
»mr

H A R E K E T L E R İ
• J *

r  S L L  s .  ^  y

‘ 7 ?  7 ^ ^ /  ’> * *  • * *  -  ■
. -? *' uÂ t'Û ^yş  0J, ^  y -  _

1 y  7  >■ • * *  y 1' ! * „ '  J  ' . y ,  _

1 ■>1̂ ' *>,, n t j.y >  ^  _

^ % y

.~ 'J

/

. s  . ' i j j » *  y /  _ \
* fL '  7  l>/'  t  '* / '*  ,J /  • iv 'j  */ j>  _ 4
*m  jÂJ2>î''*rf ş  .o jü j,
İ j A S \ «^/' t '  & * '/  y ,

S * /  _ t
. ' ^ '  t y

/
? 1

l

T ü r *  f i t i n f f a s ı  Y n . . . ~ ’



Abdürrahim Dede

Balkanlar do 
Tiitk istiklâl 
Hareketleri

SS-SöSs»M

C
{W

Türk Dünyası Yayınları 
—  İstanbul 1978 —



Türk Dünyası Yayınları N o .: 2

Dîıgi - Baskı: GÜRYAY Matbaacılık 

Kapak Komp. : Ümit Sinan Topçuoğlu 
Kapak Baskı: ÖZKAN Ofset



—1 s —
: ' V
• ’ /

S U N U Ş
v s

Bir kitaba yazılacak en güzel sunuş o kitabın kendisidir.

Türk Dünyası Yayınları

İTHAF VE TEŞEKKÜR

Bu kitap;

Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kâtib-i Umumîsi 
Dr. Hikmet Feridun Arda’nın aziz hatırasına ve bana Eski 
Türkçe yazıyı öğreterek bu kitabın yazılmasını te’min eden 
tabam Abdurrahman Dede’ye ithaf olunur.

Rahmetli Dr. Hikmet Feridun Arda’nın Cemiyet Dosyasını 
bana veren, Dr. Hikmet Beyin damadı Aydın Arran ve kızı 
Günseli Arran’a bin teşekkür, bin minnet.

Abdurrahim Dede



&

İ Ç İ N D E K İ L E R

İÇİNDEKİLER 5 —  6
KRONOLOJİ 7 —  10

BİRİNCİ BÖLÜM 
RODOP İHTİLÂLİ 

(11 - 30)

1 —  Ayastefanos (Yeşilköy) Andlaşması 13 — 14
c. —  Berlin Andiaşmasından Sonra Rodoplarda

durum 23 — 25
3 —> ilk Türk Muvakkat Hükümeti Kuruluyor 15 — 23
4 —  İkinci Abdülhamit’e Verilen Mazbata 26 — 30

ik in c i b ö l ü m
BATI TRAKYA’DA İLK TÜRK CUMHURİYETİ

(31 - 52)
1 —  Londra Barış Andlaşmasındaki Durum 33 — 36
2 —  Başkumandanlık Batı Trakya’nın işgalini

tasvip etmiyor 37 — 40
3 —  Batı Trakya’nın işgalinde ikinci safha ve

Garbı Trakya Hükûmet-i Muvakkatesi 40 — 44
4 —  Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakılesinin

kuruluşu halka ve yabancı devletlere
duyuruluyor 44 — 47

5 —  Yunanlılar Dedeağaç şehir ve limanını Türk
Hükümetine teslim ediyor 47 — 50

6 —  İstanbul Andlaşması ve Batı Trakya’nın
Bulgarlara teslimi 50 — 52

—  5



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GARBÎ TRAKYA İHTİLÂL KOMİTESİ VE 

MÜDAFAA-1 HUKUK CEMİYETİ 
(53 - 218)

1 —  İhtilâl Komitesinin Kuruluşu 55 —  57
2 —  Komitenin Bulgar Sobranyasındaki Türk 

Milletvekillerinden aldığı bilgiye dayana
rak Balkanlara dair hazırladığı bir rapor 57 —  63

3 —  Bulgar Sobranya’sındaki Türk milletvekil
lerinin Sofya’daki büyük devletler temsil
cilerine verdikleri 13 Aralık 1918 tarihli 
muhtıra 63 —  68

4 —  Batı Trakya’nın Fransız kuvvetleri tarafın
dan işgal edilmesi 68

5 —  27 Mayıs 1920’de Hemitli’de kurulan Batı
Trakya Hükümeti 68

6 —  Batı Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgali 68
7 —  Batı Trakya’yı istilâ eden Yunanlılara karşı

yapılan sabotajlar 69 —  71
8 —  Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin

kuruluşu ve esas nizamnamesi 72 —  74
9 —  Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin

iç nizamnamesi 74 —  78
10 —  Cemiyetin Genel Sekreteri Dr. Hikmet

Feridun (Arda)’nın dosyasındaki belgeler 77 —  218

FOTOĞRAF ve TIPKI BASIMLAR 219 —  246

BELGELERİN LİSTESİ 249 —  257

İNDEKS 259 —  276

BİBLİYOGRAFYA 277 —  273

SÖZLÜK 279 —  283

6



3 Mart 1878 Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması.
Nisan 1878 Rusların Rodop Türk'lerine Hücumları.

14 Nisan 1878 Sivil Türk'lerle Rus Kazaklarının Çirmen yakınlarında 
çarpışması.

Nisan 1878 Rus - Bulgar tecavüzlerine karşı Rodop'ta Türk Mukave
met hareketinin başlaması.

16 Mayıs 1878 Rodop kahramanlarının, bir muvakkat hükümet kurmaları. 
Haziran 1878 Rodop Ihtillâlinin Lofça, Servi, Plevne ve Tırnova civa

rına yayılması.
13 Temmuz 1878 Berlin Andlaşması.
3-4 Temmuz 1878 Avrupa Komisyonu'nun Kırcaaii'de, göçmen ve ileri 

galenlerle görüşmeleri,
5 Ağustos 1878 Avrupa heyeti Rodop kahramanlarının karargâhı Kara- 

tarla'da.
8 Şubat 1879 Osmanlı .  Rus Barış Andlaşmasının İstanbul'da imzalanası.
26 Nisan 1879 Şarkî Rumeli nizâmnâmesinin yedi devlet tarafından

imzası.
27 Mayıs 1879 Aleko Paşa’nın Şarkî Rumeli'de valilik vazifesine başla

ması.
Haziran 1880 Bulgar mebuslarının, Bulgaristan’la Şarkî Rumeli vilâ

yetinin birleştirilmesini görüşmeleri.
Mayıs 1884 Aleko Paşa'nın Şarkî Rumeli valiliğinden geri alınması. 

19 Mayıs 1885 Bulgarların, Filibe Belediye bahçesinde Osmanlı mar

şını çalan bandoyu dağıtmaları.
18 Eylül 1885 Bulgarların Şarkî Rumeli'yi ilhaka kalkışması.
5 Kasım 1885 Berlin Andlaşmasını imzalayan yedi devletin İstanbul 

konferansı.

K R O N O L O J İ
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Aralık 1885 Şarki Rumeli'de Türk mebuslarının, Filibe'de yapılacak 
olan kongreye davet edilmeleri.

t Şubat 1886 Suret-i tesviye denilen OsmanlI .  Bulgar'anlaşmasının 
Abdülhamid II tarafından tasdik edilmesi.

23 Ocak 1913 Müdafaa-i Milliye Cemiyetinin kurulması.
2  Şubat 1913 Ahmet İzzet Paşanın Bulgar mütarekesine son vermesi. 
16 Mart 1913 Edirne'nin Bulgarlar tarafından işgali.
«0 Mayıs 1913 Londra barış andlaşmasının imzalanması.
29 Haziran 1913 Balkanlararası harbin patlaması.

16 Temmuz 1913 Osmanlı ordusunun Çatalca'dan Midye .  Enez hattına 
varması.

23 Temmuz 1913 Edirne'nin kurtarılması.

15 Ağustos 1913 Bir akıncı müfrezemizin Batı Trakya'ya girişi.
16 Ağustos 1913 Koşukavak çarpışması.

18 Ağustos 1913 Mestanlı'nın muharebesiz alınması.
19 Ağustos 1913 Kırcaali'nin alınması.
31 Ağustos 1913 Gümüllcine'nin işgali.

Eylül 1913 Batı Trakya'da bir muvakkat Türk hükümetinin kuruluşu.
1 Eylül 1913 iskeço'nin işgali.

25 Eylül 1913 Osmanlı hükümetinin Batı Trakya'yı boşaltma emrini 
vermesi,

29 Eylül 1913 Osmanlı .  Bulgar İstanbul muahedesi.
25 Ekim 1913 Batı Trakya'nın Bulgarlara teslimi.
5 Ağustos 1914 Teşkilâtı Mahsusa'nın kuruluşu.
19 Ağustos 1914 Osmanlı - Bulgar İttifak ve dostluk andtaşması.
18 Mart 1915 Çanakkale Türk Deniz Zaferi.

Eylül 1916 6. Türk kolordusunun, Dobruca'ya gönderilmesi.
27 Kasım 1916 50. Türk tümeninin Ustruma bölgesine gönderilmesi. 
j O Ekim 1918 Mondoros mütarekesinin imzalanması.

2  Kasım 1918 Venizolos'un Yunan isteklerine dair İngiliz Başvekili 
Loyd Cord’a bir muhtıra vermesi.

7  Kasım 1918 Trakya - Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'nln ku
rulması,

4 Kasım 1918 Doğu Trakya’ya bir Fransız alayının gelmesi ve Uzun
köprü -  Sirkeci demiryolunun İşgali.

—  8 —



10 Kasım 1918 Batı Trakya Komitesi'nin kuruluşu.
18 Aıalık 1918 Bulgar Sobranyasındaki Türk mebuslarının Sofya'di. 

büyük devlet mümessillerine birer muhtıra vermeleri.
14 Ocak 1918 Bir Yunan taburunun Trakya demiryollarını işgal etmes 

22 Ocak 1919 Müttefiklerin Paris konferansı.
22 Ocak 1919 Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye.nin İstan

bul Toplantısı.
I Mart 1919 Paris konferansı Yunan işleri komisyonu'nun Doğu ve Ba

tı Trakya'nın Yunanlılara verilmesini tavsiyeye karar vermesi.
11 Mart 1919 Yüksek Konsey’in Trakya hafckındaki kararı geri bırak

ması,
20 Mart 1919 Trakya - Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesinden bir

heyetin İstanbul'dan Roma'ya hareketi.
15 Mayıs 1919 Yunanlıların İzmir'i işgal etmeleri.

Ekim 1919 Batı Trakya Komitesi'nin merkezini Gümülcine’ye nak

letmesi.
Ekim 1919 Trakya'lılar Birliği ve Trakya'lılar Komitesi'nin menfi faa

liyeti,
T Ekim 1919 Trakya - Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesinln, Anadolu 

ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetiyle birleşmesi.
15 Ekim 1919 - 23 Mayıs 1920 Müttefiklerarası Batı Trakya hükümeti 
10 Ekim 1919 Trakya - Paşaeli Cemiyeti ikinci kongresinin Edirne'de 

toplanması.
17 Ekim 1919 Iskeçe'nin Yunanlılar tarafından işgali,
18 Ekim 1919 Bulgarların, Batı Trakya'nın altı kazasını boşaltmaları.

27 Kasım 1919 Neuilly andlaşması.
Mayıs 1920 Yunanlılara Doğu Trakya'yı işgal müsaadesinin verilmesi. 

14 Mayıs 1920 Yunanlıların demiryolu ile Gümülcine'ye girmeleri.
22 Mayıs 1920 Batı Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgali.
27 Mayıs 1920 Batı Trakya hükümetinin kurulması (Hemitli)
10 Ağustos 1920 Müttefiklerarası Trakya andlaşması.

10 Ağustos 1920 Sevr muahedesi.
21 Şubat - 12 Mart 1921 Londra konferansı.
19 Haziran 1921 Müttefiklerarası Londra Konferansı.

f'fâm ■ r
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ı Ağustos 1920 Sevr muahedesi.
Eylül 1921 Fuat Balkan'ın Batı Trakya'ya karşı akına bşşlaması.

C Mart 1922 Yusuf Kemal Bey Heyeti Paris'te,
22 Mart 1922 Müttefiklerin Türkiye ve Yunanistan'a mütareke teklifin

de bulunmaları.
10 Nisan - 19 Mayıs 1922 Cenova Konferansı.
25 Nisan 1922 Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması.
15 Mayıs 1922 Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin, Cenova 

Konferansına bir muhtıra vermesi,
13 Haziran 1922 Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin iç nizam

namesinin hazırlanması.
3 - 1 1  Ekim 1922 Mudanya Konferansı.
1 Kasım 1922 Osmanlı saltanatının kaldırılması.
5 Kas.m 1922 Türk Lozan heyetinin Ankara'dan hareketi.
20 Kasım 1922 Lozan Konferansının açılması.
20 Kasım 1922 Trakya'nın Meriç nehrine kadar, geri kalan kısmının 

B M.M. Hükümetine teslimi,
7 Şubat 1923 Türk murahhas heyetinin Lozan'dan ayrılması.
3C Ocak 1923 Türk - Yunan murahhasları arasında Lozan'da esirlerin 

ve ahalinin mübadelesine dair bir anlaşma imzalanması.
31 Ocak 1923 Müttefiklerin, Lozan Konferansının birinci devresi so

nunda Türk heyetine barış anlaşması projesini vermeleri.
23 Nisan 1923 Lozan Konferansının ikinci devresi.
24 Temmuz 1923 Lozar. Barış Andlaşmasının imzası,
23 Ağustos 1923 Lozan Barış Andlaşmasının T.B.M. Meclisi tarafın

dan tasdiki.
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AYASTEFANOS (YEŞİLKÖY) ANDLAŞMASI

1877-1878 Osmanlı - Rus savaşı, Plevne’de Osman 
Paşa’nın türkülere konu olmuş insanüstü savunmasına 
rağmen, OsmanlIların mağlûbiyetyiyle son bulmuştu. Rus 
orduları, geçtikleri yerleri yıkarak, yakarak, İstanbul önle
rine, Yeşilköy’e kadar gelmişlerdi. Asırlardır Türk’ün alın- 
teri ve soy bereketiyle Türkleşmiş olan Rumeli toprakları 
Rus çizmesi altında eziliyordu.

OsmanlI devlet yöneticileri, asırlardır cihana hükmet
mek için muhtelif cephelerde savaşmaktan yorulmuş, bî- 
tab, perişan bir orduyla daha fazla savaşılmayacağım an
layarak Ruslar’la anlaşma cihetine gitmiş ve 3 Mart 1878 
târihinde Ayastefanos (Yeşilköy) andlaşmasınt imzalamak 
zorunda kalmıştı. Bu andlaşmanın Balkanlar’la ilgili kısım
ları özetle şöyle idi(1):

1 —  Muahedat Mecmuası, c. IV. s. 177-183,

— 13 —
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1 —  Hıristiyan bir hükümeti ve millî milis askeri bulu
nacak muhtar ve OsmanlI Devleti’ne bir miktar vergi vere
cek bir Bulgaristan kurulacaktır. Bulgaristan prensi, ser
bestçe halk tarafından seçilecek ve vazifesi, büyük dev
letlerin tasvibiyle Babıâlîce tasdik olunacaktır.

2 —  Bulgaristan’da, OsmanlI askeri bulunmayacak 
ve Bulgar milis birliklerinin kurulmasına imkân vermek 
üzere, iki yıl müddetle Rus birlikleri Bulgaristan’da kala
caklardır.

3 —  Bulgaristan sınırı, Doğuda Midya ve Lüleburgaz’
ın yanından geçmektedir. Babaeski, KIrklareli, iskeçe, 
Bulgaristan’da kalmaktadır. Gümülcine ile İskeçe arasında
ki Karaağaç (Portolagos) körfeziyle Struma nehrinin ağzı 
arasındaki kıyılar da Bulgaristan’a bırakıldığı için bu mem
leket, Ege denizine inmekte ve burada Kavala limanına sa
hip olmaktadır. Batıda Üsküo, Manastır, Debre ve Ohri 
Gölü Bulgar sınırları içindedir.

Görüldüğü gibi hemen hemen bütün Rumeli bu andlaş- 
ma ile Bulgaristan’a, aolayısiyle Ruslar’a veriliyordu-

Ayastefanos andlaşmasıyla Ruslara verilen bu toprak
ların üzerinde yaşayan, o toprakları asırlar boyu kanıyla, 
canıyla, emeğiyle kendilerine vatan edinmiş insanlar ne ola
caktı. Rus istatistiklerine göre(2) Ayastefanos Andlaşması 
ile Tuna’dan Marmara ve Ege Denizi’ne, Karadeniz’den 
Ohri gölüne kadar uzanan Büyük Bulgaristan’da 2.587.000 
Bulgar’a mukabil, çoğu Türk olmak üzere 4.000.000 Bul
gar olmayan insan vardı. Bu insanlar, en az üç milyonu 
Türk-Müslüman olan ve hükmedilmeyi değil hükmetmeyi 
bilen bu insanlar Ayastefanos Andlaşması’m kabul edecek- 
lermiydi. Düne kadar idare e tiği Bulgarlar tarafından idare 
edilmeyi kabullenecekler miydi?

2 —  4 Temmuz 1978 târihli Vakit Gazetesi,

.14



İLK TÜRK MUVAKKAT HÜKÜMETİ KURULUYOR
I

Rus çizmesi altında inleyen Rumeli Türkleri bu soru
lara kısa zamanda cevap verdiler. Ayastefanos Andlaşma- 
sı’nın daha kırkıncı gününde, 14 Nisan 1878’de, Çirmen 
yakınlarında yerli Türklerle Rus Kazak süvari bölükleri 
arasında ilk silâhlı çatışma yapıldı(3). Röylece işgalci Rus 
kuvvetlerine karşı Rumeli Türkünün ayaklanması başlamış 
oluyordu. Ayaklanma sür’atle yayılmış ve bilhassa Bulga
ristan’a bırakılmak istenen Balkan sıradağlarıyle Akdeniz 
arasındaki geniş sahanın bir çok yerlerinde, Türk halkı söz- 
tirliği etmişçesine, aynı zamanda, Rus ve Bulgar zulüm 
ve tecâvüzüne karşı silâha sarılmışlardı. İlk ayaklanma. 
Rodop Balkanının kuzeyinde Filibe ile Tatarpazarcığı ara
sında oldu ve hemen bütün Rumeli’ye ve Rodoplara yayıldı. 
Rodop dağları kahraman Türk ihtilâlcilerinin harekât sa
hası olmuştur (4).

Kendi vatanında esâreti kabul etmeyen kahraman 
Türk ihtilâlcileri bir araya gelerek başlattık'arı ayaklanma 
hareketine siyâsi bir yön vermek istediler. Bunun için de 
bir muvakkat hükümet teşikl ettiler. Batı Trakyada kuru
lan bu ilk Türk muvakkat hükümetinin başına da Ahmet 
Ağa Timirski isminde bir zatı getirdiler(5).

Rumeli’de başlayan ve gittikçe gelişen ayaklanma ha
reketinden endişelenen Ruslar, ihtilâlcilerle anlaşma ümi
diyle görüşme zemini aramışlar ve Türk millî hareket reis
leriyle Istanimaka civarında buluşmuşlardı. Görüşmele
re OsmanlI idaresi de katılmıştı. Türk millî harekt reisleri 
Ruslar'ın anlaşma için ileri sürdükleri muhtelif tekliflerini

3 —  25 Nisan 1878 tarihli Vakit Gazetesi ve Türk lnki|. Tarih. 
Enst. Arş. Nu: 134/19. 759.

4 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da M illî Mücadele, c. 1. s. 19.
5 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt I. Sh. 21,

—  15 —
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sddetmişler ve son söz olarak: «Biz OsmanlI idaresinden 
,aşka bir idare altına girmeyiz ve OsmanlI toprağında Rus 

askeri bulundukça silâhlarımızı bırakmayacağız» demişler
dir^). Ayrıca Rodop kahramanları yabancı devletlerin İs
tanbul elçilerine «Hükümet-i Muvakkata» mührünü taşıyan 
ve yukarıda belirttikleri kararlarını bildiren muhtıralar ver
diler. Bu muhtıralar aynı zamanda ekseriya yirmibeş otuz 
halk vekili ve yüz kadar köy meclisi ve müdürlerinin mühür
lerini de taşıyordu(7). Muhtıralarda ayaklanma sebeblerini 
şöyle açıklamışlardı:

«Avrupa devletleri, geçici ciarak idare etmekte olduğu
muz halkın niçin silâha sarıldığını sorup araştırmak zorun
dadırlar. Biz hiçbir şahsa karşı isyan etmiş değiliz. Silâha 
sarılmaktan maksadımız, kendi mal, can ve ırzımızı koru
maktan ibarettir. Biz, hiçbir meşru hükümete karşı ayak
lanmadık. Kendi şahsi haklarımızı korumakla, en tabiî hak
larımızı kullanıyoruz. Ayastefanos andlaşması, Paris and- 
laşmasını imzalamış olan devletlerin tasdikinden geçme
dikçe hükümsüzdür. ,.yastefanos andlaşmasının yerine bir 
yenisi konmalıdır. Bulgarların irtikâp ettikleri cinayetler, 
târif olunamayacak kadar büyüktür. İleri karakollarımıza 
silâhlı bir kuvvetin yaklaşmasını kabul edemeyiz. Bölge
mizin ahalisi kâmilen Türk ve Müslüman olduktan başka 
buraya, aramıza, yüzbin müslüman göçmen de sığınmış 
bulunmaktadır.

Ayastefanos andlaşmasından sonra Ruslar ve Bulgar- 
far memleketimizi istilâ ettiler. Biz ise, hükümetsiz kal
dık. Her ne kadar, OsmanlI Devleti, bizleri, Bulgaristan 
emaretine terketmiş ise de Avrupa devletlerinin tasdiki 
olmadıkça Bulgar hükümetine meşru bir hükümet gözü

6 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt I. Sh. 20.
7 —  Başbakanlık Arşv. hus. Nu. 64, resmi nu. S62 ve 21 Haziran 

1878 târihli Vakit Gazetesi ile 4 Aralık 1884 târh. Tercüman-ı Hakikat 
Gaz.
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He bakamayız. Ruslar ve Bulgarlar, girdikleri yerlerde, sa
yısız mezalim ve ağza alınmayacak cinayetler işlediler. 
Mütecavizleri, geri atmak için silâha sarıldık. Eğer biz, 
muvakkat bir hükümet kurmamış ve bir zabıta heyeti dü
zenlememiş olsaydık, memleketimizde karışıklıklar çıkabi
lirdi. Bugün, bölgemizde emniyet ve asayiş, Rus askerle
rinin bulundukları yerlerde ise huzursuzluk ve karışıklık
lar vardır.

Netice olarak Ayastefanos andiaşmasını şiddetle pro
testo ederiz- Müslümanların idare ettikleri yerlerle Rus ve 
Bulgariar tarafından idare olunan memleket arasındaki 
büyük farkı görmek üzere, kimi isterseniz gönderiniz. Me- 
riç’in güneybatı tarafındaki topraklardan yeni Bulgaristan’a 
bir karış yer vermemenizi istirham ederiz. Çünkü, idare
miz altında bulunan dört milyon müslüman, işitilmemiş ci
nayetlerle^ ismini kirletmiş olan ve her vakit düşmanımız 
bulunan bir hükümete boyun eğmektense yok olmayı ter
cih ederler.»

Yukarıdaki belgelerden de anlaşılacağı üzere Rodop 
ayaklanması sınırlı bir hareket değildi. Bilâkis geniş halk 
kitlelerini de içine alan bir hareketti. Bu yüzden bu hareketi 
bir millî hareket veya bir millî mücadele hareketi olarak 
isimlendirmek mümkündür. Nitekim bu harekete katılan 
Tüıkler, muntazam birlikler halinde teşkilâtlanmışlardı. 
Ellerinde, o zamanın en iyi tüfeği sayılan «Martin» silâh
ları vardı. Rus kuvvetlerinin Kazanlık ve Filibe üzerine 
yürüyüşleri sırasında Süleyman Paşa ordusundan bazı ni
zamiyle taburları da Rodop kahramanlarına katılmışlardı. 
İhtilâlciler, Balkanları savunmuş olan Süleyman Paşa ve 
Plevne kahramanı Osman Paşa ordularının, silâh ve mü
himmatından da faydalanmışlardı. Rodop muvakkat hükü
met kuvvetleri ellerine üç top da geçirmişlerdi. Rus ve Bul
gar istilâ tecavüzlerine karşı, sonuna kadar Rodopları mu- 
muvaffakiyetle savunan Türk kuvvetlerinin sayısı, eli silâh
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tutan bütün Türklerin, lüzumunda muharebeye katıldıkla
rına göre tahminen yirmi, yirmi beş bin olarak kabul olu
nabilir. Ayaklanmalar, Rodop Balkanından başka, ihti- 
man-Tatar Pazarcığı arasındaki dağlarda da toplanıyorlar
dı. Haziran 1878 sonlarında, bir ara ihtilâl, Balkanlar’ın 
kuzeyinde Lofça, Servi, Plevne ve Tırnova civarlarına ka
dar yayılmıştı. Emine Burnu’ndan Şıpka’ya kadar uzanan 
Doğu Balkanlar Yusuf Çavuş’un kumandasındaki Türk ih
tilâlcilerinin hâkimiyeti altında idi(8).

Ayastefanos andlaşmasını şiddetle protesto eden ve 
Rus yağma, zulüm ve tecavüzüne karşı kendilerini savun
mak için silâha sarılan Türk halkının bu millî şahlanışını 
dikkate almak zorunda kalan Batılı devletler, Ayasteı'anos 
andlaşmasını görüşmek üzere Berlin Kongresini düzenle
diler (13 Haziran 1878). Kongre 11 Temmuz 1878 târihinde 
aldığı bir kararla Avusturya, Ingiltere, Fransa, Rusya, İtal
ya ve Almanya’nın İstanbul Büyükelçilerini Rodop ayaklan
masını ve Rodoplara sığınan göçmenlerin niçin ve nereden 
göç ettiklerini, miktarlarını ve milliyetlerini yerinde soruş
turmakla görevlendirdi. Elçilerden oluşan komisyon 3-4 
Ağustos günleri Kırcaali’de, 5 Ağustos 1878’de de Rodop 
millî kuvvetlerinin karargâhı Karatarla’da göçmenler ve ile
ri gelenlerle görüştü. Komisyon 25 Ağustos 1878 de görevi
ni bitirerek raporunu tamamladı. Rapor’da(9) özetle şöyle 
deniliyordu:

«Kırcaali’de öğrendiğimize göre, Mestanlı’dan Kırca- 
ali’ye kadar uzanan bölgede gönüllü Türk askerleri bu
lunmaktadır, Bütün gönüllüler «Hacı lsmail»(10) adında bir 
zatın kumandası altındadır. Bu zat, Rodopların savunmasını 
düzene koymuş ve Rus-Bulgar baskınlarına karşı bölgeyi

8 —  Tevfik Bıyıkhoğlu, age. Cilt I. s. 24.
9 —  Martens, Rodop Komisyonu Raporu.
10 —  13 Ekim 1885 ve 7 Nisan tarihli Tercuman-ı Hakkkat Ga

zetelerinde Hacı İsmail ile ilgili haberler vardır.
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korumak üzere ileri karakollara yerleştirmiş. En İleri Türk 
postaları Gabrova ve Köprülü’de bulunmaktadır.

Kırcaali’lerin ifadelerine göre 1878 ayında Ruslar si
lâhlarını teslim etmelerini istemişler. Türk millî kuvvetle
rinin kumandanı ve bütün ileri gelenler «Ancak yedi dev
letin garantisi ve Padişahın fermanıyle, silâhlarımızı tes- 
l'm ederiz» cevabını vermişler.

5 Ağustos 1878 günü Rodop ihtilâlcilerinin karargâhı 
Karatarla’da Rodop kuvvetleri başkomutanı ile konuştuk. 
Göçmenler hakkında bize şu malûmatı verdi: «Balkan’ların 
kuzeyinde Türk bozgunu üzerine ilerleyen Rus askerleri
nin tecavüzleri karşısında Türk halkı göç etmek zorunda 
kaldı. Ocak 1878 ayında, Şıpka’dan aşağıya inen göçmen
lerin yolları kesilince, bunlar Rodop Balkanına sığındılar. 
Yollar, çekilen ve dağılan Süleyman Paşa ordusunun en
kazıyla tıkanmıştı. Yetişen Ruslar, göçmen kollarını yağma 
ettiler. Ayastefanos Andlaşması’ndan sonra, Nisan 1878 de 
Ruslar 11 tabur ve Bulgar gönüllüleriyle bize taarruz etti
lerse de onları püskürttük. Bölgemizde 100 bin Türk göç
meni mevcuttur...»

Karatarla’da ayrıca görüştüğümüz göçmenler bize şun
ları anlattılar: «Harmanlı’ya doğru yürüyen 50-60 bin göç
menden ibaret 30 bin arabalı bir göçmen kafilesi Rus asker
lerinin hücumuna uğrayınca kadınlar, düşman eline bırak
mamak için, kucaktaki küçük çocuklarını kendi elleriyle 
Meriç nehrine atmışlar. Bu çocukların sayısı ikibini bulmak
ta imiş. On kişilik bir aileden, dokuzunu Ruslar, Bulgarlar 
öldürmüşler. Camilere sığınanlar bile öldürülmüş. Bunun 
için dönmek İstemiyoruz.»

Rumeli’de cereyan eden Rus ve Bulgar mezalimi böy- 
lece milletlerarası bir komisyonun raporuyla tescil edilirken 
diğer yanda Rodop İhtilâlcileri haklı dâvalarını savunmak 
ve Rumeli topraklarını Ruslara peşkeş çeken Ayastefanos 
andlaşmasım değiştirmek için girişimlerini sürdürüyorlar-



o

İl. Rodop ihtilâlcilerinin mebusları Abdullah ve Hacı Halil 
efendiler İngiltere’nin İstanbul sefiri Layar’da bir muhtıra 
verdiler(11). Muhtırada, «Rusya’nın Rumeli’ye tecavüzün
den beri Ruslar ve onlara öncülük eden Bulgarlar, Türk’- 
ler’e, türlü eza ve cefalarda bulunmuşlar, yedi sekiz yaş
larındaki masum çocuklara ana babalarının gözleri önün
de tecavüz etmişler, akıl v ehayale sığmayacak, insan
lığa yakışmayacak hareketlerde bulunmuşlardır» deniliyor
du.

Rodop ihtilâlcilerinin bu teşebbüsleri semeresini ver
mekte gecikmedi- Bir yanda nyukarıda belirttiğimiz gibi 
Berlin’de Ayastefanos andlaşmasını görüşmek üzere bir 
kongre toplanmış, diğer yandan Rumeli Türklerinin Rus ve 
Bulgarlardan çektikleri ezâ ve cefâ Avrupa gazetelerinde 
yer alıyor, Avrupa parlamentolarında şiddetli tartışmalara 
konu oluyordu. Hatta Ingiliz sefiri Leyard’ın Ingiliz parla
mentosuna sunduğu 4.3.1978 tarihli bir raporunda şöyle de
niliyordu^): «Ruslar’ın girdikleri yerlerde biçare Müslü- 
manlar aleyhinde öldürme, zulüm, ırz ve namusa tecavüz, 
ev yakmak gibi cinayetlçr irtikâp olunmuştur. Rus asker ve 
sivil memurları bunları menetmek ve Türkleri korumak için 
hiçbir tedbir almamışlardır. Bu mezalimin, dörtyüz yıldan 
beri OsmanlI idaresi zamanında vukubulan hâdiselerden kat

v
kat şenî olduğunu söylersem mübalâğa etmiş olmam. Bul
garlar da zulüm işlemekte ve tecavüzlerde bulunmakta 
Ruslar’dan geri kalmamışlardır. Rus memurları, Bulgar
ların cinayetlerine müsaade etmişler ve bunları teşvik et
mişlerdir. Bazen Rus askeri de, yağma vesair şenî fiil
lerde, Bulgarlar’a katılmışlardır.»

İşte bu hava ve şartlar içerisinde Berlin Kongresi, 
Rodoplular’ın durumu ile birlikte Bulgaristan ve OsmanlI

11 —  11 Ağust. 1878 tarihli Vakit Gazetesi.
12 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt I. Shf, 30.
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Devleti’yle ilgili bütün meselelere bir şekil vermek üzere 
Ayastefanos Andlaşması’nın yerini alacak olan bir andlaş- 
ma hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyordu. Nihayet 
13 Temmuz 1878 de Berlin Kongresi çalışmalarını tamam
ladı ve taraf ülkelerce(13) imza edildi. Berlin Andlaşması’- 
nın Rodop’larla ilgili maddeleri şöyle idi(1.4):

Madde 13: Balkan Sıra dağlarının güneyinde Şarkî 
Rumeli ismini alacak olan bir vilâyet kurulmuştur. Bu vi
lâyet, idare muhtariyeti şartlan içinde, doğrudan doğruya 
OsmanlI Hükümeti’nin siyasî ve askerî hâkimiyeti altında 
bulunacaktır. Vilâyetin bir Hristiyan valisi olacaktır.

Madde 14: Şarkî Rumeli vilâyeti, Kuzey ve Kuzey Batı 
Bulgaristan’la sınırlanmıştır ve aşağıdaki araziyi ihtiva ede
cektir. {Haritaya bakınız)

Madde 15: OsmanlI Hükümeti, bu vilâyetin kara ve
deniz hudutlarını, bu hudutlar üzerinde tahkimat yapmak 
ve asker bulundurmak suretiyle savunmak hak ve selâhi- 
yetine sahip olacaktır. Şark-i Rumeli’de iç asayiş yerli 
jandarma tarafından muhafaza olunacaktır. Subayları pa
dişah tarafından nesbolunacak bu iki teşekkülün kurulu
şunda yerine göre ahalinin mensup olduğu din göz önün
de tutulacaktır. Bab-ı Ali, hududun korunmasında başıbo
zuk ve Çerkez gibi gayri muntazam asker kullanmamayı 
taahhüt eder. Hudut hizmetinde kullanılacak muntazam 
birlikler, hiç bir vakit ahali evlerinde konaklamıyacaklar 
ve hududa gitmek üzere vilâyetten geçerken orada ika
met edemiyeceklerdir.

Madde 16: Umumî vali, vilâyetin iç ve dış emniyetinin 
tehdit edilmesi halinde OsmanlI askerini dâvet etmek hak 
ve salâhiyetine sahip olacaktır. Bu takdirde Bab-ı Âli bu

13 —  Berlin Kongresi'ne katılan devletler: Almanya, Avusturya, 
Fransa, Büyük Bretanya, İtalya, Rusya, OsmanlI Devleti.

14 —  Muahedat Mecmuası - Berlin Andlaşması,



karardan ve bunu icap ettiren hallerden devletlerin İstan
bul’daki temsilcilerine bilgi verecektir.

Madde 17: Şark-Î Rumeli umumî valisi Bab-ı Âli ta
rafından büyük devletlerin muvafakati ile beş yıllık bir müd
det için tâyin olunacaktır.

Madde 18: Bu anlaşma tastiknamelerinin teatisinden 
hemen sonra Bab-ı Âli ile birlikte Şark-Î Rumeli vilâye
tinin teşkilâtını hazırlamak üzere bir Avrupa Komisyonu 
kurulacaktır. Bu komisyon vilâyetler hakkındaki çeşitli ka
nunları İstanbul Konferansının 8. inci oturumunda (15), ileri 
sürülen teklifleri göz önünde tutarak üç aylık bir müddet 
içinde valinin vazife ve salâhiyetlerini ve vilâyetin idare 
adliye ve maliye rejimini tespit edecektir. Şarkî Rumeli 
için tespit olunmuş hükümler Bab-ı Âli tarafından çıkarıla
cak bir fermanla iiân olunacak ve devletlere de bilgi veri
lecektir.

Madde 19: Avrupa Komisyonu yeni teşkilâtın hitamı
na kadar Bab-ı Âlî ile birlikte vilâyetin mâliyesin’ idare 
edecektir.

Madde 20: OsmanlI Devleti’nin yabancı devletlerle ak
dettiği her türlü anlaşmalar Şarkî Rumeli vilâyeti için 
de mer’î olacak ve vilâyette kapitülâsyonlara ve din hür
riyetine riayet edilecektir.

Madde 21: Şarkî Rumeli vilâyeti içindeki demiryolları 
üzerinde OsmanlI Devleti’nin hak ve borçları mahfuzdur.»

Berlin Andlaşması’nın Rodoplarla ilgili yukarıdaki mad
delerden de anlaşılacağı üzre, Rodoplar’da Şarkî Rumeli 
Vilâyeti namı altında bir nevi muhtar bir bölge oluşturul
muştu. Her ne kadar bu vilâyet içerisinde OsmanlI askeri 
bulunmayacaksa da OsmanlI idâresi «Hâl icap ettirdiği» du-

15 —  İstanbul Konferansı Bulgaristan'da İki Bulgar vilâyeti kur
mak istiyordu. 15 Ocak 1877 bkz. Muahedat Mecmuası, Istanb. Konfe
rans. Prot.



rumlarda vilâyete asker gönderebilecekti. Netice olarak 
Rodop Türkleri’nin haklarını tam korumamakla beraber
Berlin Kongresi Ayastefanos Andlaşması’nın ağır hüküm
leriyle mukayese edilemiyecek kadar iyiydi. «Trakya’da Mil
lî Mücadele» kitabının yazarı rahmetli Tevfik Bıyiklıoğiu’- 
nun bu konudaki şu görüşüne katılmamak mümkün değil
dir: «Berlin Kongresi ve Andlaşması OsmanlI Devleti’nin 
hayatını yarım asır kadar (1878-1918) uzatmıştır.(16)».

BERLİN ANDLAŞMASINDAN SONRA 
RODCFLAR’DA DURUM

Berlin Andlaşması’nın 18. nci maddesi mucibince 
«Şarkî Rumeli»ye vali olarak tâyin olunan Aleko Paşa 
Vogoridi, başında Bulgar kalpağı olduğu halde 27 Mayıs 
1879 günü, Filibe’de görevine başlamıştı. Valinin daha gö
revinin ilk günü Bulgar kalpağı giymesi haklarının bir 
kısmının da olsa alındığına inanan, Rus ve Bulgar çizme
sinden kurtulacaklarını uman Rodop ihtilâlcilerini hayal 
kırıklığına uğrattı. Diğer yandan Rodoplarda bilhassa Di- 
metoka civarında, Berlin andlaşmasma rağmen Rus ordu 
birliklerinin, Türk köylerine saldırıları devam ediyordu(17). 
Bu durum karşısında Şarkî Rumeli vilâyeti içinde kalan 
Kırcaali, Ropçoz ve Devlen kazalarındaki ihtilâlciler, Ale
ko Paşa yönetimindeki yeni vilâyet idaresini tanımadılar. 
Bunun üzerine Aleko Paşa 1880 yılı başlarında Hasköy 
müdürü Rajnof’u, Kırcaali’ye göndermiş ve onlardan Şar
kî Rumeli Hükümeti’ne itaat etmelerini istemişti. Haskö 
Bulgar müdürüyle Kırcaali ileri gelenlerinden Ali Bey ara-

16 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt I. Sh. 40,
17 —  Tevfik Bıyıklıoğlu age. Cilt I. Sh. 42.



sında, Kırcaali ve Ropçoz’da yalnız müslüman me’mur kul
lanmak, şimdilik silâhları muhafaza etmek ve geri kalmış 
vergiler alınmamak şartıyle bir anlaşmaya varıldı. Filibe’
ye giden Rodop ahalisi vekilleriyle Aleko Paşa arasında 
yapılan görüşmelerden sonra da, yukarıdaki esaslar, iki 
tarafça da kabul edilip, 1880 başından itibaren, Bulgar 
ve Türkler arasında hâdiseler eksik olmamakla birlikte 
kısmen sükûna kavuşmuştu (18).

Rodop ihtilâlcileri ile Aleko Paşa arasında yapılan yu
karıdaki anlaşmaya rağmen Şarkî Rumeli idaresi, Türkleri 
silâhsızlandırmak gayesinden bir türlü vazgeçmiyordu. Çe
şitli bahanelerle Aleko Paşa Bulgar milis ve jandarma kuv
vetlerini Türkler üzerine göndererek zorla silâhlarını top- 
lamıya teşbbüs etti ise de Rodoplular karşı koydular ve 
silâhlarını vermediler. Bu hâdiseler üzerine Harmanlı’da 
Aleko Paşa, Edirne valisi Rauf Paşa ve Rodop Türkleri’- 
nin milis kuvvetleri komutanı Raşit Paşa arasında görüş
meler yapıldı fakat buna rağmen Rodopıu’lar ne silâhlarını 
terketmeyi kabul ettiler ve ne de bir türlü Şarkî Rumeli vi 
lâyetini tanıdılar(IS). Buna rağmen sözde bir OsmanlI vilâ
yeti olan Şarkî Rumeli, Aleko Paşanın, Bulgarları açıkça 
tutması ve OsmanlI Devleti’nin aczi yüzünden Bulgarlar 
bölgedeki duruma hâkim olmuşlardı.

Nitekim 18 Eylül 1885 günü Şarkî Rumelinin yöne
ticileri Bulgaristan’la birleştiklerini ilân ettiler ve bir türlü 
boyun eğdiremedikleri Rodoplu kahraman Türklere saldı- 
tılarını arttırdılar.

OsmanlI idaresi durumu protesto için Rus Çarına bir 
telgrafla müracaat ederek «Müslümanları ncan, mal ve 
namuslarının korunmasını» isterken İstanbul’da Ingiltere 
Sefiri Layard, İngiltere hariciye vekili Lord Salisbury’ye 
şu raporu gönderiyordu:

18 —  4 Mart 1880 tarihli Vakit Gazetesi.
19 —  Tevfik B'yıklıoğlu age. Cilt I. Sh. 43.
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« ... müslümanlann Şarkî Rumeli Bulgarları ve me
murları tarafından gördükleri yersiz muamelenin Avrupa’
ya anlatılması için, Berlin Andlaşması’nı imzalamış olan 
Avrupa devletlerinin, soruşturma yapmaları ve Bulgar ırkın
dan olmayanlar aleyhine yapılan zulüm ve itisafa, kesin 
olarak son vermelerinin zamanı geldiğine inanmaktayım. 
Evvelce Bulgarlar hakkında, OsmanlI memurlarının ve ba
şıbozukların yaptıklarını takbih eden Avrupa devletinin, bu 
sefer, Kırcaali’de müslüman erkek, kadın ve çocuklarına 
karşı işlenilen mezalimi, tecavüze uğrayanların müslüman 
olmalarından dolayı, görmemzlikten gelmeleri esefle kar
şılanmak gerekir.

Rusya İmparatorunun, ahalinin mal ve canlarına ria
yet olunacağı vaadinden sonra, Bulgaristan’da, barış za
manında, itaat etmiş olan Türklere karşı her türlü tecavüz
de bulunulmuştur. Bu yönden bu mezalim, bir kat daha 
takbih olunmaya şayandır. Ruslar, Bulgarlar tarafından iş
lenilen mezalimi önlememişlerdir. Hattâ kendileri de Türk 
köy ve kasabalarını yakıp yıkmakta Bulgarlardan geri kal
mamışlardır (20).

Rodop Türkleri, Şarkî Rumeli Vilâyeti’nin Bulgarla- 
tan’la birleştirilmesini, OsmanlI Devleti ile diğer batılı dev
letlerin yalnız sözlerle protesto ettiklerini, herhangi bir gi
rişimde bulunmadıklarını görünce, kendileri harekete geç- 
miye karar verdiler. Bir yandan Bulgar ve Ruslarla çar
pışırken diğer yandan Bulgar idaresini tanımadıklarını 
açıklamak, Şarkî Rumeli’nin Bulgaristan’la birleştirilmesini 
protesto etmek üzere, Filibe Islâm Cemaati’nin teşebbü
süyle, her liva ve kazadan seçilen Türk mebusları, Aralık 
1885 sonlarına doğru, Filibe’de bir Kongre yapmıya te
şebbüs ettiler. Ancak kongreden haberdar olan Bulgarlar 
Türk mebuslarının bir kısmını tevkif, bir kısmını da jandar-

20 —  Tevfik Bıyıklıoğlu age. Cilt 1. Sh. 44.
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ma zoruyla memleketlerine gönderdiklerinden bu kongre 
yapılamadı(21). Fakat buna rağmen, Şarkî Rumeli’yi dahi 
kısmen tanımış ama silâhlarını teslim etmemiş ve Bul
gar milis ve jandarma kuvvetlerini bölgelerine sokmamış 
olan Rodoplular, Vilâyetin Bulgaristan’la birleşmesinin ilânı 
üzerine vilâyetle olan her türlü ilgi ve münasebetlerini ta
mamen kestiler.

II. ABDÜLHAMIT’E VERİLEN MAZBATA

Evvelce,, Rodop’lulara kumanda ederek Ruslar’ın ora
lardan geçmelerine mâni olan Hacı İsmail Ağa, Gümülcine’- 
ye inerek mutasarrıf Abdülkadir Kemali Beyle görüşmüş 
ve Rodop ahalisinin Hasköy’ü işgal ve Filibe üzerine yü
rümeye hazır olduklarını, bunun için OsmanlI idaresinden 
yardım istediklerini blıuirdi(22). Gümülcine mutasarrıfı, Os
manlI idaresinin 29 Teşrinievvel 1301 (11 Kasım 1883) tâ- 
rihli savaşa karşı olan iradesini(23) hatırlamış olacak ki 
«Hacı İsmail Ağa»ya şimdilik yardım edemiyeceklerini ve

21 —  31 Aralık 1885 va 21 Ekim1885 tarihli Tercüman-ı Hakikat
Gaz,

22 —  13 Ekim 1885 vo 21 Ekim 1885 tarihli Tercüman-ı Hakikat
Gazetesi,

23 —  Başvekâlet Arşivi Yıldız Evrakı R. No. 203 Abdülhamit'ln 
ceraskerliğo tebliğ ettirdiği irade'de « . . . .  Rodop ahalisine silâh tevzii 
baca İsa de ahali merkumenin bir küçük vesile ile Rumeliî Şerkîye te
cavüz ederek vukuu harbe sebebiyet vermeleri mülâhazadan gayrı bâit 
olmasına nazaran, şimdiden itası münasip olmadığından maazallah-ü 
ttâlâ, muharebe katiyyen tahakkuk ederek askere hareket emri veril
diği sırda tevzi ettirilmek için lüzumlu silââhların, şimdilik Edirne'de 
münasip bir depoda hıfz olunmak üzere...» denilmekteydi,
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İmtiyaz hattını geçmiyerek kendi bölgelerini savunmaya
devam etmelerini tavsiye etti.

Bu tavsiyeye uymakla beraber, «ileri gelenlerden mü
rekkep bir komisyon» tarafından idare edilmekte olan Ro- 
dop’lular, seçtikleri Hacı Ragıp ve Hacı Mümin Ağalar va- 
sıtasıyle de Gümülcine mutasarrıfına, II nci Abdülhamit’e 
takdim edilmek üzere bir mazbata verdiler, önemine bi
nâen Mazbata aynen şöyledir(24):

«Huzûr-ı Kurenây-ı sanî-i hazret-i şehriyarîye 
Atûfetlü efendim hazretleri,
Rodop balkanının Rumeli-i Şarkî dahilinde kalan ve 

kırkbin nüfusu hâvi bulunan Kırcaali kazası ahalisi umu- 
men Islâm bulundukları cihetle Filibe’de teşekkül eden ida- 
re-i Bulgariyyeyi tanımıyarak evrak-ı resmiyye ve i’lânâtla- 
rını red etmekde ve serâmedân ve muteberân-ı ahali vekil
lerinden mürekkep bir komisyon teşkiliyle idare-i hükü
met eylemekde oldukları elbette bu âna kadar mesmû ve 
malûm-ı samîleri olmuşdur.

Rumeli-î Şarkî’de Hasköy mutasarrıfı vasıtasiyle Fili
be’den kaza-î mezkûr heyetine hitaben varid olan şiddetli 
bir tebligat üzerine Eylülün yirmibeşinci günü Kırca Alî 
kazasının havi olduğu bil-cümle karyeler müdirleriyle ih
tiyar meclisleri merkez-i kazaya toplanarak iki gün mü
zakereden sonra karar-ı kafilerini havî bir mahzar-ı umu
mî tanzim ve komisyon heyetiyle vekilleri ve bil-cümle kurâ 
müdîr ve ihtiyar meclisleri taraflarından temhîr olanarak 
ser-âmedân-ı kazadan Hacı Receb ve Hacı Mümin Ağa
lara tevdîan çâkerlerine göndermişlerdir.

Me’bûs-ı mumâileyhimânın ifade-i şifahiyyelerine na
zaran mezkûr mahzar-ı umumî doğrudan doğruya nâm-ı 
nâmî-i hazreti şehinşâhîye olarak tanzimi tasavvurundan 
bulunmuşlar ise de ancak âdâb-ı ubûdiyyetlerine muvafık

24 —  Başvekâlet Arşv. evrakı hususi 64 No. ve T.M .M . C. 2. 8. 18.
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görmeyerek atebe-i felek-mertebe- hazret-i mülükânenin 
ciddî ve hakikî kul ve kölesi olduğumu bildikleri cihetle 
vesatet-i çakeraneme müracaat kaide-i edebe daha muva
fık olduğuna ve her bir emr ve ferman-ı hazret-i hilâfet 
penahîye gerden dâde-i inkiyad ve itaatla uğur-ı meyamin 
mevfûr-i hazret-i pâdişâhide kanlarının son damlalarını akıt - 
makdan çekinmemeye yemin-i billâh ile müttefikan karar 
Vermişlerdir.

Mahzar-ı umumî-i mezkûr mündericatı şayan-ı dikkat 
ve mütalâa olduğu cihetle aynen ve leffen takdim-i ek- 
remîleri kılınmış olmağla işin ehemmiyetine ve ahali-i mer- 
kumenin mücerred olan sebat ve metanetine nazaran mah- 
zar-ı mezkûrun atebe-i ceiile-i hazret-i gıytîsitaniye arz-ı 
takdimiyle sâni, harîz-i saha-i mülhemiyyet buyurulacak 
irade-i seniyyenin emru tebşirleri hamiyyet-i mücesseme-i 
diyanetkârîlerine tevdîye havale olunmuşdur.

Velî-ni’met-i Bf-minnetimiz pâdişah-ı Farukî-şiyem 
efendimiz hazretlerinin bu mülkü millete mücerred bah- 
şayiş-i İlâhî olduğunu mahzar-ı mezkûr mündericatı dahi 
teyid eylediğine ve meb’ûs-ı mumaileyhima ise bu babda 
şeref-sânih ve sadır olacak irgde-i celile-i hazret-i şehri- 
yâriye ziver-i gûşi şükran ve mahmedet ederek ahali-i ka
zaya tebliğ ve tebşir etmek üzre Gümülcine’de mütevak
kıf ve intizar etmek tasavvurunda bulunduklarına mebnî 
lütfen cevab-ı âlisinin bir sürat’i mümkine ile emr u iş’arı 
istirhamına cür’et kılınmıştır. Ol babda emr u ferman haz- 
ret-i menlehul’ emrindir.

Fi 9 Muharramil Haram 303 ve fi 6 Teşrin-i evvel 301
Bende

Mutasarrıf-ı Liva-i Gümülcine 
ABDÜLKADIR KEMALİ 

Mühür
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Görüldüğü gibi kahraman Rodoplular Bulgar idaresi
ne girmemek için silâh dâhil her türlü teşebbüsü yapmış
lar ve Bulgarlar tarafından yapılan her türlü teklifi reddet
mişlerdir. Tâ ki Türk vatanına ve OsmanlI idâresine ka
vuşuncaya kadar.

Şarkî Rumeli Vilâyeti’nin Bulgaristan’la birleşmesiyle 
bölgede cereyan eden olaylar ve meydana gelen yeni du
rumu görüşmek üzere 5 Nisan 1888’da «İstanbul Konfe
ransı» toplandı. Bu konferans neticesinde yeni bir and- 
laşma imzalandı. Andlaşmamn ikinci maddesi Rodoplarla 
ilgiliydi (25):

«Madde: 2 —  Şarkî Rumeli Vilâyeti idaresiyle Bulga
ristan prensliği idaresi bir ve aynı şahsın elinde kaldıkça, 
şimdiye kadar Şarkî Rumeli idaresi dışında kalmış olan 
Kırcaalî Kazası Müslüman köyleriyle Rodop bölgesindeki 
müslüman köyleri(2S), Berlin Andlaşması’nın onbeşinci 
maddesinin birinci fıkrasında OsmanlI Devleti’ne verilmiş 
olan hak karşılığı olarak, Şarkî Rumeli Vilâyeti’nden ay
rılarak doğrudan doğruya Osmanlı idaresine geçecekler
dir. Kırcaali kazasıyle Rodop müslürr.un köylerinin hudut
ları Bâbıali ve Bulgaristan prensi tarafından tâyin oluna
cak, teknik bir komisyon tarafından tespit olunacaktır. 
Bu hudut arazide tatbik olunacak ve bu hususta Osmanlı 
hükümetinin menfaatlerine uygun olarak stratejik şartlar 
gözönünde tutulacaktır.»

Bu andlaşma ile Osmanlı Devleti’nin tek fiili kazancı

25 —  Muahedat Mecmuası.
26 —  Günümüzden bir asır önce ilk millî mücadeleyi veren İs

tanbul andlaşrnasıyle de Osmanlı idaresinde kalmayı tescil ettiren 
«Rodop bölgesindeki müslüman» halka ne yazık ki T.R.T. bir reklâm 
şirketine aracılık ederek «Köpek» ve «müslümaniaşmış Slavlar» de
miştir. Ve ne hazindir ki Adalet Bakanlığı 26.7.1S78 tarih ve 44342 
nuamaralı yazılarıyla bu ağır millî hakaret için takipsizlik kararı ver
miştir.



Kırcaali ve Ropcoz kazalarının OsmanlI Devleti’niıı hâki
miyeti altına geçmesiydi. Bu iki kahraman kaza halkı, se
kiz yıl silâhla, gerektiğinde canını vererek, gerektiğinde 
kanını son damlasına kadar akıtarak topraklarını savun
muşlardı. Şarkî Rumeli idaresini daha baştan kabul et
mediklerinden de İstanbul Andlaşması’yle OsmanlI idare
sine geçmeleri en tabiî hakiarıydı. Sait Paşa hâtıratında 
İstanbul Andlaşmasfnın Rodoplarla ilgili maddesini şöyle 
eleştirmektedir:

«Gelelim muvazene-i maslahata. Kırcaali nahiyesi ve 
Rodop Balkanı Islâm köyleri ahalisi zaten Bulgaristan’ı ka
bul etmemişlerdi. Bulgar hükümeti dahi bunlara karşı bir 
müdahalede bulunamıyacağını anlamıştı. Bunun için bu 
köylerin doğrudan doğruya OsmanlI Devleti tarafından ida
resi fıkrası, kazanılmış olan bir maddeyi yeniden kazan
mak kabilindendir. Mamafih buna bir fayda nazarı ile ba
kılsa bile bu fayda katlanılan fedâkârlığın büyüklüğüne 
karşılık olamam. Zira Berlin Ahitnamesi’nin onbeşinci mad
desi şu suretledir: «Padişahın Şarkî Rumeli Vilâyeti’nin 
kara ve deniz hudutlarını, bu hudutlar üzerinde istihkâm
lar inşa ve asker ikame ederek müdafaa etmiye hakkı 
olacaktır»(27)».

Batıklarca Hasta Adam ilân edilen OsmanlI İmpara
torluğumun Ayastefanos (Yeşilköy) Andlaşması’yle yok edil
mesine ramak kalmışken Rumeli Türkleri’nin millî bir bilinç
le Rodop ihtilâlini başlatmaları ve neticesinde Rumeli’nin 
büyük bir kısmını OsmanlI idaresine geri verdirtmeleri şüp
hesiz küçümsenemez. Hattâ «—  Rumeli’de Rodop ihtilâli 
yapılmayıp Yeşilköy Andlaşması kaldırılmasaydı OsmanlI 
Imparatorluğu’nun ve belki de bugünkü Türkiye’nin kade
ri ne olurdu?» sorusuna verilecek cevap bu ayaklanmanın 
Türk târihindeki yeri ve önemini daha iyi ifade edecektir.

27 —  Sait Paşa, Hatıratım, c. I. s. 241,
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LONDRA BARIŞ ANDLAŞMASINDAN 
SONRAKİ DURUM

Şarkî Rumeli’yi ilhaktan sonra Trakya ile Makedon
ya’ya göz diken Bulgaristan’la Trakya arasında savun
maya elverişli Tuna ve Balkanlar gibi, tabiî bir hudut yok
tu. Bu yüzden OsmanlIlar Trakya’da devamlı olarak büyük 
kuvvetler bulundurmak mecburiyetindeydi. Ancak OsmanlI 
Devleti bunu ihmal etti. Bu belki Bulgarları küçümsemek
ten belki de bütün Balkan Devletleri’nin birleşmelerine 
pek ihtimal verilmediğinden ileri geliyordu. Hele II. inci 
Meşrutiyetin (23 Temmuz 1908) ilânından sonra, ordunun 
bir politika aracı olarak kullanılması, ordunun Balkanları 
savunamaması neticesini doğurmuştu. Nitekim, 5 Ekim 
1908 de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Her- 
sek’I İlhak etmiş, 6 Ekim ,1908 de de Bulgaristan istiklâ



e  *

lini, aynı gün de Girit adası kendisini Yunanistan’la birleş
tiğini ilân ettiler. OsmanlI Devleti de bunlara seyirci kal
maktan başka bir şey yapamamıştı. OsmanlI Devleti’nin 
karşılaştığı iç ve dış tehlikeler üç Balkan devletinin, Yu
nanistan, Bulgaristan ve Sırbistan’ın anlaşmalarını hazır
lamıştı. Bu anlaşmaları müteakip bu devletlerin OsmanlI 
Imparatorluğu’na karşı 17 Ekim 1912’de savaş ilânı takip 
etti.

8 Kasım 1912 günü, görüldü ki yapılan muhtelif savaş
lar neticesinde OsmanlI ordusu Çatalca hattı gerisine çe
kilmiş bütün Rumeli tıpkı 1878 deki gibi düşman işgali 
altına girmişti. 30 Mayıs 1913 de yapılan Londra Barış 
Andlaşması ile de Osmanlı Devleti, Midye Enez hattının 
ötesindeki Trakya ve bütün Rumeli’yi Balkanlı müttefiklere 
bırakmayı kabul etmişti(28).

Rumeli Türkleri ve OsmanlI İmparatorluğu yönetici
leri memleketlerinin üzerine çöken felâketi ve Rumeli’ye 
temelli yerleşme hazırlıkları yapan düşman askerlerini ne 
şekilde kovacaklarını kararlaştırırken (29) Rumeli toprak
larını paylaşmada anlaşamayan müttefikler kendi araların
da savaşmaya başlamışlardı- (29 Haziran 1913) Bu beklen
medik yeni durumdan âzami olarak istifade edilmeliydi. 
Kaybedilmiş topraklardan mümkün olduğu kadar çoğunu 
ve bilhassa Edirne geri alınmalıydı. Bulgarlar, Çatalca 
karşısındaki ordularının hemen hemen hepsini, eski müt
tefiklerine (Yunanistan ve Sırbistan) karşı kullanmak üzre 
geri çekmişlerdi.

