyrtarëve ushtarakë nga ana e kryevezirit, duke i bërë ata, 
kështu, pjesë përbërëse të burokracisë së Portës. Dhoma e të Shquarve (Meclis-i Ayan), 
krijuar nga Kushtetuta, vazhdoi të ekzistonte dhe njëri prej ministrave të saj shërbente si 
kryetar, kurse anëtarësia përfshinte ministrat e tjerë dhe të emëruar shtesë. Në këto 
rrethana, përplasjet e herëpashershme mes Këshillit të Shtetit dhe Këshillit të Ministrave, 
që kishin vonuar në të shkuarën procesin e ligjvënies, tani ndodhnin në Këshillin e 
Shtetit, nëse vërtet ndodhnin ndonjëherë, përpara se projektligjet dhe rregullimet të 
përpiloheshin, ndërsa miratimi me fare pak ndryshime nga Këshilli i Ministrave ishte 
thuajse gjithmonë i siguruar. Ligjvënia, në këtë mënyrë, mund të ecte në mënyrë më 
efikase, megjithëse kjo bëhej me koston e shmangies së ndihmesës popullore, të siguruar 
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më parë nga anëtarët e zgjedhur të këshillit dhe më vonë nga anëtarët e zgjedhur të 
Dhomës së Deputetëve. 
 
Këshilli i Shtetit vazhdoi të ruante gjykatat e tij administrative për të ndjekur apelimet, si 
dhe raste të shkallës së parë që vinin nga qeveria qendrore. Një rregullim shtesë që u 
lëshua në vitin 1885, parashikonte që kur vendimet e tij të shkonin kundër atyre të 
Gjykatës së Kasacionit, do të duhej të ngrihej një komitet i posaçëm, i quajtur Komiteti i 
Lartë i Apelit, me tre anëtarë prej secilit, nën drejtimin e kryetarit të Këshillit të Shtetit.310 
Më 1895, gjykatat administrative të këshillit u riorganizuan në trupat parësore (bidayet), 
të apelit (istinaf) dhe të apelit përfundimtar (temyiz) dhe u vunë nën mbikëqyrjen e 
Ministrisë së Drejtësisë, megjithëse ato mbeteshin strukturalisht brenda këshillit.311 Dy 
vite më pas, pjesëve të mbetura të këshillit iu dha organizimi i tyre përfundimtar, me një 
departament të ri financiar (Maliye) që iu shtua, ndërsa Departamenti i Brendshëm u 
kufizua në çështjet e shërbimit civil (dhe kështu, iu ndryshua emri në “Mülkiye Dairesi” 
ose Departamenti i Shërbimit Civil), me detyrën e mbikëqyrjes së veprimtarive të 
departamenteve, të ministrive dhe të zyrtarëve të veçantë, si dhe të përpilimit të 
rregullimeve të reja ligjore për çështje të tilla, ndërsa Departamentit të Tanzimatit iu 
ngarkua detyra shtesë e përpilimit të të gjitha marrëveshjeve që i jepnin firmave të huaja 
koncesione brenda Perandorisë.312 
 
 
 
Zyrtarët e Abdylhamitit 
 
Në departamente tani u emëruan thuajse në tërësi të diplomuar të shkollave shekullare, 
duke siguruar një grup të aftë e efikas nëpunësish civilë. Natyrisht, politika tani buronte 
nga Porta, ndërsa kryevezirë e ministra nuk ishin më shumë se vegla të vullnetit të 
sulltanit. Nga ana tjetër, në një strukturë të tillë kaq të gjerë burokratike ishte e pamundur 
për sulltanin dhe grupin e tij të pallatit që të kontrollonte e të mbikëqyrte çdo aspekt të 
administratës. Abdylhamiti u mundua të parandalojë rritjen që pasoi në kontrollin e 
administratës nga ana e zyrtarëve, jo vetëm nëpërmjet urdhërave të tij ndaj ministrave dhe 
sistemit të spiunazhit e të lajmërimit, por edhe duke i zhvendosur zyrtarët me shpejtësi 
nga njëri pozicion në tjetrin. Për sa kohë që ata nuk fitonin zemërimin e tij, zakonisht 
arrinin të siguronin pozicione po aq të mira në departamente të tjera, duke luajtur, kështu, 
një lojë të vazhdueshme karrigesh harmonike. Sulltani i zhvendoste administratorët e 
lartë nganjëherë edhe më shpesh, për t’i bërë ambasadorët e huaj të mendojnë se po 
ushtronin ndikim tek ai në një mënyrë apo në një tjetër ose për të bërë ndryshime 
specifike në politikat e përgjithshme të departamenteve përkatëse. 
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Gjatë mbretërimit të Abdylhamitit, kishte një grup zyrtarësh të lartë, brezi i katërt i 
Burrave të Tanzimatit, që zbatonin detyrat e qeverisë, duke hartuar ligje e rregullime 
ligjore dhe duke vënë në jetë reformat e sulltanit dhe politikat e tjera të tij. Një ndër më të 
hershmit prej tyre ishte Ibrahim Ethem pashai (1818 – 1893), lindur aq herët sa të ishte 
një ndër skllevërit e të mbrojturit e grupit të Husrev pashait. Ai qe kryeveziri i parë i 
Abdylhamitit pas Midhat pashait dhe drejtoi qeverinë gjatë Luftës Ruso-Turke, duke 
shërbyer më pas si ministër i brendshëm (1883 – 1885) përpara se të humbiste pëlqimin e 
tij. Ibrahim Ethemi ngriti të parën shtypshkronjë bashkëkohore të qeverisë osmane 
(Matbaa-i Âmire) në muret jashtë Pallatit të Topkapësë. Artikujt e tij mbi gjeologjinë në 
shtypin popullor ndihmuan të nxitet zhvillimi i mendimit shkencor perëndimor mes të 
diturve dhe intelektualëve osmanë dhe bijtë e tij, Osman Hamdiu, Ismail Galipi dhe Halil 
Ethemi dhanë, gjithashtu, një ndihmesë të rëndësishme në kulturën dhe dijen osmane deri 
vonë në kohën e Republikës.313 Ahmet Vefik pashai (1823 – 1891), fillimisht një i 
mbrojtur i Mustafa Reshit pashait dhe më pas figurë madhore në zhvillimin e sistemeve 
shekullare gjyqësore dhe arsimore të Tanzimatit, shërbeu si kryetar i Dhomës së 
Deputetëve gjatë ekzistencës së saj të shkurtër (1877 – 1878), si kryevezir (1878) dhe më 
pas si guvernator i Bursës (1878 – 1882). Pasi doli në pension, ai iu kushtua hartimit të 
fjalorit të parë shkencor të turqishtes osmane (“Lehçe-i Osmanî”, botimi i parë, 1876; 
botimi i rishikuar, 1888), si dhe të një historie të Perandorisë Osmane për shkollat 
rushdije (Fezkele-i Tarih-i Osmanî). Ai përktheu e botoi 16 komedi të Molierit, si dhe një 
numër të klasikëve të vjetër turq, ndërsa shtëpia e tij bashkë me pjesën më të madhe të 
truallit i kaloi, më pas, kolegjit “Robert” për të strehuar trupin mësimor dhe studentët.314 
 
Më i mirënjohuri mes ministrave dhe të mbrojturve të sulltanit ishte Sait pasha i Vogli 
(Küçük Sait Paşa, 1838 – 1914). Pasi i shërbeu Abdylhamitit II për një kohë të shkurtër si 
kryesekretar (1876 – 1878), Saiti i Vogël u bë instrumenti i tij kryesor në kabinet, për 
njëfarë kohe në rivalitet me Ahmet Vefikun. Si ministër i drejtësisë, ai solli institucionin 
e mbrojtësit publik në gjykatat nizamije dhe zhvilloi, gjithashtu, kode të reja tregtare e 
penale. Me kërkesën e sulltanit, ai përpiloi një program reforme në sistemin financiar të 
ushtrisë për të zbutur shterimin prej saj të thesarit qendror. Ai i siguroi, gjithashtu, 
sulltanit një program për të rikthyer kontrollin e qendërsuar të provincave, duke 
përmbysur prirjen e decentralizimit që u vu re në vitet e vona të Tanzimatit. Në shtatë 
vjet si kryevezir (1879 – 1880, 1880 – 1882, 1882, 1882 – 1885, 1895, 1901 – 1903, 
1908), ai zbatoi programet e sulltanit më me besnikëri se kushdo tjetër, duke balancuar 
buxhetin dhe duke rritur grumbullimet e taksave, duke diskutuar marrëveshjen e borxhit 
publik me fuqitë e mëdha (1881), duke krijuar Dhomën e Tregtisë të Stambollit për të 
zhvilluar tregtinë dhe industrinë vendëse, duke ndërtuar sistemin shekullar shkollor, duke 
organizuar policinë dhe duke i bërë gjykatat të pavarura nga ekzekutivi, në mënyrë që ato 
të mund të merrnin vendimet e tyre pa iu nënshtruar ndërhyrjes së qeverisë. Ishte Saiti i 
Vogël ai që modernizoi më tej sistemin e shërbimit civil, duke institucionalizuar një 
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sistem provimesh dhe duke ngritur fonde pensionesh në mënyrë që zyrtarët e moshuar të 
mund të largoheshin pa iu trembur varfërisë. Mirëpo në vitet e tij të fundit, sulltanit i 
lindën dyshime për Saitin dhe ai u tërhoq e doli në pension për të shmangur një fat të 
ngjashëm me atë të Midhat pashait. Pasi qëndroi larg syve të publikut për njëfarë kohe, ai 
mundi të ngrihet përsëri gjatë kohës së Turqve të Rinj, duke shërbyer dy herë si kryevezir 
me mbështetjen e Komitetit të Bashkimit e të Zhvillimit (1911, 1912) dhe më në fund si 
kryetar i Dhomës së të Shquarve (1913) përpara se të dilte në pension.315 
 
Rivali kryesor i Saitit dhe zëvendësuesi i rregullt i tij në postin e kryevezirit ishte 
Mehmet Qamil pashai (Mehmet Kâmil Paşa, 1832 – 1913). Ai lindi në Qipro, u ngrit në 
shërbimin civil egjiptian dhe shërbeu për shumë vite në burokracinë provinciale osmane 
(1860 – 1879). Përpjekjet e tij për t’u përballur me intrigat britanike në Liban ndërsa ishte 
guvernator në atë provincë tërhoqën vëmendjen e sulltanit dhe, pasi shërbeu në pozita të 
ndryshme qeveritare, ai u ngjit në postin e kryevezirit për herë të parë në vitin 1885, kur 
Saiti u shkarkua për shkak të aneksimit bullgar të Rumelisë Lindore. Gjatë gjashtë viteve 
të mëpasme (1885 – 1891) të këtij qëndrimi të parë në detyrë, Qamili stabilizoi financat 
osmane duke ndjekur pas krijimit të Komisionit për Borxhin Publik dhe nxiti firmat e 
huaja që të ndërtojnë hekurudhat dhe industritë e Perandorisë për t’i mundësuar thesarit 
që të paguajë borxhin. Mirëpo në vitin 1895, gjatë kryeveziratit të tij të dytë dhe të fundit, 
ai synoi të fitonte mbështetjen e huaj kundër përpjekjeve të sulltanit për të ndërhyrë në 
qeveri, çka solli jo vetëm shkarkimin e tij, por edhe kërcënime me vdekje. Ai u dërgua në 
syrgjyn si guvernator i Izmirit, ku qëndroi për një dhjetëvjeçar. Gjatë periudhës së Turqve 
të Rinj, ai shërbeu edhe dy herë të tjera si kryevezir, duke zëvendësuar Saitin (1908 – 
1909) kur ky i fundit dha dorëheqjen në shenjë proteste ndaj qëndresës së ushtrisë kundër 
kontrollit civil. Vepra e tij “Histori Politike e Shtetit Osman” (Tarih-i Siyasiye-i Devlet-i 
Osmaniye), bashkë me botimet e Saitit, përbën burimin kryesor të materialit për atë 
periudhë.316 
 
Ndoshta më i pazakonti ndër ministrat e mëdhenj të Abdylhamitit ishte Hajredin pashai 
(Hayreddin Paşa, 1822 – 1890), një skllav me origjinë në Stamboll që iu dha, më pas, 
beut të Tunizit, i cili e rriti, e arsimoi dhe e futi në shërbimin e tij. Pasi i shërbeu zotërisë 
së vet dhe pasardhësve të tij në Tuniz për shumë vite dhe u rregulloi atyre një numër 
huash evropiane që shkaktuan që ata të zhyteshin në borxhe, ai më në fund u dha pas 
politikës dhe iku në Stamboll, ku fitoi vlerësimin e Abydlhamitit përmes punës së tij në 
Komisionin e Reformës Financiare, të ngritur më 1878 për të reformuar sistemin e 
taksave dhe atë të buxhetit të Perandorisë. Hajredini shërbeu si kryevezir vetëm për një 
kohë të shkurtër, më 1878 – 1879, e në pjesën më të madhe të punës qe joefikas, pasi 
origjina e tij jashtë sistemit osman krijuan zemëratë mes kolegëve të tij. Veç kësaj, ndërsa 
fitoi mbështetjen dhe besimin e ambasadorëve britanikë e francezë, përpjekja e tij për të 
arritur njëfarë pavarësie në zyrën e tij dhe t’i bënte ministrat të përgjegjshëm përpara tij 
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çoi shpejt në shkarkimin e tij. Pikërisht pas kësaj ai dha ndihmesën më të madhe. Duke 
qëndruar në shtëpinë e tij në Nishantashë të Stambollit, ai nuk e pranoi një ofertë të dytë 
të postit të kryevezirit që iu bë më 1882 dhe, në vend të kësaj, u mjaftua me shkrimin e 
një vargu memorandumesh për sulltanin në të gjitha aspektet e sistemit osman, duke 
frymëzuar disa prej reformave të këtij të fundit. Hajredini nxiti sulltanit që të zhvillonte 
Shkollën e Shërbimit Civil (Mekteb-i Mülkiye), si dhe të rriste rrogat e të siguronte 
mundësi për të aftësuar njerëz që të ngriheshin në rangje të larta e të tërhiqeshin, më pas, 
në shërbimin qeveritar.317 Ai thoshte se parlamenti mund t’i shërbejë mirë perandorisë 
vetëm nëse zgjidhet me mjete që do të sigurojnë përzgjedhjen e njerëzve më të aftë e më 
objektivë dhe që do të orientohet për të shqyrtuar vetëm problemet që i vihen përpara për 
t’i zgjidhur.318 Ai, gjithashtu, e nxiste sulltanin që të vendoste një lloj sistemi përgjegjësie 
ndaj kryevezirit brenda kabinetit dhe bënte një paraqitje të hollësishme të makinerisë së 
Portës, duke nxitur një rinovim të përgjithshëm gjatë viteve të fundit të sulltanit.319 Ai, 
gjithashtu, propozonte rivendosjen e Këshillit të Ministrave në vend të Këshillit të 
Kurorës së sulltanit si trupin kryesor debatues e politikëbërës, por kjo nuk u vu kurrë në 
jetë.320 Hajredini, më vonë, u bë një ndër këshilltarët kryesorë të Saitit të Vogël dhe i 
ndihmoi atij që të planifikonte një varg reformash administrative që u shpallën gjatë 
qëndrimeve të tij të mëpasme në detyrën e kryevezirit.321 
 
 
 
Modernizimi i Perandorisë Osmane 
 
Gjatë të gjitha vështirësive që përjetoi në kohën e mbretërimit të vet, Abdylhamiti 
qëndroi në pallatin e tij, duke përpirë raportet e administratorëve, të spiunëve e të policisë 
së fshehtë, duke mësuar ministrat e ligjvënësit për politikat që ata duhej të ndiqnin, duke 
lexuar çdo copëz legjislacioni të propozuar dhe duke i miratuar e përmirësuar ato sipas 
koncepteve të veta për mënyrën se si duhet të administrohet shteti. Sidoqoftë, nga fundi i 
mbretërimit të vet, duke qenë se kërcënimet terroriste dhe sulmet e huaja u shtuan shumë, 
frika nga vrasja apo çfronëzimi e detyruan atë që t’ia kushtonte përqendrimin te reforma 
dëshirës së tij për të shkatërruar tradhtinë dhe revoltën brenda Perandorisë. Edhe atëherë, 
institucionet e ligjvënies e të administrimit, të ngritura nga Tanzimati dhe të rigjallëruara 
gjatë viteve të para të Abdylhamitit vazhduan të nxjerrin e të vënë në jetë një numër tejet 
të madh ligjesh e rregullimesh ligjore që dalëngadalë përmbushi punën e modernizimit të 
sistemit osman. 
 
Shumica e reformave të Abdylhamitit shkuan në drejtim të zbatimit të një programi që ai 
e zhvilloi vetë dhe që ia komunikoi ministrave të tij më 1879, menjëherë pasi parlamenti 
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u shpërnda dhe rreziku i huaj, të paktën përkohësisht, u kapërcye me Kongresin e 
Berlinit. Çdo anë e sistemit osman u përfshi në këtë program: ushtria, administrata 
qendrore, provincat, gjykatat, financat, ekonomia, punët publike, arsimi, artet e bukura 
dhe administrata.322 Në një masë të habitshme, masat e zbatuara deri në përfundim të 
mbretërimit të tij ishin shumë të afërta me programin që ai përpunoi që në fillim. Cilat 
ishin planet e tij për reformë? Si u zbatuan ato? Cili ishte rrjedhimi i tyre përfundimtar? 
 
 
 
Financat 
 
Themelore për suksesin e çdo programi reforme në Perandorinë Osmane ishte gjetja e një 
zgjidhjeje ndaj problemeve financiare që kishin munduar Burrat e Tanzimatit që nga 
Lufta e Krimesë. Çështja kryesore ishte borxhi ndaj mbajtësve të huaj të obligacioneve të 
thesarit. Ky borxh, për shkak të keqadministrimit financiar, si dhe të shkallëve gjithnjë në 
rritje të interesit, në kohën e ardhjes së Abdylhamitit në fron, kishte përpirë 80 përqind të 
të ardhurave të shtetit. Plani i Mahmud Nedimit për ta zgjidhur problemin duke paguar 
huatë e vjetra me interes të lartë me lëshimin e bonove me interes të ulët dukej sikur sillte 
një aftësi paguese nga ana financiare, por ai ishte rrënuar nga Midhat pashai, që kishte 
propozuar në vend të këtij plani që pagimi i interesave në fillim të pezullohej, pastaj të 
përgjysmohej, mendim ky që iu drejtua ndjekësve të tij, por që ishte e sigurt se do të 
shkatërronte besueshmërinë e osmanëve dhe do të vinte në rrezik ekzistencën e kapitalit 
dhe të ekspertizës së huaj në të ardhmen. Kushtetuta synonte ta zgjidhte problemin 
financiar duke kërkuar që Dhoma e Deputetëve të miratonte buxhete të reja. Dhe ajo, në 
të vërtetë, e studioi buxhetin rresht për rresht duke uli rroga e pensione të atyre që, si 
zakonisht, ishin më të arritshëm: të nëpunësve civilë. Ajo ngriti, gjithashtu, komisionin e 
saj të buxhetit për të shqyrtuar me imtësi e rregullisht kërkesat e buxhetit në të ardhmen. 
Pushteti ligjvënës shmangu ngritjen e taksave, e trembur se kjo do ta dobësonte më tej 
ekonominë. Në vend të kësaj, ajo i kërkoi qeverisë që të zgjeronte bujqësinë, tregtinë dhe 
industrinë për të përmirësuar shfrytëzimin e burimeve natyrore të Perandorisë, në mënyrë 
që të ardhurat të ngriheshin në mënyrë të natyrshme dhe të siguronin të ardhura për 
nevojat e shtetit. 
 
Mirëpo Perandoria ishte në mes të luftës dhe sado që pushteti ligjvënës të kursente në 
kurriz të zyrtarëve, atij përsëri iu desh të siguronte të holla për shpenzime ushtarake 
shtesë që arrinin deri në 2 miliardë kurushë mbi të ardhurat e zakonshme, të cilat kishin 
rënë në mënyrë të jashtëzakonshme për shkak të humbjes së disa provincave të marra prej 
armikut, të bujqve të rekrutuar nga ushtria dhe të tagrambledhësve për shkak të rrënimit 
të sistemit ekonomik. Këto fonde u siguruan në një buxhet të posaçëm të 
jashtëzakonshëm, që u bë, pas kësaj, një tipar standard i sistemit financiar osman, me një 
radhë huash të detyruara e rekrutime që bëheshin për të paguar koston e asaj që po bëhej 
gjithnjë e më shumë një luftë sa popullore, aq edhe shkatërruese. Nga ana tjetër, për 
miratimin e këtyre huave e të shpenzimeve, deputetët nxiteshin që të kërkonin 
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informacione të hollësishme nga ministritë për veprimet e tyre të rregullta financiare dhe 
për kërkesat e buxhetit, duke çuar në ato ankesa që përforcuan vendimin e mëpasëm të 
sulltanit për ta shmangur parlamentin krejtësisht. Abdylhamiti mori në dorë kontrollin 
dhe zbatoi politikën e krasitjes së burokracisë, por për këtë priti që lufta të merrte fund 
për të mos cenuar moralin në një kohë kritike.323 
 
Pasi kuvendi ishte shpërndarë dhe paqja ishte siguruar, Abdylhamiti ishte i lirë të 
zhvillonte politikat e tij financiare. Qëllimi i tij ishte që të balanconte buxhetin pa borxhe 
të jashtme të mëtejshme, si hapi i parë drejt zgjidhjes së krizës financiare të shtetit. Ai 
filloi me zvogëlimin e burokratëve të Pallatit të Topkapësë e të ministrive të brendshme e 
të jashtme. Ushtria u la e paprekur për shkak të kërcënimit të vazhdueshëm nga jashtë. Të 
gjithë princërit dhe anëtarët e familjes së tij, si dhe ministrat e rëndësishëm u detyruan të 
pranojnë ulje të pagave. Shpenzimet e pallatit u hoqën nga thesari dhe u paguan kryesisht 
nga të ardhurat private të sulltanit, që vunë nën administrimin efikas të Hagop pashait. 
Buxheti i shtetit i nënshtrohej këqyrjes së hollësishme prej ekspertëve të Komisionit të 
Reformës Financiare (Islahat-ı Maliye Komisyonu) përpara se të mbërrinte në Këshillin e 
Ministrave. Çdo anëtar i komisionit vlerësohej sipas numrit të zërave të buxhetit që mund 
të pakësonte me shënimin “nuk ka dëm serioz për shtetin”, por duke qenë se anëtarët vetë 
ishin zyrtarë dhe prireshin të mbronin interesat e departamenteve të veta, ndërsa këto të 
fundit ishin shumë të kujdesshëm që t’i përshtatnin buxhetet në një mënyrë që pak gjë të 
mund të shkurtohej, përfundimet qenë zhgënjyese. 
 
Sidoqoftë, kriza financiare osmane nuk ishte shkaktuar nga teprimi në shpenzimet e 
zakonshme të shtetit. Pagat e shumicës së zyrtarëve ishin të ulëta edhe sipas standardeve 
osmane. As ushtria, as pallati nuk merrnin një përpjesëtim më të madh të të ardhurave të 
shtetit në vitin 1876 në krahasim me ç’kishin marrë më herët dhe vetëm duke zhdukur ato 
mijëra poste që kishin paralizuar shtetin do të mund të ishte arritur ndonjë ndryshim 
domethënës në këtë drejtim. Problemi kryesor e kishte burimin te borxhi i jashtëm, barrën 
e papërballueshme të të cilit e shtuan edhe më shumë dëmshpërblimet që i duheshin 
dhënë Rusisë. Abdylhamiti i kërkoi carit që të ulte shumën deri në tre të katërtat dhe 
theksoi se nëse Perandoria shkatërrohej, as cari dhe as njeri tjetër nuk do t’i merrnin dot 
paratë e tyre dhe kriza që do të lindje mund të çonte në një luftë të re. Car Nikolla e 
pranoi këtë mendim, por kur, në shkëmbim, ai u kërkoi osmanëve mbështetje për politikat 
diplomatike ruse, sulltani u tërhoq, duke mos dashur të pranojë një ndikim të tillë të huaj, 
pavarësisht se çfarë shpërblimi mund t’i premtohej. Kështu, më 1881, ai pranoi të 
paguante 35 milionë kurushë në vit, të caktuara në Berlin, për 100 vjet, ndërsa cari pranoi 
të humbiste pagesën e interesave duke lehtësuar, në këtë mënyrë, barrën. 
 
Pastaj ishte borxhi i bonove që duhej ulur. Aty nga viti 1878, borxhi ishte 9.5 miliardë 
kurushë në kapital që mbeteshin prej 24.4 miliardë kurushëve të marrë hua mes viteve 
1854 dhe 1876. Krahas kësaj, kishte afro 4 miliardë kurushë të prapambetur në bonot e 
brendshme, duke e çuar shumën gjithsej në 13.5 miliardë kurushë, me më shumë se 1 
miliard kurushë që duheshin për të paguar vetëm interesat, çka përbënte 44 përqind të 
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buxhetit të vitit 1874. Më 1876-ën, vazhdimi i luftës e kishte detyruar thesarin të merrte 
një ngarkesë shtesë prej 7.45 miliardë kurushësh borxh, duke i shtuar 433.8 milionë 
kurushësh sasisë që duhej të ishte paguar në vit vetëm për të garantuar borxhin.324 Thesari 
ishte i zbrazur. Ai mezi mund të paguante nëpunësit civilë, pagesat e prapambetura të të 
cilëve mbërrinin deri në katër apo pesë vjet pas. Aftësia paguese e thesarit ishte kaq e 
ulët, saqë huatë e reja mund të bëheshin për të përballuar detyrimet ditore vetëm me 
kamata të mëdha, çka i rriti interesat edhe më shumë, aq sa një hua që u lidh në Londër e 
në Paris për të mbajtur shtetin gjallë pas humbjes së Plevnës solli vetëm 60.9 përqind të 
shumës së marrë borxh pasi u pagua kamata. Më 1881, dukej se kishte shumë të ngjarë që 
shteti autokratik që Abdylhamiti kishte krijuar, të mund të binte në kontrollin financiar e 
pushtimin ushtarak të të huajve. Gjendje të ngjashme kishin sjellë një pasojë të tillë në 
Tunizi e në Egjipt. Në Kongresin e Berlinit, rusët kishin propozuar tashmë një veprim të 
tillë në mënyrë që qeveria osmane të mund të përballonte detyrimet që kishte, por fuqitë e 
tjera kishin kundërshtuar, pasi ato i trembeshin lejimit të hyrjes së Rusisë në Perandorinë 
Osmane, qoftë edhe në bashkëpunim me forcat e tyre. 
 
Kjo ndjesi, në fund, diktoi zgjidhjen për problemet financiare të Portës. Abdylhamiti u 
bëri të ditur fuqive të mëdha se nëse borxhi nuk konsolidohej dhe kamata e tij nuk ulej, 
askush nuk do të merrte asgjë, mijëra mbajtës bonosh nëpër Evropë do të humbisnin 
gjithçka dhe një katastrofë e përgjithshme financiare do të pasonte. Krerët politikë e 
financiarë evropianë e pranuan konsolidimin vetëm me kushtin që përfaqësuesve të tyre 
t’u jepej kontroll mbi disa prej të ardhurave osmane, të cilat ata do t’i administronin e do 
t’i grumbullonin e pastaj do t’ia kushtonin tërësisht kamatës së borxhit. Kjo ishte baza e 
marrëveshjes së arritur në fund të vitit 1879. Abdylhamiti II vuri në jetë një varg 
dekretesh mes asaj kohe dhe vitit 1882. I para i këtyre dekreteve, i lëshuar më 22 nëntor 
1879, urdhëronte që Shteti Osman do të ishte i detyruar të paguante jo më shumë se 135 
milionë kurushë në vit për kamatën e borxhit të tij. Për këtë qëllim, të gjitha taksat e 
akcizës, të vendosura mbi pijet alkoolike, kripën, licensat e gjahut e të peshkimit, 
mëndafshin, duhanin dhe dokumentet do t’i dorëzoheshin një komisioni të përbërë prej 
përfaqësuesish të Bankës Osmane dhe të bankave më të mëdha të Gallatës për 
administrimin nëpërmjet sistemit të fermave të taksave. Kësaj, thesari do t’i shtonte: (1) 
të ardhurat e nxjerra nga haraçet e paguara prej princërve të Malit të Zi, të Serbisë dhe të 
Bullgarisë, (2) një të tretën e rritjes së planifikuar prej 3 përqind të taksës doganore dhe 
(3) çdo taksë të re që mund të krijohej më pas. Komisioni, në shkëmbim, pranonte të 
ndante me qeverinë të gjitha rritjet e të ardhurave që mund të rezultonin nga sistemi i 
përmirësuar i administrimit. Abdylhamiti i bindi fuqitë evropiane që të përfshinin 
pagesën e dëmshpërblimeve të luftës ruse si pjesë e borxhit të jashtëm që ata do të 
mirëmbanin me rregullimin e ri. Një varg takimesh të mbajtura në Stamboll kulmuan me 
të famshmin Dekret të Muharremit, të lëshuar nga Abdylhamiti më 1881. Sipas kushteve 
të këtij dekreti, pjesa e mbetur e borxhit publik osman, si e të brendshmit, ashtu edhe e të 
jashtmit dhe përfshirë interesat që nuk ishin paguar që nga viti 1876, u vlerësuan në 
masën 21,938.6 milionë kurushë. Kjo u ul me thuajse gjysmën e kësaj vlere, në 12,430.5 
milionë kurushë, duke zbatuar një sistem të ndërlikuar të huave të ndryshme, duke ulur 
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më të vjetrat, dhe arritur në 1858, me vlerën deri në 85 përqind dhe më të fundit me 50 
përqind për huatë e jashtme dhe 41 përqind për të brendshmet. Për t’i shërbyer 
balancimit, u ngrit Komisioni i Borxhit Publik (Düyun-u Umumiye Komisyonu) jashtë 
Ministrisë së Financave, i cili përfshinte nga një delegat nga Anglia, Hollanda, Franca, 
Gjermania, Italia, Austro-Hungaria dhe Perandoria Osmane, si dhe një përfaqësues të 
posaçëm të bankierëve të Gallatës, secili prej të cilëve do të shërbente në një afat prej 
pesë vjetësh. Delegatët do të ndihmoheshin nga stafet e tyre të ekspertëve financiarë, 
gjithsej afro 5000 njerëz, nga të cilët 2 përqind do të ishin të huaj dhe pjesa e mbetur 
osmanë. Nga këta të fundit, jo më shumë se 7 përqind do të ishin osmanë të krishterë. 
Komisioni i Borxhit Publik, në këtë mënyrë, u ngrit si një thesar i veçantë osman me 
qëllim të mirëmbajtjes së pjesës së mbetur të borxhit publik osman, duke përfshirë jo 
vetëm bonot e huaja e të brendshme si të tilla, por edhe dëmshpërblimet ruse dhe 
detyrimet e ndryshme të qeverisë ndaj zyrtarëve të dalë në pension, si dhe zotëruesve të 
shkuar të timareve e të mukatave. Ai do të administronte e do të mblidhte të gjitha taksat 
e të ardhurat që më parë i dorëzoheshin bankierëve të Gallatës bashkë me një numër të 
ardhurash shtesë, përfshirë taksat e akcizës të kripës, të duhanit të tymueshëm, të duhanit 
të kafshueshëm dhe të pijeve alkoolike, për të cilat kujdesej më parë Departamenti i 
Taksës së Akcizës, detyrimet e të dhjetës për prodhimin e mëndafshit, çfarëdo të 
ardhurash të reja që mund të nxirreshin prej rritjeve në tatimin mbi fitimet, si dhe 
institucionalizimin e një lloji të ri takse mbi të ardhurat (patent vergisi). Rumelia Lindore, 
Qiproja, Greqia, Bullgaria dhe Mali i Zi do t’i paguanin haraçet e tyre drejtpërdrejt 
Komisionit të Borxhit Publik, si pjesë që u përkiste atyre nga pagesat e borxhit. Detyrimi 
i borxhit, i zvogëluar në këtë mënyrë, zinte afro 20 përqind të buxhetit të kohës, çka 
përbënte një barrë të përballueshme. Abdylhamiti, më pas, vijoi me zbatimin e programit 
të reformave të tij financiare, në mënyrë që të ardhurat e shtetit të mund të rriteshin për të 
kompensuar të ardhurat e humbura dhe qeveria e ushtria të mund të mbështeteshin pa 
marrë borxhe të mëtejshme. 
 
Objektivi i parë i sulltanit në programin e tij të reformës të vitit 1879 kishte qenë 
“vendosja e një rregullimi për organizimin dhe operacionet e brendshme të Ministrisë së 
Financave”.325 Kjo u përmbush në një varg masash që riorganizuan departamentet e 
ministrisë, të ngritura në periudhën e hershme të Tanzimatit. Mes viteve 1880 dhe 1887 u 
krijuan komitete të ndara për të koordinuar punën e administrimit, të inspektimit dhe të 
kontrollit financiar. Funksionet financiare që më parë ushtroheshin nga zyrtarë të 
departamenteve të tjera, veçanërisht nga guvernatorët provincialë e bashkiakë dhe nga 
zyrtarë më të ulët me detyra kryesisht administrative në varësi të Ministrisë së 
Brendshme, tani iu kaluan Ministrisë së Financave. Për të bashkuar veprimtaritë e tyre, 
sulltani propozoi “organizimin e Departamentit të Përgjithshme të Grumbullimeve” 
(Tahsilat-ı Umumiye Nezareti) në Ministrinë e Financave”, “emërimin e administratorit 
të grumbullimeve (tahsilat müdürü) në çdo provincë dhe të ndihmësadministratorit të 
grumbullimeve (tahsilat müdür muavini) në çdo komunë e qark”. “Tagrambledhësit dhe 
jo zyrtarët ushtarakë do të mblidhnin të ardhurat sipas rregullimeve ligjore të botuara, të 
cilat do të tregonin kohën e grumbullimit për të ardhurat e shtetit, detyrat e komiteteve të 

                                                 
325 Shaw, “Promise of Reform”, f. 361. 
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grumbullimit dhe përgatitjen e fletëpagesës që do t’u jepej taksapaguesve.”326 Vullneti i 
sulltanit u zbatua në Rregullimin e Grumbullimit të të Ardhurave (Tahsil-i Emval 
Nizamnamesi), të miratuar më 11 nëntor 1879, bashkë me rregullime shtesë që 
specifikonin kompetencat dhe detyrat e vetë shërbimit të pavarur të grumbullimit të 
taksave. Për të qendërsuar operacionet financiare të shtetit dhe për të penguar ministritë 
dhe departamentet nga zhvillimi i sistemeve të tyre të financës e të kontabilitetit, u ngrit 
Komisioni i Reformës Financiare në Ministrinë e Financave për të ndërlidhur operacionet 
financiare dhe proceset buxhetore të të gjitha departamenteve të qeverisë dhe për t’i 
bashkuar ato në buxhetin vjetor përpara se ai t’i kalohej Këshillit të Ministrave. Përsëri 
sipas propozimit të sulltanit, për “përgatitjen e një procedure të përgjithshme për 
vendosjen e metodave të llogarisë për shtetin” dhe “organizimin e një departamenti të 
kontabilitetit për ta drejtuar atë”,327 u ngrit Këshilli Qendror i Auditimit (Divan-ı 
Muhasebat) jashtë Ministrisë së Financave (18 nëntor 1879) me kompetencën për të 
audituar operacionet financiare të të gjitha departamenteve, përfshirë atë të financave, 
duke i vendosur, kështu, ministritë dhe departamentet për herë të parë nën një kontroll të 
vërtetë qendror financiar. Së fundi, për të koordinuar të gjithë sektorët dhe departamentet 
e ndryshme në Ministrinë e Financave dhe në Këshillin e Auditimit dhe për të siguruar 
këshillimin nga specialistët financiarë prej sektorit privat, u ngrit më 3 shkurt 1897 
Komiteti për Konsultimin Financiar (Heyet-i Müşavere-i Maliye) dhe në mbledhjet e tij 
të rregullta, ai siguroi, pas kësaj, udhëzimin në operacionet e të gjitha trupave qeveritare e 
joqeveritare në lidhje me financën.328 

                                                 
326 Shaw, “Promise of Reform”, f. 362. 
327 Shaw, “Promise of Reform”, f. 361. 
328 Rregulimi ligjor për riorganizimin e Ministrisë së Financës është në Düstur1, IV, 716; 
komiteti administrativ i departamentit mori rregullimin e vet ligjor më 9 sefer 1297/22 
janar 1880 – Düstur1, III, 674-716; administrata e ministrisë u njoh dhe një Komtet 
Inspektimi u ngrit më 18 sheval 1301/14 gusht 1884 - Düstur1, V, 75-78; Komiteti i 
Kontrollit Financiar u ngrit më 17 sefer 1306/24 tetor 1888 – Düstur1, VI, 231, BVA, 
İrade Meclis-i Mahsus 4239, Nizamat, I, 40. Departmaneti i Grumbullimeve të 
Përgjithshme u organizua nga Rregullimi i Grumbullimit të të Ardhurave (Tahsil-i Emval 
Niamname), nxjerrë më 11 nëntor 1879/25 zilkade 1296 – BVA, İrade, Meclis-i Mahsus 
3031, Meclis-i Tanzimat, VI, 1; Düstur1, IV, 382; ai u amendua më 19 muharrem 
1304/18 nëntor 1886 - Düstur1, V, 664; Nizamat, II, 193; İrade Meclis-i Mahsus 3668; 
dhe më 1 shaban 1311/7 shkurt 1894 - Düstur1, VI, 1461; Nizamat, VI, 211. Rregullimet 
fillestare mbi grumbullimet u nxorrën më 11 sheval 1299/ 26 gusht 1882 - Düstur1, Zeyil 
2, f. 8-12, 24 shaban 1302/10 qershor 1885 – BVA, İrade Meclis-i Mahsus 3466, si dhe 
11 shaban 1320/13 nëntor 1902 – BVA, İrade Maliye 1320 shaban nr. 9. Rregullimet 
themelore për Komisionin e Reformës Financiare u nxorrën më 2 zilkade 1295/28 tetor 
1878 – BVA, İrade Dahiliye 63157, me Ohanes efendiun si drejtorin e tij të parë. Ai u 
riorganizua më 15 xhemaz I 1321/ 10 gusht 1903 – BVA, Bab-ı Âli Evrak Odası 163982, 
me shtesa të reja që u nxorrën më 7 shaban 1322/ 17 tetor 1904 – Düstur1, VIII, 90-92; 
BVA, Nizamat, X, 170. Këshilli Qendror i Kontabilitetit qe ngritur fillimisht nga 
Tanzimati më 1863 (BVA, Buyuruldu, V, 71-74), por qe shpërndarë pas një viti. 
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Krahas kësaj, sulltani nxiti një varg reformash të taksave, duke e shtrirë tatimin mbi 
fitimin në të gjithë Perandorinë, përfshirë Stambollin, megjithëse përpjekja e tij për ta 
zëvendësuar atë me një taksë të zbatuar si ndaj fitimeve të të huajve në Perandori, ashtu 
edhe ndaj atyre të osmanëve, u dekurajua nga kundërshtimi i ambasadorëve evropianë, që 
përfaqësonin bashkësitë e tyre tregtare. Reforma të tjera madhore u bënë në të dhjetën, në 
taksën e deleve, në taksën e pronës dhe në taksat e shërbimit ushtarak, burimet kryesore 
të të ardhurave të lëna thesarit pas marrjes së taksave të akcizës nga Komisioni i Borxhit 
Publik. 
 
Rrjedhimi i reformave financiare të Abdylhamitit dhe përpjekjet e Komisionit të Borxhit 
Publik qe një ngritje domethënëse në grumbullimin e të ardhurave të përgjithshme të 
shtetit, nga 1615 milionë kurushë në vitet 1880 – 1881, në vitin e fundit përpara Dekretit 
të Muharremit, në 1722.7 milionë kurushë në vitet 1898 – 1899 dhe 2290.5 milionë 
kurushë në vitet 1906 – 1907, një rritje relativisht e vogël prej 7.4 përqind në 17 vite deri 
në datën e parë dhe pastaj, kur reformat u konsoliduan plotësisht, një rritje e përgjithshme 
prej 43 përqind gjatë fundit të shekullit deri më 1907. Është interesante të vihet re se 
pjesa e borxhit publik nga këto të ardhura u rrit vetëm në mënyrë margjinale, nga 6.02 
përqind e shumës së përgjithshme në vitet 1881- 1882, në 7.7 përqind më 1898, që mezi 
mjaftonte për të garantuar imponimin e kontrollit evropian (shih tabelën 3.6). Gjatë të 
njëjtit fundshekulli, buxhetet e shumë departamenteve u ulën ndjeshëm, por shpenzimet e 
rritura për ushtrinë, për zyrën e kryevezirit dhe për princat perandorakë përsëri e lanë 
thesarin me një deficit të rregullt vjetor (shih tabelën 3.5). 
 
Shpenzime të veçanta, për strehimin e refugjatëve, ndërtimin e Hekurudhës së Hixhazit, 
financimin e shoqërisë së Gjysmëhënës së Kuqe dhe pagimin e pajisjeve ushtarake si 
anije të reja lufte e pushkë, u futën në një buxhet të posaçëm vjetor të jashtëzakonshëm. 

                                                                                                                                                
Abdylhamiti e ringriti atë më 3 zilhixhe 1296/ 18 nëntor 1879 – BVA, İrade, Meclis-i 
Mahsus 1397; Teşkilat-ı Devair, dosje 16/4, 16/5, 25/2. 
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Tabela 3.5. Ndryshimet në buxhetet e departamenteve osmane mes viteve 1880 – 

1907 (në milionë kurushë) 
Departamenti Buxheti më 

1880 – 1881 
Buxheti më 
1907 – 1908 

Forcat Detare  98.9 60.8 
Policia 185.1 130.6 
Subvencione të thesarit mbretëror 105.9 57.7 
Trupat ligjvënëse (përjashtuar Këshillin e Shtetit) 11.3 1.32 
Financa 107.2 99.3 
Taksa e akcizës (përfshirë Komisionin e Borxhit Publik) 43.1 40.1 
Ushtria 547.4 898.1 
Kryeveziri (përfshirë Këshillin e Shtetit dhe Ministrinë e 
Brendshme) 

56.9 114.09 

Mbështetja për princërit perandorakë 22.2 35.7 
Drejtësia 42.6 51.9 
Ilmija 18.6 27.4 
 
Burimet: Buxheti i 1296/1880-1 ndodhet në BVA, Yıldız K36/156/11; ai i 1322/1906-7 
gjendet në Düstur1,VIII, 476-493 
 
 
 
Tabela 3.6. Buxheti i Perandorisë Osmane nën sulltan Abdylhamitin II, 1877 – 1906 

(në milionë kurushë) 
Viti fiskal Të 

ardhurat 
Shpenzimet Bilanci Deficiti i 

buxhetit të 
jashtëzak-
onshëm 

Bilanci i 
përgjith. 

Përqindja e të 
ardhurave 
kushtuar 
borxhit publik 

1877-1878 1972.5 2947.1 -974.6 -2587.8 3562.4 1740.4 59.05 
1889-1890 1793.9 1873.3 -79.4 -3381. 417.5 533.8 29.75 
1890-1891 1776.7 1828.5 -51.8 - - 554.0 31.18 
1897-1898 1829.1 2244.8 -415.7 - - 648.3 35.44 
1904-1905 2025.8 2123.2 -97.4 - - 733.1 36.18 
1905-1906 2229.1 2297.1 -68 - - 733.1 32.88 
 
Burime: “Ihsasiyat-ı Maliye”, vëll. I, f. 402 – 403; Buxheti i 1296/1881-1 gjendet në 
BVA, Yıldız K36/156/11; ai i 1297/1881-2 gjendet në Yıldız K36/142/156; Ai i 
1314/1898-9 gjendet në BVA, “Bab-ı Âli Evrak Odası” 104786; ai i 1324/1906-7 gjendet 
në BVA, “Irade Maliye” 1324 Safar no. 42. Të dhëna për grumbullimet e Komisionit të 
Borxhit Publik gjenden në BVA, “Bab-ı Âli Evrak Odası” 106313, 13 shaban 1317. Një 
listë e plotë e buxheteve të marra, bashkë me të dhënat shtesë për të ardhurat e thesarit, 
gjendet në: S. J. Shaw, “The Nineteenth Century Ottoman Tax Reforms and Revenue 
System”, IJMES, vëll. VI (1975), f. 421 – 459. 
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Ky buxhet, i administruar kryesisht nga Banka Bujqësore, e cila nganjëherë përdorte 
suficitin për të paguar deficitin, shpenzonte deri në 200 apo 300 milionë kurushë në vit. 
Taksa të veçanta iu shtuan taksave të rregullta për të ngritur fondet shtesë, por kur 
deficitet vazhdonin, ato paguheshin nga thesari thuajse i zbrazur. 
 
Për të paguar të gjitha këto deficite, qeverisë iu desh t’u kthehej huadhënësve të huaj, 
besimi i të cilëve te reformat e Abdylhamitit dhe te prania e Komisionit të Borxhit Publik 
nxiti tek ata dëshirën për të investuar në Perandori. Mes viteve 1886 dhe 1908, u 
nënshkruan marrëveshje për marrjen e 19 huave të reja, duke çuar në një shumë të 
përgjithshme prej 12 miliardë kurushësh fonde të huaja, nga të cilat vetëm 10.8 miliardë 
kurushë u morën në të vërtetë, pasi bilanci qe i zhvlerësuar.329 Si rrjedhim, sasia e të 
ardhurave të shtetit që i kushtoheshin pagimit të borxhit u rrit nga 28.83 përqind të të 
ardhurave në buxhetin e viteve 1881-1882 në 31.16 përqind të të ardhurave në vitet 1906-
1907. Gjendja qe më mirë sesa ajo e vitit 1875, por ajo nuk qe në rezultatin e pritur nga 
Abdylhamiti dhe fuqitë e mëdha kur rregullonin çështjet financiare të Perandorisë më 
1881. 
 
Sidoqoftë, sulltani bëri më tepër sesa marrëveshjet për marrje huash që të balanconte 
buxhetin. Ai nxiti zhvillimin ekonomik për të zgjeruar bazën e tatueshme të Perandorisë. 
Me ndihmën e Komisionit të Borxhit Publik, ai ia doli të afronte shumë industrialistë 
evropianë, bankierë e tregtarë në investimin në rajone të veçanta, si punët publike, që do 
të jepnin ndihmesën e tyre në rritjen e shpejtë të ekonomisë. 
 
 
 
Hekurudhat 
 
Hekurudhat, që filluan pas Luftës së Krimesë por u lanë të papërfunduara për shkak të 
krizave financiare në fillim të viteve 1870, qenë një fushë e rëndësishme e investimit 
evropian gjatë mbretërimit të Abdylhamitit. Shumica e hekurudhave të hershme ishin 
ndërtuar nga shoqëri evropiane, të nxitura nga garancitë e qeverisë osmane, por aty nga 
viti 1888 në Perandori ishin në punë vetëm 1780 kilometra hekurudhë. Përveç një linje të 
shkurtër në fushën e Adanasë, e gjitha ishte ndërtuar në Trakë ose në provincat më 
perëndimore të Anadollit për të lidhur fushat pjellore me bregdetin ose Stambollin me 
pjesën e mbetur të Perandorisë së tij evropiane. Abdylhamiti u përpoq të zhvillonte 
ekonominë e Perandorisë duke rinisur ndërtimin e hekurudhave në shkallë të gjerë. Duke 
qenë se Perandorisë i mungonin si kapitali, ashtu edhe përvoja, sulltani iu drejtua firmave 
private evropiane për ndërtimin ekstensiv të hekurudhave. Për t’i kthyer rivalitetet 
politike e perandorake në rivalitet ekonomik, ai i nxiti fuqitë e mëdha që të garojnë për të 
drejtën për të zhvilluar Perandorinë. Kështu, ndodhi që më 27 shtator 1888, mbizotërimi i 
zgjatur i Britanisë, i Francës dhe i Austrisë në ekonominë osmane u sfidua nga 

                                                 
329 “Maliye Vekâleti Mecmuası”, VI, 6-7. 
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nënshkrimi i një marrëveshjeje për pjesëmarrjen e Bankës Gjermane (Deutsche Bank) në 
ndërtimin dhe vënien përfundimtare në punë të një linje të re që do të zgjaste linjën 
Hajdarpasha – Izmit deri në Ankara e mundësisht në Bagdad e në Gjirin Persik. Britania 
dhe Franca reaguan aq fuqishëm ndaj kësaj “koritje” që po u bëhej, saqë edhe ato u 
përfshinë në konsortium. Qeveria osmane garantoi një sasi minimum të të ardhurës bruto 
për kilometër të trasesë së ndërtuar dhe të vënë në punë, duke i zëvendësuar të ardhurat e 
hekurudhave vetëm kur ato binin nën sasitë e pranuara që në fillim. Për të financuar 
garancinë, qeveria ndau veç të ardhurat që nuk ishin nën kontrollin e Komisionit të 
Borxhit Publik – zakonisht të dhjetat e taksave të bagëtive, të mbledhura në zonat që 
përfitonin nga ndërtimi i hekurudhës – me vlerësimin se të ardhurat e përgjithshme të 
thesarit nga këto rajone, si rrjedhim, do të rriteshin. Duke qenë se financuesit e huaj, në të 
vërtetë, nuk kishin besim tek efikasiteti i qeverisë osmane, këto të ardhura zakonisht 
administroheshin për ta nga Komisioni i Borxhit Publik. Pasi zëvendësimit të deficitit në 
të ardhurat nga çdo linjë hekurudhore, bilanci i kalohej thesarit. Si rrjedhim i këtyre 
rregullimeve, numri dhe shtrirja e hekurudhave të vëna në punë në Perandori u rrit në 
mënyrë të jashtëzakonshme, bashkë me të ardhurat e thesarit, gjatë bilancit të mbretërimit 
të Abdylhamitit. Traseja e përgjithshme u rrit 5883 kilometra më 1907-1908, mbi tri herë 
më shumë në krahasim me atë që kishte qenë kur ai u ngjit në fron. Në të njëjtën kohë, të 
ardhurat e qeverisë nga veprimtaritë e hekurudhës thuajse u dhjetëfishuan, nga 90.5 
milionë kurushë më 1887-1888 në 740.04 milionë kurushë më 1907-1908. Shtesa më 
spektakolare e rrjetit hekurudhor osman ishte e famshmja Hekurudha e Hixhazit, e 
ndërtuar nga qeveria përmes ndihmave të popullit dhe subvencioneve të thesarit, si dhe 
me ndihmën teknike gjermane, për të lidhur Sirinë me Qytetet e Shenjta. Shtrirja e 
hekurudhës së Anadollit nga Ankaraja në Mesopotami, që nuk arriti të përfundohej 
plotësisht as gjatë mbretërimit të Abdylhamitit, as deri afër fundit të Luftës I Botërore, 
ndihmoi në ndryshimin ekonomik e politik, megjithëse ndikimi i saj në ekonominë dhe në 
shoqërinë osmane, si dhe në operacionet qeveritare, mbetet për t’u shqyrtuar e përcaktuar 
saktë nga ana sasiore. 
 
 
 
Rrugët e shtruara 
 
Sistemi i hekurudhës u plotësua nga ndërtimi i rrjeteve të tjera të komunikacioneve në 
Perandori. Puna e detyruar, e rikthyer më 1869, vazhdoi të përdoret për ndërtime e 
riparime rrugësh deri më 1889. Ajo u zëvendësua, më pas, me një taksë të barasvlefshme 
që u merrej fshatrave në anë të rrugëve (shih f. 101). Në fillim Banka Bujqësore e më pas 
Ministria e Punëve Publike e përdorën këtë taksë për të financuar operacionet e mëdha 
rrugore, megjithëse në shumë raste fshatarët vazhduan të kontribuojnë me punën dhe 
kafshët e tyre në vend të detyrimeve në të holla.330 Fondet e përgjithshme, të përdorura 
për ndërtimin e rrugëve, u rritën gjatë mbretërimit të Abdylhamitit nga 14.39 milionë 
kurushë në vitin 1891, në 31.5 kurushë në vitet 1907-1908 dhe në 60.7 milionë kurushë 

                                                 
330 Heidborn, “Manuel de droit public de l’Empire Ottoman”, 2 vëllime, Vjenë, 1908-
1912, II, 264-266; Quataert, f. 54. 
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vetëm katër vjet më vonë gjatë viteve të para të kohës së Turqve të Rinj. Mes viteve 1881 
dhe 1897, të vetmet vite për të cilat janë të disponueshme shifra të hollësishme, 
ndërtoheshin një mesatare prej 823 kilometrash rrugë të reja në vit, ndërsa riparoheshin 
450 të tilla. Rrjeti i përgjithshëm i rrugëve u rrit nga 6,500 kilometra më 1858 në 14,395 
më 1895 dhe 23,675 më 1904. Kjo, megjithatë, nuk ishte shumë në një Perandori që 
kishte afro 20 milionë banorë dhe mbulonte 3,373,354 kilometra katrorë truall, por duke 
qenë se shumica e njerëzve ende përdornin kafshë e qerre për transport, shtigjet me baltë 
mjaftonin pak a shumë siç kishin mjaftuar për shekuj me radhë. Rrugët e reja synonin të 
lehtësonin veprimtaritë tatimore e ushtarake të qeverisë, si dhe përpjekjet e saj për të 
zgjeruar bujqësinë dhe tregtinë e brendshme.331 
 
 
 
Linjat e avulloreve dhe punët në portet detare 
 
Abdylhamiti nuk tregoi shumë kujdes ndaj transportit detar dhe të gjitha avulloret që 
ekzistonin, vareshin kryesisht nga nisma e firmave private evropiane dhe osmane që 
kishin ushtruar veprimtarinë e tyre në Perandori që nga fillimi i Tanzimatit. Kishte një 
flotë qeveritare, të quajtur “Idare-i Mahsusa” (Rezervuar Administratës), e cila ishte 
organizuar fillimisht nga Abdylazizi si linjë e tij private, e vënë në punë nga arka e vetë 
sulltanit. Abdylhamiti ia dorëzoi administrimin e saj një firme private osmane, me një 
pjesë të kapitalit e të administrimit të huaj, por nën mbikëqyrjen e Ministrinë së Marinës. 
Në fund të shekullit, ajo nuk kishte më shumë se 95 anije të të gjitha madhësive, që 
vepronin brenda Perandorisë dhe në Egjipt. Veç kësaj, ekzistonte edhe firma e vjetër 
“Shirket-i Hajrije” (Şirket-i Hayriye), si një shoqëri private osmane që përdorte avullore 
udhëtarësh përgjatë Bosforit dhe në ishujt e Marmarasë, me linja të huaja që siguronin 
pjesën më të madhe të shërbimit për në brigjet anadolliane të Detit të Zi dhe të 
Marmarasë, si dhe për në porte më të largëta brenda dhe jashtë Perandorisë. Në vitin 
1895, kishte afro 50,000 anije që fluturonin me flamur osman, nga të cilat vetëm 3,047 
viheshin në lëvizje nëpërmjet avullit. Aty nga viti 1905, ky numër kishte mbërritur në 
68,769 anije, përfshirë 4,756 avullore. 
 
Mirëmbajtja e moleve dhe e shërbimeve portuale iu la koncesionarëve privatë. Për 
shembull, shoqëritë “Istanbul Quay” dhe “Entrepôt”, ngritur në vitin 1890, zhvilluan 
molet që janë ende në përdorim mes Kepit të Artë dhe Tophanesë. Këto dhe shoqëri të 
tjera u mundësuan, gjithashtu, avulloreve të përdorin Stambollin dhe porte të tjera të 
rëndësishme. Ndërsa numri i anijeve lundruese që vinin në Stamboll ra nga 46,531 në 
vitin 1888 në 35,567 në vitin 1904, ai i anijeve me avull thuajse u trefishua gjatë të 
njëjtës periudhë, nga 1548 në 5161 dhe në tonazh nga 711.882 në 2,375,430.332 
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Shërbimi postar dhe telegrafik 
 
Shërbimet për dërgimin e mesazheve brenda dhe jashtë Perandorisë u përmirësuan gjatë 
mbretërimit të Abdylhamitit, duke plotësuar zbrazëtinë e lënë nga dështimi relativ i 
zgjerimit të sistemit të rrugëve. Linjat telegrafike shkonin bashkë me hekurudhat dhe 
gjatësia e linjave tokësore u rrit nga 23,380 në vitin 1882 në 49,716 më 1904, ndërsa 
linjat nënujore mbetën thuajse të njëjta, 604 kilometra më 1882 dhe 621 kilometra më 
1904. Brenda të njëjtës periudhë, numri i telegrameve të dërguara u rrit nga afro 1 milion 
në 3 milionë, ndërsa të ardhurat shkuan nga 39.2 në 89.38 milionë kurushë. Megjithëse të 
paktën gjysma e kësaj konsumohej nga kostoja, thesarit i mbeteshin përfitime të 
ndjeshme.333 Telegrafët osmanë viheshin në punë kryesisht nga të huajt në vitet e para 
pas Luftës së Krimesë, por shkollat për të përgatitur telegrafistë osmanë prodhuan shpejt 
një numër të madh specialistësh të aftë e tejet të përkushtuar që, pas vitit 1876, morën 
përsipër vënien dhe mbajtjen e sistemit në punë, me përjashtim të shërbimeve të huaja. 
 
Zgjerimi i sistemit postar osman ishte më e vështirë për arsye të konkurrencës së fortë 
nga zyrat e huaja postare që vepronin në Perandori. Duke qenë se nuk kishte sistem 
postar osman deri në vitin 1841, postat e huaja në fillim ishin mirëpritur. Që në vitin 
1721, Austrisë i ishte dhënë e drejta që të ushtronte një shërbim të rregullt postar mes 
ambasadave të saj në Stamboll e në Vjenë. Edhe Rusia e kishte fituar këtë të drejtë vetëm 
një vit më pas. Në fillim, këto shërbime ishin vetëm për letërkëmbimin zyrtar dhe 
komunikimet realizoheshin nga administruesit postarë osmanë (tartarët), të mbrojtur nga 
detashmente speciale jeniçerësh në territorin e sulltanit. Në vitin 1729, tregtarët britanikë 
e austriakë me banim në Perandori siguruan të drejtën për të përdorur këto shërbime për 
letërkëmbimin e tyre. Në vitin 1739, austriakët fituan lejen për të përdorur agjentët e tyre 
për të mbajtur dhe ruajtur postën. Edhe rusët e fituan këtë leje në vitin 1783. Pas kësaj, të 
gjithë evropianët, si dhe osmanët që dëshironin, përdornin postën austriake dhe në një 
masë shumë më të vogël atë ruse, për letra që dërgoheshin jashtë Perandorisë, ndërsa 
komunikimet e brendshme realizoheshin vetëm nga tartarët privatë. Në shekullin e 
nëntëmbëdhjetë, fuqi të tjera madhore evropiane siguruan të drejtën për të zhvilluar 
veprimtaritë e tyre postare në Perandori; Franca më 1812, Britania më 1832, Greqia më 
1834, Gjermania më 1870, Egjipti më 1873 dhe së fundi Italia më 1908. Ndërsa ishte 
parashikuar që këta të ndihmonin letërkëmbimin vetëm mes Stambollit dhe vendeve të 
tyre, shpejt ata nisën të merrnin postë të depozituar në konsullatat e tyre brenda 
Perandorisë dhe jo vetëm për Evropën, por edhe për adresa në Stamboll e veçanërisht në 
Izmir, duke siguruar, kështu, edhe shërbim të brendshëm. Për shkak të këtij lloji 
konkurrence, Posta Osmane, pas themelimit të saj, e pati shumë të vështirë të zhvillojë 
shërbimin e saj dhe të siguroi blerës të mjaftueshëm për të përballuar kostot e saj. Vetëm 
pasi në vitin 1863 nisi përdorimi i pullave të postës në vend të vulave të vëna nga zyrat 
postare, filloi edhe zhvillimi i vërtetë. Një shoqëri private, “Lianos et Cie”, vepronte 
përmes një poste të veçantë qyteti në Stamboll mes viteve 1865 dhe 1873, por ajo më pas 
u mbyll dhe shërbimi i saj u mor nga Posta Osmane. Krahas kësaj, konkurrenca për 
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shërbim në Perandori sigurohej nga linjat e avulloreve të huaja e të vendit, por edhe këto 
u morën nga zyra e postës pak pasi Abdylhamiti erdhi në pushtet. 
 
Shërbimi postar osman u zgjerua ndjeshëm gjatë viteve të para të mbretërimit të 
Abdylhamitit, nga 11.5 milionë letra e pako të mbërritura në vitin 1888, në 24.38 milionë 
më 1904. Mirëpo qeveria osmane mendonte se përfitimi për thesarin do të ishte edhe më i 
madh nëse konkurrencës i jepej fund. Ky mendim u përforcua nga dëshira për të ndaluar 
dërgimin e materialeve armiqësore brenda Perandorisë pa ndërhyrjen e policisë osmane, 
që vepronin në mënyrë të kufizuar për shkak të kapitullimeve dhe që kishin kompetenca 
të ndërhynin vetëm në pakot e postës që i përkisnin zyrës postare të qeverisë. Përpjekja e 
parë për t’i dhënë fund konkurrencës u bë në vitin 1874, por ajo u la në mes për shkak të 
kundërshtimit të fortë të fuqive të mëdha. Në vitin 1881, zyrat postare të Egjiptit e të 
Greqisë u mbyllën dhe zyra e postës osmane filloi të vinte në punë shërbimet e saj jashtë 
vendit, duke dërguar postë nga deti në Marsejë, Brindisi e Varna, si dhe nga toka 
nëpërmjet hekurudhës. Porta u mundua, gjithashtu, të ndalte zyrat e huaja postare duke u 
kundërshtuar atyre lejen për të dërguar pakot e tyre postare në Perandori, por trysnia nga 
ambasadorët në Stamboll e pengoi përsëri këtë përpjekje. 
 
Duke nisur në vitin 1901, zyra postare osmane nisi një përpjekje në një tjetër qasje, duke 
u përpjekur që të konkurrojë me rivalët e saj të huaj nëpërmjet sigurimit të një shërbimi 
më të mirë, duke shitur pulla me çmime të ulura nëse bliheshin me shumicë, si dhe duke 
u vënë numra pullave e duke u krijuar mbajtësve të tyre mundësinë që të fitonin çmime 
në lotari publike. Zyrat e huaja postare u përgjigjën në të njëjtën mënyrë, si dhe ngritën 
degë të veçanta në Stamboll e Izmir dhe kudo në Perandori, duke siguruar shërbim të 
plotë të brendshëm e të jashtëm. Kështu, të ardhurat e postës osmane, në të vërtetë, nisën 
rënien pas vitit 1904. Vetëm për pasojë të krizës boshnjake, qeveria osmane mundi të 
mbyllë zyrat postare austriake në vitin 1909, bashkë me të gjitha zyrat e huaja postare 
jashtë Stambollit e Izmirit. Fillimi i Luftës I Botërore i mundësoi Portës të marrë edhe 
këto zyra të mbetura më 1 tetor 1914. Shërbimet e huaja postare sigurisht që e kishin 
penguar zhvillimin e postës osmane, ndërsa kundërshtimi i fuqive të mëdha ndaj 
shtetëzimit të postës shkelte parimin e monopoleve shtetërore postare që ata i kishin 
vendosur, tashmë, në vendet e veta. Nga ana tjetër, ekzistenca e sistemeve konkurruese u 
dha shtetasve të sulltanit një shërbim të tillë postar që ata, ndoshta, nuk do të kishin 
mundur ta gëzonin vetëm nëpërmjet veprimtarisë së postës osmane.334 
 
Zyra e Postës Osmane ngriti shërbimin eksperimental telefonik në Stamboll në vitin 1881 
mes filialeve të saj në Gallata dhe Eminëny, përkatësisht në sektorin e ri e të vjetër të 
qytetit, por për shkak të frikës së madhe të sulltanit për të përdorur elektricitetin, të gjitha 
shërbimet që kishin nevojë për përdorimin e rrymës elektrike nuk u lejuan për përdorim 
privat deri në fund të mbretërimit të tij. Vetëm pas vitit 1909, elektriciteti, bashkë me të 
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mirat e tij të shumta, u përhap gjerësisht në Stamboll, si dhe në vende të tjera të 
Perandorisë. 
 
 
 
Bujqësia 
 
Bujqësisë iu desh të pres disa kohë përpara se të sigurojë vëmendjen e duhur nga qeveria 
osmane. Deri në vitin 1893, një drejtor bujqësie (ziraat müdürü) i varur nga Ministria e 
Tregtisë dhe e Punëve Publike mbikëqyrte politikat bujqësore. Pati vetëm një drejtor 
gjatë kësaj periudhe që qe vërtet aktiv, armeni Amasjan efendi (Amasyan Efendi, 1880 – 
1888). Ai dërgonte inspektorë bujqësorë në provinca për të këshilluar bujqit mbi metodat 
e drithërat dhe çonte të rinj osmanë, kryesisht armenë, për t’u përgatitur në shkollat 
bujqësore evropiane. Në vitin 1893, bujqësia iu kalua një ministrie të re, Ministrisë së 
Pyjeve, të Minierave e të Bujqësisë (Nezaret-i Orman ve Maadin ve Ziraat), në të cilën 
asaj iu dha rëndësi parësore. Posti i ministrit u mbajt nga Selim Melhame efendiu, një 
katolik sirian që mundi t’i bënte politikat e tij të kenë epërsi dhe ia doli të sigurojë fonde 
me ndihmën e vëllait të tij, Nexhibit, që kishte një gradë të lartë në policinë e fshehtë. 
Selimi ngriti një staf ekspertësh profesionistë të bujqësisë, kryesisht me armenë, por ai 
rriti, gjithashtu, numrin e myslimanëve e të grekëve që dërgoheshin në Evropë për t’u 
specializuar. Kur ata u kthyen, sistemi i inspektorëve bujqësorë u shtri në shumicën e 
provincave, pasi deri në atë kohë, megjithëse kishte shumë njerëz, shumë prej tyre duhej 
të shërbenin në më shumë se një provincë dhe kjo bënte që ata të mos kryenin dot një 
punë të efektshme. Pasi u arrit një numër i mjaftueshëm osmanësh të aftë për të shërbyer 
si mësimdhënës në lëndë bujqësore, u hap Shkolla Bujqësore e Hallkallësë në lindje të 
Stambollit, në Kyçyk Çekmexhe (1892). Shpejt, të diplomuarit e saj u kthyen në shtëpitë 
e tyre për të vazhduar punën e ministrisë. U dhanë kurse në teori e praktikë bujqësore, në 
kimi, matematikë, në ligjet për tokën e për tatimet, si dhe në lëndë si përdorimi i 
makinerive e i mjeteve bujqësore dhe kultivimi i drithërave të ndryshme. Kësaj iu shtua 
mjekësia veterinare në vitin 1895. Ministria synonte, gjithashtu, të ndërtonte më shumë 
shkolla fillore bujqësore edhe në vende të tjera të Perandorisë, por, në fakt, vetëm dy u 
hapën, në Selanik e në Bursa, të dyja kryesisht me fonde vendore. Të diplomuarit e tyre u 
bashkuan me ata të shkollës së Hallkallësë në përhapjen e metodave bashkëkohore 
bujqësore në Perandori. Krahas kësaj, për të ndihmuar inspektorët që të përhapin 
informacionin bujqësor, u ngritën ferma model në Adana, Sivas, Konia e Izmit në 
Anadoll, në Damask e Halep në provincat arabe dhe në Manastir në Evropë. Këto 
shërbyen si zona për eksperimentimin dhe demonstrimin e teknikave dhe të pajisjeve të 
reja të kultivimit.335 
 
Që në vitin 1876 u ngritën shoqëritë e tregtisë (Ticaret Cemiyeti) dhe të bujqësisë (Ziraat 
Cemiyeti) për të nxitur zhvillimin ekonomik. Anëtarë pa pagesë, të nxjerrë nga bujqit e 
tregtarët kryesorë të çdo rajoni, hynë në këto trupa këshillimore e promocionale. Ata 
mblidheshin çdo javë dhe i dërgonin qeverisë së Stambollit raporte e rekomandime të 
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rregullta për mënyrën se si mund të zhvilloheshin tregtia e bujqësia në nivel vendor, si 
dhe në mbarë Perandorinë.336 Mirëpo rezultatet e arritura qenë të kufizuara, ndaj edhe në 
vitin 1880, Sait pashai i riorganizoi ato në dhomat e tregtisë (Ticaret Odası) dhe të 
bujqësisë (Ziraat Odası) në kryeqytetin e çdo province, me anëtarësi, organizim e 
rregullime ligjore të ngjashme, por nën kontrollin e guvernatorëve, me shpresën se ata do 
të përfitonin udhëzime e do të siguronin udhëheqje të efektshme.337 Raportet voluminoze 
që iu dërguan prej këtyre dhomave ministrisë, formuan bazën për shumë prej 
rregullimeve ligjore të nxjerra në vitet që pasuan. Duke nisur më 1885, Dhoma e 
Stambollit botoi “Journal de la Chambre de Commerce de Constantinople” (Gazeta e 
Dhomës së Tregtisë së Kostandinopojës), që siguroi një burim madhor të lajmeve 
ekonomike. Dhomat osmane të tregtisë, gjithashtu, u ngritën në kryeqytete të ndryshme 
evropiane për të përkrahur shitjen e mallrave osmane jashtë vendit, duke nxitur, kështu, 
tregtinë e bujqësinë në vitet e para të shekullit të njëzetë.338 
 
Sidoqoftë, të gjitha këto organizma patën pak ndikim në zgjidhjen e problemit më të 
rëndësishëm të bujqësisë osmane, që ishte sigurimi i fondeve të mjaftueshme për bujqit, 
që këta të merrnin farëra dhe pajisje pa iu dashur të vuajnë barrën e shkallëve në rritje të 
interesit që u ngarkonin fajdexhinjtë. Që në vitin 1844, qeveria kishte urdhëruar këshillat 
provinciale që t’u jepnin hua me interesa të ulëta bujqve, por pa kapitale rezervë apo 
përkrahje, këto përpjekje patën shumë pak ndikim. Pas vitit 1864, si pjesë e reformave në 
provinca, u ngritën fonde të qarqeve kooperative (Memleket Sandığı) në shumë kaza të 
provincës së Danubit gjatë kohës që atje ishte guvernator Midhat pashai, për t’u siguruar 
bujqve hua me interesa të ulëta. Aty nga viti 1871, këto ishin përhapur në të gjitha 
provincat ku kishin filluar reformat.339 Në vitin 1883, fondet u vunë nën kontrollin e 
Ministrisë së Tregtisë dhe të Punëve Publike, si dhe të Ministrisë së Bujqësisë. Fonde u 
siguruan, gjithashtu, edhe nga një taksë shtesë prej 1 përqind, që u vu mbi të dhjetën si 
Pjesa e Përfitimeve nga Dhurimi (Menafi İane Hissesi). Por me rritjen e burimeve, u 
shtuan edhe problemet. Të shquar të pasur lokalë vazhduan të kontrollojnë këshillat dhe 
të drejtojnë politikën e huasë në të mirë të interesave të veta, duke i ngritur shkallët e 
interesit të huave më të vogla, ndërsa i garantonin vetes hua të mëdha për afate të gjata e 
me interesa të ulëta, duke lënë edhe më pak se më parë për bujqit.340 
 
Kështu, më në fund, në vitin 1888, u krijua Banka Bujqësore (Ziraat Bankası) për të 
marrë përsipër dhe për të reformuar të gjithë sistemin e kredisë bujqësore. Ajo u kthye, 
më pas, jo vetëm në burimin madhor të kapitalit bujqësor në Perandori, por edhe në 
bankën më të madhe, pozitë kjo që e ruan edhe sot në Republikën e Turqisë. Përsëri nën 
kontrollin e Ministrisë së Tregtisë e të Punëve Publike, ajo administrohej nga një këshill 
administrativ që përfshinte përfaqësues nga Këshilli i Shtetit, nga Këshilli i Auditimit dhe 
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nga dhomat e tregtisë e të bujqësisë të Stambollit, si dhe nga zyrtarë të lartë të ministrisë. 
Duke marrë në dorëzim sistemin e fondeve të përfitimit, ajo u bë shpejt me 400 filiale, 
me secilin prej tyre të drejtuar nga drejtorë nga Stambolli, të këshilluar prej këshillave 
vendorë të papaguar. Kapitali erdhi nga vijimësia e taksës shtesë, nga depozitat private 
(që përfitonin interesa në shkallën 4½ përqind) dhe nga interesi i marrë prej huave, ndërsa 
suficitet i kalonin thesarit qendror. Huatë mund t’u jepeshin, në fillim, vetëm bujqve, por 
ky kufizim vazhdoi të përfshinte jo vetëm ata që e punonin tokën vetë, por edhe ata që ua 
jepnin atë me qira të tjerëve për ta punuar. Pronarët e mëdhenj të tokave përsëri siguronin 
pjesën e luanit në hua dhe u linin shumicën e huave të vogla bujqve të varur nga 
fajdexhinjtë. Banka i zbuste kufizimet e saj për hua plotësuese vetëm për të ndihmuar të 
prekurit nga fatkeqësi natyrore ose ata që dëshironin të blinin makineri të reja.341 
 
Ishte Banka Bujqësore ajo që mori përsipër detyrën e financimit të përmirësimit të 
gjendjes në bujqësi e në arsim. Për të financuar shkollat, fermat model, rrogat e mësuesve 
e të inspektorëve, për të blerë farëra dhe pajisje për fermat model dhe për bujq të tjerë, si 
dhe për të paguar demonstrimet, banka i caktoi fonde ministrisë përkatëse. Mirëpo ndarja 
e përgjegjësisë mes Ministrisë së Tregtisë dhe asaj që u bë Ministria e Pyjeve dhe e 
Bujqësisë shkaktoi shqetësime, pasi e para e nxiste Bankën Bujqësore të zhvillonte 
interesa tregtare e industriale e të merrte përsipër shpërndarjen e taksës shtesë të pjesës së 
arsimit, të caktuar për të ndihmuar Ministrinë e Arsimit në sigurimin e fondeve për 
shkolla e mësues të rinj, të pjesës së asistencës së pajisjeve ushtarake, të caktuar për të 
ndihmuar qeverinë që të blinte pajisje bashkëkohore për ushtrinë dhe për forcat detare, si 
dhe pullën e asistencës ndaj refugjatëve, të caktuar për të gjitha dokumentat zyrtare 
krahas pullës së taksës për të ndihmuar në financimin e sistemimit të refugjatëve. Ajo iu 
vu, gjithashtu, punës për administrimin e sistemit të punimeve të rrugëve dhe të taksës së 
vendosur për të zëvendësuar punën e detyruar, nganjëherë duke ia kaluar arkëtimet 
zyrtarëve vendorë, të ngarkuar me ndërtimin e rrugëve, por herë të tjera duke e 
administruar vetë këtë operacion shumë të gjerë. Të gjitha këto veprimtari zhvendosnin 
personel dhe fonde larg veprimtarive bujqësore, që duhej të ishin arsyeja e ekzistencës së 
vetë bankës. Të ardhurat e saj ndryshonin shpesh drejtim për të paguar deficitet vjetore të 
thesarit qendror, si dhe buxhetin shtesë.342 Masa të tilla justifikoheshin kur e vetmja 
alternativë ishin borxhet e jashtme, por mënyra se si merreshin këto masa e kthyen 
bujqësinë në veçanti në kontribuesen kryesore për të mbajtur në këmbë të gjithë sistemin, 
duke e kufizuar, kështu, zhvillimin e shtyllës kurrizore të ekonomisë. 
 
E megjithatë, bujqësia osmane u zhvillua ndjeshëm gjatë mbretërimit të Abdylhamitit. 
Ajo u ndihmua nga hekurudhat dhe nga përfaqësuesit e shoqërive të huaja të pajisjeve 
bujqësore, të cilët ishin shumë të interesuar për shitjen e mallrave të veta. Bujqit ishin 
shumë më pak konservatorë nga ç’mund të përfytyrohet pas demonstrimit të makinave 
dhe të mjeteve që u ofroheshin për të blerë. Refugjatët e sapo sistemuar ishin veçanërisht 
të interesuar, ndoshta për shkak se ata nuk pengoheshin nga traditat dhe praktikat 
vendore. Suksesi varej shumë nga nxitja prej zyrtarëve lokalë, si dhe prej trupave 

                                                 
341 Quataert, f. 132-136; Atasağun, f. 115, 166-167, 205-209, 229-230, 274-275. 
342 Atasağun, f. 239-323; Quataert, f. 150-153. 
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bujqësore dhe tregtare. Përjashtimet nga taksat doganore të makinerive bujqësore të 
importit ndihmuan që çmimet të ishin të ulëta dhe megjithëse ato përjashtime u 
shfuqizuan në vitin 1885, trysnia e këshillave fshatare shkaktoi rikthimin e tyre më 1890. 
Në fillim u përdorën pajisje të mëdha nga Anglia dhe nga Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, por Gjermania fitoi, dalëngadalë, një pozitë mbisunduese në tregun osman për 
shkak të vullnetit të prodhuesve të saj për të përmirësuar prodhimet dhe për të prodhuar 
makina më të vogla e më të lehta për të përballuar nevojat e arave shkëmbore e të 
pasheshuara të Anadollit. Edhe një herë, megjithatë, ishin pronarët e mëdhenj të tokave 
që u treguan më të aftë për të blerë makina apo për të siguruar hua për to. Kështu, u 
përshpejtua prirja drejt zhvillimit të çifligjeve të mëdha.343 
 
Prodhimi i grurit u nxit nëpërmjet shpërndarjes së grurit amerikan të cilësi së përmirësuar 
dhe të farës së elbit, teksa kjo e fundit do të fitonte përparësi për shkak të shijes së re 
osmane për birrën. Rritësit e grurit në Anadoll iu drejtuan zhvillimit të tregjeve në 
Stamboll, të cilat tradicionalisht ishin varur nga burimet e Ballkanit për shkak të 
afrueshmërisë dhe të bollëkut të tyre. U nxit prodhimi i rrushit, jo vetëm për të siguruar 
verë për Perandorinë, por edhe si një kulturë domethënëse eksporti, e cila nganjëherë (në 
formën e rrushit të thatë) përbënte deri në 20 përqind të eksporteve të përgjithshme të 
Perandorisë. Kishte një betejë të vazhdueshme kundër infeksionit të filokserës, që kishte 
shkatërruar vreshtat në Francë në vitet 1870. Importimi, më në fund, i të njëjtave vreshta 
amerikane që u mundësuan francezëve të ringjallin industrinë e tyre të rrushit doli i 
suksesshëm edhe në Perandorinë Osmane. Industritë e mëndafshit e të duhanit ishin nën 
kontrollin e drejtpërdrejtë të Komisionit të Borxhit Publik. Industria e mëndafshit u 
zhvillua nëpërmjet importimit të vezëve e të fshikave me cilësi të lartë dhe përdorimit të 
metodave të zhvilluara nga Lui Pastëri për të parandaluar rënien e tyre në sëmundje, 
ndërsa përgatitja teorike e praktike për këtë sigurohej në shkollat bujqësore dhe në 
Institutin e Rritjes së Mëndafshit (Harir Dar ut-Taalim), të hapur në Bursa në vitin 1888. 
Në vitin 1883, Komisioni i Borxhit Publik i dha monopolin e duhanit një shoqërie 
gjermano-franceze, të quajtur “Régie cointéressée de tabacs de l’Empire Ottoman” 
(Ndërmarrja e Përbashkët e Duhanit të Perandorisë Osmane), e cila, në këmbim, do të 
paguante një kosto vjetore të pandryshueshme prej 75 milionë kurushësh dhe pastaj do t’i 
ndante fitimet me thesarin osman. Kjo ndërmarrje ishte e vetmja që kishte të drejtën të 
blinte dhe të përpunonte të gjithë duhanin e shitur në Perandori, si dhe të rregullonte 
kultivimin e tij. Ajo u siguronte hua pa interes rritësve të duhanit, por në këmbim, 
siguronte dhe regjistronte kulturat në ara në mënyrë që asgjë të mos mblidhej e të mos 
shitej në mënyrë të jashtëligjshme. Duhani depozitohej në depot e ndërmarrjes dhe 
çmimet e shitjes caktoheshin përmes bisedimeve me mbjellësit, ndërsa rastet e 
mosmarrëveshjeve zgjidheshin me arbitrazh. Ndërmarrja ishte e ngarkuar me shitjen e 
prodhimeve të duhanit në Perandori, duke caktuar çmimet e saj dhe duke zgjedhur 
dyqanet ku do të shiste, ndërsa dyqane të tjera që dëshironin të shisnin prodhime duhani 
mund ta bënin këtë vetëm me autorizimin e ndërmarrjes. Thesari priste të merrte çdo vit 

                                                 
343 Quataert, f. 155-186; Düstur1, II, 437; Vital Cuinet, “La Turquie d’Asie”, 4 vëllime, 
Paris, 1890, I, 28-29, III, 406-412, IV, 440-441; BVA, Bab-ı Âli Evrak Odası, 128387, 
131438, 151706, 159642, 180317, 231847, 190774, 203203. 
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të paktën të njëjtën shumë sa kostoja që ndërmarrja në fjalë i paguante Komisionit të 
Borxhit Publik, afro 75 milionë kurushë, por, në të vërtetë, kjo ndodhi rrallë, ndërsa 
mesatarja mes viteve 1884 dhe 1907 nuk i kapërceu 42 milionë kurushët. Kjo ishte pasojë 
e detyrimeve anësore të ndërmarrjes për depozitimin, përpunimin dhe shitjen e duhanit, e 
nxjerrë nga të ardhurat bruto përpara se të përcaktoheshin pjesët e fitimit. 
 
Një tjetër kulturë e rëndësishme, e zhvilluar në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë, ishte 
pambuku, që rritej kryesisht në Anadollin e Jugut, përqark Izmirit dhe Adanasë. Ai u fut 
për herë të parë, sikurse në Egjipti, në vitet 1860 për të përfituar nga mungesat e 
pambukut në shkallë botërore, të shkaktuara nga Lufta Civile Amerikane. Prodhimi, më 
pas, ra për shkak të konkurrencës së rigjallëruar të pambukut të hollë amerikan, por 
qeveria nxiti vazhdimësinë e kësaj kulture duke shpërndarë farëra amerikane dhe duke 
siguruar përjashtime nga e dhjeta. Më në fund, kur nevoja e botës për pambuk edhe një 
herë i kapërceu ofertat pas vitit 1900, osmanët qenë të gatshëm të marrin pjesë në tregun 
botëror dhe eksportet u rritën deri në 25 përqind gjatë dhjetëvjeçarit të fundit të 
mbretërimit të Abdylhamitit, megjithëse në kurriz të prodhimit të drithërave, çka e bëri 
disa herë të nevojshme importimin e ushqimeve për të përballuar nevojat e brendshme. 
 
Për shkak të paplotësisë së vëzhgimeve statistikore bujqësore për vitet e para të 
mbretërimit të Abdylhamitit, është e vështirë të jepet një raport i saktë sasior për 
zhvillimin e kulturave të ndryshme. Sidoqoftë, një rritje në arkëtimet e të dhjetës nga 
425.7 milionë kurushë në vitet 1887-1888 në 690.5 milionë kurushë në vitet 1908-1909, 
afro 60 përqind, mund t’i njihet suksesit të politikës.344 Zhvendosja graduale nga fermat e 
taksave në grumbullimin e drejtpërdrejtë mund të shpjegojë një pjesë të rritjes në të 
ardhurat nga taksat, por statistikat e eksportit të kulturave, me vlerën e drithërave të 
transportuara nga Anadolli që del të jenë rritur nga 465 milionë kurushë në vitet 1877-
1878 në 753.9 milionë kurushë në vitet 1907-1908, flasin, gjithashtu, për rritje të 
prodhimit bujqësor.345 Huatë e bëra nga Banka Bujqësore, gjithashtu, u ngritën nga 
10,842 hua në vlerën 16.2 milionë kurushë në vitin 1889 në 47,097 hua në vlerën 109.7 
milionë kurushë në vitin 1907.346 Aty nga fundi i mbretërimit të Abdylhamitit, drithi 
vazhdoi të mbizotëronte në bujqësinë osmane për nga treguesi i sipërfaqes së mbjellë, si 
dhe për nga vlera e përgjithshme e prodhimit (shih tabelën 3.7). 
 
Gjatë Tanzimatit, u tregua kujdes për zhvillimin e mbarështimit të blegtorisë. Kështu, në 
afro katër dhjetëvjeçarë, taksat e lidhura me të u rritën me mbi 50 përqind, nga 72.8 
milionë kurushë në vitin 1839 në 183.9 milionë kurushë në vitin 1876. Mirëpo interesi ra 
gjatë pjesës së mbetur të shekullit. 
 
 

Tabela 3.7. Kulturat kryesore osmane në vitin 1909 

                                                 
344 İhsasiyat-ı Maliye, I, 86, III, 64. 
345 Quataert, f. 261. 
346 Quataert, f. 375-376. 
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 E dhjeta e 
paguar (në 
milionë 
kurushë) 

Vlera e kulturës 
(në milionë 
kurushë) 

Kilogramë të 
prodhuar 
(milionë) 

Sipërfaqja e 
kultivuar (në 
milionë akra) 

Drithëra 660.5 5.500.3 149.9 11,900,000 
Ullinj 20.0 202.9 65.5 701,766 
Mëndafsh  26.9 198.1 n.d. n.d. 
Arra  12.3 144.5 72.3 741,365 
Pambuk 14.3 109.6 41.2 991,287 
Fruta e perime 12.4 81.6 124.1 1,300,000 
Rrush  9.5 50.2 66.8 743,882 
Duhan 29.5 n.d. 33.7 119,068 
 
Burimi: İhsasiyat-ı Maliye, I, 78 – 85. 
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Kështu, taksat e mbetura nga mbarështimi i blegtorisë u rritën vetëm me 186 milionë 
kurushë në vitet 1907 – 1908, duke e bërë këtë fushë një pjesë shumë më pak të 
rëndësishme të ekonomisë osmane nga ç’kishte qenë rasti më parë. 347 
 
 
 
Burimet minerale 
 
Shfrytëzimi i burimeve natyrore osmane u rrit gjatë shekullin të nëntëmbëdhjetë, pasi 
koncesionarët e huaj punuan për t’u siguruar vendeve të tyre plotësimin e nevojave të 
industrive që kishin lindur. Minierat, tradicionalisht, u ishin lënë fermerëve të taksave 
nga qeveria osmane, ndërsa thesari merrte vetëm një të pestën e prodhimit. Por vetëm me 
shpalljen për herë të parë të Ligjit të Minierave Osmane në vitin 1861 dhe me rishikimin 
e tij më 1869, kushtet u bënë mjaft të favorshme për operatorët e huaj që të zhvillojnë 
minierat osmane në shkallë të gjerë. Ky ligj i jepte shtetit vetëm 1 deri në 5 përqind të 
mineraleve të nxjerra sipas shtrirjes së minierës dhe vështirësisë së nxjerrjes. Si rrjedhim, 
shfrytëzimi u rrit dukshëm në fund të periudhës së Tanzimatit. Miniera e qymyrit në Ereli 
(Ereğli), ato të bakrit e të hekurit në Ergani, të arit e të argjendit në Bullgarda 
(Bulgardağ), të argjendit në Gymysh (Gümüş) e Haxhëkëj (Hacıköy), guroret në 
Eskishehir (Eskişehir) dhe kollumet e Ankarasë ishin më prodhueset. Departamenti i 
minierave atëherë nisi një fushatë të suksesshme për të tërhequr veprimtari të reja të 
huaja, në këmbim të pagesës së taksave në thesar, duke shkuar deri në 25 përqind të 
vlerës së mineralit të nxjerrë. Një taksë shtesë mbi tokën, gjithashtu, i siguroi shtetit më 
shumë të ardhura sesa rregullimet e mëparshme ligjore, por u la edhe shfrytëzuesve fitime 
të mjaftueshme për t’i nxitur ata që të vazhdonin e madje t’i zgjeronin operacionet e 
tyre.348 Aty nga fundi i mbretërimit të Abdylhamitit nxirrej një sasi e përgjithshme prej 
43,234 tonësh minerale, përfshirë 19,586 tonë krom (45 përqind), 7,343 tonë borkas (17 
përqind), 6,396 tonë smeril (14 përqind), 5,733 tonë magnez (13 përqind) dhe sasi më të 
vogla plumbi, qymyr linjiti dhe arseniku, shumica e të cilave eksportoheshin në Britani 
dhe, në një masë më të vogël, në Gjermani.349 Kështu, u bënë përparime, por shfrytëzimi 
minerar ishte ende i kufizuar për shkak të mundësive të papërshtatshme të transportit dhe 
të mungesës së fabrikave osmane për t’i shfrytëzuar ato. Veçanërisht Sait pashai ishte i 
njohur me problemin, por, në të vërtetë, pak u bë për t’i përmirësuar këto vështirësi deri 
në periudhën e Republikës.350 
                                                 
347 İhsasiyat-ı Maliye, I, 66-69. 
348 Rregullimi i minierave i vitit 1861 gjendet në BVA, Meclis-i Tanzimat, II, 14; në 
BVA, İrade Meclis-i Vâlâ 13; ai i vitit 1887 në Düstur1, V, 886, BVA, Nizamat, II, 323, 
BVA, İrade Meclis-i Mahsus 4927; si dhe në Young, VI, 17. Guroret janë rregulluar me 
një ligj të veçantë që gjendet në Düstur1, V, 971, BVA, İrade Meclis-i Mahsus 4022, 
Nizamat, II, 99. Rregullimi i ri i minierave, i vitit 1906, gjendet në Düstur1, VIII, 438, 
BVA, Nizamat, XI, 109, si dhe në İrade, Kavanin dhe Nizamat, 1324 Sefer, nr. 4. 
349 İstatistik-i Umumî, f. 99-101; İhsasiyat-ı Maliye, I, 98-104; Karal, OT, VIII, 455-458. 
350 Sait Paşa, “Hatırat”, II/2, f. 7-8, 19, 401; Karal, OT, VIII, 455-458. 
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Kripa vazhdoi të nxirrej në mënyrë intensive për të përballuar nevojat e popullsisë së vetë 
Perandorisë. Tradicionalisht, ajo ishte shfrytëzuar nga fermerët e taksave, por fitimet 
ishin aq joshëse për qeverinë, saqë më 1840 ajo e mori drejtpërdrejt në duart e veta 
kontrollin e sistemit duke vendosur një monopol shtetëror që vazhdoi edhe më vonë. U 
emëruan drejtorë për të blerë kripën prej atyre që e përpunonin dhe e nxirrnin atë, 
kryesisht nga liqenet e mëdha e të kripura që gjenden në Anadollin Qendror. Shpërndarja 
dhe shitja e kripës ishin, fillimisht, nën kontrollin e përgjithshëm të Departamentit të 
Taksës së Akcizës (Rüsumat Emaneti) dhe pas vitit 1881 u vunë nën kontrollin e 
Komisionit të Borxhit Publik. Prodhimi u rrit me 66 përqind gjatë mbretërimit të 
Abdylhamitit, nga 205.2 milionë kilogramë në 340.9 milionë kilogramë mes viteve 1885 
dhe 1912, ndërsa eksportet u gjashtëfishuan, nga 17.9 milionë kilogramë në 114.6 
milionë kilogramë mes viteve 1892 dhe 1909. Të ardhurat në thesar prej kripës thuajse u 
dyfishuan gjatë mbretërimit, nga 65.6 milionë kurushë në 115.3 milionë kurushë mes 
viteve 1887 dhe 1908, duke u kontribuar me afro 5 përqind të ardhurave të përgjithshme 
të shtetit. 
 
 
 
Pyjet 
 
Në rastin e pyjeve osmane, problemi nuk qëndronte më tepër në rritjen e shfrytëzimit, por 
në ruajtjen e asaj që kishte mbetur pas përdorimit të pakufizuar të lëndës drusore dhe 
dëmtimeve nga zjarret. Tradicionalisht, të gjitha pyjet u përkisnin fshatrave, individëve 
privatë ose fondacioneve fetare. Madje edhe yjet e lëna shtetit, kryesisht ato në zonat 
malore, të cilat ishin të vështira për t’u mbërritur, mund të përdoreshin nga persona 
privatë pa ndonjë detyrim për pagim taksash. Kështu, pyjet po zhdukeshin me shpejtësi. 
Tanzimati ngriti në vitin 1846 një departament pyjor, por sikurse edhe departamentet e 
lidhura me bujqësinë dhe me arsimin, ai iu kalua herë pas here ministrive të ndryshme, 
nga financat te punët publike dhe tregtia e, më në fund, tek Ministria e Minierave dhe e 
Bujqësisë, por asnjëherë ai nuk pati staf të mjaftueshëm apo mbështetjen e duhur politike 
për të mundësuar që departamenti të bëhej efikas. 
 
Ligji për Tokën i vitit 1875 synoi të kontrollojë përdorimin e pakufizuar të pyjeve duke 
vendosur të dhjetën ndaj atyre që merrnin dru nga shteti dhe nga tokat e fshatit. Mirëpo u 
bënë përjashtime për banorët e fshatit që jetonin aty pranë dhe që punonin për plotësimin 
e nevojave të forcave të armatosura. Këtyre banorëve iu lejua të vazhdonin të prisnin 
pemë sa të donin, pa kufizime apo pa qenë të detyruar për të paguar të dhjetën.351 Në vitin 
1870, u ngrit Akademia e Pyjores (Orman Mektebi) dhe Rregullimi për Pyjet (Orman 
Nizamnamesi) i vuri të gjitha pyjet nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e Departamentit të 
Pylltarisë, pavarësisht se kush e kishte tokën në zotërim. Ai vuri rregulla të forta kundër 
prerjes së pemëve dhe e shtriu të dhjetën mbi lëndën drusore dhe mbi prodhimin nga 

                                                 
351 Düstur1, 165; Young, VI, 45-83. 
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pyjet si në tokat e fshatit, ashtu edhe në ato të shtetit.352 Krahas kësaj, të gjithë ata që 
kishin në përdorim troje nga tokat pyjore iu nënshtruan një takse të re e të posaçme mbi 
tokën (icar-ı zemin) dhe u detyruan të pranonin rregullimet ligjore të Departamentit të 
Pylltarisë në shfrytëzimin e trojeve që kishin në përdorim. U ngrit një shërbim pylltarie 
me inspektorë që dërgoheshin në qarqet e pyllëzuara të Perandorisë për të imponuar 
zbatimin e ligjit, për dhënien e lejeve, për mbledhjen e taksave dhe për mbikëqyrjen e 
prerjes së pemëve. Sidoqoftë, ai kishte pak njerëz. Pyjet vazhduan të priten tej mase 
pavarësisht nga ligji dhe politika të mbrojtjes e të ripyllëzimit nuk u zhvilluan. Fajtori 
kryesor ishte, në të vërtetë, qeveria. Në vitin 1897 kishte 4.27 milionë akra tokë pyjore në 
Perandori, kryesisht në provincat e Ajdënit (753,136 akra), të Kastamonusë (677,013 dhe 
të Selanikut (639,910). Ndërsa vetëm 1.14 milionë metër kub dru priteshin çdo vit për 
përdorim privat, të paktën ligjërisht, 9.9 milionë metër kub priteshin për forcat e 
armatosura, për ndërtimin e hekurudhave dhe për ndërtesat e shtetit.353 Nuk është për t’u 
habitur, pra, që në vitin 1909 kishte vetëm 3.2 milionë akra pyll të mbetura në Perandori, 
nga të cilat 319,340 akra në provincën e Ajdënit, 289 akra në Kastamonu dhe 304,256 
akra në Selanik.354 Një politike efikase për mbrojtjen e pyjeve do të zhvillohej vetëm pas 
themelimit të Republikës. 
 
 
 
Zhvillimi industrial 
 
Theksi i vënë te bujqësia dhe te lëndët e para i shkonte shumë mirë për shtat ideve 
mbizotëruese të tregtisë së lirë të Shkollës së Mançesterit, e cila diktonte se çdo vend 
duhej të bënte atë që mund të përmbushte më mirë. Në këtë mënyrë, Britania prodhonte 
dhe përparonte, ndërsa vendet nën zhvillim përqendroheshin në prodhimin e lëndëve të 
para dhe në blerjen e mallrave angleze. Përballë konkurrencës së industrisë evropiane, 
edhe zejet që ishin zhvilluar më shumë tek osmanët u vunë në vështirësi të mëdha. 
Politikëbërësit dhe mendimtarët osmanë donin ta përmbysnin këtë prirje dhe të ndërtonin 
një industri osmane, në mënyrë që edhe perandoria dhe popujt e saj të gëzonin pjesën e 
tyre në mirëqenien e botës. Për këtë arsye, Abdylhamiti zhvilloi fabrikat ekzistuese të 
armatimit dhe të veshjeve, të krijuara fillimisht për t’u shërbyer forcave të armatosura. 
Fabrikat e veshjeve e të porcelanit, të ngritura nga Abdylazizi për të përballuar nevojat e 
pallatit u vunë në punë për të prodhuar mallra që do të bliheshin nga të gjithë. U nxit 
kapitali privat që të zhvillonte fabrika për të konkurruar ato evropiane. Si rrjedhim, aty 
nga fundi i mbretërimit të Abdylhamitit, Stambolli kishte disa fabrika private që 
prodhonin tulla, veshje të pambukta, pllaka dhe qelq. Kishte fabrika lëkure në Stamboll, 
Dijarbekir dhe Mosul. Selaniku kishte fabrika pllakash, birre, tullash dhe veshjesh 
pambuku. Izmiti kishte mjaft fabrika letre e rrobash, si dhe një që prodhonte fije leshi e 
pambuku. Kishte fabrika qilimash në Urfa, Gërdes dhe Usak dhe fabrika mëndafshi në 
Bursa, Izmit, Halep dhe Edrene. Gjithashtu, kishte afro 1500 punishte të vogla të llojeve 
                                                 
352 Düstur1, II, 404; BVA, Meclis-i Tanzimat, II, 266. 
353 İstatistik-i Umumî, f. 102-6. 
354 İhsasiyat-ı Maliye, I, 278-279, 92-97. 
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të ndryshme nëpër Perandori.355 Por të gjitha këto përbënin ende operacione të një shkalle 
të ulët dhe, në të vërtetë, nuk ishin në gjendje të konkurronin me prodhuesit evropianë as 
në cilësi e as në kosto. Për më tepër, fuqitë e mëdha i kundërviheshin përpjekjeve të 
osmanëve për të mbrojtur industrinë vendëse duke rritur tarifat mbi importet dhe duke 
ngritur çmimet e lëndëve të para osmane. Kapitullimet shfrytëzoheshin për “të mbajtur 
turkun në vendin e tij”. Fuqitë e mëdha, gjithashtu, dështuan në sigurimin e atij lloji 
investimesh e nxitjeje të industrisë që ata, me aq gatishmëri, dhanë në komunikacionet, 
lëndët e para e prodhimet bujqësore të osmanëve, pasi vetë fuqitë përfitonin prej këtyre të 
fundit në një mënyrë apo në një tjetër. Për këtë arsye, industria osmane mbeti nën 
zhvillim, duke e lënë popullin e Perandorisë të varur thuajse krejtësisht nga Evropa për 
veshje dhe prodhime të tjera. 
 
 
 
Tregtia 
 
Si rrjedhim i gjithë kësaj, tregtia e jashtme lulëzoi. Qindra tregtarë evropianë dhe osmanë 
patën fitime shumë të mëdha nga eksportimi i lëndëve të para osmane në Evropë dhe nga 
marrja e shitja e prodhimeve në Perandori. Nxitja e qeverisë, megjithëse ekzistonte, nuk 
ishte e rëndësishme. Nën mbretërimin e Abdylhamitit ekzistonte Ministria e Tregtisë dhe 
e Punëve Publike, por shumica e veprimtarive të saj shkonin në drejtim të zhvillimit të 
hekurudhave dhe të rrugëve, ndërsa tregtia mbulohej nga një departament i vogël që 
kishte diçka më shumë se një drejtor dhe sekretarin e tij. Nxitja e organizuar në mënyrë 
qendrore për tregtinë erdhi kryesisht nëpërmjet veprimtarive të dhomave të tregtisë të 
nisura nga Ali pashai në vitet 1860, me Dhomën e Tregtisë së Stambollit që ndërlidhte 
veprimtaritë e 13 dhomave të tjera të vendosura në qendrat kryesore të provincave.356 
Këto dhoma, të organizuara kryesisht si gilda tregtarësh, rregullonin standardet dhe 
veprimtaritë e anëtarëve të tyre, ushtronin trysnin ndaj qeverisë në të gjitha nivelet për të 
lehtësuar tregtinë duke ndërtuar apo riparuar ura e rrugë dhe duke lehtësuar sistemet e 
doganave duke siguruar shfuqizimin e detyrimeve të brendshme doganore. Ato nxisnin 
përdorimin e sistemit dhjetor në matje dhe hapnin shkolla tregtare për të ndihmuar 
fillestarët të kuptonin ligjet dhe metodat evropiane të tregtisë. Ato hapnin bursa të letrave 
me vlerë, shoqëri sigurimesh e banka dhe nxisnin qeverinë që të lehtësonte veprimtaritë 
bankare e tregtare nëpërmjet ligjeve. 
 
 

                                                 
355 İstatistik-i Umumî, f. 139-140. 
356 İstatistik-i Umumî, f. 140. 
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Tabela 3.8. Eksportet kryesore osmane në vitin 1897  

(në milionë kurshë) 
Mallra Bujqësore Mallra të tjera 

Rrush 177.5 Mëndafsh 135.8 
Fiq 67.8 Pushkë 64.8 
Vaj ulliri 62.7 Minerale 47.0 
Opium 61.5 Barna 23.1 
Arra 57.7 Peshk i kripur 10.0 
Pambuk 48.0 Sfungjer 8.1 
Elb 47.5   
Lesh 46.9   
Lëkurë deleje 34.7   
Fara susami 31.8   
Kafe 29.7   
Misër indian 27.3   
Thjerrëza 24.4   
Duhan 24.0   
Kripë 23.6   
Hurma 19.4   
Lajthi 17.7   
Grurë 14.8   
Qitro 13.5   
Fruta të thara 13.2   
 
Burimi: “İstatistik-i Umumî”, f. 110 – 112. 
 
 
 
Gjatë mbretërimit të Abdylhamitit, eksportet, të nxitura shumë më tepër nga rritja e 
fitimeve evropiane në kurriz të Perandorisë Osmane, u rritën me më shumë se 100 
përqind, nga vetëm 839.6 milionë kurushë në vitet 1878-1879 në 1.9 miliardë kurushë në 
vitet 1907-1908. Eksportet kryesore (shih tabelën 3.8), siç mund të pritet, ishin mallrat 
bujqësore, me në krye rrushin, fiqtë, vajin e ullirit dhe opiumin, si dhe mëndafshi, 
pushkët e mineralet, që përbënin, gjithashtu, një ndihmesë domethënëse. Blerësit 
kryesorë ishin Anglia dhe Franca, të ndjekura nga Austria, Italia, Gjermania dhe Rusia. 
Por importet nga këto vende u rritën edhe më shumë (shih tabelën 3.9), kur industria 
osmane, për shkak të pengesave në zhvillim, u lejoi shtetasve osmanë që të blinin nga 
Evropa shumicën e rrobave, të tekstileve e të mallrave të tjera të nevojshme, si barnat 
mjekësore e sheqeri. Importet u rritën, në këtë mënyrë, nga një vlerë prej 2 miliardë 
kurushësh në vitet 1878-1897, me një deficit tregtare prej 1.1 miliardë kurushësh, në 3.4 
miliardë kurushë në vitet 1878-1879, me një deficit prej 1.5 miliardë kurushësh. Vetëm 
Franca ruajti një bilanc të arsyeshëm tregtie me Perandorinë Osmane gjatë atyre viteve, 
ndërsa Britania, Austria dhe veçanërisht Italia krijuan disa suficite domethënëse që ua 
bënin të pamundur osmanëve të arrinin ndonjë bilanc të favorshëm (shih tabelën 3.10). 
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Tabela 3.9. Importet kryesore osmane në vitin 1897 

(në milionë kurushë) 
Mallra bujqësore Mallra tekstile Mallra të tjera 

Sheqer 157.5 Pëlhurë e trashë 139.4 Lëndë drusore 36.4 
Kafe  102.7 Fill pambuku 117.8 Qymyr 27.0 
Oriz  78.8 Kambrike  69.5 Barna 22.7 
Miell  78.3 Veshje femrash 64.1 Letër 20.6 
Grurë  62.2 Garzë  56.2 Bakër  17.3 
Foragjere 28.6 Veshje Kashmiri  41.8 Alkool 16.7 
Gjalpë i rafinuar 19.9 Muslinë  40.2 Qelq  16.1 
Vanilje 5.8 Pëlhurë liri 35.1 Lëkurë Maroku 15.8 
  Plis 31.9 Gozhdë  12.6 
  Rroba të gatshme 24.4 Poçeri 11.9 
  Rroba vegje 21.0 Konjak 9.4 
  Fese, kapele 20.9 Shkrepse  7.4 
  Shami dore 12.0 Gjalmë 8.9 
  Të linjta 12.0 Ora 7.0 
  Pëlhura 10.1 Tulla 6.0 
  Dantella  7.6   
 
Burimi: “İstatistik-i Umumî”, f. 110 – 112. 
 
 
Porti kryesor i Perandorisë ishte Izmiri, i cili në vitin 1897 siguroi 501.6 milionë kurushë 
nga importet dhe eksportet, i ndjekur nga Stambolli (258.4 milionë kurushë), Bejruti 
(142.2 milionë kurushë), Selaniku (95.1 milion kurushë), Bagdadi (80.5 milionë 
kurushë), Aleksandria (73.6 milionë kurushë) dhe Trabzoni (67.7 milionë kurushë).357 
 
 
 
Shoqëria osmane në kohën e Abdylhamitit II 
 
Popullsia e përgjithshme e Perandorisë Osmane më 1897 ishte 39,096,294 nëse 
përfshihen edhe provinca si Egjipti, Tunizia, Bullgaria, Qiproja, Bosnjë-Hercegovina dhe 
Libani, të cilat ishin nën vasalitetin e sulltanit, por jashtë kontrollit të tij administrativ. Po 
nëse përjashtojmë të gjitha provincat ende të panumëruara nga administrata e regjistrimit, 
kryesisht të sipërpërmendurat bashkë me Jemenin, Hixhazin, Libinë dhe pjesë të 
Anadollit Lindor e të provincave arabe, popullsia e vërtetë, e numëruar për qëllime 
tatimore, ishte 19,050,307 banorë, nga të cilët 14,111,945, apo 74 përqind, ishin 
myslimanë, ndërsa 4,938,362, ose 26 përqind, ishin jomyslimanë (shih tabelën 3.11). 
Popullsia ishte mjaft e vjetër, me 3.6 milionë njerëz, thuajse 19 përqind, nën moshën 10 
vjeç, me 9.7 milionë të tjerë, apo 50.1 përqind, mes moshave 10 e 40 vjeç dhe me 6.7 

                                                 
357 İhsasiyat-ı Maliye, I, 164; İstatistik-i Umumî, f. 109-110. 
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milionë, apo 31 përqind, mbi 40 vjeç. Shkalla e lindjeve ishte vetëm 3.75 përqind në vit. 
Myslimanët kishin, për nga shkalla e lindjeve, një epërsi të lehtë në përpjesëtim me 
miletet e tjera. Shkalla e vdekjeve ishte 2.12 përqind, duke lënë një rritje natyrore prej 
afro 1.63 përqind, vetëm 310,000 njerëzi gjithsej.358 Në të vërtetë, popullsia në Perandori 
u rrit shumë më pak se ajo sasi në kohën e Abdylhamitit, nga 17,143,859 në vitin 1884 në 
19,050,307 në vitin 1897, një mesatare prej 7/10 ose 1 përqind, ndërsa Perandoria mbeti e 
paprekur, me shumë të ngjarë për shkak të rënies së të gjithë elementëve të popullsisë për 
shkak të veprimtarive terroriste dhe të kundërmasave për t’i shtypur ata (shih tabelën 
3.12).  
 
 

Tabela 3.10. Bilanci tregtar osman, 1878 – 1912 (në milionë kurushë) 
Viti Vlera e eksporteve Vlera e importeve 
1878 – 1879 839.6 2,000.4 
1879 – 1880 876.0 1,941.7 
1880 – 1881 849.7 1,784.7 
1881 – 1882 1,139.6 1,948.6 
1882 – 1883 1,096.4 2,019.2 
1883 – 1884 1,239.0 1,975.7 
1884 – 1885 1,279.8 2,063.7 
1885 – 1886 1,207.6 2,000.3 
1886 – 1887 1,270,7 2,070.3 
1887 – 1888 1,128.9 2,010.5 
1888 – 1889 1,304.6 1,945.6 
1889 – 1890 1,527.2 2,104.1 
1890 – 1891 1,283.6 2,291.4 
1891 – 1892 1,537.0 2,455.3 
1892 – 1893 1,557.2 2,446.6 
1893 – 1894 1,236.2 2,410.8 
1894 – 1895 1,375.3 2,407.5 
1895 – 1899 (mesatare) 1,457.7 2,321.3 
1899 – 1907 (mesatare) 1,672.2 2,655.2 
1907 – 1908 1,921.3 3,476.3 
1908 – 1909 1,843.9 3,143.2 
1909 – 1910 1,829.9 3,593.6 
1910 – 1911  2,193.9 4,125.7 
1911 – 1912  2,471.2 4,499.0 
 
Burimi: Për vitet 1878 - 1895, “İstatistik-i Umumî”, f. 109; për 1895 – 1911,  
“İhsasiyat-ı Maliye”, I, 164 – 165, III, 130 – 131. 
 
 

                                                 
358 İstatistik-i Umumî, f. 19-21, 24-25. 
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Nëse do të sjellim ndërmend se gjatë të njëjtave vite 202,822 refugjatë myslimanë hynë 
në Perandori (një numër prej 812,193 refugjatësh shtesë do të vinin mes viteve 1878 dhe 
1884) dhe se të krishterë të shumtë po iknin nga Bullgaria e Greqia për shkak të trazirave 
në Maqedoni, bëhet edhe më e dukshme se myslimanët, në përpjesëtim me jomyslimanët, 
ishin ata që po pësonin humbjen më të madhe të popullsisë. 
 
Fakti se këto prirje vazhduan gjatë viteve të mbetura të Perandorisë tregohet nga të 
dhënat e mëpasme të numërimeve (shih tabelën 3.13). Rënia në shifrat e vitit 1914 
pasqyron humbjen e Maqedonisë dhe të Janinës gjatë luftërave ballkanike, por nëse ia 
shtojmë popullsinë e trojeve të humbura ashtu siç del në numërimin e vitit 1906, pra 
2,455,329, popullsisë së vitit 1914, shifra 20,975,345, që del pas kësaj, është e 
krahasueshme, veçanërisht në dritën e shifrës së përgjithshme të vitit 1910, prej 
20,706,170 banorësh. Kjo mbështetet duke krahasuar shifrat e bullgarëve e të grekëve që 
lanë Perandorinë, si dhe shifrat e çifutëve që mbetën në Selanik.  
 
 

Tabela 3.11. Përbërja e popullsisë osmane në vitin 1897 
Mileti Meshkuj Femra Gjithsej Përqindja 
Myslimanë 7,499,798 6,612,147 14,111,945 74.07 
Grekë 1,341,049 1,228,863 2,569,912 13.49 
Armenë 
ortodoksë 

546,030 496,344 1,042,374 5.47 

Bullgarë 449,286 380,903 830,189 4.36 
Katolikë 65,912 54,567 120,479 0.64 
Çifutë 117,767 97,658 215,425 1.13 
Protestantë 22,963 21,397 44,360 0.24 
Latinë 12,280 10,055 22,335 0.12 
Maronitë 15,262 17,154 32,416 0.17 
Kaldeas 3,866 1,902 5,768 0.03 
Siriakë 19,500 16,054 35,554 0.18 
Magjypë 10,309 9,241 19,550 0.10 
Gjithsej 10,104,022 8,946,285 19,050,307 100.00 
 
Burimi: “İstatistik-i Umumî”, f. 15, 16; shifrat vijnë nga numërimi zyrtar 
osman/numërimet e kartës së identitetit, që pasuroheshin vazhdimisht me të dhënat e 
fundit në Departamentin e Numërimit dhe në Ministrinë e Policisë – shih BVA, 
“Teşkilat-ı Devair”, dosja 26/1 – 3. 
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Tabela 3.12. Popullsia osmane sipas fesë, 1884 – 1897 
Viti  Myslimanë  Jomyslimanë  Gjithsej 
1884 12,590,352 4,553,507 17,143,859 
1885 12,707,638 4,578,774 17,286,412 
1886 12,824,924 4,603,041 17,427,965 
1887 12,942,210 4,637,308 17,579,518 
1888 13,059,496 4,661,579 17,721,075 
1889 13,176,782 4,685,842 17,862,624 
1890 13,294,068 4,701,109 17,995,177 
1891 13,411,354 4,734,376 18,145,730 
1892 13,411,361 4,763,381 18,174,742 
1893 13,578,647 4,776,738 18,355,385 
1894 13,645,903 4,804,942 18,450,845 
1895 13,763,249 4,832,149 18,595,398 
1896 13,890,910 4,848,849 18,739,759 
1897 14,111,945 4,938,362 19,050,307 
 
Burimi: “İstatistik-i Umumî”, f. 15; Biblioteka e Universitetit të Stambollit, TY5651. 
 
 
 
 

Tabela 3.13. Popullsia osmane sipas fesë më 1906 dhe 1914 
 1906 1914 
Myslimanë 15,518,478 15,044,846 
Grekë  2,833,370 1,792,206 
Armenë  1,140,563 1,294,831 
Bullgarë  762,754 14,908 
Çifutë  256,003 187,073 
Protestantë  53,880 - 
Të tjerë  332,569 186,152 
Gjithseja 20,897,617 18,520,016 
 

a E përgjithshmja për vitin 1910 ishte 20,706,170, një rritje me mbi 
240,000 në krahasim me shifrën e 1906-ës. 
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E përgjithshmja prej 1,918,010 banorësh tregon për humbje të mëdha popullsie kur 
vlerësohet se mijëra myslimanë kishin ikur në anën osmane. Atëherë, duke përdorur 
shifrën 20,975,345 për vitin 1914, shohim se rritja e përgjithshme e popullsisë shkonte 
mesatarisht 0.6 përqind nga viti 1897, thuajse e njëjta siç kishte qenë në vitet e 
shkuara.359 
 
 
 
Jeta urbane 
 
Jeta urbane ndryshoi dukshëm gjatë mbretërimit të Abdylhamitit II. Në Stamboll, Izmir, 
Edrene, Selanik e qytete të tjera të mëdha rrugët e trotuaret tani ishin të shtruara e të 
ndriçuara me llampa gazi dhe mbaheshin të pastra e të sigurta. Karro publike rrugësh, të 
tërhequra nga kuaj, përdoreshin zakonisht nga koncesionarët e huaj. Kishte me mijëra 
tregtarë të vegjël që shisnin mallra e artikuj luksi nga çdo kënd i botës. Zyrat e panumërta 
postare, linjat telegrafike dhe anijet me avull siguronin komunikimi të brendshëm e të 
jashtëm. Shërbime bashkëkohore mjekësore zhdukën murtajën si një kërcënim të madh, 
duke i dhënë shtetasve të zakonshëm një jetë shumë më të këndshme e më të sigurt se 
ç’kishte qenë e mundur vetëm një shekull më parë. 
 
Mbi të gjitha, grumbullimet urbane në Perandori shquhej shquheshin në qytetin e madh të 
Stambollit, ende kryeqytet i një perandorie të gjerë, ndoshta qyteti më kozmopolit i botës, 
ku shumë popuj të popuj të Perandorisë përziheshin me banues të huaj e vizitorë që vinin 
nga i gjithë globi. Ky qytet, që ishte më i privilegjuari ndër qytetet e Perandorisë, 
pasqyronte në shpirtin dhe në fytyrën e vet modernizimin që kishte ndodhur në Perandori 
gjatë gjysmëshekullit që kishte kaluar. Mirëpo edhe Stambolli kishte problemet e tij, 
kryesisht të lidhura me përpjekjet për të asimiluar një popullsi që zgjerohej shumë shpejt, 
e cila u rrit nga 391,000 burra e gra më 1844 në 430,000 më 1856, pikërisht pas Luftës së 
Krimesë, në 547,437 në vitin 1878 dhe pastaj, në një shpërthim tjetër, në 851,527 në vitin 
1886, mbi 100 përqind në vetëm 40 vjet. Kjo përfshinte afro 100,000 shtetas të huaj që 
erdhën për të banuar në këtë qytet gjatë të njëjtës periudhë. Shkalla e lindjes në Stamboll 
nuk ishte më e lartë se tjetërkund dhe rritja e shpejtë nuk erdhi si rrjedhim i natyrshëm i 
rritjes së shpejtë të qeverisjes e të biznesit në qytetin kryesore të një perandorie të madhe, 
por erdhi si pasojë e vërshimit të mijëra refugjatëve myslimanë, ndërsa Stambolli 
shërbente si një pikë tërheqjeje për të gjithë ata që iknin nga Evropa, Rusia e madje edhe 
nga Algjeria. Qeveria vazhdoi t’i shtynte ata për në zonat fshatare sa më shpejt që ata të 
mund të sistemoheshin, por edhe kjo do të thoshte se përsëri në Stamboll kishte deri në 
200,000 refugjatë që bridhnin njëherësh rrugëve të kryeqytetit, të shqetësuar, zakonisht të 
papunë, të mbajtur me lëmoshë nga qeveria e nga xhamitë, duke iu bërë barrë burimeve 

                                                 
359 Shifrat e popullsisë për vitet 1884-1897 vijnë nga “İstatistik-i Umumî”, f. 15; për vitin 
1906, nga Biblioteka e Universitetit të Stambollit, dorëshkrimi TY 947; për vitin 1910, 
nga “İhsasiyat-ı Maliye”, III, 809; dhe për vitin 1914, nga “Tableaux des divers éléments 
de la population dans l’Empire Ottoman au 1er mars 1330/14 mars 1914”, 
Kostandinopojë, 1919. 
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të qytetit e shërbimeve shëndetësore, kurdoherë të gatshëm të ngrinin zërin për të 
shprehur vuajtjet dhe zhgënjimin e tyre. Problemi zgjati gjatë një pjese të madhe të 
mbretërimit të Abdylhamitit, sikurse tregojnë shifrat e vona të popullsisë për qytetin, 
903,482 banorë në vitin 1897, 864,566 në vitin 1910 dhe 909,978 banorë pas vërshimit të 
refugjatëve si pasojë e luftërave ballkanike. Në vitin 1927, pasi luftërat e dhjetuan 
popullsinë osmane dhe e rrënuan Perandorinë, numri i popullsisë për Stambollin zbriti në 
690,857 përpara se të fillonte të ngjitej përsëri gjatë viteve të Republikës. 
 
Të gjithë elementët e popullsisë kontribuan në rritjen e Stambollit mes viteve 1878 dhe 
1886 (shih tabelën 3.14), të vetmet vite, për të cilat kemi analiza të hollësishme. 
Myslimanët u rritën me 90 përqind, grekët me 60 përqind, armenët me 53 përqind dhe 
çifutët me 131 përqind. 
 
Shërbimi qeveritar mbeti kryesisht monopol mysliman, me 95.4 përqind të pozitave të 
mbajtura prej myslimanëve dhe vetëm 4.6 përqind prej pjesëtarëve të pakicave. Në të 
vërtetë, 11.4 përqind e të gjithë myslimanëve që banonin në qytet, punonin në njëfarë 
mënyre për qeverinë. Ndërsa çereku i popullsisë myslimane merrej me tregti e industri, 
kjo ndodhte vetëm me 39 përqind të të gjithë atyre që merreshin me këto punë në 
krahasim me 61 përqind të pakicave. Mes këtyre të fundit, thuajse të gjithë bullgarët që 
banonin në Stamboll (81.4 përqind) ishin në tregti e industri, sikurse ishin 43 përqind e 
armenëve, 36.8 përqind e grekëve dhe 31 përqind të çifutëve. Dëshira për arsimim mes 
pakicave të krishtera duket, gjithashtu, qartë në angazhimin e 52 përqind të të gjitha 
hapësirave të mundshme për studim në qytet pavarësisht nga numri i tyre më i vogël. 41 
përqind e grekëve dhe 38.6 përqind e armenëve ishin studentë, ndërsa vetëm 36 përqind e 
myslimanëve dhe e çifutëve studionin (shih tabelën 3.15). 
 

Tabela 3.14. Përbërja fetare e Stambollit, 1844 – 1886 
 1844  

(e llogaritur) 
1856 
(e llogaritur) 

1878 1886 Përpjesëtimi 
i femrave 
me meshkujt 
më 1886 (%) 

Myslimanë 195,836 214,229 203,148 384,836 91 
Grekë 75,994 97,136 96,044 152,741 66 
Armenë 85,438 80,179 97,782 149,590 78 
Bullgarë - - 2,521 4,377 10 
Katolikë 10,303 10,874 5,610 6,442 101 
Çifutë 24,083 26,047 19,223 22,394 97 
Protestantë - 468 511 819 82 
Latinë - 1,241 396 1,082 110 
Të huaj - - 122,202 129,243 - 
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Burimet: Shifrat për vitet 1844 dhe 1856 vijnë nga Biblioteka e Universitetit të 
Stambollit, TY8949; ato për 1878 dhe 1886 nga “Bâ İrade-i Seniye Cenâb-ı Padişahi bua 
icra olunan Tahrir-i sabık yoklaması mucibince Der Saadet ve Bilad-ı selasede mevcut 
nüfusun İstatistik Cetvelidir”, Stamboll, 1302, shkurtuar që tani e tuje me “Der Saadet 
nüfus”, f. 2 – 4. Të dhënat për numërimin e viteve 1844 dhe 1856 përfshijnë vetëm 
shtetasit meshkuj, pasi ata ishin veçuar për qëllime tatimi dhe rekrutimi; kështu, për të 
siguruar shifra kooperative me tabelat e fundit, disa përpjesëtime të grave e të burrave që 
gjenden në të dhënat e vitit 1886 janë përdorur për të llogaritur shifrën e popullsisë 
femërore dhe për të nxjerrë një numër të përgjithshëm në dy raportet e mëhershme. 
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Administrata 
 
Kishte edhe një numër fushash të tjera, në të cilat u ndie dora reformuese e sulltanit. Në 
administratë, hapat e parë u hodhën gjatë periudhës së shkurtër të parlamentit, kur u 
shpallën rregullime të rëndësishme ligjore për organizimin provincial e bashkiak. 
Rregullimi Provincial i vitit 1876 u shty me kërkesat e deputetëve jomyslimanë për 
përfaqësim të barabartë të bashkëfetarëve të tyre në këshillat konsultativë, pavarësisht 
nga përpjesëtimi i tyre i vogël në popullsinë e përgjithshme, por kjo, në përfundim, u 
hodh poshtë për të mbështetur përfaqësimin përpjesëtues të grupimeve të mëdha 
ekonomike e fetare. Ndihmesa më e rëndësishme e rregullimit të ri dhe, njëkohësisht, 
përmirësimi i parë madhor i sistemit provincial të vitit 1864, qe krijimi i një niveli të ri të 
qeverisjes, komuna apo nahija (nahiye), e përbërë nga fshatra fqinjë të një kazaje që 
kishin mes 5,000 dhe 10,000 banorë. Atyre iu dha administratori (müdür) e këshilli 
konsultativ dhe ato vepronin në lidhje me çështje si vlerësimi dhe grumbullimi i taksave, 
punët publike vendore, bujqësia dhe arsimi. Këshillat provinciale tani u kthyen në 
kuvende të përgjithshme të përfaqësuesve të zgjedhur në sanxhaqe për afate 
katërvjeçare.360 
 
Një ligj i ri bashkiak u përgatit për Stambollin, duke ruajtur, pak a shumë, organizimin e 
mëparshëm. Kryetari i bashkisë (şehir emini) ndihmohej nga një këshill prej gjashtë 
anëtarësh, por qyteti tani ishte i ndarë në 20 departamente, secili i administruar nga 
këshilla të zgjedhura me 8 deri në 12 anëtarë që ndihmonin muhtarët dhe komisarët e 
policisë të kryenin detyrën e tyre.361 Numri i madh i qarqeve doli shpejt të ishte aspak 
praktik dhe shumë i kushtueshëm dhe në vitin 1880 ato u reduktuan në dhjetë.362 Krahas 
kësaj, u vu në jetë Ligji Bashkiak për provincat, duke siguruar një organizim bashkiak të 
çdo qyteti e qyteze në Perandori nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Brendshme. Këshillat 
vendore administrative zgjidhnin kryebashkiakun (muhtar) mes anëtarëve të tyre dhe 

                                                 
360 Zabıt Ceridesi, I, 62-66, 82-87, 91-98, 105-113, 122-129, 132-136, 160-168, 191-194; 
Sait Paşa, “Hatırat”, I, 208-210; Düstur1, III, 93; Aristarchi, V, 50; BVA, Meclis-i 
Tanzimat, V, 10; Meclis-i Mahsus 2382; duke qenë se kuvendi ishte pezulluar, 
dokumenti hyri në fuqi si një vendim i përkohshëm (kararname) i sulltanit, një lloj i ri 
ligji, dhe nuk u shpall deri në vitin 1896; Young, I, 99-105; Düstur1, III, 120, VI, 224; 
BVA, Yıldız K37/Z47/47). 
361 27 Ramazan 1294/5 tetor 1877 – BVA, Meclis-i Tanzimat, V, 28-38; Düstur1, IV, 
420-553; Ergin, “Belediye”, II, 31; Young, VI, 151-155 (janë kapërcyer nenet 10-62), 
Yıldız K37/Z47/302. 
362 BVA, İrade, Şurayı Devlet 346. 
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kuvendet bashkiake, përfshirë përfaqësuesit e qeverisë e të këshillave, mblidheshin dy 
herë në vit për të miratuar buxhetet bashkiake.363 
 
Në përgjigje ndaj ndërhyrjes në rritje të përfaqësuesve të fuqive të mëdha në punët 
administrative osmane, Abdylhamiti u mundua të qendërsojë kontrollin mbi guvernatorët 
dhe nëpunësit civilë në Perandori, shpesh duke vendosur linja të drejtpërdrejta 
komunikimi mes tyre dhe pallatit krahas lidhjeve të tyre zyrtare me Ministrinë e 
Brendshme. Kjo e fundit, nga ana e saj, zhvilloi një sistem tejet të qendërsuar që nuk 
lejonte shmangie nga rregullimet qendrore, duke urdhëruar që edhe shpenzimi apo 
veprimi më i vogël të kryhej vetëm me autorizimin paraprak të Stambollit. Në programin 
e tij të reformave të vitit 1879, Abdylhamiti kishte theksuar nevojën e zhvillimit të 
shërbimit qeveritar në atë lloj karriere të nderuar që kishte qenë dikur, si dhe për të 
institucionalizuar strukturën e gjerë burokratike, të ngritur nga Tanzimati, por duke 
përmirësuar, njëkohësisht, edhe efikasitetin e saj. Për t’u siguruar për përgatitjen e mirë të 
zyrtarëve, u zgjerua më tej sistemi i arsimit shekullar. Para së gjithash, Shkolla e 
Shërbimit Civil (Mekteb-i Mülkiye) u riorganizua e u zgjerua dhe shkolla të reja u hapën 
për të përgatitur zyrtarë ekspertë në ligj (Mekteb-i Hukuk) dhe në financë (Mekteb-i 
Maliye). Diplomave të tyre u jepej përparësi kryesore sa herë që kishte vende të lira në 
shërbimin civil të provincave. Ngritja e Komisionit të Shërbimit Civil dhe të Komisionit 
të Regjistrimit të Çështjeve të Nëpunësve Civilë mund të ketë shkurajuar iniciativën, por 
standartet e përgjithshme të efikasitetit dhe të ndershmërisë u përmirësuan.364 
 

Tabela 3.15. Përbërja e popullsisë së Stambollit  
sipas punësimit në vitin 1886 

 Shërbim qeveritar Tregti e industri Studentë Fetarë dhe fëmijë Pyetur 
gjithsej 

Mileti Numri Përqindja 
e përgj. e 
popullsisë 

Numri Përqindja 
e përgj. e 
popullsisë 

Numri Përqindja 
e përgj. e 
popullsisë 

Numri Përqindja 
e përgj. e 
popullsisë 

 

Myslimanë 22,984 11.4 51,073 25.4 73,199 36.4 54,083 26.8 201,339 
Grekë 348 0.04 33,866 36.8 37,717 41.0 19,873 21.6 91,804 
Armenë 494 0.06 35,979 43.0 32,399 38.6 14,998 17.8 83,870 
Bullgarë 1 - 3,238 81.4 634 15.9 104 2.6 3,977 
Katolikë 155 4.9 1,783 55.5 845 26.3 426 13.3 3,209 
Çifutë 99 0.04 6,984 31.1 8,067 36.2 7,244 32.3 22,394 
Protestantë 3 0.06 123 25.3 218 44.7 144 29.4 488 
Latinë 28 5.3 251 47.5 140 26.5 109 20.7 528 
Gjithsej 24,112  133,297  153,219  96,981  407,609 

 
Burimi: “Der Saadet Nüfus”, f. 6. 
 

                                                 
363 Düstur1, IV, 528-570; Young, I, 69-84; BVA, Meclis-i Tanzimat, V, 39-51; Devereux, 
198-199; Zabıt Ceridesi, I, 276-282, 300-320, 364-365. 
364 Düstur1, IV, 823; BVA, Meclis-i Tanzimat, VI, 67; BVA İrade, Meclis-i Mahsus 
2974. 24 muharrem 1297/11 janar 1880 – Düstur1, IV, 491, 753; BVA, İrade Şurayı 
Devlet 2735. 
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U vendos një sistem i ndërlikuar pagesash. Ai i përshtati të gjithë zyrtarët në një varg 
hapash pagese sipas rangut e pozitës, duke i dhënë fund favoritizmit që shpesh kishte 
sjellë ngritjen e të ardhurave në të mirë të një pakice të privilegjuar. Kryevezirit iu dha 
një rrogë prej 25,000 kurushësh në muaj, ministrave 20,000 kurushë, nënsekretarëve 
10,000 kurushë, drejtorëve vendorë apo mydyrëve (müdür) nga 3,000 deri në 10,000 
kurushë, sipas rëndësisë së departamenteve të tyre, ndërsa shkruesve të burokracisë nën 
1,000 kurushë, sipas rëndësisë së departamenteve të tyre. Posti i guvernatorit të provincës 
u nda në tre rangje rrogash që shkonin në 20,000, në 17,000 apo në 15,000 kurushë në 
muaj. Rroga të ngjashme të larta iu dhanë anëtarëve të klasave ushtarake e fetare për t’u 
hequr joshjen e të kërkuarit të ryshfeteve, por këta të fundit përsëri mbetën një problem 
serioz kur problemet financiare të qeverisë e bënë të pamundur që atyre t’u paguheshin 
rrogat në kohë dhe të plota. 
 
 
 
Zhvillimi ushtarak 
 
Vitet e para të mbretërimit të tij, Abdylhamiti ia kushtoi në një masë të madhe kujdesit 
për modernizimin e forcave të tij të armatosura. Ndoshta ndryshimi më i rëndësishëm 
ishte rimarrja prej sulltanit e rolit të vjetër ushtarak të paraardhësve të tij. Ai rimori 
pozitën e kryekomandantit, që parashikonte kushtetuta e vitit 1876, e transferoi seraskerin 
në një pozicion kryesisht të ndërvarur dhe ushtroi kompetencat e tij drejtpërdrejt në një 
radhë komisionesh ushtarake. Komisioni i Lartë i Mbikëqyrjes Ushtarake (Teftiş-i 
Umumi-i Askeri Komisyon-u Âlisi) u organizua nën drejtimin vetjak të sulltanit për të 
hetuar ushtarakët dhe për të kthyer në ligje ndryshimet e nevojshme. Gazi Ahmet Muhtar 
pashai shërbente si drejtor ekzekutiv dhe anëtarësia shkonte në afro 40 oficerë ushtrie me 
përvojë, përfshirë një numër nga ata që ishin të mbrojturit e fshehtë të sulltanit, të cilët 
vepronin si sytë dhe si veshët e tij në ushtri. Asistenca e huaj teknike vinte kryesisht nga 
Gjermania, e cila vlerësohej si më objektive ndaj osmanëve për shkak të mungesës së 
interesave të saj të drejtpërdrejta në Lindjen e Mesme. Helmut fon Moltke (Helmuth von 
Motlke), tani shef i Shtabit të Përgjithshëm gjerman, dërgoi një numër prej oficerëve të tij 
më të mirë, mes të cilëve Fon der Golcin (von der Goltz), që i kishte shërbyer sulltanit 
për më shumë se dhjetë vjet e që më vonë do të kthehej për të komanduar ushtrinë e 
provincave gjatë Luftës I Botërore. 
 
Sulltani kishte synuar fillimisht të modernizonte të gjitha forcat e tij të armatosura, por 
kufizimet financiare e detyruan atë të vinte theksin në besueshmërinë tradicionale të 
osmanëve në fuqinë e tokës. Forcat detare, të përforcuara në kohën e Abdylazizit, ranë në 
një gjendje rënieje relative dhe Perandoria u mbështet kryesisht në industrinë gjermane 
për topa e armë të tjera. Mes viteve 1885 dhe 1888, topa të stërmëdhenj, të prodhuar nga 
Krupi (Krupp), u vunë për të mbrojtur ngushticat, si dhe linjën e mbrojtjes së Çatallxhasë 
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në veri të Stambollit.365 Pushka bashkëkohore gjermane “Mauzer” zëvendësoi shpejt 
karabinat arkaike, të përdorura më parë nga osmanët.366 Shtabi i Përgjithshëm (Erkân-ı 
Harbiye) u riorganizua dhe u kufizua kryesisht në përgatitjen e studimeve të stafit dhe të 
mbledhjes së të dhënave e të statistikave mbi ushtrinë, ndërsa nj Stafi i Dytë i 
Përgjithshëm (Maiyet-i Seniye Erkân-ı harbiye) u ngrit për të përcjellë vullnetin e 
sulltanit drejtpërdrejt në strukturën ushtarake. 
 
Në vitin 1886, sistemi i rekrutimit u riorganizua dhe u bë më i kuptueshëm. Qarqet e 
ushtrisë u bënë edhe rajone rekrutimi, ndërsa qendrat rezervë (redif) morën në dorëzim 
detyrën e emërimit e të procesimit të rekrutëve dhe të sigurimit se vetëm burrat fizikisht 
të aftë do të merreshin në ushtri. U bënë përpjekje për të zgjeruar detyrimin e shërbimit 
ushtarak ndaj të gjithë meshkujve myslimanë të moshës 20 vjeç e sipër, megjithëse 
përjashtimet tradicionale të banorëve të Stambollit e të rrethinave të tij u ruajtën bashkë 
me ato të Shqipërisë, të Hixhazit dhe të Nexhdit në Arabi, si dhe të Tripolit e të Bengazit 
në Afrikën e Veriut. Turkmanët, kurdët dhe arabët u përjashtuan, por refugjatët turq që 
kishin emigruar u përfshinë në detyrimin ushtarak, duke siguruar një burim të ri e të 
rëndësishëm për ushtrinë.367 Sigurimi i zëvendësuesve vetjakë (bedel-i şahsi), më së 
fundi, u shfuqizua, por përjashtimi me pagesë vazhdoi (shih f. 100 – 101). Studentët e 
shkollave fetare e shekullare përjashtoheshin nga shërbimi ushtarak për sa kohë që 
vazhdonin studimet e tyre. Tani vetëm tre vjet shërbim i detyruar ushtarak ishin të 
detyruar, të pasuara nga gjashtë vjet në rezervat aktive (ihtiyat), nëntë në rezervat 
inaktive (redif) dhe dy në shtëpi si rojë (mustahfız). 
 
Një shtesë e rëndësishme që iu bë ushtrisë gjatë viteve të fundit të mbretërimit të 
Abdylhamitit ishte kalorësia “Hamidije” (1891), e përbërë nga burra prej fiseve kurde e 
turkmane të Anadollit Lindor. Fillimisht, ajo qe organizuar për t’iu kundërvënë forcave 
kozake ruse në Krime368 dhe për të kontrolluar vetë fiset duke e bërë organizimin e ri 
përgjegjës për ta. Kalorësia u formua në fillimi në zonat nomade pranë kufirit rus në 
provincat e Vanit, të Bitlisit dhe të Erzurumit, me afro 50,000 njerëz që u thirrën në 
shërbim dhe u grupuan në regjimente secili me 768 deri në 1,142 njerëz.369 Çdo fis 
siguronte një apo më shumë regjimente, ndërsa fise më të vogla furnizonin regjimente të 
bashkuara. Njerëzit e thirrur paguheshin vetëm kur ishin në shërbim, por ata dhe familjet 
e tyre përjashtoheshin nga të gjitha taksat, përveç të dhjetës dhe të taksës së kafshëve. 
Armët parashikohej të siguroheshin vetëm kur ata të përfshiheshin në luftim, por në të 
vërtetë shumica e tyre u mjaftuan me armët e veta.370 Të rinjtë zakonisht hynin në 
                                                 
365 Von der Goltz, “Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz 
Denkürdigkeiten”, Berlin, 1929, f. 124-125; Griffeths, f. 68-69. 
366 FO 195/2053, 22 maj 1890. 
367 Young, II, 395; Griffeths, f. 75-84; “Asakir-i Nizamiye-i Şahanenin Suret-i Ahzını 
Mübeyyin Kanunname-i Hümayun”, Stamboll, 1302. 
368 FO 195/1718, 5 maj 1891. 
369 FO 195/1718, 5 maj 1891. 
370 FO 195/1981, 30 dhjetor 1897; Griffeths, f. 122. 
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moshën 17-vjeçare, shërbenin dhe mësonin për tre vjet, pastaj shërbenin në forcat e 
rregullta (nizam) deri në moshën 30-vjeçare, pas së cilës bashkoheshin me njësitë rezervë 
deri në moshën 40-vjeçare. Regjimentet komandoheshin nga krerët e fiseve, por oficerët e 
rregullt të ushtrisë vazhdonin të stërvisnin të tjerët dhe të siguronin zbatimin e urdhërave 
në tërësi. U organizua Shkolla Fisnore (Aşiret Mektebi) për të stërvitur oficerë turkmanë 
e kurdë vendës, por prej saj nuk u diplomuan në asnjë vit më shumë se 15 vetë. Disa 
oficerë të paemëruar, gjithashtu, dërgoheshin në shkollat e rregullta ushtarake e të 
kalorësisë për stërvitje e më pas ktheheshin në njësitë e zonave ku jetonin. Ata përbënin 
shumicën e komandantëve në këto zona. Forca e re fisnore “Hamidije” u rrit mjaft shpejt, 
në 40 regjimente në vitin 1892, në 56 në vitin 1893 dhe në 63 në vitin 1899 dhe u përdor 
për të shtypur terrorizmin në Anadollin Lindor. Sidoqoftë, propozimet për të zbatuar 
metoda të ngjashme në pjesë të tjera të Perandorisë nuk u vunë asnjëherë në jetë371 dhe 
sistemi doli jashtë përdorimit pas rrëzimit të Abdylhamitit. 
 
 
 

                                                 
371 Griffeths, f. 123-124. 
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Drejtësia 
 
Aspekti më i vështirë i sferës gjyqësore ishte mungesa e unitetit. Kishte të paktën katër 
sisteme gjykatash që vepronin në Perandori, të mbikëqyrura nga autoritete të ndryshme 
qeveritare. Secili ushtronte drejtësinë ndaj grupeve të ndryshme të njerëzve sipas 
metodave e ligjeve të ndryshme. Gjykatat shekullare nazmije merreshim me çështje 
penale e civile mes shtetasve osmanë, përveç çështjeve të martesës, të vdekjes, të divorcit 
dhe të trashëgimisë, për të cilat kujdeseshin ende gjykatat e mileteve. Gjykatat konsullore 
kishin juridiksion në mosmarrëveshje tregtare të lidhura me shtetasit e tyre dhe me 
çështje të tjera që ishin veçuar për to nga traktatet e kapitullimeve. Gjykatat tregtare të 
përziera trajtonin mosmarrëveshje të natyrës tregtare mes shtetasve osmanë e jo-osmanë 
të kombësive të ndryshme. Gjykatat nizamije dhe gjykatat e përziera tregtare ishin nën 
juridiksionin e Ministrisë së Drejtësisë; gjykatat fetare myslimane ishin nën kontrollin e 
zyrës së shejhulislamit; gjykatat fetare jomyslimane ishin në drejtimin e Ministrisë së 
Jashtme dhe të zyrës së Kryeministrit; dhe gjykatat konsullore mbeteshin nën kontrollin 
dhe mbikëqyrjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Çdo trup mbikëqyrës zbatonte 
rregulla e standarde të ndryshme, duke e ndërlikuar më tej gjendjen. 
 
Ky ndërtim i ndërlikuar paraqiste shumë vështirësi. Gjykatësit në gjykatat nizamije e 
myslimane paguheshin kryesisht nga palët ndërgjyqëse në formën e honorareve, ndërsa 
nuk merrnin rroga nga fondacionet fetare apo nga thesari perandorak. Sidoqoftë, 
pavarësia financiare nuk e zhdukte ndikimin administrativ, pasi qeveria ushtronte kontroll 
nëpërmjet pushtetit të saj për të emëruar e shkarkuar gjykatësit. Për më tepër, vetë 
gjykatësit nxiteshin që t’i zëvendësonin të ardhurat e tyre me ryshfete nga palët. Burrat e 
Tanzimatit premtonin shpesh se gjykatat do të ishin të pavarura nga qeveria, por Këshilli 
i Shtetit dhe gjykatat e apelit në Stamboll mbetën në kontrollin e drejtpërdrejtë të 
kryevezirit, ndërsa gjykatat e provincave mbikëqyreshin nga guvernatorët dhe vartësit e 
tyre. Nuk mund të thuhet, gjithashtu, se gjykatat konsullore ishin larg veseve, duke qenë 
se ata që mund të paguanin, favorizoheshin shpesh. Mbi të gjitha, gjykatat nizamije ishin 
shumë të ngarkuara. Çështjet shpesh shtyheshin për muaj të tërë, ndërsa i akuzuari 
mbahej në burg pa u gjykuar. Megjithëse mundësitë e apelit ekzistonin, ato ishin kaq të 
ndikueshme nga gjykatësit fillestarë dhe nga zyrtarët e qeverisë, saqë rrallë ndodhte që 
një i dënuar të mund të paraqiste çështjen e tij përpara se të kishte vuajtur shumë vite të 
dënimit.372 Nuk kishte shkolla për të përgatitur gjykatësit në sistemet ligjore shekullare të 
zbatuara në gjykatat nizamije dhe Tanzimati ngurroi të ndërhynte në gjykatat fetare 
myslimane nga frika e nxitjes së armiqësisë së ulemasë.373 Shumica e gjykimeve 
zbatoheshin nga ushtritë provinciale, duke i dhënë shtetasit pak mundësi për të ushtruar të 
drejtat e tij. Dhe, natyrisht, kjo është arsyeja, për të cilën shtetasit e huaj në Perandori 
këmbëngulnin të qëndronin nën juridiksionin e gjykatave të tyre konsullore. 
 

                                                 
372 Karal, OT, VIII, 342-343. 
373 Karal, OT, VIII, 343. 
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Kushtetuta e 1876-ës i kishte njohur këto vështirësi, por kishte bërë pak për t’i kapërcyer 
ato. Ajo shprehte parime të përgjithshme se të drejtat e secilit duhet të mbrohen, se 
gjykatësit duhet të jenë të pavarur nga kontrolli i qeverisë dhe se duhen siguruar mbrojtës 
publikë për të varfërit. Këto parime i ishin lënë parlamentit që t’i zgjidhte, por kur ai u 
shpërbë, reforma gjyqësore iu la sulltanit. në programin e reformës të vitit 1879, 
Abdylhamiti saktësoi një numër të rëndësishëm reformash gjyqësore që ai dëshironte të 
zbatonte: 
 

“1. Veprim të plotë për të zbatuar ligjin për organizimin dhe detyrat e gjykatave 
shekullare; 2. Përgatitja e ligjit për procedurat në gjykatat parësore; 3. Përgatitja e 
ligjit për procedurat në gjykatat e apelit; 4. Përgatitja e një rregullimi ligjor për 
zbatimin e vendimeve ligjore; 5. Siç është vepruar tashmë në Stamboll, të bëhen 
edhe në personelet e gjykatave të shkallës së parë të çdo province, komune e 
qarku emërimet e zyrtarëve të veçantë për të zbatuar vendimet e gjyqeve për të 
hequr nga duart e zyrtarëve të ushtrisë detyrën e rëndësishme të zbatimit të 
vendimeve ligjore; 6. Emërimi i inspektorëve gjyqësorë në çdo provincë; 7. 
Emërimi i prokurorëve publikë në gjykatat provinciale të apelit dhe i 
ndihmësprokurorëve publikë në gjykatat e shkallës së parë të komunave; dhënia 
fund e frikës ndaj gjykatave nga ana e akuzuesve dhe e mbrojtësve duke emëruar 
si prokurorë publikë në gjykatat më të ulëta njerëz të kualifikuar; 8. Ndarja e 
gjykatave të apelit dhe e atyre parësore në provinca në dy seksione, të quajtura 
“civile” dhe “të krimeve”, dhe emërimi i nënkryetarit për secilën prej gjykatave të 
apelit.”374 

 
Këto qëllime e të tjera si këto plotësuan një varg ligjesh të nxjerra gjatë viteve që pasuan. 
 
Hapi i parë qe riorganizimi dhe zgjerimi Ministrisë së Drejtësisë, të ngritur fillimisht nga 
Aliu në vitin 1870. Një rregullim tjetër i rëndësishëm, i nxjerrë më 4 maj 1879, i dha 
ministrisë të drejtën jo vetëm për të kontrolluar gjykatat nizamije, por edhe gjykatat e 
apelit në Këshillin e Shtetit dhe gjykatat fetare, me përjashtimin e vetëm të gjykatave 
myslimane, të cilat mbetën nën kontrollin e shejhulislamit. Ministria u nda në 
departamente për të trajtuar drejtësinë e krimeve dhe atë civile, gjykatat e mileteve të 
jomyslimanëve dhe gjykatat e përziera tregtare. Ministri u bë anëtar i Këshillit të 
Ministrave për herë të parë, çka i dha atij dhe këshilltarëve të tij kompetenca për të 
zhvilluar legjislacionin e tyre.375 Shkolla e Ligjit (Mekteb-i Hukuk-u Şahane), e ngritur 
në vitin 1878 për të përgatitur nëpunës civilë dhe gjykatës të gjykatave nizamije, u 
zgjerua me shpejtësi gjatë dhjetëvjeçarit që pasoi, duke nxjerrë deri në 100 të diplomuar 
të mirëpërgatitur çdo vit. Kur dolën gjykatësit e rinj, sistemi i gjykatave nizamije u shtri 
në provinca më të largëta, ndërsa gjykatat e krimeve dhe ato civile u ndanë në gjykata 
parësore (bidayet) dhe në gjykata të apelit (istinaf), mbuluar nga Gjykata e Apelit 
(Mahkeme-i Temyiz) në Stamboll. U hapën gjykata të reja tregtare (Ticaret Mahkemesi) 

                                                 
374 Shaw, “Promise of Reform”, f. 361. 
375 Düstur1, IV, 125-131; BVA, “Meclis-i Tanzimat”, VI, 83-87, İrade, Şurayı Devlet 
2471. 
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në qendrat kryesore tregtare.376 Një varg rregullimesh pasoi për të mundësuar që vetëm 
ekspertët më të aftë ligjorë do të emëroheshin si gjykatës, se ata do të merrnin rrogat e 
shpërblimet që meritonin dhe se të paaftët e të korruptuarit do të largoheshin e do të 
ndëshkoheshin.377 
 
Në vitet 1880 dhe 1881, u shpallën dy ligje për të përmbushur vullnetin e sulltanit për 
procedura standarde dhe të rregullta që do të pasoheshin në gjykatat penale e civile, duke 
i dhënë qytetarit sigurinë se ai do të gjykohej me drejtësi pa ndërhyrjen e zyrtarëve të 
shtetit apo të tjetërkujt.378 Të drejtat dhe detyrimet e paditësve dhe të zyrtarëve të kopshtit 
u shprehën qartë dhe u siguruan mbrojtës publikë. Ligje shtesë saktësuan detyrimet e 
juristëve. Gjykatësve dhe vartësve të tyre iu caktuan rroga dhe atyre iu lejua të mbanin jo 
më shumë se një të pestën e honorareve të gjyqit, duke e dërguar pjesën tjetër në thesar. 
Policia provinciale e bashkiake bëhej përgjegjëse për zbatimin e vendimeve të gjyqeve 
dhe ushtrisë i ndalohej që të ndërhynte. Rregullime të veçanta u vendosën për të mbrojtur 
shtetasin nga kontrollet arbitrare të banesave pa autorizimin e gjykatave, duke u 
mbështetur në nene të kushtetutës. Sapo diplomoheshin nga shkollat e drejtësisë, 
inspektorët gjyqësorë dërgoheshin në provinca për të siguruar që rregullimet e reja ligjore 
të zbatoheshin. U hapën gjykata të reja të shkallës së parë e të apelit në shumë provinca të 
largëta dhe rastet e prapambetura morën fund. Pagesat e gjyqeve u saktësuan në mënyrë 
të qartë e të prerë dhe gjykatat u bënë, në këtë mënyrë, të hapura për t’u shërbyer edhe 
shtetasve më të varfër.379 
 
Padrejtësive e shkeljeve në sistemin gjyqësor osman nuk iu dha fund më shumë sesa në 
atë të shteteve të tjera, por, në tërësi, u vendos një standard ndershmërie dhe efikasiteti i 
paparë në historinë osmane për të gjithë shtetasit, pavarësisht nga feja. Nën drejtimin e 
një radhe ministrash të drejtësisë, më i mirënjohuri i të cilëve ishte Ahmet Xhevdet 
pashai, ligjet e reja u vunë në jetë. Drejtësia u institucionalizua dhe shtetasit e zakonshëm 
u morën në mbrojtje. Mirëpo intelektualëve e rebelëve u dukej shumë kufizues ky sistem 
dhe kur u akuzuan për shkelje të ligjit, ata protestuan duke thënë se kjo ndodhte për faj të 

                                                 
376 BVA, Yıldız K35/Z44/2250. 
377 Rregullimet ligjore bazë për zgjedhjen e gjykatësve të provincave u nxorrën më 6 dhe 
25 sheval 1296/23 shtator dhe 12 tetor 1879 – BVA, Meclis-i Mahsus 3025 dhe 3007. 
Ato u rishikuan më 7 rebi II 1300/ 13 shkurt 1883 – Düstur1, V, 1058-1062; Young, I, 
182-184; BVA, Nizamat, III, 103; BVA, İrade, Meclis-i Mahsus 4079. Gjykatësit, 
gjithashtu, mbikëqyreshin nga afër prej komisionit “Sixhil-i Ahval” (Sicil-i Ahval) dhe 
mbaheshin regjistrime për të gjitha vendimet e tyre, si dhe për çdo gabim të bërë gjatë 
karrierës; 22 xhemazi II 1305/ 5 mars 1888 – Düstur1, V, 1058-1062; BVA, İrade, 
Meclis-i Vâlâ 4079; Biblioteka e Universitetit të Stambollit, TY3398. 
378 Të dy ligjet u shpallën më 19 xhemazi II 1296/ 13 qershor 1879. Ai i procedurave 
civile është në BVA, Meclis-i Tanzimat, VI, 16, ndërsa ai i procedurave penale në BVA, 
Meclis-i Tanzimat, VI, 98 dhe İrade, Meclis-i Mahsus 508; ligji i fundit u rishikua më 10 
xhemazi I 1313/ 29 tetor 1895 – Düstur1, VII, 31. 
379 BVA, Yıldız K35/Z14 nr. 4. 
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organizimit gjyqësor. Shumica e evropianëve në Perandori dhe e pakicave të varura prej 
tyre ishin shumë paragjykues ndaj myslimanëve dhe nuk donin të lejonin që të 
gjykoheshin në gjykatat osmane pavarësisht nga gjendja e përmirësuar e tyre. Kështu, 
fuqitë e mëdha e kundërshtuan zbatimin e rregullimeve ligjore në gjykatat e përziera e në 
ato konsullore, duke e mbajtur sistemin të ndarë e duke pretenduar se myslimanët ishin të 
paaftë që të gjykonin drejt dhe ndershmërisht jomyslimanët. Megjithëse disa individë të 
njohur vuajtën nga ndërhyrja e pallatit, çështje të tilla u gjykuan shumë rrallë. Kjo kishte 
pak domethënie për mënyrën se si drejtësia u ishte dhënë masave të popullit, të drejtat e 
të cilave mbroheshin tani shumë gjerësisht se në të shkuarën. 
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Arsimi 
 
Për ata që ishin të përkushtuar ndaj programit të reformave dhe të modernizimit të 
Tanzimatit, arsimi shekullar ishte një qëllim praktik, i nevojshëm për të nxjerrë ata lloj 
njerëzish që nevojiteshin për të drejtuar qeverinë, gjykatat dhe ushtrinë. Në programin e 
reformës të vitit 1879, Abdylhamiti këshilloi: “Nëse ka mangësi apo boshllëqe në 
organizimin ekzistues të arsimit publik, këtyre duhet t’u vijë fundi.” Për këtë, ai solli një 
program të gjerë për të zhvilluar shkollat në të gjitha nivelet në mbarë Perandorinë.380 
 
Sidoqoftë, në vitet e para të mbretërimit të tij u bë shumë pak në këtë drejtim. Sistemi i 
vjetër i Tanzimatit, sipas të cilit shkollat ngriheshin me fonde e nisma vendore, kishte 
sjellë një zhvillim relativisht të rastësishëm në Perandori. Ekzistenca e disa sistemeve të 
pavarura shkollore, të administruara nga shteti, nga miletet dhe nga organizma të 
ndryshme të huaja, pengonte zhvillimin e asaj njëshmërie që do të kishte lehtësuar 
reformën e sistemit arsimor. Nuk kishte mësues të mjaftueshëm dhe natyrisht as fonde të 
mjaftueshme. Duke mos pasur një sistem të gjerë të shkollave shekullare fillore, nuk 
kishte shumë nxënës të kualifikuar që të mund të përfitonin nga përgatitja teknike dhe e 
specializuar që ofrohej në shkollat e reja më të larta, ndaj edhe zhvillimi ishte i ulët. 
 
Përparimi i vërtetë ndodhi në vitin 1883, kur sulltani zhvilloi taksën e vjetër shtesë të 
asistencës (iane vergisi) nga një e dhjeta e vendosur mbi të dhjetën që nga viti 1866 për të 
siguruar kapital për bankat bujqësore, në një tatim shtesë prej afro 39 përqind (saktësisht, 
një e shtata e një të katërtës). Dy të tretat e shumës iu kushtuan zhvillimit bujqësor dhe 
një e treta e mbetur, e quajtur Pjesa e Përfitimeve të Arsimit (maarif hisse-i ianesi) u nda 
për ndërtimin e shkollave të reja publike.381 Me një asistencë të tillë, arsimi publik 
shekullar u rrit me shpejtësi (shih f. 112 – 113). Ne nuk kemi statistika të plota në lidhje 
me shkollat e larta teknike në mbretërimin e Abdylhamitit, por dimë se Shkolla e 
Shërbimit Civil nxori 620 të diplomuar mes viteve 1878 dhe 1897; Shkolla Perandorake 
Juridike, 502 mes viteve 1885 dhe 1897; Shkolla Perandorake Mjekësore, 882 nga viti 
1874 në vitin 1897; dhe Shkolla e Arteve Industriale, 352 gjatë të njëjtës periudhë. Pas 
formimit të saj në vitin 1891, në Shkollën Perandorake Veterinare regjistrimet mesatare 
vjetore ishin në katër vitet e para në shifrat 42 studentë, ndërsa u diplomuan 40 në të 
njëjtën periudhë. Në Shkollën Bujqësore të Hallkallësë u regjistruan afro 77 studentë në 
vit mes viteve 1897 dhe 1898 dhe u diplomuan 39 prej tyre. Përqendrimi i shkollave në 
Stamboll paraqiste një problem që u zgjidh duke shpenzuar taksën shtesë të të dhjetës në 
të gjithë Perandorinë, kështu që në vitin 1897, 1 përqind e shkollave fillore, 7 përqind e 
shkollave rushdije dhe 3.6 përqind e idadijeve ndodheshin në Stamboll.382 
 
Aty nga fundi i vitit 1897, sistemi i shkollave ushtarake kishte 29 shkolla rushdije, 
përfshirë 6 në Stamboll dhe 1 në çdo provincë, me 8,247 studentë. Shkollat e larta 
                                                 
380 Shaw, “Promise of Reform”, f. 363. 
381 27 rebi II 1301/ 26 shkurt 1884 – teksti nuk gjendet. 
382 İstatistik-i Umumî, f. 62-63. 
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ushtarake kishin 15,351 studentë, nga të cilët 15,328 myslimanë, 11 çifutë, 10 grekë dhe 
2 armenë. Nga viti 1873 në vitin 1897, Akademia e Luftës nxori 3,918 të diplomuar, 
Shkolla Perandorake Inxhinierike 669, Shkolla Mjekësore e Ushtrisë 3,602 dhe sektori i 
shërbimit civil në Shkollën e Inxhinierisë së Ushtrisë 120, gjithsej 7,313, një numër ky 
më i madh se ai i të diplomuarve nga akademitë e larta civile në po ato vite.383 Forcat 
detare kishin një sistem shumë më të vogël shkollor, që përfshinte një shkollë rushdije me 
303 studentë, Shkollën Tregtare të Marinës (Kapudan-ı Ticaret Mektebi) me 107, 
Shkollën Detare (Bahriye-i Şahane) me 429, Shkollën e Shkruesve (Münşa-i Küttap) me 
20 dhe Shkollën e Artilerisë Detare (Hejdehane) me 974 studentë. Nga viti 1876 në vitin 
1897, prej këtyre shkollave u diplomuan 1,758 studentë, në një mesatare prej 160 
studentësh në vit.384 
 
Miletet e ndryshme jomyslimane kishin 5,982 shkolla fillore në vitin 1897, me 8,025 
mësues dhe 317,089 studentë; 687 shkolla rushdije me 2,274 mësues dhe 23,192 
studentë, si dhe 79 shkolla të nivelit të idadijeve, me 584 mësues dhe 10,720 studentë. 
Sikurse shkollat publike, ato ishin të përhapura gjerësisht në Perandori dhe vetëm 2.4 
përqind e shkollave fillore, 14.7 përqind e shkollave rushdije dhe 24 përqind e idadijeve 
gjendeshin në Stamboll.385 Për sa u përket mileteve, grekët ortodoksë kishin numrin më të 
madh të shkollave (4,390), të ndjekur nga bullgarët, pasqyruar në interesin e tyre të 
fuqishëm në Maqedoni (693), gregorianët armenë (653), çifutët (331), armenët 
protestantë (198), serbët (85), vllehët (63), grekët katolikë (60) dhe katolikët e tjerë 
(50).386 
 
Së fundi, ishin shkollat e mbështetura financiarisht nga misionarët e huaj, prej të cilave 
246 ishin në nivel fillor, me 728 mësues dhe 16,629 nxënës; 74 në nivel rushdije, me 551 
mësues e 6,557 nxënës; dhe 63 në nivel idadije, përfshirë shumë shkolla të mesme si 
kolegji “Robert”, i administruar nga amerikanët, me 464 mësues dhe 8,315 studentë. 
Misionarët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sponsorizonin numrin më të madh të 
shkollave (131), të ndjekur nga misionarët nga Franca(127), Anglia (60), Gjermania (22), 
Italia (22), Austria (11) dhe Rusia (7). Megjithëse siguronin arsimim të shkëlqyer, këto 
shkolla ishin ngritur kryesisht me qëllime konvertimi. Kështu, shumica e studentëve qenë 
jomyslimanë që, në rrjedhën e studimeve të tyre, zhvilluan një lidhje ndaj vlerave 
kulturore e mënyrës së të menduarit të Perëndimit, ndërsa u mësuan të përçmojnë 
besimin, vlerat dhe kulturën e myslimanëve. Grupet misionare shfrytëzuan ndikimin e 
qeverive të tyre për t’u bërë qëndresë të gjitha përpjekjeve të osmanëve për mbikëqyrje e 
aq më tepër për kontroll të programeve, si dhe mbanin qëndrime simpatizuese për pakicat 
dhe nxisnin synimet e tyre nacionaliste të kohës. 
 

