BULGARLAR YINE "TÜRK H~MAYES~" ~ST~YOR
M. TÜRKER ACAROCLU*
Yahya Kemal Beyatl~'n~n nakletti~ine göre, 93 Sava~~~denilen 1877-78
Türk-Rus sava~~nda bir Bulgar papaz~, i~galci ve istilâc~~ Ruslara: "Siz bizi
Türklerden kurtard~n~z, ama bizi sizden kim kurtaracak?" diye sormu~tu.
Ba~ka bir olay: Bulgaristan'~n Tuna Alay~~ Komutan~~ Yüzba~~~ V~lkov,
1886 y~l~nda Bükre~'teki Bulgar ihtilal Komitesi üyelerini ziyarete gider.
Üs olarak kullan~lan "Simon" Hoteli'nde birkaç isyanc~yla kar~~la~~r.
Yüzba~~n~n da kendilerine kat~lmas~ n~~ isterler. "Nas~l olsa, Ruslar Bulgaristan'~~ i~gal edecek, bari arada ac~~ olaylar olmas~ n" derler. V~lkov'un cevab~~ ~u olur:
Rusya bizi Türklerden kurtarm~~t~r, ama kendisi için de~il, bizim
için. Yurdumuzu savunmak üzere bize silah verdi. General Skobelev, islimye'deki söylevinde: "Her ~eyden önce Bulgar yurtseveri olunuz" demi~tir.
O zaman isyanc~lardan biri söze kar~~arak:
Halk yine Ruslar~~ istiyor, dedi.
E~er halk Ruslara ba~~ms~zl~~~m~z~~ vermek istiyorsa, dedim, biz
o halk~~ da bo~azlar~z.
Daha sonra, konu~malar dostça bir havaya bürünür :
Diyelim ki, ihtilal oldu da ben senin eline dü~tüm, beni ele verir
misin?
— Seni kurtar~ r~m, ama davan~za yard~ mc~~ olamam, dedim.
Ç~karken de:
—Üzgünüm, ama on y~l önce (1877) burada Bulgaristan'~~ Türklerden
kurtarmak isteyen bir komite varm~~, oysa ~imdi sizler onu Ruslar~ n boyunduru~u alt~na sokmak istiyorsunuz, diye ba~~rd~ m.
Protesto edip hakl~~ olduklar~~ için ba~ar~ya ula~acaklar~ n~~ söylediler.'
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Bugünkü Bulgar halk~ n~ n dü~üncesi de budur, ama bunu, bask~~
yüzünden, aç~ kça söyleyemiyor.
* * *