28 —  Hikmet Bayur, Türk İnkılâp Tarihi C. II. Sh. 313.
29 —  Bu günlerde Istanbulda Ittlh3t ve Terakki Partisi Müdafaai 

Millîye Cemiy»*i namı altında bir cemivet kurmuştu. Cemiyetin ilk 
beyannamesinde kuruluş gayesi şöyle açıklanıyordu. «Vatanı kurtarmak 
için uzanacak her ele san|acağız, öpeceğiz ve vatanı kurtaracağızO 
F.R. linet. Tarih Vesikaları.
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Durumu kavrayan, Çatalca’daki ordunun Kurmay Baş
kanı Yarbay Enver Bey, kolordusuna bağlı 300 kişilik bir 
akıncı müfrezesine Eşref Kuşçubaşı’nın komutanlığında 
cepheden Lüleburgaz’a bir keşif yaptırdı. Bu akıncı kuv
veti Lüleburgaz’da bir Bulgar taburunu esir etmişti, bu 
keşfin neticesinden cesaret alan Enver Bey; Eşref Beye 
talimat vererek, dörtbin kişilik bir gönüllü kuvvetiyle 13 
Temmuz 1913 sabahı Ereğli ve Tekirdağ’ına başarılı bir 
çıkartma yaptırdı. Bu müfreze aynı gün Muradlfya varmış
tı. Cepheden de Enver Bey yaptığı bir taarruzla, Çorlu civa
rındaki zayıf Bulgar cephesini parçalamıştı. Böylece Os
manlI ordusu 15 Temmuz 1913 de Midye Enez hattına 
varmıştı. Babıâli de bu arada Doğu Trakya’nın tamamının 
işgal edilmesine karar verdi. Bu karar OsmanlI hâriciyesi 
tarafından diğer devletlere 19 Temmuz 1913 de şöyle 
duyurulmuştu(30):

«OsmanlI hükümeti, delillerle göstermiştir ki Enez’den 
başlıyan bir hudut, İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nın ko
runmasını sağlayabilmesi için Meriç boyunca kuzeye çıkma
sı gerkir. OsmanlI hükümeti, bu işi Bulgaristan’la çözmeyi 
daha uygun bulurdu. Ancak Bulgarlar ellerindeki yerler
de, müttefiklerinin de gördükleri gibi, öyle zulüm yapıv 
lar ki artık bekleyemeyiz. Bunun için OsmanlI hükümeti, 
şimdiden Meriç’i ele geçirmek zorundadır. OsmanlI Dev
leti Meriç hududunu kesin sayar ve onu, hiç bir bahane 
ile aşmamayı üzerine alır.»

Osmanlı hükümetinin peşinen Meriç nehrini geçmiye- 
oeğine dair taahhüdünü Cemal Paşa, hâtıralarında şöyle 
eleştirmektedir(31):

«Bu tamim, fikrimce, siyasî bir hata idi. Evvelâ yal
nız, Edirne’nin istirdadı kâfi değildi. Meriç nehri Türk kal-

30 —  Hikmet Bayur, Türk Inkilap Tarihi. C. II. S. 424.
31 —  Cemal Paşa, Hatıratım, 1933 S. 82.
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malı ve Edirne’nin, adalar denizine tabiî bir mahreci olan 
Dedeağaç bizim olmalı idi, Edirne’nin müdafaasını temin 
edebilmek için ise, Dimetoka, Sofulu havalisinin bizim ta
rafımızda kalması iktiza ederdi. Bilhassa, Gümülcine, Is- 
keçe ve havalisinin yüzde seksenbeşi Islâm ahalisi ile 
meskûn olduğu gözönünde tutulacak olursa, bunların geri 
alınması imkânını temine çalışmak çok lüzumlu bir vazife 
idi.»

Enver komutasındaki OsmanlI ordusu da, BabIâli’ce 
verilen talimata uyarak Edirne’yi 23 Temmuz 1913 de al
dıktan sonra Meriç’i geçmemişti. Böylece 1878-1887 yılla
rı arasında yıllarca kahramanca çarpışmış ve vatanlarını 
müdafaa etmiş Rodoplular ve ahalisinin yüzde doksanı 
Türk olan BATİ TRAKYA yine Bulgarlara terkedilmişti.

Bulgarlar Doğu Trakya’dan kovulmalarının acısını, Batı 
TrakyalI ve Rodop kahramanlarına akla hayale gelmiyecek 
eza ve cefa ederek çıkarmaya başladılar. Batı Trakya’
daki mezalime dair Edirne’ye gelen haberler tüyler ürper
ticiydi. OsmanlI Devleti Meriç’i geçmiyeceğine dair taah
hütte bulunduğundan Batı Trakya Türkleri’ne yardım ede
memenin ıstırabı içerisindeydi-

BAŞKUMANDANLIK BATI TRAKYA’NIN İŞGALİNİ 
TASVİP ETMİYOR

Bununla beraber, BabIâli Batı Trakya’da Bulgar zu
lüm ve tecavüzüne uğramakta olan ahaliyi korumak için 
bu bölgeye bazı ufak birlikler gönderilirse bunun, Meriç’i 
batıya geçme mânâsına alınmamasını, 19 Ağustos 1913 
de Avrupa merkezlerindeki elçilerine haber vermişti. Bun
dan sonra cereyan eden hâdiseleri Atatürk’ün umumî kâ



tipliğini yapmış ve şon devir târihimiz ile ilgili değerli eser
ler vermiş olan Tevfik Bıyıkoğlu’ndan nakledelim(32):

«Batı Trakya’dan, Bulgar çetelerinin Türklere zulüm 
ve tecavüz yapmakta olduklarına dair huduttan raporlar 
alınınca, Edirne’de bulunan ve Edirne’nin kurtarılmasın
dan sonra Bulgar topraklarına girmiş olan Hurşit Paşa 
kolordusu emrindeki akıncı müfrezesinden 116 kişilik bir 
çete, kolordu kurmay başkanı Enver Bey’in emir ve tali
matıyla, Edirne’den Ortaköy üzerine gönderildi.»

Enver Bey bu çeteye yardım gayesiyle aşağıdaki açık 
emri verdi(33):

«Eşref ve Sami Beyler kumandasında bulunan çeteler 
hangi kıt’aya müracaat edecek olurlar ise kendilerine erzak 
ve cephane verilmesi tavsiye olunur.

2 Ağustos 329

Sol Cenah Erkân-ı Harbiye Reisi 

Kaymakam 

Enver

Batı Trakya’ya. 15 Ağustos 1913 de giren bu akıncı 
müfrezesi, Umum Çeteler Kumandanı Eşref Kuşçubaşı’nın 
emrinde idi. Müfreze’de Eşreften başka 15 subay ve 100 
seçme er vardı(34). Müfreze, Ortaköy’den sonra Papazköy 
civarında, 1200 kişilik Domuzciyef çetesi tarafından vah-

32 —  Tevfik B 'y’klıoğlu age. Cilt I. Sh. 72.
33 —  Tevfik Bıyıklıoğlu age. Cilt II. Sh. 23.
3 4  —  Batı Trakya'ya ilk giren 116 kişilik Eşref çetesinde bulunan 

kaptanlar şunlardır: Eşref Kuşçubaşı, Hacı Eami, KafkasyalI İbrahim 
Cihangiroğlu, Yüzbaşı llyaş, Üsteğmen Ömer Lütfü, Teğmen Besim, 
Beşiktaşlı Kemal, Ahmet Kapdan, Çakır Efe, Tatar Haşan, Giritli İs
mail Kapdan, Çerkez Sait, Mamaka Mustafa Kapdan,



(

şice katledilmiş 400 Türkün cesetleriyle karşılaşmıştı. Bu 
facianın faillerini yakalayıp cezalandırmak üzere, müfreze, 
kendiliğinden Koşukavak üzerine yürümeye karar ve.di. 
Ertesi günü, 16 Ağustos 1S13’te Koşukavak önlerindeki 
çarpışmada(35), Bulgar çetesinden 83 er ve Domuzciyef’le 
birlikte bâş subay ve altı kapdan esir edilmiş, üst tarafı 
dağıtılmış ve yok edilmişti.

Bulgar çetesinden alınan 1200 tüfekle Koşukavak’ta 
yerlilerden müteşekkil bir millî tabur kurulmuş ve Kamber 
Ağa isminde bir zat Koşukavak hükümet reisi tâyin don
muştu. Akıncı müfrezemiz, Koşukavak’ta da durmayarak, 
ilerlemiş ve Mestanlı’yı 18 Ağustosta muharebsiz, Kırca- 
ali’yi ise 19 Ağustos 1913’te bir Bulgar süvari alayıyla ya
pılan muvaffakiyetli kısa bir muharebeden sonra ele geçir
mişti. Kırcaali’de de Talât Beyin dayısı Emin Ağa ve Mus
tafa Beyin yardımlarıyle altıyüz kişilik bir millî birlik mey
dana getirilmiş, Mestanlı ve Kırcaali’de de yerli hükümet 
reisleri tâyin olunarak akıncı müfrezesinin işgal ettiği üç 
kazada asayiş sağlanmıştı.

Koşukavak, Mestanlı ve Kırcaali kazaları yalnız «Umum 
Çeteler Kumandanı» sıfatıvle Eşref müfrezesi tarafından 
işgal ve idare altına alınmıştı. Umum Çeteler Kumandanı 
Eşref 24 Ağustos 1913’te Ortaköy civarında çete kuman
danı llyas Bey’e aşağıdaki emri göndermişti(36).

«UMUM ÇETELER KUMANDANLIĞI

Aded

Ortaköy civarında çete Kuumandanı llyas Bey’e,
Ortaköy hükümeti civarında ve Koşukavak caddesi

35 —  Koşukvak muharebesinde, bizden de Teğmen Nişantaşlı 
Sıtkı Bey isminde genç ve kahraman bir subayımız şehit düşmüştü.

36 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt II. Sh. 24.
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üstündeki ilk köprüden itibaren Garbi Trakya hududu na
mına kapı karakolunu tertip ederek bu köprüden mürûr 
ve Oburu kayd ve emriniz altında bulundurmanızı rica 
ederim. Buna aid talimat gönderilmek üzredir.

11 Ağustos 1329 
Millî Kumandan 

Eşref
müsveddenin hıfzı

Enver’le bu târihten birkaç gün sonra Ortaköy hükü
metinde görüşüyorum ve avdetimin muvafık olamayacağını 
söyleyerek ikna ediyorum.

Eşref»

Bundan sonra Batı Trakya hâdiselerinde yeni bir saf
hanın başladığını görüyoruz. Eşref müfrezesinin Koşuka- 
vak’tan sonra Mestanlı ve Kırcaali’yi de işgal etmesi, Baş
kumandanlık vekâletince tasvip edilmemiş ve Enver Bey 
müfrezeye istemeyerek aşağıdaki emri vermişti:

«Sol Cenah, Daire-i Askeriye 
No: 3295
Ortaköy’de Soma Redif Taburu Kumandanlığı 
vasıtasiyle Koşukavak’ta Eşref Bey’e 
Koşukavak’tan daha ileri gitmemize muvafakat edilmi- 

yor.Vaziyeti hazıra icabı, belki, çekilmek icabedceğinden 
harekete âmade bulunmanız lâzımdır.

5 Ağustos 329 (19 Ağustos 1913) 
Sol Cenah Erkân-ı Harbiye Reisi 

O Kaymakam Enver»

Bu telgrafın, müfrezenin olduğu yerde durması için 
kesin bir emir olmadığı meydandadır. Yalnız üst makamın,



müfrezenin daha Heri gitmesine rıza göstermediğini söyle
mekle beraber, asıl, müfrezenin doğrudan doğruya âmiri 
olan Enver Bey’in kararı açıklanmamıştır. Bu tereddüt, 
müfreze kumandanının şahsî karar ve hareketine bir açık 
kapı bırakıyordu. Bununla beraber, müfreze kumandanı, 
Kcşukavak, Mestanlı ve Kırcaali’den daha ileri için, yani 
bütün Batı Trakya’nın işgal ve idaresi için yeni kuvvet
lere lüzum olacağını anlamış, gerek bu kuvvetleri sağla
mak ve gerek Enver Beyle görüşmek için Ortaköy’e git
miştir.

Batı Trakya’da Kırcaali’den sonra yapılacak işler üzeri
ne görüşmek ve yeni emir talimat almak lâzım geliyordu. 
Akıncı müfrezsi kumandanı da bu maksatla Ortaköy’e git
miş (22 Ağustos 1913) ve Enver Beyle burada yaptığı ko
nuşmada, bütün Batı Trakya’nın işgali kararlaştırılmıştır. 
Ortaköy mülâkatında bu geniş işgal ve idare işleri için gö
nüllü olarak bazı subaylara Batı Trakya’ya geçmek üzre 
hususî surette izin verilmesi kabul edildi.

BATI TRAKYA’NIN İŞGALİNDE İKİNCİ SAFHA VE 
GARBI TRAKYA HÜKÜMETİ MUVAKKATESİ:

Ortaköy mülâkatından sonra Batı Trakya’da işgal hare
ketinin ikinci safhasına geçilmiş ve Kırcaali’de Dimitriyef 
kuvvetleriyle kısa bir çarpışmadan sonra Batı Trakya'nın 
merkezi Gümülcine (31 Ağustos 1913) ve ertesi gün de is- 
keçe (1 Eylül 1913) işgal olunmuştu.

Gümülcine’nin işgalinden sonra Garbî Trakya Hükü
meti Muvakkatesi kurulmuş, ve reisliğine Müderris Salih 
Hoca seçilmişti.

Batı Trakya’da Koşukavak, Mestanlı ve Kırcaali’den



sonra Gümülcjne, Iskeçe, Eğridere, Darıdere ve Meriç 
boylarında verilen dalgalı çarpışmalardan sonra Sofulu ve 
Ferecik’in ele geçirilmesi suretiyle Batı Trakya’da işgal 
sahasının genişlemesi ve Garbî Trakya Hükümeti Muvak- 
katesi’nin kurulması İstanbul ve Sofya’da telâş ve heyecan 
uyandırmıştı. Yabancı teşebbüsler neticesinde zaten bu 
işe başından beri muhalif bulunan başkumandanlık ve
kâletince Batı Trakya’ya gitmiş olanların memlekete dön
meleri emredilmişti. Buna karşılık «Garbî Trakya Hükü
meti Müstakilesi» başkanı Eşref şu cevabı verdi(37):

«Garbî Trakya Umum

Milli Kumandanı

Aded 12 Eylül (1329 (25 Eylül 1913)

Bab-ı Âli’ye, başkumandanlığa ve onuncu kolordu ku- 
mandan-ı sabıkımız Hurşit Paşa hazretleri ile erkân-ı harp 
kaymakamı Enver Beyefendiye bir suret gönderilecektir.

Her makamın elkabından sonra:

Ma’lûm olduğu veçhile Bab-ı Ali vak’ası, «Edirne’yi kan
sız vermeyiniz» diye yapılmış oldu. İttihatçılar tekrar mev- 
kiye geçti. «Edirne’yi vermeyiz» nakaratıyla harp îemdid 
olundu. Dövüşüldü, evet düşman eline Edirne düştü der
ken Yunan’la Bulgar taksimde dövüşmeye başladılar. Bu 
bizim için bir nimetti. Bunu takdir eden bulunmadı ki, 
Enez-Midye hattı, bize bir hat gösterildi. Bu hat da galip 
ve muvaffak olmuşçasına geçildi, hududumuz burasıdır de- 
hildi. Halbuki Bab-ı Âli vak’ası ne iddia ile meydana getiril-

37 —  Tevfik Bıyıklıoğlu ago. Cilt II, Sh. 25, 26.



miş; -Nâzım Paşa gibi koca bir kumandan da neden bir kur
şuna kurban gitmişti. Şimdi bu gösterilen hatta mı kalıyor
duk, bin müşkülât ve yarım tertip isyan göstererek kolor
du kumandanımız ve Hurşit Paşa ile Enver Beyin, harekete 
ikna ilo âdeta bomboş olan düşman cephesini yararak. 
Edirne’yi alarak yapılan tehditlere kulak âsmıyarak, Edir
ne’yi alarak arzumuza muvaffak olduk ve hatta Harmanlı 
ovasına kadar süvarilerimizle akınlarımızı îfada iken ansı
zın Rusya’nın müdahalesi ileri sürülerek geri alınmamız 
vukua geldi. Bizim bu ric’atımızı gören Bulgar çeteleri 
istedikleri yerleden tekrar çıkarak ve harekâta geçerek 
Garbi Trakya Türkleri’ne taarruzlarını ve intikam alma his
lerini teşdid eylediler. Protestolara verilen cevap «Onlar 
gayri mes’ul, ordu ile alâkası olmayan şahıslardır,» den
mekle baştan savulmuş oluyorduk. Sabır ise bizde kalmadı. 
Onların çeteleri gayrı mes’ul iseler biz de gayri mes’ul sı
fatını alabiliriz denildi. Tarafımdan en tanınmış çeteci ar
kadaşlarım tefrik olunarak «Bismillâh» denüp Garbi Trak
ya’da zulüm yapmakta olan Bulgar çetelerini, merkezi 
bulunan Koşukavak’a, kadar doksan beş kilometrelik bir 
akın yürüyüşüyle ansızın hücumumuzu yaptık. Belediye 
Reisi Vasil ile 1200 kişiden mürekkep Domuzciyef çetesin
den bin küsur çeteci köprü başında sıkıştırılarak cümlesi 
tepelendiler. Ancak kumandanları Domuzciyef ile bir dok
torları ve altı kadar çete kumandanı ile seksen üç esir, eli
mize geçtiler. Bunun üzerine Kırcaali’do bulunan süvari 
aiay kumandanı bunun intikamını almak için resmî as
keriyle harekete geçti. Bu alay da Allahın inayetiyle tar-u 
mar edilerek askerlik! ve medeniyet kanunlarına muhalif 
harekette bulunan düşman süvari alay kumandanı da di- 
van-ı harbimiz kararıyle kurşuna dizildi. Bu icrââtımızı gö
ren düşman kudurarak her taraftan yeniden çetelerini sal
dırmakla beraber üstelik de bizim kuvvetlerimizin geri alın
ması hususunda Rusya’yı da ileri sürerek ısrarla tehdide



başladılar. Maksatları, bir avuç kalan Türkleri de imha et
mek, ve Pomaklprı.da «Siz evvelce Bulgar Hristiyân idi
niz, yine eski dininize dönmeniz gerek» diye müderris. Mus
tafa Efendi ve emsali Porhaklardan birkaçını parçalaya
rak ve diğer halkı tehdid ederek mezalime devamı arzu 
etmektele.ken bu kerre hükümet-i metbûamızdan aldığı
mız kat’î emirle avdetimiz taleb olunmakda ise de elli bin 
mâsum nüfusu bıçakda, kucakta bırakarak kan içinde yü
zen bu bedbaht millete karşı kancıkçasına sırt çevirerek 
avdetim kabil olamayacağından rabıia-i maneviyyemi arz 
ile beraber bu günden itibaren Garbi Trakya Hükümet-i 
Muvakkatesi altındaki çalışmamızı Hükümet-i Müstakilleye 
tebdil ve ilân, maalesef rabıta-i maddiyemizi hükümet-i Os- 
maniyyemizden kesmiş olduğumuzu ilâna mecbur oluyo
ruz. Mesta Karasu’dan Bahr-i Sefid sahilini takiben Dede- 
ağaç’da içerde Enez hududuna ve diğer taraftan da Sofulu, 
Dimetoka civarında Ortaköy’ün köprüsüne ve Bulgar hu
dudunun eski hudutlarına ve oradan Kırcaali ile Aydoğ- 
muş’dan eski hudutları da takiben Makos Boğazı ve sabık 
hudud boyuncadır.

Bu günden itibaren bu hududlarımızdan içeri dışarı 
pasaportsuz girenler ve çıkanlar mes’uldürler. Merkezimiz 
Gümülcine şehridir. Dedeağaç, Iskeçe, Eğridere, Darıdere, 
Kırcaali, Koşukavak şehirlerini ve diğer kaza ve nahiye
lerini idare etmekteyiz. Hükümetimiz tam teşkilâtla kurul
muştur. Şimdilik muvakkat bir zaman için, can, ırz ve mal 
üstündeki hâdiseleri cihet-i askeriyyemiz muhakeme et
miş olacaktır. Bundan gayrı ahvalde...ki vukuatı Garbı 
Trakya adliyesi rüyet etmektedir. Bulgarlarla vâki muhasa
matımızın, bizzat Garbi Trakya Hükümetiyle Bulgar hükü
meti arasında sulh takarrürüne değin devam edeceğini de 
ilâna mecburuz.

Kuvvetlerimize ilhak ve hükümetimize iltica eden bazı 
efrad ve zabıtanın iadeleri hükümet-i Osmaniyyece talep



edilmekte ise de huktık-ı düzel kaidelerine istinaden arz 
olunur ki Garbî Trakya hükümetiyle OsmanlI Devlet-i Aliy- 
yesi’nin yek diğeriyle muahedelenmiş bu gibi, iade-i mücri
min ve bahusus da siyasî mücrimler hakkında bir anlaşma 
bulunmadığından bu hususun da nazar-ı mütalâadan uzak 
bulundurulmaması istirham olunur. Olbabda.

Garbî Trakya Hükümet-i Mustakilesi

Reis Namına Mühür.

Garbî Trakya Hükümeti Müstakillesi Riyaseti

Eşref.

10 Eylül 1329»

Görüldüğü gibi Batı Trakya’ya gitmiş olanlar, kendile
rini, Batı Trakya Türkleri’ne karşı vicdanî ve mânevî bir 
taahhüd altında duyduklarından, giriştikleri kurtarma ha
reketini, tam netice alınacak bir safhasında bırakıp sıvış
mayı kendilerine yediremediler. Eöylece Batı Trakya idare
cileri, OsmanlI Başkumandanlığının geri dönme emrini «Os
manlI Devleti’yle maddî alâkalarını» kesmek ve «Garbî 
Trakya Hükümeti Muvakketesi’nin bağımsızlığını ilân etmek 
le cevaplandırmışlardı.

«GARBÎ TRAKYA HÜKÜMET-! MÜSTAKÎLESbNİM 
KURULUŞU HALKA VE YABANCI DEVLETLERE 
DUYURULUYOR:

Aynı zamanda, Batı Trakya’lı mazlum halka, bağımsız

38 —  Tavfik B'yıklıoğlu, age. Cilt II, Sh, 28.
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bir hükümetin kurulduğunu şu beyanname ile duyurmuş
la rd ı^ ):

(Mühür)

Liva-i Gümüicine

HÜKÜMET-I

MUVAKKATE

Gümüicine Livası Ahali-i Mazlûmesine Bulgarların Türk- 
lerimize karşı göstermekte oldukları şenîane mezalim dola
yısıyla sabırlarımız tükenerek bıçakta, kucakta bulu
nan masum halkı kurtarmak azmiyle Garbi Trakya’yı 
işgale mecbur kaldık. Fakat ahval-î hazıra-i siyasiy- 
yemiz icabı hükümet-i Osmaniyye bizim bu harekâtımızı 
muvafık bulmıyarak bizi men’e kalkışdı. Naçar harekete 
geçtik ve Gümüicine livası Türklerini tahlise geldik. Maa
lesef bu kerrede hükümetimizce avdetimiz kat’iyetle emr 
olunmaktadır. Başta Rus olmak üzere bazı taraftarı hü
kümetler bizim bu hareketimizi mütareke ahkâmına uygun 
bulmamaktadırlar. Halbuki burada bıçak altında can ver
miş ve vermekte olan Türklerimizin hayat ve ismetleri hiç
bir tarafdan taht-ı emniyet ve kefalete bağlanmış değil
dir. Buna fikir yoran da bulunmamaktadır. Bu sebebden 
ve bundan böyle bir emirlerimizi, vicdan ve ilhamlaımızı 
akıl ve mantık ve besalet-i şahsiyyelerimizden almak ve 
ona göre harekete geçmek mecburiyetinde kalmış olduk. 
İşte bu günden itibaren muvakkat olarak tevkil eylediğimiz 
hükümet-i muvak^atemiz Garbı Trakya Hükümet-i Müsta- 
kilesi namına tahvil ile i’lânı istiklâl eylediğimizi bilcüm
le hükümetlere ve âlem-i insaniyyete ilân eylemekle fahr-u 
şeref duyduğumuz ilân olunur. Tevfik ulu Allahımızdandır.

38 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt II, Sh. 28.
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Mühür (Garbî Trakya Teşkilâtı Millîa) Kumandanlığı

Garbî Trakya müstakil Umum Erkân-ı

Hükümeti Millî Kuvvetler ve Umum Harbiye Reisi 

Çeteler Kumandanı Süleyman Askerî

EŞREF

HACI SAMİ

«Garbî Trakya Hükümet-î Müstakilesi» kuruluşunu
yabancı devletleıe de duyu> muştu(ob).

«Garbî Trakya 

Umum Millî

Kuvvetler Kumandanlığı 

Aded 4.

Düvel-i muazzamaya tebliğ sureti

12 Eylül 1329

Asaletmeab Sefir Cenahları,

Bulgarların. Türklere ve Müslüman kardeşlerimize yap
tıkları mezalimi gören ve feryad ve figanlarını işidenler bu
lunmadı, aldıran bile olmadı. Demet demet müslümanlar 
doğranarak Koşukavak’ın Papaslı Köyü deresinde hâlâ 
kokmakta ve taaffünden yanlarına varılamamakta olan 
sekizyüzü mütecaviz boğazlanan bedbahtların kokusunu 
bile alan olmdı. Can gitti, ırz gitti, mal ise hesapta değil.

39 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt II, Sh. 29.
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Üstelik geri kalan ihtiyar ve kadınlarla çocukların sün
güler altında sürülerek kiliselere toplatılarak Hristiyan 
yapıldıkaarından da kimseler gûya haber alamadı. Şenaa
tin her türlüsüne âdeta göz yumuldu. «İki el bir baş için
dir.» dedik, naçar silâhımıza sarıldık. Garbî Trakya hal
kını bu mezalimden kurtarmak için onları da silâhlandırdık. 
Allah’ımıza dayanarak ve benliğimize güvenerek bu gün
den itibaren İslâmî, Hristiyanı, Türk’ü, Bulgar’ı, aynî hukuka 
malik olmak şartıyle Garbî Trakya Hükümet-i Müstakile- 
si’ni ilân eylemiş olduk. Muvaffakiyet Allah’tan.

Mühür.

Umum Trakya Hükümeti 

Millîye Riyaseti 1329 

Eşref

YUNANLILAR DETEAĞAÇ ŞEH’R VE LİMANINI 
TÜRK HÜKÜMETİNE TESLİM EDİYOR

Batı Trakya Hareketini idare edenler, istiklâllerini mu
hafaza edebilmek için o güne kadar, isgâl edilmemiş 
olan ve Yunanlılaıın elinde bulunan Dedeağaç liman şehri
ni de almaları gerekliğine inanıyorlardı. Yunanlılar, Bul
garlarla anlaşamadıklarından Osman.ı-Bulgar İstanbul ba
rış konuşmaları (8-17-EyIü 1-1913) sırasında bir OsmanlI - 
Bulgar yakınlaşmasını ba talamak maksadiye o zamana ka
dar ellerinde tuttukları Dedeağaç şehir ve limanını 2 Ekim 
1913 Batı Trakya hükümetine teslim ettiler.

Yunanlılar Dedeağaç şehir ve limanını Batı Trakya Hü
kümetine tesiim ettikten sonra Batı Trakya Hükümetiyle
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temas kurmuşlar ve Mesta Karasuyu Batı .Tra'&ya-Yunan sı
nırı olarak kabule hazır olduklarını bildirmişlerdir. Hattâ, 
Batı Tratya-Yunan sınırı olarak kabule hazır olduklarını 
Batı Trakya Hükümeti üyelerinden Süleyman Askeri Bey bu 
hususta şu malûmatı vermişti (40): «Selâni kYunan Valisi 
Dragumis Selânik’e gitmiş olan Gümülcineli Anastas Efen
diye Bulgarlara karşı kullanılmak üzere Batı Trakya aha
lisine silâh ve mühimmat vereceğini söylemişti. Hattâ Bul
garlara karşı Türkler’le işbirliği yapmak üzere Gümülcine’- 
ye Rum çeteleri de gönderileceğini vaad etmişti.»

Dc-deağaç’ın, Batı Trakya Hükümetinin eline geçmesi 
hükümetin malî kaynaklarrnı ve hâkimiyet sahasını büyük 
ölçüde arttırmıştı. Böylece 25 Eylül 1913 de yukarıda bel
gelerini sunduğumuz şekilde, Dedeağaç’ın işgali ile bir
likte, Batı Trakya’nın istiklâli ilân edilmiş ve her yerde Gar- 
bî Trakya Hükümeti Müstakilesi’nin ay-yıldızlı ve yeşil, be
yaz, siyah renkli özel bayrağı* * törenle resmî binalara çe
kilmişti.

Bundan başka, o vakite kadar, Garbî Trakya Hüküme
ti icraiyesi reisi ve erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi olan 
Süleyman Askeri Bey, Garbî Trakya Kuvayı Millîye Kuman
danı sıfat ve selâhiyetiyle, bütün Batı Trakya’nın savun
masından sorumlu en büyük kumandan olarak vazife gör
meye başlamış, Eşref Kuşçubaşı da «Kuvayı Millîye Mü
fettişi» ünvaniyle görev başındaydı.

Batı Trakya Müstakil Hükümeti bundan sonra yeni ku
rulan devletin organlarını kurmağa başladı, önce dış dün- 
ya’ya sesini duyurmak maksadıyle Samuel Karaso isminde

40 —  Tevfik Bıyıklıoğlu age. Cilt I. Sh. 29-30 va Hikmet Bayur 
Türk InkilSp Tarihi Ci|t it, Sh. 479.

*  Bati Trakya Cumhuriyetinin bayrağındaki renklerin ifade ettikleri 
anlamlar şöyledi: Ay yıldız Türklüğü, yeşil Islâmiyetl, siyah matemi 
(çekilen eza ve cefalara karşı), beyaz ise kurtuluşu temsil ediyordu.
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bir Musevîye «Resmî Batı Trakya Ajansı »nı kurdurttu. Ar
dından Türkçe ve Fransızca Independant adlı bir gazete 
çıkardılar.

Diğre taraftan, Gümülcine’nin işgalinden sonra Süley
man Askeri Bey’in Bulgarlara karşı Batı Trakya’nın savu
nulmasını sağlayacak tedbirleri, müstakil olarak hareket et
mesini bilen zeki ve çok anlayışlı bir kurmay, cesur ve ted
birli bir kumandan ve idealist bir yurtsever ruh ve duygu
suyla en ince teferruatına kadar tertiplediği görülmektedir. 
Bulgarların, büyük kuvvetlerle Hasköy bölgesinde toplan
dıklarına göre Süleyman Askerî Bey de, elindeki kuvvetle
rin en mühim bir kısmını en güvendiği bir subayın «Yüzba
şı Cemili) kumandasında «Darıdere» de toplamıştı. Burada, 
üçbin (1800’ü silâhlı, 1200’ü henüz silâhsız) mevcutlu bir 
kuvvet yapılabilmişti. Bundan sonra, ikinci derecede Kırca- 
ali geliyordu. Burada 2300 kişi yığılmıştı. Mestanlı, Eğride- 
re, ileri mevzilerdi. Buradaki zayıf kuvvetler, vakit kazana
caklar ve zorda kalırlarsa Kırcaali ve Darıdere’ye çeki
lerek buralarda toplu bir savunma muharebesi verecekler
di. Gümülcine, Iskeçe ve Dedeağaç gibi geri bölgelerde, 
ancak iç asayişin korunması için gereken zayıf kuvvetler 
ayrılmıştı. Ağustos 1913 ortalarında topsuz ve makineli 
tüfeksiz olmak üzere Batı Trakya’nın Bulgarlara karşı sa
vunulması için 5 000 tüfekliden ibaret bir kuvvet kullanıla
bilirdi. İstanbul’dan Dimetoka’ya, Batı Trakya ordusu için, 
üçbin tüfek ve beşyüz sandık cephane, kurmay Sabit Bey 
vasıtasıyle (S. Aslan gizli adı) Eylül 1913 sonlarında gön
derildiği gibi, arkadan ikibin tüfeğin daha yetiştirileceği ha
ber verilmişti. Bundan anlaşıldığına göre, İstanbul Andlaş- 
ması imzalandığı sıralarda Batı Trakya’nın savunulması için, 
sekiz on bin tüfek gibi oldukça büyük bir piyade kuvveti 
hazırlanabilecekti. Bulgar ordusunun, Sırp ve Yunanlılara 
karşı ağır bir mağlûbiyete uğradığı ve ord ınu da Bük
reş Andlaşması’ndan sonra terhis ettiği düşünülürse 1878
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Nisanından 5 Nisan 1886’ya kadar sekiz yu pıtlarını Rus 
ve Bulgar kuvvetlerine karşı kahramanca savunmuş olan 
Kahraman Kırcaali ve Rodopluların, ellerindeki sekiz on- 
bin tüfekle iyi idare edildikleri takdirde uzun müddet Batı 
Trakya’yı savunabileceklerine güveni|ebilirdi(41).

Ayrıca İstanbul basınında(42) Batı TrakyalIların 30 bin 
muharip topladıklarına dair haberler çıkmış, Gümülcine hü
kümet azasından Osman Nail Bey de(43) «mevcut kuvveti
miz elli bini bulmuştur. Yeter miktarda silâh ve cephane
miz vardır. Yaver Paşa kolordusundan kalıp sakladığımız 
silâh ve cephaneden faydalanıyoruz, biz İstanbul Konferan
sı kararlarını kabul edemeyiz,» demişti.

İSTANBUL ANDLAŞJVIASI VE BATI TRAKYA’NIN 
BULGARLARA TESLİMİ:

Gerçekten Batı Trakya’da Batı Trakya’lılar kurdukları 
Cumhuriyetle belki de târihlerinin en mutlu güile. ini yaşar
larken; İstanbul’da OsmanlI idarecileriyle - Bulgar yöneti
cileri görüşmeler yapıyor, Balkanlar’da yeni sınırla. ın na
sıl olması hususunu tespit etmiye çalışıyorlardı. Ve neti
cede «İstanbul Andlaşması» dediğimiz OsmanlI - Bulgar 
barış andlaşması, 29 Eylül 1913 de imzalandı. Yeni andlaş- 
ma Batı Trakya’yı tamamiyle Bulgarlara bırakıyordu- And- 
laşmanın Batı Trakya ile ilgili bölümleri şöyleydi(44):

I. ilân edilecek umumî af, Batı Trakya için de cari ola-

41 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt 1, Sh. 82.
42 —  17 Eylül 1813 tarih ikdam Gazetesi.
43 —  21 Eylül 1913 tarihli İkdam Gazetesi.
44 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt I, Sh. 85.
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çaktır. Bulgar hükümeti tarafından yapılacak ilândan lk>, 
hafta sonra umumî aftan faydalanma hakkı kalmayacak
tır.

II. Her iki tarafın elinde bulunup öbür tarafa geçecek 
yerler, imzadan sonraki 10 günde askerlerden boşaltıla
cak ve bundan sonraki 15 gün içinde öbür taraf memur
larına verilecektir. İmzadan sonraki üç hafta içinde, iki ta
raf, ordularını dağıtacaktır.

Yukarıdaki hükümlere göre, Batı Trakya hükümeti üye
leriyle bu işte çalışanların da, giriştikleri kurtarma işinden 
vazgeçerek, en geç, 25 Ekim 1913 gününe kadar Batı 
Trakya’yı Bulgarlara teslim etmeleri gerekiyordu.

OsmanlI hükümetinin, İstanbul Andlaşmasfyle Batı 
Trakya’yı bırakması bütün Batı Trakya Hükümetini, ba- 
şındakileri ve Batı Trakya halkını, Bulgarlara karşı silâhlı 
mukavemetten vazgeçirmek ve mânevî teminat vererek tes
kin etmek üzere, Osmanlı-Bulgar Andlaşmasfnın başlıca 
yapıcılarından Albay Cemal (Rahmetli Cemal Paşa) Ekim 
1913 başlarında, İstanbul’dan Dedeağaç, Gümülcine ve 
Iskeçe’ye giderek, Bulgarların kan akıtmadan Batı Trakya’yı 
işgal etmelerini sağlamaya çalıştı ve bunda başarılı oldu.

Cemal Bey’in Batı Trakya’ya gelişiyle, buraların mu- 
kaveme'siz Bulgarlara bırakılması sağğlanınca, Batı Trakya 
Hükümeti ileri gelenleriyle Eşref, Hacı Sami. Çerkez Reşid 
ve onlarla birlikte gelmiş olan bütün Türk subayları da İs
tanbul’a döndüler. Bu sırada, Buigar komitecileri Teodor 
Aleksandrof ve General Protogeref’le temas etmek üzero 
Sofya’ya gitmiş olan Süleyman Askerî Bey de, bu haberi 
alınca İstanbul’a dönmek zorunda kaldı(45V

Böylece büyük ümit ve hayallerle kurulan Rumeli’de
ki bu ilk Türk Cumhuriyeti, Bulgarların eline savaşsız tes
lim edilerek son buldu.

45 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da M illî Mücadele, Sh. 87.



Bu bölümü tarihçi Cemal Kutay’ın şu sözleri ile biti- 
relim(46): «Garbî Trakya’daki ilk Türk Cumhuriyeti, acze 
ve çöküşe karşı «Hayır» diyebilenlerin kükreyişini, ömrü 
kısa, fakat çok şerefli ve büyük bir Türk Cumhuriyeti’ni 
içine sığdırabilişlerinin hikâyesidir. Hayır hikâyesi değil: 
Tam Tarihi#..»

46 —  Cemal Kutay, Garbî Trakya'da İlk Türk Cumhuriyeti Sh. 4
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İHTİLÂL KOMİTESİNİN KURULUŞU:

25 Ekim 1913’te, silâhla, kanla kurtarılan ve Batı 
Trakya’lıların maddî ve mânevî katkılarıyle kurulan «Gar- 
bî Trakya Hükümet-i Müstakilesinin» bir andlaşma ile sona 
erdirilip Batı Trakya’nın Bulgarlara teslimi ile Rumeli Türk- 
leri’nin istiklâl ve hürriyet mücadeleleri sona ermedi. Esa
sen nüfusun yüzde doksanı Türk ve Müslüman olan bu 
ahalinin kadere boyun eğmesi, esâret altında yaşamayı ka- 
bui etmesi düşünülemezdi. Nitekim Batı Trakya’nın Bulgar
lara tesliminden hemen sonra 5 Ağustos 1914’de Batı Trak
ya Hükümetinin kurucuları Süleyman Askerî, Eşref Kuşçu- 
başı ve arkadaşları «Teşkilât-ı Mahsusa» yı kurdular. Bu 
teşkilât bir taraftan gelecekte yeniden kullanılmak üzre 
Batı Trakya milis kuvvetlerinin silâhlarını mümkün olduğu 
kadar saklamıya, yenilerini tedârik etmeğe çalışırken (47)

47 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt I, Sh. 87, 129 No.lu dipnot.



diğer yandan Batı Trakya’daki «Islâm Cemaatlerini teşki
lâtlandırıp kuvvetlendirmişlerdi. Bu sâyededir ki Batı Trak
ya Türkleri de «Bulgar Sobranya Meclisine, Bulgarlar ka
dar milletvekili sokmayı başarmışlardı.

19 Ağustos 1914’de akdedilen «Osmanlı-Bulgar İttifak 
ve dostluk andlaşması,» ardından Birinci Dünya Harbi’nin 
patlak vermesi ve onu tâkip eden günler Batı Trakya meşe- 
leşinin 1918 yılına kadar ortaya çıkmasını engellemişti. An
cak 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesinin imzalanma
sıyla savaştan mağlûp çıkan Bulgaristan’ın ve OsmanlI Dev- 
leti’nin zayıf durumları Yunanistan’ın «Megali Idea# iştahı
nı kamçılamış ve Batı Trakya üzerinde hak iddia etmiye baş
lam ıştır^ ). Bulgarların elinden alınmak istenen Batı 
Trakya’nın ellerinden çıkması, Bulgarların güçsüzlüğü se
bebiyle mutlaktı. Ancak Batı Trakya’nın yeni sahibi kim ol
malıydı?

Yunanlılar Batı Trakya’nın eski Yunanlıların memleketi 
olduğunu ileri sürüyor ve eski Yunanlıların torunları 
olan kendilerine verilmesi gerektiğine inanıyor, bu husus
ta her türlü girişimlerde bulunuyor, kitaplar v.s. çıkarı
yorlardı.

Bulgarlar ise savaştan tam bir bozgunla çıktıkları hal
de Batı Trakya’yı ellerinde muhafaza etmek istemelerinden 
de öte, Doğu Trakya’da da hak sahibi olduklarını söylü
yorlardı. Bulgar Sobranya’sındaki iki Türk milletvekilinin bir 
sorusuna cevap veren solcu Bulgar Başbakanı Todorof, yal-

48 —  2 Kasım 1918'de Venlzelos'un Yunan isteklerine dair, Ingiliz 
Başbakanı Loyd Corc'a verdiği muhtırada: «Trakyanın Yunanlılığı aşi
kârdır. Bulgarlar da bunu tasdik etmişlerdir. Eğer bahis olunduğu gibi 
İstanbul milletlerarası bir devlet olacaksa. Yunanlıların hakları kesin
dir. İstanbul'la birlikte bütün Trakya Yunanistan'a verilmelidir. Bulgar 
hududu Arda nehrini ve Karadenize kadar 1913 hududunu tâkip etme
lidir. En doğru hal tarzı İstanbul vç İstanbul vilâyetini de Yunanistan'a 
bırakmaktır» demektedir. Bkz. Trak. M ili. Mücad., Cilt I, Sh. 149.



rız, Batı Trakya’nın Bulgaristan’a ait olduğunu iddia etmek
le kalmamış, o zamanlar, Türk hâkimiyetinde olan Doğu 
Trakya üzerinde de Buigar milletinin hakları olduğunu söy
lem işti^ ).

Diğer yandan nüfus ve arazi bakımından yüzde dok
sanı Türk olan Batı Trakya hakkında OsmanlI Devleti su
suyordu. Susması da tabiî idi. Bütün imparatorluk çökmüş, 
İstanbul’a yabancı güçler gelmişken, Batı Trakya ile meş
gul olması düşünülemezdi. Bu şartlar karşısında memleket
lerinin savunmasız, hâmisiz kaldığını gören Batı Trakya'- 
lılar memleketlerini Bulgarlar ve Yunanlılara karşı savun
maya ve haklarını büyük devletler nezdinde duyurmaya ka
rar verdiler.

Bu azim ve kararla 10 Kasım 1918’de İstanbul’da bulu
nan Batı TrakyalIlar bir Kongre tertip ederek Batı Trakya 
Komitesini kurdular. Komiteye Haşan Tahsin (Argun), Hü
seyin Sabri (Tüten) ve Iskeçeli Arif seçilmişlerdi- Komitenin 
galyesi Batı Trakya’yı yabancı boyunduruğundan kurtar
maktı. Komite Bulgar idaresinde bulunan Meriç ile Mes- 
ta Karasu arasındaki bölgeden başka, Mesta ve Ustruma 
nehirleri arasındaki bölgeyi de Batı Trakya’dan sayıyordu. 
Komite ahalisinin çoğunluğu Türk olan Batı Trakya’da, Wil- 
son prensipleri esaslarına göre «Plebisit» (Halk oylaması) 
yapılmasını istiyordu.

Komite ilk olarak Bulgar Sobranya’sındaki Batı Trak- 
ya’lı Türk milletvekilleri ile temas kurdu ve bir çoğunu ko
miteye dâhil etti. Komitenin Bulgar Sobranyası’ndaki Türk 
milletvekilleri ile yaptığı işbirliğini göstermesi ve Balkan
larda siyasî vaziyeti anlatan bir raporu şöyledir(50):

49 —  Tevfik Bıyıklıoğlu age. Cilt I, Sh. 147 ve 15 Mart 1919 
tarihli İkdam Gazetesi.

50 —  Komitenin umumî kâtibi (rahmetli) Dr, Hikmet Feridun 
(Arda) dosyası.
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Sulh muahedesinin esnai müzakeresinde Türk, Bul
gar, Yunan gibi hükümetlerin doğrudan doğruya Sırbis
tan ve Romanya gibi İM hükümetin de dolayısıyla alâkadar 
olacakları Garbî Trakya meselesi etrafında ciddî ve çetin 
münakaşat ceryan edeceğini derpiş eden Garbî Trakya 
Türk Komitesi bilvasıta veya bilâ vasıta topladığı ve ahi
ren Balkanlar vaziyeti hakkında izahatta bulunmak üzre 
suretî mahsusada Sofya’dan gelmiş olan Bulgar Sobran- 
ya âzasından Kırcalı mebûsu Salim Beyden aldığı malû
mat ve tavsilâtı bervech zeyrîarz eylemeyi vecibeden ad- 
aeder şöyle ki: Bulgaristan:

1 —  Bulgaristan’dan fırkaî siyâsîye arasındaki mücâ- 
delân son altı aydan beri fevkalâde ve gayrîkabil tahfif ve 
teskin bir şiddet iktisab etmiştir. Bulgaristan’da esas iti
bariyle onbir fırka mevcut ise de bunlardan hiçbirinin yal
nız başına ihrazı ekseriye ederek idareî umur etmesi müm
kün bulunmadığı cihetle son zamanlarda program ve si
yaset itibariyle yek diğerine yakın bulunan fırkalar arasın
da ittihatlar husule getirilerek esaslı olarak beş guruba irca 
edilmiştir: 1 —  Çiftçi fırkası, 2 —  Rusofil Nasyonalistler 
(ki bunda Nardonaklar, Zangodelistler, Demokratlar, Ra
dikaller dahildir). 3 —  Liberaller (ki bunlarda nasyonalist 
iseler de Rusofil değillerdir). 4 —  Komünistler. 5 —  Geniş 
Sosyalistler.

Parlamentoda aded itibariyle taksimleri şudur:

Çiftçi ırkası 109
Komünistler 52
Rusofil Nasyonalistler 35
Liberaller 6
Geniş Sosyalistler 9

Balâdaki şekilde Çiftçi Fırkasının heyet-i umumiyyeye 
karşı haiz ekseriyet bulduğu görülmekte ise de harb-i umu-
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miyeye muhalif bulunan Çiftçilerin mütarekeyi m.ütöakip 
mevkii iktidarda bulundukları zaman yapılan intihabatta bu 
ekseriyeti cebir ve zor ile elde etmeleri pek tabii idi. Hal
buki Növi Muahedesi’nin akdinden beri efkâr-ı umumiyede 
o kadar derin bir tahvil hasıl olmuştur ki bugün halkın 
ancak yüzde yirmisi Çiftçilere taraftar olup mütebaki 
hal!<-ı umumiyye itibariyle şiddetle aleyhindedir, istanbu- 
liski’nin riyaseti altındaki hükümet mütarekedenberi hari
cen olduğu gibi dahilen de o kadar fena bir usul-i siya
set takip etmiştir ki hariçte Bulgaristan için hiç bir dost 
kazanmadığı gibi dahilde de irtişa, itisaf, sür-i idare vüs’at 
vekiliyle hükümran olduğundan fırka-i saire-i siyasîye mez- 
kûn fırkanın iskatı çarelerini düşünmeğe başladılar. Fa
kat her taraftaki nutuklarında dahi, parlamentoda Bulga
ristan’ı icap ederse diktatörce ve cebren idare edeceğini 
fakat yirmi sene katiyyen mevkî-i iktidarı başka fırkalara 
terk etmeyeceğini söyleyen ve kralı da her şekil ve surette 
tehdit eden Istanbuliski’nin iş bu beyanatının ciddî oldu
ğunu nazarı itibare alan ve hiç bir vasıta-i meşruanın 
istanbuliski’yi iskata hidmet edemeyeceği kanaat hasıl eden 
fırkai saireî siyasiye bir müddet çiftçi liderlerinden bazıla
rını ittilâf sureti ile mevkîi iktidara gelmeyi tasavvur etmiş 
ise de her katledilen çiftçi yerine kendilerinden birkaç 
tanesinin öldürüldüğünü gördüklerinden ahiren bir hürri- 
yei hükümet yapabilmek için Makedonya komitesi ile itti
hadı askerî cemiyyetini bir vasıta gibi ortaya attılar. Çok
tan beri Petriç, Nevrokop, Selânik, Cum’a î Bâlâ gibi mın
tıkalarda hükümet nüfuzu yerine kendi nüfuzunu ikame et
miş ıclan Makedonya Komitesi fiiliyat sahasına atılarak 
havali’î meskûreden hükümet memurlarını tard ile ilân’ı 
hükümet ve muhtariyyet etti. Hükümetin gönderdiği asker
lerin bir kısmı silâh atmaktan istinkâf etmiş ve Make
donya Komitesi de halen Nevrokop’u tahliye etmiş ise de 
havalî-i sairede elan icraî hükümet etmekte bulunmuştur.
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Makedonya Komitesi’nin maksad-ı hakikîsi henüz lâyıkiyle 
anlaşılmamış olmakla beraber hem hükümet-i hşzireye mu
halefet etmek ve hem de bu suretle Makedonya muhta
riyeti etrafında gürültü yapmak istedikleri görülmektedir. 
Bu sırada mezkûr komite Kırcaali havalisi' müslümanları- 
na da müracaat etmiş ise de komitenin fikir ve maksadı 
vuzuh ile görülememekte olduğundan teklif vaki kabul ede
memiştir.

Makedonya Komitesi hükümeti iskat gayesine vasıf ola
mayacaktır. Fakat hükümet Je onun faaliyetini tamamiyle 
imha edemeyecektir. Bin netice Bulgaristan’da başlamış 
olan harb-i dahilî devam edecektir. Neticede hangi ta
rafın ihraz-ı gaiebe edeceği tahmin edilememekle beraber 
önümüzdeki üç-dört ay zarfında Bulgaristan muhakkak ola
rak kanlı olayiara sahne olacaktır. Yukarıda arz ettiğimiz 
vehç ile hükümet hazıra çok zayıflamış olup sükûn ve sü
kûneti tesis etmekten acizdir. Fakat bunun yerine mevkii 
iktidara gelebilecek herhangi bir fırka veya blok bunlar
dan daha zayıf olacağı gibi çiftçiler hiçbir suretle mevkii 
İktidarı terk etmek istemeyeceklerinden dahilî harb belki 
komşuların da müdahalesini icab ettirecek surette devam 
edip gidecektir. Bulgaristan’da gerek madden ve gerek 
mânen en kuvvetli fırka komünistlerdir. Fakat bunlar şim
dilik Çiftçiler ile diğer burjuva fırkaları arasındaki müna- 
zaata seyirci kalmakta ve aralarındaki kin ve husumeti 
tahrik etmektedirler.

Her iki taraf kesb-i zaaf ettikçe Komünistler kuvvet 
kazanmaktadırlar. Fakat bunlar hiç bir fırka ile anlaşamaya
cakları ve esasen Balkan hükümetlerinin vaziyyet-i hazıra-1 
siyasîleri Bulgaristan’da bolşevizmin tatbikine müsaid bu
lunmadığı için bunların da mevki-i iktidara gelmeleri müm
kün değildir. Velhasıl Bulgaristan vaziyet-i dâhiliyesi ve 
fırka-i siyasiyenin ihraz teşkili itibariyle bugün fevkalâde 
gavail ve müşkülât içerisinde bulunup hariçten bir mü
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dahale vukubulmaksızın vaziyyetin tahvili ve umur-ü dâhi
liyenin tanzim edilmesi gayr-ı mümkündür. Halkın mâne- 
viyat ve ahlâkı fevkalâde sukut etmiş olduğundan her han
gi harbe taraftar hiç kimse bulunamaz. Esasen küçük 
mikyasta bile herhangi bir seferberlik Bulgaristan’da adim- 
ül imkândır. Seferberlik ilân edildiği gün bütün şiddetiyle 
ihtilâl başlamış olacaktır. Bunun içindir ki Istanbuliski harb 
fikirlerinden daima içtinap etmiştir. Bugün ellerinde yirmi- 
bin kadar hiçbir kıymet-i askeriyesi olmayan jandarma kı
lıklı askerleri vardır ki bunlar Rus, Sırp, Yunan hudutla
rına ve Bulgaristan dahiline yayılmıştır. Ve yalnız dahilî 
asayişi muhafazaya çalışmakla beraber buna da muktedir 
olamamaktadırlar. Velhasıl, Bulgaristan bugün hiç bir kuv
vet değildir. Ve daha belki iki üç sene için de bir kuvvet 
olmaktan uzak kalacaktır. Böyle oldukları içindir ki Istan- 
buliskj ahiren Avrupa’dan avdetinde kendi fırkasının hu
susî bir içtimaında bunu sarahaten söylemiştir. O fırka
dan olması hasebiyle Salim Bey’in de bulunduğu bu içti- 
mada Istanbuliski: Ingiltere’nin Bulgaristan’a kendilerine 
muavenet için müracaat ettiğini ve fakat vaziyyet-i dahi
liye itibariyle şimdilik bu teklifi kabul edemediğini ittihad 
ve ittifak için Sırbistan ve Romanya’ya istirhamkârane va
ki olan müracaata hükümet-i mezkûrenin adem-i kabûl ola
rak kabul edeceklerini söylediği halde yine red edildiğini 
velhasıl komşulardan hiç kimsenin Bulgaristan’a itimad 
ederek anlaşmak istemediğini.

Türkiye’ye gelince:
Türklerin dostluğundan bir fayda beklemediği gibi düş 

manlıklarından da korkmağa mahal olmadığını söylemiş
tir.

Sırbistan’a gelince: Bir taraftan Makedonya ve Kara
dağlıların, diğer taraftan Hırvatların ve BosnalIların müte
madi iftirak hareketleri ve arzuları muvacehesinde Sırbis
tan da oldukça zayıf bulunmakla beraber Şelânik’e aka-



* bilme* vakt ve fırsatını gözetmekten bir an fariğ olmamak
tadır. Sırbistan için bugün başlıca iki emel mevcuttur. Bi
ri SelâmVe inebilmek İkincisi de bülürı Bulgaristan’ı zi- 
yalığa ve şimendiferlerini idare etmekte olan (Pernik) kö
mür madenlerine mâlik olmaktır. SırbistanTn heman hiç 
bir tarafında kömür madeni bulunmadığı için Pernik ma
denlerine malikiyet Sırplar için çok hayatî bir ehemmiyet 
haizdir. Sırp hududuna pek yakın bulunan mezkûr ma
denlere er geç sahip olmak her Sırp ehl-i hükümetinin 
başlıca düşüncelerinden birini teşkil etmektedir. Fakat 
Sırplar bu gayelerine Balkanlarda herhangi bir dost ve müt
tefik kazanmaksızın muvaffak olamazlar. Makedonya me
selesi münasebetiyle Bulgarlara katiyyen itimat etmemek
te ve Bulgarların hergün müracaat ve istirhamlarını ke- 
mal-i şiddet ve nefretle red etmekte oldukları gibi Se- 
lâni’ç meselesinde Yunanlılarla anlaşmaları da mümkün de
ğildir.

Binaenaleyh, Sırplar için bunların haricinde bir müt
tefik aramak lâzımdır. Bu müttefik hem vaziyet-i dâhiliyesi
ni terhin ve tahkim nokta-i nazarından ve hem de maka- 
sıd-ı hariciyyesinin daha çok şehvetle istihsali itibariyle 
ancak Türkiye olabilir. Türkiye ile ittifak eden Sı bistan 
Ma'edonya’daki ve Bosna’daki Müslümanların... sadaka
tini kazanarak dahilde intisas çıkarmakta olan anasırı on
lara «stinad ederek ezr-bileceğini ve binaenaleyh vaziyet-i 
mosüns-i dâhiliyesini ıslah ve tanzim edeceği gibi ve Sırbis
tan ile Türkiye arasında bir kıskaç içerisinde kalacak olan 
Bulgaristan’dan da hiçbir suretle korkusu kalmayacaktır. 
Makedonya’da Müslümanları kazandıktan sonra Bulgar Ko
mitesinin faaliyetine hatem verileceği gibi Bosna’da kaza
nılan Müslümanlarla da Hıryatlar her vakit taht-ı itaatte bu
lundurulabilecektir. Şu mütalâat itibariyle Sırbistan’ın Tür
kiye’den bu yolda herhangi bir teklif beklemekte olduğu 
galip ihtimaldir. Uzatılacak dost ittifakı hararetle tutacak
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ve sıkacaktır. Hergün şekil ve rengini değiştirmek kabi
liyetinde olan Balkan ahval-i siyasiyyenin bugünkü vazi
yeti hakkinda komitemizin mütalâat ve mülâhaza.ını zat-ı 
Ali-i Kumandanlarına arz eylerim.

Ol babta ferman

Kâtib-i Umumî 

Doktor
Hikmet Feridun

Garbı Trakya Komitesi ile işbirliği halinde olan Bulgar 
Sobranya’sındaki Türk milletvekilleri Sofya’daki büyük 
devletler mümessillerine 18 Aralık 1918’de bir muhtıra 
verdiler(51):

«Namına idare-i kelâm etmeğe vazifedar bulunduğu
muz Garbî Trakya bilindiği gibi Mesta-Meriç, Deniz ve tak
riben 1912 târihindeki Eski Türk - Bulgar hududu ile çev
rili havaliyi ihtiva eder.

Halihazırda iki mutasarrıflığa ayrılmıştır: Gümülcine, 
Iskeçe, Eğridere, Paşmaklı (Ahi Çelebi), Kırcaali, Koşu- 
kavak, Ortaköy, Sofulu, Ferecik, Dedeağaç kazalarından 
mürekkep olan Gümülcine sancağı ile Karaağaç, Mustafa 
Paşa, Svilengrad, Dimetoka kazalarını ihliva eden Karaa
ğaç (Odrin) sancağıdır. Balkan Harbi’nden sonra Filibe 
sancağına ilhak edilen Devlen (Ropçoz) kazası ile, Ust- 
ruma sancağına mülhak Nevrekop kazasını coğrafî ve mil
liyet nokta-i nazarından Garbî Trakya’dan ad eyle-iz.

Garbî Trakya ahalisi, Türk ve Müslüman olmak üzere 
kesif bir kitleden, Rum ve Bulgarlar’dan müteşekkil bir

51 —  Tevfik Bıyıklıoğlu, age. Cilt, II, Sh. 37.
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ekalliyetten mürekkeptir. 1912 muharebesinde ahali-i mez- 
kûre bervech-i âtî miktarda idi:

Gümülcine kazasında 140.000 müslüman mevcuttu. Ka
zanın 265 köyünden yalnız Küçük Kozlu, Ûereköy, Sıçanlı, 
Manastır, Çadırlı, Karaağaç, Kuşlan!:, Hacılar köyleri (Se
kiz köy) hıristiyanlarla meskûndü. Iskeçe kazasında da yet
miş seksen bin müslüman vardı. Şehirin ekseriyetini müslü- 
manlar teşkil ediyordu. Gabrova, Yeniköy, Koyunköy kıs
men Bulgar ve Rumlarla meskûndü. Mütebaki köyler Türk- 
tü. Eğridere’de hepsi Islâm olmak üzere 40.000 nüfus var
dı. Davutköy’de yalnız 15 hıristiyan ailesi vardı. Darıdere 
kazasında kırk kırkbeş bin müslüman, merkezde topu to
pu üçyüz Bulgar, Paşmaklı’da (Ahi Çelebi) 45.000 müslü
man vardı. Yalnız Petkova, Çanak, Aşağı Zaykova, Karlı- 
kova, Luvac, Dereköy namlarındaki köylerin ahalisi Bul
gar’dı. Kırcaali’de bir tanesi Rum ve Bulgar olmamak üz
re 48.000 Türk, Koşukavak’ta 45.000 Türk vardı. Yalnız 
Avrem, Dudlu, Yörük, Küçük köyleri kısmen Türk değildi. 
Ortaköy’de 38.000 nüfus, kısmen merkezde, dört beş köy
de bir miktar Rum ahaliden ma’da kazanın ekseriyeti Türk- 
lerden mürekkepti. Sofulu’da 41.000 Türk vardı. Merkez 
ahalisinin ekseriyeti Rumiarda olmakla beraber kaza tama
men Türktü. Fereclk’te 21 000 Türk, Dedeağaç’ta 40.000 
Türk vardı. Yalnız Çobanköy, Yeniköy, Podima, Doğan- 
hisar, Yunuzdere, Çamviran ve Derbend köyleri Bulgardı.

Mustafa Paşa kazasında 20.000 Türk vardı. Hristiyan- 
ların en kesretli bulundukları bu kazada Rum ve Bulgar
ların sayısı 7.000’l geçmiyordu.

