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ÖNSÖZ

Osmanlı Devleti Balkan Harbi’nden sonra Doğu Trakya hariç olmak üzere Rumeli’den 
tamamen çekilmek zorunda kalmıştır. Bu tarihten sonra bölgede antlaşmalarla birer 
emanet olarak bırakılmış olan Türk ve akraba topluluklar ile anavatan Türkiye’nin bağları 
hiçbir zaman kesilmemiştir. Ancak 85 yıllık Cumhuriyet tarihinde Balkan coğrafyasının 
tamamı düşünüldüğünde, ülkemizde en çok zikredilen bölgenin “Batı Trakya” olduğunu 
görmekteyiz. Günümüzde Batı Trakya diye ifade ettiğimiz bölge, Osmanlı Devleti’nin son 
idarî taksimatında Edirne Vilâyeti sınırları içinde kalmaktaydı. 1912-1918 tarihleri arasında 
Bulgaristan’ın idaresinde kalan bölge I. Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan’ın idaresine 
geçmiştir.

Türkiye-Yunanistan Devletleri arasındaki ilişkilerde yumuşama ve gerginlik politikalarının 
başlangıç veya bitiş noktası hep ya Kıbrıs ya da Batı Trakya olmuştur. Önemli bir Türk 
nüfusunun yaşadığı bölgede, halen bir kimlik mücadelesinin sürdüğü görülmektedir. 
Son yirmi-otuz senede değişen Yunanistan dış politikası, Batı Trakya’da Türklerin yaşadığı 
gerçeğini kabul etmemektedir. Türklerin kurduğu derneklerin içinde “Türk” kelimesinin 
geçmesi sebebiyle kapatıldıkları ya da cezalandırıldıkları görülmektedir. Avrupa Birliği üyesi 
olan Yunanistan, bu politikası yüzünden en son Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi 
tarafından da suçlu bulunmuştur.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yaptığı yayınlarla tarih ve kültürümüze hizmet etmek 
ve kamuoyumuzu aydınlatmak gayesiyle sürdürdüğü yayın faaliyetlerine devam etmektedir. 
Bu çerçevede Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Ermeni Meselesi’nden Irak Türkleri’ne kadar birçok 
alanda arşiv belgelerini esas alan yayınlar yapmış bulunmaktadır. Balkanlar’a yönelik 
olarak daha önce çıkarılan Osmanlı Yönetiminde Makedonya, Osmanlı Arşiv Belgelerinde 
Kosova, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Arnavutluk ve Osmanlı Belgelerinde Bosna Hersek adlı 
kitaplardan sonra yayınlanacak olan bu eser, seriyi tamamlamaya dönük önemli bir katkı 
olacaktır.

Kitap, 1697-1922 tarihlerine ait 133 adet belgeden meydana gelmektedir. Belgeler, İdarî 
ve Mülkî Düzenlemeler, Siyasî Hayat, Askerî Konular, İktisadî Hayat, Sosyal Hayat, Sağlık, 
İmar Faaliyetleri, Dinî Hayat, Eğitim ve Vakıf konu başlıklarında kendi içinde kronolojik olarak 
hazırlanmıştır. Batı Trakya’daki Türk varlığına ve tarihî temellerine atıfta bulunacak tarzda ilgi 
çekici belge örneklerinin seçilmesine büyük gayret gösterilmiştir. Osmanlı Devleti’nin Batı 
Trakya şehirlerinde inşa ettirdiği okul, yol, demiryolu, köprü, liman ve su yolu gibi kültür ve 
imar eserleriyle bölgenin bayındır bir duruma getirildiği görülmektedir. Bölgede bıraktığımız 
vakıf eserlerimize ait belgelerin yanında Bulgar ve Rum unsurlarına ait kilise ve okul inşası ile 
bu binalara tamir izinleri verilmesini ihtiva eden belgeler, Osmanlı hoşgörüsünün en büyük 
delillerinden sadece birkaç örnektir. Ayrıca Sultan II. Abdülhamid dönemi albümlerinden 
seçilerek zenginleştirilen kitapta, Batı Trakya şehirlerinden Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç, 
Dimetoka, Sofulu ve Ferecik’e ait fotoğrafların çoğu bu vesileyle ilk defa neşredilecektir.

Değişen dünya dengelerinde, komşu devletlerin artık birbirlerinin düşmanlıklarına değil, 
dostluklarına ihtiyaçları olacaktır. Bu noktada Türkiye-Yunanistan arası ilişkilerde Batı Trakya 
Türkleri’nin bir dostluk köprüsü oluşturacağına olan inancım tamdır.

Bu vesileyle eseri büyük bir titizlikle hazırlayan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
personeline teşekkür ederim.

Doç. Dr. Yusuf SARINAY

Devlet Arşivleri Genel Müdürü
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GÜMÜLCİNE’NİN LİVA MERKEZİ 
HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Gümülcine’nin nüfusu kalabalık ve diğer kazalara nisbetle geliri 
fazla olması sebebiyle liva merkezi haline dönüştürülmesi teklifi konusunda 

Selanik Vilayeti’nden görüş sorulması

Selanik Valisine

 Gümülcine Kazası’nın nüfusça kesret ve diğer kazalara nisbetle varidâtça cesâmeti 
cihetiyle müdürlük vechile hüsn-i idaresi hâsıl olamadığından ve nefs-i Drama Kazası 
Gümülcine’ye nazaran bir karye hükmünde bulunduğundan bahisle Gümülcine’nin 
re’s-i livâ ittihâzıyla iktizâsının icrası Drama kaymakamı tarafından inhâ olunmuş ve o 
vechile tesviyesi muhassenâtı mûcib olacağı anlaşılmış ise de bu bâbda gerek Selanik 
Meclis-i Kebîri tarafından ve gerek mahalli meclis cânibinden bir gûne iş‘âr vuku 
bulmamış olduğundan ba‘dehû iktizâsına bakılmak üzere keyfiyetin evvel emirde 
savb-ı vâlâlarından isti‘lâm olunması Meclis-i Muhasebe-i Maliye ve Meclis-i Vâlâ’da 
tensîb olunmuş olmakla icra-yı tahkikât ile keyfiyetin ba-mazbata iş‘ârı hususuna 
himem buyurulmak siyâkında şukka. Fî 23 L. sene [12]73 / [16 Haziran 1857]

A. MKT. MVL, 88/10

1

Gümülcine Hükümet Dairesi
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90418/50)
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İSKEÇE’NİN KAZA MERKEZİ OLMASI

Yenice-i Karasu Kazası’nın merkezi olan Yenice Kasabası’nın havası ve 
suyunun ağır olması, kasabaya bağlı köylere uzaklık açısından orta bir yerde 

bulunmaması, meclis azaları ile kaza ileri gelenlerinin de ağırlıklı olarak
 İskeçeli olmaları yüzünden kaza merkezinin Yenice Kasabası’ndan İskeçe’ye 

nakledilmesi

Selanik Eyâleti Vali-i Vâlâ-şânı Devletli Hüsnü Paşa Hazretleri’ne

 Yenice-i Karasu Kazası’nın makarr-ı hükûmeti bulunan nefs-i Yenice Kasabası’nın 
âb u havası sâkîl olduğundan ve kazanın vasatı bulunmadığından ekser kurâ ba‘îd 
bulunup li-maslahatin gelen ahali-i kurâ ve tahsilât-ı emvâl-i mîriye akçesi getiren imam 
ve muhtarân aşırı sıkıntı çekmekde olduklarından başka köylerinde işleri ve tahsilât 
vergi maddesi yüzü üstüne kaldığı ve hususuyla meclis azâları ve vücûh-ı memleket ve 
tüccarân İskeçeli olmalarıyla azâ-yı meclis tahsis olunan meclis günlerinde İskeçe’den 
kalkıp Yenice’ye gitmeğe ve umûr-ı mehâmm-ı Saltanat-ı Seniyye ve mesâlih-i 
ibadiyyeyi rü’yet etmeğe çabalamakda iseler de yaz günleri havanın ziyade sıklet ve 
fenalığı ve hararetin şiddeti ve kış günlerinin kesret-i berk ve bârân ve bürûdeti cihetle 
hastalıkdan ve ilel ve emrâza mübtelâ olarak belki telef-i nefsden havf u hazerle ve bazı 
işleri zuhuruyla bi’z-zarûr gidemeyip umûr-ı mehâmmesine ve mesâlih-i ibâdiye vakt 
ü zamanıyla görülemeyip tatile sebebiyet vermekde ve her yüzden sıkıntı çekilmekde 
olduğu bedîdâr olmakla kaza-yı mezbûra tâbi İskeçe Kasabası kazanın tamam ortalık 
mahalli olup kâffe-i kurâya kurb ve bu‘dda müsâvî ve makarr-ı hükûmet olmaklığa 
lâyık ve madem ki azâ-yı meclis İskeçe’li olmağın nüvvâb efendiler ve müdîrân-ı 
bendegâneleri dahi daimî olarak İskeçe Kasabası’nda ikamet eyledikleri suretde tahsis 
olunan meclis günlerinden mâadâ iktizâ-yı hâlde her vakit meclisde bulunulabileceği 
ve bu cihetle her bir hususât-ı vâkı‘a yoluyla ve vaktiyle görülerek bir gûne sekte îrâs 
etmeyeceği ve ahali-i belde kulları saye-i asayiş-vâye-i hazret-i mülkdârîde ez-her-cihet 
müsterîhu’l-hâl ve ârâmiş-i bâl olacakları nümâyân idüğünden ba‘dezîn zikrolunan 
Yenice Kasabası’na dirayetli bir zabtiye çavuşunun miktar-ı vâfî süvari ve piyade 
zabtiye memur edilip zabt u rabt ve muhafazasına ve mürûr-ı ubûr eden postaların 
vakt ü zamanıyla âminen ve sâlimen imrârları hususuna kemal-ı mertebe gayret ve 
mübâderet eylemek ve oraca dahi halel getirilmemek üzere fîmâ-ba‘d mezkûr İskeçe 
Kasabası makarr-ı hükûmet ittihâzıyla orada akd-i meclis olunup umûr-ı mühimme 
ve mesâlih-i saire rü’yet ve tesviye kılınmak ve ahali-i beldenin bu yüzden giriftâr 
oldukları meşakkat ve kayd-ı ızdırabdan rehâyâb olunmaları hususu muvâfık-ı emr u 
irâde-i aliyye-i cenâb-ı müşirâneleri erzân ve şâyân buyurulduğu hâlde istihsâl-i irâde-i 
seniyye ve müsaade-i âlî buyurulmak bâbında ve her hâlde emr u fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 17 Ca. [12]77 / [1 Aralık 1860]

[Yenice-i Karasu Kaza Meclisi üyelerinin mühürleri]
**

 

2



15

İDARÎ VE MÜLKÎ 
DÜZENLEMELER



OSMANLI BELGELERİNDE
BATI TRAKYA

16

 Atûfetli efendim hazretleri 

 Meclis-i Vâlâ’dan kaleme alınıp melfûfuyla ma‘an manzûr-ı âlî buyurulmak için 
arz u takdim kılınan mazbatadan müstebân olduğu vechile Yenice Kasabası’nın 
vehâmet-i âb u havâsından ve hâvî olduğu kurâya dahi ba‘îd bulunmasından nâşî 
mesâlih-i vâkıanın rü’yetinde müşkilât görülmekde olduğundan vasatda bulunan 
İskeçe Kasabası’nın re’s-i kaza ittihâzıyla hükûmet-i mahalliyenin oraya nakl ve tahvîli 
hakkında olan inhâ yolunda ve fi’l-asl cârî olan usul-i idaresine dahi muvâfık olmasıyla 
ifa-yı muktezâsının Maliye Nezâret-i Celîlesi’ne ve mahalline bilidirilmesi tezekkür 
olunmuş ise de ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne müte‘allik 
ve şeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî 
terkîm kılındı, efendim.

Fî 14 N. sene 1277 / [26 Mart 1861]

       Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

 Hâme-zîb-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mârru’l-

beyân mazbata ve melfûfu manzûr-ı şevket-mevfûr-ı cenâb-ı mülûkâne buyurulmuş 

ve tezekkür ve istîzân buyurulduğu vechile mezkûr İskeçe Kasabası’nın re’s-i kaza 

ittihâzıyla hükûmet-i mahalliyenin oraya nakl ve tahvîli zımnında ifa-yı muktezâsının 

nezâret-i müşârunileyhâya ve mahalline bildirilmesi müte‘allik ve şeref-sudûr 

buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne iktizâ-yı âlîsinden olarak mezkûr 

mazbata ve melfûfu yine savb-ı sâmî-i âsafîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr 

u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

              Fî 15 N. sene 1277 / [27 Mart 1861]

İ. MVL, 446/19864
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DARIDERE NAHİYESİ’NİN GÜMÜLCİNE’DEN AYRILMASI

Gümülcine Kazası’ndan ayrılarak müstakil bir nahiye haline getirilen Darıdere 
Nahiyesi’nin beş yüz civarında olan hane sayısının, Dağardı Nahiyesi’ne bağlı 

bazı köylerin de ilavesiyle iki bine çıkartılması

Selanik Valisi’ne

 Drama Sancağı dahilinde iken Gelibolu Sancağı’na ilhâk olunan Gümülcine Kazası 
idaresinden bi’t-tefrîk geçen sene müstakil kaza ittihâz olunan Darıdere Nahiyesi’nin 
Müdürlüğü lağv olunarak kemâ fi’s-sâbık Gümülcine Müdürlüğü cânibinden idare 
olunmak üzere nahiye-i mezkûrenin livâ-i mezkûra ilhâk olunduğu hâlde emr-i idare 
ve muhafazası dûçâr-ı müşkilât olacağından müstakil müdür ile idare etdirilmesi 
muhassenâtı mûcib olacağı fî 23 Şevval sene [12]78 tarihli ve yüz on bir numaralı 
tevârüd eden tahrirât-ı behiyyelerinde inhâ ve iş‘âr ve bu bâbda olan evrak tisyâr 
olunmakdan nâşî keyfiyet Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’ye havale ile Kavânin ve Nizamât 
Dairesi’nde lede’l-mütâlaa Rumeli tarafında kâin bazı eyâlâtın livâ ve kazaları 
hakkında mukaddemâ tanzim kılınmış olan cedvele lede’l-mürâca‘a nahiye-i mezkûre 
müdürlüğünün lağv olunduğuna dair bir işaret olmayıp ancak burasının Gümülcine 
idaresinden tefrikinde beş altı yüz hâne kalmasından nâşî Dağardı Nahiyesi’nden 
dahi münasib kurrânın ilhâkıyla hasbe’l-usul iki bin hâneye iblâğ olunarak ayrıca bir 
müdürlük dairesi teşkil kılınması mukayyed ve mastûr bulunmuş ise de reviş-i iş‘âra 
nazaran maslahatın bu ciheti mahallince anlaşılamamış olduğunun savb-ı sâmîlerine 
bildirilmesi mahallince tezekkür olunmakla beyân-ı hâl siyâkında şukka.

23 Şevval 1278 / [23 Nisan 1862]

3

A. MKT. UM, 570/83
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DEDEAĞAÇ’IN SANCAK MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

Dedeağaç’ın giderek artan önemi sebebiyle sancak merkezi haline getirilmesi 
ve bağlı olduğu Dimetoka Sancağı’nın ise birinci sınıf kaymakamlığa 

dönüştürülüp doğrudan vilayet merkezine (Edirne) bağlanması

Bâb-ı Âlî
Nezâret-i Umûr-ı Dahiliye 

Mektubî Kalemi
Aded: 405

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

 Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

 Dedeağaç mevkiinin ehemmiyeti hasebiyle merkez-i livâ ittihâzı tasavvur 
olunduğundan buna karşı Dimetoka Sancağı’nın ne suretle kalması hakkında Taksim-i 
Vilâyât Komisyonu kararıyla vuku bulan isti‘lâma cevaben beyân-ı esbâb ve ehemmiyet

4

Dedeağaç Mutasarrıfı Petro Broviç
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90850/119)

ile oranın mutasarrıflığa ve 
Dimetoka’nın merkez-i vilâyetden 
idare olunmak üzere birinci sınıf 
kaymakamlığa tahvîli ifadesini şâmil 
Edirne Vilâyeti Celîlesi’nden meb‘ûs 
tahrirât üzerine bi’l-havale Şûrâ-yı 
Devlet’den tanzim ve i‘tâ kılınan 
mazbata leffen takdim-i pîşgâh-ı 
sâmî-i Sadâret-penâhîleri kılındı. 
Bunda Dedeağaç’ının ehemmiyet-i 
mevkiiyesine ve iş‘âr-ı mahallînin 
komisyonun tasavvurâtını müeyyid 
ve musaddık olmasına mebnî 
Dedeağacı’nın mutasarrıflık ve 
Dimetoka’nın kaymakamlık ittihâzı 
zımnında vilâyete Me’zûniyet ve 
İntihâb Komisyonu’na malumât i‘tâ ve 
teferruâtının icrası tezekkür kılındığı 
gösterilmiş olmakla suret-i karar nezd-i 
âlî-i Fehâmet-penâhîlerinde rehîn-i 
tasvîb olduğu hâlde keyfiyetin Adliye 
ve Maliye Nezâretleriyle makam-ı 
vâlâ-yı Fetvâ-penâhî’ye beyânıyla 



21

İDARÎ VE MÜLKÎ 
DÜZENLEMELER



OSMANLI BELGELERİNDE
BATI TRAKYA

22

 Devletli efendim hazretleri

 Edirne Vilâyeti dahilinde kâin Dedeağacı mevkiinin ehemmiyeti hasebiyle merkez-i 
livâ ittihâzı Taksim-i Vilâyât Komisyonu’nca tasavvur olunduğundan ol hâlde Dimetoka 
Sancağı’nın ne suretle kalması lâzım geleceği komisyon-ı mezkûr kararıyla vilâyet-i 
mezkûre valiliğinden bi’l-isti‘lâm alınan cevabda Dedeağacı’nın günden güne kesb 
eylediği ma‘mûriyet ve ehemmiyet icabınca mutasarrıfılık merkezi ittihâzı muktezî 
ve Dimetoka’nın zaten merkez-i vilâyete beş-altı ve şimendiferle bir buçuk saat 
mesafede bulunduğundan Dimetoka’nın birinci sınıf kaymakamlığa tahvîliyle merkez-i 
vilâyetden idaresi münasib idüğü bildirildiğinden ve Dimetoka Mutasarrıflığı’nın 
mahsûsât-ı hâliyesi şehrî on iki bin yüz yirmi ve Dedeağacı Kaymakamlığı’nın tahsisâtı 
şehrî iki bin iki yüz otuz kuruş idüğünden işbu mahsusât-ı hâliyeleriyle ber-vech-i iş‘âr 
Dedeağacı’nın mutasarıflık ve Dimetoka’nın kaymakamlık merkezi ittihâzı zımnında 
vilâyet-i mezkûreye me’zûniyet ve İntihâb Komisyonu’na malumât i‘tâsı ve Adliye 
ve Maliye Nezâretleriyle makam-ı vâlâ-yı Fetva-penâhî’ye beyân-ı keyfiyet olunması 
hususuna dair Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi’nden tanzim olunan mazbatanın 
gönderildiği beyânıyla ifa-yı muktezâsı hakkında Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nden 
tezkiresi mazbata-i mezkûre ile beraber arz u takdim kılınmış olmakla ol bâbda emr 
u fermân hazret-i Padişahî ne vechile şeref-müte‘allik buyurulur ise infaz-ı mantûk-ı 
münîfine ibtidâr edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim. 

Fî 10 Şevval sene [1]301 - Fî 21 Temmuz sene [1]300 / [2 Ağustos 1884]

Said

 Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

 Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf 

tezkire ve mazbata manzûr-ı âlî buyurulmuş ve ber-vech-i istîzân muamelât-ı 

mukteziyenin icrası hususuna irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî müte‘allik ve şeref-

sudûr buyurularak mezkûr tezkire ve mazbata iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u 

fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

       Fî 11 Şevval sene [1]301 ve fî 22 Temmuz sene [1]300 / [3 Ağustos 1884]

Ali Rıza

İ. ŞD, 69/4091

beraber vilâyete me’zûniyet ve komisyona malumât verilmek üzere taraf-ı acizîye emr 
u izbâr buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî 28 Ramazan sene 1301 ve fî 9 Temmuz sene [1]300 / [21 Temmuz 1884]

(İmza) 
**
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GÜMÜLCİNE, İSKEÇE VE DEDEAĞAÇ’A MEMUR ATANMASI

Selanik-İstanbul Demiryolu hattında bulunan Gümülcine ve İskeçe 
merkezlerine 300’er kuruş maaşla birer nakliye memuru ve Dedeağaç ile 

Lüleburgaz arasında posta nakliyatı için 600 kuruş maaşla birer seyyar memur 
atanması gerektiği, memurların maaşlarının Telgraf ve Posta Nezâreti 

bütçesinden karşılanması

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret

Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn
1477

 Atûfetli efendim hazretleri 

 Selanik-Dersaâdet demiryolu güzergâhında bulunan Gümülcine ve İskeçe 
merkezlerine üç yüzer kuruş maaşlar ile birer nefer nakliye memuru ve Dedeağaç 
ile Lüleburgaz arasında posta nakliyâtı için altı yüz kuruş maaş ile bir nefer seyyar 
memur istihdamı ve maaşât-ı mezkûrenin mecmu‘u olan şehrî bin iki yüz kuruşun 
şimendiferlerin küşâdından dolayı lağv edilmiş olan cihet-i mezkûre menzilhânelerinden 
tasarruf edilen ve telgraf ve posta büdcesinin ikinci kısmının dördüncü faslından on 
dördüncü maddesinde muharrer bulunan mebâliğden kısm-ı mezkûrun üçüncü faslına 
naklen tesviyesi hususunun Telgraf ve Posta Nezâret-i Behiyyesi’ne tebliğinin Dahiliye 
Nezâret-i Celîlesi’ne havalesi hakkında Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi’nin mazbatası 
arz u takdim olunmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-
penâhî şeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-ı münîfi infaz edileceği beyânıyla 
tezkire-i senâverî terkîm kılındı, efendim.

Fî 29 Rebîülâhir sene [1]314 - Fî 25 Eylül sene [1]312 / [7 Ekim 1896]

Sadrıazam
Rifat

                     Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 

 Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i 

sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-

penâhî şeref-müte‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-

emrindir. 

          Fî 16 Cumâdelûlâ sene [1]314 ve fî 11 Teşrîn-i Evvel sene [1]312 / [23   Ekim 1896]

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Tahsin

İ. PT, 1314 Ca./3

5
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KARAAĞAÇ İSKELESİ’NİN NAHİYE YAPILIP 
İSKEÇE’YE BAĞLANMASI

Gümülcine Sancağı’na bağlı olarak idare olunan Karaağaç’ın, iskelesi 
sebebiyle artan önemine binaen civarındaki birkaç büyük köyle birlikte bir 

nahiye haline getirilerek İskeçe Kazası’na bağlanması 

Edirne Vilâyet-i Celîlesi’ne

 Gümülcine Sancağı dahilinde vâki Karaağaç İskelesi’nin ehemmiyet-i 
mevki‘iyesinden bahisle İskeçe Kazası’na merbutan idare olunmak ve İskeçe ve 
Gümülcine Kazalarına tâbi cesîm bir kaç karyenin dahi yalnız umûr-ı mülkiyesi ilhâk 
edilmek üzere orada bir nahiye teşkili ve müdürlük için sekiz yüz ve nüfus işini dahi 
görmek üzere tayin olunacak nahiye kâtibi için üç yüz kuruş maaşlar ile emsaline 
kıyasen mahrukât ve saire esmânı tahsisi hakkında vârid olan 20 Ca. sene [1]304 tarih 
ve iki yüz altmış yedi numaralı tahrirât-ı aliyye-i âsafâneleri muhasebe-i nezârete lede’l-
havale suret-i iş‘âr bu misillü teşkilât veya tahvîl-i irtibât hakkında Şûrâ-yı Devlet’çe 
verilen kararı mutazammın olarak 2 Eylül sene [1]302 tarihinde ve umum sırasında 
vilâyet-i celîlelerine de yazılan tahrirât-ı acizî ahkâmına tevfîk edilmemiş olduğundan 
ba‘dehû icabına bakılmak üzere evvel emirde karar-ı mezkûr hükmünce lâzım gelen 
izahâtın bâ-mazbata iş‘ârı lüzumunun savb-ı âlî-i dâverânelerine tebliği bâ-derkenar 
ifade kılınmış olmakla ol vechile icabının icra ve inhâsına himem-i aliyye-i düstûrîleri 
derkâr buyurulmak bâbında, 12 C. sene [1]304 - 23 Şubat sene [1]303 / [6 Mart 1888]

6
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İSKEÇE KAZASI’NDAKİ OSMANLI-İ KEBİR KÖYÜNÜN 
BEYKÖYÜ’NE KATILMASI

İskeçe Kazası’nın Osmanlı-i Kebir köyünün, civardaki Beyköyü sınırları 
içerisine katılması

Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi

Hulâsa: Osmanlı-ı Kebîr karyesinin 
Bey köyüne ilhâk edildiği

Edirne Vilâyet-i Behiyyesi’ne
Nüfus’a, Muhasebe’ye

 15 Kânûn-ı Sânî sene [1]327 tarihli ve 1384 numaralı tahrirât-ı behiyyeleri cevabıdır. 
İskeçe Kazası’nın Osmanlı-i Kebîr karyesinin civarında kâin Beyköyü’ne ilhâkı hakkında 
tanzim olunup bâ-tezkere-i sâmiye tevdî‘ olunan irâde-i seniyye lâyihası sureti leffen 
irsâl kılınmışdır. Ol bâbda.

Nüfus’a, Muhasebe’ye

 Ve takdim olunan irâde-i seniyye lâyihası imza-yı hümâyûn-ı cenâb-ı Padişahî ile 
tasdik buyurulmuş ve icab eden devâire ve vilâyete malumât verilmiş olduğundan 
nüfus idaresince de muamele-i mukteziyenin ifası zımnında müzekkire terkîm kılındı.

