


The Laramans: The Exle of the Crypto Chrstan Albanans to Mhalc (16-1)
Abstract  The 19th century for the Ottoman Empre was a perod n whch hope-
less measures were taken n desperate tmes. Wth the mplementaton of the Tanz-
mat Edct, t was accepted that a new era had started n the Ottoman Empre. The 
Ottoman Empre had dffculty n keepng up wth ths perod. As a matter of fact, 
ths new era has brought new poltcal problems. Especally the Serban and Greek 
revolts turned the Balkan communtes nto a bomb recaly to explode. The Tanz-
mat Edct declared n ths perod was unable to reduce ths tenson n the socety. In 
ths contect, those who had hdden relgon exposed themselves after the Tanzmat 
Edct. Ths attracted a harsh response from the conservatve sector of the socety. 
The Government was a part of the effort to fulfll the requrements of the Tanzmat 
Edct. However, nether the conservatve party nor the European states were easy 
to satsfy. Ths artcle examnes the exposton of crypto-Chrstan Albanans and 
the followng events based on Ottoman archval documents, domestc and foregn 
sources.
Keywords: Crypto-Chrstans, Catholc, Albana, the Laramans, Balkans.

Giri

Osmanl Devleti, Tanzimat Ferman ile resmi olarak gayrimüslim vatan-
da larnn durumlarnda gerekli düzenlemelerin yaplmasn kabul etmi tir. Bu 
de i im a amasnda Avrupa�nn deste inin alnmasna gayret sarf edilmi  ve bu 
çabalarn neticesi olarak birçok sorunla u ra mak zorunda kalnm tr.1 Tanzimat 

* stanbul Üniversitesi Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi Enstitüsü.
 Bilal Erylmaz, Osmanl Devletinde Gayrimüslim Teb�ann Yönetimi, ( stanbul: Risale Yayn-

lar,  ), s.  .

, LV (  ),  - 



LARAMANLAR



döneminde Batl devletlerin Osmanl hükümetini ele tirdikleri konularn ba n-
da gayrimüslim vatanda larn hak ve özgürlüklerinin ihlali gelmi tir.2 Tanzimat 
Ferman ile imparatorlukta özellikle de gayrimüslimler arasnda baz eylerin de-
i ece i umudu do mu tur. Bu dü ünce din de i tirme hadiselerinin ve gizli din 

ta yanlarn gerçek dinlerini rahat bir ekilde ilan etmelerine neden olmu tur. Bu 
tarihten sonra gayrimüslim vatanda larn bu durumu Batl devletler ile Osmanl 
Devleti arasndaki sorun te kil eden ba lklardan biri olmu tur. 3

1839 Tanzimat Fermanyla kabul edilen zimmilerin Müslümanlarn baz hak-
larndan yararlanmalar ilkesi, pratikte bir slam ülkesinde ya ayan gayrimüslim-
lerin baz hususlarda er�i hukuka tabi olmalarnn do urdu u problemleri çö-
zümleyememi tir. Bu sorunlardan en önemlisi, Müslümanl  kabul eden gayri-
müslimlerin irtidadlar olmu tur. Bu konu Osmanl hükümetinin özellikle ngil-
tere ve Fransa�nn basks altnda tutulmasna neden olmu tur. slam fkhna göre, 
slam�dan dönen Müslüman erkekler ölümle cezalandrlrd. Do u tan Müslü-

manlara uygulanan bu kurala, Müslümanl  sonradan kabul edip herhangi bir 
nedenden dolay bu kararndan vazgeçen zimmiler söz konusu oldu unda, Batl 
devletler iddetli tepki göstermi lerdir.4 Batl güçler bu hadiselerde hükümetin 
iç hukuk kurallarn uygulamasna do rudan müdahale etmeye çal m tr.5 Bu 
do rultuda ngiliz Büyükelçisi Stratford Canning Fransz mevkida yla birlikte 

 Hiç üphesiz bu reform dönemini kendileri için frsat gören gayrimüslimler de olmu tur. 
Nitekim o vakte kadar dinini gizleyen ve eklen Müslümanl  kabul etmi  baz gizli Hris-
tiyan cemaatler asl dinlerini açklamakta bir saknca görmemi lerdir. rtidad vakalar bazen 
cemaatler, bazen de Müslümanl  kabul eden bir eski Hristiyan�n tekrar gerçek dinine 
dönmesi gibi olaylarla görülmeye ba lanm tr: lber Ortayl, Batlla ma Yolunda, ( stanbul: 
Merkez Kitaplar, ), s. .

 Tayyip Gökbilgin, �Tanzimat Hareketinin Osmanl Müesseselerine ve Te kilâtna Etkileri�, 
Belleten, XXXI/  (  ), s.  - ; Mustafa Emil Elöve, �Türkiye�de Din mtiyazlar�, An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XI/ -  (  ), s. - ; Mucize Ünlü, �Müslim-
Gayrimüslim li kilerinden Hareketle XIX. Yüzylda Balkanlarda Osmanl Yönetim Anlay : 
Vilâyât- Selâse Örne i�, Studies of The Ottoman Domain, /  ( ), s. - .

 Gülnihal Bozkurt, Alman- ngiliz Belgelerinin ve Siyasi Geli melerin I   Altnda Gayrimüslim 
Osmanl Vatanda larnn Hukuki Durumu (89-94), (Ankara: Türk Tarih Kurumu,  ), 
s. .

 Ali hsan Gencer, �Tanzimat Ferman�nn lan ve Tatbiki Meselesi��, 50. Ylnda Tanzi-
mat, ( stanbul: Aydnlar Oca ,  ), s. - ; Celal Erdönmez, � er�iyye Sicillerine Göre 
Tanzmat Dönemi�nde Kbrs�ta Bir rtidâd ve Tanassur Vakas�, Sosyal Bilimler Dergisi, X/  
( ), s. - ; Selahattin Öztürk, �Osmanl ç Hukukunda Zorunlu Bir Tehir (Mürted 
Maddesi)�, Osmanl Tarihi Ara trma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM),  ( ), s. 

- .
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dinden dönenlerin idam edilmesine dair maddenin yürürlükten kaldrlmas için 
çaba sarf etmi tir. Osmanl hükümeti ise mürtedlere uygulanan idam cezasnn 
mecburiyet-i dinîye ve hukuk- milliye gere i oldu unu büyükelçilere anlatmaya 
çal m tr.6 

19. yüzyln ba ndan beri hem iç hem de d  sorunlarla u ra mak zorunda 
kalan Osmanl hükümeti Avrupal devletlerin bu hassas durumdan istifade etme-
meleri için mürtedlere uygulanan idam cezasnn uygulanmasnda pek de gönüllü 
de ildi. Lakin bir yandan er�i hükümlerin bütün gerekleriyle tatbikini isteyen ve 
hiçbir müsamaha göstermeyen ulema di er yandan da yabanc devletlerin tazyik-
leri� Bunlara bir de yerel halk arasndaki mutaassp ki ilerin varl  da eklendi-
inde Osmanl hükümeti için olaylar içinden çklamaz bir hal alm tr. Bu yüzden 

hükümet için her iki kesimi de rahatsz etmeden ve halk da galeyana getirmeden 
soruna bir çözüm yolu bulmak hiç de göründü ü kadar kolay olmam tr.7 

Daha birkaç yl önce Srp ve Yunan isyanlarn gören bölge halk tekrar ayn 
skntlarn ya anmasndan korkmu  ve irtidad taleplerine iddetle kar  çkm -
tr.8 Bu da kâ t üzerinde Tanzimat gerekliliklerinin uygulanmaya ba lanm  ol-
masna ra men halk arasnda hala yeni döneme tam olarak uyum sa lanlmad-
n göstermi tir.

Yeni dönemin yeni sorunlarndan biri olan din de i tirme/gizli din ta ma 
olaylarna uygun dü en bir örnek de Tanzimat dönemi Osmanl Balkanlarnda 
ya anm tr. Katolik inancna geri dönen Müslüman (!) Arnavutlarn sürgünü-
nün anlatld  bu makalede Srp ve Yunan milliyetçilik isyanlarnn ya and  
bir dönemde din temelli bir hadisesinin nasl uluslararas bir sorun haline geldi i 
Osmanl ar iv belgelerine, yerli ve yabanc kaynaklara dayanlarak anlatlm tr. 
Makalede öncelikle Laraman hadisesinin diplomatik kanallar aracl yla günde-
me gelmesi izah edilmi , ardndan Osmanl hükümetinin Laramanlarn ma du-
riyetlerinin gidermesine dair çabalarna de inilmi  ve son olarak da Laramanlarn 
memleketlerine gönderilmesi anlatlm tr. 

 Ba bakanlk Osmanl Ar ivi (BOA), Hariciye Nezâreti Mektubi Kalemi Evrak (HR.MKT), 
/ .

 Re at Kaynar, Mustafa Re it Pa a ve Tanzimat, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, ), s. .
 Yunan isyan srasnda Tripoliçe�de . �e yakn Türk katledilmi tir. Rum isyanclar Türk 

mezarl n dahi kazp, kemikleri yakm tr. syanclar, Tripoliçe ku atmas srasnda Türk-
leri gayrete getiren Kad Halim Efendi�yi üzerine ya  dökerek katletmi tir: Ali Fuat Örenç, 
Balkanlarda lk Dram: Unuttu umuz Mora Türkleri ve Eyaletten Ba mszl a Yunanistan, 
( stanbul: Babali Kültür � BKY, ), s. .
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1. Uluslararas Bask ve Laramanlarn Gündeme Gelmesi

Arnavutluk�ta slamla ma sürecine bakt mzda gizli Katolikler (Laraman) 9 
ile kar la lmaktadr. Söz konusu ki ilerde Müslümanlk sadece isim de i ikli in-
den ibaret olmu tur. Laramanlar eklen Müslüman olmakla hem vergi yüküm-
lülüklerinden kurtulmak hem de makam ve ayrcalklar elde etmek istemi lerdir. 
Laramanlarda sadece erkekler Müslüman isimleri alm tr. Kadn ve çocuklarsa 
Hristiyan olarak hayatlarn devam etmi lerdir.10 

Laramanlarn saysnn gittikçe artmas üzerine Papa XIV. Benedict Lara-
manlarn ikircikli davran larnn önüne geçmek için Katoliklerin dinlerini gizle-
melerini, Müslüman isimler almalarn yasaklam tr. Laramanlarn bu ekilde bir 
hayat sürmelerinin önüne geçmek için de misyonerler görevlendirmi tir. Ayrca 
Papa bu emirleri yerine getirmeyenlerin dinsiz ilan edilece ini ve cenaze merasim-
lerinin de yaplmayaca n ilan etmi tir.11

Laramanlar 1837 senesinde din de i tirme te ebbüsünde bulunmu tur. An-
cak yerel Osmanl valisi tarafndan bu talepler iddetle bastrlm  ve bu ki iler 
vali tarafndan hapse atlm tr. Söz konusu ahslar hapiste i kence görmü  ve 
zorla sünnet ettirilmi lerdir. Laramanlar kararlarndan bu ekilde vazgeçirilmi -
lerdir. Bunu takiben Laramanlar yerel idareciler ve Müslüman din adamlar tara-
fndan serbest braklm , evlerine gönderilmi lerdir. Tanzimat�n Arnavutluk�ta 
uygulanmaya ba lamasndan sonra Laramanlar için din de i tirme ihtimali daha 
umut verici bir hal alm tr.12

 Gizli Hristiyanlara halk a znda �Laraman� yani boyanm  veya renkli denmekteydi. La-
ramanlar a rlkl olarak pek ve Kosova�da ya amaktayd. Peter Bartl, Milli Ba mszlk 
Hareketleri Esnasnda Arnavutluk Müslümanlar (88-9), çev. Ali Taner, ( stanbul: Bedir 
Yaynlar,  ), s. ; Stavro Skendi, The Albanian National Awakening, (Princeton: Prin-
ceton University, ), s. ; Nathalie Clayer, �The Myth Of Ali Pasha and The Bektashis: 
The Construction of an �Albanian Bektashi National History��, Albanian Identities: Myth 
and History, ed. Stephanie Schwandner-Sievers, Bernd J. Fischer, (Bloomington: Indiana 
University Press, ), s. - .

 Gaspër Gjini, Ipeshkvia Shkup-Prizren nëpër shekuj, (Ferizaj: Drita,  ), s. ; Gjergj 
Gashi, Vatikani dhe Arbëria, 00-9, (Tiranë: Onufri,  ), s. .

