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Eski Türkçe’de bataklık yer anlamına gelen Balkan kelimesi aynı zamanda coğrafi ola-
rak bir yarımada ve sıra dağın adıdır. Sarp veya ormanla kaplı dağ silsilesi manasına da gelen 
kelimenin bölgeye isim olarak verilmesi bölgenin coğrafî özelliğinden kaynaklanmaktadır. 
Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin idaresinde kalan bölgeye, “Avrupa-i Osmânî” veya 
“Rumeli” ismi verilmiştir. Zamanla “Avrupa-i Osmânî” tabiri yerine “Balkan Yarımadası” 
tabiri kullanılmaya başlanmıştır. Yarımadanın sınırları; kuzeyde Avusturya ve Macaristan, 
kuzey-doğuda Rusya, doğuda Karadeniz ve İstanbul Boğazı, güneyde Adalar Denizi, batıda 
Adriyatik Denizi ve Dalmaçya’ya kadar uzanır. 

Avrupa Kıtası’nın beş büyük yarımadasından biri olan Balkan Yarımadası Orta Avru-
pa’ya ve Akdeniz’e uzanan konumundan dolayı jeo-stratejik öneme sahiptir. Zira yarımada, 
Akdeniz sistemine dahil olan bütün denizlere açılma imkânı sunar. Akdeniz havzasındaki 
bu stratejik konumu nedeniyle bölge, çok eski tarihlerden itibaren göç ve ticaret güzergâhı 
olarak kullanılmıştır. Bu durum Balkan Yarımadası’nda önemli ölçüde etnik çeşitliliği ve 
zenginliği doğururken sonraki yüzyıllara da karmaşık bir coğrafyayı miras bırakmıştır.

Milattan önceki zamanlardan itibaren, sırasıyla Kimmer, İllir, Galat, Trak, Kelt, İskit, 
Avar, Hun, Vizigot, Ostrogot, Peçenek, Kuman, Bulgar ve Slavların yerleşim alanı olan Bal-
kanlar, yoğun olarak Antik Yunan Uygarlığı ve daha sonra Bizans’ın etki alanında kalmıştır. 
Bizanslıların hakimiyeti Edirne’nin (1361) ve ardından Filibe’nin fethi ile Osmanlı Devleti 
tarafından sonlandırılmıştır. Balkanlara adım atmaları ile beraber din ve ırk ayrımı gözet-
meyen, koruma ve kollama anlayışı ile bütün tebeayı birleştiren Osmanlı Devleti, hoşgörülü 
“istimalet” politikası ile bir yüzyıl içerisinde Balkanlarda hızla yayılmıştır. Zaman içerisinde 
elde edilen bu toprakları devlet, teşkilat sisteminde “Rumili Beylerbeyliği” olarak adlandır-
mış ve her zaman Anadolu Beylerbeyliği’nden önde tutmuştur.

XIV. ve XV. yüzyıl boyunca Balkanlarda üç koldan ilerlemesini sürdüren Osmanlılar, 
Belgrat’a ulaşmıştır. Bizans’ın merkezi olan İstanbul’un fethi ise Balkanlardaki Osmanlı hâ-
kimiyetini daha da kuvvetlendirmiş, XVII. yüzyıla kadar fetihler geniş bir yelpazede devam 
etmiştir. Ancak Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyıl sonlarındaki askerî başarısızlıkları Bal-
kanlar üzerinde güç dengesinin değişiminin başlangıcı olmuş ve bu tarihten itibaren diğer 
Avrupa Devletleri ve Rusya bölgeye nüfuz etmeye başlamışlardır. XVIII. yüzyıl boyunca 
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bölgede devam eden hakimiyet mücadeleleri 1789 Fransız İhtilali sonrasında ise farklı bir 
mahiyete bürünmüştür. Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı fikir akımları, Avrupa’da yayılıp, 
ayaklanmalara yol açarken, Balkanlarda yaşayan farklı etnik unsurlar arasında da “Milliyet-
çilik” duygularının doğmasına sebep olmuştur. Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı bu akımın 
özellikle Slavlar arasında büyük etkisi olmuştur. 

XIX. yüzyıl boyunca devam eden Osmanlı Rus savaşları ile özellikle 93 Harbi sonucu 
değişen dengeler nedeniyle toplanan Berlin Kongresi gerek Osmanlı Devleti’nin Balkan Ya-
rımadası’ndaki durumu ve gerekse Balkan milletlerinin geleceği konusunda dönüm noktaları 
olmuştur. Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti hariç kongreye katılan diğer devletler açısından 
“tatmin edilmemiş hırsların” bulunduğu bir anlaşmadır. Bulgar ve Sırpların bağımsızlık ha-
yalleri Avrupa Devletleri’nin çıkarlarına ters düşmüş, Büyük Slav Devleti kurulamamıştır. 
Antlaşma sonrası Balkanlarda, arka planında Avusturya ve Rusya’nın yer aldığı Cermen-Slav 
mücadelesi keskinleşmiş, ustaca çizilmiş sınırlar Balkan unsurları arasında anlaşmazlık ko-
nusu olmuş ve Balkan ittifakının oluşmasında uzun zaman engel teşkil etmiştir. 

Balkan Savaşlarına giden yolda dönüm noktalarından bir diğeri İkinci Meşrutiyet’in 
ilanıdır. Meşrutiyet, 1908 Temmuzu’nda büyük ümitlerle ilan edilmekle birlikte Balkanlar-
da etnik unsurlara bağımsızlık düşüncelerini geliştiren bir ortam sunmuştur. Meşrutiyet ile 
cins ve mezhep farkı gözetilmeden ortak bir vatan kavramı ve ortak çıkarları olan bir halk 
meydana getirilmek istenmiş fakat Balkanlarda bu kavramlar karşılık bulmamıştır. Meşruti-
yet’in ilanı Balkanlarda toprak kayıplarını durdurmaya yetmemiş, gerek ıslahatlar ve gerekse 
çıkarılan kanunlar “Osmanlılık” fikrini yerleştirmek yerine Balkan unsurlarını, aralarındaki 
tarihsel sorunları aşarak, bir ittifak sağlama noktasına ulaştırmıştır. 

Meşrutiyet’in ilanı sonrasında ortaya çıkan tüm bu gelişmelere ek olarak 1911’de İtal-
ya’nın Trablusgarp’ı işgali ile Osmanlı Devleti kendisini yeni bir savaşın içerisinde bulmuş, 
askerî ve malî açıdan zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu yeni durum uzun zamandır kop-
mayı hedefleyen Balkanları hareketlendirmiş, 1910 yılında uygulanmak istenen Balkan ittifa-
kı düşüncesi Rusya’nın çabaları sonucu 1912 Martı’nda gerçekleşebilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin siyâsî istikrarsızlıkla çalkalanması ve özellikle orduda ortaya çı-
kan gruplaşmalar, Balkanlarda ayak sesleri işitilen ittifaka ve savaş ihtimâline devletin ye-
terince eğilememesine neden olmuştur. Ağustos 1912’de Makedonya’da başlayan hareket-
lenme giderek Balkan ittifakını sağlayan ülkelerin savaş taraftarlığına dönüşmüş ve 8 Ekim 
1912’de Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne harp ilanıyla Balkan Savaşları başlamıştır. 

Savaş, doğu ve batı olmak üzere iki cephede devam etmiştir. Trakya’da Bulgarlara; 
Makedonya ve Arnavutlukta ise Yunan, Sırp ve Karadağlılara karşı savaşılmıştır. Edirne’de 



Bulgar, Yanya’da Yunan ve İşkodra’da Karadağlıların kuşatmalarına karşı uzunca bir süre 
devam eden savunmalar dışında Osmanlı ordusu başarılı olamamıştır. Ateşkesin imzalan-
masıyla savaş alanlarından diplomasi alanına kayan Birinci Balkan Savaşı yeni bir evreye 
girmiştir. Gerek savaşın galipleri arasında ortaya çıkan sorunlar ve gerekse Edirne üzerinde 
yoğunlaşan Osmanlı Devleti’nden talepler diplomatik yollarla halledilemeyince savaş yeni-
den hareketlenmiş ve Edirne’nin kaybı ile sonuçlanmıştır. 30 Mayıs 1913’te Londra Barış 
Antlaşması imzalanarak Birinci Balkan Savaşı sona ermiştir. 

Böylece Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda 5,5 asır devam eden yönetimi son bulmuştur. 
Ancak Balkanlarda kurulan yeni siyasi denge bölgeyi istikrara kavuşturmaya yetmemiş, kısa 
süren sessizlik yerini tekrar savaşa bırakmıştır. 

Dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getiren olaylar zincirinde önemli yer tutan Balkan 
Savaşlarının yüzüncü yıl dönümü nedeniyle Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
olarak “Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları” adlı iki ciltlik kitap çalışması yapılmıştır. 

Toplam 154 başlıkta yer alan belge transkripsiyonları ve bu belgelere ait görüntülerin 
kullanıldığı birinci cilt, “Savaş Öncesi Genel Durum” ve “Birinci Balkan Savaşı” olmak 
üzere iki bölümden oluşmaktadır. 45 başlıkta belgelerin yer aldığı ilk bölüm; 1910 Ağusto-
su’nda Makedonya’da etnik gruplar tarafından başlatılan çetecilik hareketleri ve Balkanlar-
da büyük karışıklıkların ve isyanların yaşandığı, savaş hazırlıklarının yapıldığı 1911 senesi 
olayları ile başlamaktadır. Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan’ın sınırlarında yaptığı askerî 
hazırlıklar, silah gönderilerek Arnavut isyanına yapılan yardım, Osmanlı Devleti’nin bu ha-
zırlıklar karşısında duyduğu endişe ve yaptırılan tahkikatlar, Balkanlarda ittifak söylentisi, 
Osmanlı büyükelçilerinin ittifak ile ilgili bilgi aktarımları, Avrupa Devletlerinin Balkanlar 
üzerindeki siyasetleri, Osmanlı Devleti’nin diplomatik girişimleri birinci bölümde işlenen 
konulardandır. 

İkinci bölüm ise Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan’ın Osmanlı topraklarına 
saldırısı ile başlamaktadır. Selanik, Piriştine, Teselya, Üsküp, İşkodra, Yanya ve Manastır 
gibi yerlerin kaybı Osmanlı ordusunun durumu, Osmanlı Hükümeti tarafından ordu ile ilgi-
li olarak alınan tedbirler, Avrupa Devletlerinin statükonun devamından vazgeçmeleri, savaş 
boyunca Avrupa Devletleri ve Osmanlı Devleti’nin diplomatik girişimleri, Çatalca Mütare-
kesi, askerler arasında baş gösteren kolera salgını, Müslüman muhacirlerin durumu, Arna-
vutluk’un bağımsızlığı, Büyükelçiler Konferansı ve Paris Maliye Konferansı’nda görüşülen 
meseleler, Edirne’nin ve Ege Adaları’nın düşüşü, sınır tespiti ile ilgili diplomatik görüşmeler 
ve barış görüşmelerinin başlaması ile barışın imzalanması bu bölümün konuları arasındadır. 



1910 Ağustosu’nda başlayıp 30 Mayıs 1913’te son bulan ve yaklaşık üç senelik zaman 
dilimindeki olayları içeren belgeler kitapta genellikle kronolojik sıra gözetilerek verilmiştir. 
Balkan savaşları ile ilgili Osmanlı Arşivi’nde yer alan binlerce belgeden seçilerek hazırlanan 
kitabımızda özellikle siyasal ve sosyal içerikli belge örneklerine yer verilmiştir. 

Belge görüntüleri, bu belgelerin günümüz alfabesine aktarımlarından hemen önce ve-
rilmiş olup her bir belge ve ekleri için belgelerin öncesinde kısa birer özet takdim edilmiştir. 
Metin içerisinde anlam düşüklüklerinin önlenmesi maksadıyla yapılan küçük müdahaleler 
köşeli parantez içerisinde verilmiştir. 

Yüzüncü yılında Balkan Savaşlarına ışık tutacak iki ciltlik bu eserin hazırlanmasında 
emeği geçen tüm Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve Balkan Savaşı fotoğraf 
koleksiyonunu bizimle paylaşan Sayın Mustafa Bereketli Beyefendi’ye teşekkür eder ilgili-
lere faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla…

Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Devlet Arşivleri Genel Müdürü



The word Balkan, name of a peninsula and of a range of mountains, means bog in the 
old Turkish. Naming the region with a word meaning a steep or a mountain chain covered 
with forests takes its source from the geographical features of it. The region which was gov-
erned by the Ottoman Empire throughout hundreds of years was named “European Ottoman” 
or “Rumelia.” But in time, it was started to be called “Balkan Peninsula” instead.

The borders of the Peninsula reached Austria and Hungary in the north; Russia in the 
north-east; the Black Sea and the Bosphorus (İstanbul) in the east; the Marmara Sea, the 
straight Dardanelles and the Sea of Islands in the south, the Adriatic Sea and the Dalmatians 
in the west. 

The Balkan Peninsula, one of the five large peninsulas in Europe, has a geo-strategic 
importance due to its location expending both to Middle Europe and to the Mediterranean 
Sea; it enables people to reach the six seas in the Mediterranean system, all of which may 
be regarded as branches of the Mediterranean. This situation shows the multi-dimensional 
importance of the Balkans in the Mediterranean strategy. The region has also been important 
because the roads of both trade and migration pass through it since early dates. Being on the 
routes of migration and trade, a rich and ethnically diverse population structure had originat-
ed on the Peninsula; this fact is also the reason of the region’s complicated social and polit-
ical heritage. The Balkans, being the settlements of Cimmerians, İllir, Galatians, Thracians, 
Celtics, Scythians, Avars, Huns, Vizigoth, Patzinaks, Kumans, Bulgarians and the Slavics 
were affected intensively by the Ancient Greek civilization; and later by the Byzantine. The 
domination of the Byzantine was ended by the Ottoman Empire’s conquests of Edirne (1361) 
and Plovdiv (1364). Upon the stepping on the Balkans, the Ottomans spread fast in the region 
within a hundred year by virtue of its tolerant policy, based on nondiscrimination against 
religion and race. The region was called “the Eyalet (state) of the Balkans” (Rumeli Beyler-
beyliği) in the Ottoman administrative organization and was given priority over the Eyalet of 
Anatolia.

The Ottoman Empire, moving on via three routes during the 14th and 15th centuries, 
reached up to Belgrade. The conquest of Istanbul, the center of the Byzantine, strengthened 
the dominance of the Empire in the Balkans. The conquests continued extensively until the 
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17th century. But the military failures of the Ottoman Empire at the end of the 17th century 
became the beginning of the changes in the balance of power in the Balkans and this time on, 
other European countries and Russia started to dominate the region. The ongoing attempts for 
gaining the dominance over the region during the 18th century changed essentially after the 
French Revolution (1789). When the Europe experienced a spread of new ideas flourished by 
the French Revolution; in the Balkan Peninsula, the revolution flourished nationalistic visions 
among the various ethnic groups.  The Slavic people were affected greatly by nationalism of 
French Revolution which took the form of Pan-Slavism in the 19th century.

The Berlin Congress, held as a result of the changing balances due to the Ottoman-Rus-
sian wars during the century, especially the one in 1887-88, was the turning point both for 
the Ottoman Empire’s presence in the Balkans and for the future of Balkan races. Except the 
Ottomans, all the parties acceded to The Treaty of Berlin left the table with their ambitions 
unsatisfied. The Bulgarian’s and Serbian’s dreams of independence were against the interests 
of the European countries and accordingly, the Great Slavic State failed to be founded. After 
the agreement in the Balkans, the German-Slavic struggle that was provoked and supported 
by Austria and Russia respectively, came into focus; the purposely drawn borders caused con-
flicts among the Balkan nations and prevented them from establishing of the Balkan Alliance 
for a long time.

One of the turning points leading the Balkan Wars was the promulgation of the Ottoman 
Constitution of 1908. The 2nd constitution was proclaimed in July 1908 with great expecta-
tions, but it presented an atmosphere encouraging the idea of independence among the ethnic 
groups in the Balkans as well.  With the new constitution, the concept of a common land 
regardless of ethnicity or religion and a community gathered around common interests were 
aimed to be achieved but in the Balkans, these attempts failed.

The proclamation of the Constitution was not enough to stop the loss of land; the re-
forms and new legislations paved the way for the Balkan people to ally with each other de-
spite the historical problems among them, contrary to what was aimed.

In addition to all the happenings following the promulgation of the Constitution, in 
1911 the Ottoman Empire found itself in a war and faced both military and financial problems 
when Italy invaded Tripoli. This new situation heated up the Balkan nations that were aiming 
to separate for a long time and the idea of Balkan Alliance, which was wanted to be carried 
out first in 1910, came true in March 1912 by means of Russian support.

The political instability of the Empire and especially the faction in the army made it 
difficult for the Ottomans to prevent the approaching alliance among Balkan nations and to 



handle the war. At last, the movements, started in the Macedonia in 1912, gradually turned 
into an antagonism among the members of the Balkan Alliance and on 8th October 1912, the 
Balkan War broke out with the announcement of the War of Montenegro against the Ottoman 
Empire. 

According to the operation plan of the Ottoman Army, the war went on in two front 
lines; the east and the west.  In Thracian, the Ottomans fought with the Bulgarian and in 
Macedonia and Albania, against the Greek, the Serbian and the Montenegrin.  The Ottoman 
Army could not maintain its position except for the long-lasting defenses against the inva-
sions of the Bulgarian in Edirne, of the Greek in Janina and of the Montenegrin in Shkoder. 
The Balkan war took yet another turn by the signing of the ceasefire, from the battlefield to 
the diplomatic field.  Because the problems taking place among the winners of the war and the 
Ottoman Empire’s demands about Edirne were not solved diplomatically, the war restarted 
and resulted in the loss of Edirne.  Eventually, the first Balkan War came to an end when the 
Peace Treaty of London was signed on 30 May 1913. 

Thus, the five-and-a-half-century-long Ottoman rule in the Balkans ended. But the new 
political balance established in the Balkans was unable to provide the region with stability 
and a war replaced the short-lived peace.

With the occasion of the 100th anniversary of the Balkan Wars, which was one of the 
most important events led the world to the Great War; we, as the Prime Ministry General 
Directorate of State Archives, have edited a two-volume-book called “The Balkan Wars in 
the Ottoman Documents”

The first volume, in which 154 documents and their images have been used, consists of 
two parts: “The Pre-war Situation” and “The First Balkan War.” The first part consists of 45 
documents and starts with guerilla warfare activities started by ethnic groups in Macedonia, 
huge confusions in the Balkans and the events in 1911 in which rebellions and war prepar-
ations took place. Moreover, the military preparations of Montenegro, Bulgaria and Greece 
in their borders, the weapon aid to the Albanian rebellion, the concerns of Ottoman Empire 
about these preparations, the investigations made, the rumor of the alliance in the Balkans, 
the information about the alliance given by the Ottoman ambassadors, the policies of the 
European countries on the Balkans, the political attempts of the Ottoman Empire, the declara-
tion of the mobilizations and the wars by  the Balkan countries and the Ottoman Empire are 
some of the themes of the first part.

The second part begins with the attacks of Bulgaria, Serbia and Greece towards the 
Ottoman lands. And it continues with the loss of Salonika, Prishtina, Thessalia, Skopje, Shko-



der, Janina and Monastir; the situation of the Ottoman Army; the military measures taken by 
the Ottoman Government; the European countries’ abandonment of the policy of keeping 
the status quo in the Balkans; diplomatic attempts of the Ottoman Empire and the European 
countries during the war; the Çatalca Armistice; epidemic cholera arising among the soldiers; 
the situation of the Muslim immigrants; the independence of Albania; Ambassadors Confer-
ence; the issues negotiated in the Paris Financial Conference; the loss of Edirne and Aegean 
Islands; diplomatic negotiations regarding border setting; the beginning of peace negotiations 
and the signing of the peace treaty.

The documents, related the events between August 1910 and 30 May 1913 –about three 
years- have been presented chronologically. Mostly the documents with the political and so-
cial contents have been chosen out of thousands of documents about the Balkan wars in the 
Ottoman Archives.

The images of the documents just before the transcripts and a brief summary is given 
for each document and for its appendix.  The changes which were made in order to avoid 
sentence fragments are written in square brackets. 

I would like to thank to the staff of the General Directorate of State Archives who 
contributed to the preparation of the book, which will throw light on the Balkan Wars in its 
100th anniversary and to Mr. Mustafa Bereketli who shared his photography collection of the 
Balkan War with us. I do wish the book will be useful for all the readers. 

With my best regards.

Assoc. Prof. Uğur Ünal
General Director of State Archives
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Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Tahrirât Kalemi

Bulgaristan'da tertib ve Makedonya'ya sevk olunan 

çetelere ve ahvâl-i saireye dair alınan rapor hakkında.

Mahsusdur

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Şehr-i hâl zarfında Makedonya'ya karşı Bulgaristan'da hâsıl olan harekât-ı galeyan-en-
gize dair Bulgaristan'da bulunan Emniyet-i Umumiye istihbârât memurundan alınan rapor 
mündericâtına nazaran otuzar-kırkar kişilik çeteler tertib edilerek bunlardan bir kısmı hududu 
tecavüz etdiği gibi kısm-ı diğeri de mütteheyyi-i tecavüz bulunmakdadır. Bu çetelere me’vâ 
tedariki zımnında voyvoda Çernopiyef, sekiz voyvoda ile Makedonya'ya avdet etmiş ve ha-
rekât-ı mezkûre Bulgaristan Hükûmeti'nin muvâfakat ve malumâtı tahtında cereyân ederek 
bu tertibâta hükûmet-i mezkûre tarafından kırk bin frank râddesinde bir meblağ sarf ve çe-
telerin silahları Harbiye Nezâreti tarafından tedarik edilmişdir. Memâlik-i Osmaniyye'den 
mülteci sıfatıyla Bulgaristan'a giderek tekrar avdet etmek isteyenlerin teslîhan hudud üze-
rinde bulunan Takef ve Bulgaristan hafî polisi rüesâsından Belef taraflarından hudud boyuna 
sevk edilmekde ve bunların sevk olundukları mıntıka dahiline çetelerden olmayan kimse-
ler yanaşdırılmamakda ve avdet etmek istemeyen mülteciler Çırpan ile Filibe arasında der-
dest-i inşa bulunan şimendifer hattı ameliyâtında işletdirilmekdedir. Teşebbüsât ve tedarikât-ı 
mezkûrenin maksad-ı müstakili ise bu vesâit ile Makedonya'da mukâtelât ve tahribât ihdâ-
sıyla bu usulü asâkir-i Osmaniyye'ye isnâd ve Bulgar telgraf ajansı ma‘rifetiyle Avrupa'ya 
neşr u işâ‘a edilip Avrupa efkâr-ı umumiyesini Hükûmet-i Osmaniyye aleyhine çevirmekdir. 
Hatta hükûmetin muhassesâtıyla idare olunan ve Çernaposta ve Dinevnik ve hükûmetin nîm 
resmî cerâidinden olan Preporets cerâidinin Makedonya'da mezâlim vuku‘a gelmekde oldu-

8 Ağustos / August 1910

Bulgaristan Hükümeti'nin Makedonya'da karışıklık çıkarmak, Osmanlı yönetimini zor 
durumda bırakmak üzere, iaşe ve silah ihtiyaçları Bulgar ordusunca sağlanan çeteler 
kurup Makedonya’ya gönderdiği; bu çetelerin işledikleri cinayet ve yaptıkları tahribatı, 
kendi gazeteleri kanalıyla, Osmanlı askerinin Makedonya’da mezalim uyguladığı şeklinde 
yansıtarak Avrupa’da kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarına dair rapor

A report about the Bulgarian Government's intervention into Macedonia by organizing 
and sending guerillas whose weapons and food were supplied by the Bulgarian army, in 
order to disturb the peace in Macedonia to the detriment of the Ottoman Empire

BULGARİSTAN'IN MAKEDONYA'YA ÇETE SEVKİ

BULGARIA’S SENDING GUERILLAS TO MACEDONIA
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ğuna dair şimdiden neşretmekde oldukları makâlât aynı maksad tahtındadır. Vaktiyle Osman-
lı Bulgarları tarafından Bulgaristan'ın küçük ve büyük şehirlerinde te’sis olunmuş ve her biri 
Makedonya'da kâin bilâddan birinin ismiyle tevsim edilmiş ve sermayeleri tüccar ve esnafın 
kudretine göre senevî lâ-ekal yirmi frank i‘tâsı ve erbâb-ı yesârdan olan Hıristiyan ve Mu-
sevîlere tehdidnâmeler irsâliyle yüz frank raddesinde mebâliğ istenilmesi ve vermeyenlere 
suikasdde bulunulması gibi tarik-i gayr-ı meşrû‘a ile cem‘ edilmekde bulunmuş olan mülte-
cilere mu‘âvenet cem‘iyetleri ki 1905 tarihine kadar müteferrik bir hâlde iken tarih-i mezkûr-
dan itibaren bir cem‘iyet-i müttehide teşkil etmişdir. Bunlar mevcudu bulunan yetmiş-seksen 
bin frank fazla sermâyeyi ahîren mârru'z-zikr çetelere i‘tâ etmişdir. Cem‘iyât-ı mezkûre iki 
seneden beri Makedonya'da asâkir-i Osmaniyye'nin mezâliminden bâhis olup Bulgaristan 
Hariciye Nezâreti'nin tertib-kerdesi olan istatistikli muhtıraları okumak için mitingler tertibi-
ne teşebbüs etmişlerse de hükûmet tarafından şimdilik buna mümâna‘at olunmuş ve fakat ko-
mitelerce mezkûr muhtıraların bulundukları şehirlerin konsolatolarına ve Sofya'da sefâretlere 
i‘tâsı mutasavver bulunmuşdur. Ber-vech-i mebsût Makedonya'ya sevk edilen çetelerin hâlâ 
faaliyet gösterememesi harekât-ı şûriş-cûyânenin hasbe'l-mevsim müşkil ve asâkir-i şahane 
tarafından günlerin uzunluğundan bi'l-istifade teşdîd-i takibâtın kâbil olmasından ileri gelip 
bu tertibâtın Ağustos ibtidâsında fi‘liyâtına başlanmak üzere şimdilik üçer-beşer kişilik çete-
lere inkısâmen muhtelif mahallerde hâl-i ihtifâda bulunmakdadırlar. Hatta geçende Sofya is-
tasyonunda Kosova Polis Komiserlerinden İbrahim Haydar Efendi'nin suret-i cerhi komitenin 
eser-i tertib ve tarassuduyla vuku‘a gelerek mûmâileyhin kolunda bulunan iki kurşun cerîhası 
da tehlikesiz bir ârıza iken taht-ı tedaviye alındığı hastanece ihâneten tesmîm ve yarasının 
vehâmeti tezyîd edilerek vefatına sebebiyet verilmiş olduğu mârru'z-zikr raporun cümle-i 
müeddâsından bulunmuş olduğu ma‘rûzdur. 

26 Temmuz [1]326

Emniyet-i Umumiye Müdürü

[İmza]

DH. SYS, 29-2/3-1 _2
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9 Mart / March 1911

Makedonya’da ihtilal çıkarmak üzere oluşturulan ve Sofya’da toplanan kongrede; Rum 
ve Bulgarların aralarındaki düşmanlığı bırakarak birlikte hareket etmek, mezhep farkı 
gözetmeden her çeteye yardımcı olmak, yerel konsoloslar sayesinde istihbarat sağlamak, 
hazırlıklar tamamlandıktan sonra aynı anda Osmanlı Devleti’ne savaş açmak gibi konularda 
karar aldıklarına dair

At the congress which was held in Sofia to start a revolution in Macedonia, some decisions 
were made such as: to cooperate with each other by putting aside the hostility between 
the Greek and the Bulgarian, to help each group of guerillas without discriminating any 
sects, to gather intelligence through the local consulates and to start a war simultaneously 
against the Ottoman Empire after all necessary preparations made

Manastır Vilâyeti
Tahrirât Kalemi 
Aded: 596

Hulâsa: Sofya'da mün‘akid kongrede ittihâz edilen mukarrerâtın bir 
kısmıyla bazı ifadeyi hâvî rapor suretinin takdim olunduğuna dair, 

melfûfât 1.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Makedonya'da bir ihtilâl çıkarmak maksad-ı mel‘anet-kârânesi ile Sofya'da teşekkül ve 

in‘ikâd eden kongrede ittihâz edilen mukarrerâtın bir kısmıyla bazı ifadeyi hâvî polis müdü-

riyetinden tevdî‘ edilen polis meclisinin raporu sureti müstahrecesi leffen takdim kılınmış ve 

câlib-i nazar-ı dikkat olan mündericâtına nazaran tahkikât icrasıyla istihsâl edilecek neticenin 

inbâsı lüzumu Sofya ve Atina Sefâret-i Seniyyesi'nden iş‘âr olunmuş olduğu ma‘rûzdur. Ol 

bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

9 Rebîülevvel [1]329 ve 24 Şubat [1]326
Manastır Valisi

Bende 
Mehmed Reşid

***

MAKEDONYA'DAKİ RUM-BULGAR ÇETELERİ

THE GREEK AND THE BULGARIAN GUERILLAS IN MACEDONIA
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Polis Meclisi’nin raporu suretidir

Yine Makedonya'da bir ihtilâl çıkarmak maksad-ı mel‘anet-kârâneleri ile Sofya'da te-
şekkül ve in‘ikâd eden kongreye her tarafdan bir çok erbâb-ı fesad iştirak ederek müzâkerâtın 
memnû[ni]yetle neticelendiği ve netice-i mukarrerâtdan cüz’î bir kısmı zîrde arz olunan 
mevâddan ibaret bulunduğu istihbâr kılınmışdır.

Madde 1- Zâten mevcud olan komite hey’etleri eskisinden bir kat daha faaliyete ko-
yularak mevcudiyetlerini takviye ve yeniden lâzım gelen teşkilâtı ikmâl ile talimâtnâmenin 
madde-i muhsusası mûcebince vakt-i muayyende her komite merkezi bulunduğu mahallerde 
icraâta başlanacakdır. 

Madde 2- Rum ve Bulgarlar eskisi gibi yekdiğerine suikasd ve birbiriyle mücadele et-
meyerek ve mezheb bakmayarak her komiteyi himaye ve yekdiğerlerine yardım ve muâvenet 
edeceklerdir.

