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ÖZET 

Milliyetçilik ateşini yakan 1789 Fransız İhtilali Osmanlı İmparatorluğu 

yönetimindeki Balkan Yarımadasını da etkilemiş ve orada yaşayan milletleri 

kendi ulus devletlerini kurmaya yönlendirmiştir. Bulgarlar da benzer arzularla 

Osmanlı'ya karşı ayaklanan gruplardan biridir. Büyük Bulgaristan'ı kurma 

faaliyetlerini komite ve çetelerle yürütmüşlerdir. Bu Bulgar komiteleri ve çeteleri 

özellikle Makedonya'da Makedonya Sorunu altında incelenebilecek çeşitli 

eylemlerde bulunmuşlardır. Bu çalışma Bulgar komitelerinin faaliyetlerini genel 

hatlarıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Konu ile ilgili kaynakların dışında, 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri de konuyu aydınlatmakta kullanılmıştır. 
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1789 French Revolution which set the fire of nationalism affected the Balkan 

Peninsula under the reign of Ottoman Empire and directed the nations living 

there to found their own nation states. Bulgarians were one of the those groups 

which revolted against the Ottoman similar desires. They conducted the 

activities aiming to create "The Great Bulgaria"  via committees and bands. 

Especially, those Bulgarian committees and bands performed several actions in 

Macedonia which can be examined within the scope of Macedonian Question. 

This study aims to examine activities of Bulgarian committees in broad strokes. 

Apart from the resources written on the abovementioned issue, Prime Ministry 

Ottoman Archieves documents are also used to enlight the issue. 
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1.GİRİŞ 

18. yüzyılda ortaya çıkan Bulgar milliyetçiliği büyük bir hızla devam 

ederken 1878 Ayastefanos Antlaşması, Bulgar milliyetçiliğinde yeni bir 

dönemin başlangıcını teşkil eder. 1789 Fransız İhtilali ile yayılmaya 

başlayan milliyetçilik kavramı önce Avrupa kıtasındaki imparatorlukları 

etkisi altına aldı. Kısa süre içerisinde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti 

altında bulunan Balkan Yarımadasında da yayılmaya başlayan 

özgürlükçü düşüncelerden kısa zaman içerisinde Balkanlarda yaşayan 

birçok millet etkilendi. Ulusal devletlerini kurma yarışı içerisine giren 

Balkan milletleri Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaya başladılar. 

Osmanlı Devleti hakimiyeti altından çıkarak kendi devletlerini kurma 

yarışına dahil olan milletlerden biri de Bulgarlar olmuştu. Rusya’nın da 

desteğini arkalarına alan Bulgarlar 1878 Ayastefanos Antlaşması ile 

“Büyük Bulgaristan” kurma hayallerine kavuşmuşlardı.  

Ancak Bulgaristan’ın bölgedeki sınırlarını genişletmesinin ve büyük bir 

Bulgar Devleti kurulmasının önünü açan Ayastefanos Antlaşması, 

bölgedeki çıkarları zedelenen Avrupalı Güçler tarafından kabul edilmedi 

ve antlaşma maddelerinin tekrar düzenlenmesi için 1878 Berlin Kongresi 

yapıldı. Berlin Kongresi sonunda imzalanan Berlin Antlaşması ile Büyük 

Bulgaristan üç parçaya ayrıldı. Berlin Antlaşması neticesinde büyük 

hayal kırıklığı yaşayan Bulgarlar, Büyük Bulgaristan’ı kurmanın peşine 

düştüler. Bu nedenle de öncelikle 1885 senesinde Şarkî Rumeli Vilayeti’ni 

ilhak ettiler ve daha sonraki süreç içerisinde Makedonya’ya sahip 

olabilmek için türlü yöntemler denediler. Makedonya üzerinde hak iddia 

eden Bulgarlar, bu husustaki iddialarını meşru kılabilmek için 

Makedonya’nın Ortaçağda kurulan Bulgar İmparatorluğu zamanında 

bölgenin kendilerine ait olduğu savundular ve bunun yanı sıra 

Makedonya’daki nüfusun çoğunluğunun kendi ırktaşlarından 

oluştuğunu öne sürdüler.1  

                                                           
1 Karal, Enver Ziya, “Osmanlı Tarihi Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907)”, C.VIII.  

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995, s. 147. 
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Makedonya’yı Bulgar topraklarına katma çalışmaları Bulgarlar 

tarafından kurulan çeşitli komiteler ve çeteler tarafından yürütülmüştür. 

Kurmuş oldukları bu komite ve çetelerin amaçları ise öncelikle 

Makedonya’nın özerkliğinin sağlanması, ikinci adım olarak da 

Makedonya’nın Bulgaristan topraklarına katılması olmuştu. Bunlar 

amaçlarını gerçekleştirmek için bölgede büyük oranda asayişsizliklere ve 

katliamlara neden oldular. Bulgar komite ve çeteleri 1902 senesinde 

Cuma İsyanı ve 1903 senesinde İlinden İsyanı gibi büyük çapta 

eylemlerde de bulundular.  

Bu çalışma, özellikle Makedonya Sorunu çerçevesinde Bulgar komite 

faaliyetlerini genel hatlarıyla incelemeyi ve Bulgarların milliyetçilik 

akımı etkisi ile birlikte Osmanlı Devleti hâkimiyeti altından çıkmaya 

çalışırken bir taraftan da Makedonya Bölgesi’ni Büyük Bulgaristan 

sınırlarına dâhil etmek için girişmiş oldukları faaliyetleri incelemeyi 

amaçlamaktadır. Bunun yanında 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı 

öncesinde Balkan Yarımadası’nda Bulgarlar tarafından çeteler halinde 

bölgedeki Türk-Müslüman halka karşı girişmiş oldukları faaliyetler 

incelenerek daha sonraki süreçte meydana gelen olayların daha iyi bir 

şekilde anlaşılması amaçlanmıştır.  

 

2.MAKEDONYA SORUNU 

Uzun bir geçmişe sahip olan Makedonya birçok farklı topluluğa ev 

sahipliği yapmış ve tarih boyunca paylaşılamayan bir bölge olmuştur. 

Makedonya üzerinde hâkimiyet kurma mücadelesi milattan önceki 

yıllara kadar dayanmaktadır.2 M.Ö. 700-600 yıllarında ilk Makedonya 

Krallığı kurulmuş daha sonrasında M.Ö. 336 senesinde ise bölge Büyük 

İskender’in hâkimiyeti altına girmiş ve M.Ö. 15-20 tarihlerinde Roma 

İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline gelmiştir.3 Makedonya, 14.yüzyılda 

                                                           
2 Saatçi Meltem Begüm, Makedonya Sorunu (1903-1913), T.C. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Antalya 2004, 

s.2. 
3 Saatçi, a.g.e, s.2. 
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Osmanlı hâkimiyeti altına girdiği zamana değin daha birçok devlet ve 

millet tarafından yönetilmiş ve istilalara maruz kalmıştır. 