Nevrokop kazasında 97000 den ibaret olan nüfusun 
yalnız otuz bini Rum ve Bulgar’dı. Devlen kazasında 50-000 
Türk vardı. Bir tek Rum ve Bulgar yoktu. Dimetoka’da kırk 
elli bin nüfustan yalnız bir köyü Bulgar, altı yedi bin Rum 
ahalisi vardı ki minhayselmecmu 800.000 nüfusu olup bun
ların yüzde yedisi Rum, yüzde üçü Bulgardı. Bu suretle
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720.000 nüfus gibi kâhir bir İslâm ekseriyeti arasında 56.000 
Rum ve 24.000 Bulgar dağınık olarak yaşıyordu.

1912 Muharebesi esnasında ve muharebeden sonra 
Dimetoka’nın, Ortaköy’ün, Ferecik’in, Sofulu’nun, Mustafa- 
paşa’nın, hemen tamamen, Gümülcine’nin, Iskeçe’nin kıs
men ahali-i islâmiyesi Türkiye’ye hicret etmek mecburiye
tinde kalmıştır.

Takriben 203.033, ne baliğ olan bu müslüman ahali pek 
büyük bir sefalet içinde olup en büyük arzuları memleket
lerine dönmek merkezinde bulunduğundan müteaddit defa 
Mösyö Radoslavof hükümetine müracaat ederek bunların 
vatanlarına avdetleriyle yeniden iskân edilmelerini temin 
eyiemc-k üzere icra eylediğimiz teşebbüsat semeresiz kal
mıştır. Hattâ o sırada Bulgar hükümeti Garbî Trakya ahali-i 
islâmiyesinin adedini tenkis etmek maksadıyle muharebe 
esnasında Islâm ahali-i mahalliyesinden 28.000’ni silâh al
tına alarak askerlik hizmetlerini yapmak üzere Türkiye’
ye göndermiştir.

Bulgar hükümeti, bu gibilerin memleketlerine avdet 
etmelerine müsaade vermekten imtina etmektedir.

Türklerin hicretinden açılan boşlukları doldurmak üze
re Bulgar hükümeti bu zavallıların meskenlerien Make
donya’nın Bulgar mültecilerini iskân ettirmiştir. O suret
le ki Bulgar hükümetinin marifetiyle 1916 da yapılan is- 
tatistike göre Mesta ile Meriç arasında kâin havalinin
nüfusu bervechi âtidir:

Fener Patrikliğine mensup Bulgar 30.374
Eksarhlık hizibine mensup Bulgar 127.736
Islâm hizibine mensup Bulgar 72.846

Toplam : 230 956
Bulgara mukabil

Türk Müslim 136.772
Rum 9-600
Yahudi, Gagauz, Ermeni, Çingene, Arnavut 30.810



d»

Yukarıda Patrikliğe mensup Bulgarlarla, Islâm Bul- 
garlar sözü geçiyor. Bulgar hükümeti, Bulgarların nispetini 
fazla göstermek için bu ünvanlar altında Poıtıâklarla Rum
ları ithal ediyor. Bilhassa Ahi Çelebi’de, kesif bir kitle ha
linde bulunan Pomaklar Bulgar değil an asıl Turan ırkına 
mensup olup oldukça eski bir tarihte Balkanlara geıerek 
kendilerinden evvel o taraflarda yeıleşip islâvlaşmış elan 
kavimlerin lisanını almışlardır. Bunlaiin bir kısmı tanassur 
etmekle berber millî lisanlarını muhafaza etmişlerdir. 
Gagavuz ismini taşıyan ve şibih cezirenin şimalinde az 
çok bulunan bu Turanîler el’an Türkçe konuşmakla berde
vamdır. Pomaklar, Türk imparatorluğunun Ealkanlar’da 
tevessûü esnasında Islâmiyeti kabul etmiş ve vicdan-ı mil
lileri uyanık Müslüman Türk olup pek kuvvetli imanları 
vardır.

1912 Muharebesi esnasında Bulgar hükümeti, onları 
Bulgarlığı ve hristiyanlığı kabul etmeğe icbar eylemek is
tediği zaman irtidat etmektense en vahşî muamelelere ma
ruz kalmayı tercih etmişlerdir.

Silâhların tehdidi altında bir Bulgar ismiyle vaftiz edi
lebilenlere gelince: Bulgar tehlikesi zail olur olmaz İs
lâmiyet ve Türklüğe avdet etmişlerdir. Bulgar hükümeti, 
buna karşı ses çıkarmamaya ve Pomakların hristiyan is
miyle Bulgar olarak mukayyet bulund »'darı nüfus liste
lerini imha etmeye mecbur olmuştur. Ancak beş sene ev
vel, ceman eden ve herhalde malûm samileri bulunan bu 
vakayı Pomakların Türk ve İslâm bulunmak iman ve kana
ati kafiyesinde olduklarını ve Garbî Trakya ahalisini tâ
yin ederken en gayri kabili cerh surette ispat eder.

Bulgar hükümeti tarafından patriklik hizibine mensup 
Eulgarlar diye anılan Rumlara gelince: Onlardan bahset
mek salâhiyetimiz haricindedir. Milliyetlerini ispat etmek 
va~ires; kendilerine aittir. Bunları zikretmekten veoâne 
maksadımız Bulgar hükümetinin, Garbî Trakya’da iddia ey.
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Icdiği Bulgar ekseriyetinin hattâ kendi istatistiklerine isti
naden: .’e .

k<_.9.618 Müslümana mukabil;
127.753 nüfus gibi bir ekalliyetten ibaret olduğunu is

pat etmektir.
Esasen, Bulgar hükümetinin Bulgar nüfusu hakkında 

verdiği rakamlar, hakikata uygun olmaktan uzaktır. Bi
zim tetkikatımız neticesinde Makedonya’dan hicret eden 
Bulga.lar da dahil olduğu halde Garbi Trakya’nın Bulgar nü
fusu eC.OCO ni tecavüz etmez.

Türk ve Müslüman ahalisine gelince: yukarıda verdiği
miz adetler pek güzel ispat ediyor ki Türk ve İslâm nüfu
su Bulgar hükümehnin iddiası veçhile 200.000 den ibaret 
olmayıp 593-CCO’ni tecavüz eder. Zaten söylediklerimizin 
hakikata mutabık olduğu bitaraf bir kontrolla pek kolay 
tezahür eder.

Fakat, bu havalinin katiyyen Türk olduğunu ispat eden 
şey, 1LT3 de memleketlerinin Bulgaristan’a le, k olunduğu
na dair olan havadis üzrine ahali-i mahalliyenin aldığı 
vaziyettir. Eğer bu ahali Bulgar olsa idi istiklâllerini i’ân 
ile bir hükümeti muvakkate teşkil ederler miydi? Gaibi 
Trakya, ancak Türkiye’nin nesavihi üzerine arz-ı mutavaat 
ve Bulgar askerinin memleketlerine girmesine müsaade 
etti.

Se'ir cenap'arı, Harb-ı Umumî, mazlûm milletlerin tah- 
lisi muharebesi olarak ilân edildi. Bu ilânı kayıt ile Mös
yö VV.lson’un ortaya koyarak bütün muharip devletlerin 
kabul eylediği lâycmût prensiplere istinaden, biz, Gaıbî 
Trakya’nın mümessilleri Türkiye’ye hicret etmiş bulunan va
tandaşlarımızın memleketlerine avdet etmelerine müsaade 
verilmesini, mütalâa ve reyimizin sulh konferansında 
mecmu olmasını, mukadderatımızı taâyin etmek hususun
daki salâhiyetimizin tanınmasını talep ederiz.

Bu hak ve hürriyeti, hududu muayyen olan Garbî
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Trakya’da uzun asırlardan beri tavattun edfp ekser-i 
kahireye malik olmakla beraber millî hukukunu, kelimenin 
bütün mânâsıyla müdrik bulunan 700.0-30 Türk ve Müslü
man namına talep ediyoruz. Yukarıdaki maruzatımızı hükü
metinize hâkim olmak hakkını haiz olduğumuz hususunda
ki haklı metalibimize hükümetiniz nezdinde tercüman e.- 
manızı rica ve istirham eyleriz.»

Garbi Trakya Komitesinin çalışmaları çok geçmeden 
semeresini vermiş ve Batı Trakya itilâf devletleri adına 
Fransız kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Bunu fırsat 
bilen Batı Trakya Komitesi merkezini hemen (Ekim 1919) 
Gümülcine’ye nakletti ve çalışmalarını oradan yürüttü-

Ancak 22 Mayıs 1920 de Yunanlılar Batı Trakya’yı 
işgal etmeye başladı. Garbı Trakya Komitesi belki Yunan
lıları durdururuz düşüncesiyle Gümülcine’nin kuzeyinde 
Hemitli nahiyesinde bir «Batı Trakya Hükümeti» kurdu (27 
Mayıs 1920) fakat Yunanlıların buraları da ele geçirmele
ri üzerine Batı Trakya hükümet âzaları Bulgaristan’a ve 
İstanbul’a çekildiler.

Balkanlar'daki Türklerin istiklâl fikrine olan bağlılık
larını belirtmesi açısından, Batı Trakya’da yedi yıllık (Ey
lül 1913) bir aradan sonra kurulmuş olan bu ikinci Batı 
Trakya Hükümeti şu kişilerden oluşmuştu:

Başbakan: Peştereli Tevfik
Dışişleri Bakanı: Mahmud Nedim
İçişleri Bakanı: Haşan Tahsin (Argun)
Harbiye: Fuad (Balkan)
Adliye: Bekir Sıtkı
Evkaf: Gümülcine’li Mustafa Efendi(52).

Garbî Trakya Komitesi bundan sonraki çalışmaları
nı İstanbul’dan idare etti. Batı Trakya’yı işgal eden Yunan-

52 —  Tevfik Bıyıklıoğlu age. Cilt I, Sh. 141.
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lılara karşı da silâhlı, sabotaj hareketlerine girişti. O zaman 
basılı olarak yptıkları faaliyetleri anlatan bir bildiri aynen 
şöyledir{53)r

«GAREÎ TRAKYA’YI İSTİLA EDEN KUVAYI 
MÜTESALLATAYA KARŞI YAPILAN İCRAAT

1 —  14 Eylül 1921: Kaleli Burgaz ile Karaağaç şimen- 
düfer hattı arasında bir köprü, bazı küçük rayların tahri
bi, hat etrafındaki telgraf hududunun kat'ı.

2 —  Teşrin-i evvel 1S21: Bük şimendifer hattı civa
rında sekiz metrelik bir köprünün tahribi.

3 —  2 Teşrin-i evvel 1921: Drama iie Nusratlı köyü 
arasındaki birinci şimendüfer köprüsünün bir ayağı tama- 
miyle tahrip ve köprü hedm ile telgraf hududu tahrip edil
miştir.

4 —  10 Teşrin-i evvel 1921: Bümülcine ile Çoban köy 
arasında üç metrelik bir şimendüfer köprüsü tahrip edil
miştir.

5 —  25 Teşrin-i evvel 1921: Bük Şimendüfer köprüsü 
civarındaki birinci tüneliik kısmen tahrip edilmiştir.

6 —  2 Teşrin-i sâni 1921: Karaağaç ile Kaleli arasın
daki şimendüfer köprüsü tirenin hareketinden evvel anî 
tahrip olunarak tiren suya düşürülmüş, iki makine ile onaltı 
vagon tahrip edilmiştir.

7 —  29 Kânun-i sâni 1922: Okçular ile Hüseyin Köy 
arasındaki bir şimendüfer köprüsü tahrip edilmiştir.

8 —  19 Mart 1922: Dedeağaç’a giden tirenin Çoban- 
köy yokuşunu çıkarken bomba ile tahribat yapılmıştır.

53 —  Dr. Himet Feridun Arda dosyası. Tıpkıbasıma bak,
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9 —  20 Mayıs 1922: Drama ile Nusratlı Köy arasında 

ikinci defa şimendüfer köprüsü tahrip edilmiştir..
10 —  10 Haziran 1922: Drama ile Eük arasında küçük 

bir şimendüfer köprüsünün tahrip ve onaitr kişilik bir Yu
nan müfrezesiyle edilen müsâderede düşmana iki maktul 
verdirilmiştir.

11 —  4 Ağustos 1922: Baduma-Kcse Mecid arasında 
tirene taarruz ve küçük bir şimendüfer köprüsünün tah
ribi.

12 —  15 Ağustos 1922: iskeçe şimalinde dört Yunan 
neîe/i itlaf edilerek sekiz mikârı hayvanı iğtinam edilmiştir.

13 —  20 Ağustos 1922: Kızılcaköy şimendüfer istas
yonunun tahribi.

14 —  5 Eylül 1922: Sofulu-Karapınar şimendüfer köp
rüsünün tahribi ve tirene ateş edilerek vagonlar içindeki 
Yunan efradından sekiz neferin itlâfı.

15 —  5 eşrin-i sâni 1922: Bük ile Hüseyin arasında 
küçük bir şimendüfer köprüsünün tahribi ve hat güzer
gâhındaki telgraf hududunun tahribi.

16 —  21 Teşrin-i sâni 1922: Çalaperdi, Şahin, Memko- 
va köyleri basılarak altıncı Yunan alayının birinci bölüğü 
kumandan, zabitanı ile birlikte tamamen imha edilip bilu
mum techizatıyle iki Hcçkins makinalı tüfeng ile bir otoma
tik ve bir bomba tüfengi, on sandık cephane, bomba, tele
fon makinesi, santral ve onaltı mikâri hayvanı ma teçhizat 
iğtinam edilmiştir. Şahin’de yüzü mütecaviş Yunan neferi it
laf edilerek askerî barakalar ihrak edilmiştir. Memköv ve 
Ilıca köyünde zabit te dahil olduğu halde S nefer itlâf t  i- 
m iştir.

17 —  Teşrin-i sâni 1922: Bük iie Nusratlı arasında Koz
lu Kcy altında tirene taarruz edilerek Yunan efradından se
kiz maktûl ve üç mecruh verdirilmiştir. Telgraf hududu tah
rip edilmiştir.

18 —  24 Teşrin-i sâni 1922: Beynikli-Merhamlı istas
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yonları arasında ufak bir şinçıendüfer köprüsü' tahrip eçly- 
iTiiştiı". .

ı9  —  Teşrin-i sâni 1922: Dedeağaç civarında Hırka 
istasyonu ve istasyonda bulunan tiren basılarak yirmiyi 
mütecaviz Yunan neferi itlâf edilmiştir.

20 —  Yassiören basılarak tütün Yunan müfrezesi 
imha edilmiştir.

21 —  Teşrin-i sâni 1922: Ferecik-ilıca köy arasında 
ufak bir şimendifer köprüsünün tahribi.

22 —  3 Kâânun-ü evvel 1922: Drama şarkında Nus- 
ratlı köy civarında hat boyundaki telgraf hududunun 
tahribi.

23 —  6 Kânun-ü evvel 1922: Drama şimalinde Redi- 
baş köyünde düşman karakoluna baskın yapılarak iki 
maktûl verdirilmiştir.

24 —  13 Kânun-ü evvel 1922: Dedeağaç şimalinde 
Doğan Hisar- ile Deıbend arasındaki Çepelkaya civarın
da bir Yunan karakolu basılarak iki nefer itlâf edilmiştir.

23 —  15 Kânun-i evvel 1S22: Hırka şimendifer istas
yonu ile Baduma-Hırka hattı güzergâhında bulunan bilu
mum postalar b'asılmış, Baduma’dan Hırka’ya gelmekte 
elan tirene ateş edilmiş ve yine ayni hat üzerinde kü
çük bir şimendüfer köprüsü tahrip edilerek onbeş nefer 
itlâf edilmiştir.

Resmî Mühür

Trakya ihtilâl Komitesi 
(Mühür, Yunanca, Bulgarca ve Türkçe’dir)»

Yukarıdaki belgede yer alan mühürden de anlaşıla
cağı üzre Garbi Trakya Komitesi «yeraltı» faaliyetlerde 
bulunarak bir ihtilâl komitesi gibi de çalışıyordu. Çalış
malarına bir resmiyet kazandırmak amacıyla, 25 Nisan 
1922 de komite Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiye
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ti’ni kurdu ve çalışmalarını bundan böyle bu isim altında 
yürijcttü. Hükümete bildirilen ve müsaadesi alınan cemi
yetin esas nizamnamesi şöyledir(54):

«Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Ni
zâmnâmesi:

Madde 1 —  Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
namıyle bir cemiyyet-i siyasiyye teşekkül etmiştir.

Madde 2 —  Cemiyetin Türkçe ve Fransızca bir mühr-l 
resmisi vardır.

Teşkilâtı:
Madde 3 —  Cemiyetin şimdilik İstanbul’da bir merkez-i 

umumisi vardır.
Madde 4 —  İstikbalde icab-ı hal ve zamana göre vi- 

lâyatda ve Garbi Trakya’da da şubeleri te’sis edilecektir.
Madde 5 —  Merkez-i umumî hal-i hazırda beş zat- 

dan mürekkeptir.
Madde 6 —  Beş zattan üçü faal bir halde olup heyet-i 

faaleden biri kâtibdir. Mühr-i resmi kâtip nezdindedir. 
Merkez-i umum-i azasından biri veznedardır.

Madde 7 —  Heyet-i faale merkez-i umumî namına 
tanzim edilen muhtıralara ve notalara vaz-ı imza ettik
leri gibi mühr-i resmiyi dâhi vaz’ etmeğe mecburdurlar.

Madde 8 —  Bilumum evrakın heyet-i fa’aleden lâakaf 
iki zatın imzasını ve mühr-i resmiyi havi olması lâzımdır- 
Her gûna teşebbüs ve müracaatlar ancak bu şekilde mu
teber olacaktır.

Madde 9 —  Cemiyetin kâtip ve veznedarı ve hey’eti 
fa’alesi şimdilik fahriyyen ifay-ı vazife edeceklerdir.

Madde 10 —  Cemiyetin, teberruat ve sarfiyatına ait 
veznedar tarafından tutulacak bir defteri bulunacaktır. 
Merkez-i umumî, heyet-i umumîye halinde her ay başı bunu 
kontrol edecektir.

54 Dr. Hikmet Feridun dosyası.



Madde 11 —  Yirmi liraya kadar sarfiyat Heyet-i fa
ale kararıyle yapılır. Daha fazlşşı için .merkez-i umumi
nin karacı lâzımdır.

Madde 12 —  Her gûnâ sarfıyyat bir makbuz mukabilin
de olacaktır: Bilâ makbuz vukubulan sarfiyyat merkez-i 
umumice baklel müzâkere kabuf edilir ise işbu keyfiyye- 
t;n âzanın imzalarıyle tasdiki lâzımdır.

Madde 13 —  Her gûna teberruat mühr-i resmiyi ve 
veznedar ile kâtibin imzalarını hâvi bir makbuz mukabi
linde kabzedilecektir.

Madde 14 —  Merkez-i umumiyi şimdilik beş zattan 
ibaret olan mümessiler teşkil etmekte ise de cemiyyetin 
Hükûmet-i Osmaniyye tarafından tasdikinden itibaren üç 
aya kadar gazetelerle i’lân edilmek suretiyle ve bütün 
Garbı TrakyalIların da’vetiyle vukubulacak bir içtima’da 
re’y-i hafî ile merkez-i umumî azaları bir sene için in- 
t;hab edilecektir.

MAKSADI

Madde 15 —  Cemiyetin maksadı Garbî Trakya mu- 
kadderat-ı siyasiyyesinin nizamnâme-i dâhilide tâyin ve 
tasrih edilen hudud dâhilinde ahalinin re’yine müracaat 
edilmek suretiyle tâyin ve tesbitini te’mindir.

Madde 18 —  Cemiyet bu maksadı te’min için hukuk 
ve vesait-i meşrua ve muslihaneye müracaat suretiyle 
çalışacaktır.

Madde 17 —  Garbî Trakya’ya ait istatistikleri, hari
taları ihzar ve vesaik-i lâzımeyi cem’ederek mes’elenin 
âdilâne bir şekilde halli için işbu vesaik ile düvel-i mu- 
azzamaya ve alâkadar mehafil-i siyasiyyeye müracaat ede
cektir.



T

Madde 18 —  Cemiyyet, mahiyet-i ihtiiâliyyeyi haiz hiç 
bir teşebbüsü l<abul ve icra edemcz(55). Yalnte lâzım ge
len maksat ve mehafili gâh, şifahen ve gâh tahrirî bir su
rette notaları ve muhtıraları ile-tenvir v e , ihkak-ı hak et
meğe çalışacaktır.

Kemal, Arif, ihsan, İbrahim, Dek, Hikmet Feridun, Ha
şan Tahsin, Mehmet Servet, Ahmet Esat.»'

Çalışma şekillerini ve esas gayelerini açıkladıkları iç 
nizamname ise şövledir(53):

«Nizamnâme-i Dahilî

Madde 1 —  On bir kişiden ibaret olan merkez-i 
umumî ictima’larında altı zat bulunursa içtima akd ve 
mukarrerat ittihaz olunabilir.

Madde 2 —  Ekseriyet-i mutlaka ile akd-i içtima edi
lebildiği gibi yine mevcud âzanın ekseriyyet-i mutlaka- 
sıylo mukarrerat ittihaz edilebilir.

Madde 3 —  Heyct-i faale lüzum görürse veya âza- 
dan üç kişinin imzasıyla verilen bir takrir ile içtima ta- 
leo edilir ise merkez-i umumî içtima akd ve mukarrerat 
ittihaz edebilir.

Madde 4 —  Gerek merkez-i umuminin ve gerek he- 
yet-i faalenin bil-umum mukarraratı bir deftere kayd ve 
umum âza tarafından imza edilecektir.

Madde 5 —  Karar defteri kâtip tarafından, hesabat 
defteri veznedar tarafından tutulacaktır. Bu defterlerden, 
onlar mes’uldürler.

55 —  Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ihtilâl mahiyetindeki teşeb
büs ve çalışmalarını «Garbi Trakya İhtilâl Komitesi» namı altında yü
rüttüğü dernek dosyasındaki bir çok belgelerden anlaşılmaktadır.

55 —  Dr. Hikmet Feridun Arda dosyası.
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Madde 6 —  Cemiyet namına gelen bilumum evrak 
kâtib tarafından kabul ve hıfz edilecektir. Kâtibin evrakı 
açmağa se'âbiyc'd vardır, Kâtip, görmeksizin diğer hiç bir 
âza evrakı açamaz. Kâtip her içtima’da o güne kadar varid 
olan kâffc-i evrakı heyeti umumiyyede okumağa mecbur
dur. Muhteviyatının müsta’celen tedkik vo müzakeresi icab 
eden evrak var ise heyet-i faale arkadaşlarıyla ba’de! mü
zakere heyet-i umumiyyeyi içtimaa davet edebilirler.

Madde 7 —  Resmî makamata vukubulacak bilûmum 
müracaatlar için heyet-i faaleden lâe.kal iki zat beraber gi
decekleri gibi tahriri müracaatların umumunda da mühr-i 
resminin ve lâakal iki zatın imzası bulunmak meşruttur. 
Ancak heyet-i faale vereceği salâhiyetle yalnız bir zatı 
dahi müracaat ve temasa sevk edebilir.

Mad.'e 8 —  Hiç bir mazerete müstenid olmayarak sıra 
ile dört içtimada bulunmayan âza müstafî ad ve yerine 
merkez-i umumîce tensib edilecek diğer bir zât da’vet 
edilecektir.

Madde 9 —  Memalik-i ecnebiyyeye bir heyet i’zamı 
icab ederse merkez-i umûmide ba’del müzakere heyeti 
murahhasaca tefrik ve intihab edilecektir.

Madde 10 —  Cemiyetin gayesi sarkan Meriç nehri, 
garban Ustruma suyu şimalen 1812 Bulgar harbinden ev
velki Türk ve Bulnar hududu ve cenuben denizle muhat 
elan mıntıkanın ahalisinin re’vine müracaat suretiyle mu
kadderat-! siyasiyyesinin ta’yin ve tesbittir.

Madde 11 —  Heyet maksad-ı siyâsisini istihsal et
tikten sonra Garbî Trakya dâhilinde umum ahalinin mu
rahhaslarından mürekkep bir kengre da’vet ederek bu 
kongre huzurunda mesai ve faaliyetini izah edecek ve işbu 
kongrede tezahür eden fikir ve emele göre ya vazifesinin



hitama erdiğini söyleyerek dağılacak veyahud kongrenin 
ekseriyyet-i âra ile verdiği karar mucibince başka bir isti
kamette çalışarak memleketin inkişaf ve terakkisine hasr-ı 
mesâi edecektir. , • ..

Madde 12 —  Ta’limatname ahkâmına riâyet etmeyen 
ve cemiyetin esrarını husamamıza fayda verecek şekilde 
fâş eden âza merkez-i umumide ictivâb ve ba’del müza
kere hakkında bir karar ittiha? edilecektir.

Madde 13 —  Bilumum Garbi TrakyalIlar cemiyyetin 
âzav-ı tabiisindendir.

Madde 14 —  letima’larda kâtib riyaset vazifesini ya
pacaktır.

Madde 15 —  Mcrkez-i umumî âzaları: Doktor Hikmet, 
Arif, Dokt. Tevfik, Tahsin ve Hüseyin Sabrı' Beylrlee Ser
vet, İbrahim, Isa. Es’ad, Ihsan ve Kemal Beylerden ibaret
tir.

Madde 16 —  Heyet-i faale Doktor Tevfik, Tahsin ve 
Doktor Hikmet Beylerdir.

Dr. Hikmet Feridun, Kemal, Arif, İhsan, İbrahim, Meh
met Sermed, Ahmet Esat.»

Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Batı Trakya’
nın Yunanlıların elinde kalmaması için yoğun çabalar sarf 
etti. Bu cemiyetin faaliyetlerini, derneğin genel sekreteri 
Dr. Hikmet Feridun (Arda) un cemiyet dosyasındaki belge
lerden tâkip edelim:
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Belge. No: .1

10 Mart'Cuma 38 (1022)

İbrahim Bey, Moktor Tevfık Bey, Yusuf Bey, Tahir 
Bey, Dr. Hikmet Bey, Tahsin Bey ve Ihsan Bey;

1 —  Heyet bâlâdaki şekilde bilictima’ Yusuf beyin ri
yaseti altında müzakeratta bulunmuş, İbrahim, Dr. Tev- 
fik, Hüseyin Sabri, Galip, Yusuf beylerin .Garbî Trakya hu
kukunu müdafaa etmek üzere Avrupa’ya murahhas ola
rak iğramına karar verilmiştir.

İmzalar

Belge No: 2

14 Mart Pazartesi 38
Dr. Tevfik, Arif, Kemal, İbrahim, Yusuf, Dr. Hikmet, 

Tahsin, Ihsan, Rıza Beyler:
Heyet-i murahhasanın talimatı mes’elesi müzakere edil

miş ve âtideki mevad karargir olmuştur.
1 —  Heyet-i murahhasadan hiçbir ferd rey-i haddiyle 

başlı başına bir teşebbüs yapamaz.
2 —  Her teşebbüs ve hareket mevcud heyet-i murah- 

hasaca ba’del müzakere ekseriyetle karar verildikten son- 
*a  tensib edilecek arkadaşlar tarafından yapılacaktır.

3 —  Bazı hususatta nisavi hasıl olur ise o vakit Yusuf 
Kemal Bey’in reyine müracaat edilerek iltizam ettiği nokta-i 
nazar ta’kip edilecektir.

4 —■ Lâ akl haftada bir defa İstanbul’daki heyete 
vaziyet ve teşebbüsat hakkında rapor gönderilecektir.

5 —  Heyet-i murahhasa gaye dahilinde tensip ede
cekleri her teşebbüs ve faaliyeti yapmağa salâhiyettardır- 
Jar.

6 —  Garbî Trakya’da tahkikat icrası kabul edildiği tak-
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ciirds İstanbul’daki rüfekadan bir kişinin tahkik‘ heyetine 
iltihakına çalışılacaktır.

7 —  Plebisit va tahkikat Yunan ve Bulgar kuvvetleri
nin memleketi tahliyelerinden sonra yapılabilir.

b  —  fisyet-i murahhasaya para-,irsaı1 icap ettiği tak
dirde İstanbul’daki heyet para tedarik ve irsaline çalışa
caktır.

9 —  Mandata hükümetini ancak halk ta’yin eder.
10 —  Yunan ve Bulgar heyetleri tarafından müracaatlar 

vaki’ olursa temas ve müzakere İstanbul heyetine havale 
edilecektir.

11 —  Heyet-i murahhasaya başka zatın ilâvesi icab 
eder ise İstanbul heyetinin müttofikan vereceği karar ile 
iğrem olunur.

12 —  Her evrakın bir sureti çıkarılacak ve İstanbul 
Heyetinin evrakı arasında mahfuz olacaktır. Mühür istan- 
tanbul Heyetine verilecektir. Kâtip nezdinde bulunacaktır.

İbrahim - Haşan Tahsin - Kemal - Dr. Hikmet - Yu
suf - Dr. Tcvfik - İhsan.

Numra
1

Behe No: 3

Yusuf Kemal ve İzzet Paşa’ya yazılan mektup:

16 Mart 338 (16 Mart 1922)

Garbı Trakya namına teşebbüsat ve faaliyet-i siyasiye- 
de bulunmak üzere Dr. Tevfik ve biraderi Yusuf Beyler 
Paris’e hareket etmişlerdir. Mümaileyhüm istanbul’dak' 
Garbî Trakya meıkeziyesinin malûmatı olmaksızın evvel
den İstanbul Hariciye Nezareti nezdinde Avrupa’ya iğram 
edilmesi arzu edilen iki zata tahsisat i’tasını taiep ve iğ- 
ramı mutasavver zevat hareket etmek üzere kendi isim-
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leıini itâ etmişlerdir. Hariciye Nezaretinden iki kardaş ol
duklarını saklamak suretiyle mebadide h.'lekârlık yapan 
bu arkadaşlar tahsilatı ba’delahz ve pasaportlarını kim
seye i:is ettirmeksizin ba’del ikmal birgün heyetimiz huzu
runda alelacero hareketleri lüzumundan bahisle, tah
sisatlarını aldıklarını ve pasaportlarının hazır bulunduğun
dan bahs etmişler ve heyetimizden bu hareketi tasvip ka
rarı I j ' . e p  etmişlerdir. Heyetimizce devr-i devran muza-' 
kere edilen bu talep bu kadar vahim ve fevkalâde bir 
zamanda harice ve dahile karşı Garbî Trakya hukuk ve 
menafiini ızrar edecek ihtilâfata meydan bırakmamak için 
kabul edilmekle beraber Garbî Trakya namına yamız iki 
kardeş lisanından sâdır olacak müdafaat ve beyanat, mu- 
hasımlarımızın birçok itirazatrnı mucip olabileceği için Gar
bi Trakya’nın mümtaz ve herkezce maruf üç zatı daha 
tevfîk etmeyi taht-ı karara almış idi. Kendi masraflarıyle 
bu vazife-i milliyenin ifasını kabul eden bu arkadaşlar 
hazırlanmakta iken Dr. Tevfik ve biraderi Yusuf Beylerin he
yetimizi haberdar etmeksizin ve murahhaslar için ihzar 
edilen talimatnameyi ve vesaik-i saireyi almaksızın heye
timize ait bazı evrak ve mübürü dahi beraber a'arak’, 
firar edercesine hareket ettiklerini istihbar ettik. Bu anî 
ve fiıarî hareket kendilerini takviyeden başka bir şey dü
şünmeyen heyetimizi şüphe ve hayret içinde bıraktığı gibi 
mebadisinden beri esrarengiz bir mahiyeti muhafaza eden 
şu seyahat-i garibe büsbütün itimadımızı selb etmiş bu
lunmaktadır. Garbî Trakya’dan yirmi beş sene evvel infi- 
kâk etmiş olup, uzun müddetten beri İstanbul Recî me
murluğunda bulunan Yusuf Beyi ve yine bir çok seneler ev
vel Garbî Trakva’vı terketmiş bulunan Dr. Tevfik Bern Gar
bî Trakya ahalisi kendilerine bir müracaat vaki oldukta ta- 
mmavacakları cıibi bcHe gayri maruf eşhasın Garbî Trak
ya namına hareketi belki halk arasında endiseve de mu- 
cib olabilecektir. Binaenaleyh bir haftaya kadar Garbî
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Trakya’yı bîhak temsil eden maruf bazı zevatı Paris’e iğ- 
ram edeceğimiz cihetle bugün hiç bir surette kendilerine 
itimadımız kalmayan bu iki kardeşin hakkımızın ihraza- 
tına meydan kalmamak için faaliyetlerine müsaade edil
memesini ve arkadaşlarımızın oraya 'muvâsılatlarını müte
akipte kendilerinin tahsisatlarının kafiyle İstanbul’a iade
lerini istirham eyleriz efendim.

Belge No: 4

Paris 24 Mart sene 1338 (1922)

Kardeşim
Konferansa verilmek üzere gelir gelmez ihzar ettiği

miz bir noktayı vermezden mukaddem her iki heyet ile gö
rüştük ve tensipleri üzerine konferans reisi ile İtalya ve 
Ingiltere hariciye nazırlarına bizzat giderek verdik. Mezkûr 
notanın kopyası leffen gönderilmiştir. Konferansın progra
mı evvelce ihzar edilmiş olduğu için bu konferansta bizim 
mesele, program haricinde kaldığından şimdilik mevzuuba- 
his edilemeyeceği şifahen beyan edilmekle beraber nazarı 
dikkate alınacağı da söylenildi. Garbî Trakya’da rey-i 
âmm’a müracaat edilmesini yalnız Türklerin değil Rum ve 
Bulgarların dâhi arzu ettiklerini şifahen de anlattık.

Garbî Trakya, Bulgar idaresi altında iken Bulgarlardan 
zulüm gören Türklerin İstanbul’a hicret ettiklerini ve bina
enaleyh Yunan idaresi aitına geçince muhacirinin tekrar 
me’valarına avdet etmiş bulunduklarını ve bunun da ahali
nin Yunan idaresinden memnun olduklarına delil bulundu
ğunu Atina hükümeti düvel-i i’tilâfiyeye bildirmiş biz de bu
na karşı şu cevabı verdik: «Yunanlılar Trakya’yı işgal et
mezden evvel düvel-i i’tilâfiye namına muvakkata-i hükü
met te’sis ettiği zaman bu muhacirinden bir cüz-i kalili
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mo’va’iarına avdet etmiştir. Bugün ise memleketlerinin ha
licinde kalan tpiçaregânın megalarına avdet etmesi şöyle 
dursun, Yünah. zulm ve idaresi altında'inlemekte olanlar 
bile me’va ve meskenleri Yunanlılar tarafından cebren terk 
ettirilerek hudud hariei*edflmektedir. Ferd-i vahid yoktur ki 
bu idareden memnun Olsun.» Şu ifademiz hakkında aynen 
not alınmıştır.

Ankara heyeti buradan hareket etti. Burada mümessil
Ferid Beyle ve Nâöı Beyle hemen her gün görüşüyoıuz- 
Ve her hareketimizi bu zevata bildirmeden yapmıyoruz. Bu
nu söylemeğe zaten hacet yoktur. Ayni zamanda İstanbul 
heyetiyie görüşmekten hali kalmamaktayız ki esasen düs
tur hareketimiz de budur. Perşembe günü İzzet Paşa haz
retleri de hareket buyuracaklar.

Burada gayet süratle rical-i siyasiyye iie temasa gel
dik ve kendilerinden ümidimiz fevkinde hüsnü kabul gör
dük. Kont Isforça’ya da mektup yazarak (randevu) talep 
ettik. Görüştüğümüzde ayrıca tafsilât veririz. Şimdi de Fran
sız (Millî Koloniye) med’uyuz. Bize yazılan davetnamede 
yemekten sonra bizim meseleden bahs edileceği beyan 
edilmektedir.

Burada ulûm-u siyasiye mektebi konferansı salonun
da Yunanlıların Trakya’da ifa ettikleri mezalim hakkında 
bir konferans vermek teşebbüsünde bulunuyor ve bu mek- 
tebte bir iki zatı tanımakta olduğumuz için buna muvaf
fak olacağımızı ümid ediyoruz.

Şimdilik işlerimizle pek ziyade meşgul bulunuyoruz. 
Fazla malûmat verecek vaktimiz yoktur. Sana yazdığımız 
mektuplarımızı arkadaşlara okumanızı rica ederiz. Vakti
miz müsaid olsaydı notaların tercümesini takdim edecek 
idik. Siz artık orada tercüme ettirir ve arkadaşlara okur
sunuz. Rüfekaya mahsus selâm eder ve ayrıca sizin de 
gözlerinizden öperiz.

Tevfik Nihad



Biradere de bu babta malûmat vermenizi ve ayni ra
manda telefonla kendisine sıhhatte olduğumuzu bildirme
nizi ve çocukları rahatsız bırakmış idik bunlar da ne hal- 
oe ise bize bildirmesini söylemenizi rica ederiz. Geldik 
geleli ne ondan ne de sizden mektup bir şey alamadık. 
Rica ederiz biradere telefon ettiğinizde mektup yazmasını 
da söyleyin.

Belge No: 5

Batı Trakya Müdafaai Hukuk 
Komitesi

Paris, 24 Mart 1922

Yunanlılar Batı Trakya'ya ayak bastıkları günden beri, 
Ekselânslarının da bildiği üzere müslümanlara her fırsat
ta eziyet etmekten sıkılmadılar.

Yunanlılar Gümülcine ve Iskeçe’nin müslüman halkı
na karşı haksız vergi toplama işlemlerini ağırlaştırdıkla
rından, Komitemiz Ekselanslarına bu kötülüklerin ayrıntılı 
bir listesini iletirken bir defa daha medeniyetin ve insan
lığın koruyucuları Müttefik Kuvvetlere bu tahammül edil
mez olaylar münasebetiyle başvurmakta ve Ekselansları
na aşağıdaki hususları belirtmeyi görev sayar:

Neuilly Andlaşması gereğince Müttefik Kuvvetlere ve
rilen Batı Trakya’yı Yunanistan işgâl etmiştir; bu işgâl 
Müttefiklerin müsaadesi altında ve hiç bir hükümranlık 
hakkına sahip olunmaksızın yapılmıştır. Bu müsaadenin 
kaynaklandığı düşünce Müttefiklerin Yunanistan’ın kendi
sine gösterilen güvene lâyık olacağı ümidi idi. Maalesef 
bugüne kadar Trakya’da meydana gelen ve gelmekte de
vam eden olaylar ve zulüm hiç bir Itirâza yer kalmaksızın 
Yunanistan’ın kendisine gösterilen güvene lâyık olmadığı
nı ortaya koymuştur.



Ekselânslanna takdim etmek şerefinç eriştiğimiz önce
ki muhtıralarımızda belirttiğimiz gibi, Türklerin büyük ve 
ezici çoğunluğu teşkil ettiği bir ülkenin asıl ve meşru sa
hiplerine danışmadan, medeniyetin ve insanlığın kabul ede- 
miyeceği zulüm ve vahşet sahibi olan Yunanlılar gibi bir 
halka terkedilmesi asla doğru olamaz. Nâmına konuştu
ğumuz Trakya halkı, yani barışçı ve mâsum Türkier, her 
gün ve her an kendilerine uygulanan duyulmamış Yunan 
zulüm ve vahşetinden son derece rahatsız olmaktadır. 
Bir çok defalar müslüman halkın şerefine, hayatına ve 
mallarına karşı uygulanan kötü kasıtların son bulması hak- 
kındaki müttefiklere medeniyet ve insanlık nâmına yaptı
ğımız ricalar hiç bir cevap bulamadığından Trakya halkı 
üzerinde derin ve acı bir etki bırakmıştır.

Başka halklar için bir adalet hareketi olarak tanınan 
plebisit, önce Yunan kuvvet ve yönetimi çekildikten son
ra Batı Trakya’da uygulandığı takdirde Komitemiz, Yunan 
yönetimi lehine bir tek oy çıkmayacağı kesin inancı için
dedir.

özet olarak,

Yunanlılar tarafından uygulanan dayanılmaz baskının 
devamı ve halkın kapıldığı ümitsizlik Batı Trakya’da kısa 
sürede kanlı olayların patlak vereceği endişesini yarattı
ğından Komitemiz bir defa daha Müttefik Kuvvetlerin Ba
tı Trakya ile hiç bir tarihî veya hukukî bağı olmıyan ve 
milliyetler prensibi bakımından hiç bir hakkı olmıyan meş’- 
um Yunan yönetimini kaldırmasını rica eder; bunun yeri
ne. daha önce olduğu gibi, o bölgede Fransa’nın nâki- 
miyetinin geçici olarak kabulüne (işgâl masrafları Batı 
Trakya tarafından karşılanacaktır) veya Fransa olmadığı 
takdirde, kesin bir karar alınıncaya kadar bir başka Müt



tefiK Kuvvet tarafından, işgâline karar verilmesini rica eder. 
Böylece yüz bin kişiyi aşkın barışçı bir halkın şerefi, ha
yatı ve malları kurtarılmış olacaktır.

•;i Delegeler

Doktor Tevfik Yusuf

Belge No: 6 

' Kardeşim Tahsin Bey,
Bundan evvelki yazdığımız mektupta verdiğimiz birinci 

notanın bir suretini size göndermiş ve tafsilât da vermiş 
idim. Bu gün de bir ikinci nota tevdi ettik. Bunun da su
reti leffen gönderilmiştir. Şarki Trakya’nın kurtulmak ih
timali çoktur. Buranın kurtulması Garbi Trakya’nın da 
Muhtariyet idareye mazhariyetini teshil edeceği me’mul- 
our. Bununia beraber Garbi Trakya’nın vaziyeti biraz maz
lum görünüyor. Fakat kat-ı ümid edecek bir şey olmadığı 
da mehafil-i siyasiyyeden bize sıkı sıkıya beyan ediliyor. 
Eurada düvel-i i’tilâfiye mehafelinde hüsnü kabule maz- 
har olduk. Verdiğimiz notaların nazarı dikkate alınacağına 
dair son günlerde vaad de aldık. Rical-i hükümet ve ri- 
cal-i siyasiyye ile burada süratle temasa muvaffak ol
duk ki bu da Cenab-ı hakkın lütuf ve keremidir. Burada 
her iki heyetin de fikir ve mütalâalarını aimak üzere kâh 
gece kâh gündüz kendilerini görmekten hâli kalmadık. Ez
cümle Tan Gazetesini elde etmeğe muvaffak olduk ki bu 
da mühim bir şeydir. Eski ahbablarımdan biri de DE BA 
Gazetesi muharriri imiş, onu da yarın görüp meselemizi an
latacağım. Tan’ın ser muharriri ve sahip ihtiyazı bizi kabul 
ederek kendisiyle müteaddid defalar görüştük. Kendisi me
bustur ve büyük bir nüfuzu da vardır. Fırsat düştükçe



Garbî Trakya mesailesinden bahs edeceğini ve her hu
susta Garbî Trakya'nın halâsı için çalışacağını vaad eyledi 
ve isimlerimizi defterine kayd etti.

Gönderdiğimiz notaların mealinden meseleyi anlamış 
olacağınız tabiidir. Meşguliyetimiz pek çoktur. Daha taf
silâtlı bir şey yazamadığımdan kusura bakmayın. Sıhhatte
yiz. Biradere telefon ediniz. Çocuklar rahatsız idi. Ne hal
de iseler bize yazmasını tavsiye edersiniz. Arkadaşlara 
selâm ederek şimdilik bu kadarla iktifa ederim azizim.

29 Mart 338
Tevfik

Paris, Londra ve Roma ayan ve mebusan riyasetlerine 
de müracaat edilmiştir.

Tevfik

Belge No: 7

No. 16 Paris 29 Mart 1922

Delegeler Doktor A. Tevfik Bey ve Yusuf Ziya Beyden 
Ekselânsları Mösyö Poincarâ’ye (Konferans Bakanlar 
Konseyi Başkanı)

Ekselâns,

Batı Trakya halkının istekleri daha önce Müttefik Kuv
vetlere sunulmuştu.

Dünya Harbi’nde yer almış bu halk felâketin müseb
bibi Almanlar’dan daha kötü bir muameleye mâruz tutul
mamalıydı.

Almanlara Doğu Prusya’da, Yukarı Silezya’da, Karinti- 
ya’da plebisit hakkı tanıdınız; suçlulara cömert bir şekil-



de tanıdığınız şeyi mâsum insanlara da tanımanızda baş
ka bir şey istemiyoruz.

Müttefiklerarası bir Komisyon tarafından kontrol edile
rek yapılacak plebisit sonunda ülkemizin muhtariyetine 
kavuşacağına inanıyoruz. Böylece İsviçre’ye tanınan aynı 
garantilerle tarafsız bir ülke olacaktır.

Bu şekilde davranarak Türkleri, Bulgarları ve hattâ 
yerli Rumları memnun edecek, halkların hürriyeti hakkın- 
daki prensipleriniz ile ters düşmeyecek ve uzun zaman
dan beri barışın meyvelerinden yararlanamamış bir ülkeye 
barış getirmekte katkı sahibi olacaksınız.

Sayın Bakan en derin hürmetlerimizi kabul buyurma
nızı istirham ederiz.

Delegeler:
Dr. A. Tevfik Yusuf

Büyük Britanya Dışişleri Bakanı Ekseiâns Lord Cur- 
zon’a, Majesteleri İtalya Kıralı'nın Dışişleri Bakanı Ek- 
selâns Mösyö Schanzer’e.

Belge No: 8

İstanbul, 5 Nisan 1922

Ekseiâns,
Paris Konferansı çalışmalarını Batı Trakya’nın kaderiy

le ilgilenmeden kapatmıştır. Böylece Doğu Trakya’nın bü
yük bir kısmı ile bütün Batı Trakya Yunanlılara verilmiş
tir.

Batı Trakya halkı, Türk barışı görüşülürken Müttefik 
Kuvvetlerin, ülke üzerinde şiddetle hissedilen Yunan hâki
miyetini kaldırarak âdil ve eşit bir karar kabul etmesini bek
liyordu; Konferansın bu önemli mesele üzerinde derin bir
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sessizliğe gömülmüş olmasından üzüntüyle şaşkınlığa uğ
ramıştır.

Batı Trakya’da Yunanlıların bütün nüfusa göre ancak 
beşte bir azınlığı oluşturduğu, Yunanistan’ın etnik, eko
nomik veya herhangi bir hak ileri sürerek ülke üzerinde söz 
sahibi olamıyacağını işaret etmek gerekir.

Buna rağmen, vatanımızı Yunan boyunduruğu altında 
ebediyyen can çekişmeye mahkûm etmekle, hürriyetlerini 
ve saadetlerini yeniden kazanmak için yıllardır mücadele 
veren vatandaşlarımız kendilerini Afrika zencileri seviye
sine indirildiği hissine kapılmışlardır; yani, bâzı devletlerin 
emperyalist ihtiraslarını tatmin için hâkimiyetten hâkimi
yete devredilen mallar gibi tasavvur edildiklerini düşün
mektedirler. Aynı zamanda Konferans’ın Batı Trakya mese
lesinde takındığı istekli sessizliği şiddetle protesto ederiz.

Ülkemiz son on yıl boyunca yedi defa hükümet de
ğiştirmiş, baskıya uğramış, acımasızca katliama uğramış, 
tahrip edilmiş, fakir düşürülmüştür; bütün bunlar Avrupa’
nın hakkaniyet ve eşitlik prensiplerine göre kaderimizi hal- 
ledememesinden ileri gelmektedir.

Yeterince acı çektik. Batı Trakya’ya yerinde bir seçim 
yapacak veya plebisite başvuracak bir tarafsız heyetin 
gönderilmesi hususunda karar alarak zor durumumuza bir 
son verilsin. Bu tedbirlerin gecikeceği düşünülürse, taraf
sızlığı hiç bir şüpheye yer vermiyen ve uzun zaman Batı 
Trakya’da komutanlık yapan İstanbul Işgâl Orduları Komu
tanı General Charpy’nin kanaatinin sorulmasını rica ediyo
ruz; kendisi ülkenin gerçek durumu hakkında geniş bilgi 
sahibi olup, halkın hissiyatını gayet iyi bilmektedir.

Çağrımızı İngiliz Hükümetine iletmenizi ve lehimize sa
vunma yanmanızı istirham ederken Ekselânslarına saygı
larımızı arzederiz.

Delege
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Belge No: 9

Numra
3 22 Nisan 922 İstanbul

Ekselâns,
Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Komitesi işgal edilmiş 

olan arazide Yunan hükümetinin yeni bir suistimaiini, Yu
nan istikraz ahzine müslüman ahaiinin (cebren) iştirak et
tirilmesi hakkında Düvel-i Muazzama-i i’tilâfiye’nin nazr-ı 
dikkatlerini celb eder.

Bu suretle Atina hükümeti Trakya ahalisini mutazar
rır eden pek çok ceraimine ve kefil ve müstebidâne ha- 
cîisata bir nümune-i diğer daha ilâve etmiş oluyor. Yunan 
hükümeti........ . kaydedilmek mecburiyetini Trakya’ya teş
mil etmek hak ve salâhiyetine haiz bulunmadığını kayd 
ve işaret etmek lâzımdır. Sevr Muahedesi ve onun niza- 
matı Türkler tarafından hiçbir zaman kabul edilmediği 
gibi esasen Düvel-i Muazzamei l’tilâfiye’ce de tasdik edil
memiş olduğundan Sevr Muahedesi ve nizamatı mevki’i tat
bike girmemiş demektir. Düvel-i Muazzeme-i l’tilâfiye Sevr 
Muahedesi ve nizamatını bir diğer anlaşma ile te’vil etme
ğe karar vermiş oldukları için mevzuu bahs muahedenin 
artık mevcudiyetinden bahs olunamaz. Netice Yunan hü
kümeti Garbî Trakya üzerinde Düvel-i Muazzame-i l’tilâfi
ye tarafından kendisine verilmiş bir hâkimiyet-i mülk de
ğildir. Onun vaziyyeti, şekli kat’isi yeni bir konferansda ve 
müzakere ile tekrir edilecek olan bir memleketi muvak
katen işgal ve vaziyyetten ibarettir.

Meşgul memleketler ehalisi teamül-ü harb ve hukuk-u 
Yezdanf?) ahkâmı mucibince tabiat-ı kadimelerini muha
faza ettikleri için Garbî Trakya ehalisi de Yunanistan ta
rafından ısdar edilen muhtelif mecburiyetlere hiçbir zaman 
itaat edemezler.
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Garbî Trakya ahalisinin haiz olduğu bu hususiyet ah- 
val-i atiyeye göre Düvel-i Muazzame-i l’tilâfiye tarafından 
anlaşılmıştır. Şöyle ki: Yunan hükümeti Garbî Trakya’daki 
Bulgarları'fahtri silâha almak istediğinden Düvel-i Muazza
me-i i'tiiâfiye bilâ sefir konferans vasıtasıyle 17 Ağustos 
sene 21 de Sevr Muahedesi’ni mevcud olmadığı cihette 
Garbî Trakya ahalisinin Yunan milletine va’d edilemeye
ceğini ve binaenaleyh Yunan ordusunda hidmete da’vet 
olunamayacaklarını bildirmişlerdir. Bu misali Trakya ahali
sinin Yunan istiğrahına iştirak etmeğe cebr edilemeyece
ğini göstermeğe kâfidir. Nitekim Yunanistan’da sâkin bil
umum başka-i ehibba da Düvel-i Muazzemenin teşebbü- 
sat-ı şedidesi neticesinde işbu istiğraha iştirak mecburi
yetinden muaf tutulmuştur. Komite, müslümanları istiğraha 
cebr eden Yunan hükümetinin hukuk-u beşere vaki olan bu 
nevi ceraimini şiddetle protesto eder.

Komite iki seneden beri Trakya müslümanları aleyhin
de tatbik edilen idare-i zalime ve işgal neticesi olarak eha- 
linin gayri kabil tahammül bir hal alan vaziyetleri bu son 
istikraz-ı cebri ile ellerindeki son maniaların da alınarak 
en zalim bir felâkete sürüklenmek istendiği noktasını ih
bar eder.

Komitenin zat-ı esaletmeaplarının nufuz-u alilerini hü
kümetleri nezdinde isti’mai ederek bu gayr-i kabil tevsif 
tedbir dolayısiyle halkın ma’ruz kalacakları felâkete mâni 
olacaklarını ümid eder ve ihtiramat-ı kaniasını takdim eder.

Garbî Trakya Komitesi 

Umum Kâtibi

Dr. Hikmet Feridun
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Belge No: 10

25 Nisan sene 338 Salı gönü.
Bugün saat dörtte Arif, Tahsin, Servet, Kemal, Esat, 

Ihsan, Doktor Hikmet, İbrahim Beyler bılâ'ictima’ı mevadı 
âtîye taht-ı karara alınmıştır. :

1 —  Doktor Hikmet ve Tahsin Bey-lerin General Charpy 
ile temas ederek 5 Nisan 38 tarihli muhtıranın bir kopsasi- 
nin Generale takdime ve bu münâsebetle Şimali Trakya’ya, 
dâhi generalin tenvir edilmesine karar verildi.

2 —  Cenova Konferansı’na isal edilecek muhtıra kı
raat edilmiş ve aynen kabul olunmuştur.

3 —  Komitemizin suret-i teşkili ve maksadı hakkında 
izahat-ı lâzımeyi muhtevi tahrirata merkez-i umum azasının 
esâmisi mübeyyinesine dâhi lef edilerek Ankara hariciye 
vekâletine gönderilecektir ve İzmir’de Konferansın inikadı 
kabul edildiği takdirde mezkûr konferansa komite tarafın
dan bir heyet-i murahhasa i’tası arzu edildiği bildirilecektir.

4 —  Hoca Esad Efendinin Ankara’da komitemizin mu
rahhas olarak tâyinine ve kendisine iş’ar edeceğimiz hu- 
susat hakkında teşebbüsatta bulunmasına dair memurin 
i’tasına karar verildi. Burada da Ankara murahhası Hamid 
Bey i!e temas edilecektir.

İmzalar

1 —  Ramazan münasebetiyle hariciye nezaretinde 
muntazaman iş takibi mümkün olmadığından pek güçlük
le yazdırıiabilen bir muhtırayı Cenova iktisadiyat konferan
sına göndermek müyesser olabilir. Diğer bir kopye istih
zar edileceği vaad olunduğuna göre onun da istihsâr olun
duğu vakit General Charpy’ye takdim olunacaktır.

2 —  Cenova Konferansına İtalya mümessilliği vasıta
sıyla takdim kılınmıştır.

3 —  Komitenin suret-i teşkili ve faaliyeti hakkında
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dört numaralı tahrirat Ankara hükûmet-i milliyesinin der- 
saadet mümessili Hamid Beye takdim edilmiş ve kendisi
ne bu hususta izahat verilmiştir.

4 —  Hoca'Esad Efendinin Ankara’da bulunmadığı, 
edilen tahkikattan anlaşılmış olmakla bu hususta Edirne 
mebusu Faik Beye tevkil-edilmiştir.

• • İmzalar

• y  ;

Belge No: 11

«Cenova Konferansına Verilen Muhtıra»

Sayın Başkan :
Batı Trakya Müdafai Hukuk Komitesi temsil ettiği ül

kenin durumu ve kaynakları hakkında Ekselânslarına bazı 
düşüncelerini sunmakla şeref duyar: Komite, Avrupa’nın
İktisadî hayatını düzeltmeyi teklif eden Yüce Meclis’in muh
tıramızı gözönüne alacağı ve vatanımızın kaderi ile ilgile
neceği kanaati içindedir.

Doğu’da Meriç ve Batı’da Struma nehirleri, Kuzey’de 
1912 Türk - Bulgar sınırı ve Güney’de Ege Denizi ile sınırlı 
Batı Trakya ikinci Balkan Harbi sonunda paylaşılmıştır; 
Meriç ile Mesta arasındaki kısım Bulgaristan’a verilmiş, 
Mesta ile Struma arasında kalan topraklara da Yunanistan 
yerleşmiştir. Bulgaristan kendisine verilen kısımda hiç bir 
yabancı unsura müsamaha etmemiş ve mütareke esnasın
da bütün Yunanlıları sürerek ülkede bir tekini bile bırak
mamıştır; diğer taraftan Yunanlılar da bütün Bulgarları sı
nır dışına çıkarmışlar ve ne pahasına olursa olsun kalmak 
isteyenleri de «helenleştirmişlerdir». Batı Trakya toprakla
rında yaşıyan müslüman halkın kaderi korkunç bir durum 
içine girmiştir; orada yaşıyan halkın dörtte üçünü teşkil

—  91 —



1 ; • y ’• . ■*
3$  ■ l . . > " : T ' - - İ

müslüman unsuru süremiyen her iki hükümet de kitle kat
liamları ve sayısız vahşet olayları, ile açıklanabilen korkunç 
bir siyaset takibine başlamışlardır. Kendi siyasetlerini uy- 
guiamaya devam eden her iki hükümet müslüman terbiyesi 
almış gençliğin ülkeyi terketmesi için zorlamaya başvurmuş 
ve müslümanların imhasi için çeşitlj metodları sıkılmadan 
uygulamışlardır. Söz konusu katliamlar ve vahşet yaban
cı heyetler ve taraisız kişiler tarafından da gözlenmiştir.

Neuilly andlaşması bir defa daha Batı Trakya’yı par
çalamıştır; Bulgaristan’a ait, Meriç ile Mesta arasında ka
lan güney kısmı General Charpy’nin başkanlığında müt- 
tefiklerarası bir yönetime terkedilmiştir. Bir müddet sonra 
Batı Trakya Yunan işgâline uğramıştır. Böylece Bükreş 
andlaşması ile gayri tabiî bir şekilde parçalanmış olan ül
ke Neuilly andlaşması ile yeniden dağıtılmıştır, ülkemize 
karşı şefkat hisleri duydukları asla şüphe götürmeyen Av
rupa Devlet adamlarının, Avrupa komuoyunu yanlış ista
tistikler ve uydurma vesikalarla aldanmakta tereddüt göster- 
miyen Yunan politikacıları tarafından yanlış yola şevke- 
dildiklerini işaret etmek gerekmektedir. Yunanlıların işi bir 
hayli kolaylaşmıştı; zira, abartılmış ve saçma iddialar ileri 
süren Yunanlılar kadar kendilerini savunma hakkına sahip 
Trakya Türklerini Avrupa siyasî çevreleri makûl bir sebep 
Heri sürmeksizin dinlemeyi reddediyorlar. Böylece Avrupa, 
bu zengin ülkenin mahvolmasına ve Türk halkının yavaş 
yavaş imhasına sebep olan bir seri tedbirleri tasdik etmiş 
oluyordu.

Trakya’nın son parçalanması ülke için çek fecî olmuş
tur. Nitekim, ovalık kısım Yunanlılar tarafından istilâ edi
lirken, Neuilly Andlaşması gereğince dağlık kısım Bulga
ristan’a terkedildi. Halbuki halkın bir kısmı yazın ovaya 
inip Dedeağaç, Kavala, Drama, Sarışaban gibi bölgelerde 
yancı olarak çalışırken diğer kısmı hayvancılıkla geçin
mektedir. Böylece dağlık yerin halkı ile ovalık yedn halkı
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arasında çok sıkı menfaat ilişkileri doğmuştur; ova halkı 
besionmek İçin dağlık yerjerde yetiştirilen hayvanlara ihti
yaç duymaktadır, dağlık yerlerdekiler de sürülerini kışlağa 
çekmek için Güney’deki ovalatılan vaz geçemezler; ayrı
ca ova halkı dağlılar tarafından tenlin edilen ilâve el eme
ğine gerek duymaktadırlar. Bu ihtiyaç öyle derecededir ki, 
Bulgaristan’da kalmış olan Trakya’nın dağlıları hayatlarını 
tehiikeye atmadan sınırı gizlice geçip Güney’e serbestçe 
gelememektedir; üstelik iki Hükümet arasında sürüp giden 
çekişme yüzünden son derece sıkı tedbirler alınmış sınır
da bu göçmen Türklerin büyük çoğunluğu Yunan veya 
Bulgar postaları tarafından öldürülmektedir. Bütün bu olay
lara rağmen dağlardan ovalara doğru bir akım daima mev
cuttur.

