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olmanın hayalini kurmaktaydılar. 

Onsekizinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Paisiy, Sofroniy ve Petir Beron’un çalışmala-
rıyla uyanan Bulgar milli bilinci Panslavizm’le gelişirken 12 Mart 1870 tarihinde kurulan 
Eksarhlıkla önemli ölçüde güç kazandığı (İpek, 1999, 5, 7) gibi Bulgarlar dinî bağımsızlığı milli 
bağımsızlıkla pekiştirme peşine düştüler. Eksarhlığın kurulması ile Fener Rum Patrikhanesinin 
boyunduruğundan kurtulan Bulgarlar, Eksarhlık aracılığı ile Bulgar milliyetçiliğini kullanarak 
halkı tahrik etmeye başladılar. Bulgarların patrikhaneden ayrılmış olmaları Yunanlılarla olan 
rekabeti arttırmakla (Şentürk, 1992, 221; Jelavich, 2006, 374) birlikte Babıali’nin, Make-
donya’da piskoposluk açma hususunda Bulgarlara verdiği izin Bulgarlar adına koparılan önemli 
bir taviz oldu. Makedonya’da 1890 yılında dört, 1897 yılında ise üç olmak üzere açılan yedi 
piskoposluk Bulgarların Makedonya’daki durumlarını rakiplerine karşı oldukça güçlendirdi 
(Anderson, 2001, 280).  

Yaşanan rekabet Türk hâkimiyeti altında bulunan Makedonya coğrafyasında gittikçe şiddet-
lenirken Makedonya’daki durumu kendi lehlerine değiştirmek isteyen Bulgar, Yunan ve Sırp 
hükümetleri tarihî hak iddialarıyla Makedonya’ya sahip olabilmek için amansız bir mücadeleye 
tutuşmuşlardır (Bayur, 1983, 164-165). Makedonya üzerinde hak iddia eden Bulgar, Sırp ve 
Yunan idarecileri bu görüşlerini haklı çıkarıp Makedonya’yı ilhak etmeye meşru zemin oluştur-
mak için kendilerinin çoğunlukta rakiplerinin ise azınlıkta olduklarını ispat etmeyi amaçlayan 
ve çoğunlukla birbirini tutmayan abartılı nüfus istatistikleri yayınlamaktaydılar. 

Tablo: Bulgar, Sırp ve Yunan Nüfus Verileri (Saatçi, 2006, 554). 

Nüfus Verileri Sırp (1889) Bulgar (1900) Yunan1 (1904) 

Türk 231.000 499.200 634.000 

Bulgar 57.600 1.181.000 332.000 

Yunan 201.100 28.700 652.000 

Sırp 2.048.000 700 -  

Eflak 69.600 80.700 25.100 

Arnavut 165.000 128.700 - 

Yahudi 64.600 67.800 53.100 

Çingene 28.700 54.500 8.900 

Diğerleri 3.500 16.500 18.600 

Toplam 2.869.100 2.257.800 1.723.700 

Yayınlanan bu nüfus istatistikleri içerisinde diğerlerine göre daha sağlıklı ve güvenilir 
sonuçlara yakın sayım, Makedonya Genel Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşaʼnın, Makedonya bölge-
sinde 1904 yılında yaptırdığı sayımdır. Bu sayıma göre; 1.508.507 nüfustan çoğunluğu Türk ve 
bir kısmı Arnavutlardan oluşan Müslüman, 896.497 Bulgar, 307.000 Rum, 100.717 Sırp ve 
99.000 Valak olmak üzere toplam 2.911.700 nüfus kaydedilmiştir (Bayur, 1983, 164).  