Balkan yarımadasında oldukça stratejik bir öneme sahip olan 

Makedonya’nın siyasi sınırlarının belirlenmesi bir hayli zordur. Beş yüz 

yıllık bir süre boyunca Osmanlı yönetimi altında kalmış olan bu bölge 

için Osmanlılar Makedonya adını hiç kullanmamışlar ve bu bölgeyi ve 

Rumeli topraklarının bir parçası olarak değerlendirmişlerdir. Bu durum 

ise Makedonya’nın siyasi sınırlarının belirlemesi konusunu da oldukça 

zorlaştırmıştır.4 Bilim adamları tarafından farklı farklı belirtilmekte olan 

Makedonya bölgesinin sınırları yaklaşık olarak; kuzeyde Şar dağları, 

Karadağ (Skopska Crna Gora), Kozyak dağları, Osogov dağları; doğuda 

Mesta (Nestos) nehri; güneyde Ege Denizi ve Aliakmon (Bistrica) nehri; 

batıda Korab, Jablanica, Mokra ve Pindos dağlarına kadar 

uzanmaktadır.5 Makedonya’nın coğrafi sınırları aşağı yukarı 

tanımlanabilirken Makedonya adının ise nereden geldiği kesin olarak 

bilinmemektedir.6  

Makedonya, 19. yüzyıla gelindiğinde özellikle Bulgarların, Sırpların ve 

Yunanlıların şiddetle çatıştığı bir bölge haline gelmiştir.7 “Makedonya” 

kelimesinin Fransız dilinde türlü, çeşitli parçalardan oluşan yamalı 

bohça, sebze ve meyve salatası anlamı taşıyan karşılığı da bölgenin genel 

yapısı hakkında bilgi vermektedir.8 Özellikle 1789 Fransız İhtilali 

sonrasında yayılmaya başlayan milliyetçilik akımı ile birlikte Balkanlarda 

Osmanlı’nın kurmuş olduğu istikrar bozulmuştu ve Balkan halkları 

birbirleriyle amansız bir mücadele içine girmişlerdi.9 Bağımsızlıklarını 

kazanmaya başlayan Balkan milletleri bundan sonraki süreçte daha fazla 

alana hâkim olma mücadelesi içerisine girmişlerdi ve bu süreçte 

                                                           
4 Binark İsmet, Makedonya’daki Osmanlı Evrakı, Haz.: Orhan Sakin, Uğur Demirbaş, Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara 1996, s.4. 
5 Adanır Fikret, Makedonya Sorunu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2001, s.2. 
6 Castellan Georges, “Balkanların Tarihi”, Milliyet Yayınları, İstanbul 1993, s.364.  
7 Kuyucuklu Nazif, Balkan Ülkeleri İktisadı-2 Bulgaristan, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 

1987, s.38. 
8 Saatçi Meltem Begüm, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Makedonya Sorunu, Der: 
Murat Hatipoğlu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara 2002, s.46. 
9 Beydilli Kemal, II. Abdülhamit Devrinde Makedonya Mes’elesi’ne Dâir, Osmanlı Araştırmaları IX 

(1989), s.78. 
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Makedonya üzerinde hâkimiyet kurma peşine düşmüşlerdi. Bölge 

üzerindeki tüm bu amansız mücadeleler ise ortaya “Makedonya Sorunu” 

olarak anılan sorunu çıkarmıştır. Makedonya Meselesi aynı zamanda 

Osmanlı’nın son yıllarında güçten düşmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan 

“Doğu Sorunu” nun da en önemli duraklarından biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır.10 

Makedonya’nın durumu 1876 yılında İstanbul’da toplanan Tersane 

Konferansı’nda konu edilse de Makedonya Sorunu 1878 Berlin 

Antlaşması ile uluslararası bir sorun haline geldi. Makedonya üzerinde 

en büyük mücadeleyi veren Bulgaristan bu sorunun ortaya çıkmasında 

ve büyümesinde en etkili devletlerden biri oldu. Bu sebeple Makedonya 

Meselesi’ni Rum Patrikhanesi’nden ayrılarak kendilerine ait bir Bulgar 

Eksarhlığı’nın kurulması (1870) ve bu süreci izleyen yıllarda ortaya çıkan 

Bulgar ayaklanmaları ve Panslavist faaliyetler neticesinde patlak vermiş 

olan Osmanlı – Rus Savaşı’nın (1877 – 1878) yol açtığı sonuçlar ile de 

başlatmak yanlış olmayacaktır.11  

1877 – 1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin mağlup olması 

Rusya’nın yıllardır takip etmekte olduğu Panslavist politikası için büyük 

bir avantaj sağladı. Savaşın hemen ardından imzalanan 1878 Ayastefanos 

Antlaşması Rusya’nın Balkanlarda söz sahibi olma politikası hususunda 

Balkan toprakları hakkında da hükümler içermektedir. Bu anlaşma 

maddelerine bakıldığında açık bir şekilde Makedonya adının 

geçmemesinin sebebi ise Makedonya’nın Büyük Bulgaristan Prensliği’ne 

dâhil edilmiş olmasıdır.12 Bu yüzden Ayastefanos Antlaşması resmi 

olarak Makedonya Meselesi hakkında hüküm içermemiş olsa da bu 

meselenin oluşmasına ortam hazırlamıştır demek yanlış olmayacaktır. 

Ayastefanos Antlaşması’nın sonuçları sadece Bulgarlar için değil Ruslar 

için de sevindiriciydi. Bulgarlara “Büyük Bulgaristan Prensliği”ni 

kurmaları konusunda imkan veren Rusya, bu vesile ile de Balkanlardaki 

                                                           
10 Beydilli, a.g.m, s.77. 
11 Beydilli, a.g.m, s.78. 
12 Koylu Zafer, Ayestefanos Antlaşması ve Sonrasında Balkanlar’da Bulgaristan’ın Genişleme 

Politikaları: Makedonya, Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri 

Sempozyumu Bildirileri, Eskişehir, 2005, s.106. 
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hâkimiyet alanını da genişletmiş oluyordu. Ancak bölgedeki değişen 

dengeler Avrupa devletlerinin nazarında olumlu olarak karşılanmamış 

ve tepkilere yol açmıştı. Bu sebeple anlaşmanın özellikle “Doğu Sorunu” 

ile ilgili maddelerinin tekrar düzenlenmesi için Paris Antlaşmasına 

katılmış olan devletler, Bismark başkanlığında Berlin’de 

toplanmışlardır.13 Kongreye katılan devletler arasında yapılan 

görüşmeler sonucunda ise 13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşması 

imzalanmıştır. Bu yeni antlaşma, Ayastefanos ile kurulan Büyük 

Bulgaristan Devleti’ne bir son vermekte ve bu bölgeyi üç ayrı bölgeye 

ayırmaktaydı.14 Bulgarlar ise Berlin Antlaşması’nı “Büyük Bulgaristan” 

hayallerine son verdiği için pek hoş karşılamamışlardır. Bu antlaşma ile 

birlikte Güney Bulgaristan sadece Kuzey Bulgaristan’dan ayrılıp özerk 

Doğu Rumeli Vilayeti olarak padişahın egemenliğine bırakılmıyor aynı 

zamanda Makedonya da Osmanlı İmparatorluğu’na kalıyordu.15 Berlin 

Antlaşması’nın getirmiş olduğu bu şartlar ile birlikte zaten uzun 

zamandır karışıklık içerisinde bulunan Balkan topraklarının içinde 

bulunduğu duruma artık Avrupalı devletler de dâhil olmaktaydılar.  