Aynı şekilde, gerek dağda gerek ovada hayvan yetiş
tirenler yazın yaylâlara, kışın güneyin ovalarına doğru sü
rekli olarak kaçakçı gibi davranmak zorunda kalmaktadır
lar.

Ayrıca Kuzey Trakya’da yetiştirilen tütün (yılda 5 mil
yon kilo) işlenmek üzere Kavala, Drama, Ksanti ve Gümül- 
cine fabrikalarına sevkedilmektedir; bu fabrikalar çok bü
yük masraflarla kurulmuş olup tütün işlemede uzmanlaşmış 
personele ve makinalara sahiptir. Oradan işlenmiş mallar 
ihraç limanları olan Kavala ve Dedeağaç’a gönderilmekte
dir. Kuzey Trakya halkının satıştan elde ettiği kârının bü
yük bir kısmını alım yaptığı Güney şehirlerinde bıraktığını 
belirtmek gerekir. Bunun sonucunda Güney Trakya’nın ge
lirinin en büyük kısmının Kuzey ile yaptığı ilişikler ile mey
dana geldiği anlaşılır. Neuiily Andlaşması ile yapıldığı şek
liyle Trakya’nın parçalanması bütün bu gelişme hareketini 
mahvetmiştir.

Kısacası, Batı Trakya dünyanın en meşhur tütün yetiş
tiriciliğinde bir ekonomik bütün teşkil etmektedir. Trakya’
yı ikiye bölerek bu bütünü imha etmek, ülkenin ve insan-
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tanrım hayatî,şartlarını ve pzelllkle bütün dünyanın İktisa
dî menfaatlerini bilmemek;, hiçe saymak demektir. Bu par
çalanma ülkeyi mahvetmeden önce zenginliği .ile tanınmış 
olup gittikçe gelişiyordu; halbuki şimdi Trakya metruk ve 
sefil bir manzara arzetmekte, bir zamanlar kalaba’ık olan 
merkezler günden güne boşalmakta, tütün fabrikaları ve 
depoları harabe hâline gelmekte, ticarethaneler birer bi
rer kapanmakta ve bu kaynaklardan mahrum kalan halk da 
kitle hârinde göç etmektedir. Pek tabiî tütün üretimi do 
cnemli derecede azalmıştır. Tütünleri ile meşhur bu ülke 
yakın bir gelecekte bü*ün ekonomik faaliyetini kaybedecek 
ve orada yaşamak imkânsız hâle gelecektir.

Bütün bu düşüncelere, Yunanistan ile Bulgaristan ara
sında mevcut düşmanlık, çeşitli tahriklerden doğan sınır 
hâdiseleri ve bu hâdiselerin mahallî halk üzerinde kanlı 
baskılara sebep olduğu da ilâve edilirse Batı Trakya'nın 
mahkûm olduğu sıkıntılı durum zahmetsizce anlaşılır.

Batı Trakya’nın durumu son on yıl içinde altı defa hü
kümet değiştirmesine sebep olmuştur:

1 —  Balkan harbi sırasında Bulgarlar tarafından işgâl 
edilmiştir.

2 —  ikinci Baikan harbi sırasında (1913) Yunanistan ta
rafından istilâ edilmiştir.

3 —  Halk ayaklanmış ve İstiklâlini İlân ederek geçici 
bir Hükümet kurmuştur.

4 —  Yeniden Bulgarlar tarafından işgâl edilmiştir.
5 —  Mütareke sırasında Fransa tarafından İşgâl edil

miştir.
6 —  Şu anda bir kısmı (Güney) Yunan, diğer kısmı 

(Kuzey) Bulgar işgâli altındadır.
Fransız işnâli ve geçici Hükümet dönemi hariç tutu

lursa diğer işgâllerin ülkede binlerce Türkün hayatına mâl 
olduğunu ve mahallî servetin yağmalanmasına sc^ep ol
duğunu belirtmek gerekir. Zaten, ister Yunanistan, ister
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Bulgaristan tarafından olsun, Batı Trakya’nın işgâli hakka 
ve eşitliğe aykırı bir durumdur, çünkü her iki tarafta da 
halkın % 75’i Türklerden meydana gefmâktedir. ülkenin 
nüfusu, zenginlikleri, ticareti, vs-si hakkında Komitemiz ta
rafından verilen bilgilerin tarafgirlikle yazıldığı düşünülür
se, ülkenin gerçek durumu hakkında Avrupa kamuoyunu 
aydınlatmak maksadıyla Batı Trakya’ya bir sokuşturma he
yetinin gönderilmesini rica ediyoruz; eğer böyle bir heye
tin gönderilmesi bâzı zorluklar ile karşılaşırsa, uzun vazi
fesi sırasında bütün Trakya’yı gezip en ufak özelliklerine 
kadar her şeyi tesbit etme fırsatı bulmuş olan İngiltere’nin 
eski Edirne Konsolosu Albay Samson’a danışılmasını nâ- 
çizane tavsiye ederiz. Aynı şekilde, Müttefikler adına Batı 
Trakya’da yerleşmiş Ingiliz, Fransız, Amerikan, tlalyan ti
carethanelerinin şefleri meselenin halli için son derece 
aydınlatıcı bilgiler verebilirler. Milletlerarası bir soruşturma 
temeline otutularak Takya hakkında adaletli ve hakkani
yetli bir karar verilmediği takdirde ülkenin Türkler, Bulgar- 
lar ve Yunanlılar arasında kanlı mücadelelere sahne olaca
ğını ve sükûnetin asla gelmiyeceğini âcizâne hatırlatmak 
isteriz. Adaletsizlik önünde eğilmek istemiyen ha kin bü
yük bir çoğunluğu daima isyan hâlinde olacaktır; nitekim 
ülkenin gazetelerinde haber olarak verilen demiryollarına 
ve köprülere karşı suikastlar bu düşünceyi doğrulamakta
dır. Bu kaynaşma daima sürüp gidecek, ülkenin iktisadi 
hayatı felce uğrayacak ve belki de Avrupa’daki serbest 
piyasa hareketi üzerinde ters bir e ki yapacaktır.

Yukardaki açıklamalardan anlaşıldığı şekilde halkın 
arzularına ters düsen, adale'e karşı olan bu paylaşma ül
keyi felâkete sürüklemektedir.

Avnıoa’nın canlanışı bütün ülkelerde normal ekono
mik sadlann aelismesi ve vedesmesi ile mümkündür. Ba
tı Trakya Türk halkını temsil eden Komice, halkın istekle
rine uygun bir karara varılması ile mümkün olabilecek Ba



tı Trakya’da İktisadî hayatın canlandırılması çarelerini sağ
lamak üzere Konferans nezdinde yüksek nüfuzunu kullan
ması ricasıyla Ekselânsfarına başvurmaktadır.

Komite, siyasî baskılar've bâzı gizli cemiyetlerin teh
ditleri gibi engeller ortadan kaldırılarak sorulduğu takdir
de Doğu Trakya’nın Yunan ve Bulgar halkının da aynı is
tekleri açıklayacağını ilâve eder.

Konferansı Batı Trakya’nın kaderi ile ilgilendirmesi ül- 
leği ile Komite Ekselanslarına en muhterem saygılarını 
sunmakla şeref duyar.

Garbı Trakya Komitesi 
Umum Kâtibi 

Dr. Hikmet Feridun

Belge No: 12

Kırcaali 5 Mayıs 338
Huzura,

Muhterem Kardeşim,
4, 19 ve Nisan 338 tarihleriyle müverrih üç kıt’a mek* 

tubunuzu aldım, iki evvelkilere cevap vermediğimin sebebi 
meşguliyetten ziyade memleket işlerinin almış olduğu şekl-i 
ahırın bize teviid eylediği muhik endişelerin yazmaklığıma 
mâni teşkil eylemekte bulunmasıdır.

İlk mektubunuzu mütalaa ettiğim günden bu ana ka
dar düşünüyorum, muzdaribâne dakikalar geçiiryorum ve 
nihayet bütün kabahatları yine sende buluyorum. Son za
manda ihtiyar ettiğiniz hattı - hareket imlâ ve tâmiri pek 
çok zamana muhtaç uçurumların peyda olmasına bâd-ı 
olduğumu bilmem ki biliyor musunuz? Garbî Trakya’nın 
dört seneden beri tanınmış olan cemiyetini ihmal ve teraht
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veya müsamahanız yüzünden iflâs etmiş bir şekilde gös
terilmesine sebep oldûğutiüzu itiraf ediniz de ondan son
ra dertleşelip.

Bir zamanlar Galib Bahtiyar’a şark ve garp Cemiyetle
rinin reisi olarak'beyanatta bulunmasına, ahiren Şakir Be
yin, Cemiyet etrafında, sizin de iman-j reinizle tâyin edilmiş 
olan murahhaslar da cemiyetin murahhası olmadığına da
ir matbuatta beyanatta bulunmasına ve nihayet matbuata 
merkez-i umum namına tebligat icrasına mesai gösterilme
si siyaseti memleket, menafiî minnet namına doğru bir ha
reket midir? Doktor ve refikası İstanbul heyet murahhas» 
olduğu merkezi umumilik tarafından vaktiyle Ankara’ya, 
düvel-i muazzama mümessilliklerine tebliğ edilmiş ve bu 
ana kadar bu tebliğin hilâfına bir günâ karar ittihaz edil
memiş ve bu murahhasların ikisi davayı milliyeyi takip ile 
mesele üzre Avrupa’ya gitmiş iken bunların cemiyetin mu
rahhası olmadığına dair Garbî Trakya için söz söylemeye 
salâhiyattar olmayan zevat ağğzından matbuat sütunların
da ilânına müsamaha edilmesi ve sonra memleket işlerini 
günü gününe takibi vazife ve gaye ittihaz eden kimselerin 
rey ve mütalâası sorulmağa tenezzül bile edilmeden Pa
şazademin ve G alit’in ve daha bilmem kimlerin murahhas 
olarak Avrupa’ya gitmelerine teşebbüs olunması hayret
lerle karşılanacak bir hâdise değil midir? Ben doktoru mü
dafaa edecek değilim. Doktor bu vazifenin ehli olmayabi
lir. Fakat biz bir defa bunları İstanbul murahhası demiş 
idik ve bu adam da vakitli vakitsiz hiç bir şeyden fütur ge
tirmeyerek dâvay-ı millîde sebat ve gayret gösterdi. Mesele 
böyle iken işi iglâka sokmakda ve düşmanların eline ser- 
rişte vermekte isticale ne lüzum vardı?

Çamaşır değiştirir gibi mürahhası tebdil ederken Yu
nanlılara ve onlara zahîr olanlara pek kuvvetli delilleri kendi 
harekâtımızla bahşetmiş olmuyor muyuz? Doktorun Paris’-



teki harekâtı kontrolsüz müdür zannediyorsunuz? İmkân 
müsait olduğu derecelerde doktoru kontrol ettiriyoruz ve 
az çok bütün harekâtından da haberdar oluyoruz. Bu ada 
mın yü.üdüğü yolda kendisine muavenet edilemezse mâni 
olmaktan tevekkil eylemek bize en büyük bir faziley-i mil
lîye ve vataniyye değil midir?

Siz cemiyeti tefessüh etti zanntyle veyahut tefessüh 
et'.irmek vehmiyle olacak ki, yeniden mühür hakk ettirerek 
bir heyyet-i merkeziyye vücuda getirmişsiniz. Bunda pek 
büyük hata eylediniz zararını millet ve memleket çekecek 
tir. «Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez-Î Umu
mîsi» tefessüh etmedi elyevn mevcuttur. Heyyet idaresi va- 
zlfe-î karinesini ifaya sayidir. Bu gün için heyyet-î idarenin 
ortaya atılması muvafık değilse de zamanı gelince o da 
meydan-ı alemiyyete çıkar.

Kemal, Arif, vesair zevat da memleketin evlâdıdır. On
ların mesaisinden de memleket müstefid oimak ister, fa
kat burada pek mühim olarak bir sual vardır ki buna ne 
yolda cevap veriyorlar, bunu bilmek de bizim içün berlâ- 
zırndı/.

Memleket pek elîm buhranlar geçirdiği bir zamanda, 
malûmunuzdur ki İstanbul’a bir heyet gitmişti. Ve onlar 
meyanında âcizâne de ben de bulunuyordum. Bu heyet 
günlerce Galata’da bilmem ne hanın ki Arif Beyin yazıha
nesine gitti geldi. Memleket için onun faaliyetini rica ey
ledi Bîsud nazariyelerini dinledi. Ve ilânihaye ben bir 
şey yapamam ve çalışamam cevabı karşısında kaldı. Son
ra memleket baştan başa düşman ayakları altında kaldı. 
Evlâd-ı vatan canip ve hamisiz yollara döküldü ve bu gü
ne kadar, azm ve imanları olmayanların çalışmaları kar
şısında bunlar seyirci vaziyyetinde durdular da şimdi ne
den çalışmak için böyle hevahes göstermeye başladılar.
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Memleket öldürülmek istendiği zaman bizim Kemal nere
deymiş? Arif Bey bu hadisatı o zaman görmüyor muy
muş? Demek ki hamiyyet-i vataniyye ve milliyeleri şimdi 
galeyana gelmiş. Ben bu hareketlere inanamam. Çünkü 
samimiyet göremiyorum. Hep şahsî mevki temininden baş
ka bir gayeye matuf değildir. Artık tecrübe devresinde 
değiliz. Seni bütün samimiyet-î ruhumla sevmemiş olsaydım 
şu satırları yazmazdım. Rica ederim kardaşım bu keşmekeş
lere meydan bırakmayınız. Zamanı gelince hizmet etmek 
isteyenleri vazife başına davet etmek cemiyyetin ahz-î 
âmâlidir. Fakat bu gün engel olmamalarını ister. Vakti ile 
sertac-î mübahatımızdan Tevfik’in foyası meydanda durur
ken artık bunlara kapılmak bilmem neyle tavsif olunur.

Tevfik’in oraya gelmesi Paris’e gitmiş olan Rum he
yetinin teşebbüsü ile alâkadardır. Evvelce yazdığım vech 
ile Tevlik Gümülcine’deki hempaları ile bir gurup teşkil 
eylemiştir. Şimalde Tevfik’in adamları dolaşmaya başladı, 
adım adım takip ettiriyoruz. Emel ve gaye mukaddem ki 
iş’arımın aynidir. Tevfik ihtimal ki Ankara’ya da gidecek
tir. Lâzım gelenler ikaz edilmeli ve bu adamın igfalatı- 
na kapılmaktan son derece tevki olunmalıdır. Tevfik’in 
endişesi şahsına münhasırdır. Dahilde ve Şimalde ne yap
mak ve yapılmak kabil ise yapılıyor, teşbih ticaretinin de 
yakında iflâs eyleyeceği eltaf-ı hudâdan me’muldur.

Bu sıra meşgalemiz cidden huduttan efzundur. Gi
riştiğimiz ticaret meselesi pek büyük bir iştir. Birkaç mil
yonluk iş demektir. Hayırlısıyla muvaffak olduğumuz gün 
sen de pek ziyade memnun olacaksın bize zarar irade- 
dilmemesi için orada ihraz edilmek istenilen vaziyetten 
içtinap olunmasını menafî aliyye-î memleket namına rica
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ederim. Aksi takdirde merkez-I umumî İstanbul’ matbua
tı ile beyanda bulunmaya mecbur olacaktır ki, bunun fay
dadan ziyade zararı olacağı edna mülâhaza ile eder.

Tevfik’in bütün harekâtı ve teşebbüsatı tarassud edil
meli ve mümkün ise bir an evvel oradan uzaklaştırılma- 
lıdır. Ankara’ya mevcudiyeti murahhasları kabul edilmiş 
olan cemiyetin böyle bir takım kimselerin âmal ve en- 
dişe-î şahsiyeleri uğrunda tefessüha doğru götürülmeye 
çalışılması ağa nezdinde sü-î tesir hasıl etmektedir, ihti
mal ki bir gün hem İstanbul matbuatına, hem de Ankara’
ya müracaat mecburiyeti hâsıl olacaktır. Buralara meydan 
verilmesi muvafık olup evlâdını siz takdir ediniz.

Kemal buradan gitmedi, gönderildi. Gitmeyecek ol
saydı pederini aramaya gidecekti. Şayanı itimat ve em
niyetli bir kimse değildir, Yunanlıların satın alınmış bir 
adamıdır. Ona göre hareket ediniz.

Dahilden alınacak haberleri bildiririm. Gönderdiğiniz 
mektuplar vasıl olur. Banka, ikmal-î infazı madude-î ha
yat itmiş-ise d9 mektuplarınız beni bulur. Adres olarak yal
nız ismim de kâfidir.

Biraderim ve Monçef mukabeleten selâmlar almadı.

Mektubunuza mektup yazamadığımın başka sebeple
rini bildirdim. Bunları izale edeceğinize ümidim berke- 
maldir. Burada her işimize bin engel zuhur ederken bir de 
orada engeller çıkmamasına siz çalışmalısınız. Kara göz
lerinden öperek saadetinizi diler ve yakın bir günde da
hilde kucaklaşmaya muvaffak olacağımızı azm ve imanı
mız sayesinde Cenabı Hakkın lütfundan ümid ve intifa 
ederim.

İmza
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Belge No: 13

6 Mayıs 38

Muhterem Kardeşim Tahsin,

4 ve 28 Nisan sene 38 ve 4 Mayıs 38 târihti dört kıta 
mektubunuzu aldım. Bunlardan birinci mektubunuzda Ağa’- 
ya aid malûmatı kestim kendisine gönderdim. Şahsıma aid 
kısmına da cevab vermeyi zaid gördüm. Ağadan aldığım 
bir miktar para ile ölmeyecek derecede geçinmeye çalı
şıyorum. Bu cihheti müteaddid defalar da yazdım. Tekrar 
yazmaktan ise sükutu tercih eyledim. Çünkü bütün ka
bahat kendimdedir. Anlaşılan bizim kısmetimiz de daha bir 
müddet meşakkat çekmek isabet eylemiştir.

ikinci mektubunuzda vaziyet hakkında malûmat talep 
ediyorsunuz ve ayni zamanda Tevfik’in oraya geldiğini ve 
kendisiyle görüşenlerden aldığınız malûmatı veriyorsu
nuz. Vaziyet burada şimdilik müsaiddir. Tedarekât ikmal 
edilir edilmez Yayla’ya çıkılacaktır. Bu da inşallah on gürf 
daha sürmez, istifademizin derecesini arz ederim. Tevfik 
hakkında ikinci, üçüncü ve dördüncü mektuplarınızdaki 
malûmat ve fikriniz katiyyen doğru değildir. Bu adam ar
tık bizim hiçbir zaman itimad edecek bir arkadaşımız ola
maz ve olmamalıdır. Bu adam şimdiki halde Yunan hafi- 
yesidir. Yunan propagandacısıdır. Yunan lehinde, Yunan 
idaresinde Trakya dâvasının halli için çalışacağına yemin 
ederek oradan hareket ite İstanbul’a gelmiştir. Hareketin
den birgün mukdem Yunan zabitleri de dahil olduğu halde 
Ihsan ve Tesbihçi ile birlikte akt eyledikleri bir mecliste Tev
fik söz alarak gerek İstanbul’daki Komite ve gerekse Bulga
ristan’daki Fuad ve arkadaşlarının bana pek çok itimadları 
vardır. Ben de her halde kendilerini ikna edeceğim. Bun
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ların biz© karşı olan harekâtını akîm bıraktıracağım. Ve 
derec'e-i iktidarlarını anlayarak ona göe hareket edeceğiz» 
diyerek Gümülcrne’den ayrılarak nebinize gelmiştir. Bu 
maruzatım oradan aldığımız mutemedimizin iş’ariyle sabit
tir.

Hal bu merkezde iken biz Tevfik’le beraber Cennete 
bile girmeğe tenezzül etmeyeceğiz. Onun o göğsünü ka
bada kabada ciddî tavrını takınarak söyleyeceği sözleri 
dinlemeyeceğiz. Onun hizmetine de katiyyen ihtiyacımız 
yoktur. O hıyanet harekâtı ifadatı cezasını çekecektir. Ve 
bu da katidir.

Tahsin, iyi bilirsin seni canım kadar severim. Katiy
yen hilaf söylemiyorum. Buna dinin kadar emin ol. Rica 
ederim iyi düşün bu gibi ihaneti gün gibi tezahür eden 
oda oyuncuları cezalarını çekmezler ise iyi bil ki biz temiz
leneceğiz. Bunların bütün teşkilâtları, mefanetleri meydan
dadır. Bugün burada Ağa, Bekir Sıtkı, beni öldürmek için 
adam arattırıyorlar. Bu cihet sübut buldu.

Bu tedibatı da Tevfik ve hempaları ihzar ediyorlar, 
bu adamları da bunlar gönderiyorlar. Bana itimad etmez 
isen Bekir Sıtkı’dan da sorabilirsin. Size tafsilât versin. 
Gerçi Ağa’ya mektublarını aynen gönderdim. Ondan ala
cağım cevabı da yazacağım. Siz herhalde idareli hare
ket ederek buna bir şeyler sezdirmemeğe gayret ediniz.

Baki hürmetlerimin kabulünü rica ile yavrun ile bir
likte gözlerinden öperim. Beni afv et çünkü pek çok meş
guliyetim vardır. Ağa gizli bulunduğu için bu sıra başımı 
kaşımağa vaktim yoktur. Bundan dolayı size mektup ya
zamıyorum. Birkaç gün sonra vaktim müsaid olacaktır. Ol 
zeman her hususta tafsilât veririm kardaşım.

İmza
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Belge No: 14

Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine

Muhterem Efendiler,
Garbî Trakya Cemiyeti namına Avrupa’ya giden Yu

suf Ziya ve Doktor Tevfik Bey Efendilerin avdet ettikle
rini ve ba’zı beyanatta bulunduklarını gazetelerde gör
dük. Seyahatları ve sair ahval hakkında izahatta bulun
mak üzre muvafık ise lütfen kendilerinin da’vet buyurul- 
ması rica olunur muhterem efendiler.

18 Mayıs Sene 38

Arif imza İmza

Belge No: 15

26 Mayıs sene 38 târihinde ictimamızda ruznâme-i 
müzâkerat

Madde 1 —  Cemiyetin resmen tasdiki hakkında hükü
metin verdiği son kararın tebliği.

Madde: 2 —  Cenova Konferansına verilen muhtıra ile 
Ankara hükümet-i milliyesinin dersaadet murahhas Hamid 
Bey’le temasımız hakkında izahat.

Madde: 3 —  Tevfik ve Yusuf Beylerin cemiyet haricin
de aldıkları vaziyet ve komite ile alâkalarının devam edip 
etmiyeceği hakkında son karar (İbrahim Beyin takrir-i 
vechi).

Madde: 4 —  Prag’da içtima edecek ekalliyetler Kon
feransına dersaadetten iştirak edecek zevatla temas ve 
Garbî Trakya âmali etrafında kendilerinin tenviri.
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Madde: 5 —  Hoca Esad Efendi’nin Ankara’da bulun
madığından Ankara murahhaslığına Edirne mebusların
dan Şeref ve Faik Beylerin tâyini ve kendilerine müracaatı.

İmzalar

Verilen karar:

1 —  Cemiyeti'» resmen tasdiki keyfiyeti icab-ı hai ve 
zamana göre takip olunacak.

2 —  Tevfik ve Yusuf Beğlere gerek tahriri ve gerek 
Tahsin Beğle Hoca Esad Efendi’nin temasları neticesinde 
kendilerinin temerrüd ve komite haricinde birtakım dedi- 
Kodular ve fikriyat ile namuskâr vatandaşları hakkında sarf 
ettikleri bühtanlar karşısında cemiyetle alâkaları kat’ ve 
murahhaslık sıfatı kendilerinden nez olunup matbuata 6 
numaralı tahriratla keyfiyet bildirilmiştir.

3 —  Prag Konferansına haritalar ve muhtıralar gön
derilmiştir. Nu: 70.

4 —  Hoca Esad Efendi’ye Ankara murahhaslığı tebliğ 
edilmiştir: Nu: 8

İmzalar

Belge No: 16

Numara
9

Iskeçeli Arif Bey’in merkez-i umumimiz tarafından 
Garbî Trakya vaziyeti hakkında izahat i’ta etmek ve te-
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şebbüsatta bulunmak üzre Ankara’ya murahhas olarak Iğ- 
ram edildiği bilumum makamat ve mehafil-i resmiyece 
ma’lûm olmak üzere işbu vesika i’ta kılındı.

5 Haziran 38
Haşan Tahsin Doktor Hikmet

Belge No: 17

10 Haziran sene 3 tarihinde ictimaımızda verilen ka
rar.

Büyük dert dostu Fransız edibi mösyö Kaud Karrar ce
napları şerefine bir ziyafet keşidesine karar verilmiştir. 
Ziyafet masarifatına mukabil cemiyetin azasından Mehmet 
paşazade İbrahim Bey yüz lira terk ve teberru ve keza 
aza-i cemiyetten Tahsin Bey de elli lira teberru etmiştir. 
İş bu muavenet ve muzaheratları şayanı kabul ve şükran
dır.

Haziranın 6. cuma günü cemiyetimiz tarafından Şeh- 
remini’de, Çapa’da, Denizabdal mahallesi’nde Maliye Neza
reti hukuk müşavirlerinden Tevfik ve Emin Âdil Beylerin 
konaklarında mösyö Kaud Karrar şerefine bir ziyafet ke
şide olunmuştur. İş bu ziyafette mösyö Kaud Karrar ve mih
mandarları Bosna telgraf nazırı samiî Yusuf Razi, Ercüment 
Ekrem ve hariciye mühim mahsusatımızdan Nizamettin
Beylerle ........... sefiri Galip Kemal Bey, İstanbul mebusu
ve Yeni Şark Gazetesi sahibi Ruz Ahmet Bey, Vakit ser mu
harriri Ahmet Emin, hariciye kısmı mahsusan müdürü Hay
dar, Hayreddin, Tevfik, Emin Ali, Şevket, Feridun, Ebül 
Orhan, Tevfik Beylerle yüzbaşı Mösyö Zampa, Miralay Sa
dık Beyler ve Şarkı Trakya’dan Galip Bahtiyar, Şakir Beyle-



tin Cemiyetimizden Tahsin, İbrahim, Isa, Ali Galib ve dok
tor Hikmet Feridun Beyler, ityanı vücûd etmişlerdir

Ziyafet pek hazin ve lâtif bir şekilde cereyan etmiş, 
esnayı ziyafette Galip Kemal, Galip Bahtiyar, Kaud Karrar 
ve Doktor Hikmet Beyler tarafından Trakya’nın katî ekse
riyetini teşkil eden Türklerin Yunan boyunduruğundan tah
liyesiyle hür ve müstakil bir şekilde yaşamasını temin zım
nında intizar-ı dikkati calip ve bu hususta Kaud Karrar’ın 
muavenet-i kalimesini temin zımnında nutuklar teati edil
miştir.

İmzalar

Belge No: 18

18 Haziran 338 Pazar

Komitemiz azasından Isa Bey’in talebi veçhile Tevfik 
ve Yusuf Beyler’le aramızdaki müteallik ve bir hal-i müb- 
hemiyette kalan meselelerinin halli ve ba’de ona göre bir 
hatt-r hareket ittihaz olunarak mevcud ikiliğin ortadan 
kaldırılması ve menafi’-i memleket-i vatan namına elyevm 
devam eden itiraz ve hiçbir şeye değmeyen bir takım de
dikodulara nihayet vermek üzere komite a’zalarıyla ve iş 
bu zevatın sözleriyle bir celsenin akdi teklifi üzerine a’za- 
dan Tahsin, İbrahim, Esad, Servet, Isa, Ihsan ve Doktor 
Hikmet Feridun Beyler’le Tevfik ve Yusuf Beyler’den mü- 
rekkeb bir azadan Hoca Esad Efendi’nin hanesinde İsa 
Bey’in riyaseti altında bir ictima’ı umumu akd olundu. 
(Arif Bey Anadolu’da Kemal Bey Bulgaristan’da oldukla
rından işbu ictimâda bulunmamışlardır.)

Gerek bizim tarafımızdan bizzat işidilen ve gerekse



kendileri tarafından şimdiye kadar refikamızdan bazılarıy- 
le hariçten bazı zevata söyledikleri bir takım isnadat ve 
ithamatı her iki birader külliyeh inkâr ve tevil eylemiş ve 
bu suretle tarafımızdan da bir inkâr ve tev’il karşısında 
daha ziyade ısrara lüzum görmeyerek mevcud sur-u te
fehhüm ortadan kaldırılmıştı. Ve bu suretle kendileriyle 
ıttihad ve tevhid-i mesainin merkezin mevcudiyeti ve yal
nız şahsî vahidden ibaret bulunduğu meselelerinde itti- 
had ve ittihaz-ı mukarrerat olunamayarak refikamızdan 
Tahsin Bey’in de bu aralarda Bulgaristan’a azimeti dola- 
yısıyle Bulgaristan’da merkez diye takdim ettikleri Hoca 
Bekir Sıtkı’dan bir tezkere getirilmesine ve o vakte kadar 
sükunla hareket olunması karargir olarak celseye hitam 
verilmişti;.

İmzala

Belge No: 19

2 Temmuz 38 tarihli içtimâ.

İbrahim, Doktor Hikmet, İsa Tahsin, İhsan Beyler içti
mâ etmişler azadan Kemal Bey’in henüz Bulgaristan’dan 
ve Arif Bey’in Anadolu’dan avdet etmediklerinden bu iç- 
timâda bulunmamış, keza Es’ad Efendi’nin mahdumunun 
rahatsızlığı sebebiyle bu ictimâa gelmemiş ve Servet Bey 
de bulunamamıştır, Mukarrerat bervechi âtidir.

18 Haziran 38 târihli ve Hoca Esad Efendi’nin ha
nesinde âzadan İsa Bey’in riyaseti tahtında akd olunan 
ictimâ’da karargir olunduğu veçhile refikamızdan Tahsin 
Bey’in Sofya’dan avdetine değin hiçbir suretle matbuatta 
beyanatta bulunmamak ve şahsı hareketlerden sarfı na



zar ederek Ihtliâfata ve düşmanlarımıza fırsat vermemek 
menafı-ı vatan ve millet namına teşekkül edilmiş ve itti- 
haz-ı mukarrerat olunmuşken, 1 Temmuz sene 38 târihti 
lıeri, ve 2 Temmuz sene 38 tarihli Vakit gazetelerinde 
Tevfik ve Yusuf Beyler’in Iskeçe eşrafından Mehmet Pa
şazade İbrahim Bey’den ianeten Garbî Trakya Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti namına almış oldukları dörtyüz adet lira
nın İbrahim Bey tarafından kendilerine bilmüracaat veril
miş olduğunu ve kendilerinden başka Garbî Trakya Mü
dafaa-i Hukuk Cemiyeti murahhası bulunmadığını ve komi
tesinin merkezi Bulgaristan’da olup burada müteşekkil 
böyle bir cemiyet bulunmadığını, İbrahim Bey’den alıp 
hilâfında iade etmek mecburiyetinde kaldıkları dörtyüz li
rayı bahane ittihaz ile burada müteşekkil komiteyi tekzibe 
yeltenmişlerdir.

Halbuki hakikat-hali bundan hayli mukdem kendileri 
İbrahim Bey’e bilmüracaat Ankara’ya gideceklerinden ve 
Bulgaristan’daki Komite’den bahs ederek ve İbrahim Beyi 
Komite’ye murahhas kayd ettiklerinden kendisinin âlice
nap ve ianesine arz-ı ihtiyaç etmişler ve bir mumaileyh 
tarafından da menafi-i vatanıyye namına kendilerine dört
yüz lira iane vermişlerdir. Hakikat bu şekilde tecelli etmiş 
iken bunların bu veçhile hem nakz-ı ahd ve İbrahim Bey’i 
teşhir etmeleri ve tefsir olunacağı efkâr-ı umumiyyeye terk 
etmekle beraber.

Dörtyüz liranın iadesi ise hiç de kendilerinin iddiası 
suretinde olmayıp kendilerinin fuzuli bir murahhas olduk
ları İbrahim Bey tarafından anlaşılır anlaşılmaz mumaileyh 
tarafından kendilerinin Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Ce
miyeti murahhası olmayıp o sıfatı takınarak hareket ettik
leri ve iğfal olunduğunu anladığından dörtyüz liranın 
iadesi, aksi takdirde muhakemeye müracaat olunacağı bil- 
dirilmeslle ve bu suretle meblâğ-ı mezbur istirdad olun
muştur.



Balâda beyan olunduğu veçhile paranın iadesi bu su
retle olmuş ve kendileriyle menafi-i memleket namına şim
dilik Tahsin Bey’in avdetine değin intizaren hiç bir su
retle beyanatta ve gazetelerle izahatta bulunmamak ve 
düşmanlarımıza fırsat zemini ihzar etmemek mukarrerken 
bu suretle hareketleri üzerine Kâtib-i umumî Doktor Hik
met Feridun Bey, Doktor Adil Muhtar ve Hilâl-i Ahmet Kâ
tib-i Umumiyye Doktor Hikmet Bey’ler görüşmüş ve mese
le teşhir olunmuştur. Azadan Isa Bey dahi Hamid Beyle 
temas ederek meseleyi arîz-ü amîk anlatmış ve bu suretle 
hareketin vatana ne kadar müızzetier tevlid edeceği husu
sunda ittifak-ı efkâr hasıl olmuştur.

Bu hususta talimata intizar olunmuştur.

İmzalar

Belge No: 20

5 Temmuz sene 338

Hilâl-i Ahmer merkez-i umumisinin Ankara murahha
sı Hamid Bey’in riyaseti altında Hilâl-i Ahmer kâtib-i umu
misi Hamid Bey tarafından Dr. Hikmet, komite azasından 
Dr. Hikmet Feridun, İbrahim, Isa, Kemal Beyler’le ve Tev- 
fık Yusuf Beyler’den müteşekkil bir celsede Hamid' Bey 
tarafından hatt-ı hareketimizin muvafık olduğu ve bir gaye 
için iki cemiyetin ayrı ayrı çalışması vatana menfaat yerine 
zarar vereceği ve menafi-ı şahsıyye takip olunmadığı suret
te ittihad ve teşrik-i mesaide vatan ve memleket namına 
menfaat bulunduğu ve güzidenin temsil etmekte olduğu 
Ankara’nın da âmali bu yolda olduğu anlatılmıştır. Tara



fımızdan bu teklif menafi-ı vataniyye namına şüphesiz 
kemal-i nihanetle kabul edildiği halde Tevfik ve Yusuf 
Beyler merkez-i umuminin dört senedir Bulgaristan’da bu- 
lunduğu ve çalıştığı ve teşrik-i mesai ancak oranın müsaa
desiyle olabileceği zikr olunmuştur. Tarafımızdan Bulga
ristan’da bir merkez-i umumî rnevcud olmadığı ve yalnız 
Bekir Sadık denilen bir şahıstan ibaret bulunduğu ve bu 
gibi meham-s umurede yalnız bir şahsın arzu ve keyfî 
idaresiyle koca bir kıtanın mukadderatı teslim olunama
yacağı dermeyan olunmuştur.

Hamid Bey efendi tarafından komitemizle teşrik-i me
sainin memleket hakkında hayırlı ve mevcud-u menfaat 
olup olmayacağı sualine karşı da onsekiz kişiden mürek
kep olduğunu lâkin isimlerini bilmediklerini itiraf etmişler
dir. Böyle isimlerini ve hüviyetlerini bilmedikleri ve tanıma
dıkları zevatın nasıl vekili oldukları sualine de cevap ve- 
remeyip sükut etmişlerdir. Velhasıl bu Efendiler efkâr-ı 
umumiyyeyi tagliz ve herkesi kendilerinin temsil ve tasvir 
ettikleri ve belki hiç olduğunu bildikleri halde limenfea- 
ten öyle görmek ve göstermek istedikleri sahte ve tertip 
komite maniasının da böylece subut-u hakayıkiyle müret- 
teb ve hayali olduğu tahakkuk ettikten sonra da yine inad- 
larında İsrar ve birkaç gafil vatandaşı aidatmk üzre faa
liyet ve gayretlerine nihayet vermemişlerdir.

Velhasıl birbuçuk saat süren uzun ve münakaşalı bu 
müzakerede bu efendiler vaziyet-i hakikiyyelerini ortaya 
koymuşlar ve gayri kabil-i telif arzuları karşısında Hamid 
Bey efendi tarafından da kat-ı emr-i taltif edinceye kadar 
tarafeyne mütareke teklif eylemiştir. Tabiî bu teklif tarafı
mızdan kabul edilerek kendilerinden ayrıldık.

İm zalar

—  1 1 0



B e lg e  N o : 21

1
7 Temmuz sene 38

İki gün mukdem Hamid Bey’in nezdinde verilen karar 
mucibince badema emr-i taltif edinceye kadar hiçbir hare
kette bulunmamak mukarrer iken Dr. Tevfik Bey o günkü 
içtimai müteakip pek ........ ve sükut etmiş olan mevkileri
ni tahkim ve takviye için heyetimizi ilginç ve kendilerine 
has âdi ve namus ve fazilet ile gayr-i kabil-i te’lif şeni’ 
ve şefi’ iftiralarla telvise kalkmış ve gıyabımızda cemiyeti
mizin Kaud Karrar’a verdiği ziyafeti Yunan Konsolosha
nesinden almış olduğu para ile ve onların teşvikiyle ver
diğimizi söylemiş. Tabiî Hamid Bey Efendi tarafından bu 
iftira kabul edilmemiş ve der’akîb refikamızdan İsa Bey’
in huzuruyle de bu iftiranın mevzubahis olsa teklif edile- 
tek Isa Bey meclise davet olunmuş ayni iğrenç iftira tek- 
lar ettirilmiştir. Isa Bey şüphesiz bu iftiralara lâzım gelen 
cevabı vermiş ziyafetin ancak heyetimizden Iskeçeli İb
rahim Bey tarafından verilen yüz ve Tahsin Bey tarafın
dan verilen elli ve keza Şarkî TrakyalIlar tarafından ve
rmen kırk lira ki ceman yüzdoksan lira ile yapıldığı ve bun
da memleketin en namuskâr ve faalivetli ve vatanperver 
zevat ve erkân-ı hükümetten bazıları bulunduğu ve esasen 
Yunan zulmünden şikâyet ve feryad ediiecek bir ziyafete 
Yunan narasının ne suretle sarf edileceği cay-ı tetkike bi
le aörülmediği ve bu tezvirat ve müfteriyatın pek âdi ve 
düşüncesizce olduğu kendilerine anlatılmıştır.

İm zalar

—  1 11  —
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8-7-38 Mukarraratı Çarşamba

Garbî Trakya ahvali hakkında heyet-i murahhasaya 
ma’lümat vermek ve tenvir etmek üzere ber vechi âti esa- 
sat takarrür etmiştir. . '

1 —  Aray-ı uınumiyenin tatbiki,
2 —  Aray-ı umumîyeyi tatbikte Anadolu’nun Garbi 

Trakyahududları hakkında nokta-i nazarı anlaşıldıktan 
sonra şayet Dedeağaç ve Gümülcine havalisine münhasır 
kalırsa burada ancak aray-ı umumiyeye müracaat kaydı 
ile iktifa olunur. Burada vuku’ bulacak aray-ı umumiyye- 
ye mürcaat teklifi şayan-ı kabul görülürse Bulgar ve Yu
nanlılar tarafından gelebilecek tekliflerle Bulgaristan’dan 
şimal 1912 hududları ve Yunanlılardan da Siroz ve Drama 
havalisine de şamil olmak üzere muhtariyet idare teklif 
olunması evvelâ bittarik olacaktır,

Kemal Dr. Hikmet Tevfik

Mehmet: Ancak II. şıkkın ehemmiyetle not igyara alın
ması kaydı ile karar a iştirak eylerim.

Belge No: 23
22-7-38

Tarihî Aydın mebusu Gümülcineli Hoca Es’ad Efen- 
di’den aldığımız bir tezkerede kendisinin cemiyetimizce 
Ankara Murahhası olarak intihab olunduğuna minnettar 
ve teşekkürlerini tebliğ ediyor. Ve bundan akdem de Dok
tor Tevfik Bey tarafından da kendisine bu vazife tevcih 
ve teklif olunmuş işe de kendilerinde kudret ve kaabiliyet 
görmediğini ve bu vazifeyi kabul etmediğini de ilâve edi
yor.

İmzalar

B e lg e  N o : 22

—  1 1 2  —



Tarihî Ankara’ya murahhaslıkla ve cemiyetimizin bazı 
mühim vazifelerini icra ve îfa etmek üzre gönderilen aza-i 
cemiyetimizden Iskeçeli Arif Bey’den aldığımız bir tahri
ratta heyetimizin oraca kabül - edildiği ve mesaiye devam 
etmekliğini husus-u tevcih edildiği gibi bâdema hiçbir ce
miyette bu hususta teşkil ve mesaiyi dâvay-ı milliyenin 
hitamına kadar kabul edilmeyeceği tebliğ ve birçok vazi- 
fe-i vesaya tebliğ edilmiştir.

İmzalar

Belge No: 24

22 Temmuz 338 Cumartesi.

İbrahim, Tahsin, Kemal, Servet, Es’ad ve Dr. Hikmet 
Beyler bu içtimâda hazır bulunmuşlardır.

Isa ve Ihsan Beyler mukadderatları dolayısıyla gele
memişler ve Arif Bey de Anadolu’da bulunduğundan hazır 
bulunamamıştır.

Bu içtimâda Anadolu’dan Arif Bey’den gelen evrak mü
talâa edilmiştir. Dr. Tevfik Bey’le belki i’tilâf olabileceği hu
susuna âzadan Es’ad Bey’in son zamanlarda bu efendilerde 
müşahede ettiği bazı ahvali dolayısıyla istidlâlatta bulunul
muş ve bu hususta tarafımızdan son defa olmak üzere 
yine hüsn-ü baht gösterilerek memleketin selâmeti husu
sunda bu def’ada teşrk-i mesaisi hakkında arzu ve talep 
ettiği surette beraber çalışmakta bir mahzur olduğu ve 
fakat bilâ kaydü şart teklif edilmekle âzadan Es’ad Efen
di murahhas intihab olunmuştur.

İm zalar

113
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26 Temmuz sene 38 Çarşamba.

Es’ad, İbrahim, Tahsin, İsa, Servet, Dr. Hikmet Bcy- 
ler’le içtima’ olundu. Bazı mukarrarat ittihaz ve Tevfik Bey 
ve biraderi ile teşrik-i mesaî oiunamıyacağı hakkında bazı 
lefikanın son ümitleri de münkatı olduğu cümie refika ara
sında en son bir def”a daha te’yid ve takviye olundu. Ba
dema artık onlarla kat’ alâkaya katiyyen karar verildi.

Bugün Ankara’da Aydın mebusu Gümülcineli Es’ad 
Efendi’ye Arif Bey vasıtasıyle gönderdiğimiz murahhaslık 
mektubunun kabulüne dair cevap aldık. (Sureti mahfuz
dur)

B e lg e  N o : 25

Belge No: 26

29 Temmuz sene 38 Cumartesi.

Dr. Tevfik ve biraderi Yusuf, Iskeçel! Sıtkı, Iskeçeli 
Edhem bir cemiyet teşkil ettiklerini ve bu cemiyete Dr. 
Rıfat Bey’i de kayd ve kabul ettiklerinden kabulüne dair 
bir tezkere yazmışlar. Dr. Rıfat Bey, Dr. Hikmet Bey’e mü
racaatla meseleyi anlatmış ve kendisini bu hususta tenvir 
etmiştir. Dr. Rıfat Bey esas meseleden bigâne bulunduk
larından kendilerine bu hususta lâzım gelen izahat ve
rilmiştir. Dr. Rıfat Bey kendilerine cevab-ı red vermiş ve 
Ankara murahhası Hamid Bey’e de malûmat verilmiş ve 
bu biraderlerin son rolü de bu veçhile akîm kalmıştır-

Dr. Hikmet Feridun
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B e lg e  N o : 27

2 Ağustos 338

Ruzname-i müzakerat

1 —  Bugünden sonra üzerimize tevdi’ olunan vazife
nin ehemmiyetine mebni lâzımken teşkilâtı bütün refikamı
zın muavenet ve müzaheratiarı nispetinde tanzim ve ik
mal ederek kuvvetli bir cephe ve büyük bir azm He va
zifemize mübaşeret.

2 —  Garbî Trakya haritasının tanzimi, ve nüfus-ı u- 
mumiye mes’elesinde surete gelen mübayenet. Şarkî 
1 rakyalı refikamızla muvafıksa bir celb-i afv ederek buna 
nihayet verilmesi.

3 —  Teşkilât mesailinde en mühim rolü ifa edecek ve 
amal-i millinin husulü zımnında düşünülecek olan tahsi
sat meselesinin halli.

4 —  Temmuz sene 38 târihii ve Arif Bey’in tezkere
sinde mukayyed olan şifreli telgraf bazı hususatta mua- 
venet-l maddiye mes’elesidir.

5 —  Ankara murahhasımız Hoca Es’ad Efendi’ye Gar
bî Trakya Cemiyetimizin murahhaslığını, lütfen kabul bu
yurduklarından dolayı teşekküratı yazmak.

I  —  Keza merkez-i umumimiz azasından Arif Bey’
in hidmet-i güşidelerine karşı komitenin şükranını bildir
mek.

7 —  Tevfik meselesi kapanmış ise de Hamid Bey’le bu 
husus hakkında en son mülâkatı hakkında Isa Bey’in iza
hatı.

I I  —  Komite memlekette ba’zı namuskâr zevattan 
ajanlar elde etmeğe çalışmalı ve onunla ahval-i memleket 
hakkında muhaberede bulunmağa gayret etmeli.
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12 —  Komitemiz arasında tâjhkıyla Fransızca lisânı
na vakıf bir âza bulundurulması mes’elesi. .

13 —  -Jstihzaratı sulh komisyonuna evrak hazırla
mak.

14 —  intihabat mazbatasının te’hiri veya imzalandınl- 
rnası zamanın nezaketi cihetiyle lüzum olup olmadığı.

15 —  Garbî Trakya mes’elesi hakkında avam kama
rasında tar-ı teşhid ile müzakere meselesi ve muhabere.

İmzalar

Belge No: 28

23 Ağustos 338:

1 —  Dr. Tevfik Bey ve refikası ile aradaki ihtilâfı hal 
etmek için babta anların fikirlerini almak üzere Tahsin, 
Servet, Galip, Es’ad Beyler’in murahhas halinde temas
larına ve alınacak malûmata göre gelecek ictimada bir ka
rar i’tasına

2 —  Oda bulunup derhal İsticar edilmesi hususunun 
Kemal Bey’e havalesine.

3 —  Kaud Karrar’a verilen «Mitriyon Dünür» nişanının 
telgrafla tebrik ve ziyafette çekilen fotoğrafların irsal 
edilmesine.
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4 —  Bulgarların Akdeniz’de mahreç talepleri Cemiyet-! 
Akvamda tedkik edilmekte olduğundan bu vesile ile Ce- 
miyet-i Akvama bir muhtıra gönderilmesine müttefikan 
karar verildi.

İmzalar

Belge No: 29

2 Eylül 38 Pazartesi ruznamesi

1 —  Tevfik Bey mes’elesi.

2 —  Mudanya’da akd olunacak konferansa intihab 
edilecek arkadaşlar intihab edilecek.

3 —  Refikadan Tevfik, Tahsin, Servet namzed gos- 
teriimiştir.

Verilen karar:

1 —  Tevfik Bey’in cemiyetimize kabulü mes’elesi bil- 
müzakere ve teşebbüsat ve müracaatımızda cemiyet pren
sipte, tevfik harekete esasen kendileri de muvafakat et
tiğinden kabul edilmiştir.

2 —  Mudanya’da akd olunacak Konferansa refika
mızdan Tevfik, Tahsin, Servet Beyler intihab edilmişlerdir.

3 —  Heyet-i murahhasanın masarifatına sarf edilmek 
üzere yüz lira tahsis edilmiştir.

İm zalar



Belge No: 30
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6 Eylül 338 yevm. Çarşamba

Bugünkü ictima’da:

1 —  Garbî Trakya’da Yunan mezalimine bugün hal
kın tahammül edememekte olduğu ve Anadolu hâdisatı 
üzerine Trakya’da mezalimin kat kat artacağı cihetle bu
na tahammül edemeyerek hadisat-ı müessifenin zuhuru 
galip olduğundan bu hususta itilâf mümessillerinin nazr-ı 
dikkatini celb etmek ve yapılmakta olan mezalim hakkın
da da protesto etmek üzre bir muhtıra î’tası.

2 —  Anadolu zaferi münasebetiyle Büyük Millet Mec
lisi Riyasetine, Heyet-i Vekile Riyasetine, Erkân-ı Harbıye-I 
Umumiyye Riyasetine, Garb Orduları Kumandanlığına, Fev
zi ve İsmet Paşalara tebrik telgrafnâmeleri keşidesi ka- 
rargir olmuştur.

İmzalar

Belge No: 31

8 Eylül sene 38. Cuma günü 

Bugünkü ictimâda,

1 —  Matbu Türkçe haritalardan matbu bir beyanname
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ile beraber mikdar-ı kâffesinin Ankara mümessilliğine 
gönderilmesine karar verildi.

2 —  Cemiyet namına mikdar-ı kâfi mucellid makbuz 
tab’ ettiriimesine,

3 —  Hoca İsa Efendi tarafından Dr. Tevfik ve daha 
baz? arkadaşlarıyle arada mevcud ihtilâfı halletmek üze
re heyet-i merkeziyemize vuku bulan müracaat uzun uza
dıya tetkik edildi. Tevfik Bey’le evvelceden hasıl olan ihti
lâf henüz zail olmamış ve Ankara mehafiline ve sair ma
kama da aks etmiş olduğundan bunların şahsa taallûk 
eden kışımın tehirine ve isimleri gösterilen diğer zevattan 
intihab edilecek üç zatın âza olarak heyet-i merkeziyye-; 
ye kabulüne ve bu suretle Hoca Isa Efendi ve refikasına 
cevab i’tasına karar verildi.

Dr. Hikmet Feridun

Belge No: 32

Numara: 26

Birkaç aydır Bulgaristan’da mevcud bir cemiyet-i mer-, 
kümenin murahhasları sıfatıyla hareket ettikten sonra mer
kum ve gayri mevcud teşekküller arkasından kimsenin yü
rümeyeceğine kani’ olan diş tabibi Tevfik ve biraderi Yu
suf Beyler ahiren Garbî Trakya mes’elesinin vazıyet-i ha- 
zırasını bilmeyen ba’zı temiz kalbli hemşehrilerimizi iğ
fal ederek bir Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
teşkiline teşebbüs ettiklerini istihbar ettik, İstanbul’da öta- 
denberi Garbî Trakya hukukunu müdafaa ile meşgul ve

—  119 —



müteşekkil olup mehafil ve makamat-ı resmiye ve milliye-' 
ce hüviyet ve mevcudiyeti resmen tanınmış olan Cemi
yetimiz hemşehrilerimizin ihtilâl ve iğfaline meydan bırak- 

) mamak için bu babta icab eden izahatı almak ve tenv!r 
etmek üzre Babk Pazarında Maksudiye hanında 68 nun> 
radaki Garbi Trkyâ Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti merkez-i 
umum’sine teşriflerini rica ve bera-i ma’lümat i’lân eyleriz.

22 Eylül 38

Belge No: 33

18 Eylül sene 38 Pazartesi

Bugünkü ictimâda:
1 —  Tevfik ve refikasının bir takım makamata müra

caatla Garbi Trakya namına ikilik göstermek suretiyle me- 
nafı-ı memleketi izrar ettiğinden mümessil Hamid Bey’e 
gidilip mes’ele anlatılmak üzre Isa, Tahsin, Ali Galip, Dr 
Hikmet müracaat edeceklerdir.

2 —  Bade her cuma öğleden sonra saat birde ve salı 
günleri üçbuçukta içtimâ’ edilecektir.

3 —  Gayenin tasrifi Ankara’dan tahrirat ile talep edile
cektir. Ve Hamid Bey’le bu husus görüşülecek.

4 —  Cemiyetin varidatı mes’elesi bilâhare hal oluna
cak.

5 —  Fransızca haritayı tanzim eden Mahmud Bey’e 
on lira verilecek. Büyük harita için mikdar-ı kâfi meblâğ 
vaad edilecektir.

Dr. Hikmei Feridun



/
Belge No: 34

22 Eylül 38 Cuma

1 —  Ankara’ya muhalif gurubun vatanî meselelerimi
zi teftiş ve menafi’ı memleketi izrar ettiği bildirilecek ve 
faaliyetimiz hakkında sarîh bir hatt-ı hareket talebine.

2 —  Erkân-ı Harbiye-i Umumiyyeye, Hariciye Vekâ
letine, Müdafaa-i Miliive Vekâletine gönderilecek harita ve 
vesaikin mümessil Hannv. "ley vasıtasıyla gönderilmesine-

3 —  Borç meselesi muvafık görüldü. İbrahim Be/’de 
mevcud yüz liramızdan başka ihtiyat akçamız olarak yüz 
liramız mevcud ki cem’an bir mumaileyhide ikiyüz lira
mız mevcud olduğuna.

4 —  Konferansa mesaiye şimdilik Adil, Galip Bahti
yar, Ali Galip, Beyler’le dahilden gidebilecek rüfekamn 
ahval ve vaziyetin icap ettiğine göre mebus Arif Bey’le 
daha bazı mebus zevatın da ayrıca iştiraki hususuna ka
rar verildi.

Doktor Hikmet Feridun

Belge No: 35

26 Eylül 38 Salı ruznamesi

1 —  Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Bul
garistan’daki merkezinin i’lân-ı ahırı üzerine gazetelere b!r 
tavziha,

2 —  Ahiren teati edilen notalarda Garbî Trakya’nın
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hiç mevzuu bahs olmamasından dûvel-i mü’telifeye pro
testo,

3 —  Ankara’ya Garbî Trakya’ya alâka göstermesi 
Içün telgraf,

4 —  Peştereli Tevfik ve Dr. Tevfik'ın. komiteye dahil 
olup Olmaması mes’elesinin halii,

Geçen hafta müzakeresinde taht-ı karara alınmış 
olan kuva-i milliye Hariciye Vekâlet-i celilesine yazılan 
tahrirat ba’del müzakere kabul olundu.

Verilen karar:
1 —  Sarfınazar edilmek üzre yalnız gazetelere bir 

mülâkat icra edilecek.
2 —  Diğer vesâikle beraber cemiyetlerle temas edile

cek.
3 —  Dr. Tevfik ve Peştereti Tevfik’in cemiyete dühulü 

ictima-ı ahıra taallûk edilecek.
4 —  Ankara’ya Garbî Trakya hakkında alâka göster

mesi içün telgraf.
5 —  Garbî Trakya hakkında Cevdet Bey’e vesalr b a 

zı zevata mektub yazılacak. Ve bu da’va hakkında tenvir 
edilecek...

Doktor Hikmet Feridun

Belge No: 36

29 Eylül 38 Cuma

1 —  Ankara’da Mürafaa-i Millîye Vekâleti’ne Dr, Tev
fik ve biraderiyle rüfekâsının verdikleri rapor vcı Trakya 
Komitesi rüfekâmızın buna karşı vekâlet-i celiieye verdik
leri rapor ve izahat sureti kıraat ve kabul edildi.

2 — Arif Bey’in gönderdiği mektublar okundu.
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3 —  Hamid Bey’den alınan talimatname ki (Evvelce Ha^ 
rlciye Vekâletine tahriratla arz edilen gayenin tasrihi me
selesine cevaben aray-ı umumiyyeye müracaat) olduğu teb
liğ edildi,

4 —  Peştereli Tevfik Bey’in cemiyete kabulü ve ken
disine teklif edilecek şerait hakkında görüşmek üzere salı 
günkü ictimâmıza teşrifinin İbrahim Bey vasıtasıyie tebli
ğine,

5 —  Hariciye Vekâleti’ne gâye ve sulh Konferansına 
gidecek heyet hakkında yeniden muhtıra tahririne

Karar verildi.

Doktor Hikmet Feridun

Belge No: 37

2 Teşrin-i evvel 38 Pazartesi

1 —  Tevfik Bey’in cemiyetimize kabulü meselesi bil- 
müzakere ve teşebbüsat-ı müracaatlarımızda cemiyet 
prensibine muvafık harekete esasen kendileri de muvafa
kat ettiğinden kabulüne,

2 —  Mudanya’da akd olunacak Konferansa rüfeka- 
mızdar* Tevfik, Tahsin, Servet Beyler’in intihab ve iğra- 
mına,

3 —  Heyet-i murahhasanın masarifat mertebesine 
kayd edilmek üzre yüz liranın tahsiline,

Karar verildi.

Dr. Hikmet Feridun



)

v -X
Belge No: 38

2 Teşrin-i evvel 38 Pazartesi (ikinci içtima)
Garbî Trakya hukuk ve. mukadderat-ı siyasiyyesi hak

kında teşebbüsatta bulunmak üzre murahhas olarak Ser
vet, Haşan Tahsin, Tevfik Beyler intihab edilmişlerse de 
İbrahim Bey’in de iş bu heyete ilhakatına lüzum hasıl olun
duğundan mumaileyhin de murahhas olarak iştirakine ka
rar verildi.

Dr. Hikmet Feridun

Belge No: 39

Nu: 49

Bir İzah

Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez-i 
Umumisinden:

Son günlerde matbuat sütunlarında Garbî Trakya 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez-i Umumisi namına Der- 
saadette bir şubesi ve murahhası ve mümessili bulunma
dığına dair Bulgaristan’dan gönderilmiş bir i’lan ve arka
sından bir kaç gün sonra ayni mahallin o nama izafet
le burada bulunan İstanbul şubesi ve heyet-i murahhasası 
namına vazifesinin hitama erdiğini mealen diğer bir il’an, 
ve üç gün evvel de Sabah gazetesinde Garbî Trakya Ce
miyetinin ta’til-i faaliyet ettiğini gösterir bir zatın izahatı 
görüldü: Bunlar efkâr-ı umumiyede Garbî Trakya Cemiye
tinin tatil-i faaliyet ettiği zehabını tevlit ettiğinden ber 
vech-i âtî izahat i’ta olunur.
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Balkan Harbi akabinde teşekkül eden Garbî Trakya 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez-i Umumisi vazife-i va- 
taniyyesini kâh İstanbul’da ve kâh Gümülcine’de ifa ey
lemiş ve bugüne kadar da mütemadiyen faaliyetine devam 
etmiştir. Fransızlar’ın Gümülcme’yi işgalinde merkezini 
oraya nakl etmiş olan cemiyetimiz orada kongrelerle a’za- 
larını intihab ettirerek faaliyetini tezyid ve kendisini tensîk 
eylemişti. Yunan işgalinden bir gün evvel merkezini Ro- 
dop Balkanlarına ve oradan Bulgaristan’a kaldırmıştır. 
Bulgaristan’da bulunduğu müddetçe harekâtını Bulgar â- 
mâliyle kabil-i telîf bulamadığından, Bulgarların şedîd ısrar
larına rağmen niim faal bir hali tercih etmiş ve bir sene 
evvel İstanbul’a naklinden sonra faaliyetini yeniden arttır
mıştır.

İhtilâli mahiyette mesaiyi kabul eden ve Garbî Trakya 
Müslümanlarını temsil eyleyen, ve makamat-ı resmiyye ve 
miliîyece tanınmış olan Cemiyetimiz şimdiye kadar Garbî 
Trakya’da Müslüman Hukukunu ve mevcudiyetini müda
faa için ne kabil ise cümlesini ifaya bezl-i mesai itmiş ve 
elyevm de ifa etmekte bulunmuş olduğundan ve mezkûr 
Hanların merkez-i umumimizle alâkadar bulunmadığını 
tevzihan beyan ve i’lân eyleriz.