Madde 3- Her mahallin komiteyi idare ve Osmanlı ordusunun hatt ve hareketini keş-
fetmek mahallî konsoloslarına aid olacakdır.

Madde 4- Kurâ ahalisine muhalif gazetelerle ecnebi ve Bulgar gazeteleri tarafından 
propoganda icra edilecekdir.

Madde 5- Gerek Bulgarlardan ve gerekse Rumlardan anarşistlerin şimdiden teşkilâtına 
mübâşeret olunacakdır. 

Madde 6- Bulgarları teslîh etmek üzere hududdan Cuma-yı Bâlâ'ya oradan Köprülü'ye 
idhâl ve orada depo ittihâzıyla hafiyyen ahaliye tevzî‘ olunacakdır. 

Madde 7- Yunan ve Bulgar Hükûmetleri Memalik-i Osmaniyye'de dahilî komitelerinin 
tertibât ve teşkilâtını ikmâl ve faaliyete koyuldukdan bir mah sonra muharebe açmak ve Yu-
nan ordusu müdafaada ve Adalardan taarruz ve Bulgar ordusu Bulgar hududundan Memâlik-i 
Osmaniyye'ye tecavüz edeceklerdir.

İşte bâlâda zikr ve ta‘dâd olunan mevâddın ayrıca mütâlaa ve tedkikinden istihsâl 
olunacak netâyicden dahi istidlâl olunacağı vechile Memâlik-i Osmaniyye'nin günden güne 
kesb-i kuvvet ettiğini görerek ve mürûr-ı zamanla artık Makedonya'da ümidleri bütün bütün 
münkati‘ olacağını derkâr ve takarrür ederek maksad-ı mel‘anet-kârânelerine muvaffak ola-
mayacaklarından bu kadar seneden beri Makedonya uğrunda sarf edilen milyonlarla dökülen 
kanların nihayet bir gûne hesabı aranılacağı ve bu yüzden kendilerinin dûçâr-ı mes‘ûliyet 
olacaklarını muhakkak bilen Bulgar Hükûmeti, Hükûmet-i Osmaniyye'yi bir tarafdan gavâil-i 
dahiliyede bulundurarak kesb-i kuvvet etmesine mâni diğer tarafdan da vuku bulacak şu hâ-
dise dolayısıyla müdâhalât-ı ecnebiyeyi celbe gayret edip maksad-ı hainânelerine nail olmağa 
bütün kuvvetleriyle çalışmağa karar vermişlerdir. Her mahallin komite, tertibât ve teşkilâtı-
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nı ikmâl ve Osmanlı ordusunun hatt ü hareketini keşfetmek mahallî konsoloslarına aid ve 
umûr-ı idareleri anlara mevdû‘ bulunduğu cihetle Manastır Vilâyeti’ndeki hey’et-i fesadiyeyi 
teşkil ve idare etmek ve Manastır harekât-ı askeriyesini keşfetmek üzere Manastır Bulgar 
konsolatosu nâmına ikinci kitâbet vazifesiyle mükellef ve Bulgar ordusunda erkân-ı harb 
yüzbaşısı olan Midilef Efendi memur ve bundan üç mah mukaddem gelmiş ve Sofya'da mer-
kez kaymakam kâtibi bulunmuş olan Milan Vasilef kâtib ve Resneli olup Manastır'da mukim 
eczacı Taşkov'da rehber tayin edilmişdir. Vakt-i muayyende Memâlik-i Osmaniyye'ye teca-
vüz etmek üzere şimdilik Pire'de bir ictimâ‘gâh tertib edilmiş ve Rum komiteleri ile berây-ı 
ticaret Amerika'ya gitmiş olan Makedonya amelelerinden yüz kişi kadar gönderilerek Pire'de 
son talimâtına intizâr etmekdedirler. Amerika'da bunları gönderen ve idare eden Manastır'ın 
Maçkar Mahallesi'nden olup eskiden Morinhova mıntıkası voyvodalığında bulunan Dimitri 
Rosa familyasından Andon'dur. Bu Andon geçenlerde Amerika'da bulunan bi'l-cümle Ma-
kedonya ahalisinden bir günde yani "Bujik" gününde beş bin İngiliz lirası toplayarak Yuna-
nistan'a göndermişdir. Bulgaristan'dan Makedonya'ya Cuma-yı Bâlâ tarikiyle idhâl edilecek 
eslihanın Köprülü'deki depoya vaz‘ edileceği cihetle ve fakat Vardar nehrinin köprülerin[in] 
kenarından geçmek olduğundan vesâit-i nakliyenin behemehâl kayık ve sandallarla te’mini 
mümkün olacağından orada bir çok kayık ve sandallar vesâit-i nakliye için memur edilmiş-
lerdir. Binâberîn şu son zamanlarda gerek Bulgarların ve gerekse hudud-ı Osmaniyye'deki 
mütemâdî ve tecavüzî gibi ahvâl-i müessifeye meydan vermeleri ve bir çok Rum ve Bulgar 
çetelerinin Selanik, Kosova, Manastır havalisinde icra-yı şakâvet etmekde olduklarının görü-
lüp işidilmesi ve üç-dört mâhdan beri Bulgaristan tebaası nâmıyla Manastır'a gelerek Manas-
tır Bulgar Jimnastik Cem‘iyeti'nde fahri muallimlikle bulunmuş olan Mihal Petkof nâm şahıs 
bundan üç gün mukaddem Manastır Bulgar konsolatosundan Milan Vasilef nâmıyla istihsâl 
eylediği pasaportla Bulgaristan'a savuşmuş kâtiblik vazifesinde memur edildiği bâlâda arz 
olunan ve el-yevm burada bulunan Milan Vasilef'in mahzâ izini gâib etmek maksadıyla ter-
tib-kerdesi olduğundan ve bu suretle burada serbestce tedvir-i umûr eylemesi zan ve zehâbıy-
la kendi nâmıyla diğer bir şahıs gönderilmiş olması gibi delâil, ma‘rûzât-ı ânifeyi müeyyed 
bulunmuş olmağla işbu rapor bi't-tanzim takdim kılındı. 

19 Şubat [1]326

Manastır Vilâyeti Polis Müdüriyeti
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8 Temmuz / July 1911

Karadağ Hükümeti'nin askerî hazırlıklar yaptığı, Kolaşin‑i Bâlâ'da cephane ve top yığıldığı 
haber alındığından durumun araştırılmasının Hariciye Nezareti'nden istendiği

Upon hearing the news about the military preparations of the Montenegrin Government 
and their  storing up ammunition and weapons in Kolaşin i Bâlâ, an investigation was 
demanded  from the Ministry of Foreign Affairs.

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Tarih: 25 Haziran [1]327 

Elden, mahremâne

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Karadağ Hükûmeti'nin istihzârât-ı fevkalâdede bulunduğu ve Kolaşin-i Bâlâ'da bir 

hayli cephâne ile bir mikdar top ve topların isti‘mâli için birçok asker mevcud olup topçuların 

Rus askeri olduğu Kosova Vilâyeti'nin iş‘ârına atfen Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden bâ-tez-

kire bildirilmekle serî‘an tahkikât-ı lâzıme icrasıyla neticesinin inbâsına himmet.

A. MKT. MHM, 736/22

KARADAĞ'IN ASKERİ HAZIRLIKLARI

MİLİTARY PREPARATİONS OF MONTENEGRO
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8 Eylül / September 1911

Bulgaristan'ın Osmanlı sınırına yakın köylere çok sayıda silah ve cephane yığmakta olduğunun 
Selanik Valiliği'nden haber verildiğine dair

The report to the Governorate of Salonika about the Bulgarian's storing up weapons and 
arms in the villages near the Ottoman borders

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Evrak Numarası: 1491
Tarih: 26 Ramazan [1]330 /
26 Ağustos [1]327 

Elden

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne 

23 Ağustos [1]328 tarihli tezkireye zeyldir:

Bulgaristan Hükûmeti tarafından hududa karîb köylere külliyetli esliha ve cephâne 
ile sair ecza-yı nâriye sevk ve idhal edildiği ve bugünlerde Kumanova, Koçana, Osmaniye, 
Cuma-i Bâlâ kasabalarına taarruz olunacağı Palanka ve Osmaniye kaymakamlarından istihbâr 
ve iş‘âr olunduğu gibi hükûmet-i müşârunileyhânın hududlardaki faaliyeti diğer taraflardan 
alınan haberlerle de te’eyyüd etmekde bulunduğu Siroz Mutasarrıflığı'nın iş‘ârına atfen 
Selanik Vilâyeti'nden telgrafla bildirildiği Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden bâ-tezkire izbâr 
kılınmakla cihet-i askeriyece tedâbîr-i ihtiyâtiyenin ittihâzında istilzâm-ı müsâra‘ât ve dikkat 
edilmesi hususuna himmet.

BEO, 4081/306064

BULGARİSTAN'IN SINIRA SİLAH YIĞINAĞI

MİLİTARY BUİLDUP OF BULGARİA ON THE BORDER
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7 Ekim / October 1911

Yunanistan'ın sınıra asker yığdığı ve İtalya'nın Karadağ üzerinden Arnavutluk'a silah 
gönderdiğinin Viyana Sefareti'nden bildirildiğine dair

Informing the Embassy of Vienna about Greece’s deployment of soldiers to the borders 
and Italy’s transportation of weapons to Albania via Montenegro

Bâb-ı Âlî 
Nezâret-i Umûr-ı Hariciye 
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Devâir-i Merkeziye ve Vilâyât Kalemi
Tarih: 24 Eylül [1]327 

Müsta‘cel

Hulâsa: Yunan'ın hududa asker tahşîd eylediğine  
ve İtalya'nın Arnavudluk'a esliha irsâline dair

Harbiye Nezâreti'ne

Viyana gazetelerinden bazıları Yunan'ın hududa asker tahşîd eylediğini ve İtalya'nın 
Karadağ tarîkıyla Arnavudluk'a esliha gönderdiğini yazmakda oldukları Viyana Sefâret-i Se-
niyyesi'nden telgrafla iş‘âr edilmişdir. Hudud-ı Yunaniyye'deki tahşîdât hakkında tahkikât ic-
rası Atina Sefâret-i Seniyyesi'ne yazıldı. 

HR. SYS, 141/22

YUNANİSTAN'IN ASKERİ HAZIRLIKLARI/ İTALYA'NIN 
ARNAVUTLUK'A SİLAH SEVKİ

MILITARY PREPARATIONS OF GREECE / ITALY’S 
SENDING ARMS TO ALBANIA
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24 Ekim / October 1911

Sırbistan ve Karadağ'ın askerî hazırlıkta bulunduklarına dair çıkan haberin uydurma 
olduğunun, Belgrad ve Çetine Sefaretlerinden bildirildiğine dair

The information about the military preparations of Serbia and Montenegro was baseless, 
brought forward by Belgrade and Cetinje embassies

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi 
Devâir ve Vilâyât Kalemi
Aded: 896

Hulâsa: Sırbistan ve Karadağ'ın  
harekât-ı askeriyesine dair 

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Resîde-i dest-i tekrîm olan 1 Teşrîn-i Evvel [1]327 tarihli ve 876 numaralı tezkire-i 

sâmiye-i fahîmânelerine cevabdır.

Sırbistan ve Karadağ'ın harekât-ı askeriyesiyle silah altında bulunan kuvve-i askeriye-

leri hakkında malumât istihsâliyle inbâsı Belgrad ve Çetine Sefâret-i Seniyyeleri'ne lede't-tav-

siye Belgrad Sefâret-i Seniyyesi'nden alınan cevabda asâkirin bulundukları mevâki‘de icra 

olunmakda olup şimdiki hâlde hitâm verilmiş olan manevralarından başka haiz-i ehemmiyet 

hiçbir hareket-i askeriye icra edilmediği ve yeniden asker de silah altına alınmadığı ve silah 

altındaki kuvve-i askeriye büdce tertibindeki de dahil olmak üzere otuz bini tecavüz etmedi-

ği ve üç yüz redîf neferi mitralyöz bölüklerinde talim eylemek için 17 Eylül'den beri taht-ı 

silaha alındıkları ve askerin suret-i ciddiyede seferber hâle vaz‘ı takdirde verilecek emrin 

suret-i icrasını anlamak üzere "Drina" kıt‘a-i askeriyesine merbût dört nâhiyenin her kar-

yesinden onar kişilik efrâd-ı redîfenin celb ve daveti seferberlik şâyi‘âtına sebebiyet verdiği 

ve Hariciye nâzırı Meclis-i Mebusân'da bu yolda beyânâtda bulunduğu iş‘âr ve Sırb efrâd-ı 

ihtiyâtiyesinin silah altına alındığı rivayeti de musanna‘ idüğü ilâveten izbâr edilmişdir. Nâ-

zır-ı mûmâileyhin işbu beyânâtını hâvî sefâret-i seniyyenin 19 Teşrîn-i Evvel [1]911 tarihli 

SIRBİSTAN VE KARADAĞ'IN ASKERİ HAZIRLIKLARI

MİLİTARY PREPARATİONS OF SERBİA AND MONTENEGRO
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ve 350 numaralı tahrirâtının tercümesi leffen takdim kılındı. Çetine Sefâret-i Seniyyesi'nden 

cevaben alınan telgrafnâmede de Karadağ'da bir sükûnet-i tâmme hüküm-fermâ olup bir gûnâ 

harekât-ı askeriye ve heyecan ve tahrikât mevcud olmadığı ve suret-i mahremânede haber 

alındığına göre Düvel-i Muazzama süferâsı tamamen hâl-i bî-tarafîyi muhafaza eylemesini 

Karadağ'a tavsiye eyledikleri gibi Rusya sefiri bu bâbda bilhassa ısrar eylediği ve Karadağ 

Hükûmeti Devlet-i Aliyye ile olan münasebâtını ihlâl edebilecek hiçbir teşebbüsde bulunma-

yacağına dair Avusturya sefirine i‘tâ-yı te’minât etdiği ve silah altına alınan askerler Çetine, 

Podgoriçe, Kolaşin ve Nikşik fırkaları kadrolarını teşkil eden ve mezkûr şehirlerdeki küçük 

zâbit mekteblerinde tahsil gören takrîben iki yüz neferden ibaret olması lâzım gelip bunların 

mikdarı sekiz yüzden az olduğu muhakkak bulunduğu ve yüz altmış mikdarında mekteb-i as-

kerî talebesi daha mevcud idüğü bildirilmişdir. Karadağ'ın harekât-ı askeriyesine dair ahîren 

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden alınan tezkireler üzerine yeniden sefâret-i seniyyeye icra-yı 

vesâyâ olundu. Keyfiyet Harbiye Nezâret-i Celîlesi'nden izbâr olunmuş ve tezkire-i mürsele 

leffen takdim ve iade kılınmışdır. Emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

2 Zilkade [1]329 / 11 Teşrîn-i Evvel [1]327

Hariciye Nâzırı  

Âsım

BEO, 3954/296499
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28 Ekim / October 1911

Yunanistan'ın askerî hazırlıklarının Osmanlı Devleti ile savaşa yönelik olmadığı Atina 
Sefâreti'nden bildirilmiş ise de durumun yeniden araştırılmasının Sadaret'ten istendiğine dair

Although the Embassy of Athens declared that the military preparations of Greece were 
not aimed at fighting the Ottoman Empire, an investigation was demanded from the Prime 
Ministry

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Evrak Numarası: 906
Tarih: 6 Zilkade [1]329 / 
15 Teşrîn-i Evvel [1]327 

Elden

Harbiye ve Dahiliye Nezâret-i Celîlelerine

Silah altına cem‘i muhtemel askerin barındırılması için hâneler istîcâr edildiği ve es-
na-yı harbde isti‘mâle salih olarak her sene cihet-i askeriyeden sebt-i defter edilen araba ve 
hayvanâtın ilk emirde hâzır olması için sahiblerine evâmir-i lâzıme i‘tâ olunduğu Tırhala ve 
Yenişehir Şehbenderliklerinden bildirilip Yunanistan'ın müşkilât-ı hâzıramız esnasında diğer 
bir Balkan Hükûmeti tarafından yani Bulgaristanca asayiş ihlâl olunmadığı takdirde kat‘iy-
yen başımıza bir harb gâilesi açmayacağı muhakkak olduğundan sâlifü'l-beyân tedarikâtın 
her ihtimale karşı bir tedbir-i ihtiyâtîden ibaret bulunduğu Atina Sefâret-i Seniyyesi Mas-
lahatgüzârlığı'ndan bildirildiği Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden bâ-tezkire izbâr olunmuş-
dur. Yunanistanca icra olunan bazı tertibât ve tehyi’ât-ı askeriyeden maksad, ihtiyât ya teca-
vüz olduğu vesâ’it-i kâfiye-i tedkikiyeye müracaat olunursa bi's-suhûle keşf olunacağından 
te’minât-ı zâhire ile iktifa olunmayarak memurîn-i siyasiye ve mülkiye ve kıta‘ât-ı askeriyede 
erkân-ı harbiyemiz vesâtatlarıyla mütevâliyen ifa-yı tahkikât edilmesi muktezî bulunmuş* ve 
cevaben nezâret-i müşârunileyhâya ve Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne de icra-yı tebligât olun-
muş olmakla Daire-i Askeriyece de ona göre icabının ifasıyla neticesinin inbâsına himmet.

*Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

13 Teşrîn-i Evvel [1]327 tarihli ve 906 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır.

BEO, 3955/296602

YUNANİSTAN'IN ASKERİ HAZIRLIKLARI

MİLİTARY PREPARATİONS OF GREECE
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12 Aralık / December 1911

Sırbistan'ın askerî faaliyetleri hakkında etraflıca araştırma yapılmasının Belgrad Sefareti'nden 
istendiğine dair

A detailed investigation about the military activities in Serbia was demanded from the 
Embassy of Belgrade

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Evrak Numarası: 1334
Tarih: 20 Zilhicce [1]329 /
29 Teşrîn-i Sânî [1]327

Müsta‘celdir

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 

28 Teşrîn-i Sânî [1]327 tarihli ve 1334 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır:

Sırbistan'ın faaliyet-i askeriyesi hakkında yalnız ihbar ile iktifa etmeyip Sırblıların faa-

liyet-i askeriyesinin mevzu‘ ve hedefleri hakkında tahkikât-ı mükemmele dahi icra ve netice-

sinin inbâsı zımnında Belgrad Sefâret-i Seniyyesi'ne emr i‘tâsına himmet.

BEO, 3975/298121

SIRBİSTAN'IN ASKERİ FAALİYETLERİ

MİLİTARY ACTİVİTİES OF SERBİA
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23 Ocak / January 1912

Avusturya ve Rusya'nın desteklediği Balkan Devletlerinin ittifak yapıp, Osmanlı'ya karşı savaş 
açacakları ve Arnavutların da bu ittifaka katılacağı, ilk saldırının Bulgarlardan geleceğine dair 
Kosova Valiliği'nden gelen rapor

The report from the Governorate of Kosovo including the information about that the 
Balkan countries supported by Austria and Russia would cooperate and start a war against 
the Ottoman Empire, that Albania would join the alliance and that the Bulgarian would 
attack first

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Evrak Numarası: 2809
Tarih: 3 Saferü'l-Hayr [1]330 /
10 Kânûn-ı Sânî [1]327

Elden 

Harbiye ve Hariciye Nezâret-i Celîlelerine 

Avusturya ve Rusya ile Bulgaristan Hükûmetleri beyninde mün‘akid ihtilâf-ı hafî ne-
ticesi olarak Sırb, Yunan ve Karadağ Hükûmetleriyle milletlerinin Balkanlarda harekât-ı ih-
tilâl-kârâneye başlayacakları ve buna Arnavud Hıristiyanların da iştirak ve düvel-i mezkû-
renin Hükûmet-i Osmaniyye'yi tazyike başlamalarını müteâkiben Bulgaristan'ın ilân-ı harb 
edeceği Palanka Kaymakamlığı'nın Kosova Vilâyeti'nden sureti gönderilen telgrafına atfen 
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden bâ-tezkire inbâ ve mezkûr telgrafnâmenin sureti leffen savb-ı 
devletlerine isrâ kılınmış ve kaymakam-ı mûmâileyhin istihbârâtının ihtiyâtla telakkisi lâzım 
geleceği vilâyetin cümle-i iş‘ârından olup maahâza tahkikât icrası muktezî olmuş olmakla* 
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne iş‘âr olunmuş olduğu beyânıyla tezkire.

*Hariciye'ye: Viyana, Petersburg, Sofya, Belgrad, Atina ve Çetine Sefâret-i Seniyyele-
ri'ne tebligât-ı lâzıme icrası ve alınacak cevabların inbâsı hususuna himmet.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Makam-ı vâlâlarının 8 Kânûn-ı Sânî [1]327 tarihli ve 2809 numaralı tezkiresine melfûf 
ve Kosova Vilâyeti'nden mürsel Palanka Kaymakamlığı'nın telgrafnâmesinde gösterilen ha-
rekât-ı ihtilâl-kârâne hakkında Hariciye ve Harbiye Nezâret-i Celîlelerine tebligât icra olun-
makla nezâret-i celîlelerince de icab eden vilâyâta serî‘an vesâyâ-yı lâzıme ifasına himmet.

***

BALKAN DEVLETLERİNİN İTTİFAKI

THE ALLİANCE OF THE BALKAN COUNTRİES
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Kosova Vilâyeti
Tahrirât Kalemi

27 Teşrîn-i Sânî [1]327 ve 12 Kânûn-ı Evvel [1]327 tarihli şifreli telgraflara lâhikadır

İhbârât-ı siyasiyede bulunan ve bi'l-âhire Bulgaristan'a gönderilen ve bu kere avdet 
eyleyen muhbir evvelki ifadesini te’yid ve artık Avusturya, Rusya, Bulgaristan itilaf-ı hafîsi 
neticesi Balkanlarda Sırb, Yunan, Karadağ hükûmet ve milletlerinin harekât-ı ihtilâl-kârâne-
ye başlayacakları günlerin geldiğini, Arnavud ve Hıristiyanların da bu ihtilâf-ı anâsır isyanı-
na iştirak edeceklerini, hükûmetin İslâm Arnavudlarını memnun ve elde edememesi neticesi 
onların da bu isyana iştiraklerinden anâsır-ı saire komitelerinin ümidvâr olduğu ve bu bâb-
da Avusturya Hükûmetince büyük fedakârlıklar ile çalışmakda idüğü ve ilk ateşin Bulga-
ristan'dan başlayacağını artık Bulgaristan Hükûmeti ve efkâr-ı umumiyesi kâmilen bizimle 
harb etmek üzere kararını verdiğini Bulgaristan'da çeteler tertibât-ı hafiyesinin pek kuvvetli 
ve Bulgaristan'da ne kadar asker firarisi Bulgar var ise umumunun komitece teslîh ve Ma-
kedonyalı olup Bulgar ordusunda bulunan ihtiyât zâbitânının kumandasında olarak Osmanlı 
firarîlerinden kuvvetli büyük çeteler teşkilâtı kâmilen ikmâl ve Bulgaristan ricâlince bi'l-il-
tizâm gerginleşdirilmekde olan münasebât-ı siyasiyenin daha ziyade şu günlerde had bir renk 
aldığından hemen mezkûr muntazam büyük çetelerin hududu tecavüz edecek ve dahilindeki 
sâbit komite organizasyonun da bunlara iştirakiyle vâsi‘ mikyâsda iğtişâşât çıkaracaklarını ve 
bazı kasabât ve kurâ ve nevâhîyi zabt ve bu suretle elde edecekleri köyler ve nevâhî ve kara-
kollara Makedonya otonomi bayrağını rekz ve birçok harekât-ı ihtilâliye ve muhaberât-ı da-
hiliye icra edip köprü ve kezâ kurâ tahrib ve sevkiyât-ı hükûmeti takib[e] başlayacaklarını ve 
hükûmetimizi bu suretle büyük bir kargaşalık karşısında bulundurmak ve düvel-i ma‘rûfe-i 
muhtelifenin de siyaseti bizi tazyikâta başlamasını müteâkib Bulgaristan da ilân-ı harbe bed’ 
ile arkasının tevâlî edeceğinin kat‘iyyen mukarrer idüğünü ve böyle çıkmaz ise bütün kanını 
fedaya âmâde olduğunu ifade ve te’min eylediğini berây-ı malumât arz eylerim efendim.

21 Kânûn-ı Evvel [1]327

BEO, 3993/299449
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24 Ocak / January 1912

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında bir savaş durumu oluştuğunda, Romanya'nın 
Bulgaristan aleyhine bir harekette bulunmamasını Avusturya'nın sağlamaya çalıştığına dair 
sefaretlerden alınan istihbarat üzerine Hariciye Nezareti'nden Sadaret'e gönderilen yazı

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında bir savaş durumu oluştuğunda, Romanya'nın 
Bulgaristan aleyhine bir harekette bulunmamasını Avusturya'nın sağlamaya çalıştığına dair 
sefaretlerden alınan istihbarat üzerine Hariciye Nezareti'nden Sadaret'e gönderilen yazı

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Devâir-i Merkeziye ve Vilâyât Kalemi
Umumî: 16927
Hususî: 1533/1274
Tarih: 10 Muharrem [1]330 /
18 Kânûn-ı Evvel [1]327

Sadâret ve Harbiye'ye

Avusturya Hükûmeti'nin Balkan Hükûmetleri nezdinde bazı teşvikât ve tahrikâtda bu-

lunmakda olduğu hakkında bazı malumât alınması üzerine süferâ-yı saltanat-ı seniyyenin bu 

bâbda nazar-ı dikkatleri celb ve gayet müteyakkızâne davranarak cereyân-ı ahvâle ıttılâ‘-ı 

tam peydâ ve malumât-ı sahîha i‘tâ etmeleri lüzumu tebliğ olunmuşdu. 

Atina Sefâret-i Seniyyesi maslahatgüzârının Balkan işlerinde alâkası olmayan Dü-

vel-i Muazzama'dan birinin sefiri tarafından vâki olan ifadât-ı mahremâneye göre Avusturya 

güya bizim menâfi‘imizi muhafaza etmek bahanesi ile Yenipazar sancağında sevkü'l-ceyş 

nokta-i nazarından haiz-i ehemmiyet bazı nukâtı işgal etmek için zemin hazırlamakdadır. 

Sefir-i müşârunileyh Avusturya'nın Bulgaristan ile bir itilaf akdetmesini daire-i imkânda 

görmekde ve Bulgaristan'ın harekâtını tarassud birle gerek Rumeli vilâyâtındaki tahrikât-ı 

mefsedet-cûyâneyi akîm bırakmak ve gerek oralarda vâcibü'l-icra olan ıslahatı tatbik etmek 

için âcilen ittihâz-ı tedâbîr etmemizi hâlisâne tavsiye eylemişdir. Meselede alâkadar diğer bir 

sefir ise istıtlâ‘ât-ı vâkı‘asına nazaran Almanya'nın nukât-ı mezkûrenin Avusturya tarafından 

ROMANYA VE BULGARİSTAN İLİŞKİSİ

THE RELATİON BETWEEN ROMANİA AND BULGARİA
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işgaline muvâfakatimizi vilâyât-ı mezkûrenin emn ü asayişi için bir zaman olarak tavsiye 

edeceğini beyâna kadar ileri gitmiş ve bir de Bulgaristan'la Romanya arasındaki münase-

bâtın Avusturya tarafından sarf edilen mesâî sayesinde hissolunacak derecelerde iyileşmek-

de bulunduğunu ilâve eylemişdir. Atina maslahatgüzârımız sefir-i mûmâileyhin Romanya ve 

Bulgaristan arasındaki münasebâta müte‘allik ifadesini te’yiden Romanya'nın sâbık Sofya 

sefirinin Bükreş'den geçdiği esnada Devlet-i Aliyye ile Bulgaristan arasında bir ihtilâf zuhu-

runda Romanya'nın Bulgaristan'a karşı müdahale etmemesi esbâbını istikmâl eylemiş olduğu 

yolunda ifadâtda bulunduğunu haber aldığını iş‘âr ve Yenipazar'da hususât-ı meşrûhaya göre 

takviye-i mevki etmemiz lüzumunu izbâr eylemekdedir. Yenipazar sancağının teşkilât-ı arzi-

yesine vâkıf bulunanların fikrine göre mezkûr sancak havalisi Kaçana'ya [Koçana] kadar o 

derece arızalıdır ki müdâfaaya âzim olunduğu takdirde hiçbir istila ordusunun ileri harekâtına 

kâdir olamayacağı dahi maslahatgüzâr-ı mûmâileyhin iş‘ârât-ı telgrafiyesi cümlesindendir. 

Fermân.

***

Sofya Sefâret-i Seniyyesi
Umumî numara: 2209
Hususî numara: 96

Avusturya, Almanya ve Bulgaristan Hükûmetlerinin 
Balkanlardaki vaziyet-i siyasiyelerine dair

Hariciye Nâzırı Âsım Beyefendi Hazretleri’ne

Devletlü efendim hazretleri

Avusturya, Almanya, Romanya ve Bulgaristan Hükûmetlerinin vaziyet-i siyasiyeleri-

ne dair Atina Sefâret-i Seniyyesi Maslahatgüzârlığı'ndan te’yiden bildirilen mesâil hakkında 

tahkikât icrası ile neticesinin mütâlaa-i acizânem ile arzını âmir şeref-vârid olan 16 Kânûn-ı 

Sânî [1]912 tarihli ve 11389/16 numaralı tahrirât-ı celîle-i nezâret-penâhîlerini mütâlaa ve 

tahkikât-ı muktezîye ifa eyledim.