Stefan Stambolov 2 ad~ nda bir Bulgar devlet adam~, Bulgarlar~~ ba~~ms~zl~ktan sekiz y~l sonra Ruslardan kurtarmak istedi; Meclis Ba~kan~, Naipler Kurulu Ba~kan~~ ve Ba~bakan olarak bu politikay~~ ~~ o y~ l kadar
yürürlü~e koydu; bu arada ~stanbul'a gelip sadrâzam ve padi~ahla
görü~tü, eskisi gibi, yine "Türk himayesi" istedi, ama 1895 y~l~nda Sofya
sokaklar~nda kur~unla yaralan~ p öldükten sonra, Bulgaristan, gene Rus
boyunduru~u alt~ na girdi; hâlâ daha o boyunduruktan kurtulamamaktad~ r. ~~te, ara~t~rmam~z~n konusu budur.
93 Sava~~'n~ n Rumeli'deki etkileri, büyük boyutlara ula~t~. S~ n~ rlar yeniden çizildi, nüfus durumunda büyük de~i~iklikler oldu. Sava~tan sonra
13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antla~mas~'yla, Tuna irma~~~ile
Balkan da~lar~~ aras~ nda, eski Tuna ilimizin be~~sanca~~~üzerinde, yanözerk bir Bulgar Prensli~i kurulmu~tu. Bugün kuzey Bulgaristan denilen
eski Tuna ilimizi, padi~ah, yan-ba~~ms~z bir Bulgar devleti olarak tan~ mak
Stambolov, Stefan Nikolov (1854-1895), Bulgar siyaset ve devlet adam~. T~rnova'da
do~du, Sofya'da öldürüldü. Rusya'da, Odesa'daki Ruhban Seminerinde okurken, Rus devrimcileriyle ili~ki kurdu~u için koyuldu. Romanya'ya geçip Bükre~'teki Bulgar Gizli ~htilâ1
Komitesi üyesi oldu (1873). 1875 y~l~nda Eski-Za~ara'da bir ayaklanma ba~latmak istediyse
de ba~aramad~. Bir y~l sonra, yine Tuna'y~~ geçerek T~mova'da Nisan 1876 tarihinde yeni
bir ayaklanma için çal~~t~ ysa da yine ba~aramad~~~ndan, çarçabuk yeniden Romanya'ya
dönmek zorunda kald~. Türk-Rus sava~~~(1877-78) s~ras~nda Makedonya'n~n ba~~ms~zl~~~~
için bir ayaklanma hareketine daha at~ld~. Bulgaristan Prensli~inin kurulu~undan sonra, ~unun-bunun mal~n~ -mülkünü zorla elinden alarak, spekülâsyon i~leriyle u~ra~arak çarçabuk
zenginle~ti. Sobranye denilen Millet Meclisi ba~kan yard~mc~s~~ oldu. 1884'te Meclis Ba~kanl~~~na seçildi. 1885 y~l~nda (Petko Karaveloy'la birlikte) merkezi Filibe olan Do~u Rumeli
ilimizin Bulgar Prensli~ine zorla "ilhak" hareketini destekledi, bu yüzden ç~kan S~rp-Bulgar
sava~~na gönüllü bir asker olarak kat~ld~. Ertesi y~l, Prens Aleksandr L Batenberg'in tahttan
indirilmesinden sonra, 1886 kar~~~hükümet darbesi hareketini gerçekle~tirdi. Bu hareket,
Prensi tahttan indirenleri iktidardan uzakla~t~rmak için yap~lm~~t~. Hareketin ba~~nda, Millet Meclisi Ba~kan~~ olarak kendisiyle birlite Filibe gamizonu komutan~~ Yarbay S. Mukturov
da vard~. Halktan yard~ m görmeyen Metropolit Kliment (V. Drumev) hükümeti istifa etti.
Böylece, kar~~~hükümet darbesi yapanlar, hiçbir direni~le kar~~la~madan, ülkede duruma
egemen oldular. V. Radoslavov ba~kanl~~~ nda kurulan yeni hükümet, Prense bir telgraf çekerek Bulgaristan'a dönmesi için ça~nda bulundu. Sofya'ya hareket eden Prens, yolda iken,
dönü~e kar~~~ç~kan Rus çar~n~n kesin ret karann~~ ö~renince, tahttan kendi nzas~yla vazgeçti.
28 A~ustos 1886 tarihinde ülkeyi terketmeden önce, üç ki~ilik bir Naipler Kurulu olu~turdu: Stefan Stambolov, Petko Karavelov, S. Mutkurov. Böylece, ülkeyi terketmesinden sonra
da, Bulgaristan, Rusya kar~~t~~ bir kent-soylular grupunun elinde kal~ yordu.
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zorunda kalm~~t~. Ruslar, güney Bulgaristan ve Makedonya'y~~ da içine
alacak bir (Büyük Bulgaristan) yaratmak istiyordu. Rusya'n~ n niyetinin
Bulgaristan'~~ yava~~yava~~kendine ait bir eyalet haline dönü~türmek, daha
sonra buradan Istanbul'a sarkmak oldu~u aç~ kça görülüyordu.
Balkan da~lar~n~ n güneyinde de merkezi Filibe olmak üzere, sultana
ba~l~ , ama yönetim bak~m~ ndan özerk bir Do~u Rumeli ili (Rumeli-i Sarki vilayeti) kuruldu. Ancak, Eylül 1885'te Bulgar komitecilerinin yapt~~~~
bir hükümet darbesiyle, Do~u Rumeli ilimiz, bir tek kur~un at~ lmadan,
Bulgar Prensli~ine zorla "ilhak" edilince, bu ilde yüzy~ llard~ r sulh ve
sükün içinde ya~ayan milyonlarca Müslüman Türk'ün birço~u büyük ac~lara ve felaketlere maruz kald~ ; bir bölümü Anadolu'ya ya da Türk idaresindeki Selanik yöresine ve güney Rodoplar (~imdiki Bat~~ Trakya) bölgesine göç etmek zorunda kald~.
Bulgar Prensli~inin ba~~na, Aleksandr I. Batenberg 3 adl~~ Rus as~ ll~~ bir
prens getirilmi~ti (17 Nisan 1879). Do~u Rumeli ilimizin ortadan kald~ r~ l~ p
Bulgaristan'a ilhak~ ndan sonra, (Birle~ik Bulgaristan Prensi) ilan edildi. Bu
nedenle, S~ rbistan Bulgaristan'a sava~~açt~, ama yenildi; çünkü, Türkiye,
S~ rbistan'~ n yard~ m~na gitmemi~ti. Ancak, Rusya, ilhaktan memnun de~ildi. Bu ve ba~ka nedenlerle Prens tahttan indirildi (9 A~ustos 1886), s~ n~ r
d~~~~edildi, Besarabya'daki Reni kentine götürüldü. Birkaç gün sonra, kar~~~bir hükümet darbesiyle yeniden taht~na döndüyse de, geri dönü~ünü