                                                 
383 İstatistik-i Umumî, f. 74-75. 
384 İstatistik-i Umumî, f. 80-81. 
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Edhe sistemi i ri i shkollave shekullare të shtetit kishte, gjithashtu, probleme që nuk u 
zgjidhën kurrë plotësisht. Hierarkia e gjerë e arsimit, shpesh, ishte krejt joefikase dhe 
çonte dëm shuma të mëdha parash. Megjithatë, një sistem i efektshëm mbikëqyrjeje u 
ngrit kur kompetenca e shpërndarjes së fondeve të pjesëve (hisse) si dhe për të emëruar e 
pushuar nga puna mësuesit iu dha këshillave arsimore vendore, të cilat, në krahasim me 
burokracinë e Stambollit, kishin një njohje shumë më të gjerë për kushtet e nevojat lokale 
dhe për aftësinë e mësuesve. Ky qe një ndër shembujt e paktë të decentralizimit të 
pushtetit gjatë mbretërimit të Abdylhamitit. Tekstet shkollore osmane ishin të pakta dhe 
Ministrisë së Arsimit iu desh të përgatiste e të botonte me mijëra përkthime për të 
përballuar nevojat e nxënësve. Në këtë proces, asaj iu desh, gjithashtu, të zhvillonte një 
fjalor teknik e stil gjuhe të shkruar që nxënësit të mund ta kuptonin. Pavarësisht nga 
vështirësitë, sistemi pati sukses. Ai u mësoi një numri domethënës shtetasish shkrim e 
këndim. Pavarësisht se ai vinte theksin në metodën e vjetër të të mësuarit mekanik, që në 
atë kohë në Evropë kishte filluar të vihej në pikëpyetje për herë të parë, ai u mësoi, 
megjithatë, shumë njerëzve që të mendojnë në mënyrë të pavarur dhe brezi i arsimuar në 
kohën e Abdylhamitit do të nxirrte, më vonë, themeluesit e Republikës së Turqisë. 
Ndoshta, dëmi më serioz erdhi nga natyra e copëzuar e sistemit. Shkollat e shtetit, 
shkollat e mileteve dhe shkollat e huaja përcollën tek nxënësit mënyra krejt të ndryshme 
të menduari, me metoda e objektiva të ndryshme, si dhe prodhuan disa klasa shoqërore të 
arsimuara, paralele dhe armiqësore me njëra-tjetrën, të paafta për të kuptuar apo vlerësuar 
njëra-tjetrën, që pengonin atë lloj uniteti e kohezioni kombëtar që nevojitej për të mbajtur 
Perandorinë të bashkuar. Edhe ky problem u zgjidh vetëm në periudhën e Republikës së 
Turqisë. 
 
Në krye të sistemit të ri të arsimimit shekullar ishte Universiteti Osman (Dar ül-Fünun-u 
Osmanî), i riorganizuar plotësisht e i rihapur, kryesisht me nisën e Sait pashait, më 12 
gusht 1900, për të festuar 24 vjetorin e mbretërimit të sulltanit. Universiteti u organizua 
në katër fakultete, nën drejtimin e përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit: Fakulteti i Fesë 
(Ulum-u Aliye-i Diniye), Fakulteti i Matematikës (Ulum-u Riyaziye), Fakulteti i 
Shkencave të Natyrës (Ulum-u Tabiiye) dhe Fakulteti i Letërsisë (Ulum-u Edebiye). 
Shkollat perandorake të drejtësisë dhe të mjekësisë tani u pranuan si fakultete të lidhura 
me universitetin në fjalë. Studentët që dëshironin të regjistroheshin, duhej të ishin të 
paktën 18 vjeç, me karakter e moral të mirë, të padënuar për krime apo të gjymtuar nga 
ndonjë sëmundje, të diplomuar nga cilido lice apo idadije, prej akademive të larta 
teknike, apo që kishin mundësi të provonin njohuri të barasvlefshme me këto nivele 
arsimimi nëpërmjet provimeve. Regjistrimi ishte i kufizuar në 24 deri në 30 studentë për 
çdo fakultet. Kur ishte nevoja, organizoheshin edhe konkurse për konkurrimin e 
kandidatëve. Në fund të çdo viti bëheshin provimet dhe vetëm ata që kalonin në këto 
provime mund të vazhdonin një nivel më sipër. Studimet organizoheshin çdo ditë gjatë 
vitit, duke përjashtuar të premtet dhe të shtunave, gjatë Ramazanit, për një muaj pas 
provimeve, si dhe në festa të veçanta shtetërore. Në Fakultetin e Fesë bëhej studimi dhe 
interpretimi i Kuranit, tradita e Profetit, jurisprudenca, filozofia dhe feja. Fakulteti i 
Matematikës dhe ai i Shkencave të Natyrës organizonin së bashku mësimdhënie në 
matematikë, algjebër, inxhinieri, kontabilitet, shkenca fizike, kimi, biologji, agronomi e 
gjeologji. Ne Fakultetin e Letërsisë mësohej historia osmane dhe ajo e botës, filozofia, 
logjika, letërsia osmane, arabe, perse e frënge, gjeografia e përgjithshme dhe osmane, 
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arkeologjia dhe mësuesia. Kështu, për herë të parë, Perandoria kishte një universitet të 
kësaj natyre, duke nisur një rilindje të arsimit të lartë që do të vazhdonte i pandërprerë 
deri në ditët tona.387 
 
 
 
Zhvillimi kulturor 
 
Rritja e shkrim-këndimit në kohën e mbretërimit të Abydlhamitit ndikoi në rritjen e 
veprimtarisë kulturore. U ndërtuan shumë biblioteka publike. Shtypi osman lulëzoi dhe 
me mijëra libra, revista, gazeta e pamflete vërshuan në duart e një publiku të etur. Duke 
shfrytëzuar shtypin, autorët zëvendësuan ulemanë si kreun e kulturës dhe dhanë 
ndihmesën e tyre në arsimimin e përgjithshëm të masave.388 
 
Në mënyrë ironike, ky shpërthim kulturor u shoqërua me një prirje drejt censurimit jo 
vetëm nga sulltani, por edhe nga delegatët e zgjedhur në mënyrë demokratike në 
parlament, të cilët ishin, gjithashtu, shumë të ndjeshëm ndaj kritikave. U shpallën ligje të 
reja që ndalonin kritikat e hapura ndaj zyrtarëve, që parashikonin gjobitjen e shtypit për 
gabime në raportimin e deklaratave të bëra nga zyrtarët, si dhe ndalonin botimin e të 
gjitha gazetave satirike.389 Abdylhamiti ngriti një departament censure në Ministrinë e 
Arsimit për të imponuar zbatimin e ligjeve të ndryshme për shtypin dhe botimet. Kritikat 
ndaj sulltanit u ndaluan, por jo ato ndaj ministrave të tij, me kushtin që të mos ishin 
shumë të dhunshme. Librat e disa autorëve “rebelë” u ndaluan, përfshirë ato të Namik 
Qemalit e të Zija pashait, si dhe të shkrimtarëve evropianë si Rasini, Rusoi, Volteri, 
Hygoi dhe Zola. Disa fjalë provokuese nuk mund të përdoreshin, si “anarki”, “liri”, 
“grevë”, “kushtetutë”, “revolucion”, “vrasje”, “socializëm”, “dinamit” dhe “murat”. 
Gazetat gjobiteshin dhe/ose mbylleshin sa herë që shkelnin ligjin. Por, në të vërtetë, masa 
e madhe botimeve ishte aq e jashtëzakonshme për censorët, saqë ligjet u zbatuan në 
mënyrë sporadike, arbitrare e me dorë shumë më të rëndë për të qenë brenda, por pa 
efikasitetin që i ka bërë të dallueshme përpjekje të tilla në botë në atë kohë. Gazetat dhe 
librat e ndaluar nën një emër a titull të caktuar do të dilnin nën emra e tituj të tjerë. 
Materiale vërtetë kryengritëse shpesh u kalonin pa parë censorëve. Shumë vepra 
vazhduan të shkruhen jashtë vendit e të dërgohen në Perandori përmes zyrave të huaja 
postare. Shumica e shkrimtarëve ia dolën të përballojnë nevojat e publikut lexues pa e 
shkelur ligjin, çka solli një mizëri romanesh, esesh, pamfletesh e librash të tjerë në një 
sasi e shumëllojshmëri të tillë që ajo epokë u bë, në të vërtetë, një ndër periudhat më të 
gjalla nga ana kulturore në historinë e osmane, e kapërcyer, ndoshta, vetëm nga periudha 
që pasoi në dhjetëvjeçarët e hershëm të shekullit të njëzetë. 
 
                                                 
387 BVA, İrade, Makatib Dosya 58, dosje 3. 
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389 Zabıt Ceridesi, I, 144, 171, 201, 224; Düstur1, II, 229, 231, 431, 444; BVA, Meclis-i 
Mahsus 2659. 
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Arsimi publik dhe Ahmet Midhat efendiu 
 
Gjatë kohës së Abdylhamitit, shtrirja e gjerë e shtypshkronjës, vënia e theksit tek arsimi 
dhe zhvillimi teknik e ekonomik në Evropë krijuan një etje për dije. Gazeta popullore të 
kohës si “Sabah” (Mëngjesi), “Vakit” (Koha) dhe “Tercüman-ı Hakikat” (Përkthyesi i së 
Vërtetës) bashkë me gazeta të tjera periodike, libra e lojëra teatrale u përhapën me 
shumicë për të kënaqur këtë nevojë. 
 
Një ndër popullarizuesit e përhapësit më të shquar të së resë ishte Ahmet Midhat efendiu 
(1855 – 1912), që shkroi në të gjitha këto mjete informimi në karrierën e tij të gjatë. Ai 
lindi në Stamboll, në një familje të varfër. Më vonë, ai shoqëroi të vëllain e tij zyrtar në 
Bullgari e më pas në Nish, ku u arsimua në shkolla shekullare, duke hyrë në shërbim të 
Midhat pashait (dhe duke marrë edhe emrin e zotërisë së tij) në vitin 1864 në provincën e 
Danubit e më vonë në Bagdad, ku punoi për botimin e gazetave e të vjetarëve dhe 
shërbeu përgjithësisht për të popullarizuar reformat provinciale në masat popullore. Kur 
Midhati u kthye në Stamboll, Ahmet Midhati erdhi bashkë me të dhe u bë redaktor i 
gazetës së re të ushtrisë, “Ceride-i Askeriye” (Gazeta Ushtarake), kur zotëria i tij u bë 
kryevezir. Ndërkohë, Midhat efendiu mësoi e mori njohuritë e reja dhe filloi të ushqente 
ambicie letrare, duke themeluar shtypshkronjën e tij të vogël dhe dy gazeta jetëshkurtra. 
Ai botoi një gazetë letrare, “Dağarcık” (Qeska), ku botoi shkrime të një numri 
shkrimtarësh politikë liberalë që dhanë ndihmesën e tyre për këtë gazetë. Mosmiratimi 
nga censorët solli si pasojë syrgjynosjen e tij në ishullin e Rodit, ku ai kaloi katër vjet të 
jetës së tij si mësues në një medrese përpara se të kthehej në Stamboll pas ngjitjes në fron 
të Abdylhamitit. 
 
Midhati tani vendosi që detyra e tij në jetë të ishte arsimimi i masave dhe jo nxitja e tyre 
në revolucion. Pasi u kthye, ai vendosi ta pranonte rendin politik ashtu siç ishte dhe të 
punonte brenda sistemit për të arritur qëllimet e tij. Ai fitoi pëlqimin e sulltanit pas 
botimit të veprës “Üss-ı İnkılap” (Fillimet e revolucionit), në të cilën ai përshkruante 
lojërat politike që shoqëruan dhe pasuan ngjitjen në fron të sulltanit, pranimin e 
kushtetutës dhe, pak a shumë, justifikonte shpërndarjen e parlamentit. Ai u shpërblye 
duke u emëruar drejtor i Shtypit Perandorak (Matbaa-i Amire) dhe botues i gazetës 
zyrtare “Takvim-i Vekayi” (Kalendari i Ngjarjeve). Menjëherë pas kësaj, në vitin 1878, 
me mbështetjen financiare të sulltanit, ai themeloi gazetën “Tercüman-i Hakikat” 
(Përkthyesi i së Vërtetës). Kjo gazetë, që kishte edhe një seksion letrar të botuar nga 
dhëndri i tij, Malim Naxhiu (Muallim Naci), gjithashtu shkrimtar i mirënjohur, u bë 
shpejt një ndër periodiket më të lexuara të kohës, duke botuar tregime dhe artikuj jo 
vetëm të botuesit të saj, por edhe të shkrimtarëve kryesorë si Ahmet Rasimi, Ahmet 
Xhevdeti (Ahmet Cevdet) dhe Hysen Rahmi Gyrpënari (Hüseyin Rahmi Gürpınar), 
shumë prej të cilëve do të shkruanin deri vonë në periudhën e Republikës. Midhati ishte 
një autor shumë prodhues. Ai shkroi 33 romane domethënëse, si dhe vepra mbi historinë, 
shkencën, filozofinë dhe fenë, që gjithmonë edukonin duke argëtuar. Ai përdorte një 
gjuhë e stil të thjeshtë, në mënyrë që edhe ata që kishin një arsim të kufizuar të mund të 
kuptonin atë që ai thoshte dhe ai nuk ngurronte t’i shmangej temës për të dhënë 
informacione të gjera enciklopedike. Duke synuar gjithmonë që të mbillte dije, ai shkroi 
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vepra popullore, përfshirë “Tarih-i Umumi” (Histori e përgjithshme), “Kâinat” 
(Gjithësia), një histori me 13 vëllime të vendeve të ndryshme evropiane, si dhe romane të 
shumta plot romancë e aventura. Ai vazhdoi, gjithashtu, t’i shërbente qeverisë në detyra 
të veçanta, si kryeshkrues i Shërbimit të Karantinës për njëfarë kohe dhe më vonë si 
delegat osman në Kongresin Ndërkombëtar të Orientalistëve, të mbajtur në Stokholm në 
vitin 1888. Udhëtimet e tij në Evropë janë përshkruar, më pas, në veprën e tij “Avrupa’da 
bir Cevelan” (Një udhëtim në Evropë). Megjithëse librat e tij lexoheshin gjerësisht, për 
shkak të vetë popullaritetit dhe të stilit të thjeshtë, ai shpërfillej nga intelektualët. 
Njëkohësisht, afria e tij me pallatin i shtyu Turqit e Rinj që ta përçmonin atë dhe, 
menjëherë pas rrëzimit nga ana e tyre të Abdylhamitit, ata e shtrënguan atë që të largohej 
nga gazeta e tij. Ai u përpoq, më pas, të riniste karrierën e tij të të shkruarit, por u godit 
ashpër nga shtypi liberal i kohës, si dhe nga ndryshimet në shijen e njerëzve, të cilët tani 
kërkonin vepra më të stërholluara. Sidoqoftë, ai u lejua të jepte mësime të historisë 
osmane në universitet dhe në Shkollën Normale (Dar ul-Muallimin), ku qëndroi në hije 
deri sa vdiq.390 
 
 
 
Fillimet e punës kërkimore bashkëkohore: vepra e Sami Frashërit 
 
Ndërsa Ahmet Midhati u përpoq të edukonte e të ndriçonte publikun e ri lexues, të tjerë 
shkrimtarë filluan të zhvillojnë mjetet dhe disiplinat e kërkimit shkencor dhe t’i zbatojnë 
ato në shkencat shoqërore, në gjuhësi e veçanërisht në studimin e qytetërimit osman. Mes 
themeluesve të punës kërkimore moderne në Perandorinë Osmane e në Turqi ishte Sami 
Frashëri (Şemsettin Sami, 1850 – 1904). Ai lindi në një familje të pasur feudale në 
Shqipëri. Ai dhe vëllezërit e tij kaluan shumë kohë në rininë e tyre të hershme duke 
punuar nën drejtimin e vëllait të tyre më të madh, që administronte pronat e familjes. 
Arsimin fillor e mori në Janinë, të paktën pjesërisht në shkollën e miletit grek, ku përfitoi 
njohuri të mira në gjuhët greke, frënge e italiane, ndërsa arabishten e persishten i 
përvetësoi në mësime private. Në këtë mënyrë, ai kishte një horizont më të gjerë sesa 
mesatarja e djemve myslimanë të asaj kohe. Pasi hyri në profesionin e shkruesisë në 
Janinë, ai shkoi në Stamboll (1872) dhe u bë shkrues në departamentin e censurës të 
Ministrisë së Brendshme. Ai nisi, gjithashtu, një karrierë letrare, duke punuar për gazeta 
të ndryshme liberale derisa ato u mbyllën dhe shkrimtarët kryesorë ndër Osmanët e Rinj u 
dërguan në syrgjyn (6 prill 1873). Sikurse Ahmet Midhati, Samiu i ri vendosi që t’ia 
kushtonte rolin e tij në jetën informimit të publikut dhe jo vuajtjes në një varg dëbimesh e 
rikthimesh pa fund, siç u kishte ndodhur shkrimtarëve politikë liberalë. Kështu, ai e 
braktisi punën e tij me gazetën dhe iu kthye ministrisë. Ai filloi të botonte veprën e tij 
letrare, në fillim romane e drama të përkthyera nga frëngjishtja, ndërsa më vonë të 
shkruara prej vetë atij. Tragjedia e tij “Besa”, që bënte fjalë për gjendjen në Shqipëri, u 
vu në skenë në teatrin “Gedik Pasha” në prill 1874. Pasi shërbeu për dy vjet si redaktor në 
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gazetën e Tripolit “Trablusgarp”, u kthye në Stamboll pas ngjitjes në fron të Abdylhamitit 
dhe mori përsipër redaksinë e gazetës “Muharrir” (Shkrimtari”, ndërsa pronari dhe 
botuesi i saj, Ebyzija Teufik (Ebüzziya Tevfik) pësoi fatin e liberalëve dhe u syrgjynos në 
ishullin e Rodit. 
 
Ndërsa punonte për gazetën “Muharrir”, Samiu u njoh me një tregtar të pasur grek, të 
quajtur Papadopulis, që financonte veprimtaritë e Ebyzijait, dhe brenda një kohe të 
shkurtër ata bashkëpunuan për të ngritur gazetën “Sabah” (Mëngjesi), e cila do të bëhej 
një ndër të përditshmet më të famshme e sigurisht më jetëgjata në Perandori, duke dalë 
çdo mëngjes me 10,821 numra (1876 – 1916). Samiu, megjithatë, u grind me ortakun e tij 
të pasur dhe e braktisi gazetën pas vetëm 11 muajsh, duke u bërë vulëmbajtës apo 
myhyrdar (mühürdar) i guvernatorit të Rodit dhe më pas anëtar i Komisionit të 
Kontingjentit Ushtarak (Sevkiyat-ı Askeriye Komisyonu), të ngritur për të lehtësuar 
lëvizjen e furnizimeve të ushtrisë gjatë Luftës Ruso-Turke. Pas kthimit në Stamboll, ai 
themeloi një tjetër gazetë dhe u bë kryeredaktor i saj: “Tercüman-ı Şark” (Përkthyesi i 
Lindjes), duke vënë tehksin tek Kongresi i Berlinit dhe te Çështja Shqiptar që sapo po 
lindte, i tërhequr te shqiptarët për shkak të prejardhjes, si dhe të veprimtarisë së të vëllait. 
Ai shkroi një numër artikujsh për të mbrojtur pikëpamjen shqiptare derisa gazeta u mbyll 
nga censorët në tetor 1878. Samiu u bë pjesë e Lidhjes Kulturore Shqiptare në Stamboll, 
jo vetëm duke përkrahur kërkesat kombëtare të shqiptarëve, por edhe duke botuar një 
numër tekstesh gramatike e fjalorë për të zhvilluar alfabetin latin dhe traditën e veçantë 
letrare shqiptare për gjuhën shqipe. 
 
Samiu siguroi, më vonë, mbështetjen nga njëri prej pronarëve të dikurshëm të gazetave 
“Sabah” dhe “Tercüman-ı Şark”, Mihran efendiut, për të botuar një varg të quajtur 
Biblioteka e Xhepit (Cep Kütüphanesi), e cila i solli publikut klasikët e letërsisë osmane 
dhe islame, si dhe libra mbi shumë çështje bashkëkohore, duke formuar, në thelb, një 
enciklopedi në formë seriale. Ishte kjo varg që e bëri atë të fitonte përsëri pëlqimin e 
pallatit. Abdylhamiti e bëri Samiun shkrues e më vonë anëtar të Komitetit të Inspektimit 
Ushtarak, të ngritur për të mbajtur ushtrinë nën mbikëqyrje të afërt, një post ky që ai e 
mbajti deri në fund të jetës së tij. Me mbështetjen e pallatit, Samiu u shpërqendrua nga 
ngritja dhe zhvillimi i gjuhës shqipe për t’iu kthyer studimit të turqishtes osmane, e cila 
do të zinte tani e tutje pjesën më të madhe të vëmendjes së tij. Ai nxori një radhë 
fjalorësh e veprash burimore. Vepra e tij monumentale “Dictionnaire turc-français” 
(Fjalor turqisht-frëngjisht), e zhvilluar më vonë në “Kamus-ı Türki” (Fjalori i 
Turqishtes), pasqyroi më shumë se çdo vepër tjetër gjuhën letrare osmane të zhvilluar nga 
shkrimtarët bashkëkohorë të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Ndoshta arritja e tij më e madhe 
është vepra “Kamus el-A’lam” (Fjalori i emrave të përveçëm), e cila nuk ishte asgjë më 
pak se një enciklopedi e të gjithë dijes historike, gjeografike e shkencore të kohës bashkë 
me biografitë e figurave madhore politike e letrare. Samiu nuk u kufizua thjesht në 
përsëritjen e burimeve të tij, por u mor me krahasime e analizë shteruese e të kujdesshme. 
Ai u interesua, gjithashtu, për historinë turke dhe veçanërisht për turqit paraosmanë dhe 
për dialektet e turqishtes osmane që përdoreshin në provinca. Ai tani u njoh si një figurë 
madhore e dijes në Stamboll dhe shtëpia e tij në Erenkëj, në brigjet anadolliane të Detit të 
Marmarasë, u kthye në qendër të diskutimeve letrare e shkencore deri në vdekjen e tij në 
moshën 54 vjeçare (18 qershor 1904). Shumë prej planeve të tij mbetën të paplotësuara, 
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por ai, në të vërtetë, i kishte përgatitur modelet e kërkimeve historike, gjuhësore e letrare 
që do të pasonin në vitet e mëpasme.391 
 
 
 
Elitizmi dhe simbolizmi: lëvizja “Servet-i Fynun” 
 
Ndaj politikave shtypëse të Abdylhamitit pati edhe reagimet të tjera, krejt të ndryshme. E 
tillë ishte periudha e periodikes së famshme “Servet-i Fünun” (Pasuria e Shkencave), 
themeluar në vitin 1891 nga Ahmet Ihsan për t’u kthyer, më pas, në motorin e letërsisë së 
re. Në të u botuan shkrimet e hershme të shumë shkrimtarëve të shquar, përfshirë poetët 
Teufik Fikret (Tevfik Fikret, 1867 – 1915), që ishte vetë redaktor i kësaj gazete gjatë 
ditëve më të mëdha të saj, Abdylhak Hamit (1870 – 1853), Xhenap Shehabetin (Cenap 
Şehabettin, 1870 – 1923) dhe Sulejman Nazif (Süleyman Nazif, 1870 – 1927, si dhe 
romancierët Halit Zija Ushakllëgil (Halit Ziya Uşaklıgil, 1865 – 1945) dhe Hysen Xhahit 
Jallçën (Hüseyin Cahit Yalçın). Shkrimet e kësaj shkolle u bënë të njohura si letërsia 
“Servet-i Fynun”. 
 
Nën ndikimin e Shkollës Frënge Parnasiane, Fikreti dhe shumë prej bashkëpunëtorëve të 
tij vunë theksin në artin për hir të artit, duke pëlqyer poezinë ndaj prozës dhe duke u 
përqendruar te teknika dhe forma më shumë sesa te përmbajtja. Ftohtësia e tyre ndaj të 
tashmes, shendi e gazi në të përshkruarit e skenave të bukurisë natyrore, përdorimi i 
simbolizmit për qëllime artistike dhe zgjedhja e fjalorit të errët të arabishtes e veçanërisht 
të persishtes për efekte poetike i përshtateshin mirë edhe nevojës për të shmangur 
censurën. Megjithëse ata e shmangnin me lehtësi të shprehurit drejtpërdrejt të kriticizmit 
shoqëror e politik, shkrimet e tyre bartnin shpesh melankoli e një notë të fshehur mistike. 
Shkrime të herëpashershme që ngrinin zërin kundër regjimit autokratik të Abdylhamitit, 
si për shembull “Mjegulla” (Sis) e Fikretit, që ankoheshin për atmosferën shtypëse që 
rëndonte mbi Stamboll, e bënin këtë në mënyrë tej mase simbolike. Romanet, të shkruara, 
gjithashtu, për një lexues elitar, pasqyronin shqetësimet intelektuale të kohës dhe merrnin 
në analizë shoqërinë osmane të klasave të larta, të ndikuara nga kontakti me Perëndimin. 
Stili i stërholluar i shkruesve të Servet-i Fynun-it ishte i vështirë për t’u vlerësuar nga 
censorët, ndaj edhe shumëçka që ata shkruan kaloi pa u vënë re zyrtarisht. Megjithëse 
atyre u mungonte thirrja ndaj masave dhe interesi për reformimin e shoqërisë, ky lloj 
letërsie pasqyron më së miri kohën e mbretërimit të Abdylhamitit. 
 
Por kjo lëvizje letrare qe jetëshkurtër. Grindjet mes Teufik Fikretit dhe Ahmet Ihsanit 
qenë pikënisja e rënies që u përmbush kur pallati filloi të ngrinte dyshime për poezinë 
dhe prozën që mund të interpretohej në më shumë se një mënyrë dhe botimi i gazetës së 
tyre periodike u pezullua në vitin 1897. Në kohën kur Ahmet Ihsani e rigjallëroi atë në 
vitin 1901, grupi ishte shpërndarë. Shumë prej shkrimtarëve të saj të dikurshëm vazhduan 
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më tej karrierën e tyre të shquar letrare në kohën e Turqve të Rinj dhe të Republikës, por 
“Servet-i Fünun” pushoi së qeni një gazetë e rëndësishme letrare.392 
 
 
 
Protesta politike: Lëvizja e Turqve të Rinj 
 
Ndërsa shpërthimi arsimor i kohës së mbretërimit të Abdylhamitit prodhoi qindra zyrtarë, 
mjekë, oficerë e shkrimtarë të arsimuar që dëshironin të punonin me sistemin, ai u bëri, 
gjithashtu, të njohur disa osmanëve mendimin politik liberal të Evropës Perëndimore. 
Sikurse Osmanët e Rinj të brezit të shkuar, edhe ata kundërshtonin një parim themelor të 
Tanzimatit, sikurse ishte parashtruar nga Abdylhamiti, se modernizimi i vërtetë mund të 
vinte vetëm me imponim nga lart prej një klase elitare. Ata shpreheshin se reformat 
fizike, sado të suksesshme që të ishin, do të dështonin e rrënoheshin në mënyrë të 
pashmangshme nëse nuk shoqëroheshin nga reforma themelore politike e shoqërore. 
 
Këta liberalë, që ishin të shpërndarë në shumë grupe proteste me emra të ndryshëm 
brenda dhe jashtë Perandorisë gjatë pjesës më të madhe të kohës së mbretërimit të 
Abdylhamitit, u bashkuan dalëngadalë në një koalicion të lirë, të quajtur “Turqit e Rinj 
nëpër Evropë”. Një ndër grupimet e këtij koalicioni, Komiteti për Bashkim e Zhvillim, ia 
doli, më në fund, të detyronte sulltanin që të rikthente parlamentin në vitin 1908 dhe më 
në fund të hiqte dorë nga froni. 
 
Turqit e rinj vinin nga sfonde të ndryshme dhe shprehnin kundërshtimin e tyre në mënyra 
të ndryshme. Shumë prej tyre vinin nga akademitë më të shquara të Abdylhamitit, 
studentë të mbajtur me pekule e të vlerësuar me çmime të Liceut Perandorak të Gallata 
Sarajit, të Akademisë Perandorake të Luftës në Pangalltë, të Akademisë së Shërbimit 
Civil dhe të Shkollës Mjekësore të Ushtrisë. Shumë prej Turqve të Rinj ishin të 
pakënaqur nga Osmanët e Rinj, të zhgënjyer nga dështimi i kryevezirllëkut të Midhat 
pashait dhe i kushtetutës. Ata kishin shkuar në mërgim në Paris, Londër, Gjenevë, 
Bukuresht e, pas pushtimit britanik në Egjipt, duke shprehur opozitën e tyre në një varg 
fletushkash të vogla, mes të cilave edhe “La Jeune Turquie” (Turqia e Re), që botohej në 
Paris nga Halil Ganim, një libanez maronit dhe ish-deputet i parlamentit të vitit 1877 dhe 
që mbijetoi aq gjatë sa t’i jepte emrin e saj lëvizjes në Evropë. 
 
Në vitet e hershme të Abdylhamitit, censura nuk ishte edhe aq e ashpër dhe sistemi i 
policisë, gjithashtu, nuk ishte mjaft i fuqishëm sa të ndalonte një numër në rritje 
intelektualësh, studentësh e zyrtarësh nga të shprehurit e kundërshtimeve të tyre ndaj 
regjimit. Shqetësimi u bë veçanërisht i fortë në fund të viteve 1880, kur sulltani u mundua 
të balanconte buxhetin duke zvogëluar stafet e ministrive dhe të ushtrisë, duke zhgënjyer, 
kështu, shumë prej të diplomuar të shkollave të tij që, pasi kishin përfituar arsimimin e 
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tyre, mendonin se kishin të drejtën për të punuar si nëpunës të qeverisë dhe të paguheshin 
me rroga të mira. Organizimi i parë i vërtetë në Akademinë Perandorake Mjekësore u bë 
në maj 1887, kur Qazim Nami Duru (Kâzım Nami Duru) dhe pesë studentë të tjerë 
formuan një grup të quajtur Shoqëria për Bashkim e Zhvillim (İttihat ve Terakki 
Cemiyeti). Nuk duket të ketë zgjatur shumë, por vetëm dy vjet më vonë, në maj 1889, një 
ndër anëtarët e saj të parë, myslimani shqiptar i quajtur Ibrahim Temo, bashkë me një 
student çerkez, të quajtur Mehmet Reshit (M. Reşit), si dhe dy kurdë, të quajtur Abdyllah 
Xhevdet (A. Cevdet) dhe Isak Syquti (İshak Sükûti), riformuan grupin në fillim nën 
emërtimin Shoqata e Bashkimit Osman (İttihat-ı Osmanî Cemiyeti) dhe pastaj Shoqata 
Osmane e Bashkimit dhe e Zhvillimit (Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti). Ata u 
shprehën për një program të kushtetutshmërisë, të osmanizmit e të lirisë, që do të 
realizohej nëpërmjet zëvendësimit të sulltanit me njërin nga vëllezërit e tij, ose me 
sulltanin e mëparshëm, Muratin V, ose me njeriun që do të ishte pasardhës i tij, Mehmet 
Reshatin. Grupe të tjera u hapën e u mbyllën në varësi të rrjedhës së interesave të 
anëtarësisë së tyre dhe jo të shtypjes qeveritare. 
 
Sidoqoftë, me kalimin e kohës, lindi një bërthamë e fuqishme liberalësh të përkushtuar, të 
vendosur për t’i dhënë fund regjimit pavarësisht nga karrierat e tyre vetjake. Pasi punuan 
fillimisht brenda Perandorisë, atyre duket se iu desh më vonë t’i shpërngulin veprimtaritë 
e tyre jashtë vendit. Një ndër prijësit e hershëm të tyre ishte Ahmet Rizai (A. Rıza, 1859 
– 1930), biri i një nëne austriake dhe i një babai anglofil osman, që të dy shumë të pasur. 
Pasi u arsimua në Francë, ai hyri në Ministrinë e Bujqësisë me shpresën e përmirësimit të 
kushteve të fshatarëve osmanë. Kur e kuptoi se zhvillimi bujqësor ishte i pamundur pa 
arsimimin e fshatarëve, ai u transferua në Ministrinë e Arsimit dhe shërbeu si drejtor i 
arsimit në provincën Hydavendigjar (Hüdavendigâr) përpara se joshja nga luksi i ofruar 
prej pasurisë së familjes ta shtynte që të qëndronte në Evropë pasi shkoi në Paris për një 
vizitë në Ekspozitën Ndërkombëtare të vitit 1889. Ai u bë shpejt ndjekës i lëvizjes 
pozitiviste të Ogyst Komtit (Auguste Comte), por iu deshën pesë vjet meditime 
intelektuale përpara se të kthehej tek interesi i drejtpërdrejtë në çështjet osmane, kur në 
vitin 1894 botoi një radhë memorandumesh drejtuar sulltanit për t’i kërkuar një regjim 
kushtetues që do të siguronte qeverisje në të mirë të popullit në vend të atyre që ai i 
quante trille të zyrtarëve. Duke e justifikuar kërkesën e tij për një parlament në bazë të 
traditës së vjetër islame e osmane të konsultimit (meşveret), në vitin 1895 ai u bashkua 
me Halil Ganimin dhe përdori pasurinë e tij vetjake për të botuar një gazetë dygjuhëshe 
(në turqishte osmane dhe në frëngjisht) të përdymuajshme, të quajtur “Mechveret”. Ai 
grumbulloi rreth vetes shumë mërgimtarë osmanë dhe formoi njërin ndër grupet më të 
rëndësishme të Turqve të Rinj në Evropë, që kërkonte plotësimin e ëndrrës pozitiviste, të 
rendit e të zhvillimit (intizam ve terakki). Gazeta “Mechveret”, duke hyrë në Perandori 
nëpërmjet zyrave të huaja postare, filloi të qarkullonte në qarqe intelektuale, duke nxitur 
mendimin dhe veprimin liberal edhe brenda Perandorisë. 
 
I dyti pas Ahmet Rizait në zhvillimin e lëvizjes së Turqve të Rinj ishte Mehmet Murat 
efendiu (1853 – 1912), një turk kaukazian nga Dagestani (Dağıstan), mbi Kaspik, i cili 
pasi mbaroi studimin në lice në Rusinë cariste, iku në Perandorinë Osmane në vitin 1873 
për shkak të mendimit se ai, si mysliman, do të gjente në atë vend mundësi më të mira. Ai 
u punësua në Stamboll, së pari në personelin e Komisionit të Borxhit Publik (1874) dhe 
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pastaj si mësues në Shkollën e Shërbimit Civil (1878). Ai hyri në kontakt me disa 
shkrimtarë liberalë dhe filloi të botonte veprat e veta, një histori të përgjithshme me 
gjashtë vëllime (Tarih-i Umumi) dhe një histori osmane me një vëllim (Osmanlı Tarihi). 
Më pas, ai vijoi me një roman autobiografik, të titulluar “Fryti i parë apo fryti i ndaluar?” 
(Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı?). Në shkrimet e tij, ai i shtronte sulltanit shumë 
propozime për reformë. Mirëpo ai u zhgënjye shpejt kur pa se ato nuk po zbatoheshin dhe 
në vitin 1895 shkoi, fillimisht, në Egjipt. Me nxitjen e komisionerit të lartë osman prej një 
kohe të gjatë (1895 – 1906), Muhtar pashait, ai filloi të botonte gazetën e tij, “Mizan” 
(Peshorja). Ai më pas shkoi në Evropë dhe krijoi grupin e vet të pasuesve. Gazeta e tij, 
“Mizan”, gjithashtu, depërtoi në Perandori përmes zyrave postare frënge e britanike dhe u 
prit me reagime të ndjeshme. 
 
Brenda Perandorisë, Komiteti i Bashkimit dhe i Zhvillimit vazhdoi të zhvillohej duke 
përfshirë jo vetëm mësues e studentë, por edhe disa zyrtarë, oficerë ushtrie e madje edhe 
anëtarë të ulemasë. Ibrahim Temoja filloi të organizonte degë në qytetet kryesore të 
Rumanisë, të Bullgarisë e të Shqipërisë. Mirëpo aty nga fundi i vitit 1895, një përpjekje e 
papjekur për një grusht shteti, e realizuar me bashkëpunimin e komandantit të garnizonit 
të Stambollit, Qazim Nami Durusë (Kâzım Nami Duru), solli shtypjen e grupit të 
Stambollit dhe ata që mundën ikën jashtë vendit. Mbërritja e anëtarëve të rinj nga 
Stambolli e rriti ndjeshëm forcën e lëvizjes në vende të tjera. Në Egjipt, Isak Syquti 
organizoi një degë të re dhe filloi të botonte disa gazeta. Ai më pas shkoi në Gjenevë, ku, 
në bashkëpunim me Murat Mizanxhiun (Mehmet Murati i njohur me këtë emër për shkak 
të gazetës “Mizan”) dhe me Abdyllah Xhevdetin, hapi një degë të re të shoqërisë dhe 
filloi botimin e gazetës “Osmanlı” (Osmanlliu). Ahmet Rizai, gjithashtu, siguroi një 
numër të ri bashkëpunuesish që forcuan grupin. Po ndërsa grupet e ndryshme të Turqve të 
Rinj jashtë vendit ishin në njëmendje në lidhje me kundërshtinë e tyre ndaj Sulltanit, 
atyre u dukej shumë e vështirë që të bashkoheshin për shkak të dallimeve vetjake e 
ideologjike. Ahmet Rizai ishte ndër më konservatori dhe më i moderuari ndër krerët 
kryesorë. Ai i mbështeste sistemet politike dhe shoqërore osmane pak a shumë siç ishin, 
duke shpresuar thjesht që sulltani të demokratizonte administratën dhe të largonte zyrtarët 
e korruptuar. Murati shkonte më tej, duke theksuar nevojën për reforma madhore në të 
gjitha fushat për të shpëtuar Perandorinë nga agresioni i krishterë dhe fajësonte 
Abdylhamitin për pafuqishmërinë e qeverisë përballë terrorizimit, por përsëri përkrahte 
ndryshim paqësor nëpërmjet këshillimit dhe jo nëpërmjet revolucionit. Ata vazhdonin, 
gjithashtu, të mbështesnin tërësinë dhe unitetin tokësor të Perandorisë kundër 
pretendimeve të grupeve nacionaliste të pakicave që ishin, gjithashtu, aktive në Evropë, 
por kundërshtia e tyre ndaj Sulltanit rritej në përpjesëtim me zhgënjimin e tyre. 
 
Sulltani, nga ana e tij, nuk i anashkalonte kritikat. Duke e konsideruar kurdoherë veten si 
një reformator dhe duke u ndier i zemëruar me ata që rrinin të qetë në Evropë dhe i 
shmangeshin punës së vështirë që nevojitej për të modernizuar Perandorinë, Abdylhamiti 
bëri ç’mundi që t’i shtynte mikpritësit e tyre evropianë që t’i shtypnin ata, por 
dashamirësia e opinionit publik evropian dhe mundësia e Turqve të Rinj për të udhëtuar 
lirshëm nga njëri vend i mërgimit në tjetrin i neutralizoi këto përpjekje. Shumë më e 
efektshme qe një qasje e kundërt. Duke qenë se shumë prej mërgimtarëve kishin kaluar 
në opozitë vetëm për shkak të zhgënjimit nga puna e tyre dhe të dështimit për të siguruar 
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poste e rangje të larta, Abdylhamiti filloi t’u ofronte atyre mundësi për të vënë në jetë 
idetë e tyre në qeverisje. Në vitin 1897, ai dërgoi në Evropë një nga anëtarët kryesorë të 
policisë së tij të fshehtë, Ahmet Xhelaledin pashain (Ahmet Celaleddin Paşa), për të 
thirrur përsëri në detyrë disidentët, duke përdorur fitoren e fundit të osmanëve kundër 
Greqisë si një pikë qasjeje dhe duke u premtuar atyre pozita të larta nëse braktisnin 
kundërshtitë e tyre ndaj regjimit dhe ktheheshin në atdhe. I pari që pranoi ishte Murati, i 
cili bindi edhe shumë prej miqve të tij që të shkonin me të, duke përfshirë edhe dy 
themeluesit e hershëm të lëvizjes, Abdyllah Xhevdetin dhe Isak Syqutin. Kështu, aty nga 
fundi i vitit 1897, lëvizja e Turqve të Rinj ishte hapërdarë dhe kishte humbur shpirtin, 
ndërsa vetëm Ahmet Rizai vazhdonte të qëndronte i palëkundur në Evropë. 
 
Lëvizja u rigjallërua në vitin 1901, kur Damat Mahmud pashai (1853 – 1903), nip i 
Mahmudit II dhe bashkëshort i motrës së sulltanit, iku nga pala e sulltanit. Mbështetja e 
tij për kushtetutën dhe përzierja e mëvonshme në çështjen e Ali Suaviut kishte çuar në 
largimin e tij nga pallati dhe emërimin në pozita shumë më të ulëta se ato që ai ishte i 
mendimit se i përkisnin rangut dhe sërës së tij. Kështu, Damat Mahmudi u arratis me një 
transportues francez, i shoqëruar nga dy bijtë e tij, princërit Sabahedin (Sabaheddin) dhe 
Lytfullah (Lütfullah). Më pas, ai i kundërshtoi të gjitha përpjekjet e Ahmet Xhelaledinit 
dhe të tjerëve për ta kthyer mbrapsht. Menjëherë pas kësaj, mërgimtarët u nxitën më tej 
nga mbërritja e Ismail Qemal bej Vlorës, një mysliman shqiptar që kishte mbajtur pozita 
të larta në Perandorinë Osmane përpara se të bashkohej me lëvizjen nacionaliste 
shqiptare. Ndërsa Damat Mahmudi kishte qenë i parë që i kishte bërë nderime Ahmet 
Rizait për shërbimin e tij të gjatë në ballë të frontit të Turqve të Rinj në Evropë, nuk kaloi 
shumë dhe ai, e veçanërisht biri i tij, princi Sabahedin (1877 – 1948), u kthyen në krerë 
rivalë. Sabahedini formoi grupin e tij, Shoqërinë e Nismës Vetjake dhe të Decentralizimit 
Administrativ (Teşebbüs-ü şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti), pikëpamjet e së cilës 
ai i botonte në gazetën e tij, “Terakki” (Zhvillimi). Duke u treguar shumë më radikal sesa 
shumë Turq të Rinj të tjerë, ai përkrahte si ndryshimet themelore shoqërore në Perandori, 
ashtu edhe rrëzimin e sulltanit. Ai nuk donte të mjaftohej thjesht duke i dhënë fund 
dallimit mes klasës sunduese dhe asaj të shtetasve, por edhe të braktiste institucionet e 
qendërsuara të qeverisë, të krijuara nga Tanzimati, dhe të rikthente sistemin e vjetër të 
decentralizuar të osmanëve. Institucionet vendore do të kujdeseshin për grumbullime 
taksash, për punët bashkiake e gjyqësore dhe do të merrnin vendime në bazë të 
problemeve e të nevojave vendore. Nisma individuale e vendore do të zhvilloheshin sipas 
asaj që ai e quante theksim anglo-sakson të përpjekjes vetjake, me motivimin e përfitimit 
privat, duke nxitur individët që të zhvillonin burimet e Perandorisë në mënyrën më të 
mirë duke rikthyer fuqinë e saj dhe duke e mbrojtur atë nga armiqtë. Ahmet Rizai dhe 
Murati i kundërshtonin ashpër si ndërhyrjen evropiane, ashtu edhe veprimin revolucionar, 
kurse Sahabedini dhe grupi i tij mbështesnin përdorimin e të gjithave mjeteve të 
mundshme, përfshirë revolucionin dhe trysninë nga fuqitë e mëdha. Duke qenë se idetë e 
tij dukej se përkonin me kërkesat e shumë grupeve kombëtare për autonomi në rajonet e 
tyre të Perandorisë, ai fitoi mbështetjen e tyre. Sabahedini u bashkua me të nxitur 
britanikët dhe francezët që të ndihmonin në shtrëngimin e sulltanit për të ikur nga froni 
dhe të siguronin reformat e dëshiruara, çka i shtyu kundërshtarët e tij osmanë që ta 
akuzojnë për tradhti. 
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Pak kohë pas vdekjes së Damat Mahmudit, princ Sabahedini u mundua të zgjidhte 
mosmarrëveshjet dhe thirrur Kongresin e Përgjithshëm të Osmanëve Liberalë, i cili u 
mblodh në Paris nga data 4 deri më 9 shkurt 1902. Duke qenë i pari i këtij lloji, kongresi 
përfshiu jo vetëm liberalët e ndryshëm Turq të Rinj, të shpërndarë nëpër Evropë, por edhe 
grupet e pakicave kombëtare. Ahmet Rizai dhe grupi i tij, gjithashtu, morën pjesë në 
kongres, megjithëse ata nuk ishin shumë të kënaqur për faktin se përbënin një pakicë të 
vogël mes osmanëve jomyslimanë. Sabahedini u përpoq të pajtonte grupet e ndryshme 
duke theksuar rezoluta të përgjithshme që fajësonin për të gjitha vështirësitë e 
Perandorisë regjimin e Abdylhamitit, vinin në dukje idealin osman të barazisë mes 
popujve e racave të Perandorisë dhe premtonin besnikëri të vazhdueshme ndaj derës së 
Osmanit dhe idesë së tërësisë tokësore të Perandorisë. Mirëpo delegatët e pakicave 
siguruan shtimin e një rezolute që shpallte mbështetjen e kongresit për zbatimin e plotë të 
të gjitha “reformave” të imponuara në Perandori nga traktatet e viteve 1856 dhe 1878. 
Kjo qe e tepruar për Ahmet Rizain, që një rezolutë të tillë shihte si ftesë për ndërhyrje 
evropiane, dhe shumë pak për nacionalistët armenë që kërkonin përpjekje më të qarta për 
të siguruar ndërhyrjen e huaj dhe për të fituar autonominë apo pavarësinë për popullin e 
tyre në Anadollin Lindor. Në të vërtetë, asnjëra prej pakicave nuk dëshironte të 
mbështeste një regjim kushtetues e reforma që mund ta forconin Perandorinë. Kështu, 
kongresi u ndërpre pa ndonjë marrëveshje përfundimtare dhe e thelloi edhe më shumë 
rivalitetin mes Sabahedinit dhe Ahmet Rizait. 
 
Në kundërpërgjigje ndaj veprimtarive të Turqve të Rinj dhe me qëllim të forcimit të 
Perandorisë përballë të gjitha rreziqeve të brendshme e të jashtme, Abdylhamiti nxiti dy 
lëvizje: (1) islamizmin, që vinte theksin në rikthimin te vlerat dhe traditat e Islamit si fe e 
kulturë dhe shprehte vullnetin për të rivendosur unitetin mes myslimanëve në mbarë 
botën, si dhe (2) turqizmin, që vinte theksin në traditat turke të kulturës osmane dhe 
kërkonte të krijonte një ndjenjë uniteti mes turqve anembanë botës. 
 
 
 
Islamizmi dhe panislamizmi 
 
Forca më e përhapur ideologjike në Perandorinë Osmane gjatë viteve të Abdylhamitit 
ishte Islamizmi, që bënte thirrje për një rikthim në vlerat e traditat themelore të atij 
qytetërimi, manifestimin bashkëkohor të të cilit e përbënte Perandoria. Megjithëse e 
nxitur dhe e përdorur nga sulltani, kjo lëvizje e kapërcente atë si në kohë, ashtu edhe në 
hapësirë. Ajo filloi në periudhën e vonë të Tanzimatit, kryesisht në kundërpërgjigje ndaj 
mënyrës, në të cilën miliona myslimanë po trajtoheshin nga rusët, si dhe ndaj shteteve të 
sapo pavarësuara të Ballkanit. Ngjarjet e përndjekjeve e të mizorive nga Krimeja në 
Beograd e Sarajevë trazoheshin me rrëfimet për shtypje të egër nga India në Algjeri e 
krahasoheshin me tolerimin dhe trajtimin e mirë që u ishte siguruar jomyslimanëve në 
perandoritë e mëdha myslimane, përfshirë atë të osmanëve. Lëvizja e Tanzimatit, 
gjithashtu, akuzonte për dobësim të ulemasë dhe braktisje të idealeve, të traditave e të 
institucioneve themelore të Islamit nëpërmjet imitimit të zakoneve të evropianëve. 
Gjendja financiare osmane, e cila bënte të detyrueshme përdorimin e kapitullimeve nga 
evropianët për të shkatërruar zejet tradicionale osmane dhe goditjen e pavarësisë 
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nëpërmjet huave me interesa të larta i shtohej ndjenjës së përgjithshme të mosbesimit. 
Pushtimi francez i Tunizit, i pasuar nga pushtimi britanik i Egjiptit, e mbështeti më 
shumë këtë ndjenjë. Goditja e fundit u sigurua nga shtypi dhe politikanët e Evropës, që 
dukeshin sikur po ringjallnin fanatizmin fetare të Mesjetës duke vajtuar për vdekjet e të 
krishterëve relativisht të paktë në Perandorinë e sulltanit, ndërsa as që donin t’ia dinin për 
masakrat në shkallë të gjerë ndaj myslimanëve në Ballkan e në Azinë Qendrore ruse. 
Namik Qemali dhe të tjerë Osmanë të Rinj, në këtë mënyrë, i pararendën Abdylhamitit në 
reagimin e tyre ndaj fanatizmin evropian përmes një theksi islam, duke u bërë po aq 
kritikë ndaj ndikimeve perëndimore e depërtimit të huaj sa që ishin disa prej anëtarëve 
më reaksionarë të ulemasë. Duke iu kundërpërgjigjur në mënyrë të veçantë pretendimeve 
të Ernest Rënanit se Islami ishte armiku i shkencës dhe i filozofisë, Qemali citoi 
përparimet e jashtëzakonshme që ishin arritur në të gjitha aspektet e kulturës e të 
qytetërimit nën perandoritë e mëdha islame të së shkuarës. Shpejt, këto ndjenja u kthyen 
në një lëvizje për vendosjen e kontakteve me të gjithë myslimanët e shtypur të botës, 
përfshirë ata në Indinë britanike dhe në Egjipt, në Azinë Qendrore ruse, në Algjerinë në 
Tunizinë frënge, me qëllim të formimit të një bashkimi të myslimanëve për të ndihmuar 
në mbrojtjen e tyre dhe të zakoneve të tyre ndaj sulmeve të Perëndimit. 
 
Kështu, Abdylhamiti vetëm sa mori të gatshme një ide që ishte, tashmë, popullore mes të 
gjitha klasave të shtetasve myslimanë dhe u përpoq ta përdorte atë për të shtrënguar më 
shumë dorën kundër armiqve brenda e jashtë vendit. Nën drejtimin e myshirit të pallatit, 
gazi Osman pashait, burimet e thesarit të shtetit, si dhe arka vetjake e sulltanit u përdorën 
për të ngritur shkolla myslimane që t’u mundësonin myslimanëve osmane të konkurronin 
me sukses me jomyslimanët. Pensionet, rogat dhe të ardhurat e tjera që i paguheshin 
ulemasë u rritën. Xhami dhe objekte të tjera fetare u riparuan e rindërtuan. Festat islame 
fituan përsëri rëndësi dhe festimi i tyre i hapur u nxit zyrtarisht. Përdorimi i përkthimeve 
perëndimore të fjalëve osmane e arabe në ndërtesat publike e në shenjat e rrugëve u 
shkurajua. Programeve të shkollave shekullare iu shtuan mësime për Islamin dhe për 
gjuhën arabe. U nxit përdorimi i arabishtes si gjuhë e kulturës dhe e administratës, por 
Sait pashai arriti ta bindë sulltanin që të ndryshojë mendje dhe të heqë dorë nga dëshira 
për ta ngritur gjuhën arabe në nivel të barabartë me turqishten osmane si gjuhë zyrtare. 
Arabë nga Siria e nga Libani u sollën për të shërbyer në poste të larta qeveritare, duke u 
parapëlqyer shpesh në krahasim me kolegët e tyre nga Ballkani. Abdylhamiti u mundua 
të rivendoste rolin e tij si kalif i të gjithë myslimanëve. Ai filloi të përdorte të drejtën e tij 
të kahershme për të emëruar zyrtarë fetarë në territore dikur osmane që tani ndodheshin 
nën sundimin e huaj, për të ruajtur ndikimin e tij mes popullsive myslimane të këtyre 
vendeve. Kështu, ai i zgjodhi vetëm kadinjtë, mësuesit dhe të tjerë alimë që u dërguan në 
Egjipt, Qipro, Krime, Bosnjë-Hercegovinë e Bullgari. Qeveria osmane protestonte dhe 
ndërhynte zyrtarisht sa herë që vinin lajme për shtypje e keqqeverisje ndaj myslimanëve, 
pavarësisht se ku jetonin ata. Prijës myslimanë me ndikim nga e gjithë bota silleshin në 
Stamboll për vizita të zgjatura për të vendosur kontakte që më vonë do të mund të 
përdoreshin, sikurse edhe u përdorën, për të zgjeruar ndikimin e sulltan-kalifit. Britanikët, 
rusët dhe francezët u paralajmëruan, jo pa ashpërsi, se sulmi kundër Perandorisë Osmane 
apo kundër popujve të saj myslimanë mund të çonte në një kryengritje të bashkuar 
myslimane kundër tyre me mbështetjen e plotë osmane. Kështu, islamizmi u bë një armë 
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ideologjike e përdorur nga sulltani për t’iu kundërvënë imperializmit të fuqive 
perëndimore, si dhe lëvizjeve nacionaliste të pakicave që kërcënonin Perandorinë. 
 
Sulltani pati një sukses të dukshëm në këtë përpjekje. Pavarësisht nga ankesat për 
regjimin e tij, personi i tij dhe institucioni i sulltanat-kalifatit ishin shumë të respektuar 
nga masa e shtetasve. Islamizmi, gjithashtu, i trembi fuqitë e mëdha, pavarësisht nga 
pohimet e tyre për të kundërtën. Ato e morën shumë seriozisht lëvizjen në atë kohë, duke 
e trajtuar çdo vizitor mysliman në Stamboll nga jashtë Perandorisë dhe çdo vizitor osman 
te myslimanët e perandorive të tyre si spiun të rrezikshëm që kërcënonte të shkatërronte 
stabilitetin e sundimit të tyre. Fakti se agresioni evropian kundër osmanëve, në 
përgjithësi, u ndal pas pushtimit britanik të Egjiptit dhe se rivaliteti i natyrës imperialiste 
mes fuqive u zhvendos nga garimi ushtarak në atë ekonomik gjatë viteve të mbetura të 
mbretërimit të gjatë të Abdylhamitit mund t’i atribuohet, të paktën pjesërisht, suksesit të 
përdorimit të Islamit nga ana e tij si një armë për të parandaluar agresorët. 
 
 
 
Turqizmi dhe panturqizmi 
 
Shumë prej faktorëve që nxitën Panislamin, çuan, gjithashtu, në ngritjen e një 
nacionalizmi fillestar turk. Vetë ideja e kombit, në mënyrën se si ishte zhvilluar në 
Evropën e shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe si ishte mbrojtur nga kaq shumë nacionalistë 
të pakicave osmane, nuk mund të liheshin tërësisht pas dore nga intelektualët osmanë. 
Megjithëse osmanizmi nxirrte në pah idenë e mëmëdheut, me të gjithë shtetasit, 
pavarësisht nga feja dhe raca, të barabartë përpara ligjit dhe besnikë ndaj të njëjtës dinasti 
osmane, kundërshtimi i nacionalistëve të pakicave për të pranuar këtë barazi, suksesi i 
lëvizjeve të bashkimit kombëtar në Gjermani e në Itali dhe synimet nacionaliste të 
grupeve myslimane joturke në Perandori çuan në një vetëdije në rritje të identitetit turk 
dhe thuajse imponuan lindjen e nacionalizmit turk. 
 
Një pjesë e madhe e parimeve themelore erdhi nga filozofët dhe orientalistët evropianë. 
Francezi Dë Gobino (De Gobineau) kishte zhvilluar idenë e gjakut dhe të racës si 
ndikuesit më të mëdhenj në zhvillimin dhe historinë njerëzore, me disa raca që, sipas tij, 
kishin epërsi ndaj të tjerave. Një numër turkologësh evropianë filluan të zbulojnë të 
kaluarën e turqve, qytetërimet e tyre të mëdha në Azinë Qendrore dhe rolin e gjuhës e të 
kulturës së tyre në histori. A. Zh. dë Ginj (A. J. de Guignes) u tregoi turqve në mesin e 
shekullit të tetëmbëdhjetë se ata kishin bërë gjëra të mëdha për botën shumë kohë përpara 
se të dilte në skenë Perandoria Osmane. Teksti “Gramatika e gjuhës turke” (“Grammar of 
the Turkish Language”, Londër, 1832) paraqiste studimin e parë sistematik të elementit 
turk në turqishten osmane dhe shtonte një vëzhgim tejet lëvdues për dialektet e turqishtes, 
si dhe për arritjet e kulturës osmane, të panjohura më parë si nga osmanët dhe nga 
evropianët së bashku. Më vonë, kjo temë u trajtua edhe nga Mustafa Xhelaledin pashai, 
një polak i kthyer në fenë islame, që në veprën e tij “Turqit e lashtë dhe të sotëm” (“Les 
Turcs ancients et modernes”, Stamboll, 1869) vinte theksin në cilësitë unike racore të 
turqve, për të cilët ai thoshte se janë pjesë e racës “turko-ariane” dhe jo e asaj mongole, si 
dhe vinte në dukje ndihmesën e tyre në qytetërimet e botës. Duke siguruar një lidhje 
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racore mes turqve dhe indo-evropianëve, ai solli një argument që mund t’i zbuste shumë 
paragjykimet e hershme të evropianëve kundër turqve. Jashtëzakonisht me ndikim në atë 
kohë ishte Arminius Vamberi (A. Vambery, 1832 – 1913), një antropolog e turkolog 
hungarez që kaloi shumë vite në Perandorinë Osmane e në Azinë Qendrore dhe që ishte 
mik i ngushtë e këshilltar i vetë sulltanit. Vamberi i përfshinte turqit, hungarezët, 
finlandezët dhe estonezët në grupin gjuhësor e racor turanian dhe botonte gjerësisht në 
Evropë (me përkthime në osmanisht) për gjuhën, kulturën dhe qytetërimin e turqve. Leon 
Kahuni (L. Cahun, 1841 – 1900) u njoh drejtpërdrejt me Turqit e Rinj në Paris në vitet 
1860 dhe zhvilloi një interes të veçantë për turqit në veprën e tij “Hyrje në Historinë e 
Azisë” (“Introduction à l’histoire de l’Asie”), në të cilën edhe ai i fuste turqit mes 
popujve turanianë dhe theksonte rolin e tyre në transmetimin e elementeve të kulturës 
kineze në atë perse, si dhe në Evropë. Ai i përshkroi qytetërimet e mëdha turkike në një 
mënyrë që do të angazhonte, sigurisht, interesin dhe besimin e evropianëve dhe të turqve 
osmanë. Kërkime më të hollësishme në mbishkrimet e lëna nga turqit e lashtë, që u bënë 
nga autorë si Radlof (Radloff), Tomson (Thomson) e të tjerë, zgjuan, gjithashtu, një 
ndjenjë se historia dhe ndikimi i turqve në qytetërimin botëror kishte shumë gjëra që ishin 
lënë pas dore apo harruar krejtësisht. 
 
Ndërgjegjja osmane për turqit jo-osmanë u nxit, gjithashtu, nga vërshimi i refugjatëve në 
Perandori dhe nga historitë e përndjekjeve e të shtypjes së tyre pas Luftës së Krimesë. 
Kjo u përzje me prirjen mes turqve të mbetur nën sundimin rus për të përforcuar 
kontaktet me mëmëdheun e tyre duke dërguar fëmijët në Stamboll për t’u arsimuar dhe 
për të vizituar qytetin, duke vendosur lidhje e shkëmbime të ngushta informacioni. 
Veçanërisht të rëndësishëm mes këtyre vizitorëve ishin intelektualët e Azisë Qendrore, që 
filluan të vërshojnë në Perandori e të qëndrojnë gjatë aty për të dhënë mësime të historisë 
dhe të gjuhëve të popujve të tyre. Në Perandorinë Ruse kishte veprimtari të 
konsiderueshme turke, të përqendruara kryesisht në Krime e në Kazan, të cilat ishin të 
ndikuara nga mendimi liberal perëndimor, si dhe nga shkrimet e Osmanëve të Rinj e të 
Turqve të Rinj. Në krye të këtyre intelektualëve ishte Ismail bej Gasprinski (1851 – 
1914), gazeta e të cilit “Tercüman” (Përkthyesi), e ngritur në Krime në vitin 1883, vinte 
theksin në unitetin e të gjithë turqve përballë nacionalizmit rus dhe përpiqej të zhvillonte 
një dialekt të përbashkët letrar që të mund të kuptohej nga të gjithë. Ai erdhi në Stamboll 
më 1874 dhe 1875 për të përhapur mesazhin e tij. Shkrimtari nga Azerbajxhani Mirza 
Fath Ali Ahundzade (1812 – 1878) botonte një gazetë në Baku dhe shkruante pjesë 
teatrale në turqisht qysh përpara se ky lloj letrar të ishte përhapur gjerësisht në trojet 
osmane. 
 
Një tjetër azer, i quajtur Aaollu Ahmet (Ağaoğlu Ahmet, 1869 – 1939), kishte studiuar në 
Paris, ku ishte njohur me Turqit e Rinj e pastaj kishte nisur botimin e gazetës së tij në 
Kaukaz, duke përçuar mesazhin e Turqve të Rinj, si dhe dëshirën e tij për bashkimin e 
turqve kundër rusëve. Ai do të luante një rol të rëndësishëm në zhvillimin e nacionalizmit 
turk në Perandorinë Osmane pas rrëzimit të Abdylhamitit nga froni. Kishte, gjithashtu, 
shkrimtarë çatajë dhe uzbekë nga rajon i Vollgës, që punonin kryesisht në teqe dervishësh 
dhe studimet e tyre gjuhësore e historike siguronin, gjithashtu, një nxitje të rëndësishme 
për nacionalizmin turk në Perandorinë Osmane. Më vonë, ata erdhën në Stamboll dhe 
ngritën teqenë e tyre në Yskydar. Ajo teqe u kthye në qendrën e parë të studimeve turkike 



 345 

në Perandori. Në krye të tyre qëndronte Sulejman efendiu i Buharës (Buharalı Süleyman 
Efendi), vepra e të cilit “Gjuhët çataje dhe osmane turke” (Lügat-ı Çağatay ve Türki-i 
Osmanî) u tregonte lexuesve të saj osmanë për herë të parë për dialektin çataj, duke 
theksuar lidhjen e tij të ngushtë me zhvillimet e hershme në turqishten osmane. 
 
Së fundi, një ndër intelektualët më të rëndësishëm ruso-turq që erdhi në Perandorinë 
Osmane ishte Jusuf Akçuraja (Yusuf Akçura, 1876 – 1933), i lindur në Simbirsk mbi 
Vollgë, që kishte një sfond kazanas të ngjashëm me atë të bashkëqytetarit të tij Nikollaj 
Lenin. Jusufi erdhi në Stamboll në rininë e tij dhe u arsimua në shkollat ushtarake të 
Abdylhamitit. Ai filloi të shkruante për vëllezërit e tij turq, që kishte lënë në Rusi, dhe u 
bashkua me lëvizjen e Turqve të Rinj, çka solli dëbimin e tij në Libi për njëfarë kohe. Ai 
iku në Paris, ku filloi studimet në Shkollën e Shkencës Politike, dhe u bashkua me 
lëvizjen radikale të Sabahedinit, duke i shtuar asaj nevojën për të luftuar për të siguruar 
mbizotërimin turk kundrejt dëshirës së Sabahedinit për të përfshirë të gjitha pakicat në 
një perandori të decentralizuar. Duke reaguar ndaj prirjes osmaniste të Turqve të Rinj, ai 
u kthye në Rusi, ku botoi veprën e tij të famshme “Politika e tre llojeve” (Üç Tarz-ı 
Siyaset) dhe disa traktate të tjera, duke vënë theksin te nacionalizmi dhe uniteti turk. Ai i 
dërgoi botimet e tij në Perandorinë Osmane nëpërmjet postës ruse dhe fitoi ndjekës të 
shumtë, çka ai e përdori për t’u bërë një ndër mbrojtësit kryesorë të nacionalizmit turk në 
Perandori sapo iu krijua mundësia që të kthehej në Stamboll pas revolucionit të vitit 
1908. 
 
Sigurisht, nacionalizmi turk, nëse shihet në përfundimin e tij logjik, binte në kundërshtim 
edhe me osmanizmin, edhe me islamizmin. Nëse Perandoria Osmane do të kthehej në një 
shtet kombëtar turk, në të nuk do të kishte vend jo vetëm për shumicën e jomyslimanëve, 
por edhe për myslimanët jo-turq që e mbështesnin Perandorinë për shkak të pozitës së 
tyre si myslimanë. Për këtë arsye, Abdylhamiti i ndaloi shkrimet nacionaliste pro-turke, 
megjithëse ai kishte ndjenja e mendime të përbashkëta me to në shumë drejtime. 
Megjithatë, shprehja e ndjenjave pro-turke shfaqej nganjëherë në gazeta e periodikë. Për 
herë të parë, fjala “turk” filloi të përdorej me krenari, duke e humbur dalëngadalë 
kuptimin e saj më pak të dëshirueshëm konotativ (trashaman katundi), ashtu sikurse termi 
“arab” ishte përdorur për beduinët në provincat lindore. Mbiemri “turk”, tani, filloi të 
zëvendësonte atë “osman” në shumë gazeta, kryesisht i nënvendosur nën emërtimet e 
tyre. Termi “Turkistan”, një përkthim i drejtpërdrejtë i fjalës “Turqi”, të cilin evropianët e 
kishin përdorur për një kohë të gjatë për Perandorinë Osmane, tani përdorej në mënyrë të 
zakonshme, ndërsa termi “osman” nisi të përdorej vetëm për të dalluar turqit e 
Perandorisë nga ata që jetonin në vende të tjera. Termi “milet” (millet), që më parë vinte 
në dukje bashkësitë fetare në Perandori, tani filloi të merrte kuptimin modern “komb”, 
ndërsa “milijet” (milliyet) do të thoshte “kombësi”. 
 
Lidhja e osmanëve me turqit e lashtë endacakë të Azisë Qendrore filloi të trajtohet në 
librat e historisë. Nëse historianët e fillimit të shekullit të nëntëmbëdhjetë, përfshirë 
Namik Qemalin, i fillonin paraqitjet e tyre të historisë osmane me vendosjen në Anadoll 
në shekullin e njëmbëdhjetë, historianët osmanë të kohës së Abdylhamitit shkonin shumë 
më pas se kaq. Në hyrjen e studimit të tij për Perandorinë mes viteve 1774 dhe 1826, 
Ahmet Xhevdet pashai pohonte se Islami klasik ishte administruar nga dy milete, arabët 
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dhe turqit, ndërsa turqizmi (Türkçülük) i Perandorisë Osmane i kishte dhënë atij shumë 
nga madhështia që ka.393 Ahmet Midhat efendiu ishte shkrimtari i parë popullor osman që 
paraqiti një histori të hollësishme të turqve paraosmanë dhe theksoi lidhjen e tyre me 
osmanët, si dhe rolin e tyre në zhvillimin e qytetërimit botëror,394 ndërsa bënte edhe një 
përpjekje për të zhvlerësuar çdo lidhje osmane me qytetërimin grek. Murat Mizanxhiu, 
gjithashtu, foli për perandoritë e mëdha turke të Azisë Qendrore në historinë e tij të 
përgjithshme,395 duke vënë theksin te roli i tyre në ringjalljen e Islamit në shekullin e 
dhjetë. 
 
Ndërsa librat e rinj të historisë osmane zhvillonin këto tema të reja të nacionalizmit turk 
dhe të rëndësisë së turqve në ndihmesën e dhënë në madhështinë e qytetërimit islam, si 
dhe gjatë Perandorisë Osmane, shtypi popullor filloi të botonte informacione për turqit që 
jetonin në Krime, në Kinë e në Samarkandë, duke mirëpritur çdo shenjë të zgjimit 
kombëtar turk mes tyre me entuziazëm dhe duke botuar vepra të turkologëve të 
mirënjohur të kohës. Vetëm kur u theksua nevoja për të mbrojtur turqit kundër rusëve, 
censorët e Abdylhamitit ndërhynë, për shkak të frikës së zgjimit të shpresave që nuk 
mund të përmbusheshin, si dhe të nxitjes së një sulmi të ri rus ndaj Perandorisë Osmane. 
Pasi u mbyt në këtë drejtim, nacionalizmi turk u zhvillua në një lloj nacionalizmi 
anadollian, duke e shpallur atë si atdheun (vatan) e vërtetë të turqve dhe duke arritur në 
përfundimin se kishte qenë bashkimi i Evropës Juglindore dhe i popujve të saj me 
Perandorinë shkaku që kishte sjellë rënien e Perandorisë. Për herë të parë, fshatarët turq 
të Anadollit po lëvdoheshin si fuqia e vërtetë e shtetit turk. Ishte gjuha turke e përdorur 
nga fshatari i Anadollit ajo që duhej studiuar e madje imituar, nëse turqit dëshironin të 
shpëtonin nga sundimi i fjalorit dhe i shprehjeve të arabishtes e të persishtes në gjuhën 
osmane. Fshatari anadollak u bë, në këtë mënyrë, epiqendra e ndjenjës patriotike, 
veçanërisht gjatë luftërave me shtetet e Ballkanit. Anadolli, mbi të gjitha, duhej të ruhej 
nëse kombi turk dëshironte t’u mbijetonte sulmeve nga jashtë. 
 
Për të reformuar gjuhën osmane dhe veçanërisht për të zhvilluar elementet e saj turke, 
Akademia e të Mësuarit (Encümen-i Daniş) ngarkoi Ahmet Xhevdetin dhe Mehmet 
Fuatin që të shkruanin një gramatikë të tyre turke. Të frymëzuar nga vepra e Davidit, ata 
bënë një ndarje mes elementeve turke, arabe e perse në gjuhë (1851). Shumë prej 
shkrimtarëve Osmanë të Rinj përdornin shprehje më të thjeshta për të përcjellë mendimet 
e tyre. Në vitin 1877, shtetari Ahmet Vefik botoi një fjalor të ri të osmanishtes, duke e 
theksuar identitetin e tij si një dialekt të veçantë të turqishtes. 
 
Gramatika e fjalorë të tjerë pasuan, derisa gjithçka kulmoi në veprën masive të Sami 
Frashërit. Natyrisht, kjo lëvizje hasi në qëndresën e fuqishme të shtetit dhe të tjerëve që 
përkrahnin politikën zyrtare të osmanizmit duke theksuar se Perandoria dhe gjuha e saj 

                                                 
393 Cevdet1, I, 14. 
394 “Mufassal Tarih-i Kurun-i Cedide”, Stamboll, 1303/1885-1886, I, 122. 
395 “Muhtasar Tarih-i Umumî, Stamboll, 1302/1884-1885, f. 21-25. 
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ishin, në të vërtetë, përzierje e të gjithë popujve, e gjuhëve dhe e kulturave të tyre. 
Kështu, vetëm pas rënies së Abdylhamitit, mbështetësit e turqishtes dolën në krye.396 
 
 
 
Preludi i revolucionit 
 
Ndërsa policia e sulltanit e mbante Komitetin për Bashkim e Zhvillim (që tani do të 
përmendet me emrin KBZH) të shtypur brenda dhe përqark kryeqytetit pas vitit 1897, 
rrethanat ushqenin dhe forconin kauzën e tij. Shkollat e Abdylhamitit po prodhonin një 
numër në rritje zyrtarësh, oficerësh e intelektualësh, të cilët, ndryshe nga Osmanët e Rinj 
dhe Turqit e Rinj që u pararendën atyre, vinin nga klasat më të ulëta, nuk ishin të lidhur 
me Klasën Sunduese ekzistuese dhe dëshironin të ndryshonin sistemin qoftë edhe me 
forcë për të arritur qëndrimet e tyre. Veçanërisht në ushtri, rangjet e ulëta të oficerëve 
mbusheshin nga oficerë të arsimuar e që mendonin politikisht, të ardhur nga klasa e 
shtetasve të thjeshtë dhe që ishin të zhgënjyer nga vitet e gjata të betejave kundër 
terroristëve maqedonas e armenë. Megjithëse Abdylhamiti i kishte kufizuar shpenzimet e 
tij ushtarake për shkak të problemeve financiare, shumica e këtyre oficerëve të rinj ishin 
të bindur, jo fare pa të drejtë, se sulltani nuk e linte ushtrinë të zhvillohej pasi kishte frikë 
prej tyre. Ata besonin se nëse vendosej një regjim më i përshtatshëm dhe politikanët e 
vjetër hidheshin tej, ata do të mund t’i zhduknin terroristët dhe të rivendosnin rendin. 
Shumë prej tyre, gjithashtu, shfaqën programe të reformave shoqërore në përgjigje të 
predikimeve të intelektualëve të KBZH-së, por kjo ishte dytësore në krahasim me 
dëshirën e tyre për t’i dhënë fund asaj që ata e vlerësonin të ishte pengesa e politikanëve 
ndaj punës së ushtrisë. 
 
Një zhgënjim e pakënaqësi e ngjashme u përhap edhe mes zyrtarëve, ndërsa shekulli i 
njëzetë po niste. Legjislacioni reformues vazhdonte të shpallej dhe të zbatohej gjerësisht. 
Mirëpo kur terrorizmi dhe sulmet e Turqve të Rinj u shtuan, sulltani u bë gjithnjë e më 
shumë dyshues, duke e shtrirë më tej veprimtarinë e pushtetit dhe të policisë së tij për të 
vëzhguar zyrtarët më me intensitet se kurrë, duke përhapur frikën edhe mes kryevezirëve 
të tij dhe duke qendërsuar autoritetin dhe pushtetin në pallat në një masë të tillë që askush 
nuk mund të vepronte pa lejen e tij të drejtpërdrejtë. Ndërsa sulltani kishte qenë i 
barabartë në detyrën e mbikëqyrjes së çdo hollësie të qeverisjes në vitet e para, 
përqendrimi i tij në komplotet kundër tij, sulmet terroriste të pakicave dhe mosbesimi i 
përgjithshëm i tij ndaj të gjithë zyrtarëve u bënë shkak që ai t’i linte pas dore detyrat e tij 
administrative gjithnjë e më shumë. E gjithë struktura e qeverisjes filloi të binte gjithnjë e 
më poshtë, ndërsa administratorët prisnin urdhëra nga pallati përpara se të vepronin. 
Ryshfeti dhe korrupsioni filluan të tregojnë prirje për t’u shtuar. Deficitet e vazhdueshme 
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Ankara, 1914. 



 348 

buxhetore dhe veprimtaritë terroriste filluan t’i bëjnë shumë njerëz të mendojnë se, 
ndoshta, tri dekada qeverisjeje ishin mjaft. 
 
Sidoqoftë, lëvizja e rebelimit u zhvillua në provinca dhe kryesisht mes oficerëve të 
ushtrisë në vitet e para të shekullit të njëzetë. Në Damask, një grup oficerësh të rinj të 
Armatës së Pestë, përfshirë leutenantin e ri Mustafa Qemal, që sapo ishte diplomuar nga 
Akademia e Luftës në janar të vitit 1905, organizuan një grup të fshehtë, të njohur si 
shoqëria “Atdheu” (Vatan). Degë të saj u ngritën mes oficerëve sivëllezër në Jeruzalem e 
Xhafa dhe u përgatitën manifeste, nëpërmjet të cilëve i kërkohej sulltanit që të 
respektonte plotësisht kushtetutën dhe të vendoste një regjim qeverisës që do të mund të 
trajtonte me efikasitet nevojat e ushtrisë dhe të organeve të tjera të shtetit. Emri i grupit u 
ndërrua shpejt në “Atdheu dhe Liria” (Vatan ve Hürriyet Cemiyeti) dhe një numër 
zyrtarësh të provincave u përfshinë, gjithashtu, në të. Pati pak veprim të menjëhershëm 
për shkak se oficerët më të vjetër i kundërviheshin revolucionit pavarësisht nga 
pakënaqësia e tyre. Siria, veç kësaj, ishte shumë larg nga kryeqyteti, ndaj edhe ata nuk 
mund të kishin ndonjë ndikim madhor. As ndonjë mbështetje nga vendësit nuk kishte, 
pasi arabët vetë ende nuk kishin ngritur krye kundër sulltanit. 
 
Duket se ishte Mustafa Qemali që këshilloi që grupi të punonte për të fituar mbështetës 
mes oficerëve në qytetin e tij të lindjes, në Selanik. Si një ndër qytetet kryesore të 
Maqedonisë, Selaniku ishte një qendër shumë më e përshtatshme për veprimtari 
revolucionare sesa Damasku. Ai kishte pasur tradicionalisht marrëdhënie më të afërta me 
Evropën sesa çdo qytet tjetër osman dhe shumë prej qytetarëve të tij ishin shumë më të 
vetëdijshëm për rrymat intelektuale evropiane sesa qytetarët osmanë në vende të tjera. Ai 
kishte një popullsi të madhe çifute, si dhe një grup të gjerë ish-çifutësh të konvertuar në 
fenë islame e të quajtur “dënme” (“dönme”, të kthyer), të cilët, ndërsa në dukje pranonin 
fenë mbizotëruese në Perandori, fshehurazi ruanin disa prej besimeve e praktikave të tyre 
të vjetra, duke krijuar një gjendje që pengonte pranimin e plotë të tyre në bashkësinë 
myslimane. Tregtarët që jetonin në këtë qendër tregtare, i ndjenin shumë fort vështirësitë 
ekonomike e financiare të kohës. Selaniku ishte, gjithashtu, një ndër qendrat e Armatës së 
Tretë të Maqedonisë dhe ishte i mbushur me oficerë që ishin të hidhëruar për shkak të 
pamundësisë së tyre për të shtypur terroristët dhe për vdekjen e qindra shokëve të tyre e 
për të gjitha këto, ata fajësonin drejtpërdrejt qeverinë e Stambollit. Krahas kësaj, për 
shkak të largësisë nga kryeqyteti dhe të pranisë së xhandarmërisë së imponuar 
Perandorisë nga fuqitë e mëdha, Selaniku ishte shumë më pak i rrezikuar nga veprimtaritë 
e policisë së sulltanit sesa Stambolli. 
 
Kështu, kur Mustafa Qemali erdhi aty për të përhapur fjalën e “Atdheut e të Lirisë” në 
fillim të vitit 1906, ai u mirëprit. Ai gjeti një frymë të ngjashme mes shumë njerëzve të 
Armatës së Tretë, përfshirë Xhemil beun (Cemil Bey), adjutant i guvernatorit ushtarak të 
Maqedonisë, si dhe Talat beun, zyrtar vendor i postës që do të bëhej më vonë një figurë 
madhore e Turqve të Rinj. Ai i bashkoi ata në një degë të shoqërisë së Damaskut, por me 
një emër të ndryshëm, Shoqëria Osmane e Lirisë (Osmanlı Hürriyet Cemiyeti). Mustafa 
Qemali e kishte lënë postin e tij në Siri pa leje dhe i duhej të kthehej përpara se mungesa 
e tij të zbulohej zyrtarisht. Më pas, ai siguroi një leje zyrtare për t’u transferuar në 
Armatën e Tretë dhe u kthye në Selanik në qershor 1907, por atje mësoi se udhëheqja e 
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shoqërisë tani kishte rënë në duar të tjera dhe atij i mbeti vetëm një rol varësie në ngjarjet 
që do të pasonin. 
 
Shoqëria Osmane e Lirisë ishte zgjeruar me shpejtësi mes oficerëve e zyrtarëve në 
provincat maqedonase. Ky grupim i ri, i organizuar në celula të vogla sipas shembullit të 
organizatave terroriste bullgare, duket të ketë mbajtur mbledhjet e saj në lozhat e urdhërit 
mason dhe të ketë përfituar mbështetje financiare e të llojeve të tjera nga dënmetë që 
shpresonin se fitorja e saj mund ta lehtësonte gjendjen e tyre në shoqërinë osmane. 
Organizata, gjithashtu, kontaktoi me grupe myslimane kombëtare shqiptare, të 
organizuara në veri, duke e vënë kundërshtimin e tyre të përbashkët ndaj sulltanit mbi 
dallimet për organizimin përfundimtar të Perandorisë. Në shkurt të vitit 1907, u vendosën 
marrëdhënie edhe me Turqit e Rinj në Paris, zakonisht me ata të fraksionit të Ahmet 
Rizait, dhe të dy grupet u njësuan nën emrin e organizatës së Parisit, Komiteti i 
Bashkimit dhe i Zhvillimit (27 shtator 1907), me qëllimin rikthimit të kushtetutës. Grupi i 
Selanikut ruajti organizimin dhe pavarësinë e tij, ndërsa Ahmet Rizai pranoi të ndërhynte 
në vendimet e tij vetëm nëpërmjet bindjes.397 
 
Më 27-29 dhjetor 1907, Kongresi i Dytë i Turqve të Rinj u mblodh në Paris, në një 
përpjekje të re për të siguruar bashkëpunimin kundër armikut të përbashkët. Kësaj radhe, 
ai u kryesua në mënyrë të përbashkët, jo vetëm nga Ahmet Rizai e princi Sabahedin, por 
edhe nga K. Maloumian, i Federatës Armene Revolucionare (Dashnakët), që shpresonte 
të shfrytëzonte Turqit e Rinj për arritjen e objektivave kombëtare të armenëve. Në shumë 
aspekte, qenë armenët ata që dolën të fituar, pasi Turqit e Rinj u bindën të përdornin një 
program shumë më të dhunshëm veprimi sesa ç’kishin qenë të gatshëm të pranonin në të 
shkuarën. Në deklaratën përfundimtare shpallej se sulltani duhej të largohej nga froni, se 
regjimi ekzistues duhej të zëvendësohej me një qeveri përfaqësuese dhe se për të arritur 
qëllimin do të përdorej çdo mjet, përfshirë dhunën revolucionare nëse do të ishte nevoja. 
Brenda Perandorisë, qëndresa e armatosur ndaj shtypjes do të duhej të organizohej krahas 
qëndresës paqësore në formën e grevave, të kundërshtimit për të paguar taksat, të 
qarkullimit të propagandës dhe të përgatitjeve për një revoltë të përgjithshme nëse çdo 
formë tjetër dështonte. Për të mbajtur organizatën të bashkuar, Ahmet Rizai, në fillim 
pranoi me ngurrim deklaratën, por më pas kundërshtoi mburrjen e armenëve se turqit, në 
të vërtetë, kishin pranuar metodat që ata kishin përdorur në Anadollin Lindor më parë. 
Pas kësaj ai u nda përsëri nga Sabahedini dhe ju kthye qëndrimit të tij fillestar. Kështu, 
ripajtimi i grupeve të ndryshme në Evropë doli të ishte vetëm një iluzion dhe, së fundi, 
ata nuk luajtën ndonjë rol aktiv në revolucionin e Turqve të Rinj kur ky i fundit ndodhi. 
 
 
 
Revolucioni i Turqve të Rinj 
 
Kur, më në fund, ndodhi, Revolucioni i Turqve të Rinj qe një ndër ngjarjet më të 
çuditshme të llojit të vet që ka parë historia. Ai nuk qe i planifikuar, të paktën në mënyrën 

                                                 
397 Bayar, I, 126-131, 239-251. 



 350 

dhe në kohën që shpërtheu. Në të vërtetë, ai as që ndodhi; e, sigurisht, nuk e rrëzoi 
Abdylhamitin nga froni. Sidoqoftë, ai e shtrëngoi atë të thërriste përsëri parlamentin dhe, 
praktikisht, të hiqte dorë nga pjesa më e madhe e kompetencave të veta. 
 
Revolucioni qe, në të vërtetë, vetëm ngjarja e fundit në vargun e kryengritjeve të vogla që 
kishin ndodhur vazhdimisht në Perandori që nga viti 1907 për arsye financiare dhe jo 
ideologjike. Të korrat në Anadoll kishin qenë të këqija. Taksat po mblidheshin shumë 
ngadalë dhe, për këtë shkak, rrogat po mbeteshin për kohë të gjata pa u paguar, ndërsa 
shumica e shpërblimeve ishin pezulluar. Shumë ushtarë e oficerë, si dhe zyrtarë, po 
shfaqnin pakënaqësinë e tyre duke braktisur punën. Kishte pasur njëfarë propagande nga 
ana e KBZH-së në Anadoll e Rumeli, por pa ndonjë ndikim të madh. Trupat në Maqedoni 
ishin veçanërisht të pakënaqura, pasi së fundi kishte nisur një rritje e terrorizmit të 
krishterë, tashmë të mbështetur nga kishat greke të rajonit. Krerët e KBZH-së në Selanik 
u munduan, fillimisht, ta shfrytëzojnë gjendjen vetëm për të informuar fuqitë e mëdha për 
ekzistencën e komitetit dhe për mundësinë e vendosjes së rendit në Maqedoni vetëm atij i 
jepej pëlqimi i duhur (maj 1908). Duke theksuar se të gjithë popujt e Maqedonisë po 
vuanin nga shtypja e sulltanit, ata arrinin në përfundimin se thirrja e parlamentit do të 
zgjidhte problemin maqedonas. Të gjithë elementët e Perandorisë do të kishin mundësi të 
punonin për të mirën e përbashkët. Do të kishte barazi përpara ligjit dhe fuqitë e mëdha 
nuk do të kishin më nevojë të ndërhynin për të mbrojtur shtetasit e sulltanit.398 
Përfaqësuesit e fuqive të mëdha nuk e morën parasysh këtë kërkesë, e cila, në fund të 
fundit, kishte ardhur nga një organizatë e panjohur dhe, me shumë të ngjarë, e paligjshme 
e turqve myslimanë. Kështu, çasti i nisjes së revolucionit afroi. 
 
Abdylhamiti dërgoi një numër agjentësh në Maqedoni për të hetuar gjendjen dhe për të 
zbuluar ata që kishin shkaktuar trazira. Një ndër agjentët, ish-shefi i policisë, Nazëm beu 
(Nazım Bey), u godit me armë zjarri dhe u plagos në Selanik më 11 qershor, pak përpara 
se të kthehej në Stamboll për të paraqitur raportin e tij. Sulltani, atëherë, dërgoi një 
komision të tërë hetimor, gjoja për inspektimin e përpjekjeve të Armatës së Tretë kundër 
IMRO-së dhe terroristëve grekë, por, në të vërtetë, për të zbuluar krerët revolucionarë dhe 
për t’i nxjerrë ata përpara drejtësisë. Kryekomandanti i Armatës së Tretë dhe 
kryeasistentët e tij, gjithashtu, u fajësuan për pakënaqësinë e ushtrisë dhe u zëvendësuan 
nga oficerë të vlerësuar si më besnikë ndaj pallatit. Disa spiunë u dërguan për të zbuluar 
veprimtaritë revolucionare në radhët e ushtrisë. Njëri prej tyre duket se zbuloi celulën e 
KBZH-së së adjutant major Ahmet Nijazi beut, që menjëherë doli në mal bashkë me 
njerëzit e tij (3 korrik 1908) dhe filloi një lloj lëvizjeje guerrilase të qëndresës kundër 
autoriteteve provinciale pranë Ohrit e Manastirit, duke i urdhëruar njerëzit që t’ia 
paguanin taksat atij dhe jo qeverisë deri në rikthimin e kushtetutës. Oficerë të tjerë të rinj 
të ushtrisë, përfshirë Enver beun, ndoqën shembullin e tij. Sulltani dërgoi një ndër 
ndihmësit e tij kryesorë ushtarakë, Shemsi pashain (Şemsi Paşa), si komandant i posaçëm 
me detyrën e udhëheqjes së ushtrisë maqedonase për shpartallimin e rebelëve, por ai u 
vra në Manastir (7 korrik 1908) nga një agjent i KBZH-së. Mbështetësit e sulltanit u 
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demoralizuan dhe pjesëtarët e KBZH-së u trimëruan më tepër nga paaftësia e qeverisë për 
të mbrojtur një ndër gjeneralët e saj kryesorë.399 
 
Tani punët vërtet dolën duarsh. Trupat e sjella në Maqedoni nga Anadolli për të shtypur 
rebelët u bashkuan me këta të fundit, ndërsa edhe agjentë të tjerë të sulltanit kapeshin dhe 
vriteshin. Kryengritje të përbashkëta të ushtarakëve e të civilëve ndodhën në Manastir, 
Firzovik, Serez, Shkup e në qyteza e qytetet të tjera, duke shpallur mbështetjen e tyre për 
kushtetutën në tubime masive, të mbajtura mes datave 20 dhe 23 korrik, si dhe duke i 
dërguar sulltanit telegrame për të shprehur kërkesat e tyre. KBZH-ja në Selanik, duke 
mos pasur të planifikuar një revoltë të hapur që tani, u gjend e papërgatitur dhe planifikoi 
të ndiqte ndodhitë vetëm më 27 korrik, kur u zu nga rrjedha e shpejtë e ngjarjeve. Në këtë 
pikë, Abdylhamiti, ky mjeshtër i politikës që për tri dekada ia kishte dalë në krye të 
mbante veten dhe Perandorinë kundrejt kundërshtarëve të fuqishëm brenda dhe jashtë 
vendit, u vu në veprim për të parandaluar rebelët. Në fund të fundit, kishte qenë ai që e 
kishte shpallur kushtetutën dhe mund të thoshte se gjatë gjithë viteve të autokracisë, 
kishte qeverisur në përputhje me të. Ajo nuk ishte pezulluar asnjëherë. Ai kuptoi se i 
kishte lejuar KBZH-së të fitonte pjesëtarë duke u vënë në mbrojtje të kushtetutës. 
Zgjidhja e tij, atëherë, qe parashikimi i lëvizjes së tyre të mëtejshme duke thirrur 
parlamentin dhe, në këtë mënyrë, duke rikthyer, në thelb, organin përfaqësues të 
qeverisjes që parashikonte kushtetuta dhe duke pranuar kërkesën, për të cilën ishin në 
njëmendje të gjitha grupet rebele. Rithirrja e parlamentit qe shenja madhore e 
menjëhershme e ndryshimit nga autokracia në një qeverisje kushtetuese. Kështu, pa 
ndonjë revolucion të vërtetë, pa ushtarë që do të hapnin zjarr mbi pallatin dhe pa 
gjakderdhje, Revolucioni i Turqve të Rinj kishte ndodhur (23 korrik 1908). Sulltani 
deklaroi se e kishte pezulluar parlamentin deri në përmbushjen e punës për modernizimin 
dhe se tani kishte ardhur koha që ai të mblidhej përsëri për të qenë pjesë e detyrës së 
vështirë të shpëtimit të Perandorisë nga armiqtë e saj. Sidoqoftë, në një kuptim të 
drejtpërdrejtë, duke lëshuar pe ndaj rebelëve për këtë çështje, sulltani ishte dorëzuar. 
Epoka e Abdylhamitit II kishte marrë fund, megjithëse sulltani do të qëndronte në fron 
edhe për një vit, dhe epoka e Turqve të Rinj po niste.400 
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KAPITULLI 4 

 
PERIUDHA E TURQVE TË RINJ, 1908 – 1918 

 
 
 
Periudha e turqve të rinj thelloi, përshpejtoi dhe polarizoi pikëpamjet kryesore që ishin 
përhapur vrullshëm në Perandorinë Osmane gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë: osmanizmi 
dhe nacionalizmi, liberalizmi dhe konservatorizmi, islamizmi dhe turqizmi, demokracia 
dhe autokracia, centralizimi dhe decentralizimi. Të gjitha këto kishin arritur një pikë që 
do të sillnin shkatërrimin e perandorisë edhe sikur këtë të mos e kishte Lufta e Parë 
Botërore. Kjo periudhë, thuajse më shumë nga çdo periudhë tjetër, i ka tërhequr tej mase 
studiuesit e historisë moderne osmane dhe është studiuar në hollësi të tilla që është e 
bëjnë të vështirë të besohet se ajo ka qenë një periudhë aq e shkurtër. Megjithatë, politika, 
luftërat dhe personalitetet e asaj periudhe i kanë bërë studiuesit që t’i shmangen kaq 
shumë çështjeve të tjera, saqë në kohën e sotme nuk është bërë thuajse asgjë për të 
studiuar modernizimin që solli ajo qoftë edhe në ditët më të errëta të luftës. Gjatë kësaj 
periudhe tragjike, katër luftëra të mëdha shfarosën në masë popullsinë e perandorisë, 
ngritën tensionin e saj të brendshëm në një pikë vlimi dhe kërcënuan të shkatërrojnë të 
gjitha përpjekjet e sulltanëve dhe të reformatorëve që më kot ishin munduar ta shpëtonin 
perandorinë një shekull më parë. 
 
 
Përgjigjia ndaj revolucionit 
 
Revolucioni i turqve të rinj u zhvillua në një përpjekje të përbashkët të KBZH-së dhe të 
grupeve të ndryshme nacionaliste në Evropë, aq sa përgjigja e menjëhershme e 
brendshme ndaj rivendosjes së kushtetutës nga ana e sulltanit u shoqëruar nga një valë 
demonstrimesh masive, të papara në historinë e gjatë të perandorisë, në Stamboll dhe në 
qytete të tjera të mëdha. Turma të gëzuara turqish, arabësh, çifutësh, grekësh, serbësh, 
bullgarësh, armenësh dhe evropianësh mbushën rrugët dhe bënë betime të përjetshme 
vëllazërie për të mirën e përgjithshme. “Burra e gra, në një valë të përbashkët entuziazmi, 
demonstruan duke rrezatuar diçka të jashtëzakonshme, me të qeshura e lotë gëzimi në një 
masë të tillë e në një emocion kaq të fuqishëm, saqë çmenduria dhe shëmtia njerëzore 
humbën kuptim...”401 Po për çfarë po brohorisnin ata njerëz? “Na thuaj ç’është 
kushtetuta,” bërtiste turma. “Kushtetuta është një gjë kaq madhështore, saqë ata që s’e 
marrin vesh janë gomerë,” përgjigjej folësi.402 Kushtetuta ishte reklamuar gjerësisht në 
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mënyrë të tillë që të gjithë mendonin se thirrja e parlamentit do t’i zgjidhte në çast të 
gjitha problemet që ishin shfaqur dalëngadalë gjatë kohës së autokracisë, përfshirë 
terrorizmin e grupeve të pakicave kombëtare dhe kërkesae të tyre për autonomi dhe 
ndarje nga perandoria. Grupet nacionaliste armene dhe greke, nga ana tjetër, ishin të 
prirur të mendonin se, meqë ata kishin bashkëpunuar me turqit e rinj në Paris, në regjimin 
e tij do t’u plotësoheshin kërkesat. Kështu, të gjithëve u dukej se një kohë e re po agonte, 
se tensionit i kishte ardhur funfi një herë e përgjithmonë dhe se perandoria ishte ruajtur 
nga shkatërrimi. 
 
 
Monarkia kushtetuese e Abdylhamitit II 
 
Gëzimi ishte i parakohshëm. Duke i dhënë përparësi qëllimit të afërt për të vendosur një 
regjim kushtetues, grupet e ndryshme nacionaliste nuk kishin marrë parasysh shumë nga 
kundërthëniet e brendshme në programet e tyre. Arritja e këtij qëllimi të afërt i dha fundit 
koalicionit të gjerë të interesave të ndryshme dhe dallimet e armiqësitë e vjetra u 
ringjallën. 
 
“Revolucioni” ishte bërë nga KBZH-ja, anëtarët aktivë të së cilës, brenda perandorisë, 
gjendeshin, më së shumti, në ushtri. Por edhe ajo vuante, gjithashtu, nga përçarje të 
brendshme. Ndërsa disa prej anëtrëve të saj kishin mbrojtur kushtetutën në mbështetje të 
vëllezërve të tyre në Paris, ata e kishin bërë këtë vetëm me shpresën se do të fitonin 
shpërblime e paga më të larta, si dhe mbështetje të mjaftueshme nga qeveria e Stambollit 
që t’u mundësohej të zhduknin rebelët e provincave. Për këtë arsye, KBZH-ja nuk kishte 
përgatitur ndonjë program për atë që pritej pas rivendosjes së parlamentit. Edhe për 
çështjen se ç’duhej bërë me sulltanin, nuk kishte një mendim të përbashkët. Një pjesë 
shumë e vogël e liberalëve kishin shkuar aq larg, saqë kishin mbrojtur mendimin se ai 
duhej rrëzuar, ndërsa për shkatërrimin e dinastisë as që mund të bëhej fjalë. Dhe çfarëdo 
ndjenje për ta zëvendësuar atë ishte mposhtur gjerësisht nga dëshira masive për të 
rivendosur kushtetutën. Kështu, Abdylhamiti qëndroi në fron, në dukje i vendosur për të 
vënë në punë kushtetutën e vet. KBZH-ja, anëtarët e së cilës nuk ishin ende të njohur për 
publikun e gjerë, vazhduan të qëndrojnë pa rënë në sy, kryesisht në Selanik, duke vepruar 
vetëm si një grup trysnie për të siguruar suksesin e regjimit të ri. Megjithatë, në Stamboll 
u dërgua një komitet prej shtatë vetësh që përfshinte tri figura, të cilat më vonë do të 
bëheshin më të rëndësishmet: Majori i Shtabit Xhemal beu (më vonë ministër i Nuri 
Xhemal pashait), Talat beu (më vonë ministër i brendshëm i Talat pashait) dhe Xhavit 
beu (më vonë ministër i financave dhe i punëve publike i Xhavit pashait). Ky grup do të 
përfaqësonte KBZH-në ndërsa ndërmerreshin hapa për të ngritur një qeveri të re dhe për 
t’u mbajtur zgjedhjet parlamentare. Por qeveria vetë mbeti në duart e politikanëve, me 
kryevezirllëkun të mbajtur, si pari, nga Sait pashai (22 korrik – 4 gusht 1908), që tani 
ishte kthyer në hero për shkak të kritikave të tij të kohëve të fundit ndaj autokracisë së 
sulltanit, dhe më pas Mehmet Qamil pashai (5 gusht 1908 – 14 shkurt 1909), që kishte 
qëndruar në këtë post edhe dy herë të tjera më parë, në vitet 1885 – 1891, si dhe, për një 
kohë të shkurtër, më 1895. 
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Vendimi i KBZH-së për të mos e marrë nën kontroll qeverinë, por për të ushtruar ndikim 
ndaj saj përmes Komitetit të të Shtatëve në një formë të tillë që u mundësonte të mbanin 
pushtetin pa pasur përgjegjësi për ushtrimin e tij, krijooi një gjendje të vështirë politike. 
Askush nuk e dinte me saktësi se ku qëndronin autoriteti dhe pushteti. A i përkisnin ato 
ende sulltanit? A duheshin ushtruar ato prej kryevezirit? Apo do të ishte parlamenti ai që, 
sapo të mblidhej, do të merrte rolin drejtues? Në mënyrë të pashmangshme, rrjedhoja 
ishin konfuzioni dhe konflikti. Në provinca, veprimtarët politikë e shfrytëzuan gjendjen 
për qëllimet e tyre, duke e detyruar qeverinë që të shkarkojë guvernatorë e administrues 
të tjerë që ata i akuzonin për korrupsion dhe keqqeverisje, nganjëherë me drejtësi, por në 
të shumtën e rasteve vetëm për të larë hesape të vjetra. Qeveria e Stambollit, e pasigurtë 
për pushtetin e saj dhe për vullnetin e KBZH-së, në përgjithësi i përfaqësoi këto kërkesa 
dhe qeverisi pa pasur një politikë të vetën. 
 
Të gjitha këto zënka erdhën në qendër të vëmendjes pas dekreteve perandorake të 1 dhe 3 
gushtit 1908, të cilat ndryshonin nenin 113 të kushtetutës së 1876-ës që kishte lejuar dhe, 
madje, kishin nxitur autokracinë e Abdylhamitit. Policia e fshehtë tani shfuqizohej. 
Forcat e tjera të policisë mund të vepronin vetëm në përputhje me kushtetutën. Deklaratat 
e tjera ripohonin ato që thuheshin në kushtetutë. Të gjithë osmanët do të kishin të njëjtat 
të drejta ligjore, pavarësisht nga feja që kishte. Askush nuk mund të arrestohej apo të 
burgosej pa shkak. Gjykatat duhej të ishin tërësisht të lira e të paprekshme nga ndikimi i 
jashtëm. Shtetasve u garantohej paprekshmëri e plotë e banesave të tyre, përveç rasteve 
kur gjykatat vendosnin ndryshe, në përputhje me ligjin. Ata mund të udhëtonin në vende 
të huaja për çfarëdo qëllimi, pa pasur më nevojë për të siguruar ndonjë leje të veçantë. 
Qeveria nuk do t’i shqyrtonte dhe censuronte më botimet përpara se të nxirreshin (por 
botuesit i nënshtroheshin veprimit ligjor nëse shkelnin ligjet për shtypin dhe botimet). U 
bënë edhe disa premtime më të veçanta që shkonin përtej asaj që siguronte kushtetuta e 
vitit 1876. Qeveria nuk do të mundej më të shqyrtonte dhe të konfiskonte letrat private 
dhe botimet e hedhura në postë. Mësimi dhe studimi do të ishin të lira dhe nuk do t’i 
nënshtroheshin asnjë kontrolli. Zyrtarët nuk do të mund të emëroheshin më në detyra që 
ata nuk i dëshironin (me përjashtim të ushtarakëve) dhe atyre u lejohej të kundërshtonin 
bindjen ndaj urdhërave që u dukehsin në kundërshtim me lgjin apo me kushtetutën. Të 
gjithë ministrat, guvernatorët dhe anëtërat e Këshillit të Shtetit do të zgjidheshin nga 
kryeveziri me miratimin e sulltanit dhe të gjithë zyrtarët më të ulët do të emëroheshin nga 
ministrat dhe guvernatorët përkatës në të njëjtën mënyrë, ndërsa për shpërblimet dhe 
shkarkimet mbetej gjithmonë i nevojshëm miratimi në nivele më të larta. Vetëm 
shejhulislami dhe ministrat e lutës dhe të forcave detare përjashtoheshin nga këto 
procedura. Ata do të zgjidheshin nga sulltani, ndërsa kryeveziri dhe Këshilli i Ministarve 
mundej vetëm të këhsillonte. Buxheti do të botohej çdo vit dhe rregullime të veçanta do 
të përgatiteshin për të riorganizuar ministritë dhe administratën e provincave.403 
Menjëherë lindën mosmarrëveshje për çështjen e emërimit të ministraver të luftës dhe të 
forcave detare. Për t’u bërë qëndresë përpjekjeve të Komitetit të të Shtatëve për të 
kontrolluar këto dy ministri, sulltani dhe Sait pashai vendosën rregulla të veçanta që 
synonin të ruanin kontrollin civil mbi forcat e armatosura, por KBZH-ja, më në fund, 
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tregoi epërsi dhe Saiti u zëvendësua shpejt nga Qamil pashai, i cili njihej si më i epshëm 
dhe lajkatar. Pas kësaj, Komiteti i të Shtatëve u zhvendos në prapaskenë, ndërsa KBZH-ja 
shpalli se nuk do të bënte asgjë tjetër, përveç përpjekjeve për të mbrojtur kushtetutën, 
ndërsa administrimin do t’ia linte qeverisë.404 
 
Më pas, ishte qeveria e Qamil pashait ajo që u kujdes për administrimin gjatë shumicës së 
muajve që i kishin mbetur mbretërimit të Abdylhamitit, me sa duket, me bashkëpunimin 
e plotë të sulltanit. Më 16 gusht 1908, ajo shpalli një program të hollësishëm, ku 
premtoheshin reforma financiare, riorganizim i administratës dhe i forcave të armatosura, 
si dhe një përpjekje për të balancuar buxhetin. Edhe marrëveshjet e bëra do të 
diskutoheshin përsëri dhe do të merreshin masa për të zhvilluar ekonominë. Arsimi dhe 
shkenca do të nxiteshin dhe, për të siguruar barazi të plotë të racave, siç premtonte 
kushtetuta, edhe jomyslimanët, sikurse myslimanët, do të rekrutoheshin në ushtri, ndërsa 
taksës që zëvendësonte shërbimin ushtarak do t’i jepej fund sa më shpejt që të ishte e 
mundur. Përparësitë e veçanta që gëzonin të huajt në perandori në bazë të kapitullimeve, 
do të merrnin fund pas një marrëveshjeje me fuqitë e mëdha dhe duke refermuar qeverinë 
në një mënyrë të tillë që të huajt ta pranonin me dëshirë autoritetin e saj. Përparësive të 
veçanta të mileteve do t’u jepej fund dalëngadalë dhe të gjithë shtetasve e të gjitha feve 
do t’u njiheshin të njëjtat të drejta dhe i njëjti status ligjor.405 
 
Përmbushja e këtyre premtimeve u synua të realizohet nëpërmjet një radhe të gjatë ligjesh 
e rregullimesh. Të burgosurit politikë u falën dhe u lanë të lirë, ndërsa të burgosurit që 
mbaheshin në burg për krime jopolitike u falën dhe u liruan nëse kishin kryer të paktën 
dy të tretën e dënimit ose më shumë se 15 vjet burgim. Gjykatat e veçanta ushtarake, të 
ngritura në Maqedoni për t’u marrë me rebelët, u shfuqizuan. Një këhsill i ri konsultativ u 
ngrit pranë Ministrisë së Pyjeve, të Minierave dhe të Bujqësisë për t’i rekomanduar 
parlamentit masat që duhej të merrte për të riorganizuar burokracinë dhe për të zvogëluar 
numrin e burokratëve, në mënyrë që të përballej kriza e menjëhershme buxhetore, por kjo 
u shoqërua me protesta të fuqishme dhe, për këtë arsye, nuk u realizua kurrë plotësisht. 
Qeveria mbeti përballë një problemi të madh vështirësish buxhetore dhe shpesh nuk 
kishte mjete financiare për të përballuar shpenzimet ditore. Qamil pashai, megjithatë, bëri 
gjithçka që kishte në dorë, duke shkrirë ministritë më të vogla që kishte ngritur 
Abdylhamiti për qëllime të veçanta, si ajo për shëndetin dhe furnizimet ushtarake, ndërsa 
funksionet e tyre ua ktheu ministrive të rregullta. U imponuan ulje të përgjithshme pagash 
(përveç ushtrisë) dhe komisione të reja u ngritën për të njësuar blerjet e qverisë. Kjo solli 
kursimin e sasive të konsiderueshme të parave në një kohë relativisht të shkurtër. U 
caktuan kuota për të kufizuar shpërblimet në administratë dhe në institucionet fetare, 
ndërsa ushtrisë iu kërkua që t’i kufizonte shpenzimet e saj sa më shumë që të ishte e 
mundur. U ngrit një komitet i veçantë për të rekomanduar mjete për të zvolgësuar pagesat 
e interesave vjetore sa më shumë që u bëheshin zotëruesve të bonove të thesarit, si dhe u 
shfuqizua buxheti i jashtëzakonshëm bashkë me taksat e veçanta që nxirreshin nga pagat 
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e nëpunësve civilë dhe të zyrtarëve ushtarakë për ta financuar atë. Këshilli i Shtetit u 
riorganizua në katër departamente: legjislacioni (Tanzimat), çështjet civile (Mülkiye), 
financa (Maliye) dhe arsimi (Maarif). Në këtë mënyrë, ai mund ta përgatiste më mirë 
legjislacinin që i dërgohej për shqyrtim parlamentit, ndërsa ministria e tregtisë dhe ajo e 
punëve publike u bashkuan në një të vetme, duke shkurtuar, kështu, vendet e punës për 
shumë nëpunës civilë.406 Së fundi, u hartuan ligjet e zgjedhjeve dhe u bënë përgatitjet për 
thirrjen e parlamentit. 
 
Ndërkohë, në klimën e një lirie të shtypit dhe të organizimit politik të paparë ndonjëherë 
në Perandorinë Osmane, njohën lulëzimin e tyre gazetat dhe partitë politike dhe 
perandoria përjetoi një fushatë të vërtetë politike. Dy grupime kryesore politike lindën 
për të luftuar për pushtetin. I pari ishte vetë KBZH-ja, e cila, megjithëse nuk u përfshi në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në luftën për pushtet, botoi një manifest të përgjithshëm të 
politikave të saj dhe mbështeti ata kandidatë që premtonin se do ta ndiqnin atë, duke i 
bashkuar ata në një grup që u njoh me emrin “itihatçinjtë” (ittihatçılar). Mes tyre ishin të 
përfshirë Ahmet Rizai, i kthyer nga Parisi dhe i emëruar presidenti të dhomës së 
deputetëve, Talati dhe Enveri, të cilët ishin ndër anëtarët e pakët të KBZH-së që kishin 
dalë hapur si të tillë, Abdyllah Xhevdeti, Ahmet Muhtari dhe të tjerë që bënë fushatë të 
gjerë në mbështetje të modernizimit dhe të perëndimorizimit, megjithëse ata dallonin pak 
në mendime nga njëri-tjetri. Programi themelor i KBZH-së, në këtë kohë, përfshinte 
reforma politike, liri popullore, forcimin e sovranitetit dhe të bashkimit kombëtar, 
zhvillimin bujqësor dhe industrial dhe taksimin mbi parime të drejta.407 Opozita kryesore 
vinte nga Partia e Bashkimit Liberal (Osmanlı Ahrar Fırkası), formuar nga princ 
Sabahedini sapo u kthye nga Parisi. Gazeta “İkdam” e Stambollit ishte organi kryesor i 
këtij grupi, i cili përfshinte kryevezirin dhe të tjerët që mbështesnin thirrjen e princit për 
deocentralizim dhe për barazi të plot të pakicave, duke fituar, kështu, edhe mbështetjen e 
këtyre të fundit. Sidoqoftë, Bashkimi Liberal u organizua vetëm më 14 shtator 1908 dhe, 
për këtë arsye, pati shumë pak kohë që të merrte pjesë në fushatë. Elementët më 
konservatorë, të cilët përfaqësonin pikëpamjet islamike dhe mbështeteshin në fushatë nga 
sulltani, nuk formuan një grup të vetëm, pasi ata i trembeshin KBZH-së, por ata u 
shprehën lirisht për nevojën e ruajtjes së Islamit si bazë e shtetit dhe e perandorisë. Debati 
në fushatë u zhvillua kryesisht mbi çështjet e perëndimorizimit, të modernizimit dhe të 
qendërsimit kundrejt decentralizimit, ndërsa Islamizmi, Turkizmi dhe pritshmëritë e 
pakicave nuk u vunë në qendër të vëmendjes, me mendimin se liria dhe barazia e re do t’i 
kënaqte të gjithë.408 
 
Mirëpo shpresat për demokraci në perandori u shkatërruan nga lakmia e fuqive të mëdha 
dhe e fqinjëve të perandorisë, të cilët treguan se ishin po aq të etur për të gllabëruar trojet 
demokratike e konstitucionale të turqve të rinj sa ç’kishin lakmuar më parë të gllabëronin 
trojet e despotit Abdylhamit. Në kohën që fushata vazhdonte, ata u munduan të përfitonin 
nga vakuumi i përkohshëm i pushtetit në Stamboll dhe u hodhën në sulm, duke qenë se e 
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kuptonin që mundësitë për kundërpërgjigje nga ana e perandorisë ishin të pakëta. Më 5 
tetor 1908, Austria aneksoi gjithë Bosnjë-Hercegovinën, ndërsa Bullgaria shpalli 
pavarësinë, duke mos pranuar më autoritetin e sulltanit dhe duke mos paguar haraç për 
thesarin. Një ditë më pas, Greqia përfitoi nga largimi i fuqive të mëdha nga Kreta 
(përfunduar më 27 korrik) dhe e aneksoi atë. Në të gjitha këto raste, protestat e osmanëve 
te nënshkruesit e Traktatit të Berlinit, të cilëve u takonte të garantonin zbatimin e tij, nuk 
morën asnjë përgjigje. Atëherë Porta u detyrua ta zgjidhte vetë krizën. Ajo mori masa 
ndaj pakicave për të parandaluar kryengritjet e brendshme dhe bëri marrëveshje të 
drejtpërdrejta me ata që kishin shkelur detyrimet e tyre. Sipas kushteve të një 
marrëveshjeje të nënshkruar më 26 shtator 1909, Austria do të tërhiqej nga sanxhaku i 
Novipazarit në shkëmbim të njohjes osmane ndaj sundimit të tyre në Bosnjë e 
Hercegovinë dhe të një shpërblimi prej 200,5 milionë kurushësh. Ajo do të ndihmonte, 
gjithashtu, Portën për të siguruar rënien në ujdi me fuqitë e tjera për shkrirjen e zyrave të 
huaja të postës dhe të të gjitha privilegjeve të kapitullimeve në perandori. Kjo u pasua 
nga një marrëveshje me Bullgarinë (19 prill 1909). Rusia pranoi një marrëveshje ku 
premtoi se do të shfuqizonte 40 nga 74 pagesat që u detyroheshin osmanët atyre për 
zhdëmtime të luftës, ndërsa bullgarët do t’ua paguan rusëve kompensimin që i 
detyroheshin sulltanit. Në të dyja rastet, sulltani, si kalif, do të vazhdonte të kontrollonte 
jetën fetare të myslimanëve në provincat që kishte humbur, duke emëruar kadinj dhe 
mësues fetarë, si dhe kryemyftinj, të cilët do ta përfaqësonin atë në çështjet fetare dhe do 
të kujdeseshin për interesat e myslimanëve në këto provinca. Austria dhe Bullgaria 
premtuan të financonin mbajtjen e shkollave myslimane dhe të xhamive, si dhe të 
lehtësonin ushtrimin e fesë islame. Në këtë mënyrë, marrëveshja u arrit. Humbësit e 
vërtetë ishin Serbia dhe Mali i Zi, ëndrra e të cillëve për të dalë në Adriatik u prish nga 
pushtimi austriak i Bosnjë-Hercegovinës. Edhe Rusia nuk mbeti e kënaqur, pasi Austria i 
përmbushi ambiciet e veta pa ndonjë kompensim për të ruajtur ekuilibrin e fuqisë në 
Evropën qendrore. Për këtë arsye, cari u tërhoq nga lidhja e vjetër e tre perandorëve dhe 
iu bashkua Antantës me Britaninë dhe Francën, duke plotësuar, kështu, vendosjet 
diplomatike që do të çonin drejtpërdrejt në Luftën e Parë Botërore. 
 
Marrëveshjet diplomatike e shuan ndjenjën publike osmane. Në një kohë të shkurtër, 
regjimi i ri kishte humbur më shumë territor nga ç’kishte qenë i detyruar Abdylhamiti të 
lëshonte që nga viti 1882. Epoka e re e bashkëpunimit dhe e shpresës kishte marrë fund 
papritur. Myslimanët, që kishin menduar se kushtetuta do t’u jepte fund përpjekjeve të 
evropianëve për të copëtuar e shpërbërë perandorinë, filluan, tani, t’i kthejnë sytë përsëri 
nga sulltani. Nacionalistët e pakicave, në ankthin e dhembjen e madhe të qeverisë ndaj 
humbjes së territoreve panë mohimin e shpresave të tyre për autonomi e, madje, për 
pavarësi. Masa e shtetasve shihte në reagimin e këtyre të fundit natyrën kalimtare të 
shpresës që ata kishin se, më në fund, mund të punonin së bashku për ruajtjen e 
perandorisë. Të gjitha ndarjet dhe urrejtjet e vjetra u rikthyen, megjithë përpjekjet e 
qeverisë për t’i mbajtur të gjithë të bashkuar. Pallati, i cili më parë ishte tërhequr me 
shpresën se kushtetuta do t’i zgjidhte problemet që ai s’mund t’i zgjidhte, tani filloi t’i 
nxiste e t’i mbështeste vetë ata elementë që kërkonin të shfrytëzonin gjendjen e krijuar 
për të rivendosur pushtetin e sulltanit. 
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Por megjithatë, koha mes humbjeve territoriale dhe zgjedhjeve ishte shumë e shkurtër për 
të nxjerrë në dritë ndonjë shkarje të madhe politike, sidomos në kushtet kur KBZH-ja dhe 
ushtria, të lidhura me qeverinë, ruanin kontrollin e vërtetë në vend. Zgjedhjet u zhvillua 
në nëntor dhe në fillim të dhjetorit 1908, sipas një ligji zgjedhor të nxjerrë nga qeveria. 
Por këto zgjedhje nuk ishin të drejtpërdrejta. Populli zgjidhte një numër të caktuar 
zgjedhesish, të cilët emëronin deputetët. Fushata u zhvillua e qetë, përveç Maqedonisë, 
ku qeveria greke dhe patriarku grek ndërhynë për të siguruar zgjedhjen e kandidatëve që 
mbështesnin pikëpamjet e tyre. Mizanxhi Murati, tashmë i liruar nga burgu, mbështeti 
fuqishëm Bashkimin Liberal, që u akuzua për marrje fondesh nga qeveria greke, nga 
dashnakët dhe, madje, edhe nga patriarku në shkëmbim të mbështetjes së saj për aspiratat 
e pakicave. Ambasadori grek deklaroi se në perandori kishte 6,5 milionë grekë dhe kërkoi 
që atyre t’u jepej një e treta e vendeve në asamblenë e re, ku, sipas tij, edhe gjuha greke 
duhej të ishte zyrtare. Dashnakët paraqitën kërkesa të ngjashme për armenët. Si 
kundërpërgjigje, myslimanët iu kthyen gjithmonë me më tepër pikëpamjeve islamike e 
turkiste, por duke qenë se këta nuk kshin kandidatë, KBZH-ja përfitoi dhe fitoi fitoi 288 
vende në parlament, ndërsa Bashkimi Liberal mori vetëm një vend. Në këtë parlament, 
turqit arritën një shumicë të thjeshtë, me 147 vende, ndërsa 60 vende u mbetën arabëve, 
27 shqiptarëve, 26 grekëve, 14 armenëve, 10 sllavëve dhe 4 çifutëve.409 Votimi qe i 
ndershëm. Të gjithë miletet u përfqësuan në raport të drejtë me popullsinë dhe u duk se, 
të paktën, demokracisë në perandori po i jepej një mundësi i dytë. Dhoma e lartë ose 
dhoma e të shquarve (Meclis-i Ayan) u emërua nga Këshilli i Ministrave dhe parlamenti e 
qeveria dukeshin plotësisht të përgatitur për regjimin e ri kushtetues osman. 
 
Më 17 dhjetor 1908, qyteti i vjetër i Stambollit u bë dëshmitar i njërës prej skenave më të 
spikatura në historinë e tij të gjatë. Sulltan Abdylhamiti kaloi me një karrocë të hapur 
nëpër rrugët e ngushta të qytetit duke përshëndetur me dorë turmat e tubuara, ndërsa 
shkonte për të hapur Parlamentin e ri, të mbledhur në ndërtesën e Ministrisë së Drejtësisë, 
pas xhamisë së Shën Sofisë. Në fjalën e tij, të lexuar nga kryesekretari, sulltani sqaroi se 
përse nuk e kishte thirrur parlamentin që në vitin 1878, duke deklaruar se këshilltarët e tij 
i kishin këshilluar shtyrjen e kësaj pjese të kushtetutës deri në një kohë kur perandoria të 
ishte e përgatitur për të, kur njerëzit të ishin të arsimuar më mirë dhe kur reformat 
themelore të kishin zënë vend. “Megjithatë, duke shprehur kënaqësinë që përmbushja e 
kësaj dëshire do të sjellë lumturinë e tashme dhe të ardhme të perandorisë dhe vendit tim, 
unë e shpalla kushtetutën pa ngurrim, pavarësisht nga ata që u qëndrojnë pikëpamjeve 
dhe mendimeve të ndryshme nga kjo,” tha ai.410 Në përgjigje të kësaj, të dy këshillat 
lëvduan sulltanin për rivendosjen e kushtetutës dhe kritikuan ata këshilltarë që e kishin 
kequdhëzuar atë në të shkuarën. Pastaj ata shprehën mbështetjen e tyre për përpjekjet e 
qeverisë për të rifituar territoret e humbura së fundi.411 
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Por regjimi i ri kishte pak mundësi për të pasur sukses. Parlamenti vetëm sa ndihmoi për 
përqendrimin e vëmendjes te ndarjet dhe rivaliteti që ishin shuar për njëfarë kohe. 
Delegatët e pakicave bënin ç’të kishin në dorë për të paralizuar çdo veprim derisa të 
plotësoheshin kërkesat e tyre. Delegatët dhe ministrat myslimanë ishin të ndarë në 
pikëpamjet nëse duhej të ndiqnin KBZH-në ose sulltanin, apo nëse duhej të zhvillonin një 
politikë të pavarur. Debate pa fund shoqëronin shqyrtimin e shumicës së ligjeve të 
miratuara nga Këshilli i Shtetit. Pasi vuri re sa e pasuksesshme ishte Porta për t’u 
përballur me agresionin e jashtëm dhe sa pa ndikim po tregohej parlamenti në lehtësimin 
e kalimit të legjislacionit, Abdylhamiti nuk ngurroi të ndërhynte. Mbështetësit e 
Islamizmit filluan të propagandojnë hapur, ndoshta edhe me mbështetjen e sulltanit. Duke 
iu kundërpërgjigjur shekullarizmit të kushtetutës, shfaqjes së grave të zbuluara në rrugë 
dhe barazisë që u njihej tani myslimanëve e jomyslimanëve, konservatorët fetarë 
myslimanë filluan një fushatë të hapur kundër kushtetutës, duke shpallur se rënia e 
perandorisë ishte shkaktuar nga largimi i saj prej parimeve themelore të Islamit dhe se 
ishte plotësisht e mundur që Islami të përputhej me kërkesat e kohëve moderne. Islami 
mundej të siguronte ligjet për të rregulluar çdo aspekt të jetës shoqërore e politike të 
perandorisë, ndërsa nga Perëndimi duhej marrë vetëm teknologjia. Simpatizuesit e kësaj 
ideje mund të gjendeshin kudo, jo vetëm mes ulemasë, por edhe mes nëpunësve të shtetit 
dhe ushtarakëve, mes urdhërave të dervishëve dhe në masat e gjera. Përpjekjet e qeverisë 
së re për t’i bërë më të efektshme qeveritë vendore në provinca dhe për të rekrutuar të 
gjithë shtetasit shqetësuan, gjithashtu, tej mase fiset e Anadollit lindor, të cilat kishin 
këmbëngulur kurdoherë në autonominë e tyre. Në Stamboll, lëvizja udhëhiqej nga Qamil 
pashai dhe asaj i ishin bashkangjitur të gjithë ata që ishin të pakënaqur me rendin e ri, 
përfshirë zyrtarët dhe ushtarakët e lartë që ishin shkarkuar, si dhe spiunët e pallatit. 
Shpejt, me ta u bashkua edhe masa myslimane e popullsisë së Stambollit, si zanatçinjtë e 
vegjël dhe tregtarët, pronarët e kafeneve e të banjave publike, hamejtë, peshkatarët, 
fshatarët që shisnin prodhimet e tyre në kryeqytet, si dhe plot refugjatë. Të gjithë këta u 
treguan shumë të ndjeshëm ndaj thirrjes fetare.412 
 
Konservatorëve u kundërviheshin modernistët që kishin pikëpamje të ngjashme me ato të 
Ahmet Rizait, por tashmë të udhëhequr nga njerëz si Abdyllah Xhevdeti, Ahmet Muhtari 
dhe Xhelal Nuriu. Disa prej tyre përkrahnin imitimin e plotë të Perëndimit për të siguruar 
mbështetjen dhe respektin e tij. Por shumica, megjithatë, ishte e mendimit se 
modernizimi osman duhej të ishte më përzgjedhës, duke marrë nga Perëndimi atë që ishte 
më e mira dhe duke e përmirësuar atë në mënyrë që t’u shkonte për shtat nevojave të 
veçanta të Islamit dhe të bashkësisë osmane. Ndriçimi përmes arsimimit duhej të 
shoqëronte reformat në mënyrë që popullsia e përgjithshme t’i mbështeste ato dhe të 
përfitonte prej tyre. Por modernistët ishin të ndarë. Ata që nuk dëshironin të pranonin 
udhëheqjen e KBZH-së ose politikat decentralizuese të Bashkimit Liberal iu bashkuan 
Klubit të Mirëqenies së Përgjithshme (Selamet-i Umimiye Kulübü) në vitin 1908 dhe më 
vonë Partisë Demokratike Osmane (Osmanlı Demokrat Fırkası). Grupi i ri, që udhëhiqej 
nga xhonturq të vjetër si Ibrahim Temo, Abdyllah Xhevdeti dhe Ibrahim Naxhiu, nuk 
mori pjesë në zgjedhjet e vitit 1908, por ai mundi që, nëpëmrjet disa anëtarëve të KBZH-
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së në asamble, të përfaqësonte pikëmapjet e tij, të cilat i botonte, gjithashtu, në gazetën 
“Türkiye” si dhe në gazeta të tjera në Izmir, Manastir dhe Halep, duke treguar shtrirjen e 
gjerë të mbështetjes për organizatën.413 Veç kësaj, delegatët grekë dhe armenë në asamble 
formuan grupet e tyre politike, kushtuar autonomisë apo pavarësisë së Maqedonisë dhe të 
provincave të Anadollit lindor, duke synuar që t’i përmbushin qëllimet e tyre kryesisht 
përmes përçarjes së parlamentit, me shpresën se anarkia politike do të çonte në plotësimin 
e dëshirave të tyre. 
 
Në mes të këtyre konflikteve dhe armiqësive, Qamil pashai u mundua të shfrytëzonte 
përplasjet mes grupeve të ndryshme për të ngritur pushtetin e tij në kurriz të pallatit, të 
parlamentit, si dhe të KBZH-së. Në fillim, KBZH-ja nuk iu kundërvu atij, duke ndier se 
ai ishte alternativa më e mirë për kohën, por ai mendoi se kjo ishte rrjedhojë e dobësisë së 
KBZH-së dhe, në këtë mënyrë, u mundua ta shfrytëzonte situatën për të emëruar njerëzit 
e tij si ministra të luftës dhe të forcave detare (10 shkurt 1909). KBZH-ja tregoi, atëherë, 
forcën e saj të vërtetë. Ajo siguroi një votim mosbesimi ndaj tij në asamble dhe e bëri që 
ai të japë dorëheqjen dhe t’i lërë postin e kryevezirit një njeriu të KBZH-së, Hysejin 
Hilmiut. KBZH-ja u mundua të pajtonte e të bënte për vete opozitën, por sulltani dhe 
konservatorët u alarmuan nga ky demonstrim force dhe kjo vuri në lëvizje ngjarjet që 
paralajmëruan ndryshimet më të mëdha politike. 
 
 
Kundërrevolucioni i 13 prillit 1909 
 
Modernistët ishin shumë të përçarë për të ndërmarrë ndonjë veprim serioz kundër KBZH-
së, por për konservatorët gjendja ishte ndryshe. Ata mendonin se zëvendësimi i Qamil 
pashait, nëse nuk kundërshtohej, do t’i jepte fund pushtetit të sulltanit për të kontrolluar 
qeverinë dhe, në këtë mënyrë, edhe ata nuk do të mundnin më t’u vinin fre veprimeve 
“afetare”. Tensioni në kryeqytet u rrit. Studentët e fesë u grumbulluan herë pas here duke 
kërkuar që t’i jepej fund kushtetutës. Ushtarët u mblodhën hapur në kazerma me 
mbështetjen e oficerëve të tyre. Shumë zejtarë e punëtorë, që ishin nën ndikimin e 
udhëheqësve ortodoksë e mistikë, u shprehën me zjarr kundër kërcënimit që i drejtohej 
sheriatit, si dhe kundër rrezikut të sundimit të krishterë. 
 
Njëfarë hafëz dervish Vahdetiu arriti ta përqendrojë e ta organizojë këtë pakënaqësi në 
një përpjekje për kundërrevolucion. Vahdetiu, që duket se ishte një pjesëtar i urdhërit 
bektashi, filloi të botojë më 10 nëntor 1908 një gazetë të quajur “Volkan” (Vullkani), ku 
paraqiti një mesazh të përzier të Islamit mistik e popullor dhe kundërshtisë së fuqishme 
ndaj shekullarizmit të qeverisë, si dhe ndaj ndikimit të përfaqësuesve të pakicave dhe të 
atyre të huaj.414 Brenda një kohe të shkurtër, ai formoi Shoqërinë e Bashkimit Islam 
(Ittihad-ı Muhammedî Cemiyeti), e cila synonte të zëvendësonte kushtetutën me sheriatin 
dhe të përdorte Islamin për të modernizuar dhe për të shpëtuar perandorinë. Shkollat dhe 
gjykatat shekullare do të zëvendësoheshin me ato islame dhe do të rivendosej autoriteti i 
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sulltanit, që ishte, sipas tyre, mjeti më i mirë për të shpëtuar perandorinë. Megjithëse 
Abdylhamiti kundërshtoi hapur të siguronte mbështetje financiare për organizatën dhe për 
gazetën e re, duket se ajo u ndihmua nga alementë të tjerë në pallat, ndërsa njëri nga bijtë 
e sulltanit, Burhanedin efendiu, u bë anëtar i saj.415 Gazeta “Volkan” filloi, pas kësaj, një 
fushatë aktive kundër qeverisë. Shoqëria e Bashkimit Islam shpalli qëllimin e saj për 
vendosjen e një regjimi që do të përmbushte detyrimet themelore të qeverisjes islame: të 
mbronte dhe të mbështeste sheriatin dhe praktikat themelore të Islamit, të përhapte dritën 
(nurin) e Njëshmërisë Hyjnore në mbarë perandorinë dhe të çlironte myslimanët 
anembanë botës nga tirania dhe shtypja e jomyslimanëve. Qëllimet e saj të afërta ishin 
përkrahja e interesave të myslimanëve, mbështetja e parimit islam të konsultimit 
(meşveret) si bazë e qeverisjes, zbatimi i sheriatit në kodet e mexheleve (Mecelle) që 
përdoreshin në gjykatat shekullare; si dhe nxitja e zhvillimit të moralit dhe të traditave 
myslimane në jetën e përditshme të të gjithë myslimanëve në perandori.416 
 
Më 3 prill 1909, shoqëria zhvilloi mbledhjen e saj të parë masive në xhaminë e Shën 
Sofisë, duke shfrytëzuar përkujtimet festive të ditëlindjes së Profetit për të fituar 
mbështetje të mëtejshme. Vahdetiu mbajti një ligjëratë, ku iu derjtua turmës së njerëzve 
me thirrje kundër shekullarizmit dhe theksoi se myslimanët kishin të njëjtën të drejtë 
sikurse jomyslimanët për t’u organizuar e për të mbrojtur idealet dhe të drejtat e tyre.417 
Veprimtari të ngjashme u organizuan edhe në qytete të tjera dhe që andej iu dërguan 
qeverisë peticione, ku u kërkua rikthimi i sheriatit. Shoqëria siguroi shpejt anëtarë nga 
Armata e Parë e Stambollit, që përbënte elementin kyç për kontrollin e qytetit. Ajo 
bashkëpunoi me Bashkimin Liberal dhe bëri fushatë kundër qeverisë. Rritja tej mase e 
mbështetjes së masave i shtyu shpejt konservatorët në veprim të hapur.418 Gjatë natës së 
12/13 prillit, ushtarët e Armatës së Parë iu bashkuan studentëve të fesë para xhamisë 
“Sulltan Ahmet”, marshuan pranë ndërtesës së parlamentit dhe e rrethuan atë. Kryeveziri 
kishte qenë i vetëdijshëm për rritjen e tensionit, por nuk e kishte pritur një shpërthim të 
tillë të papritur. Kështu, kur mësoi se si ishte gjendja, ai dërgoi vetëm kreun e policisë për 
të parë se ç’po ndodhte. Demonstruesit i paraqitën atij një numër kërkesash: qeveria 
duhej të jepte dorëheqjen dhe shumë deputetë duheshin dëbuar nga vendi; ndaj rregullave 
të sheriatit duhej treguar bindje e plotë; të gjithë ushtarakët e lartë, që ishin shkarkuar nga 
qeveria, duhej të riktheheshin në detyrë; dhe ndikimit të KBZH-së ndaj qeverisë i duhej 
dhënë fund. Ahmet Rizai duhej të shkarkohej nga posti i presidentit të dhomës së 
deputetëve dhe në vend të tij duhej vendosur një “mysliman i vërtetë”. Kërkesat iu 
dërguan edhe deputetëve të mbledhur në ndërtesë, por duke qenë se ata nuk kishin 
autoritet për të vepruar, tensioni u rrit. Turma filloi të hynte në ndërtesat e parlamentit 
dhe deputetët ikën të trembur, duke lënë pas dy të vrarë, mesa duket nën përshtypjen e 
gabuar se ata ishin Ahmet Rizai dhe Hysejin Xhahit beu, botues i gazetës pranë KBZH-
së, “Tanin”. Qeveria po përballej me një krizë. Ministri i luftës kundërshtoi që të 
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urdhëronte ushtrinë për të shpërndarë rebelët. Kryeveziri Hysejin Hilmi ishte i 
pafuqishëm. Ai nxitoi për në pallatin “Jëlldëz” dhe i paraqiti sulltanit dorëheqjen e gjithë 
kabinetit të tij. Abdylhamiti jo vetëm që e pranoi dorëheqjen, por dërgoi, gjithashtu, 
sekretarin e tij të parë në xhaminë e Shën Sofisë me urdhërin për të pranuar të gjitha 
kërkesat e rebelëve. Në të vërtetë, KBZH-ja nuk kishte qenë asnjëherë e fortë në 
Stamboll. Autoriteti i saj ishte mbështetur kryesisht në kërcënimin për veprim nga ana e 
ushtrisë maqedonase dhe tani ajo dukej krejtësisht e mposhtur. Anëtarët e KBZH-së që 
ndodheshin në Stamboll morën arratinë dhe qendra e partisë dhe e gazetës së saj u 
plaçkit. Pavarëisht nëse mori pjesë apo jo në përgatitjen e kundërrevolucionit, sulltani u 
vu ta shfrytëzonte, tani, atë për të rikthyer pushtetin e tij të mëparshëm, duke emëruar 
njerëzit e tij si ministra të luftës e të marinës dhe duke rivendosur kontrollin mbi forcat e 
armatosura. Ahmet Tevfik pashai u emërua kryevezir me një kabinet të ri, por, si çmim 
për bashkëpunimin, ai qe në gjendje ta bënte sulltanin që të pranonte emërimin e njerëzve 
të tij në ministritë kyçe. Deputetët që kishin mbetur në Stamboll, u thirrën që të 
mblidheshin përsëri. Ismail Qemali u zgjodh president i ri i dhomës, ndërsa Mizanxhi 
Mehmeti, që në zemër kishte qenë islamist prej shumë kohësh, siguroi mbshtetje të plotë 
për regjimin e ri, duke i siguruar, kështu, atij edhe mbështetjen e Bashkimit Liberal.419 
 
Sulltani u rikthye në fuqi dhe KBZH-ja në Stamboll u shkatërrua. Ushtarakët e vjetër në 
Maqedoni, që nuk ishin të gjithë anëtarë të KBZH-së, u vunë në krye të përpjekjeve për të 
rivendosur rregullin nën udhëheqjen e komandantit të Armatës së Tretë, Mahmud Shefqet 
pashait (Mahmut Şevket paşa), të kreut të stafit të tij, Mustafa Qemalit të ri, si dhe të disa 
ushtarakëve që më vonë do të bëheshin të njohur si ushtarakisht, ashtu edhe politikisht, 
përfshirë Ismet beun (Inëny) dhe Enver beun. KBZH-ja u përpoq t’i mblidhte 
mbështetësit e saj kudo në perandori, duke u bërë thirrje edhe grupeve kombëtare të 
pakicave, me të cilët kishte bashkëpunuar më 1909. E vetmja rrjedhojë e kësaj ishte një 
kryengritje armene në Adana që nxiti një shtypje të ashpër nga ana e garnizoneve 
vendore, me masakra e kundërmasakra që vijuan deri në vrasjen e 30,000 vetëve nga të 
gjitha besimet (14 prill 1909). Mahmud Shefqeti e interpretoi këtë gjendje me mendimin 
se zgjidhjet politike të ofruara nga KBZH-ja nuk shërbenin për asgjë dhe se vetëm 
ndërhyrja e hapur ushtarake do t’i jepte zgjidhje situatës. Për këtë, ai u mbështet 
veçanërisht nga Mustafa Qemali, i cili, që nga koha kur ishte përjashtuar nga udhëheqësit 
e KBZH-së pas një suksesi fillestar, e kishte braktisur atë dhe i ishte kundërvënë 
pjesëmarrjes së ushtarakëve në politikë. Mustafa Qemali organizoi tani ushtrinë 
maqedonase për të marshuar drejt kryeqytetit, duke i ngarkuar njerëzit e tij në trena e 
duke organizuar atë që ai qe quajti “Ushtria e Veprimit” (Hareket Ordusu). Kjo ushtri 
bëri përpara drejt Stambollit nën drejtimine Hysejin Hysnysë. Duke qenë se ky nuk ishte 
një veprim që i përkiste KBZH-së, megjithë përfshirjen në të të disa anëtarëve të KBZH-
së, dhe duke qenë se Ushtria e Veprimit po vepronte në emër të ushtrisë për të rivendosur 
rregullin, Abdylhamiti, në fillim, e pranoi dhe e mirëpriti lëvizjen. Mirëpo Ushtria e 
Veprimit mori shpejt një kthesë krejt të ndryshme nga ajo që priste ai. Shumica e 
deputetëve dhe e anëtarëve të dhomës së të shquarve u bashkuan me anëtarët e kabinetit 
të shkuar dhe të atij në fuqi për të pritur trenin ushtarak jashtë Stambollit, në Jeshilkëj 
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(Shën Stefan), me shpresën se do të arrinin një marrëveshje për të rikthyer parlamentin 
dhe për të mbrojtur kushtetutën pa krijuar konflikt. Më 22 prill 1909, ata u takuan 
fshehurazi nën emërtimin “Asambleja Kombëtare Publike” (Meclis-i Umumi-i Milli) nën 
drejtimin e ish-kryevezirit Vezir Sait pasha, tashmë president i dhomës së të shquarve. 
Për të siguruar ushtrinë se ata nuk kishin marrë pjesë në kundërrevolucion dhe se nuk e 
mbështesnin qeverinë e re, ata vendosën të rrëzojnë Abdylhamitin, por, për të ulur 
rrezikun e qëndresës në Stamboll, e mbajtën të fshehtë këtë pjesë të vendimeve të tyre. 
Në mëngjesin e 24 prillit, Ushtria e Veprimit mbërriti në stacionin hekurudhor të 
Stambollit dhe pushtoi kryeqytetin. Sulltani urdhëroi që të mos bëhej asnjë qëndresë, por 
disa nga mbështetësit e tij ngritën barrikada dhe luftuan fuqishëm pranë Portës e në 
kazermat e tyre në Taksim e në Yskydar. Sidoqoftë, nga fundi i ditës ata ishin mposhtur. 
Mahmud Shefqeti shpalli ligjin ushtarak dhe gjykatat gjykuan, ekzekutuan apo 
syrgjynosën të gjithë ata që u shpallën prej tyre përgjegjës për kundërrevolucionin apo 
për qëndresën që pasoi mbërritjen e Ushtrisë së Veprimit. Zyrtarët ushtarakë u dërguan në 
provinca për të grumbulluar taksat në mënyrë që qeveria të mund të mbahej. Kështu, në 
emër të kushtetutës dhe të demokracisë, ushtria vendosi kontrollin e saj autokratik.420 
 
Hapi i fundit u hodh tri ditë më vonë. Më 27 prill, parlamenti u mblodh përsëri nën emrin 
e Asamblesë Kombëtare Publike, këtë herë në xhaminë e Shën Sofisë, nën drejtimin e 
Sait pashait. Pasi mori një fetva që justifikonte rrëzimin e sulltanit për shkak të 
bashkëfajësisë në kundërrevolucion dhe të vdekjeve që erdhën si pasojë e kësaj, si dhe 
për shkak të vjedhjes së fondeve të shtetit, Asambleja Kombëtare e shpalli atë të rrëzuar 
dhe pranoi ardhjen në pushtet të vëllait të tij, Mehmet Reshatit V.421 Sulltani dhe familja 
e tij u dërguan po atë natë me një tren të veçantë në Selanik dhe, kështu, mëngjesin e 
ditës tjetër mbështetësit e sulltanit u gjendën përballë një fakti të kryer, kundrejt të cilit 
nuk mund të bëhej opozitë e vërtetë. Pas 33 vjetësh në fron, Abdylhamiti 66-vjeçar i 
pranoi ngjarjet si vullnetin e Zotit dhe jetoi i qetë në Selanik derisa u thirr përsëri në 
Stamboll në vitin 1912 për të parandaluar rënien e mundshme të tij në duart e armikut 
gjatë luftërave ballkanike. Ai jetoi, pas kësaj, në pallatin e Bejlerbejit, në anën aziatike të 
Bosforit, deri sa vdiq gjashtë vjet më vonë, më 10 shtator 1918. Kështu, mori fund në 
errësirë e turp jeta njërit ndër sulltanët më të shquar osmanë.422 
 
 
Demokracia kushtetuese osmane, 1909 – 1911 
 
Për një kohë të gjatë është pohuar se revolucionet e 1908-ës dhe të 1909-ës ndodhën në 
një periudhë kur KBZH-ja ushtronte udhëheqje të drejtpërdrejtë. Sado i gabuar të jetë ky 
pohim për vitet e pushtetit të Abdylhamitit, ai është edhe më tepër i gabuar për periudhën 
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422 Ngjarjet e kundërrevolucionit gjenden në: Sina Akşin, “31 Mart Olayı”, Stamboll, 
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e demokracisë kushtetuese që pasoi deri në luftën shkatërrimtare me Italinë në 
Tripolitani. Siç e pamë më sipër, kundërrevolucioni i prillit 1909 shkatërroi dhe 
shpërndau KBZH-në dhe mbështetësit e saj, ndërsa qenë ushtarakët e vjetër të ushtrisë 
maqedonase ata që rikthyen parlamentin dhe rrezuan Abdylhamitin për të ruajtur rendin. 
Mirëpo kjo nuk shënoi fillimin e një periudhe të re të mbisundimit të KBZH-së, por, 
përkundrazi, solli një regjim kryesisht kushtetues dhe demokratik, të ndikuar në 
prapaskenë nga Mahmud Shefqet pashai, që u bë komandant sipas ligjit ushtarak për 
Stambollin, si dhe inspektor i armatave të para, të dyta dhe të treta, duke nisur, kështu, 
një lloj të kufizuar të pjesëmarrjes së ushtrisë në politikë, çka është ushtruar herë pas here 
që nga ajo kohë. 
 
Nga ana e saj, vetë KBZH-ja doli kryesisht si një parti civile politike. Ajo punoi për të 
rivendosur autoritetin e saj të mëparshëm duke zhvilluar anëtarësinë dhe organizimin 
politik në mbarë perandorinë, si dhe një program që do të mund t’u drejtohej masave 
popullore. Kongresi i saj i parë, i mbledhur në Selanik në vitin 1908, u mbajt i fshehtë, 
ndërsa dekralata e tij publike u kufizua në mbështetjen e qëllimeve ende të pashpallura të 
KBZH-së maqedonase, kurse kongresi i mëpasëm, i zhvilluar më 13 nëntor 1909, sikurse 
të gjitha kongreset e tjera të partisë, u mbajtën të hapura. “Klubet patriotike”, dikur të 
fshehta dhe të ngritura në qendrat e provincave, tani dolën hapur si qendra të partisë, por 
ato mbetën, megjithatë, nën kontrollin e rreptë të udhëheqësve të tyre në Stamboll dhe në 
Selanik. Anëtarët e partisë nuk merrnin pjesë aktive në politikë, por ndikimi i tyre ndihej, 
megjithatë, në prapaskenë. Programi i KBZH-së ishte tejet shekullarist dhe pasqyronte 
politikën moderniste të intelektualëve. Ai mbështeste organizimin ekzistues të 
parlamentit me një dhomë të shquarish të emëruar pjesërisht nga sulltani dhe pjesërisht 
nga dhoma e deputetëve. Ata që duhej të votoheshin do të ishin shtetasit meshkuj osmanë 
mbi moshën 20 vjeç dhe që kishin njëfarë prone. Zgjidhjet do të mbeteshin jo të 
drejtpërdrejta, por neni 113 do të shfuqizohej. Të gjithë osmanët do të ishin të barabartë 
para ligjit, do të ishin të lirë të mblidheshin publikisht dhe të diskutonin hapur çështjet 
politike për sa kohë që nuk prekej rendi publik. Censura do të hiqej, por shtypi do t’u 
nënshtrohej përsëri rregullimeve. Arsimi publik fillor do të ishte i detyruar dhe falas, 
ndërsa mësimi do të zhvillohej në gjuhën e shumicës së nxënësve të secilës shkollë, por 
në nivelet e mesme dhe të larta, arsimi do të ishte vullnetar dhe mësimdhënia do të 
zhvillohej vetëm në turqisht. Ligje të reja do të rregullonin marrëdhëniet mes punëtorëve 
dhe punëdhënësve të tyre. Sistemi i tatimeve do të reformohej për t’iu përshtatur 
nevojave ekonomike e shoqërore. Do të bëheshin përpjekje për të zhvilluar ekonominë e 
perandorisë dhe për të nxitur pronësinë e tokës nga kultivuesit. Të gjitha këto ishin 
programe që mund të pranoheshin shumë lehtë nga Abdylhamiti dhe nga mbështetësit e 
Tanzimatit. Nacionalizmi i fuqishëm turk, që do të zhvillohej më vonë, mungonte ende; 
programi shprehte vazhdimin e asaj praktike, sipas së cilës turqishtja osmane ishte gjuha 
zyrtare e shtetit.423 
 
Me shkatërrimin gjatë ngjarjeve të vitit 1909 të partive të Bashkimit Liberal dhe të 
Unitetit Islam, mbeti vetëm një forcë e vogël si Partia Demokratike Osmane për t’i bërë 
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opozitë KBZH-së në zgjedhje dhe në parlament. Në atë kohë, lufta kryesore për pushtet 
në qeveri zhvillohej mes Mahmud Shefqetit, që përfaqësonte ushtarakët, si dhe KBZH-së. 
Mahmud Shefqeti, në përgjithësi, pati epërsi, por megjithatë KBZH-ja ushtroi njëfarë 
ndikimi përmes emërimit të dy anëtarëtë të saj, Xhavit beut (deputet nga Selaniku) dhe 
Talat beut, përkatësisht në postet kyçe të minisrit të financave dhe të atij të brendshëm. 
Shefqeti punoi për t’i mbajtur anëtarët e ushtrisë jashtë politikës dhe jashtë KBZH-së, por 
ai u bëri qëndresë, gjithashtu, edhe përpjekjeve të qeverisë për të mbikëqyrur buxhetin e 
ushtrisë dhe për ta kontrolluar, në këtë mënyrë, ushtrinë. Në kushte të tilla trysnie nga të 
dy krahët, anëtaërt e grupit parlamentar të KBZH-së e kishin të pamundur të qëndronin të 
bashkuar. Në vitin 1910, disa nga këta anëtarë formuan grupin e tyre parlamentar, Partinë 
e Popullit (Ahalî Fırkası), duke i shprehur, kështu, përçarjet haptazi.424 Menjëherë pas 
kësaj pasoi Komiteti Osman i Aleancës (Heyet- Müttefika-i Osmaniye), që përfshinte 
anëtarë të grupeve të pakicave kombëtare si dhe ata anëtarë të partive të ndaluara politike 
që ishin ende aktivë në politikë dhe mbështesnin një perandori të decentralizuar.425 Një 
tjetër grup ishte ai i liberalëve të moderuar (Mutedil Liberaller), të drejtuar nga Ismail 
Qemali. Ky grup përfshinte deputetë nga Shqipëria, si dhe nga provincat arabe.426 Po 
asnjëra prej këtyre forcave nuk mund të merrte pjesë shumë hapur në politikë për shkak 
të ligjit të luftës që vazhdonte të mbetej në fuqi. Kështu ato vepronin si grupe 
parlamentare, duke bashkëpunuar për t’i bërë opozitë KBZH-së, si dhe qeverisë, kur kjo e 
fundit mbështeste politikat e KBZH-së, dhe duke përfaqësuar një qasje më konservatore 
ndaj politikës publike, të gërshetuar me dëshirën për të kënaqur kërkesat nacionaliste të 
një lloji të decentralizuar të qeverisjes. Në nëntor 1911, të gjitha grupet opozitare u 
bashkuan në një parti të vetme, të quajtur Partia e Lirisë dhe e Marrëveshjes (Hürriyet ve 
İtilâf Fırkası) dhe të drejtuar nga Ismail Haki pashai, deputet nga Amasja, nga Damat 
Ferit pashai, anëtar i dhomës së të shquarve, si dhe nga Riza Nuri, deputet i 
Gymylxhinesë.427 Ekzistonin, gjithashtu, edhe dy grupe radikale që vepronin nën rogoz. 
Partia e Reformës Radikale Osmane (Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası), formuar në 
Paris në fundi të vitit 1909 nga ambasadori osman në Suedi, Sherif pasha, mbështeste 
veprimin revolucinar për të rrëzuar regjimin duke vrarë drejtuesit e qeverisë, duke i dhënë 
fund ligjit ushtarak dhe duke formuar një parlament të ri nëpërmjet zgjedhjeve.428 
Ekzistonte, gjithashtu, edhe Partia Socialiste Osmane (Osmanlı Sosyalist Fıraksı), 
themeluar në Stamboll në vitin 1910 nën udhëheqjen e Hysejin Hilmiut, botues i gazetës 
“İştirak”, që gjeti mbështetjen e saj kryesore te grupet armene dhe bullgare në parlament. 
Por si e majta, ashtu edhe e djathta u shtypën nga ushtria dhe u detyruan ta zhvendosin 
veprimtarinë e tyre në Evropë. Pas kësaj, atyre u mbeti shumë pak ndikim në politikën 
brenda perandorisë.429 
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Amendimet e kushtetutës së vitit 1876 përbëjnë legjislacionin më të rëndësishëm, të 
kaluar në vitet para luftës italiane. Pas një radhe të gjatë debatesh në dhomën e 
deputetëve, një ligj i ri (21 gusht 1909) e ndryshoi nga themelet ekuilibrin e pushtetit në 
qeverisje. Pushteti i sulltanit dhe i pallatit u zvogëlua tej mase. Sovraniteti, që në 
kushtetutë i mvishej Shtëpisë së Osmanit, tani bëhej i pasigurtë dhe varej nga përmbushja 
prej sulltanit e betimit të ngjitjes në fron për t’i qëndruar besnik atdheut (vatan) dhe 
kombit (millet), duke i dhënë, kështu, parlamentit të drejtën për ta rrëzuar atë nëse do të 
dëshironte (neni 3). Atij i lejohej përsëri të kishte thesarin e tij privat, pasurinë dhe pronat 
(neni 6), por ministrat dhe kryeveziri bëheshin përgjegjës para parlamentit dhe jo para 
sulltanit dhe ai ishte i detyruar të thërriste mbledhjen e parlamentit brenda një numri të 
caktuar ditësh pas çdo zgjedhjeje dhe ta lejonte atë të qëndronte i mbledhur për një kohë 
të caktuar, duke e kufizuar, kështu, ndjeshëm autoritetin e sulltanit dhe kontrollin e tij 
mbi çështjet e qeverisjes. Edhe këto të drejta të kufizuara ngushtoheshin më tej në nenet 
që pasonin. E drejta e tij për të lidhur marrëveshje i nënshtrohej miratimit përfundimtar 
nga parlamenti. Ai mund të zgjidhte vetëm shejhulislamin dhe kryevezirin, por vetëm ky 
i fundit mund të zgjidhte pjesën e mbetur të kabinetit, të cilin ia paraqiste sulltanit vetëm 
për miratim (neni 27). Presidentët dhe zëvendëspresidentët e të dyja dhomave zgjidheshin 
tani nga anëtarët e tyre dhe nuk emëroheshin nga sulltani, ndërsa ky i fundit kishte vetëm 
të drejtën e miratimit të tyre (neni 77). Neni 113 u ndryshua për të lejuar qeverinë që të 
shpallë ligjin ushtarak kur kjo të jetë e nevojshme, si dhe të pezullojë ligjet e zakonshme, 
por pa përfshirjen e sullanit në këto çështje. Së fundi, sekretari dhe kryemabejinxhiu i 
sulltanit bashkë me stafet e tyre do të emëroheshin nga qeveria dhe do të ishin përgjegjës 
para saj e jo para sulltanit, duke e bërë, kështu, krejt të qartë se sulltani nuk do të mund të 
formonte qeveri brenda pallatit, siç kishte bërë Abdylhamiti. 
 
Kushtetuta, gjithashtu, u përshtat për të kuizuar pushtetin e Portës në marrëdhënie me 
parlamentin. Ministrat do të jepnin, tashmë, llogari para dhomës së deputetëve dhe jo 
para kryevezirit (neni 29). Nëse qeveria nuk do të merrej vesh me dhomën e deputetëve 
për ndonjë çështje, përfshirë edhe financat, do të ishte kjo e fundit që do të kishte epërsi 
dhe qeverisë do t’i duhej të jepte dorëheqjen nëse nuk do ta pranonte gjendjen (neni 30). 
Nëse ajo jepte dorëheqjen dhe i njëjti kryevezir apo një kryevezir i ri do të formonte një 
tjetër qeveri që nuk do të arrinte të merrej vesh apo të pranonte vullnetin e deputetëve, 
sulltani do të shpërndante parlamentin dhe do të mbaheshin zgjedhjet e reja. Po nëse 
dhoma e re do të mbështeste vullnetin e dhomës së parë, atëherë qeveria do të ishte e 
detyruar, thjesht, të miratonte këtë vullnet (neni 35). Dhoma e deputetëve do të kishte të 
drejtën që të interpelonte kryevezirin apo çdo ministër dhe nëse nuk e pranonte mënyrën 
e qeverisjes së tij, atij do t’i duhej të jepte dorëheqjen. Nëse do të ishte kryeveziri ai që do 
të kundërshtohej, atëherë e gjithë qeveria do të vinte dhe do të emërohej një qeveri e re 
(neni 38). 
 
Kur parlamenti të mos ishte i mbledhur, qeveria do të mund t’i shpallte drejtpërdrejt 
vendimet e saj me urdhër të sulltanit, por vetëm për kjo do të mund të ndodhte vetëm në 
raste tepër të jashtëzakonshme, kur do të ishte i kërcënuar shteti dhe rendi publik dhe do 
të bëhej objekt miratimi apo mosmiratimi nga ana e parlamentit sapo ai të mblidhej në 
sesion të zakonshëm ose të jashtëzakonshëm (neni 36). E drejta për të marrë iniciativa për 
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legjislacionin do të shtrihej në të dyja dhomat e parlamentit, vendimet e të cilave shkonin 
drejtpërdrejt te sulltani për miratim, pa lejen apo ndërhyrjen e qeverisë. Sulltani do të 
duhej ta miratonte ligjin brenda dy muajve ose ta kthente atë mbrapsht. Në këtë rast, 
ligjet do të duhej të kalonin me dy të tretat e votave të deputetëve dhe, pas kësaj, sulltani 
do të ishte i detyruar të jepte miratimin (nenet 53-54). Kështu, vetoja e sulltanit kishte 
vetëm fuqi vonuese. Të dyja dhomat do të duhej të mblidheshin çdo vit, nga 1 nëntori 
deri më 1 maj, pa thirrjen apo lejen e qeverisë ose të sulltanit. Afatet e tyre, gjithashtu, do 
të shtriheshin në ecurinë e zakonshme të legjislacionit dhe të miratimit të tij (neni 43). 
Deputetët do të kishin të drejtën që të miratonin shpenzimet vjetore të buxhetit dhe të 
interpelonin ministrat për përmbajtjen e tij, por vetëm qeveria do të kishte të drejtën të 
përcaktonte se si do të vlerësoheshin dhe si do të mblidheshin të ardhurat (neni 80). 
 
Së fundi, të drejtat e njohura që më parë nga kushtetuta tani saktësoheshin më mirë. 
Shtetasit tani nuk do t’u nënshtroheshin kontrolleve, konfiskimeve apo burgosjeve, 
përveçse në përputhje me ligjin (neni 10). Letrat e dërguara me postë nuk do të mund të 
hapeshin apo të kontrolloheshin pa autorizimin e gjykatave (neni 119). Po ndërsa 
osmanëve do t’u lejohej organizimi në shoqata, të gjitha shoqëritë e fshehta, të 
organizuara për të shkatërruar tërësinë tokësore osmane, për të cenuar rendin publik, për 
të shkaktuar përçarje racore në perandori apo për të shkelur kushtetutën do të ndaloheshin 
(neni 120).430 
 
Po duke qenë se udhëheqësit politikë në parlamentin e asaj kohe e kalonin pjesën më të 
madhe të kohës duke u marrë me manovra të shumta politike, ishin të pakta mundësitë që 
të zhvillohej një program i përqendruar legjislacioni për të vënë në veprim mendimet e 
ndonjërit prej grupeve të ndryshme. Fare pak ligje u kaluan gjatë tre viteve të fundit para 
luftës me Italinë në krahasim me vitet e fundit të autokracisë dhe pjesa më e madhe e tyre 
kishin të bënin me përmbushjen e përgjegjësisë kushtetuese të parlamentit për të 
autorizuar buxhetin vjetor e për të siguruar fonde shtesë kur kjo të ishte e nevojshme.431 
Përpjekje të mëtejshme u bënë për të balancuar buxhetin duke ulur burokracinë, rrogat 
dhe shpërblimet.432 U krijua një sistem i ri i inspektorëve financiarë për të shkuar kudo 
nëpër perandori dhe për të siguruar mbledhjen e plotë dhe në kohë të taksave, si dhe që 
burimet e qeverisë të mos shpërdoroheshin.433 Shërbmi i mbledhjes së taksave dhe 
mënyrat e tij u rishikuan përsëri.434 Në ministrinë e financave u ngrit një komision i 
reformave financiare (Islahat-ı Maliye Komisyonu) për të rekomanduar ndryshime në 
mënyrat e organizimit dhe të mbledhjes së taksave për të rritur sa më shumë të ardhurat 
dhe për të ulur shpenzimet.435 Tagrambledhësit e shtetit merrnin përsipër detyrën e 
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mbledhjes dhe të shpërndarjes së pjesës financiare që i kapërcente taksat dhe që 
parashikohej për punët publike dhe për arsimin, ndërsa thesari merrte pjesën e tij për të 
ndihmuar në përballimin e detyrimeve të financiare.436 U organizua një sistem i ri qendror 
llogarie për të siguruar një kontroll më efikas mbi përdorimin e fondeve publike nga 
zyrtarët, ministrat dhe departamentet e ndryshme.437 Edhe taksat individuale, gjithashtu, u 
njohën dhe, në përjgithësi, u rritën. Nën nxitjen e vazhdueshme të ligjshmërisë dhe të 
zyrës së llogarisë, mbledhja e taksave u rrit në mënyrë dramatike me afro 100 % të 
tatimeve të vlerësuara, por shpenzimet u rritën edhe më shpejt, veçanërisht për ushtrinë (e 
cila pësoi rritje nga 596.7 në 89.8 milionë kurshë mes viteve 1901 dhe 1910), për forcat 
detare (nga 50.06 në 115.2 milionë kurushë), për xhandarmërinë dhe policinë (nga 120.4 
në 166.1 milionë kurushë), si dhe për vetë parlamentin, që tani shpenzonte afro 100 
milionë kurushë për rroga dhe për shërbime të tjera administrative. Si pasojë, deficiti 
gjatë periudhës së turqve të rinj u rrit vazhdimisht, siç shihet në tabelën 4.1. 
 