Yayınlanan nüfus istatistikleri yanında Makedonya bölgesini ilhak etmek için ilk etapta 
başvurulan yol komiteler kurmak oldu. Bu hususta öncülük eden Bulgarlar 1890 yılında 
Sofya’da “Makedonya Komitesini” kurarlarken; bölgeyi ilhak etme peşinde koşan rakipleri 
Sırplar ve Yunanlılar da aynı yola başvurdular (Karal, 1983, 151). Böylece 19. yüzyılın sonunda 
Makedonya’da farklı çıkar hesaplaşmaları neticesinde her ulusun menfaatini savunan farklı 
örgütler ortaya çıktı. Bunlardan “Makedonya İç Devrim Örgütü” Makedonyalıların, “Yüksek Ma-
kedon Komitesi” Bulgarların, “St. Sava” Sırpların, “Etniki Eterya” ise Yunanlıların Makedonya 
                                                      
1  Yunan nüfus verilerine Kosova Vilayeti dahil değildir. 
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köylülerinin verdikleri ifadeye göre Çakalarof kumandasında 200 eşkıya daha bulunmaktadır. 
Gerçekleştirilen bu askeri harekât sırasında Gabreş ile İsmerdeş arasını taraması gereken İsmail 
Paşaʼnın takibi bırakıp Koriç üzerinden Virenik’e giderek Florina’ya dönmesi Çakalarof’un 
firarına sebep olmuştur. Kesriye Kazasında yapılan askeri harekât neticesinde Tihvelişe, Apos-
kiyo, Kıbderiş, Komaniç, Galişte ve Zorliç köylerinin tamamen silahlarını teslim etmeyi taahhüt 
ettikleri Kesriye Hudud-ı Yunaniye Kumandanı Osman Paşa’nın 7 Eylül 1903 tarihli telgrafın-
dan anlaşılmaktadır (BOA., Y. MTV., 250/136). 

Kesriye kazasında 27 köy ahalisi eşkıyaya katıldığından bunlar köylerine döndürülmeye 
çalışılırken kapsamlı olarak devam eden eşkıya takibi sırasında hemen hemen her köyde eşkıya 
ile çatışmalar sürmektedir. Özellikle eşkıyalar köylerden firar ettikten sonra balkanlık alanlara 
sığınmakta ve asker tarafından takibatla birkaç koldan yapılan taramada eşkıya reislerine ait 
olduğu düşünülen baston ve şapkalar ele geçirilmiştir. Aynı zamanda takibat sırasında ele 
geçirilen silahlar arasında Rus kapaklısı ve martini başta olmak üzere tek kırma, çifte, çakmaklı 
tüfek, tabanca, komite bıçağı ve çok sayıda fişek bulunurken yüklü miktarda buğday depolan-
dığı da görülmektedir. Yine Ohri yakınlarında komitelere ait olan 20 kadar hastane kulübesi ve 
yanındaki mahzen içerisinde yaralıların tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte bir hayli mezar 
ve kanlı giysiler bulunmuştur. Hastane kulübelerinin üst tarafındaki ormanlık alan içerisinde 
yapılmış olan 200’e yakın kulübe diğerleriyle birlikte yakılarak tahrip edilmiştir. Devam eden 
ısrarlı takibat neticesinde çeteye katılan birçok köy ahalisi çok sayıda silah ve fişek teslim ettiği 
gibi Çakalarof’un taraftarlarının kısım kısım çeteden ayrılmaları gücünü önemli ölçüde kırmış-
tır. Böylece adamlarının çoğunu kaybeden Çakalarof ve çetesi askerler peşinde olduğu halde 
dağlık ve ormanlık alanlarda saklanarak kurtulmaya çalışmaktadır (BOA., TFR. I. AS., 7/686). 