Rus Çar~~ III. Aleksandr uygun görmedi. Bunun üzerine, kendi iste~iyle
taht~~ b~ rakt~. Meclis Ba~kan~~ Stefan Stambolov'un ba~kanl~~~ nda üç ki~ilik
bir Naipler Kurulu kuruldu.
~~te, bundan ~ oo y~ l~~ a~k~ n bir süre önce (1886-87) Rumeli'de olup biten bütün bu olaylar, bugün bile hâlâ ayd~ nlat~ lm~~~de~il. Özellikle, Bulgaristan'~ n iç olaylar~yla ilgili pek az bilgi, belge ve an~~ günümüze ula~abilmi~, ama bunlar da tam ve yeterli say~lamaz. Tarihçiler, olaylardan çok
sonralar~~ yay~ mlanan an~larla, gerçekleri ancak ayd~ nlatabilirler.
3 Prens Aleksandr 1. Batenberg (1857-1893), Verona'da do~du. Aleksandr Hessen'in o~lu, Rus ~mparatoriçesi Mariya'n~n karde~idir. ~lk Bulgar Millet Meclisince Bulgar prensi seçildi (17 Nisan 1879). ~ki y~ll~k anayasal bir yönetimden sonra, Anayasay~~ ortadan kald~rd~ysa da yeniden yürürlü~e koymak zorunda kald~. Do~u Rumeli ilimizin zorla ortadan
kald~r~l~p Bulgaristan'a "ilhak"~ndan (6 Eylül 1885) sonra, "Birle~ik Bulgaristan Prensi" iffin
edildi. Ancak, Rusya ilhaktan memnun de~ildi. Bulgaristan'da prense kar~~~ bir ho~nutsuzluk belirdi. Bu ve ba~ka nedenlerle tahttan indirildi (9 A~ustos 1886), s~n~r d~~~~edildi. Besarabya'daki Reni kentine götürüldü. Birkaç gün sonra, kar~~~bir hükümet darbesiyle taht~na
döndüyse de, geri dönü~ünü Rus Çan III. Aleksandr uygun görmedi. Bunun üzerine, kendi iste~iyle taht~~ b~rakt~. Stefan Stambolov'un ba~kanl~~~nda, üç ki~ilik bir Naipler Kurulu
olu~turuldu. Prens, bir Avusturya alay~~ komutan~~ olarak, Graz'da öldü. Cenazesi Sofya'ya
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Bu an~~ ve ara~t~ rma sahiplerinden biri de tan~ nm~~~gazeteci-yazar Simeon Radev'dir 4. Bir ara Ankara'da da büyükelçi olarak görev yapm~~~
olan bu tarihçinin Stroitelite na sturemenna B~lgariya (Ça~da~~Bulgaristan'~ n
kuruculan) adl~~ 2 ciltlik kitab~nda (Sofya, 1 ~~o- ~~ ), Bulgar Prensli~inin
kurulu~undan sonra oralarda olup bitenler, Do~u Rumeli ilimizin Bulgaristan'a zorla ilhak~~ (Eylül 1885), bu yüzden ç~ kan S~ rp-Bulgar sava~~~(Kas~ m 1885), Bulgar Prensi Aleksandr I. Batenberg'in tahttan indirilmesi
(A~ustos 1886), bundan kaynaklanan iç kar~~~ kl~ klar (ayaklanmalar) (188687), Naipler Kurulu Ba~kan~~ Stambolov'un Istanbul'a gelip Bab~âli'ye ve
padi~aha — Bulgaristan'~n yeniden "Türk himayesi"ne al~ nmas~~ için —
yalvar~ p yakarmalar~~ ve daha sonraki olaylar, bütün aynnt~lanyla anlat~l~r.
Radev'in yazd~ klar~ n~ n özeti ~udur: Prensin tahttan indirilmesinden
sonra, Silistre ve Rusçuk'ta büyük çapta kar~~~ kl~ klar olmu~, ayaklanmalar
ba~göstermi~, suikastler düzenlenmi~tir. Odesa'da dan~~ma toplant~ lar~~ yap~ lm~~, Bulgar ileri-gelenleri Petersburg'da Rus Çann~n huzuruna ç~ k~ p ~ikâyetlerde bulunmu~, Bulgar askerleri aras~nda da bir tak~ m eylemler
görülmü~tür. Bükre~'teki Bulgar ~ htilâl Komitesi, Bulgar halk~ na seslenen
bir bildiri yay~ nlam~~t~ r. Binba~~~Uzunov Silistre'de ayaklanm~~, Naipler
Kurulu buna kar~~~ önlemler alm~~t~ r. ~umnu gamizonu da telâ~a
dü~mü~tür. Ayaklanma bast~ r~l~rken, Yüzba~~~ Kr~stev öldürülmü~tür. Bu
kez Rusçuk'ta yeni bir ayaklanma ba~göstermi~, sokak çat~~malar~~ olmu~,
Yüzba~~~V~ lkov k~~lada sar~l~ p ku~at~ lm~~t~ r. Bu i~e gönüllüler de kar~~~ nca,
isyanc~ lar kaçm~~, isyanc~ lardan Binba~~~Panov ile K~rc~ev yakay~~ ele vermi~tir. Halk isyanc~lar~n aleyhine dönmü~, ba~kent Sofya'da tutuklamalar
olmu~, Karavelov'a Kara-cami'de dayak at~lm~~t~ r. Rusçuk'ta birçok ki~i
Radev, Simeon Trayçev (1879-1967), Bulgar gazeteci-yazan. "Veçerna posta" (Gece
postas~) Gazetesinin ba~ yazan (1905-09), "Hudojnik" (Sanatç~) Dergisi'nin yazar~~ (19o7-09),
"Volya" (Irade) Gazetesi'nin müdürüydü (1911-12). Bulgaristan'~ n Bükre~, Bern, La Haye,
Ankara, Washington, Londra elçisiydi (1913-40). Kitaptan: "Stroitelite na s~ vremenna B~lgariya" (Ça~da~~Bulgaristan'~ n kuruculan, 2 cilt, 1910-11); "Makedoniya i B~ lgarski v~zrajdene
v XIX. vek" (XIX. yy.da Makedonya ve Bulgar uyan ~~~, 1918, Frans~zca); "Pogledi v~ rhu literaturata i izkustvoto i liçni spomeni" (Edebiyat ve sanat üzerine bak~~lar ve ki~isel an~lar,
1965).
Karavelou, Petko Stoyçev (1843-1903), Bulgar siyaset ve devlet adam~, yazar ve halkbilimci Lüben Karavelov'un karde~i. Kurucu Mecliste (1879) Liberal Partinin liderlerinden
ve ideologlar~ ndan biriydi. Dragan Tsankov'un kabinesinde Maliye Bakan~~ (188o-81), daha
sonra Ba~bakan oldu. Üç y~l sonra yeniden Ba~bakanl~~a seçildi (1884-86). Stambolov rejimine kar~lych (1887-94), bu yüzden hapsedildi. Demokratlarla Liberallerin koalisyon
hükümetini olu~turdu (~ubat-Aral~ k 19o1).