Avusturya Hükûmeti'nin Bulgaristan ile her bâr mukârenet usulü ihtimalini 1 Kânûn-ı 

Evvel [1]911 tarihli ve 1926/902 numaralı tahrirât-ı acizânem ile arz eylemiş idim. O zaman-

dan beri hükûmet-i müşârunileyhâ ile Bulgaristan münasebâtında bir fevkalâdelik müşahede 

olunmamışdır. Meselenin ehemmiyetine binâen bu hususda dahi daima müteyakkızâne hare-

ket eylemekdeyim. Bulgaristan ile Devlet-i Aliyye arasında bir ihtilâf zuhur edecek olur ise 

Romanya'nın Bulgaristan'a karşı icra-yı harekâtda bulunacağına dair şimdiye kadar işâ‘a edi-
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len havâdis, ihtimalât ve zanniyât kabîlinden olup ciddi esaslara müstenid bulunmadığından 

böyle bir ihtilâf zuhurunda Romanya'nın ahvâle tebaiyet edeceği, daha doğrusu Avusturya'nın 

taht-ı nüfûzunda kalacağı kaviyyen me’mûldür. Bulgaristan ile Romanya münasebâtına ge-

lince; Sofya'ya muvâsalat-ı kemterânemden beri hükûmeteyn arasında nazar-ı dikkati celb 

edecek muamele ve âsâr-ı samimiyet ve muhâdenet görülmemişdir. Romanya sefir-i cedîdi 

Prens Kiga ile son günlerde vuku bulan müte‘addid mülâkâtımda işbu hissiyât-ı çâkerânem 

bir kat daha te’eyyüd eylemişdir. Bulgaristan'a ta‘alluku ikinci derecede kalan mesâil-i saire 

hakkında buraca malumât-ı sahîha ve kat‘iye mefkûd idüğü ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fer-

mân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

24 Kânûn-ı Sânî [1]912 

Sofya Sefiri  
Mehmed Nabi

***

Bükreş Sefâret-i Seniyyesi

Aded: 27315/22

Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi

Hulâsa: Avusturya, Bulgaristan ve Romanya Hükûmetlerinin 
vaziyet-i siyasiyesine dair

Hariciye Nâzırı Atûfetlü Âsım Beyefendi Hazretleri’ne

Atûfetlü efendim hazretleri

Fî 16 Kânûn-ı Sânî 1912 tarih ve 11389/16 numaralı tahrirât-ı aliyye-i cenâb-ı nezâ-

ret-penâhîleri arîza-i cevabiyesidir:

Romanya ile Bulgaristan arasındaki münasebâta ve Avusturya'nın âmâl ve teşebbüsâtı-

na dair deverân eden şâyi‘ât hakkındaki tahkikât ve istıtlâ‘ât-ı acizânemi 9 ve 12 Kânûn-ı Sânî 

1912 tarih ve 8 ve 10 hususî numaralı iki kıt‘a telgrafnâme ve 13 ve 20 Kânûn-ı Sânî 1912 

tarih ve 27297/11 ve 27306/16 numaralı muharrerât-ı bendegânem ile pîşgâh-ı âsafânelerine 
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ber-tafsil arz u beyân eylemişdim. Bu bâbda malumât-ı mühimme-i saireye dest-res olunduğu 

takdirde bilâ-ifâte-i vakt iş‘âr edileceği tabiîdir. Romanya'nın sâbık Sofya Sefiri Mösyö Diya-

mandi'nin Bükreş'den esna-yı mürûrunda Devlet-i Aliyye ile Bulgaristan arasında bir ihtilâf 

zuhurunda Romanya'nın Bulgaristan'a karşı müdahale etmeyeceği zemininde idare-i kelâm 

eylediği hakkındaki rivayet mukârin-i sıhhat olmasa gerekdir. Mösyö Diyamandi'nin efkâr 

ve hissiyâtı malum-ı devletleri olduğundan müşârunileyhin bu yolda beyânâtda bulunmuş 

olmasına zât-ı âlî-i nezâret-penâhîlerince de ihtimal verilmeyeceği zannında bulunduğumun 

ilâveten arzına mücâseret eylerim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

24 Kânûn-ı Sânî [1]912

Bükreş Sefiri  
Safa

HR. SYS, 217/55_6, 3, 2 

*

* Balkan Savaşı hatırasına düzenlenen ancak imal edilmeyen Balkan madalyasının çizimi. DUİT, 38/53
Madalyanın ön yüzünün etrafında; Hürriyet, Muavenet, İnsaniyet, Balkan Muharebesi yazıları; ortasında Sultan Reşad'ın 
tuğrası ve h. 1331 (1913) tarihi, Madalyanın arka yüzünde ise Osmanlı Arması bulunmaktadır.
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30 Ocak / January 1912

Avusturya'nın Balkanlarda nüfûz alanı oluşturmak maksadıyla Osmanlı aleyhine Bulgaristan 
ve Romanya arasında ittifak kurmaya çalıştığına dair Bükreş Sefareti'nden gelen rapor

The report from the Embassy of Bucharest about Austria’s cooperation with Bulgaria and 
Romania against the Ottoman Empire in order to strengthen its position

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
1791

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

11 Kânûn-ı Sânî [1]327 tarihli ve 1737 numaralı tezkire-i acizîye zeyldir. 

Romanya Hükûmeti tarafından Bulgaristan Hükûmeti'nin Hükûmet-i Osmaniyye'ye 

karşı ilân-ı husûmeti hâlinde harekâtını teshîl zımnında ne Avusturya ve ne de bu hükûmete 

karşı hiçbir taahhüdde bulunmadığına ve Viyana Kabinesi'nin Devlet-i Aliyye ile Bulgaristan 

arasında ihtilâf zuhurunda bî-taraf kalması hakkında Romanya Hükûmeti'ne kat‘iyyen bir 

teklifde bulunmadığına kanaat-ı kâmile hâsıl etdiği Bükreş sefirimizden vârid olan tahrirât-

da beyân ediliyor. Safa Beyefendi Fransa'nın Bükreş sefiriyle vukû bulan bir mülâkâtında 

"Ruskoi Slovo" neşriyâtının Romanya'ya ta‘alluk eden ciheti kizb ve fakat Avusturya ile Bul-

garistan'a aid olan kısmının sahîh olduğuna kâni‘ olduğunu çünkü Kral Ferdinand'ın bu son 

zamanlarda iki defa Viyana'ya gitmesi beyhûde olmayıp bu seyahatin İmparator Fransuva 

Jozef tarafından Makedonya mesâili hakkında teâti-i efkâr edilmek için vukû bulan davete 

icabet etmek üzere icra edildiğini ve Avusturya ile Bulgaristan beyninde bu hususda bir itilaf 

değilse bile behemehâl bir muvâfakat-i nazar mevcud olduğunu ve her hâlde bu iki devletin 

aleyhlerinde bazı şeyler tertib ve ihzâr eylediklerini kaviyyen zanneylediğini ifade etdiğini 

bildiriyor. Sefirimiz Avusturya ile Bulgaristan beyninde bir itilaf in‘ikâdı Rusya  ile Avustur-

ya arasında bir itilaf-ı hafî mevcud bulunduğunu istilzâm etmez mi diye sâlifü'z-zikr Fransa 

BULGARİSTAN- ROMANYA İTTİFAKI

THE ALLİANCE OF BULGARİA AND ROMANİA
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sefirinden istîzâh etdikde mûmâileyh kat‘î bir cevab veremeyip ancak 1908 senesinde Avus-

turya ile Bulgaristan arasında husûle gelip Bosna'nın ilhâkı ve Bulgaristan'ın ilân-ı istiklâli ile 

neticelenen itilafın bu sefer de başka bir suretde tekerrürüne bir mâni bulunmadığı ve esasen 

Bulgaristan'ın tevessü‘üne Rusya Hükûmetince hüsn-i nazarla bakılacağını beyân ile iktifa 

etmişdir. Romanya'ya gelince işbu hükûmetin kendi rızası munzam olmadıkca Avusturya'nın 

Balkanlarda bir şey yapamayacağını zannetmek safderunluğunda bulunduğunu mûmâileyh 

Fransa sefiri ilâveten ityân etmiş ve bilâhare Avusturya'nın Bosna'daki kuvve-i askeriyesini 

tezyid ve Karadağ'a istikrâz hususunda ibrâz-ı teshîlât etmesi muhill-i itimad ahvâlden oldu-

ğu cihetle sefirimizin nazar-ı dikkatini bu noktaya celb eylemişdir. Safa Beyefendi Romanya 

Hariciye nâzırı ile de görüşüp müşârunileyhin Avusturya ile Bulgaristan beyninde hükûmet-i 

metbû‘asının malumâtı olmaksızın bir itilaf husûl bulmuş olmasına kat‘iyyen inanamaya-

cağını ifade eylediğini iş‘âr ve Hariciye nâzırının işbu ifadesinin Romanya ile Avusturya 

beyninde bir ittifak mevcud olduğuna delâlet edebileceği 11 Teşrîn-i Evvel [1]327 tarihli ve 

897 numaralı tezkire ile tercümesi arz u takdim olunan beyânât-ı sâbıkasını te’yiden makam-ı 

mütâlaada ilâve edilmişdir.

Emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

10 Safer [1]330 ve 17 Kânûn-ı Sânî [1]327

Hariciye Nâzırı  

Âsım

BEO, 3997/299737
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1 Şubat / February 1912

Arnavutluk ve Makedonya'da baharda karışıklık çıkma ihtimali olduğu, Karadağ'ın 
Malisörleri isyana teşvik etmekte olduğu, Bulgaristan'ın askerî hazırlıklarını arttırdığı 
haber alındığından, Rumeli'de çıkacak hadiselere karşı asker sayısının artırılması, 
silah ve mühimmât eksikliklerinin giderilmesi, hazırlıklı olunması gerektiğine dair 
Harbiye Nazırının raporu

The report of the Minister of Foreign Affairs about the possibility of a confusion in Albania 
and Macedonia in the spring; that Montenegro tried to o stir up the Malisor people to 
rebellion; the necessity of raising the number of soldiers in Rumelia as a result of the news 
about the military preparations of the Bulgarian; that the lack of weapons and military 
ammunition needed to be supplied and the army needed to be ready

Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
Mahsus 26

Mahrem

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Sefârât-ı seniyye ile ataşemiliterlerimizden ve hududa mücâvir kolordular kumandan-

lıklarından alınan raporlardan Karadağ Hükûmeti'nin Malisörleri teşvike devam eylediği ve 

şimâlî ve cenûbî Arnavudluk'da ve Makedonya'da ilkbaharda bir iğtişâş vücuda getirmek 

üzere hafiyen çalışıldığı ve Balkan Hükûmâtı’nın ilkbaharda zuhur edebilecek fırsatları fevt 

eylememek üzere istihzârâtda bulundukları ve ez-cümle Bulgarların bu sene efrâd-ı cedîdeyi 

ilkbahara kadar mu‘allem olmak için vaktinden evvel kıta‘âta celb eylediği ve Avusturyalı-

ların Bosna ve Hersek'de bulunan kuvve-i askeriyesini peyderpey takviye ile şimdiki hâlde 

50.000 râddesine bâliğ olduğu ve 80.000 mikdarına iblâğ edileceği müstebân olup bu hâl 

hükûmât-ı mezkûrenin ilkbaharda Rumeli'de zuhura gelecek karışıklıkdan bi'l-istifade ve bel-

ki de karışıklığı teşvik ve ihdâs ederek harekât-ı âtiyeye tevessül etmeleri ihtimaline kuvvet 

vermektedir. Zaten tevârih-i muhtelifede şeref-vârid olan tezâkir-i sâmiye-i Sadâret-penâhî-

lerinde ilkbaharda Rumeli cihetinde bazı gûnâ vekâyi‘in tahaddüsü muhtemel olduğundan 

bahisle ona göre istihzârâtda bulunulması emr u izbâr buyurulmakdadır. Cihet-i askeriyece 

vesâit-i mevcudenin müsaadesine göre istihzârât-ı lâzımenin icrasına ibtidâr kılınmış ve is-

tihzârât-ı mebhûse cümlesinden olarak evvel ve âhir iş‘âr olunduğu üzere harb münasebetiyle 

istibdâl icra edilmeyerek efrâd-ı cedîdenin celb edilmesi ve bir mikdar efrâd-ı ihtiyâtiye-

RUMELİ'DEKİ KARIŞIKLIKLAR KARŞISINDA YAPILAN HAZIRLIKLAR

PREPARATIONS TOWARDS DISORDERS IN RUMELIA
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nin dahi taht-ı silaha alınması hasebiyle Rumeli'deki taburlar mevcudu takviye edilmiş ve 

mevsim-i baharda Anadolu'dan dahi efrâd-ı ihtiyâtiyenin celbiyle taburların sekiz yüze iblâğı 

musammem bulunmuşdur. Ancak kısmen geçen Malisör vekâyi‘i esnasında ve kısmen İtalya 

harbinin ibtidâlarında taht-ı silaha alınmış olan ihtiyât ve redîf efrâdından müddet-i medîde 

taht-ı silahda ve intizârda bulunmakdan mütevellid ye’s sevkiyle bazı ahvâl-i nâ-marziyye-

ye tasaddî etmiş veya etmeleri muhtemel bulunmuş olmasına ve bunların ahvâle nazaran 

önümüzdeki mevsim-i sayfda dahi terhis edilemeyeceğine nazaran mevsim-i şitâ hasebiy-

le sühûletden bi'l-istifade şimdilik bunların Rumeli halkından olanlarının bi'l-münâvebe altı 

hafta müddetle terhisi hakkında mahalline tebligât ifa kılınmışdır. Ancak malum-ı sâmîleri 

buyurulduğu üzere yalnız efrâdın tertibi bu hususda te’min-i maksada kâfî olmayıp bilhassa 

tahaşşüd edecek kuvve-i askeriyenin te’min-i iâşesi ve hayvanlı kıta‘ât nevâkısının ikmâli ve 

her ihtimale karşı cephâne ihtiyacının te’min-i tedariki çaresine tevessül olunması ehemm-i 

umûrdan görülmüşdür. Binâberîn üç yüz yirmi yedi senesi fevkalâde büdcesine dahil olan 

mebâliğ ile kâbil-i tedarik olan nevâkısın alınması için çalışılmakda ise de mezkûr büdceye 

dahil olmayan bazı nevâkısın daha ikmâli elzem bulunmaktadır. Fi'l-hakika ahvâl-i tabiîyede 

nevâkıs-ı mezkûrenin ikmâli için ale'l-usul sinîn-i âtiye fevkâlade büdcelerine tahsisât-ı lâ-

zımenin ale'l-müfredât idhali ile mebâliğ-i lâzımenin taleb olunması icab edeceği derkâr ve 

bu maksada binâen tanzim olunan fevkalâde büdce ayrıca derdest-i takdim ise de ordunun 

Rumeli cihetinden ilkbahara kadar ihzârâtının suret-i fevkalâdede tacîli matlûb ve mültezem 

olmasına binâen merbût pusulada muharrer mebâliğin şimdiden tahsis ile mevâki‘-i lâzımeye 

ihtiyât erzakı iddihârı ve cephâne ve mühimmâtın ve süvari ve topçu hayvanâtının mümkün 

mertebe ikmâli icab eyler. Bir tarafdan her türlü ahvâl-i muhtemeleye karşı fevkalâde tedbir-

lerle ordu harbe ihzâr olunmağla beraber diğer cihetden dahi ordumuzda tatbik edilmekde 

olan teşkilât ve tensikât-ı askeriyenin programına tevfîkan ikmâline vakit kazanılmak üze-

re Rumeli'de nâire-i iğtişâşın zuhuruna meydan vermeyecek suretde tedâbîr ve teşebbüsât-ı 

muktezîyenin ittihâz buyurulması merhûn-ı re’y-i sâmî-i fahîmâneleridir. Ol bâbda emr u 

fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

12 Safer [1]330 ve 19 Kânûn-ı Sânî [1]327

Harbiye Nâzırı  

Mahmud Şevket

A. MKT. MHM, 608/15
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13 Şubat / February 1912

Büyük Devletlerin Balkan siyasetinin ne yolda olduğuna dair görüşlerine başvurulan 
Londra, Berlin ve Viyana sefirlerinin; Avusturya, Rusya ve İtalya'nın Balkanlarda statükonun 
bozulmasından yana olmadıkları yönünde görüş bildirdiklerine dair

The opinions of the ambassadors of London, Berlin and Vienna were asked about the 
Balkan policy of the great powers and they reported that Austria, Russia and Italy were 
not in favor of the change of the current situation 

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 24 Safer [1]330 / 31 Kânûn-ı Sânî [1]327

Elden, mahremâne

Harbiye ve Dahiliye Nezâret-i Celîlelerine 

Balkan statükosunu ihlâl etmek üzere Avusturya yahud Rusya ile İtalya beyninde bir 
itilaf mevcud olup olmadığının sefârât-ı seniyye vesâtatıyla tahkik ve inhâsı hakkında sebk 
eden tebliğ mûcebince icra kılınan vesâyâya cevaben Londra, Berlin ve Viyana sefâret-i se-
niyyelerinden vuku bulan iş‘ârât ve mütâla‘âtı hâvî Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden vürûd 
eden 30 Kânûn-ı Sânî [1]327 tarihli ve 1874 numaralı tezkire-i cevabiye muhteviyâtının bir 
kısmı Nezâret-i Celîleleriyle Dahiliye Nezâret-i Celîlesince lâzımu'l-istıtlâ‘ olduğu cihetle 
bir sureti leffen savb-ı vâlâlarına isrâ ve nezâret-i müşârunileyhâya da tebligât icra kılınmış 
olmakla ifa-yı muktezâsına himmet.

***

Bâb-ı Âlî 
Daire-i Hariciye 
Kalem-i Mahsus
1874

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Şeref-telakki olunan 28 Kânûn-ı Evvel [1]327 tarihli ve 1452 numaralı tezkire-i sâ-
miye-i fahîmâneleri müfâdı mûcebince süferâmıza talimât i‘tâ olunmuşdu. Londra, Berlin 

AVRUPA DEVLETLERİ VE BALKANLARIN STATÜKOSU

THE STATUS QUO IN THE EUROPEAN STATES AND 
IN THE BALKANS
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ve Viyana sefirlerimizden bu bâbda vârid olan cevabların tercümesi malum-ı sâmî-i Sadâ-
ret-penâhîleri olmak üzere ber-vech-i âtî arz olunur. 

Tevfik Paşa hazretleri suret-i âtiyede beyân-ı mütâlaa ediyorlar. "Mücâvirimiz iki Dev-
let-i Muazzama'nın Balkan şibh-i cezîresinde yekdiğerine karşı takib etdikleri rekabet politi-
kası yeni bir şey olmayıp eskiden beri devam edegelmekdedir. İşbu rekabet, anâsır-ı muhteli-
fenin hissiyât-ı milliyet-perverânelerini idâme ve teşvike yardım etmekle kalmayıp Avrupa-yı 
Osmanî'nin bir devre-i sulh ve salâha dahil olması uğrunda Hükûmet-i Seniyyece masrûf 
olan himemâtın akîm kalmasına da bâ‘is oluyor. Her ne yapsak ve verilen her türlü te’minât-ı 
resmiyeye rağmen Bulgaristan, Rus politikası taht-ı te’sirinden çıkamayacak ve hem-cins 
olup kendi lisanıyla mütekellim bulunan bi'l-cümle ahaliyi Bulgar Kraliyeti taht-ı idaresine 
almak arzû-yı kadîminin hayyiz-i fi‘le îsâli için daima Petersburg'a müteveccih bulunacak-
dır. Avusturya ise günün birinde memleketin Alman unsuruyla meskûn kısmının Alman taht-ı 
nüfûz ve idaresine geçip kendisi yalnız bir İslav Hükûmeti olarak kalmak tehlikesine ma‘rûz 
bulunacağından bu suretle kaybedeceğini bizden kazanmak üzere Selanik'e kadar Makedon-
ya hakkındaki tasmîmâtından hiçbir zaman vazgeçmeyecekdir. Silsile-i tarihin zarurî ola-
rak gösterdiği sâlifü'l-beyân iki netice-i kat‘iye muvâcehesinde Hükûmet-i Seniyye'nin dâim 
mutabassır bulunup tedâbîr-i ihtiyât-kârâneye tevessül etmesi lâ-büddür. Mülâhazât-ı mes-
rûdeye binâen Rumeli vilâyâtımızın tezebzüb-i ahvâli karşısında hükûmeteynin bu havalide 
daire-i nüfûzlarının tayin ve tahdid ve bu daireler içinde her birinin serbestî-i harekâtını 
te’min etmek üzere Viyana ve Petersburg kabineleri beyninde nihayet bir itilaf husûle gel-
mesi müsteb‘id değildir. Maa-zâlik mukaddemâ akdedilmiş bu gibi itilaflar ve bilhassa Reval 
İtilâfı gibi bizim zararımıza olacağından şübhe caiz olmayan bu yeni itilafın ihtimal-i husûlü 
Londra mehâfil-i siyasiyesinde şimdilik mevzu‘-ı bahs değildir. Bununla beraber Rusya ile 
Avusturya arasında mukârenet hâsıl olacak olursa Mösyö Derental'in [Aehrenthal] Avustur-
ya'nın Petersburg sefiriyle istihlâf edileceği hakkında deverân eden şâyi‘alar bu mukârenetin 
me’mûl olduğuna dâldir. İşbu takarübün hükûmeteyn beyninde Balkan Meselesi hakkında bir 
itilaf intâc etmesi gayr-ı mümkün değildir. İngiltere'nin böyle bir itilafı nasıl telakki edeceği 
bahsine gelince: Devlet-i müşârunileyhâ Balkan Meselesi'ni sırf insaniyet-kârâne bir nokta-i 
nazardan takib etdiği ve Balkanlarda statükonun muhafazası tarafdarı olmakla beraber her 
şeyden evvel asayişin takrîrini arzu eylediği cihetle hiçbir itirazda bulunmayacakdır, dersem 
yanılmış olmam. Her vechile bizim için muzırr olacak böyle bir itilafa meydan vermemek üze-
re Hükûmet-i Seniyye'nin bir an evvel havali-i mezkûre ahalisini temenniyât-ı meşrû‘alarını 
is‘âf tarîkıyla tatmin ve ahali-i mezkûrenin iade-i asayiş ve istirahatleri ve emniyet ve adalet-i 
kâmileden müstefîd olmaları hususunda her türlü fedakârlık ihtiyar olunacağı anlatılarak 
te’min olunmalarına mütedair otuz altı numaralı tahrirâtımda [tercümesi 2 Kânûn-ı Sânî 
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[1]327 ve 1660 numaralı tezkire ile arz edilmişdir] serd etdiğim mülâhazâtın nazar-ı dikka-
te alınmasını tekrar rica ederim. Meselenin askerî safhasına gelince; Anadolu kıta‘âtımızın 
Rumeli'de tahşîdi bittab‘ uzun süreceğinden komşularımızın gayr-ı muntazar tecavüzlerini 
men‘e kâfî kuvâ-yı askeriyenin suret-i daimede havali-i mezkûrede bulundurulması Hükû-
met-i Seniyye için akdem vezâifdir. İyi talim görmüş, kuvvetli bir ordunun vücudu, âmâl-i te-
cavüz-kârâne besleyen hükûmeti veya hükûmetleri düşündüreceği cihetle pek fâideli neticeler 
bahş edeceği muhakkakdır. Düşmanın hedef-i âmâli olan bir kıt‘anın vesâit-i müdâfaası nok-
san bırakıldığı nisbetde kolaylıkla arzû-yı işgalin saha-i tatbike vaz‘ına teşebbüs olunacağı 
Trablus'un arz etdiği misal-i ahîr ile de mertebe-i sübûta varmışdır. Maahâza Hükûmet-i Se-
niyye'nin âzim ve mesaisi bu kadarla da iktifa etmemelidir. Rusya'nın teşvikiyle Balkanlarda 
müşkilât zuhuru takdirinde bu tarafda zararımıza olarak bizi uyuşmaya icbâr maksadıyla 
hükûmet-i mezbûrenin Asya hududunu tazyik-i askerî icra etmesi melhûz olduğundan buna 
karşı da hâzır bulunmak üzere Erzurum tarafındaki hududun tahkîm ve takviyesine de itina 
olunması lâzımdır."

Osman Nizâmi Paşa hazretlerinin tahrirâtı tercümesi ber-vech-i zîrdir: "Avusturya ve 
Rusya'nın Balkan statükosu hakkındaki tasmîmât-ı merviyesi hakkında istıtlâ‘âtıma nazaran 
Almanya'nın hiçbir malumâtı yokdur. Berlin Kabinesi Viyana ile Petersburg arasında mukâ-
renet hâsıl olması için bazı teşebbüsât icra edildiğinden haberdardır. Lâkin bu teşebbüsât 
yalnız hem-hudud olan hükûmeteyn beyninde dürüst ve tabiî münasebâtın te’min-i cereyânı 
maksadına ma‘tûf imiş. Maamâfih Limburg'da tahaddüs eden bir vak‘a dolayısıyla işbu te-
şebbüsâtın hüsn-i neticeye iktirân edemediği de rivayet ediliyor. Bir arbede esnasında şehr-i 
mezkûrdaki Rus Şehbenderhânesi taşa tutulmuş ve pencereden içeriye atılan bir mürekkeb 
hokkası Çar'ın resmine isabetle büyük bir leke bırakmışdır. Bunun üzerine Galiçya vali-i 
umumîsinin beyân-ı teessüf etmek üzere Rus konsolosu ziyaret etmesi hakkında Rusya Hükû-
meti ısrarda bulunmuşsa da Mösyö Aehrenthal kendisi bu bâbda Rus sefirine beyân-ı teessüf 
etdiğinden bunun kâfi olduğunu söyleyerek taleb-i vâki‘i kat‘iyyen reddetmişdir. Bu cevabın 
intâc etdiği vaziyet-i bâride el-ân devam etmekdedir. Ne Avusturya ve ne de Rusya'nın Balkan 
statükosunu ihlâl etmeyecekleri Almanya Hariciye Nezâretince hemen muhakkak addediliyor. 
Devlet-i Aliyye ile İtalya arasında akd-i sulh edilmek emeline ma‘tûf olarak Mösyö Sazanof 
tarafından yapılan ve maa't-teessüf kabulü gayr-ı mümkün şerâit üzerine ibtinâ eden teşeb-
büsât-ı mütevâliye Rusya'nın her türlü müşkülâtdan mütevakkî bulunup sulhü cidden arzu ey-
lediğine ayrıca bir delil gibi telakki olunuyor. İtalya bile şübhesiz harbin bir gün evvel hitâm 
bulmasını arzu eder ve ilân-ı ilhâk etmek hata-yı azîminde bulunmamış olsaydı meselenin bir 
suret-i halle iktirânı şimdiye kadar mümkün olurdu. İtalya en çok Balkanlarda müşkülât zuhu-
rundan korkuyor. Çünkü bu takdirde kendisi Afrika'da meşgul bulunması hasebiyle Avusturya 
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Balkanlarda istediği gibi serbestce hareket edebilecekdir ki buna İtalya kat‘iyyen razı ola-
maz. (Bu nokta-i nazarın musîb olduğuna kâni‘im. Ahd-i karîbde akd-i sulh edileceğine dair 
deverân eden bütün şâyi‘âtın İtalya'dan intişâr etmesi ve kaviyyen zannetdiğim vechile Rus 
teklifinin de Petersburg Sarayı'ndaki bazı nisvân te’sirâtı üzerine icra edilmiş olması bunu 
müeyyiddir.) Avusturya'ya gelince; Almanya Hükûmeti Kont Aehrenthal'in siyaset-i muslihâ-
nesinden emin gibi görünüyor. Müşârunileyh her ne kadar Malisör İsyanı esnasında Katolik 
Arnavudların müdâfiiliğini deruhde etmiş idiyse de bu hâli kendisinin gösteriş yapmayı sev-
mesine hamlediliyor. Aehrenthal'in Balkan statükosunu ihlâl edecek her tedbir ve teşebbüsün 
İtalya ile kat‘-ı münasebeti mûcib olacağını bildiği ve ittifak-ı müsellesin kat‘iyyen muhafa-
zasını istediği vakâyi‘-i ahîre esnasındaki hatt-ı hareketiyle de müsbit bulunduğu cihetle bu 
gibi tedâbîr ve teşebbüsâtdan tevakkî edeceği âşikârdır. Mösyö Sazanof'un lisanında mahsûs 
olan tebeddülün mülâhazât-ı mesrûde dolayısıyla vuku‘a gelip gelmediği cây-ı sualdir. Avus-
turya nâzırının dûçâr olduğu hücûmlardan husemâsının temâyülât-ı harb-cûyânelerinin ne 
derecede şiddetli olduğu tezâhür ediyor ki bu şâyân-ı teemmül bir keyfiyetdir. Veliahd Arşidük 
bu hissiyâta cidden iştirak ediyor mu yoksa ordunun ikmâl-i nevâkısı maksadıyla lâzım olan 
vesâiti istihsâl için iştirak eder gibi mi görünüyor? Bu meseleyi halletmek lâzımdır. Her ne 
hâl ise Aehrenthal'in şahsı bugün sulh için bir zımân-ı kavî teşkil ediyor. Mösyö Sazanof'un 
müşârunileyhe karşı husûmetinin muntafî olması bu hâlden münba‘is olsa gerekdir. Berlin 
Kabinesi'nin Petersburg'da ne cereyân ederse hepsine muttali olduğunu biliyorum. Fakat Al-
manya'nın Viyana'daki sefiri ile Mösyö Aehrenthal'in arası iyi olmadığından Berlin'in Viyana 
ahvâline tamamıyla vâkıf olduğundan şübhedeyim. Bu ecilden mülâhazât-ı sâlifenin Viyana 
sefirimizin ihbarâtıyla mukayese ve tatbik olunması lüzumu derkârdır.