Takip ve tenkil işi devam etmesine rağmen eşkıya ortadan kaldırılamadığından kesin bir 
sonuç alınamamıştır. Talimat gereği eşkıya takibi sırasında Edhem Paşa ile birlikte hareket etmesi 
gereken İsmail Paşaʼnın çadır kurdurarak istirahata çekilmesiyle bölgede bulunan Çakalarof ile 
adamları firar edince bu durumdan sorumlu tutulan İsmail Paşa, Divan-ı Harbe sevk edilmiştir. 
Ayrıca 13 Eylül 1903 tarihinde 2. ve 3. Ordu Müşirlikleriyle Siroz 9. Fırka Kumandanlığına, 
Manastır Kolordu Kumandanlığı Vekâletiyle Tırnovacıkʼda bulunan Ferik Sadık Paşa’ya hitaben 
gönderilen yazıda İsmail Paşa gibi görevini ihmal edenler olduğu belirlenirse gerekli cezaya 
çarptırılacağı bildirilmektedir (BOA., Y. PRK. KOM., 11/81). 

Pirin müsademesini müteakip bölgede yapılan aramalarda bir mağara içinde saklanmış bir 
teksir makinesiyle matbu kitap ve çeşitli evraklarla birlikte bulunan haritaya el konurken başka 
bir mağarada külliyetli peksimet ele geçirilmiştir. Pirin ahalisinden olup firarda bulunan Di-
mitrov adlı eşkıyanın evinde bulunan 1.600 kıyye buğdaya da el konulmuştur. Gaduş Balka-
nında bir sayım memuru ile bir jandarma eşkıyalar tarafından şehit edilmiştir. İştib ve Kalkan-
delen kazaları içindeki Bulgar köyleri ahalisinden olup eşkıyaya yardım ve yataklık edenlerin 
elinde bulunan silahların toplanması için komisyonlar kurulmuştur. Bu sırada Dambeni ve 
İsbetorya köylerinden muhtelif şekillerde 32 tüfekle 400 fişek ele geçirildiği gibi eşkıya 
Çakalarof’un mutemedi ve taraftarı olan Dambeni Köyü ahalisinin aman dileyerek silah teslim 
etmeye başlaması komiteyi oldukça zayıflatmıştır. Diğer taraftan Soroviç mıntıkasındaki Goran-
çova Köyünden çeteye yardım ve yataklık yapan bir eşkıya silahsız, üç eşkıya ise tüfekleriyle 
teslim olmakla birlikte bu gelişmeler, 22 Eylül 1903 tarihinde üst makamlara bildirilmiştir 
(BOA., Y. MTV., 251/84).  

Gramos Balkanı eteklerinde dolaştığı haber alınan Çakalarof ve adamlarının tenkili için 
sevk edilen müfrezeler, Çakalarof çetesini kuşatıp temas sağlanmasına rağmen eşkıyaların 
yakalanmaya çalışıldığı, 24 Eylül 1903 tarihinde, gelen haberler arasında yer almaktadır. Ayrıca 
bu sırada Aposkiyo Köyünden 6’sı tüfek olmak üzere 16 muhtelif silahla 120 fişek teslim 
edilmiştir (BOA., Y. MTV., 251/130). Eşkıyalar Soğrad Köyü çiftliği bekçisini öldürmekle 
birlikte bu defa da firar etmeyi başaran Çakalarof ve çetesi hakkındaki takibat devam etmekte-
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elde kalmış kılıç havada uçuşan nesnelerdir. Toz bulutunun önündeki ikinci bir tasvir grubunda 
ise ağızlıklar, terlikler, dişler, gözler, kulaklar, kırılmış şişe ve boş bir kutu tasvir içerisindeki 
diğer unsurlardır (Alkan, 2006, 192-229).  

Babıali’ye göre Makedonya sorunun çözümü için Avrupa durumu Sofya, Belgrat ve Atina 
hükümetlerine anlatarak bunların çetelere silah ve para vermesini engellediği taktirde düzen 
kendiliğinden gelecektir (İrtem, 1999, 267). Makedonya isyanlarının bastırılmasında ve düzenin 
sağlanmasında Rumeli Vilayetleri Umumi Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşaʼnın aldığı tedbirlerin 
önemli katkıları olduğu gibi Makedonya’nın Meşrutiyete kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalması 
sağlanmıştır (Uzer, 1987, 158-159). Meşrutiyetin ilanıyla Makedonya, Osmanlı Devletiʼne bir 
süre daha bağlı kalmış ancak Balkan Harbi neticesinde kesin olarak kaybedilmiştir (İrtem, 1999, 
269).  

