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4.5. OSMANLI DEVLETI’NDE DARBELER

 Sultan Abdülaziz’in Darbe ile Tahttan 

İndirilmesi

 Sultan Abdülaziz 1861’de, 31 yaşında 

Osmanlı tahtına geçti. Osmanlı devlet 

yöneticileri yeni hamleler ile devleti 

yeniden güçlenmeye çalışıyordu. Sultan 

Abdülaziz’in ağabeyi Sultan Abdülmecit, 

1839’da Tanzimat Fermanı’nı ilan ederek 

Osmanlı Devleti için modernleşme ve 

güçlenme yolunu açtı. 

27.03.2020www.tariheglencesi.com



 Tanzimat Dönemi’nde devlette 

birçok yeni reform yapılmıştı ama 

diğer yandan, 1854’te başlayan dış 

borçlanma, devlet için büyük bir 

tehlike hâline gelmişti. Sultan 

Abdülaziz 1861’de padişah 

olduğunda, herkes kendisinden çok 

şey bekliyor, özellikle de ülkeyi dış 

borçlanmanın getirdiği bataklıktan 

kurtarmasını istiyordu. 
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 Sultan Abdülaziz bu amaçla birçok 

faaliyette bulundu. Bu dönemde 

dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı 

olarak yelkenli gemilerin yerini buharlı 

ve zırhlı savaş gemileri almaya başladı. 

Sultan Abdülaziz bu fırsatı 

değerlendirip güçlü bir donanma 

oluşturdu. Osmanlı Devleti sayısal 

bakımdan İngiltere’den sonra dünyanın 

ikinci büyük donanmasına sahip oldu.
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 Abdülaziz, padişahlığı döneminde, Avrupa’daki gelişmeleri bizzat 

görmek amacıyla bir Avrupa seyahati de yaptı. (1867). Abdülaziz 

seyahat dönüşü gördüklerini kendi ülkesinde uygulamak için çabaladı. 

Rumeli’de büyük çaplı demir yolları yatırımına girişti. 
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 Hükümdarlığı zamanında yeraltı 

treni (metro) ve tramvay ilk defa 

Osmanlı Devleti’ne geldi. 

Demir yolları yatırımlarıyla ülke 

ekonomisinin kalkındırılması 
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 Eğitim alanında Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) açıldı 

(1868). Yeni eğitim kanunuyla eğitimin ülke genelinde 

yaygınlaştırılmasına çalışıldı. Sultan Abdülaziz icraatlarına Ali ve 

Fuat Paşalar her bakımdan yardımcı oldular. Bütün bu iyi 

gelişmelere rağmen ülkenin dış borçları ödenemez hâle gelmişti. 

Fuat ve Ali paşaların ölümleriyle Sultan Abdülaziz en önemli 

destekçilerini kaybetti.
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 1871’den sonra devlet adamları arasında 

Abdülaziz aleyhtarları çoğaldı. Sadrazam 

Mütercim Rüştü Paşa, Serasker Hüseyin 

Avni Paşa, Adalet Nâzırı Mithat Paşa ve 

Şeyhülislam Hayrullah Efendi’den oluşan 

dörtlü, Sultan Abdülaziz’e karşı ittifak 

yaptı. Bu dört kişi aynı hükûmette görev 

yapmaya başlamış ve Sultan Abdülaziz’in 

tahttan indirilmesi için faaliyetlere 

girişmişlerdi. Bunlardan özellikle Hüseyin 

Avni Paşa, Sultan Abdülaziz’e karşı intikam 

hırsıyla doluydu. 
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Serasker 

Hüseyin Avni Paşa



 Isparta’ya sürülmesinin intikamını almak 

istiyordu. Sultan Abdülaziz’e bağlı 

komutanları İstanbul’dan uzaklaştırdı. 

Padişahın tahttan indirilmesi ile ilgili 

planını diğer komutanlara ve hükûmet 

üyelerine kabul ettirdi. Ordunun yönetimi 

elinde olduğu için, 30 Mayıs 1876’da 

Abdülaziz’in bulunduğu Dolmabahçe 

Sarayı’nı karadan ve denizden kuşattı. 