Romanya politikası ve buna mütedair şâyiât hakkında bazı mülâhazât ilâvesini müna-
sib görüyorum: İstihbârâtıma nazaran Romanya, eskiden beri takib eylediği politikadan in-
hirâf etmeyecekdir. Şimdilik Bulgaristan'la münasebâtının daha dostâne olması Bulgaristan 
re’s-i hükûmetinde Mösyö Geşof'un bulunmasından neş’et ediyor. Mösyö Geşof Romanya'da 
imrâr-ı hayat eden bir Bulgar'dan orada kâin emlâk tevârüs eylediği cihetle birçok Roman-
yalılarla münasebât-ı şahsiyede bulunuyor. Kral Şarl'ın dahi kendisine büyük teveccühü var-
dır. Maamâfih bu münasebât-ı samimiyenin icabı takdirinde Romanya'nın Bulgaristan'a kar-
şı tedarikâtda bulunmasını men‘ edemeyeceğine buraca kanaat vardır. Geçende Kral Şarl'ın 
Mösyö Döjiyer'e: "Baharda karışıklıklar çıkmamasını arzu ediyorum. Çünkü Balkanlarda 
müşkülât zuhur edecek olursa ben de tedarikât ve tahşîdâtda bulunmaya mecbur olacağım" 
dediğini gayet mevsûk bir yerden duydum. Almanya Hariciye Nezâreti Romanya'dan emin 
bulunuyor. Bir aralık Bulgar tedarikât-ı askeriyesi meselesi de mevzu‘-i bahsolmuşdu. Fakat 
işbu tedarikâtın vâki olmakla beraber Bulgaristan'ın âmâl-i harb-cûyâne perverde etdiğine 



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

78

delâlet edecek mikyâsda vâsi‘ olmadığı tahakkuk etmişdir. Hâtime-i makâlde, her türlü vu-
kuâta karşı hâzır bulunmak lüzum-ı kat‘îsini tasdik ile beraber bizim için haricî tehlikenin 
dahilî tehlike kadar mühim olmadığı itikâdında bulunduğumu arz edeceğim. Âkilâne bir su-
retde bahşedilecek müsaadât ile Arnavudları teskîne muvaffak olursak ve Rumeli'deki va-
lilerimiz de zuhur edebilecek karışıklıkları hemen itfâ ve izâle hususunda müdebbirâne ve 
faâlâne hareket ederlerse Balkan hükûmât-ı sagîresinin rahat durmaları me’mûldür. Şâyed 
bu iğtişâşât tevessü‘ edecek olursa ne Mösyö Geşof'un itidâli ve ne de Kral Ferdinand'ın 
ahlâk-ı muslihânesinin Bulgar efkâr-ı umumiyesine mukâvemet edemeyeceği şübhesizdir".

Mavroyeni Beyefendi, ber-vech-i âtî temhîd-i mülâhazât ediyor:

1- Balkan statükosunu ihlâl etmek üzere Avusturya veya Rusya ile İtalya beyninde bir 
itilaf mevcud olup olmadığını bendenizden soruyorsunuz. Cevabım şudur: Şimdilik böyle 
itilaf mevcud değildir. Çünkü vâki olmuş olsaydı, gerek Rusya gerek Avusturya hemen İtal-
ya'ya: Mâdem ki Türkiye ile hâl-i harbdesiniz, yalnız Trablus'a hücum ile iktifa etmeyiniz. 
Balkanlarda da müşkilât çıkarmak üzere neresi müsaid ise oraya da taarruz ediniz, diyecek-
lerdi. Halbuki ne Avusturya, ne de Rusya şimdiye kadar İtalya'ya karşı böyle bir lisan kullan-
mamışlardır.

2- Avusturya ve Rusya Balkan statükosunu ihlâl etmeyi tasmîm ederlerse düvel-i mu-
azzama-i sairenin ittihâz edecekleri tavır ve mesleğin ne olabileceğini de sual ediyorsunuz. 
Avusturya Almanya'nın muvâfakatini istihsâl etmeden, Rusya dahi Fransa'nın ve hatta İngil-
tere'nin rızası inzimâm etmedikce hükûmeteynin Balkan statükosunu ihlâle teşebbüs edeme-
yeceklerine kâni‘ bulunduğum cihetle, Balkan muvâzeneti muhtel olduğu takdirde hükûmât-ı 
mezbûrenin herc ü merc-i umumîden bi'l-istifade her biri ta‘vîzât-ı münasibe ile te’min-i 
menfaate çalışacakları zannındayım. 

3- Balkan statükosunun muhafaza veya ihlâli hakkında Avusturya ve Rusya'nın efkâr 
ve niyyâtı ne merkezde olduğu meselesi de zât-ı âlîlerinin üçüncü sualini teşkil ediyor. Bu iki 
devletden hiç birinin şimdilik Balkan statükosunun bir vechile muhtel olmasını arzu etmedik-
lerini zannederim. Bu arzunun bize hoş görünmek maksadından neş‘et etmeyip beynlerinde 
bir suret-i itilaf bulmanın müşkilâtından münba‘is olduğu tabiîdir. Maa-zâlik Balkanlarda 
iğtişâş zuhur edecek olursa hükûmeteyn-i mebhûsenin, bilhassa Avusturya'nın menfaatlerini 
müdâfaa maksadıyla her biri kendi hesabına müdahalede bulunmaları müsteb‘id olmayıp bilâ-
kis hârikulâde diye tavsîf edebileceğim bir süratle –tekrar ediyorum bilhassa Avusturya'nın- 
işe karışacakları muhakkakdır. Fakat Balkanlarda iğtişâş yok iken Avusturya'nın bizim üzeri-
mize yürümesi için Almanya'nın evvelce muvâfakatini istihsâl etmesi lâzım geleceği, Rusya 
da bize taarruz etmeden Fransa ve belki İngiltere'nin re’yini istimzâca mecbur olacağı, hâl-i 
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hâzırdaki ittifak ve itilafların netice-i zaruriyesidir. Bu ecilden birçok siyasiyyûn Makedonya 
Meselesi'ni yalnız bir Balkan Meselesi'nden ibaret görmeyip bütün Avrupa'nın alâkadar bu-
lunduğu umumî bir mesele gibi telakki ederler. Binâberîn Rusya ve Avusturya'nın Balkanlar-
da istedikleri zaman ve istedikleri gibi hareket etmekde muhtar olmadıkları zâhirdir. 

Mülâhazât-ı mesrûdeden netâyic-i zaruriye-i âtiye istinbât olunur:

1- Devlet-i Aliyye'nin selâmeti nokta-i nazarından mühim olan, hükûmât-ı sairenin 
âmâl ve niyyât-ı hâzıra ve müstakbelesine kesb-i vukûf etmek meselesi değildir. Birçok hükû-
metler aleyhimize beynlerinde ittifak etmeden evvel Düvel-i Muazzama'dan birini tarafımıza 
celb ve imâle etmek ve ahalimizin adem-i memnuniyetini müstelzim olan esbâbı izâle ederek 
müdahalât-ı ecnebiye ihtimalâtını mütemenni‘ kılacak suretde bir an evvel usul-i idaremizin 
tanzimiyle kusursuz bir hâle gelmesine gayret eylemek kazıyyeleri ehemmdir.

2- Balkan siyasetimiz hakkında Avrupa devletlerinden biriyle akd-i itilaf etmek Avru-
pa'da kudret ve satvetimizi tezyid ve te’sirât ve icraâtımızı tevsî‘ ve hatta bekâmızı te’min 
edeceği cihetle bi'l-cümle efkâr ve a‘mâlimiz bu hedefe ma‘tûf bulunmak icab eder. Aksi 
takdirde günün birinde düvel-i müte‘addidenin aleyhimizde ittifak etdiklerini görmek pek 
mümkün olduğundan bu ihtimalin önünü almak kat‘iyyen lâzımdır. Elimizde Türk askeri 
gibi mükemmel bir kuvvet varken müsâvât ve adaleti hakikaten ve seyyânen tatbik etmekde 
İngilizlerin gösterdikleri maharet gibi biz de ahalimizi hüsn-i idarede biraz maharet ibrâz eder 
ve muazzam komşularımızdan biriyle akd-i itilafa muvaffak olur isek az vakit içinde zâyiâtı-
mızı telâfi ederek yeryüzünde salâh ve terakkîye hâdim bir âmil-i mu‘teber olabiliriz. Emr u 
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Safer [1]330 / 30 Kânûn-ı Sânî [1]327

Hariciye Nâzırı  
Bende  
Âsım

BEO, 4002/300128
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20 Nisan / April 1912

Çıkması muhtemel harbe hazırlık olmak üzere Bulgaristan'ın Rumeli'deki Osmanlı sınırına 
silah ve cephane yığmakta olduğunun Selanik Valiliği'nden bildirilmesi üzerine, bu konuda 
Hariciye Nezareti'nin görüşünün sorulduğuna dair

The Governorate of Salonika informed that Bulgaria was stocking weapons and arms at 
the Ottoman borders in Thracian as a preparation of a probable war and the opinion of 
Ministry of Foreign Affairs was asked about this situation

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Evrak Numarası: 325
Tarih: 3 Cemâziyelevvel [1]330 / 7 Nisan [1]328 

Elden, müsta‘celdir

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Bir harb vuku‘unda on beş yaşından altmış yaşına kadar eli silah tutan ahali için hududa 

mücâvir kurâ ve kasabâtda esliha ve mühimmât iddihâr edilmekde olduğu ve Batak karyesine 

silah gönderildiğinin tahakkuk etdiği Bulgaristan Hudud Komiserliği'nin iş‘ârına atfen Sela-

nik Vilâyeti'nden bâ-telgrafnâme bildirildiği Dahiliye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesi'nden inbâ 

olunmuşdur. Nezâret-i Celîleleri'nin elbette bu hususda tahkikât ve mülâhazâtı olacağından 

keyfiyetin serî‘an iş‘ârı hususuna himmet.

BEO, 4029/302146

BULGARLARIN SINIRA SİLAH YIĞINAĞI

MİLİTARY BUİLDUP OF BULGARİANS ON THE BORDER
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10 Temmuz / July 1912

Alman imparatoru ile Rus çarının Baltisch Port'da yapmış oldukları görüşmede Balkanlarda 
statükonun korunmasına dair karar aldıklarının Berlin Sefareti'nden bildirildiği

The Embassy of Berlin informed that at the meeting between the German Emperor and 
the Russian Czar at the Baltisch Port, it was decided to keep the status quo in the Balkans

Berlin Sefâret-i Seniyyesi 
9770
405

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

8 Temmuz [1]912 tarih ve 404 hususî numaralı telgrafnâme-i acizîye zeyldir:

Almanya İmparatoru ile Rusya Çarı arasında Baltisch Port'da vuku bulan mülâkât üze-
rine bura gazetelerine nîm-resmî suretde verilen tebliğnâmenin suretini muhtevî maktû‘a, 
dosyasında hıfz edilmek üzere leffen pîşgâh-ı sâmîlerine arz ve takdim kılınmışdır. Mütâla-
asından müstebân olacağı vechile tebliğnâmenin en mühim nukâtını Rusya ile Almanya ara-
sında mesâil-i siyasiye hakkında yeniden hiçbir karar ittihâz edilmediği ve zaten mukarrerât-ı 
cedîde ittihâzına hiçbir sebeb mevcud olmadığı ve Avrupa hükûmâtı miyânında el-yevm 
mevcud ve malum olan ittifak ve itilaflara muhalif yeni bir hey’et-i düveliye teşkili mevzu‘-ı 
bahsolmadığı yolundaki fıkarât teşkil eylemekdedir. Mezkûr tebligâtnâmeye işbu son fıkra-
nın derci hükümdârânın mülâkât-ı mebhûsün anhâsı hakkında bazı evrak-ı havâdisin tefsir ve 
tevilâtına ve yalan yanlış havâdisler işâ‘asına bir sed çekmek maksadına ma‘tûf olması bî-iş-
tibâhdır. Her hâlde bura mehâfil-i siyasiyesinde Rusya'nın muhafaza-kârâne ve Balkanlarda 
statükonun idâmesi yolunda bir hatt-ı hareket takib eylemekde olduğuna kanaat-ı kâmile hâsıl 
olmakda ve devlet-i müşârunileyhânın işbu meslek-i müsâlemet-perverânesi mazhar-ı sitâyiş 
ve takdirât olmakdadır. İstıtlâât-ı acizâneme nazaran mülâkât-ı mezkûre esnasında bütün Bal-
kan Hükûmâtı’nın âmâl-i sulh-perverânesi mevzu‘-ı bahsolmuş ve bu miyânda Bulgar kralı-
nın mürevvic-i sulh ü salâh olması Bulgaristan'ın da tecavüzî bir politika takibinden tevakkî 
eyleyeceğine bir zımân ise de Memâlik-i Osmaniyye'de şu sırada zuhur-yâfte olan gavâil-i 
dahiliye sebebiyle Bulgaristan'daki harb tarafdarânının tahrik eyleyecekleri cereyâna Bulgar 

ALMANYA VE RUSYA'NIN BALKANLARDA 
STATÜKONUN KORUNMASINI İSTEDİĞİ

THE DEMAND OF GERMANY AND RUSSİA TO MAİNTAİN 
THE STATUS QUO İN THE BALKANS
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kralının ne dereceye kadar mukâvemet edeceği buraca mûcib-i tereddüd ve endişe olmakda 
olduğunu arz eylerim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i menlehü'l-emrindir. 

8 Temmuz [1]912

Berlin Sefir-i Kebîri  
Osman Nizâmi

***

Bâb-ı Âlî 
Daire-i Hariciye 
Kalem-i Mahsus
27 Haziran [1]328 
18777
701

Berlin telgrafı 406

Sadâret'e 

26 Haziran [1]328 tarihli ve 694 numaralı tezkire-i çâkerîye zeyldir:

Berlin Sefiri Osman Nizâmi Paşa hazretlerinden vârid olan 9 Temmuz [1]912 tarihli 

telgrafnâmenin tercümesi ber-vech-i zîr arz olunur:

"Hariciye müsteşarını gördüm. Müşârunileyh mülâkât esnasında yalnız Balkanlar-
da statükonun muhafazası lüzumu mevzu‘-ı bahsedildiğini, Rusya Hükûmeti'nin bize karşı 
bir fikr-i taarruz beslemediği Almanya Hükûmetince derece-i sübûta vardığını ve Rusya'nın 
Makedonya'da zuhura gelen ahvâlden istifade etmek isteyebilecek olan Bulgaristan'ın hatt-ı 
hareketinden emin olmadığı cihetle rahat durması zımnında Sofya'daki sefirimiz vasıtasıyla 
vesâyâ-yı müessirede bulunduğu ve aynı teşebbüsün icrasını Berlin Kabinesi'nden rica etmiş 
[ve] Berlince icabı icra kılınmış olduğunu ve Karadağ kralı tahdid-i hudud muamelesinin 
adem-i icrası teşettütü bâdî olacağı bahanesiyle müşkilât ihdâs etmek istiyor gibi göründü-
ğünü söyledi. Müsteşar, mülâkâtın neticesinden tamamıyla müsterîh olabileceğimizi ilâve ile 
hatm-i kelâm etdi". Ol bâbda. 

HR. SYS, 24/12
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18 Ağustos / August 1912

Sırbistan'ın seferberlik hazırlığında bulunduğu ve yakın zamanda savaş açmasının beklendiği; 
Karadağ ile sınır çatışmalarının sürdüğünün Kosova Valiliği'nden bildirildiği hakkında

The Governorate of Kosovo informed that Serbia was preparing for a mobilization and 
expected to start a war soon and the boundary conflict between Serbia and Montenegro 
was going on

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 5 Ramazan [1]330 /
5 Ağustos [1]328 

Elden 

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Sırbistan Hükûmeti'nin eli silah tutan bilumum ahaliyi teslîh ve vesâ‘it-i nakliyeyi 

kâmilen cem‘ ve ihzâr eylediği ve bugünlerde hududumuza tecavüz edeceği ve Sırbistan 

ahalisinin teşcî‘ edildiği ve Karadağ'ın tecavüzü üzerine ahali ve askerinin her türlü 

levâzımının ihzârıyla ilk emirde yirmi dört saat zarfında toplanmaları için emir verildiği ve 

bugünlerde Sırbiye'den bizim tarafa tecavüz vuku bulacağına dair bir gûnâ malumât yoksa 

da Karadağ müsâdemeleri devam ve Avusturya dahi tecavüz eylediği hâlde hükûmet-i 

mezbûrenin de harekete mecbur olacağı Seniçe Mutasarrıflığı'nın iş‘ârına atfen Kosova 

Vilâyeti'nden bildirildiği Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden bâ-tezkire inbâ olunmakla serî‘an 

tahkikât-ı lâzıme icrasına ve neticesinin inbâsına himmet.

BEO, 4074/305487

SIRBİSTAN'IN SEFERBERLİK HAZIRLIĞI

SERBİA’S PREPARATİONS FOR MOBİLİZATİON
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20 Ağustos / August 1912

Karadağ'ın seferberlik sınırlarını genişlettiği, bu hazırlıklarının ani bir saldırı ile Osmanlı 
Devleti'ni savaşın içine çekmek düşüncesiyle yapılmakta olduğunun gözden uzak 
tutulmamasına dair Çetine Sefareti'nden gönderilen rapor

The report sent from the Embassy of Cetinje warning the Government not to ignore that 
Montenegro was widening the scope of the mobilization in order to involve the Ottoman 
Empire in the war by a sudden attack

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 7 Ramazan [1]330 /
7 Ağustos [1]328

Elden

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

6 Ağustos [1]328 tarihli tezkireye zeyldir. 

Karadağ Hükûmeti hayvanâtı fırka merkezlerine celb ile seferberliği tevsî‘ eylediği ve 

Çetine'deki süferâdan bazısının beyânâtına nazaran istihzârâtın hudud meselesinin halli es-

bâbını teshîl için bir nümâyişden ibaret olması melhûz olduğundan Karadağlıların birdenbire 

taarruzla bazı mevâki‘i işgal ve Hükûmet-i Seniyyeyi bir emrivâki‘ karşısında bulundurmak 

fikrinde olmaları da istib‘âd edilmeyeceği ifade edilmekde olduğundan bahisle istihbârât-ı 

vâkı‘aya nazaran tecemmu‘-i sevkü'l-ceyşinin Kolaşin cihetlerinde icra edileceği anlaşılmak-

da bulunduğu Çetine Sefâret-i Seniyyesi Ataşemiliterliği'nden bildirildiğine dair Harbiye 

Nezâret-i Celîlesi'nden gelen 5 Ağustos [1]328 tarihli 2132 numaralı tezkire leffen savb-ı 

âlîlerine irsâl kılınmakla serî‘an icra-yı icabına himmet. 

BEO, 4074/305540

KARADAĞ'IN SEFERBERLİK HAZIRLIĞI

MONTENEGRO’S PREPARATİONS FOR MOBİLİZATİON
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27 Ağustos / August 1912

Karadağ'ın harbe hazırlandığı, Sırp, Yunan ve Bulgarlar arasında gizli ittifak kurulduğu 
bir sırada bütün Osmanlı vatandaşlarının vatanın savunulması için birlik olup hükümete 
yardımcı olmaları gerektiğine dair Kosova Valiliği'ne gönderilen emir

The order sent to the Governorate of Kosovo concerning that all Ottoman citizens 
needed to collaborate in order to defend the country in such a time when Montenegro 
was preparing for a war and a secret alliance was being founded among the Serbians, the 
Greeks and the Bulgarians

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 14 Ağustos [1]328

Şifre

Kosova Vilâyeti'ne

C. 13 Ağustos [1]328. Karadağ'ın istihzârâtına karşı icab eden tedâbîr-i âcilenin it-
tihâzı Harbiye ve lâzım gelen teşebbüsât-ı siyasiyenin ifası Hariciye nezâretlerine te’kîden 
yazılmışdır. Ancak vatan-ı mukaddesimize tecavüze fırsat-cû olan Karadağlıların, Arnavud-
ların kıyâmından bi'l-istifade tahşîdât ve istihzârâta başladıkları ve Gosinelilerin feryad ve 
istimdâd etdikleri bir sırada Arnavudların muhafaza-i memleket için hükûmete muâvenete 
şitâb etmeleri icab eder iken bi'l-aks müdâfaa-i vatan için hükûmete terettüb eden vezâifi 
işkâl edecek evzâ‘ ve harekâtda bulunmaları cidden şâyân-ı teessüf ve bu hâlin hamiyet ve 
diyânetler[i] müsellem olan Arnavudların ekseriyetince dahi takbîh ve tel‘în olunacağı derkâr 
olduğundan keyfiyetin icab edenlere izahı ve ahvâl-i hâzıradan Bulgarların da cür’et alarak 
hükûmetlerini Devlet-i Osmaniyye'ye şu sırada ilân-ı harbe teşvik etmekde olduklarının ve 
Bulgarlar ile Sırblılar hatta Yunanlılar beyninde bir ittifak-ı hafî mevcud olduğu mevsûkan 
rivayet edilmekde bulunduğunun dahi ifhâmı ile böyle bir zaman-ı müşkilde umum Osman-
lıların müttehiden hareket ve hükûmete her ne suretle olur ise olsun müşkilât ve iştigâlât 
îkâ‘ından kat‘iyyen mücânebet ederek müdâfaa ve muhafaza-yı vatan için herkesin hükûmete 
müzâheret ve hükûmetin evâmir ve nevâhîsine tamamen mutâva‘at etmesi muktezâ-yı ha-
miyet ve diyânet olduğunun kemâ-yenbağî telakkisini ve bu nesâ’ihi hüsn-i telakki etmeleri 
me’mûl olan rüesânın müzâheret-i maddiye ve maneviyesinin hüsn-i isti‘mâli reviyyetiniz-
den muntazardır. 

BEO, 4073/305464

BALKAN DEVLETLERİNE KARŞI BİRLİK VE BERABERLİK

UNİTY AND SOLİDARİTY AGAİNST THE BALKAN COUNTRİES
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28 Ağustos / August 1912 

Karadağ'ın Brana'yı işgal etmesi üzerine Büyük Devletler nezdinde siyasî girişimde 
bulunulması, sınırda gerekli önlemlerin alınması ancak harbe sebebiyet verecek bir 
hareketten kaçınılmasına dair Hariciye Nezareti'nden Sadaret'e gönderilen yazı

The script sent to the Prime Ministry from the Ministry of Foreign Affairs concerning 
that they needed to get in contact with European great powers politically against the 
Montenegro’s invasion of Brana and to take all the necessary measures at the borders 
while avoiding any actions which might cause a war

Bâb-ı Âlî
Daire-i Hariciye 
Kalem-i Mahsus
Umumî: 20697
Hususî: 835

Gayet müsta‘cel ve mahremdir

Huzur-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir 

9 Ağustos [1]328 tarihli ve 830 hususî numaralı tezkire-i acizîye zeyldir. Çetine Sefâ-

ret-i Seniyyesi'nden şimdi vârid olan bir telgrafnâmenin meâli ber-vech-i âtîdir. "Hududa git-
miş olan ataşemiliterimiz tahşîdâtı te’yid ediyor ve Brana usât tarafından muhâsara edilmiş 
olup dağlıların resmen iştirak etmediğini ve Anderaviça'da General Yanko'nun Branalılarla 
münasebâtda bulunduğunu ve Generalin Brana'ya hücum Karadağ için kolay ise de Türkle-
rin de Podgoriçe'yi işgal etmeleri tehlikesi mevcud olduğunu ve fakat Karadağ'ın Bulgaristan 
ile müzâkerâtda bulunduğu ve binâenaleyh birkaç gün sabr etmek lâzım geldiğini ve Kastrat 
Malisörlerinden mâadâ bi'l-cümle Malisörler elde edildiğinden muvaffakiyetin muhakkak ol-
duğunu onlara söylediğini bildiriyor. Bu ifadelerin isbatı gayr-ı kâbil olduğundan malumât 
olmak üzere telakki edilmek icab eder." Diğer tarafdan ise şimdi nezd-i acizîye gelmiş olan 

Karadağ maslahatgüzârı gerek Üsküb ve Priştine'den kasabalarına avdet eden Arnavudların 

ve gerek vekâyi‘-i âhire dolayısıyla hudud civarına i‘zâm kılınmış olan kuvâ-yı askeriyenin 

eser-i galeyan ile karışıklığa bâdî olmaları ve bu sırada hududu tecavüz eylemeleri ihtimaline 

mebnî nâgehânî bir vak‘a karşısında bulunmamak için hudud boyunda tahşîdât icra edildiğini 

ve bu tahşîdâtın sırf bir tedbir-i tedâfü‘îden ibaret bulunduğunu ifade ile bizim tarafdan dahi 

KARADAĞ'A KARŞI ÖNLEM ALINMASI

TAKİNG MEASURES AGAİNST MONTENEGRO
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bu gibi gayr-ı muntazar bir hâdise-i müessifeye mahal verilmemek üzere o havalide bulunan 

kuvâ-yı askeriye kumandanlarına evâmir-i lâzıme tebliğini rica eylemiş olmağla o havalide 

tedâbîr-i müdâfaanın te’mini ve inzibâtın hüsn-i muhafazasıyla beraber tarafımızdan Kara-

dağ hududunu tecavüzle bir vak‘aya sebebiyet verilmemesi zımnında icab edenlere evâmir-i 

kat‘iye ve ekîdenin ısdârı mütemennâ-yı çâkerîdir. Emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

9 Ramazan [1]330 ve 9 Ağustos [1]328

Müsta‘ciliyet-i maslahata mebnî Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne dahi aynı meâlde tezkire 

tastîr edildiği ma‘rûzdur.

Hariciye Nâzırı  
Gabriel [Noradunkyan]

***

Bâb-ı Âlî
Daire-i Hariciye 
Kalem-i Mahsus
Umumî: 20699
Hususî: 836

Mahremâne

Huzur-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir 

Karadağlıların Brana'yı işgal etdikleri istihbâr edilmesi akabinde bunların derhal geri 

çekilmesi zımnında Karadağ Hükûmeti nezdinde teşebbüsât-ı şedîde icra eylemeleri için Dü-

vel-i Muazzama nezdinde serî‘an teşebbüsâtda bulunmalarını büyükelçiliklerimize yazmış-

dım. Cümlesinden vürûd eden cevablarda Hariciye nâzırlarının Çetine'de teşebbüsât-ı âcile 

icra edeceklerini vaad etdikleri bildiriliyor. Bu cevablar miyânında ehemmiyet-i mahsusayı 

haiz olan Londra Sefiri Tevfik Paşa hazretlerinin telgrafnâmesi meâli ber-vech-i zîr arz olu-

nur: "Hariciye müsteşarı Sir Edward Grey'in Çetine İngiltere sefirine Kral Nikola'yı görerek 
askerlerini arazi-yi Osmaniyye'den derhal geri çekilmesini taleb eylemesi zımnında bu sabah 
(evvelki gün) telgraf çektiğini söyledi. Müşârunileyh Cavid Paşa'nın Karadağlılara hücum-
dan istinkâf ile kendi arazileri dahiline çekilmelerine intizâr etmesi pek lâzım olduğunu ilâve 
etdi." Emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

9 Ramazan [1]330 ve 9 Ağustos [1]328

Hariciye Nâzırı  
Gabriel [Noradunkyan]

***
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Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi
Şube 1

Şifre

Üsküb'de İbrahim Paşa Hazretleri’ne

Zeyl, 11 Ağustos [1]328. Karadağ hududunda tedâbîr-i müdâfaanın te’mini ve inzibâtın 

hüsn-i muhafazasıyla beraber tarafımızdan Karadağ hududunu tecavüzle bir vak‘aya sebeb 

verilmemesi muktezî bulunduğu Hariciye Nezâreti'nden bildirilmekle icab edenlere tebligât-ı 

ekîde ifası.

15 Ağustos [1]328

BEO, 4078/305782
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5 Eylül / September 1912

Karadağ'ın seferberlik hazırlıklarına devam ettiği, Osmanlı vatandaşı olan Malisörleri 
silahlandırarak Osmanlı Devleti'ne karşı isyana kışkırttığı, Malisörlerle Karadağ arasındaki 
ittifakın bozulması gerektiğine dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen emir

The order sent to the Ministry of Foreign Affairs regarding that Montenegro was going on 
the preparations for a mobilization and by arming them, was provoking the the Malisors 
(Albanian Catholics), who were Ottoman citizens,  to rebel against the Ottoman Empire 
and that it was necessary to break the alliance down between Montenegro and the Malisors

Bâb-ı Âlî 
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi

Fevkalâde
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri
Karadağ Hükûmeti'nin elli iki yaşından altmış üç yaşına kadar olan ihtiyât efrâdından 

müteşekkil on bir taburu mükerrer esliha ile teslîh etdiğine ve beş bin kadar eski sistem tüfen-
gi Malisörlere meccânen vermekde olduğuna ve Karadağ'a bölük bölük silahsız olarak giden 
Malisörlerin silahlanarak avdet eyledikleri ataşemiliterimiz tarafından re’yü'l-ayn görüldüğü-
ne ve hükûmet-i mezkûrenin Bulgarlarla birlikde Osmanlılara taarruz için müzâkerâtda bu-
lunmakda olup neticesine intizâr edildiğine ve Karadağ Hükûmeti Brana hâdisesine kuvâ-yı 
muntazama ile iştirak etmemiş ise de eşkıyanın Karadağ zâbitânı idaresinde bulunduğuna ve 
eşkıya arasında dörtte bir nisbetinde Karadağlı bulunduğuna ve Karadağ Hükûmeti tarafın-
dan General Yanko Voukotitch vesâtatıyla eşkıyaya evâmir ve talimât ve erzak ve cephâne 
verildiğine ve Karadağ'ın isyan-ı hâzırı gayet mâhirâne idare etmekde olduğuna dair ataşemi-
literimizin Çetine Sefâret-i Seniyyesi'nden gönderilen 8/9 Ağustos [1]328 tarihli ve on dört 
numaralı raporun nezâret-i celîlelerine de tebliğ olunduğu ve Karadağlıların Bulgarlarla tev-
hîd-i harekât için müzâkerâtda bulundukları hakkındaki ihbarât doğru ise ona göre tedâbîr-i 
lâzıme ittihâzı ve Malisörlerin Karadağlılara olan temâyüllerinin önünün alınması muktezî 
bulunduğu Harbiye Nezâret-i Celîlesi'nden bildirilmiş ve iş‘ârât-ı vâkı‘a pek ziyade şâyân-ı 
dikkat ve diğer taraflardan sebk eden iş‘ârâtı da mü’eyyed görülmüş olduğundan Karadağ'ın 
tecavüz ve tahrikâtı hakkında icra edilmekde olan teşebbüsâtda bunun da nazar-ı dikkate ahzı 
ve Bulgaristan ile Karadağ beynindeki müzâkerâta ve Karadağ'ın teslîhât ve istihzârâtına mü-
te‘allik fıkralar hakkında tahkikât-ı serî‘a ve mükemmele icra olunarak neticesinin bir an ev-
vel inbâsı hususuna himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. 