BULGARLAR Y~ NE "TÜRK H~ MAYES~" ~ST~YOR

335

kur~una dizilmi~tir. Gerçi Rus Çar~~ bütün bunlardan gazaba gelmi~tir,
ama güçsüz oldu~undan, hiçbir ~ey yapamamaktad~ r. Öte yandan, ~stanburda oturan ana muhalefet lideri Dragan Tsankov 6, Bab~ali'ye bir muht~ ra sunup acilen enerjik önlemler al~ nmas~ n~~ ister.
~imdi, Stambolov'un Türkiye'den "himaye" istemiyle sonuçlanan
bütün bu olaylar~ n ayr~nt~ lar~ na girmenin s~ ras~ d~ r.
* * *
Petersburg'a giden — Gruev ve Benderev adl~~ — iki Bulgar delegesi,
Rus Çanyla görü~tükten sonra —elleri bo~— geri döner. Çar onlara: "Sakin olunuz, gelece~e güveniniz" demi~tir. "Önce ordunuzu ve halk~ n~ z~~ haz~ rlay~ n~z da hükümet darbesi gibi ~eyleri daha sonra dü~ünürsünüz" diye
de sözlerine eklemi~tir. Böylece, Bulgar delegeleri, Çardan büyük vaatler
koparamam~~t~ r. 7
Bu arada, bir tak~ m komik olaylar da olmu~. Sözgelimi, D. Papazo~lu ad~ nda K~ zanl~ kl~~ bir gülya~~~tüccar~, Istanbul'dan (Beyo~lu'ndan)
Sofya'daki Bulgar Savunma Bakan~~ Nikolaev'e yazd~~~~5 Ocak 1887 tarihli
bir mektupta ~öyle der: "... Ülkeyi Bulgar halk~ n~ n iste~ine de uygun olan
Rus Çar~= arzusuna göre yönetmek isterseniz, bir an önce duruma el
at~ n~ z. O zaman Bulgar Kral~ n~ n ve bütün Slayl~~~ n sevgilisi olursunuz,
bunu size hayat~ m ve bütün mal~ m-mülküm ad~ na temin ederim. Önerimi kabul etmezseniz, lütfen, bu mektubumu yak~n~ z". 8
Naipler ile Bakanlar, Papazo~lu'nun mektubunun imlas~ na, dil ve
ösk~ buna gülüp geçti. Birkaç gün sonra, Papazo~lu, ikinci mektubunu da
gönderdi. Bu ne~eli mektupla~man~ n, pek melankolik bir sonucu var: E~i
taraf~ ndan bakanla görü~meleri sözlü olarak sürdürmesi için Istanbul'dan
Sofya'ya yollanan Madam Papazo~lu, birkaç gün boyunca, bir tak~ m ziyaretler yapar. Bir tuza~a dü~ürüldü~ünü anlayan zavall~~ Madam, palaspand~ ras Istanbul'a dönerken, Sofya yak~ n~ ndaki ~ htiman kasabas~ nda poTsankov, Dragan Kiriakov (1828-1911), Bulgar siyaset ve devlet adam~ . Ba~~ ms~ zl~ ktan sonra, Kurucu Mecliste Liberal Partinin liderlerinden biri oldu (1879). Ba~bakan
seçildi (1880, 1883, 1884). Anayasan~ n kald~ r~ lmas~ ndan (1881-83) sonra, rejime kar~~~oldu~undan, tutukland~ . Rusya'ya göç etti (1886). Bu arada ~stanbul'a gelip sadrüzamla
görü~tü. Stambolov rejiminin dü~mesinden (1894) sonra, Bulgaristan'a döndü. XX. yy. ba~~ nda siyasetten çekildi.
Odesa'dan Kitançev'e gönderilip Stambolov'a iletilen bir mektuba göre; nakl. Radev,
age, s. 664.
" Tam metni için bak: Radev, age, s. 667.
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lisçe tutuklan~ p ba~kente geri getirilir. Savunma Bakan~na 400 Türk alt~ n~~
rü~vet vermeye geldi~ini itiraf eder. Alt~ nlar~~ Rus Büyükelçisinden alaca~~n~~ da söyler. Hükümet, ceza olarak, Papazo~lu'nun bu mektubunu yay~nlay~nca, bütün ülkede saf ve yayg~n bir kahkaha tufan~~ yükselir.'
Bu ara Rus Büyükelçisinin Bulgaristan'~n iç i~lerine kar~~mas~~ sürüp
gidiyordu. Her hafta heyecanl~, tumturakl~~ bildiriler yay~nhyordu. Bunlardan birinde, Bulgar yöneticilerinden D. Rizov'un "Türk casusu" oldu~u,
Stambolov'un Türklerce yapt~r~lan Rusçuk-Vama demiryolunu sat~ n alarak zenginle~mek istedi~i, Naiplerin ve Bakanlar~ n Prens Aleksandr'~n mal~n~-mülkünü, bütün servetini payla~t~ klan iddia ediliyordu. Her bildiri
gibi, bunun da sonu, "sopac~" (kavgac~~ anlam~nda, Türkçe olarak kullan~lm~~) hükümet üyelerinin en ~iddetli bir ölümle cezaland~r~lmalar~~ iste~iyle
ve "Naiplere ölüm!" diye sona eriyordu. Ihtilffi Komitesi, Stambolov'a
gönderdi~i bir mektupta, gönül nzas~yla iktidar~~ b~rakmazsa, onu en korkunç i~ kencelerle tehdit ediyordu. Stambolov ise, bu belgeleri okudukça,
ak~ls~zl~~~n bu derecesine ac~d~~~ n~, günlü~üne yaz~yordu.
ihtilâl Komitesi, Bükre~'teki Bulgar göçmenleri aras~nda, terorist faaliyetlere ba~lad~. Ama, darbenin büyü~ünü, as~l Bulgaristan'da indirmek istiyordu. Benderev, Vidin'deki bir arkada~~ na ~unu yaz~yordu: "Yak~nda
Bulgaristan'da kanl~~ günler görece~iz. ~stanbul Konferans~'n~ n sonucunu
bekliyoruz. Zorbal~kla iktidar~~ ele geçirenleri ülkeden kovmazsa, bizim
diplomaside "kur~un" (Türkçe olarak kullan~lm~~) rol oynayacak"
Gerçi, Naiplik Idaresi, bu ön-i~aretler olmadan da kendisine kar~~~genel bir ihtilâ1 provas~~ yap~lmakta oldu~unu seziyordu. Ancak, ülkedeki,
özellikle Güney Bulgaristan'daki (eski Do~u Rumeli ilindeki) garnizonlardan ço~unun kendi elinde bulundu~unu bildi~inden, hiç endi~e etmiyordu. As~l tehlike ~uradayd~: Bir iç sava~~ç~kar da Rusya duruma müdahale
ederse, bu, Bulgar Prensli~inin sonu demek olurdu. Bütün bu endi~elerin
yan~s~ra, Naiplerle Bakanlar mevkilerinde uyan~k duruyorlard~. Stambolov,
bir dostuna ~unlar~~ yaz~ yordu: "Bulgaristan'a yeni bir Prens gelinceye dek,
yurdu dü~manlardan korumak için, herkes yerli yerinde durmal~" ".
Ancak, zamanla Rus tarafl~lan ço~almaya ba~lad~. "Kulaks~z Kral Milan' türünden say~s~z tragedya yazm~~~olan "Slavyanin" Gazetesi ba~yazan
T.H. Stançev, buna örnek gösterilebilir. Bu a~~r~~ milliyetçi yazar, son zamanda, ancak gizleyebildi~i Rus taraftarl~~~na do~ru bir e~ilim göstermeye
age, s. 671.
' Radev, age, s. 673.
" Mektubun tam metni için bak: Radev, age, S. 674.
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ba~lar. 1886 Aral~ k ay~ nda Rusçuk'ta gizli bir ihtilal Komitesi kurulur. Bu
komite Zi~tovi, ~umnu, Bükre~~gibi merkezlerle ili~ki kurmu~tur. Ama,
tüccar s~ n~f~ ndan olan bu adamlar, bir ayaklanma ba~latacak durumda de~ildir.
Yüzba~~~Kr~stev, Silistre'de ayaklanmay~~ ba~latmakta biraz aceleci davrand~, Rusçuk'taki yanda~lar~n~~ vakitsiz olarak eyleme geçmeye zorlad~.
Hac~~ Mehmet ad~ nda bir Türk bal~ kç~, Silistre ile Tuna'n~ n öte k~y~s~ndaki
Kalara~~aras~ nda kurye görevi yap~yordu. Ayaklanman~ n ~~ o Mart 1887 tarihinde ba~lat~lmas~~ kararla~t~r~lm~~t~. Ama daha ~ubat ortalar~ nda, Kr~stev
davay~~ kaybetmi~~göründü~ünden, ayaklanmay~~ bir an önce ba~latmak istedi. Silistre ayaklanmas~n~~ bast~ rmak üzere, hükümet, birkaç yerden asker
sevketme karar~~ ald~.
Telgraf telleri her yandan kopanlm~~ t~. Sofya ve Rusçuk'la temas kurmak isteniliyor, ama hiç kimse cevap vermiyordu. Askerlerin ço~u kaçm~~t~. ~umnu'dan da bir ses-sada ç~km~ yordu. Oysa Naiplik ordusu, kenti s~k~~t~nyordu.
Küreklerini Türk kay~kç~ lann çekti~i, ayaklanman~ n iki ba~~n~~ getiren
kay~ k, Silistre k~y~s~ na yana~amadan, geriye döndü. Onlar~~ avlamak isteyen