Sultan Abdülaziz tahttan indirilerek 

yerine V. Murat Osmanlı Devleti tahtına 

çıkarıldı.
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 İhtilalciler Sultan Abdülaziz’i, Topkapı 

Sarayı’na götürdü. 4 Haziran 1876 

Pazar sabahı, Sultan Abdülaziz 

odasında bilekleri kesilmiş hâlde 

bulundu. Sultan Abdülaziz’in ölümü 

halk arasında büyük üzüntüye neden 

oldu. Aradan beş yıl geçtikten sonra 

Maliye Nâzırı Mahmut Celalettin Paşa, 

Sultan II. Abdülhamit’e bir tezkere 

göndererek Abdülaziz’in katledilmiş 

olduğunu ileri sürdü. 
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 Bunun üzerine II. Abdülhamit’in 

emri ile olayın araştırılmasına 

başlandı. Yıldız Sarayı’nda bir 

mahkeme kuruldu. Yapılan 

duruşmalar sonucunda Sultan 

Abdülaziz’in intihar etmediği, 

kasıtlı olarak öldürüldüğü ortaya 

çıktı. Suçlulardan bazıları idam 

edilirken bazıları ise sürgüne 

gönderildi.
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Mithat Paşa



31 Mart Darbesi

 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı Osmanlı ülkesinde 

coşku ile karşılanmıştı ancak eski dönemin yüksek memurları ve 

alaylı subaylar kendilerine zarar geleceği düşüncesiyle oldukça 

rahatsız olmuşlardı. Meşrutiyet’in ilanında etkin bir rol oynayan 

İttihat ve Terakki Cemiyeti devletin en önemli siyasi gücü oldu. 
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 Avrupa’nın büyük bir savaşa doğru sürüklendiği bu dönemde İttihat ve 

Terakki liderleri devletin çöküşünü önlemek istiyorlardı ancak olaylar 

ittihatçıların istediği şekilde gelişmiyordu. Meşrutiyet’in ilanından kısa 

bir süre sonra Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi, Avusturya 

Macaristan’ın, Bosna-Hersek’i topraklarına kattığını açıklaması ve Girit 

Meclisi’nin Osmanlı’dan ayrılarak Yunanistan’a bağlanma kararı alması 

sürecin bozulmasına sebep oldu. 27.03.2020www.tariheglencesi.com



 Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu iç ve dış kargaşa bu 

olumsuz tablonun ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Dönemin 

karmaşa ortamı içinde muhalefet de siyasi partiler oluşunca 

taraflar arasındaki sürtüşmeler arttı. Yenilenen seçimlerde İttihat 

ve Terakki Cemiyeti mecliste çoğunluğu kazandı. 
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 Cemiyet artık devlet işlerine müdahale etmeye başlamıştı. 13 Şubat 

1909’da Kâmil Paşa meclisten güvenoyu alamayınca istifa etti. Bundan 

sonra iktidar muhalefet ilişkileri iyice gerildi. İttihat ve Terakki, devlet 

kadrolarında tasfiyeye başladı. II. Abdülhamit Dönemi’nde önemli 

mevkilerde olan birçok kişi memuriyetten çıkarıldı. İşten çıkarılanların 

yerine İttihatçıların getirilmesi güven ortamının bozulmasına sebep oldu.
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Kâmil Paşa 



 II. Meşrutiyet’in ilanı üzerine 

İstanbul’a dönerek “Serbestî” 

gazetesinin başına geçen Hasan 

Fehmi, yazılarında İttihat ve 

Terakki’yi sert bir dille eleştirdi. 

İttihatçılar, Hasan Fehmi’yi susturmak 

için gazeteye tehdit mektupları 

gönderdiler. Hasan Fehmi bütün 

korkutmalara ve tehditlere rağmen 

İttihat ve Terakki’yi sert bir dille 

eleştirmeye devam etti. 
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 Hasan Fehmi, 6 Nisan 1909 akşamı 

Galata Köprüsü üzerinde vurulunca 

cinayeti işleyenlerin ittihatçılar olduğu 

düşünüldü. Hasan Fehmi cinayeti 

ayaklanmanın fitilini ateşledi. 8 Nisan 

günü çıkan gazeteler ittihatçılara ateş 

püskürüyordu. Hasan Fehmi Bey’in 

başyazarlığını yaptığı Serbestî Gazetesi 

“Basın Özgürlüğünün İlk Kurbanı Hasan 

Fehmi Bey’in Ruhuna Fatiha.” başlığıyla 

çıktı.
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 İttihat ve Terakki’nin muhaliflerinden 

İkdam Gazetesi Başyazarı Ali Kemal 

Bey’in Mülkiye Mektebi’nde Hasan 

Fehmi cinayetiyle ilgili yaptığı 

konuşma öğrencileri galeyana getirdi. 