10-10-38
Garbî Trakya Müdafaa-I 

Hukuk Cemiyeti 
Merkez-i Umumisi

.. * *  >' i- —

Belge No: 40

Dersâdet l’tilâf mümessillerine verilen mezalim liste
sidir:

1 —  Garbî Trakya’da mezalim bütün şiddeti ile devam 
etmekte ve her gün biraz daha vehamet kesb eylemekte-
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dir. Bütün Garbî Trakya baştan başa anarşi içindedir. Kı
zılca Köy civarında tarlalarında çalışmakta olan ehaliden 
dört Islâm kadını şehit edilerek köylere hücum edilmesi 
üzerine ehali köylerini terk ederek Balkanlara çekilmiştir.

2 —  Iskeçe’nin sabık karivesi bir müfreze-i aske.iyye 
tarafından muhasara edilmiş ve metruk kilisede işkence ve 
mezalim üzerine ehaliden kurtulabilenler Balkanlara çe
kilmiştir.

3 —  Uğurlu karyesi ehalisi de başlarında Raif ve 
Hacı Yusuf Efendiler olduğu halde köyleri terk idüp Bal
kanlara çekilmişlerdir.

4 —  Gümülcine’nin Serdar ve Yeni mahallelerine as
ker firarileri akın etmiş vc* ehali tarafından vuku bulan 
müdafaa ve maraza üzerine vukua gelen müsadereler
de bir iki asker firarisi yaralandığı cihetle her iki mahal
le ateşe verilmiştir.

5 —  Yerli Rumlar, asker ve fbarilere (asri düşman
larımız olan Türkler’den intikam almaz iseniz sizi af et- 
miyeceğiz) tarzında beyanatlarla tahrik etmektedirler.

6 —  Dedeağaç civarındaki Islâm karivesi askerler ta
rafından basılmış köyün erkekleri toplanarak bir semt-î 
meçhule götürülmüş, kadınlar da bir çok taarruzata uğ
radıktan sonra Doğanhisar karyesine bırakılmıştır. Namu
sunu müdafaa etmek isteyen birkaç kadın öldürülmüş, ce
setleri köy içinde bırakılmıştır.

7 —  Şarkî Trakya’dan hicret eden Rumlar ve asker 
firarileri Trakya’dan geçerken yapabildikleri her türlü şe
naat ve fenalığı irtikâp etmektedir.

8 —  Dedeağaç’dan Hacı Hurşit ve Mehmet Demir 
Savid’in bir çok mezalimden sonra sefer ve tağrip edilmiş
lerdir,

9 —  Iskece efradından Süleyman Demir, Selvill Hil
mi Efendi, Hafız Mümin, Muharrem Hilmi, Hacı Eşref. 
Süleyman Nutku Efendiler Milo adasına nakl edilmişler-



dir. Banlarla beraber köylülerden ve ahaliden iki bin ki
şinin memleketinden teb’ît edildiği mevkuten haber veril
mektedir. •

1ü —  Iskeçe eşrafından Adil Bey, Mehmet Fuat Efen
di ile beraber birçok ahali mevkufta bulunmaktadır.

11 —  Iskeçe'hin Ki eççiler karyesi ehalisindcn Ab- 
durrahim Efendi fevkalâde ağır bir surette darbedilmiş, 
mumaileyh el’an deriler içinde sarılı tedavi edilmektedir.

12 —  Günlerdir o kadar fecî mezalim ifa edilmiştir ki 
Iskeçe, Gümülcine ahalisi acıları dindirmek için geceleri 
bile çalışarak ilâç ishar etmektedir.

11-10-38

Aza: Haşan Tahsin

Garbî Trakya Cemiyeti Kâtip Umumîsi
Doktor Hikmet Feridun

Belge No: 41

16 Teşrin-i evvel 38 Pazartesi:

1 —  Garbî Trakya’da bugünlerde icra edilmekte olan 
mezalim ve fecaati protesto zımmında Garbî TrakyalIlar
dan müteşekkil bir heyetin Düvel-i mü’teîif mümessillerine 
şevkine karar verildi. İşbu zevat, Gümülcine me’busu Arif, 
Iskeçe eşrafından Niyazi, Hüsnü, Kavalalı Isa, Hoca Es’- 
ad, Siroz’lu Ihsan, Galip Bahtiyar Beyler’den ibaret ola
cak, bu zevattan iştirak edemiyen bulunursa komitemiz
den iştirak edilecektir.

2 —  Protestonâme; mezaiimin protestosu, ve heyet-i



tahkika iğramını talep etmekten İbaret olarak iki safhayı 
mütezemmin olacaktır.

3 —  Düvel-i mü.telife sefiresine komitemizden kâtib-i 
umumî Dr. Hikmet Feridun,. Tevfik, Ali Galip, İbrahim, Ga- 
lib Bahtiyar Beyler gideceklerdir.

Doktor Hikmet Feridun

Belge No: 42

213 Teşrinisâni 38 Perşembe günü:

1 —  Lozan Sulh Konferansı’nda Garbî Trakya huku
kunu müdafaa içün Komitemiz namına beş arkadaşın git
mesine ve bunlardan Iskeçeli Arif, Alî Galip, Galip Bah
tiyar Beyler’in masrafı hükümet-i mîllîye tarafından tes
viye, Iskeçeli İbrahim ve Gümüicine’li meb’us Arif Beyler’
in dahi masrafları kendileri tarafından tesviye edilmesine 
ve böylece teşebbüs olunmasına.

2 —  İzmir’de erkân-ı milliye ile nakt-ı efkâr etmek üz
re Kâtib-i Umumî Dr. Hikmet, Tevfik, Kemal, Isa, Es’ad 
Beyler’le Salim Bey’ı'n memur edilmesine.

Karar verildi.
Doktor Hikmet Feridun
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2- 11-38

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hariciye Vekili
Muhtarem ismet Paşa Hazretlerine

Efendim Hazretleri, otuz Eylül tarihinde takdim kılı
nan harita, istatistik, v.s.’nin yolda kayıp olması dolayısıyla 
vakt-ı zamanında Ankara’ya vasıl olamamış ve bu sefer 
telef olunan emr-i nazarın tasrihî mucibince Hilâi-i Ahmer 
delâletiyle yeniden takdim kılınmıştır.

Nüfus istatistikleri 1328 senesindeki meb’usan inti- 
habatında Hükümet tarafından istihzar ettirilmiş listeler 
esas ittihaz edilmiş ve harita, Gümülcine ve Dedeağaç san
caklarında bad-el mütareke teşekkül eden beynelmilel 
idare zamanında General Şarpi’nin vücuda getirdiği ista
tistikte nazar-ı itibara alınarak istatistiğimizde beynelmi
lel aksanda gösterilen elfazla, her iki istatistik müfredatı 
arasında husule gelen fark pek cüz’i bulunmuştur. Bu di
yarda serbest bir surette ara-i umumiyyeye müracaat 
halinde her harikârda netice lehimize inkişaf edeceğine ce- 
miyyetimiz mütmein bulunmaktadır.

Harita ve vesaik-i sairemizde de gösterdiğimiz veçhile 
Garbî Trakya, Dedeağaç, Gümülcine sancaklarıyla Dra
ma ve Siroz sancaklarını ihtiva eden aksama, Balkan Har
binden sonra fazla muhacirin vukubulmuş ve muhacirin 
müdüriyetinde edilen tetkikat ile bu yekûn 80.000’e baliğ 
olduğu görülmüş ise de müterekeyi müteakip, bunlardan 
bir kısım muhacir memleketlerine avdet etmiş ve bir kıs
mına da ihale-i hakta Anadolu'da mesken bulunmuştur. 
Servet, arazi, kesafet-i nüfus itibarıyla rakipleri olan Rum 
ve Bulgarlara esasen katbekat faik bulunan Türkler bu-

B e lg e  N o : 43
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gün arazinin % 84 üne sahip ve nüfus itibariyle % 76 sini 
teşkil etmektedir.

Balkan Harbinden sonra Drama ve Siroz havalisine 
sahip olan Yunanlılar, orada meskûn Bulgarları; Dedea- 
ğaç ve Gümülcine sancağında ise bilâkis Bulgarlar Yunan
lıları tazyik ve izaç ederek düçâr-ı hicret etmiş ve harb-ı 
umumide Drama ve Siroz havalisine gelen Bulgar kuv
vetleri ve idaresi oradaki Rumlardan eser bırakmamıştır. 
Elvevm o taraflardaki bütün Yunanlılık da evvelce Yuna
nistan’a veyahut o kargaşalıktan bilistifade Adalar ve Se- 
lânik’e kaçabilmiş olanlardan ibarettir. Elyevm Bulgar ida
resindeki şimalî Garb-î Trakya’da ise fazla ve kesif bir 
Türk ekseriyeti mevcuttur.

Garbi Trakya’lıiarın âmali ve mefküresi yalnız anava
tana alınmaktan ibaretti. Balkan Harbini müteakip, istik
lâli ve hürriyeti uğrunda kıyam eden, çarpışan Trakya’lı- 
lar elhay-i zaman ile o vakit Anavatandan bir muavenet 
görememiş ve naçar teslim olması sebebiyle bir vakit za
lim ve hunhar Bulgarların çizmeleri altında çiğnenmiş ve 
iki seneden beri de sefil ve gaddar Yunan’ın bunca zulüm 
ve İnadına göğüs geriyor.

Yediyüzbin Müslüman Türk’ün maruz kaldıkları bu vic
dansız mezalime karşı ancak bugün için sabır ve intizar 
ettiklerini zat-ı âlîi kumandanlarına arz ederiz. Bu günkü 
vatanına, milletine, milliyetine, düşman olan Yunanlılık, 
Anadolu’nun harîm azametinde boğulmuş, bugün yalnız 
başına Yunanistan’da bile isbat-ı mevcudiyet edemivecek 
bir hale getirilmiştir. Anadolu’da yediği darbe-i evvelde ile 
kahnece kaçan bu sefil düşman vakasını şimdi eli ve kolu 
bağlı, her türlü mukavemet kudretinden mahaım bırakıl
mış vatandaşlarımızda intikam hırsını söndürüyor, Meriç’
ten ta Ustruma’ya kadar her yerde bin türlü mezalim ve 
feravı’ vağma ve katliamlarla dindaşlarımızı imhaya ça
lışmaktadır.
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Binlerce mazlum vatandaşımız Milu adasına ve Eski
Yunanistan’a nakl ve tağrib edilmiştir.

Edirne’mize, bu sevimli yurda şanlı Liva-i Hilâli gö
türen azametli ordumuza ve bu zaferleri ifa ettiren şeci’, 
kahraman ve necip kumandanımıza, gözleri şavka müte
veccih ümid-i halâs ile kalpler; çarpan ve çırpınan Garbî 
TrakyalIları (unutmadıklarından emin olarak) son bir defa 
hatırlatmak istiyorum. Sulh konferansında bu yeşil Trakya, 
bu özvatan parçası için gösterilecek alâka ve ısrarın kar
şısında ve bilhassa cihan sulhunun tekrar tesbiti için mü
sait görünen şeraitin ve milietlerin mukadderatını kendi
lerinin temin etmesi hukukunu bahs ve bu hususu iddia 
eden âciz ve katil ve nâmert devletlere karşı bu kıtadaki 
kavmin mukadderatı için ârâsına müracaat kaydı gibi ga
yet tabi ve meşru bir haktan zat-ı devletlerinin Gaıbî 
Trakya’lılara pek büyük istifade bahş ve temin buyuraca
ğınıza mut’meinim.

Bütün millet ve bilhassa Garbî Trakya’lıların kalplerin
de bir his-i hürmetle yerleşen necîb ve kahraman şahsı
nız Trakya’nın ve Trakya’lıların halâskâr-ı necibi olacak 
ve ordunuzu bir mirasa sevk ve idare kudret ve kabili- 
yet-i harbiyesiyle kazandığınız şanlı zaferi Mudanya Kon
feransında olduğu gibi tezvîc buyurarak tavsih ve bütün 
âlem-î Islâm kalbinde ilelebet paidar olacaksınız Paşa 
Hazretleri.

Hamişe: Garbî Trakya Komitesi sulh konferansından 
Garbî Trakya Hukukunu hükümet-î millimizin müdafaa et
mek üze'e refikamızdan iki zatın isimlerini makam-ı siva- 
9İyelerine arz etmiş ve emre muhik bir halde iken Garbî 
Trakya’ya ait yalnız harita ve vesaitin tabbı Komitemizce 
bu dâvanın müdafaası taraf devletlerinden deruhte buyu- 
rulduğu suretinde talebe ve Gavbî Trakya mukadderatı içün 
sabır etmeyi addetti. Trakya ve Balkanlar harekât ve ce- 
reyan-ı slyasiyelerini bilen ve takip eden bir iki arkada



şımızın müşavir sıfatıyla nezd-i devletinizde bulunmasını 
tecviz buyurmanızı Komitemiz bir defa daha istirhama 
cür’et eder.

Ol baabta.
2-11-38

Garbî Trakya Komitesi Kâtibi Umumîsi 

Dr. Hikmet Feridun

Belge No: 44

8 Teşrin-i sâni 38 Çarşamba

1 —  Garbî Trakya ahvali hakkında heyet-i murahha- 
saya malûmat vermek ve tenvir etmek üzere bervechi âtî 
esasat takrir etmiştir.

2 —  Aray-ı umumiyyenin tatbiki.

3 —  Aray-ı umumiyyenin tatbikatında Anadolu’nun 
Garbî Trakya hudutları hakkında nokta-i nazarı anlaşıl
dıktan sonra şayet Dedeağaç ve Gümülcine havalisine 
münhasır kalırsa burada ancak aray-ı umumiyyeye mü
racaat kaydı ile iktifa olunur. Burada vuku bulan âray-ı 
umumiyyeye müracaat teklifi şavan-ı kabul görülürse Bul
gar ve Yunanlılar tarafından gelebilecek tekliflerle Bulga
ristan’dan şimalen 1912 hududları ve Yunanlılardan da Si
roz ve Drama havalisine de şâmil olmak üzere muhtariyet 
idare teklif olunması evlâ-i bittarik olacaktır.

Doktor Hikmet Feridun
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Numra 
"  66

Telgraf

Ankara Erkân-ı Harbiye 
Aydın Meb’usu Es’ad Efendi’ye

Nâmınıza derdest irsali bulunan Garbi Trakya’ya ait 
vesâlkın îsaline kadar Ankara’da bulunmanız ehemmiyetle 
rica olunur.

16-11-33
Garbi Trakya Cemiyeti Kâtib-i Umumîsi 

Dr. Hikmet Feridun

B e lg e  N o : 45

Belge No: 46

21 Teşrin sâni 38 Salı

1 —  Sofya Ateşemiliteri muavini Bektaş Sabri Bey’in 
emlâkine mukabil emlâk i’tası hususunda Bursa vilâyetine 
bir tahrirat tahririne.

2 —  Komite namına kâtib-i umumî Dr. Hikmet, Arif, 
Tevfik, Kemal, İbrahim Beyler’in ilk trenle Edirne’ye hare
ketlerine Dr. Hikmet Bey’in gurubu zamanında mühür ve 
evrakın âzadan Tahsin Bey.e bırakılmasına ve âzadar Ih
san Bey’in müştereken tahrirata vaz’ ve imza etmesine.

3 —  Şarkî Trakya Komitesi tahsisatından, veya Edir
ne vilâyetinden, Garbî Trakya Komitesi namına Lozan’da 
Garbî Trakya hukukunu müdafaa etmek üzere iki murahhas 
göndermek için muavenet-i nakdiyede bulunmak üzere mü
racaat edilmesine,

Karar verildi. İmzalar
Dr. Hikmet Feridun
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B e lg e  :No: 47

Tahrirat
No: 67

Lozan’da:

Sulh Konferansında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti Baş Murahhası ismet Paşa hazretlerine.

Adalet ve nesafet prensiplerine tevfikan Garbî Trakya 
meselesinin halline matuf olmak üzere ârây-ı umumiyeye 
müracaat hususunda zat-ı asilâne tarafından dermeyan 
edilen tekliften dolayı on seneden beri bilâ intıka her 
türiü mezalime maruz kalan ve el’an zalim bir düşman 
boyunduruğu altında inleyen Garbî Trakya ahalisi namına 
derin hissiyat-ı şükran ve minnetdarımızı takdim' eyleriz.

Düşman, ahalinin kafataslarına demir çember tatbik 
etmekte ve vücuda kızgın demir soktuktan sonra öldürün- 
ceye kadar saatlerce buzlu su içine daldırılmaktadır. Ge
rek ahalî ve gerek bu şenaat kurbanları namına, arazisi, 
harsı, hukuk-u tarihiyesi, mecvudiyet-i vatanivyeleri i’ti- 
barıyla esasen Türk olan memleketimizin mukadderatı
nın rey-i âmâ müracaat suretiyle tâyini hususundaki tek
lifinizde ısrar etmenizi bilhassa istirham eyleriz efendim.

25.Teşrin-i sâni 38

Azaden Azadan Garbî Trakya Komitesi
Ihsan Masan Tahsin Namına Kâtib-i Umumîsi

Dr.
Hikmet Feridun.
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B e lg e  N o : 48

30 Teşrin-isâni 38 Perşembe:

1 —  Garbî Trakya Komitesi âzasından Kemal Bey ile 
rekafatine Niyazi Bey’in murahhas olarak Edirne’ye iğ- 
ramlarma ve tahsisatlarının Şarkî Trakya Cemiyeti’nden 
teminine,

2 —  Lozan Konferansı’nda Garbî Trakya hukukunu mü
dafaa etmek üzere merkez-i umum âzasından Arif ve İbra
him Beylerle Yunan Parlamentosunda Türk mebusu Gü- 
mülcineli Arif ve Iskeçeli Hüseyin Sabri ve Galip Bahti
yar Beyler’in iğramlarına.

3 —  Şarkî Trakya Cemiyeti’nin cemiyetimiz hakkın
da gösterdiği alâka ve âlicenaptan dolayı kendilerine be- 
yan-ı teşekküre,

4 —  Murahhaslarımıza verilen talimatnâme bâdel mü
zakere muvafık görülerek kabulüne,

Müttefikan karar verildi.
Doktor Hikmet Feridun

Belge No: 49

Kasım 1922

Muhterem Gazi Paşamız

Hür ve mes’ud bir gaye-i millî ile kendi yurdunda sâ- 
kîn yaşamak isteyen Anadolu’nun harim ismetine saldıran 
o mel’un ve menfûr kahpe düşman sürüleri, büyük bir
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deha ile müttesıf, mübeccel ve kahraman kumandanları
mızın sevk ve idare ettikleri izzetli ve şanlı ordumuzdan 
lâyık olduğu kahhar dersi aldı. O sefii düşman Anava
tanın harım ismetinde boğuldu. Benim burada şan-ı milli
yi yükselten pâk ve direhşan şanlı kumandanlarımızın mü- 
zaye-i fevkalâdelerini kayd ve tezkârda natıkam ihzar-r 
acz eder. Onu ancak târih-i millî en şerefli sahifelerinde 
sevgili milletimiz, dinün âlem ül İslâm kalblerinin en gizli 
yerlerinde ilel ebed saklayacaktır. Ben şuracıkta bugün 
ayni ateşîn bir intikam hırsıyla çarpan Garbî Trakya ve 
Trakyalılar’ın hissiyatına tercüman olmak istiyorum.

Halâskâr ve müncer ordumuzun Edirne’mize şanlı hi
lâlimizi götüreceği bu günlerde Meriç’in öbür yakasın
dan tâ1 Ustruma’ya kadar uzanan kıymettar Garbî Trak
ya’mızın nasıl feci’ bir an-ı buhran geçirdiğini elbet tahmin 
buyurursunuz. O Garbî Trakya ki hürriyet ve istiklâli uğ
runda bir vakit zalim ve hunhar Bulgalar’ın husulasız fe- 
cayı’ ve mezalimine iki seneden beri de nâmerd ve sefil 
Yunan’ın bunca işkence ve zulümlerine göğüs gerdi. Bu
gün yediyüzbin Müslümanın meskûn olduğu bu kıt’ada nice 
dindaşlarımız kati ve imha, nice hemşirelerimizin ırzları 
payemal, nice servet-ü saman-ı millî mahv ve ifnâ edili
yor. Oradan aldığımız feci’ haberler Anadolu’dan kahpece 
kaçan sefil Yunanlılar’ın hırs ve intikamlarını bu zavallı 
ülkedeki bedbaht ve her türlü mukavemetten mahrum din
daşlarımızın mahv ve ifnasıyla teskin ettiklerini bir lisan-ı 
suretle anlatıyor. Buna bir an evvel bir çare-i katıyye bu
lamazsak bu zavallı dindaşlarımızın bu kadar zulüm ve 
denâete karşı tahammül edemiyerek yeis ve nevmidi ile 
nâıçar yer yer düçar-ı hicret olacaklardır. Bu fecî akı
bete biz Garbî Trakyalılar’dan ziyade muhterem kuman
danımızın kalpleri müteessir olacağından eminiz. Edirne 
mize şanlı liva-i hilâli götüren Gazi ve kahraman kuman
danımızın an-ı istihlâsını dört gözle bekleyen ve her emir-
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lerine hayatlarını fedayı minnet bilen Garbî Trakyalı’ları 
unutmadıklarından unutmayacaklarından mütme’ıniz.

Biz Garbî Trakyalı’lar memleketin en ibretli, en hic- 
ranlı kara günlerinde hile zafer-i millî hakkında besle
diğimiz kanaatların bugün hayr-ı aray-ı husus olduğunu 
görmek saadetine mazharız. Bu azm-i millî ile Edirne’mi
ze kavuşan şanlı ordumuz şüphesiz Garbî Trakya’yı, bu 
güzel yurdu o namerd ve sefil düşmana bırakmıyacak- 
tır, ve bırakmıyacağız. Bu kanaat-ı kat’iye ile mütehassıs 
bulunan Garbî Trakyalılar’a taraf-ı kumandanlarının her 
türlü} muavenetin deriğ buyurulacağına kani’ bulunduğu
muz cihetle şimdiden bu babtaki hissiyat-ı minnettarane- 
mizi takdim eder ve dâvetimize İcabetinizden dolayı, en 
sâf ve samimî şükranlarımızı arz eylerim muhterem ku
mandanım.

Garbî Trakya Komitesi 
Kâtib-i Umumîsi 

Dr. Hikmet Feridun

Belge No: 50

Türkiye Büyük Millet Meciisi Reis-i Alisî ve Türk 
Orduları Başkumandana Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerine:

Çok muhterem Paşa Hazretleri,
Türkiye’nin serhad-ı garbisinde on senedenberi kâh 

Bulgarlar’ın, kâh Yunanlıların tahammülsüz mezalim ve 
i’tisafı altında inleyen her günâ cebr ve tazyike rağmen 
bu ecnebi hasım boyunduruklara (gerdendade-i) itaat 
olmayı his ve şeref-i millîyesine kibran bulduğu içün zeman



zeman şiddetli halâs mücadelelerine giren ve fakat şimdi
ye kadar hiç bir taraftan fazla muavenet olmadığı içün 
mesnetsiz ve ana vatandan uzak mücadelelerde matees- 
süf muvaffak olamayan bedbaht Garbî Trakya’nın, Türk 
olan her memleketin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti havza-i idaresine dahil olduğu şu sırada teşebbüs ve 
himmet-i alileriyle Ana Vatana ilhakına muvaffakiyet hasıl 
olacağını ve Türkiye’nin Garp hudutlarında kal’a hizmetini 
her vakit ifa edebilecek olan memleketimizin daha pek 
çok zaman hasmımızın pay-i hakareti altında ezilmekten 
kurtulacağını kuvvetle ümit etmekte olduğumuzu ve bu 
baptan zatı ali-i kumandanlarının on seneden beri bu ka
dar fedakârlıklarda bulunmuş olan bu bedbaht memleket 
hakkında muavenet ve müzaheret-ı iâzı’menin ifası zım
nında icabedenlere bir talimat-ı mukteziyye i’ta edeceğin
den emin bulunduğumuzu arz ve bütün Türk milletinin 
muhterem ve kahraman timsali bulunan zat’ı ali-i devletle
rine ta’zimat ve ubudiyyetimizi takdim eyleriz efendim.

8-12-338
Aza: Haşan Tahsin Garbi Trakya Kâtib-i Umumisi

Doktor Hikmet Feridun

Belge No: 51

No: 132

ismet Paşa Hazretlerine:

Muhterem Paşa Hazretleri,
Mâlüm Âli-Î devletleri olduğu veçhile Komitemizce ka

bul edilen Garbî Trakya şarktan Dimetoka narbdan Ust- 
ruma, şimalden 1912 Balkan Harbinden evvelki Türk-Bul- 
gar hududuyla tahdid edilen mıntıkadır. 8u mıntıkanın
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Mesta ile Ustruma arasındaki kısım Bükre'-muahedesiyle 
Yunanistanîa ve Mesta ile Dimetoka arandaki küçük kı
sım da Bulgaristan’a terk edilmiş idi. N 'î Muahedesi Me
riç ile Mesta arasında Karaağaç, Dirftoka, Sofulu, De- 
deağaç, Gümülcine ve Iskeçe’den ibret olmak üzre altı 
kasabadan mürekkep bir «Inskrallies Garbı Trakya’sı bı
raktı. Karaağaç ile Dimetoka Türkiyehududu dahiline id- 
hai edilebilir ise geriye dört kaza k.ır. Bu dört akza da 
327 senesinde icra edilen tahrir-i nüfşurrtesinin istatistik! 
mucibince haritalarımızda da işaret edfiiği veçhile Terk
ler, anasır-ı saire-i mecmuundan fazla ve bl.aen aleyh ek
seriyeti haizdir. Halbuki Bulgar harbinden sonra'U.nisbet 
değişmiştir. Dedeağaç kazasında onbinden fazla olan İ'Lk 
nüfusu, ehalinin Türk köylerine tagrib edilmiş olması ha
sebiyle binden aşağı düşmüş ve bu kazada Türkler dokuz 
bin gür nüfusu gaip etmişlerdir. Sofulu kazasının da bir 
çok Türk köyleri ifna ve ehaiisi şehid edilmiş olduğundan 
ondörtbin gür Türk nüfusu, bugün dörtbinden ziyade de
ğildir.

Bu iki kazada eksilen Türk nüfusuna mukabil Bulgaris
tan tarafından yerleştirilen Makedonya muhacirleri ve Yu
nanistan tarafından iskân edilen Kafkas muhacirleri ile 
gayr-l müsiim yekûnü yükselmiştir.

Buna rağmen bu dört kaza dahilinde Türk nüfusu yine 
umum-u anasır nüfusundan fazladır. Yani plebisit bu dört 
kazaya mahsur kain ise Türkiye’ye iltihak emeli tahakkuk 
eder. Eğer Karaağaç ile Dimetoka Türkiye hesabına kur- 
tarıimayıp plebisit mıntıkası dahilinde kalır ise o vakit Türk 
nüfusunun yekünü. ayrı, ayrı Bulgar ve Rum yekânlerin- 
dcn fazla ise da cem’an Rum ve Bulgar yekününden nok
sandır.

Bu iki kazanın plebisit mıntıkasında kalır ise ârây-ı 
umumiyyeye müracaat Rum ve Bulgarların tabiatıyla işti
rak edecekleri «Muhtariyet» neticesini verecektir. Generai
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Jlt 33?

Şarpi idaresi idmanında altı kazada vyapılan resmî ista
tistikte seksendött bin Türk onbin Pomak, eilialtıbin 
Rum, kırkbeşbin yulgar gösterilmiş idi. Pomakları da 
Türklerin yekünunP ilâve ider isek 94.000 Türk’e mukabil 
Bulgar ve Rum y#ünü 101.000 nüfus olur. Buna 4.000 
kadar Musevî ve E^nıeniyi de ilâve ider isek anasır-ı 
gayr-i müslime yekûV10 105-000’i bulmuş olur. Garbî Trak
ya’nın «indrallies» ^ısınından mada -her tarafında tama
men Türk denecek kadar kesif bir ekseriyet mevcuttur,

Azâî faaliden 
Tahsin

7-10-38 
Kâtib-i Umumi 

Hikmet Feridun

Belge No: 52

20 Kanun evvel 38 Çarşamba
1 —  Garbî Trakya Cemiyeti Edirne’de bulunan Şarı 

kî Trakya Cemiyeti Merkez-i Umumisi nezdinde iki mu
rahhas igramına.

2 —  Cemiyetimiz Garbî Trakya mesailesini yakından 
takip etmek ve Bulgar hükümeti nezdinde teşebbüsatta 
bulunmak üzere iki arkadaşın iğramına,

3 —  Şarkî Trakya Cemiyetinden âzami muavenetin 
ihrazını talebe,

4 —  Iskeçeli Arif, Gümülcineli Arif, Dr. Hikmet Feri
dun, Iskeçeli Kemal Beyler’in masarif-i racia ve zaruriy- 
yelerini tesviye ederek Edirne ve Bulgaristan’a iğramlanna,

5 —  Tahsin, Dr. Hikmet, Kemal, Tevfik Beyler’in Gar* 
bî TrakyalIlardan lâzımgelen muayenetin istihsaline te
şebbüslerine,

Müttefikan karar verildi.
Doktor Hikmet Feridun
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Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Komitesi 
Genel Merkez No; 36

Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Komitesi’nin Kongresi, 
şehir ileri gelenleri, ilçe ve köy delegeleri, Batı Trakya 
Müslüman cemaatlerinin temsilcileri ile yaptığı müzakere
ler sonunda Trakya mebusu Galib Bahtiyar Bey’i ve Is- 
keçe ileri gelenlerinden Arif Tahsin Bey’i, siyasî toplantı
larda ve barış konferanlarında Batı Trakya dâvasını mü
dafaa etmekle vazifelendirmiştir.

Komite, Galib Bahtiyar Bey’i ve Arif Tahsin Bey’i, tam 
yetkili ve vazifelerinin ve vekâletlerinin yerine getirilme
sinde gerekli görecekleri her teşebbüsü ve hareketi ya
pabilme sıfatıyla mücehhez Batı Trakya Müslümanları 
delegeleri olarak seçmiştir.

Bu bakımdan mevcut vekâletnâme lüzumu hâlinde kul
lanılmak üzere verilmiştir.

On beş Kasım bin dokuz yüz yirmi iki.
(Resmî Mühür)

Belge No: 54

No: 137

Garbî Trakya Hukukunu müdafaa etmek üzere (Lo
zan’a giden heyete verilen talimatname

1 —  Heyet-i Murahhasa «Garbî Trakya’da ârây-ı Umu- 
miyyeye müracaat» talebinde bulunacaktır.

141 —



2 —  Gaye izharı icabında:

Garbî Trakya’da gaye-i aslîye «Türkiye'ye iltihaktır» 
Bunun tahakkuk imkânı, imkân-ı siyasiyede olunmadığı 
anlaşılırsa «İstiklâli gayesi ta’kıp olunacaktır. Ga bi Trak
ya’da müstakil bir hükümet teşkiline de imkân bulunamaz
sa Türkiye Başmurahhasının rey’i alınmak çartiyle «Cerri- 
yet-i Akvam Himayesinde muhtariyet» gayesine doğru gi
dilecektir. Düvel-i i’tilâfiyeden veya bitaraf devletlerden 
veya mücavir devletlerden birinin himayesinde «Muhtari
yet» veya «imtiyaz» mevzu-u bahs olduğu taktirde Manda 
bir hükümeti Garbi Trakya halkı bizzat tâ’yin etmek husu
su müdafaa edilecektir. (Türkiye himayesinde tahtn rabt 
veya imtiyaz suretinde şekl-i idare gaye-i emeliyeye da
hil olduğu cihetle bunda merkezden talimat taiebi mev
zu-u bahis değiidir.)

3 — Garbî Trakya’nın hududu Garbî Trakya Cemiyetin 
ce ibraz edilen haritalar ve vesaikte gösterilen hududlar-
d ı r .

4 —  Konferansta evvelâ Yunan altındaki akşamın tah
liyesi işün mücadele açılacaktır. Türkiye başmurahhası 
ile görüşüldükten ve rey’i alındıktan sonra Bulgaristan’a 
karşı da mücadele başlayacaktır.

5 —  Heyet-i murahhasa konferanstaki vaziyeti mufas
sal raporlarla, vaktiyle merkeze bildirecektir.

6 —  Heyet-i murahhasa heyet-i merkeziyeden gönderi
lecek bilcümle talimatnameleri aynen tatbik etmekle mü- 
kelleftir.

7 —  Heyet-i murahhasa gayelerinin tahakkuku İçin 
konferansta her tü lü teşebbüsatta bulunmağa ve icab eden 
hükümet murahhaslarıyla da görüşüp rev’ ihzarına saiâhi- 
yettar ve derhal merkeze de bildirmeğe memurdur.

İmzalar

—  142 —



Numara: 138

Bel^e No: 55

Komitemizin kâtib-i umumisi Dr. Hikmet Feridun Bey
in komitenin emel ve gayesine muvafık her güna teşeobü- 
satta bulunmak, müzakerata iştirak etmek salâhiyetiyle 
Şarkî Trakya Cemiyeti nezdinde murahhas olarak iğram 
edildiğini mübeyyin i’timadnamedir.

28 Kânun-t evvel 38 
İmzalar

Belge No: 56

Garbî Trakya Müdafaa-i No. 141
Hukuk Cemiyeti
Merkez-i Umumisi

Ekselans.
Son zamanlarda kendisine hâs barbar ve vahşî siya

setini alenen uygulayan Yunan Hükümeti her türlü adalet 
ve hukuk prensibini çiğneyerek, Isiâm kaidelerine karşı 
olarak Yunan ailelerini Türk evlerine yerleştirmekle kal
mıyor, fakat Yunanlı göçmenler hesabına gece gündüz tar
lalarda çalışmak zorunda kalan ev sahiplerinin onları ye
dirip içirmesini şart koşuyor.

Diğer taraftan Türklerin ambarlarında bulunan tahıhar 
Yunan makamları tarafından alınıyor ve halkın büyük bir 
çoğunluğu aile ocaklarından sudan sebeplerle uzaklaştı
rılıyor veya tamamen sürülüyor.
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Mahallî yerlerden bilgileri toplamakta zaman zaman
zorluk çeken Komitemiz yeni aldığı bir raporda bahsedilen

' z —  şapçı Koyunaen usmanogıu usman, ı-ıaııı, ı\an- 
< vecioğlu Mustafa, Kunduracı Sadık, Hacı Mustafaoğlu Sa

dık ile Çelebi köyünden Haşan Ağa ve Hasanlar köyünden 
Nizamoğulları adında iki kardeş Yunanlılar tarafından kat- 

l (edilmişlerdir,
3 —  Kalaycıdere’nln Bulgar ahalisinden Dimitri Tolço, 

Valço, Bellioğlu Dima, Yanna Domuzcuoğlu çocuklarıyla 
birlikte katledilmişlerdir.

4 —Köylerde her türlü vahşeti yapan ve Çerkezlerin 
yardımını alan Yunan çeteleri son olarak Drama bölgesin
de Kalçova köyünde on Türk’ü ve Buranköy muhtarını 
katletmişlerdir, öricik köyünün iki yüz kadar sâkini Bul
garistan’a kaçmak zorunda kalmıştır.

5 —  Tahtalı, Pişmanköy, Doğanhisar, Hocaköy, Ka- 
rakaya, Domuzdere, Derbend, Hırka, Kalaycıdere ve Ço- 
banköy halkı tamamen evlerinden çıkarılmış ve bilinmeyen 
bir istikamete sürülmüştür; evlerine Yunanlı muhacirler 
yerleştirilmiştir.

Komitemiz gittikçe artan ve çağımızın medenî fikirle
rine karşı meydan okuma şeklinde gözüken bu vahşete 
karşı bir defa daha sesini yükseltmektedir.

Bu münasebetle Ekselânslarına ve Hükümetine acıla
rımızı dikkate alarak tarafsız bir heyet ile bir soruşturma 
açılması hususunda ricada bulunur.

Heyet i faaleden 
Haşan Tahsin

44.39
Kâtib-i Umumî 

Dr. Hikmet Feridun



Belge No: 57

Garbî Trakya’da, yani Meriç’ten tâ Ustruma’ya kadaı 
uzanan bu yeşil Türk diyarında, yüzonbin Ruma mukabil 
yediyüzbin müslüman Türk vardır. 23591 kilometre meri’» 
araziyi havi olan Garbî Trakya’nın yüzdebeş Rum arazi
sine mukabil yüzde seksen dört (mübadelesine hiç düşün
meden hüküm verdiğin) Türk sahiptir. Garbî Trakya’da 43 
şehir ve kasaba, 1453 köy, 236 çiftlik mevcuttur. Bunlar
dan 30 şehir, 1199 köy, 218 çiftlik Türk malıdır. Buna mu
kabil 10 kasaba, 40 köy, 15 çiftlik Rum’lara aittir. Garbî 
Trakya’da senede 28 milyon kg. nefîs tütün çıkar. Diğer 
mahsulât-ı ziraıyyesi de kendisini idare ettikten sonra hari
ce ihracat yapar. Bu istihsalâtın yüzde seksenaltısı müslü
man Türk’lere aittir.

M

Garbî Trakya’da Türk’ün 1774 mektebî, 78 medresesi, 
1499 camiî, 86 tekeksi vardır. Buna mukabil Rum’ların 148 
mektebî, 141 kilisesi, 16 manastırı vardır.

Garbî Trakya’da mevcud hars, medeniyet Müslüman 
Türk’lere aittir. Bugünün Garbi Trakya’sı altı asırlık Türk 
Trakya’sıdır. Yollar, şoseler, köprüler, hanlar, kervansaray
lar, hamamlar, mektepler, mâbedler, şimendüferle'r, konak
lar, kişlalar, köyler, çiftlikle^ şehirler, velhasıl asâr-ı üm
ran kâmilen bu zemana aittir. Ve bütün i’marat bu altı 
asrın mahsulüdür.

On senedir istihlâs ve hürriyet mücadelesi yapan ve 
bu uğurda bir çok evlâtlarını fedâ eden bu kıt’anın şalvarlı 
ve sarıklı sekenesi yüksek iman, kat’i azimleriyle bir zaman
lar Çar orduları diyarına sokmamış, Balkan Harbi’ni müte
akip memleketini kendi evlâdı ve silâhlarıyle Bulgar istilâ
sına karşı koymuş ve düşmanını hududlarından atarak, bir
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hükümet-i müstakile l’lan ederek, Garbi Trakya Tarihine bir
sahife-1 muazzame bahş etmiş, harb-i umûmîde mensup 
olduğu ı.kdaşan ve Türk’ü Galiçva, Dobruca ve Irak cephe
lerinde müdafaa; ve mütareke arifesinde o kıt’aya gelen 
Fransız kıt’atı ve ezcümle general Frans De Siri ve General 
Charpy gibi güzide kumandanların taktirlerini bilhak kesb-i 
istihkak edecek bir hükümet-i muhtar ve müstakife te’sisi, 
idaresi hususunda kabiliyetini göstermiş, ve Türk Fransız 
muhasım zihniyetini hakiki ve esaslı bir surette tedbil ede
rek bugün bile caiz olan i’tilâf zeminini ihzar etmiştir.

İşte bu bedbaht ve zavallı kıt’a mukadderatı, bir taraf
tan misak-ı miiliyenin üçüncü maddesi mucibince Ana- 
vatan’a bağlanırken diğer taraftan kara ve sefil bir zihni
yetle imza edilen Sevr muahedesiyle Yunan’a peşkeş çe
kilmiştir. O vakit her taraftan düşmanla muhasır bulunan 
Garbî Trakya sekenesi ve fedakâr evlâtları bu vaziyet-ı 
elîme karşısında bile yine düşmana teslimi izzet-i nefs-i 
millîyesine kibran bularak bu fuzulî ve haksız işgali ca- 
mile inden, minarelerinden, en küçük küiliyelerine kadar 
sallandırdıkları kara bayraklarla matemlerini, protestola
rını, kinlerini bütün cihan-ı medeniyete i’lân etmişlerdir. 
Salâhı ve hürriyet mücadelesi için göğüslerine kadar kar
lar İçerisinde kendinden binlerle faik düşman kütleleriyle 
döğüşen bu namuslu vatan evlâtları ya'in, öbürgün ve 
şüphesiz ölünceye kadar memleketini müdafaa etmeyi ken
dine en mukaddes bir gaye olarak kabul etmiştir.

İsmet Paşa hazretleri. Bu güzide vatan parçasını sizin 
kadar pek çabuk fedâ edeceğimizi düşünüyorsanız aldanı
yorsunuz. Ve yine bu kıta sekenesinin konferansta müba
delesi mevzu-u bahs olduğu zaman Lord Körz’ın bile «Mü
badele keyfiyeti ekalliyetler içindir. Garbî Trakya’da ise 
Türk ekseriyeti vardır. Mübadele mevzu-u bahs olamaz» de
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diğ-i bir zamanda İstanbul’da bir gazeteniz bu öz vatan 
diyarını, vediyüzbin dindaşı nihayetsiz servetiyle «Garbı 
Trakya Misak-t, Millimizde yoktur, orasını istemiyoruz» de
mesini sakat zihniyet ve çürük mefküre diye telâkki ede
rim.

Bu makam şunu iyi bilmelidir ki Garbı Trakya mukad
deratını Türk mukadderatıyle teşrik etmiştir. Bugün Türk 
heyet-i murahhasası milyonda bir ihtimal ile konferans hu
zurunda bu kıtayı müdafaa edememek durumunda kalır ve 
onu fedâ ederse Garbî Trakya’lılar ve murahhasları bu hü
küm ve kararı da kabul etmeyecek, millî mefkûrelerle mü
tehassis vatandaşlarıyla sonuna kadar memleketini müda
faa edeceklerdir. Nihayet Garbî Trakya’mız ya bu azîm ve 
kararla andlaşan vatan evlâtlarına veyahud Yunanlılara 
mezar olacaktır.

Edirne 25-1-39
Muhterem Müştak beyefendi pek muvafıktır. Teşekkür

ler ederiz.
1-2-39

Garbî Trakya Komitesi Kâtib-i Umumîsi 
Dr. Hikmet Feridun

Belge No: 58

Numara
144

İsmet Paşa Hazretlerine

Garbî Trakya Türkleri pek bedbaht bir vaziyyettedir. 
Yunanlılar karşılarında hiçbir mâni’ görmedikleri içün is*
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tedikleri mezalimi serbestçe yapmaktadır. Bu halin devamı 
takdirinde Garbı Trakya Türkleri’nin temamen mahv ola- 
cakları muhakkaktır. Yapılan mezalim hakkında şimdiye ka
dar konferans mümessilleri nezdinde ve gazetelerde bir 
çok feryadlarda bulunduk. Fakat bunların maateessüf hiç
bir netice tevlid etmediğini görüyoruz. Bunun içün cemiye
timiz bervech .......  nazr-ı dikkat sâmilerine arz eyler
Şöyle ki:

1 — Garbî Trakya’daki mezalimi hükümet-i milliyemiz- 
den mukabele-i bil misil ile rehine olarak İstanbul’da bu
lunan Rumların konferans nezdinde şiddetle protesto ve 
ta’yidi.

2 —  Garbî Trakya’daki müslüman hanelerine, atika-' 
diniyyelerine muhalif olarak yerleştirilen Rum muhacirleri
nin tahliyesiyle pek ziyade muzdarip bulunan bedbaht hal
kın zulümden kurtarılmasını,

3 —  Garbî Trakya için şimdiye kadar talep edilen ârây-ı 
umumiyeye müracaat talebinin Konferans meclisinde her 
taraftan redde maruz kalması hasebiyle Bulgarlar’ın ve 
evvelce Yunanlılar’ın teklif ettikleri istiklâl ve muhtar bir 
şekl-i idarenin müdafaası,

4 —  Bervechi ma’ruz şekl-i idarenin kabulü mümkün 
olamadığı takdirde Türkler lehine istisnâi bazı müsaadaî 
istihsali,

arz ve istirham olunur efendim.

28-4-39 Kâtib-i Umumî

Aza: Arif Dr. Hikmet Feridun
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B e lg e  N o :  59

Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
Merkez-i Umumisi

Numara: 147

Komite âzasından Hüseyin Sabri Bey’in Garbi Trakya 
Hukuk ve münafi-i siyasiye ve miiliyesini müdafaa etmek ve 
bilumum makamat ve mehafil-i siyasiye nezdinde teşebbü- 
sat-ı siyasiyede bulunabilmek üzere komitemizce selâhı- 
yet-i tamme ile murahhas tâyin edildiğini mübeyyin işbu 
itimatname ita klimdı.

1-5-39

Kâtib-i Umumî 
Dr. Hikmet Feridun

Heyet-i faaleden 
Haşan Tahsin

Heyet-i faaleden 
iskeçeli Arif

Belge No: 60

148

M. Kemal Paşa’ya, Heyet-i Vekile Riyasetine. Erkân-ı
Harbiye Riyaset-i celilesine.

Garbî Trakya Türkleri pek bedbaht vaziyettedirler. Yu
nanlılar karşılarında hiç bir mani’ görmedikleri için iste 
dikleri mezalimi serbestçe yapmaktadırlar. Bu halin devamı 
takdirinde pek yakında Garbî Trakya Türklerinin tamamen 
mahv oalcakları muhakkaktır. Türk Türktür. Hudud-u siya- 
siyeye dâhil veya haricde olması onun hukuk-u milliyesine 
tesir etmemek lâzımdır. Mukadderat-ı milletin vâkıf-us seyr
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bulunan zevat-ı muhteremenin bu hususah. basıradan za- 
hil olduklarını zannetmiyoruz. Şu halde Garbî Trakya Türk- 
leri’nin ihmal edilmesini, bunların vazi.vet-i elimelerinin Hü- 
kümet-i Miliye’mizce bilinmemesine hami ediyoruz. Bed
baht yurdumuzun son felâketleri hakkında yegâne merci* 
olan Hükümet-i Milliye’mizi tenvir etmeğe lüzum görüyo
ruz.

Yapılan mezalim hakkında şimdiye kadar konferans 
ve mümessiller nezdinde gazetelerde bir çok feryatlarda 
bulunduk. Fakat bunların ma’ateessüf hiç bir netice tevlid 
etmediğini görüyoruz. Bunun için cemiyetimiz Garbî Trak
ya’da Yunanlılar tarafından yapılan mezalimin ancak mu- 
kabeie-i bilmisil ile önüne geçilebileceğine kani’ olmuştur. 
Alel husus İstanbul Rumları’nın Garbî Trakya Türkleri’ne 
mukabil mübadeleden istisna edilmiş olmasına nazaran bu 
yolda mukabele-i bilmişle Hükümet-i Milliye’nin salâhiyeti 
de vardır. Binaenaleyh bervech zir-i hususat hakkında 
nazr-ı dikkat-i siyasilerini celbe lüzum görüyoruz.

1 —  İstanbul Rumları Garbî Trakya Türkleri’ne mu
kabil mübadeleden hariç bırakıldığı konferans mukaddera
tı ile tâyin ve tespit edildiğinden hükümeti milliye nezdin
de rehine olan Rum anasırına karşı:

a) Garbî Trakya’daki tahcire mukabil İstanbul Rum 
agnivasının teb’idi.

b) Garbî Trakya’da cem edilen ianeye mukabil İstan
bul ve civar Rumlarından Garbî Trakya muhacirleri hesa
bına vergi tarhı.

c) İstanbul Rum matbuatının tamamen şeddi.
d) Garbî Trakya’da lâğvedilen cemaat-i islâmive ve 

kadılık teşkilâtına mukabil İstanbul Rum müessesat-ı ru- 
haniyyesinin şeddi.

e) Garbî Trakya muhacirlerinin Rum hanelerine, mağa
zalarına iskân ve iaşesinin tahmili.
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2 —  Garu. Trakya’daki mezalimin refı, rum muhacir
lerinin Türk evlerinden çıkarılması hususunda eğer Hükü- 
met-i Milliye’miz müzaheret edecekse gerek konferans nez- 
dindeki teşebbüsat-ı siyasiyyesi ve gerekse bervechi ma’ 
ruz mukabale-i bilmislin İstanbul’da süratle tatbiki şimdiye 
kadar yapılan müteaddid protestoların semeresiz olduğuna 
göre en kat’i bir çare-i hal olduğu kanaatini cemiyetimiz ha
sıl etmiştir.

3 —  Yunanistan’dan ahiren İstanbul’a gelen Garbi 
Trakya muhacirlerinin iaşelerinden bahs ile bu zavallılara 
muavenet-i ictimaiyyece (henüz hangi tebaadan olacakları 
belii olmayan bu muhacirlere şimdilik yalnız bir parça yar
dım etmeniz) gibi gayr-i lâyık ve gayri adilâne tebligat ya
pılmıştır. On senedir Anavatana kavuşması içün her feda
kârlığı göze alan ve bu yüzden her türlü mezalim ve tah
vile maruz kalan bu asil halka bu muamele pek kibran gel
diği arz olunur.

Heyet-i Faaleden Katib-i Umumî
Haşan Tahsin Dr. Hikmet Feridun

Belge No: 61

Numra: 149

Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez-i U- 
mumisi azasından Iskeçe’li Kemal ve Siroziu Servet Beyler 
Garbî Trakya hakkında hükümet-i milliye ile temas etmeğe 
me’mur edildiğini beyyin itimatnamedir.

10 Mayıs sene 39 

Doktor Hikmet Haşan Tahsin



N u m ra : 151

Lozan’da İsmet Paşa’ya

Muhterem Paşa Hazretleri

Lozan Konferans’rnda İstanbul Rumlar’ına mukabil 
Garbı Trakya Türkleri’nin mübadeleden istisnası takarrür 
etmiş idi. Fakat Lozan’da takarrür eden şu ahkâm ma’tees- 
süf Garbî Trakya’daki ehali-i müslimenin hakk-ı bekasını 
te’min edemiyor. Bu cihetle Yunanlılar Lozan’da takarrür 
eden mevadı hiç bir veçhile nakt-ı ehemmiyete almayup 
imha siyasetine gereç vermektedir. Ezcümle:

Madde 1 —  Garbî Trakya’nın her şehir ve köylerine 
bilâ istisna muhacir iskân edilmiştir. Tarz-ı iskân pek fe- 
ci’dir. Bu şerait tahtında Türklerin bekası gayr-i kabildir.

Madde 2 —  Şehir ehalisi köylü elinde mevcuddur. Ze- 
halr ve hayvanat ve hatta tarlalar Yunan muhaciri ve ordu
su nam ve hesabına hükümet tarafından gasp edilmiştir.

Mdde 3 — Köyler ile şehir ahalisi idareden tecrid edi- 
lıp fecayi, ve mezalim altında inlemekte olduğu arz olunur.

Heyet-i Faaleden 
Haşan Tahsin

Katib-i Umumî 
Dr. Hikmet Feridun



B e lg e  N o : 63

No: 154 14 Haziran
Telgraf:

Lozan Sulh Konferansfında Türkiye Baş Murahhası 
İsmet Paşaya:

Trakya’dan kitle halinde Adalara nakl edilen köylü eha- 
li-i islâmiyyenin ve Trakya hapishanelerinde inleyen Türk- 
lerin, İstanbul ve Edirne havalisinde sefil ve perişan sürü
nen sivil insanın hakk-ı hayat ve halâsları ve memleketle
rine avdetleri te’min edilmedikçe, afları Yunanlılar tarafın
dan talep olunan İstanbul Rum mahkumlarının atlarına 
meydan bırakılmamasını Garbî Trakya’nın mazlum Türkle- 
ri namına talep ve dermeyân ederiz efendim.

14 Haziran Sene 39

Katib-i Umumî 
Dr. Hikmet Feridun

Belge No: 64

2 Ağustos 39

Ankara Heyet-i Vekile Riyaset-i Celilesine

Vatan Gazetesi’nde münderc Türk Yunan i’tilâfatname- 
nin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, maddelerine külliyen 
muarız (Garbî Trakya’nın imhasını fetih dolayısıyla) bulan 
ma’ruzatımız yolda olduğundan vusulüne değin kabûl edil
memesi istirham olunur.

Heyet-i Faaleden Kâtib-i umumi
Arif Tahsin Dr. Hikmet Feridun
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Heyet-i Faaleden 
Haşan Tahsin



B e lg e  N o : 65

No: 155 ’ 19.8.39

Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili Baş
Murahhas İsmet Paşa Hazretlerine
Lozan’da sulhun imza çdilmesl hasebiyle zat-ı âsilâne- 

lerine Garbî Trakya’da cereyan eden en son vakayii arz 
eyleriz.

Şöyleki :

Yunan hükümeti Lozan’da İstanbul Rumlarının beka
sına mukabil Garbî Trakya’daki Türk ehalinin hakk-ı hayat 
ve bekasını ve emvaline tasarrufu temin ve tevlid eylediği 
haldo şimdiye kadar şehid eylediği müslüman ve hat ey
lediği Türk kanı kâfi gelmeyerek sulhun imza günü Iskeçe, 
Gümüicine şehirleriyle, köylerinde en mezid (gözde) tüc
car ve esnafı adalara nakl ederek ve bir kısmını da casus 
vesair bahane ile Gümülcine’de i’dam eylemişlerdir. Ve bu 
fecaati a.ians telgrafıle de neşr etmekte beis görmemiştir. 
Bugün Garbî Trakya’da şehir ve köylerde Rum muhaciri 
iskân edilmemiş bir ev kalmamıştır ki köylüler Rum muha
cirleri hesabına çalıştırılmakta, vedlerindeki zehair ve hay
vanat muhacir ve asker içün zapt ve müsadere edilmiştir. 
Hulâsa olunarak izah etmek iktiza eder ise Garbî Trakya’
da hakk-ı hayat ve beka yoktur. Komitemizin kanaat-ı kat’- 
iyyesi şudur ki Yunan Hükümeti Garbî Trakya’da tamamen 
imha ve tahliye siyaseti tâkip etmektedir. İstanbul’daki Rum 
anasırı da bir o kadar haiz olduğu hukuk sâvesinde mesu- 
dâne ömr-ü hayat etmektedirler. On seneden beri Anava
tan meyanında mücadele eden Garbî Trakva’lılar hükümet-i 
milliyeden beklediği halâsa nail olamadı ise hakk-ı hayat-
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larında mes’ud yaşayan İstanbul Rumları karşısında mahv 
olduğunu görmemeli iği.

Temiz milliyenizin ramla cârid bulunduğundan emin 
olarak zat-ı devletlerinden bu ma’lum ahvali esaslı bir şe
kilde ele alınmasını tarep ve atideki mevadını tatbik ettiril
mesini istirham eyleriz.

Madde 1 —  Garbi Trakya’nın şehir ve köylerindeki 
Türk emvaline iskân edilen muhacirlerin çıkarılması.

Madde 2 —  Garbi Trakya’lı olup da Türkiye’de her
hangi bir suretle bulunan Garbı Trakya’lıların her türlü 
hakları mevcut olarak memleketlerine avdetlerinin te’sisi 
ve emvaline sahip olması.

Madde 3 —  Yunan hükümetinin Garbi Trakya’yı işgali 
zamanından Türk emvâlini teslim edeceği tarihe kadar 
emval-i gayr-i menkuleyi ve menkuleyi zapt ve müsadere 
suretiyle ettiği zararın bir komisyon mârifetiyle tazmin et
tirilmesi.

Madde 4 —  Garbi Trakya’da Türk tüccarına seyahat 
ve sair hususatı ve lisan-ı milliyesinin devair-i resmiye ve 
adliyede isti’malinin taht-ı teminine alınması.

Madde 5 —  Evkaf ve maarife aid eşyanın her türlü 
tecavüzüne engel olunması,

Madde 6 —  Cemaat teşkilâtının icrasına Yunan hükü
metinin müdahalesinin men edilmesi.

Madde 7 —  Yunanistan’da, memleketimiz Garbi Trak
ya’da Türklerin kalacağına göre şerivve-i erkân-ı celilesinin 
emval-i hâriciyeyi vukufa müsaid olan bir Baş müftünün 
merkezi Gümülcine de olmak üzere iğramı ve müftülük 
teşkilâ'.ının tatbik ettirilmesi.

Madde 8 — Iskeçe ve Gümülcine’ye Konsolos İğramı: 
Her iki kısma kabil olamadığı takdirde Iskeşe’ye konsolos 
iğramı.

Madde 9 —  Mukaddema veya şimdi Türk tabiyyetini 
ihraz eden Garbi Trakya’lıların, İstanbul’da bulunan şu
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bemizde ikâmet ettiklerine göre Garbi Trakya’da ikamet ey
lemek /e  orada emvaline sahip olması, ticaret ve seyahat 
hususlarında serbest bulunması;

Madde 10 —  Adalara ve Yunanistan’ın sair mıntıkala
rına nakl edilen köy ahalisiyle şehir halkının evlerine av
detlerinin te’minine ve Trakya hapishanelerinde brlâ sebeb 
ineiyen vukufların tahliyesi,

Madde 11 —  Garbi Trakya teşkilâtında bilfiil ifa-i hiz
met edenlerin münâsib mahalde mevkı-i içtima’larına gö
re iskân ve mübadeleleri.

Madde 12 —  İstanbul’da bulunan Garbi Trakya eşra
fı ile köylünün memleketlerine avdetine kadar eşrafın İs
tanbul’daki Rum emval-i metrukesine iskân ve vaziyeti ic- 
timaıyyelerinin taht-ı te’mine alınmasını ve köylünün de 
Trakya ve Çatalca havalisindeki Rum emvaline yerleştiril
mesi.

Madde 13 —  Mestanlıların 1913 Bulgar - Yunan hu
dudu arasında olan 90 Türk kö yü ...........vesa ir------- , Is-
keçe ve Gümülcine’ye merbut olduklarından bu kısım mü
badeleye tâbi olduğu taktirde cihet-i .......  dolayısıyle Is-
keçe ve Gümülcine mıntıkasına siraet edeceğinden mü
badeleye Mestanlı’ların menfî vaziyeti hudud olarak tâyin 
olunması.

Madde 14 —  Garbi Trakya’da Türklerin emval-î gayrî 
menkulelerini satmalarını men’ eylediğinden bunun ref’ı 
ve hakk-ı tasarrufların iadesine kadar İstanbul’daki Rum- 
lara mukabele-i bilmiştin tatbikî,

Madde 15 —  Garbi Trakya’nın bir kısmı mübadele mın
tıkası dahilinde kaldığı cihetle teşkil edecek mübadele ko
misyonlarına komitemizden iki azanın kabulünü,

Heyet-i Faaleden Katib-i Umumî
Haşan Tahsin Dr. Hikmet Feridun
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Nurnra: 157

>•' Belge No: 66

Büyük Millet Meclisi Hükümet-i Hariciye Vekili İsmet Paşa
Hazretlerine

Iskeçe’den bilhassa gelen bir zatın beraberinde getir
diği mektup münderacatına nazaran Yunanlılar, Beykoz’da 
birçok kati ve cenabetlerden tutuklanmış Rumlara muka
bil Garbî Trakya Türklerine mukabele-i bilmisli olmak üze
re Iskeçe ve Gümülcine eşrafından kırkdokuz kişiyi en âdi 
sebeplerle ve alelacele bilmuhakame i’dama mahkûm et
miş ve hatta bunlardan Iskeçe’li Bekir Sıtkı Efendiyi i’dam 
edilecek mahale götürüp hükm-û i’dam emrininin infazı es
nasında alelacele gelen bir emir üzerine diğer mahkûmla
rın ifade evraklarıyla karşılaştırılmak içün te’hir olunmuş 
ise de bervech bu zavallı halkın hiç sebepsiz ifnay-ı ha
yatları taht-ı karara alınmıştır.

Tevkiflerin tahlisini te’min edebilmek içün en acil ve 
seri bir vasıta ile lâzım gelen teşebbüsatın icrası rica olu
dur efendim.

25.8.39

Dr. Hikmet Feridun



Telgraf.

Ankara’da Çorum mebusu Ferld Bey vasıtasıyle iskeçeli
Arif Beye

Iskeçe ve Gümüicine eşrafından kırkdokuz kişiyi Bey
koz Rumlarına mukabil i’dama mahkûm etmişlerdir. Te- 
şebbüsat-ı şedide de bulununuz.