 Fi 15 Şubat sene [1]327 / [28 Şubat 1912]

OSMANLI BELGELERİNDE
BATI TRAKYA
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GÜMÜLCİNE’DE “HÜRRİYET” ADIYLA BİR BULGAR 
MAHALLESİ KURULMASI

Gümülcine’de Ermeni Mahallesi bitişiğinde Osmanlı Bulgarları’nın 
tasarrufunda olan vakıf arazi üzerine ev, kilise, okul ve karakol inşa edilerek 

“Hürriyet” adıyla anılacak bir Bulgar mahallesi kurulması 

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi

410

Dahiliye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesi’ne

 Devletli efendim hazretleri 

 Gümülcine Kasabası’nın Ermeni Mahallesi ittisâlinde tebaa-i Devlet-i Aliyye’den 
ve Bulgar ahalisinden mutasarrıfları uhdesinde bulunan vakıf arazi üzerine hâneler ve 
kilise ve mekteb inşa olunmak ve mekteb ve karakolhâne için mikdar-ı kâfi mahal ifraz 
edilmek üzere mezkûr arazinin mahalle şekline ifrâğı ve Hürriyet nâmıyla tesmiyesi 
hakkında Defter-i Hakanî Nezâret-i Aliyyesi’nin 30 Kânûn-ı Sânî sene [1]327 tarihli 
ve 360 numaralı tezkire-i muhavvelesi üzerine Şûrâ-yı Devlet kararıyla tanzim olunan 
irâde-i seniyye lâyihası imza-yı hümâyûn-ı cenâb-ı Padişahî ile tasdik buyurularak 
suret-i musaddakası leffen savb-ı âlîlerine isrâ ve devâir-i müte‘allikaya tebligât icra 
kılınmış olmakla infazına himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm 
olundu, efendim.

Fî 14 Cumâdelûlâ sene [1]330 - Fî 18 Nisan sene [1]328 / [1 Mayıs 1912]

Sadrıazam
Said

8

DH. İD, 135-1/60



31

İDARÎ VE MÜLKÎ 
DÜZENLEMELER



Ferecik Hükümet Dairesi
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90418/30)

Ferecik Hükümet Dairesi
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90418/30)
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SOFULU’YA GELEN YUNANİSTAN KONSOLOSUNUN 
MEMLEKETE GİZLİCE SİLAH SOKMA TEŞEBBÜSLERİ 

DOLAYISIYLA TEDBİRLERİN ARTIRILMASI

Sofulu’da oturan Yunan asıllı Tabip Delasidi’nin mahkemesi vesilesiyle, 
Sofulu’ya gelen Dedeağaç Yunan Konsolosu vekilinin buradaki bazı Rumlarla 

bölgeye hangi yollardan silah sokulabileceğine dair gizli görüşmelerde 
bulunduğu, Yunan Hükümeti’nin benzer eylemlerini Rumeli’nin her tarafında 
uygulaması ihtimaline karşılık gerek sahillerde ve gerekse diğer mevkilerde 

güvenlik tedbirlerinin artırılması

 Dahiliye Mektubî Kalemi

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

 Sofulu’da mukîm tebaa-i Yunaniye’den Tabib Delasidi’nin muhakemesi vesilesiyle 
Sofulu’ya gelen Dedeağaç Yunan Konsolosu vekilinin Yunan Hükûmeti’nin Rum tebaa-i 
şahaneye silah tevzî‘ etmek tasavvurunda bulunduğu beyânıyla oralara ne suret ve 
vasıta ile esliha idhali mümkün olabileceğine dair bazılarıyla hafiyyen müzâkere icra 
etdiği ve bu esnada Sofulu ve Dimetoka Kazaları’nın harita ve projelerinin tanzim 
ve tersimi lüzumu dahi mevzu‘-ı bahs ve teemmül edilmiş olduğu istihbâr kılındığı 
ve hükûmet-i mezkûrenin işbu tasavvurunu Rumeli’nin her tarafında icraya sa‘î 
bulunması melhûz olup sevâhil-i vilâyetden hafiyyen esliha idhaline çalışacakları 
da şübhesiz bulunduğu beyânıyla bahren ve berren bir kat daha tezyîd-i takayyüdât 
olunması Dedeağaç Mutasarrıflığı’ndan bildirilmesiyle icab edenlere tebliğ-i keyfiyet 
edildiğine dair Edirne Vilâyet-i Aliyyesi’nden alınan 8 Nisan sene [1]323 tarihli ve yüz 
otuz dokuz numaralı tahrirât manzûr-ı sâmî-i cenâb-ı fahîmâneleri buyurulmak üzere 
leffen takdim olundu. Ol bâbda.

Fî 22 Rebîülâhir [1]325 - 22 Nisan [1]323 / [5 Mayıs 1907]

DH. MKT, 1174/36

9
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DEDEAĞAÇ’A BAĞLI ILICA’DA  BULGAR ÇETESİNİN BASILDIĞI

Dedeağaç’ın Ilıca köyünde bir evde basılan 7 kişilik Bulgar çetesinden beşinin 
öldürüldüğü, diğer ikisinin ise yaralı olarak kaçmayı başardıkları ve bununla 

ilgili haberlerin Bulgar gazeteleri tarafından üzüntüyle duyurulduğu

 Dahiliye Mektubî Kalemi

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

 Dedeağaç’ın Ilıca karyesinde bir çete Bulgar eşkıyası muhtefî bulunduğu bi’l-istihbâr 
karye-i mezkûreye kuvvetli bir müfreze i‘zâm olunup esna-yı taharriyâtda bir hâneden 
yedi neferi çıkarak isti‘mâl-i silaha cür’et etmeleri üzerine bi’l-mukabele bir buçuk 
saat devam eden müsâdeme neticesinde şakîlerin beşi meyyiten derdest edilerek ikisi 
mecrûhan firar eyledikleri ve ahaliye hiçbir zarar isabet etmediği müfreze-i mezkûre 
tarafından gönderilen rapordan anlaşıldığına ve eşkıyanın daha ziyade olması melhûz 
bulunduğundan takibât-ı ciddiye ifası zımnında icab edenlere tebliğât icra olunduğuna 
dair Edirne Vilâyet-i Aliyyesi’nden alınan telgrafnâme leffen takdim ve mecrûhan firar 
eden iki şakî ile sairlerinin, behemehâl derdest ve te’dîbleri esbâbının bi’l-istikmâl 
neticesinin inbâsı cevaben vilâyet-i müşârunileyhâya tebliğ kılınmışdır. Ol bâbda.

Fî 19 Şevval sene [1]325 - Fî 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]323 / [25 Kasım 1907]

**

10
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 Dahiliye Mektubî Kalemi

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]323 tarihli tezkire-i acizîye zeyldir.

 Dedeağaç’ın Ilıca karyesinde kâmilen istîsâl edilen rüesâ-yı eşkıyadan Keşanof’un 
riyâsetinde beş kişiden ibaret bulunan çete efrâdından diğer ikisi de Bulgar eşkıyasının 
en ileri gelenlerinden Vaskof ve Macarof olduğu gibi birinin geçenlerde Gümülcine’de 
vuku bulan müsâdemede fürceyâb-ı firar olan rüesâ-yı eşkıyadan Hristo Arnavudof 
idüğü Bulgar gazeteleri tarafından müteessifâne ilân olunduğu muhbir-i mahsusdan 
alınan mektubda haber verildiği ve eşkıyanın en şerîrlerinden beş şahsın şu suretle 
mahv edilmeleri her an ve zaman meşhûd-ı basıra-i şükran olan cümle-i muvaffakıyât-ı 
seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîden bulunduğu Edirne Vilâyet-i Aliyyesi’nden bu kere 
vârid olan telgrafnâmede izbâr edilmiş olmakla arz ve malumâta ibtidâr kılındı. Ol bâbda.

Fî 18 Zilkade sene [1]325 - Fî 10 Kânûn-ı Evvel sene [1]323 / [23 Kasım 1907]

DH. MKT, 1212/77
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DEDEAĞAÇ RUMLARI’NIN BULGARLARI AŞAĞILAYICI 
DAVRANIŞLARDA BULUNMASININ ÖNLENMESİ

Dedeağaç Rumları tarafından sokaklarda ve evlerde Bulgarları aşağılayıcı 
Rumca bir şarkı söylenmekte olduğu, iki cemaat arasında düşmanlığı 
körükleyici bu gibi davranışların kesinlikle önlenmesi ve asayişi ihlal 
edecek tavırlar içine girenler hakkında kanunî takibat yapılmasının 

gerekli makamlara iletildiği, Rum metropolitliğine de Rumlara nasihat 
edilmesi hususunda tebligatta bulunulduğu

 Dahiliye Mektubî Kalemi

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

 Bu günlerde Dedeağaç Rumları tarafından sokak ve hânelerde Bulgarlar aleyhinde 
bir manzûme tegannî olunmağa başlandığı istihbâr edilmesi üzerine mezkûr 
manzûmenin ebyât-ı asliyesiyle tercümesini hâvî elde edilen varakanın gönderildiğine 
ve böyle cemaateyn beyninde husumeti ve dolayısıyla ihlâl-i asayiş istilzâm edecek 
ahvâlin kat‘iyyen men‘i ve mütecâsirlerinin hemen derdestiyle haklarında takibât-ı 
kanuniye icrası zımnında icab edenlere tebliğ-i keyfiyet edildiği gibi ba‘de-mâ bu 
misillü ahvâl ve harekâtdan ictinâb eylemeleri için kendi tarafından Rum ahaliye ve 
mekteb muallimleri tarafından da bilumum şakirdâna nesâyih-i müessire icrası için Rum 
Metropolitliği’ne tebligât-ı lâzıme icra edildiğine dair Edirne Vilâyet-i Aliyyesi’nden 
alınan 30 Kânûn-ı Sânî sene [1]323 tarihli tahrirât manzûr-ı sâmî-i cenâb-ı Sadâret-
penâhîleri buyurulduğuna dair melfûfuyla takdim kılındı. Ol bâbda. 

Fî 16 Muharrem sene [1]326 - Fî 6 Şubat sene [1]323 / [19 Şubat 1908]

11
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YUNANİSTAN’IN KIŞKIRTMALARINA RAĞMEN SOFULU 
RUMLARININ OSMANLI DEVLETİ’NE BAĞLI OLDUKLARI

Tamamı Rumlardan oluşan Sofulu Kasabası halkının ekonomik durumunun iyi 
olduğu ve aynı zamanda örf - adetleri ile devlete tam bir bağlılık gösterdikleri, 
Yunanistan’ın öğretmen ve doktor gibi sıfatlarla buraya gönderdiği şahısların, 
ahaliyi Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmakta oldukları, Osmanlı’ya bağlılığı 

sebebiyle katlettirildiği düşünülen Sofulu Belediye Başkanı Dimitro Glastıra’nın 
katillerinin bir sene geçmesine rağmen hâlâ bulunamadığı, yapılan soruşturma 

neticesi ortaya çıkan şüpheli kişilerin üst makamlara bildirildiği ve bu siyasî 
cinayet hakkındaki soruşturmanın devam ettiği

Sofulu Kazası Kaymakamlığı
Aded: 313

Huzur-ı Âlî-i Vilâyet-penâhî’ye

 Dahiliye Nezâreti’nden zeylen tebliğ buyurulan 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli 
ve sekiz yüz otuz beş numaralı tahrirât-ı aliyyesi ile melfûfu mektub suret-i mütercemesi 
mütâlaa olundu. 
 İşbu mektub mündericâtı hakkında temhîd-i mütâlaadan evvel kasabanın ahvâlini 
ve ahalinin ahlâk ve harekâtını ve geçen sene bir suret-i feci‘ada katledilmiş olan 
Belediye Reisi Dimitro Glastra’nın fâilleri[nin] elde edilememesi üzerine bir sene 
zarfında icra edilen tedkikât ve tefahhusât neticesini arz ve beyâna mecburiyet 
hissediyorum. Sofulu Kasabası ahalisi kâmilen Rumdur. Bunlar da gayet mutaassıb 
ve âdât-ı sâbıkalarını muhafazaya fevkalâde meyyâl olup beynlerinde kızlara drahmi 
i‘tâsı usulü cârî olmadığından haricden pek nadir te’ehhül ederler ve haricden alınan 
kızlarda ahali-i mahalliyenin iktisâ etdikleri vechile tebdil-i libâsa mecbur edilmekde 
olduğundan âdât ve ahlâklarını bu sayede muhafaza etmişler ve te’sirât-ı hariciyeden 
yakın bir zamana gelinceye kadar âzâde kalmışlardır. Bilâhare mekteb muallimi ve 
doktor sıfatıyla ve sair suretle kasabaya gelip giden erbâb-ı fesad ile temasda bulunan 
ve son zamanlarda Yunanistan’a seyahatler eden bazı gençlerin efkârı tesmîm edilmiş 
ise de bunların mikdarı ekall-i kalîl olup ekseriyet-i ahalinin efkârı bunların aleyhinde 
ve te‘âlî-i vatan gayretindedir. Diyebilirim ki gayr-ı müslimlerle meskûn kurâ ve kasabât 
miyânında şimdilik en az tesmîm edilen Sofulu ahalisidir. Maa-hâzâ yarım milyon kiloya 
yakın koza ve bir o kadarda rakı ve şarab istihsâl edilen Sofulu’da servet-i umumiye 
müterakkî bir hâlde bulunduğundan erbâb-ı mefsedetin efkâr-ı ahaliyi ifsâddan ziyade 
servetlerinden istifade etmek istemeleri ve daha ziyade bu hususda muvaffak olacakları 
derkârdır. Sofulu’ya akab-i tayinimde belediye reisinin katli meselesi büyük bir heyecan 
tevlîd ve Uzunköprü’de meydana çıkarılan Adelfiya Cemiyeti’nde Sofulu’ya iki saat 
mesafedeki Küplü karyesinde bazı ileri gelenlerin alâkadâr bulunduklarının sübûtu 
gayr-ı müslimlere karşı tehaddüs eden adem-i itimad hissini tezyîd etmesi üzerine 
vuku‘u mahsus te’sirât-ı hariciyeye ve telkinât-ı mefsedetkârâneye karşı kendileriyle 
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ziyade ihtilâta başlanılıp fırsat düşdükce o gibi telkinâtın te’sirâtını tahfîf maksadıyla 
efkâr-ı ahalinin tashihine gayret edilmeyerek bu miyânda ahvâli dâ‘î-i şüphe görülmüş 
ve melfûf mektubda ismi geçen Amivea Sigorta Memuru Peteridis arz ve iş‘âr-ı acizî 
üzerine makam-ı vilâyetin emriyle kasabadan harice çıkarılmış ve ahîren hizmet-i 
askeriyenin gayr-ı müslimlere ta‘mimi ile kur‘a keşîdesi de efkâr-ı ahali üzerinde 
te’sirât-ı hasene bırakmışdır. Maamâfih burada kimsenin kalbinde bir ukde kalmayacak 
derecede sükût ve emniyetin tamamî-i te’mini ve ittihâd-ı anâsır emr-i ehemminin 
hakkıyla te’sisi için fi‘len satvet ve nüfuz-ı hükûmetin tanıtdırılması elzemdir. Zira 
belediye reisinin katli keyfiyeti siyasî bir vak‘a olduğu kaviyyen maznûn olup failleri 
de ele geçmemesi efkâr-ı fâside-i ashâbın ahali üzerindeki nüfuzunu takviye ve te’yid 
etmişdir. Bu nüfuzun kesri ve nüfuz-ı hükûmetin derece-i kuvvet ve şiddetin ibrâzı 
hikmeten muktezîdir. Alâ hâlihi terk edilecek olursa vatanın kıymetdar bir cüz’ü 
olan bu mahal ahalisi de muzır bir hâle konulmasa bile husûl-i ittihâd müte‘assir bir 
derecede kalır.
 Belediye Reisi Dimitro Glastra’nın keyfiyet-i katlinden ve ol vakitden beri icra edilen 
tarassudât neticesinden ma‘rûzâtım daha vüzûh ile anlaşılacağı cihetle bu bâbda da 
bast-ı makâle lüzum hâsıl olmuşdur. Mûmâileyh Glastra’nın icabât-ı hâli müdrik bir zât 
olduğu anlaşılıyor ki öteden beri kendisini vatanperver olmak üzere tanıtmış ve meb‘ûs 
intihâbında da Rum müntehib-i sânilerine karşı irâd etdiği bir nutukda Müslimlerce 
intihâb olunan namzede i‘tâ-yı re’y edilmesini teklif etmiş ve münasebet düşdükce 
Rumlarca takib edilmekde olan hat ve hareketin doğru bir yol olmadığını ve ittihâdın 
lüzum ve fevâidini beyân ve ala rivayetin kilise mütevellilerine vuku‘a getirilmekde 
olan bazı yolsuzluklara da mümâna‘at eylemiş ve’l-hâsıl velev zâhiren olsun pek 
çok kimselerin menâfi‘-i gayr-ı meşrualarına hâil olmakda bulunmuşdur ki sebeb-i 
katli de bundan ibaret olduğuna efkâr-ı umumiyece kanaat-i kâmile vardır. Tebaa-i 
Yunaniye’den Doktor Lefaki ki bu adamın da Sofulu’dan tardı lüzumu evvelce makam-ı 
vilâyete arz olunmuş ve fakat Sigorta Memuru Petridis için muvâfakat edildiği hâlde 
bunun hakkındaki ma‘rûzâtım tecvîz buyurulmamışdır ve Doktor Tanaş ve Eczacı Yorgi 
Berika ile Doktor Lefaki’nin kayınbiraderi Mosko Papa Döplo[s] ve tütün tüccarından 
Mişo Eşteriyo’nun bu fi‘l-i katlin mürettibi olmak üzere maznûniyetleri melhûzdur. 
Doktor Lefaki Berikaların eczahânesinde çıraklık etmekde olan Dimitri isminde bir 
çocuğu ahîren Atina’ya götürmüş ve bilâhare bu çocuğun katlin suret-i tertibinden 
malumâtı olduğu ve bir şey ifşâ etmesine mani olmak fikriyle Atina’ya götürüldüğü 
istişmâm olunmuşdur. Zira bunun Yunanistan’da hiçbir alâkası hiçbir akrabası yokdur. 
Merkûmdan sefarethâne veya sair vasıta ile malumât alınmak üzere Atina’daki adresi 
tahkik olunmakdadır. Bu çocuğun eczahânede çırak iken katlin suret-i tertibi hakkında 
istihsâl-i malumât etmiş olmasına nazaran eczahâne sahibi Yorgi Berika ile Doktor 
Tanaş Berika’nın da meselede alâkadâr bulundukları zannı tevellüd etmiş ve tarassudât 
neticesinde de bunların mazanne-i sû takımından üç oğlu Apostol nâmında birisiyle 
münasebetde bulundukları anlaşılmış ve merkûmun da bir seneden beri hiçbir iş 
işlemediği hâlde temiz giyinip gezinmekde olduğu görülmüş olmakla fi‘l-i katlin bir 
mikdar para mukabilinde bu ve hempaları tarafından vuku‘a getirilmesi ihtimali vârid-i 
hâtır olmakda ve Mosko Papa Döplos’a gelince bunun da 10 Temmuz sene [1]324 
gecesi hükûmet bahçesinde tertib edilen ziyafetde Dimitri Glastra irâd-ı nutuk ederken 
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“Kahrolsun Glastıra” diye bağırdığı bilâhare haber alınması ve ânifen de arz olunduğu 
vechile mûmâileyh Doktor Lefaki’nin kayınbiraderi Mişo Eşteriyo’nun da bunlarla pek 
ziyade dost olması haklarında şübheyi davet etmekde bulunmuşdur.
 Maa-hâzâ şimdilik elde medâr-ı ittihâm bir delil-i kat‘î mevcud bulunmadığı cihetle 
tarassudât teşdîd edilmeyerek arz olunduğu vechile taht-ı zanda bulunan kimseler 
Dedeağaç’a azîmet etdikleri zaman da orada kimlerle münasebetde bulundukları takib 
ve tahkik edilmek üzere isimleri mutasarrıflığa verilmişdir.
 Kasabanın ahvâl-i umumiyesi ve nazar-ı hükûmetde fikr-i mefsedetle maznûn 
bulunan eşhâs hakında icra edilen tarassudâtın neticesi şu suretle ta‘ayyün etdikden 
sonra mektub mündericâtına gelince: “Bunda Apostol Berika hakkında bir şi’me-i 
garaz mahsusdur. Fi’l-hakika Doktor Tanaş Berika Apostol Berika’nın kardeşi ve Eczacı 
Yorgi Berika’da oğlu olup bunların usulü dâ‘î-i şübhe ise de kendisi hakkında bir fikr-i 
mefsedet isnâdı doğru olamayacağı zannolunmakdadır. Zira mûmâileyh kardeşi ve 
oğlu olmak itibarıyla Tanaş ve Yorgi Berikalarla bittab‘ beraber imrâr-ı hayat etmekde 
ise de diğerleriyle oraca ülfeti olmadığı gibi mektub mündericâtı da bir çok nukât-ı 
nazardan yanlışdır.
 Evvel emirde vicdanını teskine muvaffak olamayan bir muhibb-i vatan imzasını 
gizlemez.
 Sâniyen: Amivea Sigorta Memuru Petridis Apostol Berika ile değil, kardeşi ve oğlu 
ile münasebetde bulunmuşdur. Bunun da sebebi Petridis’in Sofulu’ya vürûdundan 
evvel Eczacı Yorgi Berika işbu kumpanyanın acentesi olmasıdır. Nitekim şimdi de bu 
vazife yine mûmâileyh tarafından icra edilmekdedir.
 Sâlisen: Belediye Reisi Dimitro Glastra’nın Apostol Berika ile Petridis’e ihtarâtda 
bulunması sebeb-i katli olarak gösteriliyor. Halbuki Petridis Sofulu’ya Glastra’nın 
katlinden üç dört ay sonra gelmişdir. Binâenaleyh fikr-i acizâneme göre bu mektub 
mündericâtı karîn-i hakikat olsa bile hemen taharriyât icra etmek doğru olamaz. Zira 
netice-i taharriyâtda bir şey elde edilemezse işbu adem-i muvaffakiyet nüfuz-ı hükûmeti 
kesredeceği gibi âtiyende tarassudâtın akîm kalmasına sebeb olur. Binâenaleyh evvel 
emirde bu mektubun muharririni tahkik edip kendisinin hiçbir vechile meydana 
çıkarılamayacağı te’min edilerek daha fazla bir malumât alınmak ve bu esnada 
Atina’daki adresi tahkik edilecek olan çocukdan da istifade ederek kuvvetlice bir delil 
elde edilmek ve bununla beraber şiddetle tarassudâtda bulunmak daha muvâfık gibi 
mütâlaa olunmakdadır. Eğer fikr-i acizânem kabul buyurulursa Rumca mektubun aslının 
irsâli ve Atina’da bulunan Dimitro’dan sefarethâne vasıtasıyla mı yoksa buradan emin 
bir kimse bulup Atina’ya göndermek suretiyle mi tahkikât icrası münasib olacağının 
iş‘ârı, ikinci şık tercih edildiği hâlde masârıf-ı lâzımenin i‘tâsı iktizâ edeceği ve eğer 
hemen taharriyât icrası icab ediyorsa emr-i âlîlerine intizâr olunduğu ve ol bâbdaki 
tahrirât ile mektub suret-i mütercimesinin iadeten takdim kılındığı ma‘rûzdur.

Fî 23 Zilkade sene [1]327 ve fî 23 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 / [6 Aralık 1909]

Sofulu Kaymakamı
Ahmed Necati

**
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Edirne Vilâyeti
Mektubî Kalemi

926

Dahiliye Nezâreti’ne

Hulâsa: Sofulu’da Yunan propagandasıyla olan 
muhaberât-ı hafiye ve saireye dair

Nâzır beyefendi hazretleri

 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli ve sekiz yüz otuz beş numaralı tahrirât-ı 
mahremâne-i nezâret-penâhîleri cevabıdır. Sofulu’da bulunan Apostol Berika’nın 
Yunan propagandasıyla muhaberât-ı hafiyyesi ve Petridis nâmında bir Yunan zâbitinin 
celbiyle mütenekkiren bazı müesseselerde ifa-yı hizmet etdirilmesi keyfiyetine dair 
Hareket Ordusu Kumandanlığı’ndan tevdî‘ kılınıp irsâl buyurulan Rumca mektubun 
tercümesi suretinin leffiyle sebk eden tebligât-ı mahremâneye cevaben Sofulu 
Kaykamamlığı’ndan alınan tahrirât-ı mufassala leffen takdim kılınmış ve mezkûr 
kaymakamlıkdan ahîren alınan tahrirâtda da Sofulu Belediye Reisi Sâbıkı Dimitro 
Glastra katli gecesi ehibbâsından İstanbul’da Tatavla Rum Mektebi Müdürü Lidos 
Efendi’ye bir mektub yazdığı ve bu mektubda kendisinin husemâsından ve Sofulu’nun 
ahvâlinden ve kendisine tehdidi mutazammın olarak gönderilmiş olan bir mektubdan 
bahsolunduğunun bu kere istihbâr olunduğu ve fi’l-hakika böyle bir mektubla kendisinin 
tehdid edildiği evvelce haber alınarak evrakı taharrî etdirildiği hâlde bulunamadığı ve 
merkûmun Lidos Efendi’ye yazdığı mektub mündericâtının haber alındığı gibi kıymetli 
ifadâtı hâvî ise bunun elde edilmesi büyük bir muvaffakiyet te’min edeceği ve rivayete 
nazaran Lidos Efendi’nin bu mektubu maktûlün bir yâdigârı olmak üzere hıfz etmekde 
olduğu cihetle mûmâileyhin şimdiki memuriyetinin ve mahall-i ikametinin tahkikiyle 
mezkûr mektubun elde edilmesi lüzumu gösterilmiş olmakla iktizâsının icra ve inbâ 
buyurulması ma‘rûzdur, efendim.

Fî 28 Zilkade sene [1]327 ve fî 28 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 / [11 Aralık 1909] 

Edirne Valisi
Adil

**
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Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi

Şube 1

Edirne Vilâyeti’ne

Mahremâne 

     28 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli ve dokuz yüz yirmi altı rakamlı tahrirât-ı 
behiyelerine cevabdır.

 Sofulu Beledî Reisi Dimitro Glastra’nın keyfiyet-i katline dair Tatavla Rum Mektebi 
Müderrisi Lidos Efendi’den alınan malumâtı ve bazı ifadâtı hâvî Emniyet-i Umumiye 
Müdüriyeti’nden cevaben vârid olan tezkire-i mahremâne melfûfuyla beraber savb-ı 
vâlâlarına irsâl kılındı, efendim.