Dönemin üniversite öğrencileri okulun 

bahçesine çıkıp hükûmet aleyhtarı 

sloganlar atmaya başladılar. 

Öğrenciler bağırıp çağırarak 

Bâbıâli’ye yürüdüler.
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 Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa,

öğrencilerin isteği üzerine bizzat dışarı 

çıkarıp “Katiller bulunacaktır.” 

diyerek gençleri sakinleştirmeye 

çalıştı ancak kalabalık daha sonra 

Mebusan Meclisi’ne gidip Meclis 

Başkanı Ahmet Rıza’dan katillerin 

bulunmasını istedi. Öğrenciler ile 

Ahmet Rıza Bey arasında tartışma 

çıkınca güvenlik güçleri kalabalığın 

etrafını çevirdi ve öğrenciler dağıldı.
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 Cenazenin kaldırılacağı gün büyük bir 

kalabalık vardı. On binlerce kişi 

cenazedeydi. Üniversite öğrencileri, 

subaylar, dervişler Hasan Fehmi Bey’in 

cenazesini kaldırmaya gelmişlerdi. 

Cenaze töreni ittihatçı muhaliflerinin 

bir gövde gösterisine dönüştü. 

İttihatçılara karşı duyulan öfke ve 

kızgınlık cenazeyle iyice artmıştı. 

Bütün bu olayların sonucunda “31 Mart 

Vakası” meydana geldi. 
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 31 Mart Vakası, esas itibariyle siyasî ve askerî bir isyandır. 

Selanik’ten İstanbul’a Meşrutiyet’in muhafızı olarak getirilmiş olan 

avcı taburu erleri, subaylarını hapsederek 12/13 Nisan gecesi 

ayaklandılar. İsyan eden askerler Sultanahmet Meydanı’nda 

toplandılar.
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 Sayıları üç bini bulan asiler Mebusan Meclisi önüne gelerek şu 

isteklerde bulundular:

 • Şeriat hükümleri kesin olarak yürütülmeli.

 • Bu hareketlerinden dolayı sorumlu tutulamayacakları üzerine 

kendilerine mühürlü senet verilmeli.

 • Harbiye Nazırı Rıza Paşa ile Mebuslar Meclisi Başkanı Ahmet 

Rıza görevden alınmalı.

 • Mevcut üst rütbeli subaylar görevden alınmalı.

 • Şeriat yolunda yapılan her ayaklanma toplar atılmak sureti ile 

kutlanmalı.
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 Ayaklanmayı başlatan ve yürütenler görünürde avcı taburlarına 

mensup çavuşlar ve erlerle onlara sadık bazı medreseli öğrencilerdi 

ancak onların arkasında Ahrar Fırkası’na mensup politikacılar hatta 

bazı milletvekilleri, Prens Sabahattin Bey takımı, İttihad-ı 

Muhammedî Fırkası, bazı gazeteler ve yazarlar yer almaktaydı. 
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 Bütün bu kuruluşları bir araya getiren tek neden İttihat ve 

Terakki’ye olan düşmanlıklarıydı. İsyanın devamı süresince 

Ayasofya ve Meclis-i Mebusan çevresi asilerin merkezî hâline 

gelmişti. İstanbul’daki isyan Selanik’te bulunan İttihat ve Terakki 

Cemiyeti merkezine “Meşrutiyet mahvoldu.” şeklinde bildirildi. 
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 Bunun üzerine hazırlanan Hareket Ordusu birlikleri 23- 24 

Nisan’dan itibaren İstanbul’a girmeye başladı. Hareket 

Ordusu’nun duruma hâkim olmasından sonra meclis tekrar 

Sultanahmet’teki parlamento binasında çalışmaya başladı. 
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 Meclisin 27 Nisan 1909’daki 

oturumunda ayaklanmada etkisi 

olduğu gerekçesiyle hakkında fetva 

çıkarılan II. Abdülhamit’in tahttan 

indirilmesine ve yerine Veliaht 

Mehmet Reşat’ın padişah olmasına 

karar verildi. Olaylarla ilişkisi 

ispatlanamayan II. Abdülhamit’e, 

tahtan indirildiği Yıldız Sarayı’nda 

tebliğ edildi. 31 Mart Olayı Sultan 

II. Abdülhamit Dönemi’nin 

kapanmasına neden oldu.
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 Bâbıâli Baskını

 23 Temmuz 1908 tarihinde ilan edilen II. Meşrutiyet ile İttihat ve 

Terakki Cemiyeti ülke kaderine hâkim bir konuma gelmişti. Her 

ne kadar Meşrutiyet’in ilk dönemlerinde İttihat ve Terakki 

mensupları bütünüyle hükûmetlerde yer almadılarsa da Cemiyet 

geri planda etkiliydi. 31 Mart Ayaklanması sonucu, II. 