Shumica e veprimeve ligjvënëse iu kushtuan përballimit të sulmeve terroriste që, pas 
kundërrevolucionit, po ndodhinin në Maqedoni dhe në Anadollin lindor. U miratua “Ligji 
për vagabondët dhe për kriminelët e dyshuar” (8 maj 1909), në mënyrë që qeverisë t’i 
krijohej mundësia të merrej me çdo të dyshuar për veprim kundër interesave të 
perandorisë. Ata që do të kapeshin dhe do të vlerësoheshin të ishin pa ndonjë mjet të 
dukshëm mbështetjeje, do të mund t’i dorëzoheshin prokurorit publik dhe të dënoheshin 
me dy deri në katër muaj punë të detyruar për nevojat publike. Të dyshuarit për kriminelë 
do të mund të mbaheshin deri në 48 orë në polici dhe nëse nuk do të zbuloheshin prova 
për veprimtari apo planifikim veprimtarish të kundërligjshme nga ana e tyre, do t’i 
dorëzoheshin prokurorëve publikë për t’u dënuar sipas ligjeve në fuqi. Kushdo që do të 
kapej duke mbajtur armë do të mund të burgosej për gjashtë muaj. Ata që kishin marrë 
pjesë aktive në banda të armatosura do të burgoseshin për dhjetë vjet dhe udhëheqësit e 
organizuesit e tyre do të ekzekutoheshin. Edhe familjet e pjesëmarrësve në banda do t’u 
nënshtroheshin ndëshkimeve dhe pronësia e tyre do të konfiskohej nga shteti. Ushtria  

                                                 
436 Düstur2, I, 752. 
437 Düstur2, II, 300 – 311. 
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u urdhërua të ngrinte “batalionet e ndjekjes” për të kapur dhe për të çarmatosur grupet 

terroriste. Të gjithë shtetasve u kërkohej që të bënin të ditur praninë e grupeve të tilla dhe 
të bashkëpunonin në përpjekjet e ushtrisë kundër tyre.438 Një ligj mbi grumbullimet 
publike bëri të domosdoshme që të merrej leje për të mbajtur tubime të hapura, duke 
njoftuar kohën dhe vendin e mbajtjes, çështjet që do të diskutoheshin dhe emrat e 
sponsorëve të tij, në mënyrë që të ishte i mundur ndëshkimi i tyre në rast të shkeljes së 
ligjit. Asnjë grumbullim publik nuk do të mund të mbahej në një largësi më të vogël se 3 
kilometra nga Porta ose parlamenti në kohën që ata do të ishin në mbledhje. 
Grumbullimet nuk do të mund të pengonin ecjen normale apo trafikun në rrugët kryesore 
dhe në trotuare. Zyrtarët e qeverisë do të duhej të pranoheshin në të gjitha grumbullimet 
në mënyrë që të mund të sigurohej vëzhgimi i zbatimit të ligjit.439 Ligji i shoqërive 
siguronte regjistrimin e të gjitha shoqatave, por ndalonte krijimin e grupeve të ngritura 
mbi baza kombësie apo race apo të atyre që mbështesnin veprime për shkeljen e ligjit dhe 
të moralit publik, prishjen e rendit apo sulme ndaj unitetit të perandorisë.440 Një ligj i ri 
për shtypin, pak a shumë, ripohoi atë të Abdylhamitit, duke e bërë çdo gazetë ligjërisht 
dhe financiarisht të përgjegjshme për botimin e të dhënave që mund të shkaktonin cenim 
të rendit publik, të dëmtonin individët apo të nxisnin shkelje të kushtetutës.441 I gjithë 
shtypi dhe botuesit do t’u nënshtroheshin të njëjtave kufizime.442 Stambolli dhe rrethinat 
e tij do të organizoheshin në një provincë të re, krahas bashkisë, me një organizim policie 
(Emniyet-i Umumî Müdürlüğü), të ngritur nën përgjegjësinë e guvernatorit dhe, në këtë 
mënyrë, nën varësinë e qeverisë qendrore, me qëllim që rendi në kryeqytet të kontrollohej 
                                                 
438 Düstur2, I, 169 – 174; Bayar, I, 306; Lewis, f. 213. 
439 Düstur2, I, 327 – 329. 
440 Düstur2, I, 604 – 608. 
441 Düstur2, I, 395. 
442 Düstur2, I, 404 – 406. 

 
Tabela 4.1. Të ardhurat dhe shpenzimet në Perandorinë Osmane, 1908 – 1911 

 
Viti fiskal Mbledhjet e 

përgjithshme të 
taksave 
(në kurushë) 

Vlerësimi në 
përqindje 

Shpenzimet 
(në kurushë) 

Bilanci 
(në kurushë) 

1324/1908-9 2,519,791,592 92.16 n.d. n.d. 
1325/1909-10 2,692,693,836 96.44 2,775,263,363 -82,569,527 
1326/1910-11 2,878,303,078 98.14 3,374,511,319 -496,298,241 
 
Burimi: “İhsasiyat-ı Maliye”, vëllimet I, III, veçanërisht I, 402 – 433. 
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në mënyrë më të efektshme nga ç’ishte bërë në të shkuarën.443 Kështu, shoqëria osmane, 
në emër të rendit publik, iu nënshtrua shumë më tepër kufizimeve pas rivendosjes së 
kushtetutës, krahasuar gjendjen e saj në kohën e Abdylhamitit. 
 
Këto kufizime synonin, së pari, të trembnin terroristët dhe elementët ekstremistë të së 
djathtës dhe të së majtës. Sistemi i drejtësisë, në lidhje me masën më të gjerë të shtetasve, 
vazhdoi të përmirësohej. Ministria e drejtësisë u zgjerua dhe u riorganizua, në mënyrë që 
të mund t’i kontrollonte më mirë gjykatat dhe që të sigurohej për aftësinë dhe drejtësinë e 
gjykatësve.444 Një sistem i ri inspektorësh juridikë krijonte sigurinë që gjykatat nuk u 
nështroheshin ndërhyrjeve dhe që gjykatësit vepronin në përputhje me ligjin.445 Veç 
kësaj, gjykatat e provincave nuk iu lanë më autoritetit të guvernatorëve dhe në shumicën 
e vnedeve u ngritën gjykata të ndara për çështjet civile, kriminale dhe tregtare edhe në 
nivelet parësore, edhe në ato të apelit.446 
 
Regjimi i ri ndërmori hapa për të modernizuar forcat e armatosura, të cilat ishin lënë pas 
dore në ditët e fundit të Abdylhamitit. Pushkë, topa e anije të reja luftarake, si dhe pajisje 
të tjera u blenë në shkallë të gjerë, kryesisht nga Gjermania, Britania dhe nga Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës. Këshilltarë të huaj u sollën nga jashtë për të stërvitur osmanët në 
përdorimin e tyre, si dhe u miratuan një radhë ligjesh për të modernizuar ushtrinë. Në 
institucinin e seraskeratit u ngrit Këshilli Konsultativ Ushtarak (Şurayı Askerî) që 
përgatiti një numër të madh rregullimesh për të modernizuar organizimin dhe veprimet e 
ushtrisë.447 Rezervat u riorganizuan dhe iu siguruan pajisje e stërvitje shtesë.448 Shërbimet 
mjekësore dhe veterinare të ushtrisë u zgjeruan dhe u modernizuan.449 Por reformimi i 
ushtrisë ishte një detyrë e vështirë, pasi një batak i tërë burokratësh ushtarakë u 
përgjigjeshin shumë ngadalë ndryshimeve që bëheshin, ndërsa mosmarrëveshjet dhe 
konkurrenca politike mes zyrtarëve të KBZH-së dhe kundërshtarëve të tyre e bënin të 
vështirë bashkëpunimin e tyre për të mirën e përbashkët. 
 
Nën mungesat financiare që mbanin nën trysni të gjitha departamentet dhe me 
parlamentin e zhytur në debate të pafund politike sa herë që nuk bëhej fjalë për ushtrinë 
ose për financat, pak gjë u bë në drejtimet e tjera deri në fund të vitit 1911. U miratuan 
një numër i vogël ligjesh për të nxitur ndërtimin e tramvajeve urbane dhe të rrugëve 
publike, si dhe për shtrirjen e mëtejshme të hekurudhave.450 Tramvajet e Stambollit, më 

                                                 
443 Düstur2, III, 410 – 416. 
444 Düstur2, III, 467 – 479. 
445 Düstur2, I,I, 33 – 37. 
446 Düstur2, I, 665 – 666. 
447 Düstur2, I, 658 – 663. 
448 Düstur2, II 189 – 190. 
449 Düstur2, II, 89, III, 643. 
450 Düstur2, I, 240, 637. 
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në fund, u elektrifikuan451 dhe në Kepin e Artë filloi shërbimi i avulloreve publike.452 
Sistemi shkollor shekullar vazhdoi të zgjerohej dhe të modernizohej me ndihmën e 
mbitaksës së arsimit, por nuk u bënë ndryshime të mëdha në organizimin dhe rregullat 
themelore të trashëguara nga koha e Abdylhamitit. Të vetmet shkolla të reja të mëdha që 
u ngritën ishin ajo për ushtarakët e pagraduar dhe për pushkatarët e këmbësorisë.453 Në 
drejtim të zhvillimit të ekonomisë, u përgatitën rregullime të reja për kultivimin e 
orizit,454 për riorganizimin e sistemit të pyjeve,455 për dhomat e tregtisë,456 si dhe u 
zhvendos departamenti i bujqësisë nga ministria e tregtisë në atë të pyjeve, minierave dhe 
bujqësisë, duke u dhënë, kështu, fund konflikteve të zgjatura që kishin lindur për shkak të 
pozicionit të këtij departamenti ndërmjet dy ministrive në fjalë.457 Kushtet e daljes në 
pension për zyrtarët u liberalizuan,458 punësimi i ekspertëve të huaj u kufizua për të 
krijuar më shumë hapësirë për osmanët e kualifikuar459 dhe u ngrit një organizim i 
inspektorëve të shërbimit civil për të siguruar bindjen ndaj ligjit nga ana e zyrtarëve, si 
dhe respektimin e të drejtave të shtetasve.460 Por këto ishin gjithçka që u bënë dhe arritjet 
e kufizuara qëndronin tej mase larg nga aspiratat e KBZH-së dhe të shumicës së njerëzve. 
 
 
 
 
Mosmarrëveshjet e brendshme dhe revolta shqiptare, 1910 – 1912 
 
Regjimi i ri nuk mundi të bëjë mrekulli dhe marrëdhëniet mes kombeve e racave në 
perandori vazhduan të përkeqësohen. Dashnakët armenë u lëshuan në një valë të re 
terrorizmi në Anadollin lindor dhe e bënë më të dendur propagandën e tyre në Evropë, 
duke fajësuar osmanët për masakër. Terroristët grekë në Maqedoni ishin po aq aktivë. 
Opinioni popullor në Stamboll ishte i bindur se terroristët kishin shkaktuar zjarrin që 
dogji Pallatin e Çëraanit (Çırağan Saray), që vetëm së fundi ishte vënë në shërbim të 
parlamentit, megjithëse, në dukje, përgjegjësia i mbeti një qarku të shkurtër elektrik 
(janar 1910). Parlamenti humbi arkivat dhe dokumentacionin e tij dhe u shtrëngua të 
zhvendoset në ndërtesën me hapësirë shumë më të vogël të Akademisë së Arteve të 
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Bukura në Fëndëkllë të Stambollit (sot Liceu i Vajzave “Atatürk”), ku qëndroi derisa 
perandorisë i erdhi fundi. Pretendimet e vazhdueshme të grekëve për Qipron dhe kërkesat 
e përfaqësuesve grekë në parlament për një numër më të madh ushtarakësh grekë në 
ushtri e në provinca e ndezën edhe më shumë gjendjen. 
 
Një tjetër burim trazirash ishte Shqipëria. Duke qenë se ishin të shumtë shqiptarët e 
përfshirë në lëvizjen e turqve të rinj, ndër të cilët Ibrahim Temo e Ahmet Nijaziu, 
nacionalistët shqiptarë pohonin se fitorja e kushtuetueshmërisë do të sillte përmbushjen e 
të gjitha shpresave që ata kishin ushqyer që nga Kongresi i Berlinit. Por osmanizmi, në 
mënyrën si u zhvillua në përiudhën e turqve të rinj, do të thoshte, në thelb, bashkëpunim 
në një perandori të bashkuar dhe nuk e merrte parasysh atë lloj të autonomisë që 
dëshironin shqitparët. Turqit e rinj, në fillim, nuk i penguan veprimtaritë e klubeve 
nacionaliste shqiptare, por ata ngritën në Shqipëri, si kudo në perandori, qendrën e partisë 
së tyre, e cila, për të mbrojtur osmanizmin, bënte fushatë kundër nacionalistëve. Si 
kundërpërgjigje, këta të fundit përsërisnin kërkesat e tyre për autonomi, për zhvillimin e 
gjuhës shqipe dhe për emërimin e shqiptarëve në poste kyçe në provincë. Ismail Qemal 
Vlora erdhi në Stamboll si deputet i Beratit në parlamentin osman dhe veproi si zëri 
krysor i tyre në kryeqytet. Pjesëmarrja e ushtarëve shqiptarë në vitin 1909 në 
kundërrevolucion dhe bashkëpunimi i Ismail Qemalit me Bashkimin Liberal nxitën 
keqkuptime. Turqit e rinj pohonin se të gjithë myslimanët shqiptarë mbështesnin qeverinë 
qendrore kundër të krishterëve, por çështjet ishin më të ndërlikuara. Shumë myslimanë 
mbështesnin nacionalistët, duke e vendosur identitetin kombëtar mbi gjithçka, ndërsa 
shumë të krishterë, veçanërisht fiset gege të veriut, u kundërviheshin atyre nga frika se 
mos në një Shqipëri autonome humbisnin privilegjet e tyre tradicionale. 
 
Kur, më së fundi, nisi revolta shqiptare në dimrin dhe pranverën e vitit 1910, po aq sa 
ç’ishte një fushatë kundër përpjekjeve të reja për efikasitet dhe centralizim, ajo ishte edhe 
një lëvizje kombëtare. Regjistrimi i ri dhe rregullimet e reja mbi taksat goditën 
veçanërisht malësorët që prej kohësh ruajtur pavarësinë e tyre dhe kishin shmangur 
rekrutimin. Ligjet kundër vagabondëve dhe shoqatave kombëtare goditën veçanërisht 
Shqipërinë për shkak të bandave të saj tradicionale të armatosura, të cilat kishin sunduar 
në male për shekuj me radhë. Këto ligje e kthyen zemërimin e përgjithshëm ndaj 
kontrollit të qeverisë në mbështetje të hapur për nacionalistët. Egërsia, me të cilën 
Mahmud Shefqeti i shtypi revoltat e para e rriti numrin e mbështetësve të nacionalistëve. 
Mali i Zi filloi t’i mbështeste rebelët jo vetëm duke mbrojtur e armatosur refugjatët 
shqiptarë, por edhe duke e ngritur çështjen e tyre në Evropë, duke kërkuar që sulltani të 
bëjë një amnisti të përgjithshme, të dëmshpërblejë për të gjitha armët dhe pronat e 
konfiskuara, si dhe që të gjithë krerët bashkiakë e vendorë në provincë të ishin shqiptarë. 
Gjatë dimrit të vitit 1911, trazirat u shtuan dhe nacionalistët kërkuan kufizimin e të 
ardhurave të taksave ndaj shpenzimeve në Shqipëri. Revolta ishte nisur nga shqiptarët 
katolikë, por mijëra myslimanë u bashkuan shpjet me të në kërkesën për “liri, drejtësi dhe 
autonomi”. Në qershor të vitit 1911, vetë sulltani vizitoi Kosovën për të qetësuar gjendjen 
dhe nënshkroi një vendim amnistie, si dhe pranoi shumë lëshime, ndër të cilat pranimin e 
shkollave në gjuhën shqipe, kryerjen e shërbimit ushtarak vetëm në provincë, pezullimin 
e të gjitha rekrutimeve dhe tatimeve për dy vjet dhe përdorimin zyrtar të shqipes. Po 
ndërsa këto masa qetësuan veriun, revolta në jug po rritej edhe më shumë. Një komitet 
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shqiptar i ngritur në Vlorë kërkonte bashkimin e provincave të Shkodrës, të Kosovës, të 
Manastirit dhe të Janinës në një provincë të vetme, që të qeverisje nga parlamenti dhe 
administrata e saj, si dhe të kishte ushtrinë e vet (15 maj 1911). Qeveria, më në fund, u 
dorëzua përballë të gjitha kërkesave(gusht 1911), por zgjidhje ishte vetëm e përkohshme. 
Në këtë kohë, Ismail Qemali dhe njerëzit e tij ishin të bindur se mund të përfitonin shumë 
më tepër autonomi si rrjedhojë e luftës osmano-italiane në Tripoli dhe e premtimeve për 
mbështetje nga Mali i Zi. Në qershor të vitit 1912 Shqipëria u ngrit përsëri në revoltë të 
hapur. Rebelët kërkonin një Shqipëri të bashkuar, plotësisht autonome, të administruar 
nga shqiptarët dhe për shqiptarët. 
 
 
Fillimet e nacionalizmit turk 
 
Ishte revolta shqiptare ajo që, më shumë se çdo ngjarje tjetër, i bindi turqit se ishte e 
pamundur që të pajtonin interesat e ndyrshme kombëtare dhe ta mbanin të bashkuar 
perandorinë. Ndërsa konservatorët u përgjigjën duke iu kthyer Islamit, shekullaristët që 
kishin mbështetur kushtetutën iu kthyen, nga ana e tyre, nacionalizmit turk. Grupet 
turqiste, që ishin qetësuar që pas kundërrevolucinit, u bënë përsëri aktive dhe tërhoqën 
mbështetje të gjerë popullore. Që në janar të vitit 1909, për të koordinuar veprimtaritë e 
tyre, ishte formuar Shoqëria Turke (Türk Derneği), e cila botonte edhe një gazetë me të 
njëjtin emër për të mbrojtur pikëpamjet e saj, por fillimisht ajo nuk kishte gjetur 
mbështetje të madhe. Ndërsa tani, me rritjen e interesit publik, krerët e saj e ndryshuan 
emrin e saj në “Shoqëria e Atdheut Turk” (Türk Yurdu Cemiyeti) (31 gusht 1911) dhe e 
shndërruan atë në një lëvizje më të mahde. Nën udhëheqjen e Jusuf Akçurasë (Yusuf 
Akçura)dhe të Ahmat Agaollusë (Ahmet Ağaoğlu), ajo filloi botimin e mesazhit të saj në 
periodiken e famshme “Türk Yurdu” (Atdheu Turk). Ata filluan një fushatë kombëtare 
për të thjeshtësuar gjuhën osmane në mënyrë që ajo të pasqyronte gjuhën e folur të 
popullit dhe u munduan të përkrahin interesat politike dhe ekonomike të turqve kudo në 
botë, si dhe të atyre brenda trojeve nën sovranitetin e sulltanit.461 Vetë KBZH-ja, e cila 
kishte qenë për një kohë të gjatë mbështetësja kryesore e osmanizmit, filloi t’i humbiste 
shpresat se pakicat mund të mbaheshin brenda perandorisë dhe iu kthye fuqishëm 
nacionalizmit turk.462 
 
Lufta e Tripolit 
Kalimi i turqve të rinj për në nacionalizmin turk sapo kishte filluar kur erdhi një goditje e 
re e përfundimtare nga një valë e re sulmesh ndaj perandorisë që nisi me atë të italianëve 
në Tripoli dhe në Bengazi në fund të vitit 1911. Mbretëria e Italisë ëndërronte për një 
perandori që mund të ringjallte lavdinë e perandorisë së dikurshme romake. Shumica e 
territoreve që lageshin nga Mesdheu ishin marrë, tashmë, nga Britania dhe Franca. Në 
këto kushte, vetëm atyre u dukej i mundur dhe i arsyeshëm vetëm pushtimi i Tripolit. 
Sovraniteti osman atje ishte vetëm formal. Garnizonet ishin do dobëta, qeverisja e 
kufizuar dhe e papërshtatshme dhe gjendja ekonomike ishte e dobët. Pjesa e brendshme e 
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vendit, e banuar nga beduinë, kishte hyrë nën kontrollin e një lëvizjeje myslimane pietiste 
të udhëhequr nga senusinjtë, duke e dëmtuar rëndë, në këtë mënyrë, sovranitetin e 
sulltanit. Nga ana tjetër, Tripoli ishte pranë Italisë. Tregtarët italianë kishin ushtruar 
veprimtarinë e tyre atje për disa kohë dhe ankesat e tyre për keqtrajtime, si dhe për 
kushtet e vështira në vend siguruan një pretkst për ndërhyrjen e armatosur. Veç kësaj, 
ambiciet e italianëve nuk ishin fort të fshehta. Në vitin 1900, Franca ishte marrë vesh që 
ta lejonte Italinë të merrte Tripolin në shkëmbim të marrjes së pritshme të Marokut. Dy 
vjet më vonë, Austria kishte bërë të njëjtën gjë në shkëmbim të mbështeetjes italiane për 
synimet e saj në Bosnjë-Hercegovinë. Britania iu bashkua marrëveshjes në kuadrin e 
përpjekjeve të saj për të siguruar pjesëmarrjen italiane në krijimin e Antantës Treshe. Në 
vitin 1909, u sigurua miratimi rus në shkëmbim të mbështetjes italiane për synimet ruse 
që Porta të detyrohej të hapte ngushticat për anijet luftarake. Megjithëse Gjermania dhe 
Austria druheshin se sulmi italian ndaj Perandorisë Osmane mund të shkaktonte një krizë 
të re më të madhe, ata nuk deshën të armiqësohen me Italinë dhe ta shtyjnë atë më pranë 
Britanisë dhe Francës. Kështu, sapo pozita frënge në Marok u sigurua dhe shtypi e 
publiku italian bënë agjitacion për veprim në Tripoli, qeveria italiane vendosi të vihet në 
lëvizje. 
 
Qeveria italiane ishte ankuar prej disa kohësh për “keqtrajtim” të shtetasve të saj në 
Tripoli e në Bengazi dhe osmanët ishin munduar t’i kënaqnin ata me garanci e premtime 
për të shmangur luftën. Megjithatë, italianët, që kishin vendosur, tashmë, për të sulmuar, i 
hodhën poshtë ofertat e osmanëve.463 Më 29 shtator 1911, lufta u shpall. Një ditë më pas, 
Tripoli u vendos nën bllokadë detare. Britania shpalli asnjanësinë e saj. Më 4 tetor, 
Tripoli u bombardua dhe një forcë ekspedicionare italiane zbarkoi në Tobruk. Garnizoni 
osman në në të dyja provincat numëronte më e shumuta 15,000 trupa. Për shkak të 
gjendjes në Ballkan, qeveria në Stamboll vendosi të dërgojë vetëm përforcime të 
kufizuara, por ato u vunë nën komandën e dy prej oficerëve të rinj të shkëlqyer, të dy 
anëtarë të KBZH-së, Enver beut, të martuar së fundi në familjen perandorake, që u bë 
komandant në Bengazi, dhe Mustafa Qemal beut, të emëruar komandant në Tripoli dhe 
në Derne. Përpara se ata të vinin, italianët vunë nën kontroll gjithë zonën bregdetare. 
Qemali dhe Enveri hynë me forcat e tyre në brendësi të vendit, ku morën komandën e 
garnizoneve të mbetura osmane dhe u bashkuan me fisin Senusi në përpjekje për t’u bërë 
qëndresë të pafeve në një luftë të shenjtë.464 Më 4 nëntor, Italia shpalli zyrtarisht 
aneksimin e Tripolit dhe të Bengazit, por kontrolli i saj mbeti i kufizuar në bregdet, 
ndërsa osmanët dhe senusinjtë filluan të ushtrojnë një qëndresë të efektshme guerilase në 
brendësi të vendit. Në përgjigje të kësaj, italianët filluan të dërgojnë armë dhe municione 
në Mal të Zi e në Shqipëri, duke nxitur aventura të reja kundër Portës.465 
 
 
Ngritja dhe rënia e KBZH-së 
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Në Stamboll, rrjedhoja e menjëhershme politike e fitoreve italiane ishte një rënie e 
menjëhershme në rëndësinë politike të Bashkimit Liberal. Kjo çoi në dorëheqjen e 
kryevezirit Ibrahim Haki pasha (28 shtator), që ishte krenuar për marrëdhëniet e mira me 
italianët. Disa grupe u shkëputën nga KBZH-ja për të formuar Partinë e Re (Hizbi Cedit), 
e cila kërkonte mbështetjen e qeverisë për kalifatin dhe sulltanatin, duke respektuar, 
njëkohësisht, procedurat demokratike që siguronte kushtetuta.466 Si kundërpërgjigje, një 
grup më liberal, i quajtur Partia e Zhvillimit (Hizb-i Terakki), u formua nga radhët e 
Bashkimit Liberal.467 Mahmud Shefqeti, tashëm ministër i luftës, fajësoi për dështimin e 
rëndë në Tripoli ndërhyrjen e KBZH-së në ushtri. KBZH-ja ishte dëmtuar, gjithashtu, 
edhe nga mbështetja që i kishte bërë miqësisë me Gjermaninë, pasi Gjermanie lidhi 
aleancë me Italinë.468 KBZH-ja u përpoq të rifitonte popullaritetin e saj duke organizuar 
një bojkot publik ndaj mallrave italiane dhe duke bërë që parlamenti të shfuqizonte të 
drejtat kapitulluese italiane e të shkarkonte italianët në shërbimin osman. Me këto masa, 
KBZH-ja arriti ta vinte në vend vetëm pjesërisht popullaritetin e saj. Ndërkhë, ajo u 
detyrua të pranojë një qeverisje koalicioni me përfaqësues të opozitës nën udhëheqjen e 
Sait pashait si kryevezir (30 shtator 1911). Saiti i kërkoi Britanisë që ta ndihmojë në 
Tripoli dhe i premtoi, në shkëmbim, se do t’i bashkohej Antantës Treshe, duke vepruar, 
kështu, në kundërshtim me politikën e KBZH-së, por ofertat e tij nuk u morën parasysh. 
Rusia, nga frika se ufta mund t’i bënte osmanët që të mbyllnin ngushticat, u përpoq të 
ndërmjetësonte duke kërkuar që Porta të njihte pushtimet italiane dhe duke kërcënuar me 
trazira të reja në Shqipëri e në Maqedoni në pranverë nëse lufta do të vazhdonte, por Sait 
pashai e kundërshtoi planin dhe, kështu, nuk u bë asgjë. 
 
Fitorja e Partisë së Bashkimit Liberal, tani e rikthyer me emrin Partia e Lirisë dhe e 
Marrëveshjes (Hürriyet ve İtilaf Fıraksı) në disa zgjedhje plotësuese parlamentare në 
Stamboll në fundin e vitit 1911 e nxiti atë të kërkonte një hetim të përgjithshëm për 
paaftësinë e qeverisë për të mbrojtur Tripolin, ndërsa disa anëtarë të KBZH-së u 
bashkuan me opozitën. Duke qenë se parlamenti po i shkiste nga duart, KBZH-ja përdori 
Sait pashain për ta shpërndarë atë duke bërë ndryshime në nenin 35 të kushetutës për t’i 
rikthyer sulltanit të drejtën për të shpërndarë dhomën e deputetëve pa përdorur si shkak 
ndonjë mosmarrëveshje mes tij dhe kabinetit. Në atë kohë, Bashkimi Liberal ishte kundër 
zgjedhjeve, pasi ajo kuptonte se KBZH-ja ishte e vetmja parti që kishte një aparat politik, 
por për deputetët e saj që e vështirë që t’i kundërviheshin mendimit të Sait pashait, sepse 
më parë ata kishin mbrojtur pikërisht këtë masë për të përforcuar autoritetin e sulltanit. 
Megjithatë, ndryshimi i nenit u hodh poshtë nga dhoma e deputetëve më 13 janar 1912. 
Kjo, sidoqoftë, ndezi mosmarrëveshjen mes dhomës dhe qeverisë, çka i siguroi sulltanit 
pretekstin për të shpërndarë parlamentin. Ai e bëri këtë dy ditë më pas.469 Një fushatë 
elektorale në shkallë të plotë pasoi, por ligjet e reja për shtypin, për grumbullimet publike 
dhe për shoqatat u zbatuan në të mirë të kandidatëve të KBZH-së dhe duke pasur edhe 
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përparësinë e organizimit të saj në mbarë perandorinë, ajo nuk e pati të vështirë të 
siguronte një fitore dërrmuese, ndërsa shumë parlamentarë të Bashkimit Liberal u 
mposhtën.470 Italianët tani u përpoqën të ushtrojnë trysni mbi osmanët e të prishin 
ekuilibrin e vendosur në Tripoli duke pushtuar ishkujt Dodekanezë (24 prill – 20 maj) e 
duke bombarduar fortesat në hyrje të Dardaneleve. Kjo e shtyu portën që të mbyllte 
ngushticat, siç kishte pasur frikë Rusia. Por ky veprim e rriti mbështetjen publike për 
KBZH-në si e vetmja forcë politike e aftë për të organizuar qëndresën kombëtare. 
Kështu, ajo u bë më e fortë se kurrë. Kur u mblodh parlamenti i ri në mes të muajit maj, u 
emëruan më shumë anëtarë të KBZH-së në qeverinë e Sait pashait, përfshirë Xhavit beun 
në postin kyç të ministrisë së financave. Veç kësaj, KBZH-ja tani ishte në gjendje të 
godiste ndryshimet kushtetuese që rritën pushtetin e sulltanit dhe të siguronte, kështu, 
fitoren që kishte kërkuar të arrinte duke shpërndarë parlamentin.471 
 
Por duke siguruar këtë fitore, KBZH-ja humbi bazën e mbështetjes së saj fillesatare 
politike. Tashmë ajo përbëhej më së shumti nga politikanë civilë që punonin për të ruajtur 
postet e veta dhe veprimet e saj alarmuan jo vetëm opozitën, por edhe shumëkënd në 
forcat e armatosura, të cilat e kishin mbështetur atë për të parandaluar pikërisht atë lloj 
kontrolli autokratik që ajo tani po ushtronte. Ushtria tani trembej se KBZH-ja po 
shfrytëzonte fitoren e saj për të shkatërruar shumë nga arritjet e siguruara më 1909. Si 
rrjedhim, një numër ushtarakësh liberalë formuan Grupin e Ushtarakëve Çlirues 
(Halaskâr Zabitan Grubu) me objektivin për t’i dhënë fund autokracisë së KBZH-së dhe 
për të zhdukur politikën nga radhët e ushtrisë.472 Duke punuar me Bashkimin Liberal, ata 
kërcënuan me veprim të dhunshëm nëse KBZH-ja nuk tërhiqej. Mahmud Shefqeti dha 
dorëheqjen si ministër i luftës për të mbështetur fushatën e tyre dhe një grusht i ri shteti 
dukej shumë i afërt. Kështu, megjithë një votim të fuqishëm mbështetës në dhomën e 
deputetëve, të kontrolluar nga KBZH-ja, Sait pashai dha dorëheqjen (17 korrik 1912) dhe 
qeveria ra.473 Sulltan Mehmet Reshati u përpoq ta zgjidhte situatën duke kritikuar 
ushtarakët për ndërhyrjen e tyre në politikë dhe duke e zëvendësuar Saitin me heroin e 
vjetër të luftës ruso-turke, gazi Ahmet Muhtar pashain (1839 – 1918), që kishte qenë për 
disa kohë president i dhomës së të shquarve dhe një burrë i spikatur shteti, i vlerësuar si 
njeri mbi politikën.474 Ahmet Muhtari u mundua të ngrinte një qeveri mbi partitë. Ai 
përfshiu në kabinetin e tij njënumër ish-kryevezirësh si Qamil pashai (tashmë kryetar i 
Këshillit të Lartë të Shtetit), Damat Feritin (ministër i brendshëm) dhe Hysejin Hilmiun 
(ministër i drejtësisë), duke shpresuar, kështu, që t’i bashkonte politikanët e perandorisë 
për të përballuar krizën e rëndë që mbizotëronte, si dhe duke dobësuar KBZH-në përmes 
largimit nga qeveria të anëtarëve të lidhur me të.475 
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Por Grupi i Ushtarakëve Çlirues kishte arritur vetëm një pjesë të objektivit të tij. KBZH-
ja ishte lënë jashtë qeverisë, por ajo vazhdonte të kontrollonte parlamentin. Ata filluan të 
kërkojnë shpërndarjen e tij dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Ahmet Muhtari u përgjigj 
duke i bërë kërkesë dhomës së të shquarve për ndryshimin e nenit 35. Ai nuk pati 
vështirësi për të siguruar miratimin e kësaj kërkese, pasi tashmë kjo dhomë përbëhej 
kryesisht nga ish-ushtarakë që mbështesnin Grupin e Ushtarakëve Çlirues. Kjo u pasua 
me ndryshimin e nenit 43 për të bërë të mundur që, nëse parlamenti nuk shpërndahej, 
dhoma e re e deputetëve të mblidhej në një sesion të jashtëzakonshëm për dy muaj dhe që 
kjo të mund të zgjatej sipas nevojës. Sulltani, pas kësaj, e shpërndau parlamentin (5 
gusht) dhe u mbajtën zgjedhjet e reja, të cilat u zhvilluan me ndjesinë e përgjithshme se 
ky ishte fundi i KBZH-së.476 Tashmë ishte KBZH-ja ajo që u pengua nga qeveria gjatë 
fushatës së saj. Gazeta e saj kryesore, “Tanin”, u ndalua plotësisht. KBZH-ja, fillimisht, 
mendoi ta dënonte gjithë këtë procedurë si të paligjshme dhe të kundërshtonte të merrte 
pjesë në zgjedhje, por kur Talati i bindi kolegët e tij se ky do të ishte veç shkatërrimi i saj, 
ata vendosën të marrin pjesë dhe fushata vazhdoi. 
 
 
Sfondi i luftërave ballkanike 
 
Në këtë pikë, politika mbeti në hije pas një kërcënimi të ri nga fqinjët ballkanikë të 
perandorisë. Aneksimi i Bosnjës nga austriakët nxiti dëshirat agresive të shteteve të 
ballkanit për të përfituar, si dhe i dha fund bashkëpunimit mes Rusisë dhe Austrisë që 
kishte ruajtur, më parë, paqen. Serbia, e nxitur nga Rusia, filloi të kërkonte territore të 
reja dhe ftoi për një aleancë të re ballkanike për të parandaluar përparimet e mëtejshme të 
Austrisë. Megjithëse rivalitetit i vazhdueshëm në Maqedoni e pengoi krijimin e një 
aleance të tillë menjëherë pas aneksimit të Bosnjës, sulmi italian mbi Tripolin i bindi 
krerët e ballkanit që rivaliteti i tyre në Maqedoni duhej të lihej mënjanë për të përfituar 
nga angazhimi i osmanëve në Mesdhe. Aleanca e parë u arrit mes Serbisë dhe Bullgarisë 
(13 mars 1912) mbi bazën e autonomisë për Maqedoninë si mjet për të shmangur 
mosmarrëveshjet e tyre për kontrollin e saj. Në rast fitoreje kundër osmanëve, Serbia do 
të merrte sanxhakun e Novipazarit dhe distriktin e Nishit, ndërsa Bullgaria do të merrte 
tokat lindore të maleve Rodope dhe Strumën. Veç kësaj, nëse do të shihej se autonomia e 
Maqedonisë nuk do të ishte praktike, Bullgaria do të merrte Manastirin dhe Ohrin, ndërsa 
Serbisë do t’i dorëzohej veriu i Maqedonisë dhe ekuilibiri pjesa e mbetur, përfshirë 
Kumanovën e Shkupin, do të ndahej mes të dyjave me ndërmjetësinë e carit. Kjo u ndoq 
nga një aleancë greko-bullgare (29 maj 1912). Kjo aleancë nuk e mori fare parasysh 
problemin maqedonas dhe të dy palët ranë në ujdi për përpjekje të bashkuar në rast të një 
“sulmi” osman. Bulgaria do të qëndronte e paanshme nëse osmanët dhe grekët do të 
luftonin përsëri për Kretën. Mali i Zi e plotësoi rrethin e hekurt përqark Portës duke 
arritur marrëveshje të ngjashme me Bullgarinë (27 shtator) dhe me Serbinë (6 tetor). Kjo 
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marrëveshje e fundit saktësonte, madje, se veprimet ushtarake ndaj Portës do të nisnin jo 
më vonë se tetori.477 
 
Osmanët nuk ishin në gjendje t’u bënin ballë të gjithë fqinjëve të tyre ballkanikë. 
Përpjekja për të gjallëruar ushtrinë pas lënies së saj pas dore që nga koha e fundit të 
sundimit të Abdylhamitit sapo kishte filluar të prodhonte, në këtë mënyrë, pasojat e saj. 
Mijëra topa e pushkë qëndronin në depo armatimesh dhe njerëzit ishin ende të pastërvitur 
për përdorimin e tyre. Mosmarrëveshjet politike në gjirin e trupave ushtarake e kishin 
rrënuar moralin dhe unitetin që ishte nxitur në vitet e hershëm të Abdylhamitit. Për më 
tepër, dorëheqja e Mahmud Shefqetit nga posti i ministrit të luftës ishte pasuar nga një 
zëvendësim i gjerë i shumicës së oficerëve të Shtabit të Përgjithshëm dhe krerët e rinj të 
departamenteve ende nuk kishin mundur të mësoheshin me planet e mobilizimit dhe të 
luftës që ishin përgatitur. Diversioni në Tripoli nuk kishte qenë aq serioz sa ç’kishin 
pritur aleatët e Ballkanit, pasi bllokada italiane i kishte penguar osmanët nga dërgimi i 
trupave të shumta për të mbështetur luftën guerilase. E megjithatë, Porta nuk kishte më 
shumë se 250,000 njerëz nën armë. Ky numër ishte shumë më i vogël nga ai i ushtrive të 
bashkuara të Ballkanit. 
 
 
Hedhja e stolive: Fundi i luftës së Tripolit dhe revolta shqiptare 
 
Ahmet Muhtari dhe qeveria e tij e re menduan se puna e tyre kryesore do të ishte që të 
fitonin kohë derisa fuqitë e mëdha të të ndërhynin për t’i paraprirë sulmit ballkanik apo 
derisa ushtria osmane të ishte plotësisht e moblilizuar. Për këtë arsye, qeveria bëri një 
përpjekje për të zgjidhur, së pari, çështjen shqiptare. Më 9 gusht 1912, krerët rebelë 
shqitparë në veri paraqitën një radhë të re propozimesh për reforma: ngritjen e një sistemi 
autonom të administratës dhe të drejtësisë; kryerjen e shërbimit ushtarak brenda 
Shqipërisë përveç rasteve të kohëve të luftës; njohjen e gjuhës dhe të traditave të vendit 
nga ana e zyrtarëve që do të drejtonin, pavarësisht nëse ishin shqiptarë apo jo; ngritjen e 
shkollave të reja në qytetet kryesore, si dhe të shkollave bujqësore në rrethet më të 
mëdha, riorganizimin dhe modernizimin e shkollave fetare, përdorimin e gjuhës shqipe 
në shkollat shekullare, lirinë e hapjes së shkollave private dhe të shoqatave, zhvillimin e 
tregtisë, bujqësisë dhe punëve publike në vend, një amnisti të përgjithshme për të gjithë 
ata që ishin ndaluar gjatë rebelimit dhe, së fundi, gjyq ushtarak të ministrave të Stambollit 
që ishin munduar të shtypnin revoltën shqiptare në fillim.478 Shqiptarët vetë ishin të 
ndarë. Disa prej tyre mbështesnin KBZH-në e disa Bashkimin Liberal. Madje një pjesë e 
tyre kërkonin edhe rikthimin e autokracisë së Abdylhamitit. Kështu, propozimet përbënin 
një kompromis që u shërbente jo vetëm atyre, por edhe mbijetesës së qeverisë. Për këtë 
arsye, duke përjashtuar vetëm pikën e fundit, më 4 shtator 1912, qeveria i pranoi 
propozimet dhe revolta mori fund. 
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Ahmet Muhtari, pas kësaj, u mundua të merrej vesh e t’i jepte fund me një marrëveshje 
luftës me Italinë, e cila po shqetësohej gjithmonë e më tepër nga dështimi i saj për të 
thyer qëndresën osmane në brendësi të Tripolit pas fitoreve fillestare në bregdet. 
Bisedimet qenë, herë herë, shumë të vështira. Italianët kundërshtonin përpjekjet e 
osmanëve për të kufizuar kontrollin e tyre në Tripoli. Fuqitë e Antantës Treshe u 
munduan ta shtyjnë Italinë për të arritur marrëveshjen, por ajo kërcënoi me rimarrjen e 
Rodit dhe të Dodekanezit, si dhe me nxitjen e shqiptarëve e të malazezëve për sulme të 
mëtejshme, përveç nëse Porta pranonte plotësisht kërkesat e saj. Më në fund, më 15 tetor 
1912, u arrit një marrëveshje në Ushi, pranë Lozanës, sipas të njëjtës formulë që kishte 
vendosur sundimin austriak mbi Bosnjë-Hercegovinë. Ushtria osmane do të tërhiqte të 
gjitha njësitë e saj nga Tripoli e Cirenaika. Në këmbim, Italia do të largohej nga 
Dodekanezi, do të njihte pozitën fetare të sulltanit në provinca, do të lejonte të lexohej 
emri i tij në lutjet e së premtes, do të pranonte mësuesit dhe gjykatësit fetarë që ai do të 
emëronte, do të ruante fondacionet fetare dhe do të pranonte një të dërguar osman që të 
përfaqësonte të gjithë myslimanët që ndodheshin, tashmë, në territoret nën kontrollin 
italian. Bojkotimeve që u ishin bërë mallrave dhe individëve italianë iu dha fund dhe 
kapitullimet italiane e të drejtat postare në perandori u rinjohën, por Italia premtoi ta 
ndihmonte Portën për të siguruar një marrëveshje evropiane për shfuqizimin e plotë të 
tyre. Italia, gjithashtu, mori përpsipër barrën të borxhit publik osman në ndarjen e re të 
provincave.479 Në të vërtetë, Italia nuk u tërhoq nga ishujt Dodekanezë me rpetekstin e 
mbrojtjes së tyre nga Lufta Ballkanike, e cila shpërtheu menjëherë pas kësaj, por, të 
paktën, Porta u la e lirë që të përballej pa diversion të mëtejshëm me sulmin e tërbuar të 
fqinjëve të saj. 
 
 
Lufta e Parë Ballkanike 
 
Mali i Zi e nisi luftën duke sulmuar Shqipërinë Veriore, si dhe sanxhakun e Novipazarit 
më 8 tetor 1912. Menjëherë pas kësaj, aleatët e tij dërguan ultimatime të ngjashme ndaj 
Protës, duke kërkuar autonominë e provincave evropiane që i kishin mbetur asaj, 
ripërcaktimin e kufinjve sipas vijave etnike, guvernatorë të krishterë, këshilla 
administrative zgjedhore të vetë provincave, arsimim të lirë, milici e xhandarmëri 
vendëse, reforma të reja nën vëzhgimin e të krishterëve dhe çmobilizimin e gjithë ushtrisë 
osmane. Natyrisht që nuk pritej arritja e ndonjë marrëveshjeje me osmanët dhe nga të 
gjitha anët filluan shpalljet e luftës në ditët që pasuan. Greqia shkoi më tej duke shpallur 
aneksimin formal të Kretës.480 
 
Lufta qe shkatërrimtare për osmanët, veçanërisht pasi flota greke arriti jo vetëm të marrë 
një numër ishujsh të Egjeut, por edhe ta parandalojë përforcimet që po dërgoheshin nga 
Anadolli nëpërmjet Egjeut për në garnizonet e rrethuara në Rumeli. Bullgarët donin të 
hynin menjëherë në Maqedoni, por frika prej ndonjë sulmi osman nga Stambolli i detyroi 
ata të dërgoijnë shumicën e forcave të tyre drejt kryeqytetit osman, duke u lejuar grekëve 

                                                 
479 Düstur2, VII, 8 – 14; Bayar, II, 648 – 653. 
480 Bayar, III, 796 – 802. 



 380 

dhe serbëve të pushtojnë dhe të ndajnë Maqedoninë para se ata të arrinin atje. Bullgarët 
përparuan me shpejtësi në Trakën lindore, duke shkatërruar forcat kryesore të mbrojtjes 
osmane në Kërkllareli (22-24 tetor) dhe duke rrethuar Edrenenë. Ndërsa zyrtarët e 
KBZH-së dhe armiqtë e tyre politikë nuk po merreshin vesh as për strategji, as për 
politikë, ushtria osmane u tërhoq në çrregullim në një vijë të re mbrojtjeje në Lyleburgaz, 
ku bullgarët i shkatërruan ata përsëri (22 tetor – 2 nëntor) dhe përparuan për në Çatallxha, 
që ishte pika e fundit e mbrojtjes përpara Stambollit. Pas një muaji luftë, osmanëve u 
kishte ikur nga duart e gjithë Traka dhe bullgarët kishin rrethuar Edrenenë e Stambollin. 
 
Në perëndim, serbët morën me shpejtësi një pjesë të madhe të Maqedonisë Veriore, si 
dhe Kosovën (23 tetor) dhe pastaj iu bashkuan malazezëve në marrjen e Prishtinës e të 
Novipazarit dhe shkatërruan forcat e fundit osmane në Kumanovë (23-24 tetor). Më pas, 
ata pushtuan Shqipërinë Veriore dhe rrethuan Shkodrën. Në jug, grekët sulmuan 
perëndimin dhe veriun e Maqedonisë, morën Prevezën (3 nëntor) dhe, së fundi, morën 
edhe Selanikun (8 nëntor), duke mbërritur atje para bullgarëve. Një tjetër forcë greke 
mori Epirin dhe rrethoi Janinën, si dhe pushtoi shumicën e Shqipërisë së Jugut. Brenda dy 
muajve, osmanët kishin humbur atë çka u kishte mbetur prej territoreve të tyre në Evropë, 
me përjashtimin e vetëm të katër qyteteve të rrethuar.481 
 
Në Stamboll, këto humbje, mungesat në ushqime dhe paaftësia e qeverisë për të paguar 
rrogat e zyrtarëve e të mësuesve çuan në një radhë demonstratash të dhunshme që u 
përhapën shpejt edhe në qytetet e tjera kryesore të perandorisë. Për herë të parë në 
kujtesën bashkëkohore, të rinjtë e Stambollit dhe të provincave po luftonin e po vdisnin 
së bashku në fushëbeteja, duke mos lënë thuajse asnjë familje të paprekur. Ata që kishin 
pasur prej kohësh prona në prona në provincat e mbetura evropiane i kishin humbur ato 
dhe shumë të tjerë ishin katandisur në gjendje varfërie. Mijëra refugjatë vërshuan nga 
veriu i vendit. Mjerimi e tragjedia pushtuan rrugët dhe qeveria u fajësua për të gjitha 
këto. KBZH-ja theksoi rolin e saj si bashkim i ushtarakëve e zyrtarëve patriotë që 
përpiqeshin të rikthenin e të modernizonin perandorinë. Ajo mbështeste tani idenë e një 
qeverie mbi partitë, në mënyrë që të gjithë të mund të bashkëpunonin për çështjen e 
përbashkët. Mirëpo Bashkimi Liberal dhe Grupi i Ushtarakëve Çlirues, megjithëse ishin 
shumë kritikë ndaj Ahmet Muhtarit dhe qeverisë së tij, ishin të vendosur të mos lejonin 
në asnjë mënyrë ndarjen e pushtetit me KBZH-në.482 
 
Kur qeveria e Muhtarit dha dorëheqjen, atëherë opozita e detyroi sulltanin që ta 
zëvendësonte atë me Qamil pashain, gjoja me qëllimi që ky i fundit të mund të përdorte 
lidhjet e tij me britanikët për të siguruar ndërhyrjen e huaj, por, në të vërtetë, qëllimi i 
vetëm ishte mbajtja e KBZH-së jashtë pushtetit.483 Sidoqoftë, ky rregullim i ri nuk solli 
ndonjë të mirë. Antanta Treshe nuk kishte dëshirë të hidhte shtetet e Ballkanit nëduart e 
Austrisë duke iu kundërvënë përparimit të tyre dhe KBZH-ja e braktisi qëndrimin e saj 
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patriotik duke kaluar në përpjekje të reja të dhunshme për të siguruar kontrollin e 
qeverisë. Lëvizja e parë e Qamil pashait ishte propozimi që fuqitë e mëdha të sillnin 
folotat e tyre në Stamboll dhe ta shpëtonin atë nga përparimi i Bullgarëve (6 nëntor). 
KBZH-ja, nga frika se mos ai po kapitullonte, mbrojtën idenë e qëndresës, duke e shtyrë 
kryevezirin që të dërgonte politicën për të shtypur klubet dhe gazetat e tyre, si dhe 
demonstrimet popullore. Anëtarët e Bashkimit, gjithashtu, u arrestuan e u burgosën dhe 
disa prej tyre u arratisën në Evropë.484 Abdylhamiti u soll në çastin e fundit në Stamboll 
për t’i shpëtuar sulmit grek mbi Selanikun. Në këto kushte, kur KBZH-ja, të paktën 
përkohësisht, ishte e shpërndarë dhe bullgaërt ishin ende të gozhduar në Çatallxha, 
qeveria mundi të arrijë një marrëveshje me të gjitha palët e mbetura për një propozim 
armëpushimi (3 dhjetor). 
 
Bisedimet e paqes filluan në Londër, më 16 dhjetor, nën ndërmjetësimin e serketarit të 
jashtëm britanik sër Eduard Grei. Shtetet e Ballkanit kërkuan tërheqje të plotë të 
osmanëve nga të gjitha zotërimet e saj evropiane dhe nga ishujt e Egjeut. Osmanët, të 
nxitur nga qëndresa e tyre ndaj bullgarëve në Çatallxha dhe nga rritja e shpejtë e numriti 
të njerëzve të tyre nën armë, e kundërshtuan popozimin dhe paraqitën një plan për të 
lëshuar territoret e pushtuara me përjashtim të provincave të Edrenesë dhe të Shqipërisë, 
të cilat do të bëheshin autonome nën një administratë që do të vendosej nga fuqitë e 
mëdha. Ishujt e Egjeut nuk do të lëshoheshin, por Porta do të pranonte vendimin e fuqive 
të mëdha për Kretën. Maqedonia do të kthehej në provincë autonome nën qeverisjen e jnë 
anëtari të familjes osmane. Mirëpo shtetet e Ballkanit e kundërshtuan këtë plan dhe 
konferenca rrezikoi të dështonte. Atëherë Grei solli një propozim të fuqive të mëdha, 
sipas të cilit Perandoria Osmane do të mbante vetëm ato pjesë të Trakës Lindore që 
shtrihen në jug të një vije të hequr mes Midjes mbi Detin e Zi dhe Enezit, të vendosur aty 
ku lumi Marica derdhet në Egje. Edreneja, në këtë mënyrë, do t’i jepej Bullgarisë dhe 
fuqitë e mëdha do të merrnin një vendim përfundimtar për ishujt e Egjeut.485 
 
Në këtë pikë, ushtria osmane ndjeu se bullgarët ishin hapur aq shumë dhe forca e tyre 
ishte ngushtuar aq shumë, saqë nëse lufta vazhdonte më tej, Traka Lindore mund të 
rifitohej dhe Edreneja mund të shpëtohej. Megjithatë, qeveria vendosi se oferta e fuqive 
të mëdha nuk mund të hidhej poshtë haptas, përderisa ishte kërkuar, më parë, ndihma e 
tyre. Kështu, ajo e pranoi propozimin e tyre, por me kushtin kufizues, sipas të cilit 
Edreneja do t’i mebetej perandorisë, pasi popullsia e saj ishte me shumicë myslimane dhe 
që zona mes saj dhe Dardaneleve të formonte një principatë asnjanëse të pavarur që do të 
shërbente si zonë tampon për të mbrojtur ngushticat nga sulmet e drejtpërdrejta 
bullgare.486 Nga ana e saj, KBZH-ja pati frikë se Qamil pashai do të dorëzonte qytetin e 
shenjtë të Edrenesë për të arritur paqen. Më 23 janar 1913, ajo organizoi të famshmin 
“Sulm mbi Portën e Lartë”. Enveri i priu grupit të ushtrisë për në ndërtesën e Portës, hyri 
në mbledhjen e qeverisë dhe e detyroi Qamil pashain të jepte dorëheqjen me forcën e 
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armëve.487 Fakti se KBZH-ja po vepronte kryesisht për të shpëtuar Edrenenë dhe jo për të 
siguruar pushtet të plotë vërtetohet nga veprimet e saj në ditët që pasuan. Xhemal beu u 
bë komandant i Armatës së Partë në Stamboll. Ai lëshoi një shpallje pajtimi, duke 
kërkuar bashkëpunimin e të gjithëve dhe duke premtuar se grupet politike do të mund të 
vazhdonin të mblidheshin për sa kohë që nuk shkelnin ligjin. Kur Enveri shkoi të takonte 
sulltanin, ai i kërkoi atij vetëm ngritjen e një qeverie të të gjitha palëve. Ushtaraku i aftë e 
jopolitik Mahmud Shefqet pasha u bë kryevezir, me detyrën që të bënte atë që nevojitej 
për të shpëtuar Trakën Lindore.488 Në qeverinë e re u emëruan vetëm tre anëtarë të 
Bashkimit Liberal dhe kryeveziri vetë u bë edhe ministër i luftës. Kthimi i KBZH-së në 
pushtet, në këtë mënyrë, nuk qe ndërhyrës e imponues, por mbi të gjitha u vendosën 
interesat e perandorisë.489 
 
Qeveria e re filloi punën në kushte të vështira. Të ardhurat nga taksat që siguroheshin nga 
Anadolli ishte shumë e vështirë që të vinin në vend humbjet prej atyre të Rumelisë. 
Ushtria ishte shprishur dhe njerëzit ishin të dëshpëruar. Dorëheqja e Qamil pashait i 
kishte vënë bërë delegatët e konferencës në Londër që të dyshonin se Porta mund ta 
shkelte marrëveshjen. Detyra e Mahmud Shefqetit ishte që të këmbëngulte në mbajtjen e 
Edrenesë dhe të Trakës Lindore, por atij i duhej edhe ta mbante në vijim Konferencën e 
Londrës të paktën për një kohë aq të gjatë sa të përmirësonte gjendjen e ushtrisë dhe të 
qetësonte popullin në vendin e vet. Ai u paraqiti një marrëveshje fuqive të mëdha, duke 
pranuar të lëshojë vetëm disa pjesë të Edrenesë në bregun e djathtë të Maricës dhe të 
merrte, kështu, pjesën më të madhe të qytetit në të majtë të bregut, ku ishte e vendosur 
pjesa më e madhe e popullsisë myslimane, si dhe xhamitë dhe varret e vjetra. Fuqitë do të 
mund të vendosnin për ishujt e Egjeut, por Porta do të mbante disa prej tyre, pasi ata ishin 
të nevojshëm për mbrojtjen e Anadollit. Së fundi, ai shtoi edhe diçka të re: në shkëmbim, 
fuqitë e mëdha do t’i lejonin perandorisë që të vendoste doganat e saj, të zbatonte të 
njëjtat taksa ndaj të huajve siç i zbatonte ndaj osmanëve dhe, së fundi, të shfuqizonte 
pjesën e mbetur të kushteve kapitulluese (39 janar 1913).490 Mirëpo bullgarët i 
kundërshtuan propozimet territoriale dhe Konferenca e Londrës u mbyll. 
 
Armëpushimi mori fund më 3 shkurt dhe bombardimi i Edrenesë filloi përsëri. Bullgarët 
tani filluan një fushatë masakrimesh të mijëra fshatarëve turq në Traki, si dhe dërguan 
qindra prej tyre në kryeqytet për të rrënuar edhe më tej aftësinë e tij për të mbështetur 
luftën. Bullgarët filluan, gjithashtu, një sulm të përgjithshëm në Çatallxha, por ata u 
detyruan të tërhiqen pas dy javë luftimesh të vazhdueshme (18-30 mars). Sidoqoftë, 
Mahmud Shefqeti nuk mundi ta ringjallte ushtrinë për shkak të mungesës së të hollave. 
Më 28 mars, Edreneja u detyrua të nënshtrohet, gjë që çoi në sundimin e një vale terrori, 
pasojat e së cilës nuk janë zhdukur kurrë plotësisht. Që më 6 mars, Janina ra në duart e 
grekëve. Shkodra ra më 22 prill, duke i dhënë, kështu, fund qeverisjes osmane në Evropë, 
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me përjashtim të Stambollit. Qamil pashai u përpoq ta shfrytëzojë këtë gjendje për të 
organizuar një kundërgrusht shteti që do të asgjësonte plotësisht KBZH-në dhe do të 
rikthente Bashkimin Liberal në fuqi. Pas udhëtimeve të tij për në Qipro dhe Egjipt, ai 
duket se siguroi mbështetjen britanike në shkëmbim të premtimeve për t’u dorëzuar 
ekspertëve të huaj postet kyçe administrative dhe financiare në qeveri.491 Mirëpo planet e 
tij u zbuluan nga qeveria dhe ai u arrestua sapo u kthye në Stamboll (28 maj 1913). 
Ndërkohë, përballë gjithë këtyre fatkeqësive, Mahmud Shefqetit iu desh të pranonte 
ripërtëritjen e marrëveshjesh dhe pranimin e plotë të kushteve të paqes, të vëna nga fuqitë 
e mëdha (31 mars 1931). Armëpushimi u rivendos më 16 prill, bisedimet rifilluan më 30 
maj dhe dhjetë ditë më vonë u nënshkrua Traktati i Londrës, sipas të cilit vija Midje-Enez 
do të ishte kufiri i ri osman dhe Traka e Edreneja mbeteshin në duart e armikut. Porta i 
dorëzoi të gjitha të drejtat në Kretë, ndërsa për ishujt e Egjeut dhe për kufinjtë e 
Shqipërisë la fuqitë e mëdha që të vendosin.492 
 
Qamil pashai mbeti i arrestuar, por planet e Bashkimit Liberal për një grusht shteti 
vazhduan dhe, me Traktatin e Londrës, u intensifikuan. U bënë plane jo vetëm për të 
vrarë kryevezirin, por edhe figurat kryesore të KBZH-së për t’u hakmarrë për sulmin ndaj 
Portës dhe për rrëzimin e Qamilit. Mirëpo, në përfundim, vetëm Mahmud Shefqeti u vra 
përmes një atentati në sheshin e Bejazitit, ndërsa shkonte me makinë nga Ministria e 
Luftës për në selinë e Portës. Xhemal pashai vendosi menjëherë shtetrrethimin në 
kryeqytet. Disa nga vrasësit u kapën dhe krerët e grupit u arrestuan. Pas vrasjes, KBZH-ja 
mori kontroll të plotë. Anëtarët e Bashkimit Liberal që nuk ishin përzier me vrasjen u 
arrestuan dhe u syrgjynosën. Një gjykatë ushtarake gjykoi dhe dënoi me vdekje 16 
drejtues të Bashkimit Liberal, përfshirë princin Sabaheddin (në mungesë) dhe një numër 
ushtarakësh të përfshirë në vrasje.493 
 
KBZH-ja emëroi si kryevezir një ndër anëtarët e saj, Mehmet Sait Halim pashain, që ishte 
një princ egjiptian e nip i Muhamed Aliut, si dhe katër anëtarë të tjerë të komitetit në 
poste kyçe në qeveri. Kështu, nisi diktatura e KBZH-së që do ta çonte perandorinë në 
rrënim në Luftën I Botërore (1 qershor 1913).494 
 
 
Lufta e Dytë Ballkanike 
 
Megjithatë, lufta me shtetet ballkanike nuk kishte përfunduar ende, pasi mosmarrëveshjet 
mes aleatëve mbi ndarjen e plaçkës e ndryshuan shpejt baraspeshën ushtarake. 
Rregullimet që u bënë mes shteteve të Ballkanit para luftës u përmbysën nga Çështja 
Shqiptare. Me vazhdimin e luftës, osmanët u mundën shpejt. Shqiptarët filluan të ndiejnë 
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se mund të përfitonin pavarësi të plotë në vend të autonomisë së garantuar nga Mahmud 
Shefqeti. Më 28 nëntor 1912, u mblodh në Vlorë (Avlonya, Valona) një Asamble 
Kombëtare e myslimanëve dhe e të krishterëve dhe shpalli pavarësinë e plotë të 
Shqipërisë, me kryetar Ismail Qemal Vlorën. Shqiptarët siguruan shpejt mbështetjen e 
Italisë, e cila shpresonte ta shfrytëzonte shtetin e ri si mbështetje të ndikimit të saj në 
Adriatik, si dhe të Austrisë, e cila shpresonte ta shfrytëzonte atë për të ndalur Serbinë nga 
zgjerimi i forcës së saj duke siguruar një dalje të drejtpërdrejtë në det. Më 12 dhjetor 
1912, qysh përpara se osmanët t’i ktheheshin tryezës së bisedimeve, ambasadorët e 
fuqive të mëdha në Londër njohën pavarësinë e Shqipërisë, duke ushtruar trysni mbi 
Serbinë dhe Malin e Zi që të tërhiqeshin nga ato territore të saj që ua kishin marrë 
osmanëve. Pasi u nënshkrua Traktati i Londrës dhe pushtuesit u tërhoqën, Shqipëria 
arriti, më në fund, pavarësinë e saj, por mosmarrëveshjet mes Austrisë dhe Italisë për 
epërsi çuan në zgjedhjen e një princi të dobët gjerman, Vilhelm fon Vid (Wilhelm von 
Wied) dhe në vështirësi ndërkombëtare që e lanë vendin të ndarë keqas në vitet para 
Luftës I Botërore. 
 
Por Serbia, pas përjshtimit të saj nga Shqipëria, ndiente se kishte të drejtë të kërkonte 
kompensim në territoret maqedonase që i ishin caktuar, më parë, Bullgarisë, veçanërisht 
zonat që zinin jugun e Ohrit dhe të Velesit. Në këto pretendime, serbët u mbështetën nga 
grekët, të cilët dëshironin t’i mbanin bullgarët sa më larg Selanikut që të ishte e mundur. 
Ndaj edhe ata pranuan të bashkëpunojnë për të siguruar një kufi të përbashkët në 
Maqedoni, në perëndim të Vardarit, duke i lënë Bullgarisë vetëm pjesët lindore të 
provincës. Rusia u përpoq të ndërmjetësonet në këtë mosmarrëveshje, duke i ftuar të 
gjitha palët të takoheshin në Shën Petersburg. Bullgarët nuk pranuan të merrnin pjesë. 
Kështu, marrëveshja u bë kundër tyre, duke i hapur rrugën një konflikti vëllavrasës që 
mund t’u shërbente vetëm osmanëve. 
 
Bullgarët u zëmruan shumë. Ata kishin kryer pjesën më të madhe të luftimeve qatë Luftës 
I Ballkanike, por tani, aleatët e tyre po shfaqnin hapur synimet për të kënaqur dëshirat e 
tyre tokësore në kurriz të Bullgarisë. Për këtë arsye, në natën e 29-30 qershorit, bullgarët 
organizuan një sulm të papritur ndaj dy aleatëve të tyre në Maqedoni, Serbi dhe Greqi, 
por këtyre të fundit iu bashkuan edhe Rumania e Mali i Zi. Në këto kushte, bullgarët, që 
mbetën të rrethuar e me pak trupa, u dorëzuan shpejt. Ndërkohë, KBZH-ja nxiti shtypin 
dhe popullin osman që të mbështesnin rimarrjen e Edrenesë. Qeveria u përça. Disa 
anëtarë të saj trembeshin se mos një sulm i tillë sillte vetëm një luftë të re shkatërruese. 
Sidoqoftë, në përfundim, Talati dhe Enveri treguan epërsinë e tyre. Më 21 qershor, 
ushtria osmane arriti të rimarrë të gjithë Trakën Lindore dhe të hyjë në Edrene pa hasur 
në ndonjë qëndresë, pasi bullgarët e kishin tërhequr ushtrinë e tyre për t’u përballur me 
aleatët e saj të shkuar. Në përgjigje ndaj sulmit osman, këta të fundit bënë paqe, përsëri 
në kurriz të bullgarëve, në Traktatin e Bukureshtit (10 gusht). Greqia mundi të shtrijë 
territorin e saj në Maqedoni në veri të Selanikut dhe përtej Kavalës në lindje, si dhe mori 
të gjithë Epirin, përfshirë qarqet e Janinës, të pretenduara nga Shqipëria. Serbia mori 
Serbinë e Vjetër dhe pjesën më të madhe të Maqedonisë Veriore, duke e dyfishuar, 
kështu, sipërfaqen e saj, megjithëse qe e detyruar që Novipazarin ta ndajë me Malin e Zi. 
Bullgaria mori vetëm një pjesë të vogël të Maqedonisë Lindore, por ajo siguroi, të 
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paktën, një linjë bregdetare në Egje prej afro 80 miljesh, përfshirë portin e 
Aleksandropolit (Dedeağaç), që i jepte asaj dalje të drejtpërdrejtë në det të hapur. 
 
Kufijtë e caktuar në këtë mënyrë u miratuan zyrtarisht në një radhë marrëveshjesh të 
ndara me Bullgarinë (29 shtator 1913), Serbinë (14 nëntor 1913) dhe Greqinë (14 mars 
1914), të cilat rregulluan, gjithashtu, statusin e pasurisë së zotëruar nga osmanët dhe të 
banorëve myslimanë në territoret e humbura. Të gjithë shtetasve osmanë iu dhanë katër 
vjet për të vendosur nëse dëshironin të mbeteshin nën sundimin e krishterë apo të 
shpërnguleshin. Nëse do të largoheshin, atyre do t’u lejohej t’i shisnin pronat e tyre dhe 
t’i transferonin pasuritë e tyre në Stamboll. Ata që do të qëndronin, do të gëzonin të 
njëjtat të drejta qytetare e politike si fqinjët e tyre të krishterë. Qeveritë e reja do t’u 
siguronin atyre liri për të praktikuar fenë dhe për të ruajtur kulturën e tyre, ndërsa në 
shkollat shekullare do të mësohej turqishtja, si dhe gjuha e shtetit. Çështjet fetare do të 
kontrolloheshin nga kryemyftinjtë e zgjedhur prej ulemasë vendore, që do të vëzhgonte e 
kontrollonte shkollat dhe fondacionet myslimane nën drejtimin e përgjithshëm të 
shejhulislamit në Stamboll. Çdo qytezë a fshat me popullsi të madhe myslimane do të 
mund të zgjidhte këshillin e bshkësisë së tij islame (millet) që do të kujdesej për punët 
vendore si shkollat dhe administrimi i donacioneve fetare, si dhe për qeverisjen e 
myslimanëve në qeverisjen vendore.495 Me përjashtim të territoreve bullgare mbi Egje, të 
cilat i kaluan Greqisë pas Luftës I Botërore, kufinjtë e caktuar në këtë mënyrë në Traki e 
në Maqedoni janë ruajtur të njëjtë deri në ditët e sotme. Çështja maqedonase, kështu, 
mori fund. Shqipëria ishte e pavarur, megjithëse jo me të gjitha trojet që kishte shpresuar. 
Bullgaria ishte zgjeruar me afro 30% dhe kishte fituar dalje në det. Territori i Serbisë 
ishet rritur me 82% dhe popullsia e saj me më shumë se gjysmën. Greqia dhe Mali i zi 
kishin përfituar thuajse në mënyrë të njëjtë. Vetëm osmanët kishin vuajtur në të vërtetë, 
duke humbur 83% për trojeve dhe 69% të popullsisë së tyre në Evropë, si dhe shumë nga 
të ardhurat dhe ushqimi që duhej të vinte çdo vit në Stamboll. Aleatët e Ballkanit kishin 
përfituar një kafshatë të jashtëzakonshme për veten e tyre, por pakënaqësitë dhe rivaliteti 
nuk morën fund, duke sjellë vështirësi të reja, ndërsa afrohej Lufta I Botërore. 
 
 
KBZH-ja në pushtet 
 
Rimarrja e Edrenesë kishte nxitur një gëzim të tillë masiv mes osmanëve, saqë e drejta e 
KBZH-së për të qeverisur pa opozitë ishte pranuar e pohuar pa diskutime apo kundërshti. 
Opozita kryesore politike, Bashkimi Liberal, ishte thuajse e shpërbërë për shkak të 
përfshirjes së saj në vrasjen e Mahmud Shefqetit. Perandoria po përballej me probleme të 
tmerrshme që kërkonin një lloj udhëheqjeje të fortë. Ndërtesat publike, si xhamitë dhe 
shkollat, ishin të mbipopulluara me të plagosur nga lufta dhe mijëra refugjatë po 
derdheshin në Stamboll nga provincat e humbura. Shumë familje kishin humbur pasuritë, 
shtëpitë, mjetet që u siguronin të ardhurat dhe, në këtë mënyrë, u duhej të fillonin një jetë 
krejt të re në vendet që i mbetën perandorisë. Ekonomia duhej rindërtuar dhe sistemi i 
furnizimit me ushqim për qytetet duhej riorganizuar. Administrata duhej përmirësuar dhe 
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zvogëluar për t’iu përgjigjur nevojave dhe mundësive për një shtet shumë më të vogël. 
Sistemi i taksave duhej rishikuar. Forcat e armatosura duheshin rindërtuar për të përballur 
sulme të mundshme në të ardhmen nga ana e fqinjve të perandorisë. Shoqëria osmane 
duhej ripërtërihej dhe morali i saj të ngrihej pas goditjeve të tmerrshme që ajo pësoi gjatë 
luftës. Vetëm KBZH-ja kishte organizimin, fuqinë njerëzore dhe programin për të 
përmbushur këto qëllime dhe, kështu, ishte KBZH-ja ajo, tek e cila kombi u kthye në 
mënyrë instiktive, duke i lejuar asaj që të siguronte një lloj autokracie në kohërat e krizës 
që asnjë individ apo grup nuk e kishte arritur ndonjëherë në perandori. 
 
Pushteti tani qëndronte në duart e Portës, ndërsa sulltani dhe parlamenti ishin pajtuar me 
këtë gjendje thuajse pa bërë zë. Për më tepër, parlamenti, tani, ishte i mbushur thaujse 
tërësisht vetëm me njerëz të KBZH-së dhe nuk mblidhej në mënyrë të vazhdueshme. 
Shumica e çështjeve të legjislacionit viheshin në zbatim përmes dekretesh (irade) të 
sulltanit si ligje të përkohshme (kanun-u muvakkat) ose si vendime qeveritare 
(kararname) derisa të miratoheshin nga parlamenti, por, në të vërtetë, ato mbetën të 
pandryshuara, si pjesë të përhershme të sistemit ligjor osmane. 
 
Ai që formalisht njihej si qeverisës i vendit gjatë këtyre kohëve të vështira ishte 
kryeveziri Sait Halim pasha (1913 – 1917), që ishte anëtar i KBZH-së, por pushtetin e 
vërtetë në qeveri e kishin ata anëtarë të KBZH-së që kishin dalë para krizës së Luftës 
Ballkanike, autoriteti i të cilëve ishte ngritur dhe përforcuar nga veprimet e tyre të 
fuqishme në kohët kritike. Duke mos qenë më nga bijtë e klasës qeverisëse apo të 
burokracisë së Tanzimatit, brezi i ri i udhëheqësive kombëtarë kishte lindur nga klasat më 
të ulëta përmes ushtrisë dhe burokracisë dhe ishte i vendosur të modernizonet 
perandorinë në një mënyrë që të përfitonin të gjitha shtresat dhe jo vetëm ato në pushtet. 
Udhëheqësit e KBZH-së, të cilit ishin shekullaristë, modernistë dhe, në shumë drejtime, 
shumë më të pamëshirshëm se reformatorët e brezave të shkuar, filluan të hedhin, në këtë 
kohë, themelet e një epoke të re që do të pasonte. I pari dhe më i shquari ndër ta ishte 
udhëheqësi partiak dhe stragegjisti i shkëlqyer, Talat pashai (1874 – 1921). Pas vdekjes 
së të atit, ai u detyrua të braktiste arsimimin e tij të hershëm ushtarak dhe ta drejtonte 
karrierën e tij në burokracinë postare. Ai u bashkua me turqit e rinj në vendlindjen e tij, 
Edrene, dhe pastaj në Selanik, duke përdorur postin e tji zyrtar për të qarkulluar 
komunikatat e tyre në Maqedoni dhe duke u rënë në sy si një ndër strategjistët kryesorë të 
partisë. Në dhjetor 1908, ai erdhi në Stamboll si një nga deputetët e KBZH-së në 
Parlament nga Edreneja dhe ishte ai që i bëri anëtarët që i mbijetuan kundërrevolucionit 
të shkojnë në Jeshilkëj dhe të bëjnë paqe me ushtrinë. Ai u përfshi gjallërisht në qeverisje 
pas largimit të Abdylhamitit, duke shërbyer, në pjesën më të madhe të kohës, si ministër i 
brendshëm gjatë pjesës së mbetur të kohës së turqve të rinj.496 
 
Figura e dytë e treshes së KBZH-së, që mbisundoi gjithnjë e më tepër shtetin pas 1913-
ës, ishte Xhemal pashai (1872 – 1922), që kishte dalë nga gjiri i ushtrisë. Ai e kishte 
përdorur postin e tij, si inspektor i hekurudhave në Maqedoni, për të ndihmuar në 
përhapjen e mesazhit të KBZH-së dhe për të organizuar celulat e saj edhe më shumë nga 

                                                 
496 Faik Reşit Unat, “Talat Paşa”, Aylık Ansiklopedi, II, 442 – 444. 



 387 

ç’kishte bërë Talati në zyrën e postës. Pas revolucionit, ai ishte bërë anëtar i komitetit 
ekzekutiv të KBZH-së nën kryesimin e Talatit dhe kishte udhëhequr disa njësi të ushtrisë 
që erdhën në Stamboll në Ushtrinë e Veprimit. Më pas, për shkak të rolit të tij në shtypjen 
e kundërrevolucionit, ai ngjiti shkallët e pushtetit si guvernator i Stambollit në vitet 1909 
dhe 1910, si dhe në vitin 1912, pas sulmit mbi Portën dhe pas vrasjes së Mahmud 
Shefqetit.497 
 
Së fundi, personaliteti më energjik mes udhëheqësve të KBZH-së ishte Enver pashai 
(1881 – 1922), një ushtarak karriere që, siç e kemi parë, kishte luftuar trimërisht kundër 
terroristëve në Maqedoni dhe italianëve në Tripolitani. Ai u dërgua si atashe ushtarak 
osman në Berlin në vitin 1909, si dhe në vitet 1910 – 1911, ku vendosi marrëdhënie të 
ngushta me zyrtarë të vjetër ushtarakë gjermanë dhe nisi të ushqejë admirim të madh për 
ushtarakizmin gjerman, çka do të mbizotëronte dhe ndikonte tek ai gjatë gjithë jetës së 
mëtejshme. Martesa e tij e fundit me Emine Sulltanin, bijën e princ Sulejman efendiut, si 
dhe, më pas, shërbimi ushtarak në Tripoli, duket se shkaktuan rivalitet mes tij dhe një 
tjetër ushtaraku, bashkëkohës të tij, Mustafa Qemalit; gjë që e mbajti këtë të fundit jashtë 
udhëheqësisë së KBZH-së. Sidoqoftë, Enveri u ngrit në radhën e parë mes udhëheqësve 
të KBZH-së vetëm pasi udhëhoqi sulmin e njohur mbi Portën (23 janar 1913) dhe drejtoi 
trupat osmane që rimorën Edrenenë gjatë Luftës II Ballkanike. Këto veprime i siguruan 
atij postin e ministrit të luftës gjatë vitit kritik që i pararendi Luftës I Botërore.498 
 
Anëtarët e treshes së KBZH-së kishin personalitete të ndryshme. Talati ishte pa dyshim, 
më largpamësi e mendjemprehti, një mjeshtër i vërtetë në politikë, “një njeri me një 
mençuri të menjëhershme dhe depërtuese, i fuqishëm në rast nevoje, por kurrësesi fanatik 
apo hakmarrës.”499 
 
Roli i Xhemalit në shtypjen e opozitës e nxorri atë në pah si një ushtarak profesionist të 
zotin, krejtësisht të pamëshirshëm në marrëdhëniet me armiqtë. Enveri, së fundi, ishte 
ushtari i ushtarëve, heroi popullor, i shpejtë, i fuqishëm, i guximshëm, besnik ndaj 
kolegëve dhe miqve të tij, patriot i sinqertë e i përkushtuar ndaj kombit, një ushtarak i 
mirë dhe një administrues tejet i aftë. Ky talent e këto cilësi u siguruan atyre një pushtet 
thuajse absolut brenda këshillave të shtetit, veçanërisht pasi perandoria u përfshi përsëri 
në luftë. 
 
Programi i KBZH-së u shpall qartë në shpalljet e kongresit, të bëra thuajse në mënyrë të 
përvitshme deri në vitin 1913. Qeveria u bë më ndikuese nga “zgjerimi i përgjiegjësisë” 
së zyrtarëve të veçantë, duke u dhënë atyre autoritetin për të vepruar pa iu dashur të 
marrin leje nga eprorët në çdo hap që hidhnin, si dhe përmes “ndarjes së detyrave” mes 
zyrave, departamenteve, ministrive dhe zyrtarëve të veçantë të qeverisë qendrore, si dhe 
mes saj dhe organizmave të ngjashme vendore. Kombit do t’i jepej pavarësi ekonomike, 
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kapitullimet do të shfuqizoheshin dhe të huajt do t’u nënshtroheshin të njëjtave ligje si 
osmanët, në mënyrë që qeveria të mund të zhvillonte politika financiare dhe ekonomike 
në të mirë të perandorisë dhe jo të fuqive të huaja. Parlamentit do t’i jepej më shumë 
pushtet dhe si deputetët, ashtu edhe të shquarit do të merrnin pagesa më të larta. 
Deputetët që ishin anëtarë të administratës apo të policisë, do të duhej të jepnin 
dorëheqjen nga këto poste para se të hynin në parlament, për të siguruar pavarësinë e tyre 
në politikë. Kreditë me interes të ulët do të rriteshin shumë për t’iu mundësuar 
kultivuesve që të ndihmojnë në përparimin e bujqësisë. Kultivuesve do t’u lejohej, 
gjithashtu, që të krijonin kooperativat e tyre, si dhe organizime të tjera për të mbrojtur 
veten në tregtimin e të mirave të tyre. Zejtarëve do t’u lejohej të mbronin interesat e tyre 
duke i zhvilluar esnafët në sindikata zejtare. E dhjeta do të zvogëlohej përsëri në më tej se 
një të dhjetën. Tatimeve shtesë do t’u jepej fund dhe arsimi e punët publike do të 
financoheshin nga burime të tjera. Sistemi i fermave të taksave do të shfuqizohej një herë 
e për gjithmonë dhe tatimet mbi fitimet do të shtriheshin në një tatim të shumanshëm mbi 
të ardhurat, në mënyrë që të gjithë të jepnin për qeverinë sipas mundësive të veta. Tatimet 
mbi gjënë e gjallë do të uleshin dhe do të kërkoheshin vetëm nëse kultivuesit do të mund 
të paguanin me pará në dorë, ndërsa ata nuk do të shtrëngoheshin të dorëzonin kafshët e 
tyre në vend të pagesës. Do të bëheshin, gjithashtu, përpjekje për të përmiësuar gjendjen 
e blegtorisë, për të zhvilluar industrinë dhe tregtinë dhe për të lehtësuar formimin e 
korporatave. Mbi të gjitha, qeverisja do të duhej të organizohej dhe të sistematizohej. 
Korrupsionit, nepotizmit dhe proteksionizmit do t’u jepej fund plotësisht, një herë e 
përgjithmonë. Komunat (nahiye) do të lejoheshin të zhvillonin politikën, arsimin dhe 
punët e tyre publike sipas nevojave vendore. Përpjekje të mëdha do të bëheshin për të 
zhvilluar shëndetin publik dhe për të zhdukur sëmundjet që kishin prekur e shqetësuar 
gjerësisht popullsinë. Bashkive do t’u siguroheshin të ardhura të mjaftueshme për të 
përballuar nevojat vendore, pa pasur nevojë që të kërkojnë ndihmë nga qeveria qendrore. 
Shkollat private, fetare dhe të huaja do të mbaheshin nën vëzhgim nga qeveria dhe arsimi 
fillor do të bëhej falas dhe i detyruar. Gjuha turke do të përdorej në të gjitha shkollat për 
të nxitur unitetin e shqoërisë osmane. Do të përgatiteshin më shumë mësues, të cilët do të 
shkonin kudo që të ishte e nevojshme, më së tepërmi në periferi sesa në qytetet e mëdha. 
Studentët dhe mësuesit që do të shkëlqenin në punën e tyre do të përfitonin pagesa shtesë 
dhe shpërblime për t’u nxitur më tej. Shkollat fetare do të reformoheshin për të përballuar 
nevojat e jetës bashkëkohore dhe rregulllime të reja do të bëheshin për të mbështetur 
institucionet fetare e kulturore, që, më parë, mbaheshin nga vakëfet. Ekspertë të huaj do 
të silleshin në perandori, për të dhënë ndihmesën e tyre në zhvillimin e akademive e të 
shkollave të larta teknike.500 
 
 
 
Zija Gëkalpi dhe bazat e nacionalizmit turk 
 
Me humbjen përfundimtare të territoreve kryesore jomyslimane në perandori dhe me 
orekset territoriale në rritje të shteteve ballkanike dhe të Rusisë cariste, opinioni publik 

                                                 
500 Bayar, II, 421 – 439; Tunaya, f. 206 – 218. 
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osman iu bashkua KBZH-së në braktisjen e osmanizmit në mbështetje të turqizmit. 
Veçanërisht ndikues në zhvillimin e bazës ideologjike të nacionalizmit turk, si brenda, 
ashtu edhe jashtë KBZH-së, ishte sociologu dhe filozofi i madh osman Zija Gëkalp (Ziya 
Gökalp, 1876 – 1924), vepra e të cilit dha ndihmesë të madhe në zhvillimin intelektual të 
perandorisë në ditët e saj të fundit dhe në Republikën e Turqisë që pasoi. 
 
Gëkalpi lindi në Dijarbakër në vitin e parë të mbretërimit të Abdylhamitit. Ai u rrit në një 
zonë të përzier kurdo-turke dhe ishte në gjendje t’i fliste të dyja gjuhët, por, megjithatë, ai 
theksoi gjithmonë origjinën dhe lidhjet e tij turke dhe tregoi një interes të qëndrueshëm 
për çështjet e racës dhe të kulturës. Në rininë e tij, Zijai mori si arsimimin fetar, ashtu 
edhe atë shekullar dhe u njoh me filozofitë e një numri intelektualësh të shpërngulur nga 
Stambolli prej sulltanit, përfshirë një ndër themeluesit e KBZH-së në Shkollën Mjekësore 
Ushtarake të Stambollit, Abdyllah Xhevdetit, që nxiti tek ai interesin për sociologët 
francezë. Pak kohë pasi shkoi në Stamboll për arsimimin e tij të mëtejshëm (1896), Zijai 
u përfshi në veprimtaritë politike të turqve të rinj dhe u burgos e u kthye mbrapsht në 
qytetin e tij brenda një viti, duke i dhënë, kështu, fund arsimimit të tij të lartë ende pa e 
filluar mirë atë. Në këtë kohë, babai i Zijait, një zyrtar i vogël, kishte vdekur, por 
pensioni i tij, si dhe pasuria modeste e të shoqes, i mundësuan Zijait që t’i përkushtohej 
me kohë të plotë studimit të filozofisë, të psikologjisë dhe të sociologjisë, por duke i 
qëndruar larg botimeve për njëfarë kohe, me qëllim që të mos tërhiqte vëmendjen e 
policisë së sulltanit. Pas rrëzimit të Abdylhamitit, Gëkalpi filloi të mbante leksione në 
degën vendore të KBZH-së, të shkruante në disa gazeta lokale, të botonte veprat e veta, si 
dhe të fitonte një emër të mirë si një mendimtar i fuqishëm. 
 
Rritja e Gëkalpit në shkallë kombëtare erdhi papritmas, në vjeshtën e vitit 1909, kur ai 
shkoi të përfaqësonte Dijarbekirin në kongresin e parë të KBZH-së në Selanik. Shkrimet 
dhe ligjëratat e tij duket se u bënë shumë përshtypje udhëheqësve dhe ai u zgjodh anëtar i 
këshillit ekzekutiv të partisë, post ky, që e mbajti deri në shkrirjen e saj më 1918. 
 
Gëkalpi qëndroi në Selanik dhe filloi të jepte mësim në liceun e atjeshëm, që mbështetej 
financiarisht nga KBZH-ja, duke u kthyer në mësuesin e parë të sociologjisë në 
Perandorinë Osmane. Ai shëbëu, gjithashtu, si drejtor i seksionit të rinisë të partisë. 
Brenda një kohe të shkurtër, ai u kthye në një ndër filozofët partiakë më me ndikim të 
KBZH-së, duke shkruar gjerësisht dhe duke mbajtur ligjërata për të përhapur mendimet 
që ai kishte formuluar gjatë viteve të gjata të studimit. Ai e shmangu me kujdes jetën e 
gjallë politike, duke pëlqyer veprimtaritë filozofike e intelektuale më shumë sesa postet 
qeveritare. Ai u vendos në Stamboll vetëm pasi selia qendrore e KBZH-së u shpërngul 
atje gjatë Luftës I Ballkanike. Në këtë kohë, ai u bë pjesë e entuziazmit të hershëm të 
KBZH-së për osmanizmin, ndërsa kalimin në nacionalizmin turk e bëri vetëm pas 
zhgënjimit që solli dështimi në sigurimin e bashkëpunimit me pakicat. Zijai u bë 
profesori i parë i sociologjisë në Universitetin e Stambollit, u bashkua me organizatën 
“Vatra Turke” (Türk Ocağı) dhe i ndihmoi Jusuf Akçurasë (Yusuf Akçura) për të botuar 
buletinin e tij “Türk Yurudu” (Mëmëdheu Turk). Ai e bindi KBZH-në të mbështeste 
financiarisht reformat kryesore në arsim dhe nxiti e, në disa raste, formuloi politikat e saj 
tejet shekullariste gjatë luftës. Shumë prej nxënësve të tij, përfshirë historianin Fuat 
Qyprili (Fuat Köprülü), romancieren Halide Edip, poetin Jahja Qemal (Yahya Kemal), 
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shkrimtarin Omer Sejfedin (Ömer Seyfeddin) dhe gazetarët Ahmet Emin Jallman (Ahmet 
Emin Yalman) e Fatih Rëfkë Ataj (Fatih Rıfkı Atay), vijuan një karrierë të shquar e 
ndikuese gjatë Republikës, ndërsa Gëkalpi vetë i kaloi vitet e tij të fundit në shtëpinë e tij 
në Dijarbekir, si dhe në Ankara, duke mbështetur zgjimin kombëtar turk përmes botimit 
të revistës së tij “Küçük Mecmua” (Revista e Vogël). Vdekja etij më 25 tetor 1924, për 
republikën e re, solli ndërprerjen e frymëzimit dhe të nxitjes së vazhdueshme të një 
ideologu të përkushtuar. 
 
Reformat e marrin forcën e tyre në aftësinë e autoriteteve për t’i imponuar ato, sikurse 
ndodhi në periudhat e Tanzimatit dhe të Abdylhamitit, ose në pranimin e tyre nga 
shoqëria. Mendimet e Zija Gëkalpit krijuan një lëvizje intelektuale që solli frymëzimin e 
nevojshëm për një ndryshim në mendësinë popullore nga Perandoria tek kombi, nga 
fetarja te shekullarja, nga Lindja te Perëndimi. Rrjedha e shpejtë e reformave që ndoqën 
njëra-tjetrën, që nga 1913-a e deri nëmes të dhjetëvjeçarit të parë të Republikës, u 
përforcua më tej dhe u bë e mundur në shumë mënyra, përmes mbështetjes ideologjike që 
siguruan shkrimet e Gëkalpit. Kështu, ndryshimet që më parë kishin shkaktuar zemërim, 
por që ishin pranuar si përmirësime të nevojshme për mbijetesën e perandorisë, u kthyen 
në qëllime që vlerësoheshin si të dëshiruara nga masa e popullit. Perandoria Osmane, në 
kohën e tij, ndodhej në një pozitë të tillë, që nuk mund të ruhej më. Mirëpo në vend që të 
qanin me ligje humbjen, mendimet e shprehura prej tij siguruan mjetet për të ndërtuar një 
komb të ri, me rrënjë të fuqishme në të shkuarën dhe me besim tek e ardhmja. Ky 
optimizëm dhe qasje konstruktive ishte drita (turqisht: ziya) që çoi në ndërtimin e një 
shoqërie të re. 
 
Gëkalpi filloi të shkruante në një kohë, kur islamizmi dhe osmanizmi ishin prirjet 
mbizotëruese të mendimit. Kishte pasur shenja të një zgjimi të turqizimit, por këtij të 
fundit i mungonte një mbështetje e vërtetë filozofike për t’i dhënë jetë dhe forcë. Gëkalpi 
besonte në nacionalizmin e ngritur mbi themelet e një shkence shoqërore që e gjente 
forcën e saj te traditat, zakonet, arti, folklori, gjuha dhe vetëdija shoqërore e njerëzve që 
përbnënin kombin. Ai e ndërmori programin e tij në dy fronte: (1) në qasjen pozitiviste 
sociologjike që nxorri në pah intelektualizmin e tij dhe i dha mendimet e tij si pjesë të një 
çështjeje të arsyetuar në mënyrë sistematike, të mësuar dhe të ngjeshur; dhe (2) në 
drejtimin botor të veprës së tij, shpesh, të shkruar në trajtën e një vjershërimi 
mësimdhënës për të lehtësuar përcjelljen e mendimeve përmes të mësuarit përmendësh 
dhe përmes përsëritjes. Ai shkruajti histori për fëmijë, të frymëzuara nga legjenda të 
lashta, në ecurinë e krijimit të një krenarie me të kaluarën turke dhe të një ndërgjegjësimi 
për lidhjet historike me turqit e Azisë qendrore. Ky imperializëm ideologjik siguroni një 
ngushëllim bishtnues në një kohë, kur kufijtë ekzistues ë Perandorisë Osmane po 
tkurreshin çdo ditë. 
 
Gëkalpi ishte i mendimit se zhvillimi i kombeve kalon nëpër tri shkallë. E para, në 
gjendjen e bashkësive fisnore, në të cilat gjuha dhe raca kanë përparësi. Më pas, vinin 
bashkësitë fetare, të mbështetura në unitetin fetar. Së fundi, vinte kombi, në të cilin duhej 
të ekzistonin konceptet themelore të kulturës dhe të qytetërimit. Ai ishte i mendimit se 
kultura i përket kombit, ndërsa qytetërimi është ndërkombëtar. Një komb mund të 
ndryshojë nga një qytetërim apo një tjetër, por ai nuk mund të ndryshojë kulturën pa 
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humbur identitetin e tij. Ndaj edhe një komb duhet ta ruajë kulturën e tij dhe ta përdorë 
atë si një frymëzim për zhvillime të mëtejshme artistike dhe krijuese. Në trajtimin e 
nacionalizmit, Gëkalpi nxirrte shembuj nga historia, sociologjia dhe folklori turk. Ai 
shprehte besimin në një edukim nacionalist, por kundërshtonte racizimi dhe lidhjen e 
verbër me të shkuarën. E kaluara, traditat dhe sfondi islam mund t’u siguronin turqve një 
bazë të qëndrueshme për pjesëmarrjen në qytetërimin bashkëkohor perëndimor. 
“Turqizimi, islamizimi dhe modernizimi” ishin, në këtë mënyrë, në përputhje me njëri-
tjetrin dhe të tre, të marrë së bashku, forconin shtetin dhe shoqërinë. 
 
Gëkalpi synonte të mënjanonte dualizmat që çonin në papajtueshmëri filozlofike e 
praktike dhe që pengonin zhvillimin. Ai mbështeste pranimin e modeleve dhe teknikave 
perëndimore, pa braktisur përbërësit e kulturës dhe të identitetit kombëtar. Koncepti i tij 
për kulturën (hars) ishte i mbështetur në traditën dhe ndjenjën popullore dhe i shihte këto 
si thelbin e forcës së kombit. Estetika, artet e zejet, letërsia, muzika e etika e gjenin 
frymëzimin e tyre te populli (halk). Në pajtim me këtë, gjuha e ndërlikuar osmane, me 
përbërësit e saj arabë dhe persë, duhej zëvendësuar me gramatikën dhe gjuhën e thjeshtë 
turke, të përdorur nga populli, megjithëse fjalori arab dhe pers që ishte përthitur nga 
gjuha dhe ishte shndërruar në pjesë të saj, mund të ruhej si element pasurues. Disa nga 
nxënësit dhe pasuesit e Gëkalpit do t’i zhvillonin, më vonë, këto mendime të tij në një 
doktrinë që kërkonte pastrimin e plotë të gjuhës përmes zhdukjes së të gjitha fjalëve 
joturke. Në vjershërim, ai ndiente se metrika e vjetër “aruz”, e mbështetur në një sistem 
rrokjesh të shkurtra e të gjata, nuk ishte e lehtë të përshtatej me rrjedhën e butë të gjuhës 
turke dhe, për këtë arsye, duhej zëvendësuar me metrikën rrokjore, të mbështetur në 
rrokjet e vazhdueshme. Një buqetë e poezive të tij, të botuara nën titullin “Kızıl Elmba” 
(Molla e kuqe) në vitet 1914 – 1915, përmbanin vetëm një poezi ku ishte përdorur 
metrika e vjetër dhe, pavarësisht se shumë prej bashkëkohësve të tij të shkëlqyer, si Jahja 
Qemali (Yahya Kemal), Aqif Mehmeti (Mehmet Akif) dhe Ahmet Hashimi (Ahmet 
Haşim) vazhduan ta përdorin me mjeshtëri metrikën e vjetër “aruz”, ai nisi një prirje drejt 
metrikës rrokjore, që ka vazhduar deri në ditët e sotme. 
 
Gëkalpi kritikoi Tanzimatin për arsye se dështoi në zhvillimin e bazës kulturore të 
kombit. Tanzimati kishte huazuar në mënyrë automatike nga Evropa, pa bërë përpjekje të 
dallojë atë që ishtë vërtet e nevojshme dhe atë që duhej marrë nga tradita kombëtare 
turke. Ajo periudhë kishte ndjekur verbërisht shfaqet e jashtme të qytetërimit evropian, pa 
depërtuar në themelet etij filozofike dhe shkencore. Me Tanzimatin, ishin futur shkollat 
dhe gjykatat shekullare pa i mënjanuar apo reformuar institucionet e zhvilluara nga 
Islami, duke lënë, në këtë mënyrë, një dualizëm të rrezikshëm që do të shkatërronte 
çfarëdo lloj suksesi që mund të ishte arritur në atë kohë. Në vend që të bashkonte kombin, 
Tanzimati e kishte zgjeruar hendekun mes qeverisësve dhe njerëzve të thjeshtë. 
 
Qasja e Gëkalpit ndaj fesë së Islamit ishte një përpjekje për të ruajtur atë që ishte 
thelbësore dhe për të flakur tej ato elemente që, sipas tij, pengonin zhvillimin e shoqërisë 
turke. Në zhvillimin e një qasjeje të arsyeshme ndaj fesë, ai nisi, në këtë mënyrë, një 
lëvizje që, megjithëse u ndryshua më tej nga qëndrimi shumë më shekullarist i 
Republikës, iu imponua vazhdimisht e dalëngadalë jetës turke në botën bashkëkohore. 
Për Gëkalpin, Islami ishte burimi më i rëndësishëm i etikës dhe ishte, gjithashtu, 
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plotësisht i aftë të përmirësohej për t’iu përshtatur nevojave të kohës. Për të shpëtuar 
fenë, si dhe kombin, këto të dyja duheshin ndarë, duke bërë të mundur mbajtjen e vlerave 
dhe të parimeve themelore të Islamit krah për krah me një kulturë kombëtare 
bashkëkohore turke. Legjislacioni duhej të çlirohej nga kufizimet e ligjit fetar dhe fjea i 
duhej lënë ulemasë. Vetë shejhulislami duhej të ishte i pavarur nga kontrolli i shtetit, 
ashtu sikurse edhe ligjvënia duhej të ishte e pavarur prej tij. Ndihmat fetare në të holla 
duhej të zhdukeshin, pasi ato tjetërsonin një pjesë të madhe të pasurisë së kombit dhe 
lejonin që fondet të keqpërdoreshin në duart e kujdestarëve të paaftë. Shkollat dhe 
gjykatat fetare duhej të mbylleshin për t’i dhënë fund dualizmit të gjatë mes elementeve 
shekullare dhe fetare që ekzsitonin në shoqërinë osmane. Ligji fetar duhej të 
zëvendësohej nga ligji shekullar. Gruaja duhej rikthyer në pozitën e saj më të lartë, që 
kishte gëzuar qysh në shoqërinë e lashtë turke. Sado që Islami kishte zhvilluar praktikat e 
tij në drejtim të gruas për ta shpëtuar atë nga diskriminimi, mënyra e të shfaqurit të tij, 
për kohën, i kishte përulur gratë dhe i kishte penguar ato nga zënia e vendit që u përkiste 
në kombin turk. Grave u duhej dhënë i njëjti arsimim si dhe burrave. Atyre duhej t’u 
lejohej të siguronin jetën e tyre njëlloj si meshkujt, nuk duhej t’i nënshtroheshin më 
zhvlerësimi që kishte natyra e poligamisë, e cila lejohej nga Islami tradicional. Familja 
duhej të zhvillohej si njësi bazë në shoqëri dhe, për këtë qëllim, duheshin vendosur emrat 
familjarë, apo mbiemrat, siç ishte bërë në Evropë. Islami, pra, do të mbetej vetëm si fe 
kombëtare, duke pasuruar kulturën kombëtare. Ai do të mund të përdorej për të mbajtur 
lidhjet me vëllezërit myslimanë në botën arabe, në Azinë qendrore dhe në Lindjen e 
Largët, por interesat e kombit turk duhej të qëndronin mbi gjithçka. Islami duhej 
turqizuar. Traditat arabe duheshin zëvendësuar me traditat turke, ritalet dhe lutjet 
duheshin kryer në gjuhën turke dhe në mënyrën turke, Korani duhej mësuar në turqisht, 
në mënyrë që njerëzit të mund ta kuptonin fenë e tyre dhe ta adhuronin Zotin shumë më 
tepër nga ç’kishin mundësi kur recitonin shprehje në një gjuhë të huaj.501 
 
 
 
Islamistët dhe Panislami 
 
Megjithëse KBZH-ja vuri theksin te nacionalizmi turk, ndjenjat e fuqishme islamiste, të 
ushqyera gjatë mbretërimit të Abdylhamitit, nuk ishin harruar. Fakti se turqit, tani, e 
ndanin perandorinë, kryesisht, me vëllezërit e tyre arabë myslimanë i forcoi, madje, më 
tepër ndjenjat e shumë njerëzve që mendonin se, për mbijetesë, i duhej dhënë përparësi 
Islamit dhe jo osmanizmit apo turqizmit. Mirëpo këtij grupi i mungonte një udhëheqje 
ndikuese. Grupi kryesor islamist, Shoqëria për Bashkimin Islam, kishte marrë një fund të 
papritur pas dështimit të kundërrevolucionit në pranverën e vitit 1909. Mesazhi i saj 

                                                 
501 Studimi më i mirë i kohëve të fundit mbi jetën dhe karrierën e Gëkalpit gjendet në: 
Uriel Heyd, “Foundations of Turkish Nationalism”, Londër, 1950; shih, gjithashtu: 
Niyazi Berkes, “Gökalp, Ziyha”, EI2, II, 1117 – 1118; Kâzım Nami Duru, “Ziyha 
Gökalp”, Stamboll, 1949; Ziyaeddin Fahri, “Ziyha Gökalp, sa vie et sa sociologie”, Paris, 
1935; Ali Nüzhet Göksel, “Ziya Gökalp: hayatı ve eserleri”, Stamboll, 1949; Osman 
Tolga, “Ziya Gökalp ve iktisadi fikirleri”, Stamboll, 1949. 
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themelor kishte qenë që Islami duhej të mbetej fe e shtetit. Pavarësisht se si ishte 
vendosur regjimi dhe pavarësisht nëse ai ishte autokratik apo kushtetues, detyra e tij 
kryesore ishte të mbështeste ligjin fetar mysliman. Dhe, duke qenë se turqit e rinj nuk po 
ndiqnin Sheriatin, ata ishin shekullaristë e ateistë dhe duheshin përmbysur. Megjithëse 
partia pushoi së ekzistuari, filozofia e saj u mbajt gjall nga Sait Nursiu (1867 – 1960), që 
udhëhoqi një grup reaksionarësh fetarë, të quajtur “ndjekësit e dritës” apo “nurxhinjtë” 
(Nurcu) dhe mbështeti rivendosjen e autokracisë fetare deri në ditën e vdekjes së tij, 
shumë kohë pas shpalljes së Republikës.502 
 
Një tjetër grup islamist me ndikim të madh ishte Shoqëria e të Nxënit Islam (Cemiyet-i 
İlmiye-i İslamiye), e cila, duke filluar që nga viti 1908, botoi mendimet e saj në 
periodiken e vet të përmuajshme “Beyanu’l-Hak” (Shpallja e të Vërtetës). Ajo udhëhiqej 
nga Mustafa Sabriu, që kishte fituar një emër të keq gjatë pushtitmit të Stambollit nga 
aleatët pas nisjes së Luftës I Botërore (1918 – 1923), kur ai udhëhoqi një numër të 
diturish (ulema) që bashkëpunuan me britanikët për të shfuqizuar masat shekullare që 
ishin ndërmarrë nga turqit e rinj. Sabriu u vu në krye të atyre që ndienin se Islami 
mundej, në të vërtetë, të bëhej motori kryesor për modernizimin e perandorisë. 
Myslimanët duhej të bashkoheshin për ta reformuar vetë fenë e tyre, si dhe për të 
zmbrapsur sulmet e jomyslimanëve.503 
 
Grupi islamist më intelektual udhëhiqej nga poeti shqiptar Aqif Mehmeti (1879 – 1936) 
dhe nga intelektualë konservatorë që botonin mendimet e tyre në të përmuajshmen “Sirat-
i Mustekim” (Rruga e Drejtë), e quajtur, më vonë, “Sebilu’r-Reshad” (Gurra e Mirësisë). 
Duke pohuar se autokracia e Abdylhamitit kishte shkelur fenë e thjeshtë të Profetit dhe të 
kalifëve të drejtë po aq sa edhe ajo e turqve të rinj, Aqif Mehmeti dhe ndjekësit e tij 
theksonin përputhshmërinë e përkryer të kushtetutës me demokracinë e Islamit, me 
parlamentin, që përfaqësonin praktikat e konsultimit mes besimtarëve, të ndjekura nga 
myslimanët e hershëm. Por ata dallonin nga reformatorët në lidhje me ato politika që 
syonin futjen e institucioneve perëndimore në shoqërinë osmane dhe dhënien e barazisë 
ndaj jomyslimanëve. Edhe politikat që syonin bashkimin e turqve me botën në kurriz të 
lidhjeve universale myslimane dënoheshin prej tyre. Qytetërimi perëndimor kishte 
prishur etikën islame dhe myslimanët duhej t’u ktheheshin vlerave tradicionale dhe 
unitetit të tyre nëse dëshironin t’i shpëtonin imperializmit. Islami mund të merrte nga 
Perëndimi vetëm shkencën dhe teknologjinë, duke kundërshtuar ata përbërës të qeverisjes 
që do të dobësonin bashkësinë islame. Mes të cilësuarve njerëz të arsimuar dhe masës së 
popullit kishte një hendek të tmerrshëm ndarjeje. Të parët synonin të ndiqnin Perëndimin, 
por të fundit e dinin se kjo ishte, në të vërtetë, shkaku i rrënimit të tyre. Intelektualët nuk 
ishin ende në gjendje të shihnin se kombeve u duhej të ndiqnin rrugë të ndryshme për t’u 
zhvilluar sipas sfondit dhe përvojës së tyre dhe se rruga e botës islame nuk ishte rruga e 
Perëndimit.504 
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Modernistët 
 
Megjithatë, në gjendjen e pasigurt e perandorisë dhe nën ndikimin e bashkuar të KBZH-
së dhe të mesazhit intelektual të Zija Gëkalpit, ishin mbështetësit e modernizimit ata që 
mbisunduan jetën osmane gjatë viteve të vona të turqve të rinj. Duke i mbështetur 
mendimet e tyre në nevojën për unitet si mes tuqve, ashtu edhe mes myslimanëve jashtë 
perandorisë, ata mendonin se perandorisë i duhej, thjesht, të modernizohej nëse donte të 
mbijetonte dhe se Perëndimi ishte i vetmi shembull, nga i cili mund të merrej ky 
modernizim. Udhëheqës i modernistëve shekullarë ishte poeti Tefik Fiqret (Tevfik 
Fikret), që iu kundërvu mendimit të mbisundimit islam të shtetit dhe të shoqësirë më 
shumë sesa fesë islame. Por duke qenë se, për tradicionalistët, Islami mbulonte të gjitha 
anët e jetës dhe përderisa shteti tradicional islam ishte i mbështetur në fe, qëndrimi i tij u 
pasua nga sulmet e konservatorëve. Një tjetër mbështetës këmbëngulës i modernizimit 
ishte ishte edhe një ndër themeluesit e hershëm të KBZH-së, dr. Abdylah Xhevdeti 
(Abdyllah Cevdet, 1969 – 1932), që i kishte botuar, së pari, mendimet e tij në periodiken 
“İçtihat” (Përpjekja) në Gjenevë. Ai i kritikonte të gjithë ata që donin t’i ktheheshin të 
shkuarës dhe shprehte padurim ndaj atyre që nuk arrinin tek ajo që shpresonte ai. Gjatë 
kohës së Abdylhamitit, ai e gjeti fajin te populli që lejonte një autokraci të tillë. Ai sulmoi 
turqit e rinj kur ata dështuan t’u japin jetë idealeve të tyre demokratike. Për të, i vetmi 
qytetërim i botës bashkëkohore ishte ai evropian. Shqetësmet e njohura gjatë Tanzimtatit, 
turqve të rinj dhe Abdylhamtit e kishin burimin te fakti se të vjetrës i ishte dhënë shumë 
hapësirë dhe kjo nuk e kishte lejuar të renë që të shprehte ndikimin e saj. Ajo që duhej të 
ishte bërë dhe që duhej bërë ende ishte shkatërrimi i të vjetrës dhe zëvendësimi i saj me 
qytetërimin evropian, duke e bërë, kështu, Perandorinë Osmane pjesë të Perëndimit. Ai e 
pranonte mendimin e Tanzimatit, sipas të cilit reforma duhej imponuar nga lart dhe 
thoshte se njerëzit duheshin detyruar që të modernizonin vetveten. Kështu, bashkë me 
Zija Gëkalpin, ai siguroi një shtysë të madhe për reformat e Mustafa Qemalit gjatë viteve 
të para të Republikës.505 
 
 
 
Modernizimi në kohën e turqve të rinj, 1913 – 1918 
 
Nën nxitjen e programit të partisë së tyre, si dhe të kërkesës së intelektualëve dhe të 
masave për modernizim të shpejtë për të shpëtuar perandorinë, sapo siguruan pushtet të 
plotë në vitin 1913, KBZH-ja filloi një përpjekje të vrullshme e të tërbuar drejt 
shekullarizimit, që vazhdoi, me ndonjë pushim të vogël, edhe gjatë Luftës I Botërore, 
derisa udhëheqësit e saj u detyruan të marrin arratinë për shkak të disfatës dhe pushtimit 
të perandorisë. Reformat e periudhës së vonshme të KBZH-së lihen shpesh pas dore nga 
ata që shohin vetëm autokracinë dhe vetë luftën. Sikurse gjatë periudhës së Abdylhamitit, 
autokracia dëmtoi vetëm ata që iu kundërvunë gjallërisht regjimit, por për shumicën e 
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intelektualëve, si dhe për masën e myslimanëve që përbënin, tani, pjesën më të madhe të 
popullsisë së perandorisë, ajo ishte tejet thelbësore nëse ata dhe perandoria duhej të 
mbijetonin. 
 
Në përmbushjen e drejtpërdrejtë të programit partiak të KBZH-së të vitit 1913, 
modernizimi i aparatit qeverisës vinte i pari. Për herë të parë që nga vitet e para të 
Tanzimatit, ministritë u riorganizuan dhe u modernizuan. Ndarjet e pushtetit dhe të 
përgjegjësisë u përcaktuan më qartë. Nëpunësit civilë u nxitën të marrin iniciativë dhe 
struktura burokratike u racionalizua për t’u shërbyer më mirë nevojave të një perandorie 
shumë më të vogël se ajo që kishin drejtuar burrat e Tanzimatit.506 Një komision i ri, i 
quajtur Komisioni i Reformës Financiare (Islahat-ı Maliye Komisyonu), i ngritur në vitin 
1912, reformoi në mënyrë rrënjësore sistemin e fermave të taksave. E dhjeta e këtyre 
fermave u shfuqizua përfundimisht dhe tatimet u rritën në mënyrë të mjaftueshme për të 
balancuar buxhetin kundrejt rritjes së kostove.507 Taksa e mirëmbajtjes së rrugëve u ngrit 
dhe zbatimi i saj u shtri në Stamboll dhe në qytete të tjera të mëdha që ishin përjashtuar 
nga ky tatim, duke e shpërndarë, kështu, ngarkesën dhe duke i krijuar më pak mundësi 
popullsisë fshatare që të paguante më pak se në të shkuarën.508 U vendosën tatimet mbi të 
ardhurat për t’u siguruar bashkive fondet e nevojshme.509 Veprimtaritë financiare të të 
gjithë punonjësve civilë u vendosën nën mbikëqyrjen e një komisioni të ri, të ngritur 
rishtazi dhe të quajtur Komisioni i Mbikëqyrjes Financiare.510 
 
Një ligji i ri për administrimin e provincave (15 mars 1913) i përforcoi pozitat e 
guvernatorëve dhe shtriu në nivele vendore reforma burokratike të ngjashme me ato të 
bëra në Stamboll.511 Reformat në sistemiet financiare dhe ligjore në provinca u siguruan 
përgjegjësi më të mëdha atyre që ndodheshin në pozita pushteti.512 Policia, gjithashtu, u 
riorganizua dhe u vendos e gjitha nën autoritetin civil, u plotësua me më shumë personel 
dhe pajisje për të pasur mundësi që të siguronin zbatimin e ligjeve dhe të kufizonin 
veprimtaritë e grupeve terroriste.513 Një organizim krejtësisht i ri i xhandarmërisë u ngrit 
sipas shembullit të krijuar nga këshilltarët e huaj në Maqedoni dhe kontrolli i saj iu hoq 
Ministrisë së Luftës për t’iu rikthyer Ministrisë së Brendshme, duke forcuar, kështu, më 
tej autoritetet civile në provinca.514 
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Bashkia e Stambollit u riorganizua dhe u modernizua dhe u ngrit një këshill qyteti (Şehir 
Emaneti Encümeni) për të ndihmuar kryetarin e bashkisë. U ngritën, gjithashtu, edhe 
këshilla për legjislacionin, shëndetësinë, financën dhe policinë për të siguruar 
mbështetjen dhe drejtim teknik që ishin të nevojshëm për veprimtarinë bashkiake.515 
Bashkitë siguronin, tani, fonde të mjaftueshme, veçanërisht nga tatimet e reja mbi të 
ardhurat dhe kjo u mundësoi atyre që të vinin në jetë një program të gjerë punësh publike, 
si, për shembull, shtrimi i rrugëve dhe i trotuareve, instalimi i dritave elektrike dhe i një 
sistemi të ri të ujërave të zeza dhe të drenazhimit, si dhe riorganizimi i departamenteve të 
policisë dhe të zjarrfikëseve. Shërbimet e kominikimit në qytetet më të mëdha, telefoni, 
tramvajet, tuneli mes Bejollusë dhe Gallatës, energjia elektrike, si dhe shërbimet e ujit 
dhe të gazit u modernizuan dhe morën një shtrirje të tillë, saqë, në fillim të Luftës I 
Botërore, Stambolli kishte arritur nivelin e qyteteve kryesore evropiane. Bashkia, 
gjithashtu, punoi për të zgjidhur problemin e popullsisë së qytetit. Refugjatët që kishin 
ardhur në turma që nga viti 1908 dhe refugjatët e rinj që kishin ardhur pas luftërave 
ballkanike u vendosën shpejt jashtë Stambollit. Mirëpo probleme të reja do të lindnin si 
pasojë e zhvendosjeve të popullsisë për shkak të Luftës I Botërore.516 
 
Veç kësaj, një radhë propozimesh për reforma edhe më të ashpra, të propozuara nga Zija 
Gëkalpi për shekullarizimin e mëtejshëm të Perandorisë Osmane njohin majën gjatë 
ditëve të errëta të luftës. Më 26 prill 1913, një rregullim i ri vuri kontrollin shtetëror mbi 
ulemanë dhe mbi gjykatat fetare, duke i detyruar ato që të pranonin autoritetin e gjykatës 
shekullare të apelit (Mahkeme-i Temyiz) në shumë fusha.517 Kadinjve iu imponuan 
standarde shtetërore të arsimimit dhe të përgatitjes dhe një medrese e re, e kontrolluar nga 
shteti, u hap në Stamboll për të përgatitur alimët që dëshironin të shërbenin si gjykatës në 
gjykatat fetare.518 Provime shtetërore, të drejtuara nga shejhulislami, u vendosën për të 
vënë në provë përgatitjen dhe aftësinë e tyre.519 Të gjithë nëpunësit e dorës së dytë të 
gjykatave fetare u vunë nën kontrollin e Ministrisë së Drejtësisë520 dhe rregullime të reja 
kufizuan autoritetin e gjykatave fetare, duke u dhënë përparësi atyre shekullare.521 
 
Dhe ky ishte vetëm fillimi. Në vitin 1915, Gëkalpi propozoi shekullarizimin e plotë të 
gjykatave fetare, të shkollave dhe të fondacioneve fetare, si dhe kufizimi e veprimtarisë 
së shejhulislamit në funksione krejtësisht fetare. Ky program u vu në jetë përmes një 
radhe masash të marra në dy vitet që pasuan. Në fund të prillit 1916, shejhulislami u 
largua nga qeveria dhe zyra e tij u kthye nga një ministri në një departament. Më 25 mars 
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1915, të gjitha gjykatat e Sheriatit, si dhe të gjitha gjykatat e organizuara nga Ministria e 
Fondacioneve Fetare për t’u kujdesur për pronat që u përkisnin fondacioneve dhe 
jetimëve, u vunë nën autoritetin e Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa vendimet e gjykatave 
fetare iu nënshtruan rimarrjes në shqyrtim nga gjykatat shekullare të apelit. Kadinjtë, 
tashmë, emëroheshin, mbikëqyreshin, transferoheshin dhe shkarkoheshin nga Ministria e 
Drejtësisë në përputhje me të njëjtat rregulla dhe standarde që zbatoheshin në gjykatat 
shekullare.522 Të gjithë anëtarët e tjerë të ulemasë u vunë nën kontrollin e drejtpërdrejtë të 
qeverisë dhe rrogat e pensionet e tyre u vunë në një shkallë të krahasueshme me atë të 
nëpunësve të tjerë civilë.523 Pronat e fondacioneve fetare u vunën nën kontrollin e 
Ministrisë së Financave.524 Shkollat fetare u vunë nën kontrollin e Ministrisë së 
Arsimit,525 që dërkoi drejtorët e vet për të modernizuar stafet dhe programet mësimore. 
Në Ministrinë e Financave u ngrit një departament i ri për fondacionet për të administruar 
çështjet financiare të pronave të fondacioneve, të shkollave fetare dhe të xhamive të 
mbështetura prej tyre, ndërsa të ardhurat shtesë do të dërgoheshin drejtpërdrejt në 
Thesarin Perandorak për përdorim të përgjithshëm. Në këtë mënyrë, shejhulislamit iu 
lanë vetëm funksionet këshilluese fetare. Madje edhe këto u vendosën nën kontrollin e 
një departamenti të ri, të quajtur “Daru’l-Hikmetu’l-İslamiye” (Shkolla e Urtësisë 
Islame), të ngritur pranë zyrës së tij.526 Një këshill shejhlerësh (Meclis-i Meşayih), i 
organizuar për të kontorlluar të gjitha teqetë dhe lozhat e dervishëve, siguronte zhvillimin 
e veprimtarive të tyre në përputhje të plotë me ligjin.527 Shekullarizimi i shpejtë i 
shkollave dhe i gjykatave premtonte fundin e dualizmit që Gëkalpi dhe pasuesit e tij 
kishin kritikuar. Por edhe kjo nuk ishte e gjitha. Kur lufta arriti kulmin e saj, më 7 nëntor 
1917, u shpall Kodi i Familjes. Megjithëse ai përfshinte rregullat themelore të Sheriatit, si 
dhe të ligjit çifut dhe të krishterë në lidhje me çështjet e divorcit, martesës dhe të 
marrëdhënieve të tjera familjare për shtetasit e të gjitha besimeve fetare, marrja nga shteti 
e forcës ligjore për të vënë në zbatim këto rregulla e çoi shekullarizmin përpara në 
mënyrë të dukshme. Marrëveshja martesore u kthye në një marrëveshje shekullare dhe, 
përveç përmendjes së kodeve fetare në ligj, ajo u bë, në thelb, çështje e rregullimeve 
ligjore shekullare.528 
 
Gëkalpi i priu rrugës për emancipimin e gruas gjatë periudhës së KBZH-së, duke 
përkrahur reformat ligjore që u jepnin atyre një pozitë të barabartë me burrat në martesë 
dhe në trashëgimi, reformat arsimore që u krijonin atyre mundësi për të siguruar të njëjtin 
lloj të arsimit shekullar sikurse edhe burrat, si dhe reformat shoqërore dhe ekonomike që 
u lejonin atyre pjesëmarrje të plotë dhe të barabartë në jetën shoqërore dhe ekonomike, si 
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dhe në atë profesionale.529 Arsimimi fillor dhe i mesëm për vajzat u shtri gjerësisht nga 
Minisria e Arsimit dhe gratë u pranuan në shkollat e larta. Liceu i parë vetëm për gra u 
hap në vitin 1911. Shkollat tregtare për gra u ngritën për t’u mësuar atyre jo vetëm që të 
gatuajnë e të qëndisin, por edhe që të sigurojnë jetesën duke punuar si sekretare, 
infermiere e në punë të ngjashme. Gratë e qyteteve filluan të punojnë në mjedise të 
hapura, jo vetëm në fabrika të tekstilit dhe të duhanit për të zëvendësuar burrat e përfshirë 
në ushtri, por edhe në tregti e dyqane. Ato filluan të mënjanojnë hapur ferexhenë dhe të 
shfaqen në stilin evropian të veshjes shumë kohë përpara se masa të tilla të merreshin nga 
Republika. Në qytetet kryesore u ngritën shoqatat për mbrojtjen e të drejtave të grave. 
Gratë e çliruara u vunë në krye të luftës për drejtësi, të udhëhequra nga një ndër ndjekëset 
më të shquara të Gëkalpit, romancierja Halide Edip (Adëvar). Një ligj i vitit 1916 u lejoi, 
së fundi, grave që të kenë të drejtën e ndarjes nëse bashkëshortët e tyre thyenin kurorën, 
nëse dëshironin të merrnin gra të tjera pa lejen e bashkëshortes së parë apo nëse shkelnin 
marrëveshjen martesore, duke goditur, në këtë mënyrë, traditat e kaluara.530 
 
Megjithatë, gratë ishin ende larg barazisë së plotë. Ato nuk mund të shkonin në shoqërinë 
e burrave e, madje, as të bashkëshortëve të tyre, në vende tubimesh të hapura si teatrot 
dhe restorantet, por ishin të detyruara të qëndronin në zona të ndara posaçërisht për to. Në 
shkolla të larta dhe në universitete, ato nuk mund të merrnin pjesë në klasa të përbashkëta 
me meshkujt, por, për të ndejekur ligjëratat dhe mësimet, u duhej të shkonin në klasa të 
veçanta ose në seksione të ndara me perde nga pjesa tjetër e klasës. Ato nuk mund të 
pinin duhan hapur apo të përshëndesnin në rrugë burrat e njohur prej tyre. Traditat 
popullore që kufizonin marrëdhëniet e djemve me vajzat dhe siguronin martesa me 
shkuesi qëndronin ende në fuqi. Gratë në fshatra mbeteshin të lidhura pas vullnetit të 
burrave të tyre, sipas traditave të trashëguara ndër shekuj. Megjithatë, përparimet e bëra 
për gratë e qyteteve ishin të jashtëzakonshme dhe mundësuan që emancipimi i plotë i 
grave, i vendosur ligjërisht, më pas, nga Republika, të ndodhte shpejt e pa ndonjë 
kundërshti domethënëse.531 
 
Perandoria u modernizua edhe në shumë mënyra të tjera gjatë kohës së KBZH-së. 
Elektriciteti dhe telefoni u bënë të zakonshëm, në fillim në ndërtesat zyrtare dhe tregtare 
e, më vonë, edhe në shtëpitë e të pasurve. Mundësitë e higjienizimit dhe pastërtia e 
përgjithshme u përmirësuan dukshëm. Në vitin 1912 u futën avionët dhe ushtria osmane 
pati forcën e vet ajrore në Luftën I Botërore.532 Sistemi i dyfishtë i kalendareve 
myslimane dhe evropiane, të mbështetur, përkatësisht, në vitin diellor dhe hënor, që ishte 
pranuar në kohën e Selimit III dhe ishte zgjeruar më tej gjatë Tanzimatit, u zëvendësua 
tani nga kalendari diellor, ndërsa kalendari i vitit hënor mbeti në përdorim vetëm për 
veprimtaritë fetare.533 Sistemiet islame të kohës dhe të masës, megjithatë, mbetën në fuqi 
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bashkë me të barasvlefshimit e tyre evropianë deri në shmangien e tyre të plotë nga 
Republika në vitin 1926.534 
 
Pas humbjeve të rënda në Luftën Ballkanike, nevoja për të modernizuar forcat e 
armatosura u njoh dhe u pranua plotësisht. Një mision ushtarak gjerman erdhi të 
ndihmojë qeverinë për këtë. Gjeneral Liman fon Sanders (von Sanders) u emërua, 
fillimisht, si komandant i Armatës së Parë në Stamboll (nëntor 1913), gjithashtu, me të 
drejtën për të drejtuar veprimtaritë e të gjithë oficerëve gjermanë në shërbimin osman. 
Mirëpo për shkak se fuqitë e tjera, me në krye Francën dhe Anglinë, kishin frikë se mos 
kjo do t’i siguronte Gjermanisë kontrollin e ushtrisë osmane, u arrit një marrëveshje, 
sipas së cilës gjemeral Fon Sandersi emërohej vetëm inspektor i përgjithshëm i Armatës 
së Parë dhe bashkëpunëtorët e tij, gjithashtu, mbeteshin të varur nga kolegët e tyre 
osmanë. Megjithëse gjermanët vazhduan të luajnë një rol të rëndësishëm në çështjet 
usharake të Perandorisë Osmane para dhe gjatë Luftës I Botërore, shfaqja e arrogancës 
nga ana e tyre u bë shpejt acaruese për shumicën e oficerëve osmanë. Akuzat e Antantës 
së Gjermania, tashmë, kontrollonte ushtrinë osmane ishin krejt të pathemelta, përderisa 
komanda mbetej në duart e osmanëve dhe nën mbikëqyrjen e rreptë të Enverit e të 
njerëzve të tij. Sidoqoftë, me ndihmën e gjermanëve, ushtria osmane u modernizua dhe u 
riorganizua shpejt. Buxheti i saj vjetor thuajse u dyfishua. Sasi të mëdha pajisjesh të reja 
u blenë në Evropë dhe Depoja e Armatimit Perandorak, bashkë me fabrika të tjera 
ushtarake, u modernizuan. Të gjithë ushtarakët e vjetër që kishin udhëhequr ushtrinë gjatë 
luftërave ballkanike u nxorrën në pension ose u zhvendosën në detyra joushtarake, ndërsa 
pjesa e mbetur e ushtarëve të rinj u nxit, iu krijua mundësi që të shpaloste dijet dhe 
energjinë e saj në drejtim. Enveri nxiti iniciativën mes oicerëve dhe ushtarëve, duke 
frymëzuar edhe vetë një shprit besimi dhe rreptësie që ishte goditur rëndë e kishte 
munguar që nga koha e Abdylazizit.535 
 
Menjëherë më pas, Xhemal pashai u ngarkua me modernizimin e forcave detare në të 
njëjtën mënyrë. Emërimi i Fon Sandersit u baraspeshua me emërimi e një misioni detar 
britanik të udhëhequr nga admiral prapavije Sër Artur H. Limpus (Rear Admiral Sir 
Arthur H. Limpus), që i ndihmoi Xhemalit për të organizuar krejtësisht ministrinë. Prirja 
e mëparshme e krerëve të departamenteve për të shmangur përgjegjësinë duke ia përcjellë 
atë këshillit detar mori fund përmes shfuqizimit të këtij të fundit. Pastaj, admiraliati u 
riorganizua në departamente teknike autonome, drejtuesve të të cilave iu ngarkua 
përgjegjësia për zhvillimin dhe vënien në jetë të planeve të reformës, ndërsa përgjegjësia 
e kryeadmiralit u kufizua në çështjet e planifikimit, të stërvitjes dhe të drejtimit të luftës. 
Kantieret perandorake të anijeve në Samsun, Izmir, Bejrut dhe Basra u vunë, gjithashtu, 
në punë duke konkurruar me njëri-tjetrin për të parë se cili prej tyre und të ndërtonte 
anijet më të shumta dhe më të mira në kohën më të shkurtër. Duke qenë se, në ushtri, 
shumica e oficerëve të vjetër ishin nxjerrë në pension, komanda iu kalua të rinjve 
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 400 

entuziastë e të sapodiplomuar të akademisë detare. Britanikëve iu kërkua, gjithashtu, me 
ngulm ndërtimi i dy anijeve luftarake që ishin porositur kohë më parë. Për të siguruar 
pagesat e fundit, u hap një fushatë e ndihmës popullore dhe u vunë kuti grumbullimi të 
hollash në shkolla, në spitale, pranë xhamive, në kafane e në stacione hekurudhore. Edhe 
fëmijët e shkollave dhanë ndihmesën e tyre në këtë fushatë dhe anijeve iu vunë emrat 
sipas sulltanit të parë dhe sipas sulltanit që mbretëronte në atë kohë (“Sulltan Osman” dhe 
“Reshadije”). U bënë, gjithashtu, përgatitje për ceremoni patriotike të kushtueshme kur u 
planifikua dërgimi i anijeve, në gusht 1914, në kuadrin e projektprogramit të detyruar të 
riarmatimit që synonte të siguronte që nderi i perandorisë të mos cenohej më kurrë.536 
 
Turqit e rinj, që punonin plot zell për të mos lejuar asnjë fuqi të vetme të madhe që të 
kapërcente perandorinë, ndoqën një politikë të kujdesshme të balancimit të ndikimit 
politik, ekonomik dhe ushtarak të Britanisë, të Francës dhe të Gjermanisë. Megjithëse, në 
dukje, Gjermanisë iu njoh përparësi, siç ankoheshin shpesh kundërshtarët evropianë të 
atij vendi, ky nuk ishte veçse fillimi. Për të krijuar siguri, një numri firmash gjermane iu 
lejua të investojën në hekurudhat osmane, veçanërisht në hekurudhën e re të Bagdadit, 
por, krahas një rritjeje të qëndrueshme të zhvillimit ekonomik gjerman në Perandorinë 
Osmane, ajo mbetej shumë prapa Britanisë dhe Francës në investime e përgjithshme, si 
dhe në importe dhe eksporte. Franca ende vazhdonte të mbante nën kontroll Komisionin e 
Borxhit Publik Osman dhe, bashkë me Britaninë, kontrollonte Bankën Osmane, e cila 
kishte një monopol të ligjshëm mbi në lëshimin e bankënotave dhe financonte rregullisht 
për deficitet financiare të thesarit. Për t’i baraspeshuar më tej mbizotërimin gjerman dhe 
britanik në forcat e armatosura, ushtarakë francezë u përfshinë për të modernizuar 
xhandarmërinë dhe për të futur organizmin dhe metodat e reja në Ministrinë e Financave 
gjatë dy viteve të fundit para luftës.537 
 
Në përgjigje të nxitjeve të vazhdueshme të nacionalistëve turq dhe në reagim ndaj 
tragjedisë së luftërave ballkanike, opinioni zyrtar dhe popullor bëri fuqishëm përpara 
drejt nacionalizmit turk. Më 22 mars 1912, Shoqëria e Mëmëdheut Turk (Türk Yurdu 
Cemiyeti) u zëvendësua nga Vatra Turke (Türk Ocağı), në të cilën u përfshinë shumë prej 
krerëve të mëparshëm, por ku u vu re edhe nevoja e ngutshme për drejtues të tjerë, si 
Halide Edip Adëvar (Adıvar), Ahmet Agaollu (Ağaoğlu), Fuat Qypriliu (Köprülü) e të 
tjerë, që do të viheshin në krye të luftës për të drejtat kombëtare të turqve në vitet që do të 
pasonin. Duke u organizuar, tashmë, sipas shembullit të vetë KBZH-së, Vatra Truke 
ngriti njësitë e saj në çdo qytet, shkollë dhe organizatë publike të hapur. Vatra Turke 
ishte, kryesisht, një organizatë jopolitike. Detyra e saj ishte të luftonte idetë e osmanizmit 
dhe të islamizmit dhe të bindte popullin turk të perandorisë se ai do të mund të mbijetonte 
vetëm nëse do të pranonte idealiet e nacionalizmit turk, siç ishin zhvilluar, kryesisht, prej 
Gëkalpit. U nxit pjesëmarrja e turqve në fushat e ekonomisë dhe të qeverijsjes që, më 
parë, ishin monopolizuar nga joturqit. U vendosën kontakte me turqite jashtë perandorisë 
dhe, për herë të parë, u bë një përpjekje për t’iu kundërvënë propagandës së organizatave 
të pakicave në Evropë. Me nxitjen e Vatrës, nëpër perandori u ngritën shoqëritë e arsimit 
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për të rritur, ku u mësohej bujqve dhe njerëzve të fshatit gjuha dhe historia turke. Këto 
shoqëri synonin të zhvillonin një vetëdije të trashëgimisë kulturore turke. U ushtrua trysni 
mbi qeverinë për të rritur përdorimin e turqishtes në tregtinë zyrtare dhe për të larguar 
shumë arabë që ishin përfshirë në administratë nga Abdylhamiti. U nxit përdorimi i 
turqishtes si gjuhë parësore e tregitsë në organizmat tregtare e në shkollat e huaja dhe në 
ato të pakicave. Pas hyrjes së shkollave dhe gjykatave fetare nën kontrolloin e qeverisë, 
në to filloi të mbizotëronte turqishtja dhe jo arabishtja. 
 
Në mënyrën si u zhvillua gjatë kohës së KBZH-së dhe si u zbatua gjatë Republikës, 
nacionalizmi turk ishte, kryesisht, një forcë ndërtuese më shumë se shkatërruese që 
synonte t’i bindte pjesëmarrëit e vet që të ndërtonin shoqërinë dhe kombin e tyre me 
forcat e veta, duke synuar që të zhdukte vetëm ato elemente diskriminimi që i kishin 
ndaluar ata ta bënin këtë, si dhe duke i ftuar të gjitha grupet etnike që nuk ishin turke që 
të pranonin kombësinë e re dhe t’i bashkoheshin përpjekjes për të ndërtuar një komb të ri 
në vend të një perandorie në rënie. Mirëpo nuk qe e thënë. Ndërsa turqit po fillonin të 
kërkonin identitetin e tyre kombëtar, themelet e unitetit islam u rrënuan dhe kjo çoi në 
zhvillimin e lëvizjes kombëtare arabe në atë masë që lehtësoi shpërbërjen e perandorisë 
menjëherë pasi filloi lufta. 
 
 
 
Perandoria Osmane futet në luftë 
 
Përfshirja e osmanëve në Luftën I Botërore dhe, për më tepër, në krahun e fuqive të 
Bllokut Qendror, natyrisht që nuk ishte e pashmangshme. Pavarësisht nga zjarri patriotik 
që sapo kishte filluar të lindte, shummica e anëtarëve të qeverisë dhe të KBZH-së, si dhe 
vetë populli turk, e kuptonin se Perandoria nuk ishte në gjendje të përballonte një 
përpjekje të madhe ushtarake menjëherë pas asaj radhe luftërash që kishin pakësuar tej 
mase popullsinë, financat dhe forcat e saj të armatosura. Megjithëse Gjermania i ishte 
vënë ndërtimit të ushtrisë së re, ajo nuk priste nga Porta që të mund të jepte ndonjë 
ndihmesë domethënëse ushtarake edhe nëse do të vendoste të bashkohej me fuqitë e 
Bllokut Qendror. Modernizimi vetëm sa kishte filluar. Veç kësaj, shumica e anëtarëve të 
KBZH-së dhe e popullsisë ndihej ende më pranë Britanisë dhe Francës sesa Gjermanisë. 
Autokracia dhe ushtarakizmi gjerman bënin për vete vetëm Enverin dhe ata oficerë që 
kishin marrë njëfarë përgatitjeje dhe arsimimi në Gjermani, por ata nuk ishin në gjendje 
të mbizotëronin në politikën osmane të asaj kohe dhe çdo lloj ndikimi që ata kishin duket 
të ketë hasur në kundërshtimin e Xhemalit dhe të flotës, e cila mbështeste Antantën 
Treshe ose, më mirë akoma, asnjanësinë. 
 
Mirëpo pas kulisave, Enveri po i hapte me shkathtësi rrugën një aleance me Gjermaninë. 
Arsyetimi i tij ishte i thjeshtë. Nëse lufta shpërthente, Rusia, me siguri, do të përpiqej të 
zgjeronte fitimet e saj në kurriz të Perandorisë Osmane, veçanërisht në lindje, ku ata 
vazhdonin të nxisnin terrorizmin dhe agjitacionin armen. Me pjesëmarrjen e Rusisë në 
bllokun e Antantës, do të ishte e vështirë të sigurohej mbrojtja e Anglisë dhe e Francës. 
Nga ana tjetër, Gjermania nuk kishte synime territoriale në Lindjen e Mesme. Interesat e 
saj strategjike kërkonin kufizimin e zgjerimit të mëtejshëm të Rusisë. Ndërsa aleatët e saj 
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austriakë kishin lakmuar gjatë tokat osmane, përfitimi i tyre në Bosnjë dhe Hercegovinë 
kishtë rritur problemet e pakicave në një shkallë të tillë që atyre vështirë se do t’u shkonte 
mendja t’i shtonin territore të tjera sllave zotërimeve të tyre. Xhemali, në të vërtetë, bëri 
disa përpjekje për t’iu afruar Antantës në fillim të vitit 1914 në mënyrë që t’u kundërvihej 
përpjekjeve të Enverit, por Britania dhe Franca e hodhën poshtë me ashpërsi ofertën e tij. 
Gjermania, nga ana e saj, e vetme mes fuqive të mëdha, dukej se dëshironte të bashkohej 
me osmanët në aleancë të hapur. Megjithatë, duke qenë se një lidhje e mundshme me 
Gjermaninë haste në një kundërshtim të gjerë popullor, bisedat u zhvilluan në mënyrë të 
fshehtë, vetëm në prani të kryevezirit dhe të ministrit të jashtëm, Selim Halimit, si dhe të 
Enverit që ishtë përfshirë që në fillim. Traktati i aleancës u nënshkrua vetëm më 2 gusht 
1914, pasi lufta kishte filluar, tashmë, në Evropë. Ai parashikonte ndërhyrjen osmane në 
mbështetje të fuqive të Bllokut të Qendrës vetëm nëse mbështetja e Gjermanisë për 
Austrinë në krizën serbe (Austria i kishte shpallur luftë Serbisë më 28 korrik), e çonte atë 
në luftë me Rusinë; gjë që ndodhi, në të vërtetë, vetëm katër ditë më pas, më 6 gusht. 
Osmanët pranuan të lënë misionin e Fon Sandersit “me një ndikim të ndjeshëm në 
drejtimin e përgjithshëm të ushtrisë” dhe Gejrmania, në shkëmbim, pranoi të mbronte 
tërësinë tokësore të Perandorisë Osmane kundër Rusisë. Marrëveshja do të mbahej e 
fshehtë dhe do të bëhej e njohur vetëm kur palët të vendosnin ta vinin atë në zbatim.538 
Xhemali dhe anëtarët e tjerë të qeverisë nuk dinin asgjë për marrëveshjen deri pas 
nënshkrimit të saj dhe, ndërsa disa ngurruan, më në fund, u bindën që të vepronin sipas 
saj, pasi ajo ishte, tashmë, një punë e kryer dhe i siguronte, gjithashtu, perandorisë 
mbrojtjen nga lakmia ruse; mbrojtje, kjo, që Britania dhe Franca kishin kundërshtuar ta 
siguronin.539 
 
Problemi krysor që kishin, tani, krerët e qeverisë ishte që ta bënin perandorinë të 
përmbushte detyrimet, për të cilat ata ishin marrë vesh, përballë kundërshtimit të 
përgjithshëm popullor, si dhe të kapërcenin nevojën ligjore që marrëveshja të miratohej 
nga dhoma e deputetëve përsa kohë që ajo ishte e mbledhur. Problemi i dytë u zgjidh 
duke e detyruar sulltanin që t’i ndërpriste punimet e dhomës deri në nëntor, menjëherë 
pasi ajo miratoi buxhetin e vitit fiskal 1914, si dhe disa masa të veçanta për rekrutim në 
rast lufte.540 Marrëveshja vazhdoi të mbetet e fshehtë me shpresën e siguroimit të 
dërgimit të anijeve të luftës nga Britania, dhe me një censurim të ashpër të shtypit për t’u 
siguruar që asnjë lajm nuk do të dilte jashtë. Pas largimit të deputetëve, qeveria mundi të 
lëshojë një radhë ligjesh të përkohshme me pëlqimin e sulltanit, të cilat i nënshtroheshin 
vetëm domosdoshmërisë së miratimit të tyre në të ardhme nga parlamenti. Në këtë 
mënyrë, qeveria mundi të nxjerrë plot ligje e rregullime që përgatisnin rrugën për 
mobilizim të përgjithshëm.541 Opinioni publik mbetej përsëri një problem, por Britania, 
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në këtë rast, i siguroi qeverisë osmane ndihmën që i duhej. Në fillim të gushtit, dy anijet e 
ndërtuara në Angli ishin gati. Ekuipazhet osmane u dërguan atje për t’i marrë ato. Në 
Stamboll u programiua “Java e Forcave Detare”, me ceremoni të tepruara që do t’u 
uronin mirëseardhjen anijeve më të mëdha e më bashkëkohore të flotës. Mirëpo më 3 
gusht, pa ndonjë paralajmërim dhe, mesa duket, pa pasur ndonjë dijeni për marrëveshjen 
osmano-gjarmane që sapo ishte nënshkruar, Uinston Çërçilli, lord i parë i admiraliatit, 
njoftoi papritur se, duke marrë parasysh konfliktin evropian që po lindte, kishte dhënë 
urdhër që anijet t’i liheshin në përdorim forcave detare britanike. Një zemërim i 
jashtëzakonshëm mbarëpopullor pushtoi Perandorinë Osmane. Mijëra fëmijë shkollash që 
kishin dhënë ndihmesën e tyre për ndërtimin e anijeve u lëshuan nëpër rrugë për të 
protestuar kundër këtij shembulli të asaj që dukej të ishte pabesi dhe fanatizëm 
britanik.542 Dukej të kishte shumë të ngjarë që shpallja e aleancës me Gjermaninë, në këtë 
çast, do të ishte mirëpritur pa ngurrim. 
 
Mirëpo, në këtë pikë, shumica e ministrave që ishin në dijeni të marrëveshjes fillestare 
kishin filluar të tërhiqeshin. Nuk ishte e sigurt që Gjermania do të fitonte në perëndim. 
Gjermania po i kërkonte, gjithashtu, Portës që ta mbështeste gjallërisht atë dhe Austrinë 
kundër Rusisë, por Sait Halimi, në shkëmbim, kërkonte mbrojtje ormale kudnër sulmeve 
të mundshme ballkanike e, madje, edhe Enveri po kërkonte, në shkëmbim të 
mbështjetjes, ishujt e Egjeut dhe Trakën Perëndimore, ndërsa Greqia dhe Bullgaria, sipas 
tij, duhej të dëmshprëbleheshin gjetkë.543 Sidoqoftë, në këtë pikë të zhvillimit të 
ngjarjeve, dy anije të tjera lufte u siguruan Gjermanisë dhe Enverit mjetet e leverdisshme 
për të fituar hyrjen e Perëndorisë Osmane në luftë. Dy kryqëzorë të skuadronit gjerman të 
Mesdheut, “Goben” dhe “Breslau”, kishin bombarduar bazat frënge në Afrikën e Veriut 
(3 gusht) dhe pastaj kishin hyrë në Mesdheun Lindor, ndërsa forcat detare britanike ishin 
vënë në ndjekje të tyre. Enveri u mundësoi atyre që të kalonin nga ujërat osmane (11 
gusht). Kur Britania protestoi se osmanët, si të paanshëm, nuk mundeshin as t’i strehonin 
anijet dhe ekuipazhet e tyre dhe as t’i nxirrnin ato për luftim, anijet i kaluan flotës 
osmane përmes një shitjeje fiktive. Atyre iu dhanë emrat “Jauz Sulltan Selim” (Yavuz 
Sultan Selim) dhe “Midili” (Midilli), ndërsa admirali Sushon (Souchon) u emërua 
komdandant i flotës osmane të Detit të Zi. Ekuipazhit të flotës iu dhanë fese dhe uniforma 
osmane dhe ai u regjistrua si pjesë e forcave detare të sulltanit.544 Shumica e anëtarëve të 
qeverisë vazhduan ta kundërshtojnë hyrjen në luftë, të paktën, derisa u siguruan masat 
mbrojtëse të dëshiruara. Enveri dhe Xhemali përkrahnin politikat që do ta fusnin 
perandorinë në luftë në krah të Gjermanisë, ndërsa Talati ndërmjetësonte mes dy grupeve. 
Gjermania, tani më shumë se kurrë, mezi po e priste hyrjen e osmanëve në luftë dhe 
propozonte slme ndaj Krimesë dhe përreth Deitit të Zi kundër Odesës dhe drejt Kanalit të 
Suezit për të tërhequr në ato anë rusët dhe britanikët. Britania dhe Rusia, sidoqoftë, 
filluan të nxisin asnjanësinë e osmanëve dhe nisën bisedimet për të siguruar garancitë e 
kërkuara prej kohësh për pavarësinë dhe tërësinë tokësore të Perandorisë Osmane, duke 

                                                 
542 Irfan and Margarite Orga, “Atatürk”, Londër, 1962, f. 52. 
543 Trumpener, f. 23 – 25. 
544 Trumpener, f. 29 – 31. 



 404 

bërë, madje, lëshime edhe në lidhje me kapitullimet nëse Porta qëndronte jashtë luftës.545 
Baraspesha relative që u shfaq në frontin e perëndimit dhe fitoret e Rusisë në lindje i 
forcuan më tej pozitat e mbështetësve osmanë të paqes dhe iu bënë pengesë Enverit. 
 
Atëherë, Enveri dhe mbështetësit e tij u përpoqën të nxisin më shumë provokime për ti 
detyruar aleatët perëndimorë t’i shpallin luftë Perandorisë Osmane. Më 7 shtator, 
kapitullimet u shfuqizuan, duke i dhënë një goditje të rëndë, veçanërisht, interesave 
ekonomike të fuqive të Antantës.546 Më 14 shtator, Xhemali, si ministër i forcave detare, 
autorizoi admiral Sushonin që të nxirrte anijet e tij në Detin e Zi dhe të sulmonte çdo 
anije a bazë ruse që t’i dilte përpara në emër të qeverisë osmane, duke siguruar, në këtë 
mënyrë, nxitjen e dëshiruar për luftë, por ky urdhër u zbmraps me një kundërurdhër nga 
qeveria.547 Më 1 tetor, detyrimet në doganat osmane, të kontrolluara tradicionalisht nga 
fuqitë e mëdha nëpërmjet kapitullimeve, u ngritën në mënyrë të njëanshme me 4%. Zyrat 
e huaja postare në perandori, përfshirë edhe ato gjermane, u mbyllën dhe u sekuestruan. 
Të huajt në perandori iu nënshtruan ligjeve osmane dhe gjykatave të vendit.548 Enveri, 
personalisht, urdhëroi mbylljen e ngushticave të Dardaneleve dhe të Bosforit për të 
parandaluar Antantën nga ndërhyrja.549 Më 11 tetor, ambasadori gjerman premtoi, në 
mënyrë të fshehtë, dërgimin e 2 milionë kurushëve të arit për qeverinë osmane nëse ajo 
shpallte luftë550 dhe mbërritja e arit më 21 tetor hapi rrugën për veprim. Enveri dhe 
Xhemali i dhanë përsëri Suchonit autoritetin për të sulmuar rusët në Detin e Zi për të bërë 
të detyrueshme shpalljen e luftës, pa marrë, për këtë, mendimin e pjesës tjetër të 
anëtarëve të qeverisë. Më 29 tetor, Sushoni bombardoi bregun rus dhe shkatërroi disa 
anije ruse. Sait Halimi dhe Xhaviti u xhindosën tej mase dhe e detyruan Enverin t’i 
dërgojë Sushonit një urdhër armëpushimi, si dhe një kërkesë faljeje për qeveritë e 
Antantës.551 Mirëpo ishte tepër vonë. Kërkesa e faljes, nga ana e Enverit, përmbante 
pretendime se incidentet, në të vërtetë, ishin nxitur nga flota ruse e Detit të Zi. Më 2 
nëntor, Rusia u përgjigj me shpalljen e luftës ndaj Perandorisë Osmane. Britania dhe 
Franca e bënë këtë tri ditë më vonë. Britania shpalli aneksimin e Qipros dhe, menjëherë 
pas kësaj (18 dhjetor), pavarësinë e Egjiptit nën mbrojtjen britanike. Kediv Abas Hilmiu, 
që, në atë kohë, ndodhej në Stamboll për të vizituar sulltanin, u zëvendësua me Hysejin 
Qamil pashain (Hüseyin Kâmil Paşa), birin e kedivit të vjetër, Ismailit. Që më 11 nëntor, 
sulltani ishte përgjigur me shpalljen e luftës dhe, duke shfrytëzuar pretendimin e tij për të 
qenë kalif, kishte shtuar edhe shpalljen e luftës së shenjtë kundër Antantës, duke u 
kërkuar të gjithë myslimanëve, veçanërisht atyre që ndodheshin në vendet në zotërim të 
Rusisë dhe të Britanisë, që të bashkoheshinë në këtë fushatë kundër të pafeve. Pagimi i 
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interesave për të gjitha marrëveshjet e borxheve publike nga investues të kombeve 
armiku u pezulluar, duke e çliruar, kështu, Portën nga një barrë mjaft e rëndë financiare, 
të paktën deri në përfundim të luftës, dhe duke i shtuar më shumë plasaritje rendit në 
thërrmim të shoqërive evropiane (17 dhjetor 1914).552 
 
 
 
 
Mobilizimi për luftë dhe kontrolli ushtarak gjerman 
 
Në Stamboll, shpallja e luftës u pasua nga mobilizimi i përgjithshëm. U vendosën tatime 
të reja e të rënda lufte dhe jomyslimanëve iu kërkua përsëri të paguanin taksën shtesë të 
rekrutimit. U siguruan pensione për familjet e zyrtarëve të thirrur në ushtri. Mbledhja e 
parlamentit u shty, në mënyrë që masat shtesë të mund të merreshin pa vonesë. Enveri 
vendosi të marrë komandën e të gjitha veprimeve luftarake osmane në Anadollin lindor 
dhe Xhemali mori nën kontroll Sirinë, por që të dy nuk i lëshuan vendet e ministrave dhe 
pozitën e kontrollit në Stamboll. Liman fon Sanders, që pëlqente të kishte një rol aktiv, u 
bë, fillimisht, komandant i Armatës së Parë, duke mbajtur nën kujdes Stambollin dhe 
rrethinat e tij, por më pas mori vendin e Xhemalit si komandant në Siri, ndërsa ky i fundit 
u përqendrua në veprimtarinë e tij si ministër. Kyreasistenti i Fon Sandersit, gjeneral Fon 
Zekti (von Seeckt), u emërua drejtues i Shtabit të Përgjithshëm Osman, ndërsa Fon der 
Golci (von der Goltz) pasoi Fon Sandersin si drejtues i Armatës së Parë për njëfarë kohe 
dhe, më pas, i Armëtës së Gjashtë në Mesopotami. Fon Falkenhajni (von Falkenayn) u bë 
këshilltar dhe, pastaj, komandant i ushtrisë osmane në Palestinë. Ushtarakë gjermanë u 
vendosën, gjithashtu, në departamente të ndryshme të Ministrisë së Luftës, si ai i 
shërbimit të fshehtë, i hekurudhave, i furnizimeve, i municioneve, i qymyrit dhe i 
fortifikimeve.553 
 
 
 
 
 
Qëllimet dhe strategjia e luftës 
 
Gjermanët e çmuan, fillimisht, ndihmën osmane kryesisht në ato shtete të Ballkanit që i 
ishin bashkuar Antantës, por shumica e atyre shteteve ose qëndruan asnjanëse, ose iu 
bashkuan fuqive të Bllokut Qendror. Rumania po joshej nga të dyja palët, por ajo kishte 
ambicie që përfshinin territore të kontrollua nga pjesëtarët e të dy krahëve: Besarabinë, që 
mbahej nga Rusia, dhe Transilvaninë, Bukovinën dhe Banatin, që mbaheshin nga Austria. 
Secili nga blloqet i premtonte asaj tokat që mbaheshin nga blloku kundërshtar për të 
siguruar ndihmën për vete ose mungesën e ndihmës për palën tjetër, kundrejt pushtimit 
austriak të Serbisë dhe të Galicisë ruse, e cila hapi luftën në vitin 1914. Serbisë, nën 
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sulmin e Austrisë, nuk i mbeti tjetër zgjidhje, veçse t’i bashkohej Antantës, duke 
shpresuar të shpërblehej me Bosnjën dhe Hercegovinën, si dhe me dalje në Adriatik. 
Mirëpo osmanët nuk mund ta arrinin Serbinë, pasi Greqia mbetej asnjanëse, e ndarë mes 
dëshirës së mbretit Kostandin për t’iu bashkuar fuqive të Boshtit Qendror, për shkak të 
marrëdhënies së tij me kaizerin, dhe të kryeministriti Venizellos për t’iu bashkuar 
Antantës në mënyrë që të merrte Stambollin, gjë që dëshirohej edhe nga Rusia, si anëtari 
kryesor i Antantës. Çelësi i vërtetë i zgjidhjes për këtë gjendje ishte Bullgaria, të cilës 
Antanta mund t’i ofronte vetëm trojet Osmane në Trakën Lindore dhe pjesë të 
Maqedonisë të mbajtura nga Serbia gjatë luftërave ballkanike. Ndërsa fuqitë e Bllokut 
Qendror i ofronin asaj troje të mbjtura nga Greqia në Maqedoninë Lindore, si dhe pjesë të 
Dobrucës, që ajo i kishte humbur ndaj Rumanisë në vitin 1913. Në këto kushte, Bullgaria 
u bashkua me Bllokun Qendror më 6 shtator 1915. Pasi Greqia kundërshtoi kërkesën e 
Serbisë për mbështetje sipas aleancës së vitit 1913, forcat e Antantës e pushtuan Greqinë 
(21 shtator 1915) për të ndihmuar Venizellosin që të tregojë epërsi ndaj mbretit, por ata u 
detyruan të tërhiqen, duke u mundësuar aleancës austro-gjermano-bullgare që të pushtojë 
dhe të zërë Serbinë nga të gjitha anët (tetor 1915). Austriakët, gjithashtu, morën 
Shqipërinë, ndërsa një përpjekje e fundit e Antantës për të hyrë në Bullgari përmes 
Maqedonisë greke dështoi dhe bullgarët pushtuan, si rrjedhojë, pjesën më të madhe të 
Maqedonisë. 
 
Ndërsa Bullgaria bashkëpunonte me shumë sukses me Bllokun Qendror, strategjia 
gjermane kërkonte që osmanët të mbaheshin larg ambicieve të tyre në Ballkan, ku ata do 
të përplaseshin me siguri me bullgarët dhe, në vend të kësaj, të përdoreshin kryesisht për 
t’u shërbyer interesave gjermane për të tërhequr e mbajtur rusët dhe britanikët larg 
skenave kryesore të luftës në Evropë. Osmanëve u duhej, kështu, të përparonin në Egjipt 
dhe të pushtonin Kaukazin, me një thirrje për luftë të shenjtë, duke i shtuar përpjekjet e 
tyre në këto fushata, si dhe duke dëmtuar aftësinë e armikut për të mbledhur forcat e tij. 
Gjermania, gjithashtu, synonte të siguronte mbështetjen e qeverisë iraniane kundër Russë, 
por Rusia u përgjigj me pushtimin e pjesës veriore të vendit (nëntor 1915), duke i 
shtrënguar gjermanët që të ngrenë ushtrinë dhe qeverinë e tyre kukull në Kermanshah. 
Kjo i nxiti britanikët që të përgjigjen përgjatë Gjirit Persik, në jug, duke vënë sër Pirsi 
Sajksin (Sir Percy Sykes) në udhëheqje të pushkatarëve persianojugorë, me bazë në 
Shiraz, të cilët, me pak mbështetje nga qeveria e Teheranit, i penguan gjermanët nga 
marrja e ndihmës prej Gjirit Persik dhe i shtrënguan, kështu, ata që të varen krejtësisht 
prej asaj që mund të merrnin nga osmanët dhe nga Fon der Golci në Irak. 
 
Qëllimet e luftës për osmanët, siç ishin përcaktuar nga Enveri dhe bashkëpunëtorët e tij, 
ishin, kryesisht, por jo plotësisht, të njëjta me ato të gjermanëve. Enveri shpresonte vërtet 
ta shfrytëzonte luftën për të rifituar troje në Maqedoni e Traki, si dhe në Anadollin lindor, 
në Egjipt dhe në Qipro. Mirëpo, me rritjen e dëshirave të tij tokësore, ai përfshiu në to 
edhe çlimirin e popullsisë turke të Kaukazit dhe të Azisë qendrore nga tirania ruse dhe 
armene, vendosjen e ndikimit të sulltan-kalifit mbi të gjithë myslimanët e botës, 
veçanërisht të atyre në Indi, si dhe çlirimin përfundimtar të perandorisë nga sundimi 
ekonomik dhe politik i të gjitha fuqive, përfshirë edhe Gjermanisë. 
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Fronti verilindor, 1914 
 
Strategjia gjermane tregoi, në fillim, epërsi dhe Enverit iu desh të përqendrohej, së pari, 
në pikësynimet e tij në lindje. Thuajse menjëherë pasi u bë ministër i luftës, ai filloi të 
përforconte Armatën e Tretë, me bazë në Erzurum, e cila mbulonte gjithë hapësirën e 
Anadollit Verilindor nga liqeni i Vanit, deri në Detin e Zi. Kështu, ai ishte gati për të 
sulmuar me të shpallur lufta. Enveri bëri një përpjekje të fundit për të siguruar 
mbështetjen e shtetasve armenë të sulltanit, por një takim i organizuar në Erzurum me 
krerë armenë nga Rusia, si dhe nga Perandoria Osmane, nuk pati sukses. Rusia u kishte 
premtuar, tashmë, armenëve një shtet autonom që përfshinte jo vetëm zonat nën sundimin 
rus në Kaukaz, por edhe pjesë të rëndësishme të Anadollit lindor. Krerët armenë i thanë 
Enverit vetëm se ata dëshironin të qëndronin asnjanës, por pëlqimi i tyre për rusët ishte i 
dukshëm. Në të vërtetë, menjëherë pas takimit, “disa armenë të njohur osmanë, përfshirë 
një ish-anëtar të parlamentit, ikën vjedhurazi për në Kaukaz për të bashkëpunuar me 
zyrtarët ushtarakë rusë,”554 duke treguar qartë se armenët do të bënin ç’të kishin në dorë 
për të dëmtuar veprimin ushtarak osman. 
 
E megjithatë, Enveri i qëndroi mendimit se forcat osmane të sigurisë ishin mjaft të 
fuqishme për të parandaluar çdo sabotim të armenëve. Kështu, u bënë përgatitje për 
sulmin e dimrit. Ndërkohë, car Nikolla II erdhi vetë në Kaukaz për të bërë planet 
përfundimtare për bashkëpunimin me armenët kundër osmanëve. Në përgjigje të kësaj, 
kreu i Zyrës Kombëtare Armene në Tfilis do të deklaronte: 
 
“Armenët nga të gjitha vendet janë duke nxituar për të hyrë në radhët e ushtrisë së 
lavdishme ruse, për t’i shërbyer me gjakun e tyre fitorës së armëve ruse... Le të valëvitet i 
lirë flamuri rus mbi Dardanele e mbi Bosfor! Me vullnetin Tuaj, Madhëri, le të fitojnë 
lirinë popujt e mbetur nën zgjedhën turke! Populli armen i Turqisë, që ka vuajtur për fenë 
e Krishtit, le të fitojë ringjalljen për një jetë të re e të lirë nën mbrojtjen e Rusisë!”555 
 
Armenët u derdhën përsëri për në ushtritë cariste dhe cari u kthye në Shën Petersburg me 
besim të plotë se, më në fund, atij i kishte ardhur dita që të mbërrinte Stambollin. 
 