 Gjini, Ipeshkvia Shkup-Prizren nëpër shekuj, s. .
 Ger Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, (London: Hurst&Company, 

), s. - ; Albert Ramaj, �Laramanizmi apo kriptokrishtenizmi tek shqiptarët � 
përkatësisht në Kosovë në shek. XIX e XX�, Poeta nascitur, historicus fit. Ad honorem Zef 
Mirdita, ed. Albert Ramaj, ( St. Gallen: Albanisches Institut, Hrvatski institut za povijest, 

) s. - .
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Tanzimat Ferman�nn gerekliliklerinin Arnavutluk�ta uygulanmasna yöne-
lik ilk te ebbüsler 1844 senesinde ba lam tr. Yeni vergiler ve yöre halkn si-
lahszlandrmaya yönelik baz giri imlerle ba layan uygulamalar halktan büyük 
tepki görmü tür. Ksa sürede Üsküp�te ba layan isyan civar ehirlere de yaylm tr. 
Neticede Osmanl hükümetinin ald  askeri tedbirlerle isyan bastrlm tr. 1845 
yaznda Yakova�da asayi in sa lanmasyla birlikte yöre halkndan erkekler askere 
alnmaya ba land nda sadece Müslümanlara ça rda bulunulmu tur.13 Yaplan 
ça r sonras askere alnan iki Arnavut, kendilerinin aslnda Hristiyan oldu unu 
bu yüzden de askerlik mecburiyetlerinin olmad n beyan etmi lerdir. Bunlar 
Türk ve Müslüman ismi ta malarna ra men açkça Müslüman olduklarn ilan 
etmemi lerdir. Bunun üzerine Laramanlarn durumlarn tahkik etmek üzere me-
murlar görevlendirilmi tir. Memurlar Üsküp�ün kuzeyinde yer alan Srpska Crna 
Gora�ya ba l Bin a, Stublla, Vernakola ve Karada /Letnicë köylerinde yaptklar 
incelemeler sonunda ad geçen köy halklarnn papazlar ile birlikte kendilerinin 
Hristiyan olduklarn ilan etmelerine ahit olmu lardr.14

Ya ananlarn ardndan Kasm 1845 tarihinde Bin a, Stublla, Vernakola 
ve Karada /Letnicë�deki 25 Arnavut aile Katolik olarak tannmalar için Gilan 
Bey�ine gitmi tir.15 Gilan Bey�i onlarn neden dinden döndüklerini sordu unda 
onlarn cevab u ekilde olmu tur: Çünkü Biz Muhammed�e hiç uymadk! Arnavut 

 Noel Malcolm, Kosova: Balkanlar Anlamak çin, ( stanbul: Sabah Kitaplar, ), s. -
; Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, s.  ; Skendi, The Albanian 

National Awakening, s. .
 Bartl, Milli Ba mszlk Hareketleri, s. . Pri tine, Prizren, Yakova, pek ve Gilan kaza-
lar ahalisinden gizli olarak Hristiyan ayinlerini yapan ve bu dine tabi olan yakla k  
Arnavut aile �müsaade-i vesileden istifade ile dinleri alenan ikrar itmek� istemi lerdir. Gi-
lan Katolikleri irtidad ettiklerinde Üsküp�te Vali Selim Pa a tarafndan hapsedilmi lerdir. 

kodra�da ya ayan Avusturyal tüccar Üsküp�e ziyarete geldi inde bu Katolik mahpuslar 
görmü  ve bunlarn ksa zamanda telef olacaklarn kodra konsoloslu una iletmi tir. BOA, 
Hariciye Nezâreti Siyasi Ksm Evrak (HR.SYS), / .  ubat ; Morning Advertiser, 
Cuma,  Nisan , s. ; Globe, Cumartesi,  Nisan , s. ; Dublin Evening Mail, 
Pazartesi,  Nisan , s. ; Eva Anne Frantz, Zwischen Gewalt und friedlicher Koexistenz 
� Muslime und Christen im spätosmanischen Kosovo, 80-9, (Doktora Tezi), Universität 
Wien, Viyana , s. .

 Viçenc Malaj, �The Activity of The Franciscans of The Dubrovnik Province Among Al-
banian Catholics�, Albanian Catholic Bulletin, XV (  ), s. ; Marilyn Kott, Catholic 
Kosovo: A Visitor�s Guide to Her People, Churches, Historical Sites, and Her 900 Year Journey, 
(Morrisville: Lulu Press, ), s. ; Journal and Gloucestershire Fashionable Weekly Gazette, 
Pazartesi,  Mays , s. ; Armagh Guardian, Sal,  Mays , s. ; Ramaj, �Lara-
manizmi apo kriptokrishtenizmi�, s. .
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ailelerin bu cevaplarna öfkelenen Gilan Bey�i bunlar iki ay süreyle hapsetmi -
tir. Ardndan mürtedlerin kararlarndan dönmeleri için baz giri imlerde bulu-
nulmu tur. Öncelikle irtidad edenlerin yanlarna bir imam tayin edilmi , onlara 
slamiyet�e dönmeleri konusunda nasihat edilmi , birço u da zorla sünnet etti-

rilmi tir. in ilginç taraf slam�daki çok e lilik ve e lerden bo anabilme imkân 
gibi konular üzerinde durularak söz konusu ki iler ikna edilmeye çal lm tr.16 
ritdad edenlere Pri tine�de Hafz Pa a ve Üsküp�te de Selim Pa a benzer ekilde 

tavr alm lardr.17

Kararlarndan dönmeyen Laramanlarn bir ksm Gilan�dan Üsküp�e di er 
bir ksm da stanbul�a gönderilmi tir.18 Üsküp�e gönderilenler Vali Selim Pa a 
tarafndan hapsedilmi , prangaya konulmu tur.19 stanbul�a gönderilenler ise bir-
kaç ay hapsedildikten sonra kendilerinin Katolik olarak tannmasna dair bir fer-
manla memleketlerine geri gönderilmi tir. Ancak geri döndüklerinde bekledikleri 
gibi bir kar lama olmam  tekrar hapse atlm lardr. Her ne kadar bunlar bir 
süre sonra tahliye edildiyse de milletin efkâr tamamyla düzeltilememi tir. Ya a-
nanlarn din de i tirmek isteyenlere örnek te kil etti i ve onlarn da alenen Ka-
tolik olarak tannmak istediklerini ilan etmelerine neden olmu tur. Ancak bunlar 
da çe itli su-i muameleye u ram ladr.20 

Sonunda Laramanlar para cezasna çarptrlm tr. Ancak verilen para ce-
zasn ödeyemeyince de Mihaliç�e gönderilmi lerdir. Osmanl ar iv belgelerinde 
Mihaliç�e gönderilenlerin says 190 olarak belirtilmi ken, baz kaynaklarda farkl 
saylar verilmi tir. Noel Malcolm Kosova: Balkanlar Anlamak çin isimli eserinde 
yakla k 150 ki inin papazlaryla birlikte bu cezaya çarptrld n, Ger Duijzings 

 BOA, HR. SYS, / , varak: ; HR.SYS, C/ .  Kasm ; Duijzings, Religion 
and the Politics of Identity in Kosovo, s. ,  ; Stavro Skendi, �Crypto-Christianity in the 
Balkan Area under the Ottomans�, Slavic Review, /  (  ), s. - ; The Atlas, Cu-
martesi,  Nisan , s. ; Northern Standard, Cumartesi,  Nisan , s. ; The Times, 
Sal,  Temmuz , s. .

 Malaj, �The Activity of The Franciscans�, s. ; BOA, HR.SYS, C/ .  Kasm ; 
Hertford Mercury and Reformer, Cumartesi,  Mays , s. ; Ahmet Türkan, Osmanl�da 
Kripto Hristiyanlar, ( stanbul: Kitabevi, ), s. - .

 Morning Post, Çar amba,  May , s. .
 Morning Advertiser, Cuma,  Nisan , s. ; Statesman and Dublin Christian Record, Sal, 

 Nisan , s. .
 BOA, HR. SYS, / , Varak: ; HR.SYS, C/ .  Kasm ; HR. SYS, / .  
Ocak . Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, s.  ; Waterford Chro-
nicle, Çar amba,  Nisan , s. ; Ramaj, �Laramanizmi apo kriptokrishtenizmi�, s. .
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Religion and the Politics of Identity in Kosovo adl eserinde ise sürgüne gönderi-
lenlerin toplam saysn 166 ki i oldu unu söyler. Buna bir de sürgünde do an 
bebeklerin says dâhil edildi inde, toplam say 176 olmu tur. Peter Bartl Mil-
li Ba mszlk Hareketleri Esnasnda Arnavutluk Müslümanlar (17-112) adl 
eserinde 148 ki inin sürgüne gönderildi ini belirtmi tir. Döneme ait baz ngiliz 
gazeteleri ise gönderilenlerin saysn 30, bir ksm da 160-180 ki i olarak vermi -
tir. Snr d  edilen 25 ailenin yars Stublla�dan, 7�si Bin a�dan, 3�ü Vernakola�dan, 
2�si Karada /Letnicë�dendi. 21

Görsel: Laramanlar ve Türk yetkililer arasndaki tart may gösteren Bin a Katolik kili-
sesindeki duvar resmi. Ger Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, (Lon-
don: Hurst&Company, 2000), s. 93.

3 Kasm 1843 tarihinde Hariciye Nazr Rfat Pa a, ngiliz elçilik tercüman 
Pisani�ye bundan böyle irtidad vakasyla kar la lrsa ve olay stanbul�da olmu -
sa, konunun Babali�ye götürülece ini, ta rada meydana gelmi se bölge valisine 
götürülece ini söylemi tir. Her iki durumda da ölüm cezas uygulanmayacak, 
olay kamuoyuna duyurulmayacakt. Verilen bu taahhüdün sonrasnda elçilikler 

 BOA, rade Mesâil-i Mühimme ( .MSM), / , varak .  Mays ; Malcolm, 
Kosova: Balkanlar Anlamak çin, s. ; Skendi, �Crypto-Christianity in the Balkan Area 
under the Ottomans�, s. ; Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, s.  ; 
Bartl, Milli Ba mszlk Hareketleri, s. ; Globe, Cumartesi,  Nisan , s. ; Dublin 
Evening Mail, Pazar,  Nisan , s. ; Shipping and Mercantile Gazette, Sal,  Nisan 

, s. ; Evening Mail, Çar amba,  Temmuz , s. ; The Times, Sal,  Temmuz , 
s. .



LARAMANLAR



konunun takipçisi olmu  ve konuyla alakal geli meleri Babali�ye iletmi ler-
dir.22 Nitekim Katoliklerin Babali�nin gündemine gelmesinde ngiliz ve Fran-
sz elçiliklerinin Arnavut ailelerin durumlarn mercek altna ald  raporlar 
etkili olmu tur. Elçilikler hazrlam  olduklar raporlar Babali�ye sunmu  ve 
din de i tirenlere uygulanan idam cezasnn kaldrlmasnda bask arac olarak 
kullanm lardr.

ngiltere�nin stanbul büyükelçili i ser-kâtibi Alison tarafndan sefareti bil-
gilendirmek üzere Laramanlarn durumlar hakknda Osmanl hükümetini zor 
durumda brakacak bir rapor hazrlanm tr. Raporda genel olarak yolculuk bo-
yunca Arnavut ailelere yaplan muamelelerden ve onlarn sa lk durumlarndan 
bahsedilmi tir. Bu raporun bir di er önemli yan ise Osmanl hükümetinin din 
de i tirenlere kar  tutumunu mercek altna almas ve Avrupa kamuoyuna duyur-
mas olmu tur. Tanzimat Ferman ile Avrupa�da Osmanl Devleti�ne kar  olu -
maya ba layan olumlu havann bozulmasn istemeyen Babali için Laramanlarn 
durumu artk ciddiye alnmas gereken bir sorun olmu tur.

Rapordaki örnekler incelendi inde gerçek inançlarn ilan edenlerin ön-
celikle hapsedildi i göze çarpm tr. Laramanlar hapis cezalarnn ardndan 
Üsküp�ten kara yoluyla Selanik�e oradan da deniz yoluyla Mudanya�ya gönderil-
mi lerdir.23 Mudanya�dan da yolculuklarnn son dura  olan Mihaliç�e hareket 
etmi lerdir. Memleketlerinden ayrlmak istemeyen veya ba larna geleceklerden 
korkan baz ki iler ise yeniden Müslüman olmu lardr. Rapordan anla ld na 
göre kararlarndan vaz geçmek zorunda kalanlar hem canlarn hem de mallarn 
korumu lardr. 

Söz konusu raporun asl önemli olan yan Arnavutlarn dini inançlarna 
dair dikkat çekici ayrntlara sahip olmasdr. Beniçeli Kavare-Semiço karde -
lerin babas olan ve halk arasnda Abbas olarak bilinen ve ahali arasnda say-
gn bir yer edinmi  olan Marko örne inde oldu u gibi Laramanlar Müslüman 
gibi görünüp onlar gibi ya ayarak hem toplum içerisinde gizlenmi  hem de 
korunmu tur.

 Selim Deringil, 9. Yüzyl Osmanl Devleti�nde htida ve rtidad, ( stanbul: leti im Yaynlar, 
), s. ; Öztürk, �Osmanl ç Hukukunda�, s.  ; Evening Mail, Çar amba,  Tem-

muz , s. .
 London Daily News, Çar amba,  Mays , s. .
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Her ne kadar Laramanlarn Müslüman olmalarnn nedeni olarak vergi mua-
fiyeti24 ön plana çksa da Has bölgesi25 Laramanlarnn kendilerini olduklarndan 
farkl göstermelerinin Türk idaresi altnda ya ayp idare edilen bir snf olmak-
tansa Müslüman olup Türk idaresinde yönetici snf olmay tercih etmelerinden 
kaynakland  kilise raporlarndan anla lm tr.26 Bu da ya ananlara sosyolojik 
açdan bakld nda din de i tirmenin toplum tarafndan kabul görme veya d -
lanma korkusuyla yapld n gösterir. 