Abdülhamit, tahttan indirildi (27 Nisan 1909). Yerine, padişahlığı 

süresince hükûmet işlerine pek karışmayan V. Mehmet Reşat 

getirildi. 
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 Bu gelişmeyle İttihat ve Terakki ülke 

yönetimine tamamen hâkim oldu. Hüseyin 

Hilmi Paşa’dan sonra, İttihat ve Terakki’nin 

isteğiyle Roma Büyükelçisi İbrahim Hakkı 

Paşa sadrazam oldu ve yeni hükûmet kuruldu. 

1910 ve 1911 yıllarında iktidar muhalefet 

ilişkileri gerginliğini sürdürdüğü gibi 

Arnavutluk’ta çıkan isyan da hükûmeti çok 

uğraştırdı. 1911 Haziran’ında Sultan Reşat, 

Rumeli seyahatine çıkarıldı ve bu şekilde 

asilerin tepkisi önlenmeye çalışıldı.
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 1911’de İtalya, Osmanlı Hükümeti’ne 

bir nota vererek Trablusgarp ve 

Bingazi’nin kendisine bırakılmasını 

istedi ve Osmanlı Devleti’ne savaş ilan 

ederek Trablusgarp’a saldırdı. Bu 

durum Osmanlı Devleti’nde sadrazam 

değişikliğine sebep oldu. Osmanlı 

Devleti’nin içinde bulunduğu iç 

çekişme ve Balkan Savaşı’nın çıkması 

Trablusgarp’ın İtalya’ya bırakılmasına 

neden oldu.
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 II. Meşrutiyet’in ilanında ordu içindeki ittihatçı subayların eylemleri 

büyük rol oynamıştı. İttihat ve Terakki, ordu içindeki hâkimiyetini 

artırabilmek için II. Abdülhamit Dönemi’nin yaşlı subaylarını 

görevlerinden uzaklaştırmaya başladı. Bu subaylara alaylı deniyor 

ve yerlerine mektepli olarak adlandırılan genç subaylar atanıyordu. 
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 Genç subayların aynı zamanda ittihatçı olmalarına da özen 

gösteriliyordu. Dolayısıyla kısa bir süre içinde orduda ikilik baş 

göstermiş, subaylar “sizden, bizden” şeklinde ayrıma tabi 

tutulmuştu. 1912’de dört Balkan devleti: Yunanistan, Sırbistan, 

Bulgaristan ve Karadağ aralarında ittifak oluşturup Osmanlı 

Devleti’ne saldırdılar.
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 Osmanlı Devleti kendisinden kısa bir süre 

önce ayrılan bu küçük devletlere yenildi. 

Bu yenilginin en önemli sebebi ordu 

mensuplarının siyasi çekişmeleriydi. 

Balkan Savaşı’ndaki başarısızlık hükûmet 

değişikliğine sebep oldu. Gazi Ahmet 

Muhtar Paşa kabinesi istifa etti ve yeni 

kabineyi İttihat ve Terakki ile yıldızı 

barışmayan Kâmil Paşa kurdu. Kâmil Paşa 

hükûmeti zamanında da Balkan Savaşı’nın 

kötü gidişatı devam etti. Bulgar orduları 

Çatalca önlerine kadar geldi.
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 Makedonya elden çıktı. Selanik, Yunanlıların eline geçti. Bulgar 

kuşatması altındaki Edirne’de Şükrü Paşa olağanüstü bir direniş 

mücadelesi verdi. Avrupalı büyük devletlerin İstanbul’daki 

temsilcileri 17 Ocak 1913’te Osmanlı Devleti’ne verdikleri bir nota 

ile Edirne’nin terk edilmesini, aksi hâlde savaşın yeniden 

başlayacağını bildirdiler. Kâmil Paşa, Edirne’nin verilmesi

taraftarıydı. İttihatçılar ise Osmanlı Devleti’nin toprak terk 

etmesinin ancak parlamento kararı ile mümkün olduğunu 

savundular. 
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 İttihatçılar bu hususta asker ve halk arasında şiddetli bir 

propaganda yaptılar. Parlamento ise 17 Ağustos 1912’de kapatıldı 

ve bir daha toplanmadı. Kâmil Paşa hükûmeti 20 Ocak 1913’te 

Âyan Meclisi üyeleri ile ileri gelen mülkî ve askerî devlet 

adamlarından oluşan bir heyetle büyük bir toplantı yaptı. 