Sonuç 

Osmanlı Devleti için Doksanüç Harbi sonrasında Balkanlarda oluşturulan mevcut durum yeni 
sorunların doğmasına zemin hazırladığı gibi yeni kopmalara da yol açmıştır. Özellikle Bal-
kanlarda en stratejik noktalardan birisi olan Makedonya, Rusya ve Avusturya-Macaristan’ın 
olduğu kadar bunların güdümündeki Bulgar, Sırp ve Yunan hükümetlerinin de sahip olmak için 
mücadele ettikleri bir yer olmuştur. Böylece Balkan ulusları kurdukları çetelerle çıkarları doğ-
rultusunda bölgeyi kendi ülkelerinin sınırlarına katmak için amansız bir mücadeleye tutuşmuş-
lardır. Bu mücadele sırasında birbirlerine ve çoğunlukla Türklere taarruz eden çeteler Make-
donya’yı kan gölüne çevirmişlerdir.  

Bulgar hükümeti tek başına Makedonya’ya sahip olmak isterken komiteleri ve çeteleri dev-
reye sokmuş ancak komite liderleri çoğu zaman kendi başlarına hareket edip Türklerin ve diğer 
rakip milletlerin meskun olduğu köyleri yakıp yıkmışlardır. Bulgar komiteleri zaman zaman 
Makedonya’da izlenecek politika konusunda toplantılar yapsalar da tek bir lider etrafında birle-
şememişlerdir. Bu durum bir anlamda Makedonya’daki Bulgar isteklerinin sürüncemede kalma-
sına neden olmuştur.  

Konumuzu teşkil eden Çakalarof, Makedonya’nın en etkili voyvodalarından birisi olup 
Sarafof ile birlikte hareket ettiği gibi Kesriye çevresinde görev almasına rağmen çete faaliyetle-
riyle Makedonya içerisinde ayak basmadık yer bırakmamış hatta uyguladığı yöntemleri vahşice 
olup komite korkusunu rakip ahali arasında yerleştirmeye çalışmıştır. Çeteler, Makedonya’da 
resmi binalara saldırmaktan köprüleri ve yolları havaya uçurmaya, adam kaçırmadan fidye al-
maya, köyleri yakıp yıkmaktan insanları vahşice katletmeye kadar her yola başvururlarken tam 
bir dram yaşanmasına sebep olmuşlardır. Osmanlı Devleti asiler üzerine asker sevk etmiş ancak 
asiler küçük birliklere ayırdıkları çetelerle aynı anda Makedonya’nın her tarafında isyana kalkı-
şıp eşkıyalık yaparlarken askerlerle çatışmaktan geri kalmadıkları gibi çoğu kez köy ahalisinden 
destek almışlardır. 

 Bulgaristan hükümeti tarafından para, silah ve mühimmat desteğini alan komiteler, Make-
donya’da huzur ve asayişi bozarken huzurun Bulgar hükümetince sağlanabileceği intibasını 
uyandırmaya çalışmışlardır. Çete faaliyetleriyle kan gölüne çevirdikleri Makedonya’da yaptık-
ları vahşeti çoğu zaman Türklerin üzerine atıp Avrupa kamuoyunda Türklerin Bulgarları katlet-
tiği şeklinde propaganda yapmışlardır. Bulgar gazetelerinde çetelerin yaptığı vahşete hiç yer ve-
rilmezken Türklerin Hristiyanları katlettiği şeklinde propaganda yazıları yayınlanmıştır. Make-
donya’da çıkan olaylarla aradığı fırsatı yakalayan Rusya devlet başkanı ve Avusturya-Macaris-
tan İmparatoru hazırladıkları Mürzteg Kararları ile reform adı altında Makedonya’daki dengeleri 
kendi lehlerine değiştirmeye çalışırlarken diğer devletlere de Makedonya’da nüfuz bölgeleri 
tahsis edilmiştir. Osmanlı Devleti, Avrupa’nın müdahalesine karşı Rumeli’ye bir Umumi Mü-
fettiş tayin etmiş ancak bir süre sonra baskılara boyun eğmek zorunda kalmıştır.  