Veprimet ushtarake u hapën nga rusët, që shkelën kufirin më 1 nëntor 1914, por osmanët 
i ndalën dhe i zmbrapsën ata pak ditë më vonë. Më 21 dhjetor, vetë Enveri i hoqi udhë 
Armatës së Tretë në një kundërsulm. Ai synonte të shkëpuste linjat ruse të komunikimit 
nga Kaukazi në bazën e tyre kryesore në Kars dhe ta ripushtonte atë bashkë me 
Ardahanin dhe Batumin, si hapin e parë drejt pushitmit të Kaukazit. Çelësi për këtë 
operacion rrethues ishte fshati kufitar i Sarëkamëshit (Sarıkamış), që shtrihej kaluar 
rrugës nga Karsi për në veri. Osmanët arritën ta pushtojnë fshatin më 26 dhjetor, por rusët 
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e rimorën atë. Një kundërsulm rus, që pasoi në janar, solli shpartallimin e ushtrisë 
osmane, me më shumë se tre të katërtat e njerëzve të humbur ndërsa përpiqeshin të 
ktheheshin mbrapsht për të shpëtuar. Morali dhe pozicioni ushtarak i osmanëve në lindje 
u dëmtuan rëndë dhe, në këtë mënyrë, u përgatit rruga për një sulm të ri rus në Anadollin 
lindor, që do të shoqërohej nga një revoltë e hapur armene kundër sulltanit.556 
 
Në fazat e para të fushatës së Kaukazit, rusët kishin treguar mjetet më të mira të 
organizimit të një fushate duke evakuar armenët nga ana e tyre e kufirit për të pastruar 
zonën për betejë, ndërsa armenët largoheshin krejt vullnetarisht.557 Enveri ndoqi këtë 
shembull për të përgatitur anën osmane për t’i bërë ballë pushtimit të pritshëm rus. Krerët 
armenë në Rusi, tani, shpallën mbështetjen e tyre të hapur për armikun dhe dukej se nuk 
mbetej shteg për tjetër alternativë. Do të ishte “e pamundur të përcaktohej se cilët armenë 
do t’i qëndronin besnikë dhe cilët do t’u shkonin pas thirrjeve të udhëheqësve të tyre.” 
Atëherë, me të ardhur pranvera, në mesin e majit të vitit 1915 u dhanë urdhëra për të 
evakuar gjithë popullsinë armene nga provincat e Vanit, të Bitlisit dhe të Erzurumit, që 
ajo të largohej nga të gjitha zonat ku mund të dëmtonte fushatat osmane kundër Rusisë 
ose kundër britanikëve në Egjipt, pëmes rregullimesh ligjore që u bënë për të siguruar 
vendosjen e tyre në qyteza e kampe në zonën e Mosulit, në veri të Irakut. Krahas kësaj, 
armenët që banonin në fshatrat (por jo në qytetet) e rretheve të Kilikjas, si dhe ata të 
Sirisë së veriut do të dërgoheshin në Sirinë qendrore për të njëjtën arsye. U lëshuan 
udhëzime të veçanta për ushtrinë që t’i mbronte armenët nga sulmet e nomadëve dhe t’u 
siguronte atyre ushqim të mjaftueshëm dhe furnizime të tjera për të përballuar nevojat e 
tyre gjatë lëvizjes, si dhe pas vendosjes së tyre në zonat përkatëse. Komandantëve 
osmanë iu dërguan paralajmërime për t’u siguruar që asnjë kurd apo asnjë mysliman të 
mos guxonte të shfrytëzonte këtë gjendje për t’u hakmarrë për vitet e gjata të terrorizmit 
armen. Armenët do të mbroheshin dhe për ta do të tregohej kujdes derisa të ktheheshin në 
shtëpitë e tyre pas luftës.558 Nëpërmjet një ligji plotësues, u sigurua ngritja e një 
komisioni për të regjistruar pronat e disa të shpërngulurve dhe shitjen e tyre në ankand, 
ndërsa të ardhurat do të ruheshin në truste publike deri në kthimin e tyre. Myslimanët që 
dëshironin të zinin ndërtesat e zbrazura mund ta bënin këtë vetëm si qiraxhinj duke bërë 
pagesat përkatëse në trustet publike, si dhe do të pranonin të largoheshin në ndërtesat me 
kthimin e pronarëve fillesatarë. Të shpërngulurit dhe pasuritë e tyre do të ruheshin nga 
ushtria gjatë lëvizjes, si dhe në Irak e në Siri, dhe qeveria do të siguronte kthimin e tyre 
sapo të kriza të ishte kapërcyer.559 

                                                 
556 Hovannisian, “Road to Independence”, f. 45 – 47; Bayur, III/1, f. 349 – 380; W. E. D. 
Allen dhe f. Muratoff, “Caucasian Battlefields”, Kembrixh, 1953, f. 251 – 277; Ali İhsan 
Sabis, “Harb Hatıralarım”, 2 vëll., Ankara, 1951, II, 41 – 160; FO 2416 nr. 70404; FO 
2485; FO 2484, numrat 46942 dhe 22083. 
557 Hovannnisian, “Road to Independence”, f. 47 – 48; FO 2146/70404, 2130/31341. 
558 BVA, “Meclis-i Vükelâ Mazbatları”, vendimet e 14/27 majit dhe tw 17/30 majit 
1331/1915, cituar pjswrisht nga: Bayur, III/3, Ankara, 1957, f. 35 – 40; Düstur2, VI, f. 
609; 27 maj 1915; FO 371/9158, 4376/P.I.O. 206. 
559 Düstur2, VII, 737 – 740, 788; FO 371, Dosja 4241, Nr. 170751. 
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Gjatë pjesës tjetër të luftës, një masë e madhe e armenëve në perandori u vranë ose u 
zhdukën. Armenët pretendojnë afro 2 milionë armenë u masakruan, por numërimi i të 
vdekurve nuk është bërë kurrë dhe numri i tyre i përgjithshëm mund të nxirret vetëm me 
hamendje. Këto pretendime janë të mbështetura në hamendjen se popullsia armene në 
perandori, para luftës, ishte 2.5 milionë. Mirëpo, sipas numërimit osman të popullsisë, të 
kryer në vitin 1914, ajo nuk i kapërcente të 1.3 milionët. Gjysma e kësaj popullsia 
banonte në zonat e prekura nga shpërnguljet, por duke mbajtur parasysh se banorët e 
qyteteve u lejuan të qëndrojnë, duket se vetëm afro 400,000 njerëz u shpërngulën në vitet 
1915-16. Krahas kësaj, afro 700,000 armenë u larguan për në Kaukaz, në Evropën 
Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke llogaritur se 100,000 
qëndruan në Turqi pas luftës, mund të arrihet në përfundimin se afro 300,000 armenë 
vdiqën nëse pranohen të dhënat për numërimin osman të popullsisë, ose 1.3 milionë, nëse 
përdoren shifrat armene.560 
 
Armenët janë, gjithashtu, të mendimit se vdekjet erdhën si pasojë e një politike të 
paramenduar genocidi nga qeveria osmane. Kjo akuzë është përsëritur nga komisione të 
ndryshme evropiane gjatë dhe pas luftës. Mirëpo regjistrat e qeverisë osmane nuk e 
mbështesin këtë pohim. Përkundrazi, ato nxjerrin në pah përpjekje të shumta për të hetuar 
dhe përmirësuar një gjendje, në të cilën 6 milionë njerëz – turq, grekë, arabë, armenë, 
hebrenj e të tjerë – u vranë në një gërshetim revoltash, sulmesh banditeske, masakrash e 
kundërmasakrash, urije e sëmundjes, të përzier në pushtime të huaja shkatërrimtare e të 
egra, prej të cilëve e gjithë popullsia e perandorisë, si myslimanët, ashtu edhe 
jomyslimanët, patën viktimat dhe keqbërësit e tyre.561 Për të përcaktuar shkallën e saktë 
të fajit dhe të përgjegjësisë që mund t’u ngarkohet secilës nga palët e përfshira, janë të 
nevojshme studime të mëtejshme e të gjera. 
 

                                                 
560 Figura të popullsisë osmane janë të dokumentuara në faqet 239 – 245. Raporti më i 
mirë për lëvizjet dhe pretendimet armene mund të gjenden në: Richard Hovannisian, 
“The Ebb and Flow of the Armenian Minority in the Arab Middle East”, Middle East 
Journal, 28 (974), 20, si dhe “Republic of Armenia”, I, 126; figura mbi emigrimin nga 
Perandoria Osmane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dhënë në Departamentin e 
Drejtësisë të SHBA, “1975 Annual Report”, Immigration and Naturalization Service, 
Uashington, D.K, 1975, f. 63 – 64. 
561 Raporti më i mirë i përgjithshëm i shpërnguljeve dhe i gjendjes së përgjithshme mes 
armenëve në Anadolli është: Bayur, II/3, f. 18 – 100, III/3, f. 35 – 59, që riprodhon shumë 
dokumente të fshehta nga takimet e qeverisë osmane, të mbajtura gjatë luftës. Analizimi i 
hollësishëm i të njëjtave dokumente nuk ka treguar fshirje apo teprime të mëdha nga ana 
e Bajurit dhe nuk ka sjellë prova për të mbështetur akuzat për bashkëfajësi zyrtare. Shih, 
gjithashtu: BVA, “Bab-ı Âli Evrak Odası”, dosjet numër 176908, 189354, 203987 dhe 
148765, si dhe FO 2130/11985, FO 2488/108070. Paraqitja më e besueshme e çështjes 
armene është: Hovannisian, “Road to Independence”, f. 48 – 55. Shih, gjithashtu: FO 
371/4241/170751. 
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Në prill të vitit 1915, qysh përpara se të lëshoheshin urdhërat e shpërnguljes, dashnakët 
nga Armenia ruse organizuan një revoltë në qytetin e Vanit, 33,789 armenët e të cilit 
përbënin 42.3 përqind të popullsisë, e cila i afrohej më shumë një shumice armene se çdo 
qytet tjetër në perandori. Krerët armenë vendës u munduan të përmbajnë ndjekësit e tyre, 
duke qenë të vetëdijshëm se ata do të vuanin nga çdo konflikt i zgjatur me shumicën 
myslimane, por ata zëri i tyre u mbulua prej agjitatorëve nga veriu, të cilët premtonin 
ndihmën ushtarake ruse vetëm nëse armenët do të tregonin besnikërinë e tyre ndaj carit 
duke dhënë ndihmesën e tyre për të përzënë myslimanët. Ushtria ruse e Kaukazit, 
gjithashtu, filloi një sulm kundër Vanit me ndihmën e një force vullnetarësh armenë, të 
rekrutuar nga refugjatët nga Anadollia, si dhe nga banorët vendës të Kaukazit. Ata u 
nisën nga Erivani më 28 prill 1915, vetëm një ditë pas lëshimit në Stamboll të urdhërave 
të shpërnglujes dhe shumë kohë përpara se lajmet për këto urdhëra të mbërrinin tek ata, 
dhe mbërritën në Van më 14 maj, kur organizuan dhe kryen një masakër të përgjithshme 
të popullsisë myslimane vendëse në dy ditët që pasuan, ndërsa garnizonit të vogël osman 
iu desh të tërhiqej në anën jugore të liqenit. Një shtet armen u organizuan në Van nën 
mbrojtjen ruse dhe duket se, pasi myslimanët vendës vdiqën ose u dëbuan, ai qytet mund 
të mbahet si një nga qendrat më të vjetra të qytetërimit të lashtë armen. Një legjion armen 
u organizuan “për të zbuar turqit nga i gjithë bregu jugor i liqenit, në përgatitje për një 
sulm rus në vilajetin e Bitlisit.”562 Mijëra armenë nga Mushi dhe nga qendra të tjera të 
mëdha në lindje filluan të largohen për në shtetin armen, përshirë edhe shumë syresh që 
arritën të ikin nga kolona e evakuimit teksa kalonin në afërsi të tij gjatë rrugës së tyre për 
në Mosul. Aty nga mesi i korrikut, kishte afro 250,000 armenë që kishin mbushur zonën e 
Vanit, e cila, para krizës, kishte strehuar e ushqyer jo më shumë se 50,000 njerëz, si 
myslimanë, ashtu edhe jomyslimanë.563 Mirëpo, në fillim të korrikut, trupat e përforcuara 
osmane e zmbrapsën ushtrinë ruso-armene. Kjo bëri që mijëra armenë t’i trembeshin tej 
mase ndëshkimit për vrasjet që kishin bërë të mundur lindjen e shtetit të tyre jetëshkurtër. 
“Paniku ishte i papërshkrueshëm. Pas qëndresës disamujore ndaj Xhevdet beut, pas 
çlirimit të qytetit, pas vendosjes së një qeverisjeje armene, gjithçka kishte marrë fund. 
Duke marrë arratinë pas forcave ruse që tërhiqeshin, afro dy mijë refugjatë, duke humbur 
shumicën e pasurive të tyre në pusitë kurde, u zvarritën për në Transkaukazi,”564 ndërsa 
afro 40,000 armenë humbën jetën gjatë kësaj ikjeje. Numri i këtyre refugjatëve që 
përmendëm, përfshin, në thelb, të gjithë ata armenë të krahinave lindore që nuk i ishin 
nënshtruar urdhëresave për shpërngulje. Vdekjet mes tyre ndodhën, pra, kryesisht, gjatë 
shoqërimit të ushtrisë ruse në tërheqjen e saj drejt Kaukazit dhe jo si pasojë e përpjekjeve 
të drejtpërdrejta osmane për t’i vrarë ata.565 
 
 

                                                 
562 Hovannisian, “Road to Independence”, f. 56; FO 2488, numrat 127223 dhe 58350. 
563 BVA, “Meclis-i Vükelâ mazbataları”, debatet e 15 – 17 gushtit 1915; “Bab-ı Âli 
Evrak Odası”, nr. 175, 321, “Van İhtilali ve Katl-i Amı”, 1 zilkade 1333/10 shtator 1915 
564 Hovannisian, “Road to Independence”, f. 56. 
565 Bayur, III/3, f. 30 – 34; Ali İhsan Sabis, “Harb Hatıralarım”, II, 185 – 196; 
Hovannisian, “Road to Independence”, f. 53 – 58; Trumpener, f. 204 – 233. 
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Fushata e Dardaneleve 
 
Fati i osmanëve ndryshoi shpesh gjatë luftës, herë duke i kapërcyer edhe shpresat më të 
marra të Enverit e të bashkëpunëtorëve të tij, herë duke iu afruar katastrofave të kaluara 
gjatë luftërave ballkanike. Sidoqoftë, në përgjithësi, ushtria dha prova se programi i 
modernizimit, që ishte vënë në jetë nga turqit e rinj dhe këshilltarët e tyre gjermanë pak 
kohë përpara luftës, kishte qenë shumë më i suksesshëm nga ç’kishin menduar miq e 
armiq, derisa ai u godit rëndë nga rënia e përgjithshme e fuqive të Bllokut Qendror kur 
lufta iu afrua fundit. Pa dyshim, një ndër operacionet më të jashtëzakonshme dhe më të 
suksesshme osmane ndodhi në Çanakkale, ku një përpjekje e përbashkët e aleatëve për të 
kaluar Dardanelet u zmbraps me humbje të rënda thuajse në fillim të luftës. 
 
Shtysa e parë për fushatën erdhi nga Rusia, e cila, për të lehtësuar fushatën e saj në 
Anadollin lindor, u kërkoi britanikëve të ndërmarrin ndonjë operacion për të zhvendosur 
forcat dhe vëmendjen e osmanëve. Pas një debati mjaft të madh, britanikët vendosën të 
mbështesin një operacion të parashtruar nga Çërçilli, një ekspeditë detare “për të 
bombarduar dhe marrë gadishullin e Çanakkalesë (bregu perëndimor i Dardaneleve), 
duke pasur si objektiv Kostandinopojën.” Pushtimi i ngushticave do t’ua vështirësonte 
osmanëve pozitën në luftë, do të godiste rëndë përpjekjet gjermane për të shtrirë ndikimin 
e tyre në lindje, do të lehtësonte fushatat britanike në Mesopotami, do të ruante pozitën 
britanike në Egjipt dhe do të hapte rrugën për të dërguar furnizime në Rusi përmes Detit 
të Zi.566 
 
Skuadroni i parë britanik u vu në lëvizje për të sulmuar më 19 shkurt 1915, me besimin se 
do t’i kalonte me lehtësi ngushticat dhe do të bënte përpara drejt Stambollit. Mirëpo 
britanikët nuk e dinin se Armata e Parë Osmane, e udhëhequr, tani, nga Fon Sandersi, 
kishte minuar kalimin ujor dhe kishte vendosur bateri të fuqishme në kodrat përreth. 
Kështu, një muaj i tërë kaloi pa i përmbushur objektivat dhe me tri anije luftarake të 
humbura. Si rrjedhojë, operacioni u ndryshua, duke përfshirë zbarkimin e trupave 
britanike nga Egjipti, filluar më 25 prill. Mirëpo, ndërkohë, Fon Sandersi erdhi vetë në 
Çanakkale dhe përforcoi edhe më tej mbrojtjen osmane. Komanda e trupave osmane iu 
dha ushtarakut të shkëlqyer, Mustafa Qemalit, që tani kishte nisur të fitonte një emër të 
mirë që do t’i shërbente shumë edhe pas luftës. Ndaj mbrojtjes së fuqishme osmane, një 
forcë e përbërë kryesisht nga kontingjente australine dhe nga Zelanda e Re, mundi të 
ngrintë një pikëmbrojtje në veri të Kabatepesë, në anën perëndimore të gadishullit. 
Zbarkimet në pikat e tjera në anën lindore qenë vetëm pjesërisht të suksesshme dhe, në 
çdo rast, më humbje të rënda, ndërsa osmanët qëndruan në fortifikimet e tyre duke 
vazhduar të godasin pa pushim mësymjet britanike. Francezët mundën të zbarkojnë në 
Kumkale, në anën anadolliane të ngushticave, por kjo kishte domethënie të vogël 
strategjike dhe ata, së fundi, u thirrën përsëri për të ndihmuar në Çanakkale. 
 

                                                 
566 M. Gilbert, “Winston S. Churchill”, III, 1914 – 1916, Londër, 1971, f. 219 – 223. 
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Sidoqoftë, në thelb, ndërsa vera afrohej, mes palëve vihej re baraspeshë. E vetmja shpresë 
për komandantët britanikë ishin përforcimet shtesë, gjë që britanikët nuk mundeshin ta 
përballonin. Çërçilli, tani, u shkarkua si lord i parë, por, megjithatë, vazhdoi të qëndronte 
në kabinetin e luftës. Sidoqoftë, britanikët mendonin se ishin përzier me tepri dhe nuk 
mund të tërhiqeshin në këtë mënyrë. Kështu, në një përpjekje për të vështirësuar 
ndërlidhjen e osmanëve në verijug, tatëpjetë gadishullit, nga Stambolli, u bë një tjetër 
zbarkim në veri të Kabatepesë, në gjirin e Anafartës (Anafarta Limanı) në natën e 6-7 
gushtit, ndërsa një tjetër forcë u vu t’i ngjitej lartësive të fortesës së Kilidibahrit (Kilid-i 
Bahr), e cila shihte mbi ngushticat nga ana lindore. Mirëpo, përsëri, ata mbetën në brigjet 
ranore për shkak të qëndresës së ashpër osmane, duke pësuar humbje të rënda. Në fund të 
vitit, kabineti i luftës vendosi të heqë dorë nga i gjithë operacioni. I vetmi sukses i vërtetë 
i britanikëve në këtë fushatë ishte tërheqja, e cila ndodhi më 18-19 dhjetor në brigjet 
perëndimore dhe më 8-9 janar 1916, në majën e gadishullit të Çanakkalesë. Përpjekja për 
të kaluar ngushticat kishte dështuar. Në anën britanike pati 213,980 viktima, ndërsa 
osmanët patën 120,000 të vdekur e të plagosur. Osmanët mbetën në një pozicion që u 
lejonte të bëjnë përpara kundër rusëve ose britanikëve në Egjipt. Bullgarët dhe gjermanët 
u nxitën të vazhdojnë më tej me fushatën e tyre kundër Greqisë. Rusia vazhdoi të mbetet 
e izoluar ndaj ndihmës britanike dhe morali i fuqive të Bllokut Qëndror u ngrit.567 
 
 
Fronti iraken 
 
Veprimi ushtarak osman në Irak ishte tërësisht mbrojtës, kundër përpjekjeve britanike për 
të mbrojtur puset e tyre të naftës në Iranin Jugor, për të fituar puse të reja, që ishin 
zbuluar, së fundi, rreth Mosulit dhe Kerkukut, në veri të Irakut, si dhe për t’iu kundërvënë 
thirrjes osmane për një luftë të shenjtë myslimane. Operacionet britanike në këtë front 
kryeshin, më së tepërmi, prej forcave të sjella nga India. Çështjet politike drejtoheshin 
nga sër Pirsi Koks (Sir Percy Cox), që, për shumë vite, kishte jetuar mes arabëve të Gjirit 
Persik. Mbrojtja e përgjithshme osmane dretohej, në fillim, nga Sulejma Askeri beu, një 
ndër të rinjtë e përkrahur papritmas nga Enveri, një ushtarak entuziast, por pa përvojë të 
vërtetë. Britanikët zbarkuan në Fao, aty ku Shatularabi rrjedh për në gji (6 nëntor 1914), 
zmbrapsën qëndresën e një numri të vogël brigadash osmane dhe morën Basrën (21 
nëntor) kundrejt një qëndrese të vogël. Këtu, suksesi i vetëm i osmanëve qe një sulm 
përtej lumit, në Iran, kundër instalimeve të naftës në Abadan. Gjenearli sër Çarls 
Taunshend, pastaj, i hoqi udhë një sulmi britanik mbi lumin, drejt Bagdadit, me synimin 
përfundimtar për të arritur trupat ruse në Kaukaz dhe për t’u bashkuar me to në një 
përpjekje të përbashkët për të hyrë në Anadoll dhe për t’i nxjerrë osmanët nga luftimi në 
lindje. Mirëpo përparimi i britanikëve qe shumë i ngadaltë. Ata nuk bënë përpjekje për të 
shfrytëzuar ndihmësit arabë, siç ishte bërë në Arabi dhe në Siri, por pëlqyen të presin për 
furnizimet që zbriteshin në Basra dhe transportoheshin përpjetë lumit. Klima ishte shumë 

                                                 
567 “Mufassal Osmanlı Tarihi”, VI, 3531 – 3549; M. Larcher, “La guerre turque dans la 
guerre mondiale”, Paris, 1926; C. F. Aspinalll-Olgander, “Ushtaraky Operations, 
Gallipoli”, Londër, 1929; Alan Moorehead, “Galipoli”, Londër, 1956; Gilbert, 
“Churchill”, III, 248 – 275, 317 – 417. 
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e vështirë dhe u shmangeshin marshimeve të gjata në muajt e verës. Operacionet 
britanike u penguan nga nevoja për t’u ruajtur nga ndonjë sulm i mundshëm gjerman nga 
Irani. Ndërsa britanikët nuk mundën të lëvizin shpejt për të shfrytëzuar epërsinë e tyre të 
fillimit, mbrojtja osmane në Irak iu dha Golc pashait, njërit nga gjeneralët më të aftë 
gjermanë në shërbim të sulltanit, që e ktheu menjëherë ushtrinë irakene në një forcë të 
efektshme luftuese me ndihmën e një kontingjenti të ri, të dërguar nga Enveri pas 
përfundimit të fushatës së Kaukazit. 
 
Përparimi britanik ishte aq i ngadaltë, saqë ata morën Kutulamaranë, 400 kilometra në 
veri të Basrës, vetëm më 29 shtator 1915. Ata, pastaj, lëvizën drejt Bagdadit, por 
osmanët, tani, ishin të gatshëm. Në Selman Pak, Fon der Golci i shpartalloi britanikët (22 
nëntor), duke u shkaktuar humbje të rënda dhe duke i rrethuar ata në Kut. Taunshedi 
kërkoi përforcime, por atyre u duhej të bënin një rrugë të gjatë për të ardhur nga India. 
Ndërkohë, Fon der Golci dërgoi një detashment të komanduar nga xhaxhai i Enverit, 
Halil (Kut) pashai, që fortifikoi rrjedhën e lumit Tigër për në gji, duke e bërë të pamundur 
për forcën ndihmëse britanike që të arrinte shpejt në Kut edhe nëse do të vinte në kohë. 
Taunshendi u dëshpërua aq shumë, saqë kërkoi ndihmën ruse nga Irani, megjithëse kjo do 
të shtrinte ndikimin rus në zonat e Iranit dhe të Irakut që Britania pëlqente t’i mbante si 
sfera të ndikimit të vet. Fon der Golci vdiq nga tifoja në Bagdad (6 prill 1916), por Halil 
pashai e mbylli me sukses rrethimin në Kut, duke i shtrënguar britanikët që të dorëzohen 
tërësisht (29 prill 1916), duke u shkaktuar atyre, në këtë mënyrë, një tjetër humbje të 
rëndë pas tërheqjes nga Çanakkaleja. 
 
Halili, tani, donte të fortifikonte lumin Tigër kundër një kthimi të mundshëm të 
britanikëve në Basra, por, duke qenë se interesat osmane ishin përsëri të kushtëzuara nga 
interesat gjermane, në Bagdad u la vetëm një brigadë, ndërsa Halilit iu desh të shkojë për 
të udhëhequr forcën kryesore osmane për në Iran, në mënyrë që të mbështeste shpresat 
gjermane atje. Atëherë, britanikët mundën të rikthehen, tashmë, nën komandën e sër 
Frederik Maudit (Sir Frederick Maude), që ndërmori sulmin e tij në dhjetor 1916. Duke 
mos e ditur se sa e dobët ishte mbrojtja osmane përgjatë lumit, ai e përshkoi rrugën e tij 
dalëngadalë përpjetë lumit Tigër në një radhë manovrash krahëmarrëse, duke i detyruar 
osmanët e mbetur pas që të tërhiqen për të mos u shkëputur nga prapavija. Lumi u kalua 
dhe Kuti u mor nën kontroll më 22 shkurt 1917. Halili, atëherë, u kthye nga Irani, por ai 
nuk mundi të arrinte në Bagdad përpara se komandantit i tij, Qazim Karabeqiri (Kâzım 
Karabekir), që do të bëhej shumë i njohur, më vonë, në Luftën e Pavarësisë, të ishte 
tërhequr për të shmangur rrethimin, duke u mundësuar, kështu, britanikëve marrjen e tij 
pa hasur në qëndresë (11 mars 1917). Maudi lëvizi me shpejtësi drejt veriut për t’iu 
bashkuar forcës ruse që përparonte përmes Iranit Verior dhe Kaukazit për të bërë një 
përpjekje të bashkuar kundër Mosulit, por atij iu desh të ndalej nga të nxehtit e verës. Më 
pas, kur ai rifilloi marshimin e tij, ushtria ruse ishte shpërbërë për shkak të fillimit të 
Revolucionit Rus. Megjithatë, në shtator, ai mori El Ramadin, mbi lumin Eufrat, duke u 
siguruar, kështu, britanikëve kontrollin e qendrës së Irakut. Maudi, vetë, vdiq nga kolera, 
por pasardhësi i tij, sër Uilliam marshalli (Sir William marshall), mori pjesën e mbetur të 
Irakut, me përjashtim të Mosulit. Edhe ai u pushtua më vonë, pas tërheqjes së osmanëve 
për arsye të armëpushimit të Mondrosit, duke e përqendruar, kështu, betejën në 
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konferenca paqesh për të parë se kush do të kontrollojë rezervat e pasura të naftës irakene 
pasi lufta të mbaronte. 
 
 
 
Fushatat Egjiptiane 
 
Britanikët në Indi e Egjipt dhe rsët në Azinë qendrore qenë të suksesshëm në të 
përmbajturit e thirrjes së sulltanit për një lëizje panislame. Sidoqoftë, mund të thuhet se, 
në masën që fuqive të mëdha iu desh të mbajën garnizone të gjera në vendet e tyre për të 
ndaluar shtetasit e tyre myslimanë që të mos ngrinin krye, thirrja pati më shumë sukses 
nga ç’është pranuar në përgjithësi. Ndoshta, suksesi i drejtpërdrejtë më i madh i saj erdhi 
në Libi, ku senusinjtë iu përgjigjën thirrjes duke u rinisur revoltën e tyre kundër 
italianëve në fillim të vitit 1915, duke përdorur oficerët osmanë dhe paratë e gjermanëve 
për t’i detyruar italianët që të braktisin pjesën më të madhe të zonave shkretinore dhe të 
përqendrohen në zonat bregdetare që ata i kishin marrë në vitet e para të lufitës së 
Tripolit. Ata, gjithashtu, filluan të sulmojnë britanikët në shkretëtirat perëndimore të 
Egjiptit dhe, megjithëse u mundën në beteja të hapura, kryen një luftë shkatërruese 
guerilase nga një bazë në oazin e Sivasë derisa ai u mor nga britanikët kë fund të vitit 
1916. 
 
Osmanët u nxitën që të hyjnë në Egjipt jo vetëm nga kedivi i rrëzuar, Abas Hilmiu, që e 
siguroi sulltanin se shtetasit e tij do të ngriheshin në revoltë, por edhe nga britanikët, që 
pushtuan portin e Akabasë, në pjesën veriore të Detit të Kuq, duke kërcënuar, në këtë 
mënyrë, seriozisht pozicionet osmane në Siri, si dhe në Gadishullin Arab. Në përgjigje të 
drejtpërdrejtë ndaj kësaj, Xhemal Pashai u bë guvernator i Sirisë, me detyrën për të 
organizuar dhe udhëhequr një forcë ekspedicionare për të zbuar britanikët nga Egjipti. 
Pasi mbërriti në Damask, ai filloi të kryente reformat të mëdha, me shpresën se do të 
siguronte mbështetjen arabe, por lindja e nacionalizmit arab çoi në qëndresë vendëse. 
Xhemali, atëherë, u detyrua të marrë masa të ashpra për të parandaluar ndonjë revoltë të 
hapur që do të shkatërronte planet e tij për Egjiptin. Kështu, megjithëse u hapën rrugë e u 
ndërtuan shkolla të reja, agjitatorët kryesorë nacionalistë u burgosën e u ekzekutuan dhe 
në vend pasoi një shtypje e përgjithshme. Lëvizja e tij kundër Egjiptit nuk ishte më e 
suksesshme se ajo për t’u pajtuar me arabët. Në janar 1915, ai marshoi me një forcë prej 
afro 80,000 ushtarësh përmes shkretëtirës së Sinait, por britanikët i kishin shtypur me 
sukses lëvizjet arabe në Egjipt përmes një gërshetimi të dhunës dhe të premtimeve për 
njëfarë pavarësie të arabëve në të ardhmen. Kështu, Xhemali nuk u përshëndet me 
kryengritjen egjiptiane që kishte pritur dhe qëndresa e fortë e britanikëve e shtrëngoi atë 
të zmbrapse nga kanali i Suezit pa arritur ndonjë suskses. Pas kësaj, kërcënimet osmane 
ndaj kanalit dhe ndaj Egjiptit u kufizuan në një radhë sulmesh, kryesisht nën komandën e 
kolonelit bavarez Fridrih fon Kres fon Kresenshtajn (Friedrich von Kress von 
Kressenstein). Ai ndihmohej nga një major i ri gjerman, Franc fon Papen (Franz von 
Papen), ngritja e mëvonshme e të cilit në shkallët e pushtetit në Gjermani do t’i siguronte 
atij një rol në fitoren naziste, pas së cilës ai u kthye si ambasador i Gjermanisë në 
Republikën e Turqisë gjatë Luftës II Botërore. 
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Premtimet të fshehta të kohës së luftës 
 
Ndërsa lufta vazhdonte, nevoja e Antantës për ët siguruar aleatë kundër Bllokut Qendror i 
shtyu ata të bëjnë marrëveshje, përmes të cilave premtonin të ndanin trojet armike, 
kryesisht ato të osmanëve, në shkëmbim të formave të ndryshme të ndihmës dhe të 
mbështetjes në kohën e luftës. Kjo ishte krejtësisht e përshtatshme për rusët, që 
dëshironin të shfrytëzonin luftën për të plotësuar ëndrrat e tyre për ngushticat dhe për 
Anadollin lindor, por çështja qëndronte ndryshe për aleatët e saj, që, më parë, kishin 
mbështetur tërësinë tokësore të Perandorisë Osmane për të ruajtur baraspeshën në 
Evropë. Pasojat qenë një radhë marrëveshjes për të copëtuar perandorinë, disa prej të 
cilave, veçanërisht ato që kishin të bënin me nacionalistët arabë dhe me cionistët, binin në 
kundërshtim me njëra-tjetrën. Këto premtime qenë të suksesshme për të siguruar 
mbështetje ndikuese gjatë kohës së luftës, por ato nxitën konflikte e armiqësi të reja në 
botën e pasluftës. 
 
Në lidhje me Lindjen e Mesme, gjatë luftës u bënë tri marrëveshje kryesore. E para, e e 
quajtur shpesh “Marrëveshja e Stambollit” për shkak se synonte t’i jepte zgjidhje çështjes 
së kush do të kontrollonte kryeqytetin osman, u përfundua nga një shkëmbim notash mes 
Rusisë, Anglisë dhe Francës më 18 mars 1915. Objekti parësor i marrëveshjes ishte që të 
lejohej Rusia të merrte Stambollin dhe të dyja ngushticat, me tokë të mjaftueshme në të 
dyja anët dhe në ishujt e tyre, për të siguruar kontroll të plotë të të gjithë lundrimit, si dhe 
të mbrojtjes ndaj kërcënimeve të jashtme. Rusisë iu premtua, gjithashtu, Traka Lindore 
deri në vijën Midje-Enos, që do të ishte kufiri i Bullgarisë dhe i hinterlandit anadollian të 
Bosforit dhe të lumit të Sakarjas deri në gjirin e Izmitit. Stambolli, sidoqoftë, do të mbetej 
një port i lirë për të gjithë anëtarët e Antantës, ndërsa Rusia pranonte të lejonte lundrim të 
lurë tregtar përmes ngushticave, si dhe në sfreat britanike dhe frënge të ndikimit në 
pjesën anadolliane të Turqisë. Vendet e shenjta të myslimanëve në Mekë dhe në Medinë, 
si dhe pjesa e mbetur e Arabisë dhe e botës arabe, do të shkëputeshin nga Perandoria 
Osmane dhe do të vendoseshin nën një qeverisje të pavarur arabe. Ndarja e Iranit mes 
Rusisë dhe Britanisë, siç ishte rënë në ujdi në vitin 1907, do të vazhdonte të mbetej në 
fuqi. Zona asnjanëse që dikur ishte mbajtur për të shërbyer si tampon mes tyre do t’i 
kalonte Britanisë, me përjashtim të Isfahanit dhe të pjesëve lindore pranë Afganistanit, që 
do të merreshin nga Rusia. 
 
Traktati i Londrës (26 prill 1915), i nënshkruar nga fuqitë e Antantës me Italinë, i lejonte 
kësaj të fundit sovranitet të plotë mbi ishujt dodekanezë, nga të cilët ajo, në të vërtetë, 
nuk ishte tërhequr kurrë. Veç kësaj, të gjitha të drejtat e osmanëve në Libi iu kaluan 
Italisë bashkë me një pjesë të bregut mesdhetar të Anadollit, kryesisht në provincën e 
Adaljas, në rast se Turqia në Azi copëtohej pas luftës. 
 
Ndoshta më e mirënjohura dhe më domethënësja ndër marrëveshjet e fshehta të kohës së 
luftës në lidhje me Lindjes së Mesme u arrit mes Britanisë dhe Francës më 16 maj 1916, 
pas një radhe të gjatë bisedimesh, të zhvilluara nga sër Mark Sajks (Sir Mark Sykes) dhe 
Zhorzh Piko (Georges Picot) (për këtë arsye, e quajtur, zakonisht, “Marrëveshja Sajks-
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Piko”), për të rregulluar pretendimet e tyre për pjesët aziatike të Perandorisë Osmane. 
Britania ishte, gjithashtu, në bisedime me cionistët dhe me sherif Husejnin e Mekës për të 
siguruar mbështetjen e tyre kundër osmanëve, duke u premtuar, në shkëmbim, të parëve 
një atdhe cionist në Palestinë dhe të fundit njohjen e shpresave kombëtare të arabëve. 
Ndërsa Franca dëshironte të ishte e sigurt se dëshirat e saj për sundim në Mesdhe nuk do 
të flijoheshin në këtë proces. Sipas kushteve të marrëveshjes, Britania do të siguronte 
Irakun Jugor, nga Bagdadi deri në Gjirin Persik, bashkë me portet e Hajfës dhe të 
Axhresë në Palestinë. Franca, në shkëmbim të kësaj, do të merrte provincën bregdetare të 
Sirisë, provincën e Adanësë dhe të gjithë Kilikjan. Palestina do të ndërkombëtarizohej, 
ndërsa trojet arabe që mbeteshin mes britanikëve dhe francezëve, do të mblidheshin në 
një shtet arab apo konfederatë shtetesh arabe. Sidoqoftë, edhe kjo zonë do të ndahej në 
sfera të ndikimit, ku Franca do të kontrollonte atë që mbetej nga Siria dhe Iraku Verior, 
përfshirë Mosulin, ndërsa Britania do të merrte zonën që zgjatej mes Palestinës dhe 
Iranit. Pranimi në heshtje i Rusisë u siguria përmes premtimeve për shpërblime me shumë 
nga zonat lindore të Anadollit, përfshirë Erzurumin, Trabzonin, Vanin dhe Bitlisin, si dhe 
një pjesë të gjerë të Kurdistanit Verior, nga Mushi e Siirti deri në kufirin me Iranin. 
Traktati u mbajt i fshehtë, sepse ato që ai parashikohente për araët dhe palestinën binin në 
kundërshtim me premtimet që u ishin bërë krerëve arabë. Pranimi i Italisë u sigurua më 
vonë në Sen Zhan dë Morien (17 prill 1917), ndërsa zona e Italisë përreth Adanasë u 
caktua që të zinte pjesën më të madhe të Anadollit Juglindor, përfshirë provincat e Izmirit 
dhe të Konias, si dhe rrethet e Menteshesë, të Adaljas dhe të Içelit, bashkë me një sferë 
ndikimi në Anadollin perëndimor deri në Bosfor. Edhe kjo duhej mbajtur e fshehtë, pasi 
edhe Venizellosit të Greqisë po i vihej rrotull me premtime për t’i dhënë Izmirin dhe 
pjesë të Anadollit Juglindor. E vetmja pjesë e Traktatit të Londrës që u ndryshua më pas, 
ishte e lidhur me Mosulin, i cili, në dhjetor 1918, pasi britanikët e pushtuan atë, iu 
dorëzua Anglisë nga Franca në shkëmbim të një pjese në fushat irakene të naftës pas 
zhvillimit të tyre. 
 
Premtimet e bëra nga britanikët për udhëheqësit arabë përfshinin më shumë krerët e 
Arabisë sesa të Sirisë, pasi kjo e fundit mbahej nga Xhemal pashai. Në gadishull kishte 
dy krerë kryesorë arabë: Abdylaziz ibn Saud, që kishte rivendosur pushtetin saudit-
vahabit në Nexhd në vitet e parë të shekullit, dhe sherif Husejn, që qeveriste Qytete e 
Shenjta si vasal autonom i sulltanit. Marrëveshja britanike me ibn Saudin (26 dhjetor 
1915) u bë sipas shembullit të marrëveshjeve të ngjashme, të bëra më parë me krerë të 
tjerë arabë përgjatë Gjirit Persik. Ai u njoh si sundues i Nexhdit dhe i rrethinave të tij; 
Britania do t’i paguanti atij një subvencion dhe do ta mbronte nga sulmet e jashtme. Në 
shkëmbim të kësaj, ai premtoi vetëm të tregohet miqësor me Britaninë, të mos i sulmojë 
krerët e tjerë, të mbështetur nga britanikët, si dhe të mbajë fuqitë e tjera të huaja larg 
vendeve të tij. Ky përbënte, pra, një rregullim pasiv, që nuk kërkonte prej tij të sulmonte 
osmanët, por, duke e përmbajtur atë nga sulmi ndaj sherif Husejnit, e nxiste këtë të fundit 
për veprim më të hapur. Marrëveshja britanike me sherif Husejnin u arrit pas bisedimeve 
me sër Henri Mekmehonin (Sir Henry McMahon) në Kairo, në fillim të vitit 1916. Sipas 
kushteve të saj, Britania premtonte të mbështeste pavarësinë e plotë për thuajse të gjithë 
botën arabe, nga paraleli i 37-të, deri në Gjirin Persik në lindje, në jug të Gadishullit Arab 
dhe në Detin e Kuq, si dhe në perëndim të Mesdheut, por duke përjashtuar Sirinë 
bregdetare në perëndim të Damaskut, Homsin, Hamën dhe Halepin. Libanin dhe, 
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mundësisht, Palestinën, megjithëse përcaktimi i saktë për këtë të fundit u la i paqartë. 
Britania do t’u ndihmonte qeverive të reja arabe që të ngiheshin, në shkëmbim të së 
drejtës për të qenë këshilltarët e tyre kryesorë të huaj dhe të një pozite të veçantë në 
provincat e Bagdadit dhe të Basrës. Ajo do të garantonte Vendet e Shenjta ndaj çdo sulmi 
dhe do t’i siguronte sherif Husejnit një subvencion dhe një ndihmë ushtarake për ta 
ndihmuar atë që të organizonte atë që, në të vërtetë, u kthye në një revlotë arabe. 
Natyrisht, këto premtimi ishin shkelur nga Traktati i Londrës dhe nga premtime të 
ngjashme gjatë luftës, të bëra ndaj udhëheqësve cionistë të Anglisë dhe të Amerikës, të 
përfshira në Deklaratën e Balfurit, të pranuar nga qeveria britanike dhe të bërë të ditur për 
cionistët më 2 nëntor 1917, në të cilën qeveria britanike pohonte se ajo do të shprehej “në 
mbështetje të ngritjes në Palestinë të një atdheu kombëtar për popullin çifut” dhe do të 
bënte “përpjekjet e saj më të mira për të lehtësuar arritjen e këtij qëllimi, duke qenë 
qartësisht e kuptueshme se nuk do të bëhet asgjë që mund të paragjykojë të drejtat 
qytetare dhe fetare të ekzistencës së bashkësive joçifute në Palestinë apo të drejtat dhe 
statusin politik që gëzojnë çifutët në çdo vend tjetër.” 
 
 
 
 
 
 
Fillimet e Revoltës Arabe 
 
Ndërkohë, me premtimet e Mekmehonit në xhep, sherif Husejni shpalli Revoltën Arabe 
më 5 qershor 1916, duke e shpallur veten, menjëherë pas kësaj, “Mbret të Vendeve 
Arabe”, por mospëlqimet dhe kundërshtimet e aleatëve, veçanërisht të Francës, bënë që 
ai, më pas, ta ndryshojë emërtimin në “Mbret të Hixhazit”. Ushtria osmane në Arabi ishte 
e vendosur në Jemen, në Qytetet e Shenjta dhe përgjatë hekurudhës së re të Hixhazit, e 
cila lidhte Medinën me Damaskun. Ajo mbajti një qëndrim kryesisht mbrojtës. Husejni 
organizoi beduinët, që kishte nën kontroll, në një ushtri guerilase, komandën e së cilës ia 
besoi birit të tij, emir Fejsalit, këshilluar nga disa oficerë britanikë, përfshirë T. E. 
Lorensin (T. E. Lawrence), pretendimet e mëvonshme të të cilit, se ishte ai që e frymëzoi 
lëvizjen, duken disi të tepruara. Pasoja e menjëhershme e revoltës ishte shkëputja e 
Hekurudhës së Hixhazit dhe shkatërrimi i garnizoneve osmane në Mekë dhe në Xhida. Të 
gjitha qytezat e tjera në Hixhaz ranë, gjithashtu, shpejt nën kontrollin e rebelëve, me 
përjashtim të Medinës, e cila mbeti nën rrethim, ndërsa çdo lidhje me Jemenin u ndërpre. 
Një tjetër forcë arabe, e drejtuar nga emir Fejsali, u organizua për të lëvizur drejt veriut 
që të mbështeste një sulm britanik nga Egjipti mbi Sirinë. Mirëpo hapësirat shterpë të 
shkretëtirës së Sinait, si dhe një ushtri e fortë osmane në Siri, e drejtuar, tani, nga Fon 
Sandersi dhe Mustafa Qemali, u hëngrën shumë kohë britanikëve. Megjithëse Revolta 
Arabe, e përqendruar në Gadishullin Arab, i dëmtoi pozicionet osmane aty, ajo nuk e 
kishte dhënë ende gjithë ndihmesën aq domethënëse që britanikët prisnin. 
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Pushtimi rus i Anadollit Lindor 
 
Pavarësisht nga fitorja në Kutulamara, osmanët nuk qenë në gjendje t’i përgjigjen më 
gjallërisht Revoltës Arabe apo sulmit të pritshëm britanik nga Egjipti, sepse ata u 
shpërqendruan nga një fushatë ruse në Anadollin lindor. Një ushtri lëvizi nga jugu përreth 
liqenit të Vanit dhe drejt Mushit, ndërsa një tjetër, në veri, përparoi drejtpërdrejt nga 
Karsi drejt Erzurumit, të cilin e rrethoi dhe e pushtoi (16 shkurt 1916). Kjo u pasua nga 
masakra më e rëndë e luftës. Mbi një milionë fshatarë e anëtarë myslimanë fisesh u 
detyruan të shpërngulen, ndërsa mijëra prej tyre u masakruan teksa përpiqeshin të ndiqnin 
ushtrinë osmane në tërheqje drejt Erzinxhanit. Enveri dërgoi Izet pashain, ish-ministër i 
luftës, që të organizonte një ushtri kundërsulmuese pranë Erzinxhanit me ndihmën e 
burrave që sapo ishin kthyer pas fitores në Çanakkale. Mirëpo përpjekjet e tij për të 
rimarrë Erzurumin u goditën rëndë nga mungesa e furnizimeve, duke qenë se fshatarët 
turq të zonës ishin masakruar ose kishin ikur, ndërsa shumica e armenëve ishin dërguar 
në Siri ose kishin ikur pas rusëve për të mos u zënë në mes të betejës. Rusët u nisën të 
hyjnë në Trabzon (18 prill 1916) dhe në Erzinxhan (fundi i korrikut), dukë ndërprerë 
rrugën Sivas – Erzurum përpara se ngadalësonin përparimin me mbërritjen e dimrit. 
Osmanët qenë më të suksesshëm në jug, ku e ndalën sulmin rus përreth liqenit të Vanit, 
por me humbje të rënda, ndërsa rusët mundën të përgatiten për një sulm të përgjithshëm 
me ardhjen e pranverës, kundër Harputit dhe Sivasit, si dhe gjatë bregut të Detit të Zi. 
Armenët në mbarë botën, gjithashtu, po organizonin dhe po dërgonin batalione vullnetare 
për të bashkuar përpjekjet me rusët për pastrimin e Anadollit nga turqit, në mënyrë që të 
mund të ngrihej një shtet i pavarur armen. Mirëpo rusët, ndërsa u pëlqente të shfrytëzonin 
mbështetjen armene, nuk i trembeshin më pak se osmanët bashkimit të trojeve lindore të 
Anadollit dhe të Kaukazit në një shtet të pavarur. Në këtë mënyrë, në bisedimet për 
shtesën ruse në Marrëveshjen Sykes – Piko, u përmend vetëm marrja e verilindjes nga 
rusët dhe marrja e Kilikjas nga Franca, pa thënë asnjë fjalë për ndonjë detyrim që 
armenëve t’u jepej autonomi apo pavarësi. Megjithëse Anadolli Lindor qëndroi, për 
njëfarë kohe, nën pushtimin rus, revolucioni i vitit 1917 në rusi i la osmanët të lirë që të 
përballen me rreziqet e reja që u kanoseshin në Irak, Arabi e Siri. 
 
 
 
Armata “Jëlldërëm” 
 
Pas ndaljes së sulmit rus dhe vazhdimit Revoltës Arabe në Hixhaz, Iraku dukej se ishte 
rreziku më shqetësues për Portën gjatë dimrit të vitit 1917. Enveri, në fillim, u mundua 
t’u risjellë ndërmend gjermanëve premtimet e tyre për të dërguar ushtarë, armatim dhe të 
holla nëse trojet osmane pushtoheshin apo gjendeshin në rrezik, siç ishte rasti tani. 
Mirëpo ai nuk mori ndonjë përgjigje të qartë dhe, kështu, vendosi të bënte ç’të mundte 
për të organizuar vetë një forcë ushtarake të veçantë sulmuese, së pari, për të rimarrë 
gjithë Irakun dhe, më pas, për të sulmuar britanikët dhe arabët në perëndim. Kësaj armate 
ai i dha emrin “Jëlldërëm” (Yıldırım), që do të thotë “Rrufeja”, për të shprehur, kështu, 
qëllimin e kësaj strukture dhe të operacioneve të saj. Në komandën e kësaj armate u 
emërua gjeneral fon Falkenhajni dhe 65 oficerë gjermanë, që erdhën me afro 6000 
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ushtarë të zgjedhur gjermanë, me synimin për ta kthyer armatën në një forcë me fuqi e 
hapësirë të pakufizuar. Ndërsa Rusia ishte, tashmë, e tronditur nga revolta e brendshme, u 
mendua se nuk paraqet ndonjë rrezik përforcimi i armatës së re me regjimente të 
zgjedhura nga Anadolli Lindor, si dhe me pesë divizione që kishin luftuar përkrah 
gjermanëve në lindje. Aty nga viti 1917, armata “Jëlldërëm”, e njohur edhe si Armata e 
Shtatë, kishte 14 divizione të gatshme për t’u nisur dhe asaj iu dhanë disa nga oficerët më 
të mirë osmanë, përfshirë Mustafa Qemalin, që edhe një herë ndodhej në një situatë kyçe 
për të shfaqur aftësitë e tij. 
 
 
 
Rifillimi i fushatës siriane, 1917 
 
Mirëpo armata “Jëlldërëm” nuk arriti kurrë në Irak. Pas një viti përgatitjesh, forca 
ekspedicionare britanike në Egjipt kishte nisur, më në fund, fushatën e saj siriane nën 
komandën e sër Arçibald Mëreit (Sir Archibald Murrey, dhjetor 1916). Mbrojtja osmane 
u dobësua nga konfliktet e juridiksionit mes Armatës “Jëlldërëm”, që u dërgua për të 
mbrojtur Gazën, dhe Armatës së Katërt të rregullt të Sirisë, e cila mbeti nën komandën e 
Xhemal pashait. Britanikët, në fillim, u thyen në Gaza duke lënë pas humbje të rënda 
(mars 1917). Kjo solli zëvendësimin e Mëreit me sër Edmund Alenbajin (Sir Edmund 
Allenby), por përparimi vazhdoi, pas kësaj metodikisht. Pushtuesit vazhduan, ndërtimin e 
një hekurudhe për t’i siguruar vetes furnizime të vazhdueshme, ndërsa ushtria arabe e 
Fejsalit lëvizi në brendësi të lindjes së Jordanit, duke marrë Akabanë (6 korrik) dhe 
shqetësuar osmanët me sulme bastisëse e forma të tjera sabotimi. 
 
Sapo të nxehtit e verës kaloi, britanikët rifilluan sulmin e tyre kundër vijave mbrojtëse 
osmane që shtriheshin përmes një pjese të madhe të Palestinës, nga Gaza, mbi Mesdhe, 
deri në Birusebi, buzë shkretëtirës. Pas një beteje të madhe një javore (26 tetor – 1 
nëntor), Birusebia ra pas një sulmi të përbashkët arabo-britanik. Edhe Axhreja ra pas tri 
ditësh rrethimi, gjithashtu. Aleatët bënë përpara në një front të gjerë kundër qëndresës 
osmane, duke marrë Ramallahun dhe Xhafën në mesin e nëntorit dhe vazhduan më tej, 
përgjatë bregdetit, ndërsa Jeruzalemi u qëndroi fort disa mësymjeve masive derisa, më në 
fund, u dorëzua më 9 dhjetor. Ushtria “Jëlldërëm” u detyrua të tërheqë selinë e saj 
qendrore nga Jeruzalemi në Nasirije dhe, pas rënies së kësaj të fundit (27 dhjetor), në Siri, 
duke bërë, kështu, që Xhemali të linte komandën dhe të kthehej në Stamboll. Mbrojtja 
dhe administrimi i Sirisë u lanë tërësisht në duart e fon Falkenhajnit, ndërsa Mustafa 
Qemali, që nuk ishte treguar ndonjëherë i zellshëm për të pranuar urdhëra nga gjermanët, 
dha dorëheqjen nga posti i tij dhe u kthye në Stamboll për të parë nëse mund ta shtynte 
qeverinë që të bënte parapërgatitje më të mira për fushatën e vitit që do të vinte. 
 
 
 
Ndryshimet politike në Stamboll 
 
Ndërkohë, në kryeqytet, kryeveziri Sait Halim ndihej i fyer nga mënyra se si 
bashkëpunëtorët e tij e kishin shtyrë perandorinë në luftë dhe, pas disa përpjekjesh të 



 420 

pasuksesshme për t’iu kundërvënë pushtetit të fituar nga Enveri, dha dorëheqjen (3 shkurt 
1917). Emërimi i Talatit në vend të tij ia dha edhe formalisht pushtetin treshes së KBZH-
së. Kryeveziri i ri mbeti, gjithashtu, ministër i brendshëm për ta kontrolluar më mirë 
gjendjen. Pushtimi rus i Anadollit Lindore, i përzier me thatësirën dhe me rekrutimin e 
bujqve, ndikoi në prodhimin bujqësor dhe solli mungesa të rënda ushqimesh në Stamboll 
dhe në qytetet e tjera të mëdha. Epidemia e tifos, që kishte filluar mes ushtrive që luftonin 
në Anadollin Lindor, filloi të ulë ndjeshëm popullsinë civile. Rritjet e mëdha të taksave, 
shtypja e opozitës nga ana e qeverisë dhe lajmet për humbjet e gjermanëve në frontin e 
perëndimit, gjithashtu, shkaktuan probleme të rënda të moralit që qeveria nuk mund t’i 
përballonte më me thirrje patriotike. Hyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftë 
pati, gjithashtu, një ndikim të ashpër (megjithëse Perandoria Osmane nuk i shpalli kurrë 
luftë atij vendi), që nuk u asnjanësua as kur perandor Vilhemi II bëri një vizitë shtetërore 
në Stamboll në shtator 1917, pasuar, kjo, me kthimin e vizitës në Gjermani nga princi i 
kurorës, Jusuf Izedin efendiu. Megjithë censurën dhe kontrollin politik, gjithnjë e më 
shumë njerëz filluan të shtrojnë hapur pyetjen se përse Porta u përzie në një luftë të tillë 
të pafund, të pakrye e shkatërrimtare, por askush nuk jepte përgjigje të qartë për këtë. 
Vetëm Revolucioni Rus u duk se mund të bëhej shkak për të shpresuar. 
 
 
 
 
 
 
Revolucioni Bolshevik dhe Traktati i Brest-Litovskut 
 
Revolucioni i vitit 1917 u dhuroi vërtet shpresë fuqive të Bllokut Qendror. Sapo 
bolshevikët morën kontrollin e vendit, ata i bënë publike marrëveshjet e fshehta për 
copëtimin e Perandorisë Osmane (nëntor – dhjetor 1917), duke i shqetësuar tej mase 
aleatët. Llojd Xhorxhi (Lloyd George) u mundua të asgjësojë ndikimin botimit të këtyre 
marrëveshjeve duke shpallur se Britania, në të vërtetë, nuk dëshironte “t’i hiqte Turqisë 
kryeqytetin e saj apo trojet e pasura e të njohura Azisë së Vogël e të Trakës... mëmëdhe i 
racës turke,”568 ndërsa Vudrou Uillsoni (Woodrow Wilson) pohoi në të dymbëdhjetën e 
Katërmbëdhjetë Pikave të tij se “pjesëve turke të Perandorisë Osmane u duhet dhënë një 
sovranitet i sigurt,” por ishin të paktë njerëzit në perandori që i besuan këto pohime pas 
zbulimeve ruse. Vetëm bolshevikët hoqën dorë në mënyrë të qartë nga të drejtat e Rusisë 
sipas marrëveshjeve, duke shpallur (5 dhjetor 1917) se “traktati për copëtimin e Turqisë 
që do t’i hiqte asaj Armeninë është i pavlefshëm,” megjithë shtesën se “pas pushimit të 
veprimeve ushtarake, armenëve do t’u jepet e drejta e vetëvendosjes së lirë për fatin e 
tyre politik.”569 
 
Bisedimet e paqes me fuqitë e Bllokut Qendror vazhduan në Brest Litovsk pas dhjetorit 
1917, megjithë përpjekjet e fuqive të Antantës dhe të disa elementëve sovjetikë për të 

                                                 
568 Times, 6 janar 1918. 
569 Pravda, 13 janar 1918. 
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mbajtur Rusinë në luftë me qëllim të goditjes së mëtejshme të shpresave të gjermanëve. 
Përfaqësuesit osmanë u përpoqën të rifitojnë provincat e Anadollit lindor në këtë proces, 
ndërsa kundërshtimet vinin më fort nga Gjermania sesa nga Rusia. Vetëm protestat e 
fuqishme të Enverit në çastin e fundit bënë që të përfshihej një kusht, sipas të cilit, pas 
tërheqjes së menjëhershme nga provincat e Anadollit lindor dhe kthimit të tyre Turqisë, 
qarqet e Ardahanit, të Karsit dhe të Batumit do të pastroheshin, gjithashtu, nga trupat 
ruse. Rusia pranoi, gjithashtu, të braktiste Iranin dhe Kaukazin, si dhe Poloninë, 
Lituaninë, Ukrainën, Finlandën dhe provincat baltike, si dhe të çmobilizonte bandat 
armene që gjendeshin në Rusi dhe në provincat e pushtuara turke. Enveri siguroi 
marrëveshjen gjermane që i linte atij dorë të lirë në Kaukaz dhe në Iranin Verior, duke 
siguruar, kështu, një mundësi të mirë për të përmbushur ëndrrat e tij panturkiste në këto 
zona. 
 
 
 
Konkurrenca në Transkaukazi 
 
Për osmanët ishte tjetër gjë që t’i pretendonin përsëri provincat e tyre lindore përmes 
marrëveshjes dhe tjetër gjë që t’i pushtonin ato në të vërtetë. Enveri shpresonte të 
zëvendësonte provincat e humbura arabe me një perandori turke që do të shtrihej përmes 
Kaukazit në Krime e në Azinë qendrore. Mirëpo grupet vendëse në Kaukaz, gjeorgjianët, 
turqit e Azerbajxhani dhe armenët, kishin formuar republikën e tyre të pavarur të 
Transkaukazisë në Tiflis, me qeverinë dhe ushtrinë e saj (dhjetor 1917). Edhe britanikët e 
gjermanët kishin, gjithashtu, dëshirat e tyre për të kontrolluar naftën e Bakusë, si dhe 
magnezin dhe xeherorët e tjerë të Gjeorgjisë. 
 
Pas revolucionit, mes Republikës së Transkaukazisë dhe Perandorisë Osmane u 
nënshkrua një armëpushim në Erzinxhan (18 dhjetor 1917), por njësitet kombëtare 
armene filluan një masakër të përgjithshme mbi bujqit turq që kishin mbetur në Kaukazin 
e Jugut dhe në Anadollin lindor, duke lënë mbi 600,000 refugjatë nga një popullsie që, 
përpara luftës, përbëhej nga 2,295,705 në provincat e Erzurumit, të Erzinxhanit, të 
Trabzonit, të Vanit dhe të Bitlisit.570 Pas kësaj shkeljeje të hapur të armëpushimit, Enveri 
u kundërpërgjigj me një mësymje të përgjithshme. Forcat e Armatës së Tretë, përreth 
Dijarbakirit dhe Mushit, të drejtuara nga Ali Ihsan Sabisi, dhe ato në Erzinxhan, të 
udhëhequra nga Qazim Karabeqiri (Kâzım Karabekir), të cilët u shfaqën, më pas, si 
udhëheqësit e parë të luftës së Turqisë për pavarësi. Më 14 shtator, Qazimi mori 
Erzinxhanin, duke detyruar mijëra refugjatë armenë, që ishin mbledhur atje, të ndiqnin 
ushtrinë e tyre për në Kaukaz. Qazimi, tani, u bë komandant i ngarkuar me operacionet e 
mëtejshme për të çliruar myslimanët e Kaukazit sapo erdhi lajmi i Brestlitovskut. Më pas, 
ai vazhdoi me marrjen e Karsit, të Ardahanit dhe të Batumit, ndërsa rusët tërhiqeshin. 
Kur armenët në Erzurum kundërshtuan të dorëzohen, ai e mori atë me sulm (12 mars), 
duke e thyer, kështu, qëndresën armene në veri dhe duke i shtrënguar armenët e mbledhur 
në Van, në jug, të tërhiqen pa bërë qëndresë të mëtejshme. 
                                                 
570 BVA, “Bab-ı Âli Evrak Odası”, nr. 256103; Cevat Dursunoğlu, “Milli Mücadelede 
Erzurum”, Anakara, 1945, f. 25. 
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Bisedimet e paqes me Republikën e Transkaukazisë filluan në Trabzon. Enveri shprehu 
gatishmërinë që të hiqte dorë nga të gjitha synimet në Kaukaz, në shkëmbim të njohjes së 
rimarrjes nga ana e osmanëve të provincave të Anadollit lindor në Brest-Litovsk. Mirëpo 
armenët ushtruan trysni mbi Republikën Transkaukaziane që të kundërshtonte dhe, 
kështu, luftimet filluan përsëri. Trupat osmane hynë në troje të reja në lindje, ndërsa rusët 
tërhiqeshin. Mijëra armenë, që ishin tërhequr pas vijave të betejës duke shpresuar në një 
fitore që do t’u mundësonte atyre të vendoseshin në shtëpi të reja në Anadollin lindor, 
tani u detyruan të marrin arratinë për në Armeninë e mirëfilltë. Erivani u bë aq i 
mbipopulluar, saqë pasuan “anarkia, uria dhe epidemitë”.571 Një konferencë e re paqeje u 
hap në Batum (11 maj) dhe osmanët i shtrinë kërkesat e tyre përtej kushteve të Berst-
Litovskut, duke përfshirë një numër krahinash përreth Tiflisit, si dhe Aleksandropolin 
dhe Eçmaxinin, përmes të cilëve mund të ndërtohej një hekurudhë që të lidhte Karsin dhe 
Xhulfën me Bakunë, kyç i Azisë qendrore. Veç kësaj, Enveri këmbënguli që tregtarët 
osmanë të fitonin të drejtën e kalimit të lirë përmes Kaukazisë dhe që Republika e 
Transkaukazisë të zvogëlonte forcat e saj të armatosura për të penguar kërcënime të tjera 
të armenëve në të ardhmen. Mirëpo anëtarët armenë dhe gjeorgjianë të delegacionit të 
Transkaukazisë filluan të zgjasnin bisedimet dhe, kështu, ushtria osmane bëri përsëri 
përpara në zonat e Armenisë ruse që nuk kishin qenë nën kontrollin e sulltanit që nga 
shekulli i shtatëmbëdhjetë. Qindra kërkesa për ndihmë ndaj përndjekjes nga ana e 
banorëve turq i siguruan Enverit më shumë se pretekste të mjaftueshme. Mirëpo 
gjermanët, natyrisht, ishin të interesuar të përfitonin vetë në atë zonë. Kështu, në 
përgjigje të thirrjeve të armenëve, të dërguara përmes misionarëve gjermanë, ata ushtruan 
trysni mbi Enverin që të mbante forcat e tij në Anadollin lindor kundër mundësisë së 
përparimeve britanike në Irak dhe në Siri. Ata u munduan, madje, t’i nxirrnin osmanët 
edhe nga Batumi, i cili, si stacioni i fundit i naftësjellësit nga Bakuja, mund të bëhej një 
qendër për transportimin me anije të lëndëve të para nga Azia qendrore për në fabrikat e 
Gjermanisë. 
 
Së fundi, me nxitjen gjermane, gjeorgjianët u shkëputën nga Republika e Transkaukazisë 
dhe formuan shtetin e tyre të pavarur nën garantimin e gjermanëve (26 maj 1918). Si 
armenët ashtu edhe azerët turq bën, më pas, të njëjtën gjë. Gjermania ra në ujdi me 
Rusinë (27 gusht 1918) që t’i mbanin osmanët larg Gjeorgjisë dhe Bakusë në shkëmbim 
të premtimeve ruse për të dërguar një pjesë të naftës së Bakusë për të furnizuar anijet 
ushtarake të kajzerit. Mirëpo, në këtë pikë, një ushtri britanike erdhi nga Irani, nën 
komandën e major gjeneral L. C. Danstervilit (“Dunsterville”, i quajtur “Dunsterforce”) 
për t’u marrë Kaukazin nga duart gjermanëve dhe osmanëve. Kjo ushtri mbërriti në Baku 
në mesin e gushtit. Këtu, socialrevolucionarët rusë dhe dashnakët armenë po gërshetonin 
përpjekjet për të përzënë bolshevikët dhe për të ngritur një regjim të vetin. Për këtë arsye, 
gjendja ishte shumë e paqëndrueshme. Talati, ndërkohë, u dorëzua përballë trysnisë së 
gjermanëve dhe nënshkroi marrëveshjen (23 shtator), duke premtuar tërheqjen e 
osmanëve nga Kaukazi dhe ushtrimin e trysnisë nga ana e tyre për ta detyruar Republikën 
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e Azerbajxhanit, që po lindte, që t’u jepte përparësi interesave ekonomike dhe politike të 
Gjermanisë. Mirëpo kur Danstervili hyri në Baku, gjermanëve iu desh të braktisin 
kundërshtinë e tyre për përparimin osman. Enveri realizoi një sulm të ri përmes Kaukazit 
dhe mori Derbendin (10 shtator), duke ia ndërprerë Bakusë lidhjen me veriun. 
Danstervilit iu desh të tërhiqet nga deti, edhe për shkak të pakënaqësisë së rusëve vendas 
dhe armenëve, që ishin detyruar të iknin nga Erivani pasi osmanët e pushtuan qytetin dhe 
e bënë atë kryeqytetin e ri të Republikës së Azerbajxhanit. Në shenjë proteste, rusët e 
hodhën poshtë Traktatin e Brest-Litovskut me osmanët, por kjo nuk pati shumë pasoja, 
pasi ata, tashmë, nuk kishin forcë që t’i mbështesnin pretendimet e tyre. 
 
 
 
Mposhtja e Perandorisë Osmane, 1918 
 
Megjithatë, fitoret e Enverit në Kaukaz u siguruan në kurriz të fronteve të tjera. Edhe 
ndërsa forcat e tij përparonin në Kaspik, britanikët po lëviznin në zemër të perandorisë, 
nga jugu. Mehmet Reshadi V vdiq më 28 qershor 1918 dhe u zëvendësua menjëherë nga 
biri më i madh i Abdylmexhidit, Mehmet Vahidedini VI, që u bë edhe më shumë kukull 
në duart e KBZH-së nga ç’kishte qenë vëllai i tij. Kryeqyteti u mbush me refugjatë të 
uritur. Pati një mungesë masive e furnizimeve me ushqime dhe një epidemi të 
pashmangshme të tifos. Një bllokadë e re aleatë e Dardaneleve i shtoi edhe më shumë 
problemet. 
 
Sikur të kishin pritur një shenjë, aleatët filluan t’i mposhtin osmanët në të gjitha frontet. 
Në Irak, pushtimi i britanikëve në veri vazhdonte, tashmë, i lidhur me forcat e tjera të tyre 
nga Irani. Kërkuku ra më 6 maj dhe mbrojtësit osmanë që kishin mbetur u shpartalluan 40 
kilometra në veri të Urës së Artë. Një ushtri e dytë u ngjit përpjetë lumit Tigër, shkatërroi 
një radhë përpjekjesh nga ana e osmanëve për të ngritur prita dhe, së fundi, pushtoi 
Mosulin menjëherë pas armëpushimit. Në Siri, qëndresa osmane ishte më e madhe. Aty, 
ushtria e drejtuar nga Fon Sandersi, së cilës i ishte bashkuar përsëri Mustafa Qemali, të 
paktën, qëndroi e bashkuar derisa Alenbaji e detyroi të tërhiqej drejt veriut. Rënia e 
Nablusit dhe çarja e vijës së lumit Sheria (20 shtator 1918) e theu mbrojtjen e organizuar 
osmane. Hajfa dhe Axhreja, që të dyja, ranë në duart e pushtuesve më 23 shtator. 
Nacionalistët arabë në Damask ngritën krye hapur kundër garnizonit osman. Në këtë 
mënyrë, ky i fundit u tërhoq (1 tetor). Halepi dhe Homsi ranë pa qëndresë pak ditë më 
pas. Flota frënge pushtoi menjëherë Bejrutin (6 tetor) dhe pas tij ranë Tripoli e 
Aleksandreta (14 tetor). Osmanët filluan të tërhiqen me shpejtësi për në Anadolli, drejt 
Adanasë, për të organizuar një qëndresë të re në vendin e tyre. 
 
 
 
Armëpushimi i Mondrosit 
 
Mirëpo nuk do të kishte asnjë qëndresë të mëtejshme. Kur Talati u kthye nga Berlini, ai 
pa fillimin e fundit të ushtrisë bullgare, që e bëri atë të pranojë kushtet e dorëzimit nga 
aleatët më 2 tetor. Me ndërprerjen e lidhjes së drejtpërdrejtë të osmanëve me Gjermaninë, 
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fati i perandorisë osmane u vulos. Brenda kampit të aleatëve, britanikët fituan të drejtën 
për të dërguar forcat e tyre nga Selaniku, përmes Trakës, për në Stamboll, ndërsa aleatët e 
tyre fituan vetëm një përfaqësim simbolik. Kjo u dha britanikëve kontroll mbi Stambollin 
dhe ngushticat në tokë e në det, si dhe u mundësoi atyre të imponojnë kushtet e 
armëpushimit përfundimtar me osmanët pa u këshilluar me aleatët e tjerë, për ët siguruar, 
kështu, kontrollin e tyre mbi kryeqytetin osman sapo armëpushimi të hynte në fuqi. 
 
Talati, fillimisht, iu bashkua përpjekjeve të gjermanëve për të hyrë në bisedime për 
armëpushimin përmes presidentit Uillson (5 tetor), duke u mbështetur në Katërmbëdhejtë 
Pikat për të shpëtuar perandorinë nga ai lloj i shpagimit që përkrahej nga vendet e tjera të 
Antantës. Ftesa për bisedime u bënë, gjithashtu, përmes kanalesh të tjera dhe, më në fund, 
iu bënë të ditura komandantit të skuadronit britanik të Mesdheut që kishte vënë nën 
bllokadë Dardanelet, admiral Kaltorpit (Calthorpe), që shkoi në Mondros më 11 tetor për 
të bërë përgatitjet përfundimtare. Talati dhe qeveria e KBZH-së kishin dhënë dorëheqjen 
që më 8 tetor, por, që prej një jave, nuk po gjendej askush që të merrte përgjegjësinë për 
të qeverisur vendin, derisa Ahmet Izet pashai (Ahmet İzzet Paşa), ish-komandant në 
lindje, më në fund, pranoi postin e kryevezirit. Me qëllim të arritjes së marrëveshjes së 
paqes, ai formoi një qeveri (14 tetor), e cila përfshinte disa anëtarë të KBZH-së 
(veçanërisht, Xhavit pashain, si ministër i financave), megjithëse treshja drejtuese e kësaj 
partie qëndroi mënjanë dhe, menjëherë më pas, u largua nga vendi. Britanikët e vonuan 
takimin në Mondros për dy javë për t’u mundësuar forcave të tyre që të pushtojnë 
Mosulin e Halepin dhe të sigurohen se ata, dhe jo francezët, do të mbisundonin 
Stambollin dhe ngushticat. Delegacioni osman, tashmë i kryesuar nga ministri i ri i 
forcave detare, Hysen Rauf Orbaj (Hüseyin Rauf Orbay), u soll, më në fund, në Mondros 
vetëm më 27 tetor dhe marrëveshja për armëpushimin u arrit katër ditë më vonë. 
 
Armëpushimi i Mondrosit, i nënshkruar dhjetë ditë përpara se luftimet në frontin 
perëndimor të pushonin, siguronte një dorëzim të plotë e pa kushte, përmes rregullimesh 
shumë më të ashpra se ato që iu imponuan anëtarëve të krishterë të fuqive të Bllokut 
Qendror. Ngushticat do të hapeshin menjëherë, fortifikimet e tyre do t’u dorëzoheshin 
ekipeve të aleatëve dhe do të lehtësohej kalimi për anijet e luftës që lundronin për në 
Detin e Zi për të vepruar kundër bolshevikëve në Rusinë Jugore. Të gjitha minat do të 
hiqeshin ose vendndodhjet e tyre do t’u bëheshin të ditura komandantëve të forcave 
aleate. Të burgosurit e aleatëve, si dhe armenët e mbajtur në burgjet osmane, pavarësisht 
se ç’krime mund të kishin kryer, do të liheshin menjëherë të lirë. Forcat osmane do të 
çmobilizoheshin dhe do të dorëzoheshin, përveç rasteve ku prania e tyre do të ishte e 
nevojshme përkohësisht për të ruajtur rendin. Anijet osmane të luftës do të dorëzoheshin 
dhe të gjithë portet do t’u hapeshin anijeve të aleatëve. Aleatëve do t’u lejohej të merrnin 
fortesa të rëndësishme, hekurudha e lehtësi të lidhjes telefonike, porte, mole dhe tunele që 
çonin, përmes Taurusit, në Kilikja. Forcat osmane që ishin ende në veprim në lindje do 
t’u dorëzoheshin trupave më të afërta aleate. Osmanët do të furnizonin forcat e tyre 
pushtuese, pa pagesë, me qymyr, ushqim dhe gjithçka tjetër që u nevojitej. Zyrtarët 
ushtarakë e civilë gjermanë dhe austriakë në perandori do t’u dorëzoheshin aleatëve dhe 
lidhjet me fuqitë e Bllokut Qendror do të ndërpriteshin. Aleatët do të merrnin 
përgjegjësinë për të gjitha furnizimet me ushqim të popullsisë civile të perandorisë. Së 
fundi, “në rast trazirash në gjashtë provincat armene, aleatët ruajnë për vete të drejtën për 
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të pushtuar çdo pjesë të tyre,” ndërsa Sisi, Haçini, Zejtini dhe Antepi do të hynin nën 
pushtim të menjëhershëm.572 
 
Kushtet e armëpushimit hynë në fuqi më 31 tetor 1918. Trupat osmane filluan të ulin 
armët e tyre dhe aleatët përgatiteshin të pushtonin Stambollin dhe qytete e tjera kryesore. 
Kështu, Perandoria Osmane u vu në duart e aleatëve të Antantës, me në krye Britaninë, të 
cilët, për një afat të gjatë, ishin në gjendje të bënin ç’të donin me të. Gjashtë krahinat 
lindore u quajtën, tashmë, Armeni. Grekët erdhën në Stamboll me rrobën e fitimtarëve si 
pasojë e hyrjes së Venizellosit në çastin e fundit në luftë në krah të Aleancës dhe atyre 
nuk u kishte mbetur edhe shumë për të ushtruar trysni për çështjen e tyre. Fitimtarëve u 
kishte aguar, më në fund, dita e hakmarrjes. 
 
 
 
Pushtimi aleat 
 
Përmbushja prej osmanëve e kushteve të parashikuara nga armëpushimi filloi shumë 
shpejt. Liman fon Sandersi ia dorëzoi komandën e tij në Siri Mustafa Qemalit dhe u kthye 
në Stamboll. Pasi armata “Jëlldërëm” mbërriti në Adana dhe iu dorëzua aleatëve, edhe 
këta të fundit u kthyen në kryeqytet (13 nëntor). Forcat e Alenbajit u përhapën shpejt për 
të pushtuar copën e tyre dhe francezët zbarkuan për të marrë zonat që u ishin lënë atyre 
në Kilikja, përfshirë Mersinin, Tarsusin, Adananë dhe të gjitha tunelet e Taurusit.573 
Britanikët morën ato pjesë të Mosulit që, fillimisht, u ishin njohur francezëve në 
Marrëveshjen Sykes – Piko dhe i dorëzuan ato më vonë, në shkëmbim të koncesioneve të 
naftës.574 Në lindje, u bë shpejt e qartë se aleatët po përgatiteshin t’u jepnin armenëve jo 
vetëm gjashtë provincat e përcaktuara në Mondros, por edhe tre qarqet e Karsit, të 
Ardahanit dhe të Batumit, të cilat kishin popullsi edhe më të vogla armene dhe që i ishin 
kthyer perandorisë nga Rusia vetëm së fundi.575 Qëllimet e britanikëve u bënë të gjitha 
edhe më të qarta kur, gjatë shkurtit, zyrtarët armenë zunë shumicën e posteve civile në 
krahinat lindore të pushtuara. 
 
Në Anadollin verior-qendrore, u bënë përpjekje të hapura për të ngritur një shtet grek në 
zonën e lashtë të Pontusit, përfshirë qarqet e Samsunit, të Amasjas dhe të Sivasit. Një 
shoqatë e fshehtë greke, që synonte të formonte një shtet të tillë, ishte themeluar në 
Merzifon në vitin 1904 dhe ishte kthyer në një lëvizje shumë të përhapur, që i jepte 
qeverisë greke një mundësi të artë që të ushtronte trysni për pretendimet e saj. Më 9 mars 
1919, forcat britanike zbarkuan në Samsun dhe vijuan me pushtimin e Merzifonit, duke i 
shtyrë bandat greke në revoltë të hapur e në masakrimin e fqinjëve të tyre myslimanë, me 
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shpresën e themelimit të shtetit të ri. Rendi u vendos pjesërisht, por me vështirësi të 
mëdha, nga policia osmane, e ndihmuar, me njëfarë mosdashjeje, edhe nga britanikët.576 
 
Në jugperëndim, pushtimi i aleatëve ishte një çështje e përbashkët për shkak të 
pretendimeve të kundërta territoriale të italianëve, në sajë të marrëveshjeve të kohës së 
luftës, si dhe të grekëve, që tani po mundoheshin të ndryshonin marrëveshjen për të 
përmbushur ëndrrën e tyre të vjetër të rikthimit të Perandorisë Bizantine. Flota aleate që 
pushtoi Izmirin (7 nëntor) drejtohej nga një oficer britanik, por ajo përfshinte anije dhe 
njerëz të dërguar nga Franca, si dhe nga palët në mosmarrëveshje. Komanda e qarqeve 
vetjake, si dhe bllokada ende e fortë ndaj Anadollit këmbehej më radhë mes kombësish të 
ndryshme. Tjetërkund, në jugperëndim, italianët pushtuan Marmarisin, Antaljan dhe 
Burdurin për të zënë pozitat e premtuara në marrëveshjen e Sen Zhan dë Morienit (janar 
– prill 1919) dhe u përpoqën, gjithashtu, të ngrinin një pretendim të tyrin edhe për 
Konjan, por kjo u pengua nga një detashment britanik që e kishte pushtuar më herët 
qytetin.577 
 
Së fundi, çmimi më i madh nga të tërë ishin Stambolli dhe ngushticat, që, pas tërheqjes së 
pretendimeve ruse, kishin mbetur pa pretendues formalë derisa britanikët siguruan 
kontrollin e tyre para dhe pas marrëveshjes së armëpushimit. Më 13 nëntor, një flotë e 
gjerë e aleatëve lundroi përmes ngushticave dhe zbarkoi në Stamboll. Qyteti u vu 
formalisht nën pushtimin e aleatëve dhe kontrolli ushtarak i tij u vu, kryesisht, në duart e 
trupave britanike. Kontrolli i përgjithshëm politik dhe administrativ iu dha admiral 
Kaltorpit, si komisioner i lartë i aleatëve, që do të qeveriste me Komisionin e Lartë tresh, 
me anëtarë britanikë, italianë dhe francezë. Brigjet e Bosforit ishin pushtuar, fillimisht, 
vetëm nga britanikët, por më 15 nëntor krahu evropian rëndoi nga forcat franceze.578 
Autoriteti i aleatëve në qeverinë osmane u vendos duke emëruar komisionerë për të 
mbikëqyrur ministritë, në mënyrë që të siguroheshin se autoritetet civile do të bënin ç’të 
donte komisioneri i lartë.579 
 
Forcat aleate hynë në Perandorinë Osmane më një besim të patundur në të vërtetën e vetë 
propagandës së tyre, se turqit kishin masakruar miliona të krishterë pa asnjë arsye, duke 
humbur, kështu, deri edhe të drejtën për të qeverisur veten dhe duke treguar edhe një herë 
epërsinë thelbësore të qytetërimit perëndimor mbi qytetërimin islam. Vetë admiral 
Kaltorpi pohonte se “ka qenë qëndrimi ynë këmbëngulës që të mos tregojmë asnjëlloj 
dashamirësie ndaj asnjë turku...” dhe se “çdo shkëmbim i mikpritjes dhe i dashamirësisë 
ka qenë fetarisht i ndaluar...”580 E vërteta se pakicat synonin të shfrytëzonin pushtimin e 
aleatëve në përfitim të vet, u tregua shumë herë teksa trupat pushtuese marshonin në 
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qytetet kryesore dhe priteshin me entuziazëm nga turma grekësh e armenësh që valëvitnin 
flamuj të aleatëve dhe puthnin e përqafonin çliruesit e tyre. Turqit dhe myslimanët e tjerë 
u zëvendësuan nga të krishterët në shumicën e qeverive vendore, si dhe në hekurudha e 
në shërbimet publike. Kundër myslimanëve u ushtrua diskriminim në vende publike. Kur 
shkollat shtetërore u rihapën, vetëm të krishterët u lejuan të marrin pjesë në to, ndërsa 
fëmijët e myslimanëve mbetën rrugëve. Ndoshta më mizorja e të gjithave ishte vënia e 
jetimoreve të mëdha në ngarkim të misionarëve të krishterë, të cilët i shfrytëzuan shpesh 
pozitat e tyre për të identifikuar si të krishterë mijëra të rinj turq që kishin humbur 
familjet e tyre gjatë luftës, duke zbatuar për ta rregullin e përgjithshëm se fëmijët ishin 
armenë ose grekë, përveç rasteve kur ata ishin në gjendje të jepnin prova për të 
kundërtën, çka ishte tejet e vështirë për një vend ku regjistrat ishin prishur dhe familje të 
tëra ishin shpërndarë e shkatërruar.581 Në shumë nga zonat e pushtuara, veçanërisht në 
Trakën Lindore, në Anadollit jugor, në Kilikja dhe në provincat lindore, e gjithë 
makineria e qeverive vendore dhe, në veçanti, e forcave vendore të policisë iu dorëzuan 
pakicave, në përgatitje për copëtimin përfundimtar të vendit. Këta të fundit, nga ana e 
tyre, masakruan një numër shumë të madh ushtarësh osmanë të sapoliruar, si dhe mijëra 
civilë, ndërsa forcat aleate nuk bënin asnjë përpjekje të dukshme për të ndërhyrë. Vetëm 
italianët, në jug, u munduan disi të kontrollonin pakicat dhe të mbronin popullsinë 
myslimane.582 
 
 
 
 
 
 
 
Konferencat e paqes 
 
Me fillimin e punimeve të Konferencës së Paqes, në Paris, në janar të vitit 1919, u sollën 
plane të ndryshme për copëtimin e asaj që kishte mbetur nga Perandoria Osmane, por 
arritja e marrëveshjes vonoi për shkak të përplasjeve të interesave mes fituesve, më fort 
sesa për shkak të marrjes parasysh të të drejtave kombëtare të të humburve. Dallimet më 
të mëdha mes të dërguarve të Britanisë dhe të Francës u vunë re jo edhe aq për zonën 
turke, sesa për vendet arabe. Britania, e shtyrë, tashmë, nga T. E. Lorensi, dëshironte të 
kënaqte pretendimet kombëtare arabe në kurriz të zonave siriane që, fillimisht, ishin 
parashikuar t’i liheshin Francës, ndërsa kjo e fundit këmbëngulte për pjesën e vet, si dhe 
për të ruajtur pozitën e saj në Mesdhe. Emir Fejsali erdhi në konferencën e paqes si 
përfaqësuesi kryesor arab dhe këmbënguli për njohjen e të drejtave të plota kombëtare të 
arabëve dhe për përmbushjen e premtimeve të kohës së luftës ndaj tyre. Kur vizitoi 
Anglinë dhe Francën përpara se të vinte në konferencë, ai mësoi për kundërshtimin e 
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francezëve dhe, për të siguruar mbështetjen britanike, nënshkroi një marrëveshje me 
cionistët (3 janar 1919), përmes së cilës ai mirëpriste emigracionin çifut në Palestinë dhe 
ngritjen e një atdheu çifut siç ishte parashikuar në Deklaratën e Balfurit, por vetëm në një 
shtet arab plotësisht të pavarur. Përfaqësuesit cionistë erdhën në Paris për të fituar njohjen 
ndërkombëtare të Deklaratës së Balfurit, duke e përfshirë atë në traktatet e paqes, si dhe 
për të parandaluar ngritjen e një shteti arab në Palestinë, duke pëlqyer, në vend të kësaj, 
kontrollin britanik, nën të cilin ata ndienin se mund të zhvillonin atë lloj të vendit amë që 
kishin pasur ndërmend. 
 
Greqia kishte hyrë në luftë vetëm në çastin e fundit, në shkëmbim të premtimeve të 
aleatëve, të cilat kishin qenë të kufizuara për shkak të interesave italiane në Anadollin 
Juglindor dhe të britanikëve në Stamboll. Mirëpo tani, kryeministri i shquar grek, 
Venizellos, erdhi në Paris me pretendimin për të pushtuar Izmirin dhe një pjesë të madhe 
të Anadollit lindor, për shkak të një lidhjeje të gjatë historike mes brigjeve lindore e 
perëndimore të Egjeut, si dhe të mundësisë së zhvillimit të tyre të përbashkët ekonomik. 
Britania e mbështeste pretendimin grek për shkak të ndjenjave të forta antimyslimane në 
atë vend, të cilat ushqeheshin plotësisht edhe nga kryeministri Dejvid Llojd Xhorxh 
(David Lloyd George), si dhe nga dëshira për të pasur një shtet mik në kontroll të Egjeut 
që të përballej me ndonjë lëvizje të mundshme ruse në të ardhmen. Armenët kërkonin 
pavarësi të plotë për shtetin e tyre, që do të shtrihej nga Deti i Zi në detin Mesdhe, si 
shpërblim për “shekujt e gjatë të vuajtjes”, si dhe për ndihmesën që ata u dhanë aleatëve, 
kryesisht në shërbim të rusëve.583 Pavarësisht nga teprimet e këtyre pretendimeve, 
armenët mundën të fitojnë mbështetjen e britanikëve, të cilët kishin përsëri shpresën e 
mbajtjes së një shteti mik vasal në Anadollin lindor për të përmbushur dëshirën e tyre për 
të ngritur një pengesë të përhershme ndaj zgjerimit rus në Mesdhe nga ai drejtim. 
Mbështetja e hershme, e fituar nga Franca për këtë çështje, u kthye shpejt në armiqësi kur 
pretendimet u shtrinë deri në përfshirjen e zonave të Kilikjas që ishin pushtuar nga 
francezët. Delegacionet arabe, gjithashtu, kishin të njëjtët vende në mendje për shtetin e 
tyre të pavarur. Kurdët, gjeorgjianët dhe azerët kishin mosmarrëveshje për pjesë të tjera 
të zonave të pretenduara nga armenët bashkë me turqit, të cilët kishin shumicë 
domethënëse të popullsisë në të gjithë zonën. Irani kërkonte zonat e Kaukazit që ishin 
humbur ndaj Rusisë gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë, përfshirë Armeninë dhe një pjesë 
të madhe të zonave kurde në juglindje. Republika e Azerbajxhanit kërkonte qarqet jugore 
të Tiflisit dhe të Erivanit, si dhe Bakunë dhe, madje, Batumin e Karsin.584 Ndërsa debatet 
vazhdonin, delegacionet armene u rrekën të sigurojnë mbështetjen e aleatëve për një plan 
që të ndalonin kthimin e turqve apo kurdëve në Anadollin perëndimor dhe t’i 
zëvendësonin ata me refugjatë armenë për të krijuar, në këtë mënyrë, shumicë armene. 
Britania dhe aleatët, ndërsa vazhdonin të shprehnin hapur dashamirësi, në të vërtetë, i 
humbën ndjeshëm interesat e tyre në kënaqjen e këtyre orekseve që sa vinin e rriteshin. 
 

                                                 
583 Gilbert, “Churchill”, IV, “1916 – 1922”, Londër, 1975, f. 472 – 489; Hovannisian, 
“Republic of Armenia”, 276 – 283. 
584 Hovannisian, “Republic of Armenia”, 283 – 291. 
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Në këtë pikë, qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u bë vendimtar. Ky vend nuk 
ishte përzier me traktatet e kohës së luftës dhe nuk e lidhte asgjë me to, kur presidenti 
Uillson shpalli shumë qartë Katërmbëdhjetë Pikat. Këmbëngulja e tij për vetëvendosjen 
binte në kundërshtim me të gjitha pretendimet e bëra në konferencën e paqes, me 
përjashtim të atyre të arabëve dhe të turqve. Atëherë, armenët në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës nisën një fushatë në shkallë të gjerë për të shtrënguar presidentin të braktisë 
parimet e tij dhe të mbështesë çështjen e tyre në konferencë. Llojd Xhorxhi filloi të 
zhvillonte mendimin e zëvendësimit të çfarëdolloj detyrimi që Britania kishte për të 
ndihmuar armenët duke siguruar që Shtetet e Bashkuara të merrnin përsipër një mandat 
mbi provincat e diskutueshme apo mbi të gjithë Anadollin, duke e propozuar zyrtarisht 
këtë në mesin e majit, ashtu sikurse Këshilli i të Dhjetëve vendosi për një sistem mandati 
për provincat arabe të perandorisë. Në përgjigje të kësaj, Uillsoni dërgoi dy komisione 
hetimore në Lindjen e Mesme, një në Siri nën drejtimin e Henri Kingut (Henry C. King), 
president i kolegjit të Oberlinit, dhe Çarls Krejnit (Charles Crane), themelues i kompanisë 
kryesore të prodhimit të pajisjeve hidraulike dhe të banjave, dhe tjetrin në Anadolli, nën 
drejtimin e major gjeneral Xhejms Harbordit (James G. Harbord). Komisioni King-Krejn 
udhëtoi nëpër Siri e Palestinë në korrik dhe gusht 1919. Ai arriti në përfundimin se 
thuajse të gjithë banorët arabë donin një shtet të pavarur dhe të bashkuar arab, përfshirë 
Libanin, por, nëse pavarësia e plotë nuk mund të arrihej, ata pëlqenin një mandat të 
kontrolluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose Britania, ndërsa e kundërshtonin 
fuqishëm Francën, me përjashtim të pak grupeve profrënge në Liban. Të gjithë shprehnin 
kundërshtim të fuqishëm për ngritjen e një atdheu çifut të çfarëdo lloji në mesin e tyre. 
Delegacionet nga Iraku kërkonin vetëm pavarësi dhe nuk shprehnin asnjë pëlqim 
mandatues. Atëherë, komisioni këshilloi një mandat amerikan mbi Sirinë ose, përndryshe, 
një mandat të Britanisë, e cila do të vendoste qeverisjen e mandatuar edhe mbi Irak dhe të 
dy dy këto vende do të ishin mbretëri arabe kushtetuese. Ai iu kundërvu ngritjes së një 
shteti palestinez në Palestinë, duke këshilluar, në vend të kësaj, që ai të ishte pjesë e një 
shteti të bashkuar sirian, me Vendet e Shenjta të ndërkombëtarizuara. Komisioni i 
Harbordit udhëtoi në Anadolli po atë verë. Raporti i tij, i lëshuar në tetor 1919, zbulonte 
se shumica e popullsisë ekzistuese ishte, në të vërtetë, turke dhe këshillonte që, duke 
marrë parasysh pretendimet e pakicës, të vendosej një mandat i vetëm në mbarë zonën, 
përfshirë Kaukazin, për të siguruar unitet politik dhe ekonomik dhe për të lehtësuar çdo 
marrëveshje që mund të arrihej. Mirëpo Uillsoni nuk ishte aspak i mendimit për hyrjen e 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Lidhjen e Kombeve e, aq më tepër, as që mund të 
mendohej ta pranonte vetë këtë barrë. Kështu që ky plan u rrëzua.585 
 
Shumica e marrëveshjeve përfundimtare që kishin të bënin me truallin osman, u 
nënshkruan në vitin 1919 dhe në fillim të vitit 1920. Traktati i Sen Zhërmenit (16 korrik 
1920) parashikonte ndarjen e Perandorisë Austro-Hungareze dhe dorëzimin e zonave të 
saj sllave konfederatë së re të serbo-kroato-sllovene, që do të kthehej shpejt në mbretërinë 
e Jugosllavisë. Bullgaria copëtohej nga Traktati i Neuilisë (27 nëntor). Krahinat 
perëndimore të saj i kalonin Jugosllavisë, ndërsa ato në malet Rodope dhe zona që 

                                                 
585 Një paraqitje e plotë e përfshirjes së amerikanëve gjendet në: Harry N. Howard, 
“Turkey, the Strait, and U.S. Policy”, Baltimor dhe Londër, 1974, f. 51 – 129. 
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shtrihej në bregdetin e Egjeut i kaluan Greqisë. Bullgaria u shpagua pjesërisht për këto 
humbje me truall osman në veri të Edrenesë, si dhe iu lejua që të mbante një flotë tregtare 
në Detin e Zi me hyrje të lirë në Mesdhe përmes ngushticave. Nëpërmjet Traktatit të 
Trianonit (4 qershor 1920), Hungarisë iu desh t’i lëshonte Rumanisë Transilvaninë dhe 
pjesën më të madhe të Banatit. Pjesët arabe të Perandorisë Osmane u morën në shqyrtim 
në një konferencë të mbajtur në San Remo, ku u arritën marrëveshje për ngarkim të 
mandateve, duke marrë parasysh vetëm pjesërisht dëshirat e arabëve vendës. Siria, siç 
ishte premtuar, i kaloi Francës, ndërsa Britania mori trojet e saj në Palestinë dhe në Irak. 
Mandatet do të ishin vetëm të përkohshme dhe duhej t’u siguronin vendësve përgatitjen 
që do t’i aftësonte ata për të arritur, së fundi, pavarësinë e plotë. Deklarata Balfur u 
ndërthur në mandatin e Britanisë për Palestinën, duke i kënaqur, kështu, dëshirat e 
cionistëve. Pjesa e Francës në naftën e Mosulit u pohua, gjithashtu, dhe asaj iu dha e 
drejta të ndërtonte një naftësjellës që do të kalonte përmes Irakut dhe Sirisë për në 
Aleksandreta, në mënyrë që ajo të mund ta transportonte naftën e saj në Evropë. Kështu, 
u hodhën themelet e dhunës dhe të trazirave që do të pllakosnin botën arabe deri në 
arritjen e pavarësisë së plotë pas Luftës II Botërore. Ndërsa traktati i fundit, me 
Perandorinë Osmane, u shty për shkak të mosmarrëveshjeve mes aleatëve dhe dallimeve, 
në dukje, të papajtueshme të grupeve të pakicave. Ai, më në fund, u nënshkrua vetëm në 
gusht të vitit 1920 në Sevr, por, ndërkohë, ngjarjet në Anadolli e zhveshën atë nga çdo 
vlerë praktike. 
 
 
 
 
Kundërpërgjigjja turke 
 
Ngjarjet e pushtimit të aleatëve dhe të marrëveshjes që po diskutohej në Paris ngjallën një 
varg të madh reagimesh brenda qeverisë dhe shoqërisë osmane. Shumë osmanë ishin të 
mendimit se e vetmja zgjidhje ishte bashkëpunimi me aleatët, veçanërisht me britanikët, 
si e vetmja shpresë për njëfarë ujdie për të shpëtuar diçka për turqit. Ky grup përfshinte 
sulltan Vahidedinin dhe qeverinë e Stambollit, që, parimisht, drejtohej nga kryeveziri 
Teufik pasha (Tevfik paşa, 11 nëntor 1918 – 3 mars 1919, 21 tetor 1920 – 4 nëntor 1922), 
kunati i sulltanit, Damat Ferit pashai (2 tetor 1919 – 1 tetor 1919, 5 prill – 17 tetor 1920), 
Ali Riza pashai (Ali Rıza Paşa, 2 tetor 1919 – 3 mars 1920) dhe Salih Hulusi pashai 
(Sâlih Hulûsi Paşa, 8 mars – 2 prill 1920), të cilët bashkëpunuan plotësisht me autoritetet 
pushtuese, duke burgosur të gjithë ata që, me të drejtë apo pa të drejtë, u fajësuan për 
krime nga komisionerët e lartë dhe vartësit e tyre. Talati, Xhemali dhe Enveri u arratisën 
me një anije gjermane mallrash (2 nëntor), KBZH-ja u shpërnda dhe pronat e saj u 
konfiskuan. Në vend të saj, Partia e Bashkimit Liberal (Hürriyet ve İtilâf Fırkası) u 
ringjall nën udhëheqjen e Damat Feritit dhe politikanët e saj iu gëzuan për një kohë të 
gjatë revanshit të shumëpritur ndaj KBZH-së. Duke shpallur se ishte mundur KBZH-ja 
dhe jo kombi turk, Bashkimi Liberal pretendonte të ishte e vetmja parti me një bazë mjaft 
të gjerë për të ndërtuar shtetin dhe për të qeverisur. Mirëpo nuk kaloi shumë dhe ndarjet e 
paraluftës mes konservatorëve dhe të moderuarve dolën përsëri në pah. Kur konservatorët 
arritën të marrin kontrollin në duar, të moderuarit, përfshirë shumicën e nacionalistëve, 
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filluan të përpiqen për të nxitur një lëvizje që, siç do të shohim, sapo po fillonte të merrte 
formë në Anadolli.586 
 
Ndërkohë, anëtarët e mbijetuar të KBZH-së u bashkuan në disa grupe të reja politike. 
Anëtarët e saj parlamentarë formuan Partinë e Ringjalljes (Teceddüt Fırkası), e cila 
përkrahte një politikë shekullariste dhe kombëtare. Grupi përfshinte disa nga ata burra që, 
më vonë, do të shfaqeshin si figurat kryesore nacionaliste, ndër të cilët mund të 
përmenden gazetari Junus Nadi (Yunus Nadi), Teufik Ryshty Aras (Tevfik Rüştü Aras), 
më vonë ministër i jashtëm, si dhe historiani Shemsetin Gynalltaj (Şemsettin Günaltay), 
kryeministër në vitet 1949 – 1950. Megjithëse kjo parti mohonte çdo lidhje të 
drejtpërdrejtë me KBZH-në, ajo u mundua të merrte shumë nga degët vendore të saj teksa 
shtrihej në Anadolli, në procesin e vendosjes së krerëve të saj në një pozitë që do t’u 
lejonte të ndiqnin çështjen nacionaliste sapo lëvizja e tyre në Stamboll u shtyp.587 Një 
tjetër pinjolle e KBZH-së ishte Partia e Liridashësve Osmanë (Osmanlı Hürriyetperver 
Avam Fıraksı), e cila zhvilloi politikat e saj liberale, shoqërore dhe ekonomike duke 
theksuar si sovranitetin e popullit, ashtu edhe vazhdimin e sulltanatit; pak a shumë, atë 
lloj të sulltanatit kushtetues që ishte synuar të arrihej para luftës. Ajo u përpoq të 
bashkonte të gjitha grupet politike osmane që ishin kundër pushtimit të huaj, por kërkesa 
e shumëkujt që të gjithë anëtarët aktivë të KBZH-së të nxirreshin jashtë radhëve të saj, si 
dhe mungesa e bashkëpunimit mes elementëve të ndryshëm çoi në shkatërrimin e kësaj 
partie.588 
 
Një tjetër përpjekje për të arritur bashkimin politik erdhi nga Kongresi Kombëtar (Millî 
Kongres), i organizuar nga një grup i udhëhequr prej Abdurrahman Sheref beut 
(Abdurrahman Şeref Bey), historiani i fundit i oborrit, si dhe nga dr. Esati, një 
optometrist i Stambollit që kishte qenë kryetar i Shoqërisë së Arsimit dhe të Edukimit 
Kombëtar (Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti), që ishte përpjekur të përhapte idealet e 
nacionalizmit turk në masat popullore gjatë periudhës së fundit të turqve të rinj. Kongresi 
Kombëtar nuk ishte një parti dhe, si në këtë mënyrë, mbajti një radhë takimesh të 
delegatëve nga të gjitha grupimet kryesore politike në kryeqytet, duke u munduar të 
pajtojë pikëpamjet e tyre, të veprojë si zëdhënës për turqit e mundur dhe të mobilizojë 
kundërshtimin popullor për marrëveshjen e paqes që po afronte. Megjithëse lëvizja 
dështoi, ajo luajti një rol të rëndësishëm duke e përqendruar opinionin publik turk në 
çështjen e ngutshme të pushtimit dhe duke ngritur mbështetjen për lëvizjen nacionaliste 
që, më së fundi, po lindte në Anadolli.589 
 
Përballë ringjalljes së KBZH-së dhe shtimit të grupeve politike që kundërshtonin 
marrëveshjen e paqes dhe pushtimin e aleatëve, sulltani, më në fundi, e shpërndau 

                                                 
586 Weiker, f. 43. 
587 Tunaya, f. 412 – 414; Weiker, f. 42. 
588 Tunaya, f. 406 – 407; Weiker, f. 41 – 42. 
589 Tunaya, f. 417 – 120; Weiker, f. 43. 
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parlamentin (21 dhjetor 1918) për t’i lënë ata pa një forum dhe për t’i mundësuar qeverisë 
që të qeveriste përmes dekreteve, pa pasur nevojën e këshillimit popullor.590 
 
Duhet kujtuar se, ndërsa KBZH-ja ishte kthyer në diçka të ngatërruar në shpresat 
nacionaliste të Enverit dhe të bashkëpunëtorëve të tij, ajo kishte lindur si një parti liberale 
dhe kishte nxitur një numër reformash themelore ekonomike dhe shoqërore gjatë luftës. 
Këto po shërbeheshin, tani, në mënyrë të njëpasnjëshme, ndërsa aleanca e qeverisë me 
pushtuesit ishte kthyer në një mbulesë për reaksionin. Taksat që rëndonin më shumë mbi 
të varfërit, u dyfishuan, u trefishuan dhe, më pas, u dyfishuan përsëri për t’i siguruar 
qeverisë fondet e nevojshme, ndërsa të pasurit mbetën gjerësisht të paprekur. Censura e 
ashpër u vendos për t’i vënë fre kundërshtimeve ndaj politikave të qeverisë, si dhe ndaj 
atyre të pushtuesve.591 Organizatat patriotike të ushtrisë dhe të forcave detare u 
shpërndanë dhe pronat e tyre i kaluan Ministrisë së Luftës.592 Ligji i ri për familjen u 
shfuqizua593 dhe ulemasë iu rikthye pushteti që i ishte marrë. Kontrolli mbi shkollat dhe 
gjykatat fetare iu kalua përsëri shejhulilslamit.594 Universiteti i Stambollit u riorganizua të 
vënë nën kontroll studentët “trazovaçë”.595 Gjykatave fetare iu rikthyen detyrat dhe 
procedurat e tyre fillestare dhe gjykatat shekullare u ndaluan.596 Ligji për shoqatat u 
ashpërsua për të kontrolluar të gjithë ata që i kundërviheshin regjimit.597 Komisioni i 
Reformës Financiare u mbyll598 dhe dëshira e aleatëve për të ndëshkuar turqit e rinj për të 
ashtuquajturat krime të regjimit të kaluar u përmbush duke arrestuar jo vetëm njerëz si 
ish-kryeministri Sait Halim, por edhe njerëz të ajkës së jetës intelektuale, si Zija Gëkalpi 
(Ziya Gökalp), Fuat Qypriliu (Fuat Köprülü) dhe Hysen Xhahiti (Hüseyin Cahit), që u 
shpallën si të përzier në “masakra” dhe u dërguan në internim në Maltë në fillim të vitit 
1919. 
 
Qeveria mbështetej nga një numër grupimesh politike, të bashkuar, kryesisht, nga 
kundërshtimi i tyre ndaj KBZH-së dhe nga dëshira për të bërë më të mirën që mundeshin 
në kushtet e pushtimit. Ndër këto grupime, më të rëndësishmit ishin Partia Osmane e 
Paqes dhe e Mirëqenies (Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası), e themeluar në vitin 1919 
nga ish-deputeti i Amasjas, Ibrahim Haki pashai (İbrahim Hakkı paşa) dhe nga shumë 
ulema, si dhe Shoqëria e Filoanglezëve (İngiliz Muhibler Cemiyeti).599 Kishte edhe të 
                                                 
590 Düstur2, XI, 72; Bayar, V, 1435 – 1458, 1544 – 1545. 
591 Düstur2, XI, 117 – 119. 
592 Düstur2, XI, 124 – 183. 
593 Düstur2, XI, 299 – 300. 
594 Düstur2, XI, 351 – 352; XII, 69 – 70. 
595 Düstur2, XI, 401 – 409. 
596 Düstur2, XII, 128 – 132. 
597 Düstur2, XII, 280. 
598 Düstur2, XII, 435. 
599 Bayar, VII, 2179 – 2217; 2384 – 2390. 
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tjerë që mendonin se bashkëpunimi me aleatët ishte vetëm një e keqe e domosdoshme 
dhe se osmanët duhej të mbështeteshin në parimet e Uillsonit nëse dëshironin të 
mbijetonin. Duke u qëndruar besnikë programeve shoqërore dhe ekonomike të KBZH-së 
së vjetër, ata formuan disa grupime, përfshirë Komitetin e Mirëqenies së Përgjithshme 
(Selamet-i Amme Heyeti) dhe Shoqërinë e Parimeve Uillsoniane, ku bënin pjesë shumë 
shkrimtarë liberalë osmanë, mes të cilëve Halide Edipi, e cila, pasi kishte punuar, më 
parë, në kolegjin “Robert”, ndihej më pranë britanikëve se shumë nga kolegët e saj dhe, 
pikërisht për këtë arsye, i shpëtoi internimit; Refik Halit Karaj (Refik Halit Karay), 
Xhelal Nuriu (Celal Nuri), Hysen Avniu (Hüseyin Avni), Junus Nadiu (Yunus Nadi) dhe 
Ahmet Emit Jallmani (Ahmet Emin Yalman); si dhe Komiteti i Unitetit Kombëtar 
(Vahdet-i Milliye Heyeti), themeluar dhe udhëhequr nga kreu i vjetër i xhonturqve, 
Ahmet Rizai (Ahmet Rıza). Anëtarë të këtyre grupeve iu afruan zyrtarëve aleatë, u 
sqaruan çështjen turke dhe, në përgjithësi, u përpoqën të sigurojnë të njëjtat të drejta të 
vetëvendosjes që u ishin dhënë popujve jo-turq që kishin qenë, më parë, pjesë e 
perandorisë. Mirëpo ata hasën në armiqësinë e qeverisë ndaj mendimeve të tyre politike 
liberale, si dhe në armiqësinë e pushtuesve ndaj trashëgimisë së tyre myslimane. Kështu, 
nuk shkoi shumë dhe atyre iu desh të bashkohen me grupime më radikale, që kërkonin 
veprim konkret për të çliruar turqit nga shtypësit e tyre.600 
 

                                                 
600 Bayar, V, 1440 – 1443; VI, 1865 – 1890. 



 434 

 
KAPITULLI 5 

 
LUFTA TURKE PËR PAVARËSI, 1918 – 1923 

 
 
 
 
 
 
Turqit ishin e vetmja nga fuqitë e Bllokut Qendror që mundën t’i përmbysin menjëherë 
vendimet hakmarrëse që iu imponuan nga aleatët pas Luftës I Botërore. Për arsye se 
qëndresa turke, tekembramja, u udhëhoq drejt suksesit nga Mustafa Qemali, është pohuar 
shumë se ai ishte, gjithashtu, edhe krijuese i kësaj qëndrese. Në të vërtetë, ai bëri më 
shumë se kushdo tjetër për të krijuar Republikën e Turqisë mbi gërmadhat e Perandorisë 
Osmane, por ai e përmbushi këtë duke bashkuar elementët e qëndresës që, tashmë, kishin 
lindur. Ai i ndërthuri përpjekjet e tyre, shprehu qëllimet e tyre, personifikoi shpresat e 
tyre dhe u hoqi atyre udhë drejt fitores. 
 
 
 
 
Forcat e qëndresës kombëtare 
 
Qëndresa u shfaq që në ditët e para të pushtimit, ndërsa Mustafa Qemali ishte ende në 
Kilikja. Ajo erdhi, në fillim, nga brenda vetë qeverisë së Stambollit, në të cilën shumë 
zyrtarë organizuan një shoqëri të fshehtë të postit të përparuar (Karakol Cemiyeti) pak 
pas armëpushimit dhe i shfrytëzuan postet e tyre për të penguar kërkesat e aleatëve, si dhe 
për të dërguar armë dhe municione në Anadolli. Anije të vogla ngarkoheshin në kryeqytet 
në errësirën e natës dhe nxirreshin në Egje e në Detin e Zi për të përcjellë ngarkesat e 
tyre.601 Ka prova të shumta se vetë Talat pashai nxiti lëvizjet e para të qëndresës në Traki 
përpara se të largohej nga vendi dhe se qëndresa në Stamboll u organizua në ministritë e 
punëve të jashtme dhe në atë të luftës.602 Kur Mustafa Qemali, Qazim Karabeqiri dhe 
ushtarakë të tjerë kryesorë u kthyen në Stamboll për të protestuar ndaj urdhërave të 
çmobilizimit, ata u pritën ngrohtësisht nga sulltani e të tjerë dhe u emëruan në poste të 
rëndësishme në zonat që mbeteshin nën autoritetin e drejtpërdrejtë osman, ku ata mund të 
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601Sami Nafiz Kansu, “İki Devrin Perde Arkası”, Stamboll, 1957, f. 217 – 221; Tunaya, f. 
520 – 533.  
602 Selek, I, 82; T. Bıyıkoğlu, “Trakya’da Milli Mücadele”, 2 vëllime, Ankara, I, 124; 
Rifat Mevlanazade, “Türk İnkılabının İçyüzü”, Halep, 1929. 
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drejtonin opozicionin thuajse nën hundën e aleatëve. Kur lëvizja u përhap përmes 
fshatrave, shumë zyrtarë të Stambollit, gjithashtu, bënë gjithë ç’kishin në dorë për ta 
fshehur atë nga autoritetet pushtuese derisa u bë tepër vonë.603 
 
Por anëtarë të veçantë dashamirës të qeverisë qendrore nuk do të mund të kishin bërë 
asgjë pa pjesëmarrjen e gjallë të masës së popullit turk. Tradita e vjetër, karakteristike për 
Lindjen e Mesme, e “dy duarve për një kokë”, e shoqërisë që organizohet për të qeverisur 
dhe për të mbrojtur veten në mungesë të qeverisjes së vërtetë, doli përsëri në pah. 
Qëndresa e organizuar u shfaq, së pari, në zonat e kërcënuara në mënyrën më serioze nga 
pushtimi i huaj apo i pakicave, ku, për mbrojtjen e interesave vendëse, lindën shoqëritë 
për mbrojtjen e të drejtave të turqve. Në fillim, ata u munduan t’i bindin autoritetet 
pushtuese se zonat e tyre ishin, në të vërtetë, turke dhe se imponimi i sundimit të huaj do 
të shkelte të drejtat e tyre njerëzore. Kur pretendime të tilla as që u morën parasysh, këto 
shoqëri morën autoritetin vendor dhe organizuan forcat e tyre të qëndresës, të cilat janë 
bërë të njohura në historinë turke si Forcat Kombëtare (Kuvayi Milliye). Këto forca u 
përshkallëzuan nga banda endacake guerilase në milici të rregullta vullnetarësh, të lidhura 
me komitetet politike vendore. Forcat Kombëtare ishin shumë heterogjene dhe nuk 
përfshinin vetëm ushtarë, por edhe nëpunës civilë, pronarë trojesh, tregtarë, zejtarë, 
udhëheqës fetarë, fshatarë, nomadë, banditë, anëtarë të KBZH-së, si dhe të partive të tjera 
të vjetra politike, gra e fëmijë; të gjithë të bashkuar për t’iu kundërvënë pushtimit dhe të 
vendosur për të qenë të lirë.604 
 
Në këto ditë të para, një mbështetëse e fuqishme e lëvizjes së qëndresës ishte Partia 
Komuniste, që ishte organizuar, fillimisht, mes të burgosurve që ndodheshin në duart e 
rusëve, disa prej të cilëve shkuan në Kongresin Gjithërus të të Burgosurve 
Ndërkombëtarë të Luftës, të mbajtur nga bolshevikët në Moskë në prill 1919 dhe, më 
vonë, formuan Kongresin e Radikalëve Socialistë Turq në të njëjtin qytet më 25 korrik, 
pavarësisht nga protestat e ambasadorit osman të kohës në atë vend. Kreu i komunistëve 
turq ishte një intelektual turk, i quajtur Mustafa Suphi, që, pak kohë para luftës, ishte 
arratisur në Rusinë cariste nga ndjekja e policisë së turqve të rinj.605 Veprimtaria e tyre në 
Turqi, pas luftës, u shpall, në parim, për të kundërshtuar përdorimin e Stambollit dhe të 
ngushticave nga ana e aleatëve për të dërguar anije, njerëz dhe armë në Rusinë e Jugut 
për të mbështetur ata që u kundërviheshin bolshevikëve, por kësaj i shtohej, natyrisht, 
edhe dëshira për ta shfrytëzuar trazirat në Turqi për të vendosur atje një regjim komunist. 
Në fund të vitit 1919, bolshevikët themeluan Byronë Qendrore të Organizatave 
Komuniste të Popujve të Lindjes, nën autoritetin e Internacionales Komuniste. Në këtë 
kuadër, Mustafa Suphiu nisi të botonte materiale propagandistike në turqisht në një 
                                                 
603 Bayar, V, 1572 – 1582. 
604 Midilli Ahmet, “Türk İstiklâl Harbinin Başında Milli Mücadele”, Ankara, 1928; 
Bayar, VII, 2368 – 2383. 
605 Tunaya, f. 358 – 361; Ahmed Bedevi Kuran, “Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp 
Hareketleri ve Milli Mücadele”, Stamboll, 1956, f. 548 – 550. Kurani ishte njw tjetwr i 
mwrguar turk nw Moskw nw atw kohw. İlhan E. Darendelioğlu, “Türkiye’de Komünist 
Hareketleri”, 1910 – 1973, Ankara, 1973. 
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gazetë ditore të quajtur “Yeni Dünya” (Bota e Re), botuar, për njëfarë kohe, në Krime, 
pasi që andej u tërhoqën francezët, dhe në Baku, pas majit të vitit 1920. Rusët, më vonë, 
pretenduan se mijëra komunistë osmanë iu bashkuan përpjekjes kombëtare, por nuk duket 
të jetë në përputhje me provat, të cilat tregojnë se, në rastin më të shumtë, në Anadolli 
kishte “një grup të vogël punëtorësh të nëntokës, ish të burgosur turq në Rusi, i cili nuk 
ishte shumë i gjerë, por që punonte shumë gjallërisht.”606 Aty nga fundi i vitit 1920, 
Partia Komuniste e Suphiut kishte vetëm 200 anëtarë në Turqi, kryesisht në Stamboll, në 
portin e qymyrgurit të Zongulldakut (mbi Detin e Zi), në Trabzon dhe në Kaukaz. 
Megjithatë, bolshevikët i dhanë një mbështetje të përgjithshme propagandistike lëvizjes 
së qëndresës turke, me shpresën se ajo do t’i çlironte ata, të paktën, nga një pjesë e 
trysnisë së aleatëve në jug. 
 
 
 
Fillimet e luftës për pavarësi 
 
Lëvizja e qëndresës filloi të zhvillohej në një luftë të plotë për pavarësi kur njëri ndër 
bashkëpunëtorët më të ngushtë të Mustafa Qemalit në ushtri, Ali Fuat Xhebesoji (Ali 
Fuat Cebesoy), u dërgua për të komanduar trupat e Armatës së Dymbëdhjetë në Ankara 
në mars të vitit 1919 dhe filloi të dërgonte agjentë për të siguruar ndërlidhjen e forcave të 
mbrojtjes kombëtare në afërsi. Më 13 prill, Qazim Karabeqiri, heroi i pushtimeve të 
mëparshme në Kaukaz, u largua nga Stambolli me anije për të marrë komandën e trupave 
të Armatës së Pesëmbëdhjetë në Erzurum, i ngarkuar, gjithashtu, edhe për provincat e 
Vanit dhe të Trabzonit, me qëllimin e plotë për të frymëzuar qëndresë në mes të 
ushtarëve dhe të popullsisë së zonës nën komandën e tij.607 Pak pas mbërritjes së tij, ai 
njoftoi se do të punonte për të çliruar Anadollin nga sundimi i armikut, si dhe për të 
rifituar Karsin, Ardahanin, Batumin dhe pjesët turke të Kaukazit.608 Ai mori në dorëzim 
një ushtri që numëronte afro 18,000 njerëz, detyra e parë e së cilës ishte të siguronte 
materialin e luftës që britanikët po përgatiteshin të kthenin me anije në Stamboll.609 Kur 
ai mësoi se britanikët i kishin dorëzuar Karsin Republikës së re armene dhe se ajo po 
përgatiste një forcë të re ushtarake për të pushtuar Anadollin, ai iu bashkua Shoqërisë për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Provincave Lindore dhe bëri thirrje për luftë deri në pikën e 
fundit të gjakut për të mbrojtur Anadollin.610 
 

                                                 
606 E. H. Carr, “The Bolshevik Revolution, 1917 – 1923”, vëll. III, Londër dhe Nju Jork, 
1923; Karabekir, f. 19 – 23. 
607 Karabekir, f. 2 – 9, 16 – 17. 
608 Karabekir, f. 19 – 23. 
609 Rawlinson, “Adventures in the Near East 1918 – 1922”, Londër dhe Nju Jork, 1923; 
Karabekir, f. 161 – 162. 
610 30 maj 1919; Karabekir, f. 31, 48, 65, 78; Hovannisian, “Republic of Armenia”, I, 426 
– 428. 
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Lëvizja tjetër pasoi më 5 maj 1919, kur Mustafa Qemali, heroi më i madh ushtarak osman 
që do të lindte nga lufta, u emërua inspektor i përgjithshëm i Armatës së Nëntë, e cila 
përfshinte një pjesë të madhe të Anadollit lindor dhe të asaj veri-qendrore, nga qendra e 
saj në Samsun, deri në Detin eZi.611 Ai dha udhëzime për të rivendosur rendin dhe 
sigurinë, për të grumbulluar armët dhe municionet e lëshuara nga forcat osmane dhe për 
të parandaluar qëndresën e organizuar kundër qeverisë; pra, për të bërë pikërisht atë që 
aleatët kërkonin të bënin duke ushtruar trysni mbi qeverinë e Stambollit. Sidoqoftë, për ta 
ndërmarrë këtë, atij iu dha komanda jo vetëm mbi ushtrinë, por edhe mbi të gjithë 
nëpunësit civilë të zonës.612 Fakti se atij i ishte dhënë një autoritet kaq i gjerë tregon krejt 
qartë se ai ishte dërguar atje për të bërë shumë më tepër sesa të grumbulluarit e armëve. 
Është pohuar se emërimi i tij ishte, thjesht, një rastësi; se aleatët dhe qeveria mezi prisnin 
ta largonin atë nga Stambolli për shkak të kundërshtimit të tij zhurmëmadh ndaj 
armëpushimit dhe se ky emërim u bë pasi ai post ishte i zbrazur në atë kohë. Të tjerë 
thonë se kundërshtarët e tij ia rregulluan këtë emërim duke menduar se ai do të dështonte 
dhe emri i tij i mirë do të merrte fund. Mirëpo, në të vërtetë, duket qartë se ai u dërgua 
pasi eprorët e tij në Ministrinë e Luftës dhe, ndoshta, kryeveziri e sulltani, me bindje të 
plotë, prisnin prej tij që ai të organizonte qëndresën.613 Cilado qoftë arsyeja, e vërteta 
është se atij i kërkuan të largohej nga Stambolli shumë shpejt, para se aleatët të mësonin 
për emërimin apo për udhëzimet e tij, dhe ai e bëri këtë. 
 
 
 
Pushtimi grek 
 
Ngarkimi i Mustafa Qemalit me detyrë në Anadolli u pasua thuajse menjëherë nga një 
ngjarje që, më shumë se çdo tjetër, nxiti luftën turke për pavarësi: pushtimi grek i 
Anadollit. Ndërkohë që SHBA dhe Italia u kundërviheshin përpjekjeve të britanikëve dhe 
të francezëve në konferencën e paqes për të siguruar, përreth Izmirit, troje për Greqinë, 
Venizellosi dërgoi një ushtri ekspedicionare për të marrë atë që donte, duke marrë, më 
parë, miratim nga Llojd Xhorxhi dhe nga Klemansoja, si dhe, në çastin e fundit, nga 
Uillsoni, që shpresonte se, në këtë mënyrë, dëshirat imperialiste të Italisë do të goditeshin 
rëndë dhe se gjithçka do të përfundonte me “vetëvendosje”. Shfajësimi ligjor për 
zbarkimet u gjet në nenin 7 të Armëpushimit të Mondrosit, që u lejonte aleatëve “të 
pushtonin çdo pikë strategjike në rast çdo ngjarjeje që kërcënon sigurinë e aleatëve.” 
Qëndresa Kombëtare e siguronte këtë pretekst dhe Venizellosit nuk iu desh shumë për t’u 
bindur që ta shfrytëzonte atë. Më 14 maj 1919, një flotë e madhe anijesh luftarake 
britanike, amerikane dhe frënge solli një divizion të tërë grek në portin e Izmirit. Një ditë 
më pas, trupat zbarkuan përmes një pritjeje plot gëzim të egër nga popullsia vendëse 
greke. Këmbanat e kishave tingëllonin, priftërinjtë puthnin ushtarët dhe burra e gra binin 
                                                 
611 Bıyıkoğlu, “Atatürk Anadolu’da”, . 47 – 48; HTVD nr. 1; “Tar. Ves.” II/12, f. 402. 
612 HTVD, shtator 1952, numrat 3-6; Bıyıkoğlu, “Atatürk Anadolu’da”, f. 42 – 46; Selek, 
I, 172 – 180. BEO 342984, 343181. 
613 Bıyıkoğlu, “Atatürk Anadolu’da”, f. 43; Lord Kinross, “Atatürk”, Nju Jork, 1965, f. 
149 – 153, 156 – 157; HTVD, shtator 1952, nr. 6. 
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në gjunjë përpara “çlirimtarëve” të tyre. Zbarkimi u ndoq nga një masakrim i 
përgjithshëm i popullsisë turke. Turma grekësh u lëshuan rrugëve duke bastisur e duke 
vrarë. Turqit që mundën të arratisen, u arrestuan nga autoritetet aleate. Në Paris, fuqitë e 
mëdha vijuan me rënien në ujdi për një mandat grek mbi Izmirin dhe rrethinat e tij, 
ndërsa zona italiane u shty drejt jugut. Qeveria e Stambollit ngriti zërin, por më kot. 
Ushtria greke filloi të përparonte në Anadolli, duke shkretuar e dhunuar, ndërsa popullsia 
vendëse greke përfitonte nga rasti për t’iu bashkuar ushtrisë në masakra. Aty nga fundi i 
gushtit, grekët kishin mposhtur forcat vendëse turke të mbrojtjes dhe kishin marrë nën 
kontroll luginën e madhe dhe atë të vogël të Menderesit, çka përbënte një përparim 
shumë më të gjerë nga ç’kishin pasur, fillimisht, parasysh aleatët. Në këtë pikë, mësymja 
u ndal, pjesërisht për shkak të këmbënguljes së aleatëve, por edhe për shkak të nevojës 
për të përforcuar pushtimet e papritura përpara se të niste një mësymje e re.614 
 
 
 
Faza e parë e Luftës së Pavarësisë, maj 1919 – mars 1920 
 
Lufta turke për pavarësinë kaloi nëpër disa faza të dallueshme. Faza e parë nisi me 
mbërritjen e Qemalit në Samsun më 19 maj 1919 dhe vazhdoi për afro një vit. Gjatë kësaj 
kohe, shqetësimi i tij parësor ishte që ta shfrytëzonte pozitën e tij si inspektor i 
përgjithshëm, si dhe emrin e tij të mirë, për të siguruar pranim të përgjithshëm të 
udhëheqjes së tij. Sapo mbërriti, ai dëgjoi për mizoritë e tmerrshme greke jo vetëm në 
jugperëndim, por edhe përreth Trabzonit, ku përkrahësit e një shteti grek të Pontusit i 
kishin paraprirë mbërritjes së ushtrisë greke duke ndërmarrë vetë masakra për të 
shfarosur popullsinë turke.615 Megjithatë, Qemali ishte ende vetëm një inspektor. Grupet 
kombëtare të zonës kishin komandantët e tyre dhe ata, natyrisht, nuk e njihnin autoritetin 
e tij. Nëse do t’u shkonte mendja për një udhëheqës, ata do t’i hidhnin, pa dyshim, sytë 
nga Qazim Karabeqiri në Erzurum ose nga Ali Fuat Xhebesoji në Ankara. Mirëpo, me 
vetësigurinë që e kishte bërë atë një udhëheqës aq të madh në Çanakkale e në Siri dhe një 
vartës aq të vështirë si për turqit e rinj, ashtu edhe për gjermanët, ai filloi shpejt të 
vepronte sikur të ishte, në të vërtetë, udhëheqësi që do t’i nxirrte turqit nga dita e tyre e 
zezë. Aty nga fundi i majit, ai u shkruante, tashmë, guvernatorëve dhe forcave të 
qëndresës vendore për t’u këshilluar rrugë se si mund t’u qëndronin grekëve,616 si dhe 
kritikonte kryevezirin që nuk po bënte më shumë për këtë qëllim.617 Ai i paralajmëroi 
oficerët britanikë në Samsun se turqit nuk do ta pranonin kurrë pushtimin e huaj dhe u 
dërgoi një letër të fshehtë komandantëve të trupave që kishte nën urdhërat e tij, duke 
theksuar nevojën për të ngritur një forcë guerilase popullore derisa të mund të 
organizonin një ushtri të rregullt për mbrojtjen. Shpejt, ai u largua nga Samsuni, ku kishte 

                                                 
614 “Türk İstiklâl Harbı”, II/2, f. 120 – 124; Bayar, VI, 1768 – 1818, 1903 – 2046, VII, 
2253 – 2263, VIII, 2474 – 2567. 
615 Bayar, V, 1457 – 1465, VIII, 2581 – 1589, 2752 – 2755. 
616 HTVD nr. 4, qershor, 1953, dok. 64 – 65, 69, 71, 77; nr. 5, shtator 1955, nr. 92. 
617 “Atatürk TTB”, f. 23 – 24. 
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qenë nën mbikëqyrjen e afërt të britanikëve, dhe hyri në brendësi të Anadollit, ku kishte 
më pak mundësi që të arrestohej. Megjithëse nuk duket që Qemali të jetë marrë vesh 
drejtpërdrejt me Karabeqirin kur ata ishin në Stamboll, ai arriti, tani, të binte në ujdi me 
këtë të fundit për veprim të bashkuar, si dhe mori prej tij lajmin e mirë se ai nuk ia kishte 
dorëzuar ende britanikëve armët e forcave të veta.618 Kështu, i inkurajuar, Qemali udhëtoi 
përmes lindjes duke përhapur mesazhin e tij mes komandantëve, guvernatorëve, majorëve 
dhe forcave të qëndresës vendore, ndërsa përparimi i grekëve në Menderes përforconte 
vendosmërinë dhe reagimin e tij.619 Kur britanikët, më në fund, e mësuan se ç’po bënte 
ai, ata detyruan qeverinë e Stambollit që ta shkarkojë atë dhe të urdhërojë të gjithë 
zyrtarët në Anadolli që të mos e pranojnë drejtimin e tij (23 qershor). Për t’i kursyer 
kryevezirit shqetësime të mëtejshme, Mustafa Qemali, thjesht, dha dorëheqjen nga 
autorizimi i tij, duke u kthyer, kështu, zyrtarisht në një rebel krejt të lirë, megjithëse, në të 
vërtetë, bashkëpunimi i ngushtë me disa zyrtarë të Stambollit vazhdoi. 
 
 
 
Protokolli i Amasjas 
 
Mustafa Qemali ishte munduar, tashmë, të ndërtonte një bazë të re mbështetjeje për të 
zëvendësuar autoritetin që rridhte drejtpërdrejt nga posti i tij zyrtar. Më 19 qershor 1919, 
ai u takua në Amasja me disa nga burrat që do të bashkoheshin me të në udhëheqjen e 
lëvizjes kombëtare: Rauf Orbaj (Orbay), ish-ministër i forcave detare dhe delegat osman 
në Mondros; Ali Fuat Xhebesoj (Cebesoy), komandant në Ankara; dhe Refet Bele, që 
komandonte disa trupa pranë Samsunit. Më 21 qershor, Protokolli i Amasjas, këta të tre 
nënshkruan Protokollin e Amasjas, që shpejt do të pranohej edhe nga Qazim Karabeqiri 
dhe që u bë, pak a shumë, thirrja e parë për një lëvizje kombëtare kundër pushtuesit. 
Mesazhi ishte i thjeshtë: 
 

1. Uniteti i atdheut dhe pavarësia kombëtare janë në rrezik. 
2. Qeveria e Stambollit nuk ka mundësi të vërë në vend përgjegjësitë e saj. 
3. Vetëm nëpërmjet përpjekjes dhe vendosmërisë së kombit, do të fitohet pavarësia 

kombëtare. 
4. Është e nevojshme të ngrihet një komitet kombëtar, i lirë nga të gjitha ndikimet 

dhe kontrolli i jashtëm, që do të rishikojë gjendjen kombëtare dhe do t’i bëjë të 
ditur botës dëshirën e popullit për drejtësi. 

5. Është vendosur të mbahet menjëherë një Kuvend Kombëtar në Sivas, vendi më i 
sigurt i Anadollit. 

6. Tre përfaqësues nga çdo provincë duhet të dërgohen menjëherë në Kuvendin e 
Sivasit. 

                                                 
618 Karabekir, f. 35 – 36, 43; F. Kandemir, “Milli Mücadele Başlangıcında Mustafa 
Kemal arkadaşları ve karşısındakiler”, Stamboll, 1964, f. 35 – 36. 
619 Speech, f. 28 – 30. 
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7. Për të qenë të përgatitur për çdo të papritur, kjo çështje duhet mbajtur sekret 
kombëtar.620 

 
Qemali u shkroi, gjithashtu, shumë figurave udhëheqëse në Stamboll dhe i ftoi ata që të 
bashkoheshin me përpjekjen kombëtare, duke shtuar se “që nga ky çast, Stambolli nuk e 
qeveris më Anadollin, por duhet t’i shkojë pas asaj,” duke lëshuar, kështu, kushtrimin për 
ngjarjet që do të pasonin.621 
 
Ndërsa Mustafa Qemali bënte, në këtë mënyrë, përpjekje për të siguruar mbështetje 
kombëtare, ai veproi, gjithashtu, për të siguruar edhe nga jashtë çdo ndihmë që mundej. 
Pak përpara takimit të Amasjas, ndërsa ndodhej në Havza, ai takoi një delegacion 
bolshevik që i ofroi ndihmë financiare, si dhe armatim dhe municione, me shpresën e 
pengimit të ekspansionizmit armen në Kaukaz, si dhe të daljes së afërt të aleatëve në 
Rusinë Jugore përmes Detit të Zi. Atij i kërkuan, gjithashtu, që të pranonte ideologjinë 
komuniste për Turqinë e re, por Qemali tha se çështje të tilla duhej të shtyheshin për t’iu 
lënë kohës kur të ishte siguruar pavarësia e vendit. Kështu, u hodhën themelet për 
mbështetjen që do të kishte rëndësi shumë të madhe pas organizimit të lëvizjes 
kombëtare. 
 
 
 
Kuvendi i Erzurumit, 23 korrik – 7 gusht 1919 
 
Qysh përpara se të thirrej Kuvendi i Sivasit, Shoqëria për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Anadollit lindor kishte caktuar një tubim rajonal që do të mbahej në korrik në Erzurum, 
në përgjigje të kërcënimit të agresionit të mëtejshëm armen në lindje. Qemali mori pjesë 
edhe në të, duke e shfrytëzuar atë për të siguruar mbështetje nga Qazim Karabeqiri dhe 
nga krerë të tjerë nacionalistë vendorë. Qeveria e Stambollit e urdhëroi Qazimin që të 
arrestonte Qemalin, por Qazimi kundërshtoi, duke shpallur, kështu, revoltën e vet, si dhe 
pranimin e udhëheqësisë së Qemalit.622 Deklarata që doli nga Kuvendi i Erzurimit, 
megjithëse kishte si shqetësimin fillestar mbrojtjen e krahinave lindore, në të vërtetë, u 
kthye në bazë për marrëveshjen kombëtare që pasoi. Rezoluta e saj me dhjetë pika 
përcaktoi parimet, për të cilat duhej të zhvillohej dhe të fitohej lufta për pavarësinë: 
 

1. Provinca e Trabzonit, qarku i Samsunit dhe provincat e Erzurimit, të Sivasit, të 
Dijarbakirit, të Elazësë, të Vanit dhe të Bitlisit, të quajtura nganjëherë “gjashtë 
provincat”, janë një tërësi e vetme, e pandashme nga njëra-tjetra apo nga trualli 
osman për asnjë arsye. 

2. Për të ruajtur tërësinë e Perandorisë Osmane dhe pavarësinë tonë kombëtare dhe 
për të mbrojtur sulltanatin dhe kalifatin, është thelbësore që forcat kombëtare të 
vihen në veprim dhe vullneti kombëtar të njihet si sovran. 

                                                 
620 Kili, “Kemalism; Speech”, f. 30 – 34; “Nutuk”, I, 30 – 34. 
621 Bayar, VIII, 259 – 2602; “Nutuk”, I, 35, III, 916 – 917. 
622 Bayar, VIII, 2632 – 2656, 2760 – 2763. 
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3. Duke qenë se i gjithë pushtimi dhe ndërhyrja do të çmohen të marra përsipër në 
emër të ngritjes së shteteve greke dhe armene, vendoset parimi i mbrojtjes dhe i 
qëndresës së bashkuar. Njohja e përparësive për të krishterët në një mënyrë që 
tjetërson kontrollin politik dhe baraspeshën shoqërore, nuk do të lejohet. 

4. Në rast se qeveria qendrore, nën trysninë e jashtme, është e shtrënguar të braktisë 
ndonjë pjesë të truallit, ne po marrim masa dhe po përgatisim vendime për të 
mbrojtur të drejtat tona kombëtare, si dhe të drejtat e sulltanatit dhe të kalifatit. 

5. Ne ripohojmë, siç shprehet në ligjet e Shtetit Osman, të drejtat ligjore të 
jomyslimanëve, me të cilët ndajmë atdheun tonë. Mbrojtja e pronës, jetës dhe 
nderit të tyre janë ndër parimet themelorë të praktikave tona fetare, të traditave 
tona kombëtare dhe të parimeve tona ligjore. Kjo politikë pohohet njëzëri nga 
kuvendi ynë. 

6. Ne bëjmë thirrje për një vendim të mbështetur në të drejtën dhe në drejtësinë, një 
vendim që respekton të drejtat tona historike, kulturore dhe fetare dhe që hedh 
krejtësisht poshtë teorinë e copëtimit të vendeve duke ndarë popujt që janë brenda 
kufijve të vendosur nga armëpushimi i nënshkruar nga aleatët më 30 tetor 1913 
dhe në Anadollin lindor, si dhe në zona të tjera, të banuara nga një shumicë 
myslimanësh dhe të mbizotëruara kulturalisht e ekonomikisht nga myslimanët. 

7. Njerëzit tanë nderojnë dhe respektojnë zhvillimet njerëzore e përparimtare dhe 
janë çmues të kushteve dhe të nevojave tona shkencore, industriale dhe 
ekonomike. Në këtë mënyrë, me kushtin që pavarësia e brendshme dhe e jashtme 
e popullit dhe e shtetit tonë, si dhe tërësia tokësore e vendit tonë të ruhen të 
paprekura, ne do të pranojmë me kënaqësi mbështetjen shkencore, industriale dhe 
ekonomike të çdo shteti që nuk do të ushqejë prirje imperialiste kundrejt vendit 
tonë dhe që do të respektojë parimet e kombësisë siç tregohen në nenin 6. Ne 
presim, për hir të ruajtjes së humanizmit dhe të paqes, nënshkrimin e 
menjëhershëm të një paqeje të mbështetur në këto kushte të paanshme e njerëzore, 
të cilat ne i çmojmë të jenë objektivi ynë i madh kombëtar. 

8. Në këtë epokë historike, kur kombet vendosin vetë fatin e tyre, është thelbësore 
që qeveria jonë qendrore t’i nënshtrohet vullnetit kombëtar. Siç është bërë e qartë 
nga ngjarje të shkuara dhe nga pasojat e tyre, vendimet qeveritare që nuk janë të 
mbështetura në vullnetin kombëtar nuk do të kenë vlerë për popullin dhe nuk 
respektohen nga kombet e huaja. Si pasojë, përpara se kombi të shtrëngohet të 
marrë masa me duart e tij për t’ia gjetur vetë ilaçin dhembjes së tij të madhe, 
qeveria jonë qendrore duhet të vijojë pa vonesë me thirrjen e një asambleje 
kombëtare dhe t’ia kalojë asaj të gjitha vendimet që duhen marrë në lidhje me 
fatin e kombit dhe të vendit. 

9. “Shoqëria e Mbrojtjes së të Drejtave të Anadollit lindor” (Şarki Anadolu 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) është bashkimi i shoqërive të lindura nga vuajtjet dhe 
tmerret që ka ndier vendi ynë. Kjo asamble është tërësisht e lirë nga interesat 
partiake. Të gjithë bashkëpatriotët myslimanë janë anëtarët e natyrshëm të 
asamblesë. 
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10. Një komitet përfaqësues (Heyet-i Temsiliye), i zgjedhur nga kuvendi, do të 
punojë në emër të tij për të ngritur unitetin kombëtar në të gjitha nivelet, nga 
fshati, në provinca.623 

 
Kështu, Qemali dhe bashkëpunëtorët e tij, në këtë pikë, shpallnin se ata po punonin për të 
ruajtur kombin osman; se të gjithë shtetasit, myslimanë e jomyslimanë, do të kishin të 
drejta të barabarta, se, meqë qeveria e Stambollit ishte e kontrolluar nga pushtuesit, 
lëvizja kombëtare në Anadolli merrte përsipër barrën për të mbrojtur të drejtat e kombit; 
por se e gjithë kjo bëhej në mbështetje të sulltan-kalifit, për ta shpëtuar atë dhe për të 
ruajtur, në veçanti, krahinat lindore. 
 
Menjëherë pas kësaj, një kuvend vendor u mbajt në Allashehir (16 – 25 gusht 1919), në 
mënyrë që organizatat e mbrojtjes vendore të mund të shpallnin mbështetjen e tyre për 
lëvizjen kombëtare: “Qëllimi i kuvendit, të përbërë nga vëllezër të bashkuar kundër 
rrezikut ndaj kombit, është që të bashkojë lëvizjen kombëtare dhe të dëbojë krejtësisht 
armikun.”624 Ky u bë shembull për kuvende të tjera vendore që pasuan dhe që shfaqën 
mbështetje të gjerë për lëvizjen, e cila, tani, udhëhiqej, qartësisht, prej Mustafa Qemalit. 
 
 
 
Kuvendi i Sivasit, 4 – 11 shtator 1919 
 
Sapo komisioni i Harbordit mbërriti në Stamboll (shih f. 331 – 332), Mustafa Qemali 
hapi kuvendin kombëtar në Sivas. Delegatët erdhën jo vetëm nga Lindja, por nga i gjithë 
kombi, përfshirë edhe Trakën. Vendimet e marra në Erzurum, tani, u kthyen në një thirrje 
kombëtare dhe emri i organizatës u ndërrua në “Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave dhe 
të Interesave të Provincave të Anadollit dhe të Rumelisë”. Vendimet e marra në Erzurum 
u pranuan me ndryshime të vogla, si, p.sh., një kusht që iu shtua nenit 3, duke pohuar se 
formimi i një shteti të pavarur grek në frontet e Ajdënti, të Manisës dhe të Ballëkesirit 
ishte i papranueshëm. Në përmbajtje dhe frymë, Kuvendi i Sivasit, në thelb, përforcoi 
qëndrimin e mbajtur në Kuvendin e Erzurumit.625 
 
Pas Kuvendit të Sivasit, nacionalistët hynë në një periudhë të paqartë kalimtare, duke 
mos i prishur ende lidhjet me Stambollin, por duke i shtyrë forcat e tyre politike dhe 
ushtarake në një lëvizje që, në mënyrë të pashmangshme, e afroi në kohë këtë prishje të 
marrëdhënieve. Më 22-23 shtator, një komitet hetimor amerikan, i drejtuar nga gjeneral 
Harbordi, erdhi në Sivas dhe u takua me Qemalin, duke u siguruar prej tij plotësisht se 
                                                 
623 Goloğlu, “Erzurum Kongresi”, f. 201 – 203; Bayar, VIII, “2670 – 2681, 2764 – 2778. 
624 Şerafettin Turan, “Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarkılı’nın 
Kuvayı Milliye Hatıraları”, Stamboll, 1967, f. 44, 161, 212; “Türk İstiklâl Harbi", II/1, f. 
21; Bayar, VIII, 2718 – 2736. 
625 Goloğlu, “Sivas Kongresi”, . 232 – 234; një përkthim në anglisht mund të gjendet tek: 
E. G. Mears, “Modern Turkey”, Nju Jork, 1924, f. 634 – 627; “Tar. Ves.”, I/1, qershor, 
1941. 
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Anadolli ishte vërtet turk dhe se në të nuk do të lejohej apo pranohej asnjë mandat. 
Komitete shtesë të mbrojtjes së të drejtave të turqve u vunë në qendër të veprimtarive 
lëvizjes, veçanërisht në Konia, Bursa dhe në vende të tjera në Perëndim. Përballë rritjes 
së qëndresës kombëtare, Damat Feriti dha dorëheqjen si kryevezir dhe u zëvendësua nga 
Ali Riza pashai (Ali Rıza Paşa, 2 tetor 1919), por ky i fundit duket të ketë bashkëpunuar 
me Qemalin dhe me shokët e tij edhe më shumë se udhëheqësit e mëparshëm. Në dhjetor 
1919, ai dërgoi ministrin e tij të forcave detare, Sali pashain, për të biseduar me Qemalin 
për të siguruar një lloj marrëveshjeje mbi objektivat kombëtare, duke i dërguar, në 
shkëmbim të kësaj, premtimet e qeverisë së Stambollit për bashkëpunim me nacionalistët. 
Bisedimet u zhvilluan në Amasja, më 20-22 tetor 1919 dhe përfundimi i tyre solli 
Protokollin e Dytë të Amasjas. Qeverisë iu kërkua të pranonte, në thelb, të gjitha 
vendimet e kuvendeve të Erzurumit dhe të Sivasit dhe të njihte ligjshmërinë e Shoqërisë 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Anadollit dhe të Rumelisë, duke premtuar, gjithashtu, se 
mbledhja e ardhshme e dhomës së deputetëve nuk do të mbahej në Stamboll. Kështu, ajo 
do të qëndronte jashtë sundimit të huaj. Provincat e banuara nga turqit nuk do t’u 
lëshoheshin armiqve. Nuk do të pranohej asnjë mandat dhe do të ruhej tërësia e pavarësia 
e mëmëdheut turk. Jomyslimanëve nuk do t’u jepeshin përparësi që do të mund të 
cenonin sovranitetin dhe baraspeshën shoqërore. Vetëm delegatët e miratuar nga komiteti 
i përfaqësuesve nacionalistë do të dërgoheshin në çdo konferencë paqeje me fuqitë e 
Antantës.626 Mirëpo Sali pashai, fatkeqësisht, nuk pati mundësi ta miratonte marrëveshjen 
në qeveri. Ali Rizai njoftoi, më vonë, se vërtet do të mbaheshin zgjedhjet për dhomën e re 
të deputetëve, por ajo do të mblidhej në Stamboll në janarin e ardhshëm; çka përbënte një 
shkelje të hapur të Protokollit të Amasjas. 
 
Pasuan zgjedhjet. Po duke qenë se pjesa më e madhe e Anadollit dhe e Trakës ishin, në të 
vërtetë, nën kontrollin e nacionalistëve, zgjedhja e anëtarëve të tyre ishte e 
pashmangshme. Mustafa Qemali vetë u zgjodh deputet nga Erzurumi. Kështu, qeveria e 
Stambollit, në njëfarë kuptimi, po e thithte lëvizjen kombëtare në parlament, mu nën 
hundën e aleatëve. Ajo, madje, shkoi aq larg, sa të shpallte se Qemali, në të vërtetë, nuk 
ishte shkarkuar nga detyrat e tij në ushtri, por ai vetëm kishte dhënë dorëheqjen, duke i 
kthyer mbrapsht të gjitha dekoratat si dhe gradën e tij (29 dhjetor). 
 
Ndërsa zhvilloheshin zgjedhjet, nacionalistët u inkurajuan tej mase nga raporti i 
komisionit të Harbordit, që mbërriti tek ata në fund të nëntorit 1919. Ndërsa këshillonte 
një mandat amerikan, ai vijonte duke propozuar që të gjitha të ardhurat të kontrolloheshin 
nga turqit dhe kontrolli i huaj mbi makinerinë financiare të Turqisë të ndalej, duke 
përfshirë edhe atë të komisionit të borxhit publik. Të gjitha vendet e formuara nga 
zotërimet e mëparshme tokësore osmane do të duhej të merrnin pjesën e tyre të 
arsyeshme në të holla, në detyrime të huaja dhe në detyrimet dëmshpërblyese ndaj 
perandorisë. Këshillohej gjithashtu, që të bëhej një shfuqizim i plotë i të gjitha 
marrëveshjeve ekzistuese tregtare dhe, veçanërisht, i kapitullimeve të urryera. Të gjitha 
qeveritë dhe trupat ndërkombëtare duhej të tërhiqeshin nga vendi. Kjo ishte vërtet një 

                                                 
626 Kili, “Kemalism”, f. 15 – 16; “Nutuk”, I, 243; “Türk İstiklâl Harbı”, II/2, f. 62; Selek, 
I, 310. 
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fitore e pjesshme e nacionalistëve, ndërsa mbetej për t’u kapërcyer vetëm këshilla për 
vendosjen e mandatit.627 
 
 
 
Parlamenti i fundit osman 
 
Qemali nuk priste as që aleatët të pranonin raportin e Harbordit, as që ata të respektonin 
imunitetin e tij parlamentar nëse ai shkonte në Stamboll. Për këtë arsye, ai qëndroi në 
Anadolli dhe e zhvendosi kryeqendrën e komitetit të përfaqësuesve nga Erzurumi në 
Ankara, në mënyrë që të mund të takohej me sa më shumë deputetë që të ishte e mundur 
ndërsa ata niseshin për rrugë drejt Stambollit për të marrë pjesë në mbledhjet e 
parlamentit, si dhe për të mbajtur lidhje me ta gjatë kohës që ata do të zhvillonin këto 
mbledhje. Ai nisi, gjithashtu, botimin e një gazete, “Hakimiyet-i Milliye” (Sovraniteti 
Kombëtar), për të folur për lëvizjen si në Turqi, ashtu edhe në botën e jashtme (10 janar 
1920). 
 
Dhoma e fundit e deputetëve osmanë u mblodh në Stamboll dhe i filloi punimet më 12 
janar 1920. Pas paraqitjes së fjalës së sulltanit, u lexua edhe një telegram mirëseardhjeje, 
i ardhur nga Mustafa Qemali, në emër të komitetit të përfaqësuesve, duke shfaqur, 
kështu, pretendimin e tij për të qenë qeveria me të drejta të plota e Turqisë. Britanikët 
filluan të ndiejnë se diçka ishte kurdisur dhe se, në të vërtetë, qeveria e Stambollit nuk po 
bënte gjithçka që kishte në dorë për të shtypur nacionalistët. Kështu, ata siguruan 
shkarkimin nga detyra të ministrit të luftës dhe të shefit të shtabit të përgjithshëm. Posti i 
këtij të fundit i kaloi Fevzi Çakmakut (1867 – 1950), një oficer i aftë dhe relativisht 
konservator, që njihej si një ndër krerët më të aftë ushtarakë të këmbësorisë dhe që, 
shpejt, u bë një ndër udhëheqësit kryesorë të lëvizjes kombëtare. Më 28 janar, deputetët u 
mblodhën në fshehtësi. U bënë propozime për të zgjedhur Mustafa Qemalin kryetar të 
dhomës, por kjo u shty për shkak të bindjes së plotë se britanikët shtynin mbledhjen e 
dhomës përpara se ajo të bënte atë që ishte planifikuar prej kohësh, d.m.th. të pranonte 
deklaratën e Kuvendit të Sivasit. Kjo u bë më 17 shkurt, nën emërtimin “Marrëveshja 
Kombëtare” (Misak-ı Millî), duke e vënë, kështu, vetë parlamentin në pozitën e shprehjes 
së vullnetit të popullit turk për të rifituar integritet të plotë dhe pavarësi kombëtare: 
 
“Anëtarët Dhomës së Deputetëve Osmanë pranojnë dhe pohojnë se pavarësia dhe shtetit 
dhe e ardhmja e kombit mund të sigurohen vetëm duke respektuar plotësisht parimet e 
mëposhtme, që përfaqësojnë sakrificën më të lartë që duhet të ndërmerret për të arritur 
një paqe të drejtë dhe të gjatë në kohë; parime këto, pa të cilët ekzistenca e vazhdueshme 
e një sulltanati të qëndrueshëm dhe e shoqërisë osmane është e pamundur: 
 

1. Fati i pjesëve të truallit osman nën pushtim të huaj dhe të populluar nga një 
shumicë arabe në kohën e nënshkrimit të armëpushimit më 30 tetor 1918 duhet të 
përcaktohet përmes një plebishiti të të gjithë banorëve. Të gjitha këto troje, të 

                                                 
627 Mears, f. 631 – 633; “New York Times”, 18 tetor 1919. 
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banuara nga një shumicë osmane myslimane, të bashkuara në fe, në racë dhe në 
aspirata, janë të mbushura me ndjenja të respektit, të interesit dhe të përkushtimit 
të ndërsjellët dhe formojnë një tërësi të pandashme. 

 
2. Ne pranojmë një plebishit të ri në rastin e tri sanxhaqeve (Karsi, Ardahani dhe 

Batumi), që kishin vendosur, përmes votimit të përgjithshëm, që t’i bashkoheshin 
vendit amë kur ata u çliruan për herë të parë (nga pushtimi rus). 

 
3. Statusi ligjor i Trakës Perëndimore, që është vënë në varësi të traktatit të paqes që 

do të nënshkruhet me Turqinë, duhet të përcaktohet, gjithashtu, në përputhje me 
një votim të lirë të banorëve. 

 
4. Qyteti i Stambollit, që është kryeqendra e kalifatit islam, si dhe e sulltanatit dhe e 

qeverisë osmane, ashtu sikurse deti i Marmarasë, duhet të mbrohen nga çdo 
rrezik. Përsa kohë që merret parasysh ky parim, çfarëdo vendimi që të merret në 
mënyrë të përbashkët nga ne dhe nga shtete të tjera në lidhje me përdorimin për 
tregti dhe për komunikim të ngushticave të Detit të Zi dhe të Mesdheut do të 
respektohet. 

 
5. Të drejtat e pakicave, siç është pranuar në marrëveshjet mes fuqive aleate e 

armiqve të tyre dhe disa pjesëmarrësve të tjerë, do të pohohen dhe do të sigurohen 
nga ne me kushtin që pakicat myslimane në vendet fqinje të përfitojnë të njëjtat të 
drejta. 

 
6. Sikurse çdo vend, në mënyrë që të sigurohet një administrim më i efektshëm dhe 

më i rregullt që do të na mundësojë të zhvillojmë çështjet tona politike, ligjore 
dhe financiare, edhe ne kemi nevojë të përmbushim pavarësinë dhe sovranitetin, 
si kusht themelor të jetës dhe të ekzistencës sonë të vazhdueshme. Për këtë arsye, 
ne i kundërshtojmë shtrëngesat që janë të dëmshme për zhvillimin tonë politik, 
ligjor dhe financiar. Kushtet e shlyerjes së borxheve tona (të jashtme) do të 
përcaktohen, po ashtu, në një mënyrë që nuk bije në kundërshtim me këto 
parime.”628 

 
Autoritetet britanike, natyrisht, u zemëruan keqas. Ali Rizai e dënoi zyrtarisht qëndresën 
kombëtare dhe filloi të dërgonte fonde në Anadolli për të nxitur organizimin e bandave që 
do t’i kundërviheshin asaj.629 Menjëherë pas kësaj, një revoltë e madhe, e drejtuar nga 
banditi cirkazian Ahmet Anzavur (shih f. 353 – 354) dhe e mbështetur nga britanikët me 

                                                 
628 Mecilis-i Mebusan, Zabıt Ceridesi, 4 devre 11 inikad, 17 shkurt 1336/17 shkurt 1920, 
f. 114; Goloğlu, “Üçüncü Meşrutiyet”, 1920, f. 80-1; një përkthim në anglish tek: Mears, 
f. 629 – 631; “New York Times”, 1 tetor 1922; shih, gjithashtu: Bıyıkoğlu, “Trakya’da 
Milli Mücadele”, I, 195; “Türk İstiklâl Harbı”, II/2, f. 95, 100, II/6, kp. IV, 15; Ahmed 
Emin (Yalman), “Turkey in the World War”, Nju Hevën, 1930, f. 276 – 277; Kili, 
“Kemalism”, f. 224 – 225. 
629 “Documents on British Foreign Policy”, seritë e para, XVII, 59 – 60. 
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armë dhe të holla, shpërtheu dhe pushtoi zonën e veriut të Ballëkesirit.630 Aleatët 
ushtruan trysni mbi Ali Rizain që të arrestonte mbështetësit kryesorë nacionalistë në 
Stamboll dhe të dënonte Qemalin dhe bashkëpunëtorët e tij. Pasi ai kundërshtoi t’i bënte 
këto, ata e detyruan atë të jepte dorëheqjen (3 mars 1920), ndërsa vendin e tij e zuri Salih 
Hulusi pashai, që ishte shumë më i epshëm. Tani, për herë e gjithë trysnia e qeverisë u 
kthye kundër nacionalistëve. Më 15 mars 1920, 150 administratorë të rëndësishëm civilë 
dhe oficerë të ushtrisë në Stamboll u arrestuan dhe iu dorëzuan aleatëve për t’u internuar 
në Maltë. Mes tyre ishin të përfshirë edhe shumë anëtarë të organizatës “Karakol”, e cila, 
tani, u shpërnda.631 Një ditë më pas, Stambolli u vu nën shtetrrethim dhe trupat aleate 
zëvendësuan policinë osmane në kontrollin e qytetit. Policia hyri në parlament dhe 
arrestoi disa nga anëtarët e tij kryesorë. Pas kësaj, parlamenti u shpërnda më 18 mars.632 
Qeveria e Salih pashait u zëvendësua nga një tjetër qeveri, e kryesuar përsëri nga Damat 
Ferit pashai (5 prill), që ishte, tani, i vendosur të zbatojë dëshirat e aleatëve për të shtypur 
nacionalistët. Madje edhe shejhulislami, Dyrrizade Abdyllah efendiu (Dürrizade 
Abdyllah Efendi), i shpalli Qemalin dhe bashkëpunëtorët e tij si të pafe dhe tha se ata 
duheshin vrarë aty për aty, kudo që të gjendeshin.633 Menjëherë pas kësaj, ata u dënuan 
edhe me vdekje në mungesë nga një këshill ushtarak ligjor (Divan-ı Harb-i Örfi), i ngritur 
në Stamboll, duke hedhur, kështu, hapin për një luftë të plotë civile. 
 
 
 
 
Faza e dytë e luftës për pavarësi, mars 1920 – mars 1922 
 
Masat e forta, të marra kundër nacionalistëve nga qeveria e Stambollit, përuruan një fazë 
të re në luftën turke për pavarësi. Për herë të parë, nacionalistët pretenduan se, tashmë, 
vetëm ata kishin të drejtën për të qeverisur popullin turk. Mustafa Qemali e shpalli 
Komitetin e Përfaqësuesve në Ankara si të vetmen qeveri të ligjshme të Turqisë dhe 
urdhëroi të gjithë zyrtarët civilë dhe ushtarakë që t’i bindeshin asaj dhe jo qeverisë së 
Stambollit, pasi kjo e fundit ishte, tani, plotësisht nën kontrollin e aleatëve.634 Për t’u 
siguruar se të gjithë e dinin që ai ende luftonte në emër të sulltanit, për ta shpëtuar atë nga 
aleatët, Qemali i bëri thirrje mbarë botës islame, duke i kërkuar ndihmë kundër të pafeve 
(17 mars).635 U bënë plane për të organizuar një qeveri dhe parlament të ri në Ankara dhe 

                                                 
630 “Nutuk”, II, 443; “Türk İstiklâl Harbı”, II/2, 41, VI, 27. 
631 “Türk İstiklâl Harbı”, II/6 kp. IV; Türkgeldi, “Görüp İşittiklerim”, f. 259. 
632 “Türk İstiklâl Harbı”, II/2, f. 97, 101, II/6, kp. IV, 16; Söylemezoğlu”, f. 197; Kansu, 
I, 553; Mears, f. 631. 
633 Söylemezoğlu, f. 216; Ahmet Hilmi Kalaç, “Kendi Kitabım”, Stamboll, 1960, f. 169. 
634 “Nutuk”, I, 417 – 419; Kansu, f. 556; “Türk İstiklâl Harbı”, II/2, f. 101; Yalman, 
“Yakın Tarihte”, II, 54. 
635 “Atatürk TTB”, IV, 258. 
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sulltanit iu kërkua të njohë autoritetin e saj.636 Një lumë mbështetësish u larguan nga 
Stambolli për të shkuar në Ankara, vetëm pak më tutje nga kontrollet e aleatëve. Mes tyre 
ishin Halide Edipi, burri i saj, Adnan Adëvar (Adıvar), Ismet Inëny (İsmet İnönü), miku 
më i rëndësishëm i Qemalit në Ministrinë e Luftës, si dhe kryetari i fundit i dhomës së 
deputetëve, Xhelaledin Arifi (Celaleddin Ârif). Dezertimi i këtij të fundit nga kryeqyteti 
kishte një domethënie të madhe. Si kryetar i zgjedhur në mënyrë të ligjshme i 
përfaqësuesve të parlamentit të fundit osman, pretendimi i tij se ai parlament ishte 
shpërndarë në mënyrë të paligjshme, në shkelje të drejtpërdrejtë të kushtetutës, i 
mundësoi Qemalit që të merrte fuqi të plota qeverisëse për regjimin e Ankarasë. Më 19 
mars 1920, ai njoftoi se kombi turk po ngrinte parlamentin e tij në Ankara, nën emërtimin 
“Kuvendi i Madh Kombëtar” (Büyük Millet Meclisi).637 Afro 100 anëtar të parlamentit të 
Stambollit, që mundën të arratisen nga rrethimi i aleatëve, u bashkuan me 190 deputetët e 
zgjedhur përqark vendit nga grupet e qëndresës kombëtare. Më 23 prill 1920, kuvendi i ri 
u mblodh për herë të parë, duke e bërë Mustafa Qemalin kryetarin e tij të parë dhe Ismeti 
Inënynë, tashmë deputet i Edrenesë, shef të shtabit të përgjithshëm. Vendosmëria e 
regjimit të ri për të ngritur krye ndaj qeverisë së Stambollit dhe jo ndaj sulltanit u vu 
menjëherë në dukje. U vendos si më poshtë: 
 

1. Ngritja e një qeverie të re është absolutisht e nevojshme. 
2. Nuk është e lejueshme të njihet një kryetar i përkohshëm shteti dhe as të ngrihet 

një regjencë. 
3. Është themelore që të pranohet se autoriteti i vërtetë në vend është vullneti 

kombëtar, i përfaqësuar nga kuvendi. Nuk ka pushtet që të ketë epërsi ndaj 
Kuvendit të Madh Kombëtar. 