askerler, Türk tarihinde ünlü Silistre kalesinden a~a~~~iniyordu. Yapayaln~z kalan Kr~stev, kendini k~y~ya do~ru sürükledi, son nefesini verdi.
Ölümün saptanmas~~ için yollanan hekimler, onu karn~ na bir kur~un s~k~lm~~, elleriyle kara saplanm~~~olarak buldular. Yar~ m saat geçmeden, isyanc~~ bütün askerler teslim olup af dilediler.
Silistre'de i~ ler yoluna girerken, Rusçuk'taki ayaklanma, en alevli anlar~n~~ ya~~ yordu. Haber Sofya'ya telgrafla ula~t~~~ nda, ~a~k~ nl~ k yaratt~. Naipler, Bakanlar, yüksek askeri - siyasi ki~iler, telgraf istasyonunda topland~.
Bunca tehlikeli bir durum, Bulgaristan'da hiçbir zaman görülmemi~ti: üç
gün önce Silistre'de patlak veren, ~imdi de Rusçuk'ta ba~gösteren ayaklanma, geni~leyip kuzey Bulgaristan'~ n öteki gamizonlanna da s~ çrayabilirdi.
Naiplerin karar~ na göre, bu Rus komplosuna kar~~~bütün silahl~~ güçler seferber olmal~, herkes aya~a kalkmallyd~ . Stambolov, dört bir yana telgraflar ya~d~ nyor, ordunun, sivil çetelerin eyleme geçmesini istiyordu.
Hükümet, Silistre ile Rusçuk'ta olup bitenlenn duyulmamas~~ için, ~iddetli
önlemler alm~~t~ . Ama, birkaç saat sonra bütün ba~kent haberleri duymu~,
kahvehanelerde yorumlamaya ba~lam~~t~~ bile. Rusof~ l denilen Rus tarafl~lar~~ sevinçlerini gizlemiyor, yar~ n daha ne felaketler ya~anabilece~ini hesapl~yor, krall~ k yöneticilerine verilecek ceza türleri ve i~kenceleri ke~fe çaB~lleten C. LIV, 22
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l~~~ yordu. Düne kadar "Türk casusu" diye suçlanan D. Rizov da art~k Rus
yanl~s~~ olmu~tu. Burmov 12, Balaban-ov 13, Saraf-ov gibi Türkçe soyadlar~~
ta~~yan muhalefet liderleri evlerine kapanm~~, Tuna boyunca ba~layan tragedyan~ n dalgalanmas~n~~ bekliyorlard~. Hükümetse, bu liderleri yaln~zca
ayaklanmayla ilgili de~il, onun te~vikçisi olarak da görüyordu. Bu yüzden,
birço~unu tutuklatt~. Rus yanl~lar~~ pani~e kap~ld~.
Ak~amüstü Rusçuk'tan gelen bir telgraf, ayaklanman~n bast~nld~~~,
isyanc~lar~n yakaland~~~~haberini veriyordu. Gün boyunca telgraf ba~~nda
k~ m~ldamadan duran Naiplerle Bakanlar, derin bir nefes ald~ "
Ayn~~ gece Rusçuk'ta büyük bir teror havas~~ esiyordu. Sokak çarp~~malannda 40 ki~i ölmü~~ya da yaralanm~~t~, ölenler aras~nda kad~n ve çocuklar da vard~~15.
Bu ayaklanmalar, az daha, ülkenin kap~lar~n~~ Rus i~galcilerine açabilecekti. Rus hükümeti Bulgaristan'la diplomatik ili~kilerini kesti~i için, Sofya'da Rus ç~ karlar~n~~ korumakla görevlendirilen Alman temsilcisi hükümete bir nota vererek içlerinde Rus uyruklular~n da bulundu~u tutuklular~n
derhal sal~verilmesini istedi. Oysa, yaln~z biri Rus uyrukluydu. Hükümet
de o adam~~ Alman temsilcisine teslim etti.
Gecenin geç saatlerinde mahkeme hükmü tebli~~olundu: Ayaklanman~ n ele ba~lar~~ olan subaylarla sivillerden 8- ~~o ki~i ölüme, 3 te~men 15'er
y~l hapse, ötekiler daha hafif cezalara çarpt~r~ld~~16 .
Burmov, Todor Stoyanov (1834-1906), Bulgar politikac~s~~ ve gazetecisi. Rus dostu,
Türk dü~man~. Patrikhaneye kar~~~yap~lan ba~~ms~z Bulgar kilisesi mücadelesine eylemli
olarak kat~ld~. Ba~~ms~zl~ktan sonra seçilen ilk Ba~bakan oldu (1879). Muhafazakar Partinin
liderlerinden biriydi. Dragan Tsankov'un Liberal Partisine kat~ld~~ (1884).
13 Balabanov, Marko Dimitriev (1837-1920, Bulgar siyaset ve devlet adam~ . Klisura'da
do~du. Paris'te hukuk ö~renimi gördü. Patrikhaneye kar~~~yap~lan ba~~ms~z Bulgar kilisesi
mücadelesine kat~ld~. Muhafazakard~. "Çitali~te" (Okuma Odas~) Dergisi'yle "Vek" (Yüzy~l)
Gazetesi'nin yazanyd~ . Nisan 1876 Bulgar ayaklanmas~ndan sonra, Avrupal~larca gönderilen
komisyonda üye idi, orada Bulgarlann lehine izler ve kan~ tlar arad~. Ba~~ms~zl~ktan sonra
kurulan ilk hükümette D~~i~leri Bakan~~ oldu (1879). ~stanburcla Bulgaristan temsilcisiydi.
Hükümet darbesinden (1881) sonra, Liberal Partiye geçti. Stambolov rejiminin devrilmesinden sonra, Dragan Tsankov'un Rus taraftan fraksiyonunun tan~nm~~~bir üyesiydi. Sofya
Üniversitesi'nde dersler verdi. Millet Meclisi Ba~kan~~ (~ go~ ), Atina elçisi (19o4) oldu. "Stranitsi ot politiçeskoto ni v~zrajdane" (Siyasi uyan~~~m~zdan sayfalar, 904) ad~yla an~lar~n~~
yazd~.
Rusçuk'taki komutanlann ayaklanmayla ilgili bütün emir ve raporlar, Bulgar Milli Savunma Bakanl~~~~ar~ivinde saklanmaktad~r. Radev de oradan yararlanm~~t~r.
Radev, age, s. 714.
Radev, age, s. 719.
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Askeri mahkemenin pek sert davrand~~~n~~ dü~ünen Stambolov, Naipler Kurulu ad~na Rusçuk'a çekti~i bir telgrafta: "Bize haber vermeden,
ölüm cezalar~n~~ infaz etmeyiniz" diye emretti. O gece gözüne uyku girmedi, çünkü o adamlardan baz~s~~ geçmi~te arkada~~yd~. Gece yar~s~ndan sonra, saat z'de yeniden Rusçuk'u arayarak: "Mahkeme hükmünü bize yollay~n~z. Mahkümlara, af ya da cezan~n haf~fletilmesini isteme haklar~~ bulundu~unu bildiriniz" diye buyurdu'''.
Rusçuk'taki Alman konsolosu da mahkümlann savunmas~na kar~~t~.
Kur~una dizmeler olursa, Bulgaristan'~ n derhal Ruslarca i~gale u~rayaca~~n~~ söyledi. Bulgarlar, ona: "Biz, Rus i~galinden korkmuyoruz. Mahkümlan kurtarmak isterlerse, buyursunlar!" diye cevap verdiler.
Stambolov, hiç olmazsa, gençlik arkada~~~Panov'u 18 kurtarmak istiyor,
ama bunu ba~aram~yordu. En sonunda, Naiplere: "Nas~l isterseniz, öyle
olsun!" demek zorunda kald~, ama gözya~lann~~ da tutamad~. Sofya'da annesi ve k~zkarde~iyle birlikte oturan Stambolov, geceleyin, üzgün ve
küskün, evine döndü.
Rusçuk'ta ise, mahld~mlann nas~l kur~una dizilecekleri dü~ünülüyordu. Birisinin mahkümlara ölüm cezas~n~n de~i~tirildi~i, Mezar-grad (Razgrad) kentine götürülecekleri haberini vermesi kararla~t~. Sabaha kar~~,
Türklerin sürdü~ü on fayton, Hezar-grad yoluna düzüldü. Mahkümlar,
elleri ba~l~~ olarak, faytonlara iki~er iki~er oturtulmu~tu. Söylenen yalana
inanm~~~görünüyorlard~, ancak Levent-Tabya'ya (Türkçe bir yer ad~) yakla~~ld~~~nda, faytonlar ovaya do~ru sap~nca, ac~~ gerçe~i anlad~lar. ~lk faytonda oturan Uzunov, ba~~rd~ :
— Hey, arkada~lar, bizi kur~una dizecekler. ~~te, kaz~lan mezarlar~m~z...
Mahkeme hükmü okunduktan sonra, her biri birkaç lâf söyledi.
Gözlerini ba~lamak istedilerse de raz~~ olmad~lar. Yar~m bölük asker ortaya
ç~kt~. Mahkümlar, mezarlann~ n önünde ayakta duruyorlar, el ele tutu~up
~ark~~ söylüyorlard~. Askerler, tüfeklerini doldurup ate~~etti. Kur~una dizi'7