Toplantıda, bazı dinî ve medeni hakların korunması şartıyla 

Edirne’nin verilmesinin daha doğru olacağı fikri çoğunluk 

tarafından kabul edildi.
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 İttihatçılar hükûmetin icraatlarını 

beğenmediklerini padişaha bildirerek 

hükûmet değişikliğini istediler fakat 

olumsuz cevap aldılar. Enver Bey ve 

Talat Bey başta olmak üzere İttihat ve 

Terakki ileri gelenleri aralarında gizli 

toplantılar yaparak gidişata müdahale 

etmeye karar verdiler. Buna göre 

Bâbıâli’ye bir baskın düzenlenip 

Kâmil Paşa Hükûmeti düşürülecekti.
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 23 Ocak 1913’te Enver Bey’in 

başında olduğu bir grup Bâbıâli’deki 

hükûmet merkezine doğru harekete 

geçti. Yanında İttihat ve Terakki’nin 

militan kadrosu yaya olarak yürüyor, 

grup “Yaşasın Enver Bey, yaşasın 

millet” diye bağırarak ilerliyordu. 

Enver Bey ve arkadaşları hiçbir 

zorluk çekmeden Bâbıâli’ye girmeyi 

başardı. 
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 Baskın başarılı olup sadece birkaç kişinin 

gösterdiği direniş de kırılınca Talat Bey 

ve Enver Bey, Sadrazam Kâmil Paşa’nın 

odasına girdiler. Kâmil Paşa’dan istifa 

etmesini istediler. Paşa, harp hâlinde 

olunması sebebiyle mevcut zorluklardan 

ve devletin maruz kalacağı tehlikelerden 

söz ederek nasihatte bulunmaya çalıştı 

fakat Talat Bey sert bir sesle “İstifa, 

istifa” diye bağırarak Kâmil Paşa’ya 

başka alternatifinin olmadığını hatırlattı.
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Talat Bey 



 Talat ve Enver Beylerin ikazı üzerine 

Kâmil Paşa, ahali ve askerlerden gelen 

teklif üzerine istifa ettiğini bildirdi. 

Dışarıda kalabalık artmış, İttihatçıların 

meşhur hatibi Ömer Naci etrafına 

topladığı insanlara: “Edirne elden 

gidiyor, din elden gidiyor, vatan elden 

gidiyor” sloganlarının hâkim olduğu 

bir konuşma yapmaya başlamıştı. Bu 

sırada Enver Bey elinde istifa 

mektubu ile hükûmet binasından çıktı.
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 Kalabalığa hitaben kısa bir konuşma 

yaparak “Kabinenin istifa ettiğini, 

kendisinin de saraya gidip istifayı 

padişaha arz edeceğini, yeni kabinenin 

Mahmut Şevket Paşa tarafından 

kurulacağını” bildirdi. İttihat ve 

Terakki Partisi’nin yaptığı bu hükûmet 

darbesi sonucunda Sadrazam Mahmut 

Şevket Paşa başkanlığında yeni kabine 

oluşturuldu (1913).
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Mahmut Şevket Paşa 



 Bâbıâli Baskını, Talat Paşa’nın, Enver Paşa’nın, Ömer Naci’nin ve 

diğer ittihatçılar kendi cemiyetlerini iktidara getirmek istedikleri 

için yapıldı ve Kâmil Paşa Hükûmeti devrildi. Bâbıâli Baskını 

siyasi tarihimizin hükûmet darbelerinden biri olarak tarih sahnesine 

geçti. 1912’ye kadar iktidarı denetleyen bir güç olan İttihat ve 

Terakki, Bâbıâli Baskını ile tek başına iktidar olmuş ve fiilen tek 

parti hâlini almıştı.
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 Darbelerin Kaybettirdiği Topraklar