24 Kânûn-ı Evvel sene [1]325 / [6 Ocak 1910] 

DH. MUİ, 43-1/67
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Dimetoka Belediye Dairesi
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90412/44)

Dedeağaç Hapishanesi
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90418/17)
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DEDEAĞAÇ’A GİREN BULGAR KOMİTECİLERİN
 TÜRKLERE YAPTIĞI ZULÜMLER

2 Aralık 1912 günü Dedeağaç’a giren 150’yi aşkın Bulgar komitecinin 
şehirdeki Türkleri takip ve tahrike başladıkları, birçok kişiyi katlettikleri, 
gayrimüslim hanelerini bile Türklerin saklanmış olma ihtimaline karşı 

aradıkları, Katolik rahiplerine sığınan bazı Türkleri baskı yaparak kendilerine 
teslime mecbur ettikleri, istasyon civarındaki Türk mahallesinin tamamen 

yakıldığı, bu hadiseler gerçekleştikten sonra şehre giren Bulgar askerlerinin ise 
bazı ev,  fırın ve resmî dairelere el koyup kentte asayişi sağlamaya çalıştıklarına 

dair Benoit rahiplerinden St. Brinsnih’in mektubu 

Bâb-ı Âlî
Nezâret-i Hariciye

Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Tercüme Şubesi

Numara
465

 Dedeağaç’dan tarafımıza vuku bulan iş‘âra nazaran Teşrîn-i Sânî’nin on dokuzuncu 
günü akşamı Bulgar komitecilerinden yüz elli kişi tarih-i mezkûra kadar sükûn ve asayiş 
içinde bulunan şehr-i mezkûra pay-endâz-ı tecavüz olmuşlardır. Pek az mikdarda 
bulunan şehr-i mezkûr asâkir-i muhafazası Bulgar asâkir-i nizâmiyesinin vürûdlarına 
zâhib olarak şehri terk etmiş olduklarından komiteciler Türkleri takibe ve harekât-ı 
tahrikkârâne icrasına tasaddî etmişlerdir. Mikdar-ı maktûlîn tamamıyla bilinemiyor 
ise da pek çok olduğu zannediliyor. Komiteciler aileler nezdine giderek onlara iltica 
etmiş olan Türkleri cebren taleb etmişlerdir. Türklerden bazılarını nezdlerinde ihfâ 
eylemiş olan Katolik rahibleri komitecilerin tazyikât ve vahşiyâneleri üzerine bunları 
teslim etmeğe mecbur olmuşlardır. Bununla da iktifâ etmeyen komiteciler rahiblerin 
hânesine duhûl ederek hânenin her tarafını altüst etmişler ve rahiblere aid olan yüz 
aded Osmanlı lirasını ahz u gasb etmişlerdir. İstasyon civarında kâin Türk mahallesi 
ihrâk edilmiş sokaklarında günlerce tüfenk sesinden başka bir şey işidilmemişdir. 
Nihayet Bulgar asâkir-i nizâmiyesi vürûd ederek kendilerine mesken ittihâz etmek için 
hususî hânelere cebren dühul ve fırınları işgal etmişler emâkin-i resmiyeyi dahi zabt ile 
mehmâ-emken huzur ve asayişi iadeye çalışmışlardır. 

25 Kânûn-ı Evvel sene 1328 / [7 Ocak 1913]

Saint Benoit rahiblerinden 
Brinsnih

13

HR. TO, 545/77
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Dedeağaç Hükümet Konağı ile Bahçesi (İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90581/07)

Dedeağaç Hükümet Daireleri ve Bahçesinin Planı (İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90581/08)
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DEDEAĞAÇ’IN BULGARLARCA İŞGALİ SIRASINDA 
MÜSLÜMANLARA İNSANİ YARDIMDA BULUNAN YABANCI 

DEVLET YETKİLİLERİNE OSMANLI HÜKÜMETİNİN TEŞEKKÜRÜ

Dedeağaç’ın Bulgar komitecileri tarafından işgali ve yapılan mezalim esna-
sında bazı memurlar ile Müslüman ahaliyi koruyarak yaralıları tedavi ettirip, 

iaşelerine yardımcı olan Dedeağaç Rum Metropoliti Yovakim Efendi, Almanya 
ve Avusturya konsolos vekilleri ile okullarının yaralılar için hastahane olarak 
kullanılmasına tahsis eden İtalyan Mektebi Müdürü ve İtalyan Kız Mektebi 

Müdiresi’ne Osmanlı Hükümeti’nin takdir ve teşekkürlerini bildiren mektuplar 

Huzur-ı Sâmî-i Cenâb-ı Nezâret-penâhî’ye

 Dedeağaç’ın Bulgar eşkıya ve komitecileri tarafından İslâmları katl ve emvâlini 
nehb ü gâret ederek suret-i vahşiyânede işgali ve on gün kadar devam eden müddet-i 
hükûmet-i garîbe ve zâlimâneleri esnasında metropolithânede kendi dairesinde acizleri 
dahil olduğu hâlde yetmiş kadar memurînin ve Rum mekteblerine ilticâ eden bin kadar 
ahali-i İslâmiye’nin hayatlarını, ırz ve namuslarını muhafaza ile beraber emvâl ve eşyası 
nehb ü gâret edilip medâr-ı maişetden mahrûm kalan memurîn-i mûmâileyhimin emr-i 
iâşeleri ve eşkıya-yı merkûme yedine teslim edilmekliğim için üç defa vuku bulan 
müracaatlarda ve Belediye Kâtibi Hasan Efendi katlolunmak üzere iken hayatını 
tehlikeye ilkâ ederek müracaatlarını red ve Hasan Efendi’yi ölümden kurtarmak ve 
Bulgar asâkirinin vürûduna kadar acizlerini muhafaza hususunda Dedeağaç Rum 
Metropoliti Yovakim Efendi ile hânesinde haftalarca Livâ Muhasebecisi Süleyman Faik, 
Gümülcine Muhasebecisi Talat ve Belediye Tabibi Gani Beyler ile şehid-i muhterem 
Niyazi Bey merhumun hemşîresi ve mekteb muallimeleri ile aklâm efendilerinden 
ve polis ve jandarma efrâdından kırk kadar İslâmın hayatlarını ve ırz ve namuslarını 
Bulgar canavarlarına karşı muhafaza ile emr-i maişetlerini te’min eden mu‘teberândan 
Anastas Poltki Efendi’nin ve yine bir kısım memurîn ile ahali-i İslâmiye’yi hânelerinde 
muhafaza eden Almanya Devleti Konsolos Vekili Mösyö Rud, Avusturya ve Macaristan 
Devleti Konsolos Vekili Mösyö Berkülyan ile İtalyan Mektebi Müdürü Perlui’nin ibrâz 
etmiş oldukları insaniyet ve bu vesile ile Devlet-i Aliyye’ye karşı göstermiş oldukları 
hürmet ve muhabbet nezd-i sâmî-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerinde takdir buyuruldukda 
mûmâileyhimâ efendiler ile konsolosların ve Perlui’nin taltifleri menût-ı re’y-i 
fahîmâneleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 27 Mayıs sene [1]329 / [9 Haziran 1913]

Dedeağaç Mutasarrıfı
Abdülvehhâb Subhi

**
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Huzur-ı Sâmî-i Cenâb-ı Nezâret-penâhî’ye,

 Dedeağaç’ın Bulgar eşkıya ve komitecileri tarafından işgalinde Hilâl-i Ahmer 
nâmına belediye tarafından müesses hastahânede Kırcaali Muharebesi’nde mecrûh 
olup taht-ı tedavide bulunan elli kadar hastagânın erzâk-ı mu‘alecât ve âlât-ı cerrâhiye 
ve cerîha-i sargı ve pamukları kâmilen eşkıya-yı merkûme tarafından yağma edilmiş 
ve mecruhîn-i mûmâileyhim sefîl ve aç ve bî-ilaç kalmışlar iken Avusturya ve Almanya 
konsolos vekillerinin ve mu‘teberândan Poltki Efendi’nin madamları ile İtalyan Kız 
Mektebi Müdîresi Sör Martino ve Perliu ve hânesini bir sene müddetle hastahâneye 
meccânen terk eden İtalya Devleti tebaasından Mösyö Kofiçi, Bulgar eşkıya ve 
memurlarından hafî olarak beynlerinde bir komite teşkil ile mecruhîn-i guzâtın 
emr-i iâşelerini te’min ve Selanik’e adam gönderip, tedavilerine lâzım olan edviye 
vesairenin tedariki hususunda Bulgarlar’ın icra etmekde oldukları mezâlime rağmen 
bilâ-fütur ifa eyledikleri hidemât-ı insaniye cidden şâyân-ı takdir ve tahsin görülmüş 
ve keyfiyet huzur-ı sâmî-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerine arzedilmiş olmakla hidemât-ı 
mesbûkalarına mükafâten suret-i münasibede taltifleri menût-ı re’y-i fahîmâneleridir. 
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 27 Mayıs sene [1]329 / [9 Haziran 1913] 

Dedeağaç Mutasarrıfı
Abdülvehhâb Subhi

**
Dahiliye Nezâreti

Numarası: 912 

Hariciye Nezâret-i Celîlesi’ne

 Bulgar eşkıya ve komitecilerinin Dedeağaç’a duhûl ile harekât-ı bâğiyânede 
bulundukları sırada memurînden bazılarıyla ahali-i İslâmiye’nin ve hânelerinin 
muhafazası hususunda Almanya Devleti Konsolos Vekili Mösyö Rud, Avusturya 
ve Macaristan Devleti Konsolos Vekili Mösyö Berkülyan ile İtalyan Mektebi 
Müdîr[es]i Perlui’nin ibrâz-ı insaniyet eylemiş oldukları ve Hilâl-i Ahmer nâmına 
belediyece müesses hastahânede Kırcaali muharebesinde mecrûh olup, taht-ı tedavide 
bulunan elli kadar hastagân erzâk-ı mu‘âlecât ve âlât-ı cerrâhiye vesairesi kâmilen 
yağma edilmiş ve mecruhîn aç ve bî-ilâç bırakılmış iken mûmâileyhimâ vekillerin 
madamlarıyla Kız Mektebi Müdîresi Sör Martino’nun ve Perlui’nin ve hânesini bir 
sene müddetle hastahâneye meccânen terk eden İtalya Devleti tebaasından Mösyö 
Kofiçi’nin mecruhîn-i guzâtın iâşe ve tedavilerinde me’âsir-i insaniyetkârâne ibrâz 
eyledikleri hidemât-ı memdûha-i insaniye gösterdikleri Dedeağaç mutasarrıfı 
tarafından bildirilmekle şâyân-ı takdir ve tahsîn görülen şu muamelât-ı cemîlelerinde 
insaniyetkârâneden dolayı kendilerine nezâret nâmına beyân-ı teşekkürât edilmesinin 
sefâret-i müte‘allikasına tebliği menût-ı himem. 

29 Mayıs sene [1]329 / [11 Haziran 1913]
**
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Dahiliye Nezâreti
Kalem Numarası: 912

Adliye Nezâret-i Celîlesi’ne,

 Bulgar eşkıyası ve komitecilerinin Dedeağaç’a duhûl ile icra eyledikleri harekât-ı 
bâğiyâne esnasında Bulgar asâkirinin vürûduna kadar kendisi dahil olduğu hâlde bazı 
memurînin ve Rum mektebine ilticâ eden bin kadar ahali-i İslâmiye’nin muhafaza-i 
hayat ve namus ve te’min-i iâşesi hususunda Dedeağaç Rum Metropoliti Yovakim 
Efendi’nin ibrâz-ı me’âsir-i insaniyet ve fedakârî eylediği Mutasarrıf Abdülvehhâb 
Subhi Bey tarafından bildirilmekle mûmâileyh metropolitin muamele-i vâkı‘a-i 
sadakatkârânesinden dolayı nezâret nâmına kendisine beyân-ı takdir ve teşekkür 
edilmesinin Patrikhâneye tebliği menût-ı himem.

29 Mayıs sene [1]329 / [11 Haziran 1913]

**
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Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti

Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Aded 34236/405

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

Hulâsa: Dedeağaç’daki bazı zevâta 
Hükûmet-i Seniyye’nin teşekkürâtının tebliği

 Devletli efendim hazretleri

 Bulgar eşkıya ve komitecilerinin Dedeağaç’a duhûl ile harekât-ı bâğiyânede 
bulundukları sırada bazı memurîn ile ahali-i İslâmiye’nin ve hânelerinin muhafazasını 
ve mecruhîn-i guzâtın iâşe ve tedavileri emrinde Almanya ve Avusturya konsolos 
vekilleriyle zevcelerinin ve İtalya Mektebi Müdür ve Kız Mektebi Müdîresi’nin me’âsir-i 
insaniyetkârâne ibrâz eyledikleri Muhaberât-ı Umumiye Dairesi Birinci Şubesi’nden 
yazılan 29 Mayıs sene [1]329 tarihli ve 220 hususî numaralı tezkire-i aliyyelerinde 
bildirilmesiyle Almanya ve Avusturya ve İtalya sefâretlerine birer notice yazılarak 
mûmâileyhim tarafından ibrâz olunan âsâr-ı hayırhâhânenin Hükûmet-i Osmaniyyece 
bâ’is-i şükr ü memnuniyet olduğunun kendilerine tebliği temennî edilmiş idi. İtalya 
Sefâreti’nden alınan muhtıra-i cevabiyede mûmâileyhimden İtalyalı zevâta Hükûmet-i 
Seniyye’nin teşekkürâtı tebliğ edileceği beyân edildikden sonra İtalyalı ruhbânın bu 
hususdaki mesâî-i insaniyet-perverânelerinin Hükûmet-i Osmaniyyece mazhar-ı takdir 
buyurulmuş olmasından dolayı beyân-ı teşekkür olunmakdadır, efendim.

Fî 27 Receb sene 1331 ve fî 19 Haziran sene 1329 / [2 Temmuz 1913]

Hariciye Nâzırı Nâmına
Müsteşar 

(İmza)

**
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Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti

Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Aded

39303-794

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

Hulâsa: Dedeağaç Avusturya konsolosunun 
teşekkürâtı hakkında

 Devletli efendim hazretleri

 Bulgar eşkıya ve komitecilerinin Dedeağaç’a duhûl ile harekât-ı bâğiyânede 
bulundukları sırada bazı memurîn ile ahali-i İslâmiye’nin ve hânelerinin muhafazası 
ve mecrûhîn-i guzâtın iâşe ve tedavileri emrinde Almanya ve Avusturya konsolos vekil 
ve zevceleriyle İtalyan Mektebi müdür ve kız mektebi müdîresi tarafından ibrâz olunan 
me’âsir-i insaniyetkârânenin Hükûmet-i Seniyyece bâ‘is-i teşekkür ve memnuniyet 
olduğunun kendilerine tebliği Almanya, Avusturya ve İtalya Sefâretlerinden mukaddemâ 
iltimâs kılınması üzerine İtalya Sefâreti’nden cevaben alınan muhtıra mündericâtı 19 
Haziran [1]329 tarihli ve 405 numaralı tezkire ile nezâret-i celîlelerine iş‘âr kılınmışdı. 
Bu kere Dedeağaç Avusturya Konsolos Vekâleti’nden nezâret-i senâverîye yazılan 
mektubda: 

 Ahvâl-i hâzıra hasebiyle postaların uğradığı adem-i intizâmdan dolayı ol bâbda 
taraf-ı sefâretden vâki olan tebligât ancak 29 Teşrîn-i Evvel’de kesb-i ıttılâ‘ edildiği 
beyânıyla gerek mûmâileyh konsolos vekili ve gerek ailesi tarafından ifa-yı teşekkürât 
ve bi’l-cümle Osmanlılar hakkında perverde eyledikleri hissiyât-ı samîmâne izhâr 
olunarak ancak ikametgâhlarının adem-i müsaadesi hasebiyle hissiyât-ı insaniyetkârâne 
mihmân-nüvâzîlerinin dûçâr-ı felâket olmuş bulunan diğer Osmanlılar hakkında dahi 
arzuları vechile ibrâzına muvaffak olamadıklarından dolayı beyân-ı te’essüf edilmekde 
olmakla tezkire-i senâverî terkîm kılındı, efendim. 

Fî 27 Zilhicce sene 1331 ve fî 13 Teşrîn-i Sânî sene 1329 / [26 Kasım 1913]

Hariciye Nâzırı Nâmına
Müsteşar

(İmza)
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BATI TRAKYA’DAKİ BULGAR ZULMÜ HAKKINDA TAHKİKAT

Batı Trakya’yı ele geçirmek isteyen Bulgarların sınır boylarında milis kuvvetleri-
ne ateş açtıkları, buradaki Müslümanlara baskı yaparak silahlarını topladıkları, 

Türk ve Rum varlığını ortadan kaldırmak için Dimetoka ve Sofulu civarında 
katliam yaptıkları, durumu inkâr ve görmezlikten gelen Bulgar hükümeti ile 
teşebbüse geçilerek karma bir komisyon kurulmasına çalışılması gerektiği

Edirne Vilâyeti
Tahrirât Kalemi

Aded
Hususî: 386

Dahiliye Nâzırı Beyefendi Hazretlerine

 İstanbul Muhâfızı Cemal Beyefendi’ye şifre ile keşîde edilmek üzere Garbî Trakya 
Kuvâ-yı Millîye Müfettişi Sâmi imzasıyla tevdî‘ olunan bir telgrafnâmede hududlardan 
girerken Bulgarların milis efrâdı üzerine ateş ve gönderilen mükâleme memurlarını 
katletdikleri ve Palas Mıntıka Kumandanı Cemil Bey’le protokol tanzîm etmeleri 
lâzım gelirken bilâ-kayd u şart ilerleyeceklerini bildirerek o mıntıka dahilinde 
bir çok kan döküldüğü ve bu hâl devam eder ise milis efrâdında sabr u tahammül 
kalmayacağından, ileride hiç bir mes’ûliyet deruhde edemeyeceği bildirilmekdedir. 
Dimetoka Kaymakamlığı’ndan alınan diğer bir şifrede dahi Garbî Trakya’dan gelen 
milis kumandanlarının ifadelerine nazaran Bulgarların itilâfnâme ahkâmına riâyet 
etmeyerek elde etdikleri milislerin silahlarını zabt u müsâdereye kıyâm ve silah 
taharrîsi bahanesiyle ahali-i İslâmiye’ye cevr ü cefâ etdikleri ve eski hudud boyunda 
bazı köylere ateş verdikleri ve bu ahvâlden tedehhüş eden ahali-i mazlûmenin sefil 
ve perişan bir hâlde akın akın Gümülcine’ye, Dimetoka’ya doğru hicrete başladıkları 
iş‘âr olunuyor. Cereyân-ı hâl Bulgar Hükûmeti’nin değilse bile işgal memurlarının hâlâ 
cihân-ı İslâmiyete karşı öteden beri besledikleri gayz-ı şedîd ile hareket etdiklerini ifhâm 
etmekdedir. Bî-çâre mazlumîn-i İslâmiye’nin mütevâliyen çekdikleri, tahammülün çok 
fevkine çıkmışdır. Serî‘an Bulgarların itilâfnâme kavâ‘idine ric‘atlarını te’min edecek 
tedâbîre tevessül buyurularak, zavallı ahali-i İslâmiye’nin tahlîsini temennî eylerim 
efendim.

Fî 25 Zilkade sene [1]331 ve fî 13 Teşrîn-i Evvel sene [1]329 / [26 Ekim 1913]

Edirne Valisi
Adil

Bu hususda gayet şedîdü’l-meâl bir telgrafnâmeyi General Toşef’e ve 
Süleyman Askerî Bey’e yazdım. General Savof’a şifâhen şikâyet etdim. 

Yarın taraf-ı nezâret-penâhîlerinden Mösyö Toşef nezdinde şedîden 
teşebbüsâtda bulunulması ricâsıyla iade-i takdim.

Fî 14 Teşrîn-i Evvel sene [1]329 / [27 Ekim 1913]
Arz-ı mahsus

**

15
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Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Vilâyet-penâhî’ye

Medeniyetli Bulgar ne suretle Garbî Trakya kıt‘asını istila etdiklerine dair 
ihbârnâmemizdir.

 Devletli efendim hazretleri

 Evvelen: Rodop Balkan silsilesinin ve Akçahisar deresinin sâhilinde ve iki bin nüfus 
maârif-i fen ve san‘at ile hayli terakkî etmiş ve eski hükûmetimizde karyemiz Manderiçe 
nahiye merkezi nâmıyla yâd olunmakda idi. Karyemiz on iki şehr-i hâlin Bulgar 
komitecileri tarafından istila olunmuş, yevm-i mezkûrda komite reisleri olan Pançef 
Tenekeciyef, Aleksandriyef ve Hasırcıyef nâmında kimesnelerin taht-ı kumandasında 
olan beş yüz nefer, karyemizi muhâsara etmişler, komitelerden yüz iş neferi karyemize 
dahil olmazdan evvel karyemizin hey’et-i ihtiyâriyesi tarafından istikbâl olunmuş, 
bilâhare onlara öğlen yemeği dahi verildi. Bir saat istirâhat etdikden sonra, karyemizden 
bütün zenginleri istediler. Bazılarından yüz lira ve bazılarından beş yüz lira verilmesi 
icab etdiğini, vermedikleri takdirde kendi hayatları taht-ı tehlikede oldukları[nı] 
söylediler. Bunun üzerine karyemizin zenginlerinden olan Çiço oğlu Yani’den her ne 
kadar para istemişlerse de, parası bankada olduğunu söylemekle hemen komiteciler bî-
günah Remaderiçe’nin mesnedi olduğu hâlde dört parça kılıçla yere bırakdılar. Bunları 
gören ve hayatları zaten taht-ı tehlîkede oldukları emin olan ahali hemen davrandılar 
ve hayli zahmetle muhâsaralı olan karye[ye] bir yolcağız açmakla, ancak ahaliden 
ve evlâd-ı aileden beş yüz kişi kurtulabildi. Kalan ahali Bulgar komitecilerin eline 
düşmüş, papazlarımızdan dördü dahi zâlim olan hançerleriyle kesilmiş.
 
 Sâniyen: Plavin karyesinin istilası şehr-i hâl[in] on ikisinde Bulgar komitecilerin 
Nedelço, Nikola, Krankıl ve Roso taht-ı kumandasında olan yüz nefer komitecileri 
ile zabtolunmuş. Plavin karyesinin ahalisi müdâfa‘a etmeksizin ve hey’et-i ihtiyârîye 
yarım saat uzakda bulunan komitecileri istikbâl etdi. Karyemize vürûd eder etmezler 
kendilerine sofrada keçi çevirmesi verdiğimiz takdirde beğenmemişler ve bizden elli 
aded piliç tereyağlı istemişler. Havf ve heyecan içinde bulunan ahali hemen istediklerini 
getirdiler.
 
 Yemek yedikden sonra bize hediye olmak üzere ve yirminci asırda bulunduğumuz 
ve imtiyâz ile gelmiş oldukları hâlde ve kendilerini medeniyetli bilen Bulgarlar bizi on 
beş yaşından altmış yaşına kadar bütün erkek, mektebe gelmemiz lâzım olduğu[nu] 
söylediler. 
 
 Ahalimizden ekserîsi mektebe girdikden sonra, komitecilerden bir takımı 
karyemizde bulunan bütün bârgîr ve esterlerimizi topladılar. Bilâhare mektebde kalan 
diğer komiteciler bizden, yani karyemiz olan dokuz yüz nüfusdan ibaret on bin lira-yı 
Osmanî vermeniz icabâtdandır demesiyle, vermediğiniz takdirde başlarınız sokakda 
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sürülecek ve Plavin ahalisinden kimse kalmayacakdır. Biz bunları işitmekle cevabımız 
şundan ibaret idi. Karyemizde on bin lira bulunamaz, belki yüz lira kadar bulunabilir. 
İşte bu paraları ahaliden topladıkdan sonra ve kendilerini memnun etmemekle ahaliyi 
kılıç ve tüfenkler ile vurmağa ve saplamağa başladılar. Kesdikleri adamları gören ve 
bilâhare kaçan Malgerid oğlu Manol ifadesine nazaran orada iken Franko oğlu Paskal, 
Andon oğlu Dimitri, Todor oğlu Paskal, Dimitri oğlu Tanaş, Erkir oğlu Hristodoli ve 
orada o dakikada bulunan Yörükler-i Bâlâ karyesinden Kara Hüseyin Ağa’yı ve bâlâda 
zikretdiğimiz kimseleri fena ve zâlim bir suretde süngü ile süngülediler. İşte bu 
dakikada kurtulan kurtulmuşdur. Karyemizden hayatlarını kurtaran kırk kişidir. Kalan 
ahali Bulgar komitecilerin eline düşmüş. Yukarıda zikretdiğimiz dehşetler Kestânelik, 
Çekirdekli, Kozluca karyeleri dahi komiteciler tarafından muhâsara altında idi ve bu 
köylerden yani Çekirdekli karyesinden Papaz Dimitri’nin sol elini süngü ile kesdiler. 
Papaz oğlu Hristofor’un kulaklarını kesdiler. Bu köylerde bilâhare komiteciler[in] ne 
yapdıklarına dair haber yokdur. Fakat oradan kaçan Andon’un ifadesine nazaran hiç 
kimse kurtulamayacağına emindir. Yukarıda zikretdiğimiz kurâyı, her ne kadar Ortaköy 
Kasabası’nda sâkin olan muntazam askerin kumandanına müracaat etmişler ise[de], 
askerlerim yorgundur cevabın[d]a bulunmuşdur. İşte bu ahvâle karşı ve komitecilerin 
söyledikleri sözü yani Garbî Trakya kıt‘asında Türk ve Rum Milleti hiç bir suretde 
yaşayamayacak ve zâlimâne bir suretde onları itlâf edeceğiz sözü eski hükûmetimiz 
nazar-ı itibara alarak ve kurâmızda kalan evlâd-ı ailemizi iade edilmesi bâbında 
zât-ı âlîniz dahi muâvenetde bulunmanızı fakr u zarûretimize mebnî ve terk-i vatan 
etdiğimiz sözün feryadıyla niyaz ve istirhâm eyleriz.