23 Ramazan [1]330 / 23 Ağustos [1]328

Sadrıazam  
Gazi Ahmed Muhtar

HR. SYS, 1957/1_20

KARADAĞ-MALİSÖR İTTİFAKI

THE ALLİANCE OF MONTENEGRO AND MALİSOR
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7 Eylül / September 1912

Bulgaristan'ın ertelenen askerî tatbikatları yapmaya karar verdiği, Bulgaristan'da sessizlik 
varsa da buna çok güvenilmemesi gerektiğinin Sofya Sefareti'nden bildirildiği hakkında

The Embassy of Sofia informed that Bulgaria had decided to carry out its delayed military 
exercises and the current silence in Bulgaria was unreliable

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 25 Ramazan [1]330 /
25 Ağustos [1]328

Harbiye ve Dahiliye Nezâret-i Celîlelerine 

Bulgaristan'da matbûât tarafından kabineye karşı vuku bulan tecavüzât-ı şedîdenin de-

vamına rağmen reis-i vükelâ tarafından ittihâz olunan tedâbîr-i hakîmâne ve sükûn-perverâ-

ne, efkârı pek ziyade teskin ederek vaziyet-i müşevveşenin hâl-i tabiîsine rücû‘ etmeye baş-

ladığı ve Koçana hâdisesi üzerine Bulgaristan'da fevkalâde bir suretde hâsıl olan heyecan-ı 

umumîye binâen bir takım netâyic-i müessife vuku‘una meydan verilmemek için bu gibi 

hâdisenin men‘i lüzumuna ve Bulgaristan reis-i vükelâsının, icrası mutasavver iken te’hir 

olunan manevraların mümârese-i askeriye nokta-i nazarından lüzum-ı vücûbu Harbiye nâzırı 

tarafından isbat edilerek icrasına karar verildiğini ifade eylediği Sofya Sefâret-i Seniyyesi'n-

den bildirildiği ve efkâr-ı umumiyede sükûn hâsıl olduğu bildirilmekde ise de buna pek de 

itimad caiz olmadığı Hariciye Nezâreti'nden bâ-tezkire inbâ ve Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

de malumât i‘tâ olunmuşdur efendim. 

BEO, 4081/306057

BULGARLARIN ASKERİ TATBİKÂTLARI

MILITARY DRILLS OF THE BULGARIANS
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21 Eylül / September 1912

Yunanistan'ın yedekleri seferberliğe hazırladığı ve Yenişehir sınırında askerî hazırlık 
yaptığının haber alındığı, ancak Yunan Hükümeti'nin bu iddiayı reddettiğinin Atina 
Sefareti'nden bildirildiğine dair

The Embassy of Athens informed that Greece was preparing its reservist for a mobilization 
and near the Yenişehir border, a military preparation was being carried out, adding that 
the Greek Government denied it

Atina Sefâret-i Seniyye-i Osmaniyyesi
Umumî: 7355
Hususî: 792
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti'ne

Hulâsa: Yunanistan'ın istihzârât ve 
tedarikât-ı harbiyesi hakkında

Hariciye Nâzır-ı Âlîsi Devletlü Gabriel Noradunkyan Efendi Hazretleri’ne 

Devletlü efendim hazretleri,

1887'den 1891 senesine kadar olan müstahfızların seferberlik vuku‘unda derhal men-

sub oldukları zabıta idarelerine isbat-ı vücud etmeleri hakkında geçen hafta Yenişehir ile 

Golos'da Harbiye Nezâreti'nin bir emirnâme-i umumîsi ilân ve kırâet edildiğine dair mezkûr 

şehirlerdeki Osmanlı şehbenderliklerinden alınan telgrafnâmelerle muharrerât mündericâtını 

ve bu bâbda Başvekil Mösyö Venizelos'dan vuku bulan istîzâh-ı çâkerânem neticesi 772, 774 

ve 778 numaralı üç kıt‘a telgrafnâme ile huzur-ı âlî-i nezâret-penâhîlerine arz ve iş‘âr eylemiş 

idim. Başvekil-i mûmâileyhin suret-i kat‘iyede vuku bulan inkârına karşı emirnâme-i mez-

bûrun Golos'da "Teselya" gazetesiyle neşr u ilân ve Yenişehir'de kiliselerde kırâet edildiği 

tahkikât-ı ahîre ile kat‘iyyen sâbit olmuşdur. 

Esna-yı mülâkâtda Mösyö Venizelos: "Böyle bir emirnâme yokdur. Fakat kesret-i 

meşâgil hasebiyle belki farkına varmadan imza etmiş olabilirim. Bir kere tahkik edelim" diye 

huzur-ı acizânemde evvelâ Kalem-i Mahsus müdürüne ve sâniyen Erkân-ı Harbiye reisine 

hemen bir zâbit gönderip sordurdukdan sonra bendenize sinîn-i mezkûre müstahfızları hak-

kında yazılmış bir emirnâme mevcud olmadığını kat‘î bir lisan ile beyân ve hatta bilâ-tahkik 

bu yolda iş‘ârâtda bulunmaması hususunun Yenişehir şehbenderimize ihtarını rica etmiş ve 

YUNANİSTAN'IN ASKERİ HAZIRLIKLARI

MILITARY PREPARATIONS OF GREECE
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ertesi günü müracaat eden Ataşemiliter Kaymakam Zeki Bey'e Erkân-ı Harbiye reisi aynı 

ifadâtda bulunmuşdur. Yenişehir ve Golos şehbenderlerinin suretlerini melfûfen takdim etdi-

ğim muharrerât-ı ahîresinde Yenişehir'e geceleyin üç top ve kesretli mühimmât-ı harbiye ve 

külliyetli ot ve saman ve levâzım-ı tıbbiye gönderildiği ve Golos'a da dokuz yüz sandık cep-

hâne nakledilmekle beraber oradaki eski kışlanın bir topçu alayı ikamesi zımnında tamirâtına 

mübâşeret olunduğu iş‘âr edilmekde olduğuna ve hatta Yenişehir'de piyade ile süvarilerin 

kasatura ve kılınclarını bilemekde bulunduklarına bakılırsa Hükûmet-i Yunaniyye'nin Yeni-

şehir cihetinde bazı istihzârât-ı harbiyede bulunduğuna şübhe edilmemek lâzım gelir. Harbiye 

nâzırı ve Erkân-ı Harbiye reisinin vâki olan bir şeyi bedâhete karşı inkâr etmeleri de bu şüb-

heyi bir kat daha te’yid ediyor. 

Gerçi bu istihzârât ve tedarikâtın peyderpey alacağı şekil ve vüs‘ati yakından takib et-

diğim cihetle bu bâbda elde edilecek her türlü malumâtın derhal arz ve iş‘ârına müsâra‘ât ve 

Hükûmet-i Yunaniyye'yi birdenbire böyle bir harekete sevk ve imâle eden maksadın tayin-i 

mahiyetine gayret edileceği bedîhî ise de hududlarda Hükûmet-i Osmaniyyece de fevkalâde 

basiret üzere bulunulması lüzumu da âşikâr olduğundan bu bâbda tatvîl-i kelâmı zâid adde-

derim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

21 Eylül 1912

Atina Sefiri  
Ahmed Muhtar

HR. SYS, 1959/1_7
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21 Eylül / September 1912

Balkan Devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açacaklarına dair emareler 
görüldüğünden, muhtemel bir savaşa karşı kış gelmeden Rumeli'de gerekli askerî önlemler 
alınmakla birlikte Avrupa kamuoyunun elde edilebilmesi için bu bölgede gerekli reform ve 
düzenlemelerin yapılması gerektiğinin Hariciye Nezareti'nden bildirildiğine dair

The information given by the Ministry of Foreign Affairs about that it had been evident 
that the Balkan countries would start a war against the Ottoman Empire; therefore before 
the winter came, not only military measures needed to be taken against a probable war in 
Rumelia, but also necessary reforms and regulations needed to be carried out in order to 
please the European public

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
Tarih: 8 Eylül [1]328 

Gayet mahremdir

Sadâret'e

Mösyö Sazanof'un Makedonya ahvâlinden bahisle reviş-i hâle nazaran idâme-i sulhun 

kâbil olamayacağı yolunda bedbînâne vuku bulan beyânâtını hâvî Turhan Paşa hazretlerinden 

ve Avusturya ve Rusya sefirlerinin Hükûmet-i Osmaniyye ile Balkan Hükûmâtı beyninde bir 

muharebe zuhuru ihtimalinin nazar-ı itibara alınması ve muharebenin daire-i sirâyetini tahdid 

için şimdiden tedâbîr-i lâzımeye tevessül olunması lüzumunu tebyîn etdiklerine ve hükûmet-i 

metbû‘alarının Bulgaristan ile Sırbiye ahvâlinden pek ziyade endîş-nâk olduklarını Almanya 

Hükûmeti'ne bildirdiklerine dair Berlin Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan telgrafnâmelerin 

tercümeleri ehemmiyetlerine binâen leffen takdim kılındı. Almanya ataşemiliterinin, ataşe-

militerimize Bulgaristan'ın bizimle muharebeye azmetdiğini ve kendi fikrince Rusya'nın Bul-

garistan lehine olarak müdahalesi harb-i umumîyi intâc edeceğinden müdahale edip etmeye-

ceğini bilmek istediğini beyân eylediği bu kere Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'nden diğer bir 

telgrafnâme ile iş‘âr kılınmış olmakla mârru'z-zikr telgrafnâmeler mündericâtına ve mehâfil 

ve menâbi‘-i saireden dahi mevrûd iş‘ârât üzerine vâki olan ma‘rûzât-ı sâbıka-i acizâneme 

nazaran Bulgaristan'ın bizimle harbe kıyâm etmesi şu aralık Karadağ'ın da ahz etmiş olduğu 

SAVAŞ İHTİMALİNE KARŞI RUMELİ'DE ASKERİ ÖNLEMLER

MILITARY MEASURES IN RUMELIA AGAINST A PROBABLE WAR
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vaziyet-i tecavüz-kârâne ile müeyyed olduğu vechile ba‘îdü'l-ihtimal olmadığından devlet-i 

mezbûre tarafından vuku bulacak nâgehânî taarruza karşı tedarikât-ı askeriyede bulunulması 

ve Rumeli vilâyât-ı şahanesinde Sırbistan ve hususuyla Karadağ hududlarında ahvâlin gitdik-

ce kesb-i nezaket etmesi itibarıyla mevsim-i şitânın husûlüne değin her türlü ihtimale karşı 

mahall-i mezkûreye dahi kuvâ-yı kâfiye ikamesiyle beraber efkâr-ı umumiyeyi lehimize imâle 

için Rumeli'de ihtiyacât ve icabât-ı mahalliye ile mütenâsib ıslâhât ve teşkilâtın tezekkürüyle 

bir an evvel mevki‘-i tatbike vaz‘ı muktezâ-yı mehâmm-ı umûrdan görülmekle ehemmiyeti 

zât-ı âlî-i fahîmânelerince dahi müsellem olduğu bî-iştibâh olan hususât-ı mezkûrenin müsâ-

ra‘âten tedkikine müsaade-i kerem-âde-i cenâb-ı Sadâret-penâhîlerinin şâyân buyurulması 

bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

HR. SYS, 1957/1_44
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21 Eylül / September 1912

Bulgaristan'ın Makedonya'da harp hazırlığında bulunduğu haber alındığından, askerî ve sivil 
makamların son derece dikkatli ve hazırlıklı olmaları, Bulgaristan hududundaki birliklerin 
askerî manevra görünümü verilerek seferber hale getirilmelerine dair Meclis‑i Vükela'da 
alınan karar

The decision of the Cabinet concerning that because Bulgaria was preparing for a war in 
Macedonia, all military and civilian authorities needed to be careful and that the troops at 
the the Bulgarian borders needed to be mobilized as if they were performing a military 
exercise

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır
Müsta‘celdir

Hulâsa-i Meâli
Bulgarların bu ay zarfında Makedonya'da harekât-ı ihtilâliyeye başlayacakları ve 

zâbitân ve memurîni katl ve İslâmların müctemi‘ bulundukları mahallerde bomba atmak gibi 
cinayetleri irtikâb eyleyecekleri ve hududa mücâvir kazalarda komite teşkilatı vahim bir su-
retde mevcudiyet göstermekde olduğu hakkında istihbârâtı mutazammın Bulgaristan Hudud 
Komiserliği'nden alınan telgrafnâmenin leffiyle Harbiye Nezâreti'nden vârid olan 5 Eylül 
[1]328 tarihli ve 654 numaralı tezkire ve melfûfu okundu.

Kararı
Cihet-i askeriye ve mülkiyece daima müteyakkızâne ve mütefehhimâne hareket ve te-

dâbîr-i muktezîyenin istikmâline müsâra‘ât ve gayret olunarak muhill-i asayiş bir hâl ve hare-
ket zuhuruna imkân bırakılmaması ve her türlü takayyüdât ve tabassurâta rağmen istihbâr ve 
men‘i mümkün olamayan bir hâdise zuhur edecek olur ise taraf-ı Sadâret'den evvelce icra ve 
tevârih-i muhtelifede te’kîd olunan tebligât dairesinde kuvve-i zâbıta ve lede'l-icab kuvve-i 
askeriye ile derhal te’min-i asayişe ve mütecâsirlerin derdestine itina olunarak işe ahalinin 
her ne suretle olur ise müdahale etmelerine ve sunûf-ı ahali beyninde mücadele ve mücâraha 
ve mukâtele vuku‘una ve hâdisenin tevsî‘ine ve mahall-i saireye sirâyetine meydan verilme-
mesi zımnında Rumeli vilâyâtı memurîn-i mülkiye ve askeriyesine vesâyâ-yı ekîde ve âcile 
icrasının Dahiliye ve Harbiye Nezâretlerine iş‘ârı ve Bulgaristan'da ber-devam olan tehyîcât 
ve istihzârâta nazaran Meclis-i Vükelâ kararıyla evvelce yazıldığı vechile cihet-i askeriyece 
tedâbîr-i ihtiyâtiyenin ittihâzına müsâra‘ât edilmesi lâ-büd olduğundan Bulgaristan hududun-
daki kuvâ-yı askeriyenin her türlü ihtimalâta karşı hududu müdâfaa ve muhafaza edebilecek 
mikdara bilâ-ifâte-i vakt iblâğı ve bu tertibat ve sevkiyâta zâhiren sonbahar manevralarının 
vesile ittihâzıyla tahaşşüdâtın ikmâlinden sonra evrak-ı havâdisle bu yolda neşriyât-ı münasi-
bede bulunulması hususunun Harbiye Nezâreti'ne ilâveten izbârı tezekkür kılındı. 

7 Şevval [1]330 / 8 Eylül [1]328
[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV, 169/14

BULGARİSTAN'IN MAKEDONYA'DAKİ SAVAŞ HAZIRLIĞI

BULGARIA’S MILITARY PREPARATION IN MACEDONIA
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22 Eylül / September 1912

Bulgaristan'la savaş ihtimali yüksek olduğundan Rumeli'deki askerî birliklerin seferberliğine 
başlanması, gerekirse Anadolu'da gerekli görülen kıtaların da seferber hale getirilmesine 
dair Meclis‑i Vükela kararı

The decision of the Cabinet for the military troops in Rumelia to start a military campaign 
in order to be ready for  the highly probable war with Bulgaria and if needed the troops 
in Anatolia be ready to join the one in Rumelia

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır

Mahremâne

Hulâsa-i Meâli

Bulgaristanca harb ihtimalinin pek kuvvetli suretde mahsûs olduğu Sofya Sefâret-i Se-
niyyesi Ataşemiliterliği'nin Hariciye Nezâreti vesâtatıyla gönderilen şifre telgrafnâmesi mün-
dericâtından anlaşıldığından bahis ile mahsûsât-ı vâkı‘a Bâbıâlice de musaddak ise seferber-
likde te’hirât vuku‘a gelmemek üzere umumî seferberlik emrinin vaktiyle tebliği ve böyle 
bir hâl karşısında haricdeki kuvâ-yı nizâmiyenin vakt ü zamanıyla nukât-ı lâzımeye cem‘ ve 
tahşîdi de muktezî bulunduğundan her ihtimale karşı İtalyanların İzmir sevâhiline harekât-ı 
tecavüziyede bulunmaları muhtemel görülmediği suretde İzmir'deki kuvâ-yı askeriye celb 
olunmak üzere bu cihetin de başkaca âcilen izbârı lüzumuna dair Harbiye Nezâreti'nin tezki-
resi ve melfûf telgrafnâme okundu.

Kararı

İzmir'deki kuvâ-yı askeriyenin celbi ahvâl-i hâzıraya nazaran şimdilik münasib değil-
dir. Umumî seferberlik maddesine gelince, alınacak malumâta göre icab eder ise Anadolu kı-
ta‘âtından icab eden kıt‘aların dahi hâl-i seferberîye konulmak üzere şimdilik Rumeli kıta‘ât-ı 
askeriyesinin seferberlik hâline vaz‘ı muktezîdir. İcabının ona göre serî‘an icrasının Harbiye 
Nezâreti'ne izbârı tezekkür kılındı. 

10 Şevval [1]330 / 9 Eylül [1]328

[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV, 169/27

BULGARİSTANLA SAVAŞ İHTİMALİNE KARŞI SEFERBERLİK

THE MOBILIZATION IN CASE OF A WAR AGAINST BULGARIA



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

26



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS



116

OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

22 Eylül / September 1912

Balkan Devletlerinin hazırlıklarına karşılık, Rumeli'de sınır bölgelerinde fazla miktarda asker 
bulundurmak üzere Rumeli'deki yedek askerlerin silah altına alınmasına dair padişahın 
onayının alındığı hakkında

The approval of the Sultan for the conscription of the reservist in Rumelia in order to 
deploy enough soldiers at the borders against the war preparations of the Balkan countries

Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
2485

İstanbul

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

5 Eylül [1]328 tarih ve 1706 numaralı tezkire-i sâmiye-i fahîmâneleri cevabıdır:

Rumeli'de kış mevsimine kadar fazla kuvvet bulundurulması hakkındaki emr u iş‘âr-ı 

sâmî-i Sadâret-penâhîlerine tevfîkan Rumeli'de ve menâtık-ı hududiyede bulunan muayene-

siz efrâddan mürekkeb Babaeski, Edirne, Gümülcine, Kırcaali, Siroz, Drama, İştib, Üsküb, 

Mitroviçe, İlbasan ikinci sınıf redîf fırkalarının berây-ı talim bir buçuk mâh taht-ı silaha celbi 

muvâfık görüldüğü suretde leffen takdim olunan masârıf-i muhammene pusulası ve karar-

nâmesi mûcebince keyfiyetin atabe-i seniyye-i mülûkâneye arzıyla şeref-sudûr buyurulacak 

irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî'nin tebliğine müsaade buyurulması ma‘rûzdur. Ol bâbda 

emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

9 Şevval [1]330 / 8 Eylül [1]328

Harbiye Nâzırı  

[Hüseyin] Nâzım

***

RUMELİ'DE YEDEK ASKERLERİN SİLAH ALTINA ALINMASI

RECRUITMENT OF RESERVISTS IN RUMELIA
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Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât Kalemi

1695

İrâde-i Seniyye

Babaeski, Edirne, Gümülcine, Kırcaali, Drama, Siroz, İştib, Üsküb, Mitroviçe ve İlba-

san redîf fırkaları berây-ı talim bir buçuk mâh müddetle taht-ı silaha celb edilecekdir. 

İşbu irâde-i seniyyenin icrasına Harbiye Nezâreti memurdur.

10 Şevval [1]330 / 9 Eylül [1]328

Mehmed Reşad

Sadrıazam

Gazi Ahmed Muhtar

Harbiye Nâzırı

Nâzım

İ. HB, 123/44
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25 Eylül / September 1912

Harp ihtimali dolayısıyla görülen lüzum üzerine Rumeli'deki askerî birliklerin seferber 
hale getirilmesine karar verilmiş olup nizamiye askerinin yarı seferber, redif askerinin tam 
seferber olması ve bunların kadrolarındaki eksiklerin ikmali için gereken yedek askerlerin 
Anadolu'dan gönderilmesine dair çıkarılan Meclis‑i Vükela kararı

The decision of the Cabinet about the military troops in Rumelia to be prepared against the 
war threat; the regular army needed to be quasi‑mobilized while the reservist needed to 
be fully mobilized and the reinforcement of the army in Rumelia by sending the reservists 
from Anatolia

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır

Mahremâne

Hulâsa-i Meâli

Görülen lüzum üzerine Rumeli kıta‘ât-ı askeriyesinin hâl-i seferberîye vaz‘ı hakkında 

bi'l-ittihâz tebliğ olunan karar üzerine oradaki nizâmiye ve bâkî redîf fırkalarının ve bi'l-cüm-

le topçu ve süvari ve sunûf-ı sairenin seferberlik hâline vaz‘ı için müretteb olan ihtiyât efrâ-

dının Rumeli ve Anadolu'dan sevki ve bunların iâşe ve sevkiyât ve bi'l-cümle hayvan ve tec-

hizât ve sair nevâkısın ikmâli muktezî bulunduğundan bahs ile istifsârı mutazammın Harbiye 

Nezâreti'nin 13 Şevval [1]330- 12 Eylül [1]328 tarihli ve 2546 numaralı tezkiresi okundu.

Kararı

Karar-ı sâbık vechile toplanacak kıta‘âtdan nizâmiye taburlarının nısf tertib seferîye 

iblâğı ve redîf kıta‘âtının tam tertib olarak toplanması lüzumunun nezâret-i müşârunileyhâya 

cevaben tebliği tezekkür kılındı.

12 Eylül 1328

[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV, 169/33

SEFERBERLİĞE BAŞLANMASI

DECLARATION OF MOBILIZATION
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30 Eylül / September 1912

Sırbistan'ın yedekleri askere alma hazırlığında bulunduğu, sınırda asker topladığı, 
Bulgaristan'ın Osmanlı ile savaşa girmesi üzerine Sırbistan'ın da savaş ilan edeceğine dair 
Kosova Valiliği'nden alınan rapor

The report received from the Governorate of Kosovo about Serbia’s preparation for 
calling the reservists back and the deployment of Serbian soldiers at the borders and that 
Serbia, too, was going to declare war when Bulgaria started a war against the Ottoman 
Empire

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 18 Şevval [1]330 /
17 Eylül [1]328

Elden 

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 

30 Ağustos [1]328 tarihli tezkireye zeyldir:

Sırbistan Hükûmeti'nin iki-üç günden beri on sekiz yaşından itibaren her ferdi silah 
altına alacağını ilân ve topladığı asâkirden ekserini hafiyyen sevk etmekde olduğu ve İvran-
ya'ya sekiz yüz kadar asker geldiği gibi birçok asâkirin de istasyonlarda tren beklediği ve 
şâyed Bulgaristan, Hükûmet-i Osmaniyye'ye ilân-ı harb edecek olur ise Sırbistan'ın da harb 
ilânından geri durmayacağı ve hükûmet-i mezkûrenin hududa yakın kasabalara dörder beşer 
bin kişilik asker ve top ve cephâneyi hafiyyen sevke devam etmekde ve Sırb efkâr-ı umumi-
yesinin hâl-i galeyanda bulunduğu ve hudud kalelerine yeni asker getirildiği Zibrofça polis 
komiserinin icra eylediği tahkikâtdan anlaşıldığı ve hâl-i heyecanda bulunan hudud boyun-
daki ahalimizin de teslîhi lüzumu bildirilmekde olduğu Preşova Kaymakamlığı'nın iş‘ârına 
atfen Kosova Vilâyeti'nden bildirildiği Dahiliye ve Sırblıların İvranya mıntıka-i hududiyesine 
doğru külliyetli kuvvet birikdirilmekde ve hududa karîb kendi ahalisine tevzî‘ edilmek üzere 
iki vagon cephânenin Restvac'a sevk edildiği gibi her gün bu istasyona mu‘tâdından fazla iki 
trenleri gelmekde olduğu ve bizim taraf hudud halkı ve Boyanifçe ahalisi hâl-i heyecanda 
olup kuvvet yetişdirilmesi ve müstahfız eslihasının usulü dairesinde tevzî‘ini taleb ve is-
tirhâm etmekde bulundukları kolordu kumandanlığıyla vilâyet-i mezkûre valiliğinden iş‘âr 
kılındığı Harbiye Nezâret-i Celîlelerinden izbâr olunmakla tahkikât-ı serî‘a icrasıyla netice-
sinin inbâsına himmet.

BEO, 4090/306728

BULGARİSTAN VE SIRBİSTAN'IN TUTUMU

ATTITUDE OF BULGARIA AND SERBIA
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1 Ekim / October 1912

Bulgaristan ve Sırbistan'ın genel seferberlik emri verdikleri, Yunanistan ve Karadağ'ın da 
hazırlıklarını artırdığı haber alındığından, Birinci ve İkinci Orduların vakit geçirilmeden 
seferber hale getirilmesi; Üçüncü ve Dördüncü Orduların ise bir süre daha seferber 
edilmemesine dair padişah emri

The order of the Sultan concerning that because Bulgaria and Serbia had declared a general 
mobilization and Greece and Montenegro had speeded up their military preparations, the 
first and the second armies were needed to be mobilized as soon as possible while it 
would be appropriate to wait for some time for the mobilization of the third and the forth 
ones

Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus

İrâde-i Seniyye

1- Birinci ve İkinci Ordu Müfettişlikleri dahilinde nizâmiye ve redîf ve müstahfızdan 

müteşekkil umum kıta‘ât-ı askeriye hâl-i seferberîye vaz‘ olunacakdır.

2- Üçüncü Ordu Müfettişliği dahilinde bulunan ve Birinci ve İkinci Müfettişliklere 

müretteb olan kıta‘ât-ı askeriye dahi hâl-i seferberîye konulacakdır. 

3- Üçüncü Ordu Müfettişliği dahilinde bulunan ve bâlâda ta‘dâd olunan kıt‘alardan 

mâadâsıyla Dördüncü Ordu Müfettişliği dahilindeki kıta‘ât-ı askeriye şimdilik seferber edil-

meyecekdir. (Battal)

Bu irâde-i seniyyenin icrasına Harbiye Nâzırı memurdur.

Sadrıazam Şeyhülislâm Şûrâ-yı Devlet Reisi

Harbiye Nâzırı Dahiliye Nâzırı Adliye Nâzırı

Ticaret ve Ziraat Nâzırı Nâfia Nâzırı Bahriye Nâzırı

Maliye Nâzırı Maârif Nâzırı Hariciye Nâzırı

***

OSMANLI ASKERİ HAZIRLIKLARI

MILITARY PREPARATIONS OF THE OTTOMAN STATE
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Mazbata

Harbiye Nezâreti'nden bugün vârid olup miyâne-i bendegânemizde kırâet olunan tez-

kirede Sırb ve Bulgarların umumî seferberlik emrini verdikleri müstahber ve buna mukabil 

bizim tarafdan dahi bilâ-ifâte-i vakt evâmir-i lâzıme i‘tâsı lâ-büd olduğu beyân olunmasına 

ve Bulgaristan ve Sırbistan'dan mâadâ Yunanistan ve Karadağ Hükûmetlerinin de tahşîdât ve 

istihzârâtda bulundukları haber alınmakda ve hükûmât-ı erba‘a-i mezkûre beyninde Devlet-i 

Osmaniyye aleyhinde bir itilaf akdolunduğuna dair vâki olan rivayât ve istıtlâ‘ât te’eyyüd 

etmekde olmasına binâen Hükûmet-i Osmaniyyece dahi tedâbîr-i mütekâbile-i askeriye it-

tihâzı zarurî ve derece-i nihayede iltizâm-ı sür‘at olunması muktezî bulunduğundan Harbiye 

Nezâretince lüzum gösterilen kıta‘ât-ı askeriyenin hemen hâl-i seferberîye vaz‘ı tensîb ve 

bu bâbda kaleme alınan irâde-i seniyye lâyihası tezkire-i mezkûre ile ma‘an ve leffen arz ve 

takdim kılınmış olmakla kâtıbe-i ahvâlda emr u fermân.

19 Şevval [1]330 / 18 Eylül [1]328

MV, 227/231
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1 Ekim / October 1912

Balkan Devletlerinin savaşa hazırlandığı sırada ordu içinde görülen ikiliğin ve ayrılığın son 
derece tehlikeli olduğu, subayların siyasete kapılarak emir komuta zincirinin bozulmasına 
müsaade etmemeleri için ordu komutanlarının gerekli önlemleri almalarına dair Sadaret'ten 
Harbiye Nezareti'ne yapılan uyarı

The warning sent from Prime Ministry to the Ministry of Defense mentioning that the 
army commanders needed to prevent the military officers from engaging in politics and 
breaking the chain of command and to take necessary measures to prevent faction in the 
army

Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi
Şube 1

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Avrupa ricâl-i siyasiyesinden mühim bir mevki işgal eden ve Osmanlıların hayırhâhı 

olan bir zât Balkan Hükûmâtı’nın evzâ‘-ı hâzırasından bahsetdiği sırada İtalya ile olan mu-

harebe karîben hitâm bulsun bulmasın Devlet-i Aliyye'nin mevcudiyetini tehlikeye ilkâ ede-

meyeceğini söyledikden sonra "Asıl dehşetli tehlike yine Türkiye içindedir. Eğer intihâbât-ı 

umumiye esnasında yahud intihâbdan sonra ordu-yı Osmanî ikiye ayrılır ve iki fırka-i muhâ-

lifeye iltihak eder ve ancak yekdiğere meveddet ve disipline riâyet ile tahassül edebilen kitle-i 

vâhide halinden çıkar ise bunun neticesi ihtilâl-i dahilî olacağı ve bunun da dahilen ve ha-

ricen korkunç iğtişâşât îkâ‘ edebileceği derkârdır. Bu takdirde Avrupa'nın şarkda statükoyu 

idâmeye devam edebilmesi hemen hemen muhal hükmüne girer" dediği ricâl-i siyasiyemiz-

den biri tarafından iş‘âr ve şahsî vukûfu ihtar-ı vâkı‘a daha ziyade kıymet ve ehemmiyet atf 

eden söz sahibinin fikir ve mütâlaasına tamamıyla iştirak ettiği ilâveten izbâr olunmuşdur. Şu 

ifadât ve ihtarât-ı hayırhâhâne şâyân-ı dikkat ve ya böyle bir hâl-i esef-iştimâle sevk edecek 

müessirât ve avâmilin başlıcası bir müddetden beri erkân ve ümerâ ve zâbitândan bazıla-

rı beyninde askerliğin üssü'l-esası olan itaat-i müteselsileyi münhâl ve levâzım-ı uhuvvet 

ve hüsn-i mu‘âşerete mugayir bir suretde ber-devam olan âsâr-ı husûmet ve nefsâniyetdir. 