Radev, age, s. 720.
' 8 Panov, Olimpiy (1852-1887), Bulgar çetecisi, sonradan Binba~~. Rus yanl~s~, Türk
dü~man~. Bükre~'teki Gizli Bulgar ~htilâ1 Merkez Komitesi üyesi ve sekreteri, Bulgar Merkez Hay~rseverler Derne~i ikinci ba~kan~yd~~ (1876). Il~ml~~ devrimcilerin temsilcisiydi. TürkRus (1877-78) sava~~na kat~ld~. Rusçuk ayaklanmas~ na kat~ld~~~~için kur~una dizildi (~ubat
1887). Naiplik yönetimini ortadan kald~ rmak istiyordu. Stambolov'un yak~n arkada~~yd~.
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lenler, kanlar içinde kara gömüldü. Kimisi ölmü~, kimisi henüz nefes al~yordu. Subay, ba~çavu~a:
—Tabancan~~ ç~kar da ate~~et! diye emretti. Bir, iki, üç el ate~~edildi,
cesetler art~k hiç k~ m~ldam~yordu '9.
Silistre'deki mahkeme sonucu ise, daha az trajik oldu. Buradaki ba~~
suçlu ölmü~, yanda~lar~~ kaçm~~, onlar~ n yerine cevap vermek üzere küçük
memurlarla basit erler kalm~~t~ ; bunlarsa iyi niyetle hareket etmi~ler,
âmirlerinin emirlerini mihaniki bir biçimde yerine getirmi~lerdi. Bu
yüzden, mahkeme hükmü epey yumu~ak oldu.
Sofya'daki yabanc~~ diplomatlar, son olaylardan çok heyecana kap~lm~~lard~ . Naiplik askerlerinin galip geldi~ini ö~renince, epey yat~~t~ lar.
Bunlardan yaln~z Frans~z temsilcisi, Naipli~e kar~~~dü~manca bir tav~ r ald~. Bir y~ldan beri Do~u sorununda Rus yanl~s~~ bir tutum alan Fransa
D~~i~leri Bakanl~~~ ndan talimat alan temsilci, hiç ku~ kusuz, buna uygun
davran~yordu. Tats~ z kimi olaylara sebep oldu. Temsilcinin iste~i üzerine,
kimi dost ülke temsilcileri, istemeye istemeye toplant~ ya gittiler. Hükümetten baz~~ isteklerde bulunmak arzusundayd~ lar. Türk Yüksek Komiseri R~za Bey'in evindeki toplant~dan hiçbir sonuç al~namad~. Frans~z temsilcisi,
gözlerinin önünde cereyan eden "insanl~ k-d~~~" olaylara kar~~, Avrupa temsilcilerinin so~ukkanl~~ olamayacaklar~n~ , bütün gücünü kullanarak, iddia
ediyordu. öteki temsilcilerse, Kara-cami'deki olaylar~n hayali ya da abartmal~~ olabilece~ini, bunun Prensli~in genel durumuyla pek ilgisi bulunmad~~~n~, anla~malar~~ ihlal etmedi~ini, dolay~s~ yla müdahaleye sebep kalmad~~~n~~ söylüyorlard~. Türkiye Yüksek Komiseri R~za Bey, i~e Türkçe el att~: "Temelde Frans~z temsilcisiyle mutab~k~ m, dedi, ancak müdahaleyi faydas~z bulurum." Acele edilmemesi gerekti~i, biçiminde sözünü ba~lad~.
Bir daha da bir araya gelip toplanmad~ lar
Hükümet ise, gerçe~i gizliyordu. Bu olaylarda hiçbir sorumlulu~u olmayan Stambolov, i~in ayd~ nlat~lmas~n~~ istiyordu. Onun ~srar~~ üzerine,
Milli Savunma Bakanl~~~, be~~ki~ilik bir komisyon kurdu. Olaylara ~~~ k tutan olumsuz raporlan Avusturya, Almanya, ~talya, ~ngiltere temsilcilerine
verdi. Nikiforov 2° ile Karavelov kendilerine kimsenin dokunmad~~~ n~, yani
Radtv, age, s. 725.
Nikiforov, Konstantin (1856-1891), Bulgar çetecisi, sonradan Binba~~. Rusya'da Harp
Okulunu (1878), Harp Akademisini (1883) bitirdi. ~lk Bulgar Milli Savunma Bakan~d~r
(1885-86). 1886 y~l~nda ordudan istifa ederek kendini edebi faaliyetlere verdi.
19
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dövülmediklerini itiraf ettiler. Yabanc~~ gazete muhabirlerinden kimisi de
Kara-cami'ye gidip Karavelov'a i~kence görüp görmedi~ini sordular. O,
övünçle: "Benim yurdumda, böyle ~eyler olmaz" diye kar~~l~ k verdi'.
Karavelov'un bu sözleri üzerine, yabanc~~ diplomatlar~ n i~e müdahale
yollar~~ tümüyle kapanm~~t~. Asl~ nda, ayaklanmalar~ n bast~ r~ lmas~ ndan sonra, Avrupal~lar~ n Bulgaristan'a sempatisi artm~~ , bunca enerjik davranan
genç bir ülkeye kar~~~herhangi bir müdahalenin sözü bile edilemezdi.
Naipli~in ba~ar~s~ n~~ en içten kutlayanlar da küçük devletler oldu. Bir
gün böyle bir felâketin kendi ba~lar~ na da gelebilece~ini dü~ünen bu devletler aras~ nda ~sviçre ve Belçika da vard~ .
Ayaklanmalar~ n bast~ r~ lm~~~olmas~ , Balkan devletlerinde de büyük bir
sevinç yaratm~~t~. Rüyalar~ nda bile Rus suikastlerinden korkan S~ rp Kral~~
Milan Obrenoviç, Rusya'n~ n Rusçuk ile Silistre'de bozguna u~ramas~n~,
"iyiye alamet" say~yordu. Co~rafyaca, Istanbul'a do~ru Rus istilâs~ n~ n ilk
kurban~~ olarak gösterilen Romanya, Ya~~Bar~~~Antla~mas~ " üzerinde
görülen iri Rus çizmesi gölgesinin nas~ l yay~ld~~~ n~~ bilen Romanya da sevinç ço~kunlu~u içinde bulunuyordu. Sözde Rusçuk-Silistre olaylar~~
yüzünden, Rusya Bulgar Prensli~ini i~gal edecekmi~~gibi bir söylenti ortada dola~~rken, Romen hükümeti seferberlik ilân edip Rus ordular~ n~ n kendi topraklar~ ndan hiçbir biçimde geçmesine izin vermeyece~ini Petersburg'a aç~ kça bildirmi~ti. Istanbul'daki Romen temsilcisi Belaçiano, bunu
herkese söylüyordu.
Gerçekten, ilk günlerde, Rusya tehlikesi pek büyüktü. Petersburg'daki
Türk Büyükelçisi ~akir Pa~a'n~ n Bab~âli'ye çekti~i telgraflara göre, kur~una dizme haberleri gelince, Çar III. Aleksandr öylesine öfkelenmi~~ki, derhal i~gal emri vermek istemi~, ancak çevresindekiler büyük bir güçlükle
onu bu fikrinden vazgeçirebilmi~lerdir. ~lk günlerin telâ~~ve endi~esi geç~:ikten sonra, Rusya, garantör devlet olarak Türkiye'ye yaln~zca bir tek
protesto göndermekle yetindi.
Sultan II. Abdülhamit, örsle çekiç aras~nda kalm~~~bir padi~ah olarak,
bu kez de güç bir durumdan ak~l ve zekâs~yla bir ç~ k~~~yolu bulmaya çal~Radev, age, s. 729.
22 Ta~~ Bar~~~Anila~mas~~ (1790, Türk-Rus sava~~ ndan (1787-90 sonra, Türkiye ile Rusya
aras~ nda Ya~~kentinde (bugün Romanya'dad~ r) 29 Aral~ k 1791 tarihinde imzalanand~. Rusya'n~ n yeni s~ n~ r~ n~~ Dnester ~ rmag~ ndan çizer, K~r~m'~ n Rusya'ya ilhak~ n~~ onaylar.
21
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~~yordu. 21 ~ubat 1887 tarihinde güvendi~ i bir kimseyi ~ ngiltere, Fransa,
Almanya ve ~ talya büyükelçilerine gönderdi. Kur~una dizmeler olmas~ n,
diye Sofya nezdinde giri~ imde bulunmalar~ n~~ istiyordu. Kur~una dizmeler
gerçekle~ince de, ~akir Pa~a'ya bir telgraf çekerek, Rus hükümetine ba~sa~l~~~~dileklerinin iletilmesini rica ediyordu. Ancak, Bab~ali'de Rus entrikalar~ n~ n y~ k~ l~ p gitmesinden dolay~~ büyük bir memnunluk hüküm
sürüyordu. Bab~ ali nezdindeki Bulgar temsilcisi Dr. V~ lkoviç, bir hafta
sonra (28 ~ubat 1887) Sofya'ya ~u telgraf~~ çekiyordu: "Buradaki politik
çevreler, Naipli~in yi~itçe davran~~~ n~~ uygun görüyorlar." 23
Muhafazakar Parti Ba~kan ~ , devlet adam~ , Rus dü~man~~ Grigor Naçoviç 24, Bab~ali'nin bu elveri~ li durumundan yararlanarak Bulgar Prensli~inin dokunulmazl~~~~(masuniyeti) konusunda bir tak~ m garantiler elde etmek istiyordu. Istanbul'daki Dr. V~ lkoviç'e bir telgraf çekerek, Sadrazam
Kamil Pa~a'ya ~unu sormas~ n~~ rica ediyordu: "Her ihtimale kar~~ , Ruslar
Bulgaristan'~~ i~gale yeltenirse, Bab~ ali Bulgarlar~~ savunacak m~ , yoksa S~ rpBulgar sava~~ nda' görüldü~ü gibi, tarafs~z m~~ kalacak? Olumlu bir cevap
isteyiniz, diye sözünü ba~l~yordu Naçoviç, çünkü bizim davran ~~~ m~ z buna
ba~l~~ olacakt~ r."
O s~ rada Istanbul'da oturmakta olan ana muhalefet partisi lideri Dragan K. Tsankov, Türk çevrelerinin durumunu pek yak~ ndan bildi~i, Naipli~e kar~~~bu çevrelerin ~ u anda eneijik bir eyleme geçmesinin söz konusu
olmad~~~~halde, ~a~~ lacak ~eydir, Türkiye'nin müdahalesini istedi. Her halde, Rus büyükelçisinin dürtmesiyle, 1887 Mart ay~~ ba~~ nda, Sadrazam
23