Makedonya’nın Bulgaristan’dan alınarak tekrar Osmanlı yönetimine 

verilmiş olması şüphesiz ki Bulgaristan kadar diğer Balkan devletlerini 

ve Rusya’yı da faaliyete geçmeye zorlamıştır. Bu süreçte Bulgaristan’dan 

başka Yunanistan ve Sırbistan da Makedonya üzerinde hak talep 

etmekteydiler. Yunanlılar 1814 senesinde kurmuş oldukları “Etnik-i 

Eterya” adlı örgütle “Megali Idea”larını gerçekleştirmek 

istemekteydiler.16 Sırbistan ise Makedonya üzerinde hak talep ederken 

tıpkı Bulgarlar gibi Makedonya ile tarihsel bir bağa sahip olduklarını ve o 

bölgelerin Sırp Kralı Büyük Duşa hükümdarları zamanında kendilerine 

ait olduğunu ileri sürmekteydi.17 Aynı zamanda bu devletlerin hepsi 

nüfus bakımından Makedonya’da kendilerinin çoğunlukta olduğunu ve 

bölge üzerinde kendilerinin hâkim olmaları gerektiğini ileri 

sürmekteydiler. Bu sebeple de her devlet kendi nüfus sayımlarını 

                                                           
13 Uçarol Rifat, Siyasi Tarih (1789-2010), Der Yayınları, İstanbul 2010, s.383. 
14 Koylu, a.g.m, s.106. 
15 Adanır, a.g.e, s.93. 
16 Altıntaş, a.g.m, s.75. 
17 Castellan, a.g.e, s.367-368. 
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yaptırmıştır. Fakat Müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa tarafından yapılmış olan 

nüfus sayımı Makedonya bölgesinde 1.508.507 Müslüman (çoğu Türk, 

azı Arnavut) bulunurken, 896.497 Bulgar, 307.000 Rum, 100.717 Sırp ve 

99.000 Valak yaşamakta olduğunu göstermektedir.18 Aynı zamanda 

Kemal Beydilli de çeşitli unsurlar tarafından yapılmış olan nüfus 

sayımları arasında en güvenilirlerinin Osmanlı istatistikleri olduğunu 

belirtmektedir.19  

Buradan da anlaşıldığı üzere bölgede yalnız kendi ırktaşları değil, Türk-

Müslüman yoğunluğu bulunmaktadır. Diğer taraftan Yunanlılar ve 

Sırplar da Makedonya’da çeşitli dini ve kültürel faaliyetler içerisine 

girerek bölgedeki etkilerini arttırmanın yollarını aramaya çalışmışlardır. 

Yunanlılar Fener-Rum Patrikhanesi’nin gücünden faydalanarak dini 

yönden avantajlı bir konumda bulunsalar da Bulgarların da 1870 

senesinde kendi kiliselerini kurmalarının ardından Fener-Rum 

Patrikhanesi’nin bölgedeki gücü azalmıştır. Yunanistan ve Sırbistan’ın 

tüm uğraşlarına rağmen Rusya’nın da desteğini arkalarına alan 

Bulgarlar, Makedonya konusunda daha aktif bir konumda olmuşlardır. 

Özellikle kurmuş oldukları komiteler ve çeteler, Bulgaristan’ın 

Makedonya konusunda daha aktif faaliyetler içerisinde olmasında 

önemli rol oynamışlardır. 

3.BULGAR KOMİTELERİ 

Makedonya konusunda oldukça ısrarlı davranan Bulgarlar olmuştur. 

Bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden kültürel ve dini 

propaganda faaliyetlerini başlattıkları gibi komite ve çeteler kurarak 

giderek sertleşen ve en sonunda silahlı çete savaşlarına dahi 

başvurmuşlardır.20 Kurulan bu komitelerin amacı Makedonya’da 

katliamlar yapmak, devlet görevlilerini kaçırmak, resmi binaları yakmak 

gibi asayişsizliklerde bulunmak suretiyle Osmanlı Devleti’nin bölge 

üzerindeki güçsüzlüğünü bütün Avrupa devletlerine göstermek ve 

                                                           
18 Bayur Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi,  C.1 Kısım:1, Türk Tarih Kurumu Basımevi,  Ankara 
1991, s.164. 
19 Beydilli, a.g.m, s.79. 
20 Beydilli, a.g.m, s.80. 
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onların da olaya müdahalesi ile bölgenin Bulgaristan’a bağlanması 

sağlanacaktı. 1878 Berlin Antlaşmasına müteallik bu amacı 

gerçekleştirmek üzere pek çok Bulgar komite ve çeteleri kurulmuştu. Bu 

konuda önemli çalışmalar yapmış olan Mahir Aydın’ın tespit edebildiği 

belli başlı komiteler ise şunlardır: 

a) Bulgar – Makedon Merkez Komitesi (1879) 

b) Makedonya Komitesi (1887, Köprülü, Gevgili, 

Bulgaristan) 

c) Muhibb-i Vatan Cemiyeti (1887, Hasköy) 

d) Merkez-i Edirne – Makedon Komitesi (1890, Sofya) 

e) Makedonya Talebe Teşkilatı (1892, Sofya) 

f) Makedonya Politik Cemiyeti (1895, Varna) 

g) Genç Makedonya Cemiyeti (1896, Sofya) 

h) Makedonya Bulgar Komitesi (1902) 

Başlangıçta aynı amaca hizmet etmek için kurulan bu komiteler zaman 

geçtikçe aralarında oluşan anlaşmazlıklar nedeni ile Santralistler ve 

Varhovistler olarak da ikiye ayrılmışlardır.21 

3.1.Santralistler (Makedonya-Edirne İhtilalci İç Örgütü) 

“Makedonya Makedonyalılarındır” parolası ile hareket eden Santralist 

grup tanınmış bir komiteci olan Sandanski liderliğinde kurulmuştur.22 23 

Kasım 1893 tarihinde kurulmuş olan bu komitenin üyeleri arasında ise 

Goçe Delçef, Gyorçe Petrov gibi daha önce birçok eylemlerde bulunmuş 

kişiler de yer almaktaydı.23 Örgütün Bulgarca adı Viteşna Makedonska i 

Odrinska Revolütsionna Organizatsiya’dır ve kısaca VMRO olarak da 

geçmektedir. Aynı zamanda yalnızca Makedonya’nın coğrafi ve etnik 

                                                           
21Aydın Mahir, Arşiv Belgeleriyle Makedonya’da Bulgar Çete Faaliyetleri, Osmanlı Araştırmaları IX 

(1989), s.210. 
22 Uzer Tahsin, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara 1999, s.117. 
23 Todorov Nikolay, Bulgaristan Tarihi, Öncü Kitabevi, İstanbul 1979, s.88. 
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sınırları içerisinde çalışacağını simgelemek ve Bulgaristan’da kurulan 

“Yüksek Makedonya Komitesi” olan “dış” örgütten farklılığını belirtmek 

için İç Örgüt olarak da adlandırılmaktadır.24 

3.2.Varhovistler (Yüksek Makedonya Komitesi) 