Bu ahvâlin devamı, muhafaza ve müdâfaa-i vatan vezâif-i mukaddesesiyle mükellef bulu-

nan hey’ât-ı celîle-i askeriyeden muntazar gâye ile gayr-ı kâbil-i te’lif ve bundan millet ve 

SUBAYLARIN SİYASETLE UĞRAŞMAMASI

WARNING MILITARY OFFICERS AGAINST POLITICAL ACTIVITIES
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memleketce tahaddüs edecek mehâlik-i azîme müstağni-i tarifdir. Vatan-ı mukaddesimizin 

muhâfız-ı hamiyet-perveri ve millet-i Osmaniyye'nin emn ü istirahatinin mütekeffil-i mefha-

ret-âveri olan ordumuzun metbû‘-ı mufahhamımız başkumandanımız efendimiz hazretlerinin 

evâmir-i seniyyelerine itaat ve dâreynde medâr-ı saâdet olan vezâif-i askeriyeye hasr-ı efkâr 

ve iştigâl ederek fırka-i siyasiyenin leh ve aleyhindeki tezâhürâta ve vazife-i mukaddese-i 

askeriyeye ta‘alluku olmayan sair hususâta iştirakden kat‘iyyen mücânebet etmesi ehem ve 

elzemdir. Binâen alâ-zâlik orduda idâme-i nifak ve şikâka hizmet edecek ve a‘dâya fırsat ve 

cür’et verecek efkâr ve ahvâlin esasından ref‘ ve izâlesi ve Osmanlı askerinin sahâif-i tarihi 

tezyîn eden celâdet-i hârikulâde ve şöhret-i mümtâzesinin mevkûfü'n-aleyhi olan itaat-i mü-

teselsile-i askeriye ve vahdet-i tâmme-i fikriyenin umum erkân ve ümerâ ve zâbitân ve efrâd 

arasında idâme ve takviyesi ve vatan-ı mukaddesimizi mehâlik ve muhâtarat-ı azîmeye dûçâr 

edecek ihtarasât ve mücâdelât-ı siyasiyenin millet-i Osmaniyyenin istinâdgâhı ve medâr-ı 

mübâhatı olan şanlı ordumuzdan suret-i kat‘iyede ib‘âdı zımnında umum kumandanlıklara 

vesâya-yı ekîde ve müessire ifasına ve bu netice-i sâlimenin teyessür-i husûlü ve istikrârı için 

icab eden tedâbîrin peyderpey ittihâz ve tevsîkine himmet.

19 Şevval [1]330 / 18 Eylül [1]328

A. MKT. MHM,741/9
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1 Ekim / October 1912

Bulgaristan'ın seferberlik ilan ettiği, Filibe'de seferberlik devam ederken buradaki 
Müslümanların korku ve endişe içinde olduğuna dair Filibe Şehbenderliği'nden gelen yazı

The script sent from the Governorate of Plovdiv informing that Bulgaria has declared a 
mobilization and the Muslims in Plovdiv were worried about it

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

18 Eylül [1]328, 136 ve 137 Filibe Şehbenderliği  
tahrirâtı hulâsası

Filibe'de dahi seferberlik ilân olundu. Filibe'deki İslâm gençleri Bulgarlar tarafından 

tevkif edildi. Şehbender ile şehbenderhâne kâtibine Bulgarlar tarafından harf-endâzlık edil-

mişdir. Şehbenderhâne hey’etinin hâl ve mevkii müşkîldir. Dışarıya çıkmaları tehlikelidir. 

Ahalide galeyan meşhûddur. Hükûmete mensub biri İslâmların tecavüzâta ma‘rûz kalacakla-

rından endişe edildiğini dostâne bir suretde söylemişdir. Filibe'deki İslâmlar pek ziyade havf 

içindedir. Sokaklarda görülen İslâmlar tevkif olunmakdadır. Bulgarlar İslâmların tevkifine 

devam ile bunları Yaka denilen askerî kışlasına sevk etmekdedirler. İslâm evlerinde taharriyât 

icra olunmuşdur. Bir şey bulunmamışdır. Mütemâdiyen Filibe'ye Bulgar ihtiyât efrâdı vürûd 

etmekdedir. Bunların hânelere ve bu miyânda Müslüman hânelerine de yerleşdirilmeleri em-

rolunmuşdur. Tekmîl esnaf taht-ı silaha alındığından ekmek, süt bulunamamakdadır. Birçok 

aileler aç ve çocuklar sütsüz kalmışdır. 

HR. SYS, 1965/1

BULGARİSTAN'IN SEFERBERLİĞİ

THE MOBILIZATION IN BULGARIA
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2 Ekim / October 1912

Balkan Devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı aralarında ittifak yaptıkları haberinin doğruluk 
kazandığı, buna karşılık gerekli askerî önlemlerin alınması, çete faaliyetlerine karşı yol ve 
köprülerin korunmasına dair Sadaret'ten Harbiye Nezareti'ne verilen emir

The order sent to the Ministry of Defense by the Prime Ministry concerning that the 
news about the alliance among the Balkan countries against the Ottoman Empire had been 
acknowledged; therefore, necessary military measures needed to be taken and roads and 
bridges needed to be protected from the guerilla activities

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 20 Şevval [1]330 /
19 Eylül [1]328

Elden 

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Malum-ı vâlâları olduğu üzere Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan Hükû-

metlerinin tahşîdât ve istihzârâtına nazaran beynlerinde Devlet-i Osmaniyye aleyhinde bir 

hareket-i müştereke icrası için itilaf hâsıl olduğuna dair alınan haberler te’eyyüd etmekde ve 

binâen alâ-zâlik Hükûmet-i Osmaniyyece de müdâfaa ve muhafaza-i vatan için tertibât-ı mü-

tekabiliye-i askeriye ittihâz edilmekde olmasına ve hükûmât-ı mezkûrenin evzâ‘-ı hâzırasına 

nazaran Bulgar, Sırb, Yunan, Karadağ çetelerinin şu aralık bir kat daha icra-yı faaliyet ile de-

miryolu köprü ve tünellerini ve trenleri ber-hevâ ederek nakliyât-ı askeriyeyi sektedâr etmeye 

ve şurada burada iğtişâşlar îkâ‘ıyla kuvâ-yı askeriyeyi dûçâr-ı tefrika ve za‘f ve hükûmeti 

işgal eylemeye çalışmaları akvâ-yı melhûzât bulunduğundan her tarafca bu ihtimalât nazar-ı 

dikkat ve ehemmiyete alınarak ve sevkiyât-ı askeriyenin te’ehhurâtından ve hükûmetin böyle 

bir sırada iğtişâşât-ı dahiliye ile işgalinden ve bunun haricen dahi hâsıl edeceği sû’-i te’sirât-

dan vatan-ı azizimize maâzallâhu Teâlâ telâfisi gayr-ı mümkün zararlar terettüb edeceği bili-

nerek ona göre bir kat daha tezyid-i takayyüdât ve tabassurât ve icab eden tedâbîrin bir dakika 

fevt edilmeksizin ittihâzına sarf-ı mesâî ve himemât ile bu gibi ahvâlin vuku‘una zinhâr mey-

dan verilmemesi esbâbının suret-i kat‘iyede istikmâli ve cihet-i askeriye ile bi'l-müzâkere 

BALKAN DEVLETLERİNİN İTTİFAKI

THE ALLIANCE OF THE BALKAN STATES
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tevhîd-i gayret edilerek demiryollarının hususuyla köprü ve tünel gibi sehlü't-tamir olmayan 

aksâmının lüzumuna göre jandarma ve asker nokta ve kollarıyla ale'd-devam te’min-i muha-

fazası ve tahşîdât ve sevkiyâtın derece-i nihayede tesrî‘i Edirne, Selanik, Manastır, Kosova, 

İşkodra, Yanya Vilâyetleriyle Çatalca Mutasarrıflığı'na şifre telgrafla iş‘âr ve bu bâbda terâhî 

ve tekâsül eden memurîn ve sair vazifedârân haklarında muamele-i şedîde-i kanuniye tatbik 

olunacağı ve merkezden muhtac-ı istîzân sair tedâbîr ittihâzına ihtiyac var ise bilâ-ifâte-i vakt 

muvazzahan bildirilmesi lâzım geleceği ilâveten ihbar edilmiş olmakla Daire-i Celîle-i Aske-

riyece de ona göre icab edenlere vesâyâ-yı lâzıme ve serî‘a ifasına himmet.

BEO, 4091/306769
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3 Ekim / October 1912

Yunanistan'ın 1 Ekim 1912'de seferberlik ilan ettiği, Osmanlı sınırına trenlerle her gün 
asker ve toplar gönderilmekte olduğuna dair Atina Sefareti'nden alınan telgraf

The telegram received from the Embassy of Athens informing that Greece had declared 
mobilization on October 1st 1912 and was sending soldiers and cannons to the Ottoman 
border by trains every day

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi

Atina Sefâret-i Seniyyesi'nden alınan 3 Teşrîn-i Evvel 1912 tarihli ve 
851 numaralı telgrafnâme hallidir

Ataşemiliterlikden Harbiye Nezâret-i Celîlesinedir

Seferberlik iki günden itibaren bed’ etdi. Yevmî dört yüz nefer nakleden on iki tren ile 

Teselya'ya asker sevkine başlanılarak efrâd-ı ihtiyâtiyyenin serî‘an ve muntazaman vürûd et-

mesine binâen Halkisi ve Lamya ve Atina'daki yedi (yahud Yedinci) alay ile bir efzûn taburu 

gönderildiği ve el-yevm Tırnova'da iki alay piyade ve iki batarya top ve Tırhala'da iki piyade 

ve iki cebel bataryası bulunduğu ve mütebâkî kuvvetin Yenişehir'de tecemmu‘ etdirildiği ve 

Atina ile Pire'de bu akşama kadar bin iki yüz araba ve yirmi otomobil alındığı ve Atina'da-

ki mütebâkî topçu alaylarının 21 Eylül'de sevkiyâtı hitâm bulacağı ve ihtiyât alaylarının da 

24 Eylül'de sevkine başlanılacağı, veliahdın Teselya Ordusu Başkumandanlığı'na, General 

Vangelis Erkân-ı Harbiye Riyâseti'ne ve General Soço'nun Müstakil Süvari Kumandanlığı'na 

tayin edilecekleri ve dün altı aded tayyarenin Teselya'ya gönderildiği ve bir piyade alayının 

el-ân Atina'da bulunmasından donanmaya tahsisi me‘mûl idüğü ma‘rûzdur.

HR. SYS, 1965/1_107

YUNANİSTAN'IN SEFERBERLİK İLÂNI

GREECE’S DECLARATION OF MOBILIZATION
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3 Ekim / October 1912

Sırbistan ve Bulgaristan'ın büyük bir faaliyetle seferberlik hazırlıklarını devam ettirdikleri, 
seferberliği tamamladıklarında Osmanlı sınırlarına saldıracaklarına dair Belgrad Sefareti'nden 
alınan telgraf

The telegram received from the Embassy of Belgrade informing that Serbia and Bulgaria 
were going on their preparations for a mobilization actively and they would attack the 
borders of the Ottoman Empire as soon as they completed the mobilization

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi

Belgrad Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan 3 Teşrîn-i Evvel [1]912 tarihli ve 
387 [numaralı] telgrafnâme hallidir

Ataşemiliterden Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Sırbistan ve Bulgaristan'ın kemâl-i faaliyet ve sür‘atle icra etmekde oldukları seferber-

likleri biter bitmez birkaç güne kadar hudud-ı Hakanîyi her tarafdan tecavüz edecekleri bir 

menba‘-ı mevsûkdan ihbar edildiği ma‘rûzdur. 

Âsım

HR. SYS, 1965/1_110

SIRBİSTAN VE BULGARİSTAN'IN SEFERBERLİĞİ

THE MOBILIZATION IN SERBIA AND IN BULGARIA
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7 Ekim / October 1912

Seferberlik dolayısıyla askerin yiyeceğe ve hayvanların yeme ihtiyacı arttığından, Rumeli 
vilayetleri ile Marmara ve Adalar Denizi limanlarından her türlü yiyecek maddesi ve hayvan 
yemi ihracının geçici olarak yasaklandığına dair Meclis‑i Vükela kararı

The decision of the Cabinet concerning that it had been temporarily forbidden to export 
any kinds of human and animal food from the ports located in Rumelia, in the seas of 
Marmara and of the Islands because the demand for  food had increased due to the 
mobilization

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır

Hulâsa-i Meâli

Harbiye Nezâret ve Ordu-yı Hümâyûn Başkumandan Vekâleti'nin 21 Şevval [1]330 / 
20 Eylül [1]328 tarihli iki kıt‘a tezkiresi okundu.

Kararı

Mezkûr tezkirelerde muharrer olduğu üzere kıta‘ât-ı askeriyenin seferber hâline 
vaz‘ından dolayı idare-i askeriye için me’kûlâta ve hayvanât-ı emîriye için de arpa ve saman ve 
ota fevkalâde ihtiyac olduğu ve günden güne külliyetli mübâyaât vuku bulmakda olmasından 
dolayı Dersaâdet piyasasında mevcud zehâiri Avrupa'nın şimdiden çekmeye başladığı ve 
Bulgaristan'ın şehr-i hâlin on sekizinden beri me’kûlât nev‘inden erzakın gümrüklerden 
mürûruna mümânaat etmekde bulunduğu cihetle idare-i askeriyeyi bir gûne sekteye ma‘rûz 
bırakmamak üzere Rumeli vilâyâtından ve Marmara ve Adalar Denizi liman ve iskelelerinden 
un, patates, buğday, arpa, yulaf, mısır, fasulye ve pirinç ve ot ve saman ihracının bugünden 
itibaren muvakkaten men‘i münasib görünmüşdür. 

İfa-yı mukteziyâtının Dahiliye ve Maliye Nezâretlerine tebliği ve Harbiye Nezâreti'yle, 
Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâleti'ne ve Hariciye Nezâreti'ne malumât i‘tâsı 
tezekkür kılındı.

[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV, 169/70

SEFERBERLİK YASAKLARI

THE RESTRICTIONS OF THE MOBILIZATION
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7 Ekim / October 1912

Balkan Devletlerinin savaş hazırlıklarına karşı vatanı ve kendilerini müdafaa için 
Rumeli ahalisinin hükümetten istediği silahlara dair Harbiye Nezareti'ne tebligatta 
bulunulduğu hakkında

A notice was sent to the Ministry of Foreign Affairs concerning that Rumelian people 
wanted arms from the government in order to defend themselves and the country against 
the war preparations of the Balkan countries

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Evrak Numarası: 773
Tarih: 25 Şevval [1]330 /
24 Eylül [1]328 

Elden

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Bugünkü tarihli diğer tezâkire zeyldir:

Balkan Hükûmetlerinin istihzârât ve teşebbüsât-ı harb-cûyânelerine karşı müdâfaa-i 
vatan için bi'l-mürâca‘a teslîh ve techîzlerini taleb eden ahali-i hamiyet-mendâna verilecek 
bir tek silah mevcud olmadığından ve taleblerinin adem-i is‘âfı inkisar-ı şevk ve gayretlerini 
mü’eddî olacağından bahisle hiç olmazsa mu‘addel Martini tüfenklerinden altmış bin kada-
rının âcilen ve bilâ-te’hir sevk ve îsâli lüzumuna dair bazı ifadâtı hâvî Müşir İbrahim Paşa 
hazretlerinden alınan 23 Eylül [1]328 tarihli telgrafnâme dahi leffen savb-ı vâlâlarına gönde-
rilmekle mündericâtına nazaran icabının serî‘an icrasıyla keyfiyetin inhâsına ve melfûfunun 
iadesine himmet.

Şifre

Üsküb'de İbrahim Paşa Hazretleri’ne

C. 23 Eylül [1]328. İstenilen tüfenkler hakkında Harbiye Nezâreti'ne tebligât ifa kılın-
mışdır.

BEO, 4093/306971

RUMELİ AHALİSİNİN HÜKÜMETTEN SİLAH İSTEĞİ

THE RUMELIAN PEOPLE’S DEMAND OF ARMS FROM THE GOVERNMENT
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8 Ekim / October 1912

Karadağ Hükümeti'nin Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiği, diğer Balkan Devletlerinin de 
çok yakında savaş ilan edecekleri anlaşıldığından, herkesin savaşa hazırlıklı olması ve elinden 
gelen gayreti ve yardımı göstermesi için vilayetlere gönderilen genelge

Karadağ Hükümeti'nin Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiği, diğer Balkan devletlerinin de 
çok yakında savaş ilan edecekleri anlaşıldığından, herkesin savaşa hazırlıklı olması ve elinden 
gelen gayreti ve yardımı göstermesi için vilayetlere gönderilen genelge

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Tarih: 25 Eylül [1]328 

Şifre
Trablusgarb, Hicaz, Yemen, Bağdad, Cezayir-i Bahr-i Sefîd Vilâyetleriyle 

Medine-i Münevvere Muhâfızlığı'ndan ve Asir ve Bingazi Mutasarrıflıklarından mâadâ 
vilâyâta ve elviye-i gayr-ı mülhakaya

Hissiyât-ı vecîbe-i vatan-perverânesi müsellem-i cihan olan hamiyet-mendân ahalimiz 
Balkan Hükûmetlerinin harekât-ı muhterisânesine karşı her tarafda tezâhürât-ı vatan-per-
verânede ve hukuk-ı mukaddese-i Osmaniyye'nin muhafazası için harb talebinde bulunmak-
dadır. Karadağ Hükûmeti bugün resmen ilân-ı harb etdi. Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan 
Hükûmetlerinin de sabaha akşama muhâsamâta başlayacakları anlaşılıyor. Haysiyet ve hu-
kuk-ı Osmaniyye'nin muhafazası için feda-yı cana âmâde olduklarını telgraflarla külle-yevm 
iş‘âr ve tekrar etmekde olan ahali-i muhterememizin hamiyet ve izzet-i vataniyyelerini fi‘len 
ibrâz etmelerinin zamanı hulûl etmişdir. Bi-avnihî Teâlâ hıfz-ı memleket ve husûl-i galibiyet 
kuvâ-yı askeriyemizin düşmanlarımızdan evvel sevk ve tahşîdâtına vâbeste olduğu ve aksi 
hâl maâzallâh telâfisi gayr-ı mümkün vehâmetleri intâc edeceğini ihtara hâcet yokdur. Binâen 
alâ-zâlik düşmanlarımızın kemâl-i germî ile devam eden ve hitâma takarrüb etmekde olduğu 
istihbârât-ı vâkı‘adan anlaşılan istihzârât-ı müşterekesine karşı tecemmu‘ât ve sevkiyâtda ne 
derece iltizâm-ı sür‘at ve ne kadar bezl-i gayret etmek lâzım geleceği izahdan müstağnîdir. 
Büyük küçük bi'l-cümle memurîn-i ilmiye ve askeriye ve mülkiyemizin ve umum efrâd-ı 
müfreze-i ahalimizin uhdelerine bu hususda pek büyük ve gayet mukaddes vazifeler terettüb 
etmekdedir. Gerek memurînden olsun, gerek efrâd-ı ahaliden bulunsun her vatanperver hu-
kuk ve namus-ı vatanın umûr-ı müdâfaa ve muhafazasını teshîl ve tesrî‘ için elinden gelen 
her türlü gayret ve muâveneti bezl etmekle mükellefdir. Herkes vazife ve selâhiyeti ve vüs‘ ve 
kudreti dairesinde ibrâz-ı gayret ve muâvenet etdiği hâlde kuvâ-yı külliye serhadlere vaktiyle 
vâsıl ve bi-tevfikihi'l-kerîm galebe hâsıl olur. İcab edenlere ona göre icra-yı tefhîmât ve teş-
vikât edilerek gerek efrâdın celb ve cem‘i ile sevkinde, gerek vesâit-i nakliye ve levâzım-ı as-
keriyenin tedarikinde son derece te’min-i sür‘at ve bir saniye te’hiri mûcib olabilecek mevâ-
ni‘in bile izâlesine kemâl-i itina ile gayret edilmesi suret-i mahsusada tekrar tavsiye olunur. 
BEO, 4095/307064

BALKAN DEVLETLERİNİN SAVAŞ İLÂNI

THE BALKAN STATES’ DECLARATION OF WAR
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Karadağ'ın savaş ilan ettiği, diğer Balkan Devletlerinin de savaş ilan etmek üzere olduğu, 
ani bir saldırıya karşı sınırlardaki askerî hazırlıkların bir an önce tamamlanması için alınacak 
önlemlere dair Sadaret'ten ilgili bakanlıklara gönderilen emir

The order sent to the related ministries from the Prime Ministry about the measures to 
be taken in order to complete the military preparations at the borders against a sudden 
attack by Montenegro and the other Balkan countries which declared and were about to 
declare war against the Ottoman Empire

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 27 Şevval [1]330 /
26 Eylül [1]328

Elden

Harbiye, Hariciye, Bahriye ve Dahiliye Nezâret-i Celîlelerine

Dün zevâlî saat on bir buçukda Karadağ Maslahatgüzârı Mösyö Plamenatz tarafından 

//Hariciye Nâzırı Efendi hazretlerine / zât-ı âlîlerine// Bâbıâli'de bizzat tevdî‘ olunan notada 

Karadağ Hükûmeti'nin dünden itibaren Devlet-i Osmaniyye'ye ilân-ı harb etdiği ve kendi-

sinin Dersaâdet'den müfârakat edeceği ve Çetine'deki maslahatgüzârımıza pasaportlarının 

verileceği beyân olunmasına binâen hemen Çetine'yi terk ile Dersaâdet'e avdet etmesi zım-

nında Çetine maslahatgüzârımıza tebligât-ı âcile ve sefâret-i seniyye maiyyet memurlarıyla 

Karadağ'daki şehbenderlerimizin suret-i hareketleri ve sefâret-i seniyye ve şehbenderhâneler 

ebniyesinin ve evrakının suret-i muhafazası hakkında vesâyâ-yı lâzıme icrası ve umum sü-

ferâ-yı Osmaniyye'ye malumât ve talimât-ı mukteziye i‘tâsı hususunun* Hariciye Nezâret-i 

Celîlesi'ne havalesi ve Bulgaristan ve Sırbistan ve Yunanistan'ın da karîben kat‘-ı münasebât 

ve icra-yı muhâsamât etmeleri melhûz olduğundan icab eden tedâbîr-i mütemmime-i aske-

riyenin bir dakika fevt edilmeyerek son derece süratle ikmâli ve serhadlerce takayyüdât ve 

tabassurâta bir kat daha itina ve düşmanlarımızın muhâsamâtına müsta‘înen Billâh kemâl-i 

BALKAN DEVLETLERİ SALDIRISINA KARŞI SINIRDAKİ HAZIRLIKLAR

THE PREPARATIONS AT THE BORDER AGAINST AN 
ATTACK OF THE BALKAN STATES
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şiddetle mukabele edilmesi için icab edenlere evâmir-i âcile verilmesinin //nezâret-i celîle-

lerine / Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne// tebliği ve umum vilâyâta ve elviye-i gayr-ı mülha-

kaya malumât i‘tâsıyla beraber tecemmu‘ât ve sevkiyât-ı askeriyenin bir kat daha tesrî‘ine 

bezl-i ihtimâm ve gayret edilmesinin ilâveten ve kat‘iyyen tavsiye olunmasının ve Karadağ 

Hükûmeti tarafından ne suretle ilân-ı harb edildiğine ve Saltanat-ı Seniyyece tedâbîr-i lâzı-

me ittihâz ve icab edenlere evâmir-i mukteziye i‘tâ olunduğuna dair cerîde-i resmiye ve ev-

rak-ı havâdis ile bir beyânnâme-i resmî neşrinin Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne iş‘ârı Meclis-i 

Vükelâca bi't-tezekkür bu bâbda tanzim olunan irâde-i seniyye lâyihası imza-yı hümâyûn-ı 

cenâb-ı Padişahî ile tasdik buyurulduğundan suret-i musaddakası leffen savb-ı vâlâlarına isrâ 

ve** nezâret-i müşârunileyhimâya ve Bahriye Nezâret-i Celîlesi'ne de tebligât icra kılınmış 

olmakla ifa-yı muktezâsına himmet.

*Hariciye Nezâreti'ne: Taraf-ı vâlâlarına tebliği Meclis-i Vükelâca bi't-tezekkür bu 

bâbda tanzim kılınan irâde-i seniyye lâyihası imza-yı hümâyûn-ı cenâb-ı Padişahî ile tasdik 

buyurulduğundan suret-i musaddakası leffen savb-ı sâmîlerine isrâ ve Harbiye ve Dahiliye ve 

Bahriye Nezâret-i Celîlelerine de tebligât icra kılınmakla ifa-yı muktezâsına himmet.

**Dahiliye Nezâreti'ne: Harbiye ve Bahriye ve Hariciye Nezâret-i Celîlelerine tebli-

gât-ı lâzıme icra olunmuş olmağla ifa-yı muktezâsına himmet.

BEO, 4095/307109
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Bulgarların savaş başlayınca ordularını hangi yöne sevk edecekleri hakkında etraflıca ve 
gerçeğe dayalı istihbarat toplanmasına dair Sofya, Filibe ve Bükreş Sefaretlerine gönderilen 
telgraf

The telegram sent to the embassies of Sofia, Plovdiv and Bucharest including the order of 
gathering correct intelligence about what direction the Bulgarian would send their armies 
when the war started

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Şifre Kalemi

Sofya Sefâreti'ne, Filibe Şehbenderliği'ne ve Bükreş Sefâreti'ne yazılacak 
şifreli telgrafnâmedir

Bulgarların Makedonya cihetindeki harekât-ı askeriyeyi Sırblılara terkle tekmîl dokuz 

fırkalarıyla Edirne cihetine hareket edecekleri ve diğer bir ihtimal olmak üzere üç ilâ dört 

fırkalarını Makedonya'da bırakarak mütebâkî altı fırkalarıyla Edirne üzerine yürüyecekle-

ri istihbâr olunduğundan hangisinin doğru olduğunun suret-i sarîha ve hakikiyede bi'l-etraf 

serî‘an tahkikiyle neticesinin âcilen inbâsı.

27 Eylül [1]328

Harbiye Nâzırı ve  
Başkumandan Vekili  

Nâzım [Hüseyin]

HR. SYS, 1962/2

BULGAR ASKERİ HAREKÂTI

BULGARIAN MILITARY OPERATION
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Üsküp, İpek, Priştine, Köprülü ve Taşlıca'da Müslüman halkın Balkan Devletlerinin savaş 
hazırlığına karşı mitingler düzenleyip, can ve mallarını fedaya hazır olduklarını beyan ederek, 
hükümete, savaş ilan etmesini tavsiye eden telgraflar gönderdikleri

The Muslim people in Skopje, Ipek, Pristina, Koprulu and Taslica sent telegrams to 
the Government declaring that they wanted to organize meetings against the military 
preparations of the Balkan countries, that they were ready to sacrifice their lives and 
riches and advised the Government to declare war

Telgrafnâme
Mahreci: Priştine
Numara: 12881
Tarih: 19 Eylül [1]328 

Dahiliye Nezâreti'ne

İpek Mutasarrıflığı'ndan gelen 17 Eylül [1]328 tarihli telgrafnâme sureti zîrde naklen 
arz olunur.

18 Eylül [1]328

Vali  
Galib

Suret

Bugün Gosina ve Plavelilerin ser-amedânından on iki kişi makam-ı acizîye gelerek 
Karadağ'ın her vakitden ziyade şu sırada tedarikât ve tahkîmâta germî vermekde olduğu gibi 
Ragova cebhesine Mokra Taşkaniçe mevkilerine kadar top yolu yapmakda ve tesadüf eyle-
dikleri taşları kırmak için kullandığı dinamit sadasının Plave ve Gosina'ya kadar işidilmekde 
ve şu ahvâl ve tedarikâtına karşı Gosine ve Plavelilerin silahsız kuvvetsiz olmaları hasebiyle 
pek ziyade heyecanda bulunmakda olduğu ifade ve beyân eylemekde. Bunların şu ifadât ve 
temhîdâtı başkaca icra kılınan tahkikâtla da te’yid eylemekde bulunduğundan icra-yı icab-ı 
serî‘i ehemmiyetle arz ve müsterhamdır. 

***

RUMELİ'DEKİ MÜSLÜMAN HALKIN DÜZENLEDİĞİ MİTİNGLER

THE MEETINGS OF MUSLIM COMMUNITY IN RUMELIA
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Telgrafnâme
Mahreci: Üsküb
Numara: 8275
Tarih: 26 Eylül [1]328 

Makam-ı Sadâret-i Uzmâ'ya

Mukaddes vatanımızın taksimiyle hâkimiyet-i İslâmiyye'nin inkırâzı esasına müste-
nid düvel-i mütecâvire ittifakı ve umumen seferber hâline gelmeleri biz Kosova ahalisini 
fevkalâde dûçâr-ı heyecan ve galeyan etdi. Yalnız sunûf-ı mükellefe-i askeriye değil umum 
eli silah tutanlar muhafaza-i din ve vatan uğrunda hemen ölmeye hâzırdır. Hükûmetimizden 
şiddet-i metânet, cesaret isteriz. Haysiyet-i milliyeye münâfî ufak bir hakarete bile tahammül 
edemeyiz. Bu esaslar üzerine hareket edecek hükûmete mal ve canımızla fedayız. Bi-hakkın 
galeyan içinde bulunan ahali-i umumiyeyi teskin için tedâbîr-i âcile-i tevessül buyurulmasını 
şiddetle intizâr eyleriz. Fermân.