Garbi Trakya Komitesi Kâtibi Umumisi 

Dr. Hikmet Feridun 

25.8.39

Belge No: 68

«Atina İstinaf Mahkemesinin karar sureti»

Karar Numara 481

Yunan Cumhuriyeti adına birinci sınıf hakim Haralam- 
bos Dimitriu başkanlığında ve Nikolau Markopulu, Teodo- 
ros Andonyadis, Teodoru Sakelarvadu, Dimitriu Dara’dan 
oluşan birinci sınıf hakimler kurulu, bugün 19 A-alık 1924 
tarihinde Atina’da toplanarak, Hacı Mehmet oğlu Bekir Sıt
kı ve kırk arkadaşı hakkında Dokuzuncu ordu askeri mah
kemesi tarafından 105 numaralı (1923) idâm hükmünü gö
rüşmeye başladı.

Belge No: 67 *

N u m a r a :  1 5 8
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Mahkûmlardan 1 - Hacı Mehrned onlu Bekir Sıtkı ve 
40 arkadaşı şâhitlerîn ifadesine göre Bulgaristan’da, Fuad 
Beyin Kumandasıyie Batı Trakya ve Makedonya’nın 
Yunanistan’dan ay ılarak Muhtar bir idare tesis etmek ga
yesiyle çalışan Türk' - Buhar komitacılarına Dimetoka vs. 
hudutlardan Yunan toprağına girmelerine ve Mesta vesa
ire köylerde şimendifer ve telgraf merkezlerini imhalarına 
yardım etmiş ve bu çetecileri Yunan hükümetine ihbar et
mediklerinden ve Fuat Bey'in Garbi Trakya ihtilâl Komi
tesine bağlı bulunduklarından vatana ihanet cürmüyle it
ham edilmişlerdir.

Müdde-i umumî Lozan Andiaşması gereğince bunlann 
afvlarını iddia ve dermevan etmiş ise de Mahkeme Lozan 
muahedesi ahkâmı ancak Ağustos 1914’den 20 Kasım 1922 
târihine kadar vuku’bulan siyasî suçların afvlarını öngör
düğünden ve bunların cürmü ise 1923 senesi zarfında 
meydana geldiğinden af! olunamayacakları ve 105 No’lu 
923 sene tarihli Dokuzuncu ordu divan-ı harbinin verdiği 
îdam cezasının infazı kabul edilmiştir.

11 Ocak 1925 
Mühür ve İmzalar

Belge No: 69

«Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Lozan 
Barışından sonra kabul ettiği yeni program.»

Lozan sulhünde gayesine muvaffak olamıvan Garbî 
Trakya’nın düştüğü elîm vaziyeti tetkik eden Garbî Trakya 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti faaliyetini tevsi ve tezyit etmeyi 
tasvip ederek yeni bir program tanzimini taht-ıkara almış
tır.
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Madde 1 —  Cemiyet kemafissabık «G&t'î Trakya Mü
dafaa-! Hukuk Cemiyeti» ünvaniyie faaliyetime devam ede
cektir. • >>

Madde 2 —  Faaliyet İlmî ve siyasî olmakla beraber 
icabında ihtilâl tedabirine dahi tevessül eder.

Madde 3 —  Saha-i faaliyet Garbî Trakya’dır. Garbî 
Trakya eski 912 Türk Bulgar hududiyle adalar den/zi ve 
Meriç ile Ustruma nehri arasındaki araziyi ihtiva eder.

Madde 4 —  Cemiyetin gayesi Garbî Trakya’nın istih- 
lâsı ve imkâna göre ana vatana iltihakını temindir. Bu ga
yeye vusul için şimdilik Garbî Trakya’nın istiklâli dâvası
na devam olunacaktır.

Madde 5 —  Cemiyetin merkez. umumisi İstanbul’da 
olup Bulgaristan ve Yunanistan dahilinde birer mıntaka 
merkezleri bulunacaktır.

Merkez-i umumî hafîdir ve on âzadan mürekkeptir; 
âzadan altısı İstanbul’dan, İstanbul’daki Garbî TrakyalIları, 
İkisi Bulgaristan, ikisi Yunanistan Garbî TrakyalIlarını tem
sil ederler. İlmî, siyasî, malî teşkilât ve icraat, vaziyet-i 
umumiye ve ilcaat-ı hale göre âzalar arasında taksim edilir. 
Merkezi umumî âzasından biri kâtibi umumîlik vazifesini ifa 
eder.

Mıntaka merkezleri üçer zattan mürekkeptir ve hafidir. 
Mıntıka merkezleri âzası merkez-i umumice hafi intihap ve 
tâyin olunurlar.

Büyük Millet Meclisinde bulunan Trakya mebusları ile 
diğer TrakyalI mebuslar Garbî Trakya’nın istihlâsı uğrunda 
sarf-ı mesai ve Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
nin faaliyetini himaye etmek üzere bir gurup teşkil edecek
lerdir. Bu guruba mümkün olabildiği kadar maksada ha
dim diğer mebusların iltihakı da kabul olunur.
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Bulgaristan Sobranyasında ve Yunanistan parlâmen
tosunda TrakyalI mebuslar ile Sırp parlâmentosunda gaye
mize hadim diğer Müslüman mebusların kezalik bu mak
sada hâdim birer gurup vücude getirmelerine çalışılacak
tır. '

Merkez-i umumî Trakya’nın istihlası gayesi esasiyasi- 
ne hâdim İlmî, siyasi faaliyetler icra ve icabında her türlü 
tedabiri ihtiiâliye dahi ittihaz ile'mükelleftir.

ittihaz edeceği fiilî ve ihtilâlî tedabir ve mukarreratı 
(mıntaka merkezleri) mümessilleri vasıtasiyle icra eder. Lü
zumuna göre gaye dahilinde teşrik-i mesai için ecnebi hü
kümetlerin maksad-ı milliyi terviç ve teshil eden siyasi, İl
mî ihtilâl teşkilâtları ile itilaflar tanzim edebilir. Bu gibi 
hususat-ı mühimmede Büyük Millet Meclisindeki mebusan 
gurubunun dahi mütalâasına müracaat edilir.

Garbî Trakya’da Türk ekseriyetinin mânen ve madde
ten tefevvukunu muhafaza ve iktisaden yükselmesini te
min ve kuvvetli şekilde İçtimaî, İlmî ve dinî teşkilâta ma
lik olmalarına hizmet, merkez-i umuminin cümle-i vezaifin- 
dendir.

Merkez-i umumî faaliyetini idame için bir bütçeye ma
lik olacaktır. Bu bütçe, mıntakalardan alınacak hisse-i mu
avenetle ve doğrudan doğruya vuku bulacak teberruattan 
ve hükümet tarafından vaki olacak muavenetten istifade 
eder.

Merkezi umumî bütçesini tanzimden evvel mıntakalar- 
dan derece-i muavenet hakkında malûmat-i lâzimeyi istih
sal eder.

Mıntaka merkezleri, merkezi umumice verilecek umu
mî vezaif dairesinde mıntıkalarındaki faaliyeti idare ve. teş
kilâtlarını tevsi ve takviye ederler. Mıntaka merkezlerinin 
hususi bütçeleri mevcut olup bu bütçelerini tanzim ve mın- 
takaları dahilinden temin etmekte serbest iseler de kab- 
ıleltatbik merkezi umuminin muvafakatini istihsale mecbur
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durlar. Mıntaka bütçelerinin lâakal sülüs varidatı merkezi 
umuminin emrine âmade bulundurulur.

Mıntaka merkezleri, mıntaka dahilinde her suretle hâ
kim olmıya çalışacaklardır. Gayeye mazarrat verecek her 
türlü ihtiyatsız ve tedbirsiz hareketten içtinaba mecbur ve 
aksi halde mesuldür.

Mıntıka merkezleri, mıntıkalarında bulunan bütün 
Türklerin maksada hizmetlerini teminen gayet hafi teşki
lât vücuda getirirler. Ve ahvali müsait buldukları takdirde 
bulundukları devletler kavaninine tevfikan cemiyet-i hayri- 
yeler, idman kulüpleri teşkil edecekler ve maksatlarını ne
şir ve müdafaa edebilecek gazete mecmuaları elde etmi- 
ye veya yeniden tesise çalışacaklardır. Cemaatı islââmiye- 
ferin. maarif encümenlerinin, müderris ve muallimlerin be
hemehal teşkilâta dâhil kimselerden olması ve teşkilât 
mensuplarının mümkün olduğu kadar fazla miktarda bu
lundukları devletlerin resmî, belediye, nahiye, jandarma, 
polis ve köy koruculuğu gibi müsellah hizmetlere ithali
ni düşünecektir. Icabeden merkezlerde teşkilât memuru ol
mak üzere doktor ve eczacı bulundurmak, otel, han ve 
nakilyecilik gibi fazla eşhas İle teması olan işlerde kendi 
mensunlarını bulundjırmavı nazarı dikkate alacaklardır.

Morkez-i umumî her sene Ankara’da, Sofya’da ve Ati
na’da bulunacak guruplardan birer mebusun münasip bir 
yerde içtima ve müzakerelerde bulunabilmelerini ihzara 
çalışacaktır.

M^-kez-i umumî, lüzumuna göre bir mıntıka dahilinde
ki vezaifini diğer mıntıkalara gördürebilir.

Merkez-i Umumînin ve mıntıka merkezlerinin tarz ı faa- 
tivet ve vezaifine ait ayrıca bir nizamname-i dahili mül
haktır.

Cemiyet, Türkiye Cumhuriyeti sivaset-i dâhiliyesiyle 
katiyyen meşgûl olamaz ve değildir.

Kemal, Dr. Hikmet Feridun, İbrahim, Haşan Tahsin.
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Belge No: 70

c.Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiveti»nin Lozan And- 
Icşmaeından sonra kabul ettiği nizamnameye bağlı talimat»

Cemiyetin maksadı, devam ve faaliyeti: Garbî Trak
ya’nın şimal ve cenubunu ihtiva eden akşamdaki Türklerin 
refahına ve komşu hükümetlerin vaziyet-i siyasilerine göre 
hükümetimizin yardımı ile zaman-ı müsaitte Trakya’nın il
hak veya işgaline taallûk etmek üzere iki tarz-ı faaliyeti 
ihtiva eder.

Birinci himaye faaliyeti, şimali ve cenubi Trakya hak
kında iki kısımdır.

Bulgaristanda kalan şimali Trakya hakkında Bulgarla
rın, fuzulî husumetlerini ve sıkıcı müdahalelerini çekmemek 
için komitemiz bu kısım üzerinde hiç bir müdahale vazi
yeti ihdas etmemeli ve Bulçarlar aleyhinde harekât ve teş
kilât-! hasmanede bulunmamalıdır.

Komitemiz, ismi geçen mıntıkadan, cenubî Trakya hak- 
kındaki istihbarat ve teşkilâtın idaresi vazifesiyle de mü
kellef olduğundan Bulgar dostluğuna ihtiyaç olduğu gibi 
lüzumunda Bulgar komitesiyle işbirliği yanmak icabede- 
ceğinden dostluğun devam ettirilmesi lâzımdır. Bunun için:

Bu hususta, yetkili Bulgar komitesiyle iyice anlaşmaK 
vo şimdice kadar devam etti'ilmis olan mnüasebeti. umu
mî sulh dolavısıvle, bir daha kuvvetlendirmek, gerek cenu
bî Trakva hakkmdaki maksadımız ve gerekse emniyet dâ
vamız bakımından faydalıdır.
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Cenup hakkında:

Şimal] Trakya’ya da şamil olmak üzere haber alma ve 
propaganda şebekeleri kurmak lâzımdır. Maksadın gerçek
leşmesi ve kontrolü için her iki kısmın idaresi, aynı şahıs
larda değil muhtelif iki şebeke ile idare edilmelidir.

Tam kuruluşa kadar bir kanal dahi takip edilir.

Haber alma merkezleri:

Edirne, Gümülcine, iskeoe ve Kırcaalide, Şubeleri de 
diğer münasip yerlerde, merkezler tarafından kurulur.

Gümülcine ve Fiiibe şehbenderlerinin yukarıda isim
leri geçen merkezlerini muhaberelerini kolaylaştırması ve 
himaye etmesi temin edilmelidir.

Haber alma işinin doğru ve verimli olması için mer
kezlere verilecek talimatta, «tarih, sanat, vaka yeri, vaka
nın cereyan tarzı, yapanların künye ve adresleri, vaka esna
sında hükümet memurlarının hareket tarzları» gibi açıkça 
söylenmelidir.

Merkezler, vaka zamanlarının dışında, her ay bir ra
por göndereceklerdir. Bu raporda, hükümetin bir aylık emir
leri ve icraatı, memurların idare tarzı, memur ve subayla
rın hangi partilere mensup oldukları, askerî teşkilâtın ida
re ve değişikleri, subay ve erlerini düşündükleri, bunların 
kendi idare adamlarından ve üstlerinden memnun olup ol
madıkları, hangi hükümetlerle dost veya düşman olmak 
istedikleri, bölgelerinden ve erlerin ve birliklerin vekdiğe- 
rinden memnun olup olmadıkları takip ve tesbit edilecek.

Asker birliklerinin, kuvvet ve numaraları, sınıfları, ku
mandanlarının isimleri hangi muharebelere katılmış olduk
ları, mümkün olduğu kadar, öğrenilmelidir.

Türk ahalîsi arasında da, siyasî partilere girmiş belli 
başlı şahısların hareket hatları, bunlar arasındaki geçim
sizliklerin sebepleri, mahallî tesisler, ticaret ve iktisat ce
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reyanları da, mümkün olduğu kadar tesbit ve raporlarda 
bildirilecektir.

ilk bakışta, küçük bir bölge için, ehemmiyetsiz gibi 
görünen bu maiûmat, onda bir de olsa, bir araya toplanın
ca, Trakya’nın umumî durumu çıkacağından talimatın dik
katle tatbikindeki fayda aşikârdır.

Propaganda kısmı: Propaganda, aşağıda gösterildiği 
gibi yapılmalıdır:

Ahalinin hicretine mâni olmak, mânevî kuvvetlerini 
arttırmak, mal ve mülklerini sattırmamak için devamlı ola
rak haber yetiştirmek, Türk evlerine yerleştirilen Rum mu
hacirlerinin Trakya’da kalmamaları için, Rumlar arasında 
çeşitli şayialar çıkarmak; Rumlara hizmet etmiş istiklâl 
harbi kaçaklarını barındırmamak için, her fırsatta tehdit et
mek vesaire.

Bundan başka Türk gazetelerinin girmesini sağlamak, 
Müftü seçiminde komite emelini terviç ettirmek; mekteb- 
lere, medreselere, köylere muallim: ramazanda, seçkin va
izler göndermek, eczahane açtırmak, aralarında birlik ya
ratmak için sanatkâr birlikleri vücuda getirmek; resmî da
irelere, müesseselere, mutemed adamlar yerleştirmek, gay
rı müslim unsurların elinde bulunan ticaretlere Türk rakip
ler çıkartmak, bilhassa, ticareti Türkiye’ye münhasır olan 
Türk tüccarlara Türkiye’de kolaylık, gayri müslimlere cid
dî kayıtlar göstermek, Türkiye’ye, iş için gelen Batı Trak
yalIların bilgilerinden faydalanmak için, komite merkezle
rine uğramalarını temin eylemek, vazifeleri arasındadır.

Bulgar ve Yunan Trakvalarında, Türklerin de verilmi- 
yen hukukun ve tatbik edilen baskıların, misli ile mukabe
le görmesi için, Türkiye hükümetinden istenmelidir. Bulgar
ların, Şarkî Trakya hakkındaki emellerinin gerçekleşme
mesi ve Bulgarların kafasından bu fikrin silinmesine komi
temiz gayret sarfeder. Hükümete ait bu mesele üzerinde, 
hiçbir zaman konuşmayı kabul etmez.
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Komşu hükümetlerle münasebet ve siyasî duruma ge
lince:

Bulgar ve Yunanlılar arasında, daima ihtilâftı kalan 
Batı Trakya’nın refah ve kuruluşu hakkında iki taraf hükü
metleriyle -yekdiğerinden habersiz- navet gizli münasebet
ler kurulması gerekir. Gerçek maksatları, güney Trakya’yı 
da işgal etmek olan Bulgarların bu maksatları, hiçbir za
man, kendilerine hissettirilmeden emniyetlerini kazanmak 
ve devam ettirerek Yunanlıları mânevî tehdit ve siyasî zan 
içinde bulundurmak ve fırsat düştükçe Türk, bilhassa, Bul
gar basınından -yakın bir'ihtilâle ait olmamak kaydiyle ve 
Trakya’da zalim bir idareyi davete vesile olmamak şart:y- 
!e- aynı mahivette beyanlarda bulunmak uygundur. Trak
ya’da bir fenalık yanmadıkça komitemizin de aleyhlerinde 
bulunmıyacağına dair teminat vermek suretiyle Yunanlı
larla da, komitemizin anlaşması muvafık olursa da buna 
Yunan hükümetinin istikrarından sonra teşebbüs edilebilir.

ilhak veya işgale taallûk eden taarruz faaliyetleri, za
manı gelince müzakere ile kararlaştırılır, komite, bu za’ra - 
ra  kadar. T rKV'a’da. baskıyı çekecek söz ve hareketle'den 
çekinir. Batı Trakya’yı, her vakit göz önünde bulundurmak, 
hükümetin, daimî himayesini ve umumi efkârı celbeviem&k 
İçin avda iki. er az bir defa, matbuatta, Batı Trakva’va a.t 
yazılar çıkarılmalıdır. Balkan hükümetleri millî komitelerinin 
nüfuzunu Batı Trakya lehine kazanmak için münasip fırsat
larda, bu komitelerin ileri gelenleriyle, siyasetimizi destek
liye''. sair hüK'metlerin devlet adamlarivlo temas'ar vara
rak kendi hükümetleri mehafilinde Trakya dâvası daima 
yasatılma'.dır. İstanbul’daki yabancı basın mukab r l>'  ve 
sefaretler mensupları arasında da maksadı yürütmek ve 
dikkati çekmek tesirli âmillerdendir.

Sözü geçen vazifeler, Komite âzası arasında aşağıda 
gösterildiği gibi taksim edilmiştir:
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Yayın işleri —  Galip Bahtiyar 
İstatistik, incelemeler —  Ali Galip 
Muhabere, vakaların tetkik ve tesbiti —  Dr. Hikmet 
Askerlik.işleri —  Fuat (Balkan)
Temas:------ iskeçeli Arif
Maliye: —  Haşan Tahsin 
Ankara’da temas:------ Şakir
Muhaberatı imza edecekler: Eskisi gibi Hikmet, Tahsm,
Arif Beyler’dir.

Belge No: 71

Tahsin ve Kemal Beylere:

31 Ağustos 39

Size son vaziyetimi muhtasar bildirdikten sonra epice 
reman olduğu halde başka bir malûmat vermedim- Sebe
bi no yazacağımı ne istikamette hareket olunacağı malum 
olmadığından şimdi size kısaca geçmiş ve istikbali yazı
yorum.

Bulgar inkılabı olduktan sonra bizim faaliyetimiz has
saten Buharlar içün bir tehlike idi. Bunu tevfik etmek ve 
fırsat beklemek lâzımdı. Bu esnada benim iie çalışan Bul
gar gurubuna muhalif Bulgarlar, faaliyete geçerek ortalığı 
velveleye verdiler. Benim Bulgar düşmanı olduğumu vesa- 
iıeyi bahane ittihaz ederek Bulgaristan’ı terk eyiemekliği- 
mi âdeta tehdit şekillerine kadar işi götürdüler.

Bütün bunlara karşı mukavemet göstermek icabettı- 
Ve bir hayli müdafaadan sonra ben taarruza geçtim. Kost! 
Yorgiyef ve arkadaşları Has Köy’de bir Trakya Konferansı
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topladılar. Tabii burada Trakya namına bana ve Türklüğe 
muhalif bir karar alınarak bütün Bulgarları bu noktaya sü
rükleyeceklerdi. Buna hükümet vasıtasıyle fnukabele edi
lerek kongre dağıttırıldı. Ve bize taraftar olan grupla Sof
ya’da yakında bir Kongre yapılacaktır. Bulgar Trakya Ko- 
mitesi’nde adım olmadığından Garbı Trakya Türkleri ya 
Bulgarlığa ihtiyaç göstermeyecek surette çalışmalı veyahud 
bugün için bütün Bulgaristana hakim olan ve bu hakimlik
te hakikaten hak kazanan Makedonya Komitesiyle maksa- 
oımız ne ise o maksat üzere bir anlaşmayı kabul etmektir. 
Ben kendileriyle görüştüm. Evvelce nasıl Bulgar Trakya 
erkânıyle konuşup karar verilmişse hükmü olmayan onlar
la rabıtayı kat’ ederek MakedonyalIlar ile birlikte çalış
maktır.

Ben sizin muvafakatinizi bildiğimden bu suretle hare
kete imkân olduğunu söyledim. Teferruat ve esas hakkın
da ba’de kararlaşacak bir günde ve mahalde sîzlerin esa- 
satı tesbitini muvafık gördük. Yakında İstanbul’a gelip An
kara’ya gideceğim. Etrafıyle o zeman görüşürüz.

Şimdilik muvakkat tedbir olarak MakedonyalIlar Kırca 
Ali’ye Küçük Munçozu bizim arkadaşlarla birlikte çalışmak 
üzere gönderecekler. Ben de Hocayı memur edeceğim. Bu 
cüretle irtibat ve istihbarat kısmı başlayacak.

Ba’de heyet-i umumiye hakkında karar verilir. Ve ona 
göre hareket olunur. Şimdi bu nokta hakkında bana aci
len fikrinizi bildiriniz.

Benim son vazifem ümidim haricinde kuvvetlidir. Ve 
bütün Türklerin Bulgaristan’da tealî terfisi esbabını da te 
min ettim. İntihabat serbest olacak ve namzedleri Türkler 
gösterecektir. Velhasıl şikâyet edilecek bir hadise yoktur. 
Cevabınıza muntazırım. Cümleye hürmetler muhterem efen
dim.

Fuad (Balkan)
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Belge No: 72

Numra 161

Hasköylü Mustafa oğlu İsmail 
Kavalalı Musaoğlu Mustafa Çavuş 
Dramalı Osman oğlu Ahmed 
Iskeçeii Hacı cğlu Ahmed 
Gümülcineli Mustafa
İ  || ; ! 8 Eylül 39

Sıhhiye ve makamat-ı ihtiyaciyye müdiriyet-i aliyesine

İsimleri bâlada muharrer efrad Garbî Trakya ihtilâl 
hareketinde bilfiil ifa-i hidmet etmiş ve memleketlerine 
avdetleri imkânı olmadığından sıhhiye ve muavenet-i icti- 
maiyye vekâlet-i celilesinin olbabtaki kararlan veçhile ken
dilerinin bera-i imkân Bursa’ya şevklerine velâdet ve him
met buyurmalarını rica ile takdim-i ihtiramat olunur efen
dim.

İmzalar

Belge No: 73

Numara 164 21 Eylül 39

Garbî Trakyalılar’a aid metalib ve maruzatı hakkında 
makamet ve mehafil-i aide-i hükümet ile temas ve müna
sebette bulunmak üzere on seneden beri Garbî Trakya İh
tilâl harekâtını bizzat idare etmiş bulunan Fuad Beyin ko- 
mitemizce murahhas ta’yin edildiğini mübeyyin vesikadır.

İmzalar
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Belge No: 74

Garbî Trakya Tali Muhtelif Komisyonu’nda 
Türkiye Murahhası

Kırk Kiliso 
14 Mart 340

Muhterem Beyim Efendim,
Şimdiye kadar benden bir haber alamadığınıza şaşar

sınız. Biliyorum. Fakat Gümülcine’de bulunduğum müddet
çe aileme bile tek bir mektup yazamamış olduğumu öğre
nir iseniz ihmal olunmadığınıza kânî olursunuz. Hakikaten 
orada iken daima meşgul idim. Bir dakika boş kalabilip 
hiç bir tarafa bir satır gönderemedim. Kıymetdar Trakya’
nızın dertlerini, çektiği azapları kalbim titreyerek bütün gün
ler dinledim. Vaziyeti lâyıkıyle ve süratle anlayıp ana göre 
ittihazı icap eden tedabiri te’mil ve teklif etmek en birin
ci vazifem idi. Beş gün zarfında pek çok zevat ile görüş
tüm. Garbî Trakya’da ahavlin ne merkezde olduğunu, hu- 
dud-u umumiyyesi itibarîyle, iyice kavradığımı iddia ider 
isem inanınız. Benim içün işte bu beş günlük tetkîk hükü
metime ne teklif etmem lâzım geldiğini tayine kifayet et
ti. Burada gördüğüm-tabiî sizin kıymettar delâletinizîe- 
samimiyyeti hiç bir zaman unutmayacağım. Bu sayede gö
rüştüğüm zevatın şikâyetlerini lâyık olduğu ehemmiyetle 
dinledim. Bunları mevzuları itibarî ile tasnif ettim ve mua
hedede Garbî Trakya halkına temin edilen hukuka nazran 
sıraladım. Muvasılatımın beşinci günü doktor Tevfik Rüş
tü Bey’e sarih bir vazivyet irae itmek mümkün oldu. Hasım 
taraf içün kaçamak yolu bulmaya imkân kalmıyordu. Ya 
evet ya hayır demekten başka çare yok idi. Bu halde iken 
büyük komisyon geldi. Uzun uzun müzakereye hacet bile 
yok idi. İş o kadar açık, alınacak tedabir o kadar sade idi- 
Ancak mukabil tarafın hüsnüniyeti olmadığını nazarı itiba- 
re almak ve bir an tehditkâr vaziyeti terketmemek iktiza
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ediyordu. Reisim işi pek güzel yola koyduiar. Hulâsaten 
size arz edeyim: Ben geldiğimde bütün Garbî Trakya’da 
rnüslüman emlâkine muhacir iskân edilmiş, çiflik hayva
natı elinden alınmış, hemen bütün mezarlıklar sökülmüş, 
cnbeş kadar da muhacir köyü tesis edilmiş idi. Her gün 
de muhacirler kendilerine irae edilen yerleri tevsi’ etmeye 
çalışıyorlardı. Hükümetin yanında bir de muhacirin teşkilâtı 
var idi. Bu teşkilât köy hudutlarını kaybetmek, meraları or
tadan kaldırmak hulâsa bilahare sahipsiz olduklarını iddia 
edecek arazi ihzarına şayi idi. Arkadaşlarım geldiğim gün 
hemen Kırk Kilise’ye hareket edilmesi büyük komisyonun 
emri iktizasındandır. Derhal kemiyetliviz» dediler ve işe 
ancak Kırkkilise’den başlamak vücubunda ısrar ettiler. Ha
li tespit etmeden bir yere hareket edemiyeceğimi söyledim. 
Bunun üzerine ne suretle te’min edileceğimi sordular- 
■<Müslümanların arazisine vaki’ olan tecavüzleri, rnüslüman 
arazisine yapılmakta olan inşaatı derhal durdurursanız ve 
avdetimizde intinkâr ederseniz bu te’min olunur, andan son
ra gideriz» dedim. Bir çok münakaşattan sonra arzumuz 
dairesinde bir tamim hazırladılar ve müihakata gönderdi
ler. Bununla mer’aların soruimamasını, tecavüzlerin dur
masını te’min ediyorduk. İnşaatı durdurmağa muvafakat 
edemediler. Tevfik Rüşdü Bey Efendi azimetlerinden muk- 
dem bana izah ettikleri program şu idi: Şarkı Makedonya’
yı süratle boşaltacağız bunun içün iki ay beklemeliyiz. O 
ana kadar Garbî Trakya Müslümaniarına vaziyeti tahmil 
edebilecekleri bir hale irca’ı etmeliyiz. Bunun içün de iki 
ayda otuz, kırkbin muhaciri memleketten çıkarsınlar, hay
vanatı iade etsünler. Aldıkları emvalin bedelini versinler, 
işgal ettikleri hanelere kira ödesünler, mezarlıkları ce- 
maat-i islâmiyeye iade etsinler ve yaptıkları tahribat için 
tazminat tediye etsinler, iki ay sonra: Haydi bakalım Garbî 
Trakya’yı tamamen tahliye ediniz diyelim» dediler. Bu su
retle takrir ettirecekleri tedabir-i evveliye ile tedabir-i kat’-
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lyyenin teferruatını âtîde ta'yin ve bize tşbltğ edeceklerini 
bildirdiler. - '*

Muhterem Beyim, size alel acele bunları yazıyorum. 
Mümkün olsa idi mufassal raporumun suretini takdim 
eder idim. Ancak Kemal Bey biraderimden öğrend:miğe 
göre Edirne’de görüşmek müyesser olacak orada hem onu 
okur, hem de şifahen hasb-ı hal ideriz. Şurasını istidaden 
arz edeyim ki Müftü ve cemaatı Islâmive işleri ile de uğra
şıldı. Hal edilmek üzere bir halde bırakıldı. Mevkuf-u si- 
yasiyyenin tahliyesi için iki hükümet arasında bir anlaş
ma te’min edilmek üzeredir.

Muhterem Beyim, size alel acele bunları yazıyorum. 
Mümkün olsa idi mufassal raporumun suretini takdim eder 
idim. Ancak Kemal Bey biraderimden öğrendiğime göre 
Eidrne’de görüşmek müyesser olacak orada hem onu o-

Mülahazat-ı şahsıyyemi, Yunanlılar’ın düşüncelerini, 
istikbali nasıl gördüğümü, görüşmek bahtiyarlığına nail 
olduğumda, arz ederim.

Bu babtaki müsveddenize sabırsızlıkla intinkâr ettiğimi 
tekrar eder, te’yid, hürmet ve mehaleat eylerim beyim e- 
fendim.

Esen Basri

Zarf üstü: Sirkeci’de Meymenet Hanında ikinci katta 
17 numarada Iskeçeli İbrahim Bey Efendi vasıtasıyla iske- 
çeli Muhterem Arif Bey efendilerine takdim.

—  172 —



saadet Yunan Konsoloshanesinin bu kıyamesini âraz ettim. 
Hürmetle bize müsaade ettiler. Büfede zabit çay verdi. Gü- 
mülcine’ye hareket edecek zevata bir saat intizar ettik. Yu
nan memuru eşyalarımızın naklinde ve sairede ibraz-ı ne
zaket ediyordu. Gümülcine’ye saat altı civarında muvasıl 
edildi. Firuz, komisyon kâtipleri, vâli namına bir memur ta
rafından karşılandık. Otomobil ile Belediye reisinin hane
sine vâsıl olup bendeniz de onlara ihzar olunan mahalde 
misafir edildik. Basri Bey Belediye reisinin avinde kalmak
tan ihraz etti. Ve İsrar etti. Fakat ben bu ihrazını muvafık 
görmeyerek kalmakta mahzur olmadığını, faideli olabile
ceğini söyledim. Kabul etti. İki saat izahattan sonra şehre 
çıktık. Halk beni görür görmez tarafımıza selâmlar yağdı
rıyorlardı. Kemal olduğuna inanamayanlar yanıma gelip ku
caklıyor, kalbile elimi sıkıyorlardı. Geçtiğimiz kısım tarafın 
müslüman olduğu içün Yunanlılar bu müzaheratı göreme
diler. Göstermemek de lâzım olduğundan derhal halkın 
nazarından kaçtım. Komisyon ittihaz olunan Türkiyâ. ze- 
manındaki telgrafhane binasına gittik. Komisyon erkânıyla 
görüşüldü. Vaziyet hakkında Konsuldan biraz izahat aldık
tan sonra îcab edenlerle temasa geldim. Bir fikr-i iptidâi 
edinebilmek içün lâzımgelen izahatı aldım.

Makabl günlerde ceryan eden hadisat ve hasıl ettiğim 
mâlûmat ile Garbî Trakya vaziyeti şu suretle tespit oluna
bilir.

1 —  Garbî Trakya’da Yunanlılar’ın yaptığı tahribat ve 

—  173 —



T

zulüm, vukubulan işgalde müsâdere olunan hayvanat ve 
zehaiı*. ,y

2 —  Yunanlıların bu hususta takip ettiği gaye.
3 —  Türklerin hissiyat ve temâyülâti/
4 —  Komisyonda vazifeli mevcud âzala/ın temayülâtı.
5 —  Tevfik Rüştü, Hüseyin, Dolara, Papa heyetinin 

muvasılatı. «Gümülcine ve iskeçede»
6 —  Halkın göslerdiği tezahür, vukubulan şikâyet Yu

nanlıların halkın tezahürüne karşı aldığı vaziyet.
7 —  Komisyonda cereyan eden müzakere.
8 —  Yunaniılar’ın Garbî Trakya hakkında tâkip ettikle

ri siyaset-i dâhiliye.
9 —  Yunan vazivet-i dâhiliyesi, Balkanlar vazıyetine 

dair vasıl gazete neşriyatt
ın —  Vaziyet-i şahsıma tâkip ettiğim hatt-ı hareket.

Garbî Trakya hakkındaki izahatım,
11 —  Vaziyet-i askeriyve.

1 —  Yunanlılar Anadolu ve Trakya’nın tahliyesinden 
sonra maksad-ı siyasî tahtında Garbî Trakya’ya kesif mik
tarda muhacir iskân etmişlerdir. İskân agık bir surette Gar
bî Trakva’da âhali-i islâmivenin kesâfetini ve hakk-ı ha
yatını imha etmek gayesiyle icra edilmiştir. Hükümet resmî 
komisyon muvafakatiyle Türk köylerine ve şehre muhacir 
yeieştirmişler, köylerdeki zehairi ve hayvanatı köylerin
den bazı mahalde naks miktarda ve barı mahalde ki is
tisna teşkil eder, kâmılen almışlardır. Türklerin hayat-ı Ik- 
t'sadiyetini mahv etmek icün ne ki zarar yapmak lâzım nel- 
mis ise yanılmıştır. Ezcümle bütün Türk mer’a ve arazisi 
isoal altında bulunduğu halde azamî miktarda taht-ı tarh 
etmek, servet vergisi almak ve simdi de dört senenin ver
gisini talep etmek gibi ehali-i Islâmiyyenin te’diyesine im
kân bulunmadığı bir meb'âğı talep etmektedir. Maksad. hal
kın emlâk ve arazisini yok bahasına sattırmak ve bu suret-
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le muhacirlerin iskânına muvaffak olmaktır. Çiflikân mu
tasarrıfına İliç bir arazi tefrik edilmemek üzere kâmilen mü
sadere olunmuş ve kısm-ı âzamına muhacir için binalar 
inşa edilmiştir; Zülüm Lozan muahedesinin akdine kadar 
şiddetli bir surette devam etmiş ve akdinden sonra da kıs
men devam etmiştir: Ezcümle bizim komisyonun Gümülci- 
ne’yo muvasalâtında He'midii vakası yapılmış ve TevfiK Rüş
tü heyetinin bu defa muvasalatı gününe mütesadif 3 Mart 
sene 340 gecesi Iskeçe’nin (Koru) Köyü’nde çece muha
cir teşkilâtına tâbi kimseler tarafından Mehmed Ağa zev
cesi ve kızı kati ve birinin birazcık çocuğu yaralanmış ve 
köy hizmetkârı da kati edilmiştir. Bu defa komisyonun mu- 
vasılatına tesadüf ettirilmiş bu vak’a da, Rum muhacirine. 
Komisyon tarafından çıkarttırılacak şaiası devam ettiği içün 
Rum muhacirlerinin kuvve-i manevivesini tutmak, komis
yon ve hükümet ne yapsa Türk evlerini tahliye etmeyece
ğiz gayesiyle yapılmıştır. Dört müslümanın fecî bir suret
te şehadeti bizleri ziyadesiyle teessür ettirmişse de Yu
nanlıların cahılâne şekilde bu tarzda bu gibi vak’âyı yap
ması lehimize bir hareket teşkil eder. Bizim muvasılatımız- 
dan sonra arz ettiğim şu vak’adan sonra bir vukuat olma
mış, ehali-i İslâm metaneti sayesinde kısmen rahatını is
tihsale gayret etmektedir. Yunanlılar, Garbî Trakyadaki me
zaliminde muvaffak olduklarından davamıza esas olacak 
oian mezalimleri târih, vuku-u mahallî, hüviyetleri ile; biri 
Yunan işgaline kadar diğeri Lozan Muahedesinin akdinden 
sonra olmak üzere iki kısma tefrik ederek mezalimi tespit 
ettirmekteyim.

iskoçe köylerinin vaziyeti Gümülcine’ve nispetle daha 
fecidir. Bilhassa yaka köylerine, bilhassa Kireççiler Kövü’- 
ne fazla miktarda, vüzelli haneden ibaret olan Kireççilere 
350 hane mahacir iskân edildikten mada bir alay asker de 
köyde bulundurulmaktadır. Maksat bu zenqin köyleri imha 
etmek ve kaçırtmaktır. Geçen sene muhacir ve asker iaşe-
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si içün Kireççilere tam yarım milyar, drahmi verdirilmiştir.
Gümüicine kabristanı kâmilen tahrib gdilmiş, mezar 

taşları yol yapmak, lâğım teşkilâtınca kultertmak gibi feci 
hallere irtikâb etmişlerdir. Iskeçe de'-ayni vazıyettedir.

2 - Yunanlıların bu hususta tâkıp ettikleri gaye her 
neye mal olur ise olsun kesif miktarda Garbî Trakya’da 
Rum muhaciri iskân etmek, bilhassa Şarkî Trakya’nın mu
hacirlerini her halde iskân etmektir. Bu maksatla çiftlikânın 
kısm-ı azamına inşaat edilmiş ve edilmek için de Dedea- 
ğaç’tan külliyetli miktarda Jevazım-ı inşaiye vapurlarla ge- 
tirtiimektedir. Türk emlâk ve arazisinin tahliyesine mecbur 
oldukları takdirde Yunanlılar müslüman çiflikâtını satın al
mak içün tüccâr namı altında bir komisyonun Gümülcineye 
geleceğini istihbar ettim. Maksat müslümanların elinden 
çiftlikânı almak ve bu suretle muhacir iskânına muvaffak 
olmaktır. Yunanlılar yeni bir Gümüicine şehri kuracakları
nı ve bunun için de yirmi milyon drahmi tahsisat almışlar
dır. Bu yeni şehri İstasyon civarındaki geniş boş araziye 
yaptırmak fikrinde ve azmindedirler. Bu arazi-i eshada rum 
var ise de bir çok ta Türk bulunduğundan Gümüicine be- 

/  lediyesi bu araziyi istimlâk için taşabbüsata başlamıştır. 
Lozan Muahedesi’ne istinâden Garbî Trakya’da hiçbir su
retle istimlâk kanunu ceryan edemeyeceğini bizim murah
has tarafından kat’ıyetle beyan edildiğinden, Rum arazisi 
alındığı gibi Türklerin de arazisi bedel mukabilinde alına
rak iki ay zarfında güzel bir şehir vücuda getirerek bu su
retle Türk evlerinden muhacirlerin çıkarılmasına imkân 
tırakılmasını iddia ediyorlarsa da bizim tarafımızdan bil- 
rıza satın almaktan başka çareniz yoktur cevabı verilmiş
tir. Burada arazi sahibi bir iki müslümana bu hususta mü
racaat etmişlerse de müslümnları hiç bir suretle satmak 
için iknâ’ edememişlerdir. Balâda arz ettiğim gibi Yunan-

— 176 —



K  . f|p
3 *— Türk ahalinin hissiyatı ve temayülatı: i

Gümülolne’ye muvasalatımızda, temaslarım beni müt
hiş bir hicret 'oeryanı karşısında bırakmıştır. Fevkalâde 
zulüm gören hakk-ı hayatlarından hiç b'ir suretle emîn. 
olmayan halk, her halde mübadeleye tabî olmalarını ve 
Garbî Trakya’da bekânın imkânı olmadığını katiyetle be
yan ediyorlardı. El’an herkesin kuve-i maneviyeleri kırıl
mış, suret-i kafiyede hicreti fikirlerine yerleştirmişlerdi.

Bu vaziyet karşısında halka metanet tevcih etmek ne 
kadar güç olduğunu takdir edersiniz. Fakat her ne olsa bu 
fikir gayemiz için pek tehlikeli olduğundan önüne geçmek 
için son derece çalıştım. Temaslarımda lâzım gelenlere 
metin olacak sözler sarfıyle komisyonun icraatına intiza- 
ren teskine kısmen muvaffak oldundu. Halkın metaneti ru
hunda vardır. Ancak Yunanlılarla beraber yaşamak his ve 
emniyeti kendilerinde kalmamıştır. Tabîdir ki kalamaz da. 
Ancak pek iyi biliyorsunuz ki halk, başında emniyet ettiği 
kimseleri gördükçe metanetini muhafazada devam eder ve 
nitekim de öyle olmuştur. Halkın beni Garbî Trakya’da gör
mesi kendilerinde ümidi arttırdığı gibi metaneti ele alıp 
hukukunu istihsale gayret etmektedirler. Çalışıldığı takdir
de Garbî Trakya’nın hicretine manî olunacaktır. Ankara’
nın bu hususta biraz himayekâr davranması kâfidir.

4 —  Komisyonun vaziyeti, mevcud âzaların temayülâtı:

Komisyondaki bîtaraf delege Noraçelli (Isfeneryani) na
mında bir miralaydır. Kendisi tamamilye Yunanlılara mayi 
olmuştur. Budala bir adamdır. Hiç bir iktidar vaziyeti ol
madığından komisyon müzakerâtında vesairede âmil olacak 
mevki’de değildir. Maksadı bol maaş almak, gönlünce de 
eğlenip evinde yeyip yatmaktır. Yunanlılara meyi olmasına 
rağmen bize aid mesailede aleyhimize hareket edebile-
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cek İktidarı olmadığı gibi hiç bir suretle meydan bırak- 
mıyacağımız şüphesizdir. . •

• .« ' ’ ,* *,  , '  -«Jt .

Yunan delegesi (Fereos) namında 35 yaşında bir Yu
nanlıdır. Gayet kabiliyetli bir Yunanlıdır.',-Yunan kâtibi de 
(Diamandi) namında Selânikli bir Rumdur. Bizim kâtipler
den Selânikli dönmelerden Hakkı Bey namında birisi var
dır. Bunu Galip Bey Gümülcine’ye geldiğinde beraber ge
tirmişti. Fena bir çocuk değildir. İktidarı nisbetinde fay
dalı olabiliyor. Benim vaziyetim komisyonda ise münakaşa
ya mucip olmuştur. Gerek reis ve gerekse Yunana murah
has kabulüm hakkında bulundular. İtirazları Türk kâtibi 
bulunduğundan fazlaya lüzum olmadığından, Fransızca bil
mediğimden bahs ediyorlardı. Yunan delegesi meseleyi a- 
çıktan mevzubahis etmiyordu. Fakat Basri Bev’in şiddetle 
ve açık bir lisanla (Garbî Trakya’da çalışmaklığım için Ke
mal Bey’in mevcudiyeti şarttır) denilmesi ve Tevfik Rüş
tü Bey’in gelmesi üzerine mesele Türk komisyonunda 
mevzu bahs olarak Yunanlıların beni ihrazına karşı bizim 
heyet-i mürahhasanın şiddetli ihtarı karşısında Yunanlılar 
ric’ate mecbur kalmışlardır. Komisyona kabulüm muvasa
lattan tam bir hafta sonra işbu münakaşalar neticesi ol
muştur. Yunan delegesi bizzat Yunan kâtibine kabulüm 
hakkında evrakın yazılmasını benim yanımda ve bana gü
lerek emretti.

(Mabadı vardır)
Muhterem kardaşım Kırk Klise’ve gelindi. Evvelki mek

tubumda arz eylediğim raporumu bir İki qünde gönderece
ğim. Mektubunuza muntazırım. Cümlenize hürmet.

İmza 
Kemal 
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• Belge No: 76

Muhterem Kardeşim,

Vaziyet-i şahsiyemi takviye etmek için icap eden teda- 
biri almaktayım. Ezcümle Yunan heyetiyle temasımı ziya
deleştirmeyeyim. Yunan delegesinin Kırk Kilise’de bazı 
Rumia ın emval ve eşyası hakkında şahsen vuku’ bulan il
timaslarını istiaf ettirdiğimden her nün teşekkür etmekte
dirler. Şüphe yok ki, mukabelesini Garbî Trakya’da ara
yacağım. Avdetimizde huduttan girerken mâni çıkmazsa 
Garbî Trakya’da kalabileceğim.

Basri Bey’e çelince: Basri bey cidden muktedir, zeki 
bir a'kadaştır. Galip Bev’in tasvibi muvafık olmuştur. Gös
terdiğim vazifeden lâvıkıvle istifade etmektedir. Oldukça 
vaziyyeti kavramıştır. Komisyon âzaları üzerinde hâkim ol
mağa çalışmaktadır. Vaziyyetini haricciyeye sitayişle bildir
mek, takviyesini talep etmek vazifemizdir. '

Tevflk Rüştü Bev’in muvassalatı; GümülCine’ye mu
vasalatımızdan üç çün sonra Tevfik Rüştü, Hüseyin Bey
ler, Pana ve Dolara’dan müteşekkil heyetin berav-ı tetkike 
Gümülcine’ye geleceğine dair komisyona telgraf çeldi. Der
hal tedabir almayı ve vaziyyetten azamî istifadeyi düşün
düm. Basri Bey ile bilmüzakere köylere ve Iskeçe’ve lâzım 
gelen haberi göndererek kitle halinde heyetlerin çelip ko
misyona vaziyyet almalarını, anlatmalarını tavsiye ettim.
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Kuvve-i manevîy^si haleldar olan halkın .metaneti muha
faza etmek ve halka biraz cesaret vermek için. heye .in gel
mesi fırsat idi. Arzumuzun fazlası oldu. Heyyetin muva
salatı günü köylerden gelen heyetler jjö\şöfoir heyetleri 2 
bin kişiyi tecavüz ediyor idi. Sabık'mebus* İhsan Bey’i im
tiyaz hasıl etmiş bir vazifeye hareket-eder buldum.

İtimatname mevzubahis olamazsa da, çalışmak istedi
ğini takdir eder görünmek menfaate muvafık idi. Benimle 
görüştü. Heyete vukubulacak şikâyetin şeklini tcsbit ettim. 
Yunan Hükümetinin Garbî Trakya’ya muhacir iskânı mak- 
sad-ı siyasî tahtında icra edildiğini ve bu yüzden vukubu- 
lan zarar, Yunan idaresi altında herhangi yabancı bir ana
sır için hakk-ı talep mevzu bahis olamayacağını Garbî 
Trakya’da icra edilen müsaderelerin Yunan hükümetinin si
yaseti neticesinde olduğunu sarahaten söylemek ve bir de 
muhtıra vermekti. Ihsan Bey bu vaziyeti güzel idare etti.

Heyette Yunan murahhası da beraber olduğu halde 
acık bir lisanla Yunan idaresinin yabancı anasır için ne 
gibi bir felâket olduğunu söylediler. Ve muhtırayı da ver- 
Ci'er. Heyet namına idâre-i kelâm eden Tevfik Rüştü Bey 
halkı tatmin edecek kat’î sözler söylüyordu. Fakat halk, hu
kukunu müdafaa için cesaretini ele almış idi,

«Yunan hükümetinin vaadlerine inanamavız. Yunan ida
resinde hakk-ı hayat yoktur. Yunan idaresinin marifeti zu
lümdür» cevapta halk pek azimkâr hareket ediyordu. Yu
nan murahhası Papa ahalinin bu şikâyetleri karşısında 
eziliyor velâkin sararmış, elîm bir vaziyetle sükût ediyordu. 
Tevfik Rüştü Bey halka artık yalvarıyor «rica ediyorum is
tirham ediyorum ben yalan söylemem, heyetin şerefi namı
na size söz veriyorum. Hukukunuz her suretle mahfuzdur* 
diye heyet ile halk arasında bir çok münakaşa-i lisâniye 
ceryan etti. Bu arada da polis müdürü gelmiş bu kadar ke-
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sif bir halkın toplanması kanuna mugayir olduğunu halkın 
dağılması İktiza eylediğini söylemek için İnsan arıyordu. 
Firuz’a tesadpf ştti. Firuz sert bir lisan ile «Bu halkın 
hukuku payem'ai edilirken kanunu neden nazar-ı dikkate 
almadınız» diye sordu. Firuz’dan muvafık cevap alamayan 
polis müdürü Basri Böy’e müracaat etti. Ben karışmam de
di. Nihayet Papa’ya müracaat etti. Yunan delegesi halkın 
şikâyetini dinlemek komisyonun vazifesi olduğunu, asâyişi 
ihlâl eden vaziyet olmadığını, mesuliyetin kendisine aid 
olacağını» söyledi. Polis müdürü de gitti. Heyetlerden 
sonra kadınlar namına bir heyetin zevcelerinin, babaları
nın, kardeşlerinin el’an Ribva kal’asında inlemekte olduk
larını müessir bir lisanla söylemeleri heyet üzerinde ziya
desiyle tesir yapmıştır. Heyet nazarında vaziyet tamamiyle 
anlaşılmıştı. Dolara, Tevfik Rüştü, Papa, Yunanlılar’ın in
şaat yaptırdıkları Türk çiftlikatı ile Türk köylerinde bu va
ziyeti teftiş ettiler, ikinci gün de Gümüicine Türk maha!- 
latını Papa ile birlikte Hüseyin Bey’in teftiş edeceği nazr-ı 
rağbette idi. Otomobillerine lâzım gelen adamı tefrik ede
rek bütün mahallâtı gezdiler. Türklerin vaziyetini gören 
Papa’ya, Rum mahallâtı da gösterilmiş, Rum evlerinde hiç
bir muhacirin bulunmadığını gören Papa, Hüseyin Bey’e 
mahcubiyetini bildirmiştir, Dolara Gümüicine mahallâtının 
teftişinde neden kendisine haber verilmediğini sormuş ve 
ilâveten demiştir ki «Yunanlılar’ın kimbilir ne rezâletleri 
vardır. Bana göstermek istememişlerdir» demiştir. Komis
yon bu vaziyete karşı kat’î bir fikirde bulunmuş, iki ay zar
fında kırkbin muhacirin sevk edileceğini, alınan hayvana
tın iade edileceğini, Yunan heyeti temin etmiştir. Tevfik 
Rüştü Bey esas mukarraratın Atina’da taht-ı temine alı
nacağını, Garbî Makedonya muhacirlerini sevk ettikten son
ra, Garbî Trakya hakkında kat’î çözüm bulunacağını, vazi
yetten emin olmamızı söyledi, iskeçe’ye dönmeierini ric3



ettim. Gümülcine’de iki gün kaldıktan sonra IsK&pe’ye git
tiler. Bilhassa Kireççiler köyüne gitmelerini'. Ijü^ffyin Bey’- 
den rica etmiş idim. Çünkü Iskeçe. 'köyteğ Gümülcine’ye 
nisbetie daha fecidir. Kireççiler’e 35Ö'bane mucahır yerleş
tikten sonra Iskeçe’deki olayın da merkezidir. Zengin köy 
olduklarından Yunanlılar oralara fazia tecavüz etmişlerdir. 
Iskeçe’de ayni vaziyetle halk şikâyetini söylemiş, bilhassa 
mahkûmların, aile efradının feryadı heyeti çok müteessir 
etmiştir. Kireççiler Köyü’ne de gidilmiştir. Gümülcine ce- 
maat-ı islâmiyyesi de Hâfız Salih reis olduğu halde heyete 
muhtıra vermişler ve bu muhtıra da Yunaniılar’ın ümidi 
haricinde 6 madde üzerine ve netice itibariyle Garbî Trak
ya’da hak hayat yoktur demişlerdir. Bu muhtırayı Basri 
Bey muhafaza etmektedir. Hülâsa, heyetin vücuduyle, hal
kın göstermesi iktiza eden, ziyadesiyle temin edilmiştir.

8 —  Yunanlıiar’ın, Garbî Trakya’da tâkip ettikleri siya
set, mukdem maddede de arz eylediğim veçhile herhalde 
kesif bir Rum kitlesi bulundurmak, İktisadî vaziyete hâkim 
olmak; bir kelime ile imha politikasıdır. Garbî Trakya’da 
Yunan idaresinde bir tebdil, bilhassa vali tebdil edilmezse 
Yunanlılardan hüsn-ü faaliyet beklemek abestir. Benim, Yu
nan delegesinin, vali olarak gelmesini Yunan murahhası 
Papa’dan rica ettiğimi Basri Bey’e söylemiş, ben Basri 
Bey’le Yunan delegesinin valî olarak gelmesinin muvafık 
olacağını bunun için de çalışmasını söyledim. Şimdiki va
liyi yerli Rumlar da şikâyet etmektedirler. Vali tamamiyle 
mutaassıp bir Yunanlı’dır.

9 —  Yunanlılar’ın vaziyet-i dâhiliyesi: Pek fecîdir. Fırka 
bir kuvvet yoktur. Ve bize göre, vaziyet meydanda olduğu 
gibi. Eiyevm hükümeti ele alan cumhuriyetçilerden de bir 
şey beklenemez. Kral taraftarları ziyadesiyle faaliyettedir.
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Veniz&tps-Kral' taraftarları ile bir çok müzakerelere gi
riştiği halete *Hiçt>Tr şey teminine muvaffak olamamıştır. 
Hulâsa Yunan vb&'yet-i dâhiliyesi arzumuzdan fazla karı
şık, berbattır, Balkanlar vaziyetine dair hergün Yunan mat
buatı neşriyatta bulunmakta, bilhassa ilk baharda Make
donya’da zuhur edecek : çete harekâtına karşı, hükümetin 
lâkayt hareket etmesi hakkında mehadî neşriyatta bulun
makta iseler de Yunan vaziyet-i dâhiliyesi, haricî vaziyeti 
göremeyecek bir haldedir. Onbeş gün evvel Meriç mebusu
nun Garbî Trakya hakkında bir makalesi vardı. Bu maka
lede, ilkbaharda Türkler ite Bulgarların muhtemel hücum
larından, bu vatana karşı Garbî Trakya’daki vaziyet-i as- 
keriyelerinin ne kadar elîm olduğunu, acı bir liasnla kayd 
ediyordu. İtalya Sırbistan i’tilâfı ve gerekse Ingiliz Kuvve-* 
Havâi Nazırı Tomson’un beyanatı, Yunanlıları şaşırtmıştır. 
Şimdi de Selânik kumandanını Atina’ya dâvet ettiler. Va
ziyet-i askeriye hakkında ve muhtemel tecavüz hakkında bil
gi efkâr edilecekmiş. Ingiliz Havaî Nazırının beyanatı Ma
kedonya hakkında Bulgarları, Ingilizlerin iltizam ettiği an
laşılıyor.

İtalya - Sırb i’tilâfının da ne derece varid olduğunu bi
lemiyorum. Galip Bahtiyar Beyefendi ite zat-i âlileri, İtal
yanlarla temas edip vaziyet hakkında malûmat ederseniz 
minnettar kalacağım.

10 —  Vaziyet-i şahsım: Şimdilik emindir. Vaziyetimi 
takviye için icab eden tedabiri almaktayım.

Hatt-ı hareketim şimdiki halde Garbî Trakya’da hicret 
cereyanlarını suret-i kafiyede söndürmek, halkın kuvve’-i 
maneviyesini takviye etmek, vaziyeti tedrici ve emîn bir su
rette islâh etmek gayretidir.

Garbî Trakya hakkındaki intibayatım: İki kısma tefrik 
olunabilir. Biri müslümanların vaziyetine ve diğeri de Yu
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nanlıların vaziyetine aittir. Türklerin vaziyeti zyjümden pek
ezilmiş bir halde olduğundan vaziyetlerinle Islâhı için çok
çalışmak icab eder. •*-"

• • »

Cemaat meselelerine gelince, mateessüf Gümülcine’- 
de cemaat meseleleri hep eski şekildedir. Muvasalatımız- 
de Hâfız Salih Cemaat Reisi ve ona muhalif olan gurup ba
şındaki Ihsan’ı gördüm. Cemiyyet meselesinde şu şekilde 
hareket ediyorum: Kanaat-ı şahsiyyem, mevcut muhalefeti 
ortadan kaldırmak, Yunanlılar’ın karşısında imkân olduğu 
kadar sağlam bir cephe teşkil etmektir. Bunun için Hâ- 
fız Salih’e karşı da iyi bir vaziyyet aldım. Bu gibi hususat- 
ta i’timad meselesi mevzu-u bahis olamaz. Vaziyyeti idare 
etmek lâzımdır. Bunun için Anadolu hainlerinden olan Gü- 
mülcine müftüsü Şerif Eefendi yerine Hâfız Salih’i intihap 
ettirmek ve genç, kuvvetli bir cemaat-ı Islâmiyye, ayrıca 
teşkil etmektir. Cemaat-ı Islâmiyyeler, ehemmiyetli olduğun
dan, bu suretle Hâfız Salih’in elinden cemaatı kurtarmış 
oluruz. Bir tarafı tutup diğer taraf aleyhine hareket etmek 
ve bu suretle memleketin çirkin dedikodularına tâbi ol
mak doğru olmaz kanaatindeyim. Bu hareketim tezvic edi
lir kanaatindeyim. Gümülcine müftüsünün azlini Yunan hü
kümeti temin etmiştir. Iskeçe’de hiç cemaat yoktur. Ta- 
mamıyle firarî hainlerden müteşekkildir. Bunların islâhı için 
son derece çalışacağım. Gerek ihsan ve gerekse Hâfız 
Salih’i idare edeceğim. Yunanlılar, bilhassa yerli Rumlar, 
Hâfız Ali’yi tahliye ettirip cemaat reisi yaptırmak için ça
lışacaklardır. Bunun için Hâfız Ali’yi mübadeleye tâbi mah- 
kûmiye meyanına dahil edilmesi için Tevfik Rüştü Bey’e 
yazılmıştır. Bu husus hakkında Ankara nezdinde teşebbü- 
satta bulunup bu hususun temini fevkalâde elzemdir.

Hâfız Galip’in her zaman için Garbî Trakya’da bulun
ması tecviz olunamaz. İhtilâfı mazbut olmayan bu adamın
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mübadele suretiyle Türkiye’ye alınması Gümülcine’de mu
halefet cereyaYıin'i söndürmek için kâfidir. Hoca Esat Efen- 
di’nin Şehbender Firüz Bey’e gönderdiği bazı mektuplan 
okudum.

Hoca, hareketi ile Garbî Trakya'nın hicretine çalıştığı 
gibi memleket dahilinde dedikoduyu tezyid etmek için de 
elinden geldiği kadar çalışıyor. Bakınız Hoca ne yapmıştır. 
Hocanın bacanağı bir ay mukdem maa gaile Ankara’ya, 
Gümülcine’den alâkasını kat ederek gitmiştir. Ismî Hâfız 
Ethem’dir. Bu Efendi şahsî kinine Hocayı mağiûb ederek 
filân adamlara itimad etmeyiniz. Kat’îyen onların cemaat 
v.s. ye girmesine meydan vermeyiniz. Şöyle, yalnız böyle 
yapınız der. Talimat verdiği gibi hâriciyeden istihsaline mu
vaffak olduğu onbeş kişilik bir listeyi gönderip bunlara 
pasaport verilmesi hakkında konsolosa emir verdirmiştir. 
Şimdi rica ederim. Beri tarafta bütün memleket hicret 
cereyanı ile ma’lül iken Hocanın bu hareketi nedir? An
kara’dan emir vermek talimat göndermek çok kolaydır.

Hocadan sorarım. Garbî Trakya, hocanın şahsî arzu
larının âlet olacağı mahal midir? Ben kendisine acı b:r 
lisanla yazacaktım. Fakat hevyet-i muhteremenize ait bu 
vazifeye tecavüzü zaviyem ile kabil-i telif göremedim. Ben 
konsolosa açık bir lisanla Hocanın, v.s. nin talimatı ile 
Gümülcine’de hareket edemiyeceğini söyledim. Esasen Fi- 
ruz da muvafık görmemekte ise de memur zihniyetinden 
hiçbir vakit kurtulamadığı cihetle bahusus hâriciyeden ve
rilen bir emri icra etmemekte, velevki memleket için fe
lâket dahi olsa cesaret gösteremez. Çok rica ederim hâri
ciyeye, gerekse Hocaya bu hususu yazınız. Hulâsa Türklerin 
vaziyyetini islâh için çok çalışmak icap edecektir.