Santralistlerin aksine “Makedonya Bulgarlarındır” parolası ile hareket 

eden bu komite, Bulgar komitecilerinden Mihalovski başkanlığında 1895 

yılının Mart ayında Sofya’da kurulmuştur. Amaçları Makedonya’nın 

Bulgaristan’ın bir parçası haline gelmesi olan Varhovistler bu amaçla 

yoğun bir faaliyet içerisine girmişler, zaman zaman Osmanlı silahlı 

kuvvetleriyle çatıştıkları gibi bazen de Sanstralistler ile de karşı karşıya 

gelmişlerdir.25 Ancak bunların yanı sıra Varhovistler, basın kampanyaları 

düzenlemek, diğer Balkan ülkelerinde özerklik için ortak faaliyet 

konusunda propaganda yapmak, siyasi gösteriler düzenlemek ve 

Avrupa saray ve meclislerine heyetler göndermek gibi çalışmalar da 

yürütmüşlerdir.26 

Bulgar komiteleri ve çeteleri silahlı eylemlerine başlamadan önce 

birtakım hazırlıklar yapmışlardır. Eylemlerini gerçekleştirmek için 

ihtiyaç duydukları para ve silah kaynakları için çeşitli yollar 

denemişlerdir. Komitenin para ihtiyacının bir kısmı komite üyelerinden 

alınan aidatlardan sağlanmaya çalışılsa da bu çoğu zaman yeterli 

olmamıştır. Bu sebeple Bulgar komitecileri 1886 senesinde Serez 

civarında Avusturya konsolosunun oğlunu, 1889 senesinde Selanik 

Vilayeti dahilinde bulunan gümüş ocağının Fransız müdürünü kaçırarak 

fidye almışlardır.27 Bir başka fidye kaçırma olayı da 1901 senesinde 

Amerikalı Misyoner Miss Stone’un kaçırılması ile yaşanmıştır. Ünlü 

Bulgar komitecilerinden Yane Sandanski ve Boris Sarafof tarafından 

kaçırılan Miss Stone 16.000 Sterlin karşılığında serbest bırakılmıştır.28  

                                                           
24 Tunaya Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler İkinci Meşrutiyet Dönemi, C.1, Hürriyet Vakfı 
Yayınları, İstanbul 1984, s.511.; Adanır, a.g.e., s.121. 
25 Aydın, a.g.m, s.211. 
26 Adanır, a.g.e, s.123-124. 
27İrtem Süleyman Kâni, Osmanlı Devleti’nin Makedonya Meselesi: Balkanlar’ın Kördüğümü, Temel 

Yayınları, İstanbul 1999, s.163-169. 
28A.MTZ. (04) 75/40. 
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Komiteler elde ettikleri maddi kaynakların büyük bir çoğunluğunu silah 

ve cephane temin edebilmek için kullanmışlardır. Bulgar komiteleri 

ortaya çıktıkları ilk yıllarda Bulgar ordusundan geriye kalan eski silahları 

kullanmışlardı. Ancak daha fazla silaha ve cephaneye ihtiyaç duyan 

komiteler Avrupa’dan da silah alımı yapmışlardır. Bu sebeple Avrupa 

ülkelerine özellikle de Viyana’da bulunan silah fabrikalarına giderek 

silah satın almışlardır. Ayrıca Floransa’dan da büyük miktarlarda 

dinamit satın alan komiteler aldıkları bu cephaneleri deniz yolu ile daha 

önceden belirledikleri alanlara sevk etmişlerdir.29 Bazen de Osmanlı 

güvenlik güçlerine yakalanmamak için Bulgaristan hududundan 

geçirdikleri silahları mağaralarda saklayarak köylerdeki komite üyelerine 

dağıtmışlardır.30 

Komiteciler, bölge içerisine komite üyelerinin daha rahat hareket 

edebilmeleri ve sınırlardan yakalanmadan geçebilmeleri içinse 

Avrupa’daki fabrikalarda Osmanlı askerlerinin giymiş olduğu fes ve 

kıyafetleri diktirerek bunları üyelere giydirmişlerdir.31 Avrupa’dan 

alınan bu fes ve kıyafetler Sırbistan yolu ile Rumeli Vilayetlerine sevk 

edilerek buradaki komite üyelerine dağıtılmıştır.32 

Bulgar komiteciler silahlı eylemleri öncesinde ve sonrasında Avrupalı 

Devletlerin desteğini almak ve yapmış oldukları eylemlerde kendilerini 

haklı göstermek için çok sayıda Avrupa şehrine seyahatlerde 

bulunmuşlardı. Bu seyahatlerin bazen kısa süreli olurken bazen de uzun 

süreli olmuş ve Osmanlı Hükümeti’nin de dikkatini çekmişti. Örneğin bir 

arşiv vesikasından anlaşıldığı üzere Bulgar komitecilerinden Boris 

Sarafof’un birkaç komiteci arkadaşı ile birlikte Viyana’ya yapmış olduğu 

seyahati oldukça uzun sürmesi dikkat çekmiştir. Bu hususta inceleme 

başlatan Osmanlı Hükümeti, Sarafof’un Avusturalyalı diplomatlarla 

görüşmeler yaptığını tespit etmiştir. Bunun yanında Viyana’da Bulgar 

                                                           
29 A.MTZ. (04) 115/60; A.MTZ. (04) 109/42. 
30 A.MTZ. (04) 75/73. 
31 Y.A.HUS. 465/66. 
32 TFR.I.A. 16/1514. 
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öğrenciler tarafından kurulmuş “Balkan İhtilal Cemiyeti” adında bir 

cemiyetin varlığından da haberdar olmuştur.33 

Komiteler, Makedonya dahilinde yapmış oldukları propaganda 

çalışmalarında Bulgar Eksarhlığı’nın dini gücünden faydalanarak bölge 

halkını yanlarına çekmeye çalışmışlardır. Aynı zamanda çeşitli şehirlerde 

halkı etkileyici konuşmalar da düzenlemişlerdir.34 Makedonya’daki 

Bulgar okullarını da ziyaret eden Bular komiteciler, genç yaştaki 

insanlara kendi fikirlerini aşılamanın daha kolay olacağını 

düşündüklerinden dolayı buralarda da nutuklarda bulunmuşlardır.35 

4.BULGAR KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ 

Bulgar komitelerinin faaliyetleri 1894-1895 ve 1901-1903 senelerinde 

yoğunluk kazanmıştır.36 Birçok silahlı eyleme girişmiş olan bu komiteler, 

en büyük isyanlarını ise 1903 yılında İlinden (İlyas Günü) İsyanı ile 

gerçekleştirmişlerdir. Ancak Bulgar komiteleri bu yılların çok öncesinde 

de daha birçok isyan çıkarmış, büyük boyutta asayişsizliklere sebebiyet 

vermişlerdir. Bu çetelerin Türklere yönelik faaliyetleri henüz 1877 – 1878 

Osmanlı-Rus Savaşı patlak vermeden başlamıştır. Ancak bu süreçte daha 

çok çeteler halinde dağınık olarak faaliyetler yürüten Bulgarlar genel 

itibariyle bölgedeki Türk-Müslüman ahaliyi rahatsız edecek eylemlere 

girişmişlerdir. Bu açıdan Bulgar çetelerinin Osmanlı-Rus Savaşı 

öncesindeki eylemlerine de değinmek Osmanlı Devleti’nin Balkan 

topraklarında içinde bulunduğu durumu anlayabilmek için faydalı 

olacaktır.  

1875 yılında Romanya’nın Yergöğü şehrinde kurulmuş olan Bulgar 

Merkez İhtilal Komitesi, Panslavistlerin yönlendirmesi ile bir Bulgar 

ayaklanması için çalışmalara girişmiştir.37 Uzun çalışmalar sonunda 

çıkarılacak ayaklanma planlanmış ve 1876 Bulgar Ayaklanması’nın ilk 

                                                           
33 A.MTZ. (04) 104/11. 
34 A.MTZ. (04) 115/56. 
35 A.MTZ. (04) 110/44; A.MTZ. (04) 111/78. 
36 Aydın, a.g.m, s.215. 
37 Şimşir Bilal N, Rumeli’den Türk Göçleri, C.2, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989, 

s.LXXXVIII. 
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kurşunu Edirne Vilayeti’nde Filibe Sancağı’nda Tatarpazarcık kazasına 

bağlı Avratalan köyünde atılmıştır.38 Kısa sürede geniş bir alana yayılan 

Bulgar Ayaklanması’nda, Osmanlı Devleti’ni güç bir duruma sokmak 

için karışık köylerin Türk halkı öldürülecek, bunların evleri yakılacak ve 

yağma edilecekti. Bu planın uygulandığı Strelça köyünde de daha 

önceden planlandığı gibi 2 Mayıs akşamı 100 kişiden meydana gelen çete, 

yerli Bulgar isyancıların desteği ile köydeki Türk mahallesini ateşe 

vermişlerdir ve bu baskından sağ kalan Türkler ise çareyi köyün 

camisine sığınmakta bulmuşlardır.39  

Amaçları Osmanlı Devleti’ne zarar vermek ve bölgeyi kargaşa ortamına 

sürüklemek olan bu Bulgar çeteleri eylemlerine ara vermeden devam 

etmişlerdir. Strelçe Köyü baskının ertesi günü ise yine komitelerin 

yapmış oldukları planlar dahilinde Otlukköy ve Tatarpazarcık 

civarındaki köyleri dolaşan ayaklanmacılar bu bölge içerisinde kalan 

Türk köylerini yakmışlar, demiryolu istasyonlarını basmışlar ve Türk 

memurlarını öldürmüşlerdir.40 Ayaklanma çıkarılan köylerin Bulgar ve 

Türklerin birlikte yaşadığı köylerden seçilmiş olması ise dikkat çekicidir. 

Köy baskınları sırasında Bulgar köylüleri komiteciler tarafından başka 

bölgelere çekilirken, köyden ayrılmadan evvel kendi evlerini de 

yakmaları ve kendilerine daha sonra tekrar evler yapılacağı 

söylenmiştir.41 Böyle davranmalarındaki amaç ise bu evlerin bölgede 

yaşayan Türkler tarafından ateşe verildiğini ve bölgede bir Türk 

mezalimi olduğuna Avrupalı devletleri inandırmak ve konuyu 

uluslararası bir boyuta taşımaktır.42  

Bölgedeki Türklere karşı eylemlerine devam eden Bulgar çeteleri, Filibe 

Sancağında da birçok Türk’ün içinde yaşadığı köyleri ateşe vermekten ve 

ele geçirdikleri Türkleri katletmekten uzak durmamışlardır.43 Günlerce 

süren bu eylemler bölgede yaşayan Türkleri tedirgin etmiştir. Ancak 

                                                           
38 Şimşir, a.g.e, s.XCVIII. 
39 Şimşir, a.g.e, s.XCIX. 
40 Şimşir, a.g.e., s.XCIX. 
41 Şimşir, a.g.e., s.XCIX. 
42 Aydın Mahir, Osmanlı Devleti’nden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996, 

s.96. 
43 Şimşir, a.g.e, s.C. 
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Bulgarların bu faaliyetlerine bölgede yaşayan Türkler ile birlikte Osmanlı 

kuvvetleri tarafından karşılık verilmiş ve yoğun çabalarla Bulgar 

çetelerinin köy baskınlarına son verilmiştir. Sonuç olarak Panslavist 

yönlendirme ile başarılı olacaklarını ve 680 köyün ayaklanmaya 

katılacağını düşünen Bulgarlar istenilen sonucu alamamış sadece 55 köy 

ayaklanmaya katılmıştır.44 

Bu ayaklanmadan kısa bir süre sonra patlak veren 1877-1878 Osmanlı-

Rus Savaşı sonrasında bölgedeki durum daha da karışık bir hal almıştır. 

Bu savaş, genelde Balkan Slavlarını ilgilendiren birkaç amaca hizmet 

etmekle birlikte daha çok Bulgaristan ile ilgiliydi ve Panslavizm amacına 

ulaşmak için Rusya’nın kendi askerlerini emellerine alet ettiği bir 

savaştı.45 Ruslar bu savaşın çıkacağının farkına vardıklarında kendi 

çıkarları dâhilinde Balkan yarımadasında güçlü bir devletin kurulmasını 

ancak kurulacak bu devletin de kendilerine sadık olmasını istemişlerdir.46 

Aynı zamanda Prens Vladimir Çerkoski’nin Harbiye Nazırı Milyütin’e 

bu savaşın bir “ırk ve yok etme” savaşı olduğunu açıkça söylemiş 

olması47 da hem savaşın hem de sonrasında olacak gelişmeler açısından 

oldukça dikkat çekicidir.  

Bu açıdan, Balkanlardaki Türk varlığına son vermek için uygulanacak 

plan Bulgaristan Mülki İdare Teşkilatı tarafından hazırlanmış ve ilk 

safhada işgal edilen yerlerdeki Türk-Müslüman ahalinin 

silahsızlandırılması ve ikinci safha olarak da Bulgarların silahlandırılması 

şeklinde uygulamaya koyulmuştur.48 28 Aralık 1891 tarihinde Kırcaali 

sınırında bulunan Gabreve mevkiinde vuku bulmuş olan bir olay da 

silahlan8dırılan Bulgar köylülerinin de Osmanlı güçleri ile çarpıştığını 

göstermesi açısından önemlidir. Bu olayda devriye gezen Osmanlı 

güçlerinin ağaç kesmek için sınırı geçen Bulgarların kızaklarına el 

koymaları üzerine Sarnıç Köyü ahalisinden iki yüz kadar silahlı Bulgar 

saldırıya geçerek Osmanlı güçleri ile çatışmışlardır ve bu olay da 

                                                           
44 Aydın, a.g.e, s.105. 
45 Aydın, a.g.e, s.121. 
46 Turan Ömer, “Bulgaristan’da Türklere ve Müslümanlara Yapılan Mezâlim”, Uluslararası Suçlar ve 
Tarih Dergisi, Sayı:1, 2006, s.92.  
47 Şimşir, a.g.e, s.CLXXI. 
48 Şimşir, a.g.e, s.CLXXI. 
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Bulgarların silahlandırılmalarının doğurduğu sonuçları kestirebilmek 

adına önemlidir.49 Bulgaristan Mülki İdare Teşkilatı tarafından iki adım 

olarak uygulamaya konulmuş bu plan programında hem gönüllü 

Bulgarlar hem de Bulgar çeteleri uygulayıcılar olarak seçilmiş ve 

silahlandırılan bu kişi ve çeteler suçsuz Türk ahalinin üzerlerine 

saldırmışlar, Türk köylerini süngüden, kılıçtan geçirmişlerdir.50  

1893 senesinde Santralistlerin ve 1895 senesinde de Varhovistlerin ortaya 

çıkması Bulgar çetelerinin faaliyetlerini farklı bir boyuta taşımıştır. Bu 

tarihlerden itibaren daha çok komiteler şeklinde örgütlenmeye başlayan 

Bulgar çeteleri, daha büyük eylemler hazırlamışlar ve uygulamışlardır.*  

1895 senesine gelindiğinde Bulgar Hükümeti Babıali’ye bir nota vererek 

Berlin Antlaşması’nın 23. maddesi gereği Makedonya’da yapılması 

öngörülen reformların uygulanmasını, eğer bu istekleri yerine 

getirilmezse Makedonya halkının Bulgaristan’a kitlesel olarak ilticası 

tehdidinde bulunmuştur. Bu olayın ardından ise hiç gizli tutmaya gerek 

duymadan Makedonya’da bir isyan çıkarma arayışı içerisine 

girmişlerdir. Bu amaçla da Bulgaristan Hükümeti ve Yüksek Makedonya 

Komitesi (YMK) Melnik’te bir isyan çıkarmak için hazırlıklar yapmaya 

başlamışlardır. Ancak Melnik’te çıkarılacak olan isyan için oluşturulan 

dört bölükten üçü başarısız olmuştur. Sadece ünlü komiteci Boris 

Sarafof’un önderliğindeki çete Melnik’e kadar ilerlemeyi 

başarmıştır.51Ancak bu isyan hareketi Osmanlı güçlerinin hazırlıklı 

olmasından dolayı başarılı olamamış ve Bulgar komitesinin Melnik 

İsyanı çabucak bastırılmıştır. 

Bulgar hükümeti ve Bulgar komiteleri Melnik İsyanı’nda istedikleri 

başarıyı tam olarak yakalayamamışlardı. Ancak yine de Avrupa 

basınının dikkatini Makedonya konusunda çekmeyi başarmışlardı. 

                                                           
49 Aydın, a.g.m, s.216.  
50 Şimşir, a.g.e, s.CLXXI, CLXXII. 
*Komite ile çete sözcükleri genellikle eş anlamlı olarak kullanılsa da tarihsel gelişme içinde 

aralarında farklar bulunmaktadır. İkisi de eylemci olmakla birlikte Komite (Komita) daha çok 

planlayıcı, beyin görevine yüksek düzeyde kurmay ve karar organıdır. Örneğin; Makedonya-Edirne 
İhtilalci İç Örgütü (VMRO) büyük bir komitedir. Çete’ye gelindiğinde ise daha çok uygulayıcı 

niteliktedir ve her an harekete hazır terörcü, militan bir vurucu kuvvettir. Tunaya, a.g.e, s.509. 
51 Adanır, a.g.e, s.124. 
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Bundan sonra ise daha büyük eylem hazırlıkları yapan Bulgar komiteleri 

9 Ağustos 1895 tarihinde ilk büyük çete hareketlerine girişmişlerdir.52 

Selanik Fırkası kumandanı Ferik Ali Rıza Paşa’nın bildirdiğine göre, 

sayıları dört yüze yakın olarak tahmin edilen ve aralarında süvarilerin de 

bulunduğu komiteler 9 Ağustos Cuma gecesi saat sekizde Rupçoz 

kazasına bağlı 270 haneden fazla nüfusu olan Yanıklı Köyü’ne baskın 

düzenlemişlerdir.53  

Arşiv kaynaklarına bakıldığında ise Bulgar asker ve komitelerinin 

Yanıklı Köyü tecavüzlerinin 9 Ağustos tarihini izleyen günlerde de 

devam ettiği ve bu komitelerin Yanıklı Köyü’nü harap ettikleri ve köy 

ahalisi ile de çatışmaların devam ettiği görülmektedir.54 Bu ani baskın 

karşısında köy ahalisi, ellerinde silah bulunmamasından dolayı 

komitecilere karşı direnç gösterememişlerdir.55 Bunu fırsat bilen Bulgar 

komiteleri ise köyü ateşe vermişler ve iki yüz altmış iki haneyi ateşe 

vermişlerdir.56 Arşiv kaynaklarında yer alan bir başka belgeden de 

anlaşılacağı gibi yirmi altı Müslüman öldürülmüş ve hane yangınları 

sırasında da yüz yirmi beş kişi evleri içerisinde yanarak feci bir şekilde 

can vermişlerdir.57  

Bunlarla da yetinmeyen komiteciler köyün camisini de top atışlarıyla 

tahrip etmişlerdir.58 Yanıklı Köyü baskınını haber alan Osmanlı 

Hükümeti eşkıyanın bölgeden uzaklaştırılması için bölgedeki jandarma 

sayısına ilaveten bin iki yüz nefer daha gönderilmesi konusunda emirler 

vermiştir.59 

Bu elim hadisenin yaşandığı sadece bölge sınırları içerisinde duyulmakla 

kalmamış aynı zamanda meydana geldiği dönemde Avrupa basınında 

da yer bulmuştur. The Times gazetesinin Sofya muhabiri Yanıklı Köyü 

baskınından hemen sonra Bulgaristan Komiserliği’ne müracaatta 

                                                           
52 Aydın, a.g.m, s.216. 
53 Aydın, a.g.m, s.216. 
54 Y.PRK.MYD. 16/94. 
55 Aydın, a.g.m, s.216. 
56 Aydın, a.g.m, s.216. 
57 A.MTZ. (04), 30/63; Aydın, a.g.m, s.216. 
58 A.MTZ. (04), 30/63. 
59 A.MTZ. (04), 29/70. 
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bulunarak köyde incelemelerde bulunmak için izin istemiştir.60 15 

Ağustos 1895 tarihli The Times gazetesinde de Bulgar çeteleri tarafından 

Yanıklı Köyü’ne baskın yapıldığı haberlerine yer vermiştir.61 Yine 1 Ekim 

1895 tarihli The Times gazetesinde “The Destruction of Dospat” başlığıyla 

kaleme alınmış yazıda Yanıklı Köyü’ne yapılan baskının 10 Ağustos 

Cuma günü sabaha karşı yapıldığı bu sırada ise bazı köylülerin uykuda 

bazılarınınsa sabah namazlarını kılmak için camide bulundukları sırada 

duydukları sesler ile başladığı belirtilmektedir.62  

Saldırının ardından Yanıklı Köyü ahalisinin neredeyse tamamı evsiz ve 

yardıma muhtaç bir halde kalmışlar, yardım eli ise çevre köylerden ve 

devlet görevlilerinden gelmiştir. Bu hususta Edirne Valiliği’nden gelmiş 

olan bir telgraf Yanıklı Köyü’ndeki perişan halde kalmış olan bu 

insanların civar köylere yerleştirilmesi, kolaylık sağlanması ve yapılacak 

yardımlar hususunda emirler içermektedir.63 Bunun yanında Edirne’de 

toplanan kırk bir bin kuruş para ile elli çift hayvan ve beş yüz on sekiz 

kilo çavdar da yine Yanıklı Köyü’nde halka dağıtılmıştır.64 Perişan olan 

bin altı yüz kişilik Yanıklı Köyü ahalisinin her birine ikişer mecidiye 

yardımı yapılmış ve köylülerin çektikleri sıkıntıları azaltmak için gelen 

bu yardımlar Rupçoz kaymakam vekili tarafından köy halkına 

dağıtılmıştır.65 Yanıklı Köyü halkının gelen para ve yiyecek yardımlarının 

yanı sıra yaklaşan kış mevsimi ile ilgili endişeleri bulunmaktaydı. Bu 

hususta köylüler, evlerinin ve samanlıklarının tekrar inşası için gereken 

miktar konusunda devletten yardım talebinde bulunmuşlar, ev ve 

samanlıklarını eski haline getirene değin de ödemeleri gereken vergiler 

konusunda erteleme isteklerini gerekli yerlere bildirmişlerdir.66 Yanıklı 

Köyü olayının öncesinde ve sonrasında Bulgar komitelerinin Türklerin 

yaşadıkları bölgelerde yaptıkları tahribatlar sadece insanları hedef 

almakla kalmamış, yukarıda değinildiği gibi Yanıklı Köyü camisi de 

                                                           
60 Y.A.HUS. 335/3. 
61 “Bulgaria,”, The Times, 15 Ağustos 1895. 
62 “The Destruction of Dospat”, The Times, 1 Ekim 1895. 
63 Y.A.HUS. 334/110. 
64 Y.A.HUS. 351/97. 
65 DH.MKT. 432/46; Y.A.HUS. 337/25. 
66 BEO. 795/59587; DH.MKT. 2231/133; DH. MKT. 2423/28. 
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dâhil olmak üzere Müslümanların ibadet alanları olan çok sayıda cami de 

yakılıp yıkılmıştır.67  

Yanıklı Köyü baskınından sonra Bulgar komitelerinin girişmiş oldukları 

bir büyük isyan hareketi de 1902 senesindeki Cuma-i Bala İsyanı 

olmuştur. Bu bölgede bir isyan hazırlığı içerisine giren komiteler isyan 

çıkaracakları bölgede bulunan Gradeva köyünde 18 Eylül tarihinde bir 

araya gelerek isyanın başlangıç tarihini 25 Eylül olarak belirlemişlerdir.68  

Komitecilerin bu bölgede bir isyan harekatına kalkışacaklarını haber alan 

bölge valileri ise kendi aralarında toplanarak durumu üst mevkilere 

bildirmişler ancak kısa süre içerisinde yanıt alamayınca da isyana karşı 

direnç gösterebilmek için kendi aralarında fikir birliği yapmışlardır.69 

İsyan, Bulgar komitelerinin daha önce belirledikleri tarihten iki gün önce, 

23 Eylül’de Cuma-i Bala kazasının Zelesnika köyünde başlayarak civar 

köylere doğru yayılarak devam etmiştir.70 Bulgar komitelerinin 

faaliyetlerine başladıkları haberi alınır alınmaz kısa süre içerisinde bu 

isyanı sonlandırmak için derhal Serez’den iki tabur nizamiye, bir tabur 

redif askeri gönderilmiş ve Cuma-i Bala’daki birliklere destek 

olunmuştur.71 

Osmanlı Devleti askeri güçleri ise Avrupalı Devletlerin müdahalesine 

engel olmak için padişahın emrine uygun olarak ciddi bir çatışma 

yaşamaktan uzak durmuşlardır. Ancak komiteciler tarafından, 11 Ekim 

tarihinde Kresne geçidinde pusuya düşürülerek ağır kayıplar verilmesi 

üzerine yanıt olarak Osmanlı güçleri de faaliyetlerini 

yoğunlaştırmışlardır.72  Cuma-i Bala mevki komutanı Boşnak Salih 

Paşa’nın ve çevre kazalardan gönderilen destek birliklerinin de 

yardımıyla isyan Kasım ayı ortalarında bastırılmıştır. 

                                                           
67 Turan, a.g.m, s.97. 
68 Adanır, a.g.e, s.162. 
69 Uzer, a.g.e, s.137. 
70 Adanır, a.g.e, s.162. 
71 Uzer, a.g.e, s.138. 
72 Adanır, a.g.e, s.163. 
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Cuma-i Bala isyanı sonucunda 15 köyde büyük maddi hasar meydana 

gelmesinin yanı sıra 37 kişi ölmüş ve 200 kadar kişi de sınırı geçip 

kaçmıştır.73İsyanın bastırılmasının ardından bölgedeki aramalarını 

sürdüren Osmanlı güçleri, isyanın yayılmadığı mevkilerde de köylülerin 

evlerinde aramalar yaparak silahlarına el koymuşlardır.74 Osmanlı 

güçlerinin bu şekilde Bulgar köylülerinin silahlarına el koyması, zaten 

başarısızlıkla sonuçlanmış olan Cuma-i Bala isyanını komiteler açısından 

daha da zor bir duruma sokmuştur. 

1902 senesinde gerçekleştirdikleri Cuma-i Bala İsyanı’nda istedikleri 

başarıyı elde edemeyen komiteler, 1903 senesinde Avrupalı Devletlerin 

dikkatini çekmeye yönelik Selanik’te bir takım suikastlarda 

bulunmuşlardır. Buradaki suikastları “Gemici” adı verilen bir grup ile 

beraber Yüksek Makedonya Komitesi üstlenmiş, eylemler için gerekli 

maddi yardım ise YMK lideri Boris Sarafof tarafından sağlanmıştır.75  

Komiteler Selanik’te düzenleyecekleri suikastlarda ilk olarak Selanik 

limanından İstanbul’a doğru yol almak üzere harekete geçen 

“Quadalquivir” adlı Fransız gemisini hedef almışlardır. 28 Nisan 1903 

tarihinde gerçekleştirdikleri bu eylemde geminin makine dairesine bir 

saatli bomba yerleştirmişler ve gemi hareket ettiği esnada bu bombayı 

patlatmak sureti ile gemide bulunan çok sayıda kişiyi öldürmüşlerdir.76 

Bombayı gemiye yerleştiren 17 yaşındaki lise öğrenci Gorgi adındaki 

genç yakalanılarak yargılanmıştır.77 

Bu olayın hemen akşamında ise bu defa Selanik’teki eski ve yeni 

Şimendifer İstasyonu arasındaki demiryolu hedef alınmış ve bomba ile 

                                                           
73 Adanır, a.g.e, s.163. 
74 Adanır, a.g.e, s.164. 
75 Adanır, a.g.e, s.184. 
76 Uzer, a.g.e, s.135. 
77 Uzer, a.g.e, s.135. 
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patlatılmıştır.78 Ancak tesadüf eseri buradan geçmekte olan trenin 

yalnızca lokomotifinde ufak bir hasar meydana gelmiştir.79 

Komitecilerin Selanik’te yapmayı planladıkları asıl eylemleri ise burada 

bulunan Osmanlı Bankası’nı havaya uçurmaktı. Bu eylemlerini 

gerçekleştirmek için öncelikle bankanın bulunduğu yerin karşısında bir 

dükkân kiralanmış ve yer altı tüneli kazılmaya başlanmıştı. 29 Nisan’ı 30 

Nisan’a bağlayan gece bu yer altı tüneline yerleştirilen dinamitler 

patlatılarak Osmanlı Bankası havaya uçurulmuş ve yanındaki binalarda 

da hasara neden olmuştu.80 

Bulgar komiteleri, Selanik suikastları esnasında Osmanlı Devleti’ne zarar 

vermenin yanında, Yunan kahvehanesi ve Alman Okulu’na da 

saldırılarda bulunarak daha fazla ses getirecek eylemlere imza atmak 

istemişlerdir.81 

Bulgar komitecilerinin bundan sonraki eylemleri ise 1903 senesinde 

gerçekleştirdikleri İlinden (İlyas Günü) İsyanı’dır. Daha önceki 

eylemlerinin başarısızlığını unutturacak yeni bir eylem planı kurgulayan 

komiteler Smilevo Köyü’nde 2-7 Mayıs 1903 tarihlerinde bir araya 

gelerek büyük bir eyleme daha girişme kararı almışlar ve bu eylemi yaz 

ayları içerisinde yapmayı kararlaştırmışlardır.82 Ancak Osmanlı 

Devleti’nin bölgede aldığı önlemlerden dolayı bu belirledikleri tarihlerde 

bir türlü hazırlıklarını tamamlayamayan eylemciler birkaç kez eylemin 

tarihini değiştirmek zorunda kalmışlardır. 

İlinden İsyanı’nı 2 Ağustos tarihinde İlyas Peygamberin adına kutlanan 

bir yortu akşamında Manastır’ı Selanik, Prilep ve Ohri’ye bağlayan 

telgraf hatlarının kesilmesi ile başlamıştır. Bulgar komiteciler isyanın 

başlamasının ardından Manastır çevresindeki köylerde yaşayan 

                                                           
78 Saatçi Meltem Begüm, “II. Meşrutiyet Öncesi Makedonya Sorununda ‘Bulgar’ Rolü”, Uluslararası 
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu Bildirileri, Eskişehir, 2005, 

s.122.  
79 Adanır, a.g.e, s.185. 
80 Adanır, a.g.e, s.185; Uzer, a.g.e, s.135. 
81 Saatçi, II. Meşrutiyet Öncesi Makedonya Sorununda…, s.122; Adanır, a.g.e., s.185. 
82 Adanır, a.g.e. s.192. 
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Müslümanların samanlıklarını ateşe vermişler ve Smilevo’da bulunan bir 

garnizona akşam merasimi esnasında saldırmışlardır.83  

Bulgar subayları tarafından yönetilen ve büyük miktarda isyancı 

takımından oluşan 500 kişilik bir güç ise 3 Ağustos günü bir dağ kasabası 

olan Kruşevo’ya girmeyi başararak burayı işgal etmişler ve buradaki 

birçok önemli noktaya saldırmışlardır.84 Krulevo kasabasının isyancıların 

ellerine geçmesi ile İlinden İsyanı politik olarak doruk noktasına 

ulaşmıştır. Komiteciler burada bir meclis toplayarak 60 kişiyi meclis 

üyesi seçmişler ve burada Kruşevo Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Ancak 

kurulan bu cumhuriyetin ömrü sadece 10 gün sürmüş ve İlinden İsyanı 

13 Ağustos 1903 tarihinde Bahtiyar Paşa’nın Kruşevo’yu isyancıların 

elinden geri almasıyla son bulmuştur.85 

5.SONUÇ 

Fransız İhtilali ile yayılmaya başlayan milliyetçilik akımı çok uluslu tüm 

devletleri etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemişti. Birçok farklı 

milletten insanın yaşamakta olduğu Balkan Yarımadası milliyetçilik 

akımının etkisiyle kısa süre içerisinde karışıklıkların ortaya çıktığı bir 

bölge olmuştu. Balkan milletlerinin kendi ulus devletlerini kurma 

mücadelelerine ek olarak sınırlarını da genişletme istekleri bölgedeki 

tansiyonun daha da arttırdı. Birbirleriyle adeta bir yarış içerisine giren 

Balkan milletlerinin çıkarlarının çatıştığı alan ise Makedonya Bölgesi 

oldu. Her biri bu bölgeyi kendi sınırlarına dâhil etmek için çalışmalar 

yürütmeye başladı. Makedonya bölgesi ile tarihsel bağlarının yanında 

bölgedeki nüfus çoğunluğunun da kendi ırktaşlarına ait olduğunu iddia 

eden Balkan milletleri bölge üzerine hak talep ettiler. Ancak Makedonya 

Bölgesi’nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda imzalanan 

Ayastefanos Antlaşması (1878) ile birlikte kurulan Büyük Bulgaristan 

Devleti’ne bırakılması bölgedeki dengelerin değişmesine sebep oldu. 

Avrupalı Devletlerin itirazları sonucunda aynı yıl içinde düzenlenen 

Berlin Konferansı’nda Makedonya Bölgesi’nin Bulgarların elinden 

                                                           
83 Adanır, a.g.e, s.197. 
84 Adanır, a.g.e, s.197;  Saatçi, Makedonya Sorunu, s.67. 
85 Saatçi, Makedonya Sorunu, s.67. 
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alınmış olması Bulgarları bu hususta çalışmalar yürütmeye sevk etti. İlk 

olarak Şarkî Rumeli Vilayeti’ni ilhak eden Bulgarlar, daha sonraki süreçte 

kurmuş oldukları komite ve çeteler vasıtasıyla Makedonya Bölgesi’ni 

kendi sınırlarına dâhil etmek için çeşitli faaliyetler içine girdiler.  

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı öncesinde çeteler vasıtasıyla bölgede 

karışıklık çıkarmak ve Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakmak isteyen 

Bulgarlar, Berlin Antlaşması’ndan sonra daha organize bir şekilde 

örgütlenerek planlı bir takım eylemler gerçekleştirdiler. Silahlı 

eylemlerine başlamadan evvel kendilerine maddi kaynak sağlamak 

isteyen komiteler, adam kaçırma ve fidye alma gibi yollar denediler. 

Daha sonrasında elde ettikleri maddi kaynakları silah ve cephane 

alımında kullandılar. Bölge içindeki faaliyetlerini sürdürürken bir 

taraftan da Avrupa Devletlerine ziyaretler düzenleyerek kendi 

propagandalarını yaptılar ve Büyük Devletleri kendi yanlarına çekmeye 

çalıştılar.  

Bulgar komitelerinin temel amacı bölgede karışıklık çıkararak Osmanlı 

Devleti’nin aczini ispatlamaya çalışmak ve Avrupalı Devletlerin dikkatini 

bu bölgeye çekmekti. Bu sebeple çalışmalar yürüten Bulgar komiteleri 

büyük çaplı ilk eylemlerini 1895 senesinde Yanıklı Köyü’nü basarak 

gerçekleştirdiler. İlerleyen yıllarda ise Melnik İsyanı, Cuma-i Bala İsyanı, 

Selanik Suikastları ve İlinden İsyanı gibi geniş çaplı eylemlere giriştiler. 

Tüm bu isyan hareketleri Bulgar komiteleri için başarısızlıkla 

sonuçlanmış olsa da 1903 İlinden İsyanı’ndan sonra artık Avrupa 

Devletlerinin dikkatini bölge üzerine çekmeyi başardılar.  Ancak yine de 

Bulgarlar Makedonya’nın kendi sınırlarına dâhil edilmesi konusunda 

başarıya ulaşamadılar. 
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