21 Eylül [1]328

Müftü 
Fehmi

Belediye Reisi  
Reşad

Eşrafdan 
İbrahim Hamdi

Ulemâdan 
Ahmed Cevdet

Eşrafdan 
Ahmed

Mitroviçeli 
Draga Mehmed

Ali Ulemâdan 
Âdem Sırrı

Ulemâdan  
Abdülbâki

Eşrafdan Kemâl Ali Ulemâdan Abdülehad

Pirlepeli Yaşar Eşrafdan Yaşar Hakkı Sami

Nişli 
Kadızâde Tevfik

Eşrafdan 
Yusuf

Eşrafdan 
Yahya

Köstendilli  
Tüccar Ali

Gosineli 
Salih

Yakova Tüccar 
Yusuf Moriye

Yakova Eşrafından 
Murtaza Paşazâde 

Ahmed

Preşovalı  
Ali

Prineli 
Şâni

***
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Telgrafnâme
Mahreci: Köprülü
Numara: 1917
Tarih: 23 Eylül [1]328 

Dersaâdet'de Sadâret-i Uzmâ'ya
Kırk kişi ile Rumeli'ye geçen Osmanlılar, ellerinde büyük ordular var iken mücâvir 

hükûmetlerin küstahâne tekliflerine mümâşât edemez. Bugün akdedilen mitingde umum aha-
li-i milletin şeref ve namusunu vikâye, hükûmetimizin bir an evvel ilân-ı harb etmesini istir-
hâma karar verdiği ma‘rûzdur. 

Ahali Nâmına  
Belediye Reisi 

Şâkir

***
Telgrafnâme
Mahreci: Taşlıca
Numara: 1422
Tarih: 28 Eylül [1]328 

Dersaâdet'de Sadâret-i Uzmâ'ya
Altı yüz seneden beri livâ-yı Osmaniyye altında pâyidâr ve her bir taş ve çemeni 

âbâ-i ecdadımızın kanıyla mahmûr bulunan mukaddes vatanımızın müdâfaası ve muhafa-
zası için nakdine-i hayatını istihkâr ve fedaya hasr-ı vücud etmek şartıyla müftehir bulunan 
bilâ-tefrîk-i cins ü mezheb umum Taşlıcalıların bugün tertib ve icra eyledikleri on bin kişi-
lik mitingde devletimizin dünkü tâbii ve harac-güzârları olan Balkan Hükûmât-ı Sagîresinin 
şu sırada izhâr etdikleri âmâl-i ihtirâsât-ı siyasiyelerini ve bâ-husus Bulgarların Bulgaris-
tan'daki İslâm kardeşlerimizi mecbur-ı hizmet edecek derecede haklarında revâ gördükleri 
muamelât-ı insaniyet-şikenânelerini bütün mevcudiyet ve kemâl-i nefretle protesto edilmiş 
idüğünü ve vatan-ı azizimizin muhafazası ve Osmanlı şeref-i millîsinin siyânet[i] uğrunda 
zaten her dakika feda-yı cana hâzır bulunan Taşlıca ahalisinin damarlarındaki kanın son dam-
lasını îsâra ve icab ederse bir kişi kalıncaya kadar terk-i hayat ederek düşmanlarından bir 
neferin bile nigehbânı olduğumuz hududlarımızdan geçmelerine meydan bırakmamaya ahd ü 
misâk eylediklerini arz ve bu bâbda her emrine mutî‘ ve münkad olduğumuz ve sâye-i şefkat 
ve adaletinde huzur ve rahatla yaşamakda bulunduğumuz Hükûmet-i Osmaniyyemizden her 
fedakârlığı ihbar etmesini taleb ve istirhâm eyleriz. 

Miting Hey’eti Nâmına 
Bayrobey Abdullah 

Tirehol 
Bekir

DH. SYS, 112-1/1-1
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Balkan Devletlerine karşı başlatılan seferberlik Rumeli vilayetlerinde hâlâ tamamlanamadığından, 
resmî görevliler ve halkın hep beraber gayret göstererek, seferberliğin acilen tamamlanmasına 
dair Sadaret'ten Rumeli'deki vilayetlere gönderilen emir

The order sent to the cities in Rumelia by the Prime Ministry about that all the officials and 
the people needed to have collaborated and done their best in order to complete the mobi‑
lization which was started against the Balkan states

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Tarih: 1 Teşrîn-i Evvel [1]328

Şifre, gayet müsta‘celdir

Edirne, Selanik, Manastır, Kosova, Yanya, İşkodra Vilâyetleriyle
Çatalca Mutasarrıflığı'na

Balkan Hükûmetlerinin istihzârâtı hitâm bulmak üzere olduğu haber alınıyor. Anadolu 

vilâyâtının birçokları tecemmu‘ât ve sevkiyâtı derece-i ikmâle getirmiş ve oralardan birçok 

kıta‘ât-ı askeriye Rumeli'ye geçirilmiş olduğu hâlde dâru'l-harekâtda bulunan Rumeli vilâ-

yetlerince tecemmu‘âtın henüz hitâm bulamadığı kemâl-i teessüfle anlaşılıyor. Evvel ve âhir 

yazıldığı üzere bir dakika te’hir bile vatan için ne kadar vahim olacağını tekrara hâcet yokdur. 

Bu hususda ibrâz-ı gayret ve isbat-ı reviyyet ve hamiyet edenler yalnız nazar-ı hükûmetde 

değil bütün Osmanlılar indinde memdûh ve muazzezdir. Bilâkis izhâr-ı betâ’et edenler de na-

zar-ı milletde mat‘ûn ve menfûr olacakları gibi hükûmetce de şedîden mes’ul edileceklerdir. 

Ona göre büyük küçük bi'l-cümle memurîn taraflarından gece gündüz ibzâl-i mesâî ve itina 

ve müteneffizân ve ulemâ vesâtatıyla ahalinin urûk-ı hamiyet-i vatanperverânesi tahrik olu-

narak tecemmu‘ât ve sevkiyâtın hemen arkasının alınması ve şimdiye kadar nerelerin kıta‘âtı 

cem‘ ve sevk olunup diğer hangi kıt‘aların ne vakte kadar tamamen celb ve sevk edilecekle-

rinin yarına kadar suret-i kat‘iyede bildirilmesi matlûbdur.

BEO, 4098/307319

RUMELİ'DEKİ SEFERBERLİK

THE MOBILIZATION IN RUMELIA
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Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Hükümetleri ortak bir nota vererek, Rumeli 
vilayetlerinde altı ay içinde reform yapılmasını ve seferberlik emrini geri almasını istemeleri 
üzerine, Osmanlı Hükümeti'nin kendi içişlerine müdahale edici, küstah teklifleri içeren bu 
notaya cevap vermeyerek sefirlerini geri çağırma kararı aldığına dair

Ottoman Empire did not answer the note sent by Bulgaria, Serbia and Greece, insisting on 
the reforms to be made in Rumelian cities within six months and the cancellation of the 
order of mobilization, on the grounds that it was an intervention into domestic affairs of 
the Empire and decided to call its ambassadors back

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Tercüme Şubesi

Hariciye Nezâreti'ne 14 Teşrîn-i Evvel [1]912 tarihiyle Belgrad Sefâret-i 
Seniyyesi'nden vârid olan 411 numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

Sırbiye Hariciye Nezâreti memurîninden biri 30 Eylül [1]912 tarihiyle müverrah bulu-

nan âti'z-zikr notayı reis-i vükelâ ve hariciye nâzırı nâmına olarak şimdi bendenize tebliğ etdi. 

Zîrde vâz‘ü'l-imza reis-i vükelâ ve hariciye nâzırı âtîdeki tebligât ile merbûtu muhtıra-

nın Hükûmet-i Seniyye'ye îsâlini Devlet-i Aliyye sefirinden rica eyler.

Düvel-i Muazzama'nın Avrupa-yı Osmanî idaresinde ıslahat icrasını deruhde edecek-

leri vaadini mutazammın olarak Düvel-i Sitte-i Muazzama tarafından Avusturya ve Rusya 

Hükûmetleri vasıtasıyla icra kılınan teşebbüse rağmen Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan 

Hükûmetleri Rumeli vilâyâtındaki ahali-i Hıristiyaniyye’nin hâl-i sefalet-iştimâlini hakikaten 

ıslah etmek ve Avrupa-yı Osmanî'de huzur ve asayişi ve hiçbir şeyle hakka tevfîkan edilme-

diği hâlde Bâbıâli cânibinden haklarında keyfî ve ağzab-kârâne bir tavır ve hareket ittihâz 

edilmiş olan Hükûmât-ı Balkaniye ile Devlet-i Aliyye arasında kavî bir sulh ve müsâlemeti 

te’min etmek ancak hâlisâne bir suretde ve tamamıyla ıslahat icrasına vâbeste bulunduğunu 

beyân etmek için doğrudan doğruya Hükûmet-i Seniyye'ye müracaat etmeği lâzımeden ad-

dederler.

BALKAN DEVLETLERİNİN OSMANLI DEVLETİ'NE 
ORTAK NOTASI

THE COMMON NOTE OF THE BALKAN STATES TO THE 
OTTOMAN STATE
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Bulgar, Yunan ve Sırb Hükûmetleri ser-zede-i zuhur olan hâdisât sebebiyle Karadağ 

Hükûmeti'nin bu teşebbüse iştirak edemediğine teessüf etmekle beraber Bâbıâli'yi Düvel-i 

Muazzama ve Hükûmât-ı Balkaniye ile bi'l-itilaf Berlin Muâhedenâmesi'nin yirmi üçüncü 

maddesinde musarrah ıslahatı her kavmin mensûb olduğu ırkı esas ittihâz ederek (vilâyâtın 

muhtâriyet-i idaresi, Belçikalı veya İsviçreli valiler, bi'l-intihâb-ı meclis-i umumî, jandarma, 

serbesti-i tedrisât) ve tatbikâtını Dersaâdet'deki Düvel-i Muazzama süferâsıyla dört Balkan 

Hükûmeti sefirlerinin taht-ı nezâretinde olmak üzere azâsı mütesâviyen Hıristiyan ve Müslü-

manlardan mürekkeb bir Meclis-i Âlî'ye tevdî‘ ederek Avrupa-yı Osmanî'de derhal tatbik ve 

icra etmeğe Bâbıâli'yi davet ederler. Devlet-i Aliyye'nin işbu nota ile bu bâbda izahâtı hâvî 

melfûf muhtırada münderic olan ıslâhâtı altı ay zarfında icra edeceğini deruhde ederek bu 

talebi kabul etdiğini beyân edebileceğini ve muvâfakatine bir delil olmak üzere ordusunun 

seferberliği emrini geri alacağını ümid ederler.

Nikola Pasiç  
[İmza] 

Mârru'z-zikr notaya melfûf muhtıradır

Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan icrası taleb olunan ıslâhâtın âti'z-zikr esaslara 

müstenid olması lâzım geleceği itikâdındadırlar. 

Evvelâ, Memâlik-i Osmaniyye'deki milel ve akvâmın muhtâriyet-i milliyelerinin kâf-

fe-i netâyiciyle beraber tasdik ve te’yidi

Sâniyen, Meclis-i Mebusân-ı Osmanî'de her bir millet için vekâlet-i nisbiye 

Sâlisen, Hıristiyanların sâkin oldukları vilâyâtda Hıristiyanların bi'l-cümle memuriyet-

lere kabul ve tayini

Râbi‘an, Cemaat-i Hıristiyaniyye'ye mensub bi'l-cümle derecât-ı mekâtibin mekâtib-i 

Osmaniyye ile seyyan tutulması 

Hâmisen, Vilâyât-ı Osmaniyye'ye ahali-i İslâmiyye iskân etmek suretiyle vilâyât-ı 

mezkûrenin mahiyet-i milliyesini tebdile asla çalışılmayacağının cânib-i Bâbıâli'den taahhüd 

olunması 

Sâdisen, Hıristiyanların kadrolar[ı] Hıristiyanlardan mürekkeb olmak ve bulundukları 

mahallerde hizmet-i askeriyelerini ifa etmek üzere askere alınması ve kadrolar teşekkül edin-

ceye kadar ahz-ı asker muamelesinin tatili
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Sâbi‘an, İsviçreli veya Belçikalı muallimlerin fi‘len kumandası tahtında olarak Memâ-

lik-i Osmaniyye'de her vilâyetde ayrı ayrı jandarma tensikâtı icrası

Sâminen, Kezâlik Hıristiyanlarla meskûn vilâyâta Düvel-i Muazzamaca kabul oluna-

cak Avrupalı İsviçreli ve Belçikalı valilerin tayini ve bunların refâkatlarında azâsı devâir-i 

intihâbiyece intihâb olunan mecâlis bulundurulması

Tâsi‘an, işbu ıslâhâtın tatbik ve icrasına nezâret etmek üzere adedce müsâvî olarak 

İslâm ve Hıristiyanlardan mürekkeb bir Meclis-i Âlî'nin makam-ı Sadâret nezdinde te’sisi

Düvel-i Muazzama süferâsıyla Hükûmât-ı Balkaniye sefirleri işbu meclisin mua-

melâtıyla nasıl ifa-yı vazife etdiklerine nezâret etmek memuriyetini haiz olacaklardır. İşbu 

notanın Balkan Hükûmât-ı Müttefikası tarafından verileceği tahmin olunan ultimatomu teşkil 

etdiği tezâhür ediyor. 

***

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Aded 1029

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir 

Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Hükûmetleri başvekil ve hariciye nâzırları tarafın-

dan Sofya ve Belgrad ve Atina sefirlerimize i‘tâ kılınıp sefârât-ı müşârunileyhimden bâ-telgraf 

tebliğ olunan müşterekü'l-meâl nota ile merbûtu muhtıranın suret-i tercümeleri leffen takdim 

kılındı. Atina sefirimiz Muhtar Bey'in mezkûr notayı evvel-emirde kabul etdikden sonra mün-

dericâtının dürüşt bir lisan ile muharrer olmasından dolayı Bâbıâli'ye arz edemeyeceğini ve 

binâenaleyh Dersaâdet'deki Yunan sefiri ile tebliğ etmesini beyân ederek iade etmiş olduğu da 

gerek sefir-i müşârunileyhin iş‘ârından ve gerek Yunan hariciye nâzırının çâkerlerine çekdiği 

bir telgrafnâmeden müstebân olduğu ma‘rûzdur. Emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

2 Zilkade [1]330 ve 1 Teşrîn-i Evvel [1]328

Hariciye Nâzırı  
Gabriel [Noradunkyan]

***
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Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus
1967

Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Hükûmetleri başvekil ve hariciye nâzırları ta-

rafından Sofya ve Belgrad ve Atina sefirlerimize i‘tâ kılınıp süferâ-yı müşârunileyhimden 

bâ-telgraf tebliğ olunan müşterekü'l-meâl nota ile merbûtu muhtıranın suret-i tercümelerinin 

gönderildiğine ve Atina Sefiri Muhtar Bey'in mezkûr notayı evvel-emirde kabul etdikden 

sonra mündericâtının dürüşt bir lisan ile muharrer olmasından dolayı Bâbıâli'ye iblâğ ede-

meyeceğini ve binâenaleyh Dersaâdet Yunan sefiri vesâtatıyla tebliğ etmesini beyân ederek 

iade etmiş olduğuna dair Hariciye Nezâreti'nin miyâne-i bendegânemizde kırâet olunan tez-

kire ve melfûfu olan nota ve muhtıra tercümeleri üzerine cereyân eden müzâkerâtın neti-

cesinde hükûmât-ı selâse tarafından verilen sâlifü'z-zikr nota muhteviyâtı Devlet-i Aliyye-i 

Osmaniyye'nin umûr-ı dahiliyesine müdahaleyi tazammun edecek ve izzet-i nefs-i millîmi-

zi cerîhadâr eyleyecek bir şekil ve mahiyetde bulunduğu cihetle kat‘iyyen nazar-ı itibara 

alınmaması muktezî olduğu gibi askerlerini hudud-ı Osmaniyye'ye sevk ile Saltanat-ı Se-

niyye'yi tehdide ve böyle hadd-i nâ-şinâsâne bir nota ile Hükûmet-i Osmaniyye'nin hukuku-

na ve şeref ve haysiyetine tecavüze cür’et ve hudud boyunda kalelerimize ve asâkir ve aha-

limize taarruza mübâşeret eden Bulgaristan ve Sırbistan ve Yunanistan Hükûmetlerinin bu 

teklifât-ı küstahâne ve harekât-ı tecavüz-kârânesine karşı Ordu-yı Hümâyûn'un taarruzâta 

başlamasından başka yapılacak bir tedbir olmadığından cevaba lâyık olmayan mezkûr nota 

cevabsız bırakılarak hükûmât-ı selâse nezdinde bulunan süferâmızdan evvel-emirde Sofya 

ve Belgrad ve ba‘dehû Atina sefirlerimizin İstanbul'a hemen celbi ve keyfiyetin Düvel-i 

Muazzama'ya tebliği hususunun Hariciye ve ordularımızın karîben verilecek emir üzerine 

bi-avnihî Teâlâ Bulgaristan ve Sırbistan ve Yunanistan'a karşı da taarruzâta başlamak üze-

re ileri harekete müheyyâ bulunmaları ve emir i‘tâsından evvel düşmanlarımız tarafından 

taarruz vuku bulacak olur ise müsta‘inen Billâh kemâl-i şiddetle bi'l-mukabele Bulgaristan 

ve Sırbistan ve Yunanistan'a tecavüz etmeleri için icab edenlere hemen evâmir-i lâzıme 

i‘tâsının Harbiye ve sâlifü'z-zikr nota nazar-ı itibara alınmayarak Sofya ve Belgrad ve Atina 

sefirlerimizin celbi için emir verildiğinden umum vilâyât ile elviye-i gayr-ı mülhakaya ma-

lumât verilmekle beraber bu bâbda bir beyânnâme-i resmî neşrinin Dahiliye Nezâretlerine 
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havalesi bi'l-ittihâd tezekkür ve tensîb kılınmış olmağla kâtıbe-i ahvâlde emr u fermân haz-

ret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.

4 Zilkade [1]330 ve 2 Teşrîn-i Evvel [1]328

Mehmed Reşad

Sadrazam 
Gazi Ahmed Muhtar

Şeyhülislâm  
Mehmed Cemaleddin

Şûrâ-yı Devlet Reisi  
Mehmed Kâmil

Harbiye Nâzırı  
Nâzım

Dahiliye Nâzırı Adliye Nâzırı  
Abdülhalim

Hariciye Nâzırı  
Gabriel

Ticaret ve Ziraat Nâzırı  
Mustafa Reşid

Nâfia Nâzırı 
Sinapiyan

Bahriye Nâzırı  
Mahmud Muhtar Paşa 

bulunmadı

Maliye Nâzırı 
Abdurrahman

Maârif Nâzırı  
Said

Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı  
Mehmed Fevzi

Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı  
H. Sabri

İ.HR, 437/110
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15 Ekim / October 1912

Balkan Hükümetlerinin Osmanlı Devleti'nin içişlerine müdahale edici ve onur kırıcı 
notalarının kabul edilmeyerek, sefirlerin geri çağrıldığına dair hükümetin aldığı kararın 
vilayetlere bildirilmesine dair

The decisions of the Government that they would not answer the common note of Balkan 
states and would call the ambassadors back for it was an insulting intervention in to the 
domestic affairs of the Empire, was informed to the cities

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
1892

Mahremâne

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Bulgaristan ve Sırbistan ve Yunanistan Hükûmetleri başvekili ve hariciye nâzırları ta-

rafından Sofya ve Belgrad ve Atina sefirlerimize i‘tâ kılınıp süferâ-yı müşârunileyhim câ-

nibinden bâ-telgraf tebliğ olunan nota muhteviyâtı Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin umûr-ı 

dahiliyesine müdahaleyi tazammun edecek ve izzet-i nefs-i millîmizi cerîhadâr eyleyecek bir 

şekil ve mahiyetde bulunduğu cihetle kat‘â nazar-ı itibara alınmayarak Sofya ve Belgrad ve 

Atina sefirlerimizin hemen celbi için evâmir-i lâzıme i‘tâ olunduğunun malumât olmak üzere 

umum vilâyât ile elviye-i gayr-ı mülhakaya tebliği ve bu bâbda bir beyânnâme-i resmî neşri 

hususlarının nezâret-i celîlelerine havalesi Meclis-i Vükelâ kararıyla bi'l-istîzân makrûn-ı irâ-

de-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî olmağla serî‘an ifa-yı muktezâsına himmet buyurulması 

siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.

4 Zilkade [1]330 ve 2 Teşrîn-i Evvel [1]328

Sadrıazam  
Gazi Ahmed Muhtar

DH.SYS, 112-9/9-1

BALKAN DEVLETLERİNİN NOTASINA VERİLEN CEVAP

THE REPLY TO THE COMMON NOTE OF THE BALKAN STATES
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15 Ekim / October 1912

Balkan Devletlerinin, içişlerine müdahale edici ve onur kırıcı notalarına cevap verilmeyerek, 
bu ülkelerdeki Osmanlı sefirlerinin geri çağrıldığı, muhtemel bir saldırıya karşı şiddetle 
karşılık verilmesi için askerî birliklerin sınırlarda uyanık bulunmasına dair Harbiye 
Nezareti'ne gönderilen emir

The order sent to the Ministry of Defense informing that the Empire would not answer 
the insulting note of the Balkan Governments, which was intervening domestic affairs, 
that all the ambassadors in these countries were called back and that the military troops 
needed to be alerted at the borders to respond a probable attack

Daire-i Sadâret Tahrirât Kalemi

Mahremâne 

Harbiye ve Hariciye ve Dahiliye Nezâret-i Celîlelerine

1 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli ve 1029 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır. Bulga-

ristan ve Sırbistan ve Yunanistan Hükûmetleri başvekili ve hariciye nâzırları tarafından Sof-

ya, Belgrad ve Atina sefirlerimize i‘tâ kılınıp süferâ-yı müşârunileyhim cânibinden bâ-telgraf 

tebliğ olunan nota muhteviyâtı Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin umûr-ı dahiliyesine müda-

haleyi tazammun edecek ve izzet-i nefs-i millîmizi cerîhadar eyleyecek bir şekl ve mahiyetde 

bulunduğu cihetle kat‘a nazar-ı itibara alınmağa lâyık olmadığından hükûmât-ı selâse nez-

dinde bulunan süferâmız da evvel emirde Sofya ve Belgrad ve ba‘dehû Atina sefirlerimizin 

İstanbul'a hemen celbi ve keyfiyetin Düvel-i Muazzama'ya tebliği hususunun taraf-ı vâlâları-

na havalesi Meclis-i Vükelâ kararıyla bi'l-istîzân muktezâ-yı irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padi-

şahî'den olmağla iktizâsının ifasına himmet olunduğu gibi askerlerini hudud-ı Osmaniyye'ye 

sevk ile Saltanat-ı Seniyye'yi tehdide ve böyle hadd-i nâ-şinâsâne bir nota ile Hükûmet-i 

Osmaniyye'nin hukukuna ve şeref ve haysiyetine tecavüze cür’et ve hudud boyunda kale-

lerimize ve asâkir ve ahalimize taarruza mübâşeret eden Bulgaristan ve Sırbistan ve Yuna-

nistan Hükûmetlerinin bu teklifât-ı küstahâne ve harekât-ı tecavüz-kârânesine karşı Ordu-yı 

Hümâyûn'un taarruzâta başlamasından başka yapılacak bir tedbir olmadığından cevaba lâyık 

olmayan mezkûr nota cevabsız bırakılarak hükûmât-ı selâse nezdinde bulunan süferâmızdan 

evvel-emirde Sofya ve Belgrad ve ba‘dehû Atina sefirlerimizin İstanbul'a hemen celbi ve 

BALKAN SINIRINDAKİ ASKERİ TEDBİRLER

MILITARY MEASURES AT THE BALKAN BORDER
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keyfiyetin Düvel-i Muazzama'ya tebliği hususunun Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne ve ordula-

rımızın karîben verilecek emir üzerine bi-avnihî Teâlâ Bulgaristan ve Sırbistan ve Yunanis-

tan'a karşı da taaruzâta başlamak üzere ileri harekâta müheyyâ bulunmaları ve emir i‘tâsın-

dan evvel düşmanlarımız tarafından taarruz vuku bulacak olur ise müsta‘inen Billâh kemâl-i 

şiddetle bi'l-mukabele Bulgaristan ve Sırbistan ve Yunanistan'a tecavüz etmeleri için hemen 

evâmir-i lâzıme i‘tâsının taraf-ı devletlerine ve sâlifü'z-zikr nota nazar-ı itibara alınmayarak 

Sofya ve Belgrad ve Atina sefirlerimizin celbi için emir verildiğinden umum vilâyât ile elvi-

ye-i gayr-ı mülhakaya malumât verilmekle beraber bu bâbda bir beyânnâme-i resmî neşrinin 

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi Meclis-i Vükelâ kararıyla bi'l-istîzân makrûn-ı irâde-i 

seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî olarak nezâreteyn-i müşârunileyhimâya tebligât icra edilmiş 

olmağla nezâret-i celîlelerince de iktizâsının hemen ifasına himmet.

4 Zilkade [1]330 / 2 Teşrîn-i Evvel [1]328

A. MKT. MHM, 741/14
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16 Ekim / October 1912

Seferberliği tamamlanan orduların idare ve iâşeleri için gerekli tahsisata ait havalenameler 
gönderilmesine rağmen yerel idarecilerin bu tahsisatı ödemekte gevşek davranmalarının 
ordu kumandanlıklarını zor durumda bıraktığı, buna çare olmak üzere askerî birliklere ait 
havalenamelerin ödenmesine öncelik verilmesinin ilgili kurumlara bildirilmesine dair

The order sent to the relevant institutions that the local officials who were in charge 
of rendering the military payments needed to give priority to the payment of the 
appropriations for the armies, which were fully mobilized, for not leaving the commanders 
in a difficult situation

Harbiye Nezâreti
Muhasebât Dairesi
1467/786

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Seferber hâline koyulan kıta‘ât-ı askeriyenin te’min-i idareleri için mebâliğ-i lâzımenin 
havaleleri icra kılınmakda olup ancak işbu havaleler mahalleri memurîn-i maliyesince para 
olmadığı beyânıyla tesviye edilmemekde olduğu kumandanlıklardan mütevâliyen gelen ve 
mündericâtı cidden câlib-i nazar-ı dikkat ve ehemmiyet olan telgrafnâmelerden müstebân 
olmakda ve gerçi bu bâbda Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne yazılan tezkirelerde parasızlıkdan 
tevellüd edecek mehâzir lisan-ı münasib ile tasvîr ediliyor ise de bundan da semerât-ı 
matlûbe iktitâf olunamamakdadır. Nezd-i hakâyık-ı vefd-i Sadâret-penâhîlerinde müstağni-i 
arz ve îzâh olduğu üzere din ve milletin muhafazası için cem‘ ve tahşîd edilen kuvâ-yı 
askeriyemizin emr u idare ve iâşesinde gösterilecek te’enninin hâsıl edeceği mes’uliyet-i 
maneviye pek azîm olmakla beraber tevlîd edeceği mehâzir-i maddiye de o nisbetde büyükdür. 
Binâenaleyh bu bâbda Meclis-i Vükelâca bir çare ve tedbir ittihâz olunarak keyfiyetin 
nezâret-i müşârunileyhâya tebliği ve taraf-ı acizâneme de malumât i‘tâsı hususuna şâyânî-i 
inâyet-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri hâssaten temenni olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i 
veliyyü'l-emrindir.

5 Zilkade [1]330 ve 3 Teşrîn-i Evvel [1]328

Harbiye Nâzırı Nâmına 

Müsteşar 

[İmza]

BEO, 4090/306726

SEFERBERLİK İÇİN GEREKLİ TAHSİSÂT

NECESSARY ALLOWANCE FOR MOBILIZATION





II. BÖLÜM

BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI

2ND PART

THE FİRST BALKAN WAR
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8 Ekim / October 1912

Karadağ Hükümeti'nin Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesi üzerine, aynı şekilde karşılık 
verilerek Çetine Sefareti maslahatgüzarının İstanbul'a çağrıldığına dair

Since the Government of Montenegro declared war against the Ottoman Empire, it was 
answered back in the same way and the Charge D’affairs of Cetinje Embassy was called 
back to Istanbul

Bâb-ı Âlî 
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi

İrâde-i Seniyye suretidir

Karadağ Hükûmeti'nin Devlet-i Osmaniyye'ye bugünden itibaren ilân-ı harb etdiği ve 
Karadağ maslahatgüzârının Dersaâdet'den müfârakat edeceği maslahatgüzâr-ı mûmâileyh ta-
rafından Hariciye Nezâreti'ne resmen ve tahrîren bildirilmesine binâen Çetine Sefâret-i Se-
niyyesi maslahatgüzârının hemen Dersaâdet'e avdet etmesi ve düşmanlarımıza müsta‘înen 
Billâh kemâl-i şiddetle mukabele edilmesi Meclis-i Vükelâ kararıyla tensîb olunmuşdur. 

Bu irâde-i seniyyemizin icrasına Harbiye ve Hariciye nâzırları memurdur.