Arnavutlarn bu hafif din anlay  aslnda o kadar da garip de ildir.27 Bu 
ba lamda ngiliz seyyah ve yazar Lady Mary Wortley Montagu�nun28 stanbul 
seyahati srasnda, 1 Nisan 1717 tarihinde, Rahip Conti�ye yazd  mektubu bu 
gözleme dair ipuçlar vermektedir. Montagu Arnavutlarn dini inançlar hakkn-
da bizlere u bilgileri vermektedir: �Bunlar Hristiyanlarla, Müslümanlarn ara-
snda yaratldklarndan ve muhakeme kabiliyetleri de az oldu undan hangisinin 
daha iyi oldu unu bilemiyorlar. Hakikati inkâr eder gibi görünmemek için her iki-
sine de meylediyorlar. Böylece Cuma günü camiye, Pazar günü de kiliseye gidiyorlar 
ve kyamet günü belli olacak hakiki peygamberin kendilerine efaat edece ine ina-
nyorlar. Fakat hangisinin hakiki peygamber oldu una bu dünyada bir türlü karar 
veremiyorlar�2

 . ve . yüzyllarda cizye vergisinin sürekli artmas, kentlerde ulemann ve slam dini 
kurumlarnn ço almas, vakflarn ço alp zenginle mesi, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin 
çeki mesi gibi nedenler Arnavutluk�ta Müslümanl n yaylmasnda etkili olmu tur: Ferit 
Duka, �XV.-XVIII. Yüzyllarda Arnavut Nüfusunun slamla mas Sürecinin Gidi at Üze-
rine Gözlemler�, XI. Türk Tarih Kongresi Bildiriler, XI. Türk Tarih Kongresi�nden Ayr Basm, 
c. IV, (Ankara: Türk Tarih Kurumu,  ), s.  - .

 Prizren�nin kuzeydo usunda bir bölgedir: Robert Elsie, The Tribes of Albania: History, Society 
and Culture, (London: I.B. Tauris, ), s. - .

 Faik Konica, Dokumente për Historinë e Shqipërisë (-5): Transkriptuar e përkthyer 
nga. Injac Zamputi, (St. Gallen/Prishtinë: Albanisches Institut: ), s. - ; https://
sq.m.wikibooks.org/wiki/Rreth_p%C %ABrhapjes_s%C %AB_Islamit_nd%C %ABr_
shqiptar%C %ABt/?fbclid=IwAR wxoUcBIA-VM QewcJpVBXVKSvXibwolaZ-
UgWB Rpf xXgMvHdnePg (Son eri im tarihi: . . )

 Edith Durham da �Biz Arnavutlar de i ik fikirlere sahibiz demi ti, hangi inan , silah kullan-
mamza izin verirse o inan  kabul ederiz. Bu nedenle ço umuz Müslümanzdr:� demi tir: 
Mark Mazower, Bizans�n Çökü ünden Günümüze Balkanlar, çev. Ay e Ozil, ( stanbul: ALFA 
Yaynclk, ), s. ; Frantz, Zwischen Gewalt und friedlicher Koexistenz, s. - .
 Salim Aydüz, �Lady Mary Wortley Montagu�, TDV slâm Ansiklopedisi, c. , ( stanbul, 

), s. - .
 Lady Montagu, Türkiye Mektuplar: -8, çev. Aysel Kurutluo lu, ( stanbul: Tercüman 

 Temel Eser, [t.y.]), s. ; Maurus Reinkowski, Düzenin eyleri, Tanzimat�n Kelimeleri 
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Arnavutluk�ta slam dinine geçen eski Katoliklerin, cizyeden kaçnmak için 
slam�a geçtikleri iddia edilmi tir. Özellikle de yerel rahibin, dini ibadetlerde yer 
almalarna izin verdi i, merkezden uzak bölgelerde insanlar eski geleneklerine 
sadk kalm lardr. Erkekler sa�nn adnn evlerinden tamamen yok olmasn is-
temediklerini belirterek Hristiyan kzlarla evlenmi lerdir.30 Toplum içerisinde ise 
yukarda zikredilen nedenlerden ötürü, Müslüman gibi görünmü , Müslüman 
isimleri kullanm , Müslüman elbiseleri giymi , Ramazan aynda di er Müslü-
manlar gibi oruçlarn tutmu , dini adetlerini yerine getirmi lerdir. Buna kar n 
gecenin geç saatlerinde papaz ve misyonerler evlerine gelip ayinleri, dini törenle-
rini yönetmi tir. Papaz ve misyonerler sivil kyafet giyerek kendilerini gizlemi ler-
dir.31 Son olarak Katolik Arnavutlarca �Hristiyan-Gâvur� ancak Karada llardr.32

A a daki tabloda Ser-kâtip Alison tarafndan kaleme alnan rapordan birkaç 
örnek verilmi tir.33

9. Yüzyl Osmanl Reform Politikasnn Kar la trmal Bir Ara trmas, çev. Çi dem Canan 
Dikmen, ( stanbul: YKY, ), s. - .

 Antonina Zhelyazkova, �Bir Tarih Yazm Sorunsal Olarak Balkanlar�da slamla ma: 
Güneydo u Avrupa Perspektifi�, Osmanl ve Balkanlar Bir Tarih Yazm Tart mas, ed. 
Fikret Adanr, Suraiya Faroqhi, ( stanbul: leti im Yaynlar, ), s. - ; Konica, 
Dokumente për Historinë e Shqipërisë (-5), s. .

 Bu papaz ve misyonerler günümüzde bile amca/day olarak isimlendirilir: Malaj, �The Ac-
tivity of the Franciscans�, s. ; Frantz, Zwischen Gewalt und friedlicher Koexistenz, s. ; 
Evening Mail, Çar amba,  Temmuz , s. ; Waterford Chronicle, Cumartesi,  Mays 

, s. ; The Times, Sal,  Temmuz , s. .
 Kuzey Arnavutluk�un en tannm  ailelerinden biri olan Prenk Pa a, Katolik oldu u halde 
anne tarafndan Müslüman akrabalar vardr. Katolik olan Prenk Pa a slam�n artlarn bilir 
ve namaz surelerini ezberden okurdu: Abdurrahman Nafiz, Kiramettin, 9-9 Balkan 
Sava nda kodra Savunmas, c. I, yay. haz. Mehmet Özdemir, S. Selim Özmen, Kerime 

ahiner, (Ankara: Genelkurmay ATESE Ba kanl , ) s. .
 BOA, HR. SYS, / .  Mays .
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Nr. Ad Ya  Hikâyesi

1 Stubllal 
Andorya

30 Üsküp�te hapis ve darp olunmu . Kendisine so ukta 
sokaklar temizletilmi  ve bu yüzden ayaklar gangren 
olmu . Selanik�e giderken de yolda defalarca darp 
edilmi . Selanik�ten Mudanya�ya gönderildi inde 
gemide ayaklar altnda çi nenmi . Andorya�nn 
Selanik�te çocu u, Selanik�ten Mudanya�ya gönde-
rildikleri kaykta bir halas, Mihaliç�te bir kz vefat 
etmi . Amcas kaykta tayfalarca darp edilmi  ve 
Mihaliç�te vefat etmi . So uktan korunmak için ge-
minin ambarnda bulunan e yalarn almak isteme-
lerine ra men buna izin verilmemi . Andorya�nn iki 
ye eni Mar ko ve Hristo ile bir amcas asker-i niza-
miyeden kaçarak Pri tine Kazas�nda Paye (?) köyüne 
yerle mi .

2 Zevcesi 
Ogetta

30 Ogetta kaykta fenalk geçirip baylm  bunun üze-
rine tayfalar Ogetta�y denize atmaya yeltenmi ler. 
Ancak Ogetta�nn arkada larnn yalvarp yakarma-
lar i e yaram  ve ölümden kurutulmu . Ogetta�nn 
humma ile iddetli di  a rs da vardr.

3 Stubllal Di-
elle/ Karn-
da  Marko

6/5 Babalar Üsküp�te 6 ay hapis yattktan sonra Mihaliç�e 
gönderilmi . Bunlarn anneleri Mudanya�ya gelirken, 
karde i Marko ve bir halas ve kz karde i denizde, 
babas Mihaliç�te vefat etmi . Amcalar Üsküp�ten 
ayrldklarndan bu yana yolda u rad  iddetten 
ötürü bütün kemikleri krlm  ve Mudanya�da can 
vermi . Ayrca gerçek ad �Refan� olan ve ahali ara-
snda slam ismi olan �Latif �i kullanan amcasnn 
o lu vatann terk etmektense slam� kabul etmi  ve 

tib�de kalm .

4 Yosef 23 Babas 6 ay Üsküp�te hapsolmu . Babas Selanik�te, 
annesi Mudanya yolunda, kz karde i Mudanya�da 
can vermi . 

5 Kola 35 Kendisi Üsküp�te 6 ay zincire vurularak hapsedilmi . 
Kaykta ishale yakalanm . ki kz Mihaliç�te vefat 
etmi . Annesi ve iki karde i vatanlarn terk etmemek 
için slam� kabul etmi .
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6 Stubllal 
Nova

7 Kola�nn ye enidir. Babas Mudanya�da, annesi Sela-
nik�ten Mudanya�ya gelirken kaykta ve büyük annesi 
Selanik�te, büyük babas Selanik�e gelirken yolda can 
vermi .

7 Bin al 
Brenda

31 Üsküp�te 6 ay zincire vurulmu . Selanik yolunda dö-
vülerek kemikleri krlm . Bir kz Mihaliç�te ölmü . 
Ye eni Niko ile zevcesi ve iki çocu u kaykta telef 
olmu . Çocuklarnn birisi Selanik hapishanesinde 
dünyaya gelmi  ancak birkaç gün ya am . Kzlar 
Marya: 13, Nova: 11, Marta: 3. O ullar: Sevane: 7. 
Nua 11, Kola: 10; Simon 7.

8 Bin al Ka-
vare/ Karn-
da  Semiço

10/7 Bunlar Brenda�nn uzaktan akrabas iki öksüzdür. 
Annesi ve iki karde i Mudanya�ya gelirken kayk-
ta vefat etmi . Babas Marko�nun di er bir ismi de 
Abbas�m  ve yörenin ileri gelenlerindenmi . Ancak 
din meselesi yüzünden idam edilmi .

9 Stubllal 
Marya/ kar-
de i Yohan

16/15 Pederleriyle bir karde leri Mihaliç�te ve amcalaryla 
zevcesi ve dört çocu u kaykta telef olmu . Büyük 
valideleri kaykta tayfalar tarafndan bir çama r tek-
nesi altna kapatlm . Daha sonra rica ve niyaz ile 
oradan çkarlm  ise de vefat etmi . Ardndan cese-
dinin boynuna bir ip taklm  ve kay n arkasnda 
sürükletilmi . Sonunda da boynundaki ip kesilmi  
ceset batm . Marya ishale yakalanm .

10 Karada l 
Marya

40 Marya Müslüman evladdr. Ailesinin aslen Katolik 
olmasna ra men sonradan Hristiyan olmu tur. Ko-
cas Selanik�e gelirken demir çubukla vurula vurula 
öldürülmü , bir o lu Mudanya�ya gelirken kaykta 
ayakaltnda ezilmi , di er o lu da tüfek demiriyle 
vurularak öldürülmü . 

11 Bin al 
Andorya

35 Andorya�nn ifadesine göre kendisi karde iyle bir-
likte Gilan�da hapis olunmu . Kad Tahir Efendi 
Andorya�dan slam� kabul etmesini emretmi . Buna 
itaat etmedi i takdirde Anandolu�ya sürgün edilece-
ini söylemi . Andorya�nn zevcesi Selanik�ten beri 

stmaya mübtela olmu dur. O ullar Dilan: 7, Çorc: 
5 bunlar ishale yakalanm .
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12 Andorya�nn 
Karde i 

Branko�nun 
Zevcesi 
Marya

30 kiz o lu ve kz vardr. Tayfalar bunlar diri diri de-
nize itmi lerdir. Kz spava: 7.

13 Bin al 
Marta

30 Tayfalardan biri o lunun baca n krm  o lu 
Mihaliç�te vefat etmi . Üç ya nda kznn gö süne 
de basp ezmi ler. Marta�nn validesi kaykta vefat 
etmi .

14 Karada l 
Brenda

40 Kocas Üsküp�te 6 ay tutuklu kalm . Selanik�te he-
lak olmu  ve bir kz kaykta ezilerek ölmü . Kendisi 
ishalden hastadr. O ullar Mart: 18, Pevan (?): 15, 
Çon: 8.

15 Petro 20 Annesi kaykta ve karde i Selanik�te vefat etmi . Ka-
ykta iki kz ölmü . Bunlarn biri Selanik yolunda 
dünyaya gelmi .

16 Vernakolal 
Doka

 19 Üsküp�te 6 ay zincire konulmu . Annesi ve o lu ka-
ykta ölmü .