4. Kuvendi i Madh Kombëtar i Turqisë përfshin edhe detyrat ekzekutive, edhe ato 
ligjvënëse. Një këshill shteti, i zgjedhur nga anëtarësia e kuvendit dhe përgjegjës 
para tij, drejton çështjet e shtetit. Kryetari i kuvendit është edhe kryetar i këshillit. 
Sulltan-kalif, sapo të jetë i lirë nga shtrëngimi, të cilit i është nënshtruar, do të 
marrë vendin e vet brenda sistemit kushtetues në mënyrën që do të përcaktohet 
nga kuvendi.638 

 
Kuvendi, kështu, u bë qeveria e vërtetë, ndërsa këshilli i shtetit merrej me çështjet e 
përditshme të qeverisë. Koha për të vendosur për fatin e sulltanatit u shty për një rast më 
të përshtatshëm, të parashikuar pas arritjes së pavarësisë së plotë. Një komision 
parlamentar u ngrit për të përgatitur kushtetutën. 
 
 
 
Kuvendi i Madh Kombëtar si qeveria e Ankarasë: 
Kushtetuta e vitit 1921 
                                                 
636 “Documents on British Foreign Policy”, seritë e para, XVII, 49 – 50, 7 shkurt 1921. 
637 HTVD, nr. 13, shtator 1955, dok. 337; “Nutuk”, 421; “Türk İstiklâl Harbı”, II/2, f. 
158; Nurettin Peker, “İstiklâl Savaşının Vesika ve Resimleri”, 1955, f. 159 – 160. 
638 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, 70 – 79; Webster, . 86. 
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Një sistem i ri u materializua në kushtetutën e parë të kombit turk, të miratuar nga 
kuvendi më 20 janar 1921 nën emërtimin “Ligji i Organizimit Themelor” (Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu). Si pushteti ekzekutiv, ashtu edhe ai ligjvënës ishin “të shfaqura dhe të 
përqendruara në Kuvendin e Madh Kombëtar, që është i vetmi përfaqësues i ligjshëm i 
kombit.” Shteti i Turqisë do të drejtohej nga vetë kuvendi nëpërmjet qeverisë së Kuvendit 
të Madh Kombëtar. Si një trup ligjvënës, ai do të nxirrte ose shfuqizonte të gjitha ligjet, 
do të kryente marrëveshje, do të shpallte luftë e të tjera. Si një trup ekzekutiv, ai do të 
administronte “departamentet, në të cilat është e ndarë qeveria, përmes ministrave që ai 
zgjedh” dhe “do t’u japë udhëzime ministrave e, nëse është e nevojshme, edhe do t’i 
ndryshojë ata.” Kryetari i kuvendit, Mustafa Qemali, ishte, njëkohësisht, kryetar i 
këshillit të ministrave, por ai dhe ministrat u nënshtroheshin udhëzimeve të kuvendit për 
të gjitha çështjet. Ndarja e shtetit, sipas kushtetutës së vitit 1876, në vilajete (provinca), 
kaza (qarqe) dhe nahije (rrethe) u ruajt përsëri. Vilajetet u bënë shumë të pushtetshme 
dhe autonome. Këshillave të tyre administrative iu njoh e drejta për të “organizuar dhe 
administruar, në përputhje me ligjet e miratuara nga Kuvendi i Madh Kombëtar”, çështje 
që lidheshin me fondacionet fetare, me shkollat fetare, me shkollat publike, me 
shëndetësinë, ekonominë, bujqësinë, çështjet publike dhe me ndihmën shoqërore,” ndërsa 
“çështjet e jashtme dhe të brendshme politike, ato të lidhura me ligjin fetar, me drejtësinë 
dhe me ushtrinë, me marrëdhëniet ndërkombëtare ekonomike, me tatimin e përgjithshëm 
të qeverisë dhe më çështjet që i përkisnin më shumë se një province” i mbeteshin 
Kuvendit të Madh Kombëtar. Administratorët e kazave do të emëroheshin nga Kuvendi i 
Madh Kombëtar, por ato ishin nën urdhërat e qeveritarëve. Nahijet përkufizoheshin si 
“njësi bashkëpunuese me autonomi në jetën vendore” dhe qeveriseshin nga këshilla 
administrative që zgjidheshin nga banorët e tyre, duke vepruar, kryesisht, në rrafshin e 
punëve vendore ligjore, ekonomike dhe financiare. Vilajetet, gjithashtu, grupoheshin 
“sipas marrëdhënieve të tyre ekonomike dhe shoqërore” në inspektoriate të përgjithshme 
(umumî müfettişlik), kontrolluesit e të cilëve ishin “të ngarkuar me të gjitha 
departamentet në zonat e inspektimit të përgjithshëm dhe me rregullimin harmonik të 
çështjeve të ndërsjellta të vilajeteve,” duke kontrolluar, kështu, në të vërtetë, guvernatorët 
dhe këshillat provinciale nën autoritetin e Kuvendit të Madh Kombëtar. Të gjitha forcat 
ushtarake nacionaliste njësoheshin në një ushtri të bashkuar, me një komandë qendrore. 
Ministrat emëroheshin nga kuvendi dhe ishin përgjegjës para tij. Zgjedhjet për kuvendet 
kombëtare dhe provinciale do të mbaheshin një herë në dy vjet, për afate kohore 
dyvjeçare, ndërsa sesionet mund të qëndronin të mbledhura edhe për një vit shtesë në 
raste të jashtëzakonshme. Kushtetuta e vitit 1876, me ndryshimet e bëra në vitin 1909, 
mbetej në fuqi në të gjitha fushat që nuk mbuloheshin nga rregullimet e reja.639 
 
Menjëherë pas kësaj, Marrëveshja Kombëtare u pranua si qëllimi themelor i kuvendit. Ai 
i shpalli të pavlefshme të gjitha marrëveshjet, kontratat apo detyrimet e tjera, të 
nënshkruara nga qeveria e Stambollit pas 16 marsit 1920, duke i njohur, kështu, vetëm 
vetvetes të drejtën për të bërë marrëveshje dhe ligje në emër të popullit turk. Kuvendi, 

                                                 
639 Kili, “Constitutional Developments”, f. 160 – 162; Şeref Gözübüyük dhe S. Kili, bot., 
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gjithashtu, mori përsipër të drejtën për të pranuar emërimin e diplomatëve dhe të 
përfaqësuesve të dërguar jashtë vendit, jo për arsye se kjo sigurohej në mënyrë të veçantë 
në kushtetutë, por për arsye se mungesat e personelit të përgatitur diplomatik në Ankara e 
bënte të nevojshme që njerëz të tillë të zgjidheshin nga mesi i deputetëve. Një nga ligjet e 
para që u miratuan nga trupa e re ishte Ligji i Tradhtisë Kombëtare, që, në thelb, dënonte 
me vdekje këdo që tradhëtonte kombin. Ndër të parët që prekeshin nga ky ligj ishin 
Damat Feriti dhe bashkëpunëtorët e tij.640 Kështu, qeveria e Ankarasë u ngrit e u 
institucionalizua në mënyrë të qëndrueshme dhe autoriteti i saj u pranua në pjesën më të 
madhe të vendit. 
 
Arsyet për përqendrimin e një pushteti kaq të madh tek kuvendi ndryshonin nga njëri 
anëtar te tjetri. Qemali këmbëngulte në epërsinë e kuvendit për të kapërcyer nevojën për 
një pozitë ekzekutive, bartësi i të cilës do të ishte një lloj zëvendësuesi për sulltanin: 
“Qëllimi i parë i betejës sonë është që t’u tregojmë armiqve tanë, që synojnë të ndajnë 
sulltanatin nga kalifati, se vullneti kombëtar nuk do ta lejojë këtë... Në pajtim me këtë, 
nuk mund të ketë çështje të caktimit të një kreu të qeverisë, qoftë edhe të përkohshme, 
apo të një sulltani regjent në Anadolli. Për këtë arsye, ne jemi të detyruar të formojmë një 
qeveri pa kreun e qeverisë.”641 Nga ana tjetër, kundërshtarët e Qemalit në kuvend, 
gjithashtu, mbështesnin epërsinë e kuvendit, por për të kufizuar apo për të penguar 
pushtetin e Qemalit dhe për të pasur mundësi që, së fundi, ta largonin atë nga pozita e tij 
si drejtues i lëvizjes kombëtare. Cilat do qofshin arsyet, liria relative, në të cilën u 
zgjodhën anëtarët e kuvendit, solli një përfaqësim të interesave të ndryshme që nuk ishte 
parë kurrë më parë në trupat ligjvënëse osmane, si dhe krijoi një mundësi që këto interesa 
të shprehen dhe të mbrohen. Anëtarët e këtij kuvendi ishin zyrtarë në fuqi e zyrtarë të 
shkuar të qeverisë, si civilë, ashtu edhe ushtarakë (40%), profesionistë (20%), pronarë 
vendorë trojesh dhe tregtarë të pasur (20%) dhe krerë fetarë myslimanë (17%).642 
Anëtarët përfaqësonin, gjithashtu, një spektër të gjerë besimesh politike e shoqërore: 
 
“Ishte përplasja e laicizmit me ndjenjën fetare, e radikalizmit me reaksionin, e 
republikanizmit me monarkizmin, e turqizmit me osmanizmin. Ishte ideali i interesit 
racor dhe i unitetit kundrejt atij të bashkësisë fetare të Islamit... secili prej të cilëve mund 
të mbijetonte në mjedisin e vet pa prekur apo dëmtuar të tjerët, tashmë të bashkuar në 
kuvend, për t’iu kundërvënë njëri-tjetrit çdo ditë, duke nxjerrë herë njërin e herë tjetrin 
fitues.”643 
 
Gjatë pjesës më të madhe të luftës për pavarësi, këto dallime u kristalizuan përreth dy 
çështjeve të ndërlidhura me njëra-tjetrën, që kishin të bënin me të ardhmen e kombit turk; 

                                                 
640 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, I/1, f. 145; “Türk İstiklâl Harbı”, II/2, f. 340. 
641 “Atatürk Söylev”, I, 58 – 59. 
642 F. W. Frey, “The Turkish Political Elite”, Kembrixh, Mass., 1965, f. 181; T. 
Bıyıkoğlu, “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclis’inin Hukuki Statüsü ve İhtilalcı 
Karakteri”, Belleten, 24 (1960), 658n; Goloğlu, “Üçüncü Meşrutiyet”, 259 – 303. 
643 Samet Ağağolu, “Kuvayı Milliye Ruhu”, Stamboll, 1944, f. 31 – 32. 
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si duhej organizuar ajo dhe në ç’marrdhënie duhej të ishte me bolshevikët rusë, që 
shpreheshin të gatshëm për të dhënë më shumë ndihmë në shkëmbim të një lëvizje drejt 
së majtës. Dy idetë kryesore, rreth të cilave u grupuan opinionet, u quajtën “ideali lindor” 
dhe “ideali perëndimor”. Për përkrahësit e të parit, Lindja simbolizonte kundërshtimin 
ndaj imperializmit perëndimor që po gllabëronte perandorisë dhe të gjitha vendeve të 
tjera islame. Për ta, Rusia bolshevike ishte shembulli i duhur, pasi ajo kishte luftuar 
imperializmin perëndimor dhe kishte zëvendësuar regjimin carist me një rend të ri 
revolucionar. Ideali lindor përfshinte zëvendësimin e sulltan-kalifit me një regjim 
republikan, të mbështetur në sovranitetin dhe qeverisjen e popullit.644 Mbështetësit e 
idealit perëndimor, nga ana tjetër, përkrahnin mendimin e turqve të rinj për një lidhje të 
fuqishme me Perëndimin, të një regjimi kushtetues, të mbështetur në baza thellësisht 
perëndimore. Mirëpo, krahas kësaj, pjesërisht në kundërpërgjigje ndaj lindorëve, ata 
mbështesnin rendin e vjetër osman, të bazuar mbi sulltanat-kalifatin, të kufizuar dhe të 
kontrolluar nga një kushtetutë. Ata u kundërviheshin të gjitha reformave rrënjësore 
politike, shoqërorë apo ekonomike, si dhe marrëdhënieve të ngushta me sovjetikët. 
Kështu, propozime radikale nga lindorët, si, për shembull, zgjedhjet mbi një bazë të 
përbashkët apo e drejta e votës për gratë, u kundërshtuan me arsyetimin se ato nuk 
përbënin asgjë më shumë sesa bolshevizëm.645 Sidoqoftë, qëndrimet e të dyja grupeve në 
mbështetje dhe kundër bolshevikëve, nuk duhet të theksohen me tepri. Shumica e 
lindorëve ishin patriotë turq dhe reformatorë në traditën e turqve të rinj dhe jo, thjesht, 
dashamirës të komunistëve, siç pretendohej nga kundërshtarët e tyre. Kushtetuta e vitit 
1921 ishte, kryesisht, punë e tyre dhe pasqyronte idealet e Rusoit dhe të Revolucionet 
Frëng më shumë sesa ato të sistemit sovjetik.646 Nga ana tjetër, ajo që kërkonin 
perëndimorët nuk merrte parasysh reagimin e Perëndimit ndaj regjimit të vjetër dhe 
rritjen e përkushtimit të tij ndaj idealeve të sovranitetit popullor. Në vend të kësaj, ata 
theksonin traditat monarkiste dhe sistemet e vjetra shoqërore dhe ekonomike. 
Perëndimorët ishin të përqendruar në ruajtjen e aspekteve politike dhe strukturore të 
Islamit, ndërsa lindorët përpiqeshin të jepnin prova se mendimet e tyre ishin në përputhje 
me doktrinat themelore shoqërore. Kleri islam ishte në të dyja anët, duke mbajtur, herë 
herë, edhe baraspeshën mes tyre. Idealet e Republikës Turke, në përfundim, u prodhuan 
nga një ndërveprim i gjallë mes tyre dhe jo nga fitorja e njërës mbi tjetrën.647 Qemali 
shfrytëzoi luftën për të arritur fuqi thuajse diktatoriale dhe, në formulimin e programeve 
për Turqinë e re, ai bëri të vetat programet radikale të lindorëve pa mbingarkesat e tyre 
bolshevike, si dhe liberalizmin kushtetues të perëndimorëve pa sulltanatin. Sinteza u arrit 
në një program populist, të bërë të njohur më 13 shtator 1920. 
 

                                                 
644 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, I, 11 maj 1920, V, 18 nëntor 1920, . 364 – 365; Berkes, f. 
438 – 440. 
645 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, V, 368 – 369, XIV, 22. 
646 “Atatürk Söylev”, I, 209. 
647 Edib, “Turkish Ordeal”, f. 170 – 173; Halil İbrahim Karal, “Turkish Relations with 
Soviet Russia During the National Liberation War of Turkey”, 1918 – 1922”, e pabotuar, 
dizertacion Ph. D., Universiteti i Kalifornisë, Los Anxhelos, 1967, f. 160 – 166. 
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Lufta civile 
 
Duke qenë se qeveria e Stambollit vepronte ende dhe pretendonte, gjithashtu, 
juridiksionin mbi të gjithë vendin, ishte përgatitur skena për një luftë të plotë civile. 
Gjendja ishte krejt e ngjashme me atë në Anadollin e fillimit të shekullit të 
pesëmbëdhjetë, pas mposhtjes së Bajezitit I nga Timurlengu në betejën e Ankarasë. Në të 
dyja rastet, qeverisja e turqve ishte diskutuar mes qeverive që ushtronin kontrollin e tyre 
në Anadolli dhe në Evropë, perandoria ishte e kërcënuar nga pushtimi i huaj dhe në vend 
lëvrinin rebelimet lokale dhe bandat e grabitësve. Dhe në të dyja rastet qe zemra e jetës 
dhe e traditave turke, Anadolli, ajo që nxorri fitimtarin. 
 
Në përgjigje të deklarimeve të Kuvendit të Madh Kombëtar, qeveria e Stambollit emëroi 
inspektorin e vet të jashtëzakonshëm të përgjithshëm (Anadolu fekalâde müfettiş-i 
umumî) dhe një armatë të re të sigurisë (Kuvayı İnzibatiye) për të imponuar të drejtat e 
saj dhe për të luftuar nacionalistët, me ndihmë nga anglezët, të cilët formuan, në thelb, atë 
që do të quhej Armata e Kalifatit, që lindi në vitin 1920.648 Banda të tjera u ngritën për të 
kërkuar pasuri e pushtet për vete, në aleancë me njërën apo tjetrën prej qeverive, 
nganjëherë për shkak të nxitjeve të grekëve, të britanikëve apo, madje, edhe të 
komunistëve, nganjëherë duke përfaqësuar pronarët e mëdhenj të tokave dhe derebejlerët 
(derebey) që po përpiqeshin të rifitonin pushtetin e tyre. Shumica e tyre nuk u bënë 
thuajse asgjë më shumë sesa forca bandite, të përbëra nga një lloj laraman fshatarësh të 
shpronësuar, tartarësh nga Krimeja dhe nga Azia qendrore, si dhe nomadësh turq e kurdë, 
përherë të gatshëm për të luftuar kundër kujtdo që ishte në fuqi. Këto ushtri u bënë kaq të 
fuqishme më 29 prill 1920, saqë Kuvendi i Madh Kombëtar miratoi një ligj që ndalonte 
“krimet kundër kombit” dhe siguronte ngritjen e Gjykatave të Pavarësisë (İstiklal 
Mahkemeleri) për të gjykuar e për të ekzekutuar në vend. Këto gjykata u bënë një vegël e 
rëndësishme e qeverisë së Ankarasë për të shtypur opozitën edhe shumë kohë pasi 
pavarësia ishte arritur.649 
 
Më e njohura ndër ushtritë private që vepronin në Anadolli gjatë luftës civile ishte 
Armata e Gjelbër (Yeşil Ordu), e cila paraqiste rrezikun kryesor për të gjitha palët. 
Fillimisht, ajo u organizua gjatë dimrit të vitit 1920 “për të dëbuar nga Azia depërtimin 
dhe pushtimin e imperializmit evropian.” Anëtarët e saj ishin ish-anëtarë të KBZH-së, të 
njohur dhe të respektuar nga Mustafa Qemali, përfshirë sekretarin e tyre të përgjithshëm, 
Haki Behiç beun (Hakkı Behiç Bey), si dhe Jusuf Nadiu (Yusuf Nadi), një gazetar me 
ndikim i Stambollit, gazeta e të cilit, “Yeni Gün” (Dita e Re), sapo ishte mbyllur nga 
britanikët dhe që, në vitin 1924, do të themelonte gazetën kryesore të Turqisë 
republikane, “Cumhuriyet” (Republika). Objektivi fillestar i saj ishte që t’i kundërvihej 

                                                 
648 HTVD, nr. 11 (mars 1955), dok. 271; “Türk İstiklâl Harbı”, II/2, 83; VI, 76; 
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649 Kılıç Ali, “İstiklâl Mahkemesi Hatıraları”, Stamboll, 1955. 
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propagandës reaksionare, të përhapur në Anadolli nga agjentë të qeverisë së Stambollit 
dhe të aleatëve duke popullarizuar lëvizjen kombëtare dhe duke mobilizuar fshatarët turq 
në mbështetje të forcave kombëtare. Si e tillë, ajo u mbështet dhe, madje, u inkurajua nga 
Qemali.650 Mirëpo, në të vërtetë, shumë prej anëtarëve të saj kishin një qëllim më radikal: 
ata dëshironin të ndërthurnin unionizmin, panislamin dhe socializmin “për të ngritur një 
bashkim socialist në botën e Islamit duke përmirësuar revolucionin rus.”651 Si e tillë, ajo 
tërhoqi shpejt një numër grupesh që i kundërviheshin qeverisë së Ankarasë, duke 
përfshirë jo vetëm mbështetësit e qeverisë së Stambollit, pro edhe mbështetësit 
antiqemalistë të KBZH-së dhe komunistët e lidhur me Internacionalen e Tretë. Kjo e 
shtyu Mustafa Qemalin që ta detyronte Haki Behiçin ta shpërndante organizatën në fund 
të vitit 1920. megjithatë, elementët e ndryshëm antiqemalistë vazhduan të vepronin vetë 
gjatë dy viteve që pasuan.652 
 
Dy ushtri të tjera private, të dyja të udhëhequra nga cirkasianët dhe që i kishin fituar 
mbështetësit e tyre nga refugjatët tartarë dhe cirkasianë të futur në Anadolli nga rusët, 
ishin, gjithashtu, në veprim. Një lëvizje guerilase me prirje të majta, e udhëhequr nga 
Ethem Çerkezi (Çerkes Ethem), qe, në fillim, shumë e suksesshme ndaj grekëve në Izmir 
në vitin 1919 dhe, për njëfarë kohe, mbështeti lëvizjen kombëtare kundër armatës 
reaksionare e të prirur djathtas të kalifatit, si dhe lëvizjet anti-Ankara, që kjo e fundit nxiti 
në zonën e Marmarasë lindore në vitin 1920. Mirëpo së fundi, Ethem Çerkezi u bë 
gjithnjë e më grabitës kundrejt popullsisë civile, qoftë kjo myslimane apo jomyslimane. 
Ai lidhi aleancë me Armatën e Gjelbër, mbështeti, në shumë raste, manifeste të ndryshme 
komuniste që qarkullonin dhe nuk tregoi interes për t’iu bindur kontrollit qendror që ishte 
thelbësor për suksesin e armatës së re nacionaliste që po ndërtohej në Ankara. Në 
përfundim, Qemali dërgoi një ushtri të madhe, që e shpartalloi armatën e Çerkez Ethemit 
në janar 1921, duke e detyruar atë vetë të arratisej në duart e grekëve dhe, mesa duket, të 
largohej për në Itali.653 
 
Një lëvizje më konservatore ishte ushtria e udhëhequr nga një tjetër cirkasian, Ahmet 
Anzavuri, i cili, me të holla dhe armatime nga qeveria e Stambollit dhe nga britanikët, 
udhëhoqi dy revolta kryesore kundër nacionalistëve në zonat e Ballëkesirit dhe të Gënenit 
në tetor – dhjetor 1919, si dhe nga shkurti deri në qershorin e vitit 1920. Bandat e 
Anzavurit, të cilat, për njëfarë kohe, udhëhoqën edhe Armatën e Kalifatit, filluan të 
shkretojnë fshatrat, duke e detyruar Mustafa Qemalin që t’u kundërvihet. Anzavuri u 
mposht, më në fund, dhe u detyrua t’ia mbathë nga Ethem Çerkezi në prill 1920, kur ky i 
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Mahkemesi”, f. 1-52. 
651 Yunus Nadi, “Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhaneti”, Stamboll, 1955, f. 11. 
652 “Speech”, f. 404; Cebesoy, “Hatıraları”, f. 466. 
653 Selek, I, 317 – 319; “Speech”, f. 423 – 466; Cemal Kutay, “Çerkez Ethem Dosyası”, 2 
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fundit i ndihmonte ende qeverisë së Ankarasë. Anzavuri ngriti një ushtri të re, por ai u 
mund e u vra dhe ushtria e tij u shpartallua nga nacionalistët më 15 maj 1920.654 
 
Rebelimet më të fuqishme vendore u zhvilluan në zonat e Bollusë, të Jozgatit dhe të 
Dyzxhesë. Në këtë të fundit, rebelimi kryesohej nga familja e derebejlerëve Çapanollu 
(Çapanoğlu), e cila përpiqej të rivendoste pushtetin e saj të vjetër derisa ushtria e saj u 
mposht dhe u shkatërrua nga nacionalistët dhe anëtarët e saj kryesorë u varën në Amasja 
në gusht të vitit 1920.655 Sidoqoftë, lëvizje të tilla vazhduan të jenë shqetësuese në 
Anadolli edhe vonë, në periudhën republikane, pasi zvogëlimi i forcave të vjetra 
ushtarake të familjes, që u ringjallën nga lufta civile, kërkonte kohë. 
 
Pastaj vinin komunistët, të cilëve Mustafa Qemali u kundërvihej, por nuk e kishte të 
mundur t’i shpartallonte, pasi ai kishte nevojë për ndihmën e rusëve. Mustafa Suphiu 
qëndronte në Rusi duke dërguar literaturë propagandistike në Anadolli. Në përgjigje të 
lutjeve të tij, Qemali u bëri lëshime një numri veprimtarësh komunistë gjatë vitit 1920, 
përfshirë një organizatë të re të bashkuar mes disa komunistëve dhe ish-anëtarëve të 
KBZH-së, në Ankara, të quajtur “Partia Popullore e Komunistëve të Turqisë” (Türkiye 
Halk İştirakiyûn Fırkası).656 Kjo organizatë u mundësoi komunistëve të shfaqen për herë 
të parë hapur në Turqi. Krahas kësaj, më 18 tetor 1920, Qemali lejoi formimin e një 
partie të ndarë, të quajtur Partia Komuniste e Turqisë (Türkiye Komünist Fırkası), por ajo 
u vu në veprim nga disa prej bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë në kuvend.657 Ajo u 
tregua shumë pak vepruese dhe radikale në krahasim me grupin e parë dhe shërbeu si një 
vegël në duart e qeverisë për të ngatërruar komunistët dhe mbështetësit e tyre. Shpejt, 
grupi i parë u tregua shumë aktiv, aq sa shkaktoi shtypjen e vet. Pika e fundit mbërriti kur 
ai lëshoi një deklaratë të përbashkët me Armatën e Gjelbër dhe me Ethem Çerkezin, sipas 
të cilës ata kishin “miratuar programin e partisë bolshevike, të kaluar nga Internacionalja 
e Tretë... dhe bashkoheshin për të njësuar të gjitha lëvizjet shoqërore revolucionare në 
vend,” duke marrë emrin “Partia Kolektiviste Bolshevike e Popullit Turk”.658 Agjentët 
komunistë e gjallëruan shumë veprimtarinë e tyre rreth Ankarasë e Eskishehirit dhe 
bashkëpunuan me grupet e ish-KBZH-së në Erzurum dhe në Trabzon, që ishin qendra të 
mbështetësve të Enverit gjatë gjithë Luftës së Pavarësisë.659 Kjo e nxiti Qemalin që të 
kritikonte komunistët se po punonin jashtë organit të popullit, Kuvendit të Madh 
Kombëtar. Pasi Ethem Çerkezi u shpartallua dhe Armata e Gjelbër u thye, ai i shtypi 
komunistët dhe i çoi krerët e tyre në gjyq, por gjykimet përfundimtare u pezulluan pas 
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marrëveshjes me Moskën, që u nënshkrua në mars të vitit 1921, dhe vendimet ndaj tyre 
qenë relativisht të lehta në krahasim me disa të tjerë. I vetmi veprim i dhunshëm kundër 
komunistëve turq erdhi kur Mustafa Suphiu dhe disa miq të tij hynë në Anadolli përmes 
Karsit më 28 dhjetor 1920. Megjithëse u takuan me Ali Fuat Xhebesojin dhe me Qazim 
Karabeqirin në Kars në fillim të janarit 1921, ata u arrestuan pak pas kësaj. Ndërsa po 
dërgoheshin me rrugë detare në Erzurum për t’u nxjerrë para gjyqit, ata u vranë nga një 
grup mbështetësish të Enverit nga Trabzoni, me sa duket, për arsye të frikës se Suphiu 
mund t’u nxirrte bojën përpjekjeve të Enverit.660 
 
Çfarë ndodhi, në të vërtetë, ndaj Enverit dhe mbështetësve të tij? Enveri, Xhemali, Talati 
dhe disa miq të paktë të tyre kishin ikur nga Stambolli natën e 2 nëntorit të vitit 1918, me 
një anije mallrash që shkonte për në Odesa. Prej andej, ata kishin vazhduar rrugën për në 
Berlin, ku ata jetuan nën emra të rremë, ndërsa fitimtarët e Antantës kërkonin marrjen e 
tyre në dorëzim për “krimet” e regjimit të tyre. Shpejt, ata u thirrën nga Karl Radeku për 
të vazhduar punën e tyre në Moskë, me mbështetjen e plotë të bolshevikëve për “betejën 
kombëtare të turqve”. Talati qëndroi në Gjermani, ku u vra nga një vrasës armen më 15 
mars 1921. Xhemali dhe Enveri shkuan në Moskë dhe, më vonë, në Azinë qendrore, ku 
ndërmorën një radhë veprimtarish politike me qëllimin përfundimtar për të shfrytëzuar 
bolshevikët që të rifitonin pushtetin në Turqi sapo nacionalistët të ishin mposhtur. Me 
nxitjen e bolshevikëve, Enveri shpalli organizimin e Bashkimit të Shoqërive Islame 
Revolucionare (İslam İhtilâl Cemiyetleri İttihadı) dhe një grupim të lidhur me të, të 
quajtur “Partia e Këshillave Popullore” (Halk Şuralar Fırkası), e para si një organizatë 
ndërkombëtare revolucionare myslimane dhe e dyta si dega e saj turke. Më 1-9 shtator 
1920, ai mori pjesë në Kongresin e Popujve të Lindjes, në Baku, ku u takua me një 
delegat qemalist që ishte, gjithashtu, pjesëmarrës në këtë kongres. Po ndërsa Qemali, në 
përgjithësi, e nxiti punën e Enverit me shpresën e shfrytëzimit të saj për të siguruar 
ndihmën e bolshevikëve, ai, në të vërtetë, nuk i zuri besë askujt dhe asgjëje. Enveri kishte 
një grup të vogël mbështetësish në Anadolli, kryesisht në Trabzon, dhe afro 40 pjesëtarë 
të fshehtë të KBZH-së në Kuvendin e Madh Kombëtar po punonin për të sjellë Enverin 
në vend të Qemalit në kohën e duhur. Enveri iku nga Moska dhe shkoi në Batum në verën 
e vitit 1921, sapo filloi mësymja greke, në mënyrë që të mund të hynte shpejt në Anadolli 
nëse Qemali mposhtej. Mirëpo, pas fitores së Qemalit mbi grekët në Sakarja (shtator 
1921), Enveri i braktisi planet e tij për Turqinë dhe shkoi në Azinë qendrore, me shpresën 
se do të arrinte të vihej në krye të myslimanëve, për t’i udhëhequr ata si kundër 
britanikëve, ashtu edhe kundër rusëve. Pikërisht teksa drejtonte një grup në ndjekje të 
këtij qëllimi, ai u vra në një betejë me forcat ruse pranë Çekenit.661 Xhemal pashai, 
ndërkohë, kishte punuar për të lehtësuar ndërlidhjen e Qemalit me bolshevikët dhe, më 
pas, ishte marrë me përgatitjen dhe stërvitjen e ushtrisë afgane. Ndërsa kalonte Tiflisin, 
gjatë rrugës për në Moskë, ai u vra nga dy vrasës armenë (21 korrik 1922).662 
 
                                                 
660 Fethi Tevetoğlu, “Açıklıyorum”, Ankara, 1965; Karabekir, f. 114; Sami Sabit 
Karaman, “İstiklâl Mücadelesi ve Enver Paşa”, Izmit, 1949. 
661 D. Rustow, “Enver Pasha”, EI2, II. 700 – 702. 
662 D. Rustow, “Djemal Pasha”, EI2, II, 531. 
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Roli i sulltanit 
 
Mes gjithë këtyre konflikteve dhe vështirësive, ngrihet çështja nëse sulltani kishte apo jo 
dëshirën dhe aftësinë për të siguruar një udhëheqje të efektshme. Sikurse tregohet nga sër 
Horejs Rambold (Sir Horace Rumbold), ambasadori britanik në Stamboll, interpretimi i 
sovranit për veprimtaritë dhe prejardhjen e nacionalistëve shprehte përçmim për lëvizjen: 
 
“Një grusht kusarësh kishin vendosur pushtet të plotë. Ata ishin të paktë në numër, por i 
kishin zënë frymën popullit, njerëzve në tërësi, duke përfituar nga nënshtrueshmëria, nga 
frika apo nga skamja e tyre. Fuqia e tyre qëndronte në mbështetjen e 16,000 ushtarakëve 
që shqetësoheshin për interesat e veta. 
 
...Krerët e Ankarasë ishin njerëz pa asnjë taban në vendin, me të cilin nuk kishin as lidhje 
gjaku, as gjë prej gjëje. Mustafa Qemali ishte një revolucionar maqedonas me prejardhje 
të panjohur. Gjaku i tij mund të jetë gjithçka, bullgar, grek apo serb, për shembull. Ai 
ngjante më fort si serb! Beqir Samiu ishte cirkasian. Ata ishin të tërë njëlloj, shqiptarë, 
cirkasianë, gjithçka, veç turq nuk ishin. Nuk kishte as edhe një turk të vërtetë mes tyre. Ai 
dhe qeveria e tij ishin, megjithatë, të pafuqishëm përpara tyre. Pushteti ishte i tillë që nuk 
u linte asnjë rrugë të lirë turqve të vërtetë, madje edhe përmes propagandës. Turqit e 
vërtetë ishin besnikë gjer në palcë, por ata ishin të druajtur apo të tërhequr për hunde e të 
mashtruar nga keqinterpretime si puna e përrallës së zënies së tij rob. Këta kusarë ishin 
njerëzit që kërkonin nënshtrimin e tij. Ata kërkonin mbështetje të jashtme dhe e gjetën atë 
te bolshevikët. Krerët e Angoras ende po talleshin me ta. Ata mund të zbulonin e të 
ndienin me shumë vonesë keqardhje, për arsye se desh i sollën Turqisë mbi krye fatin e 
Azerbajxhanit. Turqit myslimanë s’do të kishin të bënin me bolshevizmin, sepse ai nuk i 
shkonte për shtat fesë së tyre, por nëse ai u imponohej me dhunë, si do t’i bëhej?”663 
 
E tillë ishte udhëheqja që sulltani i fundit po i jepte popullit të tij në ditët e fatkeqësisë. 
Megjithëse mund të thuhet se këto vërejtje bëheshin për të zbutur zemërimin e aleatëve 
ndaj lëvizjes nacionaliste, ato nuk përmbanin as edhe një pikë dashamirësie ndaj atyre që 
po përpiqeshin të shpëtonin vendin. 
 
 
 
Përgatitjet e Ankarasë për luftë 
 
Ndërkohë, Qemali po mundohej të organizonte ushtrinë e tij për provën e rëndë që do të 
pasonte. Forcat kombëtare u thirrën në Ankara për t’u stërvitur, disiplinuar dhe armatosur 
dhe u ngrit një shkollë e re oficerësh. U dërgua një ambasador në Moskë dhe armët e 
municionet ruse filluan të lëvizin përmes Detit të Zi në sasi gjithnjë e më të mëdha. Pasi 
shoqëria “Karakol” në Stamboll u shpërnda nga shtypja e aleatëve, një grup i ri, me bazë 

                                                 
663 “Documents on British Foreign Policy”, seritë e para, XVII, f. 89 – 90. 
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më të gjerë, u themelua mes zyrtarëve të lartë civilë e ushtarakë dhe u quajt “Organizata e 
Mbrojtjes Kombëtare” (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı). Anëtarët e këtij grupi, gjithashtu, 
filluan të dërgojnë armë dhe pajisje për nacionalistët, ndërsa telegrafistë dhe zyrtarët 
poste shfrytëzonin postet e tyre për të ngatërruar armikun në lidhje me forcën e lëvizjes 
nacionaliste. 
 
 
 
Traktati i Sevrës, 10 gusht 1920 
 
Çarja përfundimtare mes Ankarasë dhe Stambollit ndodhi kur ky i fundit pranoi zyrtarisht 
Traktatin e Sevrës, që mishëronte vullnetin e aleatëve për mënyrën se si duheshin trajtuar 
turqit. Në të vërtetë, ai ishte një dokument hakmarrës. Provincat arabe shkëputeshin nga 
perandoria, siç ishte vendosur, tashmë, në San Remo. Greqia, krahas Trakës Perëndimore 
(që sapo e kishte përfituar nga Bullgaria), merrte edhe Trakën Lindore, përfshirë 
Edrenenë deri në vijën e Çatallxhasë, vetëm 40 km larg kryeqytetit osman. Qyteti i 
Izmirit dhe rrethinat e tij vendoseshin nën administrimin grek për një kohë prej pesë 
vjetësh, pas të cilës ajo që mbetej nga popullsia do të lejohej të kërkonte, nëse dëshironte, 
bashkim të plotë me shtetin grek. Ishujt e Egjeut i jepeshin tërësisht Greqisë, ndërsa ishujt 
Dodekanezë, përfshirë Rodin, i kalonin Italisë. Armenia njihej si një shtet i pavarur, 
ndërsa kufijtë e saj do të përcaktoheshin me ndërmjetësimin e presidentit Uillson. 
Territori i quajtur Kurdistan, në lindje të Eufratit, do të fitonte autonomi me të drejtën për 
të kërkuar pavarësinë brenda një viti, nëse kurdët e dëshironin këtë. Do të vendosej 
kontroll ndërkombëtar mbi ngushticat, ndërsa trojet pranë tyre do të çmilitarizoheshin, 
por Stambolli do të mbetej nën kontrollin formal osman. 
 
Çfarë mbetej nga shteti osman? Kushtet shtesë bënin të qartë se sovraniteti turk do të 
ishte shumë i kufizuar. Ushtria osmane nuk do të mund të kishte më shumë se 50,000 
njerëz dhe ata do t’i nënshtroheshin kontrollit të oficerëve të huaj. Armatimet e kësaj 
ushtria, si dhe forcat e saj detare do të ishin, gjithashtu, shumë të kufizuara. Kapitullimet 
do të vendoseshin përsëri dhe një komision i ri i aleatëve do të ngrihej për të mbikëqyrur 
dhe rregulluar jo vetëm borxhin publik, por edhe buxhetin e shtetit osman, taksat, 
doganat, monedhën dhe pagesat publike, duke i lënën qeverisë vetëm një kontroll të 
ngushtë mbi politikat e veta. Së fundi, osmanëve u kërkohej të bënin lëshime të 
mëtejshme ndaj pakicave të mbetura jomyslimane. Shteti turk që kishte mbijetuar, do të 
vendosej, kështu, nën kontrollin financiar dhe ushtarak të fuqive, shtetasit e të cilave do 
të vazhdonin ta shfrytëzonin atë. Për turqit, e ardhmja dukej e errët.664 Mirëpo pranimi i 
traktatit nga ana e qeverisë turke u kthye në një armë të re në duart e nacionalistëve. 
Kuvendi i Madh Kombëtar i shpalli menjëherë ata që e nënshkruan atë traktat, përfshirë 
edhe kryevezirin, tradhtarë të kombit.665 
 

                                                 
664 Mears, f. 634 – 642, Reşat Ekrem Koçu, “Osmanlı Muahedeleri ve Kapitulasiyonlar”, 
1300 – 1920..., Stamboll, 1934, f. 274 – 281. 
665 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, I, Devre III, 299; “Türk İstiklâl Harbı”, II/6, kp. IV, 17. 
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Lufta turko-armene 
 
Për të përballuar forcat e ndryshme bandite, regjimit të Ankarasë iu desh, gjithashtu, të 
zhvillonte luftime në të gjitha pjesët e Anadollit. Në juglindje ishin francezët ata që, 
nganjëherë në aleancë me bandat armene, sulmonin nga Kilikja dhe nxisnin luftë 
guerilase. Këto luftime të ngadalta shkatërronin fshatrat, por nuk siguronin përparim apo 
tërheqje të rëndësishme për asnjërën nga palët. Shumë më e rëndësishme ishte lufta e 
zhvilluar me republikën e sapo ngritur armene në Kaukaz. Nëse armenët do të kishin 
mbetur të kënaqur me kufijtë e fituar në vitin 1919, ka shumë të ngjarë që të mos ishte 
zhvilluar fare luftë dhe që Armenia do të mund t’i bënte ballë, ndoshta, shumë më mirë 
pushtimit bolshevik që pasoi. Mirëpo armenët ishin të vendosur të pushtonin Anadollin 
lindor, duke mos u lënë shumë mundësi zgjedhjeje nacionalistëve dhe duke i detyruar 
këta të fundit që të sulmonin armenët megjithë rrezikun grek, që ishte më i ngutshëm. 
Sulmet bastisëse të armenëve në fshatrat kufitare turke filluan në maj 1919. Menjëherë 
pas kësaj, Karabeqiri u bë komandant i frontit lindor (15 qershor 1920). Ai organizoi një 
ushtri për t’i dëbuar ata dhe i kërkoi Kuvendit të Madh Kombëtar që ta autorizonte për të 
përparuar.666 Pavarësisht nga vuajtjet e fshatarëve turq, kuvendi ngurroi për shkak të 
kërcënimit grek dhe e kufizoi veprimin e vet në protesta diplomatike.667 Në përfundim, 
kjo vonesë doli e favorshme për turqit, sepse, siç do të shohim më tej, mësymja e re greke 
filloi më 22 qershor 1920 dhe, nëse një pjesë e forcave turke do të ishin të përfshira në 
luftime në lindje, ato nuk do të mund të tërhiqeshin për të ndalur grekët në çastin kritik. 
 
Vetëm pasi rreziku grek u kufizua në vjeshtën e po atij viti, Karabeqiri u autorizua, më në 
fund, që të përparonte kundër armenëve, por vetëm në Kars (7 tetor). Megjithatë, që në 
fillim, ai ishte i vendosur që të shkonte më tej.668 Më 30 tetor, ai mori Karsin. Pastaj, ai 
kapërceu përtej territorit të vjetër të vitit 1877, duke e detyruar qeverinë e Erivanit që të 
kërkojë një armëpushim dhe të bjerë në ujdi për një traktat paqeje, të nënshkruar në 
Aleksandropoli (Leninakan/Gymry) në natën e 2-3 dhjetorit. Në të vërtetë, traktati nuk u 
ratifikua kurrë, sepse Republika Armene, menjëherë më pas, u mor nga bolshevikët dhe u 
zëvendësua nga Traktati Ruso-Turk i Moskës, i marsit 1921, por ai qe i rëndësishëm për 
vendosjen e kufijve të Turqisë Lindore dhe u përfshi pa ndryshime në marrëveshjet e 
mëtejshme, për të mbetur i pandryshuar deri në ditët e sotme. Armenët i tërhoqën të 
gjitha pretendimet mbi territorin turk, pranuan të pakësonin forcat e tyre të armatosura 
dhe premtuan të lejonin përdorimin nga ana e turqve të hekurudhave që kalonin përmes 
trojeve të tyre në veri. Turqve iu lejua të marrin Aleksandropolinë, duke zënë, kështu, një 
pozitë strategjike për bisedimet e mëpasme me rusët. Armët e mbetura nga forcat e 
mposhtura armene u dërguan në perëndim për t’u përdorur në qëndresën që, në atë kohë, 
                                                 
666 “Türk İstiklâl Harbı”; III, 92, 273. FO 5042/E692, FO 5211/E15253, FO 5045/E2809, 
FO 5045/E2736, FO 4963/E14103, O5041/E357. 
667 Cebesoy, “Moskova Hatıraları”, Stamboll, 1955, f. 33 – 35, 91 – 92; “Atatürk TTB”, 
f. 337 – 340. 
668 Karabekir, f. 840. 



 458 

po rritej kundër grekëve.669 Duhet vërejtur se mësymja turke kundër Republikës Armene, 
ndryshe nga ç’është pohuar, nuk u krye në marrëveshje e në bashkëpunim me Ushtrinë e 
Kuqe. Bolshevikët pushtuan Azerbajxhanin ndërsa armenët luftonin kundër turqve. 
Vetëm pas arritjes së marrëveshjes së paqes, ata hynë në Erivan dhe sovjetizuan qeverinë, 
duke hedhur, kështu, themelet për Traktatin e Miqësisë Turko-Sovjetike që do të pasonte. 
 
 
 
Mësymja e parë greke në betejën e parë të Inonysë, 
qershor 1920 – janar 1921 
 
Në qendër të luftës turke për pavarësi ishte, mbi të gjitha, pushtimi grek. Ishin grekët ata 
që po përpiqeshin të pushtonin Anadollin dhe ishin grekët ata që duheshin mposhtur nëse 
duheshin zbuar edhe pushtuesit e tjerë. Pushtimi fillestar grek, i përkufizuar nga 
britanikët si vija e Millnit, zinte Izmirin dhe rrethinat e tij, duke filluar nga Ajvallëku mbi 
Egje, deri në veri, duke u shtrirë në brendësi të vendit në Akmaz, në jug deri në Ajdën 
dhe, pastaj, në perëndim të Egjeut, pranë Selçukut, duke përfshirë luginat e Bakërit, 
Gedizin, si dhe Menderesin e vogël e të madh.670 Ndërsa grekët shfrytëzuan dimrin e 
viteve 1919 – 1920 për të përforcuar pozitat e tyre dhe për të vrarë e dëbuar sa më shumë 
bujq turq që të ishte e mundur, qemalistët i kishin tërhequr shumicën e forcave të tyre në 
Ankara për t’i stërvitur. Ushtria e vogël që kishte mbetur, drejtohej nga Mehmet Efeu dhe 
pjesa më e madhe e qëndresës aktive ndërmerrej nga çetat si ajo e Ethem Çerkezit.671 
 
Krahas rregullimit të sistemit të mandatit, konferenca e San Remos (19-26 prill 1920), 
gjithashtu, miratoi pushtimin grek të të gjithë provincës së Ajdënit, si dhe të Trakës 
Lindore, duke nxitur, kështu, rinisjen e mësymjes greke në Anadollin Juglindor në fund të 
qershorit 1920. Ali Fuat Xhebesoji u bë komandant i të gjitha forcave nacionaliste që 
përballeshin me grekët, por, me numrin e kufizuar të trupave dhe të armatimit, atij nuk 
mund të bënte shumë. Sulmi grek vazhdoi deri në mesin e korrikut. Allashehiri, 
Ballëkesiri, Bandërmaja dhe kryeqyteti i vjetër, Bursa, ranë shpejt njëri pas tjetrit, ndërsa 
britanikët mësynë për të marrë Gemlikun dhe Izmirin (6 korrik). Mësymja greke në 
Trakën Lindore u përmbush brenda një jave (20 – 27 korrik) dhe vetëm trysnia e aleatëve 
i pengoi ata nga marrja e Stambollit. Në gusht, përparimi grekët përparuan më tej në 
Anadolli dhe morën Çanakkalenë (4 gusht) e Ushakun (29 gusht), si dhe ndërprenë 
hekurudhën Ajdën – Izmir – Eridir, që përbënte linjën kryesore të transportit në 
jugperëndim (26 gusht). Pikërisht në këtë çast, Karabeqiri ndërmori mësymjen e tij 
kundër armenëve me vetëbesimin se aleatët nuk do t’i lejonin grekët të shkonin përtej 
trojeve që u ishin siguruar atyre në San Remo. 
 
Mirëpo grekët dëshironin më shumë. Një mësymje tjetër e tyre filloi në fund të tetorit. 
Kuvendi i Madh Kombëtar u pushtua nga paniku dhe filloi të diskutohej për shpërnguljen 
                                                 
669 Karabekir, f. 950 – 952. 
670 “Türk İstiklâl Harbı”, II/2, f. 120 – 124 dhe harta nr. 6. 
671 Bayar, VII, 2075 – 2105, 2137 – 2179. 
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e tij për në Sivas. Ali Fuati u shkarkua si komandant i frontit perëndimor e u dërgua si 
ambasador në Moskë dhe fronti u nda në dysh. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Ismeti (që 
më vonë do të merrte mbiemrin Inëny) u emërua në pjesën perëndimore, ndërsa Allbaj 
Refet Bele (Albay Refet Bele) u ngarkua me mbrojtjen e jugut. Ismeti, tani, punonte për 
të përforcuar të gjitha forcat që kishin vepruar në mënyrë të pavarur kundër grekëve.672 
Edhe pasi forcat e Ismetit iu vunë pas atyre të Ethem Çerkezit, grekët rifilluan mësymjen 
e tyre përgjatë një fronit që shtrihej nga Eskishehiri, përmes Bursës, deri në Ushak (6 
janar 1921). Mirëpo kësaj radhe, forcat e Ismetit i ndaluan ato për herë të parë, në lumin 
Inëny, në veri të Kytahjas. Pas një beteje me trupa të rreshtuara, të njohur si beteja e parë 
e Inënysë, grekët filluan të tërhiqen drejt Bursës (10 janar), duke shënuar fitoren e parë të 
rëndësishme të turqve në luftë. Megjithëse u bënë disa përpjekje për të vazhduar 
ndjekjen, turqit nuk mundën të vazhdojnë më tej me fitoren e tyre jo vetëm për shkak të 
lodhjes dhe të mungesës së furnizimeve, por edhe për shkak të nevojës për të shtypur 
Ethem Çerkezin, si dhe Ushtrinë e Gjelbër.673 
 
 
 
Konferenca e Londrës 
 
Antanta, për herë të parë, filloi të ndiente nevojën për të bërë njëfarë marrëveshjeje me 
nacionalistët turq. Kështu, u thirr në Londër një konferencë (21 shkurt – 12 mars 1921) 
për të shpëtuar Traktatin e Sevrës duke shtrënguar nacionalistët që të bien në ujdi me 
qeverinë e Stambollit, ndërsa përfaqësuesi i Ankarasë, Sami Beqiri (Bekir Sami), 
këmbënguli që delegatët nga Stambolli të largoheshin qysh përpara se bisedimet të 
fillonin dhe kundërshtoi kërkesën që Sevra të shërbente si bazë e diskutimit. I vetmi 
përfundim pozitiv i konferencës erdhi nga takimet e zhvilluara mes turqve dhe të 
dërguarit special frëng, Franklin-Buijon (Franklin-Bouillon), që, më në fund, e shtyu 
Francën të bëhej e para nga aleatët që e theu frontin e ngurtë dhe njohu qeverinë e 
Ankarasë.674 
 
 
 
 
 
 
 
Traktati Turko – Sovjetik 
 
Në këtë kohë, gjithashtu, u nënshkrua, më në fund, edhe Traktati i Miqësisë Turko-
Sovjetike në Moskë (16 mars 1921). Kjo i mundësoi qeverisë së Ankarasë që të fillonte 
procesin e thyerjes së izolimit diplomatik që i ishte imponuar nga fuqitë e Antantës, si 
                                                 
672 “Nutuk”, II, 544; Yunus Nadi, “Çerkes Edhem”, f. 97. 
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dhe nga rrethanat e lindjes së vet. Ajo po njihej, tani, nga një fuqi më e madhe si e vetmja 
përfaqësuese e Turqisë. Për më tepër, u njohën pretendimet kombëtare turke, të 
përkufizuara si “territori që Marrëveshja Kombëtare shpall të jetë Turqia”, përfshirë 
kufijtë lindorë, të vendosura nga Traktati i Aleksandropolisë, me vetëm tre përjashtime: 
Batumi iu la Republikës Sovjetike të Gjeorgjisë, por Turqia do të kishte liri të përdorimit 
të saj; Nahçivani, me një popullsi gjerësisht turke, do të kthehej në një republikë 
autonome sovjetike nën mbrojtjen e Azerbajxhanit; dhe, ndërsa u njoh sovraniteti turk 
mbi ngushticat, statusi i tyre përfundimtar do të përcaktohej përmes një marrëveshjeje me 
gjashtë shtetet që lageshin nga Deti i Zi, tre nga të cilët ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik: 
Rusia, Ukraina dhe Gjeorgjia. Palët ranë në ujdi që asnjëra të mos njohë asnjë 
marrëveshje ndërkombëtare të panjohur nga tjetra, ndërsa Bashkimi Sovjetik premtonte, 
në mënyrë të veçantë, se nuk do ta njihte Traktatin e Sevrës. Të dy shtetet u morën vesh 
që t’i shohin si të pavlefshme të gjitha marrëveshjet e lidhura mes Perandorisë Osmane 
dhe Rusisë cariste, përfshirë edhe kapitullimet. Për të rregulluar marrëdhëniet mes dy 
palëve, do të lidheshin marrëveshje të reja. Të dyja palët premtuan se nuk do të 
mbështesnin “grupe apo veprimtari kryengritëse në territorin e njëra-tjetrës”, duke i 
dhënë, kështu, Qemalit justifikimin ligjor për të shtypur komunistët turq.675 
 
 
 
Nga mësymja e dytë greke te beteja e Sakarjas, 
mars – korrik 1921 
 
Pas betejës së parë të Inënysë, grekët u kthyen përsëri në pozicionet e tyre të mëparshme, 
mes Bursës dhe Ushakut. Pasi pritën të njihen me përfundimet e Konferencës së Londrës, 
ata filluan një mësymje të re (23 mars 1921). Adapazari dhe Karahisari i Afjonit ranë 
menjëherë, njëri pas tjetrit. Edhe një herë, Ismet beu i radhiti forcat e tij përgjatë Inënysë. 
Kësaj radhe, grekët ngulmuan në sulmin e tyre dhe beteja e dytë e Inënysë zgjati nga 27 
marsi deri më 1 prill. Edhe pasi u zmbrapsën nga lumi, grekët vazhduan të ushtrojnë 
trysni derisa, më në fund, në natën e 6-7 prillit, ata u tërhoqën, duke i hapur, në këtë 
mënyrë, rrugën fitores së dytë të madhe të turqve. Përsëri, turqit nuk mundën të 
vazhdojnë ndjekjen për shkak të mungesave në njerëz e në furnizime.676 
 
Vera e vitit 1921 ishte, në shumë drejtime, periudha më kritike e të gjithë Luftës së 
Pavarësisë. Në Greqi, Venizellosi kishte rënë në zgjedhjet e nëntorit 1920 dhe politika 
bëhej, tani, nga mbreti Kostandin dhe nga monarkistët, të cilët mbështesnin ide edhe më 
romantike e reaksionare. Në përgatitje të një mësymjeje të re, mbreti dhe qeveria e tij 
shkoi në Izmir (13 qershor 1921), duke zbarkuar, në mënyrë domethënëse, jo në port, por 
në vendin ku kishin shkelur për herë të parë kryqtarët shekuj më parë. Deri në këtë pikë, 
ndihma sovjetike për Turqinë kishte qenë e kufizuar dhe nacionalistët turq kishin 
mungesa kritike në të holla dhe në armatime. Gjysma e buxhetit të kuvendit i ishte 
kushtuar mbrojtjes dhe kur nuk gjendeshin të holla, rrogat e ushtarëve dhe të punonjësve 
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civilë pezulloheshin për muaj të tërë.677 Mirëpo tani, si rrjedhojë e marrëveshjes së re, 
sovjetikët filluan të dërgojnë armë dhe të holla.678 Megjithatë, forcat greke kishin epërsi 
ndaj atyre turke si në numër, ashtu edhe në pajisje.679 
 
Qemali kishte, gjithashtu, edhe vështirësi politike në kryeqytet. Megjithëse të gjithë 
anëtarët e Kuvendit të Madh Kombëtar kishin pohuar besnikërinë ndaj Shoqërisë për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Anadollit dhe të Rumelisë, me kalimin e kohës, ata kishin 
krijuar grupe të reja parlamentare, për shkak të dallimeve politike që kishin ekzistuar në 
lëvizjen kombëtare qysh më parë. Grupet në të djathtë përbëheshin nga konservatorët në 
çështje fetare dhe ekonomike, si dhe nga mbështetësit e Enverit dhe të KBZH-së së 
dikurshme. Ata përfshinin anëtarë të ulemasë, si dhe pak punonjës civilë dhe tregtarë. 
Shumica, që ishin kryesisht majtistë të moderuar dhe përfshinin si mbështetësit e ideve 
perëndimore, ashtu edhe ata të traditës lindore, ishin të grumbulluar rreth Qemalit. 
Ekzistonte, gjithashtu, edhe një grup i vogël radikal komunistësh të të majtës ekstreme.680  
 
Shumica e konservatorëve, gjithashtu, i kundërviheshin çdo lëvizjeje për dhënien fund të 
sulltanatit dhe shihnin qeverinë e Ankarasë si një grup të përkohshëm që do të pushonte 
së ekzistuari sapo të sigurohej fitorja, ndërsa Qemali dhe pasuesit e tij e konsideronin 
luftën jo vetëm si një periudhë fushatash ushtarake, por edhe si një gjendje që duhej 
shfrytëzuar për të përgatitur rrugën për një shtet të ri, siç parashikohej nga kushtetuta e 
vitit 1921. Në kundërpërgjigje ndaj opozitës, Qemali formoi shoqërinë e tij politike në 
kuvend (maj 1921), të quajtur Grupi për Mbrojtjen e të Drejtave të Anadollit dhe të 
Rumelisë (Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu). Politika në të bëhej tani nën 
drejtimin e tij përpara se t’i paraqitej gjithë kuvendit për miratim.681 Si kundërpërgjigje, 
grupe të ndryshme kundërshtare u bashkuan në Shoqërinë për Mbrojtjen e Institucioneve 
të Shenjta (Müdafa-i Mukaddesat Cemiyeti), duke shpallur besnikërinë e tyre ndaj 
sulltanit dhe ndaj kushtetutës së vitit 1876, si dhe këmbënguljen e tyre se baza teokratike 
e shtetit osman duhej të vazhdonte nën udhëheqjen e sulltan-kalifit.682 Qemali kishte një 
shumicë të pastër në kuvend dhe pozita e tij u përforcua edhe më shumë kur ai bëri një 
marrëveshje me Italinë, sipas së cilës ajo i braktiste pozicionet e saj në jug dhe u lejonte 
nacionalistëve të merrnin atë zonë në dorëzim (maj 1921). Ai përfitoi, gjithashtu, 
menjëherë pas kësaj, kur detashmentet nacionaliste u rimorën Izmirin grekëve, 
megjithëse vetëm pasi këta të fundit kishin djegur qytetin dhe kishin masakruar shumë 
prej banorëve të tij (28 qershor 1921).683 
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Beteja e Sakarjas 
 
Pas gjashtë muajsh përgatitjeje, ushtria greke, e ripajisur me personel dhe me armatim, 
filloi një mësymje të re më 13 korrik 1921, duke përparuar mes Kytahjas dhe Eskishehirit 
e duke dhe duke goditur, veçanërisht, rëndë krahun e majtë të ushtrisë turke për t’i 
ndërprerë asaj komunikimin me Ankaranë, nëse do të ishte e mundur. I kërcënuar nga 
rrethimi, Ismeti urdhëroi një tërheqje, duke i lënë armikut Afjon Karahisarin, Kytahjanë 
dhe Eskishehirin, ndërsa gjithë planet e mbrojtjes së vet i mbështeti në kufirin më kufirin 
e fundit natyror përpara Ankarasë, në lumin e Sakarjas (23-25 korrik 1921). Kuvendi u 
pushtua nga paniku. Karabeqiri, që sapo ishte kthyer nga fitorja e tij mbi armenët dhe që 
ndihej prej kohësh i zemëruar nga spikatja e Qemalit në lëvizjen nacionaliste, tani ishte 
vënë në krye të opozitës. Ai pretendonte se grekët nuk mund të ndaleshin më dhe 
kërkonte që pushteti i Qemalit të kufizohej në mënyrë që të mund të zhvillohej një 
politikë e re. Oponentët e Qemalit mbronin mendimin që Qemali të bëhej kryekomandant 
i forcave të armatosura me fuqi të plota, në mënyrë që ai të mbante përgjegjësinë kur 
ushtria të vuante atë që dukej të ishte një dështim i pashmangshëm. Qemali pranoi (4 
gusht 1921) me kushtin e vetëm që atij t’i lejohej të ushtronte të gjitha kompetencat e 
dhëna kuvendit për tre muajt e ardhshëm. Të dyja propozimet u miratuan dhe ai mori 
përgjegjësi të plota për përgatitjet për t’i bërë ballë sulmit grek.684 
 
Megjithë ndihmën sovjetike, furnizimet qenë të pakta, ndërsa ushtria turke përgatitej për 
t’u ndeshur me grekët. U shfrytëzuan edhe ekonomitë shtëpiake për të siguruar rroba të 
brendshme, çorape dhe këpucë. Të gjitha veshjet për meshkuj, që ndodheshin të 
magazinuara, iu dorëzuan ushtrisë, me marrëveshjen që pagesat të bëheshin më vonë. 
Dyzet për qind e të gjithë ushqimit dhe e furnizimeve të gazolinës u rekuizuan. 
Zotëruesve të mjeteve të transportit u duhej të siguronin transport falas për ushtrinë. 
Njëzet për qind e të gjitha kafshëve dhe e qerreve të fermave duhej të dorëzohej. Ata që 
zotëronin pushkë, armë të vogla e municione duhej t’ia dorëzonin ato ushtrisë, çka 
përbënte një sakrificë të madhe për burrat e rëndë të Anadollit.685 Të gjitha rezervat u 
dërguan në Sakarja. Pasi Qemali u bë kryekomandant, Fevzi Çakmaku u shef i shtabit të 
përgjithshëm në Ankara dhe Ismet beu komandant i trupave në vijat e betejës. Përparimi i 
grekëve kundrejt Sakarjas, me objektiv Ankaranë, filloi më 13 gusht. Halide Edipi doli 
vullnetare për shërbim ushtarak dhe u bë rreshtere në frontin e perëndimit, çka përbënte 
një hap të rëndësishëm përpara për gratë turke.686 Beteja filloi kur grekët iu afruan 
Sakarjas dhe vazhdoi për më se tri javë. Gjëmimet e topave qenë shumë të rënda në 
Ankara. Shumica e politikanëve dhe e njerëzve që ishin mbledhur atje për të luftuar për 
kombin turk, ishin porositur që të largoheshin nëse hynin grekët; jo që të dorëzoheshin, 
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por që të tërhiqeshin më në brendësi të Anadollit në mënyrë që të vazhdonin luftimin. 
Çasti kritik erdhi kur ushtria greke u përpoq të merrte Hajmananë, 40 kilometra në jug të 
Ankarasë. Për 11 ditë (21 gusht – 2 shtator) ata mësynë mbi qytezën, duke rrafshuar 
ndërtesat e saj, por turqit qëndruan. Tashmë lufta po karakterizohej nga fërkime të 
pandërprera dhe dukej se grekët do të fitonin. Mirëpo edhe ata kishin shqetësimet e tyre. 
Përparimi përmes Anadollit i kishte zgjatur vijat e tyre të furnizimit dhe të ndërlidhjes. 
Bastisjet e fshatrave dhe masakrimi i popullsisë nga ana e tyre kishin lënë pak ushqim. 
Dukej vetëm çështje kohe që njëra palë ose tjetra të thyhej. Thyerja ndodhi papritmas, më 
8 shtator. Një kundërsulm i vogël turk mbi krahun e majtë të armikut qe aq i suksesshëm, 
saqë Qemali krijoi bindjen e plotë se kjo përbënte pikën e dobët të armikut, ndaj edhe e 
shfrytëzoi atë. Aty nga 13 shtatori, grekët kishin nisur t’ia mbathnin. Beteja ishte fituar. 
Kombi turk kishte shpëtuar.687 Mustafa Qemali u kthye fitimtar në Ankara, ku kuvendi, 
në shenjë mirënjohjeje, e shpërbleu atë me gradën e marshallit të ushtrisë (müşir), si dhe 
me titullin “gazi”, që do të thoshte “luftëtar për fenë kundër të pafeve”.688 
 
Përsëri turqit nuk qenë të aftë të ndjekin fitoren dhe vazhduan të përmbahen edhe për një 
vit tjetër. Ndërkohë, ushtria turke u riorganizua dhe u riarmatos. Bota e jashtme filloi të 
pranonte pashmangshmërinë e një fitoreje turke dhe të bënte rregullimet e nevojshme. 
Diplomati i parë i huaj qe mbërriti, ishte Franklin-Buijoni, që nënshkroi një marrëveshje 
që do të bëhej e njohur me emrin e tij (20 tetor 1921), përmes së cilës Franca pranonte të 
tërhiqej nga Kilikja; dhe ajo veproi kështu menjëherë më pas. Njohja frënge për qeverinë 
e Ankarasë u lejoi nacionalistëve të çmobilizojnë ushtrinë në jug dhe të lëvizin ushtarët 
dhe armatimet e tyre në perëndim, në përgatitje për përparimin përfundimtar ndaj 
grekëve. Franca, gjithashtu, ra në ujdi që të pranonte Marrëveshjen Kombëtare në vend të 
Traktatit të Sevrës, duke e zhvendosur kufirin mes Turqisë dhe mandatit sirian në vijën e 
tij të sotme, përveç Hatajit (Aleksandretës), fati i të cilit do të përcaktohej më vonë. Ky 
qytet u bashkua me Republikën e Turqisë si rrjedhojë e një plebeshiti të mbajtur në vitin 
1938. Rishikimi i parë i dispozitave të Sevrës u siguroi turqve një precedent që ata e 
shfrytëzuan për të gjitha marrëveshjet e mëvonshme me fuqitë e tjera. Francës, në 
shkëmbim, iu lejua të kthente forcat e saj në Siri për të përballuar kryengritjet e 
nacionalistëve arabë, që, gjithashtu, po protestonin kundër marrëveshjes së paqes.689 
Britania ngriti zërin kundër lëvizjes së njëanshme frënge, por edhe ajo vetë ra në ujdi për 
një shkëmbim robërish me qeverinë e Ankarasë dhe i liroi të ndaluarit e Maltës. Më 22 
mars, ministrat e jashtëm të Britanisë, të Francës dhe të Italisë u ofruan një marrëveshje 
qeverive të Stambollit, të Ankarasë dhe të Greqisë, por Qemali deklaroi se ai do të binte 
në ujdi vetëm pasi të gjitha ushtritë armike të tërhiqeshin nga Turqia. Mirëpo grekët ishin 
ende në Anadolli dhe dukej se ushtria turke nuk ishte ende e gatshme për t’i dëbuar ata. 
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Politika në Ankara 
 
Vonesa në dëbimin e grekëve nxiti opozitën ndaj Qemalit në Ankara. Udhëheqës të 
rëndësishëm ushtrie si Qazim Karabeqiri, Rauf Orbaji dhe Refet Beleja dhanë dorëheqjen 
dhe fituan zgjedhjen e tyre në kuvend si deputetë. Ata u treguan shumë kritikë ndaj 
politikës ushtarake të Qemalit. Opozita parlamentare u riorganizua në Grupin e Dytë të 
Mbrojtjes së të Drejtave, që përfshinte anëtarë të ish-KBZH-së, mbështetës të ideve 
perëndimore, përkrahës të kalifatit dhe të tjerë që i kundërviheshin Qemalit për arsye 
vetjake. Qëllimi i shpallur i këtij grupi ishte që të parandalonte autokracinë, të vendoste 
sundimin e ligjit në vend të sundimit personal të Qemalit dhe të vendoste qeverisjen 
përmes kuvendit si një i tërë dhe jo sundimin e ndonjë grupi të veçantë. Ai ishte për 
dhënien fund të gjykatave të veçanta, të quajtura gjykatat e pavarësisë dhe të ngritura për 
të gjykuar ata që kishin kryer krime kundër kombit; për shfuqizimin e ligjeve që i jepnin 
qeverisë fuqi shtrënguese; për liberalizimin e ligjeve të zgjedhjeve; si dhe për vendosjen e 
ligjeve që do t’i ndalonin kryetarit të kuvendit dhe ministrave që t’i përkisnin ndonjë 
grupi politik.690 Grupi i ri nuk kishte ndonjë shumicë. Ai kishte vetëm 118 nga 437 
anëtarët që kishte gjithsej kuvendi. Mirëpo, duke qenë se shumë nga mbështetësit e 
Qemalit ndodheshin me detyra ushtarake jashtë Ankarasë, në atë kohë ishte e lehtë të 
sigurojë shumicë dhe të dëmtoje e të kritikoje politikën e këshillit të ministrave. Më 8 
korrik 1922, grupi në fjalë shfrytëzoi një nga këto raste për të miratuar një ligj që i jepte 
fund të drejtës së Qemalit për t’i propozuar kuvendit emrat e ministrave për miratim, 
duke rikthyer sistemin fillestar, sipas të cilit anëtarët zgjidhnin mes tyre ministrat me 
votim të fshehtë. Veç kësaj, kryesia e këshillit të ministrave u nda nga ajo e kryetarit të 
kuvendit, ndërsa Qemali mbajti vetëm këtë post të fundit dhe, më në fund, mbështeti 
zgjedhjen e shokut të tij të dikurshëm, Rauf Orbajit, në postin e kryetarit të këshillit të 
ministrave (12 korrik 1922). Megjithëse pushteti i Qemalit, për herë të parë, njohu 
kufizime, mbetej përsëri i gjerë dhe Qemali siguroi kuvendin se ushtria do t’i dëbonte 
vërtet grekët sapo të ishte e gatshme.691 Së fundi, megjithë ndryshimet e bëra, Qemali 
mundi të ruante pjesën më të madhe të pushtetit të vet, pasi kundërshtarët e tij e 
mbështesnin opozitën vetëm në prapaskenë, nga frika se nëse do ta bënin këtë hapur, kjo 
do të dëmtonte lëvizjen kombëtare kundër grekëve.692 
 
 
 
Propozime të reja për paqe 
 
Duke marrë parasysh shtrirjen e sukseseve të turqve, është e çuditshme kur vihet re se 
aleatët ende shpresonin të impononin një marrëveshje paqeje. Ministrat e jashtëm të 
                                                 
690 Tunaya, f. 533 – 539; Weiker, f. 45; TV, III/13 (1949), f. 12 – 15. 
691 “Nutuk”, II, 633; Goloğlu, “Cumhuriyete doğru”, f. 255; Karabekir, f. 440 – 43; 
TBMM, “Zabıt Ceridesi”, I/21, f. 359. 
692 Weiker, f. 46. 
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Antantës, të mbledhur në Londër në fillim të marsit, propozuan përsëri një armëpushim 
që do të përfshinte ngritjen e një shteti armen në Anadollin lindor, duke larguar trupat 
turke nga zona e ngushticave, braktisjen nga ana e Turqve dhe dhënien grekëve të Izmirit 
dhe të Trakës Lindore, përfshirë Edrenenë, ndryshimin e kufizimeve të Sevrës për 
ushtrinë turke deri në 85,000 trupa, heqjen e kontrolleve mbi qeverinë turke, të vendosura 
në Sevrë, por duke ruajtur komisionin e kapitullimeve dhe të borxhit publik e kështu me 
radhë. Këto propozime ndryshonin kaq shumë nga Marrëveshja Kombëtare, saqë qe e 
lehtë për të gjitha grupet në kuvend që të merreshin vesh për kundërshtimin e tyre, si dhe 
për një përsëritje të kërkesës së Qemalit për të përmbushur tërheqjen përpara se të fillonin 
bisedimet.693 
 
 
 
Mësymja e madhe 
 
Gjatë gjithë verës së vitit 1922, përgatitjet ushtarake të turqve vazhduan, ndërsa kritikat 
për udhëheqjen ushtarake të Qemalit në Ankara u shtuan. Më në fund, më 26 gusht, 
ushtria turke u vu në lëvizje për atë që njihet nga turqit si “Mësymja e Madhe” (Büyük 
Taarruz). Një forcë e shtrirë 100 kilometra nga Izniku deri në Afjon Karahisar, bëri 
përpara kundër armikut. Pozicionet kryesore të mbrojtjes greke u pushtuan më 26 gusht 
dhe Izmiti ra po atë ditë. Më 30 gusht, ushtria greke u mposht në Dumllupënar. Gjysma e 
ushtarëve të saj u zunë robër ose u vranë dhe të gjitha pajisjet e saj humbën. Ndërsa 
mijëra ushtarë grekë morën arratinë drejt Izmirit, më 1 shtator, Mustafa Qemali lëshoi për 
ushtrinë turke urdhërin e tij më të famshëm: “Ushtarë, objektivi juaj i parë është 
Mesdheu. Përpara!”694 Në xhamitë “Fatih” dhe “Shën Sofia” të Stambollit, u bënë lutje 
për suksesin e forcave nacionaliste. Më 2 shtator, u mor Eskishehiri dhe qeveria greke i 
kërkoi Britanisë që të siguronte një marrëveshje që do të ruante, të paktën, sundimin e saj 
në Izmir.695 Qemali as që deshi të dëgjonte për këtë. Ballëkesiri u mor më 6 shtator dhe 
Ajdëni e Manisa një ditë më pas. Kjo e fundit u dogj nga grekët një ditë para se ata të 
largoheshin. Qeveria e Athinës dha dorëheqjen. Dy ditë më pas, trupat e kalorësisë turke 
marshuan në Izmir në brohoritjet e mijëra njerëzve. Bursa u mor më 10 shtator. Një ditë 
më pas, forcat e Qemalit iu drejtuan Bosforit, detit të Marmarasë dhe Dardaneleve, ku 
garnizonet e aleatëve ishin përforcuar nga ushtarë britanikë, francezë dhe Italianë, të 
sjellë nga Stambolli. Gemliku dhe Mudania ranë më 11 shtator dhe një divizion i tërë 
grek u dorëzua. Mijëra ushtarë dhe fshatarë grekë vërshuan për në Izmir nga i gjithë 
Anadolli dhe u ngarkuan në anije transporti të aleatëve për t’u kthyer në Greqi. Qeverisja 
civile në Izmir u mor në duar përsëri nga turqit dhe u bënë përpjekje të dëshpëruara për të 
ruajtur rendin e për të ndaluar bastisjet. Më 13 shtator, një zjarr shpërtheu befas në lagjen 
armene të qytetit. Ai u përhap shpejt përmes ndërtesave të lagura me gazolinë, ndërsa 
përpjekjet e ushtrisë turke për ta shuar atë dështuan pas zbulimit se të gjitha instalimet e 
ujit në qytet ishin ndërprerë dhe cisternat ishin zbrazur. Ndoshta, mizoria e fundit e luftës 
                                                 
693 “Türk İstiklâl Harbı”, II/6, ktb. 1, 325, II/6, ktb. 4, f. 37; Şimşir, f. 377. 
694 “Türk İstiklâl Harbı”, II/6, kp. 2, f. 277, “Atatürk TBB”, IV, 450. 
695 Şimşir, f. 479. 
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qe pretendimi që gjeti shpejt vend në shtypin perëndimor, se ushtria fitimtare turke ishte 
përgjegjëse për djegien e qytetit të dytë të pushtuar të perandorisë së vjetër. Fajtorët e 
vërtetë nuk dolën kurrë në dritë.696 
 
Ndërkohë, përparimi vazhdonte. Më 14 shtator 1922, Bergamaja dhe Kushadasija ranë në 
duart e turqve dhe qeveria frënge ofroi kthimin e Trakës Lindore. Qeveria e Stambollit i 
dërgoi një telegram urimi Qemalit, duke e lëvduar atë që ajo e quante “një ndër fitoret më 
të mëdha në historinë Osmane (!)”.697 Më 18 shtator, ai mundi të shpallë se ushtria greke 
në Anadolli ishte shkatërruar plotësisht.698 Në të njëjtën ditë, komandantët aleatë u 
kërkuan forcave turke të tërhiqen nga ngushticat dhe të respektonin asnjanësinë e tyre dhe 
atë të Stambollit. Ushtria britanike u përgatit për luftë dhe i dërgoi një kërkesë Londrës 
për përforcime. Mirëpo shtabi i përgjithshëm atje raportoi se ajo kohë e vitit do të ishte 
“më e papërshtatshmja për operacione tokësore dhe vështirësitë, të cilave do t’u 
nënshtrohen trupat do të jenë shumë më të rënda për britanikët sesa për turqit, që janë, 
pak a shumë, të sprovuar me to.”699 Qeveria britanike vendosi t’u qëndronte turqve, nëse 
ishte e nevojshme, në Dardanele dhe të kërkonte ndihmën e francezëve dhe të italianëve 
për t’u mundësuar grekëve që të qëndronin në Trakën Lindore.700 Mirëpo, më 19 shtator, 
francezët dhe italianët i braktisën pozicionet e tyre në ngushtica, duke i lënë britanikët 
vetëm që të përballeshin me turqit nëse dëshironin. Më 24 shtator, trupat e Qemalit bënë 
përparuan në zonat e ngushticave dhe kundërshtuan kërkesat e britanikëve për t’u larguar. 
Përplasja dukej e afërt. Qeveria britanike, mbi këtë çështje, u përça. Në përfundim, situata 
u zgjidh nga gjenerali britanik Harrington, tani komandant i aleatëve në Stamboll, që nuk 
i lejoi njerëzit e tij të hapnin zjarr mbi turqit, paralajmëroi qeverinë ndaj aventurave të 
ngutshme dhe e bindi Qemalin se mund ta arrinte atë që donte në një konferencë paqeje 
nëse përmbahej nga nxitja e ndonjë konflikti. Më 27 shtator, pas përpjekjeve të tij 
bindëse, flota greke u largua nga Stambolli. Po atë ditë, mbreti Kostandin u përmbys dhe 
në Athinë u vendos një regjim i ri. Qeveria britanike vendosi t’i detyronte grekët të 
tërhiqen pas Maricës në Traki; dhe tërheqja filloi. Kjo e bindi Qemalin të pranonte 
marrëveshjen me britanikët dhe të hapte bisedimet e armëpushimit (29 shtator) dhe kriza 
u kapërcye. Arritja e Marrëveshjes Kombëtare ishte thuajse një realitet. Vetëm një 
ndërhyrje e jashtëzakonshme do t’u mundësonte grekëve të fitonin dhe kjo ishte diçka që 
Britania nuk dëshironte ta ndërmerrte. Lufta e Pavarësisë së Turqisë i kishte arritur 
qëllimet e saj. Anadolli ishte e çliruar nga armiku. Traka Lindore po evakuohej. Më 2 
tetor, Qemali u kthye me një pritje tejet entuziaste në Ankara. Lufta kishte mbaruar. 
Turqit e kishin fituar atë. 
 
 
                                                 
696 “Türk İstiklâl Harbı”, II/6, kp.  
697 M. Sertoğlu, “Atatürkle İlgili Üç Belge”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, I/1 (1967), 3 
– 7. 
698 “Türk İstiklâl Harbı”, II/6, kp. 3, f. 226. 
699 David Walder, “The Chanak Affair”, Londër, 1969, f. 281. 
700 Walder, f. 281. 
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Armëpushimi i Mudanias 
Konferenca për marrëveshjen e armëpushimit filloi më 3 tetor 1922, në një qytet në 
brigjet e Marmarsë, në Mudania. Ndryshe nga Mondrosi, tani ishte përfaqësuesi turk 
Ismet Inëny, komandant i armatave fitimtare të perëndimit, ai që u vu në krye, ndërsa 
britanikët dhe grekët ishin të mundurit. Megjithatë, britanikët përsëri prisnin që Qemali të 
bënte lëshime dhe u habitën tej mase kur ai vazhdoi të kërkonte përmbushjen e 
Marrëveshjes Kombëtare. Në këtë mënyrë, konferenca zgjat në mënyrë të mërzitshme, 
përtej pritshmërive fillestare. Ndërsa trupat britanike në Stamboll përgatiteshin për një 
sulm qemalist, trupat turke i shkuan anash qytetit dhe filluan të spastrojnë mbeturinat e 
armikut në Traki. I vetmi lëshim që u bëri Ismeti britanikëve ishte një marrëveshje, sipas 
së cilës trupat e tij nuk do të përparonin më tej në Dardanele. Në përfundim, ishin 
britanikët ata që iu desh të lëshojnë pe. Armëpushimi i Mudanias u nënshkrua më 11 
tetor. Sipas kushteve të tij, ushtria greke do të lëvizte në perëndim të Maricës, duke ua 
lëshuar pozicionet e saj në Traki aleatëve, të cilët do ta dorëzonin ato turqve. Aleatët do 
të zinin bregun e djathtë të Maricës dhe forcat aleate do të qëndronin në Traki për një 
muaj për të siguruar rendin dhe rregullin. Në këmbim, ushtria e Qemalit do të njihte 
pushtimin e vazhdueshëm të zonës së ngushticave derisa të arrihej një marrëveshje 
përfundimtare. Kjo marrëveshje përfshinte, gjithashtu, Stambollin, të cilit, në këtë 
mënyrë, do t’i duhej të priste pak më gjatë për t’u çliruar.701 
 
Refet Beleja u dërgua, tani, përfaqësues i veçantë i Kuvendit të Madh Kombëtar për të 
siguruar rimarrjen e Trakës. Më 19 tetor, ai mbërriti në Stamboll. Ai ishte përfaqësuesi i 
parë nacionalist që mbërriti në kryeqytetin e vjetër pas fitores dhe u përshëndet nga një 
pritje masive. Britanikët nuk i lejuan të zbrisnin të njëqind xhandarët që erdhën bashkë 
me të deri një ditë më vonë. Kështu, vetëm të nesërmen u realizua parada e fitores, që u 
zhvillua nga skela e Sirkexhiut, përmes rrugës “Divan”, deri në xhaminë e Shën Sofisë, 
ku u besimtarët iu drejtuan Zotit me falënderime për suksesin e forcave turke. Qyteti tani 
po dëshmonte një skenë emocioni të përgjithshëm siç nuk ishte parë kurrë më parë në 
historinë e tij të gjatë, ndërsa xhandarët marshonin nëpër rrugë.702 
 
 
 
 
Fundi i Perandorisë Osmane 
Ngjarjet rrokulliseshin shpejt e gjendja bëhej gjithnjë e më e mprehtë ndërsa të gjitha 
palët përgatiteshin për konferencën e paqes që aleatët propozonin të mbahej në Lozanë. 
Në Angli, konservatorët, që nuk kishin qenë kurrë fort të kënaqur me Llojd Xhorxhin, 
imponuan zëvendësimin e tij nëpërmjet ligjit Bonar, megjithëse Lordi Kërzon (Lord 
Curzon), prej kohësh mik i grekëve, mbeti ministër i jashtëm. Në Stamboll, ndryshimi i 

                                                 
701 “Nutuk”, II, 679; “Türk İstiklâl Harbı”, II/6, kp. 4, f. 36, 83; Bıyıkoğlu, “Trakya’da 
Milli Mücadele”, I, 450 – 454; Reşat Ekrem (Koçu), “Osmanlı Muahedeleri”, f. 312 – 
317. 
702 Fethi Tevetoğlu, “Atatürkle Samsun’a Çıkanlar”, f. 77 – 81. 
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regjimeve ishte edhe më dramatik dhe i pazakontë. Aleatët kishin nënshkruar 
armëpushimin e Mudanias me qeverinë fitimtare të Ankarasë, por, megjithatë, kishte 
ende një qeveri osmane në Stamboll, të drejtuar nga sulltani, ndërsa Teufik pashai 
(Tevfik Paşa) ishte kryevezir; një qeveri që, në të vërtetë, i kishte dënuar me vdekje 
Qemalin dhe udhëheqësit e tjerë nacionalistë. Qemali e kishte shtyrë përballjen me 
çështjen se çfarë do të bënte me sulltanatin, duke qenë se shumë nga mbështetësit më të 
fuqishëm të Qemalit kishin një nderim të madh për sulltanin. Ç’do të bëhej, atëherë? 
 
Problemi ishte, në njëfarë mënyrë, i zgjidhur nga britanikët, që u kishin dërguar ftesa për 
në Konferencën e Lozanës të dyja qeverive, si asaj të Stambollit, ashtu edhe asaj të 
Ankarasë (27 tetor 1927). Sapo kjo e fundit pranoi, Teufik pashai tha se ai do të ishte i 
lumtur të bashkohej në përfaqësimin e Turqisë në konferencën e paqes. Mos vallë qeveria 
e Stambollit do të rimerrte pushtetin e saj tani që lufta kishte marrë fund? Kjo nuk kishte 
të ngjarë. Veç të gjitha arsyeve, një lëvizje e tillë do t’u kushtonte qindra politikanëve dhe 
administratorëve nacionalistë postet dhe pushtetin që kishin siguruar gjatë viteve të 
vuajtjeve në Ankara. Qemali, atëherë, gjykoi se kishte mbështetje të mjaftueshme për të 
bërë atë që nuk do të mund të kishte bërë gjatë ditëve të errëta të Ankarasë. Në një 
mbledhje qeverie, të mbajtur më 31 tetor, ai deklaroi se e vetmja zgjidhje ishte që të 
shfuqizohej sulltanati dhe, në këtë mënyrë, të rrëzohej regjimi i Stambollit. Asnjë nuk 
kundërshtoi. Më 1 nëntor 1922, Kuvendi i Madh Kombëtar dekretoi legjislacionin e ri që 
ndante sulltanatin dhe kalifatin, duke i dhënë fund të parit. Kalifit nuk iu la tjetër gjë, veç 
drejtimit të postit të lartë fetar mysliman. Ai do të zgjidhej nga Kuvendi i Madh 
Kombëtar kur të shihej e përshtatshme.703 Nëpërmjet këtij veprimi, qeveria e Stambollit e 
humbiste mbështetjen e saj ligjore. E gjithë klasa qeverisëse osmane, së cilës i ishte 
dhënë pozicioni i saj nga sulltani, zhvishej nga pozita dhe detyrat e saj. Refet Beleja 
njoftoi aleatët se Stambolli, pas kësaj, do të ishte nën administrimin e Kuvendit të Madh 
Kombëtar. Më 4 nëntor, qeveria e Teufik pashait dha dorëheqjen dhe gazeta zyrtare 
osmane, “Takvim-i Vekayi”, botoi numrin e saj të fundit. Një ditë më pas, Refeti u 
urdhëroi ministrave të ndalnin veprimtaritë e tyre. Qeveria e Stambollit, thjesht, pushoi së 
ekzistuari.704 Kuvendi i Madh Kombëtar nxori ligje për ndërprerjen e pagesave apo të 
pensioneve për zyrtarët që ende shërbenin në Stamboll. Shumë prej tyre, natyrisht, i ishin 
bashkuar ose do t’i bashkoheshin së shpejti qeverisë së Ankarasë, e cila kishte nevojë të 
ngutshme për njerëz. Shumë të tjerë u tërhoqën nga detyrat, në mënyrë që të qëndronin në 
Stamboll. 
 
Skena e fundit në dramën e historisë osmane po afrohej. Sulltan Vahidedini 
(Vahideddin), iku nga vendi me një destrojer anglez, bashkë me të birin, me shambellanin 
e tij, me pak shërbëtorë e eunukë, duke pretenduar se jeta e tij ishte në rrezik (16 nëntor). 

                                                 
703 “Nutuk”, II, 683, 689, 691; TBMM, “Zabıt Ceridesi”, I/24, f. 314 – 315; “Türk İstiklâl 
Harbı”, II/6, kp. 4, f. 111 – 112; Düstur3, III, 152. 
704 “Türk İstiklâl Harbı”, II/6, kp. 4, f. 112 – 113; Tevetoğlu, “Atatürkle Samsun’a 
Çıkanlar”, f. 86. 
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Ai shkoi, fillimisht, në Maltë dhe pastaj u vendos në San Remo.705 Një ditë më pas, 
kuvendi e shkarkoi Vahidedinin si kalif. Pasi Qemali shpalli se “populli turk zotëron të 
gjithë sovranitetin pa kushte. Ai nuk e pranon pjesëmarrjen e kalifit në asnjë kuptim, në 
asnjë formë, në asnjë mënyrë, me asnjë mjet”,706 u bë zgjedhja si kalif e Abdylmexhidit II 
(Abdülmecit II, 1868 – 1944), bir i Abdylazizit.707 Kalifi i ri lëshoi një deklaratë për të 
gjithë myslimanët e botës, duke u kërkuar që të pranonin udhëheqjen e tij. Po atë ditë, u 
zhvillua ceremonia tradicionale e nderimeve në pallatin e Topkapësë. Së paku, dukej e 
mundur se kjo marrëveshje e re mund të funksiononte dhe ekzistenca e vazhdueshme e 
kalifit do të zbuste qëndrimin e atyre që, në kushte të tjera, mund t’i ishin kundërvënë 
qeverisë së Ankarasë. 
 
 
 
 
Konferenca dhe Traktati i Lozanës 
 
Ndërkohë, Konferenca e Lozanës filloi më 21 nëntor 1922. Qeveria e Ankarasë u 
zëvendësua nga Ismet Inënyja, të cilit i dilte një detyrë shumë e vështirë. Ai ishte 
përfaqësuesi i kombit që kishte rrëzuar marrëveshjen e paqes së Sevrës, por, megjithatë, 
aleatët përsëri u përpoqën ta trajtonin atë si përfaqësues të një kombi të humbur. Ismeti 
ishte zgjedhur për shkak të vendosmërisë së tij në Mudania, por vetëm për t’u siguruar se 
ai nuk do të bënte lëshime, ministri i shëndetësisë, Riza Nuri, u dërgua përkrah tij. 
Megjithatë, nevoja për të nuk u ndie shumë. Sa herë që nga aleatët bëheshin propozime 
ofenduese, që prej kohësh kishte vështirësi me të dëgjuarit, pretendonte se nuk dëgjonte. 
Ismeti ruajti qëndrimin themelor të qeverisë së Ankarasë, se vendi i tij duhej trajtuar si i 
pavarur e sovran, i barabartë me të gjithë të tjerët që përfaqësoheshin në konferencë. Në 
diskutimin e çështjeve që lidheshin me kontrollin e financave dhe të drejtësisë turke, 
mbrojtjen e pakicave, kapitullimet, ngushticat e të tjera si këto, ai kundërshtoi në mënyrë 
absolute që të lëkundej para çdo propozimi që mund të prekte sovranitetin turk. Lordi 
Kërzon, i dërguari britanik, “u vu shpesh në rolin e një mësuesi të kapitur që qortonte një 
nxënës budalla. Ismet kundërshtonte të mësonte. Kur vëzhguesi amerikan i vuri të dy 
burrat që të diskutojnë për kapitullimet gjyqësore në Turqi, Kërzoni bërtiti me të madhe 
dhe goditi murin me bastunin e tij. Ismeti nuk tundej nga kërkesa për sovranitet të plotë 
dhe thoshte se rregullimi i këtyre çështjeve kërkonte kohë.”708 Një ndër përfaqësuesit 
britanikë, njoftonte se “Ismet pashai, që ishte i mbikëqyrur mirë nga një grup turqish që 
shihnin vëngër, dukej i padepërtueshëm ndaj çështjes dhe trashja e kryeneçësia e tij e vuri 
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durimin e delegatëve aleatë në një provë të vështirë.”709 Ai e përdori shurdhërinë e tij për 
të fituar kohë e për të menduar për përgjigjet, duke ua sjellë shpirtin në majë të hundës 
disave prej delegatëve, por duke fituar pikë për vete. Ai shfrytëzoi në favor të turqve 
kundërshtitë e aleatëve mes njëri-tjetrit dhe frikën e tyre ndaj bolshevikëve. Ndërsa 
konferenca vazhdonte, Qemali i përforcoi më tej pozicionet turke duke pushtuar qytetet e 
fundit në Trakën Lindore. Ai përmirësoi pozitën e tij politike në vend duke organizuar 
partinë e tij politike, Partinë e Popullit (Halk Fırkası) më 6 dhjetor.710 Ai i dërgoi, 
gjithashtu, një tekst voluminoz Lozanës, ku bëheshin të njohura mizoritë greke në Traki 
dhe në Anadolli. Një kongres ekonomik u mbajt në Izmir për të theksuar nevojën për 
pavarësi ekonomike dhe financiare të Turqisë. Pas muajsh të gjatë mbetjeje në vend, 
Konferenca e Lozanës u ndërpre për një pushim të përkohshëm (4 shkurt 1923). Kur 
Ismeti u kthye në Ankara, ai u kritikua ashpër për ato pak lëshime që kishte bërë. Më pas, 
Kuvendi i Madh Kombëtar hartoi propozimet e veta të paqes (8 mars 1923),711 të cilat 
Ismeti i shpalosi në Lozanë, duke nxitur diskutime të reja pasi konferenca filloi përsëri 
më 23 prill. Edhe tre muaj të tjerë pazarllëqesh pasuan njëri-tjetrin. Ismeti bëri vetëm 
lëshimet më të domosdoshme, ndërsa dobësoi qëndresën e opozitës, shtypi dhe publiku i 
së cilës ishin gjithnjë e më të shqetësuar për paqen.712 
 
Së fundi, më 24 korrik 1923, u nënshkruan kushtet e Traktatit të Lozanës. Tërësia 
tokësore e kombit turk, siç ishte theksuar në Marrëveshjen Kombëtare, u pohua me një 
përjashtim të vetëm në rastin e Mosulit. Turqia rimori Trakën Lindore deri në lumin e 
Maricës, përgjatë qytezës hekurudhore të Karaaçit (Karaağaç), në bregun perëndimor, që 
u shtua në shkëmbim të tërheqjes turke nga të gjitha pretendimet për dëmshpërblime nga 
Greqia. Greqia mori ishujt e Egjeut për shkak të popullsisë së tyre greke, por nga kjo u 
përjashtuan ujërat dhe ishujt e Imbrosit dhe të Tenedosit për shkak të rëndësisë së tyre 
strategjike në hyrjen për në Dardanele. Kufiri me Sirinë pasoi kushtet e marrëveshjes 
Frenklin – Buijon, duke përjashtuar, tani për tani, si Hatajin (Aleksandretën), ashtu edhe 
Antiokinë. Pavarësisht nga natyra gjerësisht kurde dhe turke e banorëve, Britania ruajti 
kontrollin në zonën e Mosulit në cilësinë e saj urdhëruese për Irakun për shkak të 
rezervave të naftës që gjendeshin aty. Megjithëse rregullimi përfundimtar i kësaj çështjeje 
u la për bisedimet e drejtpërdrejta mes palëve, në fund, Lidhja e Kombeve ia dhuroi 
zonën përfundimisht Irakut. Armenia dhe Kurdistani nuk u përmendën dhe zonat e 
diskutueshme iu dhanë Turqisë në përputhje me parimin e vetëvendosjes. Në këmbim, 
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Turqia u tërhoq nga “të gjitha të drejtat dhe nga çdo pretendim mbi trojet që gjendeshin 
jashtë kufijve të vendosura në traktatin e tanishëm apo në lidhje me to, si dhe në lidhje 
me ishujt, përveç atyre ku është njohur sovraniteti i saj sipas traktatit në fjalë”, duke 
vendosur, kështu, një politikë anti-irredentiste që ka mbetur një element themelor i 
politikës së jashtme të Republikës së Turqisë deri në ditët tona. 
 
Megjithëse traktati i mundësonte Turqisë që të siguronte sovranitet të plotë brenda 
kufijve të saj, kushtet e tij ishin të paqarta dhe zbatimi i tyre kërkonte kohë. Për shembull, 
në traktat ishte pohuar se “secila nga Palët e Lartë-respektuara që po bëjnë marrëveshjen, 
pranojnë nëpërmjet këtij dokumenti, përsa i takon asaj, shfuqizimin e plotë të 
kapitullimeve në Turqi në të gjitha pikëpamjet.” E megjithatë, Turqia u shtrëngua të 
pranojë zbatimin e detyrueshëm të të gjitha marrëveshjeve koncesionare që kishin hyrë në 
fuqi para 20 tetorit 1914 dhe vetëm në vitin 1929 ajo mundi të fitonte kontroll të plotë 
mbi politikën e saj doganore. Përparësi dhe lëshime të tjera që u ishin garantuar më parë 
të huajve, u eliminuan më vonë vetëm si rrjedhojë e një politike të vendosur të qeverisë 
turke. Përsa i takonte borxhit publik, traktati vendosi vetëm shifrën e tij dhe caktoi 
detyrimet mes Turqisë dhe shteteve të tjerë, pasues të Perandorisë Osmane. Çështje të 
rëndësishme, si statusi i Komisionit të Borxhit Publik dhe vlera monetare e borxhit u 
diskutuan aq nxehtësisht gjatë konferencës, saqë ato u lanë, më në fund, jashtë traktatit. 
Komisioni i Borxhit Publik nuk ishte shfuqizuar, në të vërtetë, gjatë luftës, por të gjithë 
përfaqësuesit armiq dhe stafi i tyre ishin larguar dhe pagesat e borxhit ishin pezulluar, 
përveçse ndaj bartësve të detyrimeve në shtetet e fuqive qendrore. Kur aleatët vunë nën 
kontroll Stambollin, ata e ringjallën komisionin me përfaqësitë e tyre, ndërsa ata të fuqive 
qendrore u kthyen në vendet e tyre, duke e përmbysur, kështu, gjendjen. Në përfundim, 
pas bisedimesh të gjata, borxhi i Perandorisë së dikurshme, në tërësi, u vlerësua në 
shumën e 129.4 milionë lirave turke (100 kurush = 1 lirë) dhe pagesat vjetore në 8.66 
milionë lira, ndërsa pjesa e Republikës së Turqisë do të ishte, përkatësisht, 84.6 dhe 5.8 
milionë lira. Sidoqoftë, Republika e Turqisë kundërshtoi të pranonte Dekretin e 
Muharremit, të Abdylhamitit, që i caktonte Komisionit të Borxhit Publik të ardhura për të 
bërë këto pagesa dhe në Traktatin e Lozanës nuk u vunë kushte për rivendosjen e tij. Në 
të vërtetë, ai nuk u rivendos kurrë. Turqia vazhdoi të ngrinte zërin kundër sasisë së 
detyrimit të saj siç ishte caktuar nga traktati dhe nuk u bënë pagesa të mëtejshme deri në 
vitin 1929. Së fundi, me ndërmjetësimin e Lidhjes së Kombeve, u arrit një marrëveshje, 
nëpërmjet së cilës borxhi turk u ul në 8 milionë lira ari (80 milionë lira në kartëmonedhë), 
duke filluar që nga viti 1933. Këto pagesa vazhduan deri në shlyerjen e detyrimeve të 
fundit në vitin 1944.713 
 
Kushtet joekonomike të Lozanës ishin të përcaktuara më mirë dhe më të prera. Gjykatat e 
huaja dhe ato të përziera u shfuqizuan dhe shtetasit e huaj u detyruan të pranojnë 
juridiksionin e gjykatave turke. Vëzhguesit e huaj u lejuan të vëzhgojnë këto të fundit, 
por ato mundeshin vetëm të raportonin dhe të ankoheshin, nëse ishte e nevojshme. Të 
gjitha sistemet e huaja postare në Turqi morën fund. Turqve iu lejua të ngrenë forcat e 
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tyre ushtarake pa ndonjë kufizim në numër dhe në armatim. Sidoqoftë, atyre iu kërkua të 
largoheshin nga një zonë e çmilitarizuar përgjatë kufirit grek në Traki për të parandaluar 
incidentet. Çështja e përmirësimit të pretendimeve u zgjidh kur Greqia njohu “detyrimin 
e saj për të paguar për dëmin e shkaktuar në Anadolli nga veprimet e ushtrisë apo të 
administratës greke, të cilat binin në kundërshtim me ligjet e luftës,” dhe Turqia tërhoqi 
pretendimet e saj “duke vlerësuar gjendjen financiare të Greqisë që ishte krijuar si 
rrjedhojë e zgjatjes së luftës dhe e pasojave të saj.” Turqit dhe aleatët hoqën dorë në 
mënyrë të ndërsjellët nga pretendimet për dëmshpërblime ndaj njëri-tjetrit për dëmin e 
kohës së luftës. Të gjitha të drejtat e të huajve për të vëzhguar trajtimin e pakicave nga 
ana e turqve morën fund. Turqia, thjesht, shpalli se do të mbronte jetën dhe lirinë e 
banorëve të saj, pavarësisht nga vendlindja, kombësia apo gjuha. Shtetasit turq me gjuhë 
joturke do të lejoheshin të përdornin gjuhën e tyre në publik dhe në marrëdhëniet private 
e, madje, edhe para gjykatave. Së fundi, jomyslimanët turq do të lejoheshin të hapnin 
çfarëdo lloj institucioni me karakter bamirës, fetar, shoqëror dhe arsimor që dëshironin. 
Këto kushte u pranuan nga qeveria turke dhe janë respektuar plotësisht deri në ditët tona. 
 
Të gjitha pronat e shtetasve të vendeve aleate, të konfiskuara gjatë luftës, do të 
riktheheshin dhe një gjykatë e përzier do të ngrihej për të zgjidhur mosmarrëveshjet mbi 
këtë çështje. I vetmi kufizim që iu vu sovranitetit turk jashtë fushës financiare kishte të 
bënte me ngushticat, të cilat u internacionalizuan nën kontrollin e një komisioni të 
përzier, kryetari i të cilit do të ishte gjithmonë turk. Trojet në të dyja anët e ngushticave u 
çmilitarizuan, por Turqisë iu lejua të dërgonte trupat e saj përmes zonave asnjanëse si t’i 
nevojitej, si dhe të përqendronte deri në 12,000 ushtarë në Stamboll. Turqia, më në fund, 
fitoi kontroll të plotë mbi ngushticat pas marrëveshjes së Monrësë (Montreux) më 1936. 
 
Së fundi, një marrëveshje e lidhur veçmas mes Greqisë dhe Turqisë caktoi një shkëmbim 
të detyruar të popullsisë që përfshinte afro 1.3 milionë grekë dhe gjysmë milioni turq 
gjithsej. Ajo përfshinte të gjithë grekët që jetonin në Anadolli dhe në Traki, me 
përjashtim të atyre që kishin jetuar në Stamboll përpara vitit 1918, si dhe të gjithë turqit 
në Greqi, përveç atyre në Trakën Perëndimore. Shkëmbimi, në të vërtetë, kishte filluar 
gjatë ditëve të fundit të Luftës së Pavarësisë, kur mijëra grekë u shpërngulën nga Izmiri 
në Greqi. Kjo marrëveshje i bëri të dyja palët shumë më homogjene se më parë. 
 
Traktati i Lozanës, në këtë mënyrë, dëshmoi dhe ligjëroi fitoren e siguruar nga lufta turke 
për pavarësi. Kufijtë kombëtarë u siguruan thuajse plotësisht. Nuk kishte më të drejta dhe 
përparësi të të huajve mbi Turqinë. Disa deputetë në Ankara kritikuan braktisjen e 
Mosulit dhe të Hatajit, por Kuvendi e miratoi marrëveshjen më 23 gusht, me 227 vota 
mbështetëse kundër 14 votave kundërshtuese.714 
 
Ajo që u arrit në Lozanë i dha Qemalit emrin e mirë dhe autoritetin që i duhej për t’i 
dhënë dorën e fundit punës së tij për ngritjen e një shteti të ri. Po më parë, trupat aleate 
duhej të largoheshin. Tërheqja përfundimtare e trupave britanike në Stamboll ishte 
caktuar për më 2 tetor 1923. Sheshi para pallatit të Dollmabahçesë ishte përgatitur për 
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ceremoninë e fundit. Roja të nderit, që përfaqësonin armatat e ndryshme të aleatëve, 
marshuan aty pari. Kur ushtarët britanikë përshëndetën flamurin turk, turma e turqve çau 
vijat e rojave dhe luzmoi në mes të ceremonisë me një shpirt të furishëm e entuziast 
festiv. Kur Rojat Britanike të Kolldstrimit marshuan për në anijet e tyre, turqit filluan të 
duartrokasin dhe të vërshëllejnë në mënyrë ritmike. Banda e Kolldstrimit luante melodinë 
“Mustafa Qemali është komandanti ynë” dhe turqit duartrokisnin. Ushtarët u ngjitën në 
anijet e tyre dhe lundruan në mes të Bosforit, ndërsa banda britanike luante melodinë 
“Auld Lang Syne”. Pushtimi i parë dhe i fundit i Stambollit mysliman kishte marrë 
fund.715 Më 6 tetor, një divizion i tërë i armatës kombëtare turke marshoi për në Stamboll 
mes brohoritjeve të mijëra turqve.716 Në të njëjtën ditë, Damat Ferit pashai, që ishte 
arratisur në Jugosllavi, vdiq nga shkaqe natyrore në Nish. Më 13 tetor, Kuvendi i Madh 
Kombëtar miratoi një ligj të ri që e bënte Ankaranë kryeqytetin e ri të shtetit turk.717 Më 
29 tetor, ai pranoi një kushtetutë të re, që shpallte se forma e shtetit do të ishte republikë, 
me sovranitetin që buronte nga populli. Qemali u zgjodh presidenti i parë dhe Ismet 
Inënyja kryeministër i parë i Republikës së Turqisë.718 
 
Kishte mbetur vetëm një hap: asgjësimi i kalifatit. Abdylmexhidi kishte qëndruar në 
postin e tij në një mënyrë të arsyeshme e aspak armiqësore. Por pasi drithërimat e 
Lozanës morën fund, ai u kthye në një pikë qëndrore për kundërshtarët e regjimit të ri, që 
filluan të intrigojnë për të rikthyer sulltanatin dhe sulltanin. Kur kalifi i shkroi Qemalit 
për t’i kërkuar përparësi më të mëdha, presidenti u kundërpërgjigj kështu: “Kalifi dhe 
mbarë bota le ta dinë se kalifi dhe kalifati, të cilët janë ruajtur, nuk kanë asnjë kuptim të 
vërtetë dhe asnjë ekzistencë të vërtetë. Ne nuk mund ta vendosim Republikën e Turqisë 
përballë asnjë rrezikun ndaj pavarësisë së saj në ekzistencën e saj të vazhdueshme. Vendi 
i kalifatit, së fundi, nuk ka për ne asnjë rëndësi më shumë sesa kujtesa historike.”719 Më 
29 shkurt, Abdylmexhidi mori pjesë në selamllëkun e tij të fundit të së premtes, e cila qe 
edhe ceremonia e fundit, e mbajtur zyrtarisht nga një anëtar i dinastisë osmane. Katër ditë 
më pas, më 3 mars 1924, Kuvendi i Madh Kombëtar shfuqizoi kalifatin, duke i dhënë, 
kështu, fund dinastisë dhe perandorisë osmane.720 Të nesërmen e asaj dite, Abdylmexhidi 
u largua nga Stambolli. Perandoria Osmane, më në fund, ishte shuar, pas afro 640 vjetësh 
që nga koha kur Osmani kishte themeluar dinastinë. Një epokë e re kishte nisur në 
historinë turke. 
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KAPITULLI 6 
 

REPUBLIKA E TURQISË, 1923 – 1975 
 
 
 
 
Turqit kishin fituar pavarësinë e tyre, por një dhjetëvjeçar lufte e revolucioni, masakrash 
e kundërmasakrash, banditërie, bllokade dhe pushtimi të huaj kishin zhdukur në masë 
popullsinë dhe kishin shkatërruar ekonominë e vendeve që përbënin Turqinë e re. 
 
 
 
 
Shoqëria dhe ekonomia turke në vitin 1923 
 
Përçarja ishte e përgjithshme. Shumica e jomyslimanëve ishin larguar. Bashkësia e 
grekëve kishte rënë nga 1.8 milionë në 120,000, armenët nga 1.3 milionë në 100,000. Jo 
më pak se 4.5 milionë turq kishin vdekur gjatë luftës, duke lënë një popullsi prej 
13,269,606 në Anadolli dhe në Trakën Lindore.721 Tregtia e jashtme kishte rënë në 
mënyrë të jashtëzakonshme, eksportet nga 2.5 në 0.8 miliardë kurushë, importet nga 4.5 
në 1.4 miliardë kurushë, ndërsa ngushëllimi i vetëm ishte shpërbërja e burokracisë së 
gjerë të Stambollit, që kishte lënë shpenzime deri në 1.72 miliardë kurushë, duke siguruar 
një suficit për herë të parë pas shumë vitesh.722 Indeksi i çmimeve të shitjes me pakicë 
kishte prekur majat më të larta, nga 100 në vitin 1914, në 1279 në vitin 1923, dhe çmimet 
do të vazhdonin të rriteshin gjatë pjesës së mbetur të vitit 1920.723 
 
Vitet e mbështetjes së përpjekjeve luftarake u pasuan nga një panoramë rrënimi 
ekonomik që mund t’i kishte shtyrë nacionalistët e Republikës së sapolindur të tregojnë 
një politikë agresive ushtarakiste si ajo e krerëve të turqve të rinj në dhjetëvjeçarin e 
shkuar. Ose, ndoshta, ata mund të kishin kaluar në një regjim tejet nacionalist, revanshist 
dhe diktatorial, si ai i Gjermanisë naziste, duke i çuar më tej fatkeqësitë që kishin ndjekur 
këmba këmbës kombin. Në vend të këtyre, Republika e Turqisë ndoqi një politikë 

                                                 
 
721 Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü, “İstatistik Yıllığı”, këtej e tutje shkurtuar në 
formën IY, V (1931 – 1932), 35, 99; République Turque, Office Central de Statistique, 
“Population de la Turquie par vilayets et cazas par villes e villages d’après le 
recensement du 28 Octobre 1927”, Angora, 1928. 
722 Ilustrimet për vitin 1911 janë marrë nga “İhsaiyat-ı Maliye” III; ato për vitet 1923 dhe 
1926 janë marrë nga IY, V, 237 – 727, 337. 
723 IY, V, 302 – 333. 
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konstruktive, të mbështetur në një imazh pozitiv dhe në një vlerësim optimist të të 
ardhmes si komb. Më e rëndësishmja për suksesin e këtij qëndrimi ishte ndikimi pozitiv 
psikologjik i fitores së Luftës së Pavarësisë dhe cilësia e natyra e udhëheqjes së siguruar 
në vitet e formimit të shtetit të ri kombëtar. Ishte Mustafa Qemali, që më vonë do të 
merrte mbiemrin Ataturk (Atatürk – “Ati i turqve” nga një komb mirënjohës, që përdori 
emrin e tij të mirë si fitimtar në fushën e betejës për të siguruar respektin e njerëzve dhe 
për t’i frymëzuar e udhëzuar ata në vitet e paqes e të rindërtimit që pasuan. 
 
 
 
 
Epoka e Mustafa Qemal Ataturkut, 1923 – 1938 
 
Në një vështrim retrospektiv që na mundësohet nga historia, rrethanat e jetës dhe të 
karrierës së Ataturkut nga origjina e tij e përvuajtur deri tek arsimi dhe te shërbimi 
ushtarak, duket të kenë një qëllim e drejtim të caktuar: arritjen e rilindjes së kombit turk 
nga gërmadhat e Perandorisë Osmane. Ai lindi në Selanik në vitin 1881. Babai i tij ishte 
zyrtar në rangjet më të ulëta të shërbimit civil osman, çka e bënte atë anëtar të klasës 
qeverisëse, por pa atë lloj besnikërie e respekti për traditën që nacionalistë të tjerë, më të 
lartë në rendin shoqëror, kishin gëzuar përgjatë jetës së tyre. Mustafa Qemali kishte për 
nevojat dhe mendimet e njeriut të thjeshtë një ndjesi thuajse krejt të veçantë mes 
bashkëpunëtorëve të tij. Gjatë viteve të arsimimit, në shkollën përgatitore ushtarake në 
Selanik, ku ai tregoi për herë të parë shkëlqimin që e bëri mësuesin e tij ta cilësojë me 
pseudonimin “Qemal” (që do të thotë “i shkëlqyer, i pjekur”), në akademinë ushtarake të 
Stambollit, ku ai hyri më 1899, si dhe në karrierën e tij të mëvonshme ushtarake në 
Damask dhe në Stamboll, ai shfaqi shumë cilësi vetjake që e bënë atë një bashkëpunëtor e 
vartës të vështirë, por më vonë një udhëheqës ushtarak me ndikim të madh. Me të ishte 
shumë e vështirë t’ia dilje mbanë: kur ai kishte mendimin se miqtë apo eprorët e tij ishin 
në gabim, ua thoshte hapur këtë; kur ajo që thoshte ai dilte e saktë, ai nuk rrinte pa u 
siguruar që ata e morën vesh. Ai ishte jashtëzakonisht i padurueshëm ndaj shfaqjeve të 
budallallëkut, si dhe ndaj atyre që kundërshtonin të pranonin shkëlqimin e tij. Ai ishte 
tejet autoritar me vartësit e tij, por kundërshtonte të respektonte autoritetin e eprorëve të 
vet. Për këtë arsye, si në lëvizjen e turqve të rinj, ashtu edhe në ushtri, ai nuk zuri poste 
dhe rangje që i shkonin përshtat talentit dhe përvojës së tij, duke e shpëtuar, ndoshta, 
karrierën e tij nga një fund i parakohshëm duke e larguar atë prej vathës së turqve të rinj 
që e kishte sjellë kombin në buzë të greminës. Pasi turqit e rinj erdhën në pushtet, ata e 
dërguan atë, së pari, në Libi (1911 – 1912), pastaj si atashe ushtarak në Bullgari dhe në 
Berlin. Gjatë Luftës I Botërore, ata e emëruan atë, fillimisht, në Gelibollu (1915), pastaj 
në Kaukaz (1916) dhe, së fundi, në Siri (1917), kryesisht për të shpëtuar veten nga 
kriticizmi i tij i vazhdueshëm kur ai ndodhej në Stamboll. Megjithëse Qemali i admironte 
efikasitetin ushtarak gjerman, ai ndihej i fyer nga ajo që e cilësonte të ishte arrogancë e 
këshilltarëve gjermanë dhe, si kundërpërgjigje, fitoi të njëjtin reputacion edhe mes 
gjermanëve dhe austriakëve që shërbenin me të. Por kudo që u dërgua, njohuritë e tij 
themelore ushtarake dhe aftësia e tij e pazakontë për të kuptuar, frymëzuar dhe udhëhequr 
njerëzit e tij siguroi fitore kundër armiqve dhe i dha atij një emër të mirë në rrafshin 
ushtarak që do ta nxirrte atë në krye në kohën e trazirave të pasluftës. Gjatë Luftës së 
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Pavarësisë, të njëjtat cilësi i mundësuan atij t’u hiqte turqve udhë drejt fitores. Kur 
udhëheqësit vendorë dhe gjeneralët kundërshtuan të njohin autoritetin e tij, ai iu drejtua 
drejtpërdrejt popullit dhe e bëri atë t’i shtrëngojë udhëheqësit e vet që të bashkohen me 
të. Natyra e tij autoritare, besimi i tij se vetëm ai kishte të drejtë, paaftësia e tij për të 
pranuar opozitë, aftësia e tij për t’iu drejtuar njerëzve të thjeshtë, të gjitha ato cilësi që e 
bënin atë një bashkëpunëtor të keq dhe një ushtarak të mirë, tani, arritën bashkimin e 
forcave të nevojshme për fitoren turke. Ai tregoi, gjithashtu, një cilësi që nuk ishte 
vërejtur më parë; aftësinë për t’i vënë çështjet parësore në krye, për t’ia nënshtruar 
parimet afatgjata zgjidhjes së problemeve afatshkurtra, për të analizuar dhe përdorur 
forcat politike, si dhe për të shtyrë ndryshimet rrënjësore deri në përgatitjen e rrugës për 
to. Kështu, pikërisht gjatë Luftës për Pavarësi, ai shpalli se po luftonte për të përtërirë 
sulltanin, duke i siguruar, kështu, kësaj lufte mbështetjen e atyre që nderonin sulltanatin. 
Edhe pasi Kuvendi i Madh Kombëtar ishte ngritur në emër të popullit, ai vazhdoi të 
pohonte se kjo po bëhej pasi sulltani ishte në duart e aleatëve dhe se, për këtë arsye, ai 
nuk mund të vihej në krye të luftës për të shpëtuar kombin turk. Ndjekja masive që fitoi 
pasi hodhi grekët në det, i mundësoi atij të vijonte me shfuqizimin e sulltanatit. Dhe 
vetëm pasi siguroi fitoren përfundimtare të Marrëveshjes Kombëtare në Lozanë, ai 
asgjësoi kalifatin dhe krijoi Republikën e Turqisë. Po këto cilësi të durimit dhe të 
ndjenjës së kohëmatjes do t’i shërbenin shumë atij edhe gjatë viteve të Republikës. 
 
Çfarë përfytyrimi kishte Mustafa Qemali për të ardhmen e kombit turk? Mendimet dhe 
politikat e tij themelore, të zhvilluara në qindra ligjërata, programe dhe ligje nga ditët e 
para të Luftës për Pavarësi, deri në vdekjen e tij më 1938, janë bërë të njohura nën 
emërtimin “Qemalizëm”. Këto mendime u zhvilluan, fillimisht, nga betejat dhe debatet 
mes përkrahësve të ideve lindore dhe të atyre perëndimore gjatë ditëve të para të 
Kuvendit të Madh Kombëtar dhe u përfshinë pjesërisht në kushtetutën e re, që fitoi fuqi 
ligjore në vitin 1924 për të zëvendësuar atë që ishte shpallur gjatë luftës, si dhe u bënë, 
më vonë, pjesë e programeve politike të Partisë Republikane Popullore (Cumhuriyet Halk 
Partisi), që ai e themeloi për ta përdorur si veglën e tij kryesore për të siguruar zbatimin e 
tyre. Në shkurt të vitit 1937, ato u përmblodhën së bashku në gjashtë parime, të shkruara 
në nenin 2 të kushtetutës: republikanizmi, nacionalizmi, populizmi, revolucionizmi, 
shekullarizmi dhe statizmi. Këto u kthyen në baza të shumicës së programeve të 
zhvilluara nga Qemali dhe pasuesit e tij nga viti 1923, deri në ditët e sotme. Katër parimet 
e para pasqyronin mbështetjen ideologjike të ndërtimit të ri politik, kurse dy të fundit 
shprehnin politikat që do t’u siguronin reformave një kornizë filozofike. 
 
 
 
 
Republikanizmi (Cumhuriyetçilik) 
 
Republikanizmi përfshinte jo vetëm zëvendësimin e sulltanatit nga Republika, por edhe 
zhdukjen e gjithë sistemit shoqëror osman, përmes të cilit një numër i vogël njerëzish, 
pjesëtarë të klasës qeverisëse, qeveriste dhe masa e shtetasve ekzistonte vetëm për të 
mbështetur atë. Lëvizjet e Qemalit për ta shfuqizuar sulltanatin dhe kalifatin shënoi pikën 
më të lartë të procesit, nëpërmjet të cilit mendimi i vjetër osman i reformës ishte zhvilluar 
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nga rivendosja e institucioneve të vjetra, deri në shkatërrimin dhe zëvendësimin e tyre me 
të rejat. Burrat e Tanzimatit dhe Abdylhamiti II e kishin zbatuar këtë koncept të ri 
kryesisht ndaj aparatit fizik të perandorisë, por nuk e kishin shtrirë atë në bazat e saj 
shoqërore. Tani sulltanati, kalifati dhe klasa qeverisëse i lanë rrugën të lirë një republike, 
duke shfaqur dhe organizuar sovranitetin e popullit dhe të drejtën e tij për t’u 
vetëqeverisur në përfitim të vet. Sllogani i ri ishte: “Sovraniteti i përket kombit” 
(Hâkimiyet Milletindir). Republika do të rridhte nga populli dhe do të ishte për popullin. 
Njerëzit mësuan se interesat e tyre ishin të njëjta me ato të Republikës dhe se ekzistenca 
dhe mirëqenia e saj e vazhduar ishin thelbësore për ta. 
 
 
 
Nacionalizmi (Milliyetçilik) 
 
Nacionalizmi dhe, veçanërisht, nacionalizmi turk apo turqizmi (Türkçülük) ishte thirrja 
thelbësore bashkuese për Luftën e Pavarësisë dhe për Republikën. Humbjet e trojeve dhe 
kundërshtimi i pakicave për të hequr dorë nga aspiratat e tyre kombëtare për hir të shtetit 
shumëkombëtar osman e kthyen osmanizmin në nacionalizëm turk. Përpjekja e pakicave 
gjatë luftërave u la myslimanëve turq 97.3 për qind të popullsisë së përgjithshme në vitin 
1927, duke e bërë, kështu, Republikën homogjene etnikisht e kulturalisht dhe duke 
krijuar, kështu, mundësinë e përmbushjes së qëllimeve dhe të objektivave të 
nacionalizmit turk. 
 
Doktrinat e nacionalizmit u shtjelluan nga shteti përmes shtypit, shkollave dhe degëve të 
ndryshme të qeverisjes, përmes Partisë Republikane Popullore dhe përmes Vatrës Turke, 
organizatës së trashëguar nga turqit e rinj. Pengesa kryesore që duhej kapërcyer ishte 
ndjenja e përbuzjes, e grumbulluar prej kohësh për “turkun” nga osmanët dhe nga të huajt 
për shekuj me radhë. Si kundërpërgjigje, dogmat qemaliste shpallnin se turqit ishin 
pasardhësit e drejtpërdrejtë të racës më të madhe pushtuese, se ata kishin luajtur një rol 
udhëheqës në fillimet dhe zhvillimin e qytetërimit botëror dhe se ishin turqit ata që kishin 
dhënë ndihmesën më të madhe për atë që kishte qenë madhështore në Perandorinë 
Osmane. Në vitin 1925, u themelua Shoqëria e Historisë Turke (Türk Tarih Kurumu) për 
t’u treguar turqve se ç’kishin bërë në rrjedhën e historisë. U parashtruan teoritë 
nacionaliste mbi gjuhën dhe historinë, si teoria e Gjuhës së Diellit, sipas së cilës 
turqishtja ishte gjuha e parë në tokë dhe se të gjitha gjuhët e tjera ishin zhvilluar prej saj; 
se turqit ishin populli i parë dhe se të gjitha arritjet njerëzore kishin, në thelb, fillesa 
turke; se kishte një fill të pashkëputur të historisë turke në Anadolli që nga fillimet e 
njerëzimit dhe jo thjesht nga shekulli i njëmbëdhjetë; dhe se turqit u shfaqën për herë të 
parë në histori si sumerianë dhe hititë. 
 
Një element shumë i rëndësishëm i nacionalizmit turk ishte turqizimi në rritje i gjuhës 
nën drejtimin e Shoqërisë së Gjuhës Turke (Türk Dil Kurumu), të ngritur në vitin 1926. 
Arabishtja dhe persishtja u hoqën nga programet e shkollave. Fjalët me prejardhje të huaj 
u zëvendësuan nga ato me prejardhje të pastër turke, të përdorura nga populli, të gjetura 
në tekstet e vjetra apo, thjesht, të shpikura sipas rregullave të morfologjisë së gjuhës 
turke. Shkrimi latin zëvendësoi shkrimin arab, duke shërbyer si mjet i turqishtes së re. 
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Nacionalizmi gjuhësor u ndoq si për ta bërë më të lehtë për njerëzit që të mësojnë shkrim 
e këndim, ashtu edhe për ta shkëputur brezin e ri turk nga trashëgimia e tij osmane e për 
ta zëvendësuar mendësinë konservatore të së shkuarës me një mendësi bashkëkohore dhe 
liberale. Qemali donte, në këtë mënyrë, të nxirrte një brez turqish që jo vetëm do të ishin 
krenarë për racën e tyre, por që do t’i shihnin, gjithashtu, reformën dhe ndryshimin sipas 
nevojave të kohës si të natyrshme dhe që nuk do të hidhnin sytë pas për të parë e mësuar 
se si kishin qëndruar punët në “ditët e bukura të shkuara”, siç kishin vepruar reformuesit 
osmanë në të shkuarën. 
 
Teoritë e nacionalizmit turk, të shtjelluara në vitet 1920 dhe 1930, ishin ekstreme, por ato 
nuk u krijuan si pjesë e kërkimit të një vërtete në vetvete. Ato shërbyen vetëm si armë për 
të arritur qëllimet e republikës dhe, sapo e përmbushën qëllimin e tyre, në të shumtën e 
rasteve, u braktisën. Nacionalizmi turk zëvendësoi krahinorizmin dhe bashkoi popullin 
turk rreth qëllimeve të përbashkëta. Ai parandaloi luftërat e klasave dhe dasitë 
ideologjike që mund të kishin ardhur në një kohë ndryshimesh të shpejta. Ai krijoi një 
ndjenjë solidariteti kombëtar në vend të ideologjive të zhvlerësuara të osmanizmit dhe të 
panislamizmit. Nacionalizmi turk nxiti turqit të ndërtojnë vendin e tyre pa ushqyer 
aspirata agresive irredentiste. Nacionalizmi turk nuk ishte imperialist: ai nuk kërkonte të 
arrinte madhështinë duke mbajtur sytë te trojet e qeverisura dikur nga osmanët, madje 
edhe në rastin e zonave të banuara ende nga pakica të konsiderueshme turke. Theksimi i 
panturqizmit nga turqit e rinj, gjithashtu, nuk u mor parasysh dhe u la pas dore. Tashmë, 
theksi vihej në ndërtimin e një shteti bashkëkohor për turqit brenda kufijve të Republikës, 
të krijuar nga Traktati i Lozanës. Qëllimi i vetëm i Republikës në lidhje me trojet e 
humbura ishte që të arrihej siguria se turqit që jetonin në to trajtoheshin me drejtësi e 
ndershmëri. 
 
Kështu, më 5 qershor 1926, Turqia nënshkroi një traktat me Britaninë e Madhe, duke i 
dorëzuar asaj të gjitha të drejtat në Mosul në shkëmbim të 10 për qind të naftës së 
prodhuar në atë zonë, si dhe të pranimit të britanikëve për t’i ndalur nga agjitacioni i 
mëtejshëm në emër të kurdëve apo të armenëve, duke rivendosur, në këtë mënyrë, 
miqësinë e vjetër mes dy shteteve dhe duke nxitur pjesëmarrjen britanike në ekonominë 
turke. Nacionalizmi turk nuk ishte armiqësor ndaj fqinjëve, madje edhe ndaj atyre, 
kundër të cilëve ishin zhvilluar luftime kohët e fundit. Qëllimi kryesor, tashmë, ishte 
bashkëpunimi në përfitim të ndërsjellët. Më 30 dhjetor 1930, Greqia dhe Turqia 
nënshkruan një traktat miqësie, sipas të cilit ranë në ujdi për kufirin dhe për problemet e 
shkëmbimit të popullsisë, u morën vesh për barazinë në Mesdheun Lindor, si dhe 
ripohuan status quo-në, pjesërisht për shkak të frikës nga dëshirat bullgare për të rifituar 
dalje në Egje përmes Trakës Perëndimore.724 Marrëveshje tregtie e miqësie, të 
nënshkruara më 1930 me Britaninë, Hungarinë, Gjermaninë, Bullgarinë dhe të tjerë, 
shënuan, gjithashtu, rikthimin e Turqisë në harmoninë e kombeve, çka arriti pikën më të 
lartë me hyrjen në Lidhjen e Kombeve më 18 korrik 1932.725 Përballë agresionit italian 
në Etiopi dhe frikës prej lëvizjesh të tilla në Lindjen e Mesme, Turqia mbështeti Lidhjen 

                                                 
724 Düstur3, XV, 124. 
725 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, IV/9, f. 537, 543. 
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e Kombeve, si dhe fqinjët e saj ballkanikë dhe iu afrua më tepër Britanisë e Francës. Më 
9 shkurt 1934, Turqia iu bashkua Traktatit të Antantës Ballkanike, të nënshkruan në 
Athinë, sipas të cilit Greqia, Jugosllavia dhe Rumania garantonin tërësinë tokësore dhe 
pavarësinë e njëri-tjetrit, si dhe vendoseshin mekanizmat, nëpërmjet të cilëve do të 
zgjidheshin mosmarrëveshjet mes nënshkruesve të tij.726 Bullgaria, megjithëse ishte një 
vend ballkanik, nuk e nënshkroi traktatin. Ajo vazhdoi të ushqente pikësynime tokësore 
në Maqedoni, në Trakën Perëndimore dhe në Dobruxhë, megjithë përmirësimin e 
marrëdhënieve me Turqinë. Vetëm dy çështje madhore pengonin një afrim të plotë me 
botën; ngushticat dhe provinca e Aleksandretës. Më 11 prill 1936, Turqia u kërkoi 
nënshkruesve të Traktatit të Lozanës lejen për të fortifikuar ngushticat dhe për të 
rivendosur sovranitet të plotë. Rrjedhim i kësaj ishte marrëveshja e Monrosë (20 korrik 
1936), përmes së cilës propozimet turke pranoheshin nga të gjithë nënshkruesit e 
Traktatit të Lozanës, përveç Italisë, e cila, më në fund, pranoi pa shumë dëshirë, pas 
nënshkrimit veçmas të një marrëveshjeje (2 maj 1938).727 
 
Çështja e Aleksandretës (Hatajit) ishte më e vështirë për t’u zgjidhur, pasi popullsia e saj 
ishte e ndarë në mënyrë të barabartë mes turqve dhe arabëve dhe një tjetër komb, Siria 
(nën mandatin frëng), ishte, gjithashtu, e interesuar. Marrëveshja Franklin – Buijon 
(1921) kishte vendosur një regjim atje autonom nën kontrollin e Francës. Kjo i kënaqi 
turqit deri në shtator 1936, kur Franca i premtoi Sirisë pavarësi të plotë, përfshirë edhe 
Aleksandretën. Ataturku u përgjigj me një kërkesë që kësaj të fundit t’i jepej pavarësia e 
vet (9 tetor 1936). Ai, gjithashtu, formoi Shoqërinë e Pavarësisë së Hatajit (Hatay 
Erginlik Cemiyeti) në Stamboll për të qendërsuar veprimtaritë e atyre banorëve të saj që 
ndodheshin jashtë vendit dhe dëshironin të bënin të njohura protestat e tyre.728 Turqia, më 
pas, e dërgoi çështjen në Lidhjen e Kombeve dhe, së fundi, u arrit një marrëveshje për një 
rregullim të veçantë që do t’i jepte Aleksandretës pavarësi, do ta çushtarakizonte atë, si 
dhe do të siguronte të drejtat e banorëve të saj turq.729 Turqia mbeti kaq e kënaqur nga 
kjo, saqë iu bashkua paktit të Sadabadit me Iranin, Irakun dhe Afganistanin, që u jepte 
nënshkruesve të tij të njëjtin lloj garancish territoriale dhe mbështetjeje të ndërsjellët që 
siguronte në perëndim pakti i Ballkanit (8 korrik 1937).730 Mirëpo kur regjimi i ri i 
Aleksandretës hyri në fuqi dhe u mbajtën zgjedhjet (29 nëntor 1937), Franca iu përgjigj 
trysnisë siriane me një vendim për t’u dhënë turqve vetëm një përfaqësi pakice në 
qeverinë dhe parlamentin vendor. Kjo e zemëroi kaq shumë Turqinë, saqë ajo e shpalli të 
pavlefshëm traktatin e saj të vitit 1926 të miqësisë me Sirinë dhe ngriti zërin në Lidhjen e 
Kombeve (15 dhjetor 1937). Më në fund, u arrit një marrëveshje me Francën (3 korrik 
1938), përmes së cilës krahina u kthye në një protektorat të bashkuar turko-frëng, ndërsa 
trupat nga të dyja palët do të ruanin rendin deri në zgjedhjet e përgjithshme që do të 

                                                 
726 Düstur3, XX, 119. 
727 “Cumhuriyet”, 22 korrik 1936; Düstur3, XVII, 665; RG, 3374. 
728 “Cumhuriyet”, 28 dhjetor 1936. 
729 Düstur3, XX, 893; RG 4255; “Cumhuriyet”, 29, 30 maj 1937. 
730 Düstur3, XIX, 151; RG 3819. 



 480 

përcaktonin fatin e saj.731 Pas një fushate verore, zgjedhjet (21 korrik) i siguruan Turqisë 
një shumicë prej 22 nga 18 vendet në Kuvendin Kombëtar. Shteti i ri, tashmë i quajtur 
Hataj, filloi të përdorte flamuj turq dhe t’i drejtonte Ankarasë peticione për bashkim. Kjo 
ishte e pamundur ndërkohë që francezët ndodheshin aty, por Franca, më në fund, pranoi 
aneksimin në këmbim të hyrjes së Turqisë në një pakt mossulmimi (23 korrik 1939), të 
ndjekur nga një marrëveshje e ngjashme me Britaninë. Në shkëmbim të mbështetjes së 
Turqisë në konfliktin që, në atë kohë, po niste me Gjermaninë Naziste, Franca dhe 
Britania pranuan në heshtje qeverisjen turke në një krahinë që, sipas përzierjes së 
popullsisë së saj, mund t’i kalonte, ndoshta, me të drejtë cilitdo prej fqinjëve. 
 
Nëse pati ndonjë aspekt të dëmshëm të nacionalizmit të Republikës së Turqisë, ai kishte 
të bënte me veçimin e vetë imponuar të individëve nga bota dhe me një këndvështrim 
shumë egocentrist ndaj Turqisë. Megjithëse institucionet, praktikat dhe idetë perëndimore 
u pranuan, mësimdhënia në shkolla e gjuhëve të huaja dhe ajo e historisë joturke u 
pakësuan shumë, pjesërisht si kundërpërgjigje ndaj theksimit të tepruar të gjuhëve të 
huaja dhe të historisë përpara Luftës I Botërore, si dhe, pjesërisht, që teoritë e gjuhës dhe 
të historisë zyrtare të mos viheshin në diskutim. Shkollat e huaja dhe ato të pakicave, 
megjithëse u lejuan të vazhdojnë veprimtarinë, nuk mund të zgjeroheshin më tej dhe 
veçanërisht mësimdhënia e shkencave shoqërore në to iu nënshtrua udhëzimeve të 
Ministrisë së Arsimit. Gazetat turke u përqendruan thuajse tërësisht në punët e 
brendshme. Kjo krijoi një brez të tërë njerëzish të arsimuar që dinin shumë pak për botën, 
nuk mundeshin të lexonin botimet perëndimore dhe e shihnin botën thuajse vetëm në 
aspektin e marrëdhënieve të saj me Turqinë. Më vonë do të shohim se si ky vetizolim dhe 
egocentrizëm dështoi gjatë dhe pas Luftës II Botërore. 
 
 
 
Populizmi (Halkçılık) 
 
E lidhur ngushtë me nacionalizmin turk ishte edhe doktrina qemaliste e populizmit, që 
ishte një kurorë e republikanizmit dhe sipas së cilës qeverisja i përkiste popullit dhe jo 
klasës qeverisëse. Ky mendim u shfaq në forma të ndryshme. Një formë e tillë shfaqjeje 
ishte pohimi se të gjithë qytetarët e Republikës janë të barabartë, pavarësisht nga klasa, 
rangu, feja apo puna që bëjnë. Kështu, kushtetuta e vitit 1924 theksonte se “shtetasit e 
Turqisë, pavarësisht nga feja dhe raca, janë turq në pikëpamje të qytetarisë së tyre” (neni 
88). “Të gjithë turqit janë të barabartë përpara ligjit dhe e kanë për detyrë t’i përmbahen 
atij në mënyrë të ndërgjegjshme. Çdo lloj përparësi e veçantë në pikëpamje grupi, klase, 
familjeje dhe individi është i shfuqizuar dhe i ndaluar” (neni 69). Çdo turku, pavarësisht 
nga prejardhja, iu dha e drejtë e njëjtë për të zbatuar “kredon filozofike, fenë apo 
doktrinën tek e cila mund të bëjë pjesë” (neni 75). Në këtë mënyrë, qytetarëve nuk mund 
t’u njiheshin më të drejta dhe pozita të ndryshme sipas miletit që i përkisnin. Megjithëse 
Lozana u njohu autonomi, premtimi për barazi mjaftoi që çifutët të hiqnin dorë nga 
statusi dhe të drejtat e tyre të veçanta ligjore (8 tetor 1925). Tri javë më pas bënë të 
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njëjtën gjë edhe armenët e më vonë, megjithëse pas debatesh të ashpra, edhe grekët, më 7 
janar 1926, vepruan në të njëjtën mënyrë. Miletet vazhduan të sigurojnë udhëheqësi 
fetare e shoqërore për bashkëfetarët e tyre dhe të ndajnë shkollat, spitalet e institucione të 
tjera shoqërore për ata që dëshironin t’i përdornin, ndërsa qeveria këmbëngulte vetëm që 
të gjithë fëmijët e mileteve të marrin arsimin fillor në shkollat shtetërore apo sipas 
programeve të vendosura nga Ministria e Arsimit, në mënyrë që t’u siguronte atyre lidhjet 
e përbashkëta që u nevojiteshin për të marrë pjesë plotësisht në jetën turke (23 mars 
1931).732 Një hap i mëtejshëm drejt barazisë u hodh në vitin 1928, kur nenet e kushtetutës 
së vitit 1924 që saktësonin Islamin si fe të shtetit, përfshirë përmendjen e Allahut në 
betimin zyrtarë dhe që vinin Kuvendin Kombëtar përballë detyrimit për të imponuar 
Sheriatin, u zëvendësuan nga nene që ndanin shtetin nga feja dhe e shpallnin Republikën 
e Turqisë si një shtet të pavarur.733 Që nga ajo kohë, anëtarët e feve jomyslimane kanë 
barazi të plotë ligjore në Republikën Turke. 
 
Kushti i dytë themelor i populizmit kishte të bënte me qeverisjen nga populli dhe për 
popullin. Institucionet duhej të zhvilloheshin për t’u mundësuar qytetarëve të Republikës 
që të marrin pjesë në procesin e qeverisjes. Kjo përmbushej formalisht nga Kuvendi i 
Madh Kombëtar. Që nga themelimi i tij, Kuvendit i ishin dhënë si fuqia ligjvënëse, ashtu 
edhe fuqia ekzekutive. Kjo e fundit vihej në jetë përmes presidentit të Republikës, të 
zgjedhur prej kuvendit, ndërsa e para përmes Këshillit të Ministrave, të zgjedhur nga 
presidenti dhe përgjegjës përpara tij. Detyrat gjyqësore zbatoheshin në emër të Kuvendit, 
në përputhje me ligjin, nga gjykata që ishin të pavarura prej tij. Në fillim, e drejta e votës 
iu dha vetëm çdo turku mashkull të moshës 18 vjeç e sipër, por në vitin 1934 edhe grave 
iu dha e drejta e votës, si dhe e drejta për të shërbyer si deputete. Përfaqësuesit 
zgjidheshin për afate katërvjeçare nga populli, por përmes një sistemi votimi jo të 
drejtpërdrejtë deri në vitin 1946, kur ky sistem u zëvendësua me zgjedhje të 
drejtpërdrejta. Paprekshmëria e deputetëve garantohej nga kushtet, sipas të cilave vetëm 
Kuvendi i Madh Kombëtar mund t’ua dorëzonte anëtarët e tij autoriteteve për gjykim 
dhe, nëse ata dilnin të fajshëm, vendimi ndaj tyre nuk mund të ekzekutohej para se të 
përfundonte afati kohor i detyrës së tyre parlamentare. Kuvendi duhej të mblidhej çdo vit 
më 1 nëntor pa u thirrur nga ndonjë autoritet tjetër. Vetëm ai kishte të drejtën për të 
vendosur për shpërndarjen e vet dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Iniciativa për 
legjislacionin mund të merrej si nga anëtarët e tij, ashtu edhe nga qeveria. Kuvendi nuk 
mund të pushonte më shumë se gjashtë muaj në vit. Presidenti i Republikës ose kryetari i 
Këshillit të Ministrave mund të thërriste mbledhjen e tij në raste të jashtëzakonshme. 
Kuvendi ishte, gjithashtu, i detyruar të mblidhej nëse kjo kërkohej nga një e pesta e 
anëtarëve të tij. Debatet duhej të ishin të hapura dhe raportimet për to duhej të botoheshin 
të plota, por Kuvendi mund të mblidhej edhe në mbledhje të fshehta dhe të vendoste për 
botimin ose jo të vendimeve të marra në këto kushte. Afati i qëndrimit të presidentit në 
detyrë ishte vendosur katër vjet, por ai mund të rizgjidhej nga Kuvendi dhe Qemali 
vazhdoi, natyrisht, të qëndronte në postin e tij deri në fund të jetës. Pushteti i presidentit 
dukej i kufizuar, të paktën në letër. Megjithëse ishte anëtar i Kuvendit, ai nuk mund të 
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merrte pjesë në debate apo në votim. Ai mund të vinte veton ndaj një ligji brenda dhjetë 
ditëve që nga miratimi i tij, por deputetët mund ta kapërcenin veton e tij përmes rivotimit 
të shumicës. Të gjitha dekretet e shpallura nga presidenti nënshkruheshin, gjithashtu, nga 
kryeministri dhe nga ministri përkatës, por vetëm këta dy të fundit ishin përgjegjës për 
imponimin e zbatimit të këtyre dekreteve. Presidenti, megjithatë, kishte pushtet dhe kjo 
vinte, kryesisht, nga e drejta e tij për të caktuar kryeministrin nga anëtarët e Kuvendit, 
ndërsa ministrat e tjerë zgjidheshin nga ky i fundit, por miratoheshin nga presidenti 
përpara se të paraqiteshin për miratim të përbashkët në Kuvend. Sidoqoftë, pasi 
miratoheshin dhe pas fillimit të detyrës, ata ishin përgjegjës përpara Kuvendit dhe jo para 
presidentit për politikat dhe programet e qeverisë. 
 
Kompetencat e Kuvendit imponoheshin nga të drejtat kushtetuese në lidhje me buxhetin. 
Qeverisë i duhej ta paraqiste atë çdo vit para Kuvendit për miratim në hapjen e çdo 
sesioni dhe ajo ishte, gjithashtu, e detyruar që të paraqiste një deklarim llogarie fiskale në 
Kuvend jo më vonë se fillimi i vitit të dytë pas vitit fiskal. Buxhetet miratoheshin vetëm 
për një vit. Qeveria nuk mund të shpenzonte shumë parash përtej përcaktimeve buxhetore 
pa miratimin shtesë të Kuvendit dhe ky i fundit, gjithashtu, mund të ngrinte zyrën e vet të 
llogarisë “për të kontrolluar të ardhurat dhe shpenzimet e shtetit në emër të Kuvendit të 
Madh Kombëtar” (nenet 95 – 101). 
 
Një ndër reliket e pakta të Tanzimatit në kohën e Republikës ishte Këshilli i Shtetit 
(“Şurayı Devlet”, i quajtur “Danıştay”), anëtarët e të cilit zgjidheshin nga Kuvendi “mes 
atyre që kanë mbajtur poste të rëndësishme, që zotërojnë përvojë të madhe, që janë 
specialistë ose që janë të kualifikuar në çfarëdolloj forme”. Detyrat e tij përfshinin 
vendimmarrjen për mosmarrëveshje administrative, këshillimin për përmbajtjen dhe 
saktësinë e propozimeve ligjore dhe kontratat e koncesionet e qeverisë, sanksionimin e 
rregullimeve të qeverisë, sigurimin e zbatimit të ligjeve të kaluara nga Kuvendi, të 
vepruarit si gjykatë apeli në çështjet e drejtësisë administrative dhe vendimmarrjen për 
mosmarrëveshjet mes organeve të qeverisë (nenet 51 – 52). Kështu, në shumë mënyra, 
Këshilli i Shtetit kthehej në Gjykatë të Lartë dhe, në pjesëmarrjen e tij si në proceset 
ligjvënëse, ashtu edhe në ato ekzekutive, ai fitonte një rol shumë më aktiv sesa trupa të 
ngjashme në vende të tjera. 
 
Kushtetuta parashikonte se “gjykatësit janë të pavarur në drejtimin e gjyqeve dhe në 
ndërmarrjen e gjykimeve të tyre.” Ata do të mbrohen nga çdo lloj ndërhyrjeje dhe i 
nënshtrohen vetëm ligjit. As Kuvendi i Madh Kombëtar i Turqisë dhe as Qeveria nuk 
mund të ndryshojnë, të tjetërsojnë, të shtyjnë apo të ndikojnë në zbatimin e gjykimeve të 
tyre” (neni 54). Çdo njeri mund të përdorte të gjitha mjetet e ligjshme të nevojshme për të 
mbrojtur të drejtat e tij para gjykatave. Një Gjykatë e Lartë (Divan-ı Âli), e përbërë prej 
21 anëtarësh, prej të cilëve 11 zgjidheshin nga anëtarët e Gjykatës së Apelit (Temyiz 
Mahkemesi) dhe 10 nga Këshilli i Shtetit, ngrit për të gjykuar anëtarët e qeverisë, të 
Këshillit të Shtetit dhe të Gjykatës së Apelit “në të gjitha çështjet që kishin të bëjnë me 
ecurinë e zbatimit të detyrave të tyre” (neni 61). 

Qarqet dhe komunat e vjetra u ruajtën, por vilajetet e vjetra e të gjera, të ngritura nga 
Tanzimati, u copëtuan në 62 provinca të reja. Guvernatorëve të tyre iu dha simbolikisht 
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më shumë autonomi sesa paraardhësve të tyre, por praktikisht kjo do të thoshte pak gjë, 
pasi kushtetuta, gjithashtu, ngriti qarqe të inspektimit të përgjithshëm (müfettişlik), secili 
prej të cilëve përfshinte 10 deri në 14 provinca, që merreshin me të gjitha çështjet 
ushtarake e shëndetësore, si dhe me shumicën e çështjeve të arsimit dhe të financës. Veç 
kësaj, çdo provincë kishte zyra ushtarake, financiare dhe arsimore, të caktuara nga 
ministritë e Ankarasë dhe përgjegjëse përballë tyre, duke u lënë, kështu, guvernatorëve 
asgjë më shumë sesa ndërlidhja e veprimtarive të tyre dhe përfaqësimi i zyrës së 
kryeministrit në procesin e administrimit. 

Kushtetuta nuk parashikonte ndonjë ndalim për krijimin e shumë partive, por Qemalizmi 
diktonte se interesave të popullit mund t’u shërbehej më mirë duke i përqendruar të gjitha 
energjitë në partinë që Qemali kishte zhvilluar nga Komiteti i Mbrojtjes së të Drejtave të 
Anadollit dhe të Rumelisë, të quajtur fillimisht, thjesht, Partia e Popullit (Halk Fıraksı) 
dhe, pas themelit të Republikës, Partia Republikane Popullore (Cuhmhuriyet Halk Partisi) 
(që më tej do të shprehet me shkurtimin PRP). Gjatë Luftës së Pavarësisë, kishte grupe të 
ndryshme opozitare, sikurse edhe e kemi parë. Sidoqoftë, prej tyre, vetëm Grupi i Dytë 
(İkinci Grup) ishte i rëndësishëm, pasi ai përfshinte disa prej bashkëpunëtorëve të 
ngushtë të Qemalit. Po duke qenë se, në thelb, ai përfaqësonte mbështetësit e ideve 
perëndimore në Kuvend dhe përfshinte disa nga ata që u kundërviheshin dogmave 
themelore të Qemalizmit, veçanërisht shekullarizmit, Qemali u sigurua plotësisht që në 
zgjedhjet e mbajtura në gusht 1923 për delegatët e Kuvendit të dytë anëtarët e atij grupi të 
humbasin, duke i lënë, kështu, kontroll të plotë partisë së vet.734 Ishin, kryesisht, sfidat e 
vazhdueshme ndaj shekullarizmit dhe modernizimit ato që e shtynë Qemalin të 
përjashtonte partitë kundërshtare në vitet që do të pasonin. Menjëherë pas shfuqizimit të 
kalifatit, një numër figurash kryesore ushtarake të revolucionit, përfshirë edhe Qazim 
Karabeqirin, Ali Fuat Xhebesojin, Refet Belenë dhe Rauf Orbajin, sulmuan politikat 
shekullariste dhe moderniste të qeverisë. Qemali u kundërpërgjigj duke kërkuar që ata të 
hiqnin dorë ose nga postet e tyre ushtarake, ose nga vendet e tyre në Kuvend. Ata dhanë 
dorëheqjen nga postet ushtarake, si dhe nga PRP-ja (26 tetor – 9 nëntor 1924), duke u 
bashkuar me shumë anëtarë të Grupit të Dytë për të formuar Partinë Republikane të 
Zhvillimit (Terakkiperver Cumhuriyhet Fırkası), në gjirin e të cilës u përfshinë, 
gjithashtu, shumë nacionalistë të respektuar civilë, si Adnan Adëvar dhe bashkëshortja e 
tij, Halide Edip. Partia e re ndiqte shpirtin e mbështetësve të ideve perëndimore dhe të 
Grupit të Dytë. Ajo u kundërvihej shfuqizimit të kalifatit dhe politikave shekullarizuese 
të qeverisë. Mirëpo ajo ishte, gjithashtu, reformiste në mënyrën e saj. Ajo nxiste 
sipërmarrjen e lirë dhe investimet e kapitalit të huaj më shumë sesa politikat ekonomike 
të qeverisë dhe shpallte mbështetje të plotë për republikanizmin, demokracinë dhe 
liberalizmin. Duke ndjekur shembullin e PRP-së, ajo filloi të ngrinte organizimin e saj 
mbarëkombëtar për të siguruar mbështetjen masive. Duke kritikuar lidhjen e Qemalit me 
qeverinë dhe me PRP-në, ajo kërkonte që ai të ishte mbi partitë. Qemali, në fillim, u 
mundua të pajtonte ekzistencën e grupit të ri me nevojën e popullit për përvojë në 
zbatimin e demokracisë, duke shkuar aq larg, sa të zëvendësonte kryeministrin, Ismet 
Inëny, që ishte kthyer në objekt të kriticizmit të tyre, me Ali Fethi Okjarin (Ali Fethi 
Okyar). Qemali, në dukje, e lejoi partinë të rritej, pasi mendonte se, në këtë kohë, 
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kundërshtia ndaj Republikës ishte aq e dobët, saqë nuk mundej më të fitonte mbështetje 
masive. Mirëpo ekzistenca e partisë së re çliroi një lumë të tillë mbështetësish vullnetarë 
nga të gjitha anët e spektrit politik që i detyruan presidentin dhe bashkëpunëtorët e tij të 
kuptojnë shpejt gabimin e tyre. Ishte vetë suksesi i madh i kësaj partie që e shkatërroi atë, 
pasi ai nxiti shfaqen e një numri grupesh të dhunshme opozitare, ekzistenca e të cilëve, 
më në fund, e bindi qeverinë t’i shtypte të gjithë ata.735 

Në fillim të vitit 1925, në Anadollin Juglindor filloi një revoltë serioze, e udhëhequr nga 
kurdët. Ajo ishte e nxitur nga komunistët rusë, që nuk mund t’i përdornin më armenët si 
armë për të nxitur përçarje, si dhe nga konservatorët turq për të shprehur mospajtimin e 
tyre me politikat fetare dhe shekullariste të qeverisë. Rebelët, nën udhëheqjen e shejh 
Saidit, duke rrënuar e shkretuar zonën e Dijarbekirit, dogjën e bastisën Elazënë, si dhe 
disa qyteza të vogla. Duke qenë se lëvizja filloi të shihej me simpati mes grupeve 
konservatore në Stamboll e gjetkë, Qemali veproi me vendosmëri për ta shtypur atë 
përpara se të kthehej në pikë mbështetjeje për një reaksion të përgjithshëm kundër 
republikës. Më 3 mars, Ismeti zëvendësoi Ali Fethiun si kryeministër dhe. Ai siguroi nga 
Kuvendi nxjerrjen e Ligjit për Rivendosjen e Rendit (4 mars 1925), përmes të cilit 
qeverisë i jepeshin fuqi të vërteta diktatoriale për një kohëzgjatje prej dy vjetësh, si dhe 
riktheheshin Gjykatat e Pavarësisë (Istiklâl Mahkemeleri) në Ankara dhe në krahinat 
lindore për të dënuar, burgosur dhe/ose ekzekutuar rebelët sipas rëndësisë së krimeve të 
tyre.736 Rebelët u vunë shpejt nën kontroll. Shejh Saidi dhe ndihmësit e tij u kapën (15 
prill), u dënuan nga Gjykata e Pavarësisë së Lindjes (25 maj) dhe u ekzekutuan (29 
qershor), duke i vënë, në këtë mënyrë, përkohësisht, kapakun si reaksionit kurd, ashtu 
edhe atij konservator.737 

Sidoqoftë, kjo përvojë e bindi Qemalin se ekzistenca e vazhdueshme e partive opozitare 
vetëm do t’i përqendronte dhe thellonte këto, si dhe burime të tjera pakënaqësie. Kështu, 
më 3 qershor 1925, Këshilli i Ministrave mori vendim që Partia Republikane për Zhvillim 
të shpërndahej pasi themeluesve të saj u ishte bërë trysni të vepronin kështu, por ata 
kishin kundërshtuar.738 Më 12 gusht, gazeta e Stambollit “Vatan” u mbyll dhe themeluesi 
e botuesi i saj, Ahmet Emin Jallman (Ahmet Emin Yalman), u arrestua. , por duket se të 

                                                 
735 Yalman, “Yakın Tarihte”, III, 152; Fethi Tevetoğlu, “Atatürkle Samsuna Çıkanlar”, f. 
99 – 100; Goloğlu, “Devrimler ve Tepkiler”, f. 81; Cebesoy, “Siyasî Hatıralar”, II, 111; 
Weiker, f. 47 – 50; Tunaya, f. 606 – 672. 
736 Behçet Cemal, “Şeyh Sait İsyanı”, Stamboll, 1955, f. 25 – 29, 55 – 56, 60; Yalman, 
“Yakın Tarihte”, III, 162 – 163; Cebesoy, “Siyasî Hatıralar”, II, 145 – 146; TBMM, 
“Zabıt Ceridesi”, II/15, f. 156 – 166; Neşet Çağtay, “Türkiye’de Gerici Eylemler”, 
Ankara, 1972, f. 30. 
737 Cemal, f. 112 – 114; Cemal, “Şeyh Sait İsyanı”, f. 112 – 114; Yalman, “Yakın 
Tarihte”, III, 166; Cebesoy, “Siyasî Hatıralar”, II, 171 – 172. 
738 Cebesoy, “Siyasî Hatıraları”, II, 161; Yalman, “Yakın Tarihte”, III, 162, Tevetoğlu, 
“Atatürkle”, f. 104 – 105. 
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dy këto urdhëra u anuluan më pas.739 Në të njëjtën ditë, Gjykata e Pavarësisë në Ankara 
dënoi poetin e njohur komunist Nazëm Hikmet (Nazım Hikmet) dhe disa kolegë të tij për 
përhapje të propagandës komuniste. Kjo tregoi se kishte kufij në masën që Qemali do t’u 
lejonte rusëve të përfitonin nga miqësia e tyre me turqit.740 Duke qenë se këto masa u 
morën pak para se qeveria të vendoste rregullat e reja për veshjen dhe për teqetë e 
dervishëve (shih f. 385 – 386, qëllimi i tyre ishte i qartë: një pakicë agjitatorësh 
konservatorë nuk do të lejoheshin të shfrytëzonin demokracinë e re për të nxitur 
kundërshtinë popullore ndaj shekullarizmit. Në këtë proces, duhej flijuar edhe ai lloj i 
opozitës politike që përfaqësonte Partia Republikane Popullore. 

Ligji për Rivendosjen e Rendit dhe ai për rikthimin e Gjykatave të Pavarësisë u shfuqizua 
shumë shpejt (2 dhe 7 mars 1927), por kryengritjet e njohura kurde të verës 1927 dhe 
1928, të mbështetura nga koalicione të komunistëve dhe të grupeve reaksionare 
anembanë vendit, e pakësuan gjithnjë e më shumë dëshirën e qeverisë për të pranuar 
opozitën politike, megjithë kritikat evropiane në këtë drejtim. Ligji për Rivendosjen e 
Rendit u rikthye në fuqi në fund të vitit 1927 dhe vetëm pasi lëvizja e fundit kurde u 
shtyp më 4 mars 1929, Qemali u ndie i sigurt në mënyrë të mjaftueshme dhe i bëri të 
ditur Kuvendit se ai nuk mendonte se ishte e nevojshme mbajtja në fuqi e Ligjit. 
 
Qemali, tani, ndiente se e kishte arritur qëllimin themelor të reformave të tij fillestare, 
pranimin e përgjithshëm të Republikës dhe të shekullarizmit, dhe se kishte ardhur koha 
që t’u jepej një parti të re opozitare Kuvendit, qeverisë, popullit dhe, madje, edhe PRP-së, 
për t’i siguruar atë lloj nxitjeje për të punuar në mënyrë më të efektshme dhe më shpejt 
për të mirën e përbashkët. Duke qenë se depresioni dhe kriza ekonomike po trazonin ato 
lloj kritikash të brendshme që mund të kishin fituar përmbajtje revolucionare nëse nuk u 
siguroheshin mjete për t’u shprehur, Qemali u përpoq të krijonte një opozitë të kufizuar, 
për ta kanalizuar pakënaqësinë në një lëvizje të parrezikshme që ai do të mund ta 
kontrollonte. Për të drejtuar opozitën, Qemali zgjodhi kryeministrin e tij të mëparshëm, 
Ali Fethi Okjarin, i cili, që nga shkarkimi i tij më 1825, kishte qenë ambasador në Paris. 
Pasi doli nga një takim i gjatë me Qemalin, Ali Fet’hiu njoftoi formimin e Partisë së Lirë 
Republikane (Serbest Cumhuriyet Fırkası), me një program që ndryshonte nga ai i 
qeverisë kryesisht në çështjet e politikët financiare dhe ekonomike, ndërsa pranonte 
parime të tjera themelore. Ali Fet’hiu, shpejt, filloi të ngrinte një organizim kombëtar, 
duke i rënë kryq e tërthor vendit për të siguruar mbështetje masive, duke mbështetur 
dhënien fund të monopoleve shtetërore, nxitjen e sipërmarrjes së lirë e të investimeve të 
huaja, taksa të ulëta, lidhje të ngushta të Turqisë me fqinjët e saj në Ballkan dhe me 
Lidhjen e Kombeve, si dhe një klimë më të lirë politike.741 Qemali u lëkund mes lejimit të 
partisë që të forcohej parlamentarisht dhe të ushtronte opozitë domethënëse dhe kufizimit 
të rolit të saj nga frika e dobësimit të qeverisë. Në përfundim, vetëm 15 deputetë të PRP-
së iu dhanë kësaj partie, përfshirë gazetarin Ahmet Agaollu (Ahmet Ağağolu), që u bë 
zëdhënësi i saj kryesore, Nuri Xhonkerin (Nuri Conker), sekretari i saj i parë i 
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740 Tevetoğlu, “Türkiye’de Sosyalist”, f. 392 – 394. 
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përgjithshëm, Mehmet Emin Jurdakullin (Mehmet Emin Yurdakul), “Poetin e 
Revolucionit”, si dhe, për habinë e shumëkujt, motrën e Qemalit, Makbulen, “dhuratën” e 
tij për lëvizjen.742 
 
Në përfundim, republikanët e lirë, njëlloj si paraardhësit e tyre, u ndëshkuan nga suksesi i 
tyre, i cili nxiti opozitën jo vetëm mes mbështetësve republikanë që dëshironin të 
kritikonin ashpërsinë dhe gabimet e regjimit të PRP, por edhe mes reaksionarëve dhe 
komunistëve që përpiqeshin të shfrytëzonin lëvizjen për qëllimet e tyre, pavarësisht nga 
përpjekjet e rrepta të Aliu Fethiut për të shmangur përzierjen me ta. Ndërsa ai udhëtoi në 
Anadollin perëndimor, tubimet e tij të hapura u shoqëruan nga incidente të shumta. 
Turma radikale shfrytëzuan këto raste për të sulmuar ndërtesat e PRP-së. Zgjerimi i 
mbështetjes popullore për partinë e re filloi të alarmonte qeverinë.743 Veç kësaj, ministrat 
dhe udhëheqës të tjerë politikë që iu nënshtruan sulmeve kryesore të partisë së re dhe që i 
justifikonin plotësisht kritikat për paaftësi, pandershmëri apo dështim, filluan të 
zemërohen dhe shfrytëzuan marrëdhëniet e tyre me presidentin për ta bindur atë se gjithë 
kësaj i duhej dhënë fund. Kur konservatorët në pjesë të tjera të vendit filluan të ngrenë 
partitë e tyre të paligjshme, Qemali nisi të kuptonte se gjendja po i dilte jashtë 
kontrollit.744 Goditja e fundit erdhi në debatin e 15 nëntorit 1930 në Kuvend, kur Ali 
Fethiu u ankua për parregullsi në shkallë të gjerë që ai ishte i mendimit se i kishin 
kushtuar partisë së tij shumë vende në Kuvend në zgjedhjet e fundit. Shumica e anëtarëve 
të PRP-së u përgjigjën duke ia njohur dështimin e Partisë së Lirë Republikane 
pamjaftueshmërive të vetë partisë, në mënyrën e zakonshme politike, por dikush shkoi aq 
larg, sa të fajësonte vetë Ali Fethiun për tradhti gjatë Luftës së Pavarësisë. Ali Fethiu u 
përgjigj me sulme ndaj PRP-së dhe debati u zvetënua, duke e shtyrë Qemalin, që ishte një 
vëzhgues i interesuar, të arrinte në përfundimin se Turqia nuk ishte ende e gatshme për 
një opozitë të përgjegjshme. Ai i urdhëroi partisë që të shpërndahej sa më shpejt që të 
ishte e mundur (17 nëntor 1930).745 Dëshira e presidentit u vu menjëherë në vend dhe 
Partia e Lirë Republikane u shpërbë me një vendim qeverie (21 dhjetor 1930), duke i 
dhënë, kështu, fund përpjekjes së dytë të Qemalit për të ngritur një opozitë. Megjithatë, 
disa prej deputetëve të kësaj partie vazhduan të bashkëpunojnë me Kuvendin mbi baza 
jozyrtare edhe shumë kohë pas kësaj ngjarjeje.746 
 
Atëherë, programet qemaliste u formuluan dhe u zbatuan duke përdorur si vegël një parti 
të vetme, PRP-në, ndërsa Qemali kontrollonte Kuvendin e qeverinë nëpërmjet partisë. 
Ajo u shpall “organizatë politike republikane, populiste, nacionaliste”, ndërsa Qemali 
kryetari i saj i përhershëm. Anëtarësia e saj u kufizua vetëm te të zgjedhurit e shoqërisë 
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turke, që pranoheshin përmes një sistemi të ndërlikuar paraqitjesh e shqyrtimesh dhe u 
kërkohej të pranonin një disiplinë të rreptë partiake, pjesëmarrje të rregullt në mbledhje 
partie dhe të punonin siç i udhëzonte partia. Degët e partisë u organizuan në mbarë 
vendin për të përfshirë përfaqësues të të gjitha grupimeve kryesore politike, ekonomike 
dhe shoqërore që mbështesnin qëllimet e Republikës. Partia u kthye, në këtë mënyrë, në 
mjet pajtimi e ndërmjetësimi për dallimet që ekzistonin në qasje dhe metodë, kështu që 
vendimet e saj, pasi merreshin në Kuvend, përfaqësonin pikëpamjet e përbashkëta të 
kombit; të paktën të atyre njerëzve brenda kombit që miratonin idealet e Qemalizmit. 
 