Radev, age, s. 730.

24 jvaçomf,

Grigor Dimitrov (1854-1920), Bulgar siyaset ve devlet adam ~, gazeteci. Sonradan Bulgar Bilimler Akademisine dönü~en Bulgar Edebiyat Derne~inin as~ l üyesi (1884).
Muhafazakar Partinin liderlerinden biri. Rus dü~man~, Türk dostu. Bulgaristan'da Türk-~ ngiliz-Avusturya yanl~ s~~ bir politika güden ve bu fikri yayanlardan biri. K~sa bir süre Bakanl~ k da yapt~ .
2' S~ rp-Bulgar sava~~~ (1885), Do~ u Rumeli ilimizin zorla Bulgaristan'a "ilhak' ~ ndan
sonra, "Balkanlarda siyasi denge bozuldu" diye S~ rbistan ile Bulgaristan aras~ nda yap~ lan
bir sava~. S~ rp Kral~~ Milan ile S~ rp hükümetinin sava~~haz~ rl~~~ ndan sonra, 2 Kas~m 1885
tarihinde S~ rplar Bulgaristan'a sava~~açt~. O s~ rada Bulgar ordusunun büyük bir bölümü
Türk s~ n~ r~ nda bulunuyordu. 5-7 Kas~ m günleri S~ rplar geri çekilmeye ba~lad~. ~~ o Kas~ m'da
Dragoman'da, 1 1-12 Kas~ mda Çaribrod'da yenildiler. 15 Kas~ m'da Bulgarlar Pirot'a girdi.
Avusturya-Macaristan'~ n acele i~e müdahalesiyle, 7 Aral~ k 1885 tarihinde Viyana'da bar~~~
anla~mas~~ yap~ ld~. Daha sonra da (19 ~ubat 1886) Bükre~~Bar~~~Antla~mas~~ imzaland~. Türk
toprakla~rm~ n kayb~~ yüzünden ç~ kan bu sava~ta, Türkiye'nin S~ rbistan'~~ desteklemesi, hatta
yard~ m etmesi gerekirdi. 0 zaman belki Do~ u Rumeli'yi Bulgarlardan kurtarabilirdik.
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Kamil Pa~a'y~~ makam~nda ziyaret ederek, ona önemli bir "muht~ra" sundu 26 . Bu muht~ rada, Bulgar iktidanyla muhalefeti aras~ nda Bab~ali'de yap~lan görü~melerin sonuçsuz kalmas~ndan ~ikayet ediyor, hükümetin girdi~i anar~i yolunda te~vik edilmeyip, tam tersine, tecziye edilmesi gerekti~ini
belirtiyordu. Muht~ ra, ~u sözlerle sona eriyordu: "Fehametli Efendimize
sunmaya cesaret etti~im ~u beyannamenin sonucu olarak, ~unu da ilaveyi
bir borç bilirim: Bulgaristan'~~ kana bulayacak olan di~er daha ac~kl~~ olaylar ve serüvenlerin önlenmesi hususunda gerekli ene~jik tedbirlerin al~nmas~ n~~ dü~ünme zaman~~ art~k gelmi~tir."

26

Muht ~ra metninin Bulgarca'dan Tiirkç-e'ye tam çevirisi ~udur:

"Fehametli Efendimiz!
Bugün Bulgaristan'~~ idare edenlerle muhalefet aras~ndaki durumlar Sizce malfim oldu~undan, onlara avdet etmeyi gereksiz bulurum. Bulgar krizinin ban~ç~~ bir sonuca ula~mas~n~~ görmek için bunca hararetli bir arzu besledi~im halde, anla~ma konusundaki görü~melerin ba~ar~s~zl~kla sonuçlanaca~~ndan hiç ~üphe etmedi~imi hep böyle gizleyemezdim. Uzla~ma görü~melerinin ta ba~lang~c~nda, bunu Fehametli Efendimize aç~klamak ~erefimi elde etmi~tim. Gerçekten de, ~u noktay~~ i~aret etmi~tim ki, Osmanl~~ Imparatorluk hükümetinin
Bulgaristan'da sulh ve sükfinun bir an önce avdet etmesini görmekten duyaca~~~memnunlu~a ra~men, her ~eyden önce, kanunlar~~ çi~neyerek ve zorbal~kla iktidar~~ ele geçirenlerin
kötü niyeti ve haince hareketi yüzünden, yaln~z son kurbanlara kar~~~de~il, ülkeyi iç sava~~n
deh~etlerine att~ktan sonra bile, etrafl~ca ve uzun uzad~ya konu~may~~ arzu etmezlerdi. Esasen, uzla~ma görü~melerinin cereyan tarz~~ da benim ne kadar hakl~~ oldu~umu göstermedi
mi? Vakta ki, son zamanda görü~meler Sofya'ya intikal etti, yöneticilerimizin uzla~~c~~ n~bundan zerrece bir ~ey beklemedi~im halde, siyaset arkada~lanma onlar~n ba~ar~s~~ için yard~mc~~ olmalar~n~~ tavsiye ettim. Tek amac~m, krizin tatmin edici bir sonuca varmas~~ için Osmanl~~ imparatorluk hükümetinin çabalar~na yard~m etmekti. Ancak, Silistre ve Rusçuk'ta
cereyan eden feci olaylar bütün dünyaya bir kez daha gösterdi ki, Bulgaristan'~n bugünkü
yöneticileriyle ban~~p anla~mak amac~yla görü~melerde bulunmak, ne yaz~k ki, aldatmacadan ba~ka bir ~ey de~ildir. Hükümet, Silistre ve Rusçuk garnizonlann~n ayaklanmas~n~~ en
sert biçimde bast~rmak için bir an bile tereddüt etmedi. ~ki gün boyunca her iki kent, iç
sava~~n en ac~kl~~ görüntülerine, en kaba y~k~nt~lanna sahne oldu. Bu k~sa süre içinde, S~rbistan'la yap~lan u~ursuz sava~takinden daha çok subay öldü. Kan dökülmesi, subay ve sivillerin idam~, sokaklardaki silah sesleri ve cinayetler, halka kar~~~yap~lan zulüm ve ~iddet,
Bulgaristan'~n bütün kentlerinde pek çok subay ve sivilin tutuklanmas~, tutuklular~n hapisanede maruz kald~klar~~ alçakça ve barbarca muameleler, bütün bunlar ülkedeki durum ve
onu yönetenlerin e~ilimini en aç~k biçimde tasvir eder. Bu ac~kl~~ durum kar~~s~nda, Fehametli Efendimize, muhalefet ad~na, ~unu ifade etmeyi bir borç bilirim: Görü~melere devam
etmek, yaln~zca yarars~z olmakla kalmaz, hatta tehlikeli de olur; çünkü bu, hükümetin girdi~i anar~i yolunda te~vik edilmesi, halk~ n can, namus, mal ve mülkünün sahibiymi~~gibi
keyfi ve tecziye edilmemi~~olarak kalmas~~ demek olur. Fehametli Efendimize sunmaya cesaret etti~im ~u beyannamenin sonucu olarak, ~unu da ilaveyi bir borç bilirim: Bulgaristan
kana bulayacak olan di~er daha feci olaylar ve seriivenlerin önlenmesi hususunda gerekli enerjik tedbirlerin al~nmas~n~~ dü~ünme zaman~~art ~k gelmi~tir "
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Bu muht~ray~~ dikkatle okuyan Sadrâzam Kamil Pa~a, Tsankov'a
dönerek sordu:
"Enerjik tedbirler" derken, neyi kastediyorsunuz?
Tsankov'un cevab~~ ~u oldu:
Do~u Rumeli'nin Türk ordusunca i~galini 27
Olay~ n bundan sonraki geli~mesi, daha da ilginçtir. Naipler Kurulu
Ba~kan~~ Stefan Stambolov, trenle Istanbul'a gelip Sadrâzam Kamil Pa~a
ile görü~ür. Daha sonra, ikisi birlikte, Sultan II. Abdülhamid'in huzuruna
ç~ karlar. Stambolov, yeniden bir "Osmanl~-Türk himayesi" istemektedir.
Rusya'ya kar~~~güttü~ü sert ve ba~~ms~z politikay~~ aç~ klad~ . Bulgaristan'~ n
ba~~ms~zl~~~ n~~ korumak için, Rusya ile bütün ba~lar~~ koparm~~t~ . Osmanl~~
hükümetiyle içten ve s~ k~~ ili~kiler kurmu~tu. Rus yanda~~~Tsankov, içte
Rusya's~z Bulgaristan'~ n himayesiz kald~~~~propagandas~ n~~ yay~yordu. Türk
ve Bat~~ yanda~~~Stambolov ise, eskisi gibi, belki eskisinden de güçlü bir
"Türk himayesi" istiyordu.
Ancak, sultan, her nedense, bu güzel öneriyi kabul etmedi, derhal
reddetti. Böylece, tarihte Rumeli'nin biraz daha Türk egemenli~inde kalma f~ rsat~~ —son kez— kaç~ r~ lm~~~oldu!
*