Fî 16 Teşrîn-i Evvel sene [1]329 / [29 Ekim 1913] 

**

Manderiçe karyesinden
Apostol oğlu Dimitri

Dimitri Pavlidis
Panço oğlu Hristo

                                                                       
Çekirdekli’den

                          Panayot oğlu Nikola 
                Yorgi oğlu Kostaka  

Plavin’den
Tanaş oğlu Galikos
Malfrid oğlu Manol
Vaiç oğlu Panayot 
Tanaş oğlu Galikos

Kozluca’dan
Kostandi oğlu Apostol
Dimitri oğlu İstanbulî
Panayot oğlu Kostandi
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Edirne Vilâyeti
Tahrirât Kalemi

Aded
Hususî: 404

Umumî: 3314

Dahiliye Nâzırı Beyefendi’ye

 Dimetoka Yirmi Sekizinci Fırka Kumandanlığı’nın iş‘ârına atfen Dokuzuncu 
Kolordu Kumandanlığı’ndan alınan tezkirede Koşukavak köylerinden hicret etmekde 
olan ahali-i İslâmiye’ye Karatepe civarında Bulgarlar yetişerek, erkek ve kadın olmak 
üzere sekiz yüz kişi katletdikleri ve Plagon ve Livandike Rum köylerinin ahalisini 
de kâmilen katliâm eyledikleri bildirilmekdedir. Dimetoka Kaymakamlığı’ndan 
alınan telgrafnâmelerde dahi Bulgar kuvâ-yı işgaliyesine rehberlik eden çetelerin 
Derbend cihetlerinden hududu tecâvüz ederek Küçükderbend karşısındaki askerî 
karakolumuzun onbaşısı Bulgar askeri tarafından mükâlemeye davet olunarak arkadaşı 
Hasan ile beraber icâbet edilmesi üzerine Bulgar neferleri tarafından silahları alındığı 
ve Hasan’ın burnu ve kulağı kesilerek bırakıldığı ve Armudlu hizâsındaki karakola 
da Bulgarlar hücum ederek, oradaki efrâdı terk-i mevkî‘a icbâr eyledikleri ve bu 
hadisâtın tevlîd eylediği heyecan te’siriyle Hacıali ve Başkilise ahalisinin muhâcerete 
koyuldukları iş‘âr kılındığı gibi, Ortaköy’de dahi hilâf-ı ahd ve itilâf-ı harekâtdan hâlî 
kalmadıkları ve ezcümle hânelerin taharrîsi müsellah gördükleri ahali-i Müslimenin 
milisi oldukları bahanesiyle habs ve tazyîk edilmesi kapalı bulunan dükkânlar kırılarak 
derûnlarındaki eşyanın yağma ve müsâderesi ve on beş gün zarfında avdet etmeyen 
ahalinin emvâl ü eşyası müsâdere olunacağına dair resmen ilanât icrası gibi mezâlimde 
devam eyledikleri anlaşılmışdır. Kolordu Kumandanlığı’nın tezkiresinde katledildiği 
gösterilen sekiz yüz kişi mübâlağadan ârî değilse de iş‘ârât-ı vâkı‘a Bulgar çetecilerinin 
hissiyât-ı kindârâneden kurtulamayarak halkı bir vahşetle tecâvüzde devamlarının 
men‘ edilemediğini göstermekdedir. Muhafaza-i hukuk ve hayatı Hükûmet-i Seniyyece 
taahhüd olunmuş bir vazife-i mukaddese olan bu havali mazlumîn-i İslâmiye’nin 
istirahât ve masûniyetlerini te’min edecek tedâbîr-i şedîde ve mü’essireye bir an evvel 
tevessül buyurulmasını tekrar istirhâm eylerim, efendim. 

Fî 28 Zilkade sene [1]331 ve fî 16 Teşrîn-i Evvel sene [1]329 / [29 Ekim 1913]

Edirne Valisi
Adil

**
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Edirne Vilâyeti
Tahrirât Kalemi

Dimetoka Kaymakamlığı’nın 17/18 Teşrîn-i Evvel sene [1]329 tarihli telgrafnâmesi 
suretidir.

 Ada Nahiyesi’nin Nasûhbey karyesi nâmına şimdi alınan istimdâdnâmeye nazaran 
bugün Sofulu’ya giren Bulgar komiteleri Sofulu’da buldukları yüz kadar Müslüman 
muhaciri Belediye Dairesi’ne doldurmuşlar, içlerinden iki kızı tefrîk etmişler, ba‘dehû 
diğerlerini kapıdan birer birer çıkararak çoluk çocuk bakmaksızın kesmişlerdir. Yalnız 
dört kişi pencerelerden kendilerini atıp, firar ederek kurtulmuş ve Meriç’i gizli bir suretde 
geçip Nasuhbey karyesine gelmişlerdir. Nasuhbey ahalisi de hâl-i heyacândadır, asker 
taleb ediyorlar. Keyfiyet Fırka Kumandanlığı’na da yazıldı. 

**



7373

Sofulu Hamamı
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90418/21)

Sofulu Ayn-ı Hamidiye Çeşmesi
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90418/24)
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Edirne Vilâyeti
Tahrirât Kalemi

Suret

 Bizler Ortaköy Kazası’nda Alabayır karyesi ahalisinden olup, karyemiz ahalisi şehr-i 
hâl-i Rûmînin onuncu Perşembe gecesi hicret edip, bizler on hâne kadar karyede 
kaldık. On birinci Cuma günü biz üç kişi olduğumuz hâlde hayvanâtımızı toplamak 
üzere [Ala]bayır’a gitdik. Biz köyden ayrıldıkdan sonra otuz kadar Bulgar çetesi karyeyi 
sardılar. Karye derûnunda bulunan Hâfız Mustafa, Ali oğlu Hasan, Ali Çavuş, Koca 
Mustafa, Molla Ömer, Kurdoğlu Mustafa, Yusufoğlu İsmail, Deli Ahmed oğlu Mustafa 
ve mahdûmu, Kara İbrahim ve daha dört kişi ki bu on dört kişiyi toplayıp, mescide 
götürürler. Mescidde kollarını bağlayıp, Koca Mustafa’nın samanlığına kaparlarken 
Molla Ömer’in yanında bulunan on yaşında oğlunu salıverirler. Bu on dört kişiyi mezkûr 
samanlıkda ihrâk eylediler. Mahrûk on dört kişinin ve bizim ailelerimizin komiteler 
tarafından üzerleri aranır. Bulgarlar karyede bulunan hayvanâtı toplayıp, Arnavudköy 
istikâmetine müteveccihen giderler. Erkekleri yanan ailelerle bizim ailelerimiz karyede 
hasta yatmakda bulunan mahruk Molla Ömer’in zevcesinin yanına gidip, “Bizi soran 
olursa, Koşukavak tarafına doğru gidiyoruz” deyip ayrılırlar. Biz bu ahvâl-i fecî‘ayı 
[Ala]bayır’dan müşâhede eylediğimiz gibi akşam karanlığından sonra karyeye gidip, 
yanan on dört kişinin cesedlerini aynen gördük. Koşukavak cihetine giden ailenin ne 
oldukları mechûl olmakla beraber bizler de yalınayak on ikinci Pazar gecesi hudud-ı 
Osmanî dahiline gelebildik. Asker veya çete efrâdından olup olmadıkları mechûlümüz 
bulunan otuz kadar Bulgarın revâ gördükleri işbu vukuâtı arz u beyâna ictisâr eyleriz. 
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 17 Teşrîn-i Evvel sene [1]329 / [30 Ekim 1913]

              Alabayır karyesinden  Alabayır karyesinden
  Mahrûk Hâfız Mustafa oğlu Osman Ali oğlu Halil

**
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Edirne Vilâyeti
Tahrirât Kalemi

Aded
Hususî: 428

Umumî: 3494

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

 İpsala Kaymakamlığı’ndan vâki olan iş‘âra atfen Gelibolu Mutasarrıflığı’ndan 
alınan telgrafnâmeye nazaran Ferecik civarı ahalisinden oldukları maznûn bazı çeteler 
tarafından Vakıfköyü önünde altı Müslüman yakalanarak, üçünün şehîd ve birinin cerh 
edildiği Kaldırkoz Kayık mevkiinde toplanan ahali üzerine de hücum ve tecâvüz vuku 
bularak bir esir zevcesi ağır suretde göğsünden ve Hasan nâmında biri de Meriç’in 
sol sâhilinde ayağından yaralandığı ve bunlar arasında taşla Meriç’e atılıp boğulanlar 
da bulunduğu ve uzaklardan işidilen silah seslerine ve görülen dumanlara nazaran 
henüz tafsilâtına ıttılâ‘ hâsıl olamayan daha bazı taarruzâtın vuku‘u maznûn ve 
mahsûs idüğü anlaşılmış ve Sarıcaali karyesi önünde dahi Bulgar çeteleri görülmekde 
olup, Osmancık’dan firaren gelen bir çocuğun ifadesine nazaran karye-i mezkûre 
ahalisinin bir camiye toplanıp içlerinden dördünün göz önünde boğazlandığı ve 
Kışlak karyesinden gelen bir diğerinin ifadesine göre dahi hicret etmekde olan ahalinin 
yolda Bulgarlar tarafından ihâta edildiği haber alınmışdır. Ada Nahiyesi’nin Nasûhbey 
karyesi nâmına alınan istimdâdnâmeden bahisle Dimetoka Kaymakamlığı’ndan vârid 
olan telgrafnâmede dahi Sofulu’ya giren Bulgar komitelerinin yüz kadar Müslüman 
muhacirîni belediye dairesine habs ve içlerinden iki kızı tefrîk ederek mütebâkîsini 
daireden birer birer çıkarıp kesdikleri ve yalnız pencerelerden atlayıp firar eden dört 
kişinin kurtulabildiği ve Meriç’i gizli bir suretde geçip Nasûhbey karyesine gelen bu 
dört kişinin ahvâli nakletmesi üzerine ahalinin heyecânına geldiği bildirilmekdedir. 
Vilâyetçe hudud karakollarının takviyesi ve çetelerin taarruzâtına karşı kuvâ-yı zâbıta 
sevkiyle def‘ ve tenkîlleri esbâbının istikmâli zımnında ittihâzı lâzım gelen tedâbîre 
tevessül edilmiş ise de ferdâ-yı sulh ve itilâfda çeteleri piş-dâr ederek ilerleyen Bulgar 
asâkir-i muntazamasının mezâlim-i vâkı‘ayı men‘ etmemesi hüsn-i münâsebât-ı hem-
civarîyi te’min eden nezâket-i siyasiye ile kâbil-i te’lîf olamadığı gibi buradaki efkâr-ı 
umumiye üzerinde de sû’-i te’sirât îkâ‘ından hâlî kalmadığından ahvâl-i mesrûdeye 
serî‘an nihayet verilmesi zımnında icab edenler nezdinde teşebbüsât-ı mü’essire ve 
müsmirede bulunulması tekrar ve ehemmiyetle mütemennâdır, efendim.

Fî Gurre-i Zilhicce sene [1]331 ve fî 19 Teşrîn-i Evvel sene [1]329 / [1 Kasım 1913]

Edirne Valisi
Adil

**
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Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi

1547

Hulâsa: Bulgarların işgal etdikleri arazide ahali-i İslâmiye’ye 
karşı vuku‘u bildirilen mezâlimin aslı olmadığına dair.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

 Devletli efendim hazretleri

 Teşrîn-i Evvel’in on dördüncü günü Küçükderbend’deki hudud postasına yetmiş 
kadar müsellah Bulgar tarafından hücum edilerek efrâddan üçünün eşkıya tarafından 
götürüldüğü ve ikisi gâib olup, birinin de burnu kesilmiş olduğu ve yevm-i mezkûr 
gecesinde müsellah bir Bulgar çetesinin Semertepe Karakolu’nu abluka etdikden 
sonra ilerlediği ve Bulgarların işgal etmekde oldukları karyelerde İslâm ve Rum ahaliye 
karşı icra-yı zulmetmekde bulundukları ve Plahon, Çekirdekli, Manderiçe, Kozluca 
ve Akalan karyeleri Rumlarının da diğer mahallere ilticâ etdikleri ve Koşukavak 
köylerinden hicret etmekde olan ahali-i İslâmiye’den sekiz yüz kişinin Bulgar çeteleri 
tarafından katledilmiş oldukları 16 Teşrîn-i Evvel sene [1]329 tarihiyle Karargâh-ı 
Umumî-i Erkân-ı Harbiye Riyâseti’nden çekilen telgraflarda bildirilmesi üzerine Sofya 
Sefâret-i Seniyyesi vesâtatıyla teşebbüsât-ı serî‘a ifası Hariciye Nezâret-i Celîlesine 
izbâr kılınmışdı. Teşebbüsât-ı vâkı‘a üzerine Başvekil Mösyö Radoslavof tarafından 
Sefâret-i Seniyye’ye Hariciye Nezâreti Başkâtibi Mösyö Basarof bi’l-i‘zâm tecâvüzât-ı 
mezkûrenin asl ve esası olmadığını ve Hükûmet-i Seniyyece arzû edildiği takdirde 
izhâr-ı hakikat için bir muhtelit komisyon teşkiline Bulgar Hükûmeti’nin müheyyâ 
bulunduğu maamâfih Sofulu’ya bir bölük jandarma gönderildiği gibi oralarda takrîr-i 
asayiş için daha sair icab eden tedâbîri ittihâzda kusûr edilmeyeceğini tebliğ eylemiş 
olduğu Sefâret-i müşârunileyhânın iş‘ârına atfen nezâret-i müşârunileyhâdan bu kere 
bâ-tezkire-i cevabiye bildirilmiş ve keyfiyet Harbiye Nezâret-i Celîlesi’ne de yazılmış 
olmakla ifa-yı muktezâsına himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm 
olundu, efendim.

Fî 2 Muharrem sene [1]331 - Fî 19 Teşrîn-i Sânî sene [1]329 / [2 Aralık 1913]

Sadrıazam nâmına
Müsteşar

Emin

**
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Dahiliye Evrak Kalemi

Edirne Mukayyidine Suâl

 Fî 19 Teşrîn-i Sânî sene [1]329 / [2 Aralık 1913]
 Koşukavak köylerinden hicret etmekde olan İslâmların suret-i katliyle Sofulu ve 
Ortaköy Kazalarında Bulgar çetelerinin irtikâb etdikleri fecâyi‘a dair olan 404 ve 
417 ve 418 ve 422 numaralı muharrerâtın Kalem-i Mahsus’da ve Bulgar çetelerinin 
bir İslâm çobanını katl ve diğer iki Hırıstiyan çobanı da sürüleriyle beraber hudud 
haricine çıkarıldığına ve Havva Hatun nâmında bir kadını da cerh etdiklerine dair olan 
410 ve 415 ve 434 numaralı muharrerâtında Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nde ve 
Bulgarların mezâliminden firar ederek Memâlik-i Osmaniyye’ye ilticâ eden Rumların 
Anadolu vilâyâtında iskânları hakkındaki 451 ve 456 numaralı muharrerât dahi 
Muhacirîn ve İskân-ı Aşâyir Müdüriyeti’nde idüğü ma‘rûzdur, fermân.

Fî 20 Teşrîn-i Sânî sene [1]329 / [3 Aralık 1913]
(İmza)

**
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Edirne Vilâyeti
Tahrirât Kalemi

Aded
Hususî: 626

Umumî: 5205

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

 Kalem-i Mahsus Müdüriyeti ifadesiyle vârid olan 27 Teşrîn-i Sânî sene [1]329 
tarih ve beş yüz on dört numaralı tahrirât-ı aliyye-i nezâret-penâhîleri cevabıdır. 
Bulgarların Garbî Trakya’yı işgal etdikleri esnada Bulgaristan Hükûmeti’nin hilâfı 
hakkındaki te’minâtına rağmen gerek Rumlar ve gerek Müslümanlar hakkında bir 
hayli mezâlim îkâ‘ eyledikleri muhakkak olduğundan bu bâbda tedkikât icrası 
için muhtelit bir komisyon teşkili hakkındaki teklîfin kabulüyle hilâf-ı ahd ve itilâf 
vuku‘a getirilen ahvâlin tavazzuh etmesi muvâfık ve mûcib-i fâide görüldüğünden ve 
maamâfih bu husus hakkında mahallî ve mevzû‘ bazı tedkikât icrası için İstanbulca 
Birinci Kolordu Kumandanlık Yâver-i Harbi’nin Ortaköy ve Koşukavak havalisine i‘zâm 
olunduğu da tahattur edildiğinden eğer tahkikât-ı vâkı‘a kâfî olmayıp da yeniden bir 
muhtelit komisyon teşkili karîn-i tasvîb-i âlîleri olursa ol suretle teşebbüsât-ı lâzımede 
bulunulması menût-ı re’y-i sâmî-i nezâret-penâhîleridir, efendim. 

Fî 15 Muharrem sene [1]332 ve fî 1 Kânûn-ı Evvel sene [1]329 / [14 Aralık 1913] 

Edirne Valisi
Adil

DH. KMS, 2-1/29
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GÜMÜLCİNE HÜKÜMET-İ MUVAKKATESİ’NDE GÖREVLİ 
MEMURLARIN GEÇMİŞ MAAŞLARININ ÖDENMESİNİ İSTEDİKLERİ

Osmanlı Hükümeti tarafından Dersaadet’e çağrılan İskeçe Müddeî-i Umumî 
Muavini Zakir, Gümülcine Bidayet Mahkemesi Başkâtibi Ahmed Nuri ve Zabıt 

Kâtibi İsmail Efendi’nin, Gümülcine Hükümet-i Muvakkatesi’nin teşekkülü 
esnasında görev almalarından dolayı Dersaadet’e gelemedikleri ve bundan 

da Osmanlı Hükümeti’nin haberi bulunduğunu bildirerek geçmiş maaşlarının 
ödenmesini istedikleri

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi

Adliye ve Mezâhib Nezâret-i Celîlesi’nin 3180/541 numaralı tezkiresinin suretidir.

 Sene-i hâliye Teşrîn-i Evvel’i zarfında Dersaâdet’e gelmiş olan İskeçe Müdde‘î-i 
Umumî Muâvini Zâkir ve Gümülcine Bidâyet Mahkemesi Başkâtibi Ahmed Nuri ve 
Zabıt Kâtibi İsmail Efendiler tarafından i‘tâ edilen istid‘ânâmelerde şimdiye kadar 
Dersaâdet’e gelememeleri Gümülcine Hükûmet-i Muvakkatesi’nin mâni olmasından 
ileri geldiği ve maa-hâzâ te’ehhur-ı azîmetleri de Hükûmet-i Seniyye’nin malumât 
ve müsaadesine mukârin bulunduğu iddia ve ifade-i vâkı‘alarını mü’eyyid bazı 
evrak da ibrâz olunmuş ise de ahvâl-i harbiye hasebiyle Dersaâdet’e veya vilâyât-ı 
Osmaniyye’den birine gelmiş veya gelecek olan Rumeli memurîni maaşâtının ba‘de-
mâ suret-i tesviyesini tedkik etmek üzere irâde-i aliyye-i fahîmâneleri mûcebince 
Maliye Nezâreti’nde teşekkül eden komisyonca Teşrîn-i Evvel’den sonra gelenlere 
maaş verilmemesi kararlaşdırılarak netice-i mukarrerât nezâret-i müşârunileyhâdan 
huzur-ı sâmî-i cenâb-ı Sadâret-penâhîlerine arz u takdim olunup her ne kadar bu karar 
henüz tasdik-i âlîye iktirân etmemiş ise de bilâhare verilen maaşâtın istirdâdına mahal 
kalmamak üzere karar-ı mezkûr tasdike iktirân edinceye kadar Teşrîn-i Evvel’den sonra 
gelen ve müracaat edenlerin taleb eyledikleri maaş-ı istihkâklarının te’hir-i tesviyesi 
nezâret-i müşârunileyhâca iltizâm olunmasından nâşi mûmâileyhimin taleb eyledikleri 
maaşların tesviyesi cihetine gidilememekde bulunmuşdur.

 Gümülcine’de kalan bazı memurîn tarafından vaktiyle Dersaâdet’de isbat-ı vücud 
edememelerinden nâşi mağduriyetlerine meydan verilmemesi hakkında Garbî Trakya 
Fevkalâde Kumandanlığı’na verilip bir vesika olmak üzere mûmâileyhimden Zâkir Efendi 
tarafından ibrâz edilen istid‘ânâme üzerine mezkûr kumandanlık vekâletinden yazılan 
şerhde Garbî Trakya’da müstahdem memurînin hiç bir suretle mağdur edilmeyeceği 
ve Dersaâdetçe de bu hususun nazar-ı ehemmiyete alındığı gösterilip halbuki 
nezâret-i acizîyece bu bâbda malumât olmadığı cihetle komisyonun karar-ı ma‘rûzu 
tasdik-i âlîye iktirân etdiği hâlde bunların şu müracaatlarına müsaid olmayacağına ve 
mûmâileyhimin iddiaları vechile avdetleri Hükûmet-i Muvakkatece te’hir edildiği ve 
buna Hükûmet-i Seniyyece de müsaad[e] buyurulmamış olduğu takdirde müsted‘îlerle 
emsali müstesna bir vaziyetde kalmış bulunacaklarına göre kendi ellerinde olmayan bir 
sebeble Teşrîn-i Evvel’den sonra gelmiş olmaları istihkâklarının adem-i tesviyesini icab 
etdirmeyeceği tabiî görünmekde olduğundan Gümülcine memurlarının Hükûmet-i 
Muvakkete tarafından te’hir-i avdetlerine Bâbıâlice malumât olup buna müsaade 
buyurulmuş ise müracaatları tarihine kadar maaşlarının bi’l-istisna i‘tâsı lâzım gelip 

16
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gelmeyeceğinin tayin ve emr u iş‘ârına müsaade-i aliyye-i cenâb-ı Sadâret-penâhîleri 
şâyân buyurulmak bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fî 8 Safer sene [1]332 ve fî 24 Kânûn-ı Evvel sene [1]329 / [6 Ocak 1914]

Aslına mutâbıkdır
Sadâret

Tahrirât Dairesi Müdüriyeti
(İmza)

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne yazılan  29 Kânûn-ı Evvel sene [1]329 tarihli tezkiresi-
nin melfûfudur.

**
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Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi

Aded
1756

İskeçe Müddeî-i Umumî Muâvini Zâkir Efendi’nin 
rüfekâsı maaşı hakkında melfûf/1

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

 Devletli efendim hazretleri

 Sene-i hâliye Teşrîn-i Evvel’i zarfında Dersaâdet’e gelmiş olan İskeçe Müdde‘î-i 
Umumî Muâvini Zâkir ve Gümülcine Bidâyet Mahkeme Başkâtibi Ahmed Nuri ve 
Zabıt Kâtibi İsmail Efendilerin Gümülcine Hükûmet-i Muvakkatesince vuku bulan 
mümân‘ata binâen şimdiye kadar Dersaâdet’e gelememiş olduklarını ve bu da 
Hükûmet-i Seniyye’nin malumât ve müsaadesine mukârin bulunduğunu beyân ve 
iddia ve ifade-i vâkı‘alarını mü’eyyed bazı evrak dahi ibrâz eylemişler ise de bu bâbda 
nezâretçe malumât olmadığından bahs ile mûmâileyhimin taleb etdikleri maaşlar 
hakkında istizân-ı muameleyi hâvî Adliye Nezâret-i Celîlesi’nden vârid olan 24 Kânûn-ı 
Evvel sene [1]329 tarihli ve 541 numaralı tezkirenin sureti leffen savb-ı âlîlerine irsâl 
kılınmakla münderecâtına nazaran nezâret-i celîlelerince olan malumâtın iş‘ârına 
himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı, efendim.

Fî 13 Safer sene [1]332 - Fî 29 Kânûn-ı Evvel sene [1]329 / [11 Ocak 1914]

Sadrıazam nâmına
Müsteşar

Emin
**
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Dahiliye Nezâreti
Evrak-ı Umumî Numarası: 

1756

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

 29 Kânûn-ı Evvel sene [1]329 tarihli ve 1756 numaralı tezkire-i sâmiye-i 
fahîmânelerine cevabdır.

 Gümülcine Hükûmet-i Muvakkatesince vuku bulan mümân‘ata binâen şimdiye 
kadar Dersaâdet’e gelemediklerini ve bu da Hükûmet-i Seniyye’nin malumât ve 
müsaadesine mukârin bulunduğunu beyân etdikleri Adliye Nezâreti’nden bildirilen 
İskeçe Müdde‘î-i Umumî Muâvini Zâkir ve Gümülcine Bidâyet Mahkemesi Başkâtibi 
Ahmed Nuri ve Zabıt Kâtibi İsmail Efendilerin ifade-i vâkı‘aları hakkında icra etdirilen 
tahkikât neticesinde Gümülcine’de Hükûmet-i Muvakkate teşekkül etdiği sırada 
mûmâileyhimâ orada bulunarak görülen lüzum üzerine hükûmet-i mezkûrenin hitâm-ı 
vazifesine kadar Hükûmet-i Muvakkate’nin takdir etdiği maaş ile istihdâm olundukları 
anlaşılmış ve bunların Hükûmet-i Muvakkate’nın tarih-i teşekkülüne kadar Dersaâdet’e 
gelmemeleri esbâbı mechûl bulunmuş olmakla ol bâbda.

9 Kânûn-ı Sânî [1]329 / [22 Ocak 1914]

DH. KMS, 13/12
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DEDEAĞAÇ RUM METROPOLİTİNİN TALTİFİ

Dedeağaç Rum Metropoliti Yovakim Efendi’nin, Bulgarların Dedeağaç’ı 
işgalleri esnasında Müslüman ahalinin muhafazası ve iaşelerinin temini 

hususlarında gösterdiği insanî hizmetleri sebebiyle Mecidî Nişanıyla 
taltif edilmesi

Adliye ve Mezâhib Nezâreti
Mezâhib Müdüriyeti

Aded
29

Hulâsa: Muamele-i sadâkatkârânesinden dolayı 
Dedeağaç metropolitine beyân-ı takdirât edilmesi hakkında

Rum Patrikliği Cânib-i Vâlâsı’na

 Rütbetli efendim hazretleri

 Bulgar eşkıyası ve komitecilerinin Dedeağaç’a duhûl ile icra eyledikleri harekât-ı 
bâğıyâne esnasında Bulgar asâkirinin vürûduna kadar kendisi dahil olduğu hâlde bazı 
memurînin ve Rum mektebine ilticâ eden bin kadar ahali-i İslâmiye’nin muhafaza-i 
hayat ve namus ve te’min-i iâşesi hususunda Dedeağaç Rum Metropoliti Yovakim 
Efendi’nin ibrâz-ı me’ser-i insaniyet ve fedâkârî eylediği Mutasarrıf Abdülvehhab Subhi 
Bey tarafından bildirilmiş olduğundan mûmâileyh metropolitin muamele-i vâkı‘a-i 
sadakatkârânesinden dolayı Dahiliye Nezâret-i Celîlesi nâmına kendisine beyân-ı 
takdir ve teşekkür edilmesinin savb-ı vâlâlarına tebliği nezâret-i müşârunileyhâdan 
bâ-tezkire izbâr olunmuş ve fi’l-vâki mûmâileyhin beyân edilen hâl u hareketi rüesâ-
yı rûhâniyeden her vakit me’mûl ve muntazır bulunan me’ser-i sadâkat ve hasafete 
muvâfık olarak sezâvâr-ı tahsîn görünmüş olmakla ifa-yı icabına himmet buyurulması 
siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı, efendim.