Për të përmirësuar dobësitë që u shfaqën nga ngjarjet me Partinë e Lirë Republikane, 
PRP-ja, gjithashtu, u kthye në elementin kryesor të qeverisë për edukimin dhe 
indoktrinimin masiv politik me idealet e Republikës. Ky lloj programi edukimi për të 
rritur kishte nisur me lëvizjen e Vatrës Turke, që kishte luajtur një rol të rëndësishëm në 
organizimin fillestar të ndjenjës kombëtare turke kundër marrëveshjes së paqes dhe 
pushtimit aleat. Mirëpo energjitë e saj ishin përthithur nga lëvizja nacionaliste dhe ajo 
nuk e rifitoi më fuqinë e saj të hershme gjatë viteve të para të Republikës. Për këtë arsye, 
në vitin 1932, ajo u shpërnda dhe degët e saj u thithën nga një organizatë e re, e ngritur 
nga PRP-ja dhe e quajtur “Shtëpitë e Popullit” (Halk Evleri), që u hap në qytete e qendra 
të mëdha dhe që më vonë, pasi ndryshoi emërtimin në “Odat e Popullit” (Halk Odaları), u 
përhap edhe në qyteza e fshatra.747 Objektivi kryesor i organizatës së re ishte që të 
edukonte popullin me idealet qemaliste dhe të krijonte unitet ideologjik mes elitës së të 
arsimuarve që vepronte në parti dhe në Kuvend, si dhe mes masave të popullit. Kështu, 
kundërshtarët e Republikës do të humbisnin mbështetjen e mundshme të masave për 
mendimet e tyre përmbysëse. Shtëpitë e Popullit dhe Odat e Popullit vepronin në disa 
nivele. Ato u kthyen në qendra edukimi për të rritur, si dhe në shkolla për arsimimin 
politik të turqve të të gjitha moshave. Ato u bënë qendra të bashkësisë, ku ndiqeshin 
programe sportive, filma dhe veprimtari të tjera kulturore. Ato zhvillonin kurset e tyre 
arsimuese, punët kërkimore dhe botimet në fushat e nevojshme për të mbështetur 
doktrinat qemaliste, veçanërisht në drejtim të historisë së Turqisë, të gjuhës dhe të 
folklorit të vendit. Seksionet e tyre të arteve të bukura paraqisnin veprimtari dhe nxisnin 
pjesëmarrje të masave për bërjen të njohur të muzikës dhe të artit bashkëkohor. Seksionet 
sportive të tyre vinin theksin në ndarjen në skuadra për të zhvilluar ndjenjën e 
bashkëpunimit dhe të përpjekjes së përbashkët. Seksionet e tyre shoqërore kujdeseshin 
për njerëzit në nevojë. Seksionet për arsimimin e të rriturve zhvillonin kurse për lexim, 
artizanat, arte të bukura, shëndetësi e higjienë etj.. Në disa zona u ngritën seksionet e 
punëve të fshatit për të përmirësuar kushtet fizike dhe shoqërore të fshatarëve, si dhe për 
të nxitur një ndjenjë uniteti mes tyre dhe banorëve të qytetit duke organizuar vizita të 
ndërsjellta. Organi kryesor i lëvizjes ishte “Ülkü” (Ideali), që botohej në Shtëpinë e 
Popullit në Ankara që nga viti 1932, nën kujdesin e sekretarit të përgjithshëm të PRP-së, 
Rexhep Pekerit (Recep Peker), për katër vjet me radhë e pastaj nga historiani i shquar 
Fuat Qyprili (Fuat Köprülü) deri në vitin 1941. Shumë Shtëpi të Popullit në nivel vendor 
botonin gazetat dhe librat e tyre, që përfshinin material të dobishëm mbi historinë, 
folklorin dhe shoqërinë e rajonit përkatës. Ekzistonte, gjithashtu, “Halk Bilgisi Haberleri” 
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(Lajme të Kulturës Popullore), botuar pas vitit 1927 nga folkloristi Petrev Naili Boratov, 
që e ktheu atë në një instrument kërkimi për grupet shoqërore dhe fetare, fiset nomade, 
metodat bujqësore dhe çështje të tjera me interes për fshatin. Në kulmin e saj, më 1940, 
lëvizja e Shtëpive të Popullit kishte afro 130,000 anëtarë, si dhe zotëronte një ndikim 
shumë të madh në zhvillimin e opinionit publik në qytet e në fshat.748 
 
Diktatura e presidentit dhe e partisë bëri të mundur që parimi i populizmit dhe pretendimi 
i tij se të gjitha interesat në shtet janë të mishëruara te partia dhe përfaqësoheshin nga 
presidenti, janë kritikuar për mohimin që i kanë bërë të drejtës së popullit turk për t’u 
vetëqeverisur. Kritika të tilla do të kishin qenë me vend nëse totalitarizmi i Qemalit të 
ishte shfrytëzuar për të keq-qeverisur popullin, për të rifituar trojet e humbura apo për të 
përndjekur pakicat. Në të vërtetë, politikat e qeverisë u drejtuan kah modernizimi i 
kombit dhe përmirësimi i jetës së njerëzve. Format e demokracisë ishin siguruar në 
mënyrë që populli dhe politikanët të mund të fitonin përvojë në përdorimin e tyre. Ndërsa 
partitë e opozitës u shtypën gjatë pjesës më të madhe të epokës së Ataturkut, ai nxiti 
diskutimin e hapur në çështjet kryesore, duke iu përgjigjur vetë kritikave të tij në 
ligjëratat në Kuvend, në shtyp dhe gjatë udhëtimeve përqark vendit për të biseduar me 
popullin. Fakti se sistemi, në të vërtetë, punoi siç synohej, tregohet nga suksesi i 
demokracisë turke në vitet pas vdekjes së tij, kur institucionet që ai la pas prodhuan një 
shtet modern, të gjallë dhe demokratik. 
 
 
 
Revolucionizmi (İnkılapçılık) 
 
Një tjetër doktrinë që pasqyronte bazën filozofike të ndryshimit ishte revolucionizmi. Ajo 
përfshinte gatishmërinë, madje zellin për të tjetërsuar e kthyer shoqërinë tradicionale 
osmane në një shoqëri bashkëkohore përmes imponimit të masave radikale që synonin 
arritjen e suksesit në shtrirjen kohore të një brezi të vetëm. Kjo metodë diktohej nga 
nevoja për të mbrojtur kombin kundër armiqve të tij dhe, gjithashtu, për të justifikuar 
masat radikale, të marra për të vendosur Republikën. Revolucionizmi, në thelb, përfshinte 
përdorimin e gjithçkaje të nevojshme për t’u siguruar se revolucioni i filluar në vitin 1919 
i kishte arritur qëllimet e tij. Kështu, PRP-ja shpalli në vitin 1935 se nuk ajo nuk e shihte 
veten dhe udhëheqjen e shtetit si të kufizuar në hapa të njëpasnjëshëm e evolucionarë 
zhvillimi. Ajo i ishte përkushtuar mbrojtjes së parimeve që ishin zhvilluar si pjesë e 
revolucionizimit.749 
 

                                                 
748 Weiker, f. 168 – 183; Kemal Karpat, “The People’s Houses in Turkey, Estashment 
and Growth”, “Middle East Journal”, 17 (1963), 55 – 67; Karpat, “The Impact of the 
People’s Houses on the Development fo Communication in Turkey, 1931 – 1951”, “Welt 
des Islams”, 15 (1974), 69 – 84; Hasan Taner, “Halkevleri Biblyografyası”, Ankara, 
1944; “XV Yıldönümünde Halkevleri ve Halkodaları”, Ankara, 1947. 
749 Webster, f. 307 – 309; Kili, “Kemalism”, f. 79. 
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Modernizmi që do të arrihej përmes institucioneve të zhvilluara nga republikanizmi dhe 
populizmi, për objektivat e nacionalizmit dhe nëpërmjet teknikave të revolucionizmit, 
plotësohej nga dy doktrina të tjera qemaliste, të cilat drejtonin dhe përcaktonin pamjen e 
jashtme të politikave të shtetit: shekullarizmi dhe statizmi. 
 
 
 
Shekullarizmi (Layiklik) 
 
Shekullarizmi kishte të bënte jo thjesht me ndarjen e shtetit nga institucionet e Islamit, 
por edhe me çlirimin e mendjes së individit nga shtrëngesat e imponuara prej koncepteve 
dhe praktikave tradicionale fetare, si dhe me modernizimin e të gjitha aspekteve të shtetit 
dhe të shoqërisë që kishin qenë të mbrujtura me traditat dhe pikëpamjet fetare. Çlirimi i 
shtetit duhej të vinte i pari. Shfuqizimi i kalifatit u ndoq nga një radhë reformash me 
synim fundin e bashkimit të shtetit dhe të fesë që kishte karakterizuar Perandorinë 
Osmane, duke i dhënë, kështu, fund edhe mundësisë së klasës fetare për të kufizuar dhe 
kontrolluar shtetin. Postet e zyrës së shejhulislamit dhe të Ministrisë së Fondacioneve 
Fetare u shfuqizuan dhe u zëvendësuan me departamente të vogla për çështjet fetare 
(Diyanet İşleri Müdürlüğü), si dhe për fondacionet fetare (Evkaf Müdürlüğü), të 
vendosura drejtpërdrejt nën kontrollin e zyrës së kryeministrit. Pronat e fondacioneve u 
ruajtën dhe u administruan veçmas, por të ardhurat i shkonin thesarit, që i përdori ato, më 
së shumti, për qëllime të përgjithshme të shtetit, ndërsa ndahej vetëm aq sa ishte e 
nevojshme për financimin dhe mbajtjen e xhamive dhe të ndërtesave të tjera fetare, si dhe 
për të paguar rrogat e një numri shumë të vogël zyrtarësh fetarë. Shumica e anëtarëve të 
ulemasë u nxorën në pension (3 mars 1924).750 I gjithë sistemi i shkollave fetare u 
eliminua, ndërsa mejtepet dhe medresetë u përfshinë në një sistem të njësuar të arsimit 
kombëtar, nën drejtimin e Ministrisë së Arsimit.751 
 
Revoltat e herëpashershme dhe trazirat e konservatorëve myslimanë u bënë shpesh 
përgjigjet e drejtpërdrejta ndaj këtyre, si dhe ndaj masave të tjera që eliminuan bazat e 
mbetura nga pushteti i tyre i dikurshëm. Më 8 prill 1924, pas një ligji për rregullimin e 
organizimit të gjykatave (Mahkeme Teşkilatı Kanunu), gjykatat e Sheriatit u shfuqizuan, 
gjykatësit e tyre u nxorën në pension dhe juridiksioni i tyre iu kalua gjykatave 
shekullare.752 Menjëherë pas kësaj, Mexheleja (Mecelle) dhe Sheriati (Şeriat) u 
zëvendësuan nga kode të reja shekullare të kodit civil (Türk Medeni Kanunu, 4 tetor 
1926),753 të kodit penal (Türk Ceza Kanunu, 1 korrik 1926),754 dhe të kodit tregtar (Türk 
Ticaret Kanunu, 1 korrik 1926), të mbështetur përkatësisht në të njëjtat kode zvicerane, 
italiane dhe gjermane. Më 30 nëntor 1925, Kuvendi mbylli teqetë e zavijet, si dhe të 
                                                 
750 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, II/7, f. 24. 
751 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, II/7, f. 27; “Nutuk”, II, 849. 
752 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, II/8, f. 49. 
753 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, II/22, f. 334. 
754 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, II/23, f. 4. 
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gjitha tyrbet, shfuqizoi titujt dhe përdorimin e tyre, ndaloi veshjen e rrobës klerikale në 
publik, përveçse në rrethana të veçanta, si për shembull ceremonitë e varrimit.755 
Ndryshimet e vitit 1928 në kushtetutë, që i dhanë fund kushteve që Islami të ishte fe e 
shtetit dhe qeveria të mbështeste Sheriatin, ishin, në këtë mënyrë, vetëm ripohime të asaj 
që ishte bërë, tashmë, për të minuar institucionet dhe udhëheqësit fetarë, megjithëse 
ndikimi i këtyre të fundit mbi masat, veçanërisht në fshatra, vazhdoi edhe për disa kohë.  
 
Ndryshime të tjera synuan minimin e drejtpërdrejtë të klasave fetare duke nxitur një 
shpirt modernizmi në mendjet dhe në zemrat e çdo njeriu brenda Republikës. Poligamia u 
shfuqizua dhe u fut divorci përmes veprimit gjyqësor, duke i dhënë grave mundësi të 
mëdha për t’u ndarë nga bashkëshortët e tyre. Veshja e çallmave dhe e fesëve në publik u 
ndalua dhe kapela u bë veshja zyrtare e kokës, duke i dhënë, kështu, fund treguesve 
tradicionalë të rangut, të klasës dhe të fesë (25 nëntor 1925).756 Përdorimi i shamisë së 
kokës për gratë u shkurajua, veçanërisht në qytete, por ajo nuk u cilësua kurrë e 
paligjshme. Martesat civile u bënë të detyruara për të gjithë, megjithëse ata që dëshironin 
të kryenin martesën fetare, mund ta bënin këtë (1 shtator 1926). Gratë myslimane, tani, 
filluan të shfaqen në konkurse bukurie dhe në vitin 1929 u zgjodh mbretëresha e parë e 
bukurisë në Turqi.757 Grave iu lejua të votojnë dhe të zgjidhen, së pari në bashki (3 prill 
1930), pastaj në këshillet e pleqve të fshatrave (26 tetor 1933) dhe, së fundi, në zgjedhjet 
kombëtare për Kuvendin e Madh Kombëtar (dhjetor 1934).758 Gratë u pranuan në shkolla, 
në shërbimin civil dhe në jetën profesionale gjithnjë e më shumë, mbi baza të barabarta 
me burrat. 
 
Një radhë goditjes të mëtejshme u lëshuan mbi konservatorët dhe u dhanë zemër 
modernistëve. Në vitin 1925, sistemet e orës dhe të kalendarit ndërkombëtar zëvendësuan 
ato tradicionale islame, përdorimi i të cilave, tashmë, ishte kufizuar që nga fundi i 
shekullit të nëntëmbëdhjetë (26 dhjetor 1925).759 Gjashtë vjet më vonë, sistemi metrik 
zëvendësoi përfundimisht njësitë e vjetra të masës dhe të vëllimit (26 mars 1931).760 
Ndërtesave dhe shtëpive iu vunë numra dhe të gjitha rrugëve iu vunë emra, sipas stilit 
evropian, duke plotësuar, por duke mos e zhdukur kurrë plotësisht sistemin e Lindjes së 
Mesme të vendosjes së shtëpive në lidhje me sheshet e vogla dhe me vendet në afri të 
tyre (10 prill 1927).761 Pijet alkoolike u bënë të ligjshme edhe për myslimanët dhe 
prodhimi e shitja e tyre vazhdoi si monopol i qeverisë, në mënyrë që thesari të mund të 
nxirrte përfitime (22 mars 1926).762 Statuja dhe portrete të Qemalit filluan të shfaqen në 
                                                 
755 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, II/19, f. 311 – 312. 
756 TBMM, “Zabıt Ceridesi”, II/19, f. 247. 
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vende publike në tetor 1926, duke iu kundërvënë, kështu, hapur traditës së vjetër 
myslimane që ishte kundër paraqitjes në pikturë e skulpturë të portreteve të njerëzve e të 
kafshëve. Vendimet e qeverisë urdhëruan që turatë (tuğra) dhe shprehjet fetare të 
hiqeshin nga ballinat e ndërtesave publike dhe përdorimi i tyre në ndërtesat private, 
gjithashtu, u shkurajua (5 maj 1927).763 
 
Një hap jo i drejtpërdrejtë, por shumë i efektshëm në drejtim të thyerjes së traditave të 
vjetra fetare u hodh në lëmin e gjuhës dhe të përdorimit të saj. Më 1 nëntor 1928, 
Kuvendi i Madh Kombëtar u kërkoi të gjithë turqve të mësojnë dhe të përdorin shkronjat 
latine në vend të atyre tradicionale arabe duke filluar me vitin e ri, qoftë duke kaluar 
përmes një provimi, qoftë duke marrë pjesë në një sistem të veçantë shkollash kombëtare 
(millet mektepleri), të ngritur për të mësuar përdorimin e alfabetit të ri. Nga mesi i vitit 
1929, të gjitha botimet shtypeshin me shkrimin e ri, ndërsa përdorimi i arabishtes dhe i 
persishtes qoftë edhe në tekste fetare u ndalua rreptësisht.764 Mësimdhënies së këtyre 
gjuhëve në shkolla , natyrisht, iu dha fund (shtator 1929). Përkthime në turqisht të 
Kuranit, anatemime ndaj myslimanëve tradicionalistë, u shkruan me nxitjen e qeverisë 
dhe u recituan publikisht më 22 janar 1932, duke bërë përshtypje të madhe ndër shumë 
njerëz. Një shërbesë e hapur fetare e ditës së premte u recitua në turqisht për herë të parë 
në xhaminë “Sulejmanije” vetëm pak ditë më vonë765 dhe vetëm një vit më pas turqishtja 
u bë e detyrueshme si në thirrjen për falje, ashtu edhe gjatë vetë faljes në xhami në mbarë 
vendin.766 Përdorimi i turqishtes për emërtimet e huaja gjeografike në përdorim të 
përditshëm, si p.sh. Stamboll në vend të Kostandinopojës dhe Edrene në vend të 
Adrianopojës, iu kërkua të gjitha firmave dhe ambasadave të huaja dhe përgjigjja qe 
inkurajuese. Qytetarëve iu kërkua të marrin mbiemra (21 qershor 1934) dhe Kuvendi, 
menjëherë pas kësaj, i dha Qemalit mbiemrin Ataturk, si dhe ndaloi marrjen e këtij 
mbiemri nga kushdo tjetër, ndërsa ai, në shkëmbim, sugjeroi mbiemra të ndryshëm për 
shumë nga bashkëpunëtorët e tij, përfshirë mbiemrin Inëny, në përkujtim të betejave të 
njohura, për mikun e tij të vjetër dhe kryeministrin e vendit, që tani u bë i njohur si Ismet 
Inëny.767 Përdorimi i titujve si pasha, bej dhe efendi u ndalua dhe të gjitha pozitat e 
rangjet e lidhura me këta tituj u shfuqizuan.768 Hapat përfundimtare u hodhën me 
imponimin e veshjes perëndimore dhe me bërjen e të dielës në vend të të premtes 
myslimane si ditë pushimi zyrtare.769 
 
Një element i rëndësishëm i shekullarizmit qe zhvillimi i një sistemi bashkëkohor 
arsimimi në mbarë Republikën. Drejtimi i tij iu la Ministrisë së Arsimit, e ndihmuar nga 
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Këshilli i Arsimit (Maarif Şurası), që përfshinte zyrtarë të ministrisë dhe përfaqësues të 
niveleve të ndryshme të arsimit, mësues e administratorë, që takoheshin në rregullisht për 
të zhvilluar politika në çështjet e programeve mësimore dhe të rregullimeve për shkollat. 
Në fillim, kombi u nda në 12 qarqe arsimore, secili i kontrolluar nga një mbikëqyrës i 
arsimit (maarif emini), i emëruar nga ministria dhe përgjegjës para saj e jo para zyrtarëve 
vendorë. Po më vonë, kontrolli mbi arsimin u çqendërsua, qarqet u shfuqizuan dhe secilit 
qark iu caktua një drejtor arsimi (maarif müdürü), i emëruar nga guvernatori dhe 
përgjegjës jo vetëm për të zbatuar udhëzimet e ministrisë, por edhe për t’i përshtatur ato 
sipas nevojave dhe problemeve vendore. 
 
Arsimi publik, tashmë, ishte krejtësisht i ndarë nga feja dhe mësimet fetare u ndaluan, 
duke iu lënë familjes apo hoxhallarëve të mbajtur privatisht, nëse ende kishin mbetur të 
tillë, kryesisht në fshatra të vogla. Arsimi fillor u bë i detyruar dhe falas për të gjithë 
fëmijët, pavarësisht nga feja, për të siguruar mësimdhënie të përbashkët. Struktura 
themelore e arsimit fillor, të mesëm dhe e atij të liceve, e trashëguar nga shekulli i 
nëntëmbëdhjetë, u ruajt siç ishte, por u bënë ndryshime në programe mësimore e në 
gjatësinë e temave të studimit për të forcuar nivelet e ulëta dhe për t’i bërë ato më shumë 
sesa thjesht shkallë përgatitore për arsimin e mesëm. Me kalimin e kohës, ekspertë të 
huaj, përfshirë Xhon Diuin (John Dewey), u sollën në Turqi për të këshilluar ndryshime 
të mëtejshme. Programe në shkallë të gjerë të përgatitjes së mësuesve të rinj dhe 
ndërtimin e shkollave të reja e kthyen shpejt në realitet idealin e arsimit të detyruar fillor. 
Problemet e vjetra të të siguruarit të mësuesve të mjaftueshëm për më shumë zona rurale 
vazhduan, megjithatë, të kufizojnë shtrirjen e shpejtë të niveleve më të larta, siç ishte e 
nevojshme. Megjithëse theksi u vu në përgatitjen teknike dhe në atë të karrierës, shkollat 
vazhduan të sigurojnë atë lloj arsimi letrar e klasik që nuk u përshtatej nevojave të shumë 
njerëzve, veçanërisht në zonat rurale. Mësuesit, gjithashtu, ndërsa përgatitesh zakonisht 
mirë, u bënë shpejt pjesë e një burokracie arsimore që prirej të shkurajonte të renë, që 
përbën, natyrisht, një problem jo vetëm për Turqinë. Megjithatë, si rrjedhim i përpjekjeve 
të qeverisë, numri i shkollave në vend u dyfishua mes viteve 1923 dhe 1940, nga 5,062 
në 11,040; numri i mësuesve u rrit me 113 për qind, nga 12,458 në 28,298; dhe numri i 
nxënësve u rrit me diçka më pak se 300 për qind, nga 352,668 në 1,050,159. Numri i 
njerëzve që dinin shkrim e këndim rritej ngadalë, por në mënyrë të vazhdueshme. Në 
vitin 1927, vetëm 10.6 për qind e popullsisë (17.4 për qind e burrave dhe 4.7 për qind e 
grave) ishin në gjendje të lexonin. Aty nga viti 1940, kjo ishte përmirësuar vetëm me 22.4 
për qind (33.9 për qind për burrat dhe 11.2 për qind për gratë). Stambolli qëndronte 
shumë lart në krahasim me mesataren kombëtare, megjithëse edhe atje jo më shumë se 
gjysma e popullsisë ishte në gjendje të lexonte.770 Pabarazia në drejtim të shkrimit e të 
këndimit mes zonave qytetare dhe banorëve të zonave rurale, si dhe mes burrave e grave, 
vazhdoi të mbetej e dukshme, ndërsa vetëm pak fëmijë fshatrash shkonin më tej sesa 
nivelet fillore të arsimit për shkak të kundërshtimit të familjeve dhe të stimulit të 
munguar ekonomik. 
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Në nivele më të larta, gjithashtu, mekanizmi arsimor, i filluar nga Tanzimati, u ruajt, por 
u modernizua, shpesh me ndihmën e ekspertëve dhe të mësuesve të huaj. Universiteti 
Osman (Darü’l-Fünun) u riorganizua si Universiteti i Stambollit në vitin 1933. 
Megjithatë, në këtë proces, Ministria e Arsimit fitoi më shumë kontroll se më parë dhe 
shumë anëtarë të stafit të vjetër u zëvendësuan nga refugjatë gjermanë, duke përmirësuar, 
kështu, cilësinë e arsimit, por duke vendosur një precedent për ndërhyrjet e mëvonshme 
të qeverisë në vitet e mëvonshme. Në janar 1936, u hap Fakulteti i Gjuhës dhe i Histori-
Gjeografisë (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi), si bërthama e një universiteti të ri: 
Universitetit të Ankarasë. Shkolla e vjetër e shërbimit civil (Mekteb-i Mülkiye) e 
Stambollit, e riorganizuar vetëm së fundi si Shkolla e Shkencave Politike (Siyasal 
Bilgiler Okulu), u zhvendos në Ankara. Numri i shkollave profesionale, teknike dhe të 
mësuesisë u rrit, lindën akademitë teknike, ndërsa Akademia e Luftës (Harbiye) u 
zhvendos në Ankara. Mes viteve 1923 dhe 1940, numri i fakulteteve më të larta dhe i 
shkollave teknike u rrit nga 9 në 20, numri i mësuesve nga 328 në 1,013 dhe i nxënësve 
nga 2,914 në 12,147, por kjo rritje, megjithatë, nuk përbën ndonjë përmirësim 
thelbësor.771 
 
Megjithëse shekullarizmi i Republikës synoi të ulte ndikimin e klerit dhe të krijonte një 
mjedis, në të cilin individi të mund të ndiqte besimet fetare pa qenë i detyruar të 
përqafonte një dogmë të caktuar dhe të ndiqte rregulla të rrepta, ai nuk pati si qëllim 
braktisjen e Islamit, siç kanë pohuar oponentët e tij. Programi shekullarist nuk iu 
kundërvu kurrë fesë në vetvete. Nuk u ngritën institucione ateiste sipas modelit sovjetik. 
Shteti nuk ishte kundër klerit përsa kohë që ulemaja nuk bënte përpjekje të hapur për të 
ndërhyrë në reformat. Lutjet në xhamia nuk u ndaluan. Udhëheqësit fetarë nuk u penguan 
kurrë nga kryerja e detyrave të tyre fetare. Mirëpo arsimi i përqendruar në shkollat 
shekullare dhe në Shtëpitë e Popullit sulmoi obskurantizmin e klerit mysliman dhe 
misticizmin e dervishëve. Të rinjtë vunë në diskutim ritet tradicionale dhe ishin 
mospërfillës ndaj mësimeve të klerit. Pjesëmarrja në shërbesa fetare në xhami në kohën e 
Qemalit ishte u kufizua kryesisht te brezi i vjetër, me përjashtim të fshatrave, ku ndikimi i 
ulemasë mbeti i fuqishëm. Megjithatë, në tërësi, me ardhjen e Luftës II Botërore, politikat 
shekullariste i kishin arritur qëllimet e tyre kryesore. Udhëheqësit e fesë kishin pak 
ndikimin te masat në qytete dhe pushteti i tyre në fshatra u dobësua si rrjedhojë e 
përmirësimit të komunikimit dhe të përfitimit të fshatarëve nga arsimimi e zhvillimi 
ekonomik, si dhe i një lëvizjeje në rritje të popullsisë për në qytete. Njerëzit tani i 
pranonin idetë se çështjet civile mund të zbatoheshin më mirë nga zyrtarët e qeverisë sesa 
nga kleri dhe se doktrinat e Islamit tradicional në mënyrën se si parashtroheshin nga 
ulemaja nuk ishin gjithmonë të mjaftueshme për t’iu përgjigjur nevojave të jetës 
bashkëkohore. Mirëpo, si në rastin e programeve të tjera të Republikës, kjo fitore pati 
çmimin e saj. Një brez i tërë myslimanësh turq nuk mundën të edukohen me vlerat e fesë 
së tyre, përveç rasteve kur kjo u bë në mënyrë të rastësishme nga familjet ose nga pak 
hoxhallarë. Nacionalizmi urdhëroi përkushtimin shpirtëror që dikur ishte i lidhur me fenë, 
por ai nuk qe i aftë të sigurojë qetësinë shpirtërore dhe gjithanshmërinë filozofike që 
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siguron Islami. Pajtimi i nacionalizmit me nevojat shpirtërore do të vinte dalëngadalë, 
pasi tensioni i krijuar nga shekullarizimi i shpejtë të pakësohej dhe të lindte baraspesha e 
nevojshme. 
 
 
 
 
Statizmi (Etatism) dhe zhvillimi ekonomik i Republikës së Turqisë 
 
Politikat ekonomike të Republikës në kohën e Ataturkut u ndoqën nga një përzierje e 
ngatërruar dhe vetëm pjesërisht e suksesshme e sipërmarrjes private, e mbikëqyrjes 
qeveritare dhe e pjesëmarrjes në një program që do të bëhej i njohur me emërtimin 
statizëm (devletçilik). 
 
Në fushën e bujqësisë, që mbeti dukshëm segmenti më i gjerë i ekonomisë turke, 
Republika ndërmori politikat e kohës së turqve të rinj, duke shtuar asistencën dhe disa 
forma stimulimi për të nxitur bujqit. Në vitin 1924, ligji për rekrutimin detyronte ushtrinë 
që t’u mësonte rekrutëve nga fshatrat përdorimin e makinave dhe të teknikave të reja të 
kultivimit gjatë shërbimit të tyre ushtarak.772 Ligji për fshatin nxiste nismat vendore për 
përdorimin e metodave të reja bashkëkohore dhe siguronte mjetet për të mësuar bujqit se 
si të përmirësojnë standardet e tyre të jetesës dhe të zhvillojnë industri të dobishme 
shtëpiake (18 mars 1924).773 Ministria e Bujqësisë u riorganizua për të vepruar në mënyrë 
të efektshme dhe për të siguruar përgatitje e këshilla bujqësore për bimët, metodat dhe 
makineritë e reja (3 mars 1924).774 Banka e Bujqësisë (Ziraat Bankası) u shndërrua në një 
instrument kryesor të zhvillimit bujqësor. Ajo ishte e detyruar të pranonte këshillat e 
komisioneve të nevojave vendore (Mahallî İhtiyaç Komisyonları), në mënyrë që huatë e 
saj të mund t’i jepeshin pronarëve të vegjë e të mëdhenj të tokave (24 shkurt 1924).775 
Kapitali i saj u rrit, pjesët e aksionarëve u pezulluan dhe lehtësitë e kreditimit u rritën me 
100 për qind të kapitalit. Veç sigurimit të huave, ajo u urdhërua, gjithashtu, të përdorte 
fondet e saj për të blerë prodhime bujqësore për të ruajtur çmimet, të shiste pajisjet e 
fshatarëve me kosto minimale, të blinte dhe të përmirësonte troje për të shtuar zonat e 
kultivueshme, si dhe të investonte e të merrte pjesë në kompanitë private që merreshin 
me bujqësinë. Si rrjedhojë, huatë e saj për fshatarët u rritën në mënyrë të 
jashtëzakonshme, nga 4.8 milionë kurushë në vitin 1923, në 25l9 milionë kurushë në vitin 
1929, që përsëri nuk i përgjigjej kërkesave, por që ishte, megjithatë, shumë më mirë se 
më parë.776 Për t’iu përgjigjur kërkesave për kredi, u ngrit një sistemi i ri kooperativash të 
kredisë bujqësore (Ziraî Kooperatifleri) në qershor të vitit 1929, nën kontrollin e Bankës 
së Bujqësisë. Afro 572 kooperativa në mbarë vendin shpëtuan shumë më tepër fshatarë 
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nga fajdexhinjtë, megjithëse, në përfundim, këtij programi iu desh të vuante mungesën e 
kapitalit të mjaftueshëm.777 
 
Përmes qasjesh të tjera, gjithashtu, u synua t’u sigurohet ndihmë bujqve. E dhjeta (öşür), 
që kishte qenë për një kohë të gjatë simbol i shfrytëzimit të fshatarit, më në fund, u 
zëvendësua me një tatim të ri mbi prodhimin, të vendosur vetëm në masën e 6 kurushëve 
për mijë, përfshirë edhe pjesët e shkuara, të ndara për arsimin dhe për punët publike.778 
Kjo, në shkëmbim, u zëvendësua nga një tatim mbi të ardhurat bujqësore, që i pakësonte 
edhe më tej taksat mbi bujqit (mars 1926). Mirëpo sistemi i ri ia la thuajse gjithë barrën e 
mbështetjes së qeverisë banorëve të qytetit përmes akcizash të rënda, tatimesh mbi të 
ardhurat dhe doganat, që e bënë zhvillimin e tregtisë dhe të industrisë në qytete edhe më 
të vështirë. Sidoqoftë, me mjete të tilla, Republika siguroi mbështetjen, ose të paktën 
pranimin në heshtje të shumicës së fshatarëve për reformat e saj shekullariste në vitet që 
do të pasonin. 
 
Reforma të rëndësishme u bënë në drejtim të pronësisë mbi tokën. Si hap i parë, trojet e 
gjera të fondacioneve fetare iu nënshtruan kontrollit të drejtpërdrejtë shtetëror dhe 
gjendja e shumicës së fshatarëve në to u përmirësua të paktën sa gjendja e bujqve. Kodi i 
ri civil i vitit 1926 njësoi llojet e pronësisë së vjetër osmane mbi tokën, të vendosura që 
nga viti 1858, dhe i dha fund në letër gjurmëve të fundit të pronësisë feudale, megjithëse 
shumë pronarë tokash, në të vërtetë, vazhduan ti mbajnë pronat e tyre në çifligje të mëdha 
dhe të ushtrojnë kontroll mbi fshatarët, veçanërisht në juglindje dhe në verilindje. Ligje të 
ndryshme u miratuan në vitet 1920 për të shpërndarë trojet e zotëruara nga shteti apo për 
ato që u ishin rikthyer fshatarëve për kultivim, veçanërisht atyre që kishin qenë 
shpërngulur, u ishin djegur shtëpitë dhe arat nga grekët dhe armenët para dhe gjatë Luftës 
për Pavarësi, si dhe refugjatëve nga Ballkani dhe nga Azia Qendrore.779 Por sasia e 
truallit në zotërim dhe e atij që u shpërnda në këtë mënyrë as që i afrohej sasisë së truallit 
të nevojshëm dhe, kështu, fshatarët pa tokë mbetën një problem serioz deri në kohët 
moderne.780 
 
Për t’u mësuar fshatarëve përdorimin e pajisjeve të reja, si dhe metodat e reja të 
kultivimit, Ministria e Bujqësisë afroi ekspertët e stacioneve bujqësore krahinore, të 
trashëguara nga turqit e rinj, dhe nisi një program që u zgjerua me ligjin për reformën e 
instruktimit rural të vitit 1927. Në Ankara dhe në mbarë vendin u ngritën institucione 
veterinare.781 Shoqëritë bujqësore (Ziraat Odaları), të ngritura gjatë Tanzimatit, ishin 
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riorganizuar dhe zgjeruar vetëm pak kohë para Luftës I Botërore782 dhe veprimtaritë e 
tyre në paraqitjen e pajisjeve të reja dhe në shpërndarjen e farës nxiteshin tani përmes 
ndihmave financiare të ministrisë dhe përjashtimeve nga detyrimet doganore për pajisjet 
e importuara.783 Ministria, gjithashtu, mundësoi miratimin e ligjeve që nxisnin kultivimin 
e kulturave të reja, si lajthitë, limonat, çaji, perimet dhe patatet, duke siguruar sisteme 
ujitjeje dhe duke ndihmuar në shfarosjen e malarjes e të sëmundjeve të tjera që dëmtonin 
aftësitë e bujqve për të punuar.784 Stacione eksperimentale u ngritën kudo në vend dhe 
ministria zhvilloi agjensitë e saj në rajone e qarqe për të përmirësuar farërat dhe për të 
ndihmuar bujqit që t’i marrin dhe t’i përdorin ato. Ekspertë të bujqësisë u dërguan në 
Evropë dhe në Amerikë për të njohur e mësuar metodat e reja. U futën teknika të reja të 
ruajtjes së pyjeve për të shpëtuar atë që kishte mbetur pas shfrytëzimeve të ashpra të 
shekullit të nëntëmbëdhjetë. Rrjeti rrugor rural, nga afro 14,000 kilometra rrugë të 
shtruara dhe 14,450 kilometra rrugë të pashtruara në vitin 1923, u shtri përkatësisht në 
18,378 dhe 23,112 kilometra në vitin 1941, duke ndihmua , kështu, bujqit që të nxirrnin 
bimët e tyre në treg dhe të siguronin furnizimet që u duheshin.785 Si rrjedhojë, prodhimi 
bujqësor u rrit gjithsej me 58 për qind mes viteve 1923 dhe 1932, ku drithërat zinin deri 
në 100 për qind, duhani 57 për qind dhe pambuku 67 për qind mbi nivelet e tyre të kohës 
së luftës.786 Nga viti 1934 deri më 1941, sipërfaqja e tokës së mbjellë me drithëra u rrit 
nga 6.55 në 8.2 milionë hektarë; me perime nga 408,694 në 428,755 hektarë; me pambuk 
nga 248,961 në 327,785 hektarë; dhe me patate nga 55,075 në 72,899 hektarë dhe 
prodhimi, gjithashtu, u përmirësua në përputhje me këto të dhëna.787 
 
Zhvillimi industrial në dhjetëvjeçarin e parë të Republikës ishte më i ngadalshëm se ai i 
bujqësisë. Arsyeja ishte se industria turke u nis nga një nivel shumë më i ulët zhvillimi. 
Turqit e rinj kishin nxitur shtrirjen e industrisë në vend përmes koncesioneve në tatime e 
përjashtimeve nga doganat për makineritë e importuara, por ajo që, si rrjedhojë, ishte 
zhvilluar disi, qe shkatërruar më pas, gjatë luftërave që pasuan.788 Veç kësaj, pas vitesh të 
gjata shfrytëzimi nga kapitalistët e huaj dhe nga pakicat, sipërmarrësit turq ishin të 
trembur e të pasigurt, pa përvojë e pa kapital të grumbulluar. Qemali dhe ata që e 
rrethonin u përqendruan së pari në blerjen e asaj ë kishte mbetur nga sipërmarrjet e huaja, 
veçanërisht në shërbimet komunale dhe shfrytëzimin e burimeve natyrore. Qeveria punoi, 
gjithashtu, për të mobilizuar atë kapital e ato sipërmarrje që kishin vetë turqit. Në gusht 
1924, me direktivën e presidentit, u ngrit Banka e Punës (İş Bankası), si një bankë e 
kursimeve financiare, me pronësi private, por e kontrolluar në mënyrë publike, për t’u 
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siguruar kapital turqve që dëshironin të zhvillonin fabrika dhe biznese.789 Ajo investoi një 
numër sipërmarrjesh të vogla, por përpjekjet e saj kryesore në vitet 1920 dhe 1930 iu 
kushtuan zhvillimit të minierave të qymyrit në Zongulldak, pranë Detit të Zi, çka 
përbënte një kusht paraprak për zhvillimin e industrisë së rëndë në vend.790 Makineritë e 
importuara, që kishin lidhje me industritë e eksportit dhe me bujqësinë, u përjashtuan nga 
tatimet doganore.791 Më 19 prill 1925, Kuvendi ngriti Bankën e Industrisë dhe të 
Minierave (Türk Sanayi ve Maadin Bankası) për t’i siguruar qeverisë kapital për të 
zhvilluar industritë shtetërore.792 Industria, gjithashtu, u nxit nga rregullime që i jepnin 
një status të ri ligjor dhomave të tregtisë dhe të industrisë (Ticaret ve Sanayi Odaları), të 
nisura nga Abdylhamiti. Ata u bënë elemente të qeverisë për të zhvilluar zejet dhe 
tregtinë, duke siguruar fonde për të përgatitur çirakët dhe për të rritur nivelin e zejtarëve, 
duke zgjidhur mosmarrëveshjet mes punonjësve në esnafë të ndryshëm, duke caktuar 
standarde të cilësisë dhe të kushteve të punësimit, si dhe duke krijuar lehtësi për kursimet, 
sigurimet, pensionet dhe sigurinë shoqërore, që më parë sigurohej nga vetë esnafët.793 
 
Ligji më i rëndësishëm industrial i viteve 1920 ishte Ligji për Nxitjen e Industrisë 
(Teşvik-i Sanayi Kanunu), i shpallur më 28 maj 1927.794 Fabrikave dhe minierave iu 
garantuan truall i lirë, si dhe përjashtime nga tatimet mbi pronësinë, truallin dhe fitimin e 
madje edhe nga detyrimet për pagesa të telefonit dhe të telegrafit, në mënyrë që ato të 
ndihmoheshin në rrugën e tyre drejt kontrollit privat. Departamenteve të qeverisë iu 
kërkua të blejnë prodhime vendëse edhe kur çmimi ishte më i lirë dhe cilësia më e ulët 
sesa ato që ofroheshin nga konkurrenca e huaj. Qeveria u autorizua t’i siguronte çdo 
fabrike subvencione me vlerë deri në 10 për qind të prodhimit të saj. Në shkëmbim, 
punësimi duhej të ishte i kufizuar kryesisht për punonjës turq, ndërsa punëtorët e huaj të 
pranoheshin vetëm me disa kufizime të rrepta. Atyre që ndërtonin fabrika të reja, sipas 
këtij ligji, u lejoheshin monopole në fushat e tyre për 25 vjet, pa ndonjë ndërhyrje të 
qeverisë, përveç asaj që ishte e nevojshme për të imponuar zbatimin e vetë ligjit.795 
 
Megjithëse pati disa përmirësime në industrinë e viteve 1920, qeveria nuk mbeti e 
kënaqur me shkallën e rritjes së arritur përmes sipërmarrjes private. Për këtë arsye, duke 
filluar nga viti 1930, ajo iu kthye statizmit ose rriti mbikëqyrjen, kontrollin dhe drejtimin 
shtetëror në prodhimin industrial. Kriza e atëhershme ndërkombëtare ekonomike, si dhe 
kritikat e Partisë së Lirë Republikane dukej se bënin të nevojshme masa të vendosura, që 
do t’i mundësonin mbijetesën ekonomisë turke. Statizmi, siç shprehej në programin e vitit 
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1931 të PRP-së, ishte i drejtpërdrejtë dhe i prerë. Ai pohonte se interesat e kombit e bënin 
atë të nevojshëm, veçanërisht në industri dhe se instrumentaliteti i shtetit duhej përdorur 
për të sjellë mirëqenie. Sidoqoftë, shteti do të vazhdonte të lejonte sipërmarrjen private: 
“Vendosmëria, me të cilën shteti do të ndërhyjë në zona të veçanta varet nga nevojat që 
do të paraqesë gjendja. Nëse vendoset se një ndërhyrje e tillë është e nevojshme dhe se ka 
sipërmarrje private që veprojnë në këtë fushë, marrja në dorëzim e këtyre të fundit do të 
rregullohet me një ligj të veçantë për secilin rast...”796 
 
Hapi i parë i programit statist u hodh më 1929, sapo Traktati i Londrës nuk qe më në fuqi, 
kur u vendosën një radhë detyrimesh mbrojtëse doganore për të mbrojtur industrinë turke 
që sapo po lindte.797 Më 11 qershor 1930, u ngrit Banka Qendrore e Republikës së 
Turqisë (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) me të drejtën e vetme për të lëshuar dhe 
kontrolluar kartëmonedhën, detyrë kjo që më parë kryhej nga një bankë private si Banka 
Osmane në marrëdhënie me thesarin e shtetit.798 Kjo i dha për herë të parë qeverisë 
kontroll të plotë të politikës kombëtare monetare. Banka e re u autorizua të “japë 
ndihmesën e saj në zhvillimin ekonomik të vendit” përmes rregullimit të furnizimit me 
para e të normave të interesit, si dhe duke pranuar plane të tjera fiskale për të siguruar 
qëndrueshmërinë e monedhës turke, që atëherë po fillonte të ngecte në krizën 
ndërkombëtare dhe ekonomike.799 
 
Politika statiste ekonomike në Turqi u zhvillua kryesisht në dy plane pesëvjeçare, të 
marra nga shembulli sovjetik në vitet 1930. Planet theksonin zhvillimin industrial mbi atë 
bujqësor dhe përfshinin përdorimin e kapitalit, të sipërmarrjeve dhe të kontrollit të 
qeverisë në zhvillimin e industrive të reja. Për shkak të standardit të ulët të jetesës në 
vend, qeveria nuk ndoqi shembullin sovjetik të vendosjes së të gjitha burimeve në 
mbështetje të zhvillimit të kapitalit dhe të mirave prodhuese. Në vend të kësaj, ai e vuri 
theksin tek industritë që do të siguronin të mira konsumi dhe vetëm në një shtrirje më të 
vogël te makineritë për industrinë e rëndë. Ai synonte të pakësonte importet për të 
vendosur një baraspeshë të favorshme tregtare dhe për t’iu përgjigjur nevojave vendore 
duke zhvilluar industri vendëse. Industrializimi do të krijonte, gjithashtu, një treg të 
brendshëm për lëndët e para të vendit, për të cilat kërkesat dhe çmimet kishin rënë për 
shkak të krizës ndërkombëtare. 
 
Plani i parë pesëvjeçar përfshinte, në mënyrë të veçantë, zhvillimin e industrisë kimike, 
minerare, të hekurit, të letrës, të prodhimeve të baltës, të sulfurit, të sfungjerit, të 
pambukut, të tekstilit, të leshit dhe të kërpit. Më vonë u përfshi edhe industria e sheqerit, 
që tashmë ishte e ngritur, për arsye të rëndësisë së saj në ekonomi. U bënë edhe përpjekje 
për të vendosur impiante industriale pranë zonave që prodhonin lëndët e nevojshme të 
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para për të lehtësuar transportimin, për t’i dhënë shumëllojshmëri ekonomive krahinore 
dhe për të siguruar një tjetër mundësi punësime për fermerët. Industrisë së tekstilit iu vu 
theksi në mënyrë të veçantë, pasi, siç e kemi parë, bilancet negative të tregtisë osmane 
kishin ardhur prej nevojës për të importuar thuajse të gjithë tekstilet. Banka të mëdha 
shtetërore u zhvilluan si agjenci kryesore për të plotësuar planin nën mbikëqyrjen e 
përgjithshme të qeverisë. Banka Turke e Industrisë dhe e Minierave u nda në Zyrën 
Shtetërore Industriale (Devlet Sanayi Ofisi), të ngarkuar me ngritjen dhe mbikëqyrjen e 
veprimtarisë së fabrikave shtetërore, dhe në Bankën e Kredive Industriale (Sanayi Kredit 
Bankası), e cila u siguronte kapital sipërmarrjeve industriale private.800 Më vonë, ato u 
ribashkuan nën emërtimin “Sümerbank” (Banka Sumeriane), e cila u vu në krye të 
zhvillimit të industrisë së lehtë dhe të asaj të rëndë (3 qershor 1933), duke vepruar me 
fabrikat shtetërore, duke planifikuar e ngritur fabrika e industri të reja sipas planit, me 
kapital shtetëror dhe duke marrë pjesë në sipërmarrje të tjera në bashkëpunim me 
kapitalin privat, duke vepruar, kështu, si një bankë e rregullt kreditimi për 
sipërmarrësit.801 Me kalimin e kohës, ajo investoi në të gjitha fushat e industrisë, duke 
marrë në dorëzim pjesë të mëdha në prodhimin e pambukut dhe të mallrave të leshit, të 
koksit, të çimentos e të lëkurës, si dhe duke siguruar një monopol jetik për industrinë e 
lëndëve sintetike, të hekurit, të fosfatit, të çelikut dhe të vajrave lubrifikuese e duke dhënë 
bursa për studentë premtues për studime të mëtejshme në Turqi dhe jashtë vendit.802 Në 
kohë më të vonshme, Banka Sumeriane zhvilloi, gjithashtu, zinxhirin e saj të magazinave 
për shitjen e prodhimeve të fabrikave të saj, duke u kthyer në një ndër tregtuesit më të 
mëdhenj të vendit e duke shërbyer, gjithashtu, për të ruajtur të ulëta çmimet tregtare 
përmes konkurrencës me industritë dhe me tregtarët privatë. 
 
Banka të tjera shtetërore, gjithashtu, luajtën një rol të rëndësishëm në zhvillimin e 
ekonomisë së Turqisë gjatë viteve të Ataturkut dhe më vonë. Në vitin 1935 u ngrit Banka 
Hitite (Etibank) për të zhvilluar pasurinë natyrore të Republikës. Ajo investoi në 
sipërmarrje në kërkimin dhe në shfrytëzimin e naftës, në lehtësitë e energjisë elektrike, në 
nxjerrjen dhe shpërndarjen e qymyrit, si dhe në shitjen e këtyre prodhimeve brenda dhe 
jashtë vendit.803 Më 27 dhjetor 1938 u ngrit Banka Detare (Denizcilik Bankası), e cila do 
të vepronte në flotën kombëtare të Republikës, përfshirë shërbimet e transportit në largësi 
të mëdha dhe të shkëmbimit të udhëtarëve, të lehtësive portuale e të tjera.804 Banka 
Bujqësore (Ziraat Bankası) vazhdoi të investonte gjerësisht, jo vetëm në ndërmarrje që 
përpunonin dhe shpërndanin mallra e pajisje bujqësore, por edhe në veprimtari të 
shumëllojshme si sigurimet, endja e pambukut, industritë elektrike, tekstile, të jutës e të 
lëndës drusore, si dhe në banka private e në shoqëri sigurimesh në krahina të ndryshme të 
vendit. Banka e Kreditimit të Pronave të Paluajtshme (Emlak Kredi Bankası), e formuar 
me kapital shtetëror në vitin 1927, por me 45 për qind të fondeve të saj të mbajtura 
                                                 
800 Düstur3, XIII, 920 – 925, 3 korrik 1932, XIII, 936 – 943, 7 korrik 1932. 
801 Düstur3, XIV, 433, 3 korrik 1933; Hershlag1, f. 118 – 119. 
802 Hershlag1, f. 120. 
803 Düstur3, XVI, 704; RG 3035, TBMM, V/4, f. 274; Hershlag1, f. 119 – 121. 
804 Düstur3, XIX, 116; RG 3796; TBMM, V/21, f. 129. 
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privatisht, punoni për të siguruar kredi si në ndërtimet private, ashtu edhe në ato publike 
dhe më vonë mori, gjithashtu, pjesë në sipërmarrje të ndryshme tregtare dhe industriale. 
Banka e Provincave (İller Bankası), e formuar në vitin 1933 me kapital nga pagesat e 5 
për qind të tatimeve mbi të ardhurat e qeverisjes krahinore, të bashkive dhe të komunave, 
financoi projekte për vënien në jetë të planeve të zhvillimit të këtyre administratave. Më 
vonë, edhe Departamenti i Fondacioneve Fetare formoi Bankën e Fondacioneve (Vakıflar 
Bankası), duke përdorur të ardhura nga fondacionet dhe nga llogari private për të 
investuar në një shkallë të gjerë të sipërmarrjeve brenda dhe jashtë vendit. 
 
Veç kësaj, u ngritën dy firma të tjera shtetërore, por që nuk u organizuan si banka: (1) 
Zyra e Prodhimeve të Tokës (Toprak Mahsulleri Ofisi), për të ruajtur nivelet e çmimeve 
bujqësore duke blerë dhe shitur disa lloje drithërash (24 qershor 1938),805 dhe (2) 
Kompania e Monopoleve (İnhisarlar), për të kontrolluar kompaninë me pronësi frënge të 
duhanit “Régie” dhe më pas, gjithashtu, për të administruar monopolet shtetërore që u 
vendosën mbi pijet alkoolike, shkrepëset, çajin e kripën dhe, për njëfarë kohë, edhe mbi 
naftën dhe gazolinën.806 Mes bankave private, më e rëndësishmja ishte dhe mbetet Banka 
e Punës (İş Bankası), themeluar në vitin 1924 me nismën e Qemalit për të nxitur kursimet 
dhe zhvillimin ekonomik. Ajo luajti një rol madhor në zhvillimin e hekurudhave, të 
industrisë së drurit, të sheqerit, të tekstilit, të qelqit, të çimentos, të asaj elektrike dhe të 
sipërmarrjeve të sigurimeve, duke bashkëpunuar me Bankën Sumeriane në shumë fusha. 
Ajo mbështeti me kredi edhe tregtarët turq që ishin të interesuar për të marrë pjesë në 
tregtinë e jashtme duke ngritur disa kompani eksporti dhe degë të tyre jashtë vendit. 
Banka e Tregtisë Turke (Türk Ticaret Bankası), e ngritur në vitin 1924 me kapital privat, 
investoi kryesisht në rezerva, sigurime, në industrinë elektrike, të pambukut dhe të 
tekstilit. Këto dhe banka të tjera publike e private kanë mbetur si forca kryesore në 
zhvillimin ekonomik të Turqisë deri në ditët tona, megjithëse kapitali privat nga njëra anë 
dhe planifikimi i drejtpërdrejtë shtetëror nga ana tjetër kanë marrë role të rëndësishme në 
kohët e fundit. 
 
Investuesit e huaj qenë pak të prirur për të hyrë në tregun turk të kredidhënies për disa 
kohë për shkak të moszgjidhjes për një kohë të gjatë të çështjes së pagesës përfundimtare 
të borxhit publik, por qeveria turke kërkoi dhe siguroi disa borxhe të huaja, duke filluar 
në vitin 1930 me një borxh amerikan, të ndjekur nga një i dhënë nga qeveria sovjetike në 
vitin 1934 për të zbatuar planin e parë pesëvjeçar, si dhe borxhe të tjera më vonë nga 
Britania, Franca dhe Gjermania për të ndihmuar në pagesën e hekurudhave dhe të 
kompanive të shërbimeve komunale, tashmë të shtetëzuara.807 Këto borxhe nuk patën 
ndonjë rëndësi të madhe në pamjen e përgjithshme të financave turke, por ato i 
mundësuan qeverisë që të eliminojë kontrollin e huaj të punëve dhe të shërbimeve 
kryesore publike aty nga fundi i viteve 1930. 
 
                                                 
805 Düstur3, XIX, 661; RG 3958; TBMM, V/26, f. 318. 
806 Hershlag1, f. 68; Düstur3, VI, 442, VIII, 993, XI, 449, XIV, 4654; RG 654, 1509 dhe 
2425. 
807 Hershlag1, f. 121 – 124; Robinson, “Republic”, f. 107. 
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Plani i dytë pesëvjeçar, i pranuar nga qeveria më 18 shtator 1936, synoni shumë më tepër 
sesa i pari zhvillimin e industrive kapitale, duke vënë theksin te minierat, industria 
elektrike, portet dhe te makineritë e rënda të fabrikave. Ndërsa në planin e parë 
pesëvjeçar Rusia siguroi këshillat dhe ndihmën kryesore financiare, në të dytin mori pjesë 
edhe Britania. Industria e rëndë do të mbështetej në lëndët e para të nxjerra në vend, 
përmes një kompleksi fabrikash qymyri dhe çeliku në zonën bregdetare të Detit të Zi 
përreth Zongulldakut dhe Karabykut, ku do të kishte edhe një numër uzinash elektrike për 
furnizimin e kompleksit, si dhe hekurudha për të transportuar prodhimin atje ku ishte i 
nevojshëm. Turqia Lindore do të industrializohej me ndërtimin e fabrikave të leshit, të 
çimentos, të sheqerit dhe të përpunimit të mishit, si dhe me ndërtimin e një porti të ri në 
Trabzon. Gjithashtu, do të ndërtoheshin fabrika për të prodhuar pajisje bujqësore, jutë, 
alumin e tekstile për të pakësuar më tej varësinë e Turqisë nga importet e huaja në këto 
fusha. Mungesat e tmerrshme në strehim, të shkaktuara nga vitet e gjata të luftës, do të 
lehtësoheshin përmes zhvillimeve të reja në këtë drejtim dhe do të bëheshin përpjekje për 
të rritur eksportet bujqësore.808 Mirëpo plani sapo kishte nisur kur u ndërpre nga Lufta II 
Botërore. 
 
Statizmi dhe planet pesëvjeçare nuk e shpallnin të jashtëligjshëm sipërmarrjen private, 
por mënyra, në të cilën ato u zbatuan, natyrisht, e shkurajuan investimin në fushat e marra 
në dorëzim nga qeveria. Megjithëse sipërmarrjet shtetërore dhanë ndihmesë të madhe në 
zhvillimin industrial, ato nuk qenë shumë frytdhënëse. Kjo e shtyu qeverinë që të nxiste 
konkurrencën nga sipërmarrja private për të stimuluar një efiçencë më të lartë në 
sipërmarrjet shtetërore dhe për të siguruar pjesëmarrjen e kapitalit privat kur kjo të ishte e 
nevojshme. Hapi i parë u hodh më 17 qershor 1938, kur ligji për organizimin, 
administrimin dhe mbikëqyrjen e shoqërive ekonomike i ndau ndërmarrjet e çdo banke 
shtetërore dhe të organizmave të tjera shtetërore ekonomike në institucione të ndara 
(müesseseler), të cilat siguronin mbikëqyrje; edhe këto u ndanë në nëndarje të tjera 
(teşekküller), të organizuara si institucione korporative, me autonomi financiare e 
administrative dhe me përgjegjësi të kufizuara në marrëdhënie me kapitalin. Këto të 
fundit nuk i nënshtroheshin ligjit privat dhe prej tyre nuk pritej që të nxirrnin fitime, por 
fondi i tyre dhe mbikëqyrja e përgjithshme mbeteshin në duart e bankave. Kohë pas kohe, 
gjithashtu, u morën masa për shndërrimin e tyre në kompani me fonde të bashkuara, duke 
futur kapitalin dhe, madje, administrimin privat si rrethana të garantuara.809 Për shembull, 
në mbështetje të ligjit të ri, Banka Sumeriane (Sümerbank) krijoi Shoqërinë e Leshit dhe 
të Cohës, Shoqërinë e Lëkurës dhe të Këpucëve, Shoqërinë Turke të Fabrikave të Hekurit 
dhe të Çelikut dhe Shoqërinë e Industrive të Çimentos. 
 
Veprimtaria e biznesit u rregullua nga Kodi i Tregtisë i datës 29 maj 1926.810 Kushdo që 
kishte mundësinë ligjore të bënte kontrata, mund të merrej me tregti, përfshirë gratë (me 
lejen e burrave të tyre) dhe qytetarët me kombësi të huaj, por nga kjo përjashtoheshin të 
                                                 
808 Türkiye Cumhuriyeti İktisat Vekâleti, Sanayi Tetkik Heyeti, 2inci Beş Yıllık Sanayi 
Planı, Ankara, 1936; Hershlag1, f. 106 – 108. 
809 RG 3950; Hershlag1, f. 178. 
810 Düstur3, VII, 1217; RG 406. 
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gjithë gjykatësit dhe nëpunësit qeveritarë. Firmat duhej të regjistroheshin në Gjykatën 
Tregtare të zonës së tyre, në dhomën vendore të tregtisë dhe/ose të industrisë, që drejtohej 
nga një zbatues i emëruar nga Ministria e Tregitsë, që impononte politikat shtetërore në 
lidhje me bizneset, përfshirë kontrollin e çmimeve dhe të cilësisë, si dhe zgjidhjen e të 
gjitha mosmarrëveshjeve mes anëtarëve, pa të drejtë apelimi. 
 
Një mangësi e dukshme e programit statist ishte dështimi i tij në modernizimin e sistemit 
turk të tatimeve, i cili mbeti, në thelb, i njëjtë me atë që kishte qenë në fund të shekullit të 
nëntëmbëdhjetë, me përjashtimin e vetëm të zëvendësimit të të dhjetës me një tatim mbi 
toke. Megjithëse kjo e fundit e kompensonte pjesërisht thesarin për të ardhurat e humbura 
dhe tatimet mbi kafshët, gjithashtu, u rritën, ishin banorët e qyteteve ata që tani paguan 
shumicën e kostos së qeverisë, pikërisht e kundërta e sistemit osman, ku taksat mbi 
prodhimin përbënin burimin kryesor për të ardhurat qeveritare. Madje edhe mes tatimeve 
të vendosura në qytete, fitimet e vjetra dhe tatimet e akcizës siguronin pjesën më të 
madhe të të ardhurave, ndërsa një tatim i rregullt mbi të ardhurat u vendos vetëm pas 
Luftës II Botërore. 
 
Zhvillimi industrial i Turqisë në vitet 1930 krijoi një klasë punëtore në rritje që kërkonte 
futjen dhe imponimin e punëve të ndryshme dhe të rregullimeve shoqërore. Programet e 
Republikës në këtë drejtim pasqyronin idenë e populizmit, sipas të cilit shoqëria përbëhej 
nga grupe funksionale, ndërsa detyra kryesore e qeverisë ishte që të bashkonte interesat e 
të gjithëve, duke arritur unitetin dhe rregullin shoqëror dhe duke shmangur dallimet dhe 
përplasjet shoqërore. Puna, pra, duhej t’i arrinte qëllimet e saj përmes veprimit të shtetit. 
Mirëpo shteti ishte shumë i ngadaltë në veprim për shkak të nevojës gjithnjë në rritje për 
të nxitur zhvillimin industrial. Ndërkohë, punëtorët vuanin pasojat e gjithë kësaj dhe 
mund të bënin shumë pak për të ndryshuar kushtet e tyre të mjera të punës dhe të 
shpërblimit. Ligji i parë i rëndësishëm për punën u miratua në janar 1924, kur të gjithë 
punëdhënësve iu kërkua që t’u lejojnë punëtorëve të tyre të paktën një ditë pushimi në 
jave, të premten, por propozime të mëtejshme për të kufizuar javën e punës në 60 orë u 
rrëzuan nga Kuvendi në shumë e shumë raste. Legjislacioni që mbështeste punën erdhi, 
së pari, nga Ministria e Shëndetësisë, e ngritur në vitin 1915.811 Ajo siguroi miratimin e 
Ligjit për Shëndetin Publik në vitin 1930, që detyronte këshillat mjekësore në nivele 
provinciale dhe bashkiake që të kujdesen për shëndetin e përgjithshëm dhe të vendosin 
standarde higjienizimi si për institucionet publike, ashtu edhe për ato private. Orët e 
punës të grave shtatzëna dhe të të miturve u kufizuan disi dhe u vendosën shëndeti 
industrial e standardet e sigurisë, por në të vërtetë, nuk u gjet forcë për zbatimin e tyre.812 
Zejtarët dhe tregtarët e vegjël u lejuan të organizohen në gilda zejesh (esnaf odası), por 
ato u lanë nën kontrollin e dhomave të tregtisë, të cilat ishin të përqendruara, kryesisht, në 
interesat e punëdhënësve, ndërsa punëtorëve nuk iu lejua të formojnë bashkime “të 
mbështetura në vija klasore”. Në Kodin Penal, atyre u mohohej e drejta e grevës, por 

                                                 
811 Düstur3, VIII, 666. 
812 Düstur3, XI, 143 – 178; RG 1489; TBMM, “Zabıt Ceridesi”, III/18, f. 121, 123; 24 
prill 1930. 
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edhe punëdhënësve u ndalohej t’i hidhinin punëmarrësit në rrugë në rast 
mosmarrëveshjesh.813 
 
Punëtorët e huaj iu nënshtruan të njëjtave rregullsi. Ata u prekën, gjithashtu, nga ligji i 
vitit 1932, që kufizonte vetëm në favor të turqve të drejtën për t’u marrë me profesione të 
caktuara, si mjekësia, stomatologjia, mjekësia veterinare dhe drejtësia, ndërsa për të 
marrë me qira ekspertë të huaj në këto fusha kërkohej leje e veçantë. Turqve iu dha, 
gjithashtu, monopoli i tregtisë dhe i angazhimit në parukeri, fotografi, shtypshkronjë, 
rrobaqepsi, këpucëbërje, i shitjes shtëpi më shtëpi, i shitjes së mallrave të prodhuara nga 
monopolet shtetërore, i punës në transportin publik. Të njëjtat masa u zbatuan edhe për 
muzikantët, punëtorët e ndërtimit, të fabrikave të hekurit e të drurit, për rojat, portierët, 
pastruesit, kamerierët e shërbëtorët në institucione shtetërore, si dhe për këngëtarët dhe 
vallëtarët e klubeve të natës.814 Megjithëse këto kufizime mund të duken të ashpra, ato 
duhen interpretuar në dritën e gjendjes në Perandorinë Osmane, ku shumë qytetarë 
merrnin shtetësi të huaj për t’i ikur ligjeve osmane dhe shumë ndërmarrje të zotëruara apo 
të administruara nga të huaj apo anëtarë të pakicave diskriminoheshin në mënyrë aktive 
kundrejt myslimanëve dhe turqve. Të huajve, sidoqoftë, iu lejua të zotërojnë, të 
transferojnë, të trashëgojnë apo të shesin pronën e tundshme apo të patundshme përsa 
kohë që qytetarëve turq u njiheshin të njëjtat të drejta në vendet e huaja ku ata banonin 
dhe atyre iu lejua që të punojnë në punë të veçanta ku nuk kishte ende shumë turq, si 
mekanikë aeronautike apo pilotë. 
 
Kodi i parë gjithpërfshirës turk i punës hyri në fuqi vetëm në vitin 1936. Zona e tij ishte 
shumë e kufizuar, e shtrirë vetëm në institucionet që punësonin dhjetë punonjës e sipër 
(vetëm 15 për qind e të përgjithshmes në atë kohë) dhe përjashtonte të gjithë punëtorët 
bujqësorë dhe shtetërorë.815 Duke theksuar nevojën për baraspeshë mes kapitalit dhe 
punës, ai ndalonte grevat dhe hedhjet e punëtorëve në rrugë, autorizonte “delegatët e 
punëtorëve” për të përfaqësuar punëtorët e pakënaqur dhe në raste mosmarrëveshjesh të 
gjitha palët duhej të uleshin në bisedime e, nëse ishte e nevojshme, të pranonin gjykim. 
Pjesa më e madhe e ligjit synonte të vendoste një lloj mirëqenieje të punëtorëve që do t’i 
bënte të panevojshme grevat. Java bazë e punës, për herë të parë, vendosej 48 orë, në 
kushte normale 8 orë ditore për gjashtë ditë, me pushim zyrtar nga e shtuna pasdite deri të 
hënën në mëngjes. Puna jashtë orarit lejohej për jo më shumë se 3 orë ditore dhe 90 orë 
vjetore, edhe kjo me miratimin e punëtorit, dhe me një pagesë shtesë prej 25 deri në 50 
për qind. Ata që largoheshin nga puna do të merrnin nga punëdhënësit e tyre një vërtetim 
që tregonte kohëzgjatjen, natyrën dhe cilësinë e punës së tyre. Grave shtatzëna do t’u 
jepej leje që të mos punonin para dhe pas lindjes, me të drejtën për të marrë gjysmë rroge 
nëse kishin punuar për të njëjtin punëdhënës të paktën gjashtë muaj.816 Duke qenë se 
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816 Webster, f. 255 – 257. 
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zbatimi i Kodit të Punës u bë vetëm në raste të rralla dhe punëtorëve nuk u njihej e drejta 
për t’u organizuar e për të bërë grevë, kushtet e tyre të përgjithshme mbetën të mjera. 
 
Rezultatet e politikave ekonomike të Ataturkut qenë më të pakta nga ç’pretendonte 
qeveria, por më të mira nga sa kanë pohuar kritikët e tij. Prodhimi i qymyrit u rrit me 
diçka më pak se 100 për qind në dhjetë vjet, nga 1.59 milionë tonë më 1930 në 3.019 
milionë tonë më 1940. Gjatë të njëjtës periudhë, prodhimi i kromit u rrit me afro 600 për 
qind, nga 28,000 në 270,000 tonë; prodhimi i hekurit në Karabyk nga hiçi në 130,000 
tonë më 1940; dhe prodhimi i përgjithshëm minerar nga një indeks bazë 100 më 1930 në 
157 më 1935 dhe 232 më 1940.817 Industria tekstile u zhvillua mjaftueshëm sa për të 
përballuar 80 për qind të nevojave të vendit për tekstile, duke e ulur importimin e cohës 
nga një vlerë prej afro 51.1 milionë lirash turke më 1927 në 11.9 milionë lira në vitin 
1939.818 Mes viteve 1924 dhe 1929, prodhimi i mallrave të pambukta u rrit nga 70 në 
3773 tonë, prodhimi i leshit nga 400 në 763 tonë dhe i mëndafshit nga 2 në 31 tonë.819 
Prodhimi i sheqerit, që filloi vetëm më 1926, u rrit nga 5,162 në 95,192 tonë mes 1927 
dhe 1930.820 Numri i kilometrave të hekurudhave thuajse u dyfishua mes viteve 1927 dhe 
1940, nga 4,637 në 7,381, ndërsa rrugët, gjithashtu, u rritën nga 22,053 në 41,582 
kilometra. Të ardhurat kombëtare neto u rritën nga një indeks bazë prej 100 më 1927 në 
125.8 trembëdhjetë vjet më vonë, ndërsa tregtia e jashtme shkoi nga një deficit i 
përgjithshëm në vitet 1920 në një suficit të qartë gjatë viteve 1930.821 Buxheti normal i 
shtetit u balancua gjatë pjesës më të madhe të viteve të Ataturkut. Një rritje e shpejtë e të 
ardhurave nga tatimet ndikoi pozitivisht në të gjitha shpenzimet e shtetit, e ndihmuar në 
mënyrë të dukshme nga rënia e jashtëzakonshme e shpenzimeve ushtarake, të cilat tani 
zinin jo më shumë se 30 për qind të buxhetit. Rezervat financiare turke u rritën thuajse 
gjashtëfish, ndërsa kontrollet mbi lëvizjen e monedhës jashtë vendit i mundësuan 
qeverisë që të riste vlerën e lirës turke në tregun botëror nga 2.12 lira për dollar në vitin 
1930 në 1.28 lira për dollar në vitin 1939.822 
 
 
 
 
Vitet e fundit të Ataturkut dhe vdekja e tij 
 
Me kalimin e kohës dhe pasi presidenca e Ataturkut u pohua si e përjetshme, ai u bë 
gjithnjë e më autokratik, duke i trajtuar edhe shembujt më të vegjël të opozitës si 
kryengritje dhe duke internuar disa nga bashkëpunëtorët e tij më të vjetër, përfshirë Rauf 

                                                 
817 IY, 1942 – 1945, f. 292 – 293; Hershlag1, f. 125 – 131. 
818 IY, XIII, 220; Hershlag1, f. 133. 
819 Weiker, f. 27. 
820 IY, 1941 – 1942, f. 205; IY, 1959, f. 296; Hershlag1, f. 135. 
821 IY, XIII, 210. 
822 IY, XIII, 259 – 280; Webster, f. 117; Hershlag1, f. 109 – 117. 
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Orbajin, Halide Edipin dhe Adnan Adëvarin vetëm për arsye të kritikave të tyre ndaj disa 
prej politikave të tij. Kështu, pas afro 20 vitesh bashkëpunimi me Ataturkun, edhe vetë 
Ismet Inënyja u shtrëngua të japë dorëheqjen si kryeministër (25 tetor 1937) për t’i liruar 
vendin Xhelal Bajarit, që kishte qenë prej një kohe të gjatë ministër i financave në 
qeverinë e Inënysë. Kjo duket se ndodhi për shkak të disa mosmarrëveshjeve fare të 
vogla me presidentin, por ka edhe mendime, sipas të cilave incidenti u sajua në mënyrë 
që çfarëdo reagimi që të kishte kundër Ataturkut pas vdekjes së tij, Inënyja të mos kishte 
pengesa për të qenë president. 
 
Ataturku ndoqi një orar të ngjeshur pune, duke udhëtuar rregullisht me tren përqark 
vendit për të përhapur idealet e Republikës mes masave përmes një imazhi vetjak që 
vetëm ai mund ta siguronte. Sidoqoftë, veçimi dhe puna e rëndë e tërhoqën atë në një jetë 
private gjithnjë e më të shthurur, e cila, më në fund, u ndërpre në vitin 1938. Më 11 mars, 
publiku u njoh me faktin se presidenti ishte i sëmurë, siç doli më pas, me cerozë në mëlçi. 
Më 24 mars, qeveria turke bleu jahtin “Savarona” në Angli për përdorimin vetjak të 
presidentit dhe pas kësaj ai e kaloi pjesën më të madhe të kohës duke pushuar në të, 
madje duke mbajtur edhe takime të qeverisë pranë shtratit të vet. Më 5 shtator, Ataturku u 
transferua në pallatin e Dollmabahçesë, pasi gjendja e tij u përkeqësua. Ai shkruajti 
dëshirën e tij të fundit dhe ia la kombit gjithë pasurinë e vet. Më 17 tetor, ai ra në koma të 
thellë, nga e cila doli me vështirësi të mëdha vetëm dy ditë më pas. Serioziteti i 
sëmundjes së tij u bë për herë të parë më i dukshëm për publikun. Tashmë nisi një 
“përgjim” i vërtetë vdekjeje. Buletine mjekësore lëshoheshin dy herë në ditë. Më 29 tetor, 
në përvjetorin e pesëmbëdhjetë të Republikës, nxënësit e Liceut Ushtarak të Kulelisë 
lundruan kaluar pallatit në Bosfor, duke luajtur për presidentin melodi të himnit 
kombëtar. Dy ditë më vonë, Xhelal Bajari lexoi fjalën e presidentit në sesionin e ri të 
Kuvendit të Madh Kombëtar. Ishte hera e parë që Qemali nuk mundej ta bënte vetë këtë. 
Më 8 nëntor 1938, ai ra në koman përfundimtare dhe dy ditë më pas u mposht nga 
sëmundja e vdiq në një moshë relativisht të re, 57-vjeçare. Vdekja e tij u përcoll me një 
hidhërim masiv të paparë në historinë e Turqisë, me turma njerëzish që ndiqnin në zi e në 
heshtje trenin e funeralit që e solli presidentin mbrapsht në Ankara, ku ai do të varrosej 
në Muzeun Etnografik (30 nëntor 1938). Trupi mbeti atje derisa u transferua në “Anıt 
Kabir” (Mauzoleumi Monumental), në varrin e përhershëm, të ndërtuar posaçërisht për 
të, më 10 nëntor 1953. “Babai i kombit turk” kishte gjetur vendprehjen e tij 
përfundimtare. 
 
 
 
 
 
Vitet e Inënysë, 1938 – 1950 
 
Në lidhje me caktimin e pasardhësit të Ataturkut nuk pati asnjë mosmarrëveshje. Ai do të 
ishte njeriu që kishte bërë më shumë se kushdo për ta ndihmuar atë për të shpëtuar e 
modernizuar kombin, zëvendësi i tij besnik, Ismet Inëny, që u zgjodh njëzëri nga 
Kuvendi i Madh Kombëtar president i Republikës më 11 nëntor 1938, si dhe president i 
përjetshëm i PRP-së dy javë më pas. Vitet e Inënysë si president i vendit u mbisunduan 
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nga dy kriza të mëdha: Lufta II Botërore, që shpërtheu më pak se një vit pas arshjes së tij 
në fuqi, si dhe rritja e madhe e kërkesës për reforma liberale pas luftës. 
 
 
 
Asnjanësia e Turqisë gjatë Luftës II Botërore 
 
Inënyja dhe shumica e bashkëpunëtorëve dhe e bashkëqytetarëve të tij e mbanin mend 
fort mirë se si Perandoria Osmane ishte zvarritur drejt shkatërrimit dhe se si kombit turk i 
ishte kërcënuar zhdukja pas përzierjes në Luftën I Botërore. Megjithatë, rrethanat e kishin 
shtrënguar Turqinë që të përfshihej një një numër aleancash ndërkombëtare. Përballë 
kërcënimit italian, ishin përmirësuar marrëdhëniet me Birtaninë në mes të viteve 1930, 
çka kulmoi me vizitën e mbretit Eduard VIII në Stamboll teksa përshkonte Mesdheun me 
jahtin e tij (4 – 5 shtator 1936), si dhe me vizitën e Inënysë në Londër për të marrë pjesë 
në kurorëzimin e Xhorxhit VI (9 – 10 maj 1937). Më pas u lidhën marrëveshje të reja për 
dhënie kredish (27 maj), duke siguruar, veçanërisht, pjesëmarrjen britanike në zhvillimin 
industrial të Planit të Dytë Pesëvjeçar dhe duke çuar në një traktat garancish të ndërsjellta 
mes dy palëve (12 maj 1939), që shpejt u ndoq nga Marrëveshja Frëngo-Turke (23 
qershor 1939), shoqëruar, më pas, nga marrëveshja e Hatajit. Turqit hynë në këto 
marrëveshje kryesisht për shkak të frikës nga Gjermania e Italia, si dhe për shkak të 
hamendjes se me Bashkimin Sovjetik nuk do të haseshin vështirësi për shkak të 
kundërshtimit të tij të fuqishëm ndaj nazizmit dhe fashizmit. Mirëpo aleanca sovjeto-
naziste (23 gusht 1939) dhe pushtimi i përbashkët i Polonisë bënë që të dukej i 
mundshëm edhe vijimi me ndonjë sulm të tillë ndaj Turqisë. Kështu, Turqia u mundua të 
siguronte një garanci ruse për tërësinë e saj tokësore, në mënyrë që marrëveshjet e saj të 
mëparshme me Britaninë dhe me Francën të mund të shndërroheshin në aleanca të 
hapura. Mirëpo Gjermania, e përballur me rrethimin nga jugu si rrjedhojë e 
marrëveshjeve frëngo-britanike me Rumaninë dhe me Greqinë (prill 1939), u mundua ta 
parandalonte këtë dhe të siguronte miqësinë ose, të paktën, asnjanësinë e Turqisë, në 
mënyrë që Britania të mos mundej t’i dërgonte ndihma Rumanisë përmes territorit turk. 
Rusia mbështeti politikën gjermane dhe vazhdoi të kërcënonte Turqinë për t’i mbajtur 
aleatët larg Ballkanit. Ajo kërkoi marrëveshje me Turqinë për të mbyllur ngushticat për 
anijet e huaja të luftës dhe për të vënë në to trupa ruse përmes një pakti të mbështetjes së 
ndërsjelltë (2 tetor 1939). Turqit nuk mund ta pranonin këtë propozim, qoftë edhe për 
arsyen e vetme se ai përbënte shkelje të detyrimeve të tyre sipas Konventës së Monrosë 
dhe mund ta fuste vendin në luftë me aleatët. 
 
Më 19 tetor 1939, Turqia hyri në një marrëveshje të mbështetjes së ndërsjelltë me 
Britaninë dhe me Francën. Mirëpo ajo u sigurua për të parandaluar pjesëmarrjen turke në 
luftë përveç rastit nëse interesat e Republikës do të ishin të prekura drejtpërdrejt, si p.sh. 
nga sulmi i ndonjë fuqie evropiane në ndonjë luftë në Mesdhe. Në një rast të tillë, aleatët 
do të ndihmonin Turqinë. Kështu, edhe detyrimet e Turqisë për të ndidhmuar Greqinë 
dhe Rumaninë sipas kushteve të Paktit Ballkanik të paraluftës do të respektoheshin. 
Turqisë iu lejua, gjithashtu, që të përjashtonte çdo veprim ndaj Bashkimit Sovjetik, 
pavarësisht nga detyrimet e tjera të saj. Franca dhe Britania premtuan të jepnin borxhe 
për të ndihmuar Turqinë që të riarmatosej dhe të lante borxhin e saj tregtar. Rusët u 
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treguan tejet kritikë ndaj marrëveshjes, pavarësisht nga fakti se ata vetë ishin të 
përjashtuar prej saj, por përfshirja e tyre me Poloninë e, më vonë, edhe me Gjermaninë i 
ndali ata nga të shprehurit e armiqësisë përmes ndonjë sulmi të hapur. 
 
Ndërsa Lufta II Botërore vazhdonte, uljet, ngjitjet dhe zhvendosjet e saj nuk i lejuan 
Turqisë që të bashkohej me aleatët. Ajo shmangu, gjithashtu, edhe çdo ngatërresë me 
Gjermaninë, duke mbetur, kështu, asnjanëse. Kur Italia pushtoi dhe mori Greqinë (tetor 
1940) dhe Shqipërinë dhe Gjermania, në shkëmbim të kësaj, pushtoi Jugosllavinë, 
Greqinë, Rumaninë dhe Bullgarinë, duke zënë, kështu, Kretën dhe duke bërë përpara për 
në Afrikën Veriore në fillim të vitit 1941, Turqia u veçua gjithnjë e më shumë nga 
kërcënimi gjerman dhe nuk i mbeti ndonjë shpresë mbështetjeje, përveçse nga Rusia, 
qëndrimi i së cilës nuk ishte ende fort i qartë. Gjermania përfaqësohej tani në Ankara nga 
Franc fon Papen (Franz von Papen), që kishe ardhur në Perandorinë Osmane gjatë Luftës 
I Botërore si asistent i Falkenhajnit. Përsa kohë që aleatët dukej sikur do të fitonin, 
përpjekja e tij kyrsore synoi të mbante Turqinë larg bashkimit me ta. Po sapo Gjermania 
filloi të fitonte në Evropë, ai u mundua të forconte marrëdhëniet me Turqinë në mënyra të 
ndryshme. Fitorja e tij e parë u sigurua në fillim të vitit 1941, kur ai mundi ta bindte 
Turqinë që t’u mbyllte ngushticat anijeve të të gjitha vendeve, duke i penguar aleatët që 
të ndihmonin Rusinë, e cila, që nga ai çast, ishte në luftë me Gjermaninë. Ai, më pas, u 
mundua të siguronte lejen e turqve që trupat gjermane të kalonin përmes Turqisë për të 
sulmuar britanikët dhe francezët në Irak, në Siri dhe në Iran, duke premtuar, në 
shkëmbim të kësaj, trojet në Traki dhe garanci për sigurinë e Turqisë. Mirëpo Turqia 
kuptoi se një marrëveshje me të tilla kushte do të thoshte, në thelb, shpallje lufte ndaj 
aleatëve. Kështu, ajo u mjaftua, më në fund, vetëm me një traktat mossulmimi me 
Gjermaninë (18 qershor 1941), që, në mënyrë të veçantë, i përjashtonte detyrimet e marra 
përsipër më parë nga palët. Gjermania, pas sulmit të saj ndaj Rusisë (22 qershor 1940), i 
rriti kërkesat e saj ndaj Turqisë duke u munduar të sigurojë prej saj furnizimin me lëndë 
të para, veçanërisht me manganez dhe krom, por turqit ia dolën të shmangnin marrjen 
përsipër të një detyrimi të tillë, duke thënë se ishin marrë vesh më parë për t’ia dërguar 
Britanisë këto lëndë. Në përfundim, Turqia u tregua e aftë t’u shiste metale të tilla të dyja 
palëve me çmime shumë të larta, duke mos i prishur marrëdhëniet me asnjërën prej tyre. 
Një marrëveshje tregtare me Gjermaninë (9 tetor 1941) siguronte pak krom në shkëmbim 
të pajisjeve luftarake, por asgjë më shumë. Në vitin 1942, Fon Papeni ushtroi edhe një 
herë trysni ndaj turqve për të siguruar të drejta kalimi për në lindje, duke nxjerrë në pah 
pretendime të reja të rusëve për ngushticat, të drejtuara Gjermanisë gjatë kohës që kishin 
qenë aleatë të saj, si dhe duke nxitur panturanianët e mbijetuar në Turqi për të minuar 
Bashkimin Sovjetik duke ngritur pakicat turke në revolta. Turqia e shmangu një 
përfshirje të fundit të saj me pretekstin se veprime të tilla, nëse mbështeteshin nga qeveria 
e saj, mund të sillnin si pasojë masakrimin nga ana e rusëve të të gjithë popullsisë turke, 
veçanërisht tani që armenët ishin bërë shumë të fuqishëm brenda Partisë Komuniste. Si 
rrjedhojë, gjithçka që Gjermania mundi të siguronte ishin marrëveshje të reja tregtare, 
ndërsa Turqia mundi të shmangte marrjen përsipër të çdo detyrimi që mund të sillte një 
çarje të hapur mes saj dhe aleatëve perëndimorë. Aleatët, ndërkohë, nxisnin asnjanësinë e 
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Turqisë, pasi ata prej kohësh nuk ishin më në gjendje të ndihmonin Turqinë nëse ajo 
hynte në luftë të hapur në krah të tyre.823 
 
Po ndërsa Turqia arriti të ruante një asnjanësi aspak të lehtë, gjendja e saj e brendshme 
ekonomike u përkeqësua me shpejtësi si pasojë e luftës. Për shkak të kërcënimeve të 
dukshme për pushtim, në fillim nga Rusia e më pas nga Gjermania, Inënysë iu desh të 
mobilizonte ushtrinë turke, duke vënë më shumë se një milionë njerëz nën armë dhe duke 
dyfishuar pjesën e ushtrisë në buxhet. Mobilizimi qe një ngarkesë e tmerrshme për një 
ekonomi që, para së gjithash, nuk kishte qenë mjaft e fuqishme. Tërheqja e mijëra 
njerëzve nga puna dhe veprimtaria prodhuese e uli ndjeshëm prodhimin bujqësor dhe 
industrial, ndërsa veprimet luftarake dhe bllokadat në Mesdhe e ndalën rrjedhën e 
shumicës së imorteve dhe të eksporteve, duke shkaktuar mungesa të rënda në shumicën e 
mallrave dhe të pjesëve të këmbimit, si dhe duke e mbajtur Turqinë larg prej shumë 
tregjeve të saj të huaja. Forcat e armatosura sollën një burim të ri konkurrence mbi 
tregun, duke marrë të mirat që u nevojiteshin civilëve. Pati mungesa të mëdha të mallrave 
dhe një inflacion i egër, i karakterizuar nga rritja e indeksit të përgjithshëm të çmimit në 
Stamboll nga 101.4, që ishte në vitin 1939, në 232.5 në vitin 1942 dhe 354.4 në vitin 
1945, ndërsa indeksi i çmimit të ushqimit u rrit nga 100, që ishte në vitin 1938, në 1113 
në vitin 1944, përpara se të binte në 568.8 në vitin 1945, për shkak të rihapjes së 
Meshdeut në vitet e vona të luftës.824 Prodhimi i përgjithshëm kombëtar ra gjatë luftë nga 
7690.3 në 5941.6 milionë lira turke, ndërsa të ardhurat për frymë ranë nga 431.53 në 
316.22 lira gjatë po atyre viteve, çka përbën një me tkurrje thuajse një të katërtën.825 
 
Qeveria u mundua të gjejë zgjidhje nga më të ndryshmet për të zgjidhur problemet e saj 
financiare. Ligji Kombëtar i Mbrojtjes i vitit 1940 i lejoi asaj t’i shtrengonte qytetarët që 
të bënin punë të detyruar në miniera dhe në uzina, duke shkaktuar pakënaqësi, por, të 
paktën, duke krijuar mundësinë e përballimit të nevojave të ushtrisë.826 Prodhimi, tregtia 
e jashtme dhe të ardhurat e qeverisë ranë ndërsa shpenzimet ushtarake u rritën. Buxhetet 
e luftës të qeverisë ishin gjithnjë e më shumë në gjendje deficiti.827 Përpjekjet për të 
përballuar krizën duke shtypur para të reja dhe duke thelluar borxhin e brendshëm vetëm 
sa ushqyen inflacionin. Në vitin 1942 u imponua një taksë prej 10 për qind mbi 
prodhimin bujqësor, por ajo, në vetvete, nuk ishte e mjaftueshme. Përpjekjet për të 
racionuar mallrat nuk qenë të suksesshme, pasi si tregtarët e pakicës, ashtu edhe blerësit 
mundeshin t’u bënin bisht kontrolleve dhe të krijonin një treg të zi në lulëzim. 
Dyqanxhinjtë dhe tregtarët e shumicës korrnin fitime tejet të larta në kurriz të popullsisë 
së acaruar, e veçanërisht të nëpunësve civilë, rrogat e të cilëve ishin ulur shumë në 
mënyrë që qeveria të mund të përmbushte qëllimet e saj. 
                                                 
823 “Documents on German Foreign Policy”, 1918 – 1945, seritë D, vëllimet V-X, 
Uashington, DK, 1953 – 1964. 
824 IY, XVII (1944) f. 220, 228. 
825 IY, 1963, f. 42. 
826 Düstur3, XXI, 443; RG 2892. 
827 IY, XVII, 249; Hershlag1, f. 201. 
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Të gjitha këto vështirësi e dështime prekën majën me Taksën mbi Kapitalin (Varlık 
Vergisi), të miratuar nga Kuvendi më 11 nëntor 1942. Ajo u caktua për të tatuar atë 
pasuri tregtare që më parë nuk ishte tatuar nga Republika, si dhe për të zbutur spiralen e 
inflacionit. Metoda e përdorur ishte krejt e ngjashme me masat tatimore të përdorura në 
vende të tjera të Evropës në atë kohë: një taksë e vetme mbi kapitalin e të gjithë 
pronarëve, të tregtarëve, të fermerëve, të korporatave dhe të të tjerëve që ishin përgjegjës 
për të paguar taksën e fitimeve vjetore. Për shkak të vështirësisë së të siguruarit të 
vlerësimeve të ndershme nga vetë zotëruesit e kapitalit, vlerësimet u bënë nga komitete të 
veçanta vendore, të përbërë nga ekspertë financash të qeverisë, si dhe nga pronarë të 
emëruar dhe që përgjigjeshin përpara bashkive. Vendimet e tyre nuk mund të apeloheshin 
dhe ata që nuk i plotësonin detyrimet u nënshtroheshin gjobave të interesave dhe, nëse 
mospërmbushja e detyrimeve zgjaste shumë, shkohej deri në konfiskim të pronës, në 
arrestim dhe në shpërngulje në kampet e punës. Shumica e turqve myslimanë e vlerësuan 
taksën si një detyrim patriotik dhe e paguan atë. Mirëpo shumë qytetarë jomyslimanë dhe 
të huaj që jetonin në Turqi nuk e çmonin këtë vend si atdheun e tyre dhe bënë gjithçka që 
mundën për të fshehur mallin e për të shmangur taksën. Kjo bëri që komitetet e vlerësimit 
t’i rrisnin vlerat e pagesës për kapitalin e jomyslimanëve më shumë nga ajo që dukej, 
nisur nga hamendjet për fshehjen e tij. Ndërsa shumë jomyslimanë, në të vërtetë, e 
paguan taksën e tyre në të njëjtën masë me myslimanët, të tjerë, pasuria e të cilëve, në të 
vërtetë, nuk ishte e mjaftueshme ose që nuk dëshironin ta prodhonin atë në asnjë rrethanë, 
u shtrënguan të shesin të gjithë veprimtarinë prodhuese e tregtare apo pasurinë e tyre ose 
pjesë të saj për të paguar taksën. Në përfundim, pakicat, duke qenë se përbënin pjesën më 
të madhe të bashkësisë tregtare në Stamboll, paguan pjesën më të madhe të taksës, afro 
53 për qind të grumbullimit të përgjithshëm prej 315 milionë lirash turke, ndërsa 
myslimanët paguan 36.5 për qind dhe shtetasit e huaj 10.5 për qind. Këta të fundit, që në 
mënyrë të gabuar pretendonin se myslimanët nuk paguanin asgjë, ose paguanin vetëm një 
sasi shumë të zvogëluar, e akuzuan qeverinë për paragjykime, argument ky që u pranua 
me shpejtësi nga bota e jashtme. Pasoja afatgjatë e kësaj takse ishte nxitja e 
jomyslimanëve që t’i zhvendosnin investimet dhe veprimtaritë e tyre tregtare në vende të 
tjera sapo iu krijua një mundësi e tillë pas luftës, duke u lënë, kështu, në ngarkim 
myslimanëve pjesën më të madhe të veprimtarisë tregtare në vitet që pasuan.828 
 
I vetmi rrjedhim ekonomik pozitiv i luftës erdhi në dy vitet e fundit (1943 – 1945), kur 
Turqia, pas afrimit të mëtejshëm me aleatët perëndimorë, filloi të përfitonte ndihma në 
formë borxhesh për të rritur prodhimin dhe eksportet, si dhe grumbulloi një sasi të 
mjaftueshme të kredisë së huaj për të financuar një pjesë të madhe të rigjallërimit 
ekonomik të pasluftës. Në dhjetor 1942, britanikët filluan të ushtrojnë trysni mbi Turqinë 
që ajo të futet në luftë në krah të aleatëve, por Çërçilli pranoi që Turqia, më parë, duhej të 
armatosej plotësisht. Armët dhe këshilltarët ajrorë të aleatëve filluan të vijnë në Turqi në 

                                                 
828 I vetmi diskutim mbi taksë, Faik Ötke, “Varlık Vergisi Faciası”, Stamboll, 1951, është 
tej mase kritik ndaj qeverisë. Shih, gjithashtu, E. C. Clark, “The Turkish Varlik Vergisi 
Reconsidered”, “Middle Eastern Studies”, 7 (1972), 205 – 206; L. V. Thomas dhe R. N. 
Frye, “The United States and Turkey and Iran”, Kembrixh, Mass., 1952, f. 94 – 95. 
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vitin 1943, por Inënyja vazhdoi përsëri të qëndronte i tërhequr për shkak të frikës krejt të 
justifikueshme se Gjermania mund të bombardonte Stambollin pa iu trembur shpagimit 
nga ana e aleatëve. Aleatët i vlerësonin ngurrimet e Turqisë, por në konferencat e Moskës 
e të Teheranit (tetor – nëntor 1943) ata vendosën që të ushtronin trysni mbi turqit për 
hyrjne e tyre në luftë sa më shpejt që të ishte e mundur. Inënyja vazhdoi të shmangej deri 
në pranverën e vitit 1944, kur dështimi gjithnjë e më i shpejtë i Gjermanisë e shtyu atë të 
shkëpuste lidhjet ekonomike dhe politike që kishte krijuar fon Papeni dhe, më në fund, t’i 
shpallte luftë Gjermanisë më 23 shkurt 1945, pikërisht në kohën e duhur për t’u bërë 
anëtar themelues i Kombeve të Bashkuara. 
 
 
 
Kriza e pasluftës 
 
Fundi i luftës në Evropë nuk do të thoshte se lufta kishte mbaruar edhe për Turqinë. Pas 
Luftës II Botërore, Republikës iu deshtë mbrohej ndaj komisarëve që ishin shumë të 
interesuar për përmbushjen e planeve imperialiste të carëve. Qysh përpara shpalljes së 
luftës ndaj Gjermanisë, Turqia i kishte hapur ngushticat për furnizimet aleate për Rusinë 
(12 janar 1945), por rusët kishin shumë pak vullnet për të harruar mbylljen e mëparshme 
dhe për të qenë miq të Turqisë. Më 21 mars, rusët shfuqizuan traktatin e miqësisë dhe të 
mossulmimit, të nënshkruar me Turqinë në vitin 1925. Në të njëjtën kohë, sapo filluan të 
shtrijnë sundimin e tyre mbi shtetet e Evropës Lindore, ata kërkuan rikthimin e Karsit dhe 
të Ardahanit në lindje dhe të pjesëve të Traksië Bullgarisë, që ishte tashmë nën kontrollin 
komunist. Sovjetikët kërkuan, gjithashtu, rishikimin e Konventës së Monrosë për t’i 
siguruar vetes kalim të lirë nëpër ngushtica në luftë e në paqe, si dhe për të vendosur baza 
ushtarake përgjatë Bosforit e Dardaneleve. Në vitin 1946, qeveria sovjetike vazhdoi të 
ushtronte trysni mbi turqit për të nënshkruar një marrëveshje, si dhe t’u rikthehej 
veprimeve të saj pas Luftës I Botërore duke botuar dokumente të zgjedhura për të treguar 
simpatinë e turqve ndaj nazistëve. Qeveria turke i kundërshtoi kërkesat e rusëve dhe kur 
grupet komuniste në vend filluan të agjitojnë për lëshime, ata u shtypën. Trysnia e Rusisë 
u shtua. Rusët filluan, gjithashtu, të mbështesin guerilasit komunistë në Greqi dhe duke 
marrë parasysh taktikat e mëparshme në Ballkan e në Iran, dukej shumë e mundshme që 
të pasonte ndonjë sulm mbi Turqinë. 
 
 
 
Turqia bashkohet me Perëndimin 
 
Pikërisht në këto rrethana, më 12 mars 1947, presidenti Harri Truman (Harry S. Truman) 
i propozoi Kongresit një progam për t’i siguruar edhe Turqisë, edhe Greqisë mbështetje 
ushtarake dhe ekonomike për t’u ndihmuar që të mbrohen nga rusët, si pjesë e Doktrinës 
Truman, të zhvilluar për t’i qëndruar imperializmit të mëtejshëm sovjetik, si një element 
thelbësor i sigurisë amerikane. Vendimi i Kongresit për të dhënë mbështetjen e kërkuar 
shënoi fillimin e një përfshirjeje në rritje të Amerikës në sigurinë dhe në zhvillimin 
ekonomik të Turqisë, çka do të kthehej në një element themelor të politikave të të dyja 
vendeve në tre dhjetëvjeçarët e ardhshëm. Ekspertët ushtarakë amerikanë erdhën në 
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Ankara për të zhvilluar bisedimet që çuan në marrëveshjen turko-amerikane për ndihmën 
dhe bashkëpunimin ushtarak, të ratifikuar në Ankara më 1 shtator 1947. Duke filluar që 
nga viti 1948, Turqia filloi të merrte pajisje dhe ndihma ushtarake për të ngritur sistemet 
e saj të transportit, të cilat shpejt e kthyen ushtrinë e saj në një forcë të rëndësishme. Plani 
marshall, i shpallur më 5 qershor 1947, si dhe pranimi i mëpasëm i Turqisë në 
Oganizatën për Bashkëpunim Ekonomik Evropian, i forcuan edhe më tej lidhje e saj me 
Shtetet e Bashkuara (16 prill 1948), gjë që çoi në një marrëveshje të drejtpërdrejtë 
ekonomike mes dy vendeve (8 qershor 1948), e cila u kthye në një shtyllë të dytë të 
marrëdhënieve mes tyre. Ndihmesa ushtarake turke në Kore, duke filluar në qershor 
1950, si dhe hyrja e mëpasme në Traktatin e Atlantikut të Veriut (18 shkurt 1952), pas 
kapërcimit të kundërshtimeve fillestare të britanikëve dhe të francezëve për shtrirjen e 
angazhimeve të tyre strategjike, e bënë Turqinë një pjesë të pandashme të përpjekjeve të 
përbashkëta të vendeve perëndimore për t’u vetëmbrojtur nga ekspansioni rus dhe i 
suguruan asaj një vend të sigurtë me anëtarësi të plotë në aleancën perëndimore. Kjo i 
dha fund veçimit që kishte nisur gjatë Luftë II Botërore. Bashkëpunimi ekonomik dhe 
ushtarak me Perëndimin vazhdon të mbetet baza e politikës së jashtme të Turqisë dhe një 
shtyllë e rëndësishme e mbrojtjes perëndimore deri në ditët tona. 
 
 
 
Liberalizmi i ri 
 
Hyrja e Turqisë në botën perëndimore pas luftës shkoi krahas qëndrimeve e politikave të 
reja dhe më liberale dhe ekonomike në vend. Lufta i kishte zhvilluar dhe nxjerrë kaq 
shumë në pah klasat dhe grupimet e ndryshme mes popullsisë turke, saqë nuk ishte më e 
mundur t’i kënaqje të gjitha ato brenda kufijve të një partie të vetme apo nën sundimin 
autoritar që kishte mbajtur Ataturku. Politikat e vjetra statiste dhe nevoja për të ruajtur 
kontrolle të rrepta gjatë luftës e kishin rritur tej mase numrin e nëpunësve civilë dhe i 
kishin kthyer ata në një forcë domethënëse politike. Veç kësaj, aty nga fundi i luftës, 
numri i përgjithshëm i atyre që dinin shkrim e këndim ishte rritur me 30 për qind, ndërsa 
në qytete ky numër ishte dyfishuar. Turqia kishte, tashmë, një klasë domethënëse 
intelektuale, kryesisht me bazë në universitete, që ishte në gjendje të ushtronte ndikim në 
opinionin publik dhe në politikën e qeverisë. Një klasë e re e mesme industrialistësh dhe 
afaristësh kishte lindur, gjithashtu, nga zhvillimi ekonomik i viteve 1930, me interesat e 
përbashkëta të mbledhura së toku si rrjedhojë e politikave financiare të kohës së luftës, të 
ndjekura nga qeveria, të cilat, në të vërtetë, i kishin prekur myslimanët në përpjesëtim të 
pasurisë së tyre po aq sa jomyslimanët. Pronarët e tokave në zonat fshatare vazhduan të 
formojnë klasën e tyre të mesme, pjesërisht në aleancë me pronarët në qytete, me 
shpresën e heqjes së kontrolleve të qeverisë që u kufizonin atyre aftësinë për të siguruar 
fitime nga pronat e tyre. Numri i punëtorëve të fabrikave ishte rritur nga 25,000 në vitin 
1923, në afro 300,000 në vitin 1946 dhe të paktën dyfishi i atij numri ishin të punësuar në 
bujqësi dhe në industrinë e vogël. Të gjitha këto grupe lindën nga lufta me një ide të qartë 
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të ekzistencës dhe të interesave të tyre të dallueshme, si dhe me vendosmërinë për të 
përmirësuar gjendjen e tyre nëpërmjet veprimit politik.829 
 
Trysnia që erdhi si rrjedhim, ndikoi te qeveria, si dhe te PRP-ja. Përgjigjja e tyre ishte 
marrja e një sërë masash me karakter liberal që synonin të tregonin se regjimi ekzistues 
mund të vazhdonte të përqendrohej në zgjidhjen e të gjitha interesave, siç kishte bërë që 
nga vendosja e Republikës. Për të kënaqur puëntorët e qyteteve, u shfuqizuan ndalimet që 
ekzistonin për sindikatat dhe ekzistenca e statusi i tyre ligjor u kodifikuan në vitin 1947, 
me Ligjin per Sindikatat,830 që lejoi bashkimet e punëtorëve e të nëpunësve, por nuk i 
shfuqizoi ndalimet e vjetra të grevave dhe të mbylljeve të fabrikave. Fakti se punëtorët, 
në të vërtetë, ishin të interesuar për veprim të përbashkët tregohet nga ngritja e qindra 
organizatave të tilla në një kohë shumë të shkurtër. Gati 75,000 punëtorë u përfshinë në 
bashkime sindikale aty nga fundi i vitit 1949, çka mbetej një masë e vogël në krahasim 
me numrin e përgjithshëm, por që, sidoqoftë, përbënte një fillim shumë domethënës.831 
Veç kësaj, tani u ngrit Ministria e Punës (Çalışma Bakalığı) për të ndjekur interesat e 
tyre.832 Ajo siguroi miratimin e një numri ligjesh për dhënie të ndihmës sociale pas 
sigurimit ndaj aksidenteve, për përfitimet nga amësia, për shkëmbimet e fuqisë punëtore e 
madje edhe për punën 8-orëshe dhe për pagimin e ditëve të pushimit.833 Ndoshta edhe më 
revolucionar ishte sistemi i taksës mbi të ardhurat vetjake (3 qershor 1949), që 
zëvendësoi taksat e vjetra mbi fitimin për një kohë të gjatë,834 me një taksë proporcionale 
nga 15 në 45 për qind, të vendosur mbi pagat, fitimet dhe të ardhurat nga tregtia, pasuria 
e patundshme dhe nga investimet private. Sidoqoftë, u bënë përjashtime ndaj të gjitha të 
ardhurave nga bujqësia, puna shtëpiake, fitimet nga librat, muzika e të tjera, duke ua 
kaluar, kështu, ngarkesën popullsisë së qyteteve edhe më shumë se më parë. Menjëherë 
pas kësaj, Ligji i Tatimit të Korporatës (7 qershor 1945) imponoi një taksë prej 35 për 
qind ndaj fitimeve të korporatave, duke e ulur atë me 10 për qind për shoqëritë e 
bashkëpunuese dhe të kapitalit.835 Shoqëritë e naftës u ngarkuan me një tatim në masën 
50 për qind mbi fitimet e tyre, ndërsa doganat, trashëgimia dhe taksat e akcizës u rritën 
për të rishpërndarë ngarkesën mes grupeve të ndryshme shoqërore turke.836 Së fundi, 
Ligji për Shpërndarjen e Tokës (11 qershor 1945) siguroi shpërndarjen e tokave 
shtetërore dhe të fondacioneve për fshatarët pa tokë, si dhe të çifligjeve private me 
sipërfaqe më të madhe se 200 dynymë. Fshatarëve iu siguruan, gjithashtu, makineri dhe 
                                                 
829 Ky proces është përshkruar më së miri nga Kemal Karpat, “Turkey’s Politics”, f. 98 – 
133. 
830 Düstur3, XXVIII, 929; RG 6542. 
831 Hershlag1, f. 294; Karpat, “Turkey’s Politics”, f. 110. 
832 Düstur3, XXVI, 1228, XXVII, 860; RG 6042, 6219. 
833 Düstur3, XX, 218, XXII, 3, 200, XXVI, 1262, XXXII, 5837; RG 4658, 7885, 4165, 
4736, 6051. 
834 Düstur3, XXX, 1125; RG 7228. 
835 RG 7229. 
836 Hershlag1, f. 199 – 200. 
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farë e mjaftueshme për të kultivuar tokën. Këto masa dobësuan klasën e mesme fshatare 
dhe pronarët e mëdhenj, të cilëve iu lejohej të merrnin kompensim vetëm pasi të 
kapërcenin procedura të gjata e të ndërlikuara.837 
 
Liberalizimi, gjithashtu, u ndie në shumë fusha. Kontrollet e qeverisë mbi shitjet dhe 
çmimet e mallrave të shitura nga tregtuesit privatë u zbutën. Prodhimet e industrive 
shtetërore mund të shiteshin në dyqane me pronësi private. Ligji i Shtypit u përmirësua 
në mënyrë që gazetat të mos ishin më të shtrënguara të pranonin detyrime për qëndrim të 
mirë dhe qeveria nuk mund t’i mbyllte më ato përmes vendimeve të veta, por vetëm 
nëpërmjet kanaleve gjyqësore.838 Ligji për Shoqatat u përmirësua për të lejuar ngritjen e 
shoqërive “mbi baza klasore”, ndërsa do të ishin gjykatat dhe jo qeveria ato që do të 
lejoheshin t’i shpërndanin ato në rast të shkeljeve ligjore.839 Kështu, punëtorët, 
profesionistët dhe, veçanërisht, njerëzit e lajmit mund të formonin organizimet e tyre 
profesionale në vend që të ishin të detyruar të qëndronin në dhoma e sindikata të 
kontrolluara nga qeveria, siç kishte qenë në të shkuarën.840 Universiteteve iu dha 
autonomi në administrimin e brendshëm, si dhe në çështjet e lidhura me arsimin dhe me 
disiplinën. Atyre iu lejua që të zgjedhin vetë rektorët e tyre, të qeverisin përmes senateve 
të zgjedhura të universiteteve dhe të formojnë komitetet e tyre disiplinore për të gjykuar 
fakultetet dhe studentët në rastet e shkeljes së rregulloreve universitare. Mirëpo financat e 
tyre mbetën nën kontrollin e qeverisë. Në vitin 1948, kur qeveria deshi të shkarkojë katër 
profesorë të sociologjisë në Universitetin e Ankarasë për shkak të pikëpamjeve të tyre 
marksiste, iu desh ta bënte këtë përmes rrugëve të ndërmjetme, duke shfuqizuar 
mbështetjen buxhetore për rrogat dhe kurset e tyre, duke qenë se këshillat e universitetit 
kundërshtuan të bindeshin. Kjo, natyrisht, krijoi një precedent për sulme mbi lirinë e 
universiteteve në vitet e mëvonshme, por në atë kohë përbënte një përjashtim dhe u lejua 
në mënyrë që të mbroheshin universitetet turke nga çdo depërtim komunist që kishte 
ndihmuar në dhënien fund të pavarësisë së fqinjëve të Turqisë në Ballkan.841 
 
 
 
Lindja e opozitës politike: Partia Demokratike 
 
Të gjitha këto masa i ndihmuan punëtorët dhe intelektualët e Turqisë, por ato i rritën 
kërkesat përtej gatishmërisë së qeverisë për t’i kënaqur ato. Punonjësit e qyteteve ishin të 
kënaqur me sindikatat e reja dhe me përfitimet e tyre, por ata dëshironin rritje pagash dhe 
të drejtën për grevë, ndërsa punësuesit e tyre u kundërviheshin lëshimeve që tashmë ishin 
                                                 
837 Düstur3,XXVI, 1169; RG 6032. 
838 Düstur3, XXVII, 1322; RG 6336. 
839 Düstur3, XXVII, 1320. 
840 Düstur3, XXVII, 1320. 
841 Ndër të katërt u përfshinë edhe Petrev Naili Boratav dhe Nijazi Berkes, që të dy 
dijetarë të shquar; shih: Walter Weiker, “Revolution”, f. 50; Karpat, “Turkey’s Politics”, 
f. 372 – 373. 
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bërë. Në fshat, kundërshtimi i pronarëve të trojeve e kufizoi shpërndarjen e vërtetë të 
tokës ashtu siç e lejonte ligji. Intelektualët, veçanërisht ata të universiteteve, kërkonin 
shumë më tepër liri politike e kulturore nga sa kishin pasur, ndërsa nëpunësit civilë 
kundërshtonin çdo masë që kërcënonte të kufizonte pozitën e tyre tradicionalisht të 
privilegjuar. Si pasojë, erdhi një rritje e veprimtarisë politike, në fillim brenda PRP-së 
dhe më pas jashtë saj. Edhe lindja e një shtypi konkurrues popullor e të pavarur bëri të 
mundur për shumë grupe të pakënaqura që të shprehin pikëpamjet e tyre dhe të fitojnë 
mbështetje të gjerë në mbarë vendin. 
 
Opozita ndaj sundimit autoritar të PRP-së kishte lindur edhe brenda vetë partisë pak kohë 
pas vdekjes së Ataturkut, por ajo u ishte nënshtruar nevojave më të ngutshme kombëtare 
gjatë luftës. Sapo u arrit paqja, partia u nda mes konservatorëve që dëshironin të ruanin 
pozitën e privilegjuar si vegël për modernizimin dhe një grup më liberal, që kuptonin se 
demokratizimi dhe liberalizimi i mëtejshëm ishin thelbësorë nëse Turqia dëshironte të 
zinte vendin e saj mes vendeve të tjera të përparuara. Pavarësisht nga të gjitha masat 
liberale që pasuan, pati gjithmonë të tjerë që dëshironin të shkohej më tej. Të udhëhequr 
nga katër anëtarë të shquar të partisë – Xhelal Bajar (Celal Bayar) ish-kryeministër dhe 
ministër i financave, Fuat Qyprili (Fuat Köprülü), historian e shquar, si dhe dy deputetë, 
Adnan Menderes dhe Refik Koraltan – ata e lanë të gjithë bashkë PRP-në në fund të vitit 
1945, duke siguruar mbështetje nëpërmjet përpjekjeve të gazetës “Vatan”, të botuar nga 
Ahmet Emin Jallmani (Ahmet Emin Yalman) dhe më 7 janar 1946, ata formuan Partinë 
Demokratike (Demokrat Parti) për të mbrojtur mendimet e tyre. Demokratët shpallën 
ngritjen e organizatës së tyre kombëtare, por për ta ishte shumë e vështirë që të garonin 
me PRP-në, e cila kishte një lidhje organike me qeverinë dhe mbërrinte te njerëzit 
drejtpërdrejt, përmes kontrollit të saj mbi Shtëpitë e Popullit. Disa anëtarë të PRP-së 
deshën ta shtypin partinë e re që në lindje, por Inënyja e mbrojti fuqishëm të drejtën e sa 
për t’u organizuar dhe, në të vërtetë, ia doli mbanë të siguronte ndryshime në ligjin për 
zgjedhjet për të mundësuar fshehtësinë e votimit. Demokratët druheshin se kjo nuk ishte e 
mjaftueshme, pasi qeveria ende kontrollonte aparatin e zgjedhjeve dhe numërimin e 
votave, por megjithatë vendosën të merrnin pjesë në zgjedhjet e vitit 1946 për shkak të 
mbështetjes së jashtëzakonshme popullore që lindi në përgjigje të thirrjes së tyre. 
 
 
 
Zgjedhjet kombëtare të vitit 1946 
 
Turqia tani po provonte fushatën e saj të parë zgjedhore dhe kjo po shoqërohej me një 
entuziazëm e pjesëmarrje shumë të madhe popullore. Demokratët tërhoqën shpejt 
mbështetjen e të gjitha grupeve të pakënaqura në vend, megjithëse shumë prej këtyre e 
kishin të vështirë të merreshin vesh me njëri-tjetrin. Duke ngritur zërin veçanërisht 
kundër inflacionit të vazhdueshëm, rasteve të panumërta të tiranisë dhe qorrollisjeve 
burokratike që kishin ngjarë gjatë viteve të gjata të sundimit të PRP-së, demokratëve u 
mungoi koha për të zhvilluar një program sistematik të vetin dhe nuk shkuan përtej 
premtimeve për të punuar më mirë se kundërshtarët e tyre. Ata u ndihmuan nga 
mbështetja e marshallit Fevzi Çakmakut, një ndër heronjtë e fundit që jetonin ende që nga 
Lufta e Pavarësisë. Ai u bashkua me demokratët për shkak të zemërimit nga vendimi i 



 515 

qeverisë për ta nxjerrë atë në pension pas 23 vjetësh shërbimi, për t’i dhënë ushtrisë një 
komandë më të re e më energjike. 
 
Pavarësisht nga gjallëria, në zgjedhjet e mbajtura më 21 korrik 1946, PRP-ja siguroi një 
fitore në shkallë të gjerë, duke siguruar 395 vend në Kuvendin e Madh Kombëtar, 
krahasuar me 64 për demokratët dhe 6 për kandidatët e pavarur. Demokratët fituan 
shumicën e vendeve nga Stambolli – 18 prej 27 të mundshmeve – por PRP-ja korri frytet 
e viteve të tëra të propagandës në fshat, si dhe lëshimet e mëdha në taksa që i ishin bërë 
popullsisë fshatare. Pati, gjithashtu, shumë akuza për mashtrime zgjedhore të qeverisë, të 
cilat duket se nuk ishin të pambështetura. PRP-ja ishte më shumë sesa një organizatë 
politike. Për shumë prej anëtarëve të saj, ajo përbënte një fe. Ajo ishte vetë jeta e tyre, 
ishte kombi – dhe shumë prej tyre shfrytëzuan postet për të tjetërsuar përfundimet e 
zgjedhjeve pavarësisht nga urdhërat e Inënysë për të kundërtën. Sidoqoftë, zgjedhjet u 
zhvilluan përpara se demokratët të kishin vërtet mundësi për të siguruar një mbështetje 
masive mbarëkombëtare dhe kandidatët e tyre të bëheshin të njohur, ndaj edhe ka shumë 
të ngjarë ata t’i kishin humbur ndjeshëm zgjedhjet edhe sikur ato të ishin zhvilluar në 
ndershmëri të plotë.842 
 
 
 
Beteja e demokratëve për të mbijetuar 
 
Demokratët tani iu shtruan punës për të ndërtuar programin dhe organizmin e tyre për të 
konkurruar me sukses më të madh në zgjedhjet e ardhshme, të caktuara për t’u zhvilluar 
në vitin 1950. Këto qenë 4 vite të vështira, gjatë të cilave u kërcënua vazhdimisht edhe 
vetë ekzistenca e opozitës prej grupeve radikale të PRP-së. Kryeministri i ri, Rexhep 
Peker (Recep Peker, 1946 – 1947) u vu në krye të atyre që nuk ua kishte ënda aspak 
ekzistencën e opozitës. Ai mori, gjithashtu, shumë masa me karakter liberal që synonin t’i 
mbyllin gojën opozitës dhe të tregonin se ekzistenca e saj nuk ishte fare e nevojshme. 
Veç kësaj, për të stabilizuar ekonominë dhe për të sjellë uljen e çmimeve, ndalimet e 
importeve të kohës së luftës, kryesisht, u hoqën dhe një pjesë e madhe e valutës së 
grumbulluar gjatë luftës nga shitjet e kromit e të magnezit u përdor për të importuar 
kapital dhe mallra civile. Lira turke, gjithashtu, u zhvlerësua në masën 2.80 dollarë për të 
përmbushur rregullat e konferencës ndërkombëtare të Breton Vudsit (Bretton Woods), e 
cila caktonte dhe rregullonte shkëmbimet ndërkombëtare të valutave në botën e pasluftës. 
Kjo solli një rritje të përgjithshme të çmimeve, që e mjeroi publikun tej mase, më shumë 
nga ç’kishte ndodhur gjatë luftës. Përsëri ishin tregtarët ata që po fitonin shuma 
marramendëse dhe shumica e importeve ishin mallra luksi, të cilat vendi mezi mundej t’i 
përballonte në krahasim me nevojën për zhvillimin e ekonomisë së tij.843 Kjo u dha 
anëtarëve demokratë të Kuvendit, të kryesuar nga Menderesi, një mundësi për të siguruar 
një emër të mirë e për t’u bërë të njohur përmes sulmeve ndaj qeverisë. Në mungesë të 
një tradite të opozitës së përgjegjshme, debatet nuk ishin gjithmonë konstruktive. 

                                                 
842 Karpat, “Turkey’s Politics”, f. 160 – 164. 
843 Karpat, “Turkey’s Politics”, f. 172 – 173. 
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Demokratët, nganjëherë, sulmonin vetëm për të arritur përfitim politik, pa marrë parasysh 
në të vërtetë çështjet. Pekeri u kundërpërgjigj me masa shtypëse, duke zgjeruar ligjin 
ushtarak, duke shpërndarë socialistët e komunistët dhe duke iu afruar edhe shpërndarjes 
së demokratëve, por ai u përmbajt nga Inënyja, që shfrytëzoi lidhjen e re me Shtetet e 
Bashkuara për të për të mbështetur regjimin liberal pavarësisht nga pasojat për partinë e 
tij. Më në fund, ai siguroi mbështetje të mjaftueshme brenda partisë për ta detyruar 
Pekerin që të jepte dorëheqjen (1 shtator 1947), duke e zëvendësuar atë me një regjim më 
liberal e më tolerues, të drejtuar nga Hasan Saka 1947 – 1949), që punoi për të vendosur 
një sistem të vërtetë demokratik që do t’i trajtonte njëlloj të gjitha partitë në shkëmbim të 
respektit nga ana e tyre për institucionet dhe idealet themelore të qeverisë.844 
 
Kështu, edhe PRP-ja tani u liberalizua. Shtëpitë e Popullit filluan të shihen gjithnjë e më 
tepër si qendra kulturore në përdorim të publikut të gjerë, sesa si qendra partie. Ndërsa 
Inënyja mbeti kryetar i PRP-së, udhëheqja e vërtetë iu dorëzua nënkryetarit për të nisur 
procesin e ndarjes së partisë nga qeveria. Këshilli i PRP-së, më parë i kufizuar vetëm me 
bashkëpunëtorët e ngushtë të presidentit dhe të kryeministrit, tani u zgjodh nga të gjithë 
anëtarët, nga mesi i tyre, dhe, në shkëmbim, zgjodhi sekretarin e përgjithshëm si dhe 
Komitetin Qendror Ekzekutiv. Delegatët e konventave të PRP-së tani u zgjodhën nga 
organizatat vendore dhe jo më nga sekretariati qendror. Ndarjet mes konservatorëve dhe 
liberalëve në parti vazhduan, por duke qenë se opinioni publik u bë më i rëndësishëm, 
ndikimi i përfaqësuesve të popullit u rrit. Për herë të parë PRP-ja filloi të vepronte sikur 
t’i duhej të fitonte miratimin popullor për të mbetur në pozitën qeverisëse më fort se të 
ishte një agjent autokratik i një presidenti autokratik. Sapo kërcënimi i veprimit qeveritar 
pushoi së ekzistuari, elementët e pabarabartë në Partinë Demokratike filluan, gjithashtu, 
të largoheshin, duke çuar në një radhë dorëheqjesh e shkarkimesh. Shumica, e udhëhequr 
nga themeluesit e partisë, zbatoi disiplinë partie për të larguar kundërshtarët e tyre dhe 
pastaj punoi për të ngritur një organizim të fortë të partisë në mbarë vendin. Të 
përjashtuarit krijuan partinë e tyre, të quajtur Partia e Kombit (Millet Partisi), të 
udhëhequr nga Osman Bylykbashi (Osman Bölükbaşı), në gjirin e së cilës u përfshi edhe 
Fevzi Çakmaku. Kjo parti tërhoqi më shumë elementë konservatorë dhe fetarë nga të dyja 
partitë kryesore duke shpallur mbështetjen e saj për t’i dhënë fund kapitalizmit shtetëror, 
për uljen e taksave, për theksimin e iniciativës dhe të punës individuale, si dhe për një 
ngritje të standardeve morale përmes një programi nacionalist dhe fetar arsimimi dhe 
përmes vënies së theksit në vlerat e familjes.845 
 
Ekzistenca e Partisë së Kombit dhe liberalizimi i PRP-së, më në fund, e detyruan Partinë 
Demokratike të përcaktonte programin e saj. Ajo ushtroi trysni mbi qeverinë që 
makineria e zgjedhjeve t’i dorëzohej pushtetit gjyqësor, kërkoi rritjen e lirisë politike dhe 
ekonomike dhe bëri thirrje për mbështetjen amerikane për të ndihmuar në ngritjen e 
standardeve të jetesës më shumë sesa për ngritjen e forcave të armatosura.846 Si përgjigje 
ndaj gjithë kësaj, PRP-ja ngriti qeverinë e re të Shemsetin Gynalltajit (Şemsettin 
                                                 
844 Karpat, “Turkey’s Politics”, f. 188 – 203. 
845 Tunaya, f. 712 – 715; Karpat, “Turkey’s Politics”, f. 219 – 220. 
846 Karpat, “Turkey’s Politics”, f.220 – 228. 
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Günaltay) në vitin 1949, qe premtoi jo vetëm zgjedhje të lira, por edhe shumë prej të 
njëjtave gjëra që mbronte opozita, përfshirë vendosjen e fesë si lëndë fakultative në 
shkollat fillore, nxitjen e sipërmarrjes private, të reformës së taksave dhe të projekteve 
ekonomike për të ndihmuar masat. 
 
 
 
Zgjedhjet e vitit 1950 
 
Ligjet e reja për zgjedhjet e dobësuan aftësinë e qeverisë për të shtypur opozitën, duke u 
dhënë, kështu, mundësi të gjitha partive që të bëjnë fushatë për çështjet e veta. PRP-ja 
premtoi të përmirësonte ashpërsitë e statizmit, të nxiste sipërmarrjen private, të rriste 
kredinë bujqësore, të nxiste kapitalin e huaj, të siguronte reforma tatimore dhe të 
kufizonte inflacionin. Ajo pranoi, gjithashtu, të krijonte një senat për të zbutur shumicën 
në Kuvend dhe për të hequr gjashtë parimet e Qemalizmit nga kushtetuta, megjithëse ato 
do të mbeteshin pjesë e objektivave të vetë partisë. Tashmë si një parti konkurruese, PRP-
ja u ofronte masave atë që ato dëshironin: më shumë shkolla, kredi, pajisje për fermat, 
farëra dhe ujë në fshat, shtëpi, rrugë, telefon dhe elektricitet në qytet. Demokratët 
vazhduan të përqendruan në kritika ndaj PRP-së. Veç kësaj, ata kërkuan t’i jepet fund 
monopoleve qeveritare, të nxitet sipërmarrja private dhe të balancohet buxheti e të ulen 
taksat për të zgjidhur problemet ekonomike të vendit. Ata premtuan, gjithashtu, se do t’i 
jepnin fund monopolit të pushtetit, të garantuar nga Kuvendi, dhe se do të barazonin me 
të pushtetin ekzekutiv dhe atë gjyqësor sipas shembullit amerikan, në mënyrë që të 
vendosnin një demokraci më të paanshme. Partia e Kombit vazhdoi të theksonte një qasje 
më shumë konservatore e fetare në fushatën e saj, pasi sipërmarrja e lirë ishte marrë 
përsipër gjerësisht nga demokratët.847 
 
Fushata e vitit 1950 qe shumë më e rregullt dhe e sigurt sesa ajo e vitit 1946. Nuk pati 
ndërhyrje ndaj opozitës dhe kjo u mundësoi demokratëve që të organizohen veçanërisht 
në fshatra për herë të parë dhe të sigurojnë mbështetje nga të gjithë ata që kishin ngritur 
ankesa gjatë viteve të gjata të sundimit të PRP-së. Fshatarët donin më shumë tokë, 
pronarët e tokave shpresonin për më pak kufizime, punëtorët mbronin mendimin për më 
shumë ligje për mirëqenien e tyre dhe për pagesa më të larta, nëpunësit dëshironin më 
shumë liri nga kontrolli i qeverisë, intelektualët kërkonin liri të plotë. Të gjithë shihnin në 
platformën e demokratëve atë që u duhej. 
 
Rezultatet e zgjedhjeve (14 maj 1950) habitën edhe vetë demokratët. Nga 90 për qind e 
votuesve që morën pjesë në votime, kandidatët demokratë morën 53.3 për qind të votave, 
PRP-ja vetëm 39.3 për qind, Partia e Kombit 3 për qind dhe të pavarurit e ndryshëm 3.8 
për qind (shih tabelën 6.1). Për shkak të sistemit të distrikteve që ishte në atë kohë në 
fuqi, partia e shumicës merrte të gjitha vendet në secilin; nga një numër i përgjithshëm 
prej 487 vendesh në Kuvendin e Madh Kombëtar, demokratët fituan 82.6 për qind 

                                                 
847 Karpat, “Turkey’s Politics”, f.220 – 241. 
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kundrejt vetëm 12.9 për qind të PRP-së, ndërsa Partia e Kombit fitoi vetëm një vend.848 
Fitorja e demokratëve iu njoh shumë faktorëve, përfshirë ndikimin amerikan, organizimin 
më të mirë e madje edhe të korrave të këqija të vitit 1949, por arsyeja kryesore duket të 
kenë qenë thjesht dështimet dhe armiqësitë e grumbulluara gjatë 25 viteve të sundimit të 
PRP-së. Ndoshta populli i Turqisë, thjesht, vendosi se ishte koha për ndryshim. Cilido që 
të ketë qenë shkaku, kjo ishte një revolucion politik. Partia që kishte fituar pavarësinë e 
vendit dhe u kishte hequr udhë fateve të tij pa opozitë për një çerek shekulli ishte nxjerre 
me forcën e votës jashtë qeverisjes dhe ajo e dorëzoi pushtetin e saj pa ndonjë protestë. 
Në të vërtetë, disa prej anëtarëve të saj kokëngjeshur ende ushqenin shpresa që të ruanin 
pozitat, ndoshta, përmes një ndërhyrjeje të ushtrisë, por Inënyja përdori ndikimin e tij për 
t’u siguruar që kjo nuk do të ndodhte. Ai këmbënguli për të pranuar vullnetin e popullit 
dhe për të hedhur, kështu, themelet për një lloj regjimi demokratik, për të cilin ai dhe 
Ataturku kishin shpresuar prej kohësh. 
 
 
 
Vitet demokratike, 1950 – 1960 
 
Më 29 maj 1950, Kuvendi i ri zgjodhi Xhelal Bajarin president, Adnan Menderesin, 
deputet i Stambollit, kryeministër dhe Fuat Qypriliun ministër të jashtëm. Të tre 
udhëheqësit përfaqësonin përkatësisht gardën e vjetër të nëpunësve civilë, klasën e re të 
mesme dhe intelektualët. Në Kuvend kishte një shumicë të mjaftueshme për t’i 
përmbushur të gjitha premtimet e demokratëve dhe, me mbështetjen e fuqishme 
ekonomike dhe ushtarake amerikane, qeveria e re dukej të kishte një të ardhme 
premtuese. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 6.1: Rezultatet e zgjedhjeve për Kuvendin e Turqisë, 1950 – 1973: partitë kryesore 

 
Partia 1950 1954 1957 1961 1965 1969 1973 
Partia e 
Drejtësisë 

       

Vota    3,527,435 4,921,235 4,229,712 3,197,897 
% e votave    34.8 52,9 46.5 29,8 
Vende në 
kuvend 

   158 240 256 149 

                                                 
848 IY, 1971, f. 143; të dhënat tek Karpat, “Turkey’s Politics”, f. 241, janë disi më të 
ndryshme. 
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Partia 
Republikane 
Popullore 

       

Vota 3,176,561 3,161,696 3,753,136 3,724,752 2,675,785 2,487,006 3,570,583 
% e votave 39.9 34,8 40.6 36,7 28,7 27,4 33,3 
Vende në 
kuvend 

63 31 178 173 134 143 185 

Partia 
Demokratike 

       

Vota 4,241,393 5,151,550 4,372,621    1,275,502 
% e votave 53,3 56,6 47,3    11.9 
Vende në 
kuvend 

420 505 424    45 

Partia e 
Sigurisë 

       

Vota      597,818 564,343 
% e votave      5.3 5.3 
Vende në 
kuvend 

     15 13 

Partia e 
Shpëtimit 
Kombëtar 

       

Vota       1,265,771 
% e votave       11.8 
Vende në 
kuvend 

      48 

Partia e 
Turqisë së 
Re 

       

Vota    1,391,934 346,514 197,929  
% e votave    13,7 3.7 2.2  
Vende në 
kuvend 

   65 19 6  

Partia e 
Punëtorëve 
të Turqisë 

       

Vota     276,101 243,631  
% e votave     3.0 2.7  
Vende në 
kuvend 

    14 2  

Partia e 
Kombit 

       

Vota 250,414    582,704 292,961 62,377 
% e votave 3.1    6.3 3.2 0.6 
Vende në 1    31 6 - 
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kuvend 
Partia 
Fshatare/ 
Partia 
Republikane 
Fshatare 
Kombëtare 

       

Vota  434,085  1,415,390 208,959   
% e votave  4.8  14.0 2.2   
Vende në 
kuvend 

 -  54 11   

Votues të 
regjistruar 

8,905,743 10,262,743 12,078,623 3,924,395 3,679,753 14,788,552 16,798,164 

Numri i 
votuesve 

7,953,055 9,095,617 9,250,949 10,522,716 9,748,678 9,516,035 11,223,843 

Përqindja e 
votuesve 

89.3 88.6 76.6 81.0 71.3 64.3 66.8 

 
Burimi: Türkiye İstatistik Yıllığı 1973, Ankara, 1974, f. 145 
 
 
 
Pushteti dhe udhëheqja e vërtetë i kaloi kryeministrit Menderes dhe jo presidentit, duke 
paralajmëruar, kështu, një regjim, në të cilin qeveria do të ishte vërtet e përgjegjshme 
përpara popullit përmes përfaqësuesve të saj. Sidoqoftë, arritja e demokracisë së vërtetë 
nuk qe edhe aq e thjeshtë. Tre probleme të mëdha ndërlikuan punën e qeverisë, krijuan 
armiqësi të skajshme mes saj dhe PRP-së, tashmë në opozitë, dhe përfundimisht çoi në të 
njëjtën autokraci që ajo e kishte kritikuar aq fuqishëm në të shkuarën. Problemi i parë qe 
ekonomik. Demokratët premtuan rritje të shpejtë ekonomike, të shoqëruar dhe të arritur 
kryesisht nga një çlirim i sipërmarrjes private. Në fillim ata qenë shumë të suksesshëm. 
Sapo u hoqën pengesat, vërshuan investimet nga burime publike e private dhe ekonomia 
u rrit me shpejtësi. Kreditë bankare, për shembull, u rritën nga 1.25 miliardë lira turke në 
vitin 1950 në 7.787 miliardë lira turke në vitin 1957 dhe në 9.522 miliardë lira turke në 
vitin 1960, ndërsa investimet vërshuan në të gjithë sektorët e ekonomisë.849 Prodhimi, 
gjithashtu, u rrit në mënyrë mahnitëse. Në bujqësi, toka e punuar, që kishte mbetur në 
14.5 miliardë hektarë mes viteve 1940 dhe 1950, u rrit në 23.264 miliardë hektarë në vitin 
1960.850 Numri i traktorëve në përdorim u rrit nga 1,756 në vitin 1949, në 42,136 në vitin 
1960!851 Prodhimi i përgjithshëm bujqësor thuajse u dyfishua, nga indeksi 70 në vitin 

                                                 
849 Türkiye İş Bankası, “Review of Economic Conditions”, mars – prill, 1966; Hershlag, 
“Challenge”, f. 333. 
850 IY, 1971, f. 180. 
851 IY, 1963, f. 197. 
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1950, 130 në vitet 1960 – 1961.852 Prodhimi industrial u rrit nga indeksi 100 në vitin 
1948, në 256 në vitin 1960, me pjesën e industrisë përpunuese deri në 279, të industrisë 
ushqimore në 311 dhe të energjisë elektrike në 390!853 Prodhimi i qymyrit u dyfishua. 
Numri i fabrikave, i shtëpive dhe i ndërtesave të tjera u rrit në mënyrë të 
jashtëzakonshme, veçanërisht në qytete. Rrugët e përshtatshme për të gjitha llojet e motit 
u shtrinë nga 9,093 kilometra, që ishin në vitin 1948, në 23,826 kilometra në vitin 1961, 
automjetet tregtare në përdorim u shtuan nga 14,100 në 68,400, automjetet private nga 
8,000 në 45,800.854 Edhe shkalla e rritjes së popullsisë u dyfishua, nga një mesatare prej 
23 për mijë mes viteve 1945 dhe 1950, në 57 për mijë në vitet deri më 1955 dhe 50 për 
mijë në pesë vitet e mëpasme. Kështu, popullsia u rrit bë 24,065 milionë banorë në vitin 
1955 dhe 27.755 më 1960, duke pasqyruar një shkallë në rritje të lindjeve dhe 
përmirësime masive të shëndetit dhe të lehtësive mjekësore.855 Numri i shkollave u rrit 
nga 18,282 në 25,922 dhe ai i studentëve nga 1.785 milionë në 2,932 milionë gjatë një 
dhjetëvjeçari.856 Numri i atyre që dinin shkrim e këndim u rrit nga 33.5 në 43.7 për 
qind.857 Prodhimi kombëtar bruto me çmimet e tregut u rrit nga 496 lira turke në 1,836 
lira turke gjatë një dhjetëvjeçari dhe prodhimi kombëtar, i llogaritur sipas vlerës 
konstante monetare, e cila ishte dyfishuar mes viteve 1927 dhe 1950, u rrit me 50 për 
qind në dhjetëvjeçarin e demokratëve, nga 434 në 601 lira turke. Të ardhurat për kokë u 
rritën nga 96 lira turke (më 1938) në 428 (më 1950) dhe 1,598 lira (më 1960) nëse 
llogariten çmimet e kohës, dhe përkatësisht nga 432 në 434 dhe në 601 lira turke nëse 
llogariten çmimet konstante.858 Fshatrat, qytetet dhe metropoli i Stambollit pësuan 
ndryshime fizike si zgjerime rrugësh, arterie të reja rrugore që depërtuan në vende të 
izoluara, si dhe përhapjen tej mase, si kërpudhat pas shiu, të ndërtesave të shumta. 
 
Statistikat janë mbresëlënëse dhe masa e turqve, natyrisht, përfitoi shumë nga e gjithë 
kjo. Por rritja e jashtëzakonshme ekonomike u arrit me një çmim që, përfundimisht, e 
minoi regjimin dhe kërcënoi seriozisht vetë demokracinë. Buxheti i qeverisë, që kishte 
qenë pak a shumë i balancuar në fundin e viteve 1940, tani ra në borxh kronik, duke 
arritur mesatarisht në 296.5 lira turke borxhe të vonuara në vit, thuajse për qind e të gjitha 
të ardhurave mesatare.859 Borxhi publik thuajse u trefishua, nga 2.565 në 9.342 milionë 

                                                 
852 Hershlag, “Challenge”, f. 350 – 352. 
853 Hershlag, “Challenge”, f. 361. 
854 Hershlag, “Challenge”, f. 366. 
855 IY, 1963, f. 42. 
856 IY, 1971, f. 113. 
857 “Millî Eğitim Hareketleri, 1927 – 1966”, Ankara, 1967; “Millî Eğitim Hareketleri, 
1942 - 1970”, Ankara, 1973. 
858 “Türkiye Millî Geliri. Toplam Harcamaları ve Yatırımları, 1938, 1948 – 1970”, 
Ankara, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü”, 1972, f. 20. 
859 IY, 1963, F. 315; Hershlag, “Challenge”, f. 336 – 337. 
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lira turke mes viteve 1950 dhe 1960.860 Rezerva monetare u rrit me 408 për qind, nga 
1.594 në 9.256 miliardë lira turke, ndërsa të ardhurat kombëtare u rritën në çmim 
konstant me vetëm 200 për qind, nga 8.815 në 16.312 lira turke.861 Ndërsa të ardhurat për 
frymë në çmime konstante u rritën, kjo ndikoi vetëm te disa elementë të popullsisë, 
ndërsa shumica e tyre u vunë përballë rrënimit nga një inflacion masiv. Indeksi i 
përgjithshëm i çmimeve të shumicës u rrit nga 46 në 126 dhe kostoja e jetesës në 
Stamboll nga 54 në 133 gjatë një dhjetëvjeçari.862 Balanca e tregtisë së jashtme, që kishte 
qenë në bilanc pozitiv të vazhdueshëm mes viteve 1930 dhe 1946 dhe që ishte kthyer në 
deficit gjatë katër viteve të fundit të PRP-së për shkak të përpjekjeve të qeverisë për të 
kënaqur kërkesat e konsumatorëve, tani ra në një deficit në rritje, me eksportet në rritje, 
për të qenë të sigurt, nga një vlerë prej 263.4 milionë dollarësh në 320.7 milionë dollarë, 
por me importet në rritje edhe më të madhe, nga 278.4 milionë dollarë në 468.2 milionë 
dollarë. Duhet theksuar, megjithatë, se shumica e këtyre importeve ishin makineri dhe 
lëndë djegëse të nevojshme për të vazhduar zhvillimin ekonomik të vendit dhe se pas 
rënies së demokratëve nga pushteti në vitin 1960, deficiti u bë edhe më i ashpër, duke u 
rritur nga 498 milionë në 2,903 milionë lira turke në vitin 1963.863 Në thelb, demokratët 
arritën një shkallë të dukshme rritjeje, deri në 5 për qind në vit, por ajo u realizua në një 
mënyrë aq të ethshme, saqë e minoi ekonominë e përgjithshme përpara se kombi të ishte 
në gjendje të korrte vërtet frytet. Perspektiva afatgjatë qe, në të vërtetë, e shkëlqyer dhe 
nëse qeveria do t’ia kishte dalë të kontrollonte ndikimet anësore deri në shfaqjen e 
rrjedhimeve, ajo do të mund të kishte qëndruar në pushtet për një kohë shumë më të gjatë. 
Mirëpo dy fusha të tjera të rëndësishme, mbi të cilat lindën diskutime, si dhe reagimi ndaj 
politikave të saj ekonomike, i errësuan arritjet e saj të pamohueshme. 
 
Fusha e dytë madhore e vështirësisë ishte feja, ku qeveria u akuzua se po përpiqej të 
rrëzonte politikat shekullare qemaliste. Në të vërtetë, ishte PRP-ja ajo që në vitin 1949, 
në kuadrin e përpjekjeve liberalizuese, kishte lejuar arsimin fetar në shkollat publike për 
ata nxënës, prindërit e të cilëve e kërkonin një gjë të tillë. Mirëpo Partia Demokratike 
kishte në radhët e saj shumë ndjekës konservatorë që ishin mbajtur larg Partisë së Kombit 
me premtimet për të rritur arsimimin fetar; dhe këto premtime duheshin respektuar. 
Regjimi i Menderesit e shtriu shpejt arsimimin fetar në të gjitha shkollat, duke e bërë atë 
të detyruar për të gjithë fëmijët myslimanë, përveç rasteve kur prindërit e tyre kërkonin 
drejtpërdrejt që fëmijët e tyre të mos e merrnin këtë arsimim. PRP-ja kishte rikthyer 
fakultetin e vjetër të teologjisë, fillimisht i ngritur në Universitetin e Stambollit, por më 
pas i zhvendosur në Ankara, për të përgatitur drejtues fetarë. Demokratët, nga ana e tyre, 
e zgjeruan buxhetin në mbështetje të këtij fakulteti, duke siguruar më shumë pedagogë 
dhe bursa. Ata ngritën gjithashtu shkollat “imam-hatip” në vitin 1951 për të përgatitur 
nëpunës më të ulët fetarë, i dhanë fund përdorimit të turqishtes në thirrjet e minareve dhe 
përkthimit të Kuranit gjatë ritualeve fetare, duke lejuar përsëri përdorimin e arabishtes, si 

                                                 
860 Hershlag, “Challenge”, f. 338. 
861 Hershlag, “Challenge”, f. 285. 
862 IY, 1963, F. 295 – 312; Hershlag, “Challenge”, f. 334. 
863 IY, 1963, F. 237; Hershlag, “Challenge”, f. 369 – 370. 
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dhe nxitën kremtimet e hapura të festave kryesore fetare. Një pjesë e madhe e gjithë 
kësaj, në të vërtetë, shfaqte një ndjesi të përgjithshme popullore se PRP-ja e kishte 
tepruar shumë me gërryerjen e themeleve të fesë së kombit pa siguruar ndonjë 
zëvendësues të vërtetë të saj. Por ajo pasqyronte edhe dëshirën e udhëheqësve fetarë për 
të rifituar një pjesë të ndikimit që ua kishin rrëmbyer reformat e Ataturkut. Librat dhe 
pamfletet fetare nisën të shfaqen përsëri, ndërsa disa librari u përqendruan në shitjen e 
tyre dhe u kthyen në qendra të veprimtarive me drejtim fetar. Udhëheqësit fetarë filluan 
të shfaqen përsëri hapur dhe të predikojnë përsëri kundërshtim ndaj shekullarizmit. 
Interesi për urdhërat e dervishëve u gjallërua. Qeveria filloi të investonte sasi të mëdha 
parash për riparimin e xhamive të vjetra dhe për ndërtimin e të rejave. 
 
Është për të dyshuar nëse këto masa patën vërtetë ndonjë ndikim domethënës. Një brez i 
tërë i ri ishte rritur pa u kushtuar shumë vëmendje hoxhallarëve dhe sado që këta të fundit 
u munduan të rifitonin ndikim, ia dolën vetëm mes grupit të konservatorëve fetarë që ua 
kishin vënë gjithmonë veshin dhe që kishin qenë për herë të pranishëm. Në rastin më të 
mirë, “rilindja fetare” i dha rinisë turke një ide mbi fenë e vet, duke i siguruar asaj një 
perspektivë historike si dhe një udhëzues shpirtëror në një kohë ndryshimesh të shpejta. 
Mirëpo mbështetja e qeverisë për fenë u kthye shpejt në një çështje politike për opozitën, 
duke i mundësuar asaj një thirrje emocionale, si dhe nxorri në pah akuza për braktisje të 
parimeve shekullariste. 
 
Problemi i tretë madhor dhe i vetmi që, së fundi, e shkatërroi regjimin demokratik dhe u 
kthye në kërcënim për rrënimin e të gjithë zhvillimit të Turqisë kundrejt demokracisë, 
kishte të bënte me lirinë politike. As demokratët, as republikanët nuk e kuptonin në të 
vërtetë të bërit opozitë në mënyrë të përgjegjshme apo të pranuarit e opozitës në mënyrë 
të ndershme. Pasoja ishte shpesh kriticizmi i ashpër i PRP-së ndaj politikave ekonomike 
dhe fetare të qeverisë, ndaj të cilave demokratët u bënë gjithnjë e më të ndjeshëm dhe iu 
përgjigjën duke shtypur opozitën. Një pjesë e madhe e problemit fillestar erdhi nga 
universitetet, shumë prej drejtuesve të të cilëve kërkonin të shfrytëzonin autonominë e 
dhënë në vitin 1946 për t’i kthyer ato në baza për veprim politik. Ligji për Universitetet, i 
vitit 1946, i kishte organizuar universitetet sipas sistemit gjerman, me një numër të vogël 
institutesh dhe katedrash profesionale, si dhe me shumë asistentë që ishin të detyruar tu 
shërbenin këtyre të fundit me rroga të ulëta për shumë vite, deri në krijimin e vendeve të 
lira. Duke qenë se nuk kishte ligje për dalje në pension dhe pensionet ishin të ulëta në 
krahasim me rrogat, të paktë ishin ata që i linin katedrat e tyre përpara fundit të jetës, 
duke i kufizuar, kështu, më tepër mundësitë për promovim dhe duke shkaktuar grindje 
për vendet e lira në rastet kur këto të fundit arrinin të krijoheshin. Në kushtet kur anëtarët 
e rinj të fakulteteve ishin të paguar keq dhe të pakënaqur, ata formonin, si pasojë, 
grupime të ndryshme dhe nuk është për t’u habitur që shumë prej tyre u përfshinë në 
politikë, duke shpresuar të përmbushin ëndrrat e tyre përmes bashkimit me njërën apo me 
tjetrën parti dhe, nganjëherë, ata u ngritën edhe shumë lart në politikë si rrjedhim i 
aftësive të tyre të pa dyshimte për të shprehur vetveten. Një ndër pasojat e kësaj gjendjeje 
ishte përpjekja për ta futur politikën në klasa e auditore. Anëtarët e fakulteteve shkuan 
përtej të drejtës së tyre për të marrë pjesë në politikë si qytetarë dhe përdorën pozitat e 
tyre universitare për të futur bindjet e veta mes studentëve të tyre, veçanërisht në 
fakultetet e drejtësisë dhe të shkencave politike, që u kthyen në vatra të nxehta të 
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politikës së opozitës. Duke qenë se ishin demokratët ata që kishin pushtetin dhe meqë 
shumë anëtarë fakultetesh mbështesnin qasjet statiste ndaj problemeve ekonomike, 
shumica e tyre u bashkuan me PRP-në dhe i hoqën udhë rritjes së korit të kriticizmit ndaj 
partisë në pushtet.864 
 
Demokratët, sigurisht, kishin një shumicë të mjaftueshme në Kuvend për ta përballuar 
opozitën, por kur filluan kritikat në mesin e vitit 1953, zgjedhjet e ardhshme kombëtare 
ishin vetëm një vit larg. Drejtuesit e qeverisë, mes të cilëve kishte shumë njerëz të 
universiteteve, e dinin fort mirë të shprehurit e intelektualëve dhe prania e tyre në mjetet 
e komunikimit publik mund të lëkundnin opinionin. Kështu, përpjekjet shtypëse filluan jo 
vetëm kundër universiteteve, por edhe kundër shtypit, kundër PRP-së dhe kundër partive 
të tjera të opozitës. Më 12 korrik 1953, Partia e Kombit u mbyll me motivimin se po 
përpiqej të përdorte fenë për të rrëzuar Republikën. U ngritën akuza kundër udhëheqësve 
të disa degëve, sipas të cilave ata po strehonin elementë reaksionarë, armiqësorë ndaj 
reformave të Ataturkut.865 Më 21 korrik, Kuvendi ndryshoi Ligjin për Universitetet duke 
e shtrënguar më tej kontrollin mbi universitetet e mbi buxhetin e tyre dhe, si pasojë, mbi 
politikat e tyre arsimore dhe të përzgjedhjes së personelit.866 Më 14 dhjetor, një ligj i ri 
urdhëronte që “të gjitha pasuritë e tundshme e të patundshme, paratë, të drejtat e 
pretendimet e pronësisë, si dhe vlera të tjera në zotërim të Partisë Republikane 
Popullore... të investohen në Thesar... me kushtin e vetëm që ajo pjesë e të tundshmeve 
që gjendet në ndërtesat dhe që përdoret vetëm për mjediset e partisë... t’i lihet Partisë 
Popullore Republikane.”867 Në dukje, kjo u bë për të dëmshpërblyer kombin për 
“keqpërdorimin e shkuar të fondeve publike” nga ana e PRP-së, por duke qenë se u 
pretendua sikur ajo detyrohej për më shumë se vlerën e aseteve të saj, gjithçka iu 
konfiskua dhe gazeta e partisë, “Ulus”, u detyrua të ndalë botimin. Edhe Shtëpitë e 
Popullit u konfiskuan e u mbyllën dhe, pavarësisht nga përpjekja e qeverisë për t’i 
zëvendësuar ato përmes ringjalljes së Shoqërisë së Vatrave Turke (Türk Ocakları), e 
gjithë organizata u zhduk, por u rigjallërua më vonë dhe zhvilloi veprimtarinë e saj deri 
në vitin 1975. Më 2 shkurt 1954, Partia Fshatare (Köylü Partisi), e zhvilluar më vonë nën 
emërtimin Partia Republikane Fshatare Kombëtare (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi), u 
themelua si pasardhëse e Partisë së Kombit. Programi i saj kërkonte garanci kushtetuese 
për të drejta fetare dhe civile, si dhe krijimin e një gjykate kushtetuese për të pranuar 
ligjshmërinë e ligjeve të miratuara nga Kuvendi. Ajo filloi shpejt të bashkëpunonte me 
PRP-në, duke e shtyrë qeverinë që të përgjigjej përmes ligjesh që ndaloni këtë 
bashkëpunim duke imponuar dënime me burgim dhe gjoba ndaj gazetarëve, shkrimet e të 
cilëve “mund të ishin të dëmshme ndaj prestigjit politik e financiar të shtetit” ose “prekje 
të jetës private” edhe kur palët në dukje të dëmtuara nuk paraqisnin ankesë.868 
 
                                                 
864 Weiker, “Revolution”, f. 50. 
865 Cumhuriyet, 13 korrik 1953. 
866 Düstur3, XXXIV, 1963; RG 8469. 
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Ligjet e reja nuk u zbatuan gjerësisht përpara fushatës së zgjedhjeve të vitit 1954. Mirëpo 
siç u rrokullisën ngjarjet, demokratët e kishin nënvlerësuar forcën e tyre. Gjendja në 
përkeqësim nuk e kishte dëmtuar popullaritetin që ata kishin fituar mes njerëzve të 
shumtë që kishin përfituar nga regjimi i ri. Për këtë arsye, Partia Demokratike i fitoi 
zgjedhjet kombëtare të vitit 1954 (2 maj 1954), duke siguruar rritje të votës popullore 
(56.6 për qind kundrejt 34.8 për qind të PRP-së dhe 4.8 për qind të Partisë Fshatare) si 
dhe të vendeve në Kuvend (505 nga 541 vende) (shih tabelën 6.1). Mirëpo sapo Kuvendi 
i ri u mblodh, opozita u bë më e egër se kurrë dhe qeveria iu përgjigj me të njëjtën 
monedhë. Të gjithë zyrtarët dhe nëpunësit shtetërorë, përfshirë pedagogët e universiteteve 
dhe gjykatësit, nisën t’i nënshtrohen daljes në pension sapo mbushnin 25 vjet në shërbim 
ose sapo arrinin moshën 60 vjeçare, krahasuar me rregullat e mëparshme, të cilat 
siguronin daljen e tyre në pension pas 30 vjetësh shërbimi ose në moshën 65 vjeçare dhe 
u mundësonin të paktën njerëzve të universiteteve të qëndronin në detyrë përtej këtyre 
kufijve (21 qershor 1954).869 Nëpunësit shtetërorë, gjithashtu, mund të shkarkoheshin apo 
të nxirreshin në pension nga autoritetet që i punësonin ata pa shpallje të arsyes apo të 
drejtë apelimi, ndërsa pensionet e tyre mund të shkonin nga gjysma deri në një të katërtën 
e rrogave të tyre sipas kohëzgjatjes së shërbimit (4 korrik 1954).870 Veç kësaj, pedagogët 
e universiteteve u urdhëruan të kufizojnë veprimtaritë e tyre “në punën shkencore e 
edukative” dhe të shmangin përdorimin e pozitës së tyre “për politikë partiake”. 
Menderesi i mbrojti këto kufizime me mendimin se ato do të jenë ilaçi “kundër 
sëmundjes së tmerrshme të burokracisë, të rënduar nga ata nëpunës të paaftë që qëndrojnë 
në rangjet e shërbimit civil.”871 
 
Brenda një kohe të shkurtër, ligjet u zbatuan veçanërisht në universitete dhe në gjykata. 
Më 13 korrik 1954, 4 gjykatës dhe 17 pedagogë të Universitetit të Ankarasë u nxorrën në 
pension. Përpara fundit të vitit, tre gazetarë u burgosën dhe katër të tjerë u larguan nga 
detyra për arsye të ngjashme.872 Më 1955, sekretari i përgjithshëm i PRP-së, Kasëm 
Gylek (Kasım Gülek), u burgos për fyerje ndaj qeverisë në një ligjëratë politike. Kur 
lindën vështirësitë për çështjen e Qipros (shih f. 430 – 431), pesë gazeta u pezulluan, 
përfshirë edhe një herë organin e PRP-së, “Ulus”, për shkak të shkeljes së rregullave të 
censurës. Në shtator 1955, një pedagog i njohur i ekonomisë në Universitetin e 
Stambollit, Osman Okjar (Osman Okyar), u pushua për shkak se shkroi një artikull që 
vinte në pikëpyetje vlerën dhe kohëzgjatjen e mbështetjes amerikane. Gjatë viteve të 
mbetura të dhjetëvjeçarit të Partisë Demokratike në pushtet, kjo gjendje u ashpërsua edhe 
më shumë. Universitetet u kthyen në çerdhe të veprimtarisë dhe të propagandës politike 
të PRP-së dhe qeveria u përgjigj me pushime nga puna, me kufizime dhe me burgosje. Në 
tetor 1955, një numër anëtarësh të Partisë Demokratike u përjashtuan për shkak se 
kundërshtuan të pranonin disiplinën e partisë, ndërsa të tjerë dhanë dorëheqjen për shkak 

                                                 
869 Düstur3, XXXV, 1995 – 1956; RG 8738. 
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871 Richard Robinson, “Developments Respecting Turkey”, korrik 1953 – tetor 1954, Nju 
Jork, 1954, f. 15. 
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të mosmarrëveshjeve me krerët e partisë. Më 11 dhjetor, shumë prej tyre u bashkuan për 
të formuar një parti të re, Partinë e Lirisë (Hürriyet Partisi), e cila shpalli se nuk do të 
merrej me “doktrina të dala mode” si liberalizmi apo statizmi, por në vend të tyre do të 
mbështeste një program të arsyeshëm të planifikimit ekonomik të gërshetuar me një 
regjim demokratik dhe me një proces ligjvënës të siguruar në mënyrë kushtetuese,873 në 
thelb, atë që ka ndodhur në Turqi që nga viti 1960. Menjëherë pas kësaj, qeveria e 
shfrytëzoi shtimin e madh të partive opozitare në të mirë të vet duke miratuar një ligj të ri 
zgjedhjesh që jo vetëm ndalonte koalicionet e partive, duke parandaluar, kështu, një front 
të bashkuar kundër qeverisë, por i jepte, gjithashtu, partisë fituese dhe të gjithë 
deputetëve të saj vota të shtuara në çdo qark edhe kur ajo nuk siguronte shumicë.874 
 
Në mes të gjithë trazirës politike, ndërsa Partia Demokratike dhe bashkësia e 
intelektualëve ndaheshin gjithnjë e më shumë nga njëra tjetra, arritjet ekonomike të 
qeverisë vazhduan t’i sigurojnë asaj mbështetje në rritje të masave popullore. Kjo 
ndodhte veçanërisht në fshat, prej nga dilte numri më i madh i votave, ku qeveria përpiqej 
të kënaqte bujqit me rrugë të reja, kanale ujitëse, rrymë elektrike, ndërtesa, shkolla dhe 
spitale në qyteza më të vogla e në fshatra, ndërsa qytetet e mëdha mundoheshin më kot të 
përballonin rritjen e shpejtë të popullsisë. Sasia e tokës shtetërore që u ndahej bujqve u 
rrit tej mase gjatë viteve të Menderesit, nga 389,212 dekra, të dhëna 8,359 familjeve në 
vitin 1949, në një mesatare prej afro 2 milionë dekrash, të shpërndara çdo vit 45,000 
familjeve deri më 1956, dhe më pas, afro 1.3 milionë dekra çdo vit deri më 1960.875 
Fermerët përfituan, gjithashtu, afro 50,000 traktorë të shpërndarë për vit, një rritje të 
jashtëzakonshme të kredive të kooperativave dhe një program të gjerë të elektrifikimit të 
zonave fshatare. Shumica e punëtorëve të qyteteve, e dyqanxhinjve, e pronarëve të vegjël 
të fabrikave, e punonjësve të shërbimeve dhe e banorëve të tjerë të qytezave në rritje, 
gjithashtu, po gëzonin standarde shumë më të larta jetese se më parë dhe ata e vlerësonin 
shumë këtë. Shkurt, ndërsa intelektualët dhe punonjësit civilë me të ardhura relativisht të 
përcaktuara përballeshin ashpër me inflacionin dhe me mungesat, masat e mëdha të 
popullit nuk kishin jetuar kurrë kaq mirë, ndaj dhe qeverisja gëzonte mbështetjen e tyre. 
Kështu, në zgjedhjet kombëtare të tetorit 1957, Partia Demokratike doli përsëri fitimtare, 
megjithëse vetëm me shumicë të thjeshtë votash, 47.2 për qind kundër 40.6 për qind të 
PRP-së, 7 për qind të Partisë Republikane Kombëtare dhe 3.8 për qind të Partisë së 
Lirisë. Demokratët morën një përqindje më të lartë të vendeve nga ajo që u siguronte vota 
e tyre popullore për shkak të rregullit të përfaqësimit nëpërmjet qarqeve, 70 për qind (424 
vende), ndërsa PRP-ja pati një rritje prej 29 për qindësh (178 vende) dhe Partia e Kombit 
gjashtë (shih tabelën 6.1). Partia e Lirisë arriti të fitojë vetëm një vend dhe shpejt u 
bashkua me PRP-në.876 
 

                                                 
873 Robinson, “Developments”, III, 15. 
874 Weiker, “Revolution”, f. 11. 
875 Robinson, “Developments”, IV, 224; Hershlag, “Challenge”, f. 359. 
876 IY, 1971, f. 143. 



