BULGAR~STAN'DA PRENSL~K DONEM~NDE
TÜRKLERIN SOSYAL VE S~YASAL KURUMLA~MA
ÇAL~~MALAR~~
ÖMER TURAN
1877-78 Osmanl~-Rus Sava~~'n~ n sonunda imzalanan Berlin Antla~mas~~
ile Osmanl~~Sultan~ na ba~l~, Bulgaristan Prensli~i ve Do~u Rumeli Vilayeti
kuruldu. Prenslik yakla~~ k olarak bugünkü Bulgaristan co~rafyas~ n~ n Tuna
nehri ile Balkan Da~lar~~ aras~ ndaki k~sm~ n~, Vilayet ise Balkan Da~lar~ n~ n
güneyinde kalan yerleri kaps~yordul. Bulgaristan Türkleri için yeni bir dönem ba~lam~~ t~. Yüzy~ llard~ r sahibi ve hâkimi olarak üzerinde ya~ad~ klar~~ topraklarda art~ k bir az~ nl~ k olarak varl~ klar~ n~~ sürdürmek durumundayd~lar. Bu
yeni statülerine hiç mi hiç haz~rl~ kl~~de~illerdi. 1877-78 Harbi'nde öldürülenler ve canlar~ n~~ kurtarmak için Anadolu'ya göçmek zorunda kalanlardan2
dolay~~ nüfuslar~~yan yar~ ya azalm~~t~ . ~dareciler, askerler, varl~ kl~~ kesim, aydullar ve seçkin din adamlar~~bu topraklardan kaçmak zorunda b~ rak~l~ rken
geriye fakir, cahil, hakk~ n~~ aramas~ n~~ bilmeyen, kendi tabirleri ile "ba~s~z bir
gövde" kalm~~t~.
1878 y~l~ nda Berlin Antla~masfyla kurulmas~ ndan 1908 y~l~ nda ba~~ms~zl~~~ n~~ elde etmesine kadar geçen 30 y~ll~ k Bulgaristan Prensli~i döneminde
Türkler ve Müslümanlar, dini, siyasi, iktisadi ve kültürel bak~ mdan bask~ lar
ve haks~ zl~ klara maruz b~ rak~larak Bulgaristan'~~ terketmeye zorland~lar.
Böylece 1877-78 Osmanl~-Rus Sava~~~esnas~ nda gerçekle~tirilmek istenen fakat tamamlanamayan Türkler ve Müslümanlardan an~lm~~~bir Bulgaristan
yaratma çal~~malar~ n~~sürdürdüler. Bu ~artlarda Bulgaristan'da ~eref ve namusuyla varl~~~n~~ sürdürmekten umudunu kesen Türklerin Anadolu'ya göçI 1877-78 Osmanl~-Rus Harbi'nin Bulgaristan Türklerine tesiri, Bulgaristan Prensli~i'~lin
kurulu~u ve bu dönemde Bulgaristan Türklerinin çe~idi aç~ lardan durumu için bk. Ömer
Turan, The Turkish Minority in Bulgaria, 1878-1908, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1998. 1885
y~l~ nda Bulgaristan Prensli~i ile birle~en Do~u Rumeli V~layeti'llin kurulu~u, te~kilat~ , söz konusu vilayette Türklerin durumu ye Vilayet'in Bulgaristan Prensli~i ile birle~mesi ile ilgili olarak
bk. Mahir Ayd~ n, ~arki Rumeli Vilayeti, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1992.
2 1877-78 Osmanl~-Rus Sava~~~esnas~ nda canlar~ n~~ ve namuslar~ m koruyabilmek için
Türklerin Rumeli'den Anadolu'ya güçleri için bk. Nedim ~ pek, Rumeli'den Anadolu'ya Türk
Güçleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1994, s. 11-130.
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leri devam etmi~tir3 . Resmi istatistiklere göre 1880 y~ l~ nda Bulgaristan
Prensli~i'nde ve 1884 y~l~ nda Do~u Rumeli Vilayeti'nde yap~ lan say~ mlarda
-ki Harbten sonraki ilk say~ mlard~ r, Do~u Rumeli Vilayeti 1885 y~ l~ nda
Bulgaristan Prensli~i ile birle~mi~ tir -toplam 802.597 Müslüman tespit edilmi~~iken, 1908 y~ l~ nda Bulgaristan'~ n ba~~ms~zl~~~ n~~kazanmas~ ndan sonra
yap~ lan 1910 say~m~ nda bu rakam 602.085'e dü~mü~ tür. Bulgaristan resmi
rakamlar ~~ na göre 1880/84 y~llar~ nda Müslümanlar~ n nüfusu toplam nüfusun
% 26.91'ini te~kil ederken, 1910 y~l~ nda bu nisbet % 13.18'dir. Ana hatlanyla
ortaya koymaya çal~~ t~~~ m~ z bu ~artlarda, Bulgaristan Türklerinin
Bulgaristan'~ n iç politik hayat~ nda ciddi bir varl~ k göstermelerinin beklenemeyece~i tabii olarak ortaya ç~kar'.
Bulgaristan'da Prensli~in kurulmas~ n~~müteakip, Berlin Antla~mas~'mn
bir gere~i olarak, Anayasa'y~~haz~ rlamak üzere T~ rnova'da ~ubat 1879'da te~kil edilecek 230 veya 231 üyeli Kurucu Meclis'in 89 üyesi için yap~lan seçimlerde, çe~ itli engellemelerle sadece bir tane Türk seçilebilmi~ti. Kurucu
Meclisteki di~er 12 Türk üyeden Vidin müftüsü din adam~~ oldu~u için tabii
olarak, 11 tanesi ise Türk adaylar~ n seçilmelerinin engellenmesi ve seçilenlerin de çe~itli bahanelerle reddedilmesi üzerine Türklerin de temsilini sa~lamak maksad~ yla Rus Genel Valisi Dondukov taraf~ ndan atanarak sözkonusu
Meclis'e gelebilmi~lerdi. Bu çerçevede T~ rnova'daki Kurucu Meclis'te Türk
üyelerin kayda de~er bir varl~klar~ ndan söz edemiyoruz'''.
Bulgaristan'~ n kurulu~~y~llar~ nda Anayasal rejimin yerle~mesi konusundaki çal~~malar~~ ile tan~ nan Black'a göre, Prensli~i'nin ilk y~ llar~ nda
Müslümanlar~ n oylar~~Sofya'daki Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun komiseri Nihat
Pa~a'n~ n kontrolünde idi". Ayr~ca Müslümanlar, bulunduklar~~bölgelerdeki
inand~ klar~~ muteber ki~ ilerin tercihleri istikametinde oylar~ n~~ kullan~yorlard~ . Meselâ, 1900 y~ l~ nda ~umm~'dan ~çi~leri Bakan~~ Petrov'a yaz~ lan bir
mektup, burada ya~ayan 80.000 Tiirkün Esat Efendi ve Kesimzâde isimli iki
ileri gelen ki~ inin sözünü emir telakki ettiklerini ve bu iki ki~inin sayesinde
partilerinin ~umn~~'dan 9 milletvekili~~ i Sobranya'ya göndermeyi garantilediklerini bildiriyordu7.
1879-90 dönemi güçleri için bk.~ pek, s. 130-154.
Bulgaristan Prensligi'nde Türklerin nüfusu için bk. Turan, s. 98418.
Turan, age, s. 215-217.
11 C.E. Black, Tl~e Establish~nent of Constin~ tional Government in Bulgaria, Princeton
University Press, 1943, s. 207.
7 Hoover Institution Archives (H1A), The Collection of Racho Petrov, Dosya 1, No. 68/p.
3
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Prensli~in ikinci döneminde Bulgaristan Türklerinin ileri gelenlerinin
Sofya'daki Komiserlik yanl~s~~(Abdülhamid'çi)-Jön Türkler yanl~s~~ gibi farkl~~
siyasi kamplara bölünmeleri ve aralar~ndaki ~ahsi menfaat çeki~meleri gibi
sebepler yüzünden Sofya'daki Komiserli~in eskisi kadar tesiri kalmazken zaman zaman Müslümanlar~ n oylar~~ de~i~ik partilere de da~~lm~~t~ r. Nitekim
1908 y~ l~ nda yap~lan seçimlerde Bulgaristan Parlamentosu'na giren on Türk
milletvekilinin yedi tanesi Stanbulovist (Demokrat), bir tanesi Radostlovist,
bir tanesi Çiftçi Partisi'nden ve bir tanesi de ba~~ms~zd~ rs. Oylardaki bu da~~lma tabii olarak Müslümanlar~n ç~ karabilecekleri milletvekilinden daha az
say~da milletvekili seçtirebilmeleri ile neticelenmi~tirg.
Prenslik döneminde Bulgaristan Müslümanlar~~ umumiyetle hükümetlerle iyi münasebetler kurmak istemi~ler, bu itibarla iktidarda olan parti lehine oylar~n~~ kullanm~~lard~ rw. Dönemin önemli gazetelerinden Balkanda
ç~ kan bir yaz~~Bulgaristan Türklerinin politik tercihleri konusundaki tipik tav~ rlar~ n~~ yans~ t~ r: "Biz Müsliiman~z. Daima hükümetten yanay~ z. Yani
Müslümanlar~n hak ve hürriyetini koruyan her hükümetin tebaas~y~z". Bu
meyanda a~~r~~milliyetçi veya Rus yanl~s~~olmayan, Osmanl~~imparatorlu~u ile
iyi ili~kiler içerisinde olmak isteyen ve Bulgaristan Türkleri~~e de di~er partilere nazaran daha ~l~ ml~~ yakla~an Stambulovist (Demokratik) Partieyi desteklemi~lerdir'2.
Sobranya ad~~verilen Bulgaristan Prensli~i Parlamentosu'nun ilk onbe~~
ndaki
Türk milletvekillerinin say~s~~hakk~nda çok net rakamlar veremiyoy~l~
ruz. Doç. Dr. ~brahim Yal~ mov'un Meclis tutanaklar~ndaki yoklama listeleri
üzerinde yapt~~~~incelemeye göre, 1880'de yap~lan seçimlerde Türklerden
15, 1882'de 13, 1884'te 22, 1887'de 25, 1890'da 15, 1893'te 9, 1894'te ise 8
veya 9 milletvekili seçilmi~tir. Ancak bu rakamlar çok kesin de~ildir. Bulgar
veya ba~ka bir milletten oldu~u halde soyad~~ Türk soyad~ na benzedi~i için bu
listede Türk say~lm~~~milletvekilleri veya tam tersi olabilir. S. Baklac~~ ise, 1880
y~ l~ nda te~kil edilen II. dönem Meclis'te 20 Türk milletvekilinin bulundu~unu iddia etmektedir'3.
Balkan. S. 511, 20 Temmuz 1324.
" Balkan. S. 9, 22 Temmuz 1322.
I() Public Record Office (PRO), Foreign Office (F0) 78, No. 4662, s. 285-292.
II Balkan, S. 348, 12 Kanun-i Sa~~i 1323.
12 Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi (BOA), Rab-1 Ali Evrak Odas~~MC~mtaze Kalemi Bulgaristan
Evralu Tasnif~~(A. MTZ. 04), No. 97/ 8, 106/10.
13 Güven. 19 Ekim 1994, S. 4142, s. 2.

92

ÖMER TURAN

Halbuki Sofya'daki Osmanl~~ imparatorlu~u Komiserli~i'nin 1896 y~l~ nda
istanbul'a göndermi~~oldu~u bir raporda, bu y~la kadar Sobranya ad~~verilen
Bulgaristan Milli Meclisi'ne her genel seçimde ancak 5-6 Türk milletvekilinin
engelleri a~arak seçilebildi~i belirtilmektedir". Ayn~~belgede, Sofya'daki
Osmanl~~ imparatorlu~u komiseri Niyazi Bey'in gayretleri ile 1896 Maru'nda
yap~ lan dokuzuncu dönem Sobranya seçimlerinde ilk defa olarak 13 tane
Türk milletvekili seçildi~i ifade edilmektedir'5. Nitekim dönemin
Bulgaristan'da ç~ kan Türk gazetesi Emniyet'in haberine göre, Türklerin önceki y~llar~ n aksine bu kadar çok say~da milletvekili ç~ karabilmelerini baz~~
Bulgar gazeteleri çok yad~ rgam~~lar ve "Sobranya'n~ n geleneksel aç~l~~~nutkum, Prens me~hur Bulgar siyasilerine de~il de Müslüman milletvekillerine
kar~~~yaps~ n" ~eklinde tenkid etmi~lerdir'''. Bu belgelerdeki ifadeler Yal~ mov
ve Baklac~'n~ n verdikleri rakamlar~~desteklememektedir. Herhalde mezk~~ r
zab~ tlann büyük bir dikkatle yeniden incelenmesi gerekmektedir.
Bulgaristan resmi Parlamento istatistiklerine göre, 1899 May~s~'nda yap~lan
seçimlerde 9, 1901 ~ubat'~nda 9, 1902'de 12, 1903'te 12, 1908'de ise 10 Türk
milletvekili seçilebilmi~tir".
Çok büyük zorluklarla seçilen Müslüman milletvekillerinin önemli bir
k~sm~ n~ n Müslümanlar~ n meselelerini Parlamentoya getirip orada savunabilecek kadar yol yordarn ve Bulgarca bilmemeleri, dil noksanl~~~~sebebiyle
oturumlar, dahi takip edememeleri büyük bir eksiklikti's. ittifak gazetesinin
"Biz resmi lisan~~(Bulgarca) bilmeyen, orada (Sobranya) bir i~~beceremeyecek islam mebuslar yerine isla~nlann mekteplerine iane ve hal ü ahvallerini
mümkün mertebe söyleyebilecek Bulgarlann seçimi daha iyi olur."9 yort~mu
I I BOA, A. MTZ. 04, No. 40/64,
BOA, A. MTZ. 04, No. 40/64; Ayn~~rakam~~Bulgaristan Prensi Ferdinand'~n evrak~~ aras~nda bulunan milletvekilleri listesinden de tespit edebiliyoruz: Bk. H1A, The Collection of
Ferdinand 1. Dosya No. 6; Ayr~ca Ingiliz konsolosluk raporlar~ndaki bu rakam~n teyidi için bk.
PRO. FO 78, No. 4755, s. 293.
t4 Emniyet, S. 44, 25 Te~rin-i Sani 1312.
17 Bulgaristan Prensliginde yap~lan Parlamento seçimlerinde seçilen Türk milletvekillerinin isimleri için bk. Turan, s. 222-226.
18
Baklac~.~~~~~~tesbitlerine göre Bulgaristan Parlamentosu'nun II. Dönem milletvekillerinden Hüseyin Hac~~Ahmet, 12 Nisan 1880 tarihinde, di~er Türk milletvekilleri ad~na, Bulgarca
bilmediklerinden resmi evrak~~ Türkçe imzalayabilmek için izin istemi~tir. Ayn~~ ~ekilde
Sobranya'n~n 3 Ekim 1884 tarihli oturumunda milletvekili Toma K~rc~ev, "Bulgarca yazmay~~
bilmeyen seçmenlerin Türkçe bültenleri geçerli say~ls~~~" teklifinde bulunmu~tur." Bk. Güven
(Sofya), S. 41-42, 19 Ekim 1994, s. 2.
19 ittifak, S. 170, 24 A~ustos 1324.
15
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çok dikkati çekicidir. Prenslik döneminde seçilen Türk milletvekillerinin
tamam~ na yak~ n~, di~er liberal ve Bulgar milliyetçisi partilere nazaran,
~stanbul ile iyi ili~kiler içerisinde olmak yanl~s~~ ve mevcut partiler içerisinde
kendilerine en yak~ n bulduklar~~ mutedil Stambulovist Partfyi desteklemi~lerdir".
19001ü y~llar~ n ba~lar~ ndan itibaren Bulgaristan Türklerinin ~slâm okullar~ nda milfredat programlar~ n~ n birle~tirilmesi, ö~retmenlerin birli~inin
temini, muhtaçlara yard~m, Müslümanlar aras~ nda karde~lik duygular~ n~~
güçlendirerek birliklerini sa~lama ve bir siyasi birlik te~kili gayesiyle cemiyetler kurma ve partile~me imkânlan arad~ klarm~~ görüyoruz. Bu çal~~malarda
1899-1904 y~ llar~~aras~nda Bulgaristan Komiseri olarak Sofya'da bulunan aktif
ve çal~~kan bir mizaca sahip Ali Ferruh Bey'in harekete geçirici olmak manas~ nda katk~lar~~oldu. Evvela e~itim birli~inin sa~lanmas~~ için 1900 y~l~ nda
"Terakki-i Maarif-i ~slamiye" ad~ nda cemiyetler kurulmaya ba~land121.
Bu meyanda ilk defa Müslüman milletvekillerinin bir grup halinde birlikte hareket etme te~ebbüsüne geçtiklerini görüyoruz. 1901 Mart~'nda
Sofya'daki Osmanl~~ Komiserli~i'nde toplanan Türk milletvekilleri,
Müslümanlar~ n haklar~ n~~ korumak için çal~~acaklar~ na ve bunun için takib
edilecek yolun mevcut partiler içerisinde ehven-i ~er olan Stambulovist güçlerle birlikte hareket etmek oldu~una dair haz~ rlad~ klar~~ bir belgeyi imzalayarak Osmanl~~ Komiserine sunmu~lard~ r22. Her halde al~ nan bu karar~ n bir
uzan t~s~~ olarak, bütün Türk milletvekillerini bilnyesine alamasa da, 1902 y~l~ nda Sobranya'da di~er partilerden ba~~ms~z dört ki~ilik bir Türk grubunun
varl~~~ na ~ahid oluyoruz". Bu grubun müessir ve uzun önnirlii olduklar~ na
dair hiç bir i~aret yoktur. Bu ba~ans~zl~ kta herhalde grubun Türk milletvekillerinin tamam~ n~~ kapsamamas~ n~ n önemli bir rolü vard~ r. Nitekim ertesi y~l
yap~ lan seçimlerde kazanan 12 milletvekilinin tamam~ n~ n Stambulovist
Parti'den olduklar~ n~~ görüyoruz.

2() BOA, A. MTZ. 04, No. 69/62. Stambulovistler de Müslüman milletvekillerinin kendilerini destekleyeceklerine garanti gözüyle bak~yorlard~. Nitekim Stambulovistlerin Ba~bakan~~ve
D~~i~leri Bakan~~Danef, Sofya'da görü~tü~ü ~ ngiltere temsilcisine Müslüman milletvekillerinin
hükümetlerini destekleyece~inden emin oldu~unu bildirir. PRO, FO 78, No. 5217, s. 53-54.
21 Gap-et, S. 253, 12 Temmuz 1316.
22 BOA, A. MTZ. 04, No. 69/62.
23 PRO, FO 78, No. 5217, s. 53-54.
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Karavelof un Ba~bakanl~~~n' yapt~~~~Demokratlar ve Liberallerin koalisyon hükümeti, Bulgaristan seçimlerinde her ~eye ra~men önemli olan
Türklerin rolünü azaltmak istiyorlard~. Do~rudan do~ruya Türkleri bu
Anayasal haktan mahrum etmenin kendilerini çok zor bir duruma sokaca~~ n~, netice alamayacaklar~ n~~ anlayarak bu sefer Türk (Müslüman)
Çingenelerin oy hakk~n~~ ellerinden ald~lar. Müslüman milletvekilleri Ekim
1 903'te müftüler ve ~slâm okullar~~ ile ilgili ~ikayetlerini Bulgaristan
Parlamentosu ba~kan~na sunarlarken, Berlin Antla~mas~'n~ n 5. maddesine
ayk~ r~~ olan bu durumun da düzeltilmesini istediler2 t. Bir netice al~namad~.
Bunun üzerine Dr. Marko Markof ile gazeteci Mustafa Rag~ p "Türklerin bu
seçim hakk~ndan mahrum olmamas~~için" bir kampanya ba~latt~lar25.
31 Aral~ k 1 905 tarihinde bu iki ~ahs~ n öncülü~ü ile Müslüman
Çingenelerin oy haklar~ n~n geri verilmesi için Sofya'da Müslüman olan ve
olmayan Çingenelerin delegelerinin i~tirak etti~i bir kongre yap~ ld12".
Kongre ad~na Sobranya ba~kanl~~~ na müracaat edildi. Yine bir netice almamamas~~üzerine yukar~da ad~~ geçen ~ah~slar~n da i~tirakiyle te~ekkül ettirilen
bir heyet Filibe, Hasköy, Varna, Ruscuk, Razgrad, Pazarc~k gibi Müslüman
Çingenelerin yo~un olarak bulunduklar~~yerlerde toplant~lar yaparak haklar~n~~arad~lar27.
Temo'nun ifadesine göre "Türk Çingeneleri o vakitler, Razgrad,
Pazarc~ k gibi ~ehir ve kasabalarda oldukça okumu~~ve ticareti elde etmi~,
toplu bir halde bulunuyorlard~"28. Mustafa Rag~ b, Pazarc~k'ta düzenlenen mitingde çok alk~~~oldu~u ~u konu~may~~yapar: "Ey Çingene milletda~lar ve sev21 Tamanu

28 maddelik bu layiha için bk. 130A, A. MTZ. 04, No. 107/79.
Marko Markof, Türkler taraf~ndan sevilen ve oy verilen Bulgar politikac~lar~ ndan
eski birbakand~r. ~brahim Temo'nun hauraunda "bizim karao~lan" diye bahsetti~i ve "Kartan'
Çingene", "koca Çingene" lakablar~ n~~ ald~~~n~~ bildirdi~i Mustafa Rag~ p ise bir Jön Türk'tür.
Askeri T~ bbiye talebesi iken Temo'nun istibdad aleyhine bir ~iirinin üzerinde bulunmas~~ üzerine
tutuklanm~~t~r. Haydarpa~a Askeri Hastahanesi Eczac~s~~ Mustafa Efendi'nin ye~enidir. Mustafa
Rag~ p daha sonra Türkiye'den kaçarak Bulgaristan'a gelir. Ruscuk'ta ~skender ve Ahmed
Beylerin ç~ karmakta olduklar~~ Tuna gazetesinde çal~~maya ba~lar. Temo ile birlikte buradan
Bilkre~'e geçerler. Orada Temo ile birlikte II. Abdülhamid aleyhtar~~ Hareket isimli bro~ürü basurarak yabanc~~postalarla Türkiye'ye yollarlar. Temo daha sonra Mustafa Ftag~ b'~~ Romanya'dan
Berlide gönderir. Berlin'de Ittihat ve Terakki'nin bir ~ubesinin aç~lmas~~ faaliyetlerine kat~l~r.
Bk. Ibrahim TemoM~n Ittihat ve Terakki An~lar~, Arba Yay~nlar~, ~stanbul, 1987, s. 34-38, 57-58,
103-104, 168, 189.
BOA, A. MTZ. 04, No. 137/60.
27 Turan, age., s. 226-228; Temo, s. 168.
28 Temo, s. 168-169.
25,Dr.
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gili karde~ler! Ben, eski Çingeneler Kral~~ hanedan~na mensubum ve sizin
prensinizim. Avrupa'da tahsilde bulundum, dünyay~~ dola~t~ m. Sizin
Bulgaristan'da u~rad~~~ n~z haks~zl~~~~ve Bulgar Hükümeti'nin sizi insan yerine koymad~~~n~~ i~itip geldim. Sizin bu me~ru hakk~n~z~~iade ettirmeye çal~~aca~~m. Biz yerli Balkan Çingeneleri bir kaç lisan biliriz, biz Garb~ n
~ngilizleri gibiyiz. Bugün sizden bu me~ru hak al~n~rsa, Çingene olmayan
Türklere de s~ra gelecek ve bütün Bulgaristan'da bulunan Türkler bu haktan
mahrum edilecek. Bu haks~zl~~~~protesto etmek üzere dola~~yoruz. Bu protestonameyi bütün Türkler imza etmeli ve sizi himaye eden bu gospodine
(Markof) vermelisiniz. Ya~as~n dünya üzerindeki Çingeneler, ya~asin do~ruluk." Bu gösterilerden korkan Bulgar hükümeti, Mustafa Rag~b'~n ç~karmakta
oldu~u Elkâr-~~Unn~miyye gazetesini kapat~r ve O'nu çok kötü bir ~ekilde
s~ n~r d~~~~eder2". Ba~lat~ lan hareket bu ~ekilde maksad~ na ula~amadan
basur~l~r.
1905'i takib eden y~llarda Müslümanlar~ n haklar~ n~~koruyabilmek ve
alabilmek için sosyal/siyasal maksat!~~cemiyet ve parti aray~~lar~~sürmü~tür.
Bu cümleden olarak, Tuna gazetesinin ba~~yaz~dan verdi~i habere göre, Mart
1906'da Rt~scuk Türk gençleri bir Cemiyyet-i Hayriyye-i ~slamiyye kurdular.
Ruscuk'taki fakir Müslüman talebelere ve ~ehrin muhtaçlar~na yard~m maksad~yla daha sonra cemiyetin tüzü~ünde de~i~iklikler yaparak hizmetlerini
geli~tirdiler30. 1906 Aral~ k'~ nda Cemiyet yarar~ na bir tiyatro eseri sahneye
kondu:". Ruscuk'tan ve Filibe'den kurban derileri topland~. Bu ~ekilde sa~lanan parayla fakir çocuklar giydirildi".
1906 bahar~ndan itibaren Bulgaristan'daki Müslüman ö~retmenlerin
birli~ini ve Müslüman okullar~n~n programlar~ n~~ birle~tirip geli~tirmeyi temin maksad~yla bir "Mt~allimin-i ~slâmiyye" Kongresi'nin toplanmas~~giri~imlerine ~ahid oluyoruz33. Bir kaç ayl~k bir haz~ rl~k devresinden sonra söz konusu kongre, ilk seferinde Bulgaristan'daki bütün Müslüman ö~retmenleri
bir araya getiremediyse de, Varna'dan Vidin'e kadar Kuzey Bulgaristan'daki
29 Mustafa Rag~ b Romanya'n~ n Köstence ~ehrinde doktorluk yapmakta olan ~ brahim
Temo'ya s~~~ n~r. Orada ö~retmenlik yapar. Temo ile birlikte istit~dad aleyhtar~~faaliyetleri yürütür. Bk. Temo, s. 168-169.
" Tuna, S. 178, 4 Nisan 1322.
31 Tuna, S. 387, 18 Kanun-i Evvel 1322.
32 Tuna, S. 399, 8 Kanun-i Sani 1322; S. 403. 16 Kanun-i Sani 1322; S. 405, 18 Kanun-i Sani
1322.
33 Tuna S. 203, 4 Nisan 1322.
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14 yerden 26 ö~retmenin i~tirakiyle Tahir Lütfi Efendi'nin ba~kanl~~~ nda
~umn~~'da 31 Temmuz - 4 A~ustos 1906 tarihleri aras~ nda topland~ .
Kongre'de ilkokullarda rastgele olan e~itim programlar~ n~ n birle~tirilmesi,
Rü~tiyelerde gerekli reformlar~n yap~ lmas~~ ve onlar~ n da e~itim programlar~n~ n mümkün oldu~unca birle~tirilmesi, gerekli ders kitaplar~n~n haz~ rlaulmas~, köy ö~retmenlerinin yaz kurslannda yeti~tirilmesi tart~~~ld~ . Yeni ders
y~ l~ n~ n kitaplar~~ seçildi. Kongrede Muallimin-i ~slâmiyye Cemiyeti'nin kurulmas~~ kararla~t~ r~ ld~. Tahir Lütfi Efendi Cemiyetin ba~kan~~ seçildi.
Cemiyet, takib eden y~llarda yapt~~~~davetler ve verdi~i ilanlarla üyelerinin
say~s~ n~~ daha da artt~ rd~ . ~ lanlarda e~itimin önemi vurgulan~ yor,
Bulgarlardan sonra Bulgaristan'daki ikinci büyük grup olmalar~ na ra~men,
e~itim ba~ta olmak üzere ya~ad~ klar~~gerili~in ve fakirli~in sebebi olarak gerek nüfus ço~unlukla= ve gerekse kanuni haklar~ n~~ kullanmamalan gösteriliyord~~. Her y~ l bir ba~ka ~ehirde toplad~~~~kongrelerle Müslüman ö~retmenleri bir araya getirdi. Ö~retmenler Türklerin e~itim meselelerini ve
kendi problemlerini dile getirdiler. 1-4 Temmuz 1907'de Ruscuk'ta toplanan
ikinci kongreye 43 ki~i kat~lm~~t~. Üçüncü kongre ise 6-9 Temmuz 1908 tarihleri aras~ nda Varna'da topland~. Ba~lang~çta cemiyetcilik faaliyetlerine ~üphe
ile baka~~~ ö~retmenler II. Abdülhamid kar~~ n Genç Türklerin önderlik etti~i
bu faaliyete ku~ku ile bakt~lar ve uzak durdularsa da, zaman içinde Cemiyet
a~~ rl~ kl~~ olarak varl~~~ n~~ hissettirdi. Cemiyet, ö~retmenler cemiyeti olmakla
birlikte, ayn~~ zamanda Bulgaristan Türklerinin ayd~ nlar~ n~ n, e~itimcilerinin
bir araya geldikleri, bir çat~~ alt~ nda topland~ klan bir yerdim.
"Dilde, fikirde ve i~te birlik" ~eklinde formüle etti~i dü~ünceleriyle bütün Türklerin birli~ini savunan büyük fikir ve aksiyon adam~~ ~smail Gasp~ ral~~
1906 bahar~ nda Bulgaristan'a gelir. Ruscuk Cemiyyet-i Hayriyye-i
~slamiyye'sini ziyaret ederek önemli bir miktarda ba~~~ta bulunur'''. Tuna gazetesinde ç~ kan yaz~s~ nda o günlerde Bulgaristan Türkleri aras~ ndaki TürkTatar ihtilaf~ n' tenkid ederek aradaki fark~ n sadece ~ive fark~~ oldu~unu,
Bulgaristan Türklerinin birbirleriyle u~ra~acaklan yerde birliklerini güçlendirerek ilerlen~ eleri gerekti~ini sav~~ nur. Bunun için her ~ehirde bir
"Cemiyyet-i ~slâmiyye" kurulmal~ , her ~ehirdeki bu cemiyetlerin ba~kan veya
birli~inde çok önemli bir
31 Bulgaristan'da Türklerin e~itiminde ve Türk ö~retmenler'
yer tutan bu cemiyetin maliyeti, faaliyetleri ve kongreler için bk. Turan, s. 209-212; Osman
Keskio~l~ , Bulgaristan'da Türkler, Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Yay~ nlar~ , Ankara, 1985, s. 99108.
35 Tuna, S. 191, 20 Nisan 1322; S. 194, 24 Nisan 1322.
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ba~kan yard~mc~lar~~bir araya gelerek "Meclis-i Umumi" te~kil etmeli, burada
tüm Bulgaristan Türklerinin meseleleri görü~ülüp kararlar al~nmal~, sonra
her cemiyet bu kararlar~~ kendi bölgesinde uygulamal~ , nihayet
Bulgaristan'da bir Müslüman partisi kurulmal~d~ r. Bulgaristan'da mevzuat
buna uygundur. Böylece Bulgaristan'da Müslümanlar~ n uyu~up kalm~~~olan
kuvvetleri harekete geçer. Bulgaristan'da Müslümanlar ba~kalar~ n~n partilerinin partizan~~olacaklar~na kendi milletlerinin partisinin partizan~~ olurlar.
~çlerinden bir bakan ç~ kar. Bakkall~k, kahvecilik gibi küçük ~eylerle tatmin
olacaklar~na büyük ~eyler dü~ünürler, isterler...3"
Gasp~ rall'n~n bu görü~~ve telkinlerinin Bulgaristan Türkleri aras~nda
1906 bahar~nda ba~layan dernekle~me ve partile~me te~ebbüslerinde herhalde önemli bir rolü olmu~tur.
5 Temmuz 1906 tarihli Balkan gazetesinde "Ecnebi idaresindeki
Müslümanlar~n Tutaca~~~Yol" ba~l~ kl~~bir yaz~~yay~nland~. Bu yaz~da maddeler
halinde a~a~~da s~ ralanan görü~lere yer veriliyordu:
Müslümanlar birlik olup memleketin mevcut partilerinden ayr~~ bir
parti yapmal~d~ rlar.
Partinin amac~~hakim milletin sahip oldu~u haklar~~Müslümanlara da
sa~lamak olmal~d~ r.
Mevcut partilerin kendi aralar~ndaki mücadelelerine kan~~ lmamal~d~r.
Kendilerini alâkadar etmeyen meseleler için hükümetle bozu~ulmamal~, kendi haklar~~ise aç~ kca istenmelidir.
Müslümanlar, müftü seçimi, islâm vak~ flar~n~n idaresi, islâm °kullan~m ö~retmen tayini ve seçimi, nikah yap~lmas~ , islam meclisine üye seçilmesi gibi kendilerine b~ rak~lm~~~meselelerde ihtilaflar~ n' hükümetin müdahalesini gerekli k~lacak noktaya getirmemelidirler.
Seçimlerde islâm partisi di~er partilerin oyununa gelerek kendi haklar~ n~~kendi çi~nememelidir.
Müslümanlar iktidara yal~~~ t iktidara yak~ n partiye yak~ n olmal~d~ r.
:II' Tuna S. 227, 2 Haziran 1322.
Belleten C. LXIV
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Müslümanlar Meclislere sadece zenginlerini de~il, her iki dili bilen ve
hak arayabilecek insanlar~~seçmelidir.
Müslümanlar~ n bir sürü Cemiyyet-i Hayriyyeleri ve olan~~ biteni millete
anlatacak iki dilli gazeteleri olmal~d~ r".
Bu beyannamede, di~er partilerin bünyesinde Bulgaristan
Müslümanlar~= haklar~ n~~ savunman~ n mümkün olmad~~~, bunun için di~er partilerden ayr~~ olarak Müslümanlar~ n kendi partilerini kurmalar~; kendilerini ilgilendirmeyen konular için di~er partilerin iç meselelerine kar~~mamalar~~ve onlar~ n bu çeki~melerine alet olmamalar~ , kendilerine tan~ nan
haklar~ n kullan~lmas~~ esnas~ nda ortaya ç~ kacak ihtilaflar~~ kendi aralar~ nda
halletmeleri, d~~ar~ dan bir müdahaleye meydan b~ rakmayacak ~ekilde kendi
haklar~ n~~ tam olarak kullanabilmeleri, Müslüman milletvekillerinin muktedir
ve Bulgarca'r da bilen ki~iler aras~ ndan seçilmesi, Müslümanlar~ n zarflar~n~ n haklar~ n~~ koruyacak ve onlar~~ birlik halinde tutacak kurumlar~~ ve
Türkçe/Bulgarca ç~ kacak gazetelerinin olmas~~ savunuluyordu.
Çok genel ifadeler kullan~ lsa da burada söz konusu edilen "ecnebi idaresi"nin Bulgaristan yönetimi, "Müslümanlar ~ n" ise Bulgaristan
Müslümanlar~~ oldu~u anla~~l~ yordu. Beyanname'yi kaleme alanlar~ n böyle
kapal~~ bir üsl~~ bu kullanmak mecburiyetinde kalmalar~, bu fikirleri de~il icraya dökmek aç~ kca dile getirmenin bile çok kolay olmad~~~ n~~ gösteriyordu.
Bir ça~r~~ mahiyetindeki bu beyanname Müslümanlar~ n partile~mesi ihtiyac~ n~~ ve arzusunu ortaya koyup bu konuya dikkatleri çekmi~~ise de iki y~l daha
bu konuda mü~ahhas bir geli~meye rastlam~yoruz.
1908 Subat'inda ayn~~ Balkan gazetesinde arka arkaya yay~ nlanan iki yada,
Bulgaristandaki 600.000 Müslüman' temsil eden bir hizip, bir f~rka ve
z~
bir lider olmad~~~ ndan ~ikayet edildi. Yaz~larda bu eksikli~in en önemli sebebi olarak Müslümanlar aras~ ndaki cehalet ve ba~nazl~ k gösteriliyor,
Bulgaristan Müslümanlar~ n' temsil edenlerin, onlar~ n ~eriat~ n~~ ö~retenler ve
gösterenler oldu~u vurgulanarak, onlar~ n içine partizanl~ k kat~lmamas~~ ve
onlara partizanca bask~lar yap~ lmamas~~ isteniliyordu".
Ayn~~ y~l~n Nisan ay~ nda Sofya'da Avukat Haf~z S~ tk~'n~ n etraf~ nda toplanan bir grup Türk bir beyanname yay~ nlayarak ~u görü~leri savundular:
37
38

Balkan, S. 10, 23 Temmuz 1322.
Balkan, S. 350, 15 Kanun-i Sani 1323; S. 351, 16 Kanun-i Sani 1323.
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Me~ruti bir ülke olan Bulgaristan'da herkesin milli ve dini haklar~ n~~korumak ve geli~tirmek hakk~~vard~r. Bunun yolu da Müslümanlar~n cemiyetler
kurmalar~d~ r. Son otuz y~ l içerisinde Bulgaristan'da Müslümanlardan çok
daha az say~da olan halklar cemiyetler kurdular, ilerlediler. Müslümanlar
böyle yapmad~klar~~ için ilerlemediler, geri kald~lar. Müslümanlar okullar~n~ ,
camilerini, evlerini, vak~flar~n~~ve tarlalar~ n~~koruyup geli~tirebilmek için birlik olmal~lar. Partizanl~k yapmamahlar. Kom~ular~n~n yapt~klar~~ gibi cemiyetler kurmahlar. Bu cemiyetlere seçilenlerin Sofya'da bir merkezi olmal~ , hükümet nezdinde Müslümanlar~~temsil etmeli ve yap~ lan haks~zl~klar' önlemeliler. Bu cemiyetler bir tüzük yap~l~ p yaymlanana kadar biri ba~kan, biri yard~ mc~s~~ ve gerisi de üye olmak üzere be~er ki~iden te~ekkül etmelidir. Bu
cemiyetler Sofya'da daimi bir merkez seçmek ve Anayasa çerçevesinde
Bulgaristan Müslümanlar~n~ n haklar~n~~savunabilmek hususlarmdaki görü~lerini ve alacaklar~~kararlar~ n~ , ~imdilik Sofya'da te~ekkül eden geçici Merkez
Cemiyete bildirmeleri millet nam~na rica olunur3".
Bu beyannameyi müteakip Avukat Haf~z S~ tk~~ ve arkada~lar~ , dönemin
Balkan gazetesinde haber verildi~ine göre, Bulgaristan Miislümanlar~mn 30
senedir kaybolan haklar~ n~~ taleb ve takip için tüm köy ve kasabalarda
Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmak maksad~yla Nisan ay~nda Eski Cuma
(T~rgovi~te), Osman Pazar~~ (Omurtag) ve ~umnu'ya geldiler. Üç gün boyunca pek çok köyü gezdiler. ~umnu Müslümanlar~n~~üç gruba bölerek kurulacak bu cemiyetlerin kendilerine sa~layaca~~~faydalar~~ anlatt~lar. Ahaliden
büyük alâka gördüler. Sokaklar doldu"'. Ayn~~ günlerde Müslümanlara yap~lan haks~zl~klar~~ önlemek ve haklar~ n~~ korumak maksad~yla Varna'da Müftü
Efendi'nin ba~kanl~~~ nda bir Cemiyyet-i Hayriyye-i ~slâmiyye kuruldu. Her
mahalleden birer temsilci seçildi". Sofya'da kurulan ~slam Cemiyyet-i
Hayriyye'si son senelerde kapanan ~slam mektebinin ihyas~~ için faaliyetlere
giri~ti 12. Ancak 1908 yaz~ nda Türkiye'de II. Me~rutiyetin ilân~ n~~ takip eden
39
I()
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Balkan, S. 407, 21 Mart 1324.
Balkan, S. 433, 20 Nisan 1324.
Balkan S. 461, 23 May~s 1324.

Bu mimasebetle verilen haberden ögrendigimize göre Sofya'da 200 civar~nda Müslüman
aile kalm~~t~r. Eskiden duzensiz de olsa devam eden okul kapanm~~ur. Dolay~s~yla camiye devam
edecek cemaat de yeti~memektedir. ~stanbul hükümeti Sofya'daki yegâne aç~k cami ola~~~Bat~ya
tamamen harap olmamas~~için imamlar ve hademelere verilmek üzere bir mikBa~~~Camisi'
tar para göndermektedir. Ancak cami yine yeterince temiz de~ildir. Sofya'daki Osmanl~~
Komiseri Kamil Bey paras~n~~cebinden ödeyerek camiyi temizletmi~, pencerelerini düzene sok-12

mu~tur. Bk. Balkan, S. 464, 27 May~s 1324.
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günlerde Bulgaristan ba~~ ms~zl~~~ n~~ ilan ederek krall~ k oldu. Bulgaristan
Türkleri için yeni bir dönem aç~ld~.
Sonuç olarak, Bulgaristan Türkleri, kendileri için tam bir felaket olan
1877-78 Osmanl~-Türk Sava~~'ndan sonra ilk defa olarak az~ nl~ k statüsüne
dü~tükleri Bulgaristan Prensli~Tnde 19001ü y~ llara kadar belli say~ larda milletvekilleri ç~ karabilmi~~iseler de, bir manâda canlar~ n~~ ve mallar~ n~~ koruyup
k~~ rtarabilme ve ayakta kalma mücadelesi verdiler. Sava~ta ve sava~~~takip
eden günlerde yarat~lan terör havas~yla Türkler önemli bir ölçüde göç etmek
zorunda b~ rak~ lm~~, kalanlar ise sindirilmi~ti. Bu dönemde Sofya'daki
Osmanl~~ Komiserli~i Bulgaristan Türkleri'nin haklar~n~~ arayan ve onlara sahip ç~ kan yegâne yer idi. Ancak 1900 y~ l~ ndan sonrad~ r ki Türkler kendi
kendilerine bir ~eyler yapma, cemiyetle~me ve partile~me çal~~malar~~ içerisine girebildiler. Prenslik döneminde Bulgaristan Türkleri aras~ ndaki
Abdülhamitçi-~ ttihatç~~ çeki~mesi bir yandan halk aras~ nda cemiyetle~meye ve
siyasete ilgiyi artunrken, ayn~~ zamanda onlann birli~ini ve birlikte hareketini
önleyen bir faktör oldu. Bulgaristan Türklerinin, bir parti kurabilmeleri ancak çok sonralar~~ gerçekle~ebildi.