Fî 9 Receb sene [1]331 ve fî 1 Haziran sene [1]329 / [14 Haziran 1913]

Adliye ve Mezâhib
Nâzırı Vekili

**
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Dahiliye Nezâreti
Evrak-ı Umumî Numarası: 

1756

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

 29 Kânûn-ı Evvel sene [1]329 tarihli ve 1756 numaralı tezkire-i sâmiye-i 
fahîmânelerine cevabdır.

 Gümülcine Hükûmet-i Muvakkatesince vuku bulan mümân‘ata binâen şimdiye 
kadar Dersaâdet’e gelemediklerini ve bu da Hükûmet-i Seniyye’nin malumât ve 
müsaadesine mukârin bulunduğunu beyân etdikleri Adliye Nezâreti’nden bildirilen 
İskeçe Müdde‘î-i Umumî Muâvini Zâkir ve Gümülcine Bidâyet Mahkemesi Başkâtibi 
Ahmed Nuri ve Zabıt Kâtibi İsmail Efendilerin ifade-i vâkı‘aları hakkında icra etdirilen 
tahkikât neticesinde Gümülcine’de Hükûmet-i Muvakkate teşekkül etdiği sırada 
mûmâileyhimâ orada bulunarak görülen lüzum üzerine hükûmet-i mezkûrenin hitâm-ı 
vazifesine kadar Hükûmet-i Muvakkate’nin takdir etdiği maaş ile istihdâm olundukları 
anlaşılmış ve bunların Hükûmet-i Muvakkate’nın tarih-i teşekkülüne kadar Dersaâdet’e 
gelmemeleri esbâbı mechûl bulunmuş olmakla ol bâbda.

9 Kânûn-ı Sânî [1]329 / [22 Ocak 1914]
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 Dedeağaç ünvânıyla metropolit olmayıp Dedeağaç ahali-i Hıristiyaniyesi bâ-berât-ı 
âlîşân İnöz ünvânıyla malum metropolitlik idare-i rûhâniyesi tahtında idüğü.

 Halâs edilen zevât Dedeağaç Hükûmet-i Seniyyesi’nin kâffe-i memuruyla beraber 
ol sırada Dedeağaç’ında bulunmuş olan vali-i vilâyet dahil olduğu hâlde ahali-i 
İslâmiye’den yalnız tezkire[de] zikrolunduğu gibi, bin kişiden ibaret olmayıp 3.564 
nüfusdan ibaret bulunduğu.

 Üçüncü Osmanîsi vardır.
**
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Dahiliye Nezâreti

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

10 Şubat sene [1]329 [23 Şubat 1914]

 Dedeağaç Rum Metropoliti Yovakim Efendi’nin muhârebe-i zâ’ile esnasında ahali-i 
İslâmiye’nin muhafaza ve te’min-i iâşesi hususunda müşâhid olan hidemât-ı hüsn ü 
insaniyetkârânesine binâen ikinci rütbeden bir kıt‘a Mecîdi nişân-ı zîşânıyla taltifi 
tensîb kılınmış olmakla icra-yı icabı menût-ı müsaade-i sâmiye-i fahîmâneleridir. Ol 
bâbda. 

DH. KMS, 15/17
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OSMANLI DEVLETİ’NİN TAKİP ETTİĞİ BATI TRAKYA SİYASETİ
Osmanlı Devleti’nin takip ettiği Batı Trakya siyasetinin, Bulgaristan 

hakimiyetindeki Batı Trakya’dan zorla gönderilen veya kendi istekleriyle 
göç etmek isteyen Müslüman veya gayr-i müslimlerin kesinlikle kabul 

edilmemesi şeklinde olduğu, Edirne’den sebepsiz yere göç eden 
Rumların ise İstanbul ve Anadolu’ya gitmelerinin engellenerek 

memleketlerine dönüşlerinin sağlanması gerektiği

Emniyet-i Umumiye Tahrirât Kalemi
811 / 156

İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’ne 

 Bulgaristan Hükûmetince Garbî Trakya’dan çıkarılmakda ve bilâ-sebeb Edirne 
Vilâyeti’nden hicret etmekde olan Rumların İstanbul’a gelmekde ve Anadolu’ya 
dağılmakda oldukları anlaşıldığından ve bunlardan Garbî Trakyalıların Memâlik-i 
Osmaniyye’ye kabulleri muvafık olamayacağı gibi Edirne’den bilâ-sebeb hicret 
edenlerin İstanbul’a gelmeleri ve Anadolu’ya yayılmaları mehâzir ve müşkilâtı mûcib 
olacağından Garbî Trakya’dan gelenlerin kat‘iyyen kabul edilmeyerek hudud haricine 
ihracı ve Edirne Vilâyeti’nden geleceklerin de nesâyih ve vesâyâ-yı lâzıme ifasıyla 
memleketlerine iadesi ve avdet etmek istemeyenlerin de harice çıkarılması lüzumu 
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nden emr u iş‘âr buyurulmuş olmakla tebliğ-i keyfiyet 
olunur, efendim.

Fî 8 Kânûn-ı Sânî sene [1]329 / [21 Ocak 1914]
***

18

DH. EUM. MTK, 68/38
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Dahiliye Nezâreti
Edirne Vilâyeti’ne 

Şifre

 Garbî Trakya’dan İslâm ve Hıristiyan birçok eşhâsın dahil-i vilâyete hicret etmeği ve 
yerleşmeği kolay bularak bu tarafa gelmekde oldukları haber veriliyor.

 Şu hâl takib etdiğimiz siyasete mugâyir bulunduğundan, bu suretle o havaliden 
gelen Müslim ve muhacirînin kat‘iyyen kabul edilmemesi mütemennâdır.

4 Mart [1]330 / [17 Mart 1914]

DH. KMS, 18/3
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BULGARLARIN İSKEÇE’DE 
MÜSLÜMANLARA YAPTIKLARI MEZALİM

İskeçe’nin Şahin, Sinikova ve Elmalıca köylerinin Bulgarlar tarafından silah 
arama bahanesiyle defalarca abluka edilip Müslüman ahaliye eziyette 

bulunulduğu ve Darıdere’ye de yine bu maksatla asker gönderildiğinin haber 
alındığı; asıl maksadın Müslümanları göçe zorlayarak yerlerine Anadolu ve 

Makedonya’dan gelen Bulgarların yerleştirilmesi olduğu; bu mezalimin 
önlenmesi için Bulgaristan Hükumeti nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması

 İskeçe’nin: 

 Şahin, Sinikova, Elmalıca karyelerinde silah taharrîsi bahanesiyle asker tarafından 
abluka edilerek yapmakda oldukları zulüm nihayet dereceyi bulduğundan dolayı, 
artık tahammül edemeyen Fahri Efendi dört nefer refîki ile firar ederek, dağlardan 
Gümülcine’ye ilticâ edebilmişlerdir. Fahri Efendi’nin familyasını üç defa meydanda 
darb ve türlü türlü işkenceler yapılarak, silahların ve mitralyözlerin nerde olduklarını 
ve herhâlde mevkîlerinin söylenmesini, söylemediği hâlde tekrar darb edilip, telef 
edileceğini söylemişler ve bir cevab alamayınca tekrar fena hâlde darb edilmiş 
ba‘dehû kadın, zâbitân yanına getirilmiş, orada da tüfenk ile darb edildikden sonra 
kadın bırakılmışdır. Fahri Efendi’nin asker tarafından katledileceğini ve burada 
bulunmamasını ihbâr eder. Şâhin ablukasının kaldırılması için yüz lira taleb etmişlerse 
de verilmemiş olduğundan tekrar taharriyâta başlanmış, Darıdere Kazası’na da bir 
tabur gönderilmiş, orada taharriyât yapılacağı söylenmekdedir. Sinikova ve Şâhin’de 
yedi kadının namusuna tecâvüz edilmiş ve karyeler ahalisi hemen umum denilecek 
derecede Balkanlara firar etmişlerdir. Asker, ahaliyi tavşan avlar gibi avlamakdadır. 
Hatta üç Müslüman mecrûh olarak Şahin’de yatmakdadır. Bu abluka için Gümülcine 
kumandanı emir vermişdir. Zâbitân ve askerlerden alınan malumâta nazaran ora 
ahalisini zulüm ile tehdid ederek hicrete mecbur etmek ve oralarının ehemmiyet-i 
mevkiiyesine binâen Makedonya ve Anadolu’dan gelen muhacirleri iskân etdirmek 
fikrini beslemekde oldukları söyleniyor. Artık oralarda yapılan zulümlere karşı İslâmlar 
oturamayacak dereceye gelmiş ve perişan olmuşlardır. 

 Sofya Sefîri Fethi Beyefendi birâderimizin nazar-ı dikkati celb buyurulmak ricâsıyla 
Talat Beyefendi birâderimize takdim olunur.

Fî 13 Şubat sene [1]330 / [26 Şubat 1915]

(İmza)

**
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Sofya Sefîri Fethi Beyefendi Hazretleri’ne

 İskeçe’nin Şahin, Sinikova, Elmalıca karyelerinin silah taharrîsi bahanesiyle asker 
tarafından abluka edildiği ve ahali asker tarafından son derece icra-yı mezâlim ve i‘tisâf 
olunmasına mebnî dört refîkiyle beraber oradan firar ile Gümülcine’ye ilticâ eden Fahri 
Efendi isminde birinin karyede kalan hareminin bir kaç defalar darb ve tahkîr ve ölümle 
tehdid ve kendisine sûver-i adîde ile işkence edildiği ve Şahin karyesine vaz‘ olunan 
ablukanın ref‘i için İslâmlardan yüz lira taleb olunduğu ve Darıdere’de taharriyâta 
başlamak üzere bir tabur asker gönderildiği ve Sinikova ve Şâhin karyelerinde yedi 
kadının ırzına tasallut ve ahaliye sûver-i saire ile tecâvüz olunmasıyla köylülerin 
Balkanlara firar eyledikleri ve Şahin’de üç Müslümanın cerh edildiği ve bu i‘tisâfâtın 
Gümülcine kumandanının emriyle ve ahali-i Müslimeyi tard ile yerlerine Anadolu ve 
Makedonya’dan gelen Bulgarların ikâmesi maksadıyla icra olunduğu suret-i mevsûkada 
haber alındı. Hükûmeteyn beyninde münâsebet-i hasene ve dostâne cârî olduğu böyle 
bir sırada dindaşlarımıza karşı gayr-ı kâbil-i tahammül bir suretde mezâlim yapılması 
câlib-i dikkat göründüğünden suret-i ifadeye ve bu bâbda sefâretçe mevcud olması 
lâzım gelen malumâta göre Bulgaristan Hükûmeti nezdinde teşebbüsât-ı mukteziye ve 
serî‘a icrasıyla neticeden malumât i‘tâ buyurulması mütemennâdır. Ol bâbda.

17 Şubat sene [1]330 / [2 Mart 1915]

 DH. KMS, 31/6

Dahiliye Nezâreti
Evrak Numarası: 282
Kalem Numarası: 287
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BULGARLARIN BATI TRAKYA TÜRKLERİNİ 
GÖÇE ZORLADIĞI

Bulgar askerlerinin silah araması bahanesiyle İskeçe’ye bağlı Kızılca, 
Köprücüler, Şahin, Şapçı ve Şeyhcuma köyleri ile Gümülcine’nin Koşukavak 

Kazası’nda Müslümanların evlerine girdikleri, para ve ziynet eşyalarını 
gasbettikleri, genç kadınların namuslarını kirlettikleri, erkekleri ise dövüp 

hapsettikleri, hatta öldürdükleri, bölgedeki Müslüman nüfusu göçe zorlamaya 
yönelik bu tür eylemlerden sonra Dedeağaç Osmanlı Şehbenderliği’nin Bulgar 

idarecilerine yapmış olduğu müracaatların da pek dikkate alınmayarak 
geçiştirildiği

Edirne Vilâyeti 
Mektubî Kalemi

Dedeağaç Şehbenderliği’nin 11 Haziran sene [1]331 tarihli ve 534 numaralı tahrirât-ı 
cevabiyesi suretidir.

 4 Haziran sene [1]331 tarihli ve 409/2797 numaralı emirnâme-i âlî-i hazret-i vilâyet-
penâhîlerine cevaben ma‘rûzdur. Şapçı Nahiyesi ahali-i İslâmiyesi hakkında icra edilen 
tazyik maa’t-teessüf hakikatdir. Bulgar Hükûmeti’nin bu kıt‘ada takib etdiği siyaset 
unsur-ı İslâmın mümkün mertebe azalmasına ma‘tûf bulunduğundan her vesileden 
bi’l-istifade ve bazen vesileler icadıyla İslâm’a karşı pek büyük haksızlıklar revâ 
görülmekde ve ekseren bu haksızlıklar mezâlim derecesine vardırılmakdadır. İslâmlar 
hakkında yapılması Bulgarlarca matlûb olan şu mezâlimi büyük mikyâsda mevki‘-i 
tatbike koymak için en münasib vesile ise silah taharrîsi olduğundan Bulgar Hükûmeti 
yedi-sekiz aydan beri ara sıra bir takım köylere musallat olarak silah taharrî etmekde 
ve esna-yı taharriyâtda sandık ve dolaplarda bulduğu nükûd ve müzeyyenâtı sirkat ve 
genç kadınların ismetine tecavüz ve erkekleri habs ve darb etmekde ve en nihayet bir iki 
kişinin hayatına da hâtime çekerek çekilmekdedirler. Buna mukabil yapılan teşebbüsât 
ve müracaât üzerine Sofya’dan tahkik hey’eti gönderilmek ve haftalarca devam eden 
tahkikât neticesinde de bir mülâzımın diğer bir mahalle nakli yahud bir çavuşun bir 
iki günlük habsi ile iktifâ olunmak suretiyle mesele neticelenmekde daha doğrusu 
unutulup gitmekdedir. Bu defaki Şapçı Nahiyesi meselesi bunların dördüncüsüdür. 
Evvelâ İskeçe’nin Kızılca karyesinden başladı. Muahharan Gümülcine’nin Koşukavak 
Kazası ve daha sonra İskeçe’nin Köprücüler ve Şahin ve sair bir çok köyleri mezâlim 
gördü ve bu defa da Şapçı ve Şeyhcuma’ya tâbi nahiyelerle İskeçe’nin bir hayli köyleri 
şu dakikada taht-ı tazyik ve işkencededir. Vak‘anın başladığı gün malumât aldım. Der-
akab şiddetlice bir telgrafla mutasarrıfa müracaat etdim. “Failleri yakalandı dûçâr-ı 
mücâzât edilecekdir” zemininde cevab verdi. Sefârete de bildirdim. İslâm mebuslara 
da malumât verildi. Bu meselenin de emsali misillü neticeleneceği bî-iştibâhdır. Ol 
bâbda.

**
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Edirne Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Umumî: 3120
Hususi: 353

Hulâsa: Bulgaristan Hükûmeti’nin Gümülcine havalisindeki 
ahali-i İslâmiye’ye işkence yapdığına dair

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

 Bulgaristan Hükûmeti’nin ahîren Gümülcine’nin Şapçı Nahiyesi ahali-i 
İslâmiyesinden silah toplamak bahanesiyle tazyik ve işkence yapdığı haber verilmekle 
hakikat-i hâl Dedeağaç Şehbenderliği’nden ve sair icab eden mahallerden istifsâr 
edilmişdi. Bu kere mezkûr şehbenderlikden cevaben vârid olan tahrirât müstahberât-ı 
vâkı‘ayı izah ve te’yid etmiş olduğundan mükâlemât-ı siyasiyede ihtiyaca medâr olur 
mütâlaasıyla tafsilâtı hâvî olan tahrirât-ı mezkûrenin bir sureti leffen takdim kılınmışdır, 
efendim.

Fî 15 Şaban sene [1]333 ve fî 15 Haziran sene [1]331 / [28 Haziran 1915] 

Edirne Valisi
Adil

DH. EUM, 5. Şb, 14/36_1, 2
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İskeçe’de Bir Köprü
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90498/29)

Dedeağaç Tren İstasyonu
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90623/9a)
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SOFULU’DA ÇIKAN BAZI HADİSELER ÜZERİNE BULGAR 
KOMİTACILARIN ZULÜMLERİ VE BULGARLARIN BATI TRAKYA’DA 

YAŞAYAN MÜSLÜMANLARI KORKUTARAK GÖÇ ETTİRMELERİ

Sofulu Kazası’na tabi Mehrikoz Müslümanlarının Mehrikoz Nahiye Merkezini 
basarak buradaki memurların kollarını bağlayıp hapsettikleri, Bulgar

 jandarmalarını kovdukları, Kızılağaç ahalisinin ise Boyacı Mehmet Çavuş ve 
Ahmet Çavuş’ların kumandaları altında silahlanarak Hemetli Nahiyesini 

abluka altına aldıkları, nahiye dairesini ele geçirdikleri, Dikme Mehmet adlı 
çete reisinin ve sair bazı çete guruplarının da bunlara katıldıkları, köyde 

bulunan Bulgar jandarmalarından bazılarını öldürdükleri, Dikme Mehmet 
çetesinin bazı civar köylere de baskınlar yaptığı n Bu hadiseler üzerine 

Bulgar hükümetinin bölgeye asker, Makedon ve yerli Bulgar halktan 
meydana gelen silahlı birlikler sevk ettiği, Bulgar kuvvetlerinin Hemetli 

köyünü yağmaladıkları, ele geçirdikleri erkeklerin tamamını hapsettikleri, 
kadın ve çocukları camiye kapatarak bazılarına tecavüz ettikleri, civardaki 
Kezviran, Kozludere, İrek, Kızılağaç, Celali, Esmeredme köylerinin de aynı 

akıbete uğradığı, köylerden silahların toplandığı, yüzlerce kişinin tutuklandığı, 
ağıl ve mandıraların yakıldığı, Dikme Mehmet’in beraberindeki yirmi beş kişi 
ile birlikte direnişe ve Bulgar askerleri üzerine taarruzlara devam ettiği, bir ay 

zarfında Gümülcine bölgesinde askerler ve sivil komitacılar tarafından 
öldürülen Müslümanların sayısının kırk beşe ulaşmış olduğu, Gümülcine’deki 

Bulgar askerlerinin ellerinde uçları çivili küçük sopalarla sokaklarda rast 
geldikleri elliye yakın kişiyi darp ederek bir kısmını kulak ve başlarından ciddi 

bir şekilde yaraladıkları n Bulgarların bu hadiselerin, adi bir isyan, Genç 
Türklerin tahrikleri ya da Rusofillerin tahrikleri gibi bir sebepten meydana 
gelmiş olabileceği üzerinde durduğu, şayet arkasında Genç Türk tahrikinin 
tahakkuk etmesi halinde “mukabele-i bi’l-misil” yapmak üzere bir çeteyi 
hudut civarında hazır beklettikleri, İskeçe’ye giriş-çıkışların yasaklandığı n 
Gelişmelerin bölgedeki Osmanlı nüfuzuna zarar verdiği gibi, durumun Batı 

Trakya’nın her yanına yayılmasına da sebep olabileceği n Garbî Trakya 
Hükümeti zamanında teşkil edilmiş olan milis kıtalarının mesul tutulmayıp 
serbest kalacaklarına dair Jojel Havof’un Garbî Trakya Heyet-i İdaresi’ne 

vermiş olduğu teminat ve Çar Ferdinand’ın genel af ilanına rağmen, Bulgar 
çeteleri ve devriye suretiyle dolaşan Bulgar askerleri köylere ve kasabalara 

girerek bu gibileri özellikle soruşturdukları ve tutukladıkları n Bu gibi 
mezalimler neticesinde Batı Trakya Müslümanlarının korku ve dehşet içinde 

hicret etmeğe mecbur kaldıkları

21
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Edirne Vilâyeti
Mektubî Kalemi

Dimetoka mutasarrıfının 30 Haziran sene [1]331 tarihli 
ve 176 numaralı mahrem tahrirât suretidir.

 1- Haziran’ın on üçüncü günü Sofulu’nun Mehrikoz Opştinası’nı (Nahiyesi’ni) 
Mehrikoz Müslümanları sarmışlar, nahiye kâtibleri[nin] kollarını bağlayarak bir ahırda 
habsetmişler nahiyenin sandığındaki paralarını alıp köyde Abdal Efendi nâmında 
şâyân-ı itimad bir efendiye teslim etmişlerdir. Piyade Bulgar jandarmaları kaçmışdır. 
Firar eden bir süvariye de ateş açmışlar ve süvarinin hayvanını vurmuşlardır.

 2- Haziran’ın on dördüncü günü Kızılağaç ahalisi Boyacı Mehmed Çavuş ve Ahmed 
Çavuş kumandaları altında müsellah olarak öğleden evvel Hemetli (Hamidli) Opştinası’nı 
abluka altına almışlar ve nahiye dairesini zabtetmişler. Öğle üzeri Dikme Mehmed 
Çetesi Aziz ve sair etrafından topladıkları arkadaşlarıyla bunlara iltihak etmişlerdi. 
Köyde bulunan jandarmalar korucular ulanmış on askerden yedisi öldürülmüş ve üçü 
teslim olmuş ve üç jandarma öldürülmüş bir tahsildar köyde dülgerlik eden Dutlulu 
üç Bulgar vurulmuş ve Nahiye Müdürü Molla Mehmed bayılıncaya kadar dövülmüş 
muhasara eden müsellah İslâmlardan Aliko oğlu nâmında birisi kendilerini müdafaaya 
çalışan Bulgar askerleri tarafından öldürülmüş. 

 3- 14/15 Haziran gecesi Dikme Mehmed kumandasındaki Müslümanlar tarafından 
o civarda Avriye nâmındaki Bulgar köyü abluka altına alınmış, sabaha kadar abluka 
altında tutulmuş ve gün doğdukdan sonra hiçbir şey yapılmaksızın silah da atılmaksızın 
abluka kaldırılmış. 

 4- 15 Haziran’da Dutlu’da dört Bulgar kesilmişdir.

 5- 14 Haziran’da Dikme Mehmed Kezviran (kendi köyü) karyesinde Bulgarlara 
ihbarâta ma‘rûf 75 yaşlarında Deli İsmail, 45 yaşlarında Şerif nâmında iki kişi kesmiş. 

 6- Bu harekâtdan haber alan Bulgar Hükûmeti Haziran’ın on beşinde Gümülcine’den 
bir tabur nizâmiye askeri Koşukavak’dan 45, Ortaköy’den on iki hudud kulelerinden 
birer nefer almak suretiyle hudud askerlerinden Soğanlık’dan 35 ve Kayacık’dan da 35 
nefer mahall-i vak‘aya göndermişdir. Bunlarla beraber müsellah Makedonyalı ve yerli 
birçok Bulgar ahalisi sevk etmişdir. 

 7- Hamidli karyesi Bulgarlar tarafından kâmilen yağma edilmişdir. Müsellah 
erkeklerin bir kısmı ormanlara dağlara firar etmiş ve ele geçebilen silahsızlar kâmilen 
habsolunmuşdur. Köyün kadınları ve çocukları umumiyetle camiye kapatılarak ırzları 
pâ-mâl edildikden sonra ma‘rûf Bulgar eslihalarıyla tazyik edilmişler ve edilmekde 
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bulunmuşlardır. Kezviran, Kozludere, İrek, Kızılağaç, Celali, Esmereme karyeleri de 
aynı akibete uğramışlardır. Musacık, Erşükdere, Kozviran, Mehrikoz, Hebil karyeleri de 
Bulgar ahaliyle sarılıp nasıl bir akibete dûçâr olduklarına dair kat‘î malumât alınamadı. 
Hebilköy’de on iki hâne yakılmışdır.

 8- Sarılan ve yağmaya uğrayan köylerin mezrû‘âtı da hayvanlara çiğnetdirilip 
yedirilmişdir. Bu köylerde ırz ve namusa, mala hürmet edilmediği ve her türlü 
işkencelerin icrasında beis görülmediği gibi her köyde lâ-yu‘ad silahların atılması 
hâneye de hürmet edilmediğini göstermekdedir.

 9- Dağa çekilmeyenlerden bu defa Bulgarlar silahları toplamağa muvaffak 
olamamışlardır. Hamidli’den [...] Kovanlık’dan bir araba ve Kızılağaç’dan iki araba 
ve Taşlı’dan bir araba mavzer ve İbrik’den 3 berdanka ve bir mu‘addel martin 
almışlardır.
 10- Yukarıda sayılan köylerde öldürülenlerin tevkif edilenlerin adedi henüz gayr-ı 
muayyendir. Bunların civarında da tevkifât devam etmekdedir. Yalnız Koşukavak 
civarında üç yüzü Gümülcine içinden kırkı ve İskeçe Kasabası’ndan sekseni mütecâviz 
tevkifât vardır. İşi yapabilecek veyahud vaktiyle çete harekâtına iştirak etmiş belli başlı 
her adam tevkif edilmekdedir. Gümülcine Düyûn-ı Umumiye Memuru Halil ve Mekteb-i 
İdâdî Müdürü Tahsin Efendiler gibi bazıları da hudud haricine tard olunmakdadır.

 11- Bulgarlar köy haricinde bulunan ağıl ve mandıraları yakdırıyorlar.

 12- Dağlara, ormanlara çekilmiş bulunan müsellah Müslümanlardan yalnız Dikme 
Mehmed’in maiyyetinde yirmi beş kişilik bir çete hâl-i faaliyetdedir. Haziran’ın yirmi 
ikinci günü (Pazartesi) Kocayayla’da Gümülcine cihetinden askere erzak getiren on 
nefer muhafazasındaki kafileyi basmış ve askerin üçünü öldürmüş, yedisini kaçırmış 
erzak katarını dağıtmışdır. Haziran’ın yirmi dördüncü Çarşamba günü cebhâne yüklü 
(dört katırla) altı bombaları da olduğu hâlde zâyiâtsız Bulgar askeri ablukasını yararak 
Ortaköy cihetine geçmiş ve ertesi gün tekrar asker arasından Dumanlıyayla’ya çıkmış.