 527 

Rezultatet e zgjedhjeve nxitën vetëm trazira të mëtejshme politike. PRP-ja, e etur për 
fitore dhe në zotërim të një përfaqësimi më të madh në Kuvend, përshkallëzoi dhunën 
dhe shpeshtësinë e sulmeve ndaj Menderesit dhe bashkëpunëtorëve të tij dhe qeveria u 
kundërpërgjigj me veprime të vazhdueshme shtypëse. Dhuna u shtua brenda dhe jashtë 
Kuvendit, ndërsa të gjitha palët vepronin, në radhë të parë, për përfitime politike dhe me 
shumë pak përgjegjshmëri. Në maj 1959, luftëtari i vjetër Ismet Inëny u sulmua nga një 
turmë prodemokratike ndërsa udhëtonte në fshatra, si dhe gjatë rrugës së kthimit. 
Përplasje të tjera pasuan, ndërsa qeveria ndalonte shtypin që të botonte lajme për to. Edhe 
gjendja ekonomike u përkeqësua. Këmbëngulja e qeverisë për industrializimi të 
vazhdueshëm dhe për përmirësim të shpejtë të kapitalit rriti inflacionin dhe e solli vendin 
në prag të falimentimit ndërkombëtar. 
 
Më në fund, në vitin 1960, në shkëmbim të borxheve nga një konsorcium ndërkombëtar, 
qeveria u detyrua të pranonte një program të stabilizimit ekonomik për të ulur inflacionin 
dhe për të përmirësuar gjendjen e monedhës. Me ndihmën e Fondit Monetar 
Ndërkombëtar, u përpunua një program i ri. Ai përfshinte kufizime të ashpra mbi 
financimin e deficitit dhe zgjerimin e kredisë, zhvlerësimin e lirës turke, përforcimin e 
borxhit publik, dhënien fund të kontrollit të çmimeve dhe një program më të arsyeshëm të 
investimit të brendshëm.877 Inflacioni u ul, buxheti dhe tregtia e jashtme dolën përsëri me 
suficite dhe kriza dukej se u kapërcye. Mirëpo as qeveria, as opozita nuk ishin të 
kënaqura. Filozofia themelore e demokratëve mbetej, në themel, tejet ekspansioniste dhe 
ata u përpoqën shpejt t’i dredhojnë programit që u ishte imponuar, veçanërisht pasi uljet e 
shpenzimeve të kapitalit po krijonin pakënaqësi mes mbështetësve të tyre në fshatra e në 
qytete. Edhe PRP-ja ishte, gjithashtu, e pakënaqur me një gjendje që kërcënonte t’i hiqte 
asaj nga duart fitoren, të cilën e kishte synuar aq gjatë, ndaj dhe ajo kërkoi rrugë të reja 
për t’iu kundërvënë qeverisë. Shtypi, universitetet dhe PRP-ja kritikoi qeverinë si për 
gabimet e saj të mëparshme, ashtu edhe për pasojat e politikave të reja të stabilizimit. Në 
shkurt 1960, ata akuzuan një numër zyrtarësh të lartë për korrupsion dhe përfitime të 
paligjshme. Ushtria dhe policia u përdorën për të ndalur veprimtaritë e Inënysë dhe të 
bashkëpunëtorëve të tij, por kjo vetëm sa rriti vrullin e opozitës. Më 18 prill, dy deputetë 
demokratë paraqitën një kërkesë në Kuvend për të hetuar PRP-në dhe shtypin. Inënyja u 
kundërpërgjigj duke dënuar dhunshëm edhe propozimin, edhe qeverinë dhe debati u 
kthye shpejt në llojin më të keq të akuzave personale. Pasi anëtarët e PRP-së, së fundi, 
braktisën sallën, demokratët që mbetën shfrytëzuan shumicën e tyre të përkohshme për të 
ndaluar gjithë veprimtarinë politike dhe për të ngritur një Komision Hetimor të përbërë 
nga shumica e përfaqësuesve të Partisë Demokratike (18 prill 1960). 
 
 
 
Revolucioni i 27 majit 1960 
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Dalja e PRP-së nga Kuvendi dhe krijimi i Komisionit Hetimor nxiti demonstrata të 
dhunshme në qytete, por qeveria arriti të ruante rendin, pasi ajo kontrollonte policinë e 
ushtrinë dhe kishte mbështetjen e shumicës së njerëzve jashtë Stambollit dhe Ankarasë. 
Sidoqoftë, në përfundim, vendosmëria e qeverisë për të shtypur opozitën çoi në revoltë të 
hapur. Më 27 prill, Komisionit Hetimor iu dha e drejta që të burgosë cilindo qytetar pranë 
cilësdo gazetë apo të pezullojë çdo ligj që binte në kundërshtim me punën e tij. Si 
kundërpërgjigje, studentët dhe fakultetet politikisht aktivë të Universitetit të Stambollit 
demonstruan hapur kundër qeverisë (28 prill), të ndjekur nga ata në Ankara një ditë më 
pas. Ndërsa shumica e bashkësisë universitare, pavarësisht se ka shumë të ngjarë që të 
ketë simpatizuar demonstruesit, qëndroi larg trazirave, duke shpresuar vetëm të mbyllë 
me sukses studimet dhe të shmangë gjakderdhjen. Mirëpo, si zakonisht, radikalët vepruan 
siç pritej. Policia dhe ushtarët ndërhynë dhe kjo solli përplasje të përgjakshme. Shumë 
njerëz u plagosën dhe disa studentë u vranë. Kështu, u krijuan rrethanat e ngjarjeve që do 
të rrëzonin qeverinë, megjithëse lajmet për këto përplasje, me urdhër të qeverisë, nuk u 
lejuan të botohen në shtyp. Qeveria i mbylli menjëherë universitetet (29 prill), duke i 
bërë, kështu, të gjithë që t’i vuajnë veprimet e pak militantëve dhe duke shkaktuar që me 
demonstruesit të bashkohen më shumë njerëz. Ndërsa Komisioni Hetimor vazhdonte 
punën e tij, u përhapën shpejt fjalë për arrestime e hetime të fshehta, që e rritën edhe më 
shumë tensionin. Shumica e gazetave, tani, u pezulluan dhe revistave periodike të huaja 
që njoftonin për gjendjen iu ndalua hyrja në vend.878 
 
Kur, më në fund, erdhi revolucioni i vitit 1960, ai nuk ishte prodhim i rrugës aq sa ç’ishte 
prodhim i shumë prej të njëjtave forca shoqërore që kishin arritur Revolucionin e Turqve 
të Rinj një gjysmë shekulli më parë, i nxitur dhe i udhëhequr nga burokracia e 
modernizuar dhe nga ushtria. Ai u organizua dhe u planifikua nga studentët dhe fakulteti 
në Kolegjin e Luftës dhe në Fakultetin e Shkencave Politike, të cilët ishin zhvendosur që 
të dy në Ankara, por që kishin mbetur, megjithatë, kanalet kryesore, përmes të cilave 
rekrutohej dhe stërvitej elita modernizuese e vendit. Duke e shpallur veten mbrojtës të 
reformave kundër klasave të reja të mesme të sjella në pushtet nëpërmjet instrumentit të 
Partisë Demokratike, ata u vunë në lëvizje për të marrë pushtetin. Udhëheqja e rebelëve u 
mor përsipër, të paktën më 3 maj 1960, nga gjeneral Xhemal Gyrsel (Cemal Gürsel), 
komandant i ushtrisë, që i shkroi i pari kryeministrit duke i drejtuar atij kërkesa për 
reforma dhe, pas kësaj, vazhdoi të merrte përsipër gjithnjë e më shumë udhëheqjen aktive 
të komplotit. Më 27 maj, ndërsa agjitacioni nëpër rrugë mbërriti majën, një grup oficerësh 
të udhëhequr nga Gyrseli, që drejtonin njësitë kyçe ushtarake në Stamboll dhe në Ankara, 
duke shfrytëzuar edhe studentët e akademive të luftës, arrestuan Menderesin, Bajarin dhe 
shumicën e anëtarëve të tjerë të qeverisë, bashkë me plot deputetë demokratë. Elementët 
e mbetur të forcave të armatosura shpallën menjëherë mbështetjen e tyre. U imponua 
shtetrrethimi grushti i shtetit u pranua në mbarë vendin pa shumë kundërshtime, madje 
edhe prej atyre që vazhdonin të mbështesnin regjimin e Menderesit. 
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Kështu, mori fund epoka e Partisë Demokratike që kishte nisur me aq shumë optimizëm 
vetëm një dhjetëvjeçar më parë. Qeveria, që kishte fituar pushtetin pasi PRP-ja 
autokratike kishte lejuar zgjedhje të lira dhe kishte pranuar rezultatin e tyre, tani e kishte 
humbur aftësinë për të qeverisur. Përpjekjet e saj për të shtypur opozitën e kishin nxitur 
ushtrinë që të ndërhynte në politikën turke për herë të parë që nga koha e Turqve të Rinj. 
Në përfundim, përpjekja për të gërshetuar zhvillimin e shpejtë ekonomik me liberalizimin 
politik kishte hapur shumë punë. Intelektualët kishin përvetësuar padrejtësisht rolin e të 
qenit zëri i një kombi, shumica e qytetarëve të të cilit ishin, më së shumti, të kënaqur me 
politikat e qeverisë pavarësisht nga vështirësitë që këto sillnin. Qeveria, nga ana e saj, 
kishte harruar rrethanat që e kishin sjellë atë në pushtet dhe ishte bërë më kot e ndjeshme 
ndaj kritikave që, nëse do të ishin lënë të lira, mund të mos e kishin nxitur kurrë atë lloj 
opozite që, së fundi, e rrëzuan atë. Zhvillimi i demokracisë turke kishte marrë një goditje 
marramendëse. Çështja tani shtrohej nëse ushtria tani do të merrte pushtetin, siç bëjnë 
ushtritë në rrethana të ngjashme në vendet në zhvillim, apo nëse përparimi i rregullt i 
demokracisë turke, në një mënyrë apo në një tjetër, do të mund të riniste. 
 
 
 
Komiteti i Bashkimit Kombëtar, 1960 – 1961 
 
Fakti se revolucioni në fjalë u krye nga ushtarakët pa pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të 
intelektualëve të universiteteve tregohet nga ajo që ndodhi gjatë ditëve që pasuan. 
Gjeneral Gyrseli dhe 38 oficerë që përfaqësonin të gjitha degët e forcave të armatosura, u 
organizuan në Komitetin e Bashkimit Kombëtar (Milli Birlik Komitesi, që pas kësaj do ta 
cilësojmë me shkurtimin KBK), për të drejtuar vendin, duke marrë përsipër fuqi ligjore 
nëpërmjet një ligji të përkohshëm (12 qershor 1960) që ai shpalli menjëherë pas kësaj, 
pavarësisht se pushteti ekzekutiv mbeti në duart e Këshillit të Ministrave, që ishte një 
organ civil, por që emërohej dhe kontrollohej nga komiteti në fjalë. 
 
KBK-ja shpalli se revolucioni “nuk drejtohej kundër ndonjë individi apo ndonjë grupi... 
Edhe qytetari, pavarësisht nga identiteti dhe anëtarësia partiake, do të trajtohet në 
përputhje me ligjin dhe me parimet e drejtësisë.” Intelektualët civilë që u thirrën për të 
përgatitur një kushteturë të re, shpejt u përpoën ta shgrytëzojnë këtë rast për të 
përmbushur shpresat që kishin ushqyer prej kohësh për reforma shoqërore nëpërmjet një 
autokracie. Sidoqoftë, KBK-ja u përgjigj se nuk kishte ndërmend të qeveriste përtej kohës 
së nevojshme për t’u përpjekur që të ndëshkonte ata që ishin përgjegjës për tradhtinë ndaj 
demokracisë turke dhe për të përgatitur një kushtetutë që të ishte më e aftë për të mbrojtur 
kombin nga abuzimet në të ardhmen.879 Fakti se pati disa oficerë të KBK-së që ishin në 
një mendje me intelektualët dhe iu kundërvunë vendimit të komitetit për të kufizuar 
kohëzgjatjen e tij dhe për të lëshuar pushtetin sa më shpejt u kuptua menjëherë më pas, 
kur 14 oficerë, anëtarë të KBK-së, u dërguan për të qëndruar larg vendit, kryesisht si 
atashe ushtarakë të ambasadave turke nëpër botë (13 nëntor 1960). 
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KBK-ja qëndroi në pushtet për diçka më shumë se një vit. Ai u përqendrua kryesisht në 
objektivat e tij themelore, si gjykimi i udhëheqësve demokratë dhe të përgatiturit e një 
kushtetute të re, por ai përuroi, gjithashtu, edhe ndryshime të mëdha politike në fushat e 
ekonomisë dhe të financës për ta vënë regjimin pasues në një rrugë të re. Së pari, ai 
veproi për të vënë nën kontroll inflacionin që kishte minuar në vitet e shkuara unitetin 
kombëtar. Shumica e ndërtimeve të mëdha dhe e projekteve për rindërtimin e qyteteve u 
ndalën. Bankat u mbyllën, llogaritë vetjake të politikanëve të njohur dhe të afaristëve u 
ngrinë dhe borxhet u pezulluan. Veprimtaria e pjesshme bankare rinisi vetëm pasi shkalla 
e interesit mbi borxhdhënien u ngrit në 12 për qind për të zvogëluar ekspansionin e 
kredisë. Blerja e bonove shtetërore u bë e detyruar për rrogëmarrësit për të thithur 
kërkesë. U vendosën kontrolle mbi çmimet, duke shkaktuar që çmimet e ushqimeve të 
bijen, duke shkaktuar dëshpërimin e fermerëve dhe kënaqësinë e popullsisë së qyteteve. 
Dhomat e tregtisë dhe të industrisë, si dhe gildat e artizanëve u shtrënguan të zgjedhin 
borde të reja administruese dhe të largojnë prej tyre ata që kishin bashkëpunuar me 
demokratët. Taksat mbi tokën u ngritën dhjetëfish, ndërsa të gjitha atyre që i 
nënshtroheshin kësaj takse iu kërkua që të shpallin të gjitha pronat e tyre, duke përhapur, 
kështu, frikën e ndonjë takse të re kapitali. Me kalimin e kohës, shumë prej këtyre 
masave u ndryshuan për të lehtësuar rikthimin e veprimtarisë normale të tregtisë, por një 
pjesë e madhe e ndikimit të tyre mbeti.880 
 
KBK-ja zbatoi, gjithashtu, një numër të madh reformash shoqërore, megjithëse duhet 
thënë se ato ishin larg llojit të reformave që kishin përfytyruar intelektualët. Pagat e 
oficerëve dhe të ushtarakëvë të tjerë u rritën tej mase. U hapën depo të veçanta të ushtrisë 
që shisnin mallra të rralla me çmime të subvencionuara dhe shumë të ulura, si dhe u 
shtuan përfitime të tjera anësore, duke e bërë pagesën e përgjithshme të ushtarakëve të 
paktën 60 për qind më të lartë sesa të njëjtët nëpunës të burokracisë civile. Mbështetësit 
dhe simpatizantët e Partisë Demokratike u zbuan nga ushtria dhe nga qeveria, megjithëse 
të dëbuarit nga ushtria përfituan, të paktën, pensione të larta. 147 anëtarë të fakulteteve të 
ndryshme u pushuan me akzuat se kishin harxhuar pjesën më të madhe të kohës në 
veprimtari të jashtme (si mjekë, inxhinierë etj.), por lista përfshiu edhe shumë prej atyre 
që i kishin zbatuar detyrimet e tyre, por që ishin raportuar prej kundërshtarëve të tyre 
politikë, personalë dhe akademikë.881 U vendos një ligj i ri për universitet jo vetëm për të 
rivendosur dhe për të forcuar autonominë e universiteteve, por edhe për të bërë reforma të 
brendshme që fakultetet nuk kishin dashur t’i pranojnë vetë. Anëtarëve më të rinj të 
fakulteteve u jepej më shumë sesa një zë në çështjet e universiteteve, duke u siguruar 
atyre më shumë mundësi për ngritje përmes meritave, të paktën pjesërisht përmes 
nxjerrjes në pension të pedagogëve sipas kushteve normale. Anëtarët e fakulteteve, 
gjithashtu, u detyruan të jenë të pranishëm në universitete gjatë gjithë orarit të punës, nga 
e hëna deri të premten, çka përbënte vërtet një risi radikale.882 Ligje të reja u vendosën, 
gjithashtu, gjatë vitit të KBK-së për të mbyllur një herë e mirë shkatërrimin e regjimit të 
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Partisë Demokratike dhe për të nxitur arritjen e zhvillimit shoqëror. U ngrit Organizata e 
Planifikimit Shtetëror dhe u formuan Shoqëritë Kulturore Turke për të zënë vendin e 
Shtëpive të Popullit. Të dy këto institucione u përfshinë, më pas, edhe në Kushtetutë. 
Gjykata e Lartë e Drejtësisë u riorganizua në mënyrë që të mund të gjykonte demokratët 
e akuzuar.883 Ushtarakët bënë përpara me energji e entuziazëm, por shumë prej masavë të 
marra qenë aq të skajshme, saqë ekonomia thuajse u ndal së ecuri dhe jo vetëm tregtarët, 
por edhe punëtorët e fshatarët filluan të tregojnë padurim në rritje e dëshirë për rikthimin 
e një regjimi civil që do të siguronte përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të tyre. 
 
Vetë Partia Demokratike u nxorr jashtë ligjit dhe pasuria e saj u konfiskua më 29 shtator 
1960. Menjëherë pas kësaj, 592 anëtarë kryesorë të saj u nxorrën në gjyq në Jassëada 
(Yassıada), në Detin Marmara, kundrejt Stambollit (14 tetor 1960 – 15 shtator 1961), nga 
Gjykata e Lartë që tani përbëhej nga gjykatës civilë dhe ushtarakë. Akuzat përfshinin 
raste të korrupsionit nga anëtarë të veçantë të qeverisë, akuza për nxitje trazirave kundër 
grekëve në Stamboll gjatë krizës së Qipros në vitin 1955 (shih f. 429 – 430), për përdorim 
të radios shtetërore për qëllime partiake, për nxitje të sulmeve kundër udhëheqësve të 
PRP-së, për hyrje të paligjshme në universitete, për shpronësim të pronës private, për 
imponim të sundimit të një klase mbi një tjetër dhe për rrëzim të kushtetutës përmes 
shkeljes së garancive të saj. Në fund, 15 prej të pandehurve u dënuan me vdekje. 
Kryeministri Adnan Menderes, ministri i jashtëm Fatin Ryshty Zorllu (Fatin Rüştü Zorlu) 
u ekzekutuan me varje në litar (16 shtator 1991), ndërsa për Xhelal Bajarin dhe 11 të 
tjerët vendimet u kthyen në burgim të përjetshëm nga ana e KBK-së. Edhe 31 të pandehur 
të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm, përfshirë 4 ministra, 8 anëtarë të Komsionit 
Hetimor, ish-prefekti i Stambollit dhe një numër deputetësh demokratë. Katërqind 
demokratëve të tjerë iu dhanë dënime më të ulëta dhe 123 të tjerë u falën dhe u liruan, 
përfshirë Fuat Qypriliun që ishte prishur me regjimin dhe kishte dhënë dorëheqjen pak 
përpara rënies së tij përfundimtare.884 
 
 
 
Kushtetuta e vitit 1961 
 
Kushtetuta e re u përgatit nga një Asamble Kushtetuese me 272 anëtarë, që veproi si 
parlament gjatë kohës së KBK. Mes anëtarëvë të saj, 10 ishin emëruar nga presidenti dhe 
18 nga KBK-ja. Të gjithë anëtarët e qeverisë u përfshinë bashkë me 75 të zgjedhur nga 
provincat, 49 nga PRP-ja, 25 nga Partia Fshatare Kombëtare Republikane (e vetmja parti 
që mbijetoi nga regjimi i kaluar), ndërsa pjesa tjetër ishin nga grupe të ndryshme 
profesionale, zejtare dhe tregtare.885 Shumica e tyre kishin qenë të lidhur më parë me 
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PRP-në, pasi demokratët ishin të përjashtuar plotësisht. Veç kësaj, kishte dallime të 
mëdha mes liberalëve dhe grupeve autokratike që mendonin për reforma shoqërore. Të 
parët përfaqësonin klasat e pasura, të dytët rridhnin më së shumti nga intelektualët elitistë 
që dëshironin të vendosnin njëfarë regjimi autokratik për të përmbushur qëllimet e tyre. 
Në përfundim, kushtetuta që doli përfaqësonte një rënie në ujdi mes të dy grupeve, duke 
theksuar jo vetëm liritë e të drejtët njerëzore dhe të pronës si pjesë e një regjimi liberal 
kushtetues, por edhe programe më radikale ekonomike dhe shoqërore. Më 9 korrik 1961, 
kushtetuta e re, që është në fuqi edhe sot, u miratua nga një votim popullor. 61 për qind 
(6,348,191) e votuesve votuan në mbështetje të saj, 39 për qind (3,934,370) votuan 
kundër dhe 19 për qind (2,412,840) abstenuan. Këta të fundit shprehnin me qëndrimin e 
tyre, më tepër, pakënaqësinë e tyre ndaj sundimit të KBK-së sesa mospranimin e vetë 
kushtetutës. 
 
Organizimi i qeverisë së re, i mbështetur në kushtetutën e vitit 1961, është gjerësisht i 
ndryshëm nga ai i vendosur gjatë Luftës për Pavarësi dhe i trupëzuar në kushetutën e vitit 
1924. Ai përfshin një sistem të ndarjes së pushteteve, të kontrolleve dhe të baraspeshave 
për të parandaluar autokracinë. Kuvendi i Madh Kombëtar është i përbërë nga dy trupa në 
vend të një të vetmi dhe detyrat e tij janë qartësisht ligjvënëse. Ato përfshijën miratimin e 
traktateve dhe pushtetin për të lejuar përdorimin e forcave të armatosura (63 – 66). 
Dhoma e Ulët, ose Kuvendi Kombëtar, është e përbërë nga 450 deputetë të zgjedhur për 
një afat katërvjeçar nga votime të drejtpërdrejta (neni 67). Numri i deputetëve për çdo 
provincë është i ndryshueshëm sipas numrit të popullsisë së saj dhe çdo parti merr të 
njëjtën masë të vendeve sa ç’është votuar nga provinca përkatëse. Dhoma e lartë, apo 
Senati i Republikës, përbëhet nga 150 anëtarë të zgjedhur për një afat gjashtëvjeçar me 
intervale dyvjeçare, me 15 anëtarë shtesë të emëruar nga presidenti i Republikës “nga 
mesi i njerëzve të shquar për shërbimet e tyre në fusha të ndryshme, të paktën dhjetë prej 
të cilëvë nuk i përkasin asnjë partie” (nenet 70 – 72). Kryetari dhe anëtarët e KBK-së 
bëheshin, gjithashtu, anëtarë të jashtëm të Senatit për sa kohë që qëndronin jashtë partive. 
Vendet e zgjedhshme të Senatit shpërndaheshin sipas provincave, nga një në gjashtë, 
sipas popullsisë, ndërsa partia që merrte shumicën e votave në secilën provincë merrte të 
gjitha vendet, përveç Stambollit dhe Ankarasë. Zgjedhjet janë nën kontrollin e gjykatave, 
me një Bord të Lartë Zgjedhjesh dhe me borde lokale të ngritur për të zbatuar procesin e 
zgjedhjeve në mënyrë të pavarur nga kontrolli i qeverisë (neni 75). 
 
Kuvendi i Madh Kombëtar është i detyruar të mblidhet më 1 nëntor të çdo viti pa u 
thirrur nga askush dhe të qëndrojë i mbledhur të paktën shtatë muaj (neni 38). Kryetarët 
dhe zëvendëskryetarët e dy dhomave zgjidhen nga anëtarët e tyre dhe u ndalohet 
pjesëmarrja në veprimtari partiake apo debate gjatë kohës që janë në këto detyra (neni 
84). Dy dhomat zhvillojnë rregullat e tyre të organizimit, por me kushtin që të gjitha 
partitë të përfaqësohen në komisione në përpjesëtim me përfaqësimin e tyre të 
përgjithshëm në çdo dhomë (nenet 84, 85). Të dyja dhomat mund të debatojnë dhe të 
kryejnë hetime parlamentare, por vetëm dhoma e vogël mund të thërrasë ministrat në 
interpelanca (neni 89). Nismat për ligjbërje mund të merren prej anëtarëve të të dyja 
dhomave ose nga Këshilli i Ministrave (neni 91), por dhoma e ulët zotëron autoritetin 
përfundimtar në çështjet e ligjvënies. Ajo debaton, së pari, projektet dhe pasi i miraton, ia 
dërgon Senatit. Nëse edhe ky i fundit e miraton, projekti kthehet në ligj. Nëse Senati e 
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miraton me ndryshime, rezultati kthehet në ligj nëse Kuvendi pajtohet me të. Por nëse 
Senati e hedh poshtë propozimin e Kuvendit Kombëtar, ky i fundit mund ta miratojë atë 
vetë me shumicë absolute nëse rrëzimi ka ardhur me një rezultat jo më të lartë se aq, dhe 
me dy të tretat nëse rrëzimi nga Senati ka qenë rezultat i votës së dy të tretave të 
anëtarëve apo më shumë (neni 92). Presidenti i Republikës, gjithashtu, mund të vendosë 
veton e tij ndaj legjislacionit, por Kuvendi i Madh Kombëtar mund ta kapërcejë këtë 
gjendje duke e futur përsëri në fuqi ligjin. Pas kësaj, presidenti është i detyruar ta shpallë 
atë (neni 93). Procedurat buxhetore janë disi të ndryshme. Buxheti i qeverisë kalon së 
pari në një komitet të bashkuar të dy dhomave dhe pastaj debatohet dhe miratohet nga 
Senati përpara se të shkojë në Kuvendin Kombëtar (neni 94). 
 
Presidenti i Republikës zgjidhet për një afat shtatëvjeçar nga anëtarët e Kuvendit të Madh 
Kombëtar, mes vetë anëtarëve të Kuvendit. Ai duhet të jetë të paktën 40 vjeç dhe të ketë 
arsimim të lartë. Zgjidhet me shumicë prej dy të tretash me votim të fshehtë ose me 
shumicë të thjeshtë nëse pas dy votimeve të para nuk është arritur zgjedhja e tij. Pasi 
zgjidhet, presidenti duhet të dalë nga radhët e partisë që i përket. Anëtarësisë së tij në 
Kuvend i jepet fund dhe ai nuk mund të rizgjidhet më si deputet (neni 95). Ai mund të 
kryesojë Këshillin e Ministrave kur është e nevojshme, mund të veprojë si kryetar shteti, 
të lëshojë dekrete, të cilat duhet të nënshkruhen nga kryeministri, dhe mund të shkarkohet 
nga detyra për tradhti të lartë vetëm me votën e dy të tretave të të dyja degëve të 
Kuvendit të Madh Kombëtar (nenet 98, 99). Presidenti emëron kryeministrin nga mesi i 
anëtarëve të Kuvendit. Ministrat e tjerë propozohen nga ky i fundit dhe emërohen nga i 
pari, qoftë nga mesi i anëtarëve të Kuvendit, qoftë nga mesi i atyre që “i kanë cilësitë për 
t’u zgjedhur si deputetë”, pra, njerëz të përshtatshëm nga jashtë (neni 105). Nëse Këshilli 
i Ministrave rrëzohet tri herë nga vota e mosbesimit prej Kuvendit Kombëtar (neni 89, 
104), presidenti mund të thërrasë zgjedhjet (neni 108). Një Këshill i Përkohshëm 
Ministrash, i ngritur me anëtarët e partive në përpjesëtim të vendeve të tyre në Kuvend, 
vepron pastaj si qeveri deri në zgjedhjen e Kuvendit të ri. Nga kjo përjashtohen ministrat 
e drejtësisë, ministrat e brendshëm dhe ata të komunikacionit, postet e të cilëve, gjatë 
qeverisjes së përkohshme, u kalohen administruesve jopartiakë (neni 109). Këshilli i 
Ministrave është, tashmë, trupi i vërtetë ekzekutiv. Detyrat e kryeministrit janë që të 
përkrahë bashkëpunimin mes ministrave dhe të mbikëqyrë zbatimin e politikave të 
qeverisë. Presidenti, nga ana e tij, me qëndrimin për një kohë të gjatë në detyrë, 
pamundësinë për t’u rizgjedhur, asnjanësinë politike dhe mundësinë për të drejtuar 
Këshillin e Ministrave, synohet të jetë një njeri mbi partitë, një ndërmjetës mes forcave 
politike, në një pozitë krejt të ndryshme nga ajo e mbajtur prej Ataturkut dhe prej 
Inënysë. 
 
Në kushtetutë është përfshirë, gjithashtu, edhe Këshilli i Shtetit, i vetmi institucion osman 
që ka mbijetuar mes gjithë lëvizjeve e trazirave të Turqisë republikane. Emri i tij i mirë u 
kërcënua seriozisht gjatë viteve të fundit të pushtetit të Partisë Demokratike, kur qeveria 
nuk e lejoi atë të vepronte në mënyrë të efektshme ndaj veprimeve të paligjshme apo 
shkarkimeve të paparalajmëruara të zyrtarëve publikë, por kushtetuta e re ka synuar të 
rikthejë aftësinë e tij për të përmbajtur qeverinë duke siguruar pavarësinë e tij si nga 
ligjvënia, ashtu edhe nga qeveria. Neni 114 shpall se asnjë veprim administrimi nuk 
mund të përjashtohet nga kontrolli i gjykatave, përfshirë edhe Këshillin e Shtetit, duke i 
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dhënë, kështu, fund praktikës së asgjësimit të një autoriteti të tillë me dekrete qeveritare. 
Neni 140 siguron pavarësinë e tij përmes zgjedhjes së anëtarëve të tij nga një komitet i 
pavarur, i përbërë nga anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, të emëruar si nga Këshilli i 
Ministrave, ashtu edhe nga Këshilli i Përgjithshëm i Shtetit. Këshilli i Shtetit vepron 
kryesisht si një gjykatë administrative e shkallës së parë në rastet që nuk lidhen me 
gjykatat e tjera, si dhe për apelim përfundimtar në të gjitha rastet. Ai mendohet të dëgjojë 
dhe të zgjidhë mosmarrëveshje administrative, të këshillojë qeverinë për projektligje, 
marrëveshje e kontrata të ndryshme, si dhe të dëgjojë apelime të vendimeve të gjykatave 
të taksave. 
 
Përpjekje të mëdha u bënë, gjithashtu, për të siguruar autonominë e gjykatave: 
“...gjykatësit do të jenë të pavarur në kryerjen e detyrave të tyre”; dhe “asnjë organ, zyrë, 
agjensi apo individ nuk mund t’u japë urdhëra apo instruktime gjykatave dhe gjykatësve 
në lidhje me zbatimin e detyrës së tyre gjykuese...” (neni 132). Emërimi, ngritja në 
përgjegjësi, transferimi, disiplinimi dhe nxjerrja në pension e gjykatësve bëhen tani nga 
Këshilli i Lartë i Gjykatësve, i zgjedhur nga vetë gjykatësit. Gjykatat ushtarake mund të 
gjykojnë civilë vetëm për shkelje ushtarake të parashikuara nga ligje të veçanta (neni 
138), qoftë edhe në kohë gjendjesh shtetrrethimi. Struktura themelore e pushtetit gjyqësor 
mbetej si më parë, me një Gjykata Kasacioni që vepronte si gjykatë përfundimtare apeli. 
Ndryshimi më i rëndësishëm ishte ngritja e një Gjykate Kushtetuese për të rishikuar 
kushtetutshmërinë e ligjeve dhe për të gjykuar presidentin, kryeministrin dhe ministrat e 
tjerë, si dhe zyrtarët kryesorë të pushtetit gjyqësor dhe të atij ekzekutiv për shkelje të 
lidhura me detyrat e tyre (nenet 145 – 147). 
 
Të drejtat dhe detyrat themelore të qytetarëve turq janë përcaktuar qartë në seksionet e 
para të Kushtetutës. Sikurse në kushtetutën e vitit 1924, të gjithë qytetarët e Republikës 
njihen si turq, pavarësisht nga feja e tyre (neni 54). Çdo njeri ka të drejtën e lirisë vetjake 
(neni 14), të privatësisë (neni 15), të paprekshmërisë së banesës (neni 16), të lirisë së 
komunikimit (neni 17), të lirisë së udhëtimit dhe të banimit kudo që ai apo ajo dëshiron 
(neni 18), lirinë e besimit dhe të kryerjes së ritualeve fetare, lirinë nga abuzimi i fesë së tij 
prej të tjerëve (neni 19). Shtypit i sigurohet liri nga censura (neni 22), çka mund “të 
kufizohet me ligj vetëm për të ruajtur sigurinë kombëtare apo moralin publik, për të 
parandaluar nxitjet për kryerje krimesh dhe për të siguruar zbatimin e saktë të detyrave 
gjyqësore” (neni 22). Botimet nuk mund t’u nënshtrohen detyrimeve për leje paraprake 
apo për të depozituar fonde garancie (nenet 23, 24) dhe “të gjithë njerëzit janë të lirë të 
grumbullohen apo të marshojnë në demonstrime pa leje paraprake për sa kohë që ata janë 
të paarmatosur dhe nuk kanë qëllime sulmuese”. Kjo e drejtë kufizohet “vetëm për 
qëllime të ruajtjes së rendit dhe të moralit publik” (neni 29). Individët mund të ndalohen 
nga policia “nëse ka një arsye të fuqishme për paditje”, por atyre duhet t’u bëhen të ditura 
akuzat menjëherë dhe nuk mund të mbahen të ndaluar për më shumë se 24 orë pa miratim 
gjykate (neni 30). 
 
Të gjithë qytetarët kanë të drejtë të zgjedhin dhe të zgjidhen në zgjedhje të lira, të hapura 
dhe të fshehta, në bazë të barazisë, të së drejtës së votimit të drejtpërdrejtë dhe të 
numërimit të hapur të votave (neni 54, 55). Partitë politike mund të formohen pa leje 
paraprake dhe si në opozitë, ashtu edhe në pushtet, shpallen si “qenie të domosdoshme të 
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jetës politike demokratike” (neni 56). Sidoqoftë, prej tyre pritet që të zhvillojnë 
veprimtarinë e tyre “në përputhje me parimet e një republike demokratike dhe laike, të 
mbështetur në liritë dhe të drejtat e njeriut, dhe në parimin themelor të tërësisë tokësore 
dhe kombëtare të shtetit”. Përndryshe, ato mund të shpërndahen (neni 57). Ato janë 
përgjegjëse para Gjykatës Kushtetuese për të ardhurat e shpenzimet, si dhe për çështjet e 
veprimtaritë e tyre të brendshme (neni 57). Të gjithë qytetarët turq kanë të drejtë të 
ndjekin shkollat publike dhe të hyjnë në shërbimin publik apo në ushtri pavarësisht nga 
feja apo gjinia (nenet 58, 59, 60). 
 
Ndoshta pjesa më interesante e kushtetutës së vitit 1961 është përfshirja në të e shumë të 
drejtave shoqërore dhe ekonomike, të dëshiruara nga shumë anëtarë të Asamblesë 
Kushtetuese. Familja shpallet të jetë “njësia themelore e shoqërisë turke” (neni 35), 
ndërsa shteti është i detyruar të bëjë gjithçka që është e nevojshme për ta mbrojtur atë, si 
dhe “nënën dhe fëmijën”. Secili mund të zotërojë dhe të trashëgojë pasuri (neni 36), por 
ushtrimi i të drejtave të pasurisë nuk mund të shkojë në kundërshtim me mirëqenien 
publike dhe shteti mund të nxjerrë ligje për të siguruar përdorimin e efektshëm të tokës 
dhe për t’u dhënë tokë bujqve që nuk e kanë atë përmes mjeteve si caktimi dhe kufizimi i 
numrit të tokave në pronësi dhe ndihmës ndaj fermerëve që këta të marrin pajisje 
bujqësore (neni 37). Shtetit i lejohet të shpronësojë prona private të patundshme kundrejt 
kompensimit (nenet 38, 39). Sipërmarrja private është e lirë, por ajo mund të kufizohet 
për interesa publike, të shtetëzohet kundrejt kompensimit nëse është e nevojshme (nenet 
39 – 40), si dhe të rregullohet për të siguruar funksionimin e saj “në një atmosferë sigurie 
dhe qëndrueshmërie në përputhje me kërkesat e ekonomisë kombëtare dhe me objektivat 
e shoqërisë” (neni 40). Shteti është i detyruar të rregullojë jetën ekonomike dhe shoqërore 
“në një mënyrë që të përputhet me drejtësinë dhe me parimet e punësimit të plotë, me 
objektivin e të siguruarit për secilin të një standardi jetese në përshtatje me dinjitetin 
njerëzor” (neni 41). Çdo njeri ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin që “të jetë i 
përfshirë në një punë, tregti a veprimtari fitimprurëse”. Shteti duhet “të mbrojë punëtorët 
dhe të përkrahë punësimin duke zbatuar masa shoqërore, ekonomike dhe financiare” për 
t’u dhënë atyre “një ekzistencë të denjë njerëzore të tillë që punësimi i qëndrueshëm” të 
mund të sigurohet dhe papunësia të shmanget. Të drejtat e punëtorit janë të përcaktuara 
qartë. Askush “nuk mund të hyjë në një punë që nuk i përshtatet moshës, aftësisë dhe 
gjinisë së tij” dhe kërkohet leje e veçantë për të punësuar fëmijë, të rinjtë dhe gratë (neni 
43). Çdo punëtor “kat të drejtë të pushojë”, por detyrimet e sakta për pushime të paguara 
vjetore dhe pagesë për punën e zhvilluar, nëse është e nevojshme, në ditë pushimi e 
fundjavë, i lihen legjislacionit përkatës (neni 44). Shteti mund të miratojë ligje për t’u 
siguruar punëtorëve një pagesë që i ka hije një jetese normale (neni 45). Si punëdhënësit, 
ashtu edhe punëmarrësit mund të krijojnë bashkimet dhe federatat e tyre pa leje paraprake 
dhe mund të heqin dorë nga shoqëri të tilla lirisht, ndërsa shteti vepron vetëm për të 
siguruar që veprimi i tyre “të mos bjerë në kundërshtim me parimet demokratike” (neni 
46). Punëtorët mund të bien në ujdi së bashku e të zhvillojnë grevë (neni 47), por vetëm 
në përputhje me rregullimet ligjore. Shteti është i detyruar të krijojë apo të ndihmojë që të 
krijohen siguri shoqërore, si dhe organizata për sigurime dhe për mirëqenie (neni 48). 
Shteti duhet të sigurojë që kujtdo t’i krijohen lehtësitë e nevojshme në çështjet 
shëndetësore dhe arsimore, duke i dhënë përparësi arsimit falas dhe të detyruar për 
meshkujt dhe për femrat, si dhe sigurimit të bursave për studentët, në mënyrë që këta të 



 536 

arrijnë “nivelit më të lartë të të nxënit në përputhje me aftësitë e tyre” (neni 50). Shtetit 
duhet të përkrahë, gjithashtu, kooperativat bujqësore dhe urbane (neni 51) dhe “të marrë 
masat e nevojshme për t’i siguruar popullit ushqimin e përshtatshëm, për të siguruar një 
rritje në prodhimin bujqësore... për të përmirësuar vlerën e prodhimeve bujqësore dhe 
punën e rëndë të atyre që merren me bujqësi” (neni 52). 
 
Organizmi i Planifikimit të Shtetit ka si synim të përgatisë plane për zhvillimin 
ekonomik, shoqëror dhe kulturor (neni 129), por struktura dhe zbatimi i planeve të tij 
lihen për rregullime të veçanta ligjore. Të gjitha pasuritë dhe burimet natyrore janë nën 
kontrollin e shtetit dhe shfrytëzimi privat i tyre mund të kryhet vetëm me lejen dhe 
mbikëqyrjen e shtetit (neni 130). 
 
Trupat provinciale, qarkore dhe vendore ruhen të paprekura, me përjashtimin se 
“administrimi i provincave është i mbështetur në parimin e vetëqeverisjes” dhe se 
organizmave të vetëqeverisjes vendore u lejohet të kryejnë “shërbime specifike publike” 
(neni 115). Nëpunësit civilë kanë të drejtën e mbrojtjes me ligj në raste disiplinore (neni 
118). Ata nuk mund të bëhen pjesë e partive politike (neni 119) ose të bëjnë dallime mes 
qytetarëve për shkak të pikëpamjeve të tyre politike. Universitetet mund të ngrihen dhe të 
mbahen vetëm nga shteti. Ato shpallen “trupa të përbashkëta publike që gëzojnë 
autonomi akademike dhe administrative” (neni 120), të vetëqeverisura nëpërmjet 
“organeve që përbëhen nga anëtarë të kualifikuar të stafit mësimdhënës.” Pedagogët dhe 
asistentët mund të hiqen nga postet e tyre vetëm nga universitetet dhe nëpërmjet 
procedurave universitare. Ata janë të lirë të merren me veprimtari kërkimore e botuese, 
janë të përjashtuar nga kufizimet që u ndalojnë nëpunësve civilë të hyjnë në parti politike, 
por u ndalohet të marrin poste ekzekutive, përveç rasteve të “organizatave qendrore të 
partive politike” (neni 120), duke u mundësuar, kështu, atyre të vepruarit si udhëheqës 
politikë në cilësi të tjera. Transmetimet radiotelevizive vendosen nën “trupat e 
përbashkëta autonome publike”, me detyrimin që të transmetojnë “sipas parimeve të 
papartishmërisë” (neni 121). Së fundi, nëpunësit civilë që marrin urdhëra të paligjshëm 
nga eprorët janë të urdhëruar t’i zbatojnë ato vetëm pasi të kenë ngritur zërin kundër 
paligjshmërisë së tyre dhe të kenë marrë urdhëra me shkrim për të vijuar më tej, përveç 
rasteve kur këto urdhëra dhe zbatimi i tyre përbëjnë krime, çka do t’i bënte edhe eprorët, 
edhe nëpunësit civilë përgjegjës për krim (neni 125). Të gjitha nenet e kushtetutës mund 
të ndryshohen me dy të tretat e votave të çdo dhome të Kuvendit të Madh Kombëtar, 
përveç nenit 1, që e shpall shtetin turk republikë (neni 155).886 
 

                                                 
886 RG 10859, 20 korrik 1961; përkthimi zyrtar, i përgatitur nga S. Balkan, Kemal H. 
Karpat dhe Ahmet Uysal, është botuar në Ankara në vitin 1961 dhe është rishtyrpur në: S. 
Kili, “Turkish Developments”, f. 172 – 204. Shih, gjithashtu: Walter Weiker, 
Revolution”, f. 72 – 81; C. H. Dodd, “Politics and Government in Turkey”, Berkli dhe 
Los Anxhelos, 1969, f. 107 – 127; dhe Rona Aybay, “Karşılaştırmalı 1961 Anayasası 
Metin Kitabı”, Stamboll, 1963, që krahason nenet e rëndësishme me ata të kushtetutave të 
viteve 1876, 1909 dhe 1924. 
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Kushtetuta e vitit 1961 sjell, kështu, ndryshime domethënëse në krahasim me kushtetutat 
paraardhëse, por duke qenë se një pjesë e madhe e zbatueshmërisë së saj i nënshtrohet 
orientimeve të ministrive të veçanta dhe trupit të precedentit ligjor të ndërtuar gjatë gjithë 
kohës së Republikës, në shumë raste ndikimi i ndryshimeve ka qenë i lehtë, veçanërisht 
për arsye se disa nëpunës civilë ruajnë mentalitet dhe tradita të vjetra veprimi që nuk i 
shkojnë për shtat shpirtit dhe ligjeve të Republikës së re. 
 
 
 
Politika e Republikës së Dytë që nga viti 1961 
 
Ndarja e shoqërisë turke në vija klasore, e shprehur dhe e theksuar par ardhjes dhe 
qëndrimit për dhjetë vjet të Partisë Demokratike në pushtet, u nxit më tej nga ngjarjet që 
shkaktuan rrëzimin e saj dhe ngritjen e Republikës së Dytë. Për më tepër, në më shumë se 
një dhjetëvjeçar që nga hyrja në fuqi e kushtetutës së vitit 1961, këto ndarje u bënë më të 
ndezura se kurrë. Burokracitë e qeverisë dhe të ushtrisë, që mbisunduan shtetin gjatë 
kohës së Ataturkut, mbeten të qepura pas politikave që pasqyrojnë dhe mbështesin 
kryesisht mirëqenien e tyre vetjake, por pasi humbën monopolin e tyre të pushtetit, atyre 
iu desh të krijojnë aleanca herë me njërin e herë me tjetrin grup interesash politike për të 
përmbushur qëllimet e tyre. Intelektualët, që iu venitën shpresat se kushtetuta e vitit 1961 
do të përmbushte qëllimet e tyre liberale ekonomike dhe shoqërore, u prirën të largohen 
nga struktura ekzistuese kushtetuese drejt lëvizjes më radikale socialiste që do të 
përmbushte synimet e tyre përmes ndryshimeve revolucionare. Klasa e re e mesme, e 
interesuar kryesisht për ruajtjen dhe shtrirjen e mirëqenies së saj si në qytete, ashtu edhe 
në fshatra, u lidh me grupe që dëshironin të kufizonin reformat shoqërore dhe të 
përkrahnin sipërmarrjen e lirë. Nacionalistët dhe konservatorët fetarë janë copëzuar në 
grupet e tyre radikale me ndikim të kufizuar, por potencialisht të rrezikshëm te masat. 
Forcat e armatosura, të ndara nga brenda mes liberalëve e konservatorëve, janë përpjekur, 
përgjithësisht, të ruajnë regjime civile përparimtare, ndërsa elementë të veçantë prej tyre 
janë shkëputur për t’u bashkuar me grupe më liberale e konservatore në tërësinë e 
shoqërisë (shih tabelën 6.2). 
 
E megjithatë, nën strukturën qeverisëse të vitit 1961, të gjitha grupeve të interesit u ishte 
dashur të punonin përmes partish politike. Pasi Partia Demokratike, në dukje, pushoi se 
ekzistuari, PRP-ja u shfaq, fillimisht, si forca më e rëndësishme politike që mbeti, në 
pamje të parë e sigurt për të rimarrë në duar pushtetin që e humbi në vitin 1950. Mirëpo 
ajo nuk mundi ta përmbushte kurrë këtë premtim në dhjetëvjeçarin e viteve 1960, sepse 
shumë njerëz në vend e shihnin atë të lidhur me puçin e vitit 1960 dhe me gjyqet që 
pasuan, ndërsa klasat e reja tregtare dhe fshatarët, që kishin gëzuar kaq shumë mirëqenien 
gjatë demokratëve, trembeshin se fitorja e PRP-së mund të rikthente statizmin që duket se 
i kishte shtypur shumë ata në të shkuarën. Sidoqoftë, duke qenë se përfshinte si elementet 
konservatore, ashtu edhe ato liberale, programi i vitit 1961 të PRP-së shprehte propozime 
të përgjithshme që mund t’i kënaqnin të gjithë. Sipërmarrja private, si edhe ajo publike, 
do të përkraheshin, do të zhvillohej një sistem më i baraspeshuar tatimesh, do t’u jepej 
tokë të gjithë fshatarëve dhe do të kishte siguri e shërbime shoqërore për të gjithë 
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punëtorët. Kapitali i huaj do të tërhiqej, por nën mbikëqyrjen e fortë të qeverisë, dhe 
aleanca me Perëndimin do të ruhej. 
 
 
 

Tabela 6.2. Rezultatet e Senatit, 1961 – 1968 
 

1961 1964 1966 1968 Partia 
Vota Vende Vota Vende Vota Vende Vota Vende 

Partia e 
Drejtësisë 

3,560,675 71 1,385,655 31 1,688,316 35 1,656,802 38 

Partia 
Republikane 
Popullore 

3,734,285 36 1,125,783 19 877,066 13 899,444 13 

Partia e 
Turqisë së 
Re 

1,401,637 27 96,427 - 70,043 1   

Partia e 
Punëtorëve 
të Turqisë 

    116,375 1 157,062 - 

Partia e 
Kombit 

    157,115 1 200,737 1 

Partia 
Republikane 
Kombëtare 
Fshatare 

1,350,892 16 83,400 - 57,367 1 66,232 - 

Votues të 
regjistruar 

12,926,837  4,668,865  5,466,284  5,420,255  

Numri i 
votuesve 

10,519,659  2,808,592  3,072,393  3,595,976  

Shpërndarja 
në përqindje 

81.4  60.2  56.2  66.3  

 
Burimi: Türkiye İstatistik Yıllığı, 1973, f. 147 
 
 
Kështu, PRP-ja u shfaq si një forcë përparimtare, por në thelb parti liberale e klasës së 
mesme, diçka më socialiste se më parë, por megjithatë e moderuar. 
 
Një qasje e tillë nuk mund të pranohej lehtë nga shumë grupe që kishin qenë të 
grumbulluara brenda dhe rreth Partisë Demokratike dhe që tani kërkonin një mjet të ri për 
të shprehur interesat dhe synimet e tyre politike. Për të siguruar votat e demokratëve u 
shfaqën një numër partish. Në shkurt 1961 u themelua Partia e Turqisë së Re (Yeni 
Türkiye Partisi), e përbërë të paktën pjesërisht nga anëtarë të grupit të Partisë së Lirisë që 
ishte shkëputur nga demokratët në vitin 1957. Duke pranuar sipërmarrjen private dhe 
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industrializimin e shpejtë si domosdoshmëri themelore për zhvillimin ekonomik, ajo 
mbështeste veprimin e qeverisë për të arritur këtë qëllim, por me më se një ekuilibër mes 
aftësive financiare të kombit dhe efikasitetit të prodhimit nga ç’kishte ndodhur në të 
shkuarën. Arsimimi fetar do të nxitej për t’i dhënë rinisë turke një ide të trashëgimisë së 
saj, por shekullarizmi pranohej si parim themelor dhe nxitej liria për të gjitha besimet 
fetare. Kapitali i huaj do të pranohej, por do të mbahej nën kontroll. Toka do t’u ndahej 
fshatarëve, por vetëm për sa kohë që shpërndarja në prona të vogla nuk dëmtonte 
prodhimin. Planifikimi shtetëror nuk do të përdorej për të kontrolluar të gjitha drejtimet e 
ekonomisë, por thjesht për të koordinuar dhe harmonizuar elementet e ndryshme. 
 
Partia Republikane Kombëtare Fshatare (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) u shfaq disi 
më konservatore sesa Partia e Turqisë së Re, por ajo u vu në pozita përfundimisht të 
djathta vetëm pas qershorit 1962, kur themeluesi dhe drejtuesi i saj, Osman Bylykbashi 
(Osman Bölükbaşı) u largua për të formuar një Parti të re të Kombit, si dhe në mars 1965, 
kur ajo iu bashkua dhe, pjesërisht, iu dorëzua një grupi nacionalist të udhëhequr një prej 
anëtarëve të KBK-së, Alparsllan Tyrkesh (Alparslan Türkeş). PRKF-ja e re, e kthyer, 
tashmë, në një grup parimisht shekullar e nacionalist, vë, gjithashtu, theksin mbi qëllime 
sociale e fetare pak a shumë në të njëjtën formë si me lëvizjet nacionale socialiste në 
Gjermaninë dhe në Italinë e paraluftës. Ajo e pranon regjimin demokratik, të vendosur në 
vitin 1961, por nuk i kushton vëmendje atij dhe përkrah, në vend të kësaj, veprim të 
fuqishëm të shtetit për arritjen e qëllimeve të saj. Punëtorëve u duhen dhënë siguri 
shoqërore dhe, madje, të lejohen të marrin pjesë në administrimin industrial, të 
organizohen dhe të bëjnë grevë. Nga ana tjetër, partia dhe qeveria duhet të pajtojnë 
dallimet mes klasave. Duhet të nxitet sipërmarrja private, por të kundërshtohen 
shfrytëzimi kapitalist dhe fitimet e tepruara. Planifikimi shihet si i nevojshëm, në mënyrë 
që shoqëria të mund të organizohet dhe të kontrollohet në të mirë të vet. Njerëzit duhet të 
arsimohen dhe të drejtohen gjatë gjithë jetës së tyre. Toka duhet të shpërndahet, përveç 
njësive të gjera që ruhen për rritjen e prodhimit, ndërsa prona private duhet të njihet dhe 
të nxitet. Nacionalizmi turk dhe Islami duhen theksuar si shtylla themelore të shoqërisë së 
Republikës. 
 
Në të njëjtën kohë, edhe Partia e Kombit, e ringritur në vitin 1962 nga Osman 
Bëlykbashë, thekson, gjithashtu, rëndësinë e sipërmarrjes private dhe kundërshton 
ekstremet e organizimit politik dhe shoqëror, të mbrojtura si djathtas, ashtu edhe majtas. 
Rëndësi e veçantë i kushtohet fesë, ndërsa kundërshtohen të gjitha format e socializmit 
dhe të komunizmit për shkak të qasjeve të tyre parimisht afetare. Nacionalizmi turk duhet 
të ketë ndikimin e tij në politikën e jashtme. Veprimet e Turqisë duhet të pasqyrojnë më 
pak atë që kërkohet nga aleatët e saj perëndimorë dhe më shumë interesat e saj në lidhje 
me vendet arabe dhe me Qipron. Ajo duhet të shmangë, gjithashtu, çdo lloj bashkëpunimi 
me Bashkimin Sovjetik. Fesë dhe moralit u duhet kushtuar vëmendje e veçantë për të 
udhëzuar shoqërinë turke. 
 
Sidoqoftë, në përfundim, shumica e votave të demokratëve u morën nga konservatorizmi 
i moderuar, i përfaqësuar nga Partia e Drejtësisë (Adalet Partisi), themeluar në shkurt 
1961 nga një prej ushtarakëve të nxjerrë në pension nga KBK-ja, Ragëp Gymyshpala 
(Ragëp Gümüşpala), dhe të udhëhequr, pas vdekjes së tij të papritur në vitin 1964, nga 
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një inxhinier karriere, i quajtur Sylejman Demirel (Süleyman Demirel). Duke qenë se 
KBK-ja ishte ende në kontroll të vendit gjatë zgjedhjeve të vitit 1961, Partisë së 
Drejtësisë iu desh të zhvillonte një program të pavarur dhe nuk mund të shfaqej hapur si 
trashëgimtarja e drejtpërdrejtë e Partisë Demokratike. Megjithatë, ajo e bëri këtë deri në 
njëfarë mase dhe mori në dorëzim një pjesë të madhe të aparatit zgjedhor të Partisë 
Demokratike në mbarë vendin. Qëndrimi i saj themelor është vetëm pak djathtas qendrës, 
ndërsa pozita e saj konservatore nuk shkon shumë me qasjet më autoritare të grupeve të 
tjera të djathta, por është e drejtuar nga liberalizmi i modës së shkuar, i pëlqyer shumë 
prej demokratëve, në mbrojtje të lirisë më të madhe të mundshme për individin, qoftë ky 
punëtor, fshatar, tregtar apo pronar fabrike. Sipërmarrja e lirë do të nxitet, por edhe 
sipërmarrja shtetërore mund të pranohet kur shihet e nevojshme. Shqetësimi i partisë për 
mbështetjen e zonave fshatare shprehet në deklarimet e saj kundër çdo lloj taksi mbi të 
ardhurat fshatare apo mbi kafshët dhe në mbështetjen e saj për uljen e taksave për 
tregtarët e vegjël. Rëndësi e veçantë i kushtohet reformës agrare, por pronarëve të trojeve 
do t’u lejohet të mbajnë, të paktën, prona të vogla, ndërsa do të shkurajohen trojet e vogla 
për të mos pakësuar prodhueshmërinë. Punëtorët do të gëzojnë të drejtën e grevës dhe 
qeveria do t’u japë atyre siguri shoqërore, do t’u sigurojë shërbime publike shëndetësore 
e të tjera si këto. Arsimi do të reformohet për t’i dhënë fund elitizmit mes intelektualëve. 
Fshatrave dhe qytezave do t’u jepet më shumë autonomi për të kontrolluar gjendjen e vet 
sipas nevojave të tyre. Planifikimi do të jetë një përpjekje vullnetare për të ndërlidhur 
elementet e ndryshme të ekonomisë, ndërsa përfaqësuesit e punëtorëve do të ndihmojnë 
për të zhvilluar e përmbushur qëllimet. Kapitali i huaj do të nxitet dhe nuk do t’i 
nënshtrohet ndonjë kontrolli të ashpër përsa kohë që objektivat e përgjithshme kombëtare 
do të shihen si të arritura. Papunësia do të zhdëmtohet me pagesa në të holla, si dhe duke 
u siguruar punë atyre që janë të aftë dhe që kanë dëshirë të punojnë. Universitetet do të 
reformohen në mënyrë që të mund t’i përballojnë më mirë nevojat dhe interesat e 
studentëve dhe këshillave akademike do t’u kushtohet nga ana e qeverisë sa më shumë 
vëmendje që të jetë e mundur. Vetë partia ishte e ndarë në krahun liberal dhe në atë 
konservator, por Demireli mbështeti të parin, ndërsa i dyti shfaqi prirjen për t’u larguar në 
grupe gjithnjë e më konservatore, veçanërisht në kohët kur partia mori pushtetin. 
 
Gjatë viteve 1960, grupi më i fuqishëm i krahut të majtë ishte Partia e Punëtorëve të 
Turqisë (Türkiye İşçi Partisi), e formuar në vitin 1961 nga një numër sindikalistësh të 
Stambollit dhe e kthyer një vit më vonë në parti krejtësisht socialiste pasi udhëheqja e saj 
u mor në duar nga një socialist i njohur i Ankarasë, Mehmet Ali Aybar (M. A. Aybar). 
Duke i cilësuar si reaksionare të gjitha partitë, Partia e Punëtorëve ndoqi vijën marksiste 
të të kritikuarit të “imperializmit” amerikan dhe të të pretenduarit se interesat turke ishin 
flijuar në shkëmbim të ndihmës amerikane. Ndërsa nuk u ndal së përkrahuri një politikë 
të jashtme të pavarur, Ajbari pohoi, gjithashtu, se do të ishte në traditën e Ataturkut që 
Turqia të bashkëpunonte me fqinjët e saj të drejtpërdrejtë, veçanërisht me Bashkimin 
Sovjetik. Duke përfshirë si punëtorë, ashtu edhe intelektualë në listat e saj të kandidatëve, 
Partia e Punëtorëve vuri theksin në rivendosjen e kontrollit shtetëror mbi industrinë e 
rëndë dhe mbi të gjitha njësitë themelore të prodhimit, ndërsa sipërmarrja private do të 
shkonte drejt zhdukjes së ngadaltë si pasojë mungesës së nevojës për të në një shtet 
socialist. Bankat, shoqëritë e sigurimeve, tregtia e jashtme, si dhe përdorimi i kapitalit të 
huaj do të shtetëzoheshin bashkë me shfrytëzimin e burimeve minerare. Pronësia mbi 
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tokën do të kufizohej deri në 500 dynymë (afro 125 akra) për njeri. Pronarët e mëdhenj të 
tokave do të shpronësoheshin dhe grupe fshatarësh të ngritura mbi baza vendore do të 
zbatonin ligjet për tokën. Ndërsa të gjitha partitë pranojnë reforma shoqërore për 
punëtorët, Partia e Punëtorëve kërkonte vetëm javën 5-ditorë dhe 40-orëshe, si dhe 
ndalimet ndaj hedhjes në rrugë të punëtorëve. Shtëpitë e popullit do të riorganizoheshin 
dhe do të zhvilloheshin për të siguruar arsimimin dhe kontrollin për të rriturit, ndërsa 
rinia do të organizohej dhe do të arsimohej për të njohur dhe ruajtur idealet e shtetit 
socialist. Sidoqoftë, në një shtet të orientuar fuqishëm nga prona, Partia e Punëtorëve nuk 
qe e aftë të shtjelluar mendime më radikale gjatë kohës që ishte në opozitë. Kështu, ajo 
pohoi se të drejtat mbi pronën do të ruheshin për sa kohë që pronarët nuk do t’i përdornin 
ato për shfrytëzim. Regjimi demokratik do të ruhej, si dhe do të respektoheshin të drejtat 
e pakicave. Demokracia do të shtrihej më tej për të përfshirë jo vetëm votimin, por edhe 
pjesëmarrjen popullore në çështjet e qeverisjes vendore, si dhe në fabrika e veprimtari 
fitimprurëse, por nën udhëheqjen e fuqishme të partisë për të shtypur cilindo që do ta 
shfrytëzonte lirinë për të ruajtur “shfrytëzimin” e të kaluarës.887 
 
Politika turke që nga viti 1961 e ka pasqyruar shumë mirë demokracinë e re, të krijuar 
nga kushtetuta. Klasat e ndryshme shoqërore dhe grupimet politike, të cilat u bashkuan 
nën PRP-në nga Ataturku dhe Inënyja dhe që nisën të ndahen gjatë dhjetëvjeçarit të 
demokratëve, tani dolën për të pasqyruar interesat e tyre individuale. Që kur partitë e 
mëdha janë përpjekur të fitojnë mbështetjen e grupeve të ndryshme nëpërmjet zgjerimit të 
thirrjes së tyre sa më shumë që të jetë e mundur, në një mënyrë shumë të ngjashme me 
atë amerikane, ato kanë garuar ngjashëm me PRP-në shumë më tepër nga sa mund të 
pranojnë në mënyrë të kujdesshme. Partitë më të mëdha janë bërë thuajse të 
baraspeshuara, duke siguruar shumicën e nevojshme për të qeverisur vetëm në 
marrëveshje koalicionesh me partitë e vogla. KBK-ja e vjetër, e tërhequr shumë në sfond, 
ka zgjedhur të ushtrojë një ndikim të moderuar në prapaskenë, duke vepruar kryesisht 
përmes presidentëve të Republikës, të cilët të gjithë kanë qenë ushtarakë në të shkuarën, 
për të shtyrë partitë e përfshira në zënka e mosmarrëveshje të vogla që të kapërcejnë 
dallimet e tyre për të vënë në jetë reformat e parashikuara nga kushtetuta, ndërkohë që 
ruhet demokracia civile, si bazë e programit të saj.888 
 
Zgjedhjet kombëtare, të mbajtura më 15 tetor 1961, u zhvilluan në liri të plotë dhe pa 
ndërhyrjen e qeverisë apo të ushtrisë megjithë sundimin e vazhdueshëm të KBK-së. 
Megjithëse kjo e fundit i dha mbështetjen e saj morale PRP-së, ndërsa partitë e tjera sapo 
ishin organizuar, PRP-ja fitoi vetëm 36.7 për qind të votave popullore dhe 38 për qind të 
vendeve në Kuvend. Partia e Drejtësisë fitoi 34.8 për qind të votave dhe 35 për qind të 
vendeve, ndërsa baraspeshimi i pushtetit iu la Partisë së Turqisë së Re, që mori 13 për 
qind të votave dhe 14.5 për qind të vendeve, si dhe Partisë Republikane Kombëtare 
Fshatare, që mori 14.0 për qind të votave 12 për qind të vendeve (shih tabelën 6.1). Në 

                                                 
887 Dodd, f. 135 – 162; Karpat, “Social Change”, f. 243; shih, gjithashtu: Weiker, 
“Revolution”, f. 84 – 105; J. Landau, “Radical Politics in Modern Turkey”, Leiden, 1974. 
888 Kemal Karpat, “Ideology in Turkey after the Revolution of 1960: Nationolism and 
Socialism,” TYIR, 6 (1965), 68 – 118. 
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Senat, nga ana tjetër, duke qenë se mbizotëronte sistemi zgjedhor, sipas të cilit partia e 
shumicës në çdo qark merrte të gjitha vendet, Partia e Drejtësisë, me thuajse të njëjtat si 
në zgjedhjet e Kuvendit, mori 47 për qind të vendeve, ndërsa PRP-ja mori vetëm 24 për 
qind, Partia Turqia e Re 14 për qind dhe Partia Republikane Kombëtare Fshatare 13.6 për 
qind. Në këto rrethana dukej e domosdoshme një qeveri koalicioni dhe KBK-ja mendoi të 
anulonte zgjedhjet për shkak të frikës se nuk do të sigurohej dot një qeverisje e 
efektshme. Sidoqoftë, në fund, ajo pranoi të dilte nga skena pasi PRP-ja dhe Partia e 
Drejtësisë u morën vesh për të ngritur një koalicion nën drejtimin e shtetarit të vjetër e të 
besuar të KBK-së, Ismet Inënysë, ndërsa udhëheqësi i KBK-së, Xhemal Gyrsel (Cemal 
Gürsel), u zgjodh njëzëri president i vendit për të mbajtur nën vëzhgim gjendjen. 
 
Gjatë katër viteve të Inënysë si kryeministër (1961 – 1964), një pjesë e madhe e dështimit 
që i ishte trembur KBK-ja ndodhi dhe Inënyja u detyruar të qeverisë përmes tre 
koalicionesh të njëpasnjëshëm. I pari nuk qe e thënë të zgjaste shumë, pasi ai bashkoi 
udhëheqës politikë që ndryshonin në personalitet e ambicje, si dhe në politikë. Në 
përfundim, këmbëngulja e Partisë së Drejtësisë për politika më liberale ekonomike dhe 
për faljen e udhëheqësve të burgosur të Partisë Demokratike u përplas me pikëpamjet 
statiste të PRP-së, si dhe me këmbënguljen e ushtarakëve që të mos bëhej asgjë që do të 
mund të interpretohej si kritikë apo zhbërje e pasojave të revolucionit. Pikërisht në këtë 
kohë shumë intelektualë iu afruan Partisë së Punëtorëve për shkak të zhgënjimit nga 
pamundësia e parlamentit për të vepruar, ndërsa shumë grupe të djathta u bashkuan nën 
udhëheqjen e kolonës së Tyrkeshit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Megjithatë, demokracia 
vazhdoi të mbizotëronte. Në qershor 1962, koalicioni i parë u prish dhe Inënyja formoi 
koalicionin e tij të dytë mes PRP-së dhe partive më të vogla, duke qëndruar me Partinë 
Fshatare pasi Parti e Turqisë së Re, e tronditur nga humbja e gjysmave të votave të saj në 
zgjedhjet për pushtetin vendor, të mbajtura më 17 nëntor 1963, u tërhoq në një përpjekje 
të kotë për të rifituar ndjekësit e vet. Një koalicion i tretë, i formuar në vitin 1964, 
vazhdoi të qeveriste edhe për një vit, por ndërkohë Partia e Drejtësisë po siguronte 
mbështetje dhe respekt të madh popullor dhe dukej se do të ishte fituese e 
padiskutueshme e zgjedhjeve të ardhshme. Duke qenë se nuk kishte një shumicë të plotë, 
Inënyja nuk qe i aftë të ndërmerrte veprime të prera për ta nxjerrë vendin nga ngecja 
ekonomike që kishte pllakosur pas revolucionit, ose të vepronte për të kryer reforma të 
mëdha. Problemi më i rëndësishëm, me të cilin u përball regjimi, ishte pozita e 
privilegjuar e sektorit fshatar, që paguante vetëm një pjesë të vogël të taksave, ndërsa 
kishte përfituar nga subvencionet tejet të mëdha, të siguruara në të shkuarën nga 
demokratët për të fituar mbështetjen e fshatarësisë. Kjo jo vetëm ngarkonte thesarin, por 
edhe i zhvishte fshatarët nga nxitja e nevojshme për të rritur efektshmërinë dhe 
prodhimtarinë e tyre. Në përfundim, Inënyja nuk qe i aftë të siguronte më shumë se një të 
ardhur shumë të vogël mbi të ardhurat bujqësore (1964), ndërsa përpjekje të tjera për 
reforma, si, për shembull, ajo e shpërndarjes së tokës, dështuan. Inënyja siguroi, të 
paktën, nxjerrjen nga burgu të 283 të burgosurve demokratë në tetor 1962, si dhe të 
pjesës së mbetur të tyre në vitin 1964, i ktheu universitetit 147 pedagogë të pushuar nga 
puna dhe shpronësoi toka të pronarëve të mëdhenj për të rikthyer normalitetin politik dhe 
për t’i dhënë fund ndarjeve në shoqëri, të shkaktuara prej veprimeve të mëparshme. Në 
këto përpjekje, ai shfaqi përsëri largpamësi e guxim politik, duke siguruar mbështetjen e 
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ushtrisë dhe të partisë së tij për masa që nuk ishin aspak popullore për shumë anëtarë dhe 
mbështetës të tyre. 
 
Ndërkohë, Sulejman Demireli kishte marrë në dorë udhëheqjen e Partisë së Drejtësisë 
dhe po e rindërtonte atë në një pamje të re, duke iu larguar lidhjeve të vjetra me Partinë 
Demokratike dhe me ideologjinë e saj. Duke qenë se ishte inxhinier, ai shfaqjen me 
pamjen e një lloji të ri teknokrati, me aftësi e vullnet për të drejtuar vendin sipas nevojave 
të kohës dhe jo në përmbushje të filozofive politike të dala mode. Ky imazh për të u 
përforcua më shumë pas lëvizjeve të tij për t’i dhënë kontrollin e makinerisë së partisë 
ekspertëve profesionistë e teknikë në vend të politikanëve më konservatorë që ishin vënë 
në krye të demokratëve. Ai qe, gjithashtu, i aftë të zhvillojë një politikë mjaft moderniste 
për të kënaqur kërkesat për reforma nga ana e ushtrisë, si dhe e mbështetësve të tij 
profesionistë, si dhe ruajti një qasje të mjaftë rurale dhe fetare për të mos i armiqësuar 
ndjekësit e tij fshatarë, prej nga vinte ende pjesa më e madhe e votave. Pas bashkimeve 
gjithnjë e më shumë të paqëndrueshme të partive në Kuvend, ai, më në fund, e shtrëngoi 
për herë të tretë koalicionin e Inënysë që të jepte dorëheqjen përmes një vote mosbesimi 
të buxhetit të shkurtit 1965 dhe kështu, sipas kërkesave të kushtetutës, u arrit të sigurohej 
një koalicion i të gjitha partive për të qeverisur deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja. 
 
Gjatë fushatës së zgjedhjeve, Partia e Drejtësisë u shfaq me pamjen e një grupi të 
fuqishëm, dinamik dhe me politika pozitive për të çuar vendin përpara. PRP-ja, nga ana e 
saj, ende e udhëhequr nga Inënyja i plakur, megjithë ndihmën e një sekretari të ri të 
përgjithshëm plot energji, të quajtur Kasëm Gylek (Kasım Gülek), i ngjante më fort një 
përzierjeje grupesh të dëshpëruarish që mezi mbaheshin të lidhur pas njëri-tjetrit për të 
ruajtur pushtetin vetëm që të linin jashtë Partinë e Drejtësisë. Shumë prej mbështetësve të 
saj të fuqishëm intelektualë ishin larguar, tashmë, për në Partinë e Punëtorëve, ndërsa ata 
që kishin mbetur ishin përfshirë në një luftë të ashpër me drejtuesit e partisë si për punët e 
udhëheqjes së partisë, ashtu edhe për udhëheqjen e vendit. Ligji për Zgjedhjet, i vitit 
1964, solli parimin e “tepricës kombëtare” në shpërndarjen e vendeve në parlament, që 
linte mënjanë një numër të caktuar vendesh për t’ia shpërndarë partive sipas 
përpjesëtimeve të tyre të përgjithshme të votave krahas atyre të zgjedhura në mënyrë 
mazhoritare. Qëllimi i kësaj përpjekjeje ishte që të ndihmohen partitë më të vogla, por 
shumë njerëz e panë këtë si një përpjekje të qeverisë për t’i mohuar Partisë së Drejtësisë 
atë fitore të madhe që paralajmëronte popullariteti i saj në rritje. Në zgjedhjet e mbajtura 
më 10 tetor 1965, Partia e Drejtësisë siguroi, në të vërtetë, një fitore me 52.9 për qind të 
votave të popullit, duke i siguruar asaj një shumicë të thjeshtë në vendet e Kuvendit, 53 
për qind, ndërsa PRP-ja siguroi 28.9 për qind të votave dhe 29.7 për qind të vendeve dhe 
Partia e Kombi, e drejtuar së fundi nga Bëlykbashë, mori përkatësisht 6.3 dhe 6.8 për 
qind. Zgjedhjet për Senatin, të mbajtura në po atë vit, i dhanë Partisë së Drejtësisë 59.4 
për qind të votave dhe 35 nga 52 vendet, ndërsa PRP-ja mori vetëm 13 vende dhe 29 për 
qind të votave (shih tabelën 6.1).889 
 

                                                 
889 Landau, f. 247 – 264. 



 544 

Duke pasur një shumicë të përgjithshme parlamentare, mes viteve 1965 – 1970, qeveria e 
Demirelit pati mundësi që të bënte përpara për të përmbushur programin e saj në një 
mënyrë që Inënyja, tashmë në opozitë, nuk kishte qenë kurrë i aftë të realizonte përmes 
regjimesh koalicioni. Politika e tij përcaktohej nga dëshira për të nxitur zhvillimin 
ekonomik dhe drejtësinë shoqërore, jo vetëm në përgjigje ndaj kushtetutës dhe 
këmbënguljes së ushtrisë, por edhe ndaj kërkesave gërricëse të grupeve më radikale të së 
majtës, të përbërë kryesisht nga grupe sindikalistësh e studentësh militantë, që filluan të 
shfaqin kundërshtimin e tyre në demonstrata në rrugë dhe në veprimtari edhe më të 
dhunshme. Politika ekonomike ndoqi qasjen e përzier, të diktuar nga kushtetuta. Qeveria 
e Demirelit e përdori si sektorin privat, ashtu edhe kontrollin shtetëror për të nxitur rritjen 
dhe mirëqenien nëpërmjet planeve të siguruara nga Organizmi i Planifikimit Shtetëror. 
Organizatat majtiste, të cilat tani përfshinin në gjirin e tyre pedagogë dhe studentë 
universitetesh e shumë profesionistë, u bënë gjithnjë e më të paepur në të kritikuarit e 
qeverisë me arsyetimin se ajo nuk po ecte me shpejtësinë e duhur, pavarësisht se shumica 
e njerëzve ishin të kënaqur nga politikat që po rrisnin mirëqenien e tyre pa skajshmërinë e 
ethshme të viteve të Menderesit. Marrëdhëniet e qeverisë me ushtrinë qenë më të mira 
nga ç’ishte parashikuar, kryesisht si rrjedhojë e vendimit të Demirelit për të bërë që partia 
e tij të zgjedhë një tjetër gjeneral, Xhevdet Sunajin (Cevdet Sunay), si president pas 
vdekjes së Gyrselit në vitin 1966. Demireli, gjithashtu, vijoi përpjekjet për të 
modernizuar ushtrinë, duke përmirësuar kushtet e ushtarakëve dhe të njerëzve të saj dhe 
duke shmangur përzierjen e drejtpërdrejtë në punët e saj, ndërsa Sunaji, nga ana e tij, i 
mbajti ushtarakët larg të përzierit e tepërt në punët e politikës. Çështja që vazhdoi të 
shkaktonte fërkime mes qeverisë dhe ushtrisë ishte falja e politikanëve demokratë, 
përfshirë Xhelal Bajarin (Celal Bayar), që ishte liruar nga burgu prej Inënysë, por që ende 
nuk gëzonte të drejta politike për shkak të dënimeve të tij të mëparshme. Një ligj për këtë 
u kalua nga Kuvendi, por u hodh poshtë në Senat në vitin 1969, vetëm pak kohë përpara 
zgjedhjeve të reja. Megjithatë, pas zgjedhjeve, amnistia u kalua pa ndonjë reagim 
domethënës nga ana e ushtrisë. Bajari u tërhoq për të shkruar kujtimet e tij, ndërsa 
demokratët e tjerë kuptuan se Partia e Drejtësisë dhe grupet më të vogla, tashmë, kishin 
zhvilluar struktura të reja udhëheqëse dhe se ata nuk mund të ushtronin ndonjë ndikim të 
vërtetë me praninë e tyre. 
 
Ndërsa marrëdhëniet e qeverisë me PRP-në u bënë gjithnjë e më të ashpra. Përplasjet 
erdhën fillimisht pas kritikave të PRP-së ndaj prirjeve të qeverisë për të ndërtuar xhami, 
për të lejuar mësimet fetare në shkolla dhe për të nxitur përdorimin e altoparlantëve në 
qytete për përforcimin e thirrjes së minaresë. Mirëpo në këtë kohë shekullarizmi ishte 
kthyer në një politikë aq të pranuar të Republikës, saqë njerëzit e kishin humbur interesin 
për të; kështu, kjo çështje nuk mund të shfrytëzohej. Nga ana tjetër, PRP-ja u vu nën 
udhëheqjen e një sekretari të përgjithshëm të ri e dinamik, të quajtur Bylent Exhevit 
(Bülent Ecevit), që zhvilloi një program më majtist se më parë, duke e kthyer partinë në 
një grup demokratik socialist që thithi shumë intelektualë dhe të tjerë që ishin larguar në 
parti më ekstreme. Qeveria vazhdoi, megjithatë, të rriste popullaritetin për disa kohë për 
shkak të suksesit të programit të saj ekonomik. Problemet e vjetra të shpenzimit deficitar 
dhe të një balancimi të deficitit tregtar, por pavarësisht nga kjo, rritja ekonomike me 5 për 
qind e siguruar nën drejtimin e demokratëve, u shtua në nivelin 6.6 për qind gjatë planit 
të ri pesëvjeçar (1962 – 1967), megjithëse popullsia po rritej në një shkallë prej 2.5 deri 
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në 3 për qind në vit. Prodhimi industrial po rritej deri në 9 për qind në vit. Sipërmarrja 
private dha ndihmesën e saj të qenësishme dhe megjithëse sektori bujqësor i ekonomisë 
nuk i arriti plotësisht qëllimet e tij, rritja dhe mirëqenia e tij e përgjithshme mbeti përsëri 
domethënëse. Mes 1962-shit, që ishte viti i parë kur politikat e qeverisë së re patën vërtet 
ndikim, dhe 1970-ës, ndërsa popullsia u rrit nga 28.9 në 35.2 milionë, të ardhurat për 
frymë, e shpallur në terma të konstante, u rrit 35.3 për qind (nga 2,546 në 3,445 lira 
turke), ndërsa në çmimet e përditshme, rritja e kuptuar nga populli qe në nivelin 109 për 
qind (nga 1,905 në 3,982 lira turke). Prodhimi i përgjithshëm bujqësor, i shpallur në lira 
turke në terma absolute, u ngrit nga 25.143 miliardë në 32.65 miliardë, ose 29.82 për 
qind; prodhimi industrial nga 13.01 miliardë në 28.25 miliardë ose 117 për qind; ndërtimi 
nga 4.58 miliardë në 8.3 miliardë, ose 81 për qind; tregtia nga 6.275 miliardë në 12.048 
miliardë, ose 92 për qind; shërbimet qeveritare nga 7.35 miliardë në 12.257 miliardë ose 
66.7 për qind; të ardhurat nga punëtorët turq dhe shitjet jashtë vendit nga një deficit prej 
275 milionë në një suficit prej 1.47 miliardë, ose 634 për qind; dhe prodhimi i 
përgjithshëm kombëtar nga 73.65 miliardë në 121.376 miliardë ose 64.8 për qind.890 Në 
të njëjtin dhjetëvjeçar, numri i shkollave u rrit nga 25,922 në 41,667, ose 60,7 për qind 
dhe numri i nxënësve nga 2,984 në 6,492 milionë, ose 117 për qind!891 Punëtorët 
industrialë ishin të kënaqur si për të ardhurat dhe fuqinë blerëse në rritje, ashtu edhe për 
zhvillimin e sindikalizmit dhe njohjen e të drejtës së grevës (1963), që u përdor lirisht në 
vitet që pasuan. Bujqit po përfitonin më shumë të ardhura se kurrë, veçanërisht me 
kufizimin e ngarkesës së tyre të taksave dhe me subvencionet e vazhdueshme të qeverisë. 
Edhe elementët jopolitikë në universitete ishin të kënaqur nga autonomia dhe liberalizimi 
i siguruar nga reformat e KBK-së, si dhe nga zgjerimi i jashtëzakonshëm i burokracisë 
për të përballuar punët e shtuara të qeverisë, çka siguronte vende të mira pune për të 
diplomuarit. 
 
E vetmja e metë, si në shumë aspekte të regjimit të demokratëve, kishte të bënte me 
financat. Tashmë kishte shumë kapital investues, të ardhur jo vetëm nga Shtetet e 
Bashkuara, por edhe nga një konsorcium i detyruar prej Bashkësisë Ekonomike 
Evropiane, Banka Botërore, e madje edhe nga Bashkimi Sovjetik. Migrimi i afro një 
milionë punëtorëve turq për të plotësuar nevojat e industrive në gjallërim të Gjermanisë 
Perëndimore dhe të vendeve të tjera të Evropës Perëndimore i siguroi, gjithashtu, Turqisë 
një burim domethënës shtesë të të ardhurave nga jashtë, si dhe të mundësive për të 
mësuar e përgatitur punëtorët me metodat dhe disiplinat bashkëkohore të punës. Mirëpo 
me rritjen e jashtëzakonshme të kërkesës së brendshme dhe të investimeve të huaja, 
pasoja ishte një inflacion i ri, me indeksin e çmimit të përgjithshëm të konsumit që u rrit 
nga 100 në vitin 1958 në 148 në vitin 1970 dhe në Ankara nga 100 në 155.892 Ndërsa 
pjesa më e madhe e popullsisë iu gëzua mirëqenies së re, inflacioni nuk pati shumë 
ndikim në pozitën politike të qeverisë, përveç sigurimit të lëndës së re për opozitën e 
drejtuar ideologjikisht në skajet më të majta e më të djathta, si dhe për pozitën e orientuar 
politikisht të PRP-së. Kjo e fundit, nganjëherë, bashkoi me ekstremistët për hir të 
                                                 
890 IY, 1971, f. 41. 
891 IY, 1971, f. 113. 
892 IY, 1971, f. 438. 
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opozitës, duke synuar të bllokojë programet e qeverisë thjesht për të siguruar pushtet për 
vet. Mirëpo elementët më konservatorë i kritikuan udhëheqësit e tyre për këtë, ndërsa 
majtistët vazhduan t’i kundërvihen partisë si një mjet i papërshtatshëm për të siguruar 
arritjen e qëllimeve të tyre. Partia e Drejtësisë, nga ana e saj, iu përgjigj taktikave të PRP-
së duke dënuar idetë shoqërore të formuara ideologjikisht, por në këtë proces ajo fitoi 
armiqësinë e shumë prej intelektualëve dhe ekspertëve të vet teknikë dhe vazhdoi t’u 
besojë gjithnjë e më shumë mbështetësve të saj fshatarë e proletarë. Rrjedhoja 
përfundimtare ishte rikthimi i PRP-së si parti e elitës intelektuale dhe teknike, ndërsa 
Partia e Drejtësisë iu dorëzua gjithnjë e më shumë një baraspeshe aspak të lehtë mes 
elementëve modernistë, të kryesuar nga Demireli, dhe grupeve më konservatore fetare e 
fshatare, që kërkonin përjashtimin e tij. Veç kësaj, pati një shumim të partive të reja të 
vogla, veçanërisht në të djathtë, duke përfshirë edhe Partinë e Sigurisë (Güven Partisi). 
Në zgjedhjet kombëtare të 12 tetorit 1969, të dyja partitë e mëdha humbën vota. Partia e 
Drejtësisë ra nga 52.9 për qind në 46.5 për qind të votave të përgjithshme, megjithëse e 
rriti numrin e vendeve në Kuvend në 56.8 për qind. Kurse PRP-ja mori 27 për qind të 
votave dhe 30.7 për qind të vendeve. Partitë e vogla u zhdukën dalëngadalë, ndërsa Partia 
e Sigurisë fitoi 6.6 për qind të votave dhe një numër të vogël vendesh (shih tabelën 6.1). 
Kështu, në njëfarë kuptimi, Turqia po zhvillonte një sistem dypartiak, ndërsa partitë e 
vogla po mbeteshin gjerësisht mënjanë.893 
 
Polarizimi i politikës turke, që u vu re në zgjedhjet e vitit 1969, e detyroi Exhevitin të 
kryente një riorganizim të madh të PRP-së gjatë vitit 1970, duke i larguar të gjithë 
elementët e vjetër, përfshirë Ismet Inënynë (që më pas u bë senator i përjetshëm, duke 
vepruar si një shtetar i vjetër mbi politikën deri në vdekjen e tij më 1974, pas një gjysmë 
shekulli në shërbim të kombit), dhe duke e rimodeluar partinë në një imazh më liberal 
dhe më përparimtar. Partia e Drejtësisë, e udhëhequr përsëri nga Demireli, vazhdoi të 
qëndronte në krye të zhvillimit ekonomik të vendit, por duke qenë se elementët e saj 
konservatorë kishin fituar një fuqi disi më të madhe, ajo nuk ishte shumë e prirur të 
shkonte më tej me reforma shoqërore dhe ekonomike. Ndërkohë, radikalët e krahut të 
majtë u derdhën gjithnjë e më shumë nëpër rrugë, duke kërkuar ndryshime themelore në 
strukturën e shoqërisë turke dhe duke shfrytëzuar edhe praninë ushtarake amerikane dhe 
lidhjen e Turqisë me NATO-n si objektiv për sulmet e tyre, duke i shtyrë, kështu, 
qeverinë dhe të dyja partitë e mëdha politike drejt një politike të jashtme gjithnjë e më të 
pavarur. Ndërsa radikalët po përdornin tani taktikat e zhvilluara prej kohësh nga 
terroristët në pakicë, PRP-ja u kap pas paaftësisë së qeverisë për t’i shtypur ata, duke e 
parë këtë fakt si një tjetër çështje për t’u kritikuar. Si kundërpërgjigje ndaj të majtës që 
ishte shfaqur, partitë kryesore konservatore, si Partia e Sigurisë, Partia e Kombit dhe 
Partia e Turqisë së Re, formuan një koalicion (17 tetor 1970). Elementët e tyre më fetarë 
të formonin një parti konservatore, Partia e Shpëtimit të Kombit (Millî Selâmet Partisi), 
ndërsa disa demokratët e vjetër të partive ekzistuese krijuan Partinë e re Demokratike.894 
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Paaftësia e qeverisë për të kontrolluar dhunën e ekstremistëve të majtë e uli mbështetjen 
ndaj saj megjithë zhvillimin dhe mirëqenien që vazhdonte të rritej. Kësaj iu shtua edhe 
zemërimi përballë inflacionit. Anëtarë të saj e braktisën grupin e tyre në Kuvendin 
Kombëtar dhe kështu, nga janari 1971, Partia e Drejtësisë e humbi shumicën e saj 
absolute. Pas kundërshtimit të vazhdueshëm edhe nga ana e PRP-së për të bashkëpunuar 
në çfarëdo lloj koalicioni, qeveria e humbi aftësinë e saj për të qeverisur në mënyrë të 
efektshme në lidhje me vendimet dhe politikat madhore. Si pasojë, ushtarakët e 
shtrënguan qeverinë e Demirelit që të japë dorëheqjen (12 mars 1971), duke e lënë 
vendin të qeveriset nga një radhë koalicionesh jopartiake, të drejtuar nga Nihat Erim (26 
mars – 21 maj 1971), Ferit Melen (22 maj 1972 – 10 prill 1973) dhe Naim Talu (15 prill 
– tetor 1973), deri në zgjedhjet që do të pasonin. 
 
Nën trysninë e ushtrisë, fillimisht të dyja partitë e mëdha bashkëpunuan me regjimin e ri, 
por pasi Exheviti vazhdoi përpjekjet e tij për të riorganizuar PRP-në si një forcë 
përparimtare e së majtës së qendrës, më në fund ia doli të tërhiqte anëtarët e tij, 
mbështetur në mendimin se qeveria ishte, në të vërtetë, një koalicion i djathtë (4 nëntor 
1972). Ndërsa Partia e Drejtësisë ishte ende e ndarë mes konservatorëve dhe liberalëve të 
vet dhe grupet e paparti dukeshin të paafta për t’u marrë me terroristët apo për të 
zhvilluar një program të ri e madhor reformash, publiku dalëngadalë filloi të lëkundej e të 
prirej përsëri nga PRP-ja, si dhe nga partitë e tjera më radikale, duke e bërë, kështu, më të 
vështirë se kurrë për çdo parti të vetme që të krijonte një shumicë të sigurt e jo më të 
organizonte vetë një qeveri harmonike e të ndiqte një politikë të arsyeshme. Në zgjedhjet 
kombëtare, të mbajtura më 14 tetor 1973, PRP-ja mori vetëm 33.3 për qind të votave, 
Partia e Drejtësisë 28.9 për qind, Partia Demokratike 11.9 për qind, Partia për Shpëtimin 
Kombëtar 11.8 për qind dhe Partia e Sigurisë 5.3 për qind. PRP-ja arriti të kishte 185 
vende në Kuvend dhe Partia e Drejtësisë 149. Kjo i detyronte të dyja forcat që të 
kërkonin mbështetje koalicioni nga partitë e vogla për të formuar qeverinë (shih tabelën 
6.1). Megjithëse PRP-ja kishte votat më të shumta, duke qenë se të gjitha partitë e vogla 
ishin më radikale, ajo e kundërshtoi, fillimisht, bashkëpunimin. Koalicioni më i 
mundshëm dukej të ishte ai mes Partisë së Drejtësisë dhe Partisë së Kombit, politikat e të 
cilave ishin të ngjashme, por ato e patën të pamundur të bashkoheshin për njëfarë kohe 
për shkak të politikave dhe konkurrencës vetjake që e kishin bërë shumë të ndërlikuar 
jetën politike turke. Kështu, nën trysninë e ushtarakëve, PRP-ja bashkoi forcat me Partinë 
e Shpëtimit Kombëtar. Ky bashkim nuk qe aspak i lehtë dhe zgjati vetëm gjashtë muaj 
(shkurt – shtator 1974), kur u thye për shkak të pikëpamjeve shumë të ndryshme të 
anëtarëve të tij si mbi çështjet e politikës së brendshme, ashtu edhe të asaj të jashtme. Pas 
një periudhe të gjatë të qeverisjes jopartiake, Demireli arriti të formojë një koalicion të ri 
me partitë e pakicës konservatore (31 mars 1975). Duke qenë se qeveria e re përfaqësonte 
një shumëllojshmëri në Kuvend dhe PRP-ja vazhdonte të grumbullonte mbështetje 
popullore, dukej e mundur që kjo e fundit pushtetin në zgjedhjet e ardhshme, nëse vetë 
Partia e Drejtësisë mund të lëvizte vetë majtas për të ndryshuar gjendjen shpirtërore të 
popullsisë. 
 
 
 
Politika e jashtme, 1950 – 1975 
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Ndoshta një ndër aspektet më të shkëlqyera të Turqisë së re ka qenë marrëveshja e 
përgjithshme e të gjitha partive të mëdha për vijat themelore të politikës së jashtme. 
Përpjekjet e Bashkimit Sovjetik për të marrë pjesë të rëndësishme të vendit në vitin 1946 
e çuan vendin në një aleancë të fuqishme të pasluftës me Perëndimin që ka mbetur në 
thelb e pandryshuar edhe sot. PRP-ja hodhi hapa për t’u bashkuar me NATO-n menjëherë 
pas paraqitjes së Planit marshall dhe megjithëse përpjekjet e saj u ndëshkuan nga politika 
e NATO-s, kur u paraqit mundësia për të shprehur mbështetjen e Turqisë për përpjekjet e 
Kombeve të Bashkuara në Kore, demokratët pranuan ftesën për të ndihmuar me aq 
vullnetarizëm, saqë u sigurua hyrja e mëpasme e Turqisë në NATO (18 shkurt 1952). Kjo 
u plotësua më tej nga lëvizje për të forcuar lidhjet e vendit si me Evropën, ashtu edhe me 
Ballkanin. Ajo shpejt iu bashkua Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik Evropian 
(Tregu i Përbashkët), me një status të veçantë që merrte parasysh ekonominë e saj 
relativisht të pazhvilluar, por me shpresa për të fituar anëtarësinë e plotë aty nga viti 
1995. Aleancat rajonale të viteve 1930, gjithashtu, u rigjallëruan nga marrëveshja 
dypalëshe e mbrojtjes me Pakistanin (1954). Kjo e fundit u zhvillua më tej me Paktin e 
Bagdadit, të quajtur më vonë Organizata e Traktatit Qendror, që përfshinte edhe Britaninë 
e Madhe dhe Iranin e, për njëfarë kohe, edhe Irakun. Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
nuk u përfshinë në dokument, por ato siguruan mbështetje dhe nxitje të fuqishme, të 
plotësuar nga një marrëveshje dypalëshe me Turqinë, nënshkruar në mars 1959. Vendet 
arabe u përpoqën të sigurojnë marrëdhënie më të afërta me Turqinë në bazë të unitetit 
fetar, por të gjitha qeveritë turke të pasluftës, pavarësisht nga politika e tyre ndaj fesë, 
vazhduan ta mbështesin përgjigjen e tyre në vlerësime përgjithësisht shekullare dhe 
kombëtare. Turqia, kështu, vazhdoi të ruante marrëdhënie miqësore me të gjithë arabët, 
duke përjashtuar ndonjëherë Sirinë për shkak të pretendimeve të saj për Hatajin. 
Marrëdhënie të mira diplomatike dhe ekonomike kanë ekzistuar edhe mes Turqisë dhe 
Izraelit, të pezulluara vetëm për një kohë të shkurtër gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 
1967. Duke qenë se që nga viti 1964 edhe anëtarët myslimanë të CENTO-s, Turqia, Irani 
dhe Pakistani, u bashkuan me Organizatën e Bashkëpunimit Rajonal për Zhvillim 
(BRZH), që ka vënë në zbatim një numër projektesh të përbashkëta ekonomike dhe 
kulturore, duke shpresuar edhe në një bashkëpunim kulturor. Marrëdhëniet e Turqisë me 
Irakun, nga ana tjetër, u vështirësuan pas drejtimit të këtij të fundit nga Rusia, si dhe me 
shqetësimin e tij të zgjatur për revoltën kurde në veri, por kjo gjendje mori fund në vitin 
1975. Ndërsa irakenët, nganjëherë, akuzonin Turqinë për nxitje të kurdëve, Turqia nuk 
kishte aspak ndërmend të nxiste një lëvizje të tillë brenda kufijve të saj dhe, për këtë 
arsye, u përmbajt prej ndonjë veprimi të hapur, ndërsa Irani u siguronte kurdëve pjesën 
më të madhe të mbështetjes që ata gëzonin. Megjithëse mërgimtarët armenë dhe grekë, si 
dhe mbështetësit e tyre, u munduan të mbjellin ndjenja antimyslimane dhe aspirata 
kombëtare në jetën politike të vendeve ku ata ishin vendosur, veçanërisht në Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës, në Francë dhe në Britani, Turqia iu kundërvu me efektshmëri 
pretendimeve të tyre duke theksuar se masakrat që kishin ndodhur në të shkuarën ishin 
pasojë e terrorizmit të pakicës dhe jo e politikës së qeverisë e, për çdo rast, Republika nuk 
mund të bëhej përgjegjëse për veprimet e sulltanëve më shumë nga ç’mund t’u mvishej 
përgjegjësi komisarëve të Bashkimit Sovjetik për politikat shtypëse të carëve. Pozita 
strategjike e Turqisë në NATO, gjithashtu, i shtyu partnerët e saj të vendosin interesat 
realiste kombëtare mbi mbrojtjen e pakicave. 
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Çështja më e rëndësishme që shqetësoi politikën e jashtme të Turqisë pas vitit 1950 ishte 
ajo e Qipros. Kjo çështje nuk u shkaktua nga ndonjë dëshirë e Turqisë për të aneksuar 
ishullin, por nga prirja e shumicës greke të ishullit për të përjashtuar pakicën turke nga 
pjesëmarrja domethënëse në jetën politike e ekonomike, si dhe nga përpjekjet e një 
pakice militante greke që synonte të arrinte enosis-in (bashkimin) me Greqinë. 
Ngacmimet në këtë drejtim filluan kur ishulli ishte i kontrolluar nga britanikët. Sulmet 
greke mbi pakicën turke shkaktuan vazhdimisht marrëdhënie të tendosura mes Greqisë 
dhe Turqisë duke filluar që nga viti 1955. Në shkurt të vitit 1959, problemi u zgjidh 
përkohësisht nga një marrëveshje mes Turqisë, Greqisë dhe Britanisë, të arritur në Zyrih 
dhe në Londër, nëpërmjet të cilës Qiproja u bë një republikë e pavarur (16 gusht 1960), 
ndërsa mbrojtja e pakicës turke do të garantohej nga tri palët nënshkruese, të cilave iu 
lejua të vendosin garnizone të vogla në ishull për këtë qëllim. Pozita e Turqisë kundrejt 
Qipros pas vitit 1959 synonte të siguronte zbatimin e plotë të marrëveshjes. Mirëpo 
shumica e posteve qeveritare në ishull kontrolloheshin nga grekët, që arrinin, gjithashtu, 
të sundonin tregtinë dhe ekonominë, duke u lënë turqve vendet dhe pozitat më të këqija. 
Veç kësaj, kërkesa e dalë përsëri në dritë për bashkim me Greqinë çoi në një luftë civile 
gjatë vitit 1964. Të turbulluar nga historitë dhe pamjet e masakrave në shtyp, opinioni 
publik turk e mbështeti fuqishëm mendimin e ndërhyrjes ushtarake për të mbrojtur turqit 
në ishull, veçanërisht duke mbajtur parasysh përndjekjen prej kohësh të pakicës turke në 
Trakën Perëndimore. Kështu, në gusht, avionët turq sulmuan fortifikimet bregdetare. 
Mirëpo aleatët e Turqisë në NATO, me në krye SHBA, ushtruan trysni të madhe për të 
parandaluar përplasjen mes saj dhe anëtarët tjetër të aleancës, Greqisë, duke bërë që 
qeveria të tërhiqte forcën e saj pushtuese në minutën e fundit dhe t’ia linte zgjidhjen 
Kombeve të Bashkuara. Shtetasit grekë që jetonin në Turqi, megjithatë, u dëbuan për 
shkak të mbështetjes së tyre të fuqishme për enosis-in dhe iu dha impuls propagandës 
antiamerikane të radikalëve turq, që përfituan nga besimi popullor se SHBA duhej të 
kishte mbështetur Turqinë sipas kushteve të marrëveshjeve dypalëshe. 
 
Marrëdhëniet mes Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas kësaj, u 
përkeqësuan. Propaganda radikale e detyroi qeverinë të kufizonte bazat amerikane, të 
pengonte flotën amerikane të Mesdheut që të mbante bazën e saj në Izmir dhe të vizitonte 
Stambollin dhe dalëngadalë t’i nxirrte jashtë loje veprimet ushtarake amerikane në vend. 
Paqja, më së fundi, u kthye përsëri në Qipro në vitin 1965, por marrëveshje 
përfundimtare nuk u arrit dhe pakica turke mbeti po aq e shtypur sa ç’kishte qenë më 
parë. Qeveria greke e Qipros, e drejtuar nga presidenti kryepeshkop Makarios, arriti t’i 
shtypte elementët më radikalë të ensosis-it, të drejtuar nga gjeneral Grivasi, por prirja e 
saj për t’iu bashkuar vendeve të botës së tretë në çështjet botërore dhe për të shfrytëzuar 
pozitën e saj për të përmirësuar pozitën dhe statusin e Kishës Ortodokse Greke në ishull i 
shqetësoi seriozisht turqit, që edhe deri tani kishin treguar pakënaqësi në rritja nga të 
qenit të udhëhequr prej një figure fetare. Gjatë verës së vitit 1967, sulme të reja mbi 
pakicën turke e shtynë Demirelin të përpiqej për të arritur një marrëveshje për të mbrojtur 
interesat e tyre, por trysnia amerikane përsëri e pengoi atë lloj të ndërhyrjes turke që do të 
mund të kishte siguruar një zgjidhje, duke e lënë, kështu, gjendjen në një rrugë pa krye që 
çoi në përkeqësimin e kushteve. SHBA e detyruan Greqinë që t’i tërheqë trupat e saj të 
rregullta, por ajo i zëvendësoi ato me oficerët grekë të dërguar si “vullnetarë” për të 
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udhëhequr Gardën Kombëtare të Qipros. Veç kësaj, pas vendosjes së kontrollit të 
diktaturës ushtarake greke në Athinë, gjeneral Grivasi u kthye në Qipro për të organizuar 
mbështetjen për një enosis të ri. Kjo gjendje qorrsokaku e rriti trysninë mbi qeverinë 
turke për të dobësuar lidhjet e saj me amerikanët dhe për të forcuar ato me Bashkimin 
Sovjetik. Kështu, me këtë të fundit u nënshkruan një numër marrëveshjesh ekonomike 
dhe kulturore. Sidoqoftë, Turqia vazhdoi të pranonte mundësinë e ndonjë sulmi ushtarak 
sovjetik. Ndaj edhe krahas lidhjeve të forta me NATO-n, ai i mbajti forcat e saj kryesore 
ushtarake në gatishmëri dhe vazhdoi të pranonte ndihmën dhe këshillat ushtarake të 
amerikanëve. 
 
Një kapitull i ri në mosmarrëveshjen e Qipros u shënua në verën e vitit 1974, kur Garda 
Kombëtare, nën udhëheqjen e oficerëve të ushtrisë greke, kreu një grusht shteti që e 
detyroi Makariosin të marrë arratinë dhe që solli vendosjen e një regjimi të udhëhequr 
nga greku nacionalist radikal Nikos Sampson, që shpalli qëllimin e tij për të bashkuar 
ishullin me Greqinë. Kombet e Bashkuara dhe SHBA-ja u munduan ta zgjidhin gjendjen 
përsëri në mënyrë paqësore, por qëllimi i tyre dukej se ishte pranimi i grushtit të shtetit 
dhe, ndoshta, edhe i enosis-it si një fakt i kryer. Kjo, si dhe masakrat në shkallë të gjerë të 
grekëve ndaj pakicës turke, më në fund, e detyruan Turqinë të ndërhyjë me një forcë 
ekspedicionare që rrëzoi Gardën Kombëtare dhe mori nën kontroll pjesën veriore të 
ishullit. Përpjekja zulmëmadhe e Greqisë për të ndërhyrë në Qipro dhe, ç’është më e 
rëndësishmja, dështimi i saj e detyroi juntën që kontrollonte Greqinë të jepte dorëheqjen 
dhe i hapi rrugën vendosjes së një qeverisjeje civile, të kryesuar nga Kostandin 
Karamanlis. Shpresohej se rivendosja e qeverisjes civile dhe ngjasimi me demokracinë do 
të kënaqte kritikët e saj grekë dhe do t’i mundësonte qeverisë që të shfrytëzonte 
paragjykimet e vjetra fetare të Perëndimit kundër Turqisë, në mënyrë që trysnia e jashtme 
ta detyronte ushtrinë turke të largohej nga ishulli dhe të rivendosej gjendja e mëparshme. 
Mirëpo Turqia, nga ana e saj, e shfrytëzoi praninë e saj për të sjellë një ndarje të 
popullsisë së ishullit, duke shtënë në dorë veriun për një shtet të ri federal turk të Qipros 
dhe duke shpallur vullnetin e saj për t’u tërhequr sapo të arrihej marrëveshja e re, 
mundësisht në kushtet e bashkimit në një Republikë Federale Qipriote. Qëndrimi i 
Turqisë mbeti i pandryshuar në drejtim të mbështetjes së vazhdueshme të pavarësisë së 
Qipros nën garanci ndërkombëtare, por me autonomi të plotë të hapësirave turke, në 
mënyrë që pakicat të mos u nënshtroheshin më llojit të shtypjes politike dhe ekonomike 
që kishte ekzistuar më parë nën regjimin e Makariosit dhe të kishin siguri të jetës e të 
pronës. 
 
Një tjetër çështje madhore që lindi në mes të viteve 1970 dhe trazoi marrëdhëniet e 
Turqisë me miqtë e saj perëndimorë ishte e lidhur me prodhimin e saj domethënës të 
hashashit, i cili, duke qenë se përpunohej në mënyrë të paligjshme në Evropën 
Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u kthye në një pjesë të furnizimit të 
paligjshëm të drogave që qarkullonin anembanë botës. Në vitin 1971, Turqia pranoi t’i 
jepte fund tërësisht prodhimit për të pakësuar furnizimin ndërkombëtar. Mirëpo kjo 
çështje iu nënshtrua vazhdimisht kritikave të brendshme që njohën majën në zgjedhjet e 
vitit 1973. Qeveria e SHBA i dha Turqisë fonde për të zhdëmtuar fshatarët e prekur, por 
fare pak prej këtyre të hollave mbërriti deri te fshatarët. Veç kësaj, zemërimi i turqve ndaj 
dështimit të SHBA për të ndihmuar në Qipro nxiti reagim ndaj asaj që dukej të ishte një 
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çështje krejtësisht e brendshme. Shumë turq nuk mund ta kuptonin se pse ata ishin 
shtrënguar të mbanin peshën e zgjidhjes së problemit të drogës amerikane kur vetë 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bënin asgjë për të ulur prodhimin në vendin e tyre të 
duhanit, që dëmtonte rëndë shëndetin, dhe lejonin shoqëritë amerikane të drogës që të 
prodhonin dhe të eksportonin shumë më tepër droga nga ç’ishte e nevojshme të përdorej 
në veprimtaritë e ligjshme mjekësore. Duke qenë se, për çdo rast, Turqia nuk kishte vetë 
probleme droge, një pjesë e madhe e popullsisë e mbështeti rifillimin e prodhimit të 
hashashit dhe kështu, të gjitha partitë pjesëmarrëse në zgjedhjet e vitit 1973 e dënuan 
bashkërisht marrëveshjen e vjetër. Një ndër veprimet e para të qeverisë së koalicionit të 
Exhevitit ishte shpërndarja e farës dhe hapja e rrugës për rinisjen e prodhimit të 
hashashit, megjithëse nën kontrollin e ashpër të qeverisë për të parandaluar trafikun e 
paligjshëm të drogës. Hetimi që pasoi nga Bordi Ndërkombëtar i Kontrollit të 
Narkotikëve dhe nga Sekretariati i OKB-së, përfunduar më 13 korrik 1976, tregoi se këto 
kontrolle kishin qenë plotësisht të efektshme dhe se “nuk kishte pasur ndonjë ndryshim 
drejtimi apo rrjedhje në tregun e paligjshëm.”895 
 
Çështjet e Qipros dhe të hashashit në vetvete nuk qenë aq serioze sa për të tendosur 
marrëdhëniet e Turqisë me Perëndimin. Por ato pësuan përshkallëzim negativ veçanërisht 
nga veprimtaria politike e të huajve dhe e pakicave, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, ku në mungesë të një numri domethënës zgjedhësish turko-amerikanë, 
Kongresi ra lehtësisht nën trysninë politike të ushtruar jo vetëm nga greko-amerikanët, 
por edhe nga pakica më e vogël e armeno-amerikanëve, që mundoheshin fitonin 
mbështetjen amerikane për përmbushjen e lakmive të tyre kombëtare. Pasojë e këtij lloji 
trysnie ishte pezullimi i plotë i ndihmës ushtarake amerikane në fillim të vitit 1975. Kjo u 
bë, gjoja, për ta shtrënguar Turqinë që të tërhiqet nga Qiproja dhe të lejojë rikthimin e 
sundimit grek në ishull. Mirëpo duke qenë se Amerikanët nuk ushtruan një trysni paralele 
për të detyruar edhe Greqinë që të binte në ujdi (ndihma ushtarake amerikane për Greqinë 
vazhdoi), kjo e fundit u nxit që të parashtronte kërkesa të reja. Ajo nxorri, në veçanti, në 
dukje ëndrrën e saj të vjetër për të fituar kontrollin mbi Egje duke ngritur pretendimin se 
ishujt që ajo kontrollonte përgjatë brigjeve perëndimore dhe jugore të Turqisë, 
mbështetur në Traktatin e Lozanës, e vendosnin atë det tërësisht brenda kufijve 
kombëtarë të Greqisë, ndaj edhe dërgoi anije eksploruese që dukej se krijonin mundësinë 
e zbulimit të depozitave të mëdha të naftës në ato që më parë ishin pranuar si ujëra 
ndërkombëtare ose turke. Në mënyrë të pashmangshme, qeveria turke e ngurtësoi 
vendosmërinë e saj për të ruajtur pozitën në Qipro, si dhe këmbënguljen e zotërimit të 
ujërave territoriale përtej brigjeve të saj të Egjeut. E ndërsa nuk u ndal së përmbushuri 
detyrimet ndaj NATO-s, Turqia pezulloi kontrollin amerikan ndaj bazave të saj ajrore dhe 
të postave të vëzhgimit në vend, hyri në marrëdhënie më të ngushta ekonomike e politike 
me Bashkimin Sovjetik dhe filloi të shohë mundësinë e bashkimit në njëfarë grupimi me 
vendet myslimane të botës. Kjo hapi spektrin e një ndryshimi të madh në politikën e 
jashtme të Turqisë, përfshirë, ndoshta, edhe tërheqjen nga NATO-ja dhe rreshtimin me 
vendet e bllokut të botës së tretë të vendeve të paangazhuara në çështjet ndërkombëtare. 

                                                 
895 Seksıoni i Shtypit i OKB-së, Zyra e Informimit Publik, Deklaratë Shtypi 
SOC/NAR/199, 21 korrik 1976; “Washington Post”, 5 korrik 1976. 
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Brenda vetë Turqisë, kriza dukej se po forconte ekstremet politike. Konservatorët dhe 
reaksionarët, që tashmë dukej se përfaqësoheshin nga Partia e Shpëtimit Kombëtar, vunë 
theksin tek Islami si në punët e brendshme, ashtu edhe në ato të jashtme. Grupet më 
radikale të krahut të majtë u përpoqën të shfrytëzojnë gjendjen për të siguruar një kthim 
domethënës kah socializmi brenda vendit, si dhe në drejtim të marrëdhënieve më të 
ngushta me bllokun sovjetik. Megjithëse politika e jashtme, në këtë mënyrë, kërcënonte 
me imponimin e ndryshimeve të mëdha ne çështjet e jashtme e të brendshme të Turqisë, 
me afrimin e fundit të shekullit të njëzetë Turqia festoi njëqindvjetorin e kushtetutës së 
saj të parë, me popullsinë e saj, në themel, homogjene, dhe me përkushtimin ndaj 
modernizmit e demokracisë, ndërsa ende mund të shihte me përparësi vazhdimin e 
ndryshimeve të nisura me vendosjen e Republikës vetëm një gjysmë shekulli më parë. 
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Shtojcë 

 
 

Kryevezirët dhe kryeministrat osmanë, 1839 – 1922 
 
Emri Periudhat Datat e shërbimit 

1. Koxha Husrev Mehmet Pasha 1 2 korrik 1839 – 8 qershor 1840 
2. Mehmet Emin Rauf Pasha 3 8 qershor 1841 – 30 gusht 1842 
3. Izet Mehmet Pasha Topalli 2 4 dhjetor 1841 – 30 gusht 1842 
4. Mehmet Emin Rauf Pasha 4 30 gusht 1842 – 28 shtator 1846 
5. Koxha Mustafa Reshit Pasha 1 28 shtator 1846 – 28 prill 1848 
6. Ibrahim Sarëm Pasha 1 29 prill 1848 – 12 gusht 1848 
7. Koxha Mustafa Reshit Pasha 2 12 gusht 1848 – 26 janar 1852 
8. Mehmet Emin Rauf Pasha 5 26 janar 1852 – 5 mars 1852 
9. Koxha Mustafa Reshit Pasha 3 5 mars 1852 – 5 gusht 1852 
10. Mehmet Emin Ali Pasha 1 6 gusht 1852 – 3 tetor 1852 
11. Damat Mehmet Ali Pasha 1 3 tetor 1852 – 13 maj 1853 
12. Mustafa Naili Pasha 1 14 maj 1853 – 8 korrik 1853 
13. Mustafa Naili Pasha 2 10 korrik 1853 – 29 maj 1854 
14. Këbrësllë Mehmet Emin 

Pasha 
1 29 maj 1854 – 23 nëntor 1854 

15. Koxha Mustafa Reshit Pasha 4 23 nëntor 1854 – 2 maj 1855 
16. Mehmet Emin Ali Pasha 2 2 maj 1855 – 1 nëntor 1856 
17. Koxha Mustafa Reshit Pasha 5 1 nëntor 1856 – 6 gusht 1857 
18. Mustafa Naili Pasha 3 6 gusht 1857 – 22 tetor 1857 
19. Koxha Mustafa Reshit Pasha 6 22 tetor 1857 – 7 janar 1858 
20. Mehmet Emin Ali Pasha 3 11 janar 1858 – 18 tetor 1859 
21. Këbrësllë Mehmet Emin 

Pasha 
3 18 tetor 1859 – 23 dhjetor 1859 

22. Mehmet Ryshty Pasha 1 24 dhjetor 1859 – 27 maj 1860 
23. Këbrësllë Mehmet Emin 

Pasha 
3 28 maj 1860 – 6 gusht 1861 

24. Mehmet Emin Ali Pasha 4 6 gusht 1861 – 22 nëntor 1861 
25. Mehmet Fuat Pasha 1 22 nëntor 1861 – 2 janar 1863 
26. Jusuf Qamil Pasha 1 5 janar 1863 – 1 qershor 1863 
27. Mehmet Fuat Pasha 2 1 qershor 1863 – 5 qershor 1866 
28. Mehmet Ryshty Pasha 2 2 qershor 1866 – 11 shkurt 1867 
29. Mehmet Emin Ali Pasha 5 11 shkurt 1867 – 7 shtator 1871 
30. Mahmud Nedim Pasha 1 8 shtator 1871 – 31 korrik 1872 
31. Midhat Pasha 1 31 korrik 1872 – 19 tetor 1872 
32. Mehmet Ryshty Pasha 3 19 tetor 1872 – 15 shkurt 1873 
33. Ahmet Emin Pasha 1 15 shkurt 1873 – 15 prill 1873 
34. Mehmet Ryshty Pasha, 

Shirvanizade 
1 15 prill 1873 – 13 shkurt 1874 

35. Hysejin Avni Pasha 1 15 shkurt 1874 – 25 prill 1875 
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36. Ahmet Esat Pasha 2 26 prill 1875 – 26 gusht 1875 
37. Mahmud Nedim Pasha 2 26 gusht 1875 – 11 maj 1876 
38. Mehmet Ryshty Pasha 4 12 maj 1876 – 19 dhjetor 1876 
39. Midhat Pasha 2 19 dhjetor 1876 – 5 shkurt 1877 
40. Ibrahim Ethem Pasha 1 5 shkurt 1877 – 11 janar 1878 
41. Ahmet Hamdi Pasha 1 11 janar 1878 – 4 shkurt 1878 
42. Ahmet Vefik Pasha 1 4 shkurt 1878 – 18 prill 1878 
43. Mehmet Sadëk Pasha 1 18 prill 1878 – 28 maj 1878 
44. Mehmet Ryshty Pasha 5 28 maj 1878 – 4 qershor 1878 
45. Mehmet Esat Safet Pasha 1 4 qershor 1878 – 4 dhjetor 1878 
46. Hajredin Pasha 1 4 dhjetor 1878 – 29 korrik 1879 
47. Ahmet Arifi Pasha 1 29 korrik 1879 – 18 tetor 1879 
48. Mehmet Sait Pasha 1 18 tetor 1879 – 9 qershor 1880 
49. Mehmet Kadri Pasha 1 9 qershor 1880 – 12 shtator 1880 
50. Mehmet Sait Pasha 2 12 shtator 1880 – 2 maj 1882 
51. Abdurrahman Nuredin Pasha 1 2 maj 1882 – 11 korrik 1882 
52. Mehmet Sait Pasha 3 12 korrik 1882 – 30 nëntor 1882 
53. Ahmet Vefik Pasha 2 30 nëntor 1882 – 3 dhjetor 1882 
54. Mehmet Sait Pasha 4 3 dhjetor 1882 – 25 shtator 1885 
55. Mehmet Qamil Pasha 1 25 shtator 1885 – 4 shtator 1891 
56. Ahmet Xhevat Pasha 1 4 shtator 1891 – 8 qershor 1895 
57. Mehmer Sait Pasha 5 8 qershor 1895 – 1 tetor 1895 
58. Mehmet Qamil Pasha 2 2 tetor 1895 – 7 nëntor 1895 
59. Halil Rifat Pasha  1 7 nëntor 1895 – 9 nëntor 1901 
60. Mehmet Sait Pasha 6 18 nëntor 1901 – 14 janar 1903 
61. Mehmet Ferit Pasha 1 14 janar 1903 – 22 korrik 1908 
62. Mehmet Sait Pasha 7 22 korri 1908 – 4 gusht 1908 
63. Mehmet Qamil Pasha 3 5 gusht 1908 – 14 shkurt 1909 
64. Hysejin Hilmi Pasha 1 14 shkurt 1909 – 13 prill 1909 
65. Ahmet Tevfik Pasha 1 14 prill 1909 – 5 maj 1909 
66. Hysejin Hilmi Pasha 2 5 maj 1909 – 28 dhjetor 1909 
67. Ibrahim Haki Pasha 1 12 janar 1910 – 29 shtator 1911 
68. Mehmet Sait Pasha 8 30 shtator 1911 – 30 dhjetor 1911 
69. Mehmet Sait Pasha 9 31 dhjetor 1911 – 16 korrik 1912 
70. Ahmet Muhtar Pasha 1 22 korrik 1912 – 29 tetor 1912 
71. Mehmet Qamil Pasha 4 29 tetor 1912 – 23 janar 1913 
72. Mahmud Shevqet Pasha 1 23 janar 1913 – 11 qershor 1913 
73. Sait Halim Pasha 1 12 qershor 1913 – 3 shkurt 1917 
74. Mehmet Talat Pasha 1 4 shkurt 1917 – 8 tetor 1918 
75. Ahmet Izet Pasha 1 14 tetor 1918 – 8 nëntor 1918 
76. Ahmet Teufik Pasha 2 11 nëntor 1918 – 12 janar 1919 
77. Ahmet Teufik Pasha 3 13 janar 1919 – 3 mars 1919 
78. Damat Ferit Pasha 1 4 mars 1919 – 16 maj 1919 
79. Damat Ferit Pasha 2 19 maj 1919 – 20 korrik 1919 
80. Damat Ferit Pasha 3 21 korrik 1919 – 1 tetor 1919 
81. Ali Riza Pasha 1 2 tetor 1919 – 3 mars 1920 
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82. Salih Hulusi Pasha 1 8 mars 1920 – 30 korrik 1920 
83. Damat Ferit Pasha 4 5 prill 1920 – 30 korrik 1920 
84. Damat Ferit Pasha 5 31 korrik 1920 – 17 tetor 1920 
85. Ahmet Teufik Pasha 4 21 tetor 1920 – 4 nëntor 1922 

 
 

Presidentët e Republikës së Turqisë 
 
Emri Datat e shërbimit 

1. Mustafa Qemal Ataturk 29 tetor 1923 – 10 nëntor 1938 
2. Ismet Inwny 11 nwntor 1938 – 14 maj 1950 
3. Xhelal Bajar 22 maj 1950 – 27 maj 1960 
4. Xhemal Gyrsel 22 maj 1960 – 28 mars 1966 
5. Xhevdet Sunaj 28 mars 1966 – 28 mars 1973 
6. Fahri Korutyrk 6 prill 1973 –  

 
 

Kryeministrat e Kuvendit të Madh Kombëtar  
dhe të Republikës së Turqisë 

 
Emri Datat e shërbimit 

1. Mustafa Qemal Ataturk 3 maj 1920 – 24 janar 1921 
2. Fevzi Çakmak 24 janar 1921 – 9 korrik 1922 
3. Rauf Orbaj 12 korrik 1922 – 13 gusht 1923 
4. Fethi Okjar 14 gusht 1923 – 27 tetor 1923 
5. Ismet Inëny 30 nëntor 1923 – 21 nëntor 1924 
6. Fethi Okjar 21 nëntor 1924 – 2 mars 1925 
7. Ismet Inëny 4 mars 1925 – 25 tetor 1937 
8. Xhelal Bajar 25 nëntor 1937 – 25 janar 1939 
9. Refik Sajdam 25 janar 1939 – 8 korrik 1942 
10. Shykry Saraçollu 8 korrik 1942 – 5 gusht 1946 
11. Rexhep Peker 5 gusht 1946 – 9 shtator 1947 
12. Hasan Saka 9 shtator 1947 – 14 janar 1949 
13. Shemsettin Gynalltaj  15 janar 1949 – 22 maj 1950 
14. Adnan Menderes 22 maj 1950 – 27 maj 1960 
15. Xhemal Gyrsel 28 maj 1960 – 20 nëntor 1961 
16. Ismet Inëny 20 nëntor 1961 – 21 shkurt 1965 
17. Suat Hajri Yrgyply 21 shtator 1965 – 22 tetor 1965 
18. Sulejman Demirel 27 tetor 1965 – 19 mars 1971 
19. Nihat Erim 

Ferit Melen (zëvendës i përkohshëm) 
19 mars 1971 – 17 prill 1972 
17 prill 1972 – 29 prill 1972 

20. Suat Hajri Yrgyply 29 prill 1972 – 13 maj 1972 
21. Ferit Melen 15 maj 1972 – 7 prill 1973 
22. Naim Talu 12 prill 1973 – 25 janar 1974 
23. Bylent Exhevit 26 janar 1974 – 17 nëntor 1974 
24. Sadi Ërmak 17 nëntor 1974 – 31 mars 1975 
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25. Sulejman Demirel 31 mars 1975 – 31 dhjetor 1977 
26. Bylent Exhevit 7 janar 1978 –  

 
 
Burimi: İsmail Hami Danişmend, “Osmanlı Devlet Erkânı”, Stamboll, 1971, f. 75 – 108; 
shih, gjithashtu, Maria Todorova, “Composition of the Ruling Elite of the Ottoman 
Empire in the Period of Reforms (1826 – 1878)”, “Etudes Balkaniques”, 12 (1976), 103 – 
113; dhe Ezel Kural Shaw, “Midhhat Pasha, Reformer or Revolutionary? His 
Administrative Career and Contribution to the Constitution of 1876”, disertacion Ph. D. i 
pabotuar, Universiteti i Harvardit, 1975, f. 390.  
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Bibliografi: Historia e Perandorisë Osmane 
dhe e Turqisë moderne, 1808 – 1975 
 
 
 
 
I. Historikë të përgjithshëm 
 
Vepra më e dobishme është: Bernard Lewis, “The Emergence of Modern Turkey”, 
Londër dhe Nju Jork, 1961, botimi i dytë, 1968. Niyazi Berkes, “The Development of 
Secularism in Turkey”, Monreal, 1964, është një analizë tejet e hollësishme e zhvillimeve 
intelektuale dhe politike të lidhura me shekullarizmin. M. S. Anderson, “The Eastern 
Question, 1774 – 1923: A Study in International Relations”, Londër e Nju Jork, 1966, 
është studimi më i mirë i mënyrës së si diplomacia evropiane ushtroi ndikimin e saj mbi 
Perandorinë Osmane. Analizma më e besueshme turke e pierudhës deri në vitin 1922 
është (Midhat Sertoğlu), “Resimli – Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi” (Historia e 
hollësishme osmane, me ilustrime e harta), vëll. V, Stamboll, 1962, dhe vëll. VI, 
Stamboll, 1963. 
 
 
 
II. Bibliografi 
 
Hans Jürgen Kornrumpf, “Osmanische Bibliographie mit Besonderer Berücksichtigung 
der Türkei in Evropa” (Bibliografi osmane me vështrim të veçantë të Turqisë në Evropë), 
Lajden/Këln, 1973. Enver Koray, “Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası” (Biblografi e 
botimeve historike turke), 2 vëllime, Stamboll, 1959, 1971. Fehmi Edhem Karatay, 
“İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. Türkçe Basmalar” (Biblioteka e Universitetit të 
Stambollit. Vepra të botuara në turqisht), 2 vëllime, Stamboll, 1956, citon shumicën e 
veprave historike të botuara në turqisht nga vitit 1729 deri në pranimin e shkronjave të 
reja më 1928. J. D. Pearson, “Index Islamicus, 1906 – 1955”, Kembrixh, 1958, si dhe 
shtojcat. Muzaffer Gökman, “Atatürk Devrimleri Tarihi Bibliyografyası” (Bibliografia e 
hstorisë së Ataturkut dhe e reformave të tij), Stamboll, 1968. F. Başbuğoğlu e të tjerë, 
“Cumhuriyet Döneminde Bibliyografyaların Bibliyografyası” (Bilbiografi e bibliografive 
të peridhës së Republikës), Ankara, 1973. 
 
 
 
III. Vepra burimore 
 
İ. A. Gövsa, “Türk Meşhurları Ansiklopedisi” (Enciklopedia e turqve të famshëm), 
Stamboll, 1964. Sami Frashëri (Şemsettin Sami), “Kamus el-Âlâm. Tarih ve Coğrafya 
Lugatı” (Fjalor i emrave. Fjalor i historisë dhe i gjeografisë), 6 vëllime, Stamboll, 1306-
16/1888-98. Ahmet Rifat, “Lugat-ı Tarihiye ve Coğrafiye” (Fjalor historik dhe 
gjeografik), 7 vëllime, Stamboll, 1299 – 1300/1882 – 3. Osman Nebioğlu, “Türkiye’de 
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Kim Kimdir” (Njerëz të njohur në Turqi), Stamboll, 1961 – 1962. Mehmet Süreyya, 
“Sicil-i Osmani” (Regjistri Osman), 4 vëllime, Stamboll, 1890 – 1893; vazhuar nga G. 
Oransay, “Osmanlı Devletinde Kim Kimdi? I. Osmanoğulları” (Kush ishin njerëzit e 
njohur në Shtetin Osman? Vëll. I. Dinastia Osmane), Ankara, 1969. Bursalı Mehmet 
Tahir, “Osmanlı Müellifleri” (Autorë osmanë), 3 vëllime, Stamboll, 1915 – 1928, me 
tregues nga Ahmet Ramzi, “Miftah el-Kutup ve Esami-i Müellifin Fihristi” (Çelës i 
librave dhe tregues i emrave të autorëve), Stamboll, 1928, të dyja të botuara me alfabetin 
e sotëm nga A. F. Yavuz dhe İ. Özen, “Osmanlı Müellifleri” (Autorë Osmanë), Stamboll, 
2 vëllime, 1972. Fjalori më i gjerë i termave administrative dhe teknike osmane është: M. 
Z. Pakalın, “Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü” (Fjalor i shprehjeve dhe i 
termave historike), 3 vëllime, Stamboll, 1946 – 1956. Shih, gjithashtu: M. Sertoğlu, 
“Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi” (Enciklopedi e ilustruar e historisë osmane), 
Stamboll, 1952. 
 
 
 
IV. Ligje dhe dokumente zyrtare 
 
Të gjitha ligjet dhe dokumentet osmane të cituara në këtë studim gjenden në Arkivat e 
Kryeministrisë (Başvekâlet Arşivi, shkurtuar BVA, njohur, gjithashtu, edhe si 
Başbakanlık Arşivi) në Stamboll. Shih: M. Sertoğlu, “Muhteva Bakımından Başvekâlet 
Arşivi” (Arkivi i Kryeministrisë në pikëpamje të përmbajtjes), Ankara, 1955, si dhe S. J. 
Shaw, “Archival Sources for Ottoman History: The Archives of Turkey” (Burimet 
arkivore për historinë osmane: Arkivat e Turqisë), JAOS, 80 (1962), 1 – 12, “The Yıldız 
Palace Archives of Abdülhamid II”, Archivum Osmanicum, 3 (1971), 211 – 237, 
“Turkish Source Materials for Egyptian History” (Materiale burimore turke për historinë 
e Egjiptit), “Political and Social Change in Modern Egypt” (Ndryshimi politik dhe 
shoqëror në Egjiptin modern), bot. P. Holt, Londër dhe Nju Jork, 1968, f. 28 – 48, dhe 
“Ottoman Archival Materials for the Nineteenth Century and Early Twentieth Centuries: 
The Archives of Istanbul” (Materiale arkivore osmane për shekullin e nëntëmbëdhjetë 
dhe për fillimin e shekullit të njëzetë: Arkivat e Stambollit), IJMES, 6 (1975), 94 – 114. 
Shumë prej ligjeve janë botuar në gazetën zyrtare osmane “Takvim-i Vekayi” (Kronika e 
Ngjarjeve, shkurtuar TV), që doli në tri varg mes viteve 1831 dhe 1923. Pas vitit 1921, të 
gjitha ligjet dhe rregullat e lëshuara nga qeveria e Ankarasë janë botuar në “Resmî 
Gazete” (Gazeta Zyrtare), shkurtuar RG. Veç kësaj, ligjet që ishin në fuqi përmblidheshin 
në Kodin Ligjor (Düstur1), vëllimi i parë i të cilit u botua fillimisht në vitin 1863 dhe më 
pas u ribotua, me shtesa, në vitet 1865 dhe 1872. Vëllimet II, III dhe IV u botuan 
përkatësisht në vitet 1873, 1876 dhe 1879. Mes viteve 1879 dhe 1884 u lëshuan katër 
shtojca (Zeyil), që sollën ligje të reja dhe ndryshime në ato të vjetra dhe në vitin 1919 
doli një vëllim me titull “Mütemmim” (Plotësimi), që përmbante ligje të shtuara mes 
viteve 1872 dhe 1907. Kjo varg u mbyll me një tekst shtesë me katër vëllime, të titulluar 
“Düstur: Birinci Tertib” (Kodi Ligjor: Seria e parë), që mbuloi vitet nga 1883 deri në 
mesin e vitit 1908, botuar me shkronjat e sotme në Ankara mes viteve 1937 dhe 1943. 
Ligjet dhe rregullime e periudhës së turqve të rinj u botuan në 11 vëllime në “Düstur: 
Tertib-i Sani” (Kodi Ligjor: Seria e dytë), Ankara, 1911 – 1928, shkurtuar Düstur2, që 
përmbante ligje të botuara në Stamboll deri më 30 tetor 1922. Ligjet e nxjerra nga 



 559 

Kuvendi i Madh Kombëtar në Ankara nga 23 prilli 1920 deri më 31 tetor 1970 u botuan 
në 41 vëllime me titullin “Düstur: Tertib-i Salis” (Kodi Ligjor: Seria e tretë), shkurtuar 
Düstur3, në Ankara nga viti 1921 deri më 1971. Ekziston një tregues i plotë i kësaj serie 
deri në vëllimin 38 (1957), “Üçüncü Tertip Düsturun 1-38inci ciltlerinde münderiç 
Kanun, Tefsir, Nizamname, Talimatname ve Kararlara ait Umumi Tahlili Fihristi” 
(Tregues i përgjithshëm analitik për ligjet, komentet, rregullat, instruksionet dhe 
vendimet e botuara në serinë e tretë të Kodit Ligjor), Ankara, 1958. Ligjet e urdhëresat e 
nxjerra nga Komiteti i Bashkimit Kombëtar nga 27 maji 1960 deri më 1 nëntor 1961, u 
botuan me titullin “Düstur: Dördüncü Tertib” (Kodi Ligjor: Seria e katërt), shkurtuar 
Düstur4, në 3 vëllime, Ankara, 1961; dhe ato të nxjerra nën kushtetutën e vitit 1961 janë 
botuar me titullin: “Düstur: Beşinci Tertib” (Kodi Ligjor: Seria e pestë), shkurtuar 
Düstur5, nëntor 1961 deri më sot. Vëllimet 39 – 41 të Düstur-it të tretë, të gjitha vëllimet 
e të katërtit dhe vëllimet 1 – 9 të të pestit janë indeksuar në “Üçüncü Düsturun 39 – 
41inci, Dördüncü Tertip Düsturun 1inci, Beşinci Tertip Düsturun 1 – 9uncu ciltlerinde 
münderiç mevzuata ait Genel Tahili Fihrist” (Tregues i përgjithshëm analitik i çështjeve 
të botuara në vëllimet 39 – 41 të serisë së tretë të Kodit Ligjor, të vëllimit të parë të serisë 
së katërt të Kodit ligjor, të përbërë nga tri pjesë, si dhe të vëllimeve 1 – 9 të serisë së 
pestë të Kodit Ligjor), Ankara, 1972. 
 
Ligjet, rregullat dhe vendimet e tjera administrative, të lëshuara që nga viti 1908, janë 
botuar, gjithashtu, në “Zabıtname” (Debate) të Parlamentit Osman dhe të “Zabıt 
Ceridesi” (Regjistrat e Debateve) të Kuvendit të Madh Kombëtar; gjithashtu edhe në 
“Kararname” (Vendime) të Kuvendit të Madh Kombëtar, të Senatit (që nga viti 1961) dhe 
të Këshillit të Ministrave, si dhe në rregullimet administrative, të botuara nga ministrat 
dhe departamentet e veçanta. 
 
Disa prej ligjeve të shekullit të nëntëmbëdhjetë janë botuar të përkthyera në: G. Aristarchi 
Bey, “Législation ottomane, ou recueil des lois, règlemens, ordonnances, traités, 
capitulations, et autres documents officils de l’Empire Ottoman” (Legjislacioni osman 
ose përmbledhje e ligjeve, e rregullve, e organizimeve, e traktateve, e kapitullimeve dhe e 
dokumenteve të tjera zyrtare të Perandorisë Osmane), 7 vëllime, Kostandinopojë, 1873 – 
1888; G. Young, “Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, 
ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d’études sur le droit 
coutumier de l’Empire Ottoman” (Trupi i të drejtës osmane; përmbledhje e kodeve, e 
ligjeve, e rregullave, e organizimeve dhe eakteve më të rëndësishme të së drejtës së 
brendshme dhe të studimeve mbi të drejtën doganore në Perandorinë Osmane), 7 vëllime, 
Oksford, 1905 – 1906; Gabriel Nardounghian, “Recueil d’actes internationaux de 
l’Empire Ottoman” (Përmbledhje e akteve ndërkombtare të Perandorisë Osmane), 4 
vëllime, Paris, 1897 – 1903; W. E. Grigsby, “The Medjelle or Ottoman Civlil Law” 
(Mexheleja ose Kodi Civil Osman), Londër, 1895; C. R. Tyler, “The Mejelle” 
(Mexheleja), Nikozi, 1901; C. G. Walpole, “The Ottoman Penal Code” (Kodi Penal 
Osman), Londër, 1888. Mirëpo, fatkeqësisht, shumë prej përkthimeve të ligjeve janë të 
paplota dhe diskutimet historike janë të pasakta. Shumica e rregullimeve financiare 
osmane u botuan veçmas nga Ministria e Financave, “Kavanin ve Nizamat ve 
Muharrerat-ı Maliye Mecmuası” (Gazeta e ligjeve, e rregullave dhe e dekreteve 
financiare), 6 vëllime, Stamboll, 1326 / 1910, si dhe në 3 vëllime, Stamboll, 1338 / 1922. 
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Ato u përmblodhën, bashkë me statistika të rëndësishme financiare, në tekstin e botuar 
nga e njëjta ministri, “İhsaiyat-ı Maliye” (Statistika financiare), 3 vëllime, Stamboll, 1327 
– 30/1911 – 14. Tekstet e traktateve osmane pasqyrohen në “Muahedat Mecmuası”, 5 
vëllime, Stamboll, 1294 – 1298/1877 – 1881, si dhe në: I. de Testa, “Receuil des traités 
de la Porte Ottomane avec les puissances etrangères depuis 1536” (Përmbledhje e 
traktateve të Portës Osmane me fuqitë e huaja që nga viti 1536), 11 vëllime, Paris, 1864 – 
1911. 
 
Shumë ligje dhe rregullime, si dhe të dhëna të tjera të rëndësishme, janë të shtypura në 
vjetarët (Salname), të botuar çdo vit për Perandorinë në tërësi (Salname-i Devlet-i Aliye-i 
Osmaniye), duke nisur nga 1263/1846 – 7, por diçka më pak edhe për provincat e 
veçanta, ministritë dhe institucionet e tjera qeveritare. Për një listë të plotë të vjetarëve të 
botuar, shih: H. R. Ertuğ, “Osmanlı Devrinde Salnameler” (Vjetarë në periudhën 
osmane), “Hayat Tarih Mecmuasi”, IX (7), nr. 103 (1973), 15 – 22, IX (8), nr. 104 
(1974), 10 – 16. Vjetarë provincialë (İl Yıllığı), që përmbajnë të dhëna të ngjashme, janë 
botuar me raste për shumicën e provincave gjatë periudhës republikane. 
 
 
 
V. Mbretërimi i Mahmudit II, 1808 – 1839 
 
Periudha e Mustafa pasha Bajraktarit është përshkruar në: İsmail Hakkı Uuzunçarşılı, 
“Meşhur Rumeli Ayanından Tirsinikli İsmail, Yılık Oğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar 
Mustafa Paşa” (Të shquarit e famshëm të Rumelisë Ismail Tirsinikliu Sulejman agai, bir i 
Jëllëkut, si dhe Mustafa pasha Alemdari), Stamboll, 1942; A. F. Miller, “Mustafa Pasha 
Bayrakdar”, Moskë, 1947; Juchereau de St. Denys, “Histoire de l’Empire Ottoman depuis 
1792 jusqu’en 1844” (Historia e Perandorisë Osmane prej vitit 1792 deri më 1844), 4 
vëllime, Paris, 1844; dhe nga i njëjti autor, “Les Révolutios de Constantinople en 1807 et 
1808” (Revolucionet e Kostandinopojës më 1807 dhe 1808), 2 vëllime, Paris, 1819; 
Ottokar von Schlechta-Wessehrd, “Die Revolutionen in Constantinopel in den Jahren 
1807 und 1808” (Revolucionet në Kostandinopojë në vitet 1807 dhe 1808), Vjenë, 1882; 
Ahmet Asım Efendi, “Tarih-i Asım” (Historia e Asimit), 2 vëllime, Stamboll, pa datë. 
Kjo periudhë dhe vitet e mëpasme të mbretërimit të Mahmudit janë përshkruar në: Ahmet 
Cevdet, “Tarih-i Cevdet” (Historia e Xhevdetit), botimi i parë, shkurtuar Cevdet1, 12 
vëllime, Stamboll, 1854 – 1883, botimi i dytë, shkurtuar Cevdet2, 12 vëllime, Stamboll, 
1884 – 1891; Mehmet Ataullah Şanizade, “Şanizade Tarihi” (Historia e Shanizadesë), 4 
vëllime, Stamboll, 1292 – 3/1857 – 6. Shkatërrimi i korpusit të jeniçerëve dhe rrjedhojat 
e tij janë përshkruar në: Avigdor Levi, “The Ushtaraky Policy of Sultan Mahmud II, 1808 
– 1839” (Politika ushtarake e sulltan Muhmudit II, 1808 – 1839), disertacion Ph.D. i 
pabotuar, Universiteti i Harvardit, 1968; H. A. Reed, “The Destruction of the Janissaries 
by Mahmud II in June 1826”, disertacion Ph.D. i pabotuar, Universiteti i Prinstonit, 1951; 
Ahmet Cevat, “Tarih-i Askeri-i Osmani. I. Yeniçerler” (Historia e Ushtrisë Osmane. Vëll. 
I – Jeniçerët), Stamboll, 1297/1880, përkthim: G. Macridès, “Etat Militaire Ottoman 
depuis La Fondation de l’Empire jusqu’en nos jours, Tome I. Libre I: Le Corps des 
Janissaires” (Shteti Ushtarak Osman që nga themelimi i Perandorisë deri në ditët tona; 
Vëllimi I, Libri I: Korpusi i jeniçerëve), Kostandinopojë, 1882; Mehmet Esat Efendi, 
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“Tarih-i Esat Efendi” (Historia e Esat efendiut), 2 vëllime, Biblioteka e Universitetit të 
Stambollit, MS TY 6002 – 6005, si dhe “Üss-ü Zaver” (Bazat e fitores), Stamboll, 
1243/1877, botimi i dytë, 1293/1876, përkthim: Caussin de Perceval, “Précis historique 
de la destruction du corps des janissaires par le Sultan Mahmoud en 1826” (Saktësim 
historik i shkatërrimit të kropusit të jeniçerëve nga Sultan Mahmudi më 1826), Paris, 
1833. 
 
Mbi Ali pashanë e Janinës dhe fillesat e Revolucionit Grek, si dhe mbi luftën me Rusinë, 
shih: Dennis N. Skiotis, “The Lion and the Phoenix: Ali Pasha and the Greek Revolution, 
1819 – 1822” (Luani dhe feniksi: Ali pashai dhe Revolucioni Grek, 1819 – 1822), 
disertacion Ph.D. i pabotuar, Universiteti i Harvardit, 1974, si dhe “From Bandit to 
Pasha: First Steps in the Rise of Power of Ali of Tepelen, 1750 – 1784” (Nga cub në 
pasha: Hapat e para në ngjitjen në pshtet të Aliut të Tepelenës, 1750 – 1784), IJMES, 2 
(1971), 219 – 244; shih edhe G. Remérand, “Ali de Tébélen: Pacha de Janina, 1744 – 
1822” (Aliu i Tepelenës: Pashai i Janinës, 1744 – 1822), Paris 1928; W. Plomer, “Ali the 
Lion” (Ali Luani), Londër, 1936; J. W. Baggally, “”Ali Pasha and the Great Britain” (Ali 
Pashai dhe Britania e Madhe), Oksford, 1938; A. Boppe, “L’Albanie et Napoléon” 
(Shqipëria dhe Napoleoni), Paris, 1914; N. G. Svoronos, “Histoire de la Gréce Moderne”, 
Paris, 1953; C. W. Crawley, “The Question of Greek Independence” (Çështja e 
pavarësisë së Greqisë), Londër, 1931; L. S. Stavrianos, “Balkan Federation: A History of 
the Movement Toward Balkan Unity in Modern Times” (Federata e Ballkanit: Një histori 
e lëvizjes drejt bashkimit të Ballkanit në kohët moderne), Northempton, Masaçusets, 
1944; C. K. Webster, “The Foreign Policy of Castleragh, 1815 – 1822”, Londër, 1925; H. 
Temperly, “The Foreign Policy of Canning, 1822 – 1827” (Politika e jashtme e 
Kaninungut, 1822 – 1827), Londër, 1925; C. K. Webster, “The Foreign Policy of 
Palmerston, 1830 – 1840”, (Politika e jashtme e Palmerstonit, 1830 – 1840), 2 vëllime, 
Londër, 1951; N. Botzaris, “Visions Blkaniques dans la préparation de la Révolution 
grecque, 1789 – 1833” (Vizione ballkanike në përgatitjen e Revolucionit Grek, 1789 – 
1833), Gjenevë, 1962. E. M. Edmonds, “The Greek War of Independence, 1821 – 1833” 
(Lufta greke pwr pavarwsi, 1821 – 1833), Çikago, 1968; C. A. Frazee, “The Orthodox 
Church and Independent Greece, 1821 – 1852” (Kisha Ortodokse dhe Greqia e pavarur, 
1821 – 1852), Londër, 1969; Fahrettin dhe Seyfi, “1820 – 1827 Mora İsyanı” (Revolta e 
Morës e viteve 1820 – 1827), Stamboll, 1934; Col. F. R. Chesney, “The Russo-Turkish 
Campaign of 1828 and 1829” (Fushata ruso-turke e viteve 1828 dhe 1829), Nju Jork, 
1854; W. E. D. Allen dhe P. Muratoff, “Caucasian Battlefields: A History of the Wars on 
the Turco-Caucasian Border, 1828 – 1921” (Fushëbetejat kaukaziane: një histori e 
luftërave në kufirin turko-kaukazian, 1828 – 1921), Kembrixh, 1953; Ahmet Muhtar 
Paşa, “1244 (1828) Türkiye Rusya Seferi ve Edirne Muahedesi” (Lufta e viti 1828 mes 
Turqisë dhe Rusisë, si dhe Paqja e Edrenesë), 2 vëllime, Ankara, 1928; Celal Erkin, 
“Türk-Rus Harbi, 1828 (Kafkas Cephesi)” (Lufta Ruso-Turke, 1828 [Fronti i 
Kaukazisë]), Stamboll, 1940; H. Von Moltke, “The Russians in Bulgaria and Rumelia in 
1828 and 1829” (Rusët në Bullgari dhe në Rumeli më 1828 dhe 1829), Londër, 1854. 
 
Reformat e Muhamed Aliut/Mehmet Aliut janë diskutuar në: H. A. Rivlin, “The 
Agricultural Policy of Muhammad ‘Ali in Egypt” (Politika bujqwsore e Muhamed Aliut 
nw Egjipt), Kembrixh, Masaçusets, 1961; P. M. Holt, “Egypt and the Fertile Crescent, 
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1516 – 1922”, Ithaca, Nju Jork, 1966, f. 176 – 192; G. Baer, “A History of 
Landownership in Mondern Egypt, 1800 – 1950”, Londër dhe Nju Jork, 1962; 
Abdurrahman er-Refi’i, “Asr Muhammed ‘Ali” (Koha e Muhamed Aliut), Kairo, 1954; 
H. Dodwell, “The Founder of Modern Egypt: A Study of Muhammad Ali”, Kembrixh, 
Angli, 1931. Mbi krizat egjiptiane të 1831 – 1833 dhe të 1838 – 1841, shih: M. Sabry, 
“L’Empire Egyptien sous Mohamed Ali et la question d’Orient, 1811 – 1849” 
(Perandoria Egjiptiane nën Muhamed Aliun dhe çështja e Lindjes, 1811 – 1849), Paris, 
1930; Şinasi Altındağ, “Kavalı Mehmet Ali Paşa isyanı: Mısır Meselesi, 1831 – 1841” 
(Revolta e Mehmet Ali Pashait të Kavalasë: Çështja e Egjiptit, 1831 – 1841), I, Ankara, 
1945; F. Rodkey, “The Turco-Egyptian Question in the Relations of England, France and 
Russia” (Çështja turko-egjiptiane në marrëdhëniet e Anglisë, të Francës dhe të Rusisë), 
Urbana, 1921; C. K. Webster, “The Foreign Policy of Palmerston, 1830 – 1841” (Politika 
e jashtme e Palmerstonit, 1830 – 1841), 2 vëllime, Londër, 1951; si dhe P. E. Mosely, 
“Russian Diplomacy and the Opening of the Eastern Question, 1838 – 1839” 
(Diplomacia ruse dhe hapja e çështjes lindore, 1838 – 1839), Kembrixh, Masaçusets, 
1934. 
 
Reformat e Mahmudit II janë studiuar në: Avigdor Levy, “The Officer Corps in Sultan 
Mahmud II’s New Ottoman Army, 1826 – 1839”, IJMES, 2 (1971), 21 – 39; C. V. 
Findley, “From Reis Efendi to Foreign Minister, Ottoman Bureocratic Reform and the 
Creation of the Foreign Ministry” (Nga reis efendiu te ministëri i jashtëm, reforma 
burokratike osmane dhe krijimi i Ministrisë së Jashtme), disertacion Ph.D. i pabotuar, 
Universiteti i Harvardit, 1969, pjesërisht i botuar si: “The Legacy of Tradition to Reform: 
Origins of the Ottoman Foreign Ministry” (Trashëgimia e traditës së reformës: Fillimet e 
Ministrisë së Jashtme Osmane), IJMES, 1 (1970), 334 – 357, si dhe “The Foundation of 
the Ottoman Foreign Ministry: The Beginnings of Bureocratic Reform Under Selim III 
and Mahmud II” (Themelimi i Ministrisë së Jashtme Osmane: Fillimet e reformës 
burokratike nën Selimin III dhe Mahmudin II), IJMES, 3 (1972), 388 – 416; E . Z. Karal, 
“Osmanlı Tarihi, V. Cilt. Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Devirleri, 1789 – 1856” (Historia 
Osmane, vëll. V, Periudhat e Nizam-ë xheditit dhe të Tanzimatit, 1789 – 1856), Ankara, 
1947; Lewis, “Emergence”, f. 75 – 103; Berkes, “Development”, f. 89 – 135; F. E. Baily, 
“British Policy and the Turkish Reform Movement: A Study in Anglo-Turkish Relations, 
1826 – 1853” (Politika britanike dhe lëvizja reformuese turke: një studim mbi 
marrëdhëniet anglo-turke, 1826 – 1853), Kembrixh, Masaçusets, 1942; J. Bastelberger, 
“Die Militärischen Reformen unter Mahmud II” (Reformat ushtarake nën Mahmudin II), 
Gotha, 1874; Ahmed Cevad Eren, “Mahmud II Zamanında Bosna-Hersek” (Bosnjë-
Hercegovina në kohën e Mahmudit II), Stamboll, 1965; Georg Rosen, “Geschichte der 
Türkei von dem Siege der Reform in Jahre 1826 bis zum Pariser Traktat vom 1856” 
(Historia e Turqisë nga fitorja e reformës në vitin 1826 deri në Traktatin e Parisit të 1856-
ës), 2 vëllime, Lajpcig, 1866 – 1867; dhe Reşat Kaynar, “Mustafa Reşid Paşa ve 
Tanzimat” (Mustafa Reshit pashai dhe Tanzimati), Ankara, 1954, f. 63 – 98, 120 – 160, 
317 – 502. Kronikat më të rëndësishme të kohës, krahas atyre të përmendura më parë, 
janë ato të historianit zyrtar Ahmet Lutfi (Lütfi), “Tarih-i Lütfi” (Historia e Lutfiut), 8 
vëllime, Stamboll, 1290 – 1328 – 90, si dhe Hëzër Iljas Efendi (Hızır İlyas Efendi), 
“Vekayi Letaif-i Enderun” (Njgarje të shërbimit të brendshëm), Stamboll, 1276/1859. 
Përshkrime të dobishme nga të huajt në Perandorinë Osmane janë: General Comte 
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Antoine François Andreossy, “Constantinople et le Bosphore de Thrace” 
(Kostandinopoja dhe Bosfori i Trakës), botimi i tretë, Paris, 1841; Ami Boué, “La 
Turquie d’Europe...” (Turqia e Evropës), 4 vëllime, Paris, 1840; Sir Adolphus Slade, 
“Records of Travels in Turkey, Greece, etc., in the Years 1829, 1830 and 1831” 
(Regjistrime të udhëtimeve në Turqi, Greqi etj. në vitet 1829, 1830 dhe 1831), 2 vëllime, 
Londër, 1836; dhe Charles White, “Three Years in Constantinople” (Tre vjet në 
Kostandinopojë), 2 vëllime, Londër, 1846. 
 
Politikat e kohës së mbretërimit të Mahmudit janë përshkruar në: M. C. Şehabeddin 
Tekindağ, “Halet Efendi” (Halet efendiu), IA, V. 123 – 125; Orhan Köprülü, “Gâlib 
Paşa”, IA, IV, 710 – 714; Uriel Heyd, “The Ottoman Ulema and Westernization in the 
Time of Selim III and Mahmud II” (Ulemaja Osmane dhe perëndimorizimi në kohën e 
Selimit III dhe të Mahmudit II), Scripta Hierosolymitana, IX (Jeruzalem, 1961), 63 – 96; 
Fevziye Abdyllah, “İzzet Molla”, IA, V, 1264 – 1267; M. Münir Aktepe, “Esad Efendi”, 
IA, IV, 363 – 365; Halil İnalcık, “Husrev Paşa, Mehmed”, IA, V, 609 – 616; Reşat 
Kaynar, “Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat” (Mustafa Reshit pashai dhe Tanzimati), 
Ankara, 1954; Orhan Köprülü, “Hüseyin Paşa, Amcazade”, IA, V, 646 – 650; Ercüment 
Kuran, “Reşid Paşa, Mustafa”, IA, IX, 701 – 705; Ercüment Kuran, “Halet Efendi”, EI2, 
III, f. 90 – 91; Faik Reşit Unat, “Başhoca İshak Efendi”, Belleten, 28 (1964), 89 – 116. 
 
 
 
VI. Koha e Reformës së Tanzimatit, 1839 – 1876 
 
Përshkrimet e përgjithshme të periudhës së reformës së Tanzimatit mund të gjenden në: 
A. Cevad Eren, “Tanzimat”, IA, XI, 709 – 765; E. K. Karal, “Osmanlı Tarihi, V. Cilt, 
“Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Devirleri, 1789 – 1856” (Historia Osmane, Vëllimi V, 
Periudhat e Nizam-ë Xheditit dhe të Tanzimatit, 1789 – 1856), Ankara, 1956; vepra e 
shkëlqyer e R. H. Davison, “Reform in the Ottoman Empire, 1856 – 1876” (Reforma në 
Perandorinë Osmane, 1856 – 1876), Prinston, Nju Jork, 1963; Berkes, “Secularism”, f. 
137 – 223; Lewis, “Emergence”, f. 104 – 125; si dhe T.C. Maarif Vekâleti, “Tanzimat”, I, 
Stamboll, 1940; E. Engelhardt, “La Turquie et le Tanzimat, ou histoire des réformes dans 
l’Empire ottoman depuis 1826 jusqu’à nos jours” (Turqia dhe Tanzimati ose historia e 
reformave në Perandorinë Osmane që nga 1826-a deri në ditët tona), 2 vëllime, Paris, 
1882 – 1884, nuk është aktuale, por mbetet përsëri e dobishme. Kronika zyrtare e kësaj 
periudhe është: Ahmet Lütfi, “Tarih-i Lütfi” (Historia e Lutfiut), vëllimet IX – XIII, që 
mbulon vitet 1846 – 1876, që gjendet në formë dorshkrimi vetëm në bibliotekat e 
Shoqërisë Turke të Historisë (Türk Tarih Kurumu), Ankara, MS 531/1-7, 5032-4, 4812, 
si dhe në Muzeun Arkeologjik të Stambollit, MS 1340 – 5, 1349. 
 
Të dhëna të rëndësishme mbi Tanzimatin gjenden, gjithashtu, në punimet autobiografike 
dhe biografike të lidhura me figurat kryesore: İbnülemin Mahmud Kemal İnal, “Osmanlı 
Devrinde son Sadrıâzamlar” (Kryevezirët e fundit të periudhës osmane), 14 pjesë në 6 
vëllime, Stamboll, 1940 – 1953; Mehmed Zeki Pakalın, “Son Sadrâzamlar ve 
Başvekiller” (Kyrevezirët dhe kryeministrat e fundit), 5 vëllime, Stamboll, 1939 – 1940; 
Haluk Y. Şehsuvaroğlu, “Sultan Aziz, Hayatı, Hal’i, Ölümü” (Sultan Abdylazizi, jeta, 
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shkarkimi dhe vdekja e tij), Stamboll, pa datë; Reşat Kaynar, “Mustafa Reşit Paşa ve 
Tanzimat” (Mustafa Reshit pashai dhe Tanzimati), Ankara, 1954; Ercümend Kuran, 
“Reşid Paşa” (Reshit pashai), IA, IX, 701 – 705; Ali Fuat; “Rical-i Mühimme-i siyasiye” 
(Njerëz të rëndësishëm të politikës), Stamboll, 1928; M. Cavid Baysun, “Mustafa Reşid 
Paşa’nın Siyasî Yazıları” (Shkrimet politike të Mustafa Reshit pashait), Tarih Dergisi, 6 
(1954), 39 – 52, 10 (1959), 59 – 70, 11 (1960), 121 – 142, 12 (1961), 43 – 62; Mehmet 
Salâhettin, “Bir Türk diplomatının evrak-ı siyasiyesi” (Dokumentet diplomatike të një 
diplomati turk), Stamboll, 1306/1888-1889; Şerafeddin Turan, “Petrev Paşa”, IA, 554 – 
556; A. H. Ongunsu, “Âli Paşa”, IA, I, 335 – 340; O. F. Köprülü, “Fuad Paşa”, IA, IV, 
672 – 681; Abdürrahman Şeref, “Tarih Musahebeleri” (Bashkëbisedime politike), 
Stamboll, 1339; Ahmet Cevdet Paşa, “Tezâkir” (Kujtime), bot. Cavid Baysun, 4 vëllime, 
Ankara, 1953 – 1967; Âli Ölmezoğlu, “Cevdet Paşa” (Xhevdet pashai), IA, III, 114 – 
123; R. L. Chambers, “The Education of a Nineteenth Century Ottoman Âlim, Ahmed 
Cevdet Paşa” (Arsimimi i dijetarit osman të shekullit të nëntëmbëdhjetë, Ahmed Xhevdet 
pasha), IJMES, 3 (1973), 440 – 464; Fatima Aliye, “Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı” 
(Ahmet Xhevdet pashai dhe koha e tij), Stamboll, 1332/1914; Ebül’ula Mardin, “Medeni 
Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa” (Ahmet Xhevdet pashai nga këndvështrimi i 
Kodit Civil), Stamboll, 1946; M. Cavid Baysun, “Cevdet Paşa, Şahsiyetine ve ilim 
sahasındaki faaliyetine dair” (Xhevdet pashai; në lidhje me personalitetin dhe me 
veprimtarinë e tij në lëmin e dijes), “Türkiyat Mecmuası”, 11 (1954), 213 – 230; Ezel 
Kural Shaw, “Midhat Pasha, Reformer or Revolutionary? His Administrative Career and 
Contributiones to the Constitution of 1876” (Midhat pashai, reformator apo revolucionar? 
Karriera administrative dhe ndihmesa e tij në kushtetutën e 1876-ës), disertacion i 
pabotuar Ph.D., Universiteti i Harvardit, 1975; Ali Haydar Midhat, The Life of Midhat 
Pasha...” (Jeta e Midhat pashait...), Londër, 1903; İ. H. Uzunçarşılı, “Midhat Paşa ve 
Yıldız Mahkemesi” (Midhat pashai dhe gjyqi i Jëlldëzit), Ankara, 1967; Kâmil Paşa, 
“Tarih-i Siyasi-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye” (Historia politike e Shtetit Osman), 3 
vëllime, Stamboll, 1325-1327/1907-1909. 
 