Yunan vaziyetine gelince: Arz eylediğim gibi Yunan 
vaziyet-i dâhiliyesinin karışık olması Garbî Trakya’da Yu-



narı idaresinin lâzıma veçhile takviye edememektedir. Yu
nanlılar Garbî Trakya’da tutunabilmek işin her çareye baş
vurmakta iseler de ahvâldi siyasiyenin kendileri için müsait 
olmadığı kanaatindeyim. Yunanlılar, bildiğimiz Yunanlılar 
olup felâketlerinde intibah hasıl etmemişlerdir. Meselâ bi
zim Yunan delegesini mübahat esnasında, Basri Bey’e. 
on sene için Bulgar tehlikesi .mevcut olamıyacağını, bu 
iddiasını da Nev’î muahedesinin Bulgarlara asker teşkilâtı
na müsâade etmemesine istinad ettirmek cehâletinde bu
lunmaktadır. Balkanların vaziyet-i siyasîyesi karışık görün
mektedir. Şüphe yok ki zat-ı âlîleri ve heyet-i muhtereme 
bu hususta !âzım-ı veçhile malümattar bulunduğundan 
tenvir edilir ümidindeyim. Kanaat-ı şahsiyem. Yunanlılar. 
Garbî Trakya’dan yakın bir zamanda çektirilecektir. Sırp 
siyaseti de Yunanlılar için müsait olmadığından, bu ah
vale karşı bir vesile münkayıt hareket idüp Bulgarlara Gar
bî Trakya’yı kazandırmamak icap eder. Elimizden ne ge
lir ise yapmak ve fevkalâde faaliyette bulunmak lâzımdır. 
Yunanlıların bu ahval karşısında bizimle anlaşmaları ken
dileri için en doğru bir hareket ise de, Yunanlıları bu gün 
için bu ahvali görecek mevkide bulamıyorum. Müsait va
ziyeti kendilerinde gördüğüm anda istifade edeceğimi te 
min ederim. Dün Gümülcine’den bir telgraf geldi. Bu tel
grafta vali vekili olarak muavini imza etmiştir. Yunan de
legesi valinin aleyhine de olduğundan valinin tahvil edildiği 
fikrinde bulunuyor. Te’yid eder ise Yunanlılar’ın biraz hüs
nüniyetine delil teşkil eder. Arz eylediğim gibi bu vali kal
dıkça Yunanlılardan hiç bir icraat beklenemez. Gergi iki 
ay zarfında kırk bin olmasa da yirmi beş bin kişinin su- 
ret-i kativede sevk edileceği temin olunuyorsa da Yunar, 
idaresinde tebdil görülmedikçe itimad edemem.

Netice itibarı ile fikrim: Garbî Trakya için fevkalâde 
faaliyette bulunmak zamanıdır. Bu faaliyet komitacılık yap-
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mak değildik Vaziyetin Balkanlarda alacağı şekle göre son 
derece hazır bulupmak icap eder. Vaziyet hakkında uzun 
uzadıya görüşmek, için herhalde zat-ı âlîlerinizin ve Fuat 
Bey’in Edirne’ye gSötfiösi iktiza eder. Bu fedâkârlığı ih
tiyar edeceğinizden ümiÖvgrım.. Kırk Kilise’den Edirne’ye 
hareketimi bildireceğim.' Ona . göre Edirne’ye gelirseniz 
Edirne’de üç-dört gün kalınacağından hesabınızı tam ya
parsınız. Tekrar tekrar ricâni vaziyet-i siyasiyye hakkında 
mehafil-i ecnebiyeden istihsâl-i malûmat edilerek gelme
nize muntazır olduğumu bildirmektir. Galip Bahtiyar Bey 
efendinin bu hususun teminine hüccet buyuracakları tabii
dir.

11 —  Vaziyet-i askeriyye: Gümülcine, Yedinci Fırkanın 
merkezi olup bir alayı Iskeçe’nin Kireççiler Köyü’nde, di
ğeri de Dimetoka’dın Askerî malûmatı avdetimde dah3 
mufassal arz ederim.

Haşiye: Tevfik Rüştü Bey heyetimizin Gümülcine’ye 
muvasalatında Islâmların bu gibi hususatta, ecanibe kar
şı lakayt kalmadıkları her vakit görüldüğünde Gümüicine’- 
de de tekrarına meydan vermemeyi düşündüm, Tevfik 
Bey’in biraderi Hakkı’ya 12 kişilik mükellef bir ziyafet 
verdirdim. Bu ziyafette Tevfik Rüştü, Hüseyin, General 
Dolara, Mösyö Papa, bizim tali komisyon delegeleri, 
Garbî Trakya vali-î umumîsî ve muavini, cemaat-î Islâ- 
miye reisi Hâfız Salih bulunuyor idi. Zannedersem mu
vafık olmuştur. Heyyet-î muhteremeye selâmların ilânını 
rica ederim efendim.

17 Mart 340 
Kırk Kilise

İmza:
Kemal
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Belge No: 77

Kemal Bev’e şifre:
Son raporunu aldık, ismet Pâşe’ya müracaat ettik. 

Tevtik Rüştü Bey’le de görüştük. Daha bir müddet için 
intizar lâzım imiş. Tanin, makalesiyle alâkamız yoktur. 
Mufassal raporlarına intizar ederiz. Hem biz ve hem ci- 
het-i askeriye.

15-6 40 
Doktor Hikmet

Belge No: 78

COMMISSION MIXTE
FObR L’ECHANGE DES POPULATIONS
GRECOUES ET TUROUES

NEUVIEME SOUS —  COMMISSION

12-5-340

Muhterem Kardeşim,

Edine’ye avdetimden beri emin bir vasıta bulup va
ziyet hakkında sizieri haberdar edemedim.

Firuz’un ailesinin bera-i tedavi İstanbul’a gitmesinden 
istifade ettim. Gümülcine’den ayrıldığınızda Yunan hükü
metinin iptidaî bir takım icraat yapacağını evvelce bildirmiş 
'•dim. İki ayı mütecaviz bir zamandan sonra, bu kerre Gu- 
mülcine’ye geldiğimizde değil vaad edilen icraat, tâkip et- 
t'kleri imha politikasına kemal-i şiddetle Cumhuriyet hü-
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kümetinin devam.ettiğine şahid olduk. Yunan valisini^ de
ğiştiğini yine evvelce bildirmiş idim. Yeni vali ile, gelir gel
mez vuku buları resmî temasta komisyonun vazifedar ol
duğu (Muahedenirt'İ6îınc?ı, maddesi) hususatın tatbikî hak
kında validen hükümetinden ne talimat aldığı soruldu. Ce
vaben çiftlikân istimlâk edii'medikçe ve inşaat yapılıp hi
tama ermedikçe muahedenin Garbî Trakya’ya temin ey
lediği hukukun tatbikına gidilmesine imkân olmadığını, 
hükümetinin yalnız çiftlikânır) kötü haline gelmesi ir in :n- 
şaata devam etmekten başka hiçbir talimat almadığını li- 
san-ı kat’ıyetle söyledi. Valinin bu cevabı üzerine komis
yonda ceryan eden müzakere şudur: Yunan delegesinin 
müdafaatı. Çiftlikânın istimlâki muahedenin tefsirine ait 
bir mesele olup buna da Atina’daki merkez komisyonun 
ealâhiyettar olduğunu iddia eyledi. Basri Bey şiddetle bu 
cevabın muahedenin ahkâm-ı sarîhasına tecavüz teşkil ey
lediğini, tefsire mahal olmadığını, Atina’daki Komisyonun 
da muahedeyi tefsire salâhiyeti olamayacağını, yalnız, va
linin bu cevabı üzerine Atina’dan Komisyonun ittihaz ede
ceği vaziyet hakkında talimat talep edilmesini dermeyan 
eyledi, Mukarrerat, valinin cevabı bildirilerek intizar edilip 
edildi. Vali’den, Atina’dan gelecek talimata intizar edilip 
çiftlikâtla inşaata devam edilmemesi talep edilmiş ise de, 
vali, hükümetinin talimatı kat’i olduğunu, inşaatı tevkif 
edemeyeceğini ihzar eyledi. Komisyon reisinin bilâhare 
muzakeratın yalnız Türk ve Yunan delegeleri arasında ce
reyan etmesine inhisar ediyor. Hiç bir mes’ele hakkında 
beyan-ı reye muktedir olamayan reisin bu vaziyeti, komis
yonun faaliyetine zarar vermektedir.

Tevfik Rüştü Bey’e vaziyet sarahaten bildirilmiştir. Ha
riciye de şiddetli bir surette Yunan hükümetinin takip et
mekte olduğu imha politikası ve her geçen günün telâfsi 
nâ kabil zararlar tevlid eylediği nazr-ı dikkate alınarak 
şedid bir icraata girişiimediği takdirde komisyondan faa-
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yet beklemenin nâ kabil olduğu bildirilmiştir.' Hariciye’ye 
yazıian şifreli tahriratın doğrudan Hari,fctyfeye gönderilme
sini Basri Bey nezdinde ihraz etify6erru, de, Tevtik Rüş- 
tü’nün muğber olacağı hususunu düşünerek, evveıce mu
vafakat ettiği halde, bilâhare, rücü-ederek, Tevfik Rüştü’- 
nün tasvibine mazhar olduğu takdirde, hâriciyeye gönde
rilmek üzere Tevfik Rüştü-Bey’e  gönderilmiştir. Tevfik 
Rüştü’den el’an cevap yoktur. Hâriciyeye vaziyeti, yazıl
dığı gibi bildirip bildirmeyeceğinden şüpheliyim. Muhte- 
tıran verdiğim şu izahattan anlaşılacağı üzre, Yunan hü
kümeti kesif bir Rum kütlesinin Garbî Trakya’da terin-i 
mevcudiyeti için Türkler aleyhine ta’kip eylediği imha po
litikasına bugünkü Cumhuriyet Hükümeti azimkardır. Esa
sen muhacirlere istinad eden bu hükümetten Garbî Trak
ya’da icraat beklemek abestir. Bu hususta Basri Bey Me
.....  Ankara şedîd bir icraata girişmedikçe Yunanlılardan
bir şey beklenemez. Yunan ruhu budur. Münasebet-i si- 
yasiye-i muahede Yunanlılar’ca yoktur. Yalnız yumruk.

Halkın vaziyetine gelince:
Her ne pahasına olursa olsun kat’ıyyen oturmamak 

fikrindedir. Haikta Yunan idaresinde yaşamak için hiç bir 
ümid yoktur. Ve haklıdır.

Her gün Türk’ün hukukuna tecavüz edilmektedir Bu 
vaziyet içinde bulunan bu halka ne söylenir. Zavallı halk, 
yine bizim kuru te’minatımıza aldanarak vaziyete intizar 
etmoktedir. Fakat, arkadaşlar, tahammülün hadd-ı nihaisi 
vardır. Ve bu gelmiştir. Ve halka acıyalım. Günahtır Hal
kın bu vaziyet içinde yaşaması, mevcudiyeti aleyhine te
lâfisi nâ kabil zarardır. Zaman geçtikçe halk fazla fakir 
düşmektedir. Bu gün Dedeağaç, Ferecik havalisinde açlık
tan ölenler vardır. Bu vaziyet olduğu gibi Tevfik Rüştü 
Bey’e bildirilmiştir. Geçen sene, muhacirleri evlerinize 
sokmayacağız, iane veriniz ev yaptıralım demişler. Zavallı 
Türk, tütnünün yüzde üçünü terk etmiş. Halbuki bir ev



yapılmış değildir. Yalnız, aldıkları bu para milyonlardır. 
Düşününüz kİ.-köylerde alınan hayvanat, zehîre, makdı ve 
saire yerlerini iki Seneyi' mütecaviz bir zamandan beri bu 
vaziyete mütevetfkilâne intizar eden bu halktan daha nç 
fedakârlık bekliyorum*

Esasen Yunan hükümetinin, samimiyetle icraat yapa
cağını ve halkın zararım tâmîr edeceğini bir dakika için 
kabul etsek, te’min ederim ki Yunan vaziyet-i mâliyesi bu
na katıyyen müsait değildir.

Çünkü zarar o derece müthiştir. Türk teb’âsı malı 
el’an iade edilmemiştir. Velhasıl Garbî Trakya’da, vaziyet 
o derece mühimdir ki hulâsa: Komisyonlarla bu işin ne
ticeleneceğine katıyyen emniyetim yoktur. Bunun için muva 
fık görüldüğü takdirde matbuat vasıtasıyla beş on nün mü
temadiyen gazetecilere rica edilerek Garbi Trakya’daki 
vaziyet hakkında, şiddetle neşriyatta bulunsunlar. Bu hu
susu çok mühim görüyorum. Herhalde neşriyatı şiddet
lendirmek lâzımdır. Komisyonun ne iş gördüğünü ve gö
receğini. Komisyonun, Yunan hükümetinin bu vaziyeti 
karşısında ne beklendiği hakkında şiddetle yazılmalıdır. 
Ayni zamanda Paşa’yı herhalde görmek lâzımdır. Paşa’ya 
vazivet anlatılıp bu halka artık merhamet etmesini, ayni 
zamanda Türklere yapılan zarara mukabil İstanbul Rumla
rının emval-i menkulelerinin rehine ittihaz edilmesini şid
detle ısrar ediniz. Herhalde, bu ciheti Paşa’ya temin ett’r- 
menizi rk»  ederim.

Israr ediyorum. Her halde Pasa’vı görmek ve faaliyet
le çalışmak, bu zaman İçin lâzımdır.

Erkân-ı Harbiye-i Umumiye’ye: (Numara 175)

Yunanlıların vaziyet-i dâhiliyesi el’an karışıktır. Muha-



lifler fırsat beklemektedir. Selânik’te bir iki gün evvel bir 
meclis-i askerî akd edildi. Ve başvekil de iştirak’ etti. Ne- 
üce-i mukarrerat bazı zabıtanın tekrar orduya alınması ve 
kolorduların lâğv edilip Fırka Grupları gamıyla teşkilât ic
rası maksadına mebni olduğu ilân edildi ise de yalnız ba
na münhasır kalmayıp Balkanların vaziyeti kemal-i ehem
miyetle tedkik edilmiştir. Bu günlerde burada da biraz fa- 
aliyet-i askeriye başlamıştır.-

Buradaki vaziyet-i askeriye:
Kavala’daki Kolorduya merbut Iskeçe’de 2’inci Yunan 

Fırkası, Gümülcine’de 7’inci Yunan Fırkası, Dimetoka’da 
kolorduya merbut müstakil Hudud Alayı ile Gümülcine’ye 
yeni gelen iki Efzıın bölüğünden ibarettir.

Dedeağaç’taki (462) Fırka, Patras’a nakl edildiği haber 
alınmıştır. Dedeağaç’taki kuvvetler, gayrî askerî mıntıka ol
masından kaldırmıştır.

Alayların vaziyeti: Iskege Fırkasının, îskeçe’de iki alay 
merkezi, bu alaylar ayni zamanda Şahin istikametinde, Bul
gar hududlarını da muhafaza etmektedir, üçüncü Fırka
sı da Kireççilerdedir. Bu alay Yeniköy istikametinde hu- 
dudları muhafaza etmektedir. Gümülcine’de 22’inci, 37’in- 
ci Alaylar. Bulgar hududuna yakın ötrende diğer bir alay 
vardır. Gümülcine Fırkasının sekiz Cebel topu ve dört mit- 
ralyözü vardır, ötrendeki Alayın topu buna dahil değildir.

Iskeçe’deki fırkanın da top ve mitralyöz mevcudu ay
ni suretledir. Gümülcine’ye ayrıca iki bölük Efzun askeri, 
iki gün evvel gelmiştir. Dün Fırka Kumandanı Erkân-ı Har
biye heyetini Kır Çiftliği tepelerinde, top yerleştirmek için 
mevzi tâyin etmişlerdir. Bu günlerde mühimmat Gümüi- 
cine’ye vasat miktarda gelmektedir. Araba ve hayvanat 
miktarı tesbit edilmiştir.

İş bu malumatı derhal Edirne Hudud Komiseri Müm
taz Bey’e mektupla bildirmenizi rica ederim. Zira vaad et
miş idim. Ve ihtiyacı var idi. Mümtaz Bey İstanbul Kolcı-
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duşu, Erkân-ı Harbiye Riyasetine tebdilen gireceğini söyle
miş idi. Eğer İstanbul’da ise orada veriniz. Yok ise Edirne'
ye gönderiniz. ,

Yunanlılar Şarkî trakyalılar’ı Garbı Trakya’ya iskân et
mek için son derece, sarf-ı mesai etmektedirler. Gümülci- 
ne ticaret odası Atinaya gönderdiği bir raporda müslüman 
çiftlikânı alındığı takdirde 30 bin, alınmadığı takdirde 5 bin 
muhacirinin iskân edileceğini, Garbî Trakya’ya şâmil ol
mak üzere bildirdiği beyan ediliyorsa da zannedersem bu 
mütalâat Gümülcine sancağına münhasır olacaktır.

Hudud-u müstakil alayının vaziyeti:

Dimetoka alay merkezi Sofulu’dadır. Merkezi Ferecik, 
Bölük merkezi, bu havaü gayr-i askerî mıntıka olduğun
dan, bu kuvvetin geri çekileceği haber veriliyor ise de her
halde hudud için başka kıt’a muhafaza edeceklerdir. Bu 
alay, arz ettiğim gibi, müstakil, doğrudan Kolorduya mer
buttur. Ahval-i vaziyet hakkında şifre ile Fiaız Bey namına 
gönderiniz. Ve içindeki tarafa «Tarık Bey’e aittir» yazınız. 
Ehemmiyetle cevabınıza muntazırım. Arkadaşların cümle
sinin gözlerinden öper, arz-ı hürmet eylerim.

12 Mayıs sene 340 

Tarık
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Belge No: 79

Muhterem Kardeşim: "
* • 1 %,

Doktorun imzasıyla şifreli., mektıfbu aldım. Tanin ga
zetesinde mukaddima vukubuiari neşriyatın heyyetinizıa 
alâkadar olmadığı bildirilmektedir. Halbuki bu neşriyat 
sizlere gönderdiğim rapordaki fikir ve kelimelerden alın
dığını, şu halde aradaki vasıtanın bu meselede bir oyun 
oynadığı anlaşılmaktadır. Vasıta da Firuz Bey’dir. Çünkü 
raporunu ihtiva eden mektubu kendine anık olarak ver
dim, Refikası İstanbul’a gidiyor idi. Ayni zamanda (Gümü!- 
cineli Mehmet Efendi de beraber gidiyordu. Firuz Bey
de hududa kadar refakat ediyordu. Hududu geçtikten 
sonra Mehmet Efendi’ye, sizlere verilmek üzere, mektubu 
vermesini söyiedim. Avdetinde aynı suretle hareket ettiği
ni söyledi. Halbuki neşriyat sizin tarafınızdan olmayınca 
rrrksad-ı mahsusa ile Firuz’un bu işi yaptığı anlaşılıyor. 
Şimdi Tanin Gazetesi’ne bu neşriyatın ne suretle verildiği
ni herhalde tahkik edip bildirmenizi rica ederim. Buradaki 
vaziyete gelince: Vaziyet en had devresini geçirmektedir. 
Komisyonun bütün teşebbüsatına Yunanlılar, inşaat ol
madıkça tahliyeye imkân olmadığını resmen söylüyorlar. 
Komisyonun reisi değişti. Yeni gelen reis bir Isviçre'ı 
gençtir, faaldir. Ancak maateessüf fayda temin etmekten 
pek uzaktır. İşler, buradaki vaziyetin Komisyon ile ihlâ- 
sına imkân yoktur,, bu gayet kat’îdir. Çiftliklere inşaat 
kemal-i kerem ile devam etmektedir. Evlere hergün yeni 
tocavüzat olmaktadır. Kaba Çukur vukuatı malûmdur. Ye
nice vakıası failleri, birkaç aydır mahkeme oluyorlardı. Ni
hayet bura Divan-ı harbi bunun onbeş gün evvel failler
den altısına idam hükmü verdi. Vali ve kumandan müftehı- 
râne: «Yarın, failler kurşuna dizileceklerdir. Hükümet Ic-
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raat-ı kat’ıye lüzum etmiştir» diyor idi. Sabah oldu. B<r 
miktar asker.’failleri hapishaneden aldı. Mahal-i vakıa olan 
Yenice’de idam edilmek üzere kamyona bindirdiler. Hare
ket edildi. İdam hükmü verildiği dakikadan itibaren Gü- 
mülcine’nin bütün Rumluğu, bilhassa muhacir komitesi, 
Atina ile, faillerin afft için muhabere-ettiler. Bir de ne ba
kalım! Failler Atina’dan gelen bir emirle idamları te’hır 
edilmiş. Hüküm tekrar ru’yet edilecek imiş. Failler de Yu
nanlıların alkışları arasında tekrar hapishaneye avdet et
tiler.

Bu vak’a vaziyete güzel bir misâldir. Hiç Türk, için 
Yunanlı idam edilir mi? Şimdi failleri de Selâniğe gönder
diler. Belki de tahliye ettiler. Şu vazıyete göre, Garbî Trak
ya’da Komisyondan yarar beklemek abestir. Şimdi uğraş
tığım yeni reis, faal ve bîtaraf olduğundan, bütün mıntıka
yı teftişe çıkmak istiyor. Bu teftişat neticesinde mühim bir 
rapor yazdırmağa muvaffak olur isek, başka yapacak bir 
şey kalmaz. Şimdiye kadar oldukça mühim raporlar gön
derdi. Yalnız bu reis bîtaraf olduğundan Yunanlıların be
nim hakkımdaki sözlerine itimad ederek Fransızca bilme
diğimi ileri sürerek Komisyona vazifeme nihayet verilmesi 
hakkında yazdı. Ben de bir mektupla itiraz ettim. Reisin 
mektubu ile benim mektubum. Büyük Komisyon İstanbul’a 
gitti. Meseleyi murahhas Harndi Bey ile Hüseyin Bey’e yaz
dım. Vaziyeti lehimize te’min etmelerini bildirdim. Siz he
men ya Arif veyahut arkadaşlardan biri Harndi Bey':. Tev- 
fik Rüştü Bey oraya çelmiş olur iseTevfik Rüştü Bey’i, her
halde Hüseyin Bey’i görüp hiç olmaz ise Teşrin-i evvele ka
dar burada kalabilmekliğim temin edilsin. Reis ile şu tef
tişi yapar isek her halde lehimize mühimce vaziyet temin 
etmiş olacağız. Her halde benim bulunmaklığım lâzımdır. 
Başka hususat için de lâzım olduğumu hevet-i murahhasa 
bilir. Bu hususa ehemmiyet vermenizi rica ederim.
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Hariciye’ye verdiğiniz muhtıra, Atina’ya,. sefarete hu
lasamı gönderilmiş. Sefaret de, buradan, Konsolostan so
ruyor. Konsolos lâzım gelen cevabı yazdı.. Fikrim: Garbî 
Trakya için artık ne yapılmak lâzım ise, z'amanı gelmiştir. 
Tekrar ediyorum. Komisyona ümid bağlamak bir cinayet
tir. Yunanlılar herhalde kesif bir-Rum kütlesini muhafazaya 
azm etmişlerdir. Esasen muhacire- istinad eden bu hükü
metin veya gelecek herhangi hükümetten muhacir hakkın
da icraat beklemek kadar budalalık olamaz.

Yunanistan’da hiçbir hükümet muhacirine karşı bir ha
rekette bulunabilecek vaziyette değildir. Muhacirlerin yet
miş mebusu vardır. Mübadele mınnıkasında ve Garbî 
Trakya’da ehali muhacirdir. Askerin, jandarmanın fazlası 
muhacirdir. Buna inzimam eden fırkacılığı da nazar-ı dik
kate alır iseniz keşmekeş, daha doğrusu anarşi içinde bu
lunan bu hükümetten ne beklenir. İki kişi hakkında idam 
hükmünü icradan âciz kalan bir hükümet, 150.000 muhaciri 
hangi kuvvetle çıkaracaktır. Netice-i âliye, artık Ankara'
dır. Kat’ı icraat için müracaat etmenin zamanı gelmiştir. 
Size Komisyondan bahs ederler ise şöyle red ediniz: Baş
ka yapacak hiç bir şey yoktur. Komisyon altı aydır bura
dadır. Altı oda tahliye ettiremediği gibi, yeni vuku’bulan 
tecavüzlere de mâni olunamamaktadır. Benim bu yazdıkla
rımın gerek matbuata ve gerekse mehafil-i resmiyyeye be
nim tarafımdan yazıldığı his edilmeyecek surette bildiril
melidir. Bu hususa ehemmiyet vermenizi bilhassa rica 
ederim.

Bu sene için mekteplere Garbî TrakyalI çocukların ka
bulü temin edilmiş ise buradan münasib çocuklar vardır- 
Derhal bildiriniz. Ve kaç kişi kabul edileceğini de ilâve 
ediniz, göndereyim. Bu hususta cevabınıza muntazırırr.

Komisyon teftişe bir hafta sonra çıkacaktır. Ben de
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gidebilir isem bu teftiş neticesinde mufassal bir rapor rab- 
tına, her halde de bir debr-i tedbir ve hükmünden ümitva- 
rım. Vaziyetin beynelmilel bir komisyon tarafından lehi
mize olarak tesbiti dâvamız için mühimdir. Buna son de
rece çalışıyoruz.

Benim burada kalmaklığımın toir müddet için temini 
herhalde lâzımdır.

Derhal heyet-i murahhasayı görüp vaziyeti temin edi
niz.

Atina’dan heyet-i murahhasa riyasetine vukubulan da
vet üzerine gitmiştim. Bir hafta kaldım. Avdet ettim. Bura
dan bir heyeti Ankara’ya gitmek üzere İstanbul’a gönder
mek istiyorum. Tabiî bu heyet idareniz altında hareket 
edecektir. Mufassal vaziyeti Ankara’ya lisan-ı katiyet'e an
latmak ve katî vaziyet alınmasını celb etmektir. Bu hu
susta talimatınıza muntazırım. Son derece mahrem tutul
masını rica ederim. Ankara burası için mübadeleye gitmek 
fikrinde midir? Yoksa başka suretle icraat yapmak ümi
dinde midir? Bu hususlar hakkında tenvir edilmekliğimi 
rica ederim.

Vaziyet-i askeriyede evvelki bildirdiğim mâîûmatı 
tebdil eder bir hal yoktur.

Cümleye arz-u hürmet eylerim efendim.

5 Temmuz 340

Tarık



Tevfik Rüştü ve Eksandaris Anlaşması:

özel konuşmalarımız sjrasında. yaptığım açıklamalar 
ve düşüncelerin neticesi ile geçerliliği belirlenecek mez
kûr tasarı denemesi, daha önceki konuşmalarım gibi şu an- 
için kesinlikle özel ve gayriresmî bir hüviyete sahip olup 
her türlü düzeltme hakkı mahfuzdur.

1. —  Batı Trakya’da Müslüman mallarına konulan mü
sadere kaldırılacaktır.

Yunan Hükümetinin yeterli göçmeni bu bölgenin dışı
na çıkaracağı ve yerlerinde kalabilecek göçmenlerin sâ
dece Devlete ait olan topraklarda yerleştirilebileceği ve 
hiç bir surette 30 Ocak 1923 Uzlaşması (Konvansiyonu) 
ile Müslümanlara tanınmış hakların yeniden tehlikevo gir
mesi söz konusu olmaksızın bu işlerin yapılacağı hususun
daki Yunan delegasyonunun açıklaması Karma Komisyon 
tarafından senet ittihazı olarak kabul edilmiştir. Müsadere 
edilmiş yerler boşaltılacak ve eski sahiplerine veya ser
bestçe hareket edebilen temsilcilerine iade edilecek ve 
Müslüman köyleri göçmenler tarafından tamamen boşaltı
lacak.

Yine Karma Komisyon, aynı Delegasyonun, Hüküme
tinin büyük toprakları olağanüstü durumlarda ve 30 Hazi
ran 1923 tarihinde Yunan Hükümeti ile Türk Hükümeti ara
sında öngörülmüş anlaşma şartlarına uygun bir şekilde ve 
Müslüman halkın ekonomik hayatının gelişmesinin hiç bir 
surette zarara uğramamasını temin edecek tedbirlerle sa
tın alınması hususundaki açıklamasını senet ittihaz eder.



Müslüman todfe’klarind biçilecek fiyat sözü geçen Anlaş-
ma’da yazıldığı tafzdâ tesbit edilecek ve ödenecektir.

•*
Şehirdeki ardzilet' 1le küçük topraklar Devlet tarafın

dan mal sahiplerinin rızasuölmaksızın satın alınamıyacağı 
kabul ediimiştir. , -

2. —  İstanbul bölgesi ve Batı Trakya halklarının mü
badelesi mümkün olmıvan işgâl edilmiş veya el konulmuş 
bütün gayrimenkulleri ile büyük bar. hayvanları ve ilgi
lilerin mesleklerini icrâda kullandıkları taşınabilir matlar, 
ve her iki tarafta alınmış gelirler ilgili Hükümetler tara
fından hakları olanlara veya temsilcilerine iade edilecek
tir.

Gerek resmî makamlar, gerekse göçmenler tarafın
dan işgâl edilmiş veya hâlen işgâl edilmekte olan ve âdil 
bir gelir alınmış mallar için mal sahiplerine işgâl tarihin
den itibaren âdil bir kira ödenecektir.

Bu mallara uygulanmış olan fevkalâde tedbirler der
hal kaldırılacaktır. Köylerin bütün malları, hakları, menfa
atleri, otlakları ve ormanları ile Andlaşma ile müesseseie- 
re tanınmış haklarına riayet edilecektir.

3. —  İstanbul bölgesi ile Batı Trakya’nın mübadele 
edilmeyen halklarına ait olup, Lozan Uzlaşması’nm Mii- 
letler Cemiyeti’nde imzalanması tarihinden sonra el konul
muş bütün malları iade edilecek veya iade edilmesi müm
kün olmıyan hâllerde tazmin edilecektir. Mezkûr, mübade
le edilmeyen halklara ait olup yukarda zikredilen tarihten 
önce el konulmuş veya alınmış menkûl mallar için he<" 
iki Hükümetin çoğunluğuna teşkil eden halka benzer du
rumlarda uygulanan tarzda muamele yapılacaktır.

4. —  2. Maddeye göre mübadeleye giren bölge hac
larının dışında kalan, bölge halklarının Türkiye’de ve Yu
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nanistan’da kalma veya geri dönme hürriyetlerinden ser
bestçe istifade etme ve ilgili ülkelerde mal sahibi olma 
haklarına hiç bir surette engel olunmayacaktır.

Karma Komisyon organları vasıtasıyla bu karann uy
gulanmasını denetliyecektir. ' •

Belge No: 81

Dr. Hikmet Beyefendime.

17 Ağustos 341

Aziz ve muhterem kardeş:

Dünkü emrinizi alelacele yerine getirmek ve bu millî 
ve vatanî vazifeyi kısmen olsun îfa eyleyebilmek içirı 
(vesaikimin burada bulunmaması hasebiyle) Safet9 mü
racaat ettim. Ve Bulgaristan’a muvasalatımın ferdasmda 
tafsilâtını serîan arz etmek üzere bazı meşhüdat ve mes- 
mûatımı aşağıya yazmaya karar verdim. Mücahedeniz pek 
ulvîdir. Bu ulviyeti bugüne kadar lâyıkıyla takdir ve ;ha- 
ta eyleyemlyenlerin çok çok salâhiyet iddiasında bulun
maları hasebiyledir ki zavallı Trakya’nın ezelden beri ka
nayan yaraları lâyıkıyle sarılamadı ve bedbaht istimdadı
na zamanında koşulamadı.

Bulgarlar, son zamanlarda Bulgaristan’a akın eden 
Bulgar muhacirleri önünde, oralardaki ırkdaşlarımızı çe- 
kememeğe başladılar. Bundan sonra hicretlerinden başka 
çare-i ümid ve refahları olmayan zavallı Bulgaristan Türk
lerini her yerde ve her fırsattan bil istifade tazyıka baş
ladılar. İki sene evvel başlayan bu muhacir siyasetlerine 
karşı Rodoplardaki Türk halkını siyanete çalıştığım için
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1339 sehesihlh sekizinci ayı nihayetinde bendenizi haps 
ettiler. Ve en ağır işkenceler altında dört ay on gün ida- 
reten mahpus bulundurdular. Geçen sene de ayni tazyiki 
tatbik etmek istedilerse de Türkiye'ye kaçmış bulundu
ğum için hiddetlerini bir zavallı muhabirimden aldılar. Ve 
ayni işkencelerle bîçareyi Bulgaristan'dan ihraç ettiler.

(* ' t , • .
Kırcaaii’de başlayan muhacir siyasetinin ilk kurbanı 

sabık Türk mebuslarından Abdi Efendidir. Abdi Efendi 
sakıt Çiftçi Fırkasının Türk mebuslarından ve Rodcplarm 
en cesur ve hamiyetli Türklerinden idi. Kendisi aslen Kır- 
caali’ye merbut (Ada) köyü ahalisinden idi. Ve oradaki 
işlerini bir Bulgar kâtibi ile idare ederdi. Bulgarlar bu 
köye altmış hane Bulgar yerleştirmek istediler. Abdi Ağa 
teşebbüsat-ı muharebede bulunarak bu harekete mema- 
reat etti. Ve muhacirlerin yerleştirilmesine memaneat et
miş olmasından muğber olan kâtibini yanından ayırma
ğa mecbur oldu.

Kâtibi muhacir siyasetinin müdürleri olan Trakya Ko
mitesinden aldığı kuvvet ve salâhiyete istinad ederek Ab
di Efendiyi şehid etti. En büyük engel olan Abdi Efendi 
bu suretle bertaraf edildikten sonra Bulgarlar yeniden yüz 
haneyi mütecaviz bir muhacir kafilesini Ada köyüne getir
diler ve her Türk evine ikişer Bulgar hanesi yerleştirdik
ten sonra zımnî bir intikam ma’nası ifade etmek üzere de 
Abdi Efendinin amcası Ali Ağanın evine üç hane Bulgar 
yerleştirdiler, iskân vak’asından bir iki gün sonra köye yüz 
yirmi kişilik bir müfreze-i askeriye girdi: Ve köyün kadın 
erkek umum Türk halkını birer birer dayaktan geçirdiler. 
Günlerce karakollarında haps ettiler. Ve kadınların zir-î 
kıymet eşyalarına varıncaya kadar umum Türk halkını baş
tan başa soyarak beş milyon leva kıymetinde para iğti- 
nam ettiler.



Ada köyüne yerleşen bu müfreze-i askeriye derhal 
faaliyete geçerek muhtelif gruplara ayrıldı. Bir takımı Yö
rük belediyesi dahilindeki (Terzi köyü), ahalisini currı’a 
namazında ansızın bastı. Ve umum köylüyü cami’ avlusun
da toplayarak, lohuca kadınlar‘da .dâhil olduğu halde, 
umum halkı dayaktan geçirdiği gibi birçoklarının parala
rını soydu. Ve köyden toplattığı av tüfeklerini altı kişinin 
sırtına yükleyerek merkez ve . karargâh olan Ada köyüne 
gönderdi. Av tüfeklerini götürenleri, kendilerini doktorlar 
muayene ettirmemek ve dine mukabil, beş altı gün tevkif
ten sonra serbest bıraktılar.

Madrupların ekserisi tütün komisyoncuları olduğu için 
bazı kumpanyaların doktorları kendilerini muayeneye gel
dilerse de Trakya komitesinin tedhişi karşısında sarfına
zar etmek mecburiyetinde kaldılar. Bu suretle Terzi köyü
ne de elli haneyi mütecaviz Bulgar yerleştirildi.

Müfrezenin diğer bir takımı da Ada’va bir saat me
safede (Soğuk Pınar) karyesine gitti. Baikan muharebe
sinden kalmış bir silâhı bulmuş olmayı sebeb ittihaz ede
rek mezkûr karye ahalisinden Osman Ağa namında bir 
ihtiyarı ve oğlu Mehmed Ağayı, Mustafa Ağayı, Kara Çe
lil oğlu Yusuf’u fena halde döğdüler. Buraya da altmış 
hane Bulgar yerleştirdiler.

Ada köyünü karargâh ittihaz eden müfrezenin bir gün
deki erzak sarfiyatı yalnız et i’tibariyle 62 kuzu ve 8 ko
yun olduğuna ve bunların münhasıran Türkier tarafından 
te’mininin taht-ı mecburiyete alındığına göre zulmün deh- 
şet-i fecaati takdir buyurulabilir. Ada köyüne yerleşen bu 
hunhar müfrezenin bir kolu da yine (Yörük) belediyesinin 
(örpek) karyesine giderek halkı tazyik ettiler. Ve zengin
lerini soyarak avdet ettiler.

Gerek yukarıdaki köylere ve gerekse onlardan ma’- 
da (Eski Çıtaklar), (Yeni Çıtaklar), (Bey Köy), (Cebel
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Oğuliarı), (Hisaraltı karyelerine vasati yetmiş, haneden Bul
gar muhaciri yerleştirilen bu anasır iskece, Gümülcine ve 
Dedeağaç kasabal^ıvyje civarından sürülen Bulgarlardır.

(Eski Çıtaklar) la* (Yeni Çıtaklar) karyelerinin bundan 
elli aitmiş sene evvel 'etlerindeki tapu senetleriyle mer’a- 
dan açılmış tarlaları vardı. Bu def’ş bütün şiddetiyle ha
rekete gelen bu yeni siyaset icat?ı olarak mutasarrıf olduk
ları tarlalar ellerinden alındı' ve hükümet mühendisleri 
ma’rifetiyle resmen Bulgar muhacirlerine tevzi’ ve taksim 
edildi.

Terzi köyünde tahammülfersa işkencelere ma’ruz ka
lanların isimlerini sırasıyle şuraya yazıyorum: Edhem Efen
di oğlu Abdurrahman Ağa, İzzet Ağa oğlu Sadık Ağa, 
Molla Mahmud oğlu Molla Mahmud, seksen yaşını müteca
viz Kuz Haşan Ağa, oğlu Emin Ağa, Sağır Salih Aaa, 
Kopuk Haşan ve oğlu Hüseyin, Fatıma Gül oğlu Hüseyin, 
ve daha birkaç kimseler...

Hürmetlerimi te’yid eder ve Bulgaristan’a muvasala
tımı müteakip bu babta takdimi îcab eden tafsilâtı arz ey 
leyeceğimi ve vuku’bulacak istizahlarınıza zamanında ce- 
vab takdim olunacağını memnuniyetle vaad ederim. Ve 
mücahedenizde muvaffakiyetlerinizi dilerim efendim.

Mehmet Behçet

Adresim: Tergovska 73. Plovdiv. Bulgaristan.
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Belge No: 82,

Numara: 177 ' ; .
* * ..  * '

Sosyal Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Türkiye Neza
retine: ; * ; •

1913 Balkan Harbi’nden beri: Bir milyona karip nüfu
su ve ekseriyetini Türkler’în teşkil ettiği Garbi Trakya’nın 
muhtelif işgal-i ecnebiye ve ayrıca istilâlalrla inleyen insan
larını esâretten kurtarmak için çalışan komitemiz, İstik
lâl gayesine kavuşuncaya kadar mesaisine devam.

Bu yeşil kıt’a sâkinlerinden aldığımız kuvvetle gayesi
nin husulüne kadar devam edecek olan mesaisini ve muh
temel programını bir muhtıra halinde takdim etmekle 
kesb-i şeref eyler.

19-10-924

Dr. Tevfik Dr. Hikmet Arif

Garbi Trakya’ya aid takdim olunan haritanın mütalâ
asından anlaşılacağı veçhile Garbi Trakya şimalen Cesri 
Mustafa Paşa’da Eyüpçe istasyondan mebda ile Kırcaali’- 
nin şimalinde Aydoğmuş ve Paşmaklı tarafında Karlık 
Balkanı Ropçoz ma’a Devlen kazasında .... Dospat Han
ları civarındaki Balkan ve Karakolu, Cumibâlâ’da Koça- 
rın hududu.

Centıben Adalar denizi, şarken Meriç nehri, garben 
Ustruma Karasu ile muhat olan hattan ibarettir.

Garbi Trakya’nın Bulgaristan işgalinde bulunan kıs
mında şarktan itibaren Cesri Mustafa Paşa, Ortaköy, Ko- 
şukavak, Kırcali, Eğridere, Darıdere, Paşmaklı, Ropçoz
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maa Devlen, Neyrokop, Razlık, Petriç, Cumaibala kazaları 
vardır. •

Yunan işgalinde^bulgnan cenup kısmında şarktan iti
baren Dimetoka, Sofulu; Oedeağaç, Gümülcine, Iskeçe, Sa- 
rışaban, Kavala, Pravişte, Drama, Zağra, Zihne, Siroz, 
Demirhisar, Metelik kazaları 'vârdır.

Elyevm Garbı Trakya’nın şimal Bulgaristan işgalinde 
bulunan kısmında Cumaibala, Razlık, Petriç, Nevrokop ka
zalarında Türk halkı kalmıştır.

Cenupta Yunan işgalinde bulunan kısmında Sarışa- 
ban, Kavala, Drama, Pravişte, Zağra, Zihne, Siroz, Demir
hisar, Metelik kazaları Lozan Muahedesi mucibince müba
deleye tâbi tutularak Türkiye’ye tahcir edilmişlerdir.

Elyevm Garbî Trakya’nın şimalinde Bulgar işgalinde 
bulunan Cesr-i Mustafa Paşa, Ortaköy, Koşukavak, Kırca- 
ali, Eğridere, Darıdere, Paşmaklı, Ropçoz maa Devlen ka
zalarından yalnız Cesr-i Mustafa Paşa kasabasıyla Paş- 
maklı ve Ortaköy’de bir miktar Bulgar bulunup diğer kaza
ların sekene-i asliyesi tamamen ve kesif bir halde Müs
lüman Türk mevcuttur.

Cenupta i*e Dimetoka’dan mebda ile Sofulu, Dedea- 
ğaç, Gümülcine, Iskeçe kazalarının ekseriyet-i azımesi 
Müslüman Türk’tür. Bunun için elyevm Garbi Trakya için 
kabul ve müdafaasını deruhte ettiğimiz hudud ve arazi Bul
gar işgalinde bulunan Cesri Mustafa Paşa, Ortaköy, Ko
şukavak, Kırcaali, Eğridere, Darıdere, Paşmaklı, Ropçoz 
maa Devlen kazalarıyla Yunan işgalinde bulunan Dimeto
ka, Sofulu, Dedeağaç, Gümülcine ve Iskeçe kazalarından 
ibaret, hududları ise şarkan Meriç, garben Mesta Karasu- 
yundan şimalen Balkan harbinden evvelki Türk - Bulgar 
hududu, cenuben Adalar Denizi’nden ibarettir. Zikr olunan 
bu kıtada nüfus-u umumî dörtyüzbin Türk ve Müslüman, 
yüzyirmibin Rum, Bulgar ve anasır-ı şâire vardır.

205



1813 sermesinde bu kıt’ada Garbî Trakya hükümet te
sis edilmiş iste de vesaitin aderfı-i kifayesi hasebiyle ancak 
altı ay kadar müdafaa' edilebilmiştir, G^rpî Trakya’da Umu- 
rnî mütarekeden sonra yine bu kıt.’ada-ehali-i maha'liye ta
rafından bir hükümet teşkil edilmiş ve Fransızların işgali 
zamanında dâhi payidar olurkçn Şevr muahedesiyle şimal 
kısmı Bulgaristan'a ve esârşte terk edilmiştir.

Bu kıt’ada sâkip- Garbî TrakyalIlar emlâk ve arazi sa
hibi, rençper, işçi olup çalışkan ve saburlu bir kitleden 
ibarettir.

On iki s.enedenberj istiklâli vo istihlâsı içün mücade
lesine devam ettiğimiz Garbî Trakya icrasını deruhte etti
ğimiz faaliyet içün yapılacak h areket..........  ibaret ola
caktır.

Bulgaristan’ın işgalinde ve Türk ekseriyeti ile meskûn 
şimal kısmında ötedenberi zaman zaman faaliyete geçen 
teşkilât kuvvetimizi bu kere tekrar ihya ile Garbî Trakya’yı 
istiklâline kavuşturacak bir şekle irca’ etmek içün on beş 
on altı bin silâh isti’mal edecek bir teşkilât vücude getir
mek lâzımdır.

Şarken Meriç nehri, garben Mesta Karasuyu, şimalen 
Balkan savaşından evve'ki Türk Bulgar hududu, cenuben 
Adalar Denizi’yle mahdud bulunan Garbî Trakya kıt’asın- 
da bir hükümet-i müstakile teşkil etmek içün ol babta Bul
gar hükümetinin muvafakati istihsal edilmelidir.

Bu i’tilâfı, Rusya hükümetinin tekeffülüyle kabul edece
ğimizi beyan ederiz. Çünkü Bulgarlar hükümet-i müstakıle- 
nin teşkili hususunda evvelce muvafakat ettikleri halde bil 
ahara va’dinden te’vil etmek suretiyle komitemize bir kaç 
defalar müşkülat göstermiş ve bütün faaliyet ve mesaimiz 
bir çok maddî ve manevî fedakârlıklarla beraber mahv ve 
heba olmuştur.
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Garbi Trakya’da teşkilât bervechi âti plân suretiyle tat
bik edilecektir; '

Teşkilât mıntıkalan'eyvelce yapıldığı veçhile Ortaköy, 
Koşukavak, Kırcaalf, Egridere, Dârîdere, Paşmaklı, Devlen 
kazalarında birer mıntıka ve böiük merkezi teşkil edilüp 
kaptanların kumandasında ve bütün teçhizatla hazırat-ı em
re mukayyet bir vazıyette bulunacak ve aksam-ı saire fevk 
ise bütün teçhizatı ikmal edilerek arzu, olunan vakitte emr-i 
hempa bir halde mıntıkalarına toplanacaktır.

Her mıntıka bildikleri merkeze umum kuvvetlerin faa
liyete geçmesi içün lâzımgelen mitralyoz vo bataryalar 
mevcud bulunacaktır. Her mıntıkada teşkilâtı sıhhiye yapı
lacaktır.

Ve her bölük ve taburda___ zabit, küçük zabit bu
lundurulacaktır. Mıntıka merkezlerinden mada köylerde ve 
sairede bulunan zabitler köylü ve rençper kıyafetinde teş
kilâtlarını ifa ve icra edeceklerdir.

Her mıntıka ve köylerin seyyar postaları ve mümkün-i 
miktar telefon merkezleri bulunacak ve her yirmi dört saat
te merkez-i umumî olan mıntıkaya muntazam raporiar ve
rilecektir.

Köyler mıntıkalara, mıntıkalar da merkez-i umuma 
merbut olup onunla muhabere edecektir.

Mühimmat karadan, Babaeski - Edirne tarikiyle Bul
garistan’a, Cesri Mustafa Paşa’dan dâhil olacak ve Edir
ne köy mıntıkalarından başlayarak diğer mıntıkalara kâmi- 
len karadan taksim ve tevzi edilecektir.



Jfcbit bir halde kıt’anın masarifi

Aded , . T". ’ Lira
1500 neferin ve zabitin onar liradan masrafı 15.000 
400 zabit maaşı yüzer liradan 40.000

1000 neferin maaşı 10000

65.000 Lira

Faaliyet zamanında onbin neferin masrafı

10.000 neferin elbisesi 30 liradan 300.000
10.000 neferin maaşı 10 liradan 100.000
10.000 neferin yemek masrafı 100.000
10.000 neferin malzeme-i sıhhiye vesairesi 100.000
10.000 neferin hayvan, öküz ve at masrafı 100.000

700 hayvan masarif-i mesaisi 30 000

730.000 Lira



Belge No: 83

Yunanistan’ın Garbi Trakya'da müslümaniarı hakkında 
takip ettiği imha siyâseti :

X  —  Mezâlim ı

Garbı Trakya’nın işgâlinden İzmir hezimetine kadar Yu
nanlılar müslürnanlara az veya çok mu’tedil bir siyâset tâkip 
eyledi. Bundan maksatları câhil ahaliyi safahata, ahlâksız
lığa sevk etmekti. AvusturyalIların Bosna müslümanlarına 
karşı takip ettiği siyâsetin hemen aynı idi. Fakat, yine er- 
bâb-ı namus ezilmekten hali kalmıyor. Silah vesaire ba
hana edilerek işkence ve tazyik ediliyor ve hapishanelere 
dolduruluyor idi. Vücudlarına kızgın demir saplanan, ağa
ca bağlanarak, dizleri altında ateş yakılan, sopa altında 
ölen, karaçalı dikenleri üzerinde yalın ayak harman döğen- 
lerin miktrı yüzleri tecâvüz ediyordu. İzmir hezimetini mü
teakip Trakya’ya yayılan Yunan sürüleri her tarafa ateşler 
saçarak saldırıyordu, önüne rast gelen her müslümanı ya 
öldürüyor veya sopalarla döğerek ölüme mahkum ediyor
du. Hükümet tarafından teşkil edilen ve firarilerden mü
rekkep müfrezeler akın akın köylere yayılarak müslüman- 
larm paralarını gasb ediyor ve aynı zamanda döğüyorlar- 
d». Jandarmaların vazifesi asayişi temin değil, müs- 
îümanların hangisi daha- zengindir ve hangisinde daha zi
yade sarı lira vardır diye tahkikat yapmaktan ibaretti. Çün
kü bazı bahanelerle bu zavallı adamcağızların paraları 
tamamiyle alınıyordu. Bu canavarlar yavaş yavaş kasabaya 
da saldırmaya başladılar. Şehrin muhtelif yerlerinden kun
dak sokarak ateşlediler. Birçok müslüman evleri yandı. 
Kapı kırmak, evlere girmek, müslümaniarı döğmek âdet 
hükmüne girdi. Mebuslardan biri şikâyete gittiği zaman;
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g e n e r a l ,  bu fi^arî efradı te’dibe muvaffak ölamıyacağı ve 
Atina’dan maltjrrıât beklediğini söylemekten çekinmiyordu. 
Çünkü kendisi de her şeyden malümâtdardı. Zâten hükü
met de mevkiînden .tamamen emin değildi. Birçok müslü- 
manı Milos'a nefy ettiler. Civar köylerde sopa altında ölen
lerin miktarı birkaç yüz kişiobmuştu. Bunun üzerine Anado- 
dolu’da icrây-ı faaliyet .eden Rum, Ermeni, Çerkez çeteleri 
Garbı Trakya’ya girdiler. Bedrusi isminde bir ermeninin ri- 
yâseti altındaki çete; onbir haneden ibâret olan «Inceğiz» 
ismindeki müslüman köyünde, 10 erkek ve bir kadını feci’ 
bir surette şehîd ettiler; Nukud ve mücevherâtını gasb et
tiler. Bu çete efrâdı resmî asker elbise (si) taşıyordu. Köy
lünün nukud ve mücevheratı gasb olundu. Doktor tarafın
dan muayenelerinin icrâsından sonra definlerine ruhsat 
verildi. Bununla, mes’ele de def’ edilmiş oldu. Hükümet 
birkaç dakika zarfında tahkikatını ikmal etmiş ve adaleti 
yerine getirmişti. Birkaç gün sonra General Pangalosi im- 
zasiyle tebliğ edilen bir emr-i resmî’de şehidlerin miktarı 
bir kişi olduğunu ve hüviyeti meçhul kimseler tarafından 
icrâ edildiğini söylemekten utanmıyordu. Bu defa ahali-i 
müslime tagribe hazırlanıyorlardı. Fakat nereye gideceklerdi 
onu da bilmiyorlardı. Yapılan bazı nesayih üzerine yerlerin
de kaldılar. Yalnız zenginlerden bazıları şehirde akrabaları
nın evlerinde oturmağa mecbur olmuşlardı. Eğer köye git
seler, ya öldürülecek veya bir bahane ile habs edilecekler
di. Zavallı memleket bir iki sene içerisinde Girid’in akibe- 
tine uğradı.

ÇELEBİ - KÖY CİNAYETİ :

Çelebi köyünden Şerif Ağa isminde diğer bir müslü
man şehid edildi. Bu da «Aram» ismindeki bir Ermeni’nin 
kumanda ettiği eşhas tarafından icrâ edildi. Katiller ma
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lum olduğu ve hatta birisinin tevkif edildiği halde, hiçbir 
tevkifât yapılmadı. Bu kadar şımarrk alışan bu insan ka
sapları ne gibi facialar^yapmazdı? Aynı akşamda Karaca- 
cğlan karyesindeki büyüt<-t&-şyköprönün yüz metre kadar 
Cenubunda Şabhâneye kirş, nâkl'eden bjr müslüman ço
cuğu koyun gibi boğazlandı. Ve. bCafacacğlan- karyesinden 
muhacir Mehmed Ağa’nın pârası alındığa.gibi fena bir su
rette darb edildi. Hükümet bu gibi hadrsâtın tekerrürünü 
görmek istiyor ve çete efradını bu suretle teşci’ ediyordu.

BARAKLI KARYESİ CİNAYETİ ;

Baraklı’dan Şerif Ağa hüsn-i ahlâkıyla temeyyüz etmiş 
bir zât idi. Rumlardan birkaç kişi köydeki mescidin yanın
da bir kahve açmak isterler. Şerif Ağa ise kendilerine baş
ka yerde daha münâsib bir yer vereceğini söyliyerek rıza 
göstermez. Bunun üzerine rumlar burasının Türkiye olma
dığını ve Yunanistan’da Türkler’in artık yaşayamıyacağını 
söyliyerek def olup giderler. Akşam olmuş, ortalık karar
mış, herkes kapısını kilitliyerek evine sokulmuş. Gece saat 
4’de muhtarla beraber askerî elbise lâbisi üç kişi Şerif 
Ağa’nın kapısına gelerek Şerif Ağa’yı çağırıyorlar. Gece 
bir müslüman için odasından çıkmak kabil mi? Tabii Şe
rif Ağa dışarı çıkmıyor. Askerler kapıyı kırıyor ve avluya 
giriyorlar. Sonra oda kapısına dayanarak açmak istiyorlar
sa da açılmadığından hâmil oldukları baltalarla evin kapı
sını kırarak içeri giriyorlar ve Şerif Ağa’yı balta ile par- 
çalıyarak etlerini dilim dilim yapıyorlar. Şerif Ağa’dan son
ra, validesi 90 yaşında bir kadın olduuğ halde koyun gibi 
boğazlandı. Küçük çocuklara: «Anadolu’da intikam ala
madıklarını ve şimdiden sonra bu suretle Türkler’den in
tikam alacaklarını» söyliyerek def olup giderler. Ertesi gü
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nü tahkikat yapılıyor, 4 rum tevkif ediliyor, Gümülcine ha
pishanesine geliyor. Bu sırf göz boyamak için yapılan ted
birden başka bir şey değildi. Bu rumlardan birisinin evin
de, yastık içerisinde kana boyanmış bir kat askerî elbise 
bulundu. Mes’ele tamamiyle tahakkuk ettiği halde, bir ay 
eonra canîler tahliye edildi "  **

, ' ■ I *« * *'

Ortakışla’dan Hacı" Ahmed ve zevcesi muhtelif yerle
rinden yaralandı. Fener karyesinden Hamid Ağa şehid 
edildi. Yeni köyünden Molla Hüseyin, kasabadan köye gi
derken bir jandarma tarafından öldürüldü. Meleklü’den bir
çok müslümanın kulakları kesildi. Kasabanın kenarında 75 
yaşında Mehmed Ağa isminde bir müslüman şehîd edildi.

Kanun-ı evvelin 9. gecesi Kayrak nâm karyede birçok 
möslümanların soyulduğu gibi birçok kadınların namusu 
pâyemal edildi. Evine muhacir koymak istemediğinden 90 
yaşında bir kadımn kendi evinden eşyaları atıldığı gibi bir 
ay da habs edildi. Hiçbir hafta veya 15 gün geçmiyor kû 
ya bir müslüman öldürülüyor veyahud soyuluyor veya dö
külüyor.

GARBI TRAKYA’DA RUM MUHACİRLERİN 
İSKÂNI VE EMLAKİN TEVZİ’Î

Umum Garbî Trakya'nın kasaba ve köylerindeki müs- 
füman evlerine Rum muhacirleri yerleştirildi. Ev sahibine 
yalnız bir oda bırakıldı. Bazı yerlerde iki aile bir odava 
»okuldu. Kapılarını açmak istemiven bazı müslümanlarır. 
dövüldüğü, evinden uğratıldığı gibi hadiseler, hemen her 
gün vukubulmaktadır. Müslüman kadınları evlerinde fera
celerini giyinmiş oldukları halde, bunun gibi işlerini bu 
vaziyette görmek mecburiyetinde bulunuyorlar. Bir eve
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odaların adedine göre rum muhaciri yerleştirildi. Tekfur- 
dağlı (Tekirdağlı) Osman Kaptan isminde bir alçak (Yu- 
nanîlere gemisini teslim etmek suretiyle ibrâz-ı sadakat 
göstermiştir) muhacir komisyonunda azâ bulunuyordu Bu 
hain dinsiz, efendilerine sadakat göstermek için her türlü 
denâeti yapmaktan çekinmiyor..Evlere divarlardan atlıyor, 
kapıları kırıyor, velhasıl aldığr emir üzerine hareketten çe
kinmiyordu. Artık buna heyet-İ muhacir komisyonundan 
ziyâde müslimanları kahretmek için teşkil edilmiş bir çete 
demek daha iyi olacaktır. Rum evlerinde muhacir olma
dığı gibi, Ermeni ve Yahudi evlerinde, hiç nisbetinde olan 
muhacirler de müslüman evlerine nakl edildi. Her türlü 
denâetten vazgeçmeyen Yunanîler bu suretle müslüman- 
ları korkutarak Yunanistan’da müslümanlara hayat olma
dığını göstermeğe uğraşıyorlardı. Birçok kadınlar korku
dan öldü ve ıskat-ı cenîn etdi. Muhacirin komisyonu mü- 
dirine Rum avukatlardan birisi; müdire diyor ki: «buraya 
bir tahkik hey’eti gelirse ne yapacaksınız? Bu vaziyet kar
şısında mes’ul olacaksınız»; halbuki müdir hatt-ı hareketi 
değiştirmediği gibi şiddetini arttırdı. Müslümanlara yaptığı 
hakaretler, denâetlere mukabil terfian Atina muhacirin mü- 
düryetine ta’yin edildi.

Yunanistan’da müslümanlara hakaret, işkence âdet 
hükmüne girmiştir ve herkes bu vazife ile mükelleftir. Hatta 
bazıları diyor ki: «Siz burada yaşayamadığınız g’bi, stan- 
bui’da da rumlar yaşayamıyacaklardır.» iskân meselesin
de vukuâ gelen hadisâttan güyâ hükümet haberdar değil
miş gibi, cemaat-i islâmiyye bir tezkere göndererek, cebr 
ile evlerine girenlerin ve sokağa uğratılan müslümanların 
adedini öğrenmek istiyor ve bu suretle isrini (eserin') ört
mek istiyordu. Yani, tavşana kaç, tazıya tut gibi. Pek mü
kemmel ve elverişli rum evleri olduğu halde, zabitân bil
hassa Türk evlerinde oturmayı tercih ediyorlar. Maksatla-
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rı müslüman kadınlarını baştan çıkarmak ve bu vesile ile 
memlekette bir ahlâksızlık tevlîd etmek, kızlarımızı fena 
yola sevk etmekti. Moskçvidis. isminde bir yüzbaşı, fırka 
dairesinde birçok müslüman kadınlarının namusunu pây- 
mâl etti. Bu resmî bir dairede icrâ ediliyordu.

t • * «• ' • •
TARLALARIN TAKSİMİ :

Türklere aid olan tarlaların kâffesi taksime uğradı. 
N isî- i mal sahibine ve nısf-ı diğeri de muhacire verildi. Fa
kat muhacir daima istediği parçayı almakta serbestti. Bü
tün çiftlikler kâmilen zabt olundu ve birçok hâneler inşa 
olundu. Hatta köylünün ekmiş olduğu tarlalar bile taksim
den hariç kalmadı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
aynı suretle devam ediyor. Hükümet muhacirlerden çeki
niyor ve bu suretle istediklerini yapıyor.

HAYVANAT :

Üç hayvandan biri sahibine verildi ve diğerleri muha
cirlere tevzi’ olundu. Tabii nisbet dairesinde hayvanâtın 
adedine göre tekâlüf ediyordu. İzmir hezimetinden bugüne 
kadar köylüler muhacirleri sabah, öğle, akşam önlerine 
sofra taşımak şartıyla besledi. Başka birşey yapamazdı. 
Arkasında tüfenk dipçikleri vardı. Ekinleri zabt edilerek 
muhacirîne tevzi’ edildi. Şarkî Trakya’dan çekilen muha
cirlerin kâffesi hayvanâtını da beraberlerinde getirmişler
di. Müslüman köylüsü elinde kendi yiyeceği kadar kalan 
zahîresini de bu hâinlere vermek mecburiyetinde kalıyor 
ve kendisi açlığa mahkûm oluyordu. Tabii aç durulmuyor. 
Elinde kalan hayvanını satıyor ve o para ile geçinmeğe 
çalışıyordu. Bugün Türk köylüsü Yunan bankaları kapısın-
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da birkaç bin drahmi içjn.şürünüyor. Şimdi açlığa mahkûm 
oıan bu zavallılar, altvay sonra ne yapacak? Banka müdü
rüne bir tavuk, bir kaz.v^ya bir hindi, hiç olmazsa bir ok
ka yağ götürmeden o parayı da alamıyorlar. Bu rüşvet 
bankalarda da olursa artık ötesini düşünmeli. Evler mu
hacirlerle dolu; tarlalar alindi; hayvanât taksime uğradı. 
Şimdi müslüman mütevekkilâne boyunları'bükük nasıl ya
şayacaklarını düşünüyor ve ümidsizlikier içinde çırpınıyor 
ve önlerinde açılacak olan feci’ felâketlerini düşünüyor. 
Bu vaz’iyyet altı ay daha devam edecek olursa, umum Gar- 
bî Trakya müslümanları açtır ve ölüme mahkûmdur. Renc- 
berler aç olursa tabii şehirli de aç kalacak, ellerinde kalan
beş-on parayı da yedikten sonra ölüme intizar edecek.

. »

Şehrin haricinde birçok değirmenler var. Sahibi müs- 
lüman olan değirmenleri elde etmek için muhacirler tara
fından tertîb edilmiş plânlar ve bu plânlan mevk:-i icrâya 
koyacak câniler var. Bu câniler birkaç para mukabilinde 
müslüman değirmenciyi öldürüyor. Sahihsiz kalan bı: de
ğirmen bir ay sonra da bir ruma intikal ediyor. B-.- feci* 
manzara karşısında hiç bir müslüman değirmenlerinde du
ramıyor, bi’l-mecburiye geriye veriyordu. Köyden kasaba
ya ve kasabadan köylere gidebilmek (için) beş-altı rnüslü- 
manın bir araya gelmesi lâzımdır, yoksa hayat tehlikededir. 
Şimdiye kadar öldürülen müslümanların ne katili bu'nnmuş 
ve ne de bir Rum mahkûm olmuştur. Bu haller karşısında 
kalan müslümanlar, bir an evvel anavatana kavuşmak ve 
sefaletten kurtulmak emelindedirler. Garbı Trakya'nın Yu
nan idaresine geçeli beri milletin zarar ve ziyanı üç-dört 
milyar Drahmiyi tecâvüz ediyor.
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E V K A F - I  I S L Â M İ Y E  V E  M E K T E P L E R  :

Müslüman mektepleri hükümet tarafından işgal olun
du. Bilâhere mekteb-i Idâdî tahliye edilerek müslümanla- 
ra beş oda verildi ve diğerleri- rum talebelere tahsis olun
du. Mektep müdürlüğü ve muallimlikleri Yunan’a hizmet 
etmiş olan hainlere verildi. Cemaat-i islâmiyyenin idaresin
de bulunan evkaf dükkânları Mal Müdürlüğü tarafından zabt 
edildi; ve elânda Mal Müdürlüğü’nün elindedir. Bu suretle 
cemaat, gayr-ı faal kalmak mecburiyetinde bulundu. Ibtidâ 
ahali evlâdlarını mektebe göndermedi. Hükümet çocukların 
babalarını tehdîd ettirdi ve mektebe göndermelerini ihtar 
etti. Zavallı çocuklar için için ağlıyor. Hergün rum talebe
leri tarafından döğülüyor ve tahkir ediliyor. Yunanîler bu 
vesile ile de müslümanlara büyük bir darbe indiriyor. Ve 
ta’kip ettikleri plânların en mühimi olan bu mes’elede de 
müntic-i muvaffakiyet oluyorlardı. Kitablardan İçtimaî par
ça kaldırıldı. Bir kitapta Tefkur-dağı (Tekirdağı) kelimesi 
muharrer olduğu için birçok kitaplar yakıldı. Yunanîler Gar„ 
bî Trakya’yı kasıp kavururken İstanbul’da rumlar serbest 
yaşıyor ve iş-güçleriyle meşgul oluyorlardı.

SON İŞKEÇE VEYA YİRMİ MİLYON DRAHMİ
MAHKÛMLARI

Yunanîlerle beraber firâr eden hâinlerden Sadık is
minde bir alçak, birkaç Yunan memurunun kurdukları tuza
ğa müslümanları düşürmek diye vesile ile müslüman zen
ginlerinden yirmi milyon drahmi toplamak isterler. Bu me
selede ihtilâl hükümetinin de parmağı vardı. Bir liste tertîb 
edilmiş ve fiiliyâta başlanmıştı. Sadık, birçok müslüman ti- 
cârethânesine uğrayarak sahipleriyle görüşür ve listede 
dahil olduklarını söyler. Eğer yüz, ikiyüz, üçyüz sarı Hra
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verirlerse isimlerini sildireceğini söyler ve bu suretja riiU'*' 
yonlarca drahmi dercip edilir. Bir taraftan da tevkjfât bü
tün şiddetiyle devam ediyordu. Bir iki gün sonra ahali ara
sında bir şayi’â oldu. Hükümet müslümanlardan para al
mak için tevkifât yapıyor/nuş. Bunun üzerine mes’eleye 
daha başka bir şekil verildi. Alâeddin isminde Kavalalı bir 
rezil, müslümanların iskeçe’de isyâîı çıkaracağını ve hükü
metin devrileceğini beyan eder. Bir jurnal vererek, bir ay 
evvel konuştuğu müslümanları kâmilen tevkif ettirdi. Mev- 
kûflar arasında sabık meb’uslar da vardı. Bunların kaba
hati Govnayis’e rey vermekti. Nihayet, Alâeddin ile konu
şanlara idam ve selâm verenlere on sene ceza verildi. Ya
pılan şikâyeti müteaddideden sonra hükümet Sadık Bey’i 
tevkif ederek mahkemesi görüldü. Aleyhine 17 şahid ol
duğu halde beraât kazandı. Herkes böyie olacağından emin 
idi. Zira mes’ele hükümet tarafından tertîb ve ihkam edil
mişti. Lozan sulh muâhedesinin imzasından bir gün sonra 
Kireççiler karyesinden Muammer Ağa ve üç hizmetkâr? 
kurşuna dizildi.

Artık müslümanların ümidi kesilmeğe başladı. Hiç ol
mazsa Gümüİçine ve Iskeçe’ye birer şehbender gönderil
mesini istirham ediyorlar veyahud mübadele istiyorlar. Zi
ra Şarkî Trakya’nın ve Anadolu’nun bütün ağırlığı sevgili 
Trakya’mızın üstüne çökmüştür. Bir kâbus gibi eziyor, mah
vediyor. Her tarafta feryâd ve figan var. Son ümid de bek
leniyor. Zavallı Garbî Trakya! Zavallı küçük Hindistan.
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Türklere zulüm yapan bir Rus subayının, «Sultan Yari» 
kazasının Karataria karargâhında sorguya çekilmesi.
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Garbi Trakya'da bir gönüllü müfreze.

Garbi Trakya'da bir gönüllü müfrezesi istirahat halinde (Eylül 1913).
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Garbi Trakya Erkânı Harbiye Reisi, icra Hükümeti reisi ve Millî 
Kuvvetler Kumandanı Süleyman Askerî Bey bir seyahatte tren 

vagonundan halkı selâmlıyor (Eylül 1913).

Garbi Trakya muvakat hükümeti zamanında Gümülcüne istasyonu
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Garbi Trakya bayrağı Gümülcüne hükümet binasına çekilirken.

Garbi Trakya bayrağı Dedeağaç gümrük binasında
dalgalanıyor (20 Eylül 1913).
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ı>ent de leur mandat et  mlsalcn.

Bn f o l  de quo* la  pr6aente procuration a 6t6 d£llvr£# 

pour fa l r e  t e l  usage qul de dro lt .

Garbı Trakya hukukunu umumî kongrelerde savunmak üzere Trakya 
mebuslarından Galip Bahtiyar ve Arif Tahsin Beylere verilen 136 

numaralı Fransızca selâhiyetnSme (28-12-38).

1« «o inse NOVÎMBRK Mil Neut Çent Vlngt Deux.
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00 litre O E LA definse de s orojts
OE LA THRACE OCCIDEI/TALE

P»r le  le  24 y.a ra 192:,

L. A 0CL£C«II0N

Depule l e  Joar ok lea Grecs onl mis le pled en Thrace 

Occidental*. İ la  ne oe aont pas gknda , aicsrl que votre Bıcellenc* 

l e  salt , -de peradcater l e  rcuaulraana de toute mnniftre.

Comme lea Greca a^gravent leura exactlona contro la  popa» 

la t ion  muaulmar.e de Guumuldjina et .Xanthl, nötre Comitd, toat 

en comrounicuant a votre Excellence, une İ le te  ddtall lde de 

cea mdfaita, a'adreaae onccre une fc ia k propos de cea fal  ta 

lr.aupportabloa aux Puiaafince3 All idea, pr^tectricea ,de la 

c l r i l la a t lo n  et de l'huraunitd, et, k cette occaaion, crolt d* 

aon devoir de aoumettrd k Votıe Excellenco ce qui 80i t  t

La Grice o occupi la  Thrace Occldentale, qui atait  t'td 

rercise aox Puloaonce9 Allidca par le  Traitd de Beuilly; grdce 

k l 'au to r l ja t lon  de coa puisanncea et 3anr; posalder nucun 

droit de oouvera inetd. L 'c9prit  qui a prdaidd k cette autori- 

sation dta it  l 'e spo ır  de certainea de cea puiaaar.cea que la 

Grice J os t i f le ra l t  la  .-onfiance qu’ on lui montrait. fcolneureu- 

socr.ent Juaqu*k ce jour, le9 faita et lea atrocitda qui as sont 

produita et ae produlsent encore en Thrace ddmotftrent aana 

conteate que la  Grice oot tr ia  İç in  de pouvoir Juatifler la  

sonfiance qu'on lui u mftntrde.

Comme noua ovona eu l'honneur do l'exj,oser u Votre 3x- 

cellence dana noa dif fdrenta razmolrea prdcddenta, i l  ne peut 

pas 8tre Jaate, sana en conaulter lea vraia et l*gaux propri ö- 

tairoa d'abandonner un pays. dont lea Turca forment la grand# 

e t  dcraoante maj'oritd.'k un peuple comme lea  qui eont

«Paris Konferansı»na Dr. Tevfik ve Yusuf Beylerin sundukları muhtıra,.
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Batı Trakya bayrağı, pulları ve mühürleri, 
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cou'ırt of la o tn  m  ocs onoırs
Of LA THRACt o c cm u u u

P»rJs .•  24 Vara 19 2 ;

- w *■ M
L A  UCl .Cr< *  I ( O N

Depule Lo Jour oû lea Grecs ont n l »  1« piod *n Thrace 

Occidental*. 119 no ae aont paş gSnia , nlr.sl que votre 8xcelleac* 

l a  aa it . 'de  peradcuter le.» rcuaulraans de toute mnnlftre.

Conme lea Greca aggr'avant leura exaotlona contre l a popu- 

lftt lon mııauİEar.e de Goumuldjina et .tanthl, nötre Comitd, tout 

an communicuant a votre ExceLlonco, une İ le te  ddtall lde do 

cea mdfaite. a ’ adreaae enccre une fci9 k  propo9 de cea fa l ta 

lnsupportabloa aux Pulaaanco3 A l l l l e a ,  pr:toc?ricea ,de la  

c lv l l l9a t lon  ot de 1' hurnanitd, et, a cette occaaion, crolt  de 

oon devolr de ooumettrd k  Votre Excellenco ce qul aoit t

La Gr6co o oceup£ la Thrace Gecidentulo, qui aValt t*td 

rordao aax Pulnaancea Allidca par le Traltö do Ueullly; grdce 

k  l ’ autorljatlon de coa pulnaancea et oann posolâor aucun 

droit de oouverainetd. L ’ eaprit qui a pröaidd k  cotto autori- 

satlon dta it  l ’ eapoıt de certainea de cea Puluaancea que la 

Grise Joa t i f le ra lt  lo  .'onfinnce qu’ on lul montrait. tlalnoureu- 

aoment Juaqu’ k ce jour, lea fol ta et loa atrocltda qol ae aont 

produita et ae produisent encora en Thrace ddınoötront aona 

conteate quc la  Gr£ce eot trfta lc ln  de pouvolr Juatlfler la  

co-.fiance qu'on lul o c.ftntrde.

Comrae noua ovona eu l'honneur de l'ezpoaer k Votre 3x- 

cellenca dana noa dif förents mdmolrea prdoddenta, İ l  ne peot 

paa 8tre Ja9te, sana en conaulter lea vraia et l£gaux proprl e- 

tairoa d'abandonnar un pâya, dont lea Turca forrcent la grande 

e t  daraoante ra Jorltd, *k un people comme lea  qui 9ont

«Paris Konferansı»na Dr. Tevfik ve Yusuf Beylerin sundukları muhtıra.

2 3 2



'VV J* 1  u*  * * * < * • ' " ' *  '■ • * ■ * }  * t  ;w ,r  j *

•/*■* «4U>,1mj J'yB&lİI^I 
• . . _ ^  ^  ^ y . f '  j  *̂-.;- jS- •■»■j' j»  >i- •',

*'-; *=• * *<
. A* A*- »>1̂ iU ̂ 1 fA*

. ;^y> n> «r-./* j r * ~  , *».> £y.̂ -ly j f j . K  *, J *./
. ... V .,- ,‘? * î  r..“ ‘.J <*; ,*< / *,* «a* r . /J i  J,>0̂  ,r £*.«/ j *  *, 6w •>

■ • J i  jjl+ İc ÎL # .^ ,^ ,,,,.
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Ölüme mahkûm edilen Batı TrakyalI Türkler'den bir gurub
Sinefor’u Hapishanesi'nde ( 8  Mayıs 1924).

«Atina Sinofor'u Hapishanesi'nde ölümü omuzlarında taşıyan
kardeşlerimizden bir gurup» ( 8  Mayıs 1924).
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Batı Trakya arazi nispetlerini gösterir harita.

Batı Trakya'da nüfus nispetlerini gösterir harita.
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BELGELERİN ÜSTESİ

BELGE NO :
Sah ifa

1 —  Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin 
10 Mart 1922 târihli Avrupa’ya murahhas 
gönderilmesi için aldığı karar 77

t  —  B.T.M.H.C.’nin 14 Mart 1922 târihli, Mu
rahhas Heyetinin talimatı konusunda aldığı 
karar 77

S —  Paris Konferansına giden Dr. Tevfik ve 
biraderi Yusuf Beyler hakkında Yusuf Kemal 
ve İzzet Paşa’lara yazılan 16 Mart 1922 tâ
rihli mektup 78

4 —  Paris Konferansına giden Dr. Tevfik ve Ni
hat’ın faaliyetlerine dair Paristen yazdıkları 
30 Mart 1922 târihli mektup 80

5 —ı Paris Konferansında Dr. Tevfik ve Yusuf
Beylerin verdikleri 24 Mart 1922 târihli Fran
sızca Muhtıranın tercümesi 82

6 —  Paris Konferansına giden Dr. Tevfik’in Pa
ris’ten yazdığı 29 Mart 1922 târihli mektubu 84

7  —  Paris Konferansı’nda Batı Trakya Delege
leri Dr. Tevfik ve Yusuf Beylerin verdikleri,
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29 Mart târihli Fransızca Muhtıranın tercü
mesi 85

8 —  B.T.M.H.C.’nin İstanbul’daki Yabancı Dev
letlerin Büyük elçilerine verdiği, 5 Nisan 
1922 târihli Fransızca Muhtıranın tercümesi 80

9 —< B.T.M.H.C.’nin İstanbul’daki Yabancı Dev
letlerin Büyük elçilerine verdiği, 22 Nisan 
1922 târihli Fransızca Muhtıranın tercümesi 88

10 —  B.T.M.H.C.’nin 25 Nisan 1922 târihli toplan
tısında aldığı muhtelif kararlar 90

11 —  B.T.M.H.C.’nin Cenova Konferansına ver
diği Fransızca muhtıranın tercümesi 91

12 —  B.T.M.H.C. ve Delegeleri ile ilgili Kırcaali’-
den 5 Mayıs 1922 târihinde gönderilmiş bir 
mektup 90

13 —  B.T.M.H.C.’ne ajanların sızdığına dair 6 Ma
yıs 1922 târihli bir mektup 101

14 —  Avrupa Murahhas heyetinden Dr. Tevfik
ve Yusuf Ziya Beylerden seyahatları hak
kında malûmat istenildiğine dair B.T.M.H.C.’
ne yazılmış bir dilekçe 103

15 —  B.T.M.H.C.’njn 26 Mayıs 1922 târihli toplan
tısında alınan kararlar 103

16 —• B.T.M.H.C.’nin iskeçeli Arif Beyi Ankara’ya
Murahhas tâyin ettiğine dair belge 104

17 —  B.T.M.H.C.’nin Fransız Yazarı Kaud Karrar’a
verdiği yemeği anlatan 10 Haziran 1922 tâ
rihli toplantı metni 109
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18 —  B.T.M.HC.’nin Dr. Tevfik ve Yusuf Beyler
le ilgili 18 Haziran 1922 târihinde aldığı 
karar 106

19 —  B.T.M.H.C.’nin 2 Temmuz 1922 târihli top
lantılarında aldığı karar 107

20 —  B.T.M.H.C.’nin 5 Temmuz 1922 târihli top
lantısında aldığı karar 109

21 —  B.T.M.H.C.’nin 7 Temmuz 1922 târihli top
lantısında aldığı karar 11 1

22 —  B.T.M.HC.’nin 8 Temmuz 1922 târihli top-
lalnltısında aldığı karar 1 1 2

23 —  B.T.M.H.C.’nin 22 Temmuz 1922 târihli top
lantısında aldığı karar 112

24 —  B.T.M H.C.’nin 22 Temmuz 1922 târihinde
aldığı karar 113

25 —  B.T.M.H C.’nin 26 Temmuz 1922 târihinde
aldığı karar 114

26 —  B.T.M.H.C.’nin 29 Temmuz 1522 târihinde
aldığı karar 114

27 —  B.T.M.H.C.’nin 2 Ağustos 1922 tarihinde
aldığı karar 115

28 —  B.T.M.H.C.’nîn 23 Ağustos 1922 târihinde
aldığı karar 116

29 -h  B.T.M.HIC.’nin 2 Eylül 1922 târihinde al
dığı karar 11^1

30 —  B.T.M.H.C.’nin 6 Eylül 1922 târihinde al
dığı karar, 1 1 ®
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31 —< B.TM.H.C.’nin 8 Eylül 1922 târihli kararı ı ig

32 —  B.T.M.H.C.’nin 22 Eylül 1922 târihinde üye
lerini çağıran bir duyurusu 1 19

33 — B.T.M.H.C.’nin 18 Eylül 1922 târihli toplan
tısında alınan karar 120

34 —  B.T.M.H.C.’nin 22 Eylül 1922 târihli toplan
tısında alınan karar 121

35 —  B.T.M.H.C.’nin 25 Eylül 1922 târihli toplan
tısında alınan karar 121

36 —  B.T.M.H.C.’nin 29 Eylül 1922 târihli toplan
tısında alınan karar 122

ST —• B.T.M.H.C.’nin 2 Ekim 1922 târihli toplan
tısında alınan karar 123

38 —  B.T M.H.C.’nin 2 Ekim 1922’de yaptığı ikinci
toplantıda alınan karar 124

39 —  B.T.M.H.C.’nin 10 Ekim 1922 târihinde ba
sına yaptığı bir açıklama 124

40 —  Yabancı Devletlerin Büyük elçilerine veri
len, 11 Ekim 1922 târihli, Batı Trakya’da ya
pılan mezalime dair bildirisi 125

41 —  B.T.M.H.C.’nin 16 Ekim 1922 târihli toplan
tısında alınan karar 127

42 —  B.T.M.H.C.’nin 1 Kasım 1922 târihli toplan
tısında alınan karar 128

43 —  B.T.M.H.C.’nin 2 Kasım 1922 târihli, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hariciye vekili İs
met Paşa’ya gönderdiği muhtıra 123
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44 —  B.T.M.H.C.’rıin 8 Kasım 1922 tâârihli top
lantısında alınan karar 132

-15 —  B.T.M.H.C ’nin Aydın Mebusu Esat Efendi
ye gönderdiği, 16 Kasım 1922 târihli telgraf 133

46 —  B.T.M.H.C.’nin 21 Kasım 1922 târihli top
lantısında alman karar 138

47 —  Lozan’da Sulh Konferansında Türkiye Mil
let Meclisi Hükümeti Baş Murahhası ismet 
Paşa’ya gönderilen Muhtıra 134

48 —  B.TM.H.C.’nin 30 Kasım 1922 târihli top
lantısında alınan karar 136

49 —  Gazi Mustafa Kemal Paşaya yazılan bir
mektup 136

50 —  Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis-i Alisi
ve Türk Orduları Başkumandanı Gazi Mus
tafa Paşa Hazretlerine gönderilen bir mektup 137

51 —  İsmet Paşa’ya gönderilen bir muhtıra 138

52 —  B.T.M.H.C.’nin 20 Aralık 1922 târihli toplan
tısında alınan karar 140

53 —  B.T.M.H.C-’nin Galip Bahtiyar’ı ve Iskeçeli
Arif Tahsin’i Batı Trakya’nın hukukunu sa
vunmak üzere delege seçtiğine dair ve
kâletname 141

54 —  Batı Trakya Hukukunu müdafaa etmek üze
re Lozan'a giden heyete verilen talimatname 141

55 —  B.T.M.H.C.’nin Dr. Hikmet’i Şarkî Trakya
Cemiyeti nezdinde murahhas tayin ettiğine 
dair i’timatname 143
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56 —  B.T.M.H.C.’nin 4 Nisan 1923 târihinde Ya
bancı Devletlerin Büyük Elçilerine verdiği 
bir muhtıra 143

57 —  İsmet Paşa’ya «Batı Trakya’yı Feda etme
mesi için yazılan bir mektup 145

58 —  BTM.H.C.’nin İsmet Paşaya gönderdiği, 28
Nisan târihli bir bildiri 147

59 —  B.T.M.H.C.’nin Hüseyin Sabri Beyi murah
has tâyin ettiğine dair i’timatnamesi 149

60 — B.T.M.H.C.’nin Mustafa Kemal Paşa’ya, Baş

bakanlığa, Genel Kurmay Başkanlığına gön
derdiği bildiri 149

61 —  B.T.M.H.C.’nin Iskeçe’li Kemal ve Sirozluı
Servet Beyleri hükümet nezdinde murahhas 
tayin ettiğine dair itimatname 151

62 —  Lozan’da İsmet Paşa’ya gönderilen bir
muhtıra 152

63 —  Lozan’da Sulh Konferansında Türkiye Baş
Murahhası İsmet Paşa’ya gönderilen bir 
telgraf 153

64 —  Ankara Hükümetine gönderilen bir telgraf 153

65 —  Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dışişleri Ba
kanı İsmet Paşa’ya Lozan Andlaşmasının 
imzalanması hasebiyle gönderilen bir muh
tıra 154

66 —  Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dışişleri
Bakanı İsmet Paşa'ya gönderilen bir telgraf 157
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67 —  Ankara’da Çorum milletvekili Ferit Bey va-
sıtasıyle Iskeçe’li Arif Beye gönderilen bir 
telgraf 158

68 —  Batı Trakya’lı 41 kişi hakkında Atina İstinaf
mahkemesinin tasdik ettiği idam cezası 
mahkûmiyetini havi Yunanca karar'ın tercü
mesi 158

69 —  Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin

Lozan Barışından sonra kabul ettiği yeni 
pragram 159

70 —  Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
Lozan Barışından sonra kabul ettiği nizam
nameye bağlı talimat 163

71 —  Fuat (Balkanın) Bulgaristan’dan gönderdi
ği 31 Ağustos 1923 târihli bir mektubu 167

72 —• Batı Trakya’nın istiklâli için çalışmış kim
selere Hükümet tarafından yardım yapılması 
İçin yazılmış bir dilekçe 169

73 —  Fuat (Balkan)nın murahhas tâyin edildiğine
dair itimatname 169

74 —  Batı Trakya Talî Muhtelit Komisyonun'da
Türkiye Murahhası Esen Basri Beyin Kırk 
Kilise’den yazdığı mektup 170

75 —  Batı Trakya Talî Komisyonunda Batı Trak
ya Murahhası Kemal Beyin Gümülcine’den 
gönderdiği mektub 173

76 —  Batı Trakya Talî Komisyonunda Batı Trak-
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ya Murahhası Kemal Beyin gönderdiği bir 
başka mektup 179

77 —  B.T.M.H.C’nin Kemal Beye gönderdiği şif
reli Telgraf 188

78 —  Türk - Yunan Karma Komisyonunda Türkiye
Murahhası Tarık’ın Cemiyetine yazdığı bir 
mektup 188

79 —  Türk - Yunan Karma Komisyonunda Türki
ye Murahhası Tarık Beyin bir başka mektubu 194

80 —  Tevfik Rüştü (Araş) ve Yunanistan Dışişle
ri Bakanı Eksandarıs’in Batı Trakya’ya aid 
andlaşmaları 198

81 —  Bulgaristan’dan Mehmet Behçet’in Dr. Hik-
met’e gönderdiği bir mektup 200

82 —• Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin
Sosyalist Sovyetler Birliği Türkiye Büyük
elçiliğine verdiği, 19.10.1924 târihli muhtıra 204

83 —> Batı Trakya’da uygulanan mezalimi anla
tan bir rapor 209

B e lg e  N o : S ah ife



İ N D E K S

—  A —

Abdi Efendi: 201,
Abdullah Efendi: 20,
Abdurrahim Efendi: 127,
Abdülhamit II.: 26.
Abdülkadir Kemali Bey: 26, 27.
Ada Köyü: 201, 202.
Adalar: 154, 156.
Adalar Denizi: 204, 206.
Adi! Bey: 121, 127.
Adil Muhtar: 109.
Afrika: 87.
Ağa: 101, 102.
Ahi Çelebi: 66.
Ahmet Ağa Timirski: 15.
Ahmet Emin: 15.
Ahmet Esat: 74, 117.
Akdeniz: 15, 17.
Alâeddin: 217.
Albay-Cemal (Paşa): 51.
Albay Samson: 95.
Aleko Paşa Vogoridi: 23, 24.
Ali Ağa: 201.
Ali Bey: 23.
Ali Galip: 77, 106, 120, 121, 128, 166.
Almanya: 18, 85.
Amerika: 95.
Anadolu: 106, 107, 112, 113, 118, 129, 130, 135, 174, 

210, 211, 217.
Anadolu Hainleri: 184.
Anastas Efendi: 48.

—  255 —



; ' f F ^
Ankara: 21, 90, 91, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109. 

112, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 129, 133, 158, 
162, 177, 190, 196, 197,

Aram: 210.
Aray-ı Umumiye: 112.
Arif: 57, 74, 76, 77, 990, 98, 99, 103, 104, 107, 113, 

114, 115, 121, 122, 127, 128, 133, 135, 140, 148, 
175, 204.

Arif, Tahsin Bey: 140, 141, 149, 158, 167, 172.
Aşağı Zaykova: 64.
Atina: 88. 158. 162, 181, 183, 189, 193, 195, 197, 210. 
Atina Muhacir’in Müdüriyeti: 213.
Avram: 64.
Avrupa: 25, 36, 61, 78, 87, 91, 92, 95, 97, 103. 
Avrupa Devletleri: 16, 25.
Avrupa Komisyonu: 22.
Avusturya: 18, 209.
Avusturya - Macaristan İmparatorluğu: 33. 
Ayastefanos Andlaşması: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 30.
Aydın: 114.
Aydoğmuş: 43, 204.

— ■ B  —

Babaeski: 14, 207.
Bab-ı Âli: 14, 21, 22, 29, 35, 36, 41.
Baduma: 70, 71.
Bahr-i Sefîd: 43.
Balkanlar: 13, 17, 18, 19, 33,58, 62, 66, 126, 131, 174.

185, 187, 192.
Balkan Devletleri: 33.
Balkan Harbi: 63, 125, 129, 130, 145, 202, 204, 206. 
Balkan Sıra Dağlan: 15, 21

256



Baraklı Karyesi Cinayeti: 211. *m:j
Basri Bey: 178, 179, 181, 182, 186, 189.
Batı Trakya (Garbi Trakya): 15, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

44, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 67, 68, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 111, 112, 115, 116, 118, 119,
120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131.
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142,
143 - 190, 185, 196, 198, 199, 204.

Batı Trakya’da ilk Türk Cumhuriyeti: 31, 51, 52.
Bedrusi: 210.
Beilioğlu Dima: 144.
Bekir Sıtkı: 68, 102, 107, 110, 114, 157, 158, 159.
Bektaş Sabri Bey: 133.
Berlin: 20
Berlin Andlaşmasi: 21, 22, 23, 25, 29, 30.
Berlin Kongresi: 18, 20, 21, 23.
Beykoz: 157.
Beyköy: 202.
Beynikli: 79.
Birinci Dünya Harbi: 51, 85.
Bosna: 62.
Bosna - Hersek: 33.
Bosna Müslümanları: 209.
Bulgaristan: 14, 17, 20, 24, 30, 33, 35, 36. 56. 68. 7 \

93, 94, 101, 107, 108, 110, 112, 119, 124, 125,
159, 160, 163, 200, 201, 203, 208.

Bulgar Hududu: 192.
Bulgaristan Türkleri: 200.
Bulgarlar: 183, 185, 200, 201, 202. 203.
Bulgar Sobranya Meclisi: 56, 57, 63, 161*
Buranköy: 144
Bursa: 169.
Bük: 69, 70.
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Ingiliz Kuvve-î Havaî Nazırı: 183.
İngiltere: 18, 20, 24, 80.
Isfeneryani: 177.
Isa: 76, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 119, 120, 127.
ismet Paşa: 118,129, 134, 138, 145, 147, 152, 153, 154, 

157, 188.
Iskeçe: 14, 36, 40, 41, 43, 49, 51, 63, 64, 65, 70: 82, 

93, 108, 114, 126, 127, 139, 154, 155, 157, 164, 
173, 175, 179, 181, 182, 184, 192, 203, 205, 216, 
217.

Iskeçe Fırkası: 192.
İstanbul: 13, 16, 20, 24, 35, 41, 49, 50, 51, 57, 68, 72, 

78, 81, 86, 87, 97, 98, 100, 101, 124, 125, 145,

264



150, 151, 160, 166, 193, 197, 199, 213 
İstanbul Andlaşması: 30, 49, 50, 51, 
İstanbul Kolordusu: 192.
İstanbul Konferansı: 22, 29, 47, 50.
ISTANBULİSKI: 59, 61, 188.
İstanbul Rumları: 191.
Istanimaka: 15.
İsviçre: 86, 194.
İtalya: 18, 86, 95, 183. 
i’tilâf Devletleri: 68.
İzmir: 990, 128.
İzmir Hezimeti: 209, 214. 
izzet Ağaoğlu Sadık Ağa: 203. 
izzet Paşa: 78, 81,

—  K —

Kaba Çukur: 194.
Kamber Ağa: 38.
Kapitülasyonlar: 22.
Karaağaç: 14, 63, 69, 139.
Karacaoğlan: 211.
Kara Celiioğlu Yusuf: 202.
Karadağlılar: 61.
Karadeniz: 14.
Karakaya: 144.
Karatarla: 18, 19.
Karapınar: 70,
Karlık Balkanı: 204.
Karlıkova: 64.
Karintiya: 85.
Karma Komisyon: 198, 200.
Kaud Karrar: 103, 106, 111, 116.
Kavala: 92, 93, 192, 205, 217.
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Kavala Limanı: 14.
Kayrak Köyü: 212.
Kazanlık: 17.
Kemal: 74, 76, 77, 78, 90, 98, 99, 100, 107, 112, 113, 

116, 133, 135, 140, 162, 172, 178, 187.
Kırcaali: 18, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 38, 39, 40, 42, 

43, 49, 50, 58, 60, 63, 64, 96, 104, 168, 201, 204, 
207.

Kır Çiftliği: 192.
Kırkkilise: 169, 171, 178, 179, 187.
K Irk la re li:  14.
Kızılcaköy: 70.
Kireççiler: 127, 175, 182, 187, 192.
Koç.arın Hududu: 204.
Koministler: 58, 60.
Kont Isforça: 81.
Kopuk Haşan ve oğlu Hüseyin:, 203.
Koruköy: 175.
Kosti Yeorgiyef: 167.
Koşukavak: 38, 39, 40, 42, 43, 46, 63, 64, 207. 
Koziuköy: 70.
Koyunköy: 64.
Köse Mescid: 70.
Köprülü: 19.
Kunduracı Sadık: 144.
Kuz Haşan ağa oğlu Emin Ağa: 203.
Kuzey Trakya: 93.
Küçük Kozlu: 64.
Küçükköy: 64.
Küçük Munçoz: 168.

Layard: 20, 24.
Liberaller: 58.
Liva-i Gümülcine: 45.

—  266 —



—  -  * - y .  - - T l

Lofça: 18.
Londra: 85.
Londra Barış Andlaşması: 33, 34.
Lord Curzon (Körz): 83, 145.
Lord Salisbury: 24.
Lozan Konferansı: 128, 133, 152, 154, 159, 163.
Lozan Muahedesi: 175, 199, 217.
Luvaç: 64.
Lüleburgaz: 14, 35.

—  M —

Mahmud Nedim: 68.
Makedonya: 33, 61, 62, 65, 67, 139, 159, 183.
Makedonya Komitesi: 59, 60.
Makedonya Muhtariyeti: 60.
Makos Boğazı: 43.
Maksudiye Han: 120.
Mal Müdürlüğü: 216.
Mandata: 78.
Manastır: 14, 64.
Marmara: 14.
Martin: 17.
Megali idea: 56.
Mehmet: 120.
Mehmet Ağa: 175, 202, 211, 212.
Mehmet Efendi: 194.
Mehmet Behçet: 203.
Mehmet Fuad Efendi: 127.
Memkova: 70.
Merhamlı: 70.
Melekli: 212.
Meriç: 17, 19, 35, 36,41, 57, 63, 65, 75, 91, 92, 136,

145, 183, 204, 205.
Mesta Karasu: 43, 48, 57, 6Ş, 65, 91, 92, 139, 205.
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Mestanli: 181, 38, 39, 40, 49.
Metelik: 205:
Midya: 14.
Midya Enez Hattı: 34, 35.
Milletler Cemiyeti: 199.
Millî Koloni: 81.
Milos Adası: 126, 131, 210.
Miralay Sadık Bey: 105.
Mitriyon Dünür Nişanı: 116.
Molla Hüseyin: 212.
Molla Mahmud oğlu Moüa Mahmud: 203. 
Monçef: 100.
Mondoros Mütarekesi: 56.
Moskovidis: 214.
Mösyö Poincare: 85.
Mösyö Schanzer: 83.
Mösyö Zampa: 105.
Muammer Ağa: 217.
Mudanya: 116, 123.
Muhacir Komisyonu: 213.
Muradlı: 35.
Mustafa Ağa: 202.
Mustafa Bey: 38.
Mustafa Efendi: 43, 68.
Mustafaoğlu İsmail: 169.
Mustafaoğlu Mustafa Çavuş: 169.
Mustafa Paşa: 63, 64, 65.
Müderris Salih Hoca: 40.
Mümtaz Bey: 192,

—  N —
Nabi Bey: 81.
Nardcnaklar: 58.
Nazım Paşa: 42.
Neuilly Andiaşması: 59, 82, 92, 93, 139, 186.
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Nevrokop: 59, 63, 64, 205.
Nihat: 81.
Nikclau Markonulu: 158.
Niyazi Bey: 127, 135.
Nizamcitin Bey: 105.
Nizamoğuüarı: 144.
Noraçelli: 177.
Nusratli: 69, 70, 71.

—  O  —

Ohri Gölü: 14.
Okçular: 69.
Ortakışla: 212.
O.taköy: 37, 38, 39, 40, 43, 63, 64, 65, 204, 207. 
Osman Ağa: 202.
Osman Kaptan: 213.
OsmanlI: 25, 35.
O s m a n lI A s k e ri: 21, 22.
OsmanlI - Bulgar Barış Andlaşması: 50, 51.
OsmanlI Devleti: 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 

33, 34, 35, 33, 44, 56, 57.
OsmanlI Hükümeti: 21, 29, 35, 51.
O s m a n lI İdaresi: 15, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 30. 
O s m a n lI İm p a ra to r lu ğ u : 30, 34.
O s m a n lIla r :  13, 33.
Osman Nailî Bey: 50.
Osmanoğiu Ahmet: 169.
OsmanlI Ordusu: 35, 35, 50.
Osmanoğiu Osman: 144.
Osman Paşa: 13, 17.
OsmanlI Rus Savaşı: 13.

;30 Ocak 1923 Uzlaşması: 198.

— 269 —



%

ö —

Ötren: 192. 
örpek Köyü: 202.

—  P —

Papa: 179, 180, 181, 182, 187. 
Paris: 80, 85, 97, 99.
Paris Andlaşmasi: 16.
Paris Konferansı: 86.
Paşa: 191.
Paşazade Mehmet: 97, 105. 
Paşmaklı: 63, 64, 204, 207. 
Pernik: 62.
Peştereli Tevfik: 68, 122, 123. 
Petkova: 64.
Pet.iç: 59, 205.

—  R —

Pişmanköy: 144.
Plebisit: 57, 78, 85.
Plevne: 13. 17, 18.
Plovdiv: 203.
Pcdima: 64.
°omaklar: 43, 66.
Prag: 103.
Pravişte: 205.
Radikaller: 58.
Radoslav: 65.
Raif Efendi: 126.
Ra.inof: 23.
Raşit Paşa: 24.
Rauf Paşa: 24.
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Raz.Iık: 205.
Redibaşköy: 71.
Rıfat Bey: 114.
Rıza Bey: 77.
Ribva Kalesi: 181.
Rodop Ayaklanması: 17, 18.
Rodop Balkanı: 15, 18, 19, 27, 30, 125.
Rodop ihtilâlcileri: 19, 20, 23, 24.
Rodop ihtlâli: 11, 30.
Rodop Kahramanları: 16, 17, 20, 36.
Rodoplar: 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 200,

201.
Rodoplular: 20, 24, 26, 29, 36, 50.
Rodop Millî Kuvvetler: 18, 19.
Rodop Türkleri: 24, 25.
Roma: 85.
Romanya: 53, 61.
Ropçoz: 23, 24, 30, 204.
Rum: 63, 64, 66, 80, 86, 178, 179, 181, 182, 190, 195, 

196, 210 , 213.
Rumeli:13, 14, 15, 16, 19, 20, 30, 34.
Rumeii Toprakları: 19, 34.
Rumeli Türkleri: 15, 20, 22, 30, 34, 55.
Rum Muhacirleri: 212.
Rus: 15, 17, 18, 19, 23, 45, 50, 61.
Rus Askeri: 16, 17, 19, 20.
Rus Çarı: 24.
Rusofil Nasyonalistler: 58.
Rus Orduları: 13.
Ruslar: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26.
Rusya: 18, 20, 42.
Rusya Hükümeti: 203.
Rusya İmparatorlunu: 25, 42.
Ruz Ahmet Bey: 105.
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Sabit Bey: 49.
Sadık: 216, 217.
Safet: 200.
Sağır Salih Ağa: 203.
Salim Bey: 58, 61, 128.
Sami Bey: 37, 46, 51.
Sammuel Karaso: 48.
Sarışaban: 92, 205-
Selanik: 42, 59, 61, 62, 178, 183, 192, 193.
Selvili Hilmi Efendi: 126.
Serdar Mahallesi: 126.
Servi: 18.
Sevr Muahedesi: 88, 89, 206.
Sıçanh: 64.
Sırbistan: 34, 58, 61, 62, 183.
Sırp: 61, 62, 186, 161.
Siroz: 112, 129, 130, 132, 205.
Sofulu: 36, 41, 43, 63, 64, 65, 70, 139, 193.
Sofya: 41, 51, 58, 63, 107, 162.
Soğuk Pınar Köyü: 202.
Sosyal Sovyet Cumhuriyetleri Birliği Türkiye Nezareti: 

204.
Struma: 14, 57, 63, 75, 91, 130, 132, 139. 145, 160, 204. 
Süleyman Askerî: 46, 47, 48, 49, 51, 55.
Süleyman Demir: 126.
Süleyman Nutku: 126.
Süleyman Paşa: 17, 19.
Svilengrad: 63.

-  Ş -

Şabhane: 211.
Şahin: 70, 192.
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Şakir Bey: 105, 166,
Şapçı: 144. ,
Şarkî Rumeli: 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33.
Şarkî Rumeli Bulgarları: 25.
Şarkî Rumeli Vilâyeti: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30. 
Şarkî Trakya: 193, 214, 217.
Şehbender: 185.
Şehremini: 105.
Şeref Bey: 104.
Şerif Ağa: 210.
Şerif Efendi: 184.
Şevket: 105.
Şıpka: 18, 19.

— T —

Tahir: 77.
Tahtalı: 144.
Talât Bey 38.
Tan Gazetesi: 84.
Tan in Gazetesi: 188, 194.
Tarık Bey: 193, 197.
Tatarpazarcığı: 15.
Tekirdağ: 35, 213, 216.
Teodor Aleksandrof: 51.
Teodorof: 56.
Teodoros Andonyadis: 158,
Teodoros Sakalaryadu: 158.
Terzi Köyü: 202, 203,
Tespihçi: 101.
Teşkilâtı Mahsusat: 55.
Tevfik (Doktor): 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 99, 

100, 101, 102, 103. 104, 105, 106, 108, 109, 11-124, 
204.

Tevfik Bıyıklıoğlu: 23, 37.
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Tevfik Rüştü (Araş): 170, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 
187, 188, 189, 190, 195, 198.

Tevfik Rüştü, ve Eksandaris Antlaşması: 198.
Tırnova: 18.
Tomson: 183.
Trakya: 33, 34, 200, 209, 217.
Trakya Komitesi: 201, 202.
Tuna: 14, 33.
Turan ırkı: 66. i f
Turaniler: 66.
Türk Askerleri: 18.
Türk Hükümeti: 198.
Türk İhtilâlcileri: 15, 18.
Türkiye: 61, 62, 65, 67, 185, 199, 201, 212.
Türkler: 17, 24, 177, 181, 185, 190, 195, 200, 201, 202, 

204, 206, 211.

Uğurlu: 126.

—  0  —

Üsküp: 14.

—  V —

Vakit Gazetesi: 105, 108, 153. 
Valço: 144.
Venizelos: 183.
Vasil: 42.

—  W —

VVilson- 67.
W Ison Prensipleri: 57.
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Yahudi: 213
Yanna Do.nuzcuoğiu: İZ4.
Yarbay Eruer Bey: 35.
Yassıören: 71.
Yedinci Fırka: 187.
Yenice: 195.
Yenice Vakası: 194.
Yeni Çıtaklar: 202, 203.
Yeniköy: 64, 192.
Yeni Mahalle: 126.
Yeni Şark Gazetesi: 1C5.
Yeşilköy: 13.
Yirmi Milyon Drahmi Mahkûmları: 216.
Yörük: 64.
Yörük Belediyesi: 202.
Yukarı Silezya: 85.
Yunan: 41, 58, 61, 70, 71, 78, 81, 82, 83, 86. 87, 100, 

101, 106, 139, 142, 143, 144, 177, 179, 180, 190, 
192, 195, 196, 230, 216.

Yunan Delegasyonu: 198.
Yunan Fırkası: 192. >
Yunan Hükümeti: 188, 189, 190, 191, 198. 
Yunanistan: 34, 56, 82, 87, 88, 91, 94, 131, 151, 160, 

161, 180, 183, 187, 190, 196, 200, 203, 209 
Yunan Macbuatı: 183.
Yunus Dere- 64.
Yusuf Çavuş: 18.
YusufYusuf Kemal: 78.
Yusuf Raz!: 105.
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Yusuf Ziya: 77, 78, 79, 84, 85, 86, 103, 104, 106, 108, 
109, 110, 114, 119.

Yüzbaşı Cemil: 49.

—  Z —

Zara: 205.
Zango Delistler: 78.
Zihne: 205.
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FAYDALAN i LAN KAYNAKLAR VE ESERLER

1 —  Başbakanlık Arşvi.
2 —  Bayur Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, cild: 1, 2.
3 —  Bıyıklı oğiu Tevfik, Trakya’da Millî Mücadele: cilt:

1, 2.
4 —  Doktor Hikmet Feridun (Arda) dosyası.
5 —  Erdeha Kâmil, Millî Mücadelede Valiler ve Vilâyetler.
6 —  Kutay Cemal, İlk Türk Cumhuriyeti.
7 —  Meray Seha L., Lozan Konferansı Tutanakları.
8 —  Muahedac Mecmuaları.
9 —  Paşa Cemal, Hâtıratım, 1933.

10 —  Paşa Saıd, Hâtıratım, cild: 1, 2.
11 —  Sami Şerrseddin, Kamusu Osman-î.
12 —  Tercüman-ı Hakikat Gazetesi kolleksiyonları
13 —  Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi.
14 —  Türk Tarih Kurumu, Tevfik Bıyıklıoğlu dosyası.
15 —  Unat F. R. Tarih vesikaları.
16 —  Vakit Gazeteleri Kolleksiyonu.

—  277 —





\t~.

S Ö Z L Ü K  I

—  A —

Agnîya ; Zenginler.
Ahmer : Kırmızı, kızıl.
Ahz : Almak.
Akd : Bağ, sözleşme, kurma.
Akdem : Daha önce, daha ileri, daha eski.
Akîm : Verimsiz, sonu çıkmaz.
Aksam : Bölükler, parçalar.
Âmm : Genel, herkesin olan.
Amal : Emeller, istekler.
Amîk : Derin.
Anasır : Unsurlar.
Ara : Oylar, fikirler.
Araz : Asıldan olmayıp sonradan olan hal ve nitelik.

—  B —

Ba’d : Sonra.
Badi : Sebep.
Badema : Bundan sonra.
Bâlâ : Yüksek, yukarı, yüce.
Basıra : Gören, görünce.
Bervech : Olduğu gibi, olarak.
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Bezi : Kendiliğinden verme, esirgemeden bol bol harcama 
Bisûd : Boş, faydasız.
Bühtan : Birine yalandan bir şey kondurma, iftira.

—  C —

Calib : Kendine doğru çeken, çekip alıcı, çekici.
Cay : Yerli yerinde değil, yersiz.
Celile : Büyük, ulu.
Ceraim : Suçlar. Suç pahaları.

— İD —  i W .

Derdest : Elde etme.
Dermeyan : Ortada, arada.
Devran : Zaman. Felek. Devir, çağ.
Direhşan : Parıldayıcı, parlak.
Duhul : içeri girme.
Düçar : Gelme, çatma, ulaşma, tutulma, uğrama.
k,. ,

—  E —

Edna : Alçak, daha ya da pek aşağı.
Efkâr : Fikirler.
Efzun : Ziyade, çok. Aşkın, taşkın.
Eltâf : Lütuflar.
Elyevm : Bugün, hâlâ.
Emval : Mallar.
Esami : isimler, adlar.
Esbab : Sebebler. Araçlar, gerekler.
Evlâ : Birinci.
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—  F —
Fevk : Üst.
Fevrî : Birden bire gelen zorla bir duygu etkisiyle düşü

nülmeden yapılan (hareket) karşılığı.
Fütur : Gevşeklik, usanç, bezginlik.

—  G —

Gerdendade : Boyun eğmiş, teslim olmuş.
Guyub ; Kayıplar.

—  h l -

kl a kavi k : Gerçekler.
Hami : Yük. Yükleme, yüklenme.
Harîm : Herkesin giremeyeceği yer.
Haşiye : Bir kâğıt veya kitap kenarına yazılan ve içerdeki bir 

şeyi açıklayan not.
Hempâ : Ayakdaş. Arkadaş.
Hidrnet : Görev, hizmet.
Hilaf : Karşı, karşıt.
Hususat : İşler, maddeler, meseleler, sorunlar.

ısdar : Çıkarma, çıkarılma. Döndürülme.
Iskat-ı cenin : Ana karnındaki çocuğu düşürme.

ibraz : Meydana çıkarma, gösterme.
Iclâ : Evinden barkından ayırma. Sürme, sürgün etme, 
ictinab : Sakınma, çekinme.
Una : Yok etme. Tüketme.
Igfalat : Aldatmalar, aldatışlar, 
iglâk : Kapamak, kapanılmak.
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Igram : Borç ödetmek, yapılması gereken bir şeyi ödet
mek.

İtilâ : Boşaltma.
İhraz : Bir şey kazanma. Elde etme.
Ihtiramat : Saygılar.
İhtiyar : Seçme. Katlanma, kabul etme. Kendi isteğiyle 

davranma.

İhzar : Huzura getirme, hazır etme.
İkmal : Kemale erdirme. Tamamlama, bitirme.
Jmtidat : Uzama. Uzun sürme. Uzayıp gitme.
İnfaz : Yerine getirme.
İnfilâk : Yerinden ayrılmak, yerinden çıkmak.
İntibah : Uyanma, uyanıklık. Göz açıklığı.
İntizar : Bekleme, gözleme, 
inzimam : Katılma. Katım.
Irae : Gösterme. Gösterip öğretme.
İrsal : Gönderme, yollama.
irtikâp : Kötü bir iş yapma, rüşvet alma.
İ ’sal : Ulaştırma. Eriştirme. Eriştirilme.
Isnad : Bir şeyi bir adam için yaptı deme. İftira etme, 
istical : Acele etme, çabuklaştırma.
İsticar : Kira ile tutulma, kiralama.
İstihbar : Haber ve bilgi alma, duyma.
İstihzar : Huzura getirme, hazır etme. Bir şeyi hatıra ge

tirme.

Isti’ma : Dinleme.
Isti’mal : Kullanma.
İstirdat : Geri isteme, geri alma.
Istidlâl : Bir belgeye göre bir şeyden sonuç çıkarma.
Iş’ar : Yazıyla bildirme, haber verme.
I’ta : Verme.
J’tilâf : Uygunluk, görüşme, uyuşma.
I’tisaf : Doğru yoldan ayrılma. Yolsuzluk. Haksızlık yapma.
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ittihaz : Kabul etme. Kabullenme. Sayma. Kullanma, 
ityan : Getirmek, getirilmek.
İzale : Giderme, yok etme.

—  K —

Kadîm : Eski.
Kâffe : Hep, bütün, cümle.
Kahhar : Ziyadesiyle kahredici. Batıran, yok eden.
Kalîl : Az.
Kat’ı : Kestirme, kesin. Adamakıllı kararlaştırılmış.
Keşide : Çekilmiş, dizilmiş.
Kevün : Var olmak, bir nesnenin varlığı.
Kıyam : Bir işe kalkışma. Karşı koyma, ayaklanma.

—  L —

Lâbis : Giyen, giymiş.
Leffen : Sararak, zarf ya da mektub içine koyarak.
Li : «için, yüzünden, ötürü» anlamları ile kullanılır ön ek. 
Ma’dude : Sayılı, sayılmış. Belli. Bir cinsten sayılan şeyler. 
Mahreç : Çıkılacak yer, çıkacak kapı.
Mahuf : Korkulu, korkunç.
Ma’ruf : Bilinen.
Masran : Israrla.
Matlub : istenilen, aranılan şey. Alacak.
Mazhariyet : Elde etme, nail olma.
Mebadi : Başlangıçlar, ilkeler.
Med’u : Çağrılmış, davet olunmuş.
Mehamm : önemli, büyük işler.
Mehfil : Toplanacak yer, toplantı yeri.
Mel’anet : Lânete neden olan, lânet edilmeğe değer iş vs 
davranış.
Mel’un : Lânetli, lânetlenmeye lâyık.
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‘Me’sul : Umulan. Olabilen.
Menâfi’ : Menfaatlar.

* Menzilet : Derece, rütbe, paye.
Merbut : Bağlanmış, bağlı.
Merkum : 1 - Yazılmış, 2 - Adı yukarıda geçen.
Meta : Satılacak mal, eşya.
Metalib : İstenen şeylelr.
Metruk : Bırakılmış, kullanılmaktan vazgeçilmiş, battal. 
Me’va : Mesken, yurt, mekân, sığınacak yer.
Mevadd : işler, hususlar.
Mevkuf : Tutulmuş, hapsedilmiş.
Mezaya : Meziyetin çoğulu.
Mezbut : Adı geçen, yukarıda denilmiş olan.
Mezkûr : Zikrolunmuş, adı geçmiş.
Mihmandar : Konukçu, misafir ağırlıyan kimse.
Muhikk : Hakkı yerine getiren. Doğrudan ayrılmayan. 
Mukaddes : Evvelce, eskiden.
Mukarrar : 1 - Kararlaştırılmış, kararı verilmiş, 2 - Şüphe

siz, 3 - Anlatılmış, bildirilmiş.
Mukber : Gücenmiş, dargın.
Mukteziye : Lâzım gelen, iktiza eden.
Mumaileyh : işaret olunan, adı geçen.
Mutasavver ; Tasarlanan.
Mutazarrır : Zarar gören.
Muzaherat : Arkalama, arka olma. Yardım.
Mu’zamat : Büyük görülmüş, büyütülmüş şeyler.
Mübahat : övünme.
Mübaşeret : Başlama, girişme, tutuşma.
Mübayenet : 1 - Ayrılık. 2 - Karşıtlık. 3 - Tutmazlık. 
Mübeccel : Ululanmış, büyütülmüş.
Mübeyyin : Açıklayan, meydana koyan.
Mücellid : Cilt yapan ciltçi.
Müfteriyat : Başkasına yalandan isnad olunmuş suçlar, ka

bahatler.
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Müizze ; Fayda.
Mülâhaza : Dikkatle bakmak, iyice düşünmek.
Mülhakat : 1 - Bir merkeze bağlı yerler. 2 - Katmalar, ekler. 
Müncer : Sürülen, bir tarafa kayıp giden. Varıp sona e^en. 
Münkatı’ : Kesilen,
Müntic : Netice veren.
Müretteb : Sıralanmış. Kurulmuş, düzenlenmiş. Atanmış. 
Müstefit : Fayda gören, yararlanma.
Müteallik : İlişik.
Mütevekkil : Her işi Tanrıya bırakan.
Mütezammim ; Havi.
Mutme’ın ; Emin.
Müttesıf : Vasıflandırılmış.

—  N —

Nakz : Bozma, çözme, kırma. Bir sözleşmeyi yok sayma. 
Nâtıka : Söyleyen, lakırdı eden. Düşünen. Beyan eden. 
Nef’y : Bir şeyi yerinden ayırmak.
Nesafet : Adalet, insaf.
Nevmid : ümitsiz, meyus.
Fâk : Temiz, pak.
Nev’umma : Bir suretle, bir nevi.
Nez' : Çekip koparma. Can çekişme.

— P —

Nukud : Nakitler, paralar.
Pîş : Baş, başkan, önder.

—* R —

Racia : Geri dönen. Dokunan, ilgisi bulunan.
Ret' : Kaldırmak.
Rical : Rütbeli, mevki sahibi kimseler.



Riyaset : Başkanlık.
Rucu’ : Geri dönme. Cayma, sözü fikri değiştirme.

—  S —

Sâdır : Meydana çıkıcı, çıkan.
Sâmî : Yüce, âli.
Sây : Çalışma, çabalama, emek.
Sedd : Engel.
Selb : Kapama, zorla alma.
Sekene ; Oturanlar.
Sertac : Başlatıcı.
Serrişte : İp ucu, manevi tutamak.
Seruri : Görünürde olan, içten olmayan.
Sübut : Sabit olma, meydana çıkma.

— S —

Şedid : Sert, katı. Sıkı.
Şenaat : Kötülük.
Şen’i : Kötü, fena. Utanılacak, ayıp.

—  T —

Tagliz : Kabalaştırma, kaba söyleme.
Tagrib : Memleketten çıkarma.
Tahmil : Yükleme. Bir işi bir kimse üzerine bırakma. 
Tahrirat : Posta ile gönderilen resmî mektup. 
Takarrür : Yerleşme. Karar verilme.
Takrip : Yanaştırma, yaklaştırma. Bahane.
Ta’lik : Asma. Bir şeye bağlı gösterme. Geciktirme. 
Taltif : Bir iyilikle gönül alma. Yumuşatma.
Ta raf ey a : İki taraf.
Tarassud : Dikkatle gözlemek.
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Tasrih : Açık açık anlatma.
Tavsif : Niteleme.
Ta’zimat : Büyüklenmek, ululamak.
Teb’id : Uzaklaştırma. Sürme.
Tecviz : izin verme, yapılmasına razı olma.
Te'dib : Terbiye verme, eğitme.
Tefehhüm : Ağır ve azar azar anlama, farkına varma. 
Tefessüh : Çürüyüp dökülme.
Tehcir : Göç ettirme.
Tehvin : Kolaylaştırma.
Tekeffül : Birine kefil olma. Kefalet verme.
Telvis : Bulaştırıp murdar etmek.
Temerrud : Karşı koyma.
Tensib : Uygun bulmak, münasib görmek.
Tensîk : Düzene koyma, sıralama, düzeltme.
Tenvîr : Aydınlatma.
Terahı : Geri çekilmek, geri durmak, gecikmek, ağır dav

ranmak.
Teshil : Kolaylaştırma.
Tesviye : Düzeltmek, yapmak, bitirmek, becermek.
Teşmil : Genişletme, şumullendirme.
Tevcih : Yönetme. Döndürme. Mana verme, yorumlama. 
Tevekkî : Sakınmak, çekinmek.
Tevhîd : Bir kaç şeyi bir etme, birleştirme. Bir sayma, 
Te’vil : Başka mana verme.
Tevkil : Birini vekil etme.
Tevlid : Doğurma. Vücuda getirme. Sebeb olma.
Tezkâr : Anma, hatıra getirme.
Te’yid : Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma, doğrulama. 
Tezvir : Yalan karıştırma. Hile kullanma.
Tezyid : Arttırma, arttırılmış.
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Ubudiyyet : Kulluk, kölelik, bağlılık. 
Ulârn : İlimler, bilimler.
Umur : İşler, maddeler, şeyler.

—  V —

Vahîd ; Tek, bir.
Vâkıf : Ayakta duran, bir şeyden haberi olan.
Vesaya : Vasiyetin çoğulu.
Vusul : Varma,erişme, ulaşma, yetişme.
Vücub : Vacib ve gerekli olma.

—  Z —

Zahil : ihmal eden, unutan.
Zahir : Arka çıkan, yardımcı.
Zımn : Açıktan anlatmayıp öteki sözlerden çıkarılan gizli 

maksat. Amaç. İstek.
Zîr : Alt. aşağı.
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