*

*

Bunun üzerine, Stambolov, Bat~ya yönetip oradan bir prens istedi.
Avusturya kökenli Prens Ferdinand'~n 28 Bulgaristan'a geli~inden (25 Haziran 1887) sonra, Starr~ bolov, ba~bakan ve içi~leri bakan~~ oldu. Daha önceki Rus aleyhtar~~ politikas~n~~ sürdürdü. Kendisine kar~~~güçlü bir hareket
üzerine, istifas~ n~~ verdi (1894). Bir y~l sonra (1895) Sofya sokaklar~ nda at~lan bir kur~unla yaralan~ p öldü. Sofya ortas~ nda cereyan eden bu feci olay~ n failleri yakalanmad~.
Rusya, yeni Prens Ferdinand'~~ tan~mamakta ~srarl~~ olmakla birlikte,
büyük devletler yava~~yava~~onu tan~d~ lar. Ferdinand, Italya'ya giderek
Prenses Mariya Luiza ile evlendi (1893). Bu evlenmeden, son Bulgar Kral~~
Boris dünyaya geldi (1894).
Dr. l~zIkoviçin telgraf~~ (Bulgar D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivinde).
Ferdmand L, Sa~c-Coburg-Got soyundan Alman prensi (1861-194.8), Bulgaristan
Prensi (7 Temmuz 1887'den ba~layarak) ve Bulgar Kral~~ (22 Eylül 1908 - 3 Ekim 1918).
Bulgaristan'da Almanya ve Avusturya-Macaristan yanl~s~~ bir d~~~politika güttü. Bulgaristan'~~
Balkan sava~lar~na (1912-13), Birinci Dünya Sava~~'na (1915-18) soktu. Bu sava~larda Bulgaristan iki büyük felakete u~rad~ . Taht~n~~ o~lu Boris III. lehine' b~rakmak zorunda kald~.
27
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Stambolov'un dü~mesinden sonra, yeni Çar II. Nikolay ile uzla~ma i~i
de gerçekle~ti. Rus-Bulgar ili~kileri gitgide daha içtenlikli oldu. Bulgaristan, Türkiye aleyhine S~rbistan'la bir antla~ma imzalad~~ (1904). Ancak,
Avusturya-Macaristan a~~r bast~~~ndan, bu politika bir sonuç vermemi~tir.
tarihinde,
~ kinci Me~rutiyet ink~ lâb~ndan iki ay sonra, 22 Eylül 1908
Bulgaristan, T~ rnova kentinde — Türkiye'ye kar~~~ — tam ba~~ms~zl~~~n~~
ilan etti. Prens Ferdinand, Bakanlar Kurulu üyeleri ve T~ mova'n~ n yüksek
rütbeli memurlanyla birlikte, T~rnova'n~ n tarihte ünlü Hisar (Tsarevets)
tepesine ç~ k~ p tarihsel kal~ nt~lara ayak bast~, ba~~ms~zl~k bildirgesini okudu. Bunda "6 Eylül 1885 tarihinde birli~ini sa~layan Bulgaristan'~n ba~~ ms~ z bir krall~ k oldu~u" ilân ediliyordu. Türkiye, bir süre önce Bulgar
makamlannca i~gal edilen Do~u (~ark) demiryollanna ve eski Do~u Rumeli ilinde zaptedilen mallara kar~~l~ k olarak 125 milyon leva ödendi~i,
kendi lehine s~ n~ rda ufak bir düzeltme yap~ ld~~~~takdirde, ba~~ms~zl~~~~tan~ yaca~~n~~ bildirdi. Bulgaristan, 82 milyon alt~ n levay~~ ödemeyi kabul ediyordu. Rusya araya girince, anla~mazl~k ~öyle çözümlendi: Bulgaristan
Rusya'ya 82 milyon alt~ n leva ödeyecek, buna kar~~l~k Rusya, Berlin Antla~mas~'na göre, Bab~âli'nin Türk-Rus (1877-78) sava~~ ndan do~an 125 milyon alt~ n leva tazminat alaca~~ ndan vazgeçecekti. Böylece, Türkiye, Bulgaristan'~n tam ba~~ms~zl~~~ n~~ tan~m~~~oldu. Daha sonra, Avrupa devletleri
de bu ba~~ ms~zl~~~~tan~d~ lar 29.
Bu önemli konuyu kapatmadan önce, sonuç olarak, ~unu da belirtmek isterim: Atatürk'ün yak~n arkada~~~Fuat Bulca'n~ n anlatt~~~na göre,
Mustafa Kemal, Selanik'te geçen ö~renim y~llar~nda "adem-i merkeziyetçilik" tezini tutmaktaym~~. Garip bir rastlant~~ olarak, sonradan Komünist
Bulgar Devleti Ba~kan~~ olan ~umnulu Vasil Kolarov (1877-1950) da 1908
y~ l~ nda "Federatif bir sistem kurulabilseydi, Rumeli parçalanmayabilirdi"
biçiminde konu~mu~tur 3°. Bugün biz de ayn~~ fikirdeyiz.

Acaroglu, M. Türker. —Bulgaristan'da Türkçe yer adlar~~kilavuzu.— Ankara, Kültür ve
Turizm Bakanl~~~ , 1988, ss. 30-33.
Bak: "Tarih Dünyas~", 11/7, JVizamettin Nazif Tepedelenlioglu'nun "Ahmet Cevat EmTc'ye cevap" adl~~ makalesi'nden aktaran: Rasih Nuri ~leri: "Atatürk ve komünizm", ~st., ~ g8o, ss.
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