 Osmanlı Devleti’nde XIX ve XX. yüzyılda meydana gelen 

darbeler devletin iç ve dış politikada güç kaybetmesine sebep 

oldu. Sultan Abdülaziz’in bir darbe sonucu indirilmesi büyük 

kargaşaya sebep oldu. Balkanlar’daki gayrimüslim halk, Avrupalı 

devletlerin de desteği ile ayaklandı. Osmanlı Devleti 

ayaklanmaları bastırmakta zorlandı. Darbenin yöneticiler ve halk 

üzerindeki etkisi uzun süre devam etti. Rusya fırsattan istifade 

ederek Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. 
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 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı’nı (93 Harbi) Osmanlı kaybetti. 

Yapılan Berlin Antlaşması sonucunda Sırbistan, Karadağ ve 

Romanya’ya bağımsızlık verildi. Osmanlı Devleti büyük toprak 

kayıpları yaşadı. I. Meşrutiyet’in ilanından sonra devlet yöneticileri 

rehavete kapıldılar. Bu rehavet sonucunda dış siyasete gereken 

önem verilmedi.
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 Bosna ve Hersek bu dönemde adeta unutulmuştu. Sait Halim Paşa 

ve ondan sonra gelen Kamil Paşa hükümetleri de Bosna ve Hersek 

hakkında herhangi bir adım atmadı. Mebus seçimleri gündeme 

gelince İstanbul gazeteleri Bosna ve Hersek’in de seçimlere 

katılmaları gerektiği yönündeki yazılarından sonra Bosna ve 

Hersek gündeme gelmeye başladı. Viyana gazeteleri 1908 

sonlarından itibaren Avusturya’nın Bosna ve Hersek’i almaya 

çalıştığı yönünde haberler yazmaya başladılar. 
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 Bu haberler İstanbul basınına yansıyınca 

Sadrazam Kamil Paşa bir demeç yayımladı. Bu 

demeçte; “Avusturya-Macaristan 

Hükümeti’nin dünya barışını bozmak suretiyle 

uygarlık âlemine karşı büyük bir sorumluluk 

yüklenmek hareketinde bulunmayacağına 

eminiz” diyordu. Bu demeçten kısa bir süre 

sonra Avusturya-Macaristan İmparatoru Bosna 

ve Hersek’in Avusturya topraklarına ilhak 

edildiğini ilan etti. Bu haberin duyulmasından 

bir gün sonra Bulgaristan bağımsızlığını ilan 

etti.
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Sadrazam Kamil Paşa 



 Osmanlı Devleti, hükûmet değişikliği, Meşrutiyet’in ilanı ve seçim 

çalışmalarıyla uğraşırken toprak kaybetmeye devam ediyordu. Bu 

sırada Girit’in Yunanistan’a bağlanma sorunu baş gösterdi. Girit 

Hristiyanları Kandiye’de toplanarak, Girit’in Yunanistan’a 

katıldığını duyurdular. Bundan sonra Girit Meclisi toplanıp Yunan 

idaresinin kurulmasına kadar adayı yönetmek üzere altı kişilik bir 

yönetim komitesi kurdu. 
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 Ayaklanma Komitesi Başkanı Venizelos bu komitenin de üyeleri 

arasında yer aldı. Girit Meclisi’nde bundan başka, özerklik 

fermanları bir tarafa bırakılarak Yunan Anayasası kabul edildi ve 

Türk bayrağının yerini Yunan bayrağı aldı.
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 Balkan savaşlarının başlaması Osmanlı Devleti toprağı olan Arnavutluk’ta 

huzursuzlukların artmasına sebep oldu. Avrupalı devletler Arnavutluk 

üzerindeki emellerini uygulamaya başladılar. 1913 yılında kabul edilen bir 

tasarı ile Arnavutluk muhtar bir devlet ilan edildi. Arnavutluk prensi 

Avrupa devletleri tarafından seçilecekti. Arnavutluk tarafsız hâle 

getirilerek tarafsızlığı da Avrupa devletlerinin garantisi altına alınmıştır. 
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 Yine bu antlaşmaya göre Arnavutluk’un yönetimi ve maliye işleri bir 

Arnavut delege tarafından asayişi ise İsveç subaylarının 

komutasında uluslararası bir jandarma tarafından sağlanacaktır. 

Yaşanan bu süreç Arnavutluk’un Osmanlı Devleti’nden ayrılmasına 

neden oldu.
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