Bulgar komiteler arasındaki anlaşmazlık Makedonya’daki süreci uzattığı gibi buna sebep 
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olan bir diğer önemli faktör de Makedonya’ya sahip olmak isteyen etnik unsurlar arasındaki ça-
tışmalardır. Makedonya’daki çetelerin kullandığı silahlar Bulgaristan üzerinden sevk edilmekle 
birlikte ele geçirilen silahlara bakıldığı zaman martini, mavzer ve Rus kapaklısı adı verilen si-
lahların patenti düşünüldüğü zaman işin vahameti açıkça ortaya çıkmaktadır. Çetelerin baskın-
larda ve çatışmalarda bu silahlar yanında dinamit, bomba ve top kullandıklarını da görmek 
mümkündür. Ele geçirilenler arasında lokman ruhu denen eter, teksir makinesi, basılı kitaplar, 
haritalar ve evraklar bulunmaktadır. Makedonya’da yaşanan çatışma, kıtal, baskın, vahşet ve 
suikastlar sonucunda çok sayıda insan hayatını kaybederken binlercesi evsiz ve barksız kalarak 
göç etmek zorunda kalmıştır. Zira Bulgarların bu vahşet ve kıyımı uygularken temel amaçları-
nın Bulgar ahali dışında kalanları zoraki göç ettirerek demografik yapıyı kendi lehlerine değiş-
tirmek olduğu söylenebilir.  

Ekzarhhane ile Patrikhane arasındaki mücadelenin de çatışmalarda belirleyici rol oynadığı 
görülürken taraflar çoğu zaman düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı ile hareket etmişlerdir. 
Bu çerçevede Yunan metropolitleri rakip olarak gördükleri Bulgar eşkıyaları ihbar etmekten 
geri kalmazlarken Bulgar çeteler ise Rum metropolitleri öldürtmek için girişimlerde bulunmuş-
lardır. Sırplarda kurdukları çetelerle Makedonya’daki yerlerini almışlar hatta bir süre sonra Bul-
gar komitecilerin girişimi ile Sırp hükümeti nezdinde anlaşma zemini de aramışlardır. İttihat ve 
Terakki mensuplarının harekete geçmesiyle 1907’den itibaren önde gelen komite reislerinin or-
tadan kaldırılmış olması hatta komitecilerin birbirlerine düşmeleri üzerine çetelerin gücü önemli 
ölçüde kırılmıştır. Hüseyin Hilmi Paşaʼnın aldığı tedbirler süreci Meşrutiyete kadar uzatırken 
İttihatçıların aldığı önlemler ve meşrutiyetin ilanıyla Balkan savaşlarına kadar Makedonya, Os-
manlı Devletiʼnde kalmıştır. Osmanlı Devleti ile Balkan Ulusları arasında 1912’de yapılan Bal-
kan Savaşı neticesinde Osmanlı Devletiʼnden koparılan Makedonya, Balkan Ulusları arasında 
paylaşılmıştır. Bu paylaşım sonunda özellikle Kosova, Batı Trakya ve Rodoplar yöresinde çok 
sayıda Müslüman Türk, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan sınırları içerisinde kaldığı gibi 
yankıları günümüze kadar devam eden sorunlara da zemin hazırlanmıştır. Nitekim Türk unsur 
Makedonya’da çoğunlukta iken yaşanan bu kopuşla birlikte farklı devletlerin sınırları içerisinde 
azınlıkta kalmıştır. 
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