26 Şevval [1]330 / 25 Eylül [1]328

Mehmed Reşad

Sadrıazam 
Gazi Ahmed Muhtar

Şeyhülislâm 
Mehmed Celâleddin

Şûrâ-yı Devlet Reisi 
Mehmed Kâmil

Harbiye Nâzırı  
Nâzım

Dahiliye Nâzırı 
Dâniş

Adliye Nâzırı 
Abdülhalim

Hariciye Nâzırı  
Gabriel

Ticaret ve Ziraat Nâzırı 
Mustafa Reşid

Nâfia Nâzırı  
Salih

Bahriye Nâzırı  
Mahmud Muhtar

Maliye Nâzırı 
Abdurrahman

Maârif Nâzırı  
Said

Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı  
Mehmed Fevzi

Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı 
Sabri

DH. SYS, 112-6/4-1_11

KARADAĞ'IN OSMANLI DEVLETİ'NE SAVAŞ İLÂNI

MONTENEGRO’S DECLARATION OF WAR AGAINST 
THE OTTOMAN STATE
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18 Ekim / October 1912

Bulgar askerlerinin Edirne'de sınırı geçerek Osmanlı topraklarına girdiklerinin Edirne 
Valiliği'nden telgrafla bildirildiğine dair

The telegram sent from the Governorate of Edirne informing that the Bulgarian soldiers 
had entered the Ottoman lands via the border of Edirne

Bâb-ı Âlî 
Dahiliye Nezâreti 
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
İkinci Şube

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Bu sabah zevâlî saat altıdan itibaren Bulgar askerinin hududun nukât-ı muhtelifesinden 

tecavüze başladıkları bugünkü tarihle Edirne Vilâyeti'nden alınan telgrafnâmede inbâ ve 

Sadâret-i uzmâ ile Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne malumât i‘tâ kılınmış olmağla ol bâbda emr 

u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

7 Zilkade [1]330 ve 5 Teşrîn-i Evvel [1]328

Dahiliye Nâzırı  
Dâniş

HR. SYS, 1967/3

BULGARLARIN SALDIRIYA GEÇİŞİ

ATTACK OF THE BULGARIANS
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18 Ekim / October 1912

Balkan Devletleriyle harbe girilmesi üzerine Padişah adına Başkomutan Vekili Nâzım Paşa'nın; 
ecdada yakışır şekilde savaşılması, sivillere ve esirlere iyi muamele edilmesi, bütün milletin tek 
yürek olarak arkalarında olduğuna dair orduya hitaben yayınladığı beyanname

The declaration of Vice‑Commander‑in‑Chief Nazım Pasha on behalf of the Sultan to the 
army about that they had started a war against the Balkan states and they needed to fight to 
live up to their ancestors ‘reputation by threating both the civilians and the captives fairly, 
stating that whole nation supported them

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiyesi

Asâkir-i berriye ve bahriye başkumandanı bulunan metbû‘-ı azâm ü efhâm Padişahımız 

efendimiz hazretlerinden şeref-telakki etdiğim emr u fermân-ı hümâyûn mantûk-ı âlîsi vechi-

le size yani şecî‘ Osmanlı ordusuna bu vechile tevcih-i hitab ediyorum.

Ey zâbitân ve efrâd!

Asırlardan beri vatanımız için bu kadar mühim bir saat hulûl etmemişdir! Kendileriyle 

sulh ve müsâlemet üzere ve hatta yaşamakdan başka bir şey istemediğimiz komşu hükûmet-

ler (Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan Hükûmetleri) her gûne kaide-i adaleti 

ve kâffe-i hukuku ayak altına alarak ve Avrupa Düvel-i Muazzaması'nın nesâyih ve ihtarât-ı 

vâkı‘alarına ehemmiyet vermeyerek sulh ve müsâlemetin muhafazası emrindeki mesâîmizi 

hükümsüz bırakmak için bize küstahâne meydan okudular. Bütün millet onların bu vaz‘-ı 

cür’et-kârânelerini kemâl-i nefret ve istihkâr ile telakki etmiş ve bunu mütecâsirlerin yüzleri-

ne çarpmak hususunu size tevdî‘ eylemişdir. 

PADİŞAHIN ORDUYA HİTABI

THE SULTAN’S MESSAGE TO THE ARMY
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Ey zâbitân ve efrâd! 

Bu hakaretin intikamını almak ve devletimizin şeref ve namusuyla hukuk-ı mukadde-

sesini müdâfaa etmek ve şanlı Osmanlı ahlâfının meziyyâtına halel gelmediğini ve onların 

an‘anât-ı kahramânesiyle her hâlükârda gösterdikleri şecâat ve basâleti ve vatanın selâme-

ti uğrundaki bî-hadd ü pâyân fedakârlıklarını tamamıyla muhafaza etdiklerini kâinâta karşı 

isbat etmek sizlere kalmışdır! Ecdadınızdan bir avuç şüc‘ân vaktiyle Anadolu'dan Rumeli 

yakasına geçerek bu iklim-i azîmi feth etmiş ve onların şanlı evlâdı dahi şimdiye kadar vuku 

bulan her bir muharebede kahramanca hareketle bütün cihanın takdir ve hayretini celb ederek 

sizler için emsale şâyân bir çok nümûne ve misal göstermişlerdir. Karşınızdaki düşmanlar 

fezâil-i askeriyece sizin dûnunuzda bulunduklarından Allah'ın avn ü inâyetiyle onlara şiddetli 

bir ders vermek sizin için bir vazife-i hamiyetdir. Memleket size güveniyor.

Fakat hayatınızı tehlikeye ilkâ ederek müdâfaa eyleyeceğiniz maksad-ı fevkalâde mu-

hakk ve mukaddes olmakla beraber şurasını hatırdan çıkarmayınız ki avn-i Hakk'la mağlu-

biyet şânından olmayan bir şecâatden başka sizce ibrâz edilmesi lâzım gelen bir nümûne-i 

imtisâl daha vardır. O da insaniyete karşı ibrâz edeceğiniz nizâm ve intizam ile âmirlerinize 

itaat-i mutlakadan ibaretdir. Bilâ-mûceb ve gaddârâne kan dökülmemeli! Masum ve acizlere 

ve nisvân ve sıbyâna ve üserâya karşı tecvîz-i i‘tisâfât edilmemeli! Silahı olmayan efrâd-ı 

ahalinin mal ve canı ve her kavmin kendince muhterem olan mebânî-i ruhâniyesi muhafaza 

edilmeli! Âmirlerine itaat için sizinle harb eden ve fakat kalben muharebeyi tel‘în eyleyen ve 

size dest-i muhâdeneti uzatmağı cana minnet bilen bir takım iğfâle uğramış biçarelere mer-

hamet olunmalı! Osmanlıların en müterakki milel ve akvâm mertebesinde bulunduklarını ve 

hakkâniyet-i düveliye esasâtıyla efkâr-ı insaniyet-perverânenin nihayetü'l-emr ihrâz-ı galebe 

edeceğine derece-i nihayede itimad etdiklerini sizi pek az tanıyan âlem-i medeniyete karşı 

isbat etmelisiniz! 

Ey vatanın şecî‘ müdâfiileri! 

Umumî tehlike karşısında her vakitden ziyade müttehid olarak ve vazifenizi bilerek 

ilerleyiniz! Marş ileri! Biliniz ki Cenâb-ı Hakk'ın yardımı bütün bir milletin ruhu sizinle bera-
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berdir. Arkanızda ise cesaretinizin mükâfâtını icra, ihtiyacatınızı tesviye, yaralarınızı tedavi, 

ailelerinize muâvenet için her türlü fedakârlığı ihtiyara hâzır, sâdık ve merhametli yürekler 

vardır. Marş ileri! Mefâhir-i zaferle ve en büyük bir vazifenin ifa ve ikmâliyle bütün aile 

ve akrabanızı ve cümle vatandaşlarınızı mesrûr, minnetdar ediniz. Hazret-i Allah cümlemize 

tevfîkanini refîk etsin.

7 Zilkade [1]330 ve 5 Teşrîn-i Evvel [1]328

Harbiye Nâzırı ve  
Ordu-yı Hümâyûn Başkumandan Vekili  

Birinci Ferîk  
[Nâzım]

HR. SYS, 2077/7_13



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

49



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

191

19 Ekim / October 1912

Bulgar Kralı Ferdinand'ın halka neşrettiği beyannamede, Balkan Harbi'ni, "Haç'ın Hilal'e" 
karşı bir mücadelesi olarak gösterdiğinin Avrupa kamuoyuna duyurulmasının Hariciye 
Nezareti'nden talep edildiği

The fact that the Bulgarian King Ferdinand presented the Balkan War as a struggle of the 
Cross against the Crescent was wanted to be announced to the European public by the 
Ministry of Foreign Affairs

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiyesi
Aded: 566

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Bulgaristan Kralı Ferdinand'ın Bulgaristan ahalisine hitaben neşrettiği beyânnâmenin 

bir noktasında harb-i hâzırın "salîbin hilâle" karşı bir muharebesinden ibaret olduğu göste-

rilmiş ve şu husus câlib-i dikkat görülmüş olduğundan düvel-i mütehâbbe ile Avrupa efkâr-ı 

umumiyesinin ahvâl-i hâzıranın sevâiki ve Balkan Hükûmâtı’nın âmâl-i muzmerreleri hak-

kında tenvîri için icab-ı siyasînin icrasına ibzâlî-i himem-i nezâret-penâhîleri bâbında emr u 

fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

8 Zilkade [1]330 ve 6 Teşrîn-i Evvel [1]328

Harbiye Nâzırı ve Ordu-yı Hümâyûn 
Başkumandan Vekili Nâmına  

Erkân-ı Harb Reisi Ferîk 
[İmza]

HR. SYS, 1962/2

BULGAR KRALI FERDİNAND'IN HALKA 
NEŞRETTİĞİ BEYÂNNÂME

DECLARATION OF THE BULGARIAN KING 
FERDINAND TO THE PUBLIC
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19 Ekim / October 1912

Kumanova'da Sırp‑Bulgar asker sayısının Osmanlı askerinden iki‑üç kat fazla olduğu ve 
burada alınacak bir mağlubiyetin kötü neticeler doğurması muhtemel olduğundan takviye 
birlik gönderilmesine dair Kosova Valiliği'nden alınan telgraf

The telegram from the Governorate of Kosovo informing that the number of the Serbian 
and the Bulgarian soldiers were three times larger than that of the Ottomans and since a 
defeat here might have been disastrous, additional troops needed to be sent

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi

Harbiye Nezâreti'ne de gelmişdir

Kosova Vilâyeti'nden alınan şifredir

Hükûmetimizin Kumanova'da tahşîd etdiği kuvvete karşı Sırb ve Bulgaristan Hükû-
metlerinin hududlarda cem‘ etdikleri kuvvetin lâ-ekal iki üç misli fazla olduğu mevsûkan 
haber alınmışdır. Yüz saate yakın mikdarda bulunan hududun hemen her noktasında ateş-i 
harb işti‘âl etmiş ve mukabele-i lâzımede bulunulmakda ise de Kumanova cihetlerinden baş-
ka tarafda topumuz olmadığından düşmana mukabele pek düşvâr bir şekil almışdır. Ahvâl-i 
harb henüz hâl-i ibtidâîde olduğu için düşmanın kuvvetce olan faikiyet-i mutlakası nazar-ı 
halkda anlaşıl[ma]mış ise de hakikatin yakın bir günde meydana çıkacağı şüphesizdir. Maâ-
zallâhu Teâlâ düşmanın ufak bir galebesi umumun kuvve-i maneviyesinin inkisar ve yerli 
Hıristiyanların derhal izhâr-ı ihtilâl etmesine sebeb olur ki bu hâlin mûcib olduğu vahâmet-i 
elîme küçük bir mülâhaza ile anlaşılır. Mitroviçe ve daha yukarı cihetlerini hâlî bulan Sırbiye 
askeri tedrîcen aşağı inerek Priştine mukabilindeki kuvvetle oralarını sukût etdirir ve bütün 
kuvvetlerini Bulgaristan kuvvetiyle birleşdirir ise Hudâ-negerde Selanik demiryolunun işgal 
edilmesini müeddî olur. Buralara meydan kalmamak üzere Anadolu'dan lâ-ekal bir kaç alay 
askerin buralara gönderilmesi lâzımdır. Keyfiyetin hasbe'l-hamiyye nazar-ı dakâyık-eser-i 
fahîmânelerine arzında muztar kaldım efendim.

6 Teşrîn-i Evvel [1]328

Kosova Valisi  
Galib

DH. SYS, 112-9/9_1

KUMANOVA MUHAREBESİ

THE BATTLE OF KUMANOVA



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

51



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS



196

OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

19 Ekim / October 1912

Yunanistan'ın, Osmanlı Devleti'nin Balkan Hükümetlerinin notasını cevapsız bırakması, 
Yunan gemilerine el koyması, sınırda düşmanca hareketlerde bulunması gibi hareketleri 
gerekçe göstererek Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiğini bildiren Yunan Sefiri Griparis'in 
notası

The note of the Greek Ambassador Griparis which declared war against the Ottoman 
Empire on the grounds that the note sent by the Balkan Governments had not been 
answered by the Ottomans and that the Greek ships had been seized and hostile activities 
were carried out at the borders

Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
2. Kalemi
Numara: 1570
Tarih: 6 Teşrîn-i Evvel [1]328

Hulâsa: Yunan ilân-ı harb notasının meâline dair 

Devletlü Gabriel Efendi'den Fehâmetlü Ahmed Muhtar Paşa'ya 
Sadâret'e

Yunan Sefiri Mösyö Griparis'in kable'l-azîme gönderdiği bir notada 30 Eylül [1]912 
tarihinde Yunan, Bulgar ve Sırb Hükûmâtı tarafından verilen müttehidü'l-meâl notaya 
Bâbıâlice cevab verilmemesi ve hukuk-ı düvel kavâ‘idi hilâfına olarak harb mühimmât-ı 
askeriyesiyle Yunan sefâininin zabt ve müsâderesi üzerine kesb-i vehâmet eylemiş bulunan 
hâl ve mevkiin Osmanlı asâkirinin Bulgar ve Sırb ileri karakollarına hücum etmeleri ile bir 
kat daha tehdid-âmîz bir şekil alması ve Devlet-i Osmaniyye'nin kavâ‘id-i hukuk-ı düvele 
mugayir bir suretde kat‘-ı münasebât etmesi neticesi olarak Hükûmet-i Yunaniyye'nin kemâl-i 
teessüfle silaha sarılmaya mecbur olduğunu ve işbu kat‘-ı münasebât mes’uliyeti kâmilen 
Hükûmet-i Seniyye'ye aid olup Hükûmet-i Yunaniyye'nin kendisini bu andan itibaren Türkiye 
ile hâl-i harbde addetdiğini ve memuriyetinin hitâm bulması hasebiyle kendisinin de bir an 
evvel Dersaâdet'i terkedeceğini bildirmiş olduğu ma‘rûzdur.

HR. SYS, 1966/1

YUNANİSTAN'IN OSMANLI DEVLETİ'NE SAVAŞ İLÂNI

GREECE’S DECLARATION OF WAR AGAINST THE OTTOMAN STATE
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20 Ekim / October 1912

Yunanistan ordusunun sınırda her taraftan harekete geçerek sınır karakollarını işgal 
ettiği, Teselya'da yüz bin kişilik Yunan ordusunun bulunduğu ve bu ordunun Alasonya'ya 
yaklaştığına dair Selanik ve Manastır'dan gelen telgraflar

The telegrams from Salonika and Monastir informing that the Greek Army had invaded 
the military offices at the borders by attacking in all directions, there was a troop of 
100.000 soldiers in Thessalia and this troop was approaching to Elassona

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
İkinci Şube

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Bugün alaturka saat beşde Yunanlıların her tarafdan tecavüze başladıkları ve bir saat 
evvel Milona karakol kapılarında müsâdeme bed’ ederek Osmanlı karakollarının düşman ta-
rafından zabtolunduğu Alasonya Kaymakamlığı'nın iş‘ârına atfen Manastır Vilâyeti'nden bu-
günkü tarihle şimdi alınan telgrafnâmede inbâ ve Sadâret-i Uzmâ ile Harbiye Nezâret-i Celî-
lesi'ne malumât i‘tâ kılınmış olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l- emrindir.

7 Zilkade [1]330 ve 5 Teşrîn-i Evvel [1]328
Dahiliye Nâzırı  

Dâniş
***

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi

Selanik'den Selim imzalı nezâret-i celîleye vârid olan 20 Teşrîn-i Evvel [1]912 tarihli 
ve 84 numaralı telgrafnâmenin hallidir

Yunanistan'da çend günden beri münasebât münkatı‘ olmasıyla Selanik'e bi'l-vusûl 
malumât-ı âtiye arz olunur. Yunan Hükûmeti seferberliğini ilân etmezden birkaç gün akdem 
Fransız Generali Adon'un ifadesine müsteniden Yunanistan'ın kuvâ-yı askeriyesini hadd-i 
a‘zâmı doksan bin tahmin etmiş iken fevka'l-me’mûl yalnız Teselya'da mütehaşşid asker yüz 
bindir. Dünkü gün düşman Alasonya'ya takarrüb etdiği şâyi‘ası musırran deverân ediyor.
HR. SYS, 1959/5

YUNANİSTAN'IN SALDIRIYA GEÇİŞİ

THE ATTACK OF GREECE
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20 Ekim / October 1912

Savaş ilanı üzerine Manastır'daki Bulgar ve Sırp konsoloslarının işlerini Rus konsolosuna, 
Yunan konsolosunun da Fransa konsolosuna devrederek ülkelerine döndüklerine dair 
alınan haberlerin Hariciye Nezareti'ne bildirildiği hakkında

The Ministry of Foreign Affairs was informed that upon the declaration of war, the 
Bulgarian and the Serbian consuls in Monastir left their tasks to the Russian Consulate and 
the Greek consul to the French Consulate and went back to their countries

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
İkinci Şube
Umumî: 
Hususî: 1003

Müsta‘celdir

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Sırb konsolos vekilinin Manastır'dan hemen müfârakat etmesi emrini aldığından Sela-

nik'e kadar teshîl-i azîmeti vesâitinin istikmâli Rus konsolos vekili tarafından iltimas oluna-

rak kolordu kumandanıyla bi'l-istişare hareket edecek askerî trene irkâbı için ikametgâhından 

istasyona kadar tarassud altında azîmeti te’min edildiği Manastır Vilâyeti'nden bildirilmeğle 

ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

4 Zilkade [1]330 ve 2 Teşrîn-i Evvel [1]328

Dahiliye Nâzırı  
Dâniş

***

MANASTIR'DAKİ BULGAR, SIRP VE YUNAN KONSOLOSLARI

THE BULGARIAN, THE GREEK AND THE SERBIAN CONSULS IN MONASTIR
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Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Birinci Şube
Umumî: 68273
Hususî: 1034

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Rusya ve Fransa devletlerinin Manastır konsolosları bi'l-müracaa, Bulgar konsolosu 

Rusya ve Yunan konsolosu Fransa konsoloslarına evrakı devir ve teslim ve tebaalarının hima-

yesini tevdî‘ eylediklerini ve hareket etmeleri için emir aldıklarını ve Selanik'e kadar trenle 

teshîl-i azîmetleri lüzumunu ifade eylemeleri üzerine Manastır Bulgar Konsolosu Menkof 

ile zevcesi ve iki kızı ve bir hizmetçisi ve konsoloshâne memurlarından Espaso ve zevcesi 

ile üç evlâdı ve Yunan Konsolosu Mavridi ve kâtibi Derdeba Manoylo'nun trenle Selanik'e 

kadar azîmetlerinin te’mini Manastır Mıntıkası Kumandanlığı'na tebliğ edildiği ve Yunan 

Konsoloshânesi'nde tercümanlık vazifesini ifa eden tebaa-i Osmaniyye'den Gregos ve İgo-

raşosi Bostakos nâmındaki kimselerin de azîmetlerine müsaade olunmasını taleb ve iltimas 

eylemiş iseler de bunlar tebaa-i Osmaniyye'den oldukları cihetle azîmetlerine müsaade edil-

mediği Manastır Vilâyeti'nden alınan telgrafnâmede izbâr kılınmışdır. Ol bâbda emr u fermân 

hazret-i men lehü'l-emrindir. 

9 Zilkade [1]330 ve 7 Teşrîn-i Evvel [1]328

Dahiliye Nâzırı Nâmına  
Müsteşar Fuad

HR. SYS, 2044/3
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Yunan donanmasının Limni Adası'nı işgal ettiği, İmroz Adası'nın da tehlikede olduğuna dair 
Cezayir‑i Bahr‑i Sefid Valiliği ile İmroz (Gökçeada) Kaymakamlığı'ndan alınan telgraflar

The telegrams received from the Governorate of the Islands (the Archipelago) and of 
Imbros informing that the Greek Army had invaded the Lemnos and Imbros was in danger

Bâb-ı Âlî 
Dahiliye Nezâreti
Üçüncü Şube

8 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihiyle  
Cezayir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti'nden alınan telgrafnâme suretidir

Düşmanın Mondros Körfezi dahilinde ve Vireldimye mevkiine beş yüz kadar asker 
çıkardığı ve kasabadan iki saat mesafede askerin karargâh ittihâz ettiği mevki istila edilmek 
üzere doğru ilerilemekde olduğu ve merkezle irtibatları kesildiği ve yegâne çare-i selâmet ve 
hayâtın Osmanlı donanmasının vürûduna kaldığı Limni Mutasarrıflığı'ndan şimdi alınan telg-
rafnâmelerde iş‘âr olunmuşdur. Adanın kuvve-i cüz’iyesi hiç bir düşmanına karşı mukâve-
metde bulunamaz. İmroz Kaymakamlığı'ndan alınan telgrafnâmede dahi adanın bugün-yarın 
Yunan Filosu tarafından işgali muhakkak ve kuvve-i mahalliyenin on üç jandarmadan ibaret 
olduğu bildirilmişdir fermân. 

Limni ile muhaberenin munkatı‘ telgrafhâneden ifade olunmuş ve şu hâlde Limni'deki 
helyostanın Yunanlılar eline geçtiği ve belki de şehrin zabt ve işgal olunduğu anlaşılmakda 
bulunmuşdur. Dağa çekilmiş olan kuvvetin ne kadar mukâvemet edebileceği tahmin oluna-
maz fermân. 

8 Teşrîn-i Evvel [1]328

Vatanın müdâfaası uğurunda icab eden sarfiyât-ı müsta‘celenin bilâ-istîzân icrası hak-
kında Limni Mutasarrıflığı'ndan şimdi bir telgraf alınmış ise de İmroz Telgrafhânesi'nden 
aynı zamanda vârid olan telgrafnâmede Yunan sefâin-i harbiyesinin karargâhına askerimiz 
olan mevki‘e bin beş yüz ve Plaka derûnuna iki yüz elli ve Mondros civarına iki yüz elli asker 
çıkarıldığından ve Limni'nin dört saat evvel sukût ettiğini bildiren Mondros nahiye ve telgraf 
müdürleri düşmanın yarım saat kadar bir mevki‘e takarrüb ettiğini bi'l-ifade başlarının çare-

YUNAN DONANMASININ LİMNİ ADASI'NI İŞGALİ

THE INVASION OF LEMNOS BY THE GREEK NAVY
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sine bakmak üzere şimdi telgrafhâneyi terk eylediklerini ve alafranga saat sekizden itibaren 
muhaberenin münkatı‘ olduğu bildirilmişdir.

9 Teşrîn-i Evvel [1]328

8 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihiyle  
İmroz Kaymakamlığı'ndan alınan telgrafnâme suretidir

İmroz'un Olonos mevkiinde şimdi görünen torpido ve iki zırhlının ağır ağır Bozcaada 
istikametine gitmekde oldukları ma‘rûzdur.

8 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihiyle  
Cezayir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti'nden alınan şifre suretidir

Her ihtimale karşı cezîrenin kuvveti hakkında Limni Mutasarrıflığı'ndan 23 Eylül 
[1]328 tarihinde vuku‘a gelen isti‘lâma helyostanın işlememekde olmasına mebnî telgraf-
nâme-i acizânem alınamamakdan dolayı ancak bugün gelen cevabda cezîre kuvvetinin kırk 
jandarma ve doksan efrâd-ı müstahfazadan ibaret olduğu ve kuvve-i ma‘neviyelerine itimad 
olunamadığı bildirilmişdir. Yunan donanmasının harekât-ı ahîresine karşı derdest olduğu 
beyân olunan tertibatlar nazar-ı itibara alınmak üzere arz-ı keyfiyete müsâra‘ât kılındı.

Cezayir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti'nin  
3 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli telgrafı suretidir

Zeyl 3 Teşrîn-i Evvel [1]328

Görünen sefâinin Emanuel Filorino ve Giuseppe Garibaldi sınıflarında olup garb-ı 
şimâliye tevcih-i istikamet etdikleri Midilli Liman Riyâseti'nden ve sefâin-i mezkûrenin Pil-
mar'a biraz daha yaklaşdıkdan sonra garba doğru tevcih-i istikamet ve pek batî hareket eyle-
dikleri Pilmar Kaymakamlığı'ndan bildirilmişdir.

Aslına mutâbıktır
[Mühür]

BEO, 4090/306726_76
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22 Ekim / October 1912

Priştine'nin düşmana teslim olduğu, takviye kuvvet gönderilmezse Üsküp'ün de düşeceğine 
dair Kosova Valiliği'nden alınan telgrafın Harbiye Nezareti'ne bildirildiği

The Ministry of Foreign Affairs was reported about the telegrams received from the 
Governorate of Kosovo informing that Pristina had been surrendered to the enemy and 
without additional forces to be sent, Skopje would also be surrendered

Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi 
Tarih: 9 Teşrîn-i Evvel [1]328

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne 
Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Priştine kasabası şu dakikada düşmana teslimiyete mecbur kalmış olup eğerki milletin 
bakiye-i süyûfuna müstenid bir kuvvetle Kaçanik Boğazı'nın muhafazasına çalışılmakda ise 
de Üsküb'de de kuvvet nâmına hiçbir şey mevcud olmadığından serî‘an kuvve-i imdâdiye 
gönderilmediği takdirde maâzallâh orasının da sukûtu derkâr bulunduğundan bahisle hiç 
olmazsa on tabur piyade, bir alay süvari ile yirmi topun vesâit-i âcile ile yetişdirilmesi vücûbunu 
mutazammın Kosova Vilâyeti'nden şimdi alınan 9 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli telgrafnâmenin 
sureti dahi leffen savb-ı âlîlerine tesyâr / takdim kılınmakla câlib-i ehemmiyet-i fevkalâde 
olan suret-i iş‘âra nazaran tesrî‘-i icra-yı icabı menût-ı re’y-i âlî-i Sadâret-penâhîleridir. Ol 
bâbda mütevakkıf-ı himem-i celîle-i nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i 
men lehü'l-emrindir.

DH. SYS, 112-9/9-1

PRİŞTİNE'NİN TESLİM OLDUĞU, ÜSKÜP'ÜN DÜŞME İHTİMALİ

THE SURRENDER OF PRISTINA, THE PROBABLE LOSS OF SKOPJE
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22 Ekim / October 1912

Savaş süresince Bulgar, Sırp ve Karadağlıların Osmanlı topraklarındaki işlerinin ve 
menfaatlerinin Rusya tarafından üstlenildiğine dair

Russia had taken the responsibility of the affairs and the interests of the Bulgarian, the 
Serbian and the Montenegrin in the Ottoman lands during the war

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti 
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Aded: 23617/1069

Hulâsa: Bulgar, Sırb ve Karadağlılar menâfi‘inin 
Rusya tarafından himaye edileceğine dair

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Muhâsamatın devam edeceği müddetce Bulgar, Sırb ve Karadağlılar menâfi‘inin va-
zife-i himayesi Rusya tarafından deruhde edileceğinin hükûmet-i metbû‘asından aldığı emir 
üzerine Babıâlî'ye teblîğine memur edildiğinden bahisle işbu himaye-i muvakkatenin sulh ve 
menâfi‘-i umumiyeye en ziyade elverişli olacak bir suretde ifa edilebilmesi için ahvâl-i hâzıra 
ile mümkinü't-te’lîf teshîlâtın irâesi Hükûmet-i Seniyye'nin hissiyât-ı dostânesine mevdû‘ 
bulunduğu Rusya sefiri tarafından verilen bir kıt‘a takrîrde beyân olunmuş olmakla emr u 
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

9 Teşrîn-i Evvel [1]328

Hariciye Nâzırı Nâmına  
Müsteşar  

[İmza]

BEO, 4103/307676

BALKAN DEVLETLERİNİ RUSYA'NIN TEMSİL ETTİĞİ

THE REPRESENTATION OF THE BALKAN STATES BY RUSSIA
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Balkan Hükümetlerinin Osmanlı Devleti topraklarına tecavüz ederek, tahrik etmeleri 
neticesinde çıkan savaş üzerine İngiltere'deki Müslüman Hintlilerin oluşturdukları "Umum 
Hind Cemiyet‑i İttihâdiye‑i İslâmiyyesi" tarafından İngiltere ve Hindistan'da Osmanlı 
Devleti'ne yardım için kampanya başlatıldığına dair

By the beginning of the war which resulted from the attack of Balkan states to the Ottoman 
lands and their provocations, the Muslim Indians in England founded a committee of union 
of Islam and they started a campaign in England and in India in order to help the Ottoman 
Empire

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi

Hulâsa: Hind Cemiyet-i İttihadiye-i İslâmiyyesi 
mukarrerâtına dair

Makam-ı Sâmî-i Sadâret'e

Balkan Hükûmâtı’nın hâl-i hâzırdaki hatt-ı hareketlerinden dolayı âlem-i İslâmca hâsıl 
olan iğbirâra ve gerek İngiltere'ye gerekse Hindistan'da iâne defterleri küşâdına dair "Umum 
Hind Cemiyet-i İttihâdiye-i İslâmiyyesi"nin Londra'daki komitesi tarafından ittihâz olunan 
mukarrerâta dair Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan tahrirât ile melfûfunun tercümesi 
leffen takdim kılındı. 

11 Teşrîn-i Evvel [1]328

***

Bâb-ı Âlî
Nezâret-i Hariciye Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i 
Umumiyesi
Tercüme Şubesi

Hariciye Nezâreti'ne 10 Teşrîn-i Evvel [Ekim] [1]912 tarihiyle 
Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan 1568 numaralı tahrirâtın tercümesidir

Dünkü tarihli ve bin yüz kırk altı numaralı telgrafnâme-i acizâneme zeyldir:

"Umum Hind Cemiyet-i İttihâdiye-i İslâmiyyesi"nin Londra'daki komitesi tarafından it-
tihâz olunan mukarrerâtın metnini hâvî iki nüsha leffen zât-ı âlî-i âsafânelerine takdim kılındı 
emr u fermân.

HİNT MÜSLÜMANLARININ OSMANLI DEVLETİ'NE YARDIM KAMPANYASI

THE INDIAN MUSLIMS’ CAMPAIGN TO HELP THE OTTOMAN STATE
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Melfûfun tercümesidir

1- Balkan Hükûmetlerinin Devlet-i Osmaniyye'yi sevk etmek istedikleri harbin netâ-
yic-i müdhişesi ile bu harbin âlem-i İslâm'da tevlîd edeceği heyecan ve galeyanı ve Avrupa 
ile Asya ve Afrika kıtalarında sâkin Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında husûle getireceği 
husûmet ve münâferet-i şedîdeyi nazar-ı dikkate alan ve şu ân-ı buhrânda haