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MLADOTURCI

Zatímco většina muslimské populace Osmanské říše zůstávala loajální vůči vládě sultána Abdülhamida II., mladá osmanská inteligence, která se uplatňovala především ve státní byrokracii, důstojnickém sboru a publicistice se proti němu postavila. Tato generace byla ovlivněná liberalismem a konstitucionalismem a také silným vlasteneckým cítěním. Podnikli dva neúspěšné ozbrojené pokusy o odstranění sultána. Jeden byl veden Alim Suavim a druhý zednářskými (?) přáteli bývalého sultána Murada V.. Tyto atentáty způsobili nedůvěru sultána v liberalismus a začal odsouvat přívržence této ideje na nevýznamné posty.To vedlo k růstu opozičních nálad, ale během prvních deseti let k žádné organizované opoziční aktivitě nedošlo.

	Patrně první organizovaná opoziční skupina byla vytvořena v květnu 1889 a na jejím počátku stáli čtyři studenti Vojenské lékařské koleje. Tato skupina si dala název Společnost osmanské jednoty. Jejím cílem bylo obnovení ústavy z roku 1876 a svolání parlamentu. (Navazovali na tradice mladoosmanů.) Řada členů působila v emigraci (snaha vyhnout se pronásledování).

	Tito emigranti byli aktivní hlavně v Paříži, Ženevě, Londýně, Bukurešti a Káhiře. Nejvýznamnějším centrem byla Paříž. Zde emigranti na sultána útočili prostřednictvím pamfletů a tisku. Hlavní osobností zde byl Ahmet Riza (1859-1930). (Po studiu ve Francii vstoupil do státní služby na ministerstvu zemědělství,ale roku 1889 využil návštěvy Světové výstavy v Paříži a emigroval.) Společně s dalšími emigranty založil Výbor jednoty a pokroku. Od roku 1895 vydávali noviny Konzultace (francouzsky a turecky). Ve známost vešli pod jménem mladoturci. 

	Zanedlouho se spojili s Cařihradskou Společností osmanské jednoty. Těžiště aktivity mladoturků však zůstávalo stále v zahraničí, protože v únoru 1896 údajně tajná policie odhalila přípravy na státní převrat a řada členů musela odejít do vyhnanství.

	Ne všichni uznávali za svého vůdce Ahmeta Rizu. Většina mladoturků si za svého předsedu zvolila  Murata Beye. (Pocházel z Dagestánu a byl autorem historických knih a liberálních novin Mizan (váhy).) Kladl důraz na chalífát a islámský charakter Osmanské říše. Po jeho zvolení se centrum hnutí přesunulo do Ženevy. Sultán je „přelstil“ tím, že Murata pozval do hlavního města, aby mu pomohl provádět reformy. Ostatní přijali místa ve státní správě. Ti, kteří se nepodřídili sultánovi byli odsouzeni a posláni do vyhnanství v Tripolsku.

	V zahraničí se pak vedení mladoturků chopil opět Ahmet Riza. Jeho postavení bylo ohroženo poté, co do Paříže přijel sultánův nevlastní bratr (Damat Mahmut Celalettin Pasa (1853-1903),) který uprchl do Francie i se svýma dvěma syny Sabahettinem a Lutfullanem.  Princ Sabahettin nejvíce ohrozil postavení Ahmeta Rizy. Věřil, že k oživení Osmanské říše povedou minimální vláda a svobodné podnikání.   Princ požadoval sesazení sultána a nastolení decentralizované vlády. (Ahmet Riza se stával osmanským nacionalistou.)

	Ve dnech 4. –8. února se pod vedením prince Sabahettina sešel první sjezd osmanských liberálů v Paříži. Byly zde zastoupeny všechny národnosti Osmanské říše a došlo k rozkolu. Většina se přiklonila k názoru, že svržení sultána je legitimní i za použití násilí a zahraniční intervence. Princ potom založil Společnost osmanských liberálů, která byla roku 1906 přejmenována na Společnost soukromé iniciativy a decentralizace. (Liberálové se neúspěšně pokusili o státní převrat.)

	Ahmet Riza s mladoturky měli strach o nezávislost Osmanské říše a proto na sjezdu možnost zahraniční intervence odmítli. Jejich názorový vývoj byl inspirován mezinárodními událostmi (rusko-japonská válka 1904-1905, v níž asijský národ poprvé porazil tradiční velmoc, 1. ruská revoluce roku 1905, kdy byl car donucen svolat dumu a perská revoluce roku 1906 donutila šáha vyhlásit ústavu a svolat parlament). V mladotureckém hnutí se prosadil praktický proud, který dospěl k názoru, že despocii je možné svrhnout jen tehdy, podaří-li se pro revoluci získat ozbrojené síly.  (Ahmet Riza zůstával spíše teoretikem a ideologem.)

	V září 1906 byla založena Společnost osmanské svobody v makedonském přístavu Soluň. Zakladatelem byl Mehmet Talat Bey (1874-1921)(, který pocházel z Drinopole. Zastával funkci hlavního telegrafisty poštovního úřadu.) Do organizace byli přijati i důstojníci druhého a třetího armádního sboru se sídly v Drinopolu a Monastiru. Skupina v únoru 1907 navázala kontakt s pařížskou ústřednou a přijala název Výbor jednoty a pokroku. V červnu 1907 přijel do Soluně poručík pátého armádního sboru Mustafa Kemal, pozdější prezident Atatürk a aktivně se zapojil do mladotureckého hnutí. 
	
	Ve dnech 27.-29. prosince se sešel druhý sjezd osmanské opozice v Paříži. Účastníci předložili požadavek obnovení ústavy z roku 1876. Moc sultána měla být ústavně omezena. Mladoturci nyní souhlasili s tím, že sultán může být sesazen  všemi prostředky, i revolucí.


MLADOTURECKÁ REVOLUCE 1908

	9. června 1908 se v estonském Revalu sešel britský král Eduard VII. a car Mikuláš II. a dohodli se na společném postupu v makedonské otázce. Osmanský sultán by měl mít nad Makedonií pouze formální svrchovanost.

	Toto ujednání mělo velký ohlas mezi důstojnictvem turecké armády a mladoturci se rozhodli jednat. K tomuto rozhodnutí přispěla i hrozba odhalení činnosti organizace ze strany vládních agentů. 4. července 1908 odešel major Ahmet Niyazi Bey (1873-1912) se svou jednotkou do hor poblíž Ochridu a požadoval obnovení ústavy z roku 1876. Připojili se k němu i mladoturci, kontaktovali zahraniční konzuly v Soluni a vyhlásili obnovení ústavy. Potom táhli na Cařihrad.

	Ještě před jejich příchodem vyhlásil sultán irade o okamžitém  obnovení ústavy z roku 1876 a 24. července kapituloval. Byla vyhlášena všeobecná amnestie a zrušena tajná policie. Sultán zůstal na trůnu, ale jeho moc byla omezena.

	Mladoturci rozeslali posly, aby zdůrazňovali, že to byli oni a ne sultán, kteří vyhlásili ústavu. Situace pro toto byla příznivá v evropském Turecku, ale v arabských provinciích bylo postavení sultána jiné a tak tam mohl prezentovat vlastní verzi událostí (jeho poradci ho od ústavy zrazovali pro údajnou nepřipravenost země, ale on sám dospěl k opačnému výsledku a ústavu sám vyhlásil).

	(Po vyhlášení ústavy se hlavního města i provincií zmocnilo nadšení. Mysleli si, že parlament okamžitě vyřeší všechny problémy. Objevily se i stávky-během prvních dvou měsíců totiž inflace poskočila o 20%. Vláda za podpory mladoturků okamžitě zakázala sdružování v odborech a stávky.)

	Vůdcové mladoturků se vrátili z emigrace, ale většinou nezískali žádné významné funkce a zůstávali v pozadí. (Nejvlivnějšími členy této skupiny byli major Ahmet Cemal Bey (1872-1922), Talat Bey a Mehmet Cavit Bey (1875-1926).) Jedním z důvodů mohlo být i to, že se sultán stal díky své manipulaci veřejným oblíbencem, který vyhlásil ústavu. Významnějším důvodem byl ale mladý věk  mladoturků, kterým bylo kolem třiceti let (v osmanské společnosti byl zralý věk mužů předpokladem autority).

	Výkonná moc zůstala v rukou vlády Abdülhamidova velkovezíra (Kücük Saida Pasi). Výbor jednoty a pokroku jako tajná organizace usměrňoval politickou moc, ale nepřebíral formální zodpovědnost. První konflikt, do kterého mladoturci zasáhli, byl jmenování ministra války a námořnictva. Velkovezír podpořil sultánovo stanovisko a mladoturci ho donutili k rezignaci. Úřad velkovezíra převzal v srpnu 1908 Kibrisli Kamil Pasa. Prvním dekretem bylo převedení ropného bohatství ze soukromé pokladny sultána do státních rukou.

	Hlavní událostí po revoluci se staly volby do parlamentu. Mladoturci ve volbách zvítězili (získali 287 z 288 mandátů) (Jedinou politickou stranou, která s nimi soupeřila byla Strana osmanských liberálů, kterou po návratu z emigrace založil princ Sabahettin.) I přes své vítězství zůstali mladoturci v ústraní a sultánova moc nebyla eliminována. (Opět se začali prosazovat vysocí úředníci Vysoké porty.)

	Revoluce vyvolala velké naděje, rolníci věřili, že dostanou půdu a bude jim zrušena feudální daň, dělníci doufali v pracovní zákonodárství a neturecké národnosti v zlepšení svého postavení. Z toho se však nic nestalo a mladoturci zůstali jen u slibů.


SVRŽENÍ SULTÁNA ABDULHAMIDA
	
	Na konci roku 1908 se proti vládě mladoturků formovala dvojí opozice. Jednou byla Strana osmanských liberálů (rozpoutali tiskovou kampaň) a druhou konzervativní muslimské náboženské kruhy, (hlavně z řad nižšího muslimského duchovenstva. Ramadán, který roku 1908 připadl na říjen byl plný demonstrací, které požadovaly zavření barů a divadel a zákaz fotografování. Na počátku dubna 1909 se muslimští extrémisté zformovali do Muhammadova svazu.)

	V noci z 12. na 13. duben došlo v Cařihradu k ozbrojenému povstání s cílem obnovit islám a náboženské právo. Vojáci se spojili se studenty a táhli k budově parlamentu. Cestou se k nim připojili duchovní. Mluvčí povstalců vyhlásil šest požadavků. (Velkovezír Hüseyin Hilmi Pasa podal demisi. Druhý den sultán jmenoval velkovezírem Ahmeda Tevfika Pasu.) Maršál Ethem Pasa, ministr války, navštívil vojáky a slíbil jim splnění požadavků. Studenti a vojáci slavili a potom následoval pogrom proti mladoturkům (bylo zabito asi dvacet lidí).
	
	Povstání bylo omezeno jen na hlavní město. Jeho kořeny je nutno hledat ve společenských změnách, které nastaly. (Nová vláda začala omezovat úřední aparát a v armádě mladí profesionální důstojníci z Válečné akademie nahrazovali privilegované a nevzdělané důstojníky. Řadoví vojáci, zvyklí na laxní přístup důstojníků, obtížně snášeli náhlý dril zavedený mladými důstojníky. Studentům náboženských učilišť, kteří nesložili v termínu zkoušky, hrozila vojenská služba, atd.)

	Mladoturci zorganizovali v Makedonii veřejné demonstrace a s vojenskou pomocí obsadili 24. dubna Cařihradské předměstí San Stafano, kam svolali parlament jako Generální národní shromáždění a byl vyhlášen mimořádný stav.

	27. dubna 1909 byl oběma komorami parlamentu sesazen sultán Abdülhamid II. a na trůn nastoupil jeho mladší bratr Mehmet V. Resat (1909-1918). Sesazený sultán odjel do vyhnanství do Soluni. Za balkánské války roku 1912 byl přemístěn do Cařihradu. Zemřel 10. února 1918 přirozenou smrtí.