 13- Vak‘anın menba‘ı henüz kat‘î olarak ta‘ayyün edemiyor. Yalnız Mehrikoz’dan 
Hüseyin Çavuş nâmında birisinin yolladığı adamlar vasıtasıyla Dikme Mehmed’e ve 
etrafa intişâr etdiği tahakkuk etmekdedir. Mehrikoz’un da Üşükdere’den (Eşekdere) 
haber gelmesi ve Edirne cihetinde o gün (13 Haziran) toplar patlaması(!) üzerine 
ayaklandığı söylenmekdedir. Fakat Üşükdere’den haberi kimin gönderdiği ve topların 
patladığını kimin işitdiği bir türlü anlaşılamamakdır. 

 14- Bulgarlar meseleyi üç ihtimal dairesinde taharrî etmekdedirler: 
 a-Şakâvet ve adi isyan 
 b-Genç Türk tahrikât ve tertibâtı 
 c-Rusofillerin tahrikât ve iğfalâtı 
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En ziyade birinci ve üçüncü şıklara ihtimal vermekde imişler. Maamâfih ikinci şıkkın 
tahakkuku halinde mukabele-i bi’l-misil yapmak üzere (hudud zâbitinin gayr-ı mevsûk 
bir istihbârına nazaran) üç grupdan mürekkeb on beş kişilik bir çete Küçükderbend’de 
hâzır bulunduruyorlarmış.

 15- Vak‘a ister su-i tefhîmden neş’et etmiş olsun ister bir tarafdan müretteb olsun 
Bulgarlara Garbî Trakya’da şimdiye kadar muvaffak olamadıkları bir şey yapmağa 
hakimiyetlerini infaz ve Hükûmet-i Osmaniyye nüfuzunu imhaya en büyük vesile teşkil 
eylemekdedir. On dört günden beri yapılmağa devam olunan türlü türlü işkenceler 
daha bir çok günler devam edecek ve Garbî Trakya’nın her tarafına sirayet eyleyecekdir. 
Şimdiye kadar silah taharrîsi vesilesiyle yapılan tazyikât şimdi pek aşkın bir suretde 
devam edecekdir. Ez-cümle İskeçe’den yeniden iki bölük asker silah taharrîsi için 
Şahin cihetlerine gönderilmişdir.

 Bulgarlar beş günden beri Garbî Trakya’yı tamamıyla mücerred bir hâlde bırakmak 
istiyorlar. Gümülcine ve İskeçe’ye Müslüman yolcu bırakmadıkları gibi oradan bu 
tarafa da kimseyi salmıyorlar.

**

Dedeağaç Hükümet Bahçesinden Bir Görünüm
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90581/03)
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Aziz Beyefendi’ye

 Fî 15 Haziran sene [1]321 tarihinden itibaren Gümülcine ve havalisinde Bulgarlar 
tarafından icra edilen vukuât ber-vech-i âtidir.

 Gümülcine, İskeçe ve havalisinde bir çok eşhâs habsedilmiş ve bunlardan 
yalnız para vermek suretiyle bazılarının tahliyesi mümkün olabilmişdir. Ez-cümle 
Müsellim köyünden Mehmed Ağa habsedilerek yetmiş lira rüşvet mukabilinde tahliye 
edilmişdir. Gümülcine’de Kasab Topal Mustafa Ağa ile Şehreküstü Mahallesi’nden Deli 
İbrahim’in Mehmed Ağa sokakda giderlerken askeri devriyesi tarafından süngü ile cerh 
edilmişdir.

 Sofulu Kazası’nda Mülâzım-ı evvel Malgarid nâmında bir zâbitin kumandasında 
başıbozuk Bulgarlardan mürekkeb iki çete gezmekde ve bi’l-cümle İslâm karyelerini 
tahrib ve kulübelerini ihrak etmekdedirler. Çalabı, Hemetli Mehrikos, Musacık, 
Dündarlı, Hamidli, Halilviran karyeleri askerler tarafından vakit vakit abluka edilerek 
erkekler derdest ile dayak ve işkence altında tehdid ve katledilmekde bi’l-cümle 
kadınların da namuslarına tecavüz vâki olmakdadır. Balkanlar’da gezdirilen Bulgar 
çeteleri ve devriye suretiyle dolaşan Bulgar askerleri köylere ve kasabalara girdikleri 
vakit Garbî Trakya zamanında çetecilik ve askerlik eden milis kıt‘aâtına vâsıl bulunan 
eşhâsı taharrî ile derdest ve darb etmekde ve bu suretle tehdid ederek hicrete mecbur 
kılmakdadırlar.

Gümülcine Vukuâtına İlâve 

 Ramazan’da Temmuz’un 3/1 gecesinde Gümülcine’de bir takım kadar nizâmiye askeri 
ellerinde uçları çivili küçük sopalarla sokaklarda rast geldikleri ahali-i İslâmiyeden elli 
kişi kadar darb ederek bunlardan on beş İslâmı kulak ve başlarından yaralamışlardır.
Gümülcine’ye karîb Tomrukköy Opştinası’nda Ahmed Ağa’nın bilâ-sebeb habs 
ve darb edilmiş ve Sirkeli civarı köprülerde bir çok eşhâs bilâ-sebeb darb ve cerh 
edilmişlerdir.

 Gümülcine’ye karîb Çeribaşı köyünde fî 4 Temmuz sene [1]331 tarihinde Latif 
Ağa’yı köy çiftliğinde ailesi ve akrabalarından dokuz kişi ile beraber öldürmüşler ve 
diğer iki kişi yaralı olarak firar etmişlerdir.

Gümülcine’ye karîb Ağırcan köyünde Hacı Ali’nin oğlu fî 3 Temmuz sene [1]331 
tarihinde çalışırken bir asker tarafından Şaphâne Opştinası’na götürmek üzere 
alıp Çeribaşı karyesinde Latif Ağa’nın çiftliği kenarında yol üzerinde süngü ile 
öldürmüşlerdir.

 Yalnız şu bir ay zarfında Gümülcine ve havalisinde askerlerin ve sivil komitelerin 
takib ve tazyikiyle öldürülen İslâmların adedi kırk beşe bâliğ olmuşdur. 
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 İstanbul Muahedesi esnasında Garbî Trakya’nın [İdare-i] mümtazesi Garbî Trakya 
ve milis kıt‘aâtının gayr-ı mes’ul ve serbest kalacaklarına dair General Savof’un 
Garbî Trakya Hey’et-i İdaresi’ne vâki olan te’minâtı ve Çar Ferdinand’ın afv-ı umumî 
ilânına rağmen işbu hâdisât-ı müessifenin her zamankinden daha şedîd mezâlim-i 
cinayetkârâne ile devamı Garbî Trakya ahali-i İslâmiyesini havf ve dehşet içinde 
mecbur-ı hicret kılmakda ve şu suretle zaruret ve perişanî artmakda ve her hâlde icra 
edilecek teşebbüsât-ı siyasiyenin Gümülcine mutasarrıf-ı hâzırı İzlatef’in sû-i idaresine 
nihayet vereceği me’mûl olunmakda olduğu ma‘rûzdur.

Teşkilât-ı Mahsusa
(İmza)

**
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Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti

Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Aded

70082/1125

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

Hulâsa: Garbî Trakya’da ahali-i İslâmiye’nin ahvâli 

 Devletli efendim hazretleri

 Garbî   Trakya’daki ahali-i İslâmiye hakkında Bulgarlar tarafından îkâ‘ olunan mezâli-
me dair 7 ve 15 Temmuz sene [1]331 tarihli ve Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nden 35 
ve 39 numaralarını muhtevî iki tezkire-i aliyyeleri üzerine Sofya Sefâret-i Seniyyesi’ne 
vesâyâ-i lâzıme ifa edilmişdi.

 Fethi Bey cevaben irsâl eylediği tahrirâtda 30 Haziran sene [1]331 tarihli ve 889 
numaralı tezkire-i senâverîde mevzû‘-ı bahs olan çetenin zuhuru üzerine Garbî Trakya 
Hükûmet-i Mahalliyesi tarafından ittihâz olunan tedâbîr şiddet kesb etmesinden dolayı 
reis-i nüzzar nezdinde şifahen ve tahrîren teşebbüsât icra eylediğinde mûmâileyh 
hükûmet-i merkeziyenin arzusu hilâfına olarak havali-i mezkûrede bulunan ümerâ-i 
askeriyenin isti‘mâl-i şiddet etmekde olduklarını maamâfih buna nihayet verilmesi için 
evâmir-i kat‘iye verildiğini beyân etmiş ve tarih-i mezkûrdan beri câ-be-câ vekâi‘-i 
müessife zuhur etmekde ise de ilk zamanlarda gösterilen âsâr-ı şiddet ve zulmün 
hissolunacak derecede kesb-i sükût etmiş olduğunu bildiriyor. 26 Temmuz sene [1]331 
tarihli ve 45 numaralı tezkire-i aliyyeleri üzerine sefir-i müşârunileyhe vesâyâ icra 
edildiğinden buna da alınacak cevab taraf-ı âlîlerine tebliğ olunur, efendim.

Fî 12 Şevval sene [1]333 - Fî 10 Ağustos sene [1]331 / [23 Ağustos 1915]

Hariciye Nâzırı nâmına
Umûr-ı Siyasiye Müdür-i Umumîsi

Ahmed Reşid

DH. EUM, 5. ŞB, 16/12_1, 3, 4, 6, 9
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BULGARLARIN BATI TRAKYA’DAN BULGARİSTAN’A KAÇTIKLARI, 
MÜSLÜMANLARIN BATI TRAKYA’DA AZALMAMASI İÇİN GÖÇ 

ETMELERİNİN ÖNLENMESİ

1. Dünya Savaşı sebebiyle İskeçe taraflarında düşman uçaklarının 
görülmesiyle bölgede yaşayan Bulgarların Bulgaristan’ın iç kesimlerine 

kaçtıkları, Müslümanların ise Osmanlı topraklarına hicret 
maksadıyla Bulgaristan’daki Osmanlı konsolosluklarına müracaat ettikleri, 

Batı Trakya’da Müslüman nüfusun azalmasına yol açmamak için bu gibilerin 
pasaportlarının vize edilmemesi konusunda konsoloslukların ve 

Hudut Emniyet Müfettişliği’nin uyarılması gerektiği

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye
Dedeağaç Şehbenderliği

1113/50

Hâk-i Pay-ı Sâmî-i Cenâb-ı Nezâret-penâhî’ye

[Hulâsa]: Garbî Trakya İslâmları hakkında

 Ma‘rûz-ı çâkerânem

 Bir zamandan beri İskeçe taraflarına düşman tayyarelerinin tasallutu o civar 
halkını dûçâr-ı havf u hirâs eylediğinden ileri gelen Bulgar aileleri eski Bulgaristan’a 
çekilmekde ve ahali-i İslâmiye dahi Türkiye’ye hicrete hazırlanmakda olup bir 
hayli aileler bir takım bahaneler icadıyla istihsâl eyledikleri pasaportları vize 
etdirmek üzere şehbenderhâneye müracaat eylemekdedirler. Bunlara mühim bir 
maslahat veya ticaret için yalnız bir kişi olmak üzere davet etmek şartıyla Türkiye’ye 
gideceklerden mâadâsının pasaportları vize edilemeyeceği ve hicret fikrinden sarf-ı 
nazar eylemeleri kendilerine ifade ve telkin edilerek pasaportları vize edilmemede 
ise de ahîren şehbenderhâneye ihbar edildiğine nazaran bunlardan bir kısmı Filibe ve 
sair şehbenderhânelerimize müracaatla pasaportlarını vize etdirerek diğer bir kısmı 
dahi Karaağaç’a hiç uğramaksızın Kuleliburgaz’dan doğruca Uzunköprü’ye gidip vize 
muamelesini Pavli Emniyet Hudud Müfettişliği’ne yapdırarak Memâlik-i Osmaniyye’ye 
girmekde imişler. Malum-ı âlî-i hazret-i nezâret-penâhîleri olduğu üzere Garbî Trakya 
İslâmlarının Memâlik-i Osmaniyye’ye hicretleri suret-i kat‘iyede men‘ edilmiş ve bu 
hususda şehbenderhâneye şeref-mevrûd evâmir-i âlîye mûcebince şehbenderhânenin 
senelerden beri icra edilmekde olduğu nesâyih ve sarf eylediği mesâî semeresiyle en 
müşkil zamanlarda bile hicretin önü alınabilmiş olduğu hâlde eğer bunların ânifü’l-arz 
suretde Memâlik-i Osmaniyye’ye girmekde oldukları muvâfık-ı hakikat ise az zaman 
zarfında Gümülcine ve İskeçe cihetlerinden lâ-yü‘ad ailelerin hicret edecekleri ve bu 
suretle Garbî Trakya’da nüfus ve nüfuz-ı İslâm dûçâr-ı tenâkus ve tedennî olacağı cihetle 
bu gibilerin pasaportlarının vize edilmemesi hususunda icab eden şehbenderlerimiz ile 
hudud emniyet müfettişliğine evâmir ve tebligât-ı lâzımenin ifası merhûn-ı müsaade-i 
celîle-i cenâb-ı nezâret-penâhîleri bulunmuş olmakla ol bâbda ve her hâlde emr-u 
fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 
 Fî 17 Şaban sene [1]334 ve fî 16 Ağustos sene [1]916

Karaağaç Şehbenderliği’ne memur
Dedeağaç Şehbenderi

(İmza)

22
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BATI TRAKYA’DAN MUHACİR KABULÜNÜN 
YASAK OLDUĞU

Batı Trakya’dan muhacir kabulünün yasak olması sebebiyle bu amaçla hudut 
kapısına gelenlerin kesinlikle kabul edilmedikleri, sekiz ay zarfında ticaret 

yapmak veya özel işlerini halletmek üzere geçişine izin verilen otuz üç kişiden 
yirmi birinin geri döndüğü

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti

Aşâyir ve Muhacirîn Müdüriyet-i Umumiyesi
İskân Şubesi

Umumî: 9272
Hususi: 706

Hariciye Nezâreti Vekâleti Cânib-i Sâmîsi’ne

 Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir 

 Umûr-ı İdariye Müdüriyet-i Umumiyesi’nden muharrer 16 Ağustos sene [1]332 
tarihli ve 1014/86451 numaralı tezkire-i aliyye-i nezâret-penâhîleri cevabıdır.

 Garbî Trakya ahalisinin maa-aile hicretleri memnû‘ bulunmasına mebnî bu suretle 
gelenlerin kat‘iyyen hududdan kabul edilmedikleri gibi sekiz ay zarfında ancak icra-yı 
ticaret veya hususât-ı zâtiyelerini tesviye etmek üzere otuz üç nüfus gelip bunlardan 
yirmi birinin memleketlerine avdet etdikleri hicret maksadıyla vürûd eden eden iki 
ailenin de geldikleri mahalle iade edildikleri ve binâenaleyh Garbî Trakya’dan hiç 
bir ailenin hududdan mürûruna müsaade edilmemekde olduğu lede’l-muhabere 
Uzunköprü hudud kuyudâtından anlaşılmış ve mahall-i mezkûra muhacirînin kabul ve 
iskân edilmemeleri hakkındaki kararın tatbikine devam edilmekde bulunmuş olmakla 
ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fî 30 Zilkade sene [1]334 ve fî 15 Eylül [1]332 / [28 Eylül 1916]

Dahiliye Nâzırı nâmına
Müsteşar Muavini

(İmza)

**

23
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Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti

Umûr-ı İdariye Müdüriyet-i Umumiyesi
Kalem Numarası: 1088

Hulâsa: Garbî Trakya ahali-i İslâmiyesinden  
muhacir kabul edilmediğine dair

Müstenid olduğu evrak: Dahiliye Nezâreti’nin 9672/706 
numaralı 15 Eylül sene [1]332 tarihli tezkiresi

Hariciye Nâzırı Vekili Said Halim Paşa hazretlerinden  
Karaağaç Şehbenderliği’ne memur Dedeağaç Şehbenderi Şükrü Bey’e

 16 Ağustos sene [1]916 tarihli ve 1113/50 numaralı tahrirâtınıza cevabdır.

 Garbî Trakya ahali-i İslâmiyesinden bir kısmının Filibe ve sair şehbenderhânelerimize 
pasaportlarını vize etdirerek ve diğer bir kısmının da şehbenderhâneye uğramaksızın 
Kuleliburgaz’dan doğruca Uzunköprü’ye gidip Pavli Emniyet Hudud Müfettişliği’ne 
vize muamelesini yapdırarak Memâlik-i Osmaniyye’ye dahil oldukları cihetle bu bâbda 
tahkikât-ı mukteziye icrasıyla icab-ı hâlin inbâsı Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne bildirilmiş 
idi. Garbî Trakya ahalisinin maa-aile hicretleri memnû‘ bulunmasına mebnî bu suretle 
gelenlerin kat‘iyyen hududdan kabul edilmedikleri gibi sekiz ay zarfında ancak icra-yı 
ticaret veya hususât-ı zâtiyelerini tesviye etmek üzere otuz üç nüfus gelip bunlardan 
yirmi birinin memleketlerine avdet etdikleri ve hicret maksadıyla gelen iki ailenin 
de geldikleri mahale iade edildikleri ve binâenaleyh Garbî Trakya’dan hiçbir ailenin 
hududdan mürûruna müsaade edilmemekde olduğu Uzunköprü hudud kuyudâtından 
anlaşılmış ve mahâll-i mezkûra muhacirîninin kabul ve iskân edilmemeleri hakkındaki 
kararın tatbikine devam edilmekde bulunmuş olduğu nezâret-i müşârunileyhâdan 
alınan tezkire-i cevabiyede iş‘âr kılındığının beyânı siyâkında şukka terkîm olundu. 

1 Teşrîn-i Evvel [1]332 / [14 Ekim 1916]

HR. SYS, 2426/37
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24

BULGARLARIN GÜMÜLCİNE MÜSLÜMANLARINA YAPTIĞI 
MEZALİMİ DÜNYA KAMUOYUNDAN GİZLEMEK İÇİN BÖLGEYE 

SEYAHATİ YASAKLADIĞI

Bulgarların Gümülcine bölgesindeki Müslümanlara Balkan Harbi’nde yapılan 
mezalimden daha şiddetli zulümler uygulamakta olduğu, katliamlarla 

beraber ellerindeki gıda maddelerine el koyarak açlıkla imha etmek, kadınların 
ırz ve namuslarını kirletmek, hastalıklarla perişan hale getirmek gibi 
olağanüstü işkence ve zulüm yollarına başvurdukları, yaptıklarını 

dünya kamuoyundan gizlemek maksadıyla da hariçten Müslümanların 
bölgeye seyahat etmelerini yasakladıkları

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Edirne Vilâyeti’nden mevrûd 3 Haziran sene [13]34 tarihli Şifre telgrafnâmenin suretidir.

 Bulgarların bir müddetden beri Gümülcine havalisindeki İslâmlar hakkında Balkan 
Harbi’nde yapılan mezâlimden ziyade şiddetle hareket ederek katliâmlarla beraber 
muhadderâtın ırz ve namuslarını pây-mâl etmek ve bütün Müslümanların elindeki 
mevâdd-ı gıdaiyeyi alarak açlıkla imha etmek ve köylerde sârî hastalıklarla ahaliyi ifnâ 
eylemek gibi fevka’t-tasavvur mezâlim icra eylemekde oldukları o havaliye gönderilen 
Karaağaç Şehbenderliği’nin kâtibinin tahkikâtıyla te’eyyüd eylemişdir. Bu mezâlimin 
işâ‘asını men‘ için bir müddetden beri esbâb-ı askeriye bahanesiyle İslâmların oralara 
girmesini ve çıkmasını men‘ etmişlerdir. Bu yüzden oraya gitmek isteyen ve Bulgar 
tâbiiyetine girmiş olan birçok İslâmlara Bulgar Konsoloshânesi pasaport vermediğinden 
Edirne’de kalmağa mecbur oluyorlar. Mezâlimin ref‘i ve yolcuların kabulü esbâbının 
te’minine müsaade buyurulması müsterhamdır.

Fî 9 Haziran sene [1]334 / [9 Haziran 1918]

**
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Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti

Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi

Umumi Numarası: 6513
Hususi Numarası: 375

Sofya Sefiri Safa Beyefendi Hazretleri’ne

Mahremâne

 Bulgarların bir müddetden beri Gümülcine havalisindeki İslâmlar hakkında Balkan 
Harbi’nde yapılan mezâlimden ziyade şiddetle hareket ederek katliamlarla beraber 
muhadderâtın ırz ve namuslarını pâymâl etmek ve bütün Müslümanların elindeki 
mevâdd-ı gıdaiyeyi alarak açlığa mahkum eylemek gibi fevka’t-tasavvur mezâlim icra 
eylemekde oldukları ve İslâmların oraya girip çıkmalarını men‘ etdikleri şehbenderlik 
kâtibinin icra eylediği tahkikâtla tebeyyün eylediğini mü‘şir Edirne Vilâyeti’nden 
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne vürûd eden telgrafnâmenin sureti leffen tisyâr kılınmışdır. 
Işbu harekât câlib-i nazar-ı dikkat bulunmuş olduğundan mezâlimin men‘-i tekrarı ve 
oraya gitmek isteyen ve Bulgar tâbiiyetinde bulunan İslâm yolcuların kabulü esbâbının 
te’mini zımnında teşebbüsât-ı müessire ve serî‘a icrasıyla neticesinin izbârı kemal-i 
ehemmiyetle temenni olunur. 

15 Haziran sene [1]918

HR. SYS, 2454/37
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BULGARLARIN BATI TRAKYA’DA UYGULADIKLARI ZULÜM VE 
GÖÇ ETTİRME SİYASETİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI 

GEREKEN TEDBİRLER

Bulgarlar tarafından Batı Trakya ve civarında, kocası askerde olan 
Müslüman kadınlara saldırılarda bulunulduğu, angarya işlerde çalıştırıldığı, 
Müslümanların ileri gelenlerinin Bulgaristan içine sürgüne gönderildiği veya 

göç etmeye mecbur bırakılarak Müslümanların çoğunluktan azınlığa 
düşürülme politikası izlendiği gibi Müslümanlara uygulanan mezalim 

hareketleri karşısında Osmanlı Hükümeti tarafından yapılan teşebbüslerin 
Bulgaristan tarafından içişlerine müdahale sayıldığı, Bulgaristan ile 

Osmanlı Devleti müttefik olduğundan Osmanlı basınında yapılacak haberlerin 
bu zulmü durduramayacağı gibi aksine artırabileceği, ancak müttefik devletler 

yanında İsveç vb. tarafsız devletler basınında çıkacak haberlerin, bir nebze 
bu zulmü durdurabileceğinin beklendiği

Sofya Sefâret-i Seniyyesi
1909
450

Hariciye Nâzırı Devletli Ahmed Nesimi Beyefendi Hazretleri’ne

 25 Temmuz [1]918 tarihli ve 7894/457 numaralı tahrirât-ı nezâret-penâhîleri 
mütâlaa-güzâr-ı acizânem oldu. Makedonya ile Garbî Trakya’daki ahali-i İslâmiye’ye 
karşı revâ görülen mezâlim hakkında reis-i nüzzâr nezdinde icra-yı teşebbüsât 
eylediğimi ve bu bâbda vâki olan istihbarât-ı acizânemi hâvî bir muhtırayı da 
müşârunileyhe tevdî‘ etdiğimi arz eylemişdim. Bu kere Drama ve havalisinden bir çok 
ileri gelen Müslümanların eski Bulgaristan’a nefy ü tagrîb edilmekde bulunduklarını 
istihbâr eylemekliğim üzerine hem bu bâbda tekrar nazar-ı dikkatini celb ederek bu 
gibi ahvâl-i gayr-ı marziyeye artık bir nihayet verilmesini rica ve hem de geçenlerde 
icra etdiğim teşebbüsât üzerine yapdıracağı va‘d eylediği tahkikâtdan ne netice hâsıl 
olduğunu öğrenmek için reis-i nüzzâr Mösyö Malinof’u tekrar gördüm. Müşârunileyh 
bu bâbda tahkikât icra etdirmekde olduğu ve fakat tahkikât esnasında Garbî Trakya’da 
hissiyât-ı iftirâk-perverâne uyandırmak ve kıta-i mezkûrenin Hükûmet-i Osmaniyye’ye 
ilhâkına çalışmak için propaganda yapmak üzere bir teşkilâta desteres olunmuş olduğu 
ve üç yüz yetmiş dört kişiden ibaret bulunan teşkilât-ı mezkûre azâsının bir kısmının 
Edirne’de kısm-ı diğerinin de Garbî Trakya’da bulunduğu ve bunların on iki reisi 
olduğunu beyân ile nezdinde bulunan rapora melfûf listeden bir çok isimler okudu. 
Bunlardan hâtır-ı acizânemde kalanlar şunlardır: 