Studime të anëve të veçanta të Tanzimatit përfshihen në: Z. F. Fındıkoğlu, “Tanzimatta 
içtimai hayat” (Jeta shoqërore në Tanzimat), Tanzimat, I, 619 – 659; T. Gökbilgin, 
“Tanzimat Hareketinin Osmanlı Müesseselerine ve Teşkilatına Etkileri” (Ndikimet e 
lëvizjes së Tanzimatit në institucionet dhe organizimet osmane), Belleten, 31 (1967), 93 – 
111; H. N. Howard, “President Lincoln’s Minister Resident to the Sublime Porte: Edward 
Joy Morris” (Ministri rezidencial i presidentit Linkoln në Portën e Lartë: Eduard Xhoi 
Morris), Balkan Studies, 3 (1962), 1 – 28; Halil İnalcık, “Tanzimat’ın uygulanması ve 
sosyal tepkileri” (zbatimi dhe rrjedhojat shoqërore të Tanzimatit), Belleten, 28 (1964), 
623 – 690, “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” (Tanzimati dhe çështja bullgare), Ankara, 
1943, “Bosna’da Tanzimat tatbikine ait vesikalar” (Dokumente në lidhje me zbatimin e 
Tanzimatit në Bosnjë), Tar. Ves., I/5 (1942), 274 – 389; G. L. Iseminger, “The Old 
Turkish Hands: The British Levantine Consuls, 1856 – 1876” (Duart e vjetra turke: 
konsujt britanikw mesdhetarw, 1856 – 1876), MEJ, 22 (1968), 297 – 316; David Finnie, 
“Pioneers Eeast”, Kembrixh, Masaçusets, 1965; E. Z. Karal, “Tanzimat devri vesikaları. 
Rüşvetin kaldırılması için yapılan teşebbüsler” (Dokumente të kohës së Tanzimatit. 
Përpjekjet e bëra për zhdukjen e ryshfetit), Tar. Ves., I/1 (1941), 45 – 65, si dhe “Zarif 
Paşa’nın hatıratı, 1816 – 1862” (Kujtimet e Zarif pashait, 1816 – 1862), “Belleten”, 4 
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(1940), 443 – 494; E. Kırşehirlioğlu, “Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri” (Veprimtaritë 
misionare në Turqi), Stamboll, 1963; E. de Leone, “L’Impero ottomano nel primo 
periodo delle riforme (Tanzimat) secondo fonti italiani” (Perandoria Osmane në 
periudhën e parë të reformave të Tanzimatit sipas burimeve italiane), Milano, 1967; 
Moshe Maoz, “Ottoman Reform in Syria and Palestine” (Reforma Osmane në Siri e 
Palestinë), Oksford, 1968; W. Miller, “The Ottoman Empire and Its Successors, 1801 – 
1927” (Perandoria Osmane dhe pasardhësit e saj, 1801 – 1927), Londër, 1966; S. J. 
Show, “Some Aspects of the Aims and Achievements of the Nineteenth Century Ottoman 
Reformers” (Disa aspekte të qëllimeve dhe të arritjeve të reformatorëve osmanë të 
shekullit të nëntëmbëdhjetë), si dhe A. Hourani, “Ottman Reform and the Politics of 
Notables” (Reforma Osmane dhe politika e fisnikëve), në “Beginnings of Modernization 
in the Middle East: The Nineteenth Century” (Fillimet e modernizimit në Lindjen e 
Mesme: shekulli i nëntëmbëdhjetë), bot. W. Polk dhe R. Chambers, Çikago, 1968, f. 29 – 
39, 41 – 68. 
 
Reformat financiare dhe administrative janë studiuar në: Maliye Nezareti, “Ihsasiyat-ı 
Maliye. Varidat ve Masarif-i Umimiyeyi Mhtevidir” (Statistika financiare, përfshirë të 
ardhurat dhe shpenzimet e përgjithshme), vëll. I (1325/1909 – 1910), Stamboll, 
1327/1911 – 1912; S. J. Show, “The Central Legislative Councils in the Nineteenth 
Century Ottoman Reform Movement Before 1876” (Këshillat qëndrore ligjvënëse në 
levizjen osmane të reformës të shekullit të nëntëmbëdhjetë përpara vitit 1876), IJMES, 1 
(1970), 51 – 84, si dhe “The Origins of Representative Government in the Ottoman 
Empire: The Provincial Representative Councils, 1839 – 1876” (Fillimet e qeverisjes 
përfaqësuese në Perandorinë Osmane: Këshillat përfaqësuese provinciale, 1839 – 1876), 
“Near Eastern Round Table, 1967 – 1968” (Tryeza e rrumbullakët e Lindjes së Afërme, 
1967 – 1968), bot. R. Winder, Nju Jork, 1969, f. 53 – 142; R. H. Davison, “The Advent 
of the Principle of Representation in the Government of the Ottoman Empire” (Shfaqja e 
parimit të përfaqësimit në qeverisjen e Perandorisë Osmane), “Beginnings of 
Modernization” (Fillimet e Modernizimit), f. 93 – 108; si dhe Halil İnalcık, “Sened-i 
İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu” (Dokumenti i Marrëveshjes dhe Shkresa 
Perandorake e Gylhanesë), Belleten, 28 (1964), 603 – 622. Financat osmane dhe reformat 
financiare janë studiuar në: S. J. Show, “The Nineteenth Century Ottoman Tax Reforms 
and Revenue System” (Reformat e taksave osmane të shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe 
sistemi i të ardhurave), IJMES, 6 (1975), 421 – 459; gjithashtu, në Abdurrahman Vefik 
Bey, “Tekalif Kavaidi” (Rregullat e Taksave), 2 vëllime, Stamboll, 1330/1914 – 1915; 
Süleyman Sudi, “Defter-i Muktesit” (Regjistri ekonomik), 3 vëllime, Stamboll, 
1307/1891 – 1892; A. du Velay, “Essai sur l’Histoire Financière de la Turqie” (Ese mbi 
historinë financiare të Turqisë), Paris, 1903; C. Morawitz, “Les Finances de la Turquie” 
(Financat e Turqisë), Paris, 1902; D. C. Blaisdell, “European Financial Control in the 
Ottoman Empire” (Kontrolli financiar evropian në Perandorinë Osmane), Nju Jork, 1929; 
İ. Hakkı Yeniay, “Yeni Osmanlı Borçları Tarihi” (Historia e re e borxheve osmane), 
Stamboll, 1944; C. Işıksal, “Türkiye’de ilk bankacılık hareketi ve Osmanlı Bankasının 
kurulması” (Lëvizja e parë bankare në Turqi dhe ngritja e Bankës Osmane), “Belgelerle 
Türk Tarih Dergisi”, 10 (1968), 72 – 79; H. Mutluçağ, “Düyun-u umumiye ve reji 
soygunu” (Vjedhja e borxhit publik dhe e regjisë së duhanit), “Belgelerle Türk Tarih 
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Dergisi”, 2 (1967), 33 – 39; R. Ş. Suvla, “Tanzimat Devrinde istikrazlar” (Qiratë në 
periudhën e tanzimatit), “Tanzimat”, 263 – 288. 
 
Reformat bashkiake janë përshkruar në: Osman Ergin, “Mecelle-i Umur-u Belediye” 
(Revista e Punëve Bashkiake), 5 vëllime, Stamboll, 1914 – 1922; B. Lewis, “Baladiyya; 
(1) Turkey”, EI2, I, 972 – 975; C. Orhonlu, “Mesleki bir teşkkül olarak kaldırımcılık ve 
Osmanlı Şehir Yolları hakkıdna bazı düşünceler” (Disa mendime mbi organizimin 
profesional të shtrimit të rrugëve dhe mbi rrugët e qyteteve osmane), “Güney-Doğu 
Avrupa Araştırmaları Dergisi” I, 93 – 138; si dhe “Osmanlı Türkleri devrinde İstanbul’da 
kayıkçılık ve kayık işletmeciliği” (Barkat e vogla dhe veprimi i tyre në Stamboll në 
kohën e turqve osmanë), “Tarih Dergisi”, 16 (1966), 109 – 134; Ş. Turan, “Osmanlı 
teşkilatında hassa mimarlar” (Arkitektët perandorakë në organizimin osman), “Tarih 
Araştırmaları Dergisi”, I (1963), 157 – 202. 
 
Të dhëna të dobishme mbi kohën e Tanzimatit gjenden në: Ahmet Midhat Efendi, “Üss-ü 
İnkılap” (Bazat e Revolucionit), 2 vwllime, Stamboll, 1294 – 5/1877 – 8, që përshkruan 
ngjarjet nga viti 1856 deri më 1876; C. Collas, “La Turquie en 1861” (Turqia më 1861), 
Paris, 1861, si dhe “La Turquie en 1864” (Turqia më 1864), Paris, 1864; F. Eichmann, 
“Die Reformen des Osmanischen Reiches...” (Reformat e Perandorisë Osmane...), Berlin, 
1858; J. L. Farley, “Modern Turkey”, Londër, 1872, “Turkey”, Londër, 1866, si dhe “The 
Decline of Turkey, Financially, and Politically” (Rënia e Turqisë financiarisht dhe 
politikisht), Londër, 1875; Cyrus Hamlin, “My Life and Times”, Boston, 1893, si dhe 
“Among the Turks” (Mes turqve), Nju Jork, 1878; Mahmud Celaleddin, “Mirat-i 
Hakikat” (Pasqyra e të vërtetës), 3 vëllime, Stamboll, 1326 – 1327/1908 – 1909; Osman 
Seify Bey (F. Milllingen), “La Turquie sous le règne d’Abdyl Aziz, 1862 – 1867” (Turqia 
nën mbretërimin e Abdylazizit, 1862 – 1867), Paris, 1868; A. D. Mordtmann, “Anatolien, 
Skizzen und Reisebriefe, 1850 – 1859” (Anadollia, skica dhe letra udhëtimi), bot. F. 
Babinger, Hanover, 1925; si dhe “Stambul und das moderne Türkenthum: politishe, 
soziale und biographische bilder von einem Osmanen” (Stambolli dhe turqizmi modern: 
figura politike, shoqërore dhe biografike nga një osman), 2 vëllime, Lajpcig, 1877 – 
1878; G. Rosen, “Geschichte der Türkei von dem Siege der Reform im Jahre 1826 biz 
zum Pariser Traktat vom Jahre 1856” (Histori e Turqisë që nga fitorja e reformës në vitin 
1826 deri në Traktatin e Parisit të vitit 1856), 2 vëllime, Lajpcig, 1866 – 1867; J. H. 
Ubicini, “La Turquie actuelle” (Turqia e sotme), Paris, 1855, si dhe “Letters on Turkey” 
(Letra mbi Turqinë), 2 vëllime, Londër, 1856; J. H. Ubicini dhe Pavet de Courteille, “Etat 
Présent de l’Empire Ottoman...” (Gjendja e tashme e Perandorisë Osmane...), Paris, 1876. 
 
Modernizimi arsimor është trajtuar në: Osman Ergin, “Türkiye’de Maarif Tarihi” 
(Historia e Arsimit në Turqi), 5 vëllime, Stamboll, 1939 – 1943; Faik Reşit, “Türkiye 
Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış” (Vështrim historik ndaj zhvillimit të 
sistemit të arsimit në Turqi), Ankara, 1964; Mahmud Cevat, “Maarif-i Umumiye Nezareti 
Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı” (Historia e organizimit dhe e veprimtarive të Ministrisë së 
Arsimit Publik), Stamboll, 1338/1919 – 1920; “Salname-i Nezaret-i Maarif-i 
Umumiyesi” (Vjetari i Ministrisë së Arsimit Publik), vëllimet I (1316/1898 – 9), II 
(1317/1899 – 1900), III (1318/1900 – 1), IV (1319/1901 – 2): A. M. Kazamias, 
“Education and the Quest for Modernity in Turkey” (Arsimi dhe hulumtimi për modernen 
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në Turqi), Londër, 1966; F. Isfendiyaroğlu, “Galatasaray Tarihi” (Historia e 
Gallatasarajit), I, Stamboll, 1952; Ali Çankaya, “Mülkiye Tarihi ve Mülkiyetler” (Shkolla 
e shërbimit civil dhe nëpunësit civilë), 2 vëllime, Ankara, 1954; Mehmet Esat, “Mirat-ı 
Mektep-i Harbiye” (Pasqyrë e Akademisë së Luftës), Stamboll, 1310/1892; Dr. Galip Ata 
(Ataç), “Tıp Fakültesi” (Fakulteti i Mjekësisë), Stamboll, 1341/1925; Osman Nuri Ergin, 
“İstanbul Tıp Mektepleri” (Shkollat mjekësore të Stambollit), Stamboll, 1940, si dhe Rıza 
Tahsin (Gencer), “Mirat-ı Mekteb-i Tıbbiye”(Pasqyrë e shkollës mjekësore), Stamboll, 
1328/1910. Mbi modernizimin e arsimit fillor, shih: Aziz Berker, “Türkiye’de İlk 
Öğretim” (Arsimi fillor në Turqi), I, 1839 – 1908, Ankara, 1945; Vedat Günyol, 
“Mektep”, IA, VII, 655 – 659. Medresetë e kohës së Tanzimatit janë studiuar në: M. 
Şerafettin Yaltkaya, “Tanzimattan evvel ve sonra Medreseler” (Medresetë para dhe pas 
Tanzimatit), “Tanzimat”, I (Stamboll, 1940), 463 – 467; për arsimin e mesëm, shih: S. 
Celâl Antel, “Tanzimat Maarifi” (Arsimi i Tanzimatit), “Tanzimat”, I, 441 – 462; M. 
Lütfü, “Tanzimattan sonra Türkiye’de Maarif Teşkilatı” (Organizimi i arsimit në Turqi 
pas Tanzimatit), TTEM, nr. 17 (94), 302 – 317; İhsan Sungu, “Mekteb-i Maarif-i 
Adliye’nin tesisi” (Themelimi i shkollës së arsimit dhe të drejtësisë të Mahmudit II), Tar. 
Ves., I/3, 212 – 225; si dhe Hasan Ali Yücel, “Türkiye’de Orta Öğretim” (Arsimi i 
mesëm në Turqi), Stamboll, 1938. Për arsimin e lartë, shih: Mehmet ali Ayni, 
“Darülfünun Tarihi” (Historia e Universitetit), Stamboll, 1937; si dhe Cemil Bilsel, 
“İstanbul Üniveristesi Tarihi” (Historia e Universitetit të Stambollit), Stamboll, 1943. 
Shkollat inxhinierike dhe teknike janë studiuar në: Mehmet Esat, “Mirat-ı Mühendishane-
i Berri-i Hümayun” (Pasqyrë e Shkollës Perandorake të Inxhinierisë Ushtarake), 
Stamboll, 1312/1894, si dhe Çağatay Uluçay e Enver Kartekin, “Yüksek Mühendis 
Okulu” (Shkolla e Lartë e Inxhinierisë), Stamboll, 1958. 
 
Reformat juridike e ligjore janë përshkruar në: Hıfzı Veldet, “Kanunlaştırma Hareketleri 
ve Tanzimat” (Lëvizjet ligjbërëse dhe Tanzimati), “Tanzimat”, I, 139 – 209; Mustafa 
Reşit Belgesay, “Tanzimat ve Adliye Teşkilatı” (Tanzimati dhe institucioni i drejtësisë), 
“Tanzimat”, I, 211 – 230; Tahir Taner, “Tanzimat devrinde ceza hukuku” (Kodi penal në 
kohën e tanzimatit), “Tanzimat”, I, 221 – 232; Ebül’ulâ Mardin, “The Development of 
the Shari’a under the Ottoman Empire” (Zhvillimi i Sheriatit në Perandorinë Osmane), S. 
S. Onar, “The Majalla”, si dhe H. Liebesny, “The Development of Western Judicial 
Privileges” (Zhvillimi i privilegjeve juridike perwndimore), në “Law in the Middle East”, 
bot. M. Khadduri dhe H. Liebesny, I, “Origin and Development of the Islamic Law” 
(Lindja dhe zhvillimi i Ligjit Islam), Uashington, D. K., 1955, f. 279 – 33. O. Öztürk, 
“Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle”, Stamboll, 1973. 
 
Lëvizja e brendshme e të shpërngulurve në Perandori është studiuarnë: Ahemt Refik 
(Altınay), “Mülteciler meselesine dair” (Mbi çështjen e refugjatëve), TTEM, sene 12/89, 
13/90; Ahmet C. Eren, “Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri” (Çështje të 
shpërnguljeve dhe të të shpërngulurve në Turqi), Stamboll, 1966; M. Pinson, “Ottoman 
Colonization of the Circassians in Rumeli after the Crimean War” (Kolonizimi osman i 
cirkazianëve në Rumeli pas luftës krimease), “Etudes Balkaniques”, 3 (1975), 71 – 85, si 
dhe “Demographic Warfare: An Aspect of Ottoman and Russian Policy, 1854 – 1866” 
(Lufta demografike: një aspekt i politikës osmane dhe ruse, 1854 – 1866), disertacion Ph. 
D. i pabotuar Universiteti i Harvardit, 1970; T. Gökbilgin, “Rumeli’de Yörükler, Tatarlar 
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ve Evlad-ı Fatihan” (Jërykët, tartarët dhe evladë fatihanët në Rumeli), Stamboll, 1957; 
Bilal Şimşir, “Rumeli’den Türk Göçleri: Emigrations Turques des Balkans. Begleler – 
Documents” (Emigrimet e turqve në Rumeli. Dokumente), 2 vëllime, Ankara, 1968 – 
1880, Ankara, 196; Adam Lewak, “Szieje emigracje polskiej w Turcji” (Çështja e 
emigrimit të polakëve në Turqi), Varshavë, 1935; Mehmet Eroz, “Türikiye’de İslav 
Muhacirleri ve Kazaklar etrafında bazı kaynaklar” (Disa burime në lidhje me refugjatët 
sllavë dhe kazakë në Turqi), “Sosyoloji Konferansları”, 1964, f. 121 – 136; si dhe 
“Türkiye’de İslav Muhacirlerine dair” (Në lidhje me refugjatët sllavë në Turqi), “İktisat 
Dergisi”, 1 (1966), 39 – 55; Feyzi Gözaydın, “Kırım Türklerinin Yerleşme ve 
Göçmeleri” (Vendosjet dhe zhvendosjet e turqve krimeas), Stamboll, 1948; A. Cebeci, 
“Bulgaristan Türkleri’nin Göçü Hakkında” (Mbi emigrimin e turqve të Bullgarisë), “Türk 
Kültürü”, 6 (1968), 189 – 199; B. Cvetkova, “Changementes intervenus dans la condition 
de la population des terres bulgares” (Ndërhyrje të ndodhura në gjendjen e popullsisë së 
trojeve bullgare), “Etudes Historiques” (Sofje), 5, 291 – 318; A. Deliorman, “Birinci 
Cihan Savaşı’nın Sonuna Kadar Madononya’daki Türk Nüfusu Meselesi” (Çështja e 
popullsisë turke në Maqedoni deri në fund të Luftës së Parë Botërore), “Türk Kültürü”, 3 
(1965), 589 – 593, 4 (1966), 246 – 253, si dhe “Die Frage des Anteils der türkischen 
Bevölkerung in Mazedonien” (Çështja e pjesës së popullsisë turke në Maqedoni), 
“Cultura Turcica”, 2 (1965), 199 – 212; S. Hodzic, “Migracije myslimanskog 
stanovitstva iz Srbije u sjeveroistocnu Bosne izmedu 1788 – 1863” (Migrimi i popullsisë 
myslimane nga Serbia në Bosnjën veriperëndimore mes viteve 1788 – 1863), “Clanci i 
gradja za kulturnu istoriju Istocne Bosne”, 2 (1958), 65 – 143; C. Orhonlu, “Balkan 
Türklerinin Durumu” (Gjendja e turqve të Ballkanit), “Türk Kültürü”, II/21 (1964), 49 – 
60; D. Pantazopulos, “The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact on Greece” 
(Shkëmbimi i pakicave në Ballkan dhe ndikimi i tij mbi Greqinë), Dhë Hag, 1962; si dhe 
Andrew Gould, “Pashas and Brigands: Ottoman Provincial Reform and Its Impact on the 
Nomadic Tribes of Southern Anatolia, 1840 – 1885” (Pashallarë dhe cuba: Reforma 
provinciale osmane dhe ndikimi i saj mbi fiset nomade të Anadollit Jugor, 1840 – 1885), 
disertacion Ph.D. i pabotuar, Universiteti i Kalifornisë, Los Anxhelos, 1973. 
 
Zhvillimi ekonomik osman gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë nuk është studiuar 
plotësisht. Të dhënat më të dobishme gjenden në: Z. Y. Hershlag, “Introduction to the 
Modern Economic History of the Middle East” (Hyrje në historinë moderne ekonomike 
të Lindjes së Mesme), Lajden, 1964; Charles Issawi, bot., “The Economic History of the 
Middle East, 1800 – 1914” (Historia ekonomike e Lindjes së Mesme, 1800 – 1914), 
Çikago dhe Londër, 1966; Afet İnan, “Aperçu général sur l’histoire économique de 
l’Empire turc-ottoman” (Vështrim i përgjithshëm mbi historinë ekonomike të Perandorisë 
Turko-Osmane), Stamboll, 1941; M. A. Cook, bot., “Studies in the Economic History of 
the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day” (Studime në historinë 
ekonomike të Lindjes së Mesme nga lindja e Islamit e deri në ditët e sotme), Londër, 
1970. Për bujqësinë, shih: Donald Quataert, “Ottoman Reform and Agriculture in 
Anatolia, 1876 – 1908” (Reforma osmane në bujqësi në Anadolli, 1876 – 1908), 
disertacion Ph.D. i pabotuar, Universiteti i Kalifornisë, Los Anxhelos, 1973; Ziraat 
Bakanlığı, “Türk ziraat tarihine bir bakış” (Vështrim mbi historinë e bujqësisë turke), 
Stamboll, 1938; Reşat Aktan, “Agricultural Policy of Turkey” (Politika bujqësore e 
Turqisë”, disertacion i pabotuar Ph.D., Universiteti i Kalifornisë, Berkli, 1950; Y. S. 
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Atasağun, “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 1888 – 1939” (Banka Bujqësore e 
Republikës së Turqisë, 1888 – 1939), Stamboll, 1939; V. Cuinet, “La Turquie d’Asie...” 
(Turqia aziatike...), 4 vëllime, Paris, 1891 – 1894; Vedat Eldem, “Osmanlı 
İmparatorluğunun iktisadî şartları hakkında bir tetkik” (Analizë e kushteve ekonomike të 
Perandorisë Osmane), Ankara, 1970; E. F. Nickoley, “Agriculture”, “Modern Turkey”, 
bot. E. Mears, Nju Jork, 1924, f. 280 – 302; Mustafa Rasim, “Çiftçilik” (bujqësia), 2 
vëllime, Stamboll, 1302. Shumë pak është bërë për industrinë, përveç: Ömer Celal Sarç, 
“Tanzimat ve Sanayimiz” (Tanzimati dhe industria jonë), “Tanzimat”, I (1940), 423 – 
440; F. Dalsar, “Türk sanayi ve ticaret tarihinde Bursa’da ipekçilik” (Indutsria e 
mëndafshit të Bursës në historinë e industrisë dhe të tregtisë turke), Stamboll, 1960; N. V. 
Mihov (Michoff), “Contribution à l’histoire du commerce de la Turquie et de la Bulgarie. 
III. Rapports consulaires français, documents officiels et autres documents” (Kontribut 
për historinë e tregtisë së Turqisë dhe të Bullgarisë. III. Raportre konsullore frënge, 
dokumente zyrtare dhe dëshmi të tjera), Svichtov, 1950; O. Sençer, “Türkiye’de işçi sınıfı 
(Klasa punëtore në Turqi), Stamboll, 1969; Stamboll, 1969; Y. K. Tegirsenk, “Tanzimat 
Devrinde Osmanlı Devletinin Haricî Ticaret Siyaseti” (Politika e tregtisë së jashtme në 
Shtetin Osman në kohën e Tanzimatit), “Tanzimat”, I, 289 – 320; Hakkı Nezihi, “50 
Yıllık Oda Hayatı, 1882 – 1932” (50 vjet dhomë e tregtisë, 1882 – 1932), Stamboll, 
1932; Celal Aybar, “Osmanlı İmparatorluğunun ticaret muvazenesi, 1878 – 1913” 
(Balanca tregtare e Perandorisë Osmane, 1878 – 1913), Ankara, 1939; L. Gordon, 
“American Relations with Turkey, 1830 – 1930” (Marrëdhëniet amerikane me Turqinë, 
1830 – 1930), Filadelfia, 1932; R. Hoffman, “Great Britain and the German Trade 
Rivalry, 1875 – 1914” (Britania e Madhe dhe rivaliteti i tregtisë gjermane, 1875 – 1930), 
riprodh. Nju Jork, 1964; E. G. Mears, “Levantine Concession Hunting” (Gjuetia e 
koncesioneve mesdhetare), “Modern Turkey”, bot. E. Mears, Nju Jork, 1924, f. 354 – 
383; D. Platt, “Finance, Trade and Politics in British Foregn Policy, 1815 – 1914” 
(Financa, tregtia dhe politika në politikën e jashtme britanike, 1815 – 1914), Oksford, 
1968; V. J. Puryear, “International Economics and Diplomacy in the Near East” 
(Ekonomia dhe diplomacia ndërkombëtare në Lindjen e Afërme), Stanford, Kaliforni, 
1935. 
 
Zhvillimi i komunikacionit osman nuk është vlerësuar në mënyrë të përshtatshme. Për 
sistemet postare dhe telegrafike, shih: Aziz Akıncan, “Türkiye’de Posta ve Telegrafçılık” 
(Posta dhe telegrafi në Turqi), Edrene, pa datë botimi; Şekip Eskin, “Posta, Telegraf ve 
Telefon Tarihi” (Historia e postës, e telegrafit dhe e telefonit), Ankara, 1942; si dhe Ali 
Nusret Pulhan, “Türk Pulları Kataloğu” (Katalogu i pullave turke), XII, Stamboll, 1973. 
Në lidhje me hekurudhat, shih: E. M. Earle, “Turkey, the Great Powers and the Bagdad 
Railway” (Turqia, fuqitë e mëdha dhe hekurudha e Bagdadit), Nju Jork, 1923; H. Hecker, 
“Die Eisenbahnen der asiatischen Türkei” (Hekurudhat e Turqisë aziatike), Archiv für 
Eisenbahnen (Arkivi për hekurudhat), 1914, f. 744 – 800, 1057 – 1087, 1283 – 1321, 
1539 – 1584; J. M. Lindau, “The Hejaz Railway and the Muslim Pilgrimage: A Case of 
Ottoman Political Propaganda” (Hekurudha e Hixhazit dhe Pelegrinazhi mysliman: një 
rast i propagandës politike osmane), Detroit, 1971; Ahmet Onar, “Türkiye Demiryolları 
Tarihi, 1860 – 1953” (Historia e hekurudhave të Turqisë, 1860 – 1953), Stamboll, 1953; 
V. Pressel, “Les Chemins de Fer en Turquie d’Asie” (Hekurudhat në Turqinë aziatike), 
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Zyrih, 1902; si dhe E. G. Mears, “Transportation and Communication” (Transporti dhe 
komunikacioni), “Modern Turkey”, bot. E. Mears, Nju Jork, 1924, f. 201 – 237. 
 
Gjendje e mileteve të pakicave dhe ndikimi i reformave mbi ta janë diskutuar në: R. 
Davison, “Reform in the Ottoman Empire”, f. 52 – 80, 114 – 135; Leon Arpée, “The 
Armenian Awakening: A History of the Armenian Church, 1820 - 1860” (Zgjimi armen: 
Historia e Kishës Armene, 1820 – 1860), Çikago, 1909; A. Sirkassian, “History of the 
Armenian Question to 1885” (Historia e çështjes armene deri më 1885), Urbana, Ilinois, 
1938; Esat Uras, “Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi” (Armenët dhe çështja armene 
në histori), Ankara, 1950; C. A. Frazee, “The Orthodox Church and Independent Greece, 
1921 – 1951” (Kisha Ortodokse dhe Greqia e pavarur, 1921 – 1951), Londër, 1969; L. 
Hadrovacs, “Le peuple serbe et son église sous la domination turque” (Populli serb dhe 
kisha e tij nën sundimin turk), Paris, 1947; D. Hopwood, “The Russian Presence in Syria 
and Palestine, 1843 – 1914” (Prania ruse në Siri dhe në Palestinë, 1843 – 1914), Oksford, 
1969; G. Jäschke, “Die Türkische-Orthodoxe Kirche” (Kisha Ortodokso-Turke), “Der 
Islam”, 39 (1964), 95 – 214; S. Runciman, “The Great Church in Captivity” (Kisha e 
madhe e zënë rob), Kembrixh, 1968; Stavro Skëndi, “Religion in Albania During the 
Ottoman Rule” (Feja në Shqipëri gjatë sundimit osman), “Südost Forschungen”, 15 
(1956), 311 – 327; si dhe “Crypto-Christianity in the Balkan Area Under the Ottomans” 
(Kriptokrishterimi në zonën e Ballkanit nën osmanët), “Slavic Studies”, 26 (1967), 227 – 
246; M. Ş. Tekindağ, “Osmanlı İdaresinde Patrik ve Patrikhane” (Patriarku dhe 
Patriarkana nwn administrimin osman), “Belgelerle Türk Tarihi Dergisi”, I (1967), 52 – 
55, 2 (1967), 91 – 104; B. Uşaklığıl, “La Turqie et al Patriarcat d’Istanbul” (Turqia dhe 
Patrikana e Stambollit), “Cultura Turcica”, I/2 (1964), 286 – 304; Avram Galanté, 
“Histoire des Juifs d’Istanbul, 1942, Histoire des Juifs d’Anatolie, 1939” (Historia e 
çifutëve të Stambollit, 1942, Historia e çifutëve të Anadollit, 1939), Stamboll, 1939, 
“Documents officiels turcs concernant les Juifs de la Turquie” (Dokumente zyrtare turke 
në lidhje me çifutët e Turqisë), Stamboll, 1941, “Recueil de nouveaux documents 
concernant les Juifs de Turquie” (Përmbledhje dokumentesh të reja në lidhje me çifutët e 
Turqisë), Stamboll, 1949, si dhe “Appendice à l’histoire des Juifs d’Anatolie” (Shtojcë në 
hitorinë e çifutëve të Anadollit), Stamboll, 1948; M. Franco, “Essai sur l’histoire des 
israélites d’Empire ottoman depuis les originés jusqu’à nos jours” (Ese mbi historinë e 
izraelitëve të Perandorisë Osmane që nga fillimet e deri në ditët tona), Paris, 1897. 
 
Zhvillimi kulturor osman i shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe i lëvizjes së Turqve të Rinj 
janë përshkruar në: Ahmet Hamdi Tanpınar, “XIX Asır Türk Edebiyatı Tarihi” (Historia 
e letërsisë turke të shekullit XIX), Stamboll, bot. i dytë, 1956; Nihat Sami Banarlı, “Türk 
Edebiyatı Tarihi” (Historia e letërsisë turke), Stamboll, pa datë; Şerif Mardin, “The 
Genesis of Young Ottoman Thought: A study in the Modernization of Turkish Political 
Ideas” (Zanafilla e mendimit të ri osman: studim mbi modernizimin e mendimeve 
politike turke), Prisnton, Nju Jork 1962; Kenan Akyüz, “La Littérature Moderne de la 
Turquie” (Letërsia moderne e Turqisë), “Philologiae Turcicae Fundamenta”, bot. L. 
Bazin e të tjerë, II, bot. Petrev Naili Boratov, Vizbaden, 1964, f. 465 – 634; İsmail Habib 
(Sevük), “Türk Teceddüt Edebiyatı” (Historia e letërsisë turke të reformës), Stamboll, 
1924, si dhe “Edebî Yeniliğimiz, Tanzimattan beri” (Modernizimi ynë letrar që nga 
Tanzimati), 2 vëllime, Stamboll, 1940; İhsan Sungu, “Tanzimat ve Yeni Osmanlılar” 
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(Tanzimati dhe Turqit e Rinj), “Tanzimat” I, 777 – 857; Cevdet Perin, “Tanzimat 
Edebiyatınd Fransız Tesiri” (Ndikimi frëng në letërsinë e Tanzimatit), Stamboll, 1942; 
Kamuran Birand, “Aydınlanma devri devlet felsefesinin Tanzimata tesiri” (Ndikimi i 
filozofisë politike të perudhës së Iluminizmit mbi Tanzimatin), Ankara, 1955; Selim 
Nüzhet Gerçek, “Türk gezeteciliği, 1831 - 1881” (Gazetaria turke, 1831 - 1881), 1931; 
Refik Hamet Sevengil, “Türk Tiyatrosu Tarihi, III, Tanzimat Tiyatrosu” (Historia e teatrit 
turk, vëll. III, teatri i Tanzimatit), Stamboll, 1961, si dhe “Türk Tiyatrosu Tarihi, IV, 
Saray Tiyatrosu” (Historia e teatrit turk, vëll. IV, teatri i oborrit), Stamboll, 1962; Metin 
And, “A History of Theater and Popular Entertainment in Turkey” (Histori e teatrit dhe e 
argëtimit popullor në Turqi), Ankara, 1963 – 1964; N. Martinovitch, “The Turkish 
Theater” (Teatri turk), Nju Jork, 1933. 
 
Për krizën libaneze, shih: Col. Churchill, “The Druzes and the Maronites Under the 
Turkish Rule from 1840 deri më 1860” (Dyrzinjtë dhe maronitët nën qeverisjen turke nga 
viti 1840 deri më 1860), Londër, 1862; M. Tayyip Gökbilgin, “1840’tan 1861’e kadar 
Cebel-i Lübnan meselesi ve Dürziler” (Çështja e Malit të Libanit dhe dyrzintjë nga viti 
1840 deri më 1861), “Belleten”, 10 (1946), 641 – 703; A. L. Tibawi, “A Modern History 
of Syria Including Lebanon and Palestine” (Një histori bashkëkohore e Sirisë, përfshirë 
Libanin dhe Palestninë), Oksford, 1966; J. el Hakim, “Bejrut ve Lubnan fi ahd el 
Uthman” (Bejruti dhe Libani në kohën e Osmanëve), Bejrut, 1964; M. Ş. Tekindağ, 
“XVIII ve XIX asırlarda Cebel Lübnan Şihab Oğulları” (Familja shihabite e Malit të 
Libanit në shekujt XVIII dhe XIX), “Tarih Dergisi”, 9 (1958), 31 – 4; L. Hatir, “Ahd el 
mutesarrifin fi Lubnan, 1861 – 1918” (Koha e Mutesarifëve në Liban, 1861 – 1918), 
Bejrut, 1967; si dhe A. Tarabain, “Lubnan mund ‘ahd el-mutesarrifin ila bidajat el 
intidab” (Libani në kohën e Mutesarifëve deri në filimin e mandatit), Kairo, 1968. 
 
Siria dhe Palestina në shkullin e nëntëmbëdhjetë janë diskutuar në: H. L. Bodman, 
“Political Factions in Aleppo, 1760 – 1862” (Fraksionet politike në Halep, 1760 – 1826), 
Çapel Hill, N. C. 1963; J. el Hakim, “Surije ve ahd el Uthmani” (Siria në periudhën 
osmane), Bejrut, 1966; D. Hopwood, “The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843 
– 1914” (Prania ruse në Siri e Palestinë, 1843 – 1914), Oksford, 1969; Moshe Maoz, 
“Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840 – 1861” (Reforma osmane në Siri e 
Palestinë, 1840 – 1861), Oksford, 1968; T. Stfavrou, “Russian Interests in Palestine, 1882 
– 1914” (Interesat ruse në Palestinë, 1882 – 1914), Selanik, 1963; A. L. Tibawi, 
“American Interests in Syria, 1800 – 1901” (Interesat amerikane në Siri, 1800 – 1901), 
Oksford, 1966. Për Irakun, shih: A. el Alaf, “Bagdad el kadime, 1286/1869 – 1335/1917” 
(Bagdadi i vjetër, 1286/1869 – 1335/1917), Bagdad, 1960; Abas el Azavi, “Tarih el Irak 
bejn el Ihtlalejn” (Historia e Irakut mes pushtimeve), 7 vëllime, Bagdad, 1955; Ş. 
Dumlugi, “Midhat Başa”, Bagdad, 1952; A. Jwaideh, “Municipal Government in 
Baghdad and Basra from 1869 to 1914” (Qeverisja lokale në Bagdad e Basra nga viti 
1860 deri më 1914), Tezë e pabotuar diplome letërsie, Universiteti i Oksfordit, 1953; S. 
Longrigg, “Four Centuries of Modern Iraq” (Katër shekuj të Irakut bashkëkohor), 
Oksford, 1925, riprodh. 1968. Gadishkulli Arab është studiuar cilësisht në: R. B. Winder, 
“Saudi Arabia in the 19th Century” (Arabia Saudite në shekullin e nëntëmbëdhjetë), Nju 
Jork, 1965; shih, gjithashtu: T. marston, “Britain’s Imperial Role in the Red Sea Area, 
1800 – 1878” (Roli perandorak i Britanisë në zonën e Detit të Kuq, 1800 – 1878), 
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Hamden, Konektikat, 1961; J. Plass dhe U. Gehride, “Die Aden-Grenze in der 
Südarabienfrage, 1900 – 1967” (Kufiri i Adenit në çështjen e Arabisë Saudite, 1900 – 
1967), Opladen, 1967; H. St. John Philby, “Saudi Arabia”, Londër, 1955.  
 
Ekziston një numër studimesh të shkëlqyera mbi Principatat, megjithëse kryesisht nga 
burime evropiane e jo osmane. Më të mirat janë: R. W. Seton-Watson, “A History of the 
Roumanians from Roman Times to the Completion of Unity” (Histori e rumunëve nga 
kohërat romake deri në arritjen e bashkimit), Kembrixh, 1934, ribotuar më 1963; N. 
Iorga, “Geschichte des rumänischen Volkes” (Histori e popullit rumun), 2 vëllime, Gota, 
1905; A. D. Xenopol, “Histoire des Roumains de la Dacie Trajane depuis les origines 
jusqu’à l’union des principautés en 1859” (Historia e rumunieve të Dasisë Trajane që nga 
fillimet e deri në bashkimin e principatave më 1859), 2 vëllime, Paris, 1896; M. M. 
Alexandrescu-Dresca, “Sur le régime des ressortissants ottomans en Modlavie, 1711 – 
1829” (Mbi gjendjen e shtetasve osmanë në Moldavi, 1711 – 1829), “Studia et Acta 
Orientalia, 5 – 6 (1967), 143 – 182; D. Berindei, “L’union des principautés Roumains” 
(Bashkimi i principatave rumune), Bukuresht, 1967; G. G. Florescu dhe M. E. Florescu, 
“L’Agence des Principautés Unies à Constantinople, 1859 – 1866” (Agjensia e 
Principatave të Bashkuara në Kostandinopojë, 1859 – 1866), “Studiua et Acta 
Orientalia”, 5 – 6 (1967), 221 – 243; R. N. Florescu, “The Rumanian Prinicpalities and 
the Origin of the Crimean War” (Principatat rumune dhe fillimi i luftës së Krimesë), 
“Slavonic and East European Review”, 65 (1967), 324 – 342; J. C. Campbell, “The 
Transylvanian Question in 1849” (Çështja e Transilvanisë më 1849), “Journal of Central 
European Affairs”, 2 (1942), 20 – 34; T. W. Riker, “The Making of Roumania: A Study 
of an International Problem, 1856 – 1866” (Bërja e Rumanisë: Studim mbi një çështje 
ndërkombëtare, 1856 – 1866), Oksford, 1931; R. N. Florescu, “The Uniate Church: 
Catalyst of Rumanian National Counsciousness” (Kisha Uniate, katalizatori i ndërgjegjes 
kombëtare rumune), “Slavonic and East European Review”, 45 (1967), 324 – 342; B. 
Jelavich, “Russia and the Rumanian National Cause, 1858 – 1859” (Rusia dhe çështja 
kombëtare rumune, 1858 – 1859), Blumington, Indiana, 1959; I. Matei, “Sur les relation 
d’Ahmed Vefik Pacha avec les Roumains” (Mbi marrëdhëniet e Ahmet Vefik pashait me 
rumunët), “Studia et Acta Orientalia”, 7 (1968), 95 – 131. 
 
Mbi Luftën e Krimesë dhe Paqen e Parisit, shih: H. Temperley, “England and the Near 
East: The Crimea” (Anglia dhe Lindja e Afërme: Krimeja), Londër, 1936; V. J. Puryear, 
“England, Russia and the Straits Question, 1844 – 1856” (Anglia, Rusia dhe çështja e 
ngushticave, 1844 – 1856), Berkli, Kaliforni, 1931; C. Rousset, “Histoire de la guerre de 
Crimée” (Historia e luftës së Krimesë), 2 vëllime, Paris, 1877; G. B. Henderson, 
“Crimean War Diplomacy and Other Historical Essays” (Diplomacia e Luftës së Krimesë 
dhe ese të tjera historike), Gllazgou, 1947; G. H. Bolsover, “Nicholas I and the Partition 
of Turkey” (Nikolla I dhe copëtimi i Turqisë), “Slavonic and East European Review”, 27 
(1948), 115 – 145; B. Jelavich, “A Century of Russian Foreign Policy, 1814 – 1914” (Një 
shekull i politikës së jashtme ruse, 1814 – 1914), Nju Jork, 1964; Bekir Sıdkı Baykal, 
“Makamat-ı Mübareke Meselesi ve Babıâli” (Çështja e vendeve të shenjta dhe Porta e 
Lartë), “Belleten”, 23 (1959), 241 – 266; W. E. Mosse, “The Rise and Fall of the 
Cirmean System” (Lindja dhe rënia e sistemit krimeas), Londër, 1963. Veprat më të mira 
që ekzistojnë mbi Egjiptin e shekullit të nëntëmbëdhjetë deri në pushtimi britanik janë: P. 



 573 

M. Holt, “Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the 
Ottoman Conquest to the United Arab Republic” (Ndryshimi politik dhe shoqëror në 
Egjiptin modern: studime historike nga pushtimi osman deri në Republikën e Bashkuara 
Arabe), Londër, 1968, si dhe “Egypt and the Fertile Crescent, 1516 – 1922” (Egjipti dhe 
gjysmëhëna e begatë, 1516 – 1922), Itakë, Nju Jork, 1966; Abdurrahman el Refi, “Asr 
Ismail” (Koha e Ismailit), 2 vëllime, Kairo, 1948. 
 
Kryengritja e Serbisë për pavarësi është përshkruar në: E. Gaumant, “La Formation de la 
Yougoslavie, XVe-XXe siècles” (Formimi i Jugosllavisë, shekujt XV – XX), Paris, 1930; 
H. W. V. Temperley, “History of Serbia” (Historia e Serbisë), Londër, 1917; G. 
Yakschitch, “L’Europe et la résurrection de la Serbie, 1804 – 1834” (Evropa dhe rilindja 
e Serbisë, 1804 – 1834), Paris, 1907; C. Jirecek, “Geschichte der Serben” (Historia e 
serbëve), 2 vëllime, Gota, 1911 – 1918; riprodh., Amsterdam, 1967; C. Jelavich, “Tsarist 
Russia and Balkan Nationalism” (Rusia cariste dhe nacionalizmi ballkanik), Berkli, 
Kaliforni, 1959; H. Kaleshi dhe H. J. Kornrumpf, “Das Wilajet Prizren” (Vilajeti i 
Prizrenit), “Südost Forschungen”, 26 (1967), 176 – 238; D. MacKenzie, “The Serbs and 
Russian Pan-Slavism, 1875 – 1878” (Serbët dhe pansllavizmi rus, 1875 – 1878), Itakë, 
Nju Jork, 1967; S. K. Pavlowitch, “Anglo Russian Rivalry in Serbia, 1837 – 1839” 
(Rivaliteti anglo-rus në Serbi, 1837 – 1839), Paris/Dhë Hag, 1961; D. Slijepcević, “The 
Macedonian Question: The Struggle for Southern Serbia” (Çështja maqedonase: beteja 
për Serbinë Jugore), Çikago, 1968. 
 
Bosnja dhe Hercegovina janë studiuar në: A. C. Eren, “Mahmud II zamanında Bosna-
Hersek” (Bosnja dhe Hercegovina në kohën e Mahmudit II), Stamboll, 1965; B. 
Djurdjev, “Bosnia”, EI2, I, 1261 – 1275; J. V. A. Fine, “The Bosnian Church: Its Place in 
Medieval Bosnia from the Twelfth to the Fifteenth Century” (Kisha boshnjake: vendi i 
saj në Bosnjën mesjetare nga shekulli XII deri në shekullin XV), disertacion i pabotuar 
Ph.D., Universiteti i Harvardit; Halil İnalcık, “Bosna’da Tanzimatın tatbikine ait 
vesikalar” (Dokumente mbi zbatimin e Tanzimatit në Bosnjë), Tar. Ves., 1 (1942), 374 – 
389; G. Jaksić, “Bosna i Hercegovina na Berlinskom Kongresu” (Bosnja dhe 
Hercegovina në Kongresin e Berlinit), Beograd, 1955; A. Sućeska, “Die Rechtstellung 
der Bevölkerung in den Städten Bosniens und der Herzegowina unter den Osmanen, 1463 
– 1878” (Drejtvendosja e popullsisë në qytetet e Bosnjës dhe të Hercegovinës nën 
osmanët, 1463 – 1878), “Südost-Evropa Jahrbuch”, 8 (1968), 84 – 99. 
 
Qeverisja osmane në Kretë është përshkruar në: Cemal Tukin, “Girit” (Kreta), IA, IV, 
791 – 804; “Salname-i Vilayet-i Girit” (Vjetari i Provincës së Kretës), Hania (Hanya), 
1310/1892 – 1893; Hüseyin Kâmî Hanyevi “Girit Tarihi” (Historia e Kretës), Stamboll, 
1288/1871. Revolta në Kretë dhe Lufta Osmano-Greke që lindi prej saj janë analizuar në: 
Süleyman Tevfik dhe A. Zühdi, “Devlet-i Aliye-i Osmaniye-Yunan Muharebesi” (Beteja 
mes Perandorisë Osmane dhe Greqi), Stamboll, 1315; A. Turot, “L’Insurrection crétoise 
et la guerre Gréco-Turque” (Rebelimi i Kretës dhe lufta greko-turke), Paris, 1898; W. 
Stillman, “The Cretan Insurrection of 1866 – 1867 – 1868” (Rebelimi i Kretës i viteve 
1866 – 1867 – 1868), Nju Jork, 1874; Münir Aktepe, “Mehmed Salâhî: Girid Meselesi, 
1866 – 1889” (Mehmet Salahija dhe çështja e Kretës, 1866 – 1889), Stamboll, 1967; T. 
C. Gnkur. Bşk., Harb Tarihi Dairesi, “1897 Osmanlı Yunan Harbi” (Lufta Osmano-
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Greke), Ankara, 1965; K. Bourne, “Great Britain and the Cretan Revolt, 1866 – 1869” 
(Britania e Madhe dhe revolta e Kretës, 1866 – 1869), “Slavonic and East European 
Review”, 25 (1956), 74 – 94; R. E. Kasperson, “The Dodecanese: Diversity and Unity in 
Island Politics”, Çikago, 1966; G. Markopoulos, “King George I and the Expansion of 
Greece, 1875 – 1881” (Mbreti Gjergji I dhe zgjerimi i Greqisë, 1875 – 1881), “Balkan 
Studies”, 9 (1968), 21 – 40, si dhe “The Selection of Prince George of Greece as High 
Commissioner in Crete” (Zgjedhja e princit Gjergj i Greqisë si komisioner në Kretë), 
“Balkan Studies”, 10 (1969), 335 – 350; A. A. Pallis bot., “The Cretan Drama. The Life 
and Momoires of Prince George of Greece, High Commissioner in Crete, 1898 – 1906” 
(Drama e Kretës. Jeta dhe kujtimet e princit Gjergj i Greqisë, komisioner i lartë në Kretë, 
1898 – 1906), Nju Jork, 1963; L. Sigalos, “The Greek Claims on Northern Epirus” 
(Pretendimet greke për Epirin e Veriut), Çikago, 1967; B. Sutter, “Die Großmächte und 
die Erhaltung des europäischen Friedens zu Beginn der Kreta-Krise von 1897” (Fuqitë e 
mëdha dhe ruajtja e paqes evropiane në fillim të krizës së Kretës të vitit 1897), “Südost 
Forschungen”, 21 (1962), 214 – 269; C. Tukin, “Osmanlı İmparatorluğunda Girit 
İsyanları” (Revoltat e Kretës në Perandorinë Osmane), “Belleten”, 9 (1945), 163 – 206; 
D. Xanalatos, “The Greeks and the Turks on the Eve of the Balkan Wars” (Grekët dhe 
turqit në prag të luftërave ballkanike), “Studime Ballkanike”, 3 (1963), 277 – 296. 
Reformat e Ali pashait në Kretë janë përshkruar në disa hollësi tek: A. H. Ongonsu, “Âli 
Paşa”, IA, I, 335 – 339. 
 
Përmbledhja më e besueshme për krizën ballkanike të viteve 1875 – 1878 është: W. 
Langer, “European Alliances and Alignments, 1871 – 1890” (Aleanca dhe rreshtime 
evropiane, 1871 – 1890), bot. i dytë, Nju Jork, 1950; gjithashtu: D. Harris, “A Diplomatic 
History of the Balkan Crisis of 1875 – 1878: The First Year” (Histori diplomatike e 
krizës ballkanike të viteve 1875 – 1878: Viti i parë), Stanford, Kaliforni, 1939/1968; M. 
D. Stojanović, “The Great Powers and the Balkans, 1875 – 1878” (Fuqitë e mëdha dhe 
Ballkani, 1875 – 1878), Kembrixh, Angli, 1938; B. H. Summer, “Russia and the Balkans, 
1870 – 1880” (Rusia dhe Ballkani, 1870 – 1880), Oksford, 1837; S. Goriainov, “La 
quistion d’Orient â la veille de traité de Berlin, 1870 – 1878” (Çështja e Lindjes në prag 
të traktatit të Berlinit, 1870 – 1878), Paris, 1948; W. Medlicott, “The Congress of Berlin 
and After” (Kongresi i Berlinit dhe më pas), Londër, 1938, si dhe “Bismarck, Gladstone, 
and the Concert of Europe” (Bizmarku, Gladstoni dhe Koncerti i Evropës), Londër, 1956. 
 
Qeverisja osmane në Bullgari dhe revolta bullgare janë diskutuar në: Ezel Kural Show, 
“Midhat Pasha, Reformer or Revolutionary?” (Midhat pashai, reformator apo 
revolucionar?), disertacion i pabotuar Ph.D., Universiteti i Harvardit, 1975, f. 77 – 172; 
M. Macdermott, “A History of Bulgaria, 1393 – 1885” (Histori e Bullgarisë, 1393 – 
1885), Londër, 1962; Halil İnalcık, “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” (Tanzimati dhe 
çwshtja bullgare), Ankara, 1943; D. Kosev, “Les rapports agraires et le mouvement 
paysan en Bulgarie de la fin du XVIIIe siècle à nos jours” (Marrëdhëniet bujqësore dhe 
lëvizja fshatare në Bullgari nga fundi i shekullit XVIII deri në ditët tona), “Etudes 
Historiques”, 5 (1970), 57 – 99; M. Leo, “La Bulgarie et son peuple sous la domination 
ottomane” (Bullgaria dhe populli i saj nën sundimin osman), Sofje, 1948; Bilal Şimşir, 
“Rumeli’den Türk Göçleri” (Migrimet turke nga Rumelia), 2 vëllime, Ankara, 1968; G. 
D. Todorov dhe N. Zecev, “Documents ayant trait aux luttes des Bulgares pour une église 
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et des écoles nationales en Macédoine vers le milieu du XIXe siècle” (Dokumentet që 
çuan në luftëra bullgarët për një kishë dhe për shkolla kombëtare në Bullgari aty nga mesi 
i shekullit XIX), “Etudes Historiques” 3 (1966), 173 – 239; R. Shannon, “Gladstone and 
the Bulgarian Agitation, 1876” (Gladstoni dhe propaganda bullgare, 1876), Londër, 1963; 
David Harris, “Britain Harris, “Britain and the Bulgarian Horrors of 1876” (Britania dhe 
tmerret bullgare të vitit 1876), Çikago, 1939. 
 
Në lidhje me rrëzimin e Abdylazizit, me mbretërimin e shkurtër të Muratit V, me 
incidentin e Çerkes Hasanit, me vdekjen e Abdylazizit dhe me ngjitjen në fron të 
Abdylhamitit II, shih: Davison, f. 317 – 346, për një përmbledhje të shkëlqyer; “Mufassal 
Osmanlı Tarihi” (Historia e hollësishme osmane), VI, 3253 – 3263; H. Şehsuvaroğlu, 
“Sultan Aziz, Hayatı, Hal’i, Ölümü” (Sulltan Azizi, jeta, rrëzimi dhe vdekja e tij), 
Stamboll, 1949; f. 86 – 205; İ. H. Uzunçarşılı, “Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi” 
(Midhat pashai dhe Gjyqi i Jëlldëzit), Ankara, 1967, Ankara, 1967; Mahmud Celaleddin, 
“Mirat-ı Hakikat” (Pasqyra e së vërtetës), 3 vëllime, Stamboll, 1326 – 1327/1908 – 1909; 
Ahmet Midhat Efendi, “Üss-ü İnkilap (Baza e revoltës), Stamboll, 1294 – 1877; Ahmet 
Saip Bey, “Vaka-yı Abdyl-Aziz” (Ngjarja e Abdylaizizit), Kairo, 1326/1910, Süleyman 
Paşa, “Hiss-i İnkilap” (Ndjenja e revolucionit), Stamboll, 1326/1910; İ. H. Uzunçarşılı, 
“Murad V”, IA, VIII, 647 – 651, “Beşinci Murad’ı Avrupa’ya kaçırma teşebbüsü” 
(Përpjekja për rrëmbimin e Muratit V për në Evropë), “Belleten”, 10 (1946), 195 – 209, 
“Beşinci Sultan Murad’ın tedâvisine ve ölümüne ait rapor ve mektuplar, 1876 – 1905” 
(Raport dhe letra në lidhje me kurimin dhe vdekjen e sulltan Muratit V, 1876 – 1905), 
“Belleten”, 10 (1945), 317 – 367, “Çerkes Hasan vak’ası” (Ngjarja e Çerkes Hasanit), 
“Belleten”, 9 (1945), 89 – 133, “Midhat Paşa ve Taif Mahkumları” (Midhat pashai dhe të 
burgosurit e Taifit), Ankara, 1950, “Midhat ve Rüştü Paşa tevfiklerine dair vesikalar” 
(Dokumente në lidhje me burgosjen e Midhat dhe Ryshty pashait), Ankara, 1946; si dhe 
“Sultan Abdülaziz vak’asına dair vak’anüvis Lütfi Efendinin bir risalesi” (Kujtim i 
historianit të oborrit, Lutfi efendiut, për rrëzimin e sulltan Abdylazizit), “Belleten”, 7 
(1943), 349 – 373. 
 
 
 
 
VII. Mbretërimi i Abdylhamitit II, 1876 – 1909 
 
Nuk gjendet ndonjë biografi e mjaftueshme apo rrëfim i përshtatshëm mbi mbretërimin e 
tij. E vetmja vepër me njëfarë gjerësie, e shkruar mbi këtë temë, është: Osman Nuri: 
“Abd ul-Hamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı: Hayat-ı Hususiye ve Siyasiyesi” (Koha e 
sulltanatit të Abdylhamidit II: Jeta e tij private dhe politike), 1 vëll. në 3, Stamboll, 
1327/1911. Kjo vepër është shkruar shumë pak kohë pas rrëzimit të tij, thekson kryesisht 
çështjet politike e diplomatike dhe është e vjetëruar tej mase. Të njëjtat komente vlejnë 
edhe për veprën e Ahmet Saipit “Abdülhamid’in evail-i saltanatı” (Fillimet e sulltanatit të 
Abdylhamidit), [Kairo, 1326/1910], e cila është, gjithashtu, shumë armiqësore ndaj 
sulltanit në fjalë. Të gjitha librat e shkruar në gjuhët evropianë në lidhje me Abdylhamitin 
janë të njëanshëm, të pabesueshëm dhe më së shumti të padobishëm, përfshirë: E. Pears, 
“Life of Abd ul Hamid” (Jeta e Abdylhamidit), Londër, 1917; Joan Haslip, “The Sultan: 
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The Life of Abdyl Hamid II” (Sulltani: Jeta e Abdylhamidit II), Londër, 1958; V. Berard, 
“La Politique du Sultan” (Politika e sulltanit), Paris, 1897; A. Wittlin, “Abdyl Hamid, 
Shadow of God” (Abdylhamidi, hija e Zotit), Londër, 1940; G. Dorys, “Abdyl Hamid 
Intime”, Paris, 1902; G. Roy, “Abdyl Hamid le Sultan Rouge” (Abdylhamidi, sulltani i 
kuq), Paris, 1936; Mourad Bey, “Le Palais de Yildiz et la Sublime Porte” (Pallati i 
Jëlldëzit dhe Porta e Lartë), Paris, 1897; si dhe Paul Regla, “Les Secrets de Yildiz” (Të 
fshehtat e Jëlldëzit), Paris, 1897. 
 
Vepra më e gjerë që ekziston në lidhje me Perandorinë gjatë kohës së mbretërimit të 
Abdylhamitit është: E. Z. Karal, “Osmanlı Tarihi, VIII, Cilt. Birinci Meşrutiyet ve 
İstibdat Devirleri, 1876 – 1907” (Historia osmane – Vëllimi VIII – Periudha e parë 
kushtetuese dhe ajo absolutiste, 1876 – 1907), Ankara, 1962. Ajo mund të plotësohet më 
tej me kujtime nga kjo periudhë, përfshirë: Selek Yayınevi, “İkinci Abdülhamid’in Hatıra 
Defteri” (Libri i kujtimeve të Abdylhamitit II), Stamboll, 1960; İsmet Bozdağ, “İkinci 
Abdülhamid’in Hatıra Defteri” (Libri i kujtimeve të Abdylhamitit II), Bursa, 1946; Vedat 
Urfi, “Hatırat-ı Sultan Abdülhamit Han-ı Sani” (Kujtimet e sulltan Abdylhamit Hanit II), 
Stamboll, 1340/1921; si dhe Ali Vehbi Bey, “Pensés et Souvenirs de l’Ex Sultan Abdyl-
Hamid” (Mendime dhe kujtime të ish-sulltan Abdylhamidit), Paris, 1910, vepra që, të 
paktën, pretendohet të jenë përmbledhje të kujtimeve të vetë sulltanit; si dhe ato të 
anëtarëve familjes së tij dhe të njerëzve të tjerë që i kanë qëndruar pranë; Tahsin Paşa, 
“Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları” (Kujtime të Abdylhamidit dhe të Jëlldëzit), Stamboll, 
1931; si dhe Ayşe Osmanoğlu, “Babam Abdülhamid” (Im atë, Abdylhamidi), Stamboll, 
1960. Një numër figurash kryesore politike të kohë, gjithashtu, kanë lënë kujtime të 
rëndësishme: Kâmil Paşa, “Hâtırat-ı Sadr-ı Esbak Kâmil Paşa” (Kujtime të ish-
kryevezirit Qamil pasha), Stamboll, 1329/1913; Sait Paşa, “Hatırat-ı Sait Paşa” (Kujtimet 
e Sait pashait), 3 vëllime, Stamboll, 1328/1912; “Kâmil Paşa’nın Ayan Reisi Sait Paşa’ya 
Cevapları” (Përgjigje e Qamil pashait ndaj kreut të këshillit të fisnikëve, Sait pasha), bot. 
i dytë, Stamobll, 1329/1912; “Sait Paşa’nın Kâmil Paşa hâtıratına cevapları. Şarki 
Rumeli, Mısır ve Ermeni meseleleri” (Përgjigjet e Sait pashait ndaj kujtimeve të Qamil 
pashait. Çështjet e Rumelisë lindore, të Egjiptit dhe të Armenisë), Stamboll, 1327/1911; 
İsmaiil Müştak Mayakon, “Yıldızda Neler Gördüm” (Çfarë pashë në “Jëlldëz”), 
Stamboll, 1940; Ali Haydar Midhat, “Hâtıralarım, 1872 – 1946” (Kujtimet e mia, 1872 – 
1946), Stamboll, 1946; Rıza Nur, “Hayat ve Hatıratım (Jeta dhe kujtimet e mia), 2 
vëllime, Stamboll, 1968; Ali Fuat Türkgeldi, “Görüp İşittiklerim” (Ç’kam parë e 
dëgjuar), Ankara, 1951, si dhe “Mesâil-i Mühimme-i Siyasiyye” (Çështje të rëndësishme 
politike), 2 vëllime, Ankara, 1957 – 1960; Ziya Şakir, “Sultan Hamid’in Son Günleri” 
(Ditët e fundit të sulltan Hamidit), Stamboll, 1943; Ismail Kemal, “The Memoires of 
Ismail Kemal Bey” (Kujtimet e Ismail bej Qemalit), bot. Sommerville Story, Londër, 
1920. 
 
Të dhëna mund të sigurohen, gjithashtu, nga biografitë e figurave kryesore të qeverisjes 
së kohës: İbnülemin Mahmud Kemal İnal, “Osmanlı Devrinde Son Sadrıâzamlar” 
(Kryevezirët e fundit të periudhës osmane), 14 pjesë në 6 vëllime, Stamboll, 1940 – 
1953; M. Z. Pakalın, “Son Sadrâzamlar ve Başvekiller” (Sadrazamët dhe kryeveqilët e 
fundit), 5 vëllime, Stamboll, 1940 – 1949; İbrahim Alaeddin Gövsa, “Türk Meşhurları 
Ansiklopedisi” (Enciklopedia e turqve të famshëm), Stamboll, 1946; Comte E. de Kératy, 
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“Mourad V: Prince Sultan Prisonnier d’Etat, 1840 – 1878” (Murati V: princi sulltan i 
burgosur i shtetit, 1840 – 1878), bot. i dytë, Paris, 1878; Midhat Cemal Kuntay, “Namık 
Cemal Kuntay, “Namık Kemal devrinin insanları ve olayları arasında” (Namik Qemali 
mes njerëzve dhe ngjarjeve të kohës së tij), 3 vëllime, Stamboll, 1944 – 1949; Ahmet 
Saip, “Tarih-i Sultan Murad-ı Hamis” (Historia e sulltan Muratit V), Kairo, pa datë; 
Ercümend Kuran, “Said Paşa”, IA, X, 82 – 86; Hilmi Kâmil Bayur, “Sadrazam Kâmil 
Paşa – Siyasî Hayatı” (Kryeveziri Qamil pasha – Jeta e tij politike), Ankara, 1954; 
Ercümend Kuran, “İbrahim Edhem Paşa”, EI2, III, 993; Ahmed Hamdi Tanpınar, 
“Ahmed Vefik”, IA, I, 207 – 210; Murat Uraz, “Ahmed Vefik Paşa”, Stamboll, 1944; si 
dhe Ercümend Kuran, “Küçük Said Paşa (1840 – 1914) as a Turkish Modernist” (Said 
pashai i Vogël [1840 – 1914] si modernist turk), IJMES, 1 (1970), 124 – 132. 
 
Shumica e rrëfimeve të diplomatëve dhe udhëtarëve të huaj në Perandori gjatë 
mbretërimit të Abdylhamitit shprehin pargjykime fetare dhe racore, si dhe pasaktësi 
trashanike. Sidoftë, nga disa prej tyre mund të nxirren edhe të dhëna të dobishme, si p.sh.: 
Paul Fesch, “Constantinople aux derniers jours d’Abdyl-Hamid” (Kostandinopoja në ditët 
e fundit të Abdylhamidit), Paris, 1907; A. Vambéry, “La Turquie d’aujourd’hui et 
d’avant quarante ans” (Turqia e sotme dhe e pesëdhjetë vjetëve më parë), përkth. G. 
Tirard, Paris, 1898; F. von der Goltz dhe W. Foerster, “General-feldmarschall Colmar 
Freiherr von der Goltz Denkwürdigkeiten” (Kujtimet e gjeneral feldmarschall Kolmar 
Frajherrit), Berlin, 1929; E. Lindow, “Freiherr marschall von Bieberstein als Botschafter 
in Konstantinopel, 1897 – 1912” (marschall Frejherr fon Bibershtajn si ambasador në 
Kostandinopojë, 1897 – 1912), Dancig, 1934; C. Smith, “The Embassy of Sir William 
White at Constantinople, 1886 – 1891” (Ambasada e Sër Uilliam Uajtit në 
Kostandinopojë), Londër, 1957; C. Kuentzer, “AbdylHamid II und die Reformen in der 
Türkei” (Abdylhamidi II dhe reformat në Turqi), Lajpcig, 1897; Paul de Regla, “La 
Turquie officielle: Constantinople, son gouvernement, ses habitants, son présent et 
avenir” (Turqia zyrtare: qeveria, banorët, e tashmja dhe e ardhmja e saj), Gjenevë, 1891; 
H. O. Dwight, “Turkish Life in War Time” (Jeta turke në kohë lufte), Nju Jork, 1881; 
Cyrus Hamlin, “My Life and Times”, Boston, 1893; Sir Edwin Pears, “Forty Years in 
Constantinople” (Dyzet vjet në Kostandinopojë), Londër, 1916; R. Davey, “The Sultan 
and His Subjects” (Sulltani dhe shtetasit e tij), 2 vëllime, Nju Jork, 1897; C. Hecquard, 
“La Turquie sous Abdyl-Hamid II...” (Turqia nën Abdylhamidin II...), Bruksel, 1901; A. 
D. Mordtmann, “Stambul und das Moderne Türkenthum” (Stambolli dhe turqizmi 
bashkëkohor), 2 vëllime, Lajpcig, 1877. 
 
Për një tekst në anglisht të kushtetutës së vitit 1876, si dhe për evoluimin e tij, shih: Ezel 
Kural Shaw, “Midhat Paşa, Reformer or Revolutionary” (Midhat pashai, reformator apo 
revolucionar), disertacion Ph.D. i pabotuar, Universiteti i Harvardit, 1975, f. 287 – 364; 
përmbledhje të dobishme janë sjellë nga: R. Davison, f. 358 – 408, si dhe B. Lewis, 
“Düstur”, EI2, II, 640 – 644; R. Devereux, “The First Ottoman Constitutional Period: A 
Study of the Midhat Constitution and Parliament” (Periudha e parë kushtetuese osmane: 
një studim mbi kushtetutën dhe parlamentin e Midhatit), Baltimor, 1963. Kjo vepër e 
fundit është e mbështetur në përdorimin e kufizuar të burimeve osmane.  
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Veprat e mëposhtme rindërtojnë debatet parlamentare mbështetur në të dhënat e gazetave 
të kohës, pasi regjistrimet zyrtare u shkatërruan nga zjarri: Azimzade Hakkı, “Türkiye’de 
Meclis-i Mebusan (Këshilli i Deputetëve në Turqi), Kairo, 1907, si dhe Hakkı Tarık Us, 
“Meclis-i Mebusan, 1293:1877 Zabıt Ceridesi” (Këshilli i Deputetëve, regjistri i debateve 
1293/1877), 2 vëllime, Stamboll, 1940 – 1954. Shih, gjithashtu: Bekir Sıdkı Baykal, 
“Birinci Meşrutiyete Dair Belgeler” (Dokumente në lidhje me kushtetutën e parë), 
“Belleten”, 21 (1960), 601 – 636, si dhe “93 Meşrutiyeti” (Kushtetuta e 93-shit), 
“Belleten”, 6 (1942), 45 – 83; A. Soydan, “La Constitution Turque de 1293 (1876) et les 
modifications apportées par celle de 1329 (1909), Paris, 1955; si dhe A. Ubicini, “La 
Constitution ottomane du 7 zilhidjé 1293” (Kushtetuta osmane e datës 7 dhilhixhe 1293), 
Stamboll (Kostandinopojë), 1877. Teksti i kushtetutës mund të gjendet në: “Düstur1”, IV, 
2 – 20, me amendimet përkatëse në “Düstur2”, I, 11, 638, VI, 749, VII, 224. Përkthimi 
zyrtar në frëngjisht gjendet në: Aristarchi, V, 1 – 25. Një tekst jozyrtar në anglisht është 
rishtypur në: Kili, “Constitutional Developments” (Zhvillime kushtetutese). Dokumentet 
mbi komisionin që përgatiti projektin e kushtetutës gjenden në arkivin e pallatit të 
Jëlldëzit në Stamboll (shih: S. J. Shaw, “Yıldız Palace Archives” (Arkivat e Pallatit të 
Jëlldëzit), Archivum Ottomanicum, 3 (1971), 214 – 216, 224). 
 
Konferenca e Kostandinopojës (e quajtuar Konferenca e Arsenalit Detar apo “Tersane 
Konferansı” nga ana e turqve) është diskutuar në: Langer, “European Alliances and 
Alignments” (Aleancat dhe rreshtimet evropiane), f. 89 – 120; Y. T. Kurat, “Henry 
Layard’ın İstanbul Elçiliği” (Ambasada e Stambollit e Henri Lajardit), Ankara, 1968; si 
dhe İ. H. Uzunçarşılı “Tersane Konferansının Mukarreratı Hakkında Şura Mazbatası” 
(Raporti i Këshillit të Shtetit për Konferencën e Arsenalit Detar), “Tarih Dergisi”, 6 
(1954), 123 – 140. Lufta ruso-turke e viteve 1877 – 1878 është përshkruar në: Y. T. 
Kurat, “1877 – 78 Osmanlı-Rus Harbinin Sebepleri” (Shkaqet e luftës osmano-ruse të 
viteve 1877 – 78), “Belleten”, 26 (1962), 567 – 592; T. Y. Öztuna, “Resimlerle 93 Harbi. 
1877 – 78 Türk-Rus Savaşı” (Lufta e 93-shit e ilustruar me fotografi. Lufta ruso-turke e 
viteve 1877 – 1878), Stamboll, 1969; P. Fortunatow, “Der Krieg 1877 – 78 und die 
Befreiung Bulgariens” (Lufta e viteve 1877 – 78 dhe çlirimi i Bullgarisë), Berlin, 1953. 
Mbështetja armene për rusët është dokumentuar në: Norman, “Armenia and the 
Campaign of 1877” (Armenia dhe fushata e 1877-ës), Londër, 1878. 
 
Për pushtimin frëng të Afrikës së Veriut, shih: Abdurrahman Çaycı, “Büyük Sahra’da 
Türk-Fransız Rekabeti, 1858 – 1911” (Rivailteti turko-frëng në Saharanë e madhe, 1858 
– 1911), Erzurum, 1970, “L’Entente italo-turque de 1863” (Antanta italo-turke e 1863-
shit), “Les Cahies de Tunisie”, 53 – 56 (1966), 41 – 52, “İtalya’daki Tunus 
konsoloslukları meselesi ve 1863 Osmanlı-İtalyan anlaşması” (Çështja e konsullatave të 
Tunizisë në Itali dhe marrëveshja osmano-italiane e vitit 1863), “Belleten”, 30 (1966), 
603 – 611, “İtalya’nın Tunus’ta üstünlük teşebbüsü” (Përpjekja e Italisë për të siguruar 
epërsi në Tunizi), “VI. Türk Tarih Kongresi”, Ankara, 1967, f. 497 – 519; “La question 
tunisienne et la politique ottomane, 1881 – 1913” (Çështja tuniziane dhe politika osmane, 
1881 – 1913), Erzurum, 1963; G. Esquer, “Histoire d’Algérie, 1830 – 1847” (Historia e 
Algjerisë, 1830 – 1847), Paris, 1960; E. Kuran, “Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali, 
karşısında Osmanlı siyaseti, 1827 – 1847” (Politika osmane kundër pushtimit frëng të 
Algjerisë, 1827 – 1847), Stamboll, 1957; si dhe J. Ganiage, “Les origines du protectorat 
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français en Tunisie, 1861 – 1881” (Fillimet e protektoratit frëng në Tunizi, 1861 – 1881), 
Paris, 1959. Në lidhje me pushtimin e Egjiptit nga britanikët, shih: F. Charles Roux, “Les 
origines de l’expédition d’Egypte” (Fillimet e ekspeditës së Egjiptit), Paris, 1910; David 
Landes, “Bankers and Pashas in Egypt” (Bankierë dhe pashallarë në Egjipt), Kembrixh, 
Masaçusets, 1965; M. Kleine, “Deutschland und die ägyptische Frage, 1875 – 1890” 
(Gjermania dhe çështja egjiptiane, 1875 – 1890), Grifsvald, 1927; L. Ragats, “The 
Question of Egypt in Anglo-French relations, 1875 – 1904” (Çështja e Egjiptit në 
marrëdhëniet anglo-frënge, 1875 – 1904), Edinburg, 1922; Lord Cromer, “Modern 
Egypt” (Egjipti modern), Londër, 1908; J. Marlowe, “Anglo-Egytpian Relations, 1800 – 
1953” (Marrëdhëniet anglo-egjiptiane, 1800 – 1953), Londër, 1954; Bab-ı Âli, Hariciye 
Nezareti, “Mısır Meselesi” (Çështja e Egjiptit), Stamboll, 1334; si dhe Langer, “European 
Alliances and Alignments” (Aleanca dhe rreshtime evropiane), f. 251 – 280. 
 
Bullgaria pas Kongresit të Berlinit, refromat osmane në Rumelinë Lindore dhe pushtimi 
përfundimtar nga Bullgaria janë diskutuar nga: K. Kratchounov, “La Politique extérieure 
de la Bulgarie, 1880 – 1920” (Politika e jashtme e Bullgarisë, 1880 – 1920), Sofje, 1932; 
Hilmi Kâmil Bayur, “Şarkı Rumeli meselesine dair” (Mbi çështjen e Rumelisë Lindore), 
“Belleten”, 20 (1946), 527 – 530; J. V. Königslöw, “Ferdinand von Bulgarien” 
(Ferdinandi i Bullgarisë), Munih, 1970; K. K. Sarova, “L’union de la Bulgarie du Nord et 
de la Bulgarie du Sud, 1885” (Bashkimi i Bullgarisë së Veriut dhe i Bullgarisë së Jugut, 
1885), “Etudes Balkaniques”, 6 (1967), 97 – 121; si dhe J. Mitev, “L’attitude de la Russie 
et de l’Angleterre à l’égard de l’union de la Bulgarie en 1885” (Qëndrimi i Rusisë dhe i 
Anglisë në lidhje me bashkimin e Bullgarisë më 1885), “Etudes Historique”, 1 (1960), 
347 – 377. Nacionalizmi shqiptar është përshkruar në: Stavro Skëndi, “The Albanian 
National Awakening, 1878 – 1912” (Zgjimi kombëtar shqiptar, 1878 – 1912), Prinston, 
Nju Jork, 1967; S. Story, bot., “The Memoirs of Ismail Kemal Bey” (Kujtimet e Ismail 
bej Qemalit), Nju Jork, 1920; H. İnalcık, “Arnavutluk”, EI2, I, 650 – 658; P. Bartl, “Die 
albanischen Muslime zur Zeit der nationalen Unabhängigkeitsbewegung, 1878 – 1912” 
(Myslimanët shqitparë në kohën e lëvizjes kombëtare për pavarësi, 1878 – 1912), 
Vizbaden, 1968; Kâzım Nami Duru, “Arnavutluk ve Makedonya hatıralarım” (Kujtimet e 
mia nga Shqipëria dhe Maqedonia), Stamboll, 1959; si dhe P. Pipinellis, “Europe and the 
Albanian Question” (Evropa dhe çështja shqitpare), Çikago, 1963. 
 
Studimi më objektiv për çështjen armene është: W. L. Langer, “The Diplomacy of 
Imperialism” (Diplomacia e imperializmit), Nju Jork, 1965, f. 145 – 166, 321 – 350. Një 
raport i shkëlqyer i veprimtarive terroriste armene, i mbështetur në dokumente të kapura 
te shoqëritë armenen të terrorit, është: Nazım Paşa, “Ermeni Tarih-i Vukuatı” (Historia e 
ngjarjes armene), dorëshkrim në arkivin e pallatit të Jëlldëzit, BVA, Stamboll, 
K36/Z131/nr. 139 (80). Shih, gjithashtu: E. Z. Karal, “Osmanlı Tarihi” (Historia 
osmane), VIII, 126 – 145. Roli i armenëve në Perandorinë Osmane është diksutuar në: 
Esat Uras, “Türk Devleti Hizmetinde Ermenier, 1453 – 1953” (Armenwt nw shwrbim tw 
shtetit turk, 1453 – 1953), Stamboll, 1953. Pikëpamja armene është paraqitur më mirë në: 
L. Nalbandian, “The Armenian Revolutionary Movement” (Lëvizja revolucionare 
armene), Berkli dhe Los Anxhelos, 1963; si dhe A. O. Sarkissian, “History of the 
Armenian Question to 1885” (Historia e çështjes armene deri më 1885), Urbana, Ilinois, 
1938. Çështja maqedonase është trajtuar në: H. R. Wilkinson, “Maps and Politics: A 
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Review of the Ethnographic Cartography of Macedonia” (Hartat dhe politika: një 
vështrim i hartografisë etnografike të Maqedonisë), Liverpul, 1951; Huey Kostanick, 
“Macedonia: A Study in Political Geography” (Maqedonia: studim në gjeografinë 
politike), disertacion Ph.D. i pabotuar, Universiteti “Klark”, 1948; Langer, “Diplomacy 
and Imperialism” (Diplomacia dhe imperializmi), f. 303 – 354; D. Dakin, “The Greek 
Struggle in Macedonia, 1897 – 1913” (Beteja greke në Maqedoni, 1897 – 1913), Selanik, 
1966; E. Barker, “Macedonia: Its Place in Balkan Power Politics” (Maqedonia: vendi i 
saj në politikën e forcës në Ballkan), Londër, 1950; C. Anastasoff, “The Tragic 
Peninsula: A History of the Macedonian Movement for Independence Since 1878” 
(Gadishulli tragjik: histori e lëvizjes maqedonase për pavarësi që nga viti 1878), Seint 
Luis, 1938; K. Kyriakidis, “The Northern Ethnological Boundaries of Hellenism” 
(Kufijtë veriorë etnologjikë të helenizmit), Selanik, 1955; Münir Aktepe, “Mehmed 
Salâhi Bey ve II. Abdülhamid’e Selânik hakkında sunduğu rapor” (Mehmet Salahi beu 
dhe raporti i dërguar prej tij Abdylhamidit II në lidhje me Selanikun), “Tarih Dergisi”, 17 
(1967), 79 – 96; S. S. Papadopoulos, “Ecoles et associations grecques dans la Macédonie 
du nord dourant le dernier siécle de la domination turque” (Shkolla dhe shoqëri greke në 
Maqedoninë e Veriut gjatë shekullit të fundit të sundimit turk), “Balkan Studies”, 3 
(1962), 397 – 442; si dhe D. Slijepceviç, “The Macedonian Question: The Struggle for 
Southern Serbia” (Çështja maqedonase: beteja për Serbinë Jugore), Çikago, 1958. 
 
Planet për reforma të Abdylhamidit janë treguar në një radhë kujtimesh që gjenden, 
tashmë, në Arkivat e Pallatit të Jëlldëzit, prej të cilave më e gjera është botuar në: S. J. 
Show, “A promise of Reform: Two Complimentary Documents” (Një premtim për 
reformë: dy dokumente plotësuese), IJMES, 4 (1973), 359 – 365. Raporte në lidhje me 
reformat e tij financiare, ekonomike e shoqërore dhe mbi zhvillimet kulturore gjatë 
mbretërimit të tij janë cituar në pjesën IV të kësaj bilbiografie, “Periudha e reformave të 
Tanzimatit, 1839 – 1876”. Reformat e tij ushtarake janë studiuar në: M. A. Griffeths, 
“The Reorganization of the Ottoman Army Under Abdülhamid II, 1880 – 1897” 
(Riorganizimi i ushtrisë osmane nën Abdylhamidin II, 1880 – 1897), disertacion Ph.D. i 
pabotuar, Universiteti i Kalifornisë, Los Anxhelos, 1966; shih, gjithashtu: von der Goltz, 
“Generalfeld-marschall Colman Freiherr von der Goltz – Das Leben eines großen 
Soldaten” (gjeneral feldmarshall Kolman Frajherr fon der Golc – Jeta e një ushtaraku të 
madh), Gëtingen, 1960; Petrev Demirhan, “Goltz Paşanın Hatırası ve Hal Tercümesi” 
(Kujtimet dhe biografia e Golc pashait), Stamboll, 1949; Izzet Pasha, “Denkwürdigkeiten 
des marschalls Izzet Pasha” (Kujtime të marshlall Izet pashait), Lajpcig, 1927; I. 
Felgerhaurer, “Die Militär Bildgungsanstalt der Türkei und ihre jünsten Reformen” 
(Institucioni i formimit të ushtarakëve të Turqisë dhe reformat e tij), Berlin, 1927; Hajo 
Holborn, “Deutschland und die Türkei, 1878 – 1890”, (Gjermania dhe Turqia, 1878 – 
1890), Berlin, 1926; L. Lamouche, “L’Organisation militaire de l’Empire Ottoman” 
(Organizimi ushtarak i Perandorisw Osmane), Paris, 1895; L. von Schlözer, “Das 
Türkische Heer” (Ushtria turke), Lajpcig, 1901. Marina osmane është diskutuar në: O. 
Öndeş, “Abdülhamid devrinde donanma” (Flota në periudhën e Abdylhamidit II), 
“Belgelerle Türk Tarih Dergisi”, nr. 19 (1969), 68 – 78; nr. 20 (1969), 71 – 75; nr. 21 
(1969), 70 – 73; nr. 22 (1969), 78 – 80; nr. 24 (1969), 64 – 88. 
 



 581 

Lëvizja e Turqve të Rinj është studiuar mirë në: E. E. Ramsaur, “The Young Turks: 
Prelude to the Revolution fo 1908” (Turqit e Rinj: preludi i revolucionit të 1908-ës), 
Prinston, Nju Jork, 1957; Şerif Mardin, “Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 1895 – 1908” 
(Mendimet politike të turqve të rinj, 1895 – 1908), Ankara, 1964; Y. H. Bayur, “Türk 
İnkilabı Tarihi, Cilt II, Kısım IV, Fikir cereyanları, inkilâp hareketleri, iç didişmeler. 
Birinci genel savaşın patlaması” (Historia e revolucionit turk, Vëll. II, Pjesa IV, Rrymat e 
mendimit, lëvizjet revolucionare, trazirat e brendshme, shpërthimi i luftës së parë të 
përgjithshme), Ankara, 1952; P. Fesch, “Constantinople aux derniers jours d’Abdyl 
Hamid” (Kostandinopoja në ditët e fundit të Abdylhamidit), Paris, 1907; Ahmed Bedevi 
Kuran, “İnkilap Tarihimiz ve Jön Türkler” (Historia e revolucionit tonë dhe Turqit e 
Rinj), Stamboll, 1945, “İnkilap Tarihimiz ve İttihad ve Terakki” (Historia e revolucionit 
tonë dhe Partia për Bashkim e Zhvillim), Stamboll, 1948, si dhe “Osmanlı 
İmparatorluğunda İnkilap Hareketleri ve Milli Mücadele” (Lëvizjet revolucionare në 
Perandorinë Osmane dhe lufta kombëtare), Stamboll, 1956; İbrahim Temo, “İttihat ve 
Terakki Cemiyetinin Teşekkülü” (Formimi i shoqërisë për Bashkim e Zhvillim), 
Mecidiye, Rumania, 1939; Tarık Z. Tunaya, “Türkiye’de Siyasî Partiler, 1859 – 1952” 
(Partitë politike në Turqi, 1859 – 1952), Stamboll, 1952. 
 
Zhvillimi i shekullarizmit, i panislamit dhe i nacionalizmit turk janë përshkruar në: 
Berkes, f. 253 – 333; David Kushner, “The Origins of Turkish Nationalism” (Fillimet e 
nacionalizmit turk), Londër, 1977, H. N. Orkun, Türkçülüğün Tarihi” (Historia e 
turqizmit), Ankara, 1944; Uriel Heyd, “Foundations of Turkish Nationalism” (Themelet e 
nacionalizmit turk), Londër, 1950; C. W. Hostler, “Turkism and the Soviets” (Turqizmi 
dhe sovjetikët), Londër, 1957; Niyazi Berkes, bot. “Turkish Nationalism and Western 
Civilization: Selected Essays of Ziya Gökalp” (Nacionalizmi turk dhe qytetërimi 
perëndimor: ese të zgjedhura të Zija Gëkalpit), Nju Jork, 1959; Kâzım Nami Duru, “Ziya 
Gökalp”, Stamboll, 1948; Ziyaeddin Fahri, “Ziya Gökalp, sa vie et sa sociologie” (Zija 
Gëkalpi, jeta dhe sociologjia e tij), Paris, 1935; Ali Nüzhet Göksel, “Ziya Gökalp, Hayatı 
ve Eserleri” (Zija Gëkalpi, jeta dhe vepra e tij), Stamboll, 1948; D. E. Lee, “The Origins 
of Pan-Islamism” (Fillimet e panislamizmit), “American Historical Review”, 38 (1942), 
278 – 287; si dhe G. Arnakis, “Turanism, an Aspect of Turkish Nationalism” (Turanizmi, 
një aspekt i nacionalizmit turk), “Balkan Studies”, 1 (1960), 19 – 32. 
 
Studimi më i plotë për periudhën e Turqve të Rinj është: Yusuf Hikmet Bayur, “Türk 
İnkilabı Tarihi” (Historia e Revolucionit Turk), 3 vëllime në 10 pjesë, Ankara, 1940 – 
1967. Feroz Ahmad, “The Young Turks: The Committee of Union and Progress in 
Turkish Politics, 1908 – 1914” (Turqit e Rinj: Komiteti i Bashkimit dhe i Progresit në 
politikën turke, 1908 – 1914), Oksford, 1969, është një histori e politikës së kohës dhe 
duhet plotësuar me: Lewis, “Emergence”, f. 206 – 233, si dhe me: Berkes, “Secularism”, 
f. 325 – 428. Sertoğlu, “Mufasal Osmanlı Tarihi” (Histori i hollësishme osmane), IV 
(1963), 3414 – 3525, është e shkëlqyer. 
 
Sikurse në rastin e periudhës së Abdylhamidit II, edhe periudha e Turqve të Rinj është 
ndriçuar, gjithashtu, përmes kujtimesh e biografish të shumta: H. K. Bayur, “Sadrazam 
Kâmil Paşa Siyasî Hayatı” (Jeta politike e kryevezirit Qamil pasha), Ankara, 1954; 
Cemal Paşa, “Hâtırat, 1913 – 1922” (Kujtime, 1913 – 1922), Stamboll, 1922, botuar edhe 
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në anglisht: Djemal Pasha, “Memoires of e Turkish Statesman, 1913 – 1919” (Kujtime të 
një shtetari turk, 1913 – 1919), Nju Jork, 1922, si dhe në turqishten e sotme me shkronja 
latine: Cemal Paşa, “Hatıralar”, bot. B. Cemal, Stamboll, 1959; Ali Haydar Midhat, 
“Hatıralarım, 1872 – 1946” (Kujtimet e mia, 1872 – 1946), Stamboll, 1946; Ahmet 
Niyazi, “Hatırat-ı Niyazi” (Kujtimet e Nijaziut), Stamboll, 1326 – 1910; Cemaleddin 
Efendi, “Hatırat-ı Siyasiye” (Kujtimet politike), Stamboll, 1336 – 1920; Kâzım Nami 
Duru, İttihat ve Terakki Hatıralarım” (Kujtimet e mia për Shoqërinë për Bashkim e 
Zhvillim), Stamboll, 1957; Ahmet Bedevi Kuran, “Harbiye Mektebinde Hürriyet 
Mücadelesi” (Lufta për liri në shkollën ushtarake), Stamboll, pa datë; Enver Bolayır, 
“Talat Paşa’nın Hatıraları” (Kujtimet e Talat pashait), Stamboll, 1946, 1958; D. A. 
Rustow, “Enver Pasha”, EI2, II, 698 – 702; Ş. S. Aydemir, “Makedonya’dan Ortasya’ya 
Enver Paşa” (Enver pashai nga Maqedonia në Azinë Qendrore), 3 vëllime, Stamboll, 
1970 – 1972. Samih Nafız Tansu, “2 Devrin Perde Arkası” (Prapaskena e dy periudhave), 
Stamboll, 1957; Halit Ziya Uşaklıgil, “Saray ve Ötesi” (Oborri dhe bota përtej tij), 2 
vëllime, Stamboll, 1940 – 1941; Celal Bayar, “Ben de Yazdım: Millî Mücadeleye Giriş” 
(Edhe unë kam shkruar: hyrja në përpjekjen kombëtare), 8 vëllime, Stamboll, 1972 – 
1976; Sir Andrew Ryan, “The Last of the Dragomans” (I fundmi i dragomanëve), 
Londër, 1951; Liman von Sanders, “Five Years in Turkey”, Anapolis, 1927; E. F. Tugay, 
“Three Centuries: Family Chronicles of Turkey and Egypt” (Tre shekuj: kronika 
familjare të Turqisë dhe të Egjiptit), Oksford, 1963; Fahri Bey, “İbretnüma. Mabeynci 
Fahri Bey’in Hatıraları ve ilgili bazı belgeler” (Paralajmërimi ynë i fundit. Kujtimet e 
shambellan Fahri beut dhe disa dokumenta të lidhura me këtë), Ankara, 1968; Dr. Rıza 
Nur, “Hayat ve hâtıratım” (Jeta dhe kujtimet e mia), Stamboll, 1967; Şadiye Osmanoğlu, 
“Hayatım, Acı ve Tatlı Günleri” (Jeta ime, ditët e saj të hidhura e të ëmbla), Stamboll, 
1966. 
 
Për shpalljen e kushtetutës së vitit 1908, shih: İ. H. Uzunçarşılı, “1908 yılında İkinci 
Meşrutiyetin ne suretle ilân edildiğine dair vesikalar” (Dokumente për shpejtësinë e 
shpalljes së kushtetutës së dytë në vitin 1908), “Belleten”, 20 (1956), 103 – 174. 
Reaksioni i 31 marsit/13 prillit 1909 është studiuar në: David Farhi, “The Şeriat as a 
Political Slogan – or the ‘Incident of the 31st Mart’” (Sheriati si sllogan politik – ose 
“incidenti i 31 marsit”), “Middle Eastern Studies”, 7 (1791), 275 – 316; Sina Akşin, “31 
Mart Olayı” (Ngjarja e 31 marsit), Stamboll, 1972; Faik Reşit Unat, bot., “İkinci 
Meşrutiyet devri üzerine bazı düşünceler” (disa mendimet mbi periudhën e kushtetutës së 
dytë), “Belleten”, 23 (1959), 267 – 285; I. Ilgar, “31 Mart ve Hareket Ordusu” (31 marsi 
dhe Ushtria e Veprimit), “Belgelerle Türk Tarihi Dergisi”, 6 (1968), 23 – 31; Bedi 
Şehsuvaroğlu, “İkinci Meşrutiyet ve Atıf Bey” (Kushtetuta e dytë dhe Atëf beu), 
“Belleten”, 23 (1959), 307 – 334; si dhe Faik Reşit Unat, “Atatürk’ün II. Meşrutiyet 
inkılâbının hazırlanmasındaki rolüne ait bir belge” (Dokument mbi rolin e Ataturkut në 
revolucionin e kushtetutës së dytë), “Belleten” 26 (1962), 601 – 624. 
 
Aneksimi austriak i Bosnjës dhe i Hercegovinës është studiuar në: B. E. Schmidt, “The 
Annexation of Bosnia, 1908 – 1909” (Aneksimi i Bosnjës, 1908 – 1909), Kembrixh, 
Masaçusets, 1937; W. D. David, “European Diplomacy in the Near Eastern Question, 
1908 – 1909” (Diplomacia evropiane në çështjen e Lindjes së Afërme, 1908 – 1909), 
Urbana, Ilinois, 1940; si dhe G. Wittrock, “Österrike-Ungern i Bosniska krisen 1908 – 
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1909” (Austro-Hungaria dhe kriza boshnjake, 1908 – 1909), Upsala, 1939. Për revoltën 
shqiptare, shih: S. Skëndi: “The Albanian National Awakening, 1878 – 1912” (Zgjimi 
kombëtar shqiptar, 1878 – 1912), Prinston, Nju Jork, 1967. Lufta e Tripolit është studiuar 
në: W. C. Askew, “Europe and Italy’s Acquisition of Libya” (Evropa dhe marrja e Libisë 
nga Italia), Durham, Karolina e Veriut, 1942; A. J. Cachia, “Libya Under the Second 
Ottoman Ocupation, 1835 – 1911” (Libia nën pushtimin e dytë osman, 1835 – 1911), 
Tripoli, 1945; si dhe Emir Ali Haydar, “1327 – 1328 Türkiye-İtalya Harbi Tarih-i 
Bahrisi” (Historia detare e luftës turko-italiane të viteve 1327 – 1328), Stamboll, 
1329/1913. Luftërat ballkanike janë përshkruar në: Bayur, “Türk İnkilabı Tarihi” 
(Historia e revolucionit turk), II/1 – 3, Ankara, 1943 – 1951; E. C. Helmreich, “The 
Diplomacy of the Balkan Wars, 1912 – 1913” (Diplomacia e luftërave ballkanike, 1912 – 
1913), Kembrixh, Masaçusets, 1938; T. C. Gnkur. Bşk. Harb Tarihi Dairesi, “Balkan 
Harbi Tarihi” (Historia e luftës së Ballkanit), 7 vëllime, Stamboll/Ankara, 1938 – 1965. 
Riorganizimi ushtarak osman përpara Luftës I Botërore është bërë i njhur në 
këndvështrimin gjerman në: Ulrich Trumpener, “Germany and the Ottoman Empire, 1914 
– 1918” (Gjermania dhe Perandoria Osmane, 1914 – 1918), Prinston, Nju Jork, 1968; C. 
Mühlmann, “Deutschland und die Türkei, 1913 – 1914”, Berlin, 1929; si dhe Liman von 
Sanders, “My Five Years in Turkey” (Pesë vitet e mia në Turqi), Anapolis, Merilend, 
1927. 
 
 
 
IX. Lufta I Botërore, 1914 – 1918 
 
Hyrja e Turqisë në luftë është diskutuar në: Bayur, “Türk İnkilabı Tarihi”, III/1, f. 194 – 
274; E. Jackh, “The Rising Crescent” (Gjysmëhëna në ngritje), Nju Jork dhe Toronto, 
1944, f. 10 – 21; Trumpener, “Germany and the Ottoman Empire”, f. 15 – 20, si dhe 
“Turkey’s Entry into World War I: An Assessment of Responsabilities” (Hyrja e Turqisë 
në Luftën I Botërore: një marrje përgjegjësish), “Journal of Modern History”, 34 (1962), 
369 – 380; Midhat Sertoğlu, “Birinci Cihan Savaşına girişimizin gerçek sebepleri” 
(Arsyet e vërteta të hyrjes sonë në Luftën I Botërore), “Belgelerle Türk Tarih Dergisi”, 15 
(1968), 3 – 13; E. R. Vere Hodge, “Turkish Foreign Policy, 1914 – 1918), Gjenevë, 1950; 
B. W. Tuchman, “The Guns of August” (Armët e gushtit), Nju Jork, 1962, f. 137 – 162; 
H. N. Howard, “The Partition of Turkey: A Diplomatic History, 1913 – 1923” (Copëtimi 
i Turqisë: një histori diplomatike, 1913 – 1923), Norman, Oklahoma, 1931; si dhe F. G. 
Weber, “Eagles on the Crescent: Germany, Austria and the Diplomacy of the Turkish 
Alliance, 1914 – 1918” (Shqiponjat mbi gjysmëhënën: Gjermania, Austria dhe 
diplomacia e aleancës turke, 1914 – 1918), Itaka, Nju Jork, 1970. 
 
Përpjekja osmane në luftë është përshkruar shumë hollësisht në historinë zyrtare të luftës 
të Shtabit të Përgjithshëm Turk: General Fahri Belen, “Birinci Cihan Harbinde Türk 
Harbi” (Lufta turke gjatë Luftës I Botërore), 5 vëllime, Ankara, 1963 – 1967; gjithashtu: 
Bayur, “Türk İnkilabı Tarihi” (Historia e revolucionit turk), III/1 – 4, Ankara, 1953 – 
1967; M. Larcher, “La guerre turque dans la guerre mondiale” (Lufta turke në luftën 
botërore), Paris, 1926; si dhe veprat nga Trumpener, Howard e Weber, të cituara më parë. 
Kushtet e brendshme në perandori gjatë luftës nuk janë studiuar në mënyrë të 
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përshtatshme. Raporti më i mirë është: Ahmed Emin (Yalman), “Turkey in the World 
War” (Turqia në luftën botërore), Nju Hevën, Konektikat e Londër, 1930. Halide Edib, 
“The Memoires of Halidé Edib” (Kujtimet e Halide Edibit), Londër, 1926, dhe İrfan 
Orga, “Portrait of a Turkish Family” (Portret i një familjeje turke), Londër, 1950, sjellin 
kujtime nga përvojat vetjake. Shih, gjithashtu: K. T. Helfferich, “Die deutsche 
Türkenpolitike” (Politika gjermane ndaj turqve), Berlin, 1921; si dhe Lewis Einstein, 
“Inside Constantinople” (Brenda Kostandinopojës), Londër, 1917. 
 
Lufta në frontin e Ballkanit është përshkruar nga: C. Theodoulou, “Greece and the 
Entente, August 1, 1914 – September 25, 1916” (Greqia dhe Antanta, 1 gusht 1914 – 25 
shtator 1916), Selanik, 1971; F. Feyler, “La Campagne de Macédoine, 1916 – 1918” 
(Fushata e Maqedonisë, 1916 – 1918), 2 vëllime, Gjenevë, 1920 – 1921, si dhe “Les 
Campagnes de Serbie, 1914 – 1915” (Fushatat e Serbisë, 1914 – 1915), Gjenevë dhe 
Paris, 1926; A. J. Toynbee, “The Western Question in Greece and Turkey” (Çështja 
perëndimore në Greqi e Turqi), bot. i dytë, Londër, 1923; A. Palmer, “The Gardeners of 
Salonica: The Macedonian Campaign, 1915 – 1918” (Kopshtarët e Selanikut: fushata 
maqedonase, 1915 – 1918), Londër, 1965; M. B. Petrovich, “Russian Diplomacy and 
Eastern Europe, 1914 – 1917” (Diplomacia ruse dhe Evropa lindore, 1914 – 1917), Nju 
Jork, 1963; si dhe C. Falls dhe A. F. Becke, “Ushtaraky Operations in Macedonia” 
(Operacione ushtarake në Maqedoni), 2 vëllime, Londër, 1933. 
 
Fushatat në Anadollin lindor dhe në Kaukaz janë trajtuar në historitë e luftërave, të 
shkruara nga Beleni dhe Bajuri (Bayur), të cituara më parë, si dhe në: W. E. D. Allen dhe 
P. Muratoff, “Caucasian Battlefields” (Fushëbetejat kaukaziane), Kembrixh, 1953; Ali 
İhsan Sabis, “Harb Hatıralarım” (Kujtimet e mia të luftës), 2 vëllime, Stamboll, 1943 – 
1951; si dhe Arif Baytin, “İlk Dünya Harbinde Kafkas Cephesi” (Fronti i Kaukazit në 
Luftën I Botërore), Stamboll, 1946. Interpretimi armen është dhënë në: R. G. 
Hovannisian, “Armenia on the Road to Independence, 1918” (Armenia në rrugën drejt 
pavarësisë, 1918), Berkli dhe Los Anxhelos, 1967; si dhe Trumpener, “Germany and the 
Ottoman Empire” (Gjermania dhe Perandoria Osmane), f. 204 – 233. Një koleksion i 
shkëlqyer i dokumenteve turke është paraqitur në: Salahi R. Sonyel, “Yeni Belgelerin 
Işığı altında Ermeni Tehcirleri – Armenian Deportations: A Re-Appraisal in the Light of 
New Documents” (Shpërnguljet armene nën dritën e dokumenteve të reja), “Belleten”, 36 
(1972), 31 – 69. 
 
Shih, gjithashtu: F. Kzemzadeh, “The Struggle for Transkaucasia, 1914 – 1921” (Beteja 
për Transkaukazinë, 1914 – 1921), Nju Jork, 1951; F. Gusee, “Die Kaukasusfront im 
Weltkrieg” (Fronti i Kaukazisë në luftën botërore), Lajpcig, 1940. Për çështjen armene, 
shih, gjithashtu: R. H. Davison, “The Armenian Crisis, 1912 – 1914” (Kriza armene, 
1912 – 1914), “American Historical Review”, 43 (1948); J. B. Gidney, “A Mandate for 
Armenia” (Një mandat për Armeninë), Kent, Ohajo, 1967; S. E. Kerr, “The Lions of 
Marash: Personal Experiences with American Near East Relief, 1919 – 1922” (Luanët e 
Marashit: Përvoja vetjake me Organizatën Amerikane të Bamirësisë për Lindjen e 
Afërme, 1919 – 1922), Albani, Nju Jork, 1973; Millî Kongre, “The Turco – Armenian 
Question: The Turkish Point of View” (Çështja turko-armene: pikëpamja turke), Londër, 
1919; C. Korganoff, “La participation des Arméniens à la guerre mondiale sur le front du 
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Caucase, 1914 – 1918” (Pjesëmarrja e armenëve në luftën botërore në frontin e Kaukazit, 
1914 – 1918), Paris, 1927; Johannes Lepsius, “Deutschland und Armenien, 1914 – 1918” 
(Gjermania dhe Armenia, 1914 – 1918), Potsdam, 1918, “Der Todesgang des 
armenischen Volkes”, Potsdam, 1930, si dhe “The Armenian Question” (Çështja 
armene), “Muslim World”, 10 (1920), 341 – 355; A. Poidebard, “Le rôle militaire des 
Arméniens sur le front du Caucase” (Roli ushtarak i armenëve në frotin e Kuakazit), 
Paris, 1920; dhe Gwynne Dyer, “Turkish ‘Falsifiers’ and Armenian ‘Deceivers’: 
Historiography and the Armenian Massacres” (“Falsifikues” turq dhe “mashtrues” 
armenë: Historiografia dhe masakrat armene), “Midle Eastern Studies”, 12 (1976), 99 – 
107. 
 
Fushata e Gelibollusë është studiuar gjerësisht. Për kërkimet më të fundit, shih: R. James, 
“Gallipoli: The History of a Noble Blunder” (Gelibollu: Historia e një qorrollisjeje 
fisnike), Nju Jork, 1965; Alan Moorehead, “Gallipoli” (Gelibollu), Nju Jork, 1956; T. 
Higgens, “Winston Churchill and the Dardanelles” (Uinston Çërçilli dhe Dardanelet), Nju 
Jork, 1963; M. Gilbert, “Winston S. Churchill, III, 1914 – 1916, The Challenge of War” 
(Uinston S. Çërçilli, III, 1914 – 1916, Sfida e luftës), Boston, 1971, f. 188 – 223, 351 – 
447; Celal Erikan, “Çanakkale’de Türk zaferi” (Fitorja turke në Çankakkala), Ankara, 
1954; Cemil Conk, “Çanakkale Conkbayırı savaşları” (Luftërat e Xhonkbajërësë në 
Çanakkala), Ankara, 1959; Kadri Ener, “Çanakkale’den hatıralar” (Kujtime nga 
Çanakkalaja), Stamboll, 1954; si dhe Mustafa Kemal, “Anafartalar Muharebatına ait 
Tarihçe” (Historik i betejave të Anafartalarës), Ankara, 1962. Pikëpamja gjermane është 
shprehur në: H. Kannegiesser, “The Campaign in Gallipoli” (Beteja në Galipoli), Londër, 
1928; Liman von Sanders, “My Five Years in Turkey” (Pesë vitet e mia në Turqi), 
Anapolis, Merilend, 1927; H. Lorey, “Der Krieg in den türkischen Gewassern” (Lufta në 
ujërat turke), I, Berlin, 1928; si dhe C. Mühlmann, “Der Kampf um die Dardanellen” 
(Beteja për Dardanelet), Oldenburg, 1927. 
 
Fushata në Mesopotami/Irak është përshkruar në: A. J. Barker, “The Bastard War” (Lufta 
bastarde), Nju Jork, 1967; A. T. Wilson, “Loyalties: Mesopotamia, 1914 – 1917” 
(Besnikëri: Mesopotamia, 1914 – 1917), Londër, 1930, si dhe “Mesopotamia, 1917 – 
1920: A Clash of Loyalties” (Mesopotami, 1917 – 1920: një përplasje besnikërish), 
Londër, 1931; C. V. Townshend, “My Campaign in Mesopotamia” (Fushata ime në 
Mesopotami), Londër, 1920; A. Kearsey, “A Study of the Strategy and Tactics in the 
Mesopotamian Campaign, 1914 – 1917” (Studim i strategjisë dhe i taktikës në fushatën e 
Mesopotamisë, 1914 – 1917), Londër, 1934; H. von Kiesling, “Mit Feldmarschall V. d. 
Goltz Pascha in Mesopotamia und Persien” (Me feldmarshall fon der Gëlcin në fushatën 
Mesopotamisë dhe të Persisë), Lajpcig, 1922; si dhe F. J. Moberly, “The Campaign in 
Mesopotamia, 1914 – 1918” (Fushata në Mesopotami, 1914 – 1918), 4 vëllime, Londër, 
1923 – 1927. Ushtria “Jëlldërëm” është diskutuar në: Ahmed Sedat Paşa (Doğruer), 
“Yıldırım Akibeti” (Fati i Jëlldërëmit), Stamboll, 1927; Hüseyin Hüsnü Emir, 
“‘Yıldırım’, Deutsche Streiter auf heiligem Boden” (“Jëlldërëm”, luftëtarë gjermanë në 
tokë të shenjtë), Berlin, 1922, përkth.: “Yıldırım” nga Nihati, Stamboll, 1932. 
 
Fushatat egjiptiane e siriane, si dhe revolta arabe janë trajtuar në: Elie Kedourie, 
“England and the Middle East. The Vital Years, 1914 – 1921” (Anglia dhe Lindja e 



 586 

Mesme. Vitet jetike, 1914 – 1921), Londër, 1956; H. M. Sacher, “The Emergence of the 
Middle East (Shfaqja e Lindjes së Mesme, 1914 – 1924), Nju Jork, 1959; G. Antonius, 
“The Arab Awakening” (Zgjimi arab), Londër, 1938; Zeine N. Zeine, “Arab-Turkish 
Relations and the Emergence of the Arab Nationalism” (Marrëdhëniet arabo-turke dhe 
lindja e nacionalizmit arab), Bejrut, 1959; Kress von Kressenstein, “Mit den Türken zum 
Suezkanal” (Me turqit në Kanalin e Suezit), Berlin, 1938; A. Wavell, “Allenby: Soldier 
and Statesman” (Alenbaj: ushtarak dhe burrë shteti), Londër, 1940; M. G. E. Bowman – 
Manifold, “An Outline of the Egyptian and Palestine Campaigns 1914 to 1918” (Skicë e 
fushatave egjiptiane e palestineze nga viti 1914 deri më 1918), Chatham, 1922; Richard 
Aldington, “Lawrence of Arabia” (Lorenci i Arabisë), Londër, 1955; Biran Gardner, 
“Allenby of Arabia” (Alenbaji i Arabisë), Nju Jork, 1966; T. E. Lawrence, “Seven Pillars 
of Wisdom” (Shtatë shtyllat e urtësisë), Londër, 1935, si dhe “Revolt in the Desert” 
(Revoltë në shkretëtirë), Londër, 1927; Suleiman Mousa, “T. E. Lawrence: An Arab 
View” (T. E. Lorensi në vështrimin arab), Londër, 1966; Sir Ronald Storrs, 
“Orientations” (Orientime), Londër, 1937; si dhe Nevakivi, “Britain, France and the Arab 
Middle East, 1914 – 1920” (Britania, Franca dhe Lindja e Mesme arabe, 1914 – 1920), 
Londër, 1969. Pjesa osmane e fushatës është pasqyruar në mënyrë të pamjaftueshme në: 
Vecihi, “Filistin Ricatı” (Tërheqja nga Palestina), Stamboll, 1337/1921; Djemal Pasha, 
“Memoires of a Turkish Statesman, 1913 – 1919” (Kujtimet e një shtetari turk, 1913 – 
1919), Nju Jork, 1922; si dhe Halide Edib, “Memoires of Halide Edib” (Kujtime të 
Halide Edibit), Londër, 1926. Shih, gjithashtu: N. Z. Ajay, Jr., “Political Intrigue and 
Suppression in Lebanon During World War I” (Intriga dhe shtypja politike në Liban gjatë 
Luftës I Botërore), IJMES, 5 (1947), 140 – 160; si dhe A. Yammime, “Quatre Ans de 
Misère: Le Liban et la Syrie Pendant la Guerre” (Katër vjet mjerim: Libani dhe Siria 
gjatë luftës), Kairo, 1922. 
 
Marrëveshjet e fshehta të kohës së luftës për copëtimin e Perandorisë Osmane janë 
përshkruar në: H. N. Howard, “The Partition of Turkey” (Copëtimi i Turqisë), Norman, 
Okllahoma, 1913, si dhe “Turkey, The Straits and US Policy” (Turqia, ngushticat dhe 
politika e SHBA), Baltimor, 1974; L. Evans, “United States Policy and the Partition of 
Turkey, 1914 – 1924” (Politika e Shteteve të Bashkuara dhe copëtimi i Turqisë, 1914 - 
1924), Baltimor, 1965; R. Bullard, “Britain and the Middle East” (Britania dhe Lindja e 
Mesme), Londër, 1951; W. W. Gottlieb, “Studies in Secret Diplomacy During the First 
World War” (Studime për diplomacinë e fhshetë gjatë Luftës I Botërore), Londër, 1957; 
L. Stein, “The Balfour Declaration” (Deklarata e Balfurit), Londër, 1961; A. Pingaud, 
“Histoire Diplomatique de la France pendant la grande guerre” (Histori diplomatike e 
Francës gjatë luftës së madhe), 2 vëllime, Paris, 1938 – 1940; Hüseyin Rahmi, “Cihan 
Harbi esnasında Avrupa hükümetleriyle Türkiye. Anadolu’nun taksimi” (Qeveritë 
evropiane dhe Turqia gjatë luftës botërore. Ndarja e Anadollit), Stamboll, 1927, riprodh.: 
“Sovyet Devleti Arşivi Gizli Belgelerinde Anadolu’nun Taksimi Planı” (Plani i copëtimit 
të Anadollit në dokumentet e fshehta të arkivit të shtetit sovjetik), Stamboll, 1972; si dhe 
R. Albrecht-Carré, “Italy at the Paris Peace Conference. The Paris Peace, History and 
Documents” (Italia në Konferencën e Paqes në Paris. Paqja e Parisit, historia dhe 
dokumentet e saj), Nju Jork, 1938. 
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X. Pushtimi i Turqisë pas luftës dhe lufta turke për pavarësi, 1919 – 1923 
 
Pwrpjekjet e bwra pas luftws pwr tw pushtuar pjesw tw ndyrshme tw Perandorisw 
Osmane janw studiuar nw hollwsi nw: Tevfik Bıyıkoğlu, “Türk İstiklâl Harbi, I. Mondros 
Mütarekesi ve Tatbikatı” (Lufta turke pwr pavarwsi, Marrwveshja I e Mondrosit dhe 
zbatimi i saj), Anakra, 1962, dhe “Birinci Dünya Harbinde (1914 – 1918) ve Mondros 
Mütarekesi sıralarında (30 Ekim 1918 – 11 Ekim 1922) Boğazlar problemi” (Çështja e 
ngushticave në Luftën I Botërore [1914 – 1918] dhe gjatë marrëveshjes së Mondrosit [30 
tetor 1918 – 11 tetor 1922]), “Belleten, 24 (1960), 79 – 93; Halide Edib (Adıvar), “The 
Turkish Ordeal” (Prova e rëndë e Turqisë), Londër, 1928, si dhe “the Daughter of 
Smyrna” (Bija e Smirnës), Lahor, 1940; A. A. Pallis, “Greece’s Anatolian Venture – and 
After” (Aventura anadolliane e Gerqisë dhe më pas), Londër, 1937; Prince Andrew of 
Greece, “Towards Disaster: The Greek Army in Asia Minor in 1921” (Drejt rrënimit: 
ushtria greke në Azinë e Vogël më 1921), Londër, 1930, dhe “War Memoires” (Kujtime 
lufte), Londër, 1928; R. Albrecht-Carré, “Italy at the Peace Conference” (Italia në 
Konferencën e Paqes), Nju Jork, 1938; H. H. Cummings, “Franco-British Rivalry in the 
Post-War Near East” (Rivaliteti frëngo-britanik në Lindjen e Afërme pas luftës), Nju 
Jork, 1938; Harry N. Howard, “The Partition of Turkey” (Copëtimi i Turqisë), Norman, 
Okllahoma, 1931, si dhe “The King – Crane Commission” (Komisioni King – Krejn), 
Bejrut, 1963; R. Hovannisian, “Armenia on the Road to Independence, 1918” (Armenia 
në rrugën për pavarësi, 1918), Berkli dhe Los Anxhelos, 1967, dhe “The Republic of 
Armenia” (Republika e Armenisë), vëllimi I, “The First Year, 1918 – 1919), Berkli dhe 
Los Anxhelos, 1971; si dhe Firuz Kazemzadeh, “The Struggle for Trans-Caucasia, 1917 
– 1921” (Beteja për Transkaukazinë, 1917 – 1921), Nju Jork, 1951. 
 
Lufta turke për pavarësi, që erdhi më pas, ka qenë temë e studimeve të shumta. 
Kronologji dhe bibliografi të shkëlqyera për atë kohë janë siguruar nga: G. Jäschke, “Die 
Türkei seit dem Weltkriege: Geschichtskalender, 1918 – 1928” (Turqia që nga lufta 
botërore: kalendari historik, 1918 – 1928), Berlin, 1929 (botuar, gjithashtu, në “Welt des 
Islams”, 10, 1927 – 1929), rishikuar dhe pjesërisht botuar (deri më 1923) në përkthimin 
në turqisht me titullin “Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi: Mondros’tan Mudanya’ya 
kadar 30 Ekim 1918 – 11 Ekim 1922 (Kronologjia e luftës turke për pavarësi: nga 
Mondrosi te Mudania, 30 tetor 1918 – 11 tetor 1922), Ankara, 1970, si dhe “Türk 
Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Mudanya Mütarekesinden 1923 sonunan kadar” 
(Kronologjia e luftës së pavarësisë që nga marrëveshja e Mudanias e deri në fund të 
1923-shit), Ankara, 1974. Shih, gjithashtu: Utkan Kocatürk, “Atatürk ve Türk Devrimi 
Kronolojisi, 1918 – 1938” (Kronologjia e Ataturkut dhe e revolucionit turk, 1918 – 
1938), Ankara, 1973; si dhe Muzaffer Gökman, “Atatürk ve Devrimleri Tarihi 
Bibliyografyası. Bibliography of the History of Atatürk and His Reforms” (Bibliografia e 
historisë së Ataturkut, e revolucioneve dhe e reformave të tij), Stamboll, 1968. 
 
Historia më e besueshme dhe më e hollësishme e Luftës për Pavarësi është ajo e botuar 
nga Departamenti i Historisë i Shtabit të Përgjithshëm të Turqisë: Genelkurmay 
Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi, “Türk İstiklâl Harbi” (Lufta turke e pavarësisë), 6 
vëllime, Ankara, 1962 – 1968. Shih, gjithashtu: Tevfik Bıyıkoğlu, “Trakya’da Millî 
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Mücadele” (Beteja kombëtare në Traki), 2 vëllime, Ankara, 1955 – 1956, si dhe “Atatürk 
Anadolu’da, 1919 – 1921” (Ataturku në Anadolli, 1919 – 1921), Ankara, 1959; “Kurtuluş 
Savaşı ile ilgili İngiliz Belgeleri” (Dokumente angleze në lidhje me Luftën e Pavarësisë), 
Ankara, 1971; Kâzım Özalp, “Millî Mücadele, 1919 – 1922” (Beteja kombëtare, 1919 – 
1922), 2 vëllime, Ankara, 1971 – 1972; Mahmud Goloğlu, “Millî Mücadele Tarihi” 
Historia e betejës kombëtare), 5 vëllime: (I) “Erzurum Kongresi” (Kongresi i Erzurumit), 
Ankara, 1968; (II) “Sivas Kongresi” (Kongresi i Sivasit), Ankara, 1969; (III) “Üçüncü 
Meşrutiyet, 1920” (Kushtetuta e tretë, 1920), Ankara, 1970; (IV) “Cumhuriyete Doğru, 
1921 – 1922” (Drejt republikës), Ankara, 1971; (V) “Türkiye Cumhuriyeti, 1923” 
(Republika e Turqisë), Ankara, 1971; Mustafa Kemal, “Nutuk, Gazi Mustafa Kemal 
tarafından” (Ligjërata e gazi Mustafa Qemalit), 2 vëllime, Ankara, 1927; shumë ribotime 
të këtij teksti, mes të cilëve “Nutuk” (Ligjërata), 3 vëllime, Ankara, 1960 – 1961, janë 
përdorur në këtë studim. Përkthimi i saj zyrtar në anglisht është i titulluar: “A Speech 
Delivered by Ghazi Mustapha Kemal, President of the Turkish Republic, October, 1927” 
(Një fjalim i mbajtur nga gazi Mustafa Qemali, president i Republikës së Turqisë, tetor, 
1927), Lajpcig, 1929; shih, gjithashtu: T. Gökbilgin, “Millî Mücadele Başlarken” (Duke 
nisur betejën kombëtare), 2 vëllime, Ankara, 1959 – 1965; Sabahattin Selek, “Millî 
Mücadele. Anadolu İhtilâlı” (Beteja kombëtare. Revolta në Anadolli), 2 vëllime, Ankara, 
1963 – 1965. 
 
Mes qindra kujtimeve dhe historive të tjera të luftës janë: Celal Bayar, “Ben de Yazdım: 
Millî Mücadeleye Giriş” (Edhe unë kam shkruar: hyrja në përpjekjen kombëtare), 8 
vëllime, Stamboll, 1965 – 1972; Kemal Arıburnu, “Millî Mücadelede İstanbul 
Mitingleri” (Mitingje në Stamboll gjatë përpjekjes kombëtare), Ankara, 1955; Falih Rıfkı 
Atay, “Atatürk’ün Bana Anlattıkları” (Ç’më ka treguar Ataturku), Stamboll, 1955, dhe 
“Atatürk’ün Hatıraları, 1914 – 1919” (Kujtimet e Ataturkut, 1914 – 1919), Ankara, 1965; 
Ş. Turan, “Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacım Muhittin Çarıklı’nın Kuvayı 
Milliye Hatıraları, 1919 – 1920” (Kongresi i Ballëkesirit e i Allashehirit dhe kujtimet e 
Haxhëm Muhitin Çarkëllësë për forcat kombëtare, 1919 – 1920), Ankara, 1967; Ali Fuat 
Cebesoy, “Millî Mücadele Hatıraları” (Kujtime të përpjekjes kombëtare), I, Stamboll, 
1953, “Moskova Hatıraları” (Kujtime nga Moska), Stamboll, 1955, si dhe “General Ali 
Fuat Cebesoy’un siyasî hâtıraları” (Kujtimet politike të gjeneral Ali Fuat Xhebesojit), 2 
vëllime, Stamboll, 1957 – 1960; Mazhar Müfit Kansu, “Erzurum’dan Ölümüne kadar 
Atatürkle beraber” (Me Ataturkun nga Erzurumi deri në vdekjen e tij), 2 vëllime, Ankara, 
1966 – 1968; Sami Sabit Karaman, “İstiklâl Mücadelesi ve Enver Paşa” (Enver pashai 
dhe përpjekja kombëtare), Izmit, 1949; Kâzım Karabekir, “İstiklâl harbimiz” (Lufta jonë 
për pavarësi), Stamboll, 1960, dhe “İstiklâl harbinde Enver Paşa” (Enver pashai në 
Luftën e Pavarësisë), Stamboll, 1967; Süleyman Külçe, “Mareşal Fevzi Çakmak” 
(marshall Fevzi Çakmaku), Stamboll, 1953; Alfred Rawlinson, “Adventures in the Near 
East” (Aventura në Lindjen e Afërme), Londër, 1923; Ali İhsan Sabis, “Harb Hâtıralarım. 
İstiklâl Harbi” (Kujtimet e mia të luftës. Lufta për pavarësi), Stamboll, 1951; Fethi 
Tevetoğlu, “Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler” (Veprimtaritë socialiste dhe 
komuniste në Turqi), Ankara, 1967; İlhan E. Darendelioğlu, “Türkiye’de Komünist 
Hareketleri, 1910 – 1973” (Lëvizjet komuniste në Turqi, 1910 – 1973), Ankara, 1973. Ali 
Fuat Türkgeldi, “Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi” (Historia e 
marrëveshjeve të Mondrosit dhe të Mudanias), Ankara, 1948; Yunus Nadi, “Mustafa 
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Kemal Samsun’da” (Mustafa Qemali në Samsun), Stamboll, 1955, “Ankara’nın ilk 
günleri” (Ditët e para të Ankarasë), Stamboll, 1955, dhe “Çerkes Ethem kuvvetlerinin 
ihaneti” (Tradhëtia e forcave të Ethem Çerkezit), Stamboll, 1955; “Anadolu’da Yunan 
zulüm ve vahşeti” (Dhuna dhe mizoritë greke në Anadolli), 3 vëllime, Ankara, 1922; 
“Atrocités Grecques. Documents et rapports officiels” (Mizoritë greke. Dokumente dhe 
raporte zyrtare), Kostandinopojë, 1922; Cemal Bardakçı, “Anadolu isyanları” (Revoltat e 
Anadollit), Stamboll, 1940; A. Cerrahoğlu, “Türkiye’de sosyalizm, 1848 – 1925” 
(Socializmi në Turqi, 1848 – 1925), Stamboll, 1968; Ömer Sami Coşar, “Millî 
Mücadelede Basın” (Shtypi gjatë betejës kombëtare), Stamboll, 1964; A. Gökoğlu, 
“İnkilâbımızda posta ve telegrafçılar” (Postierët dhe telegrafistët gjatë revolucionit tonë), 
Stamboll, 1938; Zühdü Güven, “Anzavur isyanı” (Revolta e Anzavurit), Stamboll, 1948, 
dhe “İstiklâl Savaşı hatıralarından acı bir safha” (Një faqe e hidhur nga kujtimet e Luftës 
së Pavarësisë), Ankara, 1965; Mithat Işın, “İstiklâl Harbi deniz cebhesi” (Fronti detar i 
Luftës së Pavarësisë), Stamboll, 1946; Sami Sabit Karaman, “Trabzon ve Kars Hâtıraları, 
1921 –2. İstiklâl Mücadelesi ve Enver Paşa” (Kujtime nga Trabzoni dhe Karsi, 1921 – 2. 
Lufta e Pavarësisë dhe Enver pashai), Izmir, 1949; Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Vatan 
yolunda: Millî Mücadele hâtıraları” (Në rrugën për në atdhe: kujtime të përpjekjes 
kombëtare), Stamboll, 1958; Cemal Kutay, “Çerkes Ethem hâdisesi” (Çështja e Ethem 
Çerkezit), Stamboll, 1955; Çerkes Ethem, “Hâtırat” (Kujtime), Stamboll, 1962; Kadir 
Mısıroğlu, “Kadir: Türkün siyah kitabı. Anadolu’da Yunan mezalimi” (Kadiri: Libri i zi i 
turqve. Mizoritë greke në Anadolli), Stamboll, 1966; Nurettin Peker, “1918 – 1923 
İstiklâl Savaşının vesika ve resimleri” (Dokumente dhe foto të Luftës së Pavarësisë, 1918 
– 1923), Stamboll, 1955; Elaine D. Smith, “Turkey: Origins of the Kemalist Movement 
and the Governement of the Grand National Assembly, 1910 – 1923” (Turqia: fillimet e 
lëvizjes qemaliste dhe qeveria e Kuvendit të Madh Kombëtar, 1910 – 1923), Uashington, 
1959; Cemal Kutay, Çerkez Ethem Dosyası” (Dosja e Ethem Çerkezit), 2 vëllime, 
Stamboll, 1973; Rahmi Apak, “İstiklâl Savaşında Garp Cephesi Nasıl Kuruldu” (Si u 
ngrit fronti i perëndimit në Luftën e pavarësisë), Ankara, 1942; Ahmed Emin Yalman, 
“Turkey in My Time” (Turqia në kohën time), Norman, Okllahoma, 1956, si dhe “Yakın 
Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim” (Ç’kam parë e ç’kam kaluar në historinë e afërt), 
4 vëllime, Stamboll, pa datë, S. R. Sonyel, “Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika” (Lufta 
turke për pavarësi dhe politika e jashtme), I, Ankara, 1974; Salahi (Sonyel), Ramadan, 
“The Foreign Policy of the Turkish Nationalists, 1919 – 1923” (Politika e jashtme e 
nacionalistëve turq, 1919 – 1923), disertacion Ph.D. i pabotuar, Universiteti i Londrës, 
1971; dhe A. E. Montgomery, “Allied Policies in Turkey from the Armstice of Mudros, 
30th October to the Treaty of Lausanne, 24th July 1923” (Politikat e aleatëve në Turqi nga 
armëpushimi i Mondrosit të 30 dhjetorit, deri në traktatin e Lozanës, 24 korrik 1923), 
disertacion Ph.D. i pabotuar, Universiteti i Londrës, 1969. 
 
Letra dhe dokumente të lëshuara gjatë Luftës së Pavarësisë janë botuar në koleksionet e 
mëposhtme kryesore: T. C. Gnkur. Bşk., Harb Tarihi Dairesi, “Harb Tarihi Vesikaları 
Dergisi” (Revista e Dokumenteve të Historisë së Luftës), Ankara, 18 vëllime, 68 çështje, 
1951 – 1969; me 1510 dokumente; Mustafa Kemal Atatürk, “Atatürk’ün Söylev ve 
Demeçleri” (Ligjëratat dhe deklaratat e Ataturkut), 4 vëllime, Ankara, 1945 – 1964, me 
vëllimin IV të titulluar “Atatürk’ün Tamim, Telegraf ve Beyannameleri” (Qarkoret, 
telegramet dhe shpalljet e Ataturkut), Ankara, 1964; dhe Kâzım Karabekir, “İstiklâl 



 590 

Harbimiz” (Lufta jonë për pavarësi), Stamboll, 1960. Dokumente britanike në lidhje me 
kohën e luftës gjenden në: Bilal N. Şimşir, “İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919 – 1938), 
Cilt I, Nisan 1919 – Mart 1920. British Documents on Atatürk (1919 – 1938) Vol. I, 
April 1919 – March 1920” (Ataturku në dokumentet angleze [1919 – 1938], Vëllimi I, 
prill 1919 – mars 1920), Ankara, 1973; W. N. Medlicott, D. Dakin dhe M. E. Lambert, 
“Documents on British Foreign Policy, 1919 – 1939” (Dokumente mbi politikën e 
jashtme britanike, 1919 – 1939), seritë e para, vëllimi XVII, “Greece and Turkey, Januar 
1, 1921 – September 2, 1922” (Greqia dhe Truqia, 1 janar 1921 – 2 shtator 1922), 
Londër, 1970, dhe vëllimi XVIII, “Greece and Turkey, September 3, 1922 – July 24, 
1923” (Greqia dhe Turqia, 3 shtator 1922 – 24 korrik 1923), Londër, 1972. 
 
Konferenca e Lozanës është trajtuar në: Medlicott e të tjerë, “Documents on British 
Foreign Policy” (Dokumente mbi politikën e jashtme britanike), XVIII, 990 – 1064; Ali 
Naci Karacan, “Lozan”, Stamboll, 1971; M. Cemli Bilsel, “Losan”, 2 vëllime, Ankara, 
1933; Seha L. Meray, “Lozan Barış Konferansı. Tutanaklar – Belgeler” (Konferenca e 
Paqes nw Lozanw. Shwnime – dokumente), Ankara, 1969; Great Britain, Cmd. 1814, 
Turkey No. 1 (1923), “Lausanne Conference on Near Eastern Affairs, 1922 – 1923. 
Records and Draft Terms of Peace” (Konferenca e Lozanës mbi çështje të Lindjes së 
Afërme, 1922 – 1923. Regjistrime dhe projektkushte të paqes), Londër, 1923. Jane 
Degras, bot., “Soviet Documents on Foreign Policy” (Dokumente sovjetike mbi politikën 
e jashtme), 3 vëllime, Londër, 1951 – 1952; France, Ministère des Affaires Etrangères, 
“Documents diplomatiques. Conférence de Lausanne sur les affaires du proche-orient 
(1922 – 3). Recueil des Actes de la Conférence. Premiére série, I-IV, Deuxième série, I-
II” (Dokumente diplomatike. Konferenca e Lozanës mbi çështjet e Lindjes së mesme 
[1922 – 3]. Përmbledhje e akteve të konferencës. Seria e parë, I-IV, seria e dytë, I-II), 
Paris, 1923; T. C. Hariciye Vekâleti, “Lozan Konferansı, 1922 – 1923” (Konferenca e 
Lozanës, 1922 – 1923), 2 vëllime, në 7, Stamboll, 1340 – 1924. Një raport i shkëlqyer për 
konferencën është sjellë nga: R. Davison, “Turkish Diplomacy from Mudros to 
Lausanne” (Diplomacia turke nga Mondrosi te Lozana), “The Diplomats” 1919 – 1939, 
G. A. Craig dhe F. Gilbert, bot., Prinston, Nju Jork, 1953, dhe “Middle East Nationalism; 
Lausanne Thirty Years Afeter” (Nacionalizmi i Lindjes së Afërme; Lozana tridhjetë vjet 
më pas), “Middle East Journal”, 7 (1953), 324 – 348. Shih, gjithashtu: Harry J. 
Psomiades, “The Eastern Question: The Last Phase: A Study in Greek – Turkish 
Diplomacy” (Çështja lindore: faza e fundit: studim mbi diplomacinë greko – turke), 
Selanik, 1968; H. Howard, “Turkey, The Striats and US Policy” (Turqia, ngushticat dhe 
politika e SHBA), Baltimor, 1974, f. 113 – 126, dhe “The Partition of Turkey” (Copëtimi 
i Turqisë), Norman, Okllahoma, 1931; Ali Naci Karacan, “Lozan Konferansı ve İsmet 
Paşa” (Konferenca e Lozanës dhe Ismet pashai), Stamboll, 1943; Ahmet Kayıhan, 
“Lozan ve Batı Trakya: 1913’de ilk Türk Cumhuriyeti” (Lozana dhe Traka Perëndimore: 
Republika e parë turke më 1913), Stamboll, 1967; Harold Nicolson, “Curzon: The Last 
Phase, 1919 – 1925. A Study in Post War Diplomacy” (Faza e fundit, 1919 – 1925. Një 
studim në diplomacinë e pasluftës), Londër, 1934. Shkëmbimet e popullsisë dhe 
marrëveshje të tjera mes Turqisë dhe Greqisë, që u zbatuan pas Lozanës, janë studiuar në: 
Dimitri Pantzopoulos, “The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact upon Greece” 
(Shkëmbimi i pakicave të Ballkanit dhe ndikimi i tij mbi Greqinë), Dhë Hag, 1962; K. G. 
Andreades, “The Moslem Minority in Western Thrace” (Pakica myslimane në Trakën 
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Perëndimore), Selanik, 1956; dhe H. J. Psomiades, “The Eastern Question: The Last 
Phase. A Study in Greek-Turkish Diplomacy” (Çështa lindore: faza e fundit. Një studim 
mbi diplomacinë greko-turke), Selanik, 1968; Paul Helmreich, “From Paris to Sèvres: 
The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919 – 1920” (Nga 
Parisi në Sevër: copëtimi i Perandorisë Osmane në Konferencën e Paqes të viteve 1919 – 
1920), Kolombus, Ohajo, 1974. 
 
 
 
XI. Republika e Turqisë, 1923 – 1975 
 
Megjithëse nuk gjendet ndonjë raport i tërësishëm për republikën, ka disa monografi të 
shkëlqyera mbi çështje të veçanta. Veprat e përgjithshme më të përdorshme janë: 
Geoffrey Lewis, “Turkey”, Londër, 1955, dhe “Modern Turkey”, Londër, 1974; M. P. 
Price, “A History of Turkey, from Empire to Republic” (Histori e Turqisë, nga 
Perandoria te Republika), Londër, 1956; Andrew Mango, “Turkey”, Londër, 1968; dhe L. 
V. Thomas e R. N. Frye, “The United States and Turkey and Iran” (SHBA dhe Turqia e 
Irani), Kembrixh, Masaçusets, 1951 (riprodh. Nju Jork, 1971). Këto vepra përbëjnë 
vetëm vështrime të shkurtra historike. E vetmja histori e plotë e Republikës në turqisht 
është: Enver Ziya Karal, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” (Historia e Republikës së 
Turqisë), bot. i parë, Stamboll, 1945 (bot. i dytë, Stamboll, 1954; bot. i tretë, Stamboll, 
1960). 
 
Vitet e Ataturkut janë mbuluar gjerësisht. D. E. Webster, “The Turkey of Atatürk: Social 
Process in the Turkish Reformation”, Filadelfia, Pensilvani, 1939, është një studim klasik 
që nuk e kapërcyer asnjë tjetër në shumë fusha. Eleanor Bisbee, “The New Turks: 
Pioneers of the Republic, 1920 – 1950” (Turqit e Rinj: pionierët e Republikës, 1920 – 
1950), Filadelfia, Pensilvani, 1951, është shumë e kuptueshme, veçanërisht në lidhje me 
zhvillimin shoqëror. Biografia më e hollësishme dhe më objektive e Ataturkut është: 
Lord Kinross, “Atatürk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of Modern Turkey” 
(Ataturku: një biografi e Mustafa Qemalit, Atit të Turqisë moderne), Nju Jork dhe 
Londër, 1965. Trajtimet të tjera të dobishme biografike janë: İrfan Orga, “Phoenix 
Ascendant: The Rise of Modern Turkey” (Feniksi në ngjitje: lindja e Turqisë moderne), 
Londër, 1958; İrfan dhe Margarete Orga, “Atatürk”, Londër, 1962; H. C. Armstrong, 
“Grey Wolf, Mustafa Kemal. An Intimate Study of a Dictator” (Ujku gri, Mustafa 
Qemali. Studim i thellësishëm i një diktatori), Londër, 1935, përkthyer në turqisht: 
Peyami Safa, “Bozkurt” (Ujku gri), Stamboll, 1955. Këtij teksti i është kundërpërgjigjur 
Sadi Borak me punimin “Armstrong’tan Bozkurt: Mustafa Kemal ve iftiralara cevap” 
(Ujku Gri i Armstrongut; Mustafa Qemali dhe përgjigjet ndaj shpifjeve), Stamboll, 1955; 
Şevket Süreyya Aydemir, “Tek Adam” (Njeriu i vetëm), 3 vëllime, Stamboll, 1963 – 
1965. Filozofia e tij politike është studiuar nga Suna Kili, “Kemalism” (Qemalizmi), 
Kolegji “Robert”, Bebek, Stamboll, 1969; dhe F. P. Latimer, “The Political Philosophy of 
Mustapha Kemal Atatürk” (Filozofia politike e Mustafa Qemal Ataturkut), disertacion 
Ph.D. i pabotuar, Universiteti i Prisntonit, 1960. Kronologjitë më të përdorshme të epokës 
së tij janë: Utkan Kocatürk, “Atatürk ve Türk Devrimi Kronolojisi, 1918 – 1938” 
(Kronologjia e Ataturkut dhe e revolucionit turk, 1918 – 1938), Ankara, 1973; H. 
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Jäschke, “Die Türkei seit dem Weltkriege, II, Türkischer Geschichtskalender, 1918 – 
1928” (Turqia që prej luftës botërore, II, Kalendari i historisë turke, 1918 – 1928), Berlin, 
1929 (botuar edhe në “Welt des Islams”, 10, 1927 – 1929), “Die Türkei seit dem 
Weltkriege”, II, Türkischer Geschichtskalender für 1929 mit neuem Nachtrag zu 1918 – 
1928” (Turqia që prej luftës botërore, II, Kalendari i historisë turke me një shtojcë të re 
për vitet 1918 – 1928), Berlin, 1930 (shih, gjithashtu: “Welt des Islams”, 12, 1930), “Die 
Türkei seit dem Weltkriege”, III, Türkischer Geschichtskalender für 1930” (Turqia që 
prej luftës botërore, III, Kalendari i historisë turke për 1930), Berlin, 1931 (shih, 
gjithashtu: “Welt des Islams”, 13, 1930 – 1931), “Die Türkei seit dem Weltkriege”, IV, 
Türkischer Geschichtskalender für 1931 - 1932” (Turqia që prej luftës botërore, IV, 
Kalendari i historisë turke për 1931 – 1932), Berlin, 1933 (shih, gjithashtu: “Welt des 
Islams”, 15, 1933), “Die Türkei in den Jahren 1933 und 1934” (Turqia në vitet 1933 dhe 
1934”, (marrë nga “Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin, 
38/2, 1934”), “Die Türkei seit dem Weltkriege: Personen und Sachregister, 1918 – 1938” 
(Turqia që nga lufta botërore: regjistër i njerëzve dhe i sendeve, 1918 – 1938), Lajpcig, 
1943. Shih, gjithashtu: Dahiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü, “Ayın Tarihi” 
(Historia e muajit), Ankara, 1339/1923 – 1940. 
 
Zhvillimet kushtetuese dhe politike janë diskutuar në: Suna Kili, “Turkish Constitutional 
Develpments and Assembly Debates on the Constitutions of 1924 and 1961” (Zhvillimet 
kushtetuese turke dhe debatet e Kuvendit për kushetutat e viteve 1924 dhe 1961), Bebek, 
Stamboll, 1971; Ş. Gözübüyük dhe Z. Sezgin, “1924 Anayasası hakkındaki Meclis 
görüşmeleri” (Diskutimet e Kuvendit për kushtetutën e vitit 1924), Ankara, 1957; S. Kili 
dhe Ş. Gözübüyük, “Türk Anayasa Metinleri: Tanzimattan Bugüne kadar” (Tekstet 
kushtetuese turke: Nga Tanzimat deri në ditët e sotme), Ankara, 1957; Kâzım Öztürk, 
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” (Kushtetuta e Republikës së Turqisë), 3 vëllime, 
Ankara, 1966; Rona Aybay, “Karşılasştırmalı 1961 Anayasası” (Studim krahasues i 
kushtetutës së vitit 1961), Stamboll, 1963; Abid A. al-Marayati, “Middle Eastern 
Constitutions and Electoral Laws” (Kushtetuta dhe ligje zgjedhore të Lindjes së Mesme), 
Nju Jork, 1968, f. 333 – 412; H. M. Davis, “Constitutions, Electoral Laws, Treaties of 
States in the Near and Middle East” (Kushtetuta, ligje zgjedhore, traktate të shteteve në 
Lindjen e Afërme dhe të Mesme), Durham, Karolina e Veriut, 1947. 
 
Politikat e kohës së Ataturkut janë studiuar nga: Kemal H. Karpat, “Turkey’s Politics: 
The Transition to a Multi-Party System” (Politiakt e Turqisë: kalimi në një sistem 
shumëpartiak), Prinston, Nju Jork, 1959; Tarık Z. Tunaya, “Türkiye’de Siyasî Partiler, 
1859 – 1952” (Partitë politike në Turqi, 1859 – 1952), Stamboll, 1952; Walter F. Weiker, 
“Political Tutelage and Democracy in Turkey: The Free Party and Its Aftermath” (Tutela 
politike dhe demokracia në Turqi: partia elirë dhe pasojat e saj), Lajden, 1963; Dankwart 
A. Rustow, “The Army and the Founding of the Turkish Republic” (Ushtria dhe 
themelimi i Republikës së Turqisë), “World Politics”, XI/4 (korrik 1959), dhe “Politics 
and Islam in Turkey, 1920 – 1935” (Politika dhe Islami në Turqi, 1920 – 1935), “Islam 
and the West”, bot. R. N. Frye, Dhë Hag, 1957. Për politikën turke që nga Ataturku, shih: 
C. H. Dodd, “Politcs and Government in Turkey”, Berkley and Los Angeles, 1969; K. H. 
Karpat, bot., “Social Change and Politics in Turkey: A Structural-Historical Analysis” 
(Ndryshimi shoqëror dhe politik në Turqi: Analizë strukturore – historike), Lajden, 1973; 
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Jacob M. Landau, “Radical Politics in Modern Turkey” (Politika radikale në Turqi), 
Lajden, 1974; İsmet Giritli, “Fifty Years of Turkish Political Development, 1919 – 1969” 
(Pesëdhjetë vjet të zhvillimit politik turk, 1919 – 1969), Stamboll, 1969; George S. 
Harris, “The Origins of Communism in Turkey” (Fillimet e komunizmit në Turqi), 
Stanford, Kaliforni, 1967; W. F. Weiker, “The Turkish Revolution, 1960 – 1961, Aspects 
of Ushtaraky Politics” (Revolucioni turk, 1960 – 1961, aspekte të politikës ushtarake), 
Uashington, D.K., 1963; G. Jäschke, “Die Türkei in den Jahren 1942 – 1951”, Vizbaden, 
1955; Richard D. Robinson, “Developments Respecting Turkey, 1953 – 1957” 
(Zhvillime në lidhje me Truqinë, 1953 – 1957), 4 vëllime, Nju Jork, 1954 – 1957. Për 
burokracinë turke, shih: Frederick W. Frey, “The Turkish Political Elite” (Elita politike 
turke), Kembrixh, Masaçusets, 1965; R. D. Robinson, “High Level Manpower in 
Economic Development: The Turkish Case” (Pushteti i nivelit të lartë të njeriut në 
zhvillimin ekonomik: rasti turk), Kembrixh, Masaçusets, 1967; L. L. dhe N. P. Roos, 
“Managers of Modernization: Organizations and Elites in Turkey, 1950 – 1969” 
(Administrues te modernizimit: organizata dhe elita në Turqi, 1950 – 1969), Kembrixh, 
Masaçusets, 1971; A. T. J. Matthews, “Emergent Turkish Administrators” (Dalja e 
administratorëve turq), Ankara, 1955; dhe J. B. Kingsbury e Tahir Akta, “The Public 
Service in Turkey: Organization, Recruitment and Training” (Shërbimi publik në Turqi: 
organizimi, rekrutimi dhe përgatitja), Bruksel, 1955. Për organizimin dhe veprimin e 
qeverisjes, shih: Ernest Kurnow, “The Turkish Bugetary Process” (Procesi buxhetor 
turk), Ankara, 1956; A. L. Strum dhe C. Mıhçıoğlu, “Bibliography on Public 
Administration in Turkey” (Bibliografi mbi administratën publike në Turqi), 1928 – 57, 
Ankara, 1958; A. Gorvine dhe L. L. Barber, “Organization and Functions of Turkish 
Ministries” (Organizimi dhe funksionet e ministrive turke), Ankara, 1957; Fehmi Yavuz, 
“Problems of Turkish Local Administration” (Çështje të administratës vendore 
turke),Ankara, 1965; Doğan Dolmiz, “Turkish Government Organization Manual” 
(Manual i organizmit të qeverisjes turke), bot. i dytë, Ankara, 1966. 
 
Shoqëria dhe feja në Turqi janë trajtuar në: Halide Edib (Adıvar), “Turkey Faces West” 
(Turqia pwrballet me Perwndimin), Londër, 1930, dhe: “Conflict of East and West in 
Turkey” (Konflikti i Lindjes dhe i Perëndimit në Turqi), Lahor, 1935; H. E. Allen, “The 
Turkish Shndërration: A Study in Social and Religious Development” (Shndërrimi turk: 
një studim i zhvillimit shoqëror dhe fetar), Çikago, Illinois, 1935; E. Bisbee, “The New 
Turks, Pioneers of the Republic, 1920 – 1950” (Turqit e Rinj, pionierë të Republikës, 
1920 – 1950), Filadelfia, Pensilvani, 1951, bot. i dytë, 1956; Nermin Erdentung, “A 
Study on the Social Structure of a Turkish Village” (Një studim i strukturës shoqërore të 
një fshati turk), Ankara, 1959; İrfan Orga, “Portrait of a Turksih Family” (Protreti i një 
familjeje turke), Nju Jork, 950; J. E. Pierce, “Life in a Turkish Village” (Jeta në një fshat 
turk), Nju Jork, 1964; Firouz Bahrampour, “Turkey: Political and Social Shndërration” 
(Turqia: shndërrimi politik dhe shoqëror), Bruklin, Nju Jork, 1967; Selma Ekrem, 
“Turkey Old and New” (Turqia, e vjetra dhe e reja), Nju Jork, 1963; Kaare Grønbech, 
“The Turkish System of Kinship” (Sistemi turk i farefisnisë), Kopenhagen, 1953; 
Mahmud Makal, “A Village in Anatolia” (Një fshat në Anadolli), Londër, 1954; Kemal 
Karpat, “Social Change and Politics in Turkey: A Structural – Historical Analysis” 
(Ndryshimi shoqëror dhe politik në Turqi: Analizë strukturore – historike), Lajden, 1973, 
“Political and Social Thought in the Contemporary Middle East” (Mendimi politik e 
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shoqëror në Lindjen e Mesme bashkëkohore), Londër, 1968, si dhe “Social themes in 
Contemporary Turkish literature” (Tema shoqërore në letërsinë bashkokohore turke), 
“Middle East Journal”, 14 (1960), 29 – 44, 153 – 168; G. Jäschke, “Der Islam in der 
neuen Türkei” (Islami në Turqinë e re), Lajden, 1951; H. Reed, “The Religious Life of 
Modern Turkish Muslims” (Jeta fetare e myslimanëve bashkëkohorë turq), “Islam and the 
West”, bot. R. N. Frye, Dhë Hag, 1957, f. 108 – 1948, “The Revival of Islam in Secular 
Turkey” (Ringjallja e Islamit në Turqinë shekullare), “Middle East Journal”, 8 (1954), 
267 – 282, dhe “Turkey’s New Imam-Hatip Schools” (Shkollat e reja për imamë e hatibë 
në Turqi), “Die Welt des Islams”, e paspecifikuar, 4 (1955), 150 – 163; Paul Stirling, 
“Religious Change in Republican Turkey” (Ndryshimi fetar në Turqinë republikane), 
“Middle East Journal”, 12 (1958), 395 – 408; L. V. Thomas, “Recent Developments in 
Turkish Islam” (Zhvillime të fundit në Islamin turk), “Middle East Journal”, 6 (1952), 22 
– 40; Neda Armaner, “İslâm dininden ayrılan cereyanlar: nurculuk” (Lëvizjet që ndahen 
nga feja e Islamit: nurxhillëku), Ankara, 1964; Bekir Berk dhe N. Polat, “İslamî hareket 
ve Türkeş” (Lëvizja islamiste dhe Turkeshi), Stamboll, 1969; F. Güventürk, “Din ışığı 
altında nurculuğun içyüzü” (Ana tjetër e nurxhillëkut nën dritën e fesë), Stamboll, 1964; 
Osman Turan, “Türkiye’de mânevî buhran: din ve lâiklik” (Kriza shpirtërore në Turqi: 
feja dhe laicizmi), Ankara, 1964; dhe Tarık Tunaya, “İslâmcılık cereyanı” (Rryma 
islamiste), Stamboll, 1962. Shtëpitë e Popullit janë përshkruar në: Kemal Parpat, “The 
People’s Houses in Turkey, Establishment and Growth” (Shtëpitë e Popullit në Turqi, 
ngritja dhe rritja), “Middle East Journal”, 17 (1963), 55 – 67, “The Impact of the People’s 
Houses on the Development of Communications in Turkey, 1931 – 1951” (Ndikimi i 
Shtëpive të Popullit në zhvillimin e komunikacineve në Turqi, 1931 – 1951), “Welt des 
Islams” , 15 1974), 69 – 84; “XV Yıldönümünde Halkevleri ve Halkodaları” (Përvjetori i 
15-të i Shtëpive të Popullit dhe i Odave të Popullit), Ankara, 1947; dhe Hasan Taner, 
“Halkevleri Bibliyografyası” (Bibliografia e Shtëpive të Popullit), Ankara, 1944. Në 
lidhje me zhvillimin arsimor, shih: Andreas Kazamias, “Education and the Quest for 
Modernity in Turkey” (Arsimi dhe kërkimi për modernizëm në Turqi), Londër, 1966; 
İhsan Başgöz dhe H. Wilson, “Edcational Problems in Turkey, 1920 – 1940” (Probleme 
të arsimit në Turqi, 1920 – 1940), Blumington, Indiana dhe Dhë Hag, 1968; Nevzat Ayas, 
“Türkiye Cumhuriyetinde Millî Eğitim” (Arsimi kombëtar në Republikën e Turqisë), 
Ankara, 1948. 
 
Zhvillimi ekonomik i Turqisë është studiuar në: Z. Y. Hershlag, “Turkey: An Economy in 
Transition” (Turqia: një ekonomi në tranzicion), Dhë Hag, 1958, dhe “Turkey: The 
Challenge of Growth” (Turqia: sfida e rritjes), Lajden, 1968; E. J. Cohn, “Turkish 
Economic, Social and Political Change” (Ndryshimi ekonomik, shoqëror dhe politik i 
Turqisë), Nju Jork, 1970; Nermin Abadan, “Batı Almanya’daki Türk İşçileri ve 
Sorunları” (Punëtorët turq në Gjermaninë Perëndimore dhe problemet e tyre), Ankara, 
1954; R. Aktan, “Analysis and Assessment of the Economic Effects of Public Law 480 
Title I Program: Turkey”, Ankara, 1966; H. B. Chenery, G. E. Brandow dhe E. J. Cohn, 
“Turkish Investment and Economic Development” (Zhvillimi i investimeve dhe i 
ekonomisë turke), Ankara, 1953; B. dhe G. Helling, “Rurlal Turkey: A New Socio-
Statistical Appraisal” (Turqia fshatare: një vlerësim i ri shoqëror e statistikor), Stamboll, 
1958; M. D. Rivkin, “Area Development for National Growth: The Turkish Precedent” 
(Zhvillimi zonal për rritje kombëtare: precedenti turk), Nju Jork, 1965; F. Shorter, bot., 
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“Four Studies of Economic Development in Turkey” (Katër studime të zhvillimit 
ekonomik në Turqi), Londër, 1967; Republika e Turqisë, Organizmi i Planit të Shtetit, 
“First Five Year Development Plan, 1968 – 1972” (Plani i parë pesëvjeçar i zhvillimit, 
1968 – 1972), Ankara, 1967; R. D. Robinson, “The First Turkish Republic” (Republika e 
parë turke), Kembrixh, Masaçusets, 1965; R. W. Kerwin, “Etatism and the 
Industrialization of Turkey” (Statizmi dhe industrializimi i Turqisë), disertacion Ph.D. i 
pabotuar, Shkolla e Studimeve të Përparuara Ndërkombëtare, Universiteti “Xhons 
Hopkins”, 1956; dhe OECD, Economic Surbeys, “Turqia”, Paris, 1972. 
 
Për politikën e jashtme të Republikës, shih: E. R. Vere-Hodge, “Turkish Foreign Policy, 
1918 – 1948” (Politika e jashtme turke, 1918 – 1948), Ambilli-Annemasse, 1950; 
Altemir Kılıç, “Turkey and the World”, Uashington, D.K., 1959; Ference Vali, “Bridge 
Across the Bosphorus: The Foreign Policy of Turkey” (Urë përtej Bosforit: politika e 
jashtme e Turqisë), Baltimor, 1971, si dhe “The Turkish Straits and NATO” (Ngushticat 
e Turqisë dhe NATO-ja), Stanford, Kaliforni, 1952; R. J. Kerner dhe N. H. Howard, “The 
Balkan Conferences and the Balkan Entente, 1930 – 5” (Konferencat ballkanike dhe 
Antanta e Ballkanit, 1930 – 5), Berkli, Kaliforni, 1936; H. N. Howard, “Turkey, the 
Straits and U.S. Policy” (Turqia, ngushticat dhe politka e SHBA), Uashington, D.K., 
Departamenti i Shtetit, 1947; E. dhe T. Aghjon, “Actes de Montreux” (Aktet e Monrosë), 
Paris, 1937; S. R. Sonyel, “Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika” (Lufta turke për 
pavarësi dhe politika e jashtme), I, Ankara, 1973; A. E. Montgomery, Allied Policies in 
Turkey from the Armistice of Mudros, 30th October, 1918 to the Treaty of Lausanne, 24th 

July 1923” (Politikat e aleatëve në Turqi nga armëpushimi i Mondrosit të 30 dhjetorit, 
deri në traktatin e Lozanës, 24 korrik 1923), disertacion Ph.D. i pabotuar, Universiteti i 
Londrës, 1969; Salahi (Sonyel) Ramadan, “The Foreign Policy of the Turkish 
Nationalists, 1929 – 1923” (Politika e jashtme e nacionalistëve turq, 1919 – 1923), 
disertacion Ph.D. i pabotuar, Universiteti i Londrës, 1971; A. Akşin, “Atatürk’ün dış 
politika ilkeleri ve diplomasisi” (Parimet e politikës së jashtme dhe diplomacia e 
Ataturkut), 2 pjesë, Stamboll, 1964 – 1966; Yusuf Hikmet Bayur, “Türkiye Devletinin dış 
siyasası” (Politika e jashtme e shtetit turk), Stamboll, 1938, bot. i dytë, 1942; R. S. 
Burçak, “Türk-Rus-İngiliz münasebetleri, 1791 – 1941” (Marrëdhëniet turko-ruso-
angleze, 1971 – 1941), Stamboll, 1946; L. J. Gordon, “American Relations with Turkey, 
1830 – 1930: An Economic Interpretation” (Marrëdhëniet amerikane me Turqinë, 1830 – 
1930: një interpretim ekonomik), Filadelfia, Pensilvani 1932; A. N. Kurat, “Türk-
Amerikan münasebetlerine kısa bir bakış, 1800 – 1959” (Një vështrim i shkurtër mbi 
marrëdhëniet turko-amerikane, 1800 – 1959), Ankara, 1952; H. F. Gürsel, “Tarih 
boyunca Türk-Rus ilişkileri” (Marrëdhëniet turko-ruse përgjatë historisë), Stamboll, 
1968; H. W. Hartman, “Die auswärtige Politik der Türkei, 1923 – 1940” (Politika e 
jashtme e Turqisë, 1923 – 1940); Haluk Ülman, “Türk-Amerikan diplomatik 
münasebetleri, 1939 – 1947” (Marrëdhëniet diplomatike turko-amerikane, 1939 – 1947), 
Ankara, 1961; A. Gündüz Ökçün, “A Guide to Turkish Treaties, 1920 – 1964” (Udhëzues 
i traktateve turke, 1920 – 1964), Ankara, 1966; R. L. Daniel, “American Philanthropy in 
the Near East, 1820 – 1960” (Bamirësia amerikane në Lindjen e Afërme, 1820 – 1960), 
Athinë, Ohajo, 1970; J. A. DeNovo, “American Interests and Policies in the Middle East, 
1900 – 1939” (Interesat dhe politikat amerikane në Lindjen e Mesme, 1900 – 1939), 
Mineapolis, Minesota, 1963; D. H. Finnie, “Pioneers East: The Early American 
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Experience in the Middle East” (Lindja e pionierëve: Përvojat e hershme amerikane në 
Lindjen e Mesme), Kembrixh, Masaçusets, 1967; J. L. Grabitt, “Protestant Diplomacy 
and the Near East: Missionary Influence on American Policy, 1810 – 1927” (Diplomacia 
protestante në Lindjen e Afërme: ndikimi i misionarëve mbi politikën amerikane, 1810 – 
1927), Mineapolis, Minesota, 1971; G. S. Harris, “The Troubled Alliance: The United 
States and Turkey: Their Problems in Historical Perspective, 1945 – 1971” (Aleanca e 
trazuar: SHBA dhe Turqia: problemet e tyre në këndvështrimin historik, 1945 – 1971), 
Stanford, Kaliforni, 1972; dhe R. R. Trask, “The United States Response to Turkish 
Nationalism and Reform, 1914 – 1939” (Përgjigjja e SHBA ndaj nacionalizmit turk dhe 
reformës, 1914 – 1939), Lajden, 1971. 
 
Për politikën dhe problemet e Turqisë që nga viti 1960, shih: Jacob M. Landau, “Radical 
Politics in Modern Turkey” (Politika radikale në Turqinë moderne), Lajden, 1974; Suna 
Kili, “1960 – 1975 Döneminde Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler” (Zhvillimet në 
Partinë Republikane Popullore në periudhën 1960 – 1975), Stamboll, 1976. C. H. Dodd, 
“Politics and Government in Turkey” (Politika dhe qeverisja në Turqi), Mançerster, 
Angli, 1969; Ahmet Taner Kışlalı, “Forces politiques dans la Turquie moderne” (Forcat 
politike në Turqinë moderne), Ankara, 1968; L. L. dhe N. P. Roos, “Managers of 
Modernization: Organizations and Elites in Turkey, 1950 – 1969” (Administrues te 
modernizimit: organizata dhe elita në Turqi, 1950 – 1969), Kembrixh, Masaçusets, 1971. 
Përshkrimet më të përdorura të Turqisë janë: Richard N. Robinson, “Investment in 
Turkey: Basic Information for United States Businessmen” (Të dhëna themelore për 
afaristët nga SHBA), Uashington, D.K., Departamenti i Tregtisë, 1956; T. D. Roberts e të 
tjerë, “Area Handbook for the Republic of Turkey” (Doracak i zonës për Republikën e 
Turqisë), U.S. Government Printing Office, prill, 1970; “Nagel’s Encyclopedia Guide: 
Turkey”, Nju Jork, 1969, si dhe botimet e mëvonshme; Hachette World Guides, 
“Turkey”, Paris, 1960 dhe 1970; dhe Shell Company of Turkey Ltd., “Motorist Guide to 
Turkey” (Udhëzues motoristik i Turqisë), Stamboll, pa datë. Pa dyshim, udhëzuesi më i 
mirë për Stambollin është: Hilary Sumner-Boyd dhe John Freely, “Strolling Through 
Istanbul: A Guide to the City” (Duke shëtitur nëpër Stamboll: udhëzues për në qytet), 
Redhouse Press, Stamboll, 1972. Mes udhëzuesve më të vjetër, Ernest Mamboury, 
“Istanbul Touristique” (Stamboll, bot. më i fundit, 1951) dhe “Ankara Touristique” kanë 
vlera të veçanta. Të vetmet plane të hollësishëm të qytetit të Stambollit mund të gjenden 
në: İstanbul Belediyesi, “İstanbul Şehir Rehberi, 1971” (Udhëzues i qytetit të Stambollit, 
1971), Stamboll, 1972. I vjetëruar në disa drejtime, por që mbetet, megjithatë, klasik për 
nga mënyra e trajtimit, është: Great Britain, Naval Intelligence Division, “Geographical 
Handbook Series: Turkey” (Seria e doracakëve gjeografikë: Turqia), 2 vëllime, Londër, 
1942. 
 
Të dhënat statistikore më të reja mund të nxirren nga botimet e Insitutit Shtetëror të 
Statistikave (Devlet İstatistik Enstitüsü) në Ankara, përfshirë botimin e tij “Türkiye 
İstatistik Yıllığı” (Vjetari Statistikor i Turqisë), shkurtuar në këtë vepër në formën IY, me 
botimet më të fundit që u përkasin viteve 1963, 1964 – 1965, 1968, 1971, 1977, botimin 
tjetër “Aylık İstatistik Bülteni” (Buletini mujor i statistikave), si dhe një radhë të gjatë 
monografish të specializuara. “Raporti Vjetor” i Bankës Qendrore të Turqisë dhe 
“Review of Economic Conditions”, nxjerrë nga Türkiye İş Bankası (Banka Turke e 
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Biznesit), që të dy të botuar si në anglisht, ashtu edhe në turqisht, janë tejet të vlefshëm. 
Ligjet dhe dekretet qeveritare botohen çdo ditë në “T.C. Resmî Gazete” (Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Turqisë) nga zyra e kryeministrit. 
 