Ser-kâtip Alison tarafndan hazrlanan ve ngiliz sefaretine gönderilen rapo-
run ardndan ngiliz sefareti harekete geçmi tir. lk i  olarak Mihaliç�e sürgüne 
gönderilen Laramanlara yardmc olmak ve onlarn ihtiyaçlarn gidermek üzere 
tabip Mösyö Dikson 1846 ylnn Mays aynn ba larnda Bursa�ya gönderilmi -
tir. Dikson, Mihaliç�te hastalarn tedavisi için bir hastane hazrlatm  ve tedavileri 
için gerekli alet ve edevatlar da temin ettirmi tir. Doktor Dikson�n buradaki 
görevi ksa bir süre sonra sona ermi  ve stanbul�a dönmek zorunda kalm tr. 
Mihaliç�ten ayrlmadan evvel hastanenin idaresi için Bursal Doktor Nileri�yi ken-
di yerine brakm tr.34 

1844 senesinde mürtedlerin idamnn yasaklanmas ngiltere Elçisi Strat-
ford Canning ve Fransa Elçisi Borkine�nin yo un çabalar neticesinde Osmanl 
hükümetine kabul ettirilmi tir.35 Özellikle ngiltere�nin Osmanl Büyük Elçisi 

 BOA, HR.SYS, / .  Mays .
 Deringil, 9. Yüzyl Osmanl Devleti�nde htida ve rtidad, s. ;  senesinde, halen ve gele-
cekte, önce Müslüman olup sonradan irtidad eden bir Hristiyan�n idam edilmemesi için, Sulta-
nn lütfuyla büyük devletlerle olan ili kileri daha samimi klmak üzere etkili tedbirler alaca n 
Canning�e bildirmi tir. ngiliz büyükelçisi bu ferman nedeniyle Rfat Pa a�ya Avrupa�da 
kalmak isterseniz, din yüzünden kan aktmaya son veriniz! demi tir. Bozkurt, Alman- ngiliz 
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Stratford Canning bu olaylarn takipçili ini yapm  ve en ufak sorunda hüküme-
te uyarlarda bulunmaktan çekinmemi tir. Durumun nazikli ine binaen Osmanl 
hükümeti din de i tirme hadiselerinde sessiz bir ekilde sorunun üstesinde gel-
meye çal m tr. Bu do rultuda ta raya emirler gönderilmi tir.36 

Bu maddeden olarak ngiltere Elçisi Canning Laramanlarn durumlarn 
tahkik ettirmi tir. Canning raporunda genel olarak Laramanlarn maruz kaldkla-
r durumlara de inmi  ve Osmanl Devleti�nin bunlara müsaade etmemesi gerek-
ti i gibi konular üzerinde durmu tur. 

Belgelerinin, s. - ; Kuntay Gücüm, mparatorlu un �Liberal� Yllar (85-80), ( s-
tanbul: Tarih Vakf Yurt Yaynlar, ), s. ; Malcolm, Kosova: Balkanlar Anlamak çin, 
s. ; Skendi, �Crypto-Christianity in the Balkan Area under the Ottomans�, s. - ; 
Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, s.  ; The Times, Sal,  Temmuz 

, s. .
  senesinin sonbaharnda Kosova�da Osmanl hükümetini zor durumda brakacak bir 
geli me ya anm tr. Olay öyledir:  ylnn ilkbahar aylarnda akl ve bali  olan bir 
gayrimüslim kendi hür iradesiyle slamiyet�i seçmi  ve adn da Rüstem olarak de i tirmi tir. 
Lakin Rüstem aradan birkaç ay geçtikten sonra verdi i karardan dolay pi manlk duymu  
ve eski dinine geçmek istemi tir. rtidad eden Rüstem�e slam hukukunun bir gere i ola-
rak ilk önce kararndan dönmesi için mühlet verilmi tir. Ayrca kararndan dönüp tövbe 
etmemesi durumunda idam edilece i Novaberde hâkimi tarafndan ahsa hatrlatlm tr. 
Verilen mühletin sonunda Rüstem kararndan vazgeçmedi ini slamiyet�i tekrar kabul et-
meyece ini ilan etmi tir. Resmi prosedür gere i Rüstem kararn açklamasndan sonras 
idam edilmesine dair ilam hazrlanm tr. Ardndan i lerin iyice kar mamas adna çözüm 
yollar aranmaya ba lanm tr. Pri tine Mutasarrf Abdurrahman Pa a merkezi hükümeti 
durum hakknda bilgilendirmi  ve buradan konuyla alakal bir karar gelene kadar da idam 
hükmünün uygulanmasn ertelemi tir. Rüstem Pa a�nn temkinli davranmasnn nedenle-
rinden biri de Kosova�da böyle mühtedilerin çok olmas ve yaplacak bir davran n bölgede 
olumsuz etkilerinin olabilece i korkusudur. stanbul�dan gelen cevapta Rüstem�in huzur- 
er�iye çkarlmasndan evvel durumun stanbul�a bildirilmesi gerekildi i ancak gecikildi i 

ve sorunun bundan kaynakland  tespitinde bulunulmu tur. Bu saatten sonra da ad geçen 
ahsn stanbul�a gönderilmesinin sefaretlerce ho  kar lanmayaca  belirtilmi tir. Geriye tek 

bir seçenek kalm tr. O da sefaretlerin geli melerden haberdar olmadan olayn üstünün bir 
ekilde kapatlmas. Hükümet bunun için iki tane çözüm yolu sunmu tur. Bunlardan ilki 

Rüstem�in bir müddet hapsedilip üzerinden biraz zaman geçtikten, daha do rusu bu hadi-
senin unutturulmasndan sonra hapishaneden firar etmi  süsü verilerek çkarlmas olmu tur. 
Di eri ise Rüstem�in Dersaadet�e gönderilmek üzere yola çkarlmas ve yolculuk srasnda 
bir tarafa savu turulmas idi. Bu suret ile herhangi bir huzursuzlu a meydan brakmadan 
konunun kapatlmas istenmi tir. Bundan böyle de böyle bir ey zuhur etti i takdirde de 
söz konusu ahs/ ahslarn mahkemeye çkarlmadan ve ilam olunmadan defi esbabna 
baklmas emredilmi tir. BOA, rade Dâhiliye ( .DH),  / .
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Üsküp�te de Laramanlarn vali tarafndan eziyet ve hakaretlere maruz kald  
ngiltere Elçisi Canning aracl  ile Babali�ye iletilmi tir. Canning, ya ananlarn 
sorumlusu olarak gördü ü Vali Selim Pa a�nn azledilmesini de istemi tir.37 Vali 
hakkndaki bu iddialar Meclis-i Hass- Vükelâ�da görü ülmü tür. Görü meler ne-
ticesinde Vali Selim Pa a�nn �taba-y ecnebiyeye öyle tursun devlet-i aliyye tebaa 
ve reayasna bile yapmas tecviz olamayacak muameleyi kendüsü ve maiyyeti neferat- 
müstahdemesi icra eylemi � oldu u anla lm tr. Lakin sefaretlerin valinin ce-
zalandrlmas yönündeki talepleri ise �Üsküb memuriyeti dahi ol vakt tezkere 
ve dermiyan olundu u vechle bir nevi tecrübe kabilinden bulunmu  ve ma mafih 
imdiden azl ve tebdiline gidilmeyerek� yani pa ann görevinden uzakla trlmas 

yerine bu seferlik uyarlmas yönünde bir karar alnm tr. Dikkati çeken bir di-
er nokta ise hükümetin Üsküp�te Laramanlara yaplanlar kabul etmi  olmasdr. 

Tüm bunlara ra men valinin görevinden uzakla trlmamasnn nedeni olarak hü-
kümetin d  basklara boyun e mek istememesi etkili olmu tur.38

ngiltere Elçili inden sefarete gönderilen raporun belki de en önemli ksm 
din de i tirenlere yaplan kötü muamelelerin yasaklanmasna dair Padi ahn tüm 
dünyaya vermi  oldu u sözün hatrlatlmasyd. Canning siyasi bir araç olarak 
kulland  raporunda ��Vükela-y saltanat- seniyye takrir-i mezkûr efkâr- müte-
ellim hususuna sebeb olacak bir zdrab tafsilat mü ahede buyuracaktr. Saltanat- 
seniyyenin bu vechle bir cürm-i cesim (büyük bir suç) ve ihanete rzas oldu unu 
bir an vehm ve zan idemem. Bilakis mezheb ve milliyet ihtilaf içün icra-y zulm 
olunmak vükela-y devlet-i aliyyenin usul ve efkârna münafî (zt) oldu u an-sahih 
meczumdur (karar verilmi ). Bu babda bizzat taraf- ahane hazret-i padi ahiden 
tenezzülen vukuu bulan mevad- seniyye-i nam- ali-i ahanelerine olarak bütün 
cihana kar  vaki olan ilanat- mükerrere bu sadakate delil ve kefildir.� diyerek Pa-
di ahn vermi  oldu u sözü tutmasn istemi tir. 

Canning raporunun devamnda bu talihsiz olaylarda devletin rzasnn oldu-
unu da zannetmedi ini u kelimelerle belirtmi tir:

�Devlet-i Aliyyenin menafi�(menfaati) ve padi ahnn namusu bu maddededir. 
Avrupa devletleri memalik-i arkyyede vukuu bulan eylere pek yakndan nezaret 

 London Evening Standard, Sal,  Mays , s. ; Durham County Advertiser, Cuma,  
Mays , s. ; Illustrated London News, Cumartesi,  Mays , s. ; Lancaster Gazette, 
Cumartesi,  Mays , s. .

 BOA, .MSM, / .  Nisan ; BOA, HR. SYS, /.  Nisan ; The Eve-
ning Chronicle, Pazar,  Mays , s. ; Vali Selim Pa a�nn burada ya ananlara göstermi  
oldu u tepki için bkz. Türkan, Osmanl�da Kripto Hristiyanlar, s. - .
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eyledi i cihetle Devlet-i Aliyyenin emr-ü idaresini ve emr-i insaniyetinin kaidesi-
ni tanmam  olan müteyemminin (kuvvetli klan) te�diblerine intizar eylemekdedir. 
Böyle bir keyfiyette zahiren bile bir müsamaha ve tereddüdün bay- hal kendü ve 
taba-y mahsusas ve ale�l-umum Hristiyanlk üzerine hâsl idece i tesirattan bahs 
ile Devlet-i Aliyyenin muhibb-i sahihah oldu um haysiyetiyle söylüyorum� diyerek 
Osmanl Devleti�nin ya ananlara göz yummasnn Hristiyanlar üzerinde olum-
suz etkilerinin olaca n söylemi tir. Görülece i üzere Canning yukardaki ifa-
delerle Osmanl hükümeti üstü kapal bir ekilde tehdit etmi tir. Bunlar ifade 
ederken de kendisinin Osmanl Devleti�nin samimi bir dostu oldu u üzerinde 
durmu tur.39

ngiliz Elçisi Stratford Canning, D i leri Bakan Ali Pa a�ya Laramanlarn 
durumu ile alakal bir de mektup kaleme alm tr. Canning yazd  mektubun-
da Ali Pa a�nn okuduklarndan zdrap duyaca n söylemi tir. Ayrca kendisinin 
hükümetin böyle bir suça izin verece i öngörüsüne sevk etmemi , aksine, Ali 
Pa a�nn ilke ve duygularnn din ve rk ayrmndan kaynaklanan her türlü zulme 
kar  çkaca na da tamamyla hemfikir oldu unu da vurgulam tr.

Canning, mektubun hazrlanmasndaki amacnn Laramanlarn durumunu 
Ali Pa a�nn bilgisine sunmak oldu unu ifade etmi tir. Canning mektubunda hü-
kümetin Laramanlara gönderdi i yardmlardan, ayn amaçla takdire ayan çaba-
larndan dolay Babali�ye ve çal anlarna te ekkürlerini sundu unu ve bu kabul 
edilemez durumun a rl ndan tenzih etti ini de açk bir ekilde belirtmi tir.

Canning mektubunun devamn da tehditkâr bir üslupla unlar söylüyordu: 
�Do u�da neler olup bitti ini, suçlularn Hükümet otoritesince ve en basit insanlk 
esaslarnca cezalandrlmasn görmek için yakndan takip ediyor. Babali�nin esasl 
bir arkada  olarak konu uyorum, tarafnzca Hristiyanlk ve hatta Hristiyan dün-
yasn tamamen ilgilendiren böyle bir durumda gösterilecek herhangi bir so ukluk ve 
hatta tereddüt, ku kusuz baz sonuçlara sebebiyet verecektir�

Babali�nin siyaset koridorlarnda etkili olan Fransa da ya ananlara ka-
ytsz kalmam tr. Konsolosluklar aracl  ile hazrlanan raporlar Babali�ye 

 BOA, HR. SYS, / .  Mays ; ngiltere Elçisi Mösyö Canning Arnavut ailelerinin 
durumunu tedkik etmek için .  kuru  ile birlikte kendi ahsi hekimini Mihaliç�e gön-
dermi tir: BOA, .MSM, / . Varak / .  Mays ; Morning Post, Çar amba,  
Mays , s. ; http://www.osmanlicaturkce.com/ (Eri im tarihi: . . ) http://www.
kamusiturki.com/ (Eri im tarihi: . . )

 BOA, HR.SYS, / . Varak .  Mays .
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sunmu tur. Bursa�da görevli olan Fransa konsolos vekili büyükelçili i bilgilendir-
mek üzere Laramanlarn durumlar ile ilgili bir mektup kaleme alm tr. Mektup-
ta Laramanlar ziyarete giden iki Fransz rahibin izlenimleri aktarlm tr. Fransz 
elçili i için hazrlanan yaz ayn zamanda Babali�ye, ngiliz ve Rus elçiliklerine 
de gönderilmi tir. Mektubun içeri i genel olarak ailelerin maruz kaldklar mua-
meleler olu turmu tur. 

�Erkek ve kar ve genç ve çocuk ve kzlarn topu hayvanat, kemikli mezbele ile 
dolu bir havalide olub ço unda bir gömlek ve palas-pareden ba ka vücudlarn set-
redecek bir eyleri olmayarak etlerini yiyen böcekleri toplamakla me guldürler. Fart- 

keder kendülerinden selb-i haya ve hicab itmi di� 

�Hatta Mihaliç�e geldikleri gün yani ehr-i maysn yirmi be i ve yirmi altsnda 
be  nefer vefat itmi  oldu u misilli pek ço u dahi dü-çar olduklar taab ve me ak- 
seferiyenin asarndan olarak hâlet-i nez� ada bulunmu lar idi�

Konsolos vekili Laramanlarn içler acs durumlarn beni tahrik ve tahri  
iden efkâr zabt ve teskine muktedir de ilim diyerek gördüklerini kelimelerle ifade 
edemeyece ini söylemesinden sonra mektubunun devamnda �Asla bu misilli 
eyler görmedim ve derece-i saniyede olan memurinin zulmü hiç bir vakitte taassub 

ile karu ub bu derece-i suret kabaca da mü ahede olmam dr� diyerek Osmanl 
Devleti�nde uzun zamandr görevli oldu unu ve bu zaman içerisinde bu türden 
bir olaya ahit olmad n a knlkla ifade etmi tir.41

ngiltere ve Fransa sefaretleri tarafndan hariciye nezaretine gönderilen ta-
limat ve tahriratlar evvela Meclis-i Umumi�de ardndan da Meclis-i Hassa-y 
Vükela�da görü ülmü tür. Osmanl hükümeti sefaretlerin konu hakkndaki ilgile-
rini �gazetelere yine Devlet-i Aliyye ve idare-i salatanat- seniyye aleyhinde istedik-
leri gibi eyler yazma a sermaye olaca � korkusuyla son derece ciddiye alm tr. 
Aksi takdirde devletin yllardan beri çaba sarf etti i yeniliklerin �bunca efkar- 
adliye ve niyyat-i hasenenin tesirat- nafiasn bir anda mahv ve izâleye kâfi sebeb 
virece inden� yani bir anda yok olaca  korkusu hakimdi.

Fransz elçi hazrlatm  oldu u raporunda dini inançlarndan dolay bu 
ailelere eziyet edildi ine kanaat getirmi tir. �Bu kadar eyleri tahammül eyle-
melerine efkâr- diniyyelerinin gayet koyu olmas sebeb olub�2 Oysaki Osmanl 

 BOA, Hariciye Nezâreti Tercüme Odas Evrak (HR.TO), / .  Mays ; HR. SYS, 
/ .  Mays .

 BOA, HR.TO, / ; BOA, HR. SYS, / .  Mays .
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hükümetine göre Laramanlar Mihaliç�e sürgün edilmemi tir. Sadece Üsküp�te or-
taya çkan uygunsuz olaylarn yaylmasndan korkulmu  ve bu türden vak�alarn 
tekrar edilmesinin önüne geçilmek için Arnavut aileler Mihaliç�e gönderilmi tir. 

�baz Katolik Arnavut familyalar bu kere Mihaliç�e vasl olarak ekserisi hasta ve 
na-mizac ve topu aç bi-ilac olduklar halde adeta hayvan gibi bir han havlusuna dol-
durulub enva� -i felakete düçar olmu  ve yerlerinden çkdklar vakit 1 nefer iken 
yolda çekdikleri eziyet ve ukubatn nicesi olmak üzere yalnz  nefer kalarak kusuru 
telef olmu  oldu u misilli bulunduklar mahale adeta bir menzilgah oldu u ve giyüb 
yatacaklar eyleri olmad  cihetle birço unun daha telef olaca  bedihi bulunmu  ol-
du u keyfiyat- müteellim ve müesseresi baz taraflardan rivayet olunmu  olub e has- 
merkumenin tebdil-i mekân ve ba ka mahale nakil ve iskânlar tedib ve mücazat 

içün olmayub baz mütalaa-i mahsusaya mebni memleketlerinden çkarlm � 43 

Ayrca Osmanl Devleti Laramanlarn ba na gelen yolsuz ve insafsz hareket-
lerinin yerel memurlarn kanuna aykr hareket etmelerine ba layarak iddialar �
galiba memurin-i mevkiaya bu sureti anlamayarak ve e has- merkumeye nefiy ve 
tagrib olunmu  nazaryla bakarak murad- aliye mugayir hareket itmi  olmalar� 
eklindeki ifadelerle kabul etmi tir. 44

Laramanlarn durumlar hakknda hazrlanan raporlardan biri de metropo-
litli e aittir. Metropolitlik bu i  için iki rahip görevlendirmi tir. Görevlilerin ha-
zrlam  olduklar raporlarda ailelerin durumlarna dair gözlemlere yer verilmi tir. 
Rahipler izlenimlerini u ekilde ifade etmi lerdir:

Üsküb�den nefy olunan Latinleri görmek üzere Mihaliç�e gidüb bi-çareleri müte-
affin hayvanat kemikleri (kokan hayvan kemikleri) arasnda bulunmu  ve en ziyade 
kabih (çok kötü) felaket içinde kalm  olduklarn mü ahede eylemi dir. Baya  çrl 
çplak olarak ve yatacak yerleri olmayarak ve srdlar sefaletten çürüyüb geçinecek 
kadar me�kulât- raddeyi dahi tese�ül (geçimlerine yetecek kadar yiyecek maddesini 
dileniyorlar) ideyorlar. Ve bi-çarelere suhuletle (kolaylkla) slam� kabul eylemek içün 
bir bir malndan ayrulub Anadolu�ya da lmak havfna (korkusuna) giriftar olma-
syla zdrab halleri bir kat dahi tezayüd (bir kat daha zdraplar artm ) bulub 
ekserisi emraz- edideye mübtela (birço u a r hastal a yakalanm ) olarak her gün 
bir kaç telef olmakdadr.45

 BOA, .MSM, / . Varak .  Mays .
 BOA, .MSM, / . Varak / .  Mays .
 BOA, HR. SYS, / .  Mays .
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Laramanlarn hakknda ngiliz gazetelerinde çe itli haberler yaplm  ve La-
ramanlar hakkndaki iddialar ngiliz basnnda yer alm tr. ngiliz kamuoyunda 
Devlet-i Aliyye hakknda olumsuz yorumlarn yaplmasna sebep olabilece i ih-
timali Babali�yi tedirgin etmi tir. ngiltere�de bu türden olumsuz bir kamuoyu 
olu masnn önüne geçmek için de �yine bir takm gazetelerin Devlet-i Aliyye 
aleyhinde yorumlarna sermaye virmi  olmasyla muamelatnn takbih ve icab- 
vakt-i halin bir kat daha tefhim ve tavzih olunmasna� çal lm tr. Ksaca burada 
ya ananlar için gerekli açklamalarn yaplmasna karar verilmi tir. Ayrca olaylara 
kar anlarn heman hizmet-i zabtiyeden tard ve def olunmalar gibi tedbirler ile n-
giliz basnndaki olumsuz imajn de i tirilmesine gayret sarf edilmi tir. Nitekim 

�Selanik cism-i iskele ve merkez-i ticaret olmasyla oraya taba-y ecnebiyye kesretle 
âmed üd iderek hayli tüccar dahi bulundu undan bu makule harakat- gayr-i mara-
ziyyelerinin vastalaryla ve kemal-i sürat ve suhuletle bütün Avrupa�ya münte ir ve 
bu ise menafi-i saltanat- seniyyeye muzarra olaca  müsellemat bulunmu  iddü üne 
mebni� yani Selanik�in Avrupal tüccarlarn u rak yeri olmasndan dolay bu-
rada ya ananlarn ngiliz kamuoyuna yansmas gerekçesiyle Selanik Valisi Salih 
Pa a�nn uyarlmasna karar verilmi tir.46 

ngiliz kamuoyunda tedirginlik olu turan haberler Babali�yi de zor durumda 
brakm tr. Osmanl hükümeti bu gibi olumsuz haberlerin önünü almak adna 
Laramanlara çe itli yardmlar yapma gere i hissetmi tir. in ilginç taraf ise aile-
lere yaplan yardmlara dair evraklarn Avrupa gazetelerine gönderilmesi olmu tur. 
Hükümet atlan bu admla da yetinmemi  olacak ki Mihaliç�e gönderilecek özel 
memurun hazrlayaca  raporu da Dersaadet ve zmir gazetelerinde yaynlatlma-
sna ve sefaretlere gönderilmesine karar vermi tir.47

Osmanl hükümeti ald  karar gere i elçiliklerin ya and n iddia ettikle-
ri olaylar yerinde görmek, ara trmak ve varsa ma durlarn çe itli ihtiyaçlarn 
kar lamak üzere Hacegan- Divan- Hümayun ve Tercüme Odas Hulefasndan 
Mehmet Efendi�yi Mihaliç�e gönderme karar alm tr. Kendisine de Mihaliç�te 
yapmas gerekenleri ihtiva eden alt maddelik yazl bir talimatname ile birlikte 

 BOA, .MSM, / .  Nisan .
 Meclis-i Hassa-y Vükelâ�da ele alnan son konu ise ngiltere sefaretinin Arnavut ailelerin 
Üsküp�teki emlaklarnn ucuza satld  ve bundan alt bin kuru  vergi alnd  iddiasdr. 
Bunun için de Üsküp Eyaleti Valili ine bir yaznn yazlmas ve iddialarn do ru olmas du-
rumunda ise sat  i lemlerinin iptal edilerek yeniden gerçek kymetleri de erinde sattrlmas 
karar alnm tr. BOA, .MSM, / . Varak / .  Mays .
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ailelere e it olarak da tmas için 15.000 kuru  verilmi tir.48 Mehmet Efendi�nin 
görevlerinin arasnda Laramanlarn uygun mahallere yerle tirilmesi, gda madde-
lerinin temini, ihtiyaç sahiplerine çe itli e yalarn da tlmas ve ailelerin hiçbir 
suretle eza ve cefaya u ramamalarn sa lamak da gelmekteydi. 49

Babali tarafndan özel olarak gönderilmi  olan Mehmet Efendi Mays�n on 
be inde Mihaliç�e varm tr. Mehmet Efendi�nin Mihaliç�e gelmesiyle birlikte Ka-
tolik ailelere hediye olarak toplam 196 takm elbise da tlm , hasta olanlar teda-
vi ettirilmi tir.50 Mehmet Efendi ilk i  olarak Üsküp�ten Mihaliç�e gelinceye kadar 
yol boyunca ya and  iddia edilen i kence ve eziyet olaylarnn ara trlmas için 
bir komisyon kurmu tur. Komisyon Laramanlar arasndan seçilmi  dört ki iyi 
dinlemi tir. Bu ki ilerden yol boyunca ba larndan geçenleri, neler ya adklarn 
eksiksiz ve tam olarak anlatmalar istenmi tir.51 Tanklarn ifadeleri u ekilde tu-
tana a geçirilmi tir;

 Talimatname öyledir; ) Üsküp Eyaleti ahalisinden olup memleketlerinden çkarlp Mihaliç�e 
nakil ve iskân edilen Arnavut ailelerin yol boyunca birçok eza ve cefa görmü  olduklar malum 
olmu tur. Bunlarn Mihaliç�te bir hana konularak aç ve çplak olduklar duyulmu tur. Arnavut 
ailelerinin ihtiyaçlarnn kar lanmas için .  kuru un ma durlara teslim edilmesi, yetecek 
kadar elbisenin de gönderilmesi. Bununla birlikte rivayet edilen hadiselerin tahkik edilerek 
sorumlularn ortaya çkarlmas. ) Mihaliç�te iskân ettirilen Arnavutlarn pek ço unun hasta 
olmasndan dolay Bursa�dan veyahut civar vilayetlerden doktor tedarik edilerek tedavileri-
nin yaptrlmas. Bunlar yaparken de devlet nezaketi ve efkatinin gösterilmesi. Bu ailelere 
kendilerinin Mihaliç�te mahpus olmadklar ifade edilerek diledikleri takdirde ba ka bir yere 
de nakledilebileceklerinin belirtilmesi. ) Zikredilen ailelerin ihtiyaçlarnn kar lanmas için 
gönderilen .  kuru un da tlmas. Elbiselerin de birer birer ihtiyaç sahiplerine verilerek 
bundan böyle istirahatlerine dikkat edilmesi. ) Arnavut ailelerinin Üsküp�teki emlak ve ara-
zilerinin satlmasndan elde edilen gelirlerin bu ailelerin vekillerine teslim edilmi  oldu unun 
ikrar. Ayrca emlak ve arazilerin de erinden dü ük bir fiyatla satlm  oldu u iddialarnn 
ara trlarak bildirilmesi. ) Üsküp�ten Mihaliç�e gelinceye kadar yol boyunca i kence ve ezi-
yet edenlerin ara trlmas ve sonucun mü ir hazretlerine iletilmesi. ) Söz konusu ailelerin 
mümkünse maliye nazrnn çiftliklerine yerle tirilmesi. Ba ka çiftliklerde de yana ma ve ço-
ban olarak çal abileceklerinin bildirilmesi. BOA, .MSM, / . Varak .  Mays ; 
Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrak (A.MKT.MHM), / .  Mays ; .MSM, 
/ . Varak .  Mays ; Katolik ailelere da tlmas için Mehmet Efendi�ye verilen 
.  kuru un pe in olarak da tld  zaman ailelerin perhizlerine devam itmeyüb hayat- 

asliyelerine rucu� iderek bütün bütün hasta olmalarna sebeb-i müstekl olaca  dü üncesiyle 
Katolik ailelere günlük birkaç kuru  halinde da tlmasna karar verilmi tir. BOA, Bab- Asafi 
Mektubi Kalemi (A.MKT), / .  Mays .