25
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 Reis Gani Bey, Binbaşı Rifat Osman Bey, Müdür Aziz Bey, Avukat Şerif Bey, Tâcir 
Ahmed Efendi, Avukat İsmail Bey, Kahveci Gaffar, Demirci Hüseyin Bey ve ilh.
Mösyö Malinof bir çok yerlerde mezkûr teşkilâta mahsus tüfenk, rovelver ve komiteci 
kalpağı elde edildiğini de ilâveten beyân eylemişdir. Müşârünileyh bu bâbda vâki olan 
ve umûr-ı dahiliyelerine müdahale maksadıyla icra edildiği kendisine karargîren te’kîd 
olunan teşebbüsât-ı şifahiye-i acizâneme dahi hoş nazarla bakılmadığını imâ eder bir 
tarzda dûçâr-ı zulüm olan ahalinin sefâret-i seniyyeyi ta‘ciz edecek yerde hükûmete 
müracaat etmesi daha münasib olacağını söylemesi üzerine mezâlim hakkındaki 
malumâtın zulüm-dîdelerden alınmayıp bi’l-etraf sefâret-i seniyyenin vâsıl-ı sem‘-
ıttılâ‘ olduğunu ve bâbdaki teşebbüsât-ı acizânem mazlum ahalinin hâl-i pür-melâline 
çare-sâz olmak ve iki hükûmet arasındaki münasebât-ı hasenenin idâme ve takviyesi 
emeliyle çalışdığımdan mehâfil-i Osmaniyye’de sû-i te’sir hâsıl eden bu gibi gayr-ı marzî 
ahvâle nihayet verdiğimden ibaret bulunduğunu müşârünileyhe beyân ve izah eyledim. 
Hükûmet-i hâzıra dahi sahne-i mezâlim olan Makedonya ve Garbî Trakya havalisinden 
hiçbir ferdin haricle temasına imkân bırakmamakda olduğu cihetle mezâlim hakkında 
kat‘î ve sarih malumât istihsâli mümkün olamamakda ise de sefâret-i seniyyenin vâsıl-ı 
sem‘-ıttılâ‘ olan bazı haberler hükûmet-i sâbıka zamanında icra olunan mezâlimin 
ber-devam olduğunu göstermekdedir. Zevclerinin askere alınması hasebiyle erkeksiz 
ve mu‘însiz kalmış olan İslâm muhadderâtı açık sefalet ve taarruzlara ma‘rûz kalmakda 
ve bilâ-istisnâ angaryaya alınarak hafriyat ve tesviye-i türâbiyede istihdam olunmakda 
ve Garbî Trakya’nın ekser mahallerinde kaht u galâ hüküm-fermâ olduğundan 
Müslümanlar her yerde açlıkdan ölmeğe mahkum bir hâlde bulunmakdadırlar. Zevcleri 
Memâlik-i Osmaniyye’de bulunan aileler zevcleriyle muhabere ve mükâtebeden men‘ 
edildiklerinden yekdiğerine para göndermeleri mümkün olamamakdadır. İskeçe, 
Drama, Kavala ve Siroz havalisindeki ahali-i İslâmiye’nin ileri gelenleri ve az çok servet 
sahibi olanları kafile kafile eski Bulgaristan’a nefy u tagrîb olunmakda ve bu suretle 
aileleri envâ‘-ı sefalet ve mezâlime dûçâr edilmekdedir. Bulgaristan Hükûmeti’nin bu 
bâbda irtikâb etdiği mezâlim bilhassa Garbî Trakya hakkında Hükûmet-i Osmaniyye 
tarafından vâki olan teklifi müteâkib bir derece daha kesb-i şiddet eylemişdir. Sefâret-i 
seniyyeye vâsıl olan haberlerden Bulgaristan Hükûmeti’nin havali-i mezkûredeki 
İslâmları mahv u perişan etmek ve bunları mecbur-ı hicret ederek emvâl ve emlâklarını 
müsâdere eylemek üzere mu‘în bir politika takib eylediği tezâhür etmekdedir. Son 
zamanlarda hükûmet-i müşârunileyhânın mevki‘-i tatbike vaz‘a başladığı nefy u tagrîb 
usulü ise havali-i mezkûredeki nüfus-ı İslâmiyeyi azaldarak Müslüman unsurundan 
ekseriyeti ekalliyete kalb etmek maksadına mebnî olduğu sarâhaten anlaşılmakdadır. 
Bu bâbda tarafımızdan Hükûmet-i Kraliye nezdinde de icra edilecek teşebbüsâta ve 
alınacak mevâ‘id ve teminâta rağmen bir netice istihsâlini gayr-ı mümkün gördüğümden 
müttefiklerimizin hissiyât-ı âdilânelerine müracaat ederek bu fecâyi‘a artık bir nihayet 
verilmesi zımnında onların vesâtat ve muâvenetini taleb etmekden başka bendeniz 
şimdilik mâ-bihi’t-tatbik hiçbir çare görmemekdeyim. Maamâfih reis-i nüzzârın 
bu defa acizlerine mârru’l-arz teşkilâtdan ve ahali-i İslâmiye beyninde hissiyât-ı 
iftirak-perverâne tevlîdine çalışıldığından bahsetmiş olması Almanya ve Avusturya 
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Hükûmetleri tarafından dahi vuku bulacak vesâtat ve teşebbüsât-ı hayırhâhâneye 
aynı tarzda cevab verileceğini ve mezâlimine tarafımızdan sebebiyet verilmekde 
olduğunun isbatına çalışılacağını göstermekdedir. Acizleri buradaki süferâyı görerek 
bunun bir zâyi‘-i siyasiye olarak Bulgarlar tarafından icad edilmiş olduğunu ve te’min-i 
maişetden başka bir endişesi olmayan ahali-i İslâmiye’nin Hükûmet-i metbûa‘larına 
karşı hiçbir hareket-i serkeşânede bulunmadıklarını ve bu bâbda icra edilecek 
tahkikât-ı mûşikâfâneden hakikatin tezâhür edeceğini izah eyledim ve Bulgarlara hoş 
görünmek üzere işbu tahkikâtın sathî suretde icra edilmemesi ve hakikatin inkişâfına 
bî-tarafâne bir suretde gayret edilmesi hususunu süferâ-yı müşârünileyhimden rica 
etdim. Bu cihetle taraf-ı sâmî-i nezâret-penâhîlerinden dahi Almanya ve Avusturya 
hükûmetlerine izah etdirilmesi faideden hâlî olmayacağı mütâlaasında isem de icra-yı 
icabı menût-ı re’y-i sâmî-i nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir.

Fî 25 Şevval sene [1]336 ve fî 3 Ağustos sene [1]918
Sofya Sefiri

(İmza)

**

Avusturya Konsoloshanesi’nin Altındaki Dedeağaç Reji Dairesi
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90581/2)
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Sofya Sefâret-i Seniyyesi
2048
502

Hulasa: Müslümanlara yapılan mezâlim hakkında 
Mahremdir

Hariciye Nâzırı Devletli Ahmed Nesimi Beyefendi Hazretleri’ne

 Devletli efendim hazretleri

 Drama cihetlerindeki ahali-i İslâmiye’ye karşı yapılan mezâlim hakkında Karaağaç 
Şehbenderliğimizden alınan tahrirât sureti ehemmiyetine binâen manzûr-ı âlî-i nezâret-
penâhîleri buyurulmak üzere leffen takdim kılındı.

 Bu bâbda takdim eylediğim muharrerât-ı acizânemden mezâlim-i mezkûrenin 
emvâl-i İslâmiye’yi zabt ve müsâdere etmek ve oralardaki ekseriyet-i İslâmiye’yi tenkîs 
u tenzîl eylemek maksadına ma‘tûf bulunduğunu ve Bulgar Hükûmeti nezdinde 
mükerreren vâki olan teşebbüsâtdan bir semere istihsâli mümkün olamadığını ber-tafsil 
arz etmişdim. Şehbender Şükrü Bey’in Matbûât-ı Osmaniyye vasıtasıyla mezâlim-i 
mezkûrenin neşr ve ilân edilmesi hakkındaki fikrini bendeniz tervîc etmemekdeyim. 
Zira bu hâl hükûmeteyn münasebâtının ihlâline ve Bulgar matbûâtında yeniden 
aleyhimizde envâ‘-ı isnâdât ve ithamâtda bulunulmasına sebeb teşkil edecekdir. 
Mezâlim-i vâkı‘anın istihbarât-ı hususiye kabîlinden olarak müttefik hükûmât 
matbûâtı tarafından neşr ve ilân edilmesi hiç şübhe yokki burada bir te’sir hâsıl eder. 
Şâyed mezâlim-i mezkûre bî-taraf memleketlerde ve bilhassa İsviçre, Stockholm, 
Kopenhag ve Lahey matbûâtı tarafından suret-i hususiyede düşmanlar tarafından 
elde edilmiş malumât gibi neşr ve işâ‘a edilecek ve bunlara Hükûmet-i Seniyye’nin 
teşvik ve telkinâtından kâmilen âzâde bir suretde yazılmış makaleler şekil ve mahiyeti 
verdirilebilecek olur ise neşriyât-ı mezkûrenin Bulgar Hükûmeti üzerinde oldukça 
mühim bir te’siri görüleceğini ve mezâlim-i vâkı‘anın hiç olmazsa tahfîfine yardımcı 
olacağını ümid etmekdeyim. Yalnız neşriyât-ı vâkı‘anın Hükûmet-i Osmaniyye 
tarafından tertib ve ihzâr edildiği anlaşılacak olur ise bunun Bulgaristan’da fevkalâde 
bir suretde sû-i te’sir hâsıl edeceği ve itilâf mehâfili dahi müttefikler arasındaki ihtilafât 
bahanesiyle envâ‘-ı kîl u kâli mûcib olacağı müstağnî-i arz ve izah olduğundan bu 
cihete fevkalâde itina olunması fikrinde bulunduğum ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u 
fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 21 Zilkade [1]336 ve fî 28 Ağustos [1]918

Sofya Sefiri 
(İmza)

**
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Stockholm
Sefâret-i Seniyyesi

Aded
6453
487

[Hulâsa]: Bulgarların ahali-i İslâmiye hakkında 
 revâ gördükleri mezâlime dair

Hariciye Nâzırı Devletli Ahmed Nesimi Beyefendi Hazretleri’ne 

 Devletli efendim hazretleri 

 Bulgarların Garbî Trakya ve Makedonya havalisi ahali-i İslâmiyesine revâ gördükleri 
mezâlimden bahisle Stockholm cerâ’idinde neşriyât icra etdirilmesini müş‘ir 10 Eylül 
1918 tarih ve 95 hususî rakamlı tahrirât-ı celîle-i nezâret-penâhîleri resîde-i dest-i tevkîr 
oldu. İskandinavya efkâr-ı umumiyesi ötedenberi Balkan umûruna entersese olmadığı 
ve bi’n-netice İsveç matbûâtının Balkanlar’da muhabirleri bulunmadığı cihetle havali-i 
mezkûrede cereyân eden vekâyi‘ ve hadisât hakkında İsveç gazeteleri hemen hiçbir 
şey yazmamakda ve ancak telgraf ajansları vasıtasıyla veyahud mehâfil-i resmiyeden 
tebliğ edilen malumâtı menba zikr-i şartıyla derc eylemekde olduklarından mârru’l-arz 
mezâlime mütedâir neşriyâtın icrasına da aynı şartla muvâfakat edeceklerini bildirdiler 
ki, şu zamanda bunda ne derece dâ‘î-i mahzur ve mazarrat olacağı müstağnî-i arzdır. 
Aksi hâlde yani menba zikrolunmadığı takdirde bile buradaki Bulgaristan Sefâreti’nin, 
tebligât-ı vâkı‘anın tarafımızdan icra edildiğini anlayarak Sofya ma‘rifetiyle veya 
doğrudan doğruya gönderilecek reddiyelerle mukabelede bulunacağı bu suretle iki 
müttefik sefâret arasında nâ-bemehal münakaşât kapısı açılacağı ve İsveç efkâr-ı 
umumiyesi üzerinde garib bir te’sir icrasından hâlî kalmayacak olan böyle bir halin 
müterassıd-ı fırsat olan düvel-i itilâfiyenin hükûmât-ı merkeziye arasına nifak ve fesad 
sokmak için yeni bir zemin-i faaliyet teşkil edeceği muhakkakdır. Diğer cihetden 
neşriyât-ı mebhûsun anhâdan beklenilen maksadın yani Bulgarların meseleleri itidâle 
rücû‘larını te’min keyfiyetinin de bu suretle istihsâli fikrimce müsteb‘addır. Binâen 
ale’z-zalik mahzurdan sâlim olmayan işbu neşriyâtdan burada şimdilik sarf-ı nazar 
edilmesi muvâfık-ı siyaset olacağı fikr-i kasırânesindeyim. Her hâlde bu bâbda bir 
teşebbüs icrasından evvel keyfiyetin ve mülahazât-ı acizânemin ber-vech-i ma‘rûz 
hâk-i pây-ı sâmîlerine arzını münasib gördüm. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. 

Fî 20 Eylül sene 1918
Stockholm Sefiri

Cevad 

HR. SYS, 2457/100_2, 5, 8
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BATI TRAKYA’NIN OSMANLI DEVLETİ’NE İLHAKINI SAĞLAMAK 
İÇİN KURULACAK TRAKYA-PAŞAELİ MÜDAFAA CEMİYETİ’NE 

NAKDÎ YARDIM İSTEĞİ

Tamamen Müslüman ve Türk memleketi olduğu halde, Balkan Harbi’nden 
sonra zorla Bulgaristan’a ilhak olunan Batı Trakya’nın Wilson Prensipleri’ne 

göre Osmanlı Devleti’ne ilhakını sağlamak maksadıyla kurulacak 
Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniyyesi için hükümetçe de 

nakdî yardımda bulunulması isteği

Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Nâzır Mustafa Ârif Beyefendi Hazretleri’nden Sadrıazam Tevfik Paşa Hazretleri’ne

 Tamamen İslâm ve Türk memleketi iken Balkan Harbi’nden sonra cebren 
Bulgaristan’a ilhâk olunan Garbî Trakya’nın Wilson nazariyelerine tevfîkan Memâlik-i 
Osmaniyye’ye ilhâkını te’min maksâdıyla teşekkül eden Trakya Paşaeli Müdafaa-i 
Hey’et-i Osmaniyyesi’nin ihtiyârına mecbur olduğu masârıfın kısmen hamiyet-mendân 
ahalice te’min edileceğinden üst tarafı için hükûmetçe de muâvenet-i mümkinenin ifası 
istirhâmını hâvî cemiyet-i mezkûre reisi tarafından verilip, Edirne Vilâyeti Vekâleti’nden 
bâ-tahrirât gönderilen varaka leffen takdim kılınmış olmakla ifa-yı muktezâsı menût-ı 
re’y-i sâmî-i fahîmâneleridir. Ol bâbda.

Fî 14 Kânûn-ı Sânî sene [1]335 / [14 Haziran 1919]

**

26
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Edirne Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Umumî: 39232

Hususî: 18

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

 Devletli efendim hazretleri

 Tamamen İslâm ve Türk memleketi bulunduğu hâlde Balkan Harbi’nden sonra 
cebren Memâlik-i Osmaniyye’den Bulgaristan’a ilhâk olunan Garbî Trakya’nın, Wilson 
nazariyelerine tevfîkan Memâlik-i Osmaniyye’ye ilhâkını te’min maksadıyla teşekkül 
eden cemiyetlerinin ihtiyârına mecbur oldukları lâ-ekal on beş bin lira masrafın kısmen 
hamiyet-mendân ahalice te’min edileceğinden bahisle üst tarafı için de hükûmetçe 
muâvenet-i mümkinede bulunulması istirhâmına dair Trakya-Paşaeli Müdâfaa Hey’et-i 
Osmaniyyesi Reisi Müfti-i Belde Mestan Efendi tarafından mu‘tî varaka leffen takdim 
kılınmışdır. Mündericâtına nazaran, ifa-yı muktezâsı vâbeste-i re’y-i âlî-i nezâret-
penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî 3 Rebîülâhir sene [1]337 ve fî 6 Kânûn-ı Sânî sene [1]335 / [6 Ocak 1919]

Edirne Vali Vekili
Cemal

Hulâsa: Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hey’et-i Osmaniyyesi’ne 
takib etdiği Wilson nazariyelerinin hayyiz-ârâ-yı husûl olması için 

hükûmetçe de muâvenet-i mümkinenin ifa buyurulmasına dair

DH. KMS. 49-1/68
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YUNAN ORDUSUNA GÖNÜLLÜ KATILAN RUMLARI 
EĞİTMEK İÇİN 13 YUNAN SUBAYININ KARAAĞAÇ’A GELDİĞİ

Selanik ve Batı Trakya’dan gelip gönüllü olarak Yunan Ordusu’na kaydolan 
Rumları eğitmek için 13 Yunan subayının Karaağaç’a geldiği ve bunlardan 
5 subayın Dimetoka’ya gitdiği, Edirne mahallelerinden Yunan ordusuna 

gönüllü kaydolunan Rumların silahlı-silahsız köylerine gittikleri ve Dahiliye 
Nezaretince bu konuda ne işlem yapılacağının Sadaret’ten sorulduğu 

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Şube: Asayiş

Huzur-ı Âlî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî’ye 
Mahremdir

 Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir 

 Selanik ve Garbî Trakya’dan gelip gönüllü olarak Yunan Ordusu’na asker ve jandarma 
kaydolunan Rumların talim ve terbiyeleriyle iştigâl etmek için Yunan zâbitânından on 
üç kişinin Karaağaç’a gelip bunlardan beşinin Dimetoka’ya gitdiği ve Karaağaç’a civar 
kurâ ile Edirne mahallâtından da bu suretle gönüllü kaydolunması hasebiyle el-yevm 
Karaağaç’da jandarma hizmetinde müstahdem Rumlar bulunduğu beyânıyla bunların 
mikdarını ve esâmîsini mübeyyin Polis Müdüriyeti’nden tevdî‘ olunan pusula suretinin 
gönderildiği ve pusulada esâmîsi muharrer kurâ vaktiyle Edirne’ye merbût iken Bulgar 
Hükûmeti’yle mün‘akid mukavele mûcebince Harb-i Umumî esnasında Bulgaristan’a 
terk edilen kurâdan olması hasebiyle bunların şimdilik mevzû‘-ı bahs edilmesine 
mahal olmayıp ancak Edirne mahallâtı Rumlarından gönüllü kaydolunan kesânın ara 
sıra Edirne’ye gelmeleri muhtemel olduğundan haklarında olunacak muamele ile yerli 
Rumlardan olup Yunanistan’a giderek hattın muhafazasına memur Yunan taburunda 
müstahdem Rumlardan bazen kıt‘alarından me’zûn olarak bazen müsellah ve bazen 
gayr-ı müsellah köylerine gitmekde olanlar hakkında icra olunacak muamelenin tayin 
ve iş‘ârı Edirne Vilâyeti’nden istifsâr olunmuş ve keyfiyet Harbiye Nezâret-i Celîlesi’ne 
de yazılmış olmakla suret-i iş‘âra nazaran iktizâsının emr ve tebliğine müsaade-i 
sâmiye-i fahîmâneleri şâyân buyurulmak bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü’l-
emrindir. 

Fî 6 Rebîülâhir sene [1]338 ve fî 29 Kânûn-ı Evvel sene [1]335 / [29 Ocak 1919]

Dahiliye Nâzırı

27

DH. EUM. AYŞ, 29/24
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DEDEAĞAÇ’IN İTALYANLARCA İŞGALİ

Dedeağaç’a 1.000 kişilik bir İtalyan birliğinin çıktığı, Yunanistan’ın terhis ettiği 
askerleri tekrar silah altına çağırdığı ve seferberlik emrinin Adalar ahalisini de 

kapsadığına dair Edirne Valisi’nin telgrafı

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti

Şifre Kalemi

Şifre Telgrafnâme
Mahreci: Edirne

 C. 19 Mayıs [13]35

 Dedeağaç’a çıkan İtalya askerinin bin neferden ibaret olduğu ve bunlardan beş 
yüzü Karaağaç’la Dimetoka’ya sevk edilip mütebâkîsinin mahall-i mezkûrda kaldığı 
ve Yunan Hükûmeti’nin terhis eylemiş olduğu efrâdla otuz yaşına kadar olanları tekrar 
taht-ı silaha davet etmekde olduğu ve seferberliğin Adalar ahalisine de teşmîl edildiği 
ve Bük istasyonuyla toprak arasında köprülerin seylâbdan münhedim olmasına binâen 
Selanik’e âmed-şüdün münkatı‘ olduğu ve her ne kadar Fransızlar tarafından tamirine 
gayret edilmekde ise de muntazam hareketin iki aya kadar ancak kâbil olabileceği 
mevsûken bir menba‘dan istihbâr edildiği İnöz Kaymakamlığı’nın iş‘ârına atfen 
Gelibolu Mutasarrıflığı’ndan bildirilmekle arz-ı malumât olunur.

Fî 24 Mayıs [13]35 / [24 Mayıs 1919]

Edirne Valisi
Sâlim

28

DH. KMS, 52-2/13
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SULH KONFERANSINDA DOĞU VE BATI TRAKYA’NIN 
YUNANİSTAN’A BIRAKILDIĞI, İZMİR’DE YUNAN ASKERİNİN 

ARTIRILACAĞI HABERLERİ

İzmir’i işgal eden Yunan askerlerinin bölgede asayişi sağlayamadığı ve milli 
kuvvetlerle başa çıkamadığından asker sayısını artırmak istediği, İngiliz ve 

Amerikan askerlerinin Türkler ile Yunanlılar arasındaki çarpışmaları önlemek 
için Yunan birliklerinin önünde konuşlanacağı, Aydın’daki yangın neticesi 
yüz milyon frangı aşkın zarar ziyanı araştırmak için Amerikalı subayların 

Aydın’a ulaştığına dair haberlerin Atina gazetelerinde yer aldığı, 
barış konferansı gereği Doğu ve Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakıldığı, 

ancak doğrudan doğruya Yunan askerinin işgali halinde İzmir’de olduğu gibi 
kan dökülmemesi için bölgenin Yunan Hükümeti adına Fransız askerleri 

tarafından işgal edilmesinin beklendiğine dair bazı söylentilerin Beyoğlu’ndaki 
Yunan çevrelerinde konuşulduğu

Polis Müdüriyet-i Umumiyesi
1. Şube
2521

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne
Mahremdir

 Devletli efendim hazretleri

 Yunan Hükûmeti’nin İzmir’de bulundurmakda olduğu kuvve-i askeriye ile asayiş-i 
memleketi muhafaza ve teşekkül eden Kuvve-i Milliye-i Osmaniyye’yi te’dîb 
edememekde olduğundan kuvvetinin tezyidine karar vererek, geçen haftadan beri 
sevkıyâta başladığı ve yeni taarruzları idare etmek üzere salâhiyet-i vasia‘ ile Yunan 
Başkumandanı Paraskevopulos’un erkân-ı harbiyesiyle beraber İzmir’e azîmet ve 
Birinci Kuvve-i Seferiye olmak üzere Makedonya cebhesinden üç fırkanın sevk edildiği 
ve peyderpey gönderileceği ve bu ordu ile maksad-ı tevessü‘lerine hâil olan Kuvâ-
yı Milliye’yi te’dîb etdikden sonra asayişin te’minine sarf-ı gayret edileceği ve sulh 
konferansının kendisine tefrik etdiği hududa kadar gideceği ve bir İtalyan donanmasının 
İzmir Limanı’na muvâsalatı üzerine bir İngiliz filosuyla İngiliz ve Amerika askerinin 
İzmir’e i‘zâm kılınarak Türk ve Yunanlılar arasındaki müsademâtın men‘i zımnında 
sulhun akdine kadar, bu askerin Yunan askerlerinin önünde bulunacağı ve Aydın’da 
vuku bulan harîkden ve vuku bulan zâyiâtın mikdarı yüz milyon Frangı tecavüz etdiği 
ve tahribât hakkında tahkikât ve tedkikât icrası için Amerika zâbitlerinin Aydın’a 
muvâsalat etdikleri Atina gazetelerinde görülmüş olduğu gibi Şarkî ve Garbî Trakya’nın 
Yunanistan’a verilmesi için Sulh Konferansınca takarrür etdiği fakat doğrudan doğruya 
Yunanlılar tarafından işgali halinde İzmir’de olduğu gibi sefk-i dimâya sebebiyet 
verilmesi mülâhazasına mebnî emr-i işgalin şimdilik Yunan Hükûmeti nâmına Fransız 
kuvve-i askeriyesi tarafından icra ve mezkûr mahallerin emr-i asayişi tamamen te’min 
edildikden sonra Yunan kuvve-i işgaliyesi bi’l-i‘zâm Fransızların çekilecekleri ve emr-i 
işgalin bu hafta zarfında vuku‘u melhûz idüğü ve bundan haberdâr olan İtalya Hükûmeti, 
şimdiden Dedeağaç Limanı’na iki fırka-i askeriye ihrac etdiği ve Bolşeviklere karşı harb 
edilmek üzere sevk edilmiş iken inhizâma uğrayarak Romanya’ya iltica etmiş olan 
Yunan Ordusu’nun kısm-ı küllîsi kumandan Niyer ile İzmir’e sevk edildiği ve Trakya’yı 
işgal edecek Yunan Ordusu’yla iltisâk peydâ etmek üzere vakt-i münasibin hulûlünde 

29
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Midye’ye ihrac edilmek üzere Romanya’da bir mikdar Yunan askerinin alıkonulduğu 
Beyoğlu Yunan mehâfilinde deverân eden şâyi‘âtdan ibaret bulunmuş olmakla berây-ı 
malumât arz-ı keyfiyet olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 19 Temmuz sene [1]335 / [19 Temmuz 1919]

Polis Müdür-i Umumîsi
Mehmed Nureddin

DH. EUM. AYŞ,16/110
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BATI TRAKYA’NIN YUNANLILARA TESLİM EDİLMEK ÜZERE 
FRANSIZLAR TARAFINDAN İŞGAL EDİLECEĞİ HABERLERİ

Batı Trakya’nın bilâhare Yunanlılara teslim edilmek üzere Fransızlarca işgal edi-
leceği haberi üzerine Karaağaç ve çevresinde karışıklık çıktığı, 

yerel idarecilerin emriyle Karaağaç’taki ticarethanelerin kapattırıldığı, 
askerlerin devriye gezdirildiği ve bomba eğitimleri yapıldığı ayrıca 

Yunan müfrezelerinin takviye edilerek yerli gayrimüslimlerin silahlandırıldığı

Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

2579 / 35

Edirne Vilâyeti’ne

 Garbî Trakya’nın bilâhare Yunanlılara teslim edilmek üzere şimdiden Fransızlar 
tarafından işgal edileceği şâyi‘ası üzerine o havalide âsâr-ı galeyân meşhûd bulunduğunu 
ve dünden itibaren Karaağaç’daki ticarethânelerin hükûmet-i mahalliyenin emriyle 
seddedildiği ve muhafaza-i inzibât için askerden süvârî devriyeler gezdirilmekde ve 
efrâd-ı cedîdeye top ve bomba ta‘lîmleri yapdırılmakda olduğu ve hergün posta treniyle 
Selanik cihetinden nazar-ı dikkati celbedecek mikdarda müsellah ve gayr-ı müsellah 
Yunan askerleri gelerek Kule-yi Burgaz ile İstanbul arasındaki istasyonlarda bulunan 
Yunan müfrezelerinin takviye ve yerli gayr-ı müslimlerin teslîh edilmekde bulunduğu 
istihbâr kılınmış olmakla bu hususlardaki istıtlâ‘âtınızın inbâsı ile beraber muhafaza-i 
emn ü asayişe son derecede iltizâm-ı i‘tinâ edilmesi bâbında.