 BOA, A.MKT, / .  Mays .
 BOA, A.MKT, / .  Mays .
 Komisyonda Arnavut Rahip Antonyo Marinoci ve ngiltere memurunun karde i karantina 
müdürü bulunmaktayd. BOA, HR.SYS, / .  Mays .
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Mersumeler Selanik�den dayanlmaz suretde muamelat- na-maraziye ile bir ay 
zarfnda götürülüb yapacak ve gidecek eyleri olmad  halde Osmanl kayklarna 
doldurulub i idilmemi  ukubete (i kence) u ram lar. Bunlar ayaklar altna çi -
nenüb bazs dahi daha can virmezden evvel denize atlm dr. Eziyete tahammül 
eylemi  olan iki ki i Mihaliç�e vürudlarnda (geli lerinde) telef olmu  ve birisi kolu 
krlm  bir adam olub di erini ayaklar ezilmi  bir sabi olub gözümüzün önünde 
spatalya�da vefat itmi dir. 

Yukardaki ifadelerden anla laca na göre ailelerin hemen hemen hepsi 
güzergâh boyunca kötü muameleye maruz kaldklar anla lm tr. Görevli ki i-
lerce Arnavutlara yaplan fiziksel iddet sonunda birçok ki inin yaraland  hatta 
vefat etti i de kayda geçirilmi tir. Ayrca komisyon sonucunda Selanik�ten yola 
çkld nda 12, Mihaliç�e varld nda 42 ve spatalya�da da 19 ki inin vefat etti i 
anla lm tr.52

2. Osmanl Hükümetnn Harekete Geçmes ve Yaplan Yardmlar

Mutaassp ki ilerin basklar sonrasnda Laramanlarn serbest bir ekilde 
ayinlerini yapmalar için Mudanya�ya gönderilmesine karar verilmi tir. Üsküp�ten 
yola çkarlan Arnavutlarn ekserisi yaln ayak, bir ksm çplak bir ekilde yolcu-
luklarnn ilk dura  olan Selanik�e do ru yola çkm tr.53 Laramanlarn ancak 
114�ü Selanik�e sa  olarak varabilmi tir. Böylece yolculuklarnn ilk etab bitmi  
ve ikinci etab için beklenmeye ba lanm tr. Fakat bu esnada sa lk ko ullarnn 
elveri sizli i çe itli hastalklarn ortaya çkmasna neden olmu tur. Ölümlerin de 
ya anmas üzerine bir karantina tabibi görevlendirilmi tir.54 Selanik�te ya ananlar 
görgü tanklarnn ifadelerinde u ekilde yer alm tr: 

Bi-çarelerin mahbesden iskeleye tevcihle nakil olunacaklarn kendü gözümle 
görmek üzere mahalline bizzat giderek bazlar yklarak bazlar dü üb can virerek 
süründüklerini bi-günah sabiler kan a layarak bunun gibi hayvan srtna ba lanub 
bi-çare karlar ise neferler iddetle sürüyerek götürdüklerini gördüm. ki adam iskele-
ye varmazdan teslim-i ruh idüb bir kadn dahi heman yorulmu  ve zevci iane itmek 
istedik de topraklarda sürüklenerek bir kay a itilmi dir. 

 BOA, HR.SYS, / .  Mays .
 The Times, Sal,  Temmuz , s. .
 Selanik hapishanesinde tutuklanm  olanlar ziyaret etmek ve onlara destek olmak isteyen 
papaza engel olunmu tur. BOA, HR. SYS, / .  Mart 
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� Ölüm halinde bir kayka itmi  olan iki adamla bir kadnn hayvan la esi gibi 
sahilin harmed teshir olunan mahalline braklm dr. Gördü üm vakia-i mükerrere-
yi laykyla tarife muktedir de ilim. Ancak her taraftan mü ahede eyledi im ittifak- 
efkâr- umumiye teellüm ile biraz müteselli oldum�

slam ve reaya-y cümlesi hayâ idüb muteberaneden bir Osmanl bana sokaklar-
da hitab ile i te bu yadigalar (?) padi ah merhamet-i iktinahmzn emir-i iradesini 
böyle icra ediyorlar ve Hakk- Tealinin eriatn ve Peygamberin emrine böyle muha-
lefet idiyorlar deyü figan eylemi dir. Bir tarafda dahi karantina müdürü ve pa ann 
kavvas ba  iskele önünde çubuk içerek gözleri önünde vukuu bulan te�dibat- sahte-
dilane gülüb bakm lardr.

Selanik�te ya ananlara ngiltere konsolosu da bizzat ahit olmu tur. ngiliz 
konsolosu ve Selanik�teki di er diplomatik temsilciler ya ananlardan Selanik Mü-
iri Salih Pa a�y mesul tutmu tur.56 London Daily News gazetesinin haberinde 

Salih Pa a�nn sorumlular cezalandrmak öyle dursun onlar destekledi i bile id-
dia edilmi tir.57 Bu geli melerin sonunda yabanc diplomatlar pa ann görevinden 
el çektirilmesini istemi lerdir.58

Her ne kadar elçilikler Salih Pa a�y sorumlu tutsa da Pa a ehre gelen Arna-
vutlarn iskân ile u ra m , cenaze i leriyle ilgilenmi  ve bunlarn dini gereksi-
nimlerinin kar lanmas için papaz görevlendirmi tir. Ayrca Salih Pa a yolculuk 
esnasnda hastalanan Arnavutlar tedavi ettirmi , onlar için karantina tabibini 
görevlendirmi  ve maddi yardmda bulunmu tur. Anla ld  kadaryla Arnavut 
ailelerin birço unda görülen hastalklarn nedeni Selanik�e geldiklerinde yaln 
ayak ve çrl çplak olmalardr. Ya ananlarn müsebbibi olarak da Üsküp Valisi 
Selim Pa a ve Rumeli Ordusu Komutan Re it Pa a�nn isimleri öne çkm tr. 
Bunlarn �bir taassub cehalet-kari ile zikrolunan bi-çarelere envai tedibata düçar 
itmi  olduklar� anla lm tr.59

 BOA, HR. SYS, / .  Nisan .
 Morning Post, Çar amba,  Mays , s. ; Oxford University and City Herald, Cumartesi, 
 Mays , s. .

 London Daily News, Çar amba,  Mays , s./p. .
 BOA, HR. SYS, / .  Nisan .

 BOA, HR.SYS, / .  Mays ; Morning Post, Çar amba,  Mays , s. ; Lon-
don Daily News gazetesi Üsküp�ten Selanik�e gönderilenlerin saysn  olarak vermi tir. 
Laramanlarn Selanik�e gelirken kötü muamele ve a r yorgunluktan dolay  Arnavut�un 
öldü ünü iddia etmi tir. London Daily News, Çar amba,  Mays , s. .



YAKUP AHB AB

Laramanlar Selanik�te bir süre beklemelerinin ardndan deniz yoluyla 
Mudanya�ya oradan da kara yoluyla Mihaliç�e gönderilmi lerdir. Deniz yolcu-
lu unun sa lksz bir ortamda yaplmas bula c hastalklarn ortaya çkmasna 
ve birçok ki inin vefat etmesine neden olmu tur. Bursa Mü irinin aktard na 
göre yolculuklarnn sonunda hayatta kalanlarn toplam says 100 ki i idi.60 23 
ki i de Mihaliç�te vefat etmi tir. Geriye kalan 76 ki iden 68 ki isi tedavi olup 
karantina mahalline gönderilmi tir. Geriye kalan 8 ki i de hastanede tedavi altna 
alnm tr.61 

Laramanlar Mihaliç�e Nisann yirmi be inde ula m  ve hemen bir hana yer-
le tirilmi tir. Sa lksz bir ortama yerle tirilmeleri nedeniyle bula c hastalklar 
kolaylk yaylm tr.62 Bula c hastalklarn önlenmesi için hükümetçe Mihaliç�e 
doktor gönderilmi tir. Buradaki ailelerin durumlar hakknda do rudan bilgi al-
mak ve tedavilerini yaptrmak için ngiltere sefareti de kendi belirledikleri bir 
doktorun görev yapmasn istemi tir.63

Laramanlarn Mihaliç�e varmalarnn yanklar sürerken Mays aynn üçün-
cü günü stanbul�daki Roma Katolik Kilisesinin Ba piskoposu M. L�Abbé Hille-
reau64 ve Petra Ba piskoposunun talepleri do rultusunda M. Bonnue tarafndan 
Laramanlar ziyaret edilmi tir. Bounien�nin gezisine Piskopos Hillereau de e lik 
etmi tir. kilinin tefti leri esnasnda kar la tklar 15-16 ya larndaki çocuk ile 
aralarnda geçen diyalog dikkat çekicidir. 15-16 ya larndaki kz çocu una i ken-
cecisini affedip affetmedi ini soruldu unda çocuk onlar affetti ini söylemi  ve 
ayn odada bulunan di er Laramanlar da tek bir a zdan �Tanr onlar affetsin� 
Çekti imiz aclarn tek sebebi kendi günahlarmzdr.� diyerek çocu a e lik etmi -
lerdir. Bounien ve Hillereau, Bursa�ya döner dönmez ziyaretlerine dair detaylar 

 Hayatta kalanlarn tam says hakknda ngiliz basnnda çe itli saylar verilmi tir. The Ti-
mes gazetesi hayatta kalanlarn saysn  olarak verirken di er bir ngiliz gazetesine göre 
sürgüne gönderilen  Laramann �i yolda telef olmu tur. Freeman�s Journal, Çar amba, 
 Haziran , s. ; The Times, Sal,  Temmuz , s. .

 Sürgünler Mihaliç�e varmalarndan iki gün önce hasta, bitkin, çoluk çocuk ve bunlara ait 
e yalarn ta nmasna yardm olmak için gerekli araba, beygirlerin teminin sa lamak için 
birkaç zabtiye memuru görevlendirilmi tir. BOA, A.MKT, / . Varak .  Haziran .

 BOA, .MSM, / . Varak - .  Mays ; The Times, Sal,  Temmuz , s. .
 BOA, A.MKT, / .  Mays .
 Nicholas Coureas, �Student Growth: The Latin Clergy of Cyprus during The Ottoman 
Period,� The Minorities of Cyprus: Development Patterns and the Identity of the Internal-Exc-
lusion, ed. Andrekos Varnava, Nicholas Coureas and Marina Elia, (Newcastle: Cambridge 
Scholar Publishing, ), s. .



LARAMANLAR



ngiliz ve Fransz konsolosluklarna bildirmi tir. Ayrca Bursa Pa asn da ya a-
nanlardan ötürü sorumlu tutarak sert ifadelerle protesto etmi lerdir. Bunun üze-
rine Pa a, Laramanlara 2.000 kuru  para ve giyecek yardmnda bulunaca na 
dair söz vermi tir. ngiliz ve Fransz konsoloslar sözü geçen ki ilerin izlenimlerini 
stanbul�daki büyükelçiliklerine iletmi tir. Elçiliklerin basklar neticesinde Os-

manl hükümeti Laramanlarn ihtiyaçlarn kar lamak zorunda kalm tr. Dikkat 
çeken bir ayrnt da kiliselerde Laramanlar için yardm toplanmasdr. 65 

Katolik aileler Mihaliç�e geldiklerinde ilk olarak havadar ve geni  bir yerle im 
yeri olan Espinalye�ye yerle tirilmeleri dü ünülmü tür. Ancak Arnavutlar da lk 
ve yüksek bir kesimde yerle mekte srar etmeleri üzerine Mihaliç�e yerle tirilen 
Arnavutlar daha sonra tebdil-i hava zmnnda Bursa kazasna üç saat mesafede 
yer alan Filadar köyünde mukim Harasczade Nazmi Efendi�nin Cafer an (?) 
adl çiftli inde yerle tirilmesi ve burada ortakçlk yapmalar dü ünülmü tür.66 
Bunlar yaparken de devlet nezaketi ve efkatinin gösterilmesine gayret sarf edil-
mi tir. Ayrca Laramanlara kendilerinin Mihaliç�te mahpus olmadklar özellikle 
hatrlatlm tr.67

skân masraflar için 15.000 kuru  ayrlm  fakat bu mebla  masraflarn 
kar lanmasnda yetersiz kalm , ksa sürede bitmi tir.68 Fakat ehirdeki ödenek 
yoklu u ve yetersizli i sa lktan giyime kadar birçok konuda skntlarn ya an-
masna neden olmaya devam etmi tir. Hüdavendigar Mü irli i ailelerin çe itli 
sorunlarnn giderilmesi için Babali�den ödenek talep etmi tir. Lakin bu talebe 
bir cevap alnamam tr.69 

Ya anan maddi krizin a lmas için gerekli olan masraflarn kar lanmasnda 
Bursa Emval Sand ndan yararlanlmas istenilmi tir. Aksi takdirde Bursa�daki 
Avrupal büyük devletlerinin konsoloslarnn dedikodularna neden olaca  Bursa 

 The Times, Sal,  Temmuz , s. .
 BOA, A.MKT, / . Varak .  Haziran ; Malaj, �The Activity of The Franciscans�, 
s. .

 BOA, .MSM, / ,  Mays .
 Arnavut ailelerin memleketlerindeki emlak ve arazilerinin satlmasyla elde edilen para ile 
Bursa�da bir çiftlik satn alnmas dü ünülmü tür. Fakat emlak ve arazilerin sat ndan elde 
edilecek gelirlerle bir çiftlik satn alnamayaca ndan Mihaliç�te bo  ve tenha bir yerde iskân 
edilmesi uygun görülmü tür. Fakat bu aileler taynllarnn alp yukarda sözü edilen Filadar 
köyüne ikamet etmi lerdir. BOA, .DH, / . Varak ,  A ustos .

 Buraya getirilen Arnavut ailelere çe itli çiftlikler tahsis edilmesi dü ünülmü  ancak bunda 
muvaffak olunamam tr. BOA, HR.TO,  / .  A ustos 
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Mü iri tarafndan ifade edilmi tir.70 Daha sonrasnda da Laramanlarn aylk ihti-
yaçlar olan 6.000 kuru un kar lanmas için de Bursa mal sand ndan yararla-
nlm tr. 71

Ailelerin yerle meleriyle birlikte kendilerine yiyecek yardm çerçevesinde 
günlük 200 dirhem ekmek ve 10 para verilmeye de ba lanm tr. Yardmlar yalnz 
bundan ibaret de de ildi. Mesela kendilerinin dikmesi artyla birer gömleklik 
bez, birkaç top Amerikan bezi satn alnarak da tlm tr.72 

Katolik aileler Bursa�nn havasyla uyu amadklarndan huzursuz olmu lar-
dr. Ve Rumeli taraflarndan münasip bir yere gönderilmesine karar verilmi tir. 
Ancak 1847 yl k  aylarnn ba lam  olmas  nedeniyle, daha fazla skntya dü -
memeleri için, bahar aylarna kadar bulunduklar yerde kalmalar sa lanm tr. 
Bu arada k  artlarnn sertli inden ihtiyaç sahibi ailelere de k lk elbise, yakacak 
odun, kömür yardmnda bulunmasna da çal lm tr.73

Hükümet gönderdi i emirlerle Arnavutlarn rahat için elinden geleni yap-
maya çal sa da tatsz olaylarn ya anmasna engel olamam , ya ananlar konso-
loslara aksettirilmi tir. Mesela Mudanya�da Katolik Arnavutlar için ayrlm  olan 
mezarlk arazisi bozularak tarla yaplmak istenmi tir. Mezarlklarnn tahrip edi-
lerek yok edilmesinden korkan Arnavut aileler mezarl n koruma altna alna-
rak etrafnn duvarla çevrilmesini istemi tir. Bunun için de Fransa konsolosuna 
ba vurmu lardr.74 

Laramanlarn 1848 senesinde de askere gitmek için yeni bir talepleri olmu -
tur. Tanzimat�tan önce tekâlif ve vergiden muaf olmak ve sadece asker vermek 
suretiyle kendi isimlerini Müslüman ismine de i tiren ve Mihaliç�e gönderilen 
Laramanlar asker vermek istemediklerine dair dilekçeleri Nisan 1848 tarihinde 
Meclis-i Ahkâm- Adliye�nin gündemine gelmi tir.

�sünnet ve namaz vesaire bunlar emsali eair-i slamiyeden bir nesne iltizam 
itmeyerek ta�mid yani vaftis ve nikah ve defn-i mevta misilli levazm- ayin-i nasra-
niyenin ifa ve icrasna müdavemet eyledikleri halde heman aba� ecdatlarnn nasrani 
isimlerin slam isimlerine tebdilden�

 BOA, A.MKT, / . Varak .  Haziran .
 BOA, .DH, / . Varak ,  A ustos .
 BOA, A.MKT, / .  Haziran .
 BOA, HR.MKT, /.  Ocak .
 BOA, .DH, / .  A ustos .
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Yukardaki paragraftan anla laca  üzere bu ailelerin sünnet ve namaz gibi 
slam iarlarndan birini yerine getirmedikleri üstelik do um, evlilik ve defin i le-

rinde tamamyla Hristiyan adetlerini yerine getirdikleri ilan edilmi tir. Tahrirat-
larnn devamn da ise Tanzimat- Hayriye�nin ilan ve icra edildi ine binaen imdiye 
kadar oldu u misilli hafiyyen olmayarak merkumlar alenen saltanat- seniyyenin na-
sari tabasndan olduklar mütearif ve malum olmak hususuna taraf- e ref-i hazreti 
ahaneden müsaade ve inayet buyrulmas istenilmi tir. Anla laca  üzere imdiye 
kadar gizli olarak Hristiyan inançlarn ya adklar ama bundan sonra kendileri-
nin devletin Hristiyan tabas olarak kabul edilmesi talep edilmi tir.75 Söz konusu 
talep mecliste de görü ülmü  ve durum Rumeli ordu mü irine gönderilen kaime-
de u ekilde izah edilmi tir:

�bunlar reaya-y devlet-i aliyyeden olarak mukaddem gördükleri zulm ve taad-
diden kurtulmak ve yalnz asker virüb virgü ve tekalifat- saireden vareste olmak içün 
kendülerine yalnz slam ismi tesmiye itmi  olmalaryla slamiyetlerine hüküm olu-
namayub bu suretle Müslüman ismini kendülere melce� ve zulüm ve itisafdan halas- 
medar ittihaz itmi  olduklarndan o makule reayadan ehl-i slam ismini tesmiye 
idenlere slam nazaryla baklamayaca ndan bunlarn hristiyan ayinini icra etme-
lerine mümane�et olunmamak lazm gelüb�76

Ksacas söz konusu köy ahalisinin isimlerini slam isimleriyle de i tirerek 
görünü te slamiyet�i kabul etmi  olmalarna kar n Hristiyan ayinlerini icraya 
devam etmi lerdir. Bu davran larnn gerekçesi olarak da baz mütesellim ve 
derebeylerinin tacizlerinden kurtulmak oldu u ileri sürülmü tür. Ya adklar 
baskdan kurtulmak için giri tikleri bu hileden dolay slam olarak kabul edile-
meyecekleri, bu do rultudan olarak bunlarn irtidad etmi  olamayacaklar dü-
ünülüp Hristiyan olarak kabul edilmeleri uygun bulunmu tur. Ayrca inanç-

lar gere i yaptklar ayinlerine de engel olunamayaca  da karara ba lanm tr. 
Fakat ba kalarnn da bu durumdan istifade etmelerinin önüne geçilmesi adna 

 BOA, Sadâret Evrak Mektubi Kalemi Meclis-i Vâlâ Ksm (A.MKT. MVL), / . Varak 
- .  Nisan ;  senesinde din ve mezhep farkllklarnn ki isel bir hürriyet oldu u 

ve bunun da vatanda lk haklar ile ilgisinin olmad  Osmanl hükümeti tarafndan kabul 
edilmi tir. Bunun do al bir uzants olarak da gayrimüslim vatanda larn da askere alnmala-
rna karar verilmi tir. Askerlik görevini yapan gayrimüslimlerin cizye ve haraç vergilerinden 
de muaf tutulaca  ilan edilmi tir. T. Tankut Soykan, Osmanl mparatorlu u�nda Gayrimüs-
limler, ( stanbul: Ütopya Kitabevi, ), s. - ; Önder Kaya, Tanzimat�tan Lozan�a 
Aznlklar, ( stanbul: Yeditepe Yaynevi, ), s. - .
 BOA, A.MKT. MVL, A/ .  Nisan .
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asker alma hususunda isimlerine baklarak muamele edilmesi gibi bir önlem de 
alnm tr.77

3. Ailelerin Memleketlerine Gönderilmesi

1848 senesinde önce talya ve Fransa ardndan Avusturya, Bavyera ve Prus-
ya ülkelerinde ihtilaller meydana gelmi tir. Bu tarihlerde Avrupa�nn, içerisinde 
bulundu u siyasi durum sebebiyle, Osmanl hükümeti k krtclarn emellerine 
frsat vermemek için öncelikle Balkanlardaki Hristiyan tebaaya mülayim dav-
ranlmasna dair emirnameler hazrlam  ve valiliklere göndermi tir. Böylece 
Avrupa�da ya anan ihtilallerin kendi ülkesine yaylmasnn önüne geçmeye çaba-
lam tr.78 Mihaliç�te geçirdikleri birkaç yln ardndan Avrupa�nn siyasi konjonk-
türündeki çalkantlar sonrasnda Osmanl hükümeti Laramanlar memleketlerine 
geri göndermeye karar vermi tir. 79

1848 ylnn yaz aylarnda Bursa kazasna tabi Filadar köyünde iskân ettiril-
mi  olan Laramanlarn memleketleri olan Üsküp tarafna gönderilmelerine dair 
bir irade-i seniyye buyrulmu tur. Ayrca Bursa Emval Sand ndan verilmekte 
olan tayn ve çe itli ihtiyaçlarnn da irade-i seniyyenin verildi i günden itibaren 
durdurulmasna da karar verilmi tir. Fakat bu karardan ho nut olmayan Arnavut 
aileler uygulamaya tepki göstermi , Filadar köyü ahalisinin meyve bahçelerine 
ve ba larna zarar vermeye ba lam lardr. Köy halk da bunlarn ta knlklarn-
dan ikâyetle valili e durumu bildiren bir arzuhal göndermi lerdir. Hüdavendigar 
Mü irli i de Dersaadet�e gönderdi i tahriratnda memleketlerine dönmek isteme-
yen Arnavut ailelerin buradan def edilmesi ve köylülere yapm  olduklar zararla-
rnn durdurulmas için gerekenlerin yaplmasn istemi tir.80

1848 ylnn sonbaharnda Arnavut ailelerinin Selanik iskelesine götürmek 
üzere münasip bir geminin kiralanmas gündeme gelmi  ve Gemlik�e gönderil-
mesi Kaptan Pa adan istenmi tir.81 Ekim aynn sonlarna gelindi inde Selanik�e 

 Mektubu yazanlar: Papaz Mihal, Papaz Tuma, Papaz Yani, ve iki muhtar. BOA, A.MKT. 
MVL, / . Varak - .  Nisan ; ayrca bkz. Halide Aslan, Osmanl�nn Son Döneminde 
Gizli Din Ta yanlar, ( stanbul: Akademi Titiz Yaynlar, ), s. - .
 Levent Düzcü, �Korku ile Tedbir Arasnda Bir htilâli zlemek:  htilâli ve Osmanl 
Hükümeti�, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,  ( ), s. - .

 BOA, A.MKT, / .  Nisan .
 BOA, A.MKT, / .  A ustos .
 BOA, A.MKT, / .  Eylül .
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götürmek üzere 5.000 kuru  nevale ile bir gemi kiralanm tr. Kasm aynda ha-
zrlklarn tamamlanmasyla birlikte yola çklm  ve bir müddet sonra Laraman-
lar ait olduklar topraklara varm tr. 82

Laramanlar Bursa�dan dönerken yolda iyi muamele görmü lerdir. Memleket-
lerine dönenler Hristiyan olarak kabul edilmi  ve ayinlerine engel olunmama-
s için emirler gönderilmi tir. Fakat Laramanlar memleketlerine döndüklerinde 
Gilan�da baz huzursuzluklar çkm tr. öyle ki; Devlet tarafndan Hristiyanlk-
lar kabul edilen bu ahslar memleketlerine geldiklerinde bölge ahalisinin irtidad 
edeceklerine dair dedikodular peydah olmu tur.83 Fransz konsolos ya anan bu 
tatsz olaydan sorumlu tuttu u ki ilerin görevlerinden uzakla trlmas bir yana 
haklarnda hiçbir eyin yaplmad n esefle aktarm tr. Konsolosa göre e er Ba-
bali ikâyetlerin önünü kesmek istiyorsa konuya özel bir ihtimam göstermeli ve 
sorumlulara gerekli cezalar vermelidir.84

Yllar sonra memleketlerine iade edilen Arnavut ailelerin memnun edilmesi 
ve herhangi bir skntya u ramamalar, rahatlarnn temin edilmesi için Üsküp 
Eyaleti valisine emirler gönderilmi tir.85 Fakat geriye dönebilen 70-80 kadar La-
raman memleketlerine geldiklerinde yeni bir sorunla kar la m tr. Çünkü geride 
braktklar mülklerinin bir ksm ya malanm  ve yaklm tr.86 Ayrca memle-
ketlerinden ayrldklarndan sonra gyaplarnda mal ve mülklerinin bir ksm da 
ba kalarna satlm t. Bunun yannda memleketlerindeki emlaklarnn de eri 
300.000 kuru  iken 36.000 kuru a satlm  ve bunun üzerinden de 6.000 kuru  
vergi alnm tr.87 Ya anan bu karma k duruma bir son vermek için gyaplarn-
da satlan mülklerin kendilerine iadesine u ekilde karar verilmi tir: �füruht 
olunan emlak ve arazinin esmann almadklar halde satlan bahasyla bayialar 
tarafndan kendülerine istirdad ve masarf- mütebeyyinenin tazmin ittirilmesi� 88

 BOA, A.MKT, / .  Ekim ; Skendi, �Crypto-Christianity in The Balkan Area 
Under The Ottomans�, s. ; Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, s. 
 ; Malaj, �The Activity of The Franciscans�, s. - .

 BOA, Meclis-i Vâlâ Evrak Zabt Cerideleri Hülasalar (MVL), / .  Eylül .
 BOA, HR.TO,  / .  ubat .
 BOA, A.MKT, / .  Kasm .
 Malaj, �The Activity of The Franciscans�, s. .
 Arnavutlarn Selanik�e vardklarndan memleketlerindeki emlaklarnn satlmasna 
içlerinden söz anlar dört ki i vekil klnm tr. Fakat söz konusu dört ki i hapse atlm tr. 
BOA, .MSM, / . Varak .  Mays .

 BOA, Meclis-i Vâlâ (MVL), / .  Eylül .
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Lakin mülklerin yeni sahipleri de geçen süre zarfnda emlak ve arazilerin 
tamir ve onarmlar için çe itli harcamalar yaptklarndan mülkleri terke yana -
mam lardr. Bu skntl durumun giderilmesi için mülklerin tamir ve onarm 
için yaplan masraflarn tespit edilmesi yoluna gidilmi tir. Geçen süre zarfnda da 
Laramanlarn ma dur olmamalar için çe itli yardmlarda bulunulmu tur. Mesela 
Mihaliç�ten memleketlerine gelirken kesilen yardmlarn Üsküp Emval Sand n-
dan kar lanarak devam edilmesi, bunun yannda uzun süre ticaret ve ziraatla 
me gul olamadklarndan cizye ve çe itli vergilerden bir sene müddetle muaf tu-
tulmas ve son olarak da kendilerine birer kat elbise verilmesi gibi kolaylklar 
sa lanm tr.89

1848 senesinde gizli Katoliklerin memleketlerine dönmeleriyle yllarca sü-
ren bir sorun son bulmu tur. Fakat 1849 ve 1850�de gizli Katoliklerin aske-
re alnmasyla ilgili benzer sorunlar tekrar ya anm tr. Bununla birlikte Krm 
Sava �nn ba lamas ve Osmanl Devleti�nin Avrupa devletleriyle ittifak kurmas 
stanbul�daki Batl diplomatlarn etkisini muazzam derecede arttrm tr. Ne-

ticede 1856 senesinde Islahat Ferman ilan edilmi tir. Fermanla Müslüman ve 
Gayrimüslim tebaaya bütün haklarda tam e itlik ile din konularnda da tam bir 
özgürlük tannm , slam�dan dönmek, ölüm cezas gerektiren bir suç olmaktan 
çkarlm tr. Bu tarihten sonra da Kosova�da Laramanlara yönelik saldrlar sona 
ermi tir. Fakat birçok aile, daha ku aklar boyu Müslüman kamuflajna devam 
etmi tir.90

Yukardaki cümleden olarak günümüz Kosova�snda da Laramanlarn varlk-
larn devam ettirdikleri bir gerçektir. Washington Post gazetesinin 6 Mays 2015 
tarihli nüshasnda Valerie Plesch tarafndan Kosoval Müslümanlarn unutulmu  
inançlar üzerine bir makale yazlm tr. Plesch makalesinde Kosova�nn sadece 
%3�ünün Katolik olmasna ra men Müslüman inançlarn yerine getirenlerin 
orannn %10 oldu unu belirtmi tir. Plesch, Do u Kosova�da Zheger köyü La-
ramanlarnn kiliselerinin olmamasna kar  Katolik ayinlerini evlerinde yaptk-
larn da aktarm tr. Ayrca makalede köy ahalisinden olan ve kendisini Katolik 
olarak hisseden 38 ya ndaki Rexhep Sejdiu adl bir Laraman hakknda da bilgi 
verilmi tir. Rexhep Sejdiu�nun geceleri gizli olarak kiliseye gitti ini gündüzleri de 
Müslüman gibi davrand  okuyuculara aktarlm tr. 

 BOA, A.MKT, / .  Kasm ; rade Hariciye ( . HR), / .  Aralk .
  Malcolm, Kosova: Balkanlar Anlamak çin, s. - ; Duijzings, Religion and the Politics 

of Identity in Kosovo, s.  - ; Frantz, Zwischen Gewalt und friedlicher Koexistenz, s. .
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Makaledeki bir di er örnek de Pri tine Üniversitesi profesörlerinden olan 
Agron Bytyqi (41)�e aittir. Katolik bir baba ve Müslüman bir anneden olan Prof. 
Agron çocuklu unda gerçek inancnn ne oldu unu bilmemi  ve yeti kinli inde 
gerçek inancnn ne oldu unu anlam tr. Prof. Agron kendisi için do ru karar 
verdikten sonra da 1995 senesinde vaftiz olmu tur.

Plesch makalesinde Katolik bir rahibin de görü üne yer vermi tir. Rahibe 
göre Laramanlar gerçek inançlarn açklamaktan korkmaktadr. Bunda da çe itli 
faktörler etkili olmaktadr. Mesela çocuklarnn evlenemeyece i korkusuyla ger-
çek inançlarn saklama gere i duymu ladr.91 

Yakn tarihlerde Kosova Cumhuriyeti�nin siyasi liderler arasnda yer alan 
Ramush Haradinaj, atalar Katolik iken kendisinin neden Müslüman oldu unu 
bilmedi ini söyleyerek, ço unlu un Müslüman oldu u Kosova�da tart malara 
neden olmu tur. Bunun yan sra Haradinaj, kendisinin ibadet etmedi ini ve bir 
Müslüman olarak camiye gitmedi ini belirmi tir.92 

Son olarak konuyla alakal olarak Arnavut edebiyatndan da bir örnek ver-
mek gerekir. Ismail Kadare�nin yazm  oldu u ve 1981 ylnda Arnavutluk�ta 
Enver Hoca tarafndan yasaklanm  olan The Palace of Dreams adl romannda 
gerçek kökenini arayan romann ba  karakteri Mark-Alem�in gerçek kökenlerini 
bulma çabasndan bahsedilmi tir.93

  https://www.washingtonpost.com/national/religion/muslim-kosovars-rediscover-their-
long-forgotten-roman-catholic-roots/ / / /b c -f c- e -bca - b bbdf e_
story.html?noredirect=on&utm_term=. fb  f  (Eri im tarihi: . . ); Lara-
manlar ile ilgili haberler, yazlar bununla da snrl de ildir. Mesela https://www.reuters.
com/article/us-kosovo-catholics/out-of-hiding-some-kosovars-embrace-christianity-
idUSTRE S Y   (Eri im tarihi: . . ); https://friendsofkosovo.wordpress.
com/category/politics/news/page/ / (Eri im Tarihi . . ); http://www.balkanaly-
sis.com/kosovo/ / / /the-vatican%E % %s-growing-prominence-in-kosovo/ 
(Eri im tarihi: . . ); https://sg.news.yahoo.com/kosovo-crypto-catholics-quit-
closet- .html (Eri im Tarihi: . . ); https://religionnews.com/ / / /
muslim-kosovars-rediscover-long-forgotten-roman-catholic-roots/ (Eri im tarihi: 
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Sonuç

Osmanl hükümetinin Tanzimat dönemindeki temel siyaseti fermanda taah-
hüt etti i reformlar uygulayabilmek, yeniliklere kar  halk arasnda çkabilecek 
muhtemel tepkileri bertaraf etmek ve yabanc devletlerin reformlar bahane edip 
iç i lerine müdahalelerinin de önüne geçmektir. Çünkü çkabilecek büyük sorun-
larn Avrupa ile olan ili kilere zarar verece i korkusu hâkimdi. Bu yüzden ortaya 
çkan sorunlarn genelde büyümeden, sessiz sedasz bir ekilde halledilmesi yolu-
na gidilmi tir. Hükümetin tüm iyi niyet ve çabasna ra men nihayetinde yabanc 
devletlerin müdahalelerine engel olunamam tr. Osmanl Devleti ya ad  siyasi 
sorunlarda, özellikle de Rusya ile, Avrupa�nn deste ine ihtiyaç duydu undan on-
larn bu müdahalelerine gerekti i gibi tavr da alamam tr.

Avrupal devletlerin Osmanl hükümetinin zor durumundan istifade etme-
di ini söylemekle de hakszlk etmi  olunmaz. Böylece hem Osmanl Devleti�nin 
iç i lerine müdahale imkân bulmu lar hem de kendilerine hareket alan kazan-
drm lar, çe itli imtiyazlar sa lam lardr. Mürted meselesinde ngiliz ve Fransz 
elçilerinin yakndan ilgilenmesini bu minvalde de erlendirmek do ru olacaktr. 
Bu açdan bakld nda görülecektir ki gizli din ta yanlar meselesi Islahat Ferma-
nna giden yolda kö e ta larndan birini te kil etmi tir.

Makalede Laramanlar örne ine bakld nda din de i tirme/gizli din ta -
yanlara kar  olu an nefretin Müslümanlar için neredeyse ki isel bir sava  halini 
ald  anla lmaktadr. Müslüman cenahtan bakld  zaman bunun çe itli neden-
leri olmakla birlikte en ba ta gelen nedeni ihanete u ram l n verdi i bir öfke 
patlamasdr. Ya ananlar devletin zor zamanlardan geçti i bir dönemde güvendik-
leri, tandklar ki iler tarafndan kandrlm l n, aldatlm l n verdi i nefretin 
ve korkunun bir tezahürüdür.

Laramanlarn ba ndan geçenler bize u gerçe i göstermi tir. Her ne ka-
dar devleti idare edenler Tanzimat Ferman ile yukardan a a ya do ru bir 
de i imi ba latm  olsalar da de i imin tabana yansmasnn o kadar kolay 
olmad  gizli din ta yanlara yaplan muameleden anla lm tr. Laramanlar 
Tanzimat Fermannn ilan edilmesini farkl yorumlam , ksacas yalanc baha-
ra kanm lardr.
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Öz  Osmanl Devleti için 19. yüzyl, umutsuz zamanlarda ümitsiz tedbirlerin aln-
d  bir dönem olmu tur. Tanzimat Ferman�nn uygulanmaya ba lanmasyla birlikte 
Osmanl Devleti�nde yeni bir dönemin ba lad  kabul edilmektedir. Osmanl Dev-
leti bu döneme ayak uydurmakta zorlanm tr. Do al olarak bu yeni dönem yeni 
politik sorunlar da beraberinde getirmi tir. Özellikle Srp ve Yunan isyanlar, Balkan 
topluluklarn patlamaya hazr hale getirmeye yetmi tir. Tam bu dönemde ilan edilen 
Tanzimat Ferman da toplum içerisindeki bu gerilimi azaltmaya çare olamam tr. Bu 
çerçeveden bakld nda gizli din ta yanlar Tanzimat Ferman�nn akabinde kendi-
lerini if a etmi lerdir. Toplumun sinir uçlarna dokunan bu davran lar, muhafazakâr 
kesimden çok sert tepki çekmi tir. Hükümet ise Tanzimat Ferman�nn gereklilikle-
rini yerine getirme gayretindeydi. Lakin ne muhafazakâr kesim ne de Avrupal Dev-
letleri memnun etmek kolay olmam tr. Bu makalede gizli Hristiyan Arnavutlarn 
kendilerini if a etmeleri ve sonrasnda ya ananlar, Osmanl ar iv belgeleri, yerli ve 
yabanc kaynaklar e li inde anlatlm tr.

Anahtar kelimeler: Gizli Hristiyanlk, Katolik, Arnavutluk, Laramanlar, Balkanlar.
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