Fî 29 Temmuz sene [1]335 / [29 Temmuz 1919] 

**

30
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Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

 Dahiliye Nâzırı Adil Beyefendi’den Hariciye Nâzırı Ferid Paşa hazretlerine 12 
Ağustos sene [1]335 tarihli ve ... numaralı tezkire-i acizîye zeyldir: 
 Garbî Trakya’nın bilâhare Yunanîlere teslim edilmek üzere şimdiden Fransızlar 
tarafından işgal edileceği şâyi‘ olması üzerine o havalide âsâr-ı galeyân müşâhede 
olduğu ve Karaağaç’daki ticarethânelerin hükûmet-i mahalliyenin emriyle seddedilerek 
muhafaza-i inzibât için devriyeler gezdirilmek ve efrâd-ı cedîdeye top ve bomba 
ta‘lîmleri yapdırılmakda bulunduğu haber alınması üzerine Edirne Vilâyeti’nden 
isti‘lâm-ı keyfiyet olunmuş idi. Bu kerre cevaben alınan 3 Ağustos sene [13]35 tarihli ve 
46491/1429 numaralı tahrirât leffen savb-ı âlî-i âsafânelerine takdim kılınmış olmakla 
münderecâtına ve ma‘rûzât-ı sâbıkaya nazaran muktezâsının ifası merhûn-ı re’y-i âlî-i 
cenâb-ı fahîmâneliridir. Ol bâbda. 27 Ağustos sene [1]335 / [27 Ağustos 1919]

DH. KMS, 52-4/21

Dedeağaç Adliye Dairesi
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90581/17)
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EDİRNE’DEKİ RUMLARIN BATI TRAKYA’YA GÖÇ EDEREK AZINLIK 
OLAN RUM NÜFUSUNU ÇOĞUNLUĞA ÇIKARTIP YUNAN 

İŞGALİNE ZEMİN HAZIRLADIKLARI

Edirne’ye gelen bazı yabancılar ile Osmanlı uyruğundan olmayan Rumların 
kışkırtmalarıyla önemli ölçüde Rum ailenin Edirne’den Selanik ve bağlı 

kazalara gitmek üzere pasaport aldıklarının gözlendiği, bölgedeki azınlık 
durumunda olan Rumları çoğunluğa çıkarıp Yunan Ordusu’nun Batı Trakya’yı 

işgalini haklı çıkarma maksadına yönelik olduğu anlaşılan bu politikanın 
önüne geçmek için Rumların pasaport almalarının zorlaştırılması 

Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Huzur-ı Sâmî-i Cânib-i Nezâret-penâhî’ye

 Bu günlerde Rum ailelerinin Edirne’den Selanik ve mülhakâtına gitmek üzere 
istiksâr eyleyecek derecede pasaport istihsâl etmekde oldukları ve bunların bu suretle 
hareketleri Hükûmet-i Seniye’den ve Türk milletinden zulüm ve eza görerek mecbur-ı 
hicret kaldıklarını işâ‘aya ve aynı zamanda Siroz ve Drama cihetlerine geçerek 
Garbî Trakya’ya doğru ittisâ‘a başlayan Yunan Ordusu’nun Trakya’yı işgalini muhık 
göstermeğe ve oralardaki Rum ekalliyetini ekseriyete kalb ve iblâğa hâdim siyasî bir 
tedbir ve tertibâtın delâil-i fi‘liyesine ma‘tûf ve şu günlerde Edirne’ye gelip giden ecnebi 
ve yabancı Rumların teşviklerine merbût bulunduğu vilâyet polis müdüriyetinden 
bildirilmesi üzerine birer sebeb ve bahane ihdâsı ve mümkün olduğu kadar mevâni‘ ve 
müşkilât îkâ‘ı suretiyle pasaport [istihsâlinin]1 men‘ ve tahdidi lüzumunun müdüriyet-i 
mezkûreye [tebliğ kılındığı] iş‘âr kılınmış olmakla ol bâbda.

Fî 28 Teşrîn-i Evvel sene [13]35 / [28 Ekim 1919]

31

DH. EUM. KLH, 5/154
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BATI TRAKYA’DAKİ BULGARLARIN BULGARİSTAN’A GÖÇ 
ETTİKLERİ VE YUNANLILARIN BATI TRAKYA’YI 

İŞGAL İÇİN HAZIRLIK YAPTIKLARI

Batı Trakya’daki Bulgar ahalinin Karaağaç yoluyla Bulgaristan’a hicret etmekte 
olduğu, Dersaadet Yunan Temsilciliği’nden Tekirdağ’daki Rum Kulübü ile 

Ermeni Kilisesi’ne tebliğ edilen bildiride, Trakya’nın Çatalca’ya kadar 
Yunanistan’a verildiği, işgal için henüz zaman tayin edilmediği ve 

Yunan askerinin işgali esnasında Rumlar tarafından yerli halka karşı hiçbir 
taşkınlık ve taarruzda bulunulmaması yolunda tenbihatta bulunulduğu

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

 Devletli efendim hazretleri

 Garbî Trakya’daki Bulgar ahalinin Bulgaristan dahiline hicret eylemekde oldukları 
ve ez-cümle Mayıs’ın yirmi birinci günü Karaağaç tarîkıyla kırk yedi vagon Bulgar 
ahalinin dahilî Bulgaristan’a geçmiş oldukları ve Gümülcine Maliye Müdüriyet-i 
Umumiyesi’nden on gün evvel Karaağaç Mal Müdürlüğü’ne gelen bir telgrafnâmede 
hesabâtının tamamıyla görülerek her şeyin hâzır bulundurulması ve Karaağaç 
memurînine ikişer aylık maaşların i‘tâsı da tebliğ edilmiş olduğu istihbâra atfen polis 
müdüriyetinden bildirilmekle arz-ı malumât olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 2 Ramazan sene [13]38 ve fî 22 Mayıs sene [13]36 / [23 Mayıs 1920]

Edirne Valisi
(İmza)

**

32

Edirne Vilâyeti
Mektubî Kalemi

Umumî: 54287 / Hususî: 610
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Edirne Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Umumî: 54386

Hususî: 628

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

 Devletli efendim hazretleri

 Dersaâdet Yunan Mümessilliği’nden Tekfûrdağı’na gönderilip Rum kulübüyle Ermeni 
kilisesine ta‘lîk ve kırâet olunan tavsiyenâmede “Trakya, Çatalca’ya kadar Yunanistan’a 
verilmişdir. İşgal için zamanı henüz tayin etmeyen Yunan askerinin vürûdunda Rumlar 
tarafından anâsır-ı saireden bir ferde ufak vuku bulacak taarruz mütecâsirînin gelecek 
hükûmet tarafından yerin altında bile olsa takib ve taharrî olunarak pek ağır cezâya 
çarpdırılacağı ve çünkü böyle münâsebetsiz bir hareketin pek büyük mezâhim ile 
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elde edilen menâfi‘-i siyasiyeyi gâib etdirmek ihtimâline mebnî sairlerini rencîde 
edecek her türlü harekâtdan mücânebet olunması ve hattâ askerin vürûdunda iskikbâl 
ve alkış gibi merâsim icrası değil, hânelere bile Yunan bandırası çekilmemesi kat‘iyyen 
tebliğ ve ihtâr olunduğu Tekfurdağı Polis Komiserliği’nin vilâyet polis müdüriyetine 
vâki olan istihbâr ve iş‘ârına atfen berâ-yı malumât arz olunur. Ol bâbda emr u fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir. 

 Fî 9 Ramazan sene 1338 ve fî 29 Mayıs sene 1336 / [30 Mayıs 1920] 

Edirne Valisi
(İmza)

**

İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti

Nâzır Vekili Reşad Beyefendi’ye, Sadrıazam Ferid Paşa Hazretleri’ne

 Garbî Trakya’daki Bulgar ahalinin Bulgaristan dahiline hicret eylemekde olduklarına 
ve Karaağaç Mal Müdürlüğü’ne Gümülcine Mal Müdüriyet-i Umumiyesi’nden 
gelen bir telgrafnâmede hesabâtın rü’yet edilerek her şeyin hazır bulundurulması ve 
Karaağaç memurînine ikişer aylık maaş verilmesi tebliğ edildiğine ve Dersaâdet Yunan 
Mümessilliği’nden Tekfurdağı’na gönedirilip Rum kulübüyle Ermeni kilisesine ta‘lîk 
ve kırâet olunan tavsiyenâmede Trakya, Çatalca’ya kadar Yunanistan’a verildiğinden 
bahisle Yunan askeri tarafından işgal başladığı zaman ittihâz olunacak tarz-ı hareket 
hakkında tenbîhâtda bulunulduğuna dair Edirne Vilâyet-i Aliyyesi’nden alınmış olan 
iki kıt‘a tahrirâtın suretleri berây-ı malumât leffen arz u takdim kılındı. Ol bâbda.

2 Haziran sene [1]336 / [2 Haziran 1920]

DH. İUM, 20-23/14-61
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PARİS SULH KONFERANSI’NA KATILAN BATI TRAKYA 
HEYETİNİN MASRAFLARININ OSMANLI HÜKÜMETİNCE 

KARŞILANMASI

Paris Sulh Konferansı’nda Batı Trakya’nın hukukunu savunmak için 
Gümülcineli Tevfik, İskeçeli Hüseyin Hayri ve Dedeağaçlı Mahmud Nedim 
Beylerin görevlendirildiği ve bu kişilerin on bin franklık masrafının Osmanlı 

Hükümeti tarafından karşılanmasına dair Bakanlar Kurulu kararı

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıtnâme

Hulâsa-i Meâli

 Şarkî Trakya ahalisinin hukuk ve menâfi‘ini sulh konferansı nezdinde müdafaa 
maksadıyla mukaddemâ Paris’e gitmiş olan hey’etin mesâîsine iştirak ederek Garbî 
Trakya ahalisi nâmına da müdafaât-ı lâzımede bulunmak üzere mahallince intihâb 
olunan Gümülcineli Tevfik ve İskeçeli Hüseyin Hayri ve Dedeağaçlı Mahmud Nedim 
Beylere Hükûmet-i Seniyece bezl-i muâvenet olunması Dersaâdet’de bulunan Garbî 
Trakya murahhasları tarafından istid‘â kılınmış olduğundan bahisle evvelki hey’et 
hakkında cereyân eden muameleye kıyasen bunların da harcırahları Paris’de ikametleri 
zamanına aid masrafları için on bin frank i‘tâsı hakkında Dahiliye Nezâreti’nden vârid 
olan tezkire mütâlaa olundu.

Kararı

 Suret-i iş‘âr muvâfık görülmekle o mikdar meblağın masârıf-ı gayr-ı melhûze 
tertibinden tesviyesi zımnında Maliye Nezâreti’ne tebligât ifa ve Dahiliye Nezâreti’ne 
de malumât i‘tâsı tezekkür kılındı.

Fî 5 Şevval sene 1338 - Fî 22 Haziran sene 1336 / [22 Haziran 1920]

(İmzalar)

33

MV, 219/85
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ÖZERK BATI TRAKYA HÜKÜMETİ TEŞKİLAT TASARISI

Neuilly Antlaşması ile Bulgaristan’ın elinden alınarak Fransız Generali 
Charpy’nin yönetiminde müttefik idaresine bırakılan Batı Trakya’da, kurulması 

tasarlanan Özerk Trakya Hükümeti’nin teşkilat yapısını belirleyen 21 Mayıs 
1921 tarihli layiha

MUHTAR TRAKYA TEŞKİLÂT-I İDARİYESİ LÂYİHASI
 Muhtar bir Trakya Teşkilât-ı İdariyesi General Charpy idaresi tahtında Garbî 
Trakya’ya tatbik olunan muhtariyet-i idareye müşâbih olacak ve hükûmet-i cedîdenin 
ilk senelerde yalnız kendi menâbi‘-i varidâtıyla idare olunabilmesi için bu muhtariyet-i 
idariye mümkün mertebe sadeleşdirilecekdir.

 Taksimât-i İdariye ve Hudud
 Trakya taksimât-ı sâbıka-i idaryeye müşabih olmak üzere bazı nevâhiye münkasım 
bulunacak ve pâyitahtı Edirne olacak ve beyne’l-müttefikîn komisyon ile merkez-i 
hükûmet Edirne’de bulunacakdır. Hatt-ı Hudud: 

 Garben Borlon Gölü’nün şimâlinde vâki tepeden bed’ ile 1900 rakımlı tepeye doğru 
Bulgar hududuna müntehî olacakdır. Yunanistan ile müşterek olan hudud yeri takrîben 
on iki kilometre olacakdır. 

 Şimâlen: Bulgaristan ile olan müşterek hudud şimdiki hatt-ı hudud olacakdır.

 Cenûben: Hatt-ı hudud Tekfurdağı ile Midye’yi Trakya’ya bırakan bir hat ile nihayet 
bulacakdır. Bu suretle teşekkül edecek olan Trakya kâbiliyet-i hayatiyeyi hâiz olacak ve 
bundan ber-vech-i âtî fevâid istihsâl olunacakdır.

 A- Gümülcine Nahiyesi’nin daire-i salâhiyeti daima kışları gelip ovada geçiren Arda 
mevâşî sürülerinin yaz mevsiminde yaylaya çıkarılmasına müsaade olacak ve Arda ve 
Eriş sekene-i dağıyesine de mahsulât-ı ziraiyelerini Gümülcine pazarına getirmek ve 
Avrupa-yı Garbî’den vürûd eden mamulât-ı sınaiyeyi oradan tadarik etmek imkânını 
bahş edecekdir.
 B- Mariçe vadisi Bulgaristan ile Edirne Vilâyeti’ne muktezî bir mahrec-i iktisâdî 
te’min edilecekdir. 
 C- El-hâsıl Şarkî Trakya’nın İnöz-Midye hattına kadar bî-taraflığı Dersaâdet’i Avrupa 
sevâhili için mühim olan Türk askerinin mevcudiyetini gayr-ı mukayyed kılacak her 
gûne tahrikât-ı ecnebiyeye karşı muhafaza edecek ve bu suretle Boğazların serbestisini 
suret-i müessirede te’min edecekdir. 

34
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TEŞKİLÂT-I İDARİYE

 Mahallî Trakya Teşkilâtı
 A- Bir reis ile üç azâdan mürekkeb daimî bir komisyon ile beraber bir meclis-i âlî-i idarî
 B- Vezâif-i âliye-i idariye müdüriyetleri
 C- Nevâhî Müdirânı

 Beyne’l-Müttefikîn Teşkilât
 A- İngiliz, İtalyan ve Fransız üç komisyondan mürekkeb beyne’l-müttefikîn bir komisyon 
 B- Umûr-ı siyasiye ve idariye müdüriyeti
 C- Nevâhî müfettişleri
 D- Jandarma muallimleri

 Beyne’l-Müttefikîn Komisyonu
 Beyne’l-müttefikîn murâkabe içlerinden birisi reis olmak üzere İngiliz, Fransız 
ve İtalyan Fevkalâde komiserlerinden mürekkeb bir komisyon tarafından icra 
edilecekdir.
 Bu komisyon Edirne’de bulunacakdır. Komisyonun vazifesi Trakya’nın teşkilât-ı 
idariyesine riyaset etmek, hükûmeti taht-ı murâkabede bulundurmak ve kendi nesâyihi 
ile hükûmete müzâheret eylemekden ibaret olacakdır. 
Bundan başka komisyon Boğazların murâkabesini icra edecek ve kendi muhafazalarına 
tahsis kılınacak olan müttefikîn asâkirini taht-ı irâdesinde bulunduracakdır.

 Umûr-ı Siyasiye ve İdariye Müdüriyeti
 Beyne’l-müttefikîn komisyona üç veya dört memurdan veya müttefikîn zâbitânından 
mürekkeb siyasî ve idarî bir kısım tarafından muâvenet edilecekdir. Bu kalem bilhassa 
idarî vazâif-i aliyyenin teşkil ve murâkabesi ile mükellef olacakdır. 

 Nevâhî Müfettişleri
 Üç milletden bir müfettiş her nahiyenin merkez-i hükûmetinde bulunarak orada 
umûr-ı idariyeyi teftiş edecekdir. Bu müfettişler siyasî ve idari kaleme mensub 
bulunacaklardır.

 Jandarma Muallimîni
 İngiliz, Fransız ve İtalyan zâbitân ve küçük zâbitânı Trakya’nın jandarma teşkilâtıyla 
mükellef bulunacakdır. Ücretle ve kur‘a keşîdesi suretiyle teşkil edilecek olan bu 
jandarma hey’etinin 2.000 mevcudu olacak ve Edirne’de bir jandarma mektebi küşâd 
edilecekdir.

 Meclis-i Âlî
 Meclis-i âlî milliyetlerin ve mezâhibin temsil-i nisbisini te’min edecek suretde 
memleketin muhtelif ırk ve mezhebe mensub cemaat tarafından müntehib sekene-i 
asliyeden veya tarih-i kadimden beri Trakya’da ikamet eden otuz azâdan mürekkeb 
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olacakdır1.
 Meclis-i âlî-i idarî azâsının tayini beyne’l-müttefikîn komisyonun tasvîbine arz edilecekdir.
Meclis-i âlî-i idarî esasen her üç ayda bir kere ictimâ edecekdir. 
 İctima‘âta davet tarihi beyne’l-müttefikîn komisyon tarafından tayin olunacakdır.

 Nevâhî Müdüriyeti
 Her nahiye, nahiyenin ekseriyet-i ırkına mensub bir memur tarafından idare 
olunacakdır. Nahiyenin ehemmiyetine göre ekalliyete mensub bir veya birçok müdür 
muavinleri müdüre muâvin olacakdır2. 

 Mekâtib
 Hükûmet tarafından muvakkaten tedrisât icra edilmeyip cemaat âtiyen ecnebi 
propagandalarına ve iğtişâşâta merkez olamayacağına itmi’nân hâsıl edecek olan 
hükûmetin murâkabesi tahtında elsine-i muhtelife üzerine mektebler küşâdına me’zûn 
olacaklardır.
 Her sene büdcenin tanziminde masârıf-ı umumiye nâmına hususî bir kredi açılacak 
ve bu kredi bilâ-tefrîk lisan ve mezheb-i muhtelif mekteblere devam eden talebe 
beyninde nisbet dairesinde tevzî‘ olunacakdır.

 Lisan-ı resmî 
 Bulgar, Rum, Türk ve Fransız lisanları muamelât-ı muhtelif-i idariye ve adliyede 
kabul edilecekdir.
 İlanât ve mukarrerât bu dört lisan üzere neşr olunacakdır. Maa-hâzâ lisan-ı siyasi 
olan Fransızca muhaberât-ı resmiyede ve defâtîr ve sicillâtda ve muhasebe-i merkeziye 
hesabâtının tanzimince lisan-ı resmî ittihâz olunacakdır.

 Banknotlar3

 Edirne’deki Bank-ı Osmanî şubesi muvakkaten hükûmet bankası yerine kâim olacak 
ve Osmanlı lirası Dersaâdet mübâdele fiyatı üzerinden rayic-i resmî ittihâz edilecekdir. 
Tedbîr-i muvakkat olmak üzere bir müddet-i muayyene için ve Trakya’da tedavül 
eden Rum ve Bulgar banknotlarının ta‘dâdını müteâkib bu evrak-ı nakdiye her hafta
neşredilecek olan Dersaâdet mübâdele fiyatı üzerinden hükûmet veznelerince 
kabul edilecek ve bilâhare memleketin ahvâl-i maliyesi sarâhaten tayin ve takdir 
edince Trakya kavâim-i nakdiyesinin mevkî-i tedâvüle vaz‘ı te‘emmül edilecekdir. 

Fî 21 Mayıs sene 1338 / [21 Mayıs 1922]

1)  Bilâhare muhacirînin veya teb‘îd edilenlerin avdetini müteakib veya muhacirînin veyahud  

 memleketde bekâsı arzu edilmeyenlerin azîmetini müteakib nüfus-ı ahali bazı mertebe tayin  

 eylediği takdirde meclis-i alînin tecdîdi için intihabâta mübâşeret edilecekdir.

2)  Nahiyelerde beyne’l-müttefikîn kontrol hey’etleri suistimalât ve münazaâtı men‘ ve ekseriya  

 yekdiğerine hasım olan anâsır beynindeki mesâîyi tanzim için hakk-ı ric‘ati hâiz olacakdır.

3)  Bu banka zaten beyne’l-müttefikîn kontrol hey’etinin taht-ı murâkabesinde olmak gibi bir fâide  

 bahş etmektedir.



HR. TO, 548/135
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PARİS KONFERANSI’NA KATILAN GARBÎ TRAKYA MÜDAFAA-İ 
HUKUK CEMİYETİ’NİN FAALİYETLERİ VE OSMANLI 

HÜKÜMETİNİN CEMİYETE YAPTIĞI YARDIMLAR

Yakın Doğu meselesini hal ve yoluna koymak üzere toplanacak olan herhangi 
bir konferans huzurunda Batı Trakya halkının istek ve arzularını dile getirmek 
ve bölgenin Yunan idare ve hakimiyetinden kurtarılarak hürriyet ve istiklâllerinin 
tasdik ve kabulünü sağlamak üzere Gümülcineli Hüseyin Hüsnü, İskeçeli 
Yusuf Ziya ve Dr. Ahmed Tevfik Beylerin, Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti tarafından temsilci olarak tayin edildikleri n Paris Konferansı’na Batı 
Trakya temsilcileri olarak gidecek heyetin, Yunan işkence ve zulümlerine dair 
vesikaları bastırmak ve çoğaltmak, aynı zamanda propaganda faaliyetlerine 
hız verebilmek için Osmanlı Hükümeti’nden bir miktar tahsisât çıkarılması 

talebi n Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti murahhasları Yusuf Ziya ve 
Tevfik Beylerin, Paris’te resmî ve gayrıresmi bazı makamları ziyaret edip 

Yunan mezalimini anlatma imkanı buldukları ve zarurî masrafları için bir miktar 
daha ödenek talep ettiklerine dair yazıları n 29 Ağustos 1919 tarihinde 
kurulan Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Batı Trakya’nın her 

yerinde teşkilatlanmasını tamamlamış ve faal hâlde olmasına rağmen Peştereli 
Tevfik adında bir başka şahsın Yunan çıkarlarına hizmet etmek maksadıyla aynı 

isim altında yeni bir teşkilat kurma çabasına girdiğine ve bunun dikkate 
alınmamasına dair cemiyet murahhas heyetinin Hariciye Nezâreti’ne 

yazısı n Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin murahhas heyeti ve 
İstanbul’da Müteşekkil Şube Merkez ve İdare Heyeti listesi

Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Merkez-i Umumîsi

Gümülcine
Aded: 131

İtimadnâme

Suretdir

 Şark-ı karîb meselesini hal ve tesviye zımnında memâlik-i mütemeddinede teşekkül 
ve in‘ikâd edecek herhangi bir konferans huzurunda düvel-i muazzama-i aliyyenin 
hissiyât-ı necîbe-i adalet-perverâne ve nazargâh-ı nasafet-insaniyetkârânelerine: 
Garbî Trakya ve mazlum ahalisinin emel ve arzularını arz ve iblâğ ve menâfi‘-i âliye-i 
memleketi müdafaa ile kıt‘a-i mezkûrenin Yunan idare ve hakimiyetinden istihlâsıyla 
hürriyet ve istiklâllerinin tasdik ve kabulünü arzu-yı umumî-i millînin mevki‘-i fî‘l 
ve tatbika vaz‘ını te’mine çalışmak üzere cemiyetimiz haiz bulunduğu salâhiyet-i 
mutlakaya istinâden Gümülcineli Hüseyin Hüsnü, İskeçeli Yusuf Ziya ve Doktor Ahmed 
Tevfik Beyleri hey’et-i murahhasa olarak intihâb ve tayin eylediğinden mûmâileyhim 
düvel-i mütemeddine makamât ve mecâlis-i resmiye ve mehâfil-i siyasiyeleri nezdinde 
Garbî Trakya’yı ve ahalisini müctemi‘an temsili ve sekene-i memleketin mütâlâbât-ı 
muhıkka ve hukuk-ı meşrû‘a ve medeniyelerini takrîre salâhiyetdâr bulunduklarını 
mübeyyin işbu itimadnâme bi’t-tanzim Yusuf Ziya Beyefendi’den i‘tâ kılındı.

Fî 29 Nisan sene 1921

35
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Mühr-i Resmî
Garbî Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Merkez-i Umumî
Gümülcine Reisi

B. Sıdkı

Aslına mutabık olduğu hey’et-i murahhasaca tasdik olunur.

Paris Sulh Konferansı nezdinde Osmanlı Murahhası
Mehmed Nabi

**
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Comité De La Défense Des Droits
De La Thrace Occidentale

La Délégation
No: 11

Makam-ı Muallâ-yı Sadâret-penâhî’ye

 Asalet-meâb efendimiz
 
 Kan, zulüm, işkence tufanlarıyla senelerden beri boğulup kalmış olan Garbî 
Trakyamız ahali-i masumesinin hayat, can, mal ve namuslarının muhafazasına ma‘tûf 
olan mesâîmizi teshîlen Paris’e gelebilmekliğimiz zât-ı asalet-meâbları tarafından 
te’min buyurulmuş ve bu lütf-i âlîcenâbâneye ahalimizin ile’l-ebed medyûn-ı şükran 
kalacakları vâreste-i arz ve izah bulunmuş ise de İstanbul’da iken alınan paranın ancak 
harcırahlarımızla buradaki masârıf-ı müteferrika, otel ve yemek masraflarımıza tekâbül 
edebileceğine nazaran bir takım nüfus istatistikleriyle Yunan işkence ve zulmüne dair 
vesâiki tab‘ ve tevzî‘ etmek ve burada şimdiye kadar kat‘iyyen yapılmayarak kalmış olan 
propagandaya germî vermek gibi şiddetle lüzum hissedilen teşebbüsât-ı siyasiyenin 
icrası az çok nakde ve vakte muhtac olduğuna ve bu hususda Hariciye Müsteşarı Şevki 
Beyefendi’ye bu günkü tarih ile yazılan bir mektubda izahât verilmiş olmasına binâen 
ihsân ale’l-ihsân olarak daha on beş bin Frank kadar bir meblağın i‘tâsı hususuna emr 
u irâde buyurulmasını istirhâma ictisâr eyleriz. Ol bâbda ve kâtıbe-i ahvâlde emr u 
fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 25 Mart sene [1]338 / [25 Mart 1922]

Doktor Tevfik
**

Dedeağaç Adliye Dairesi
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi 90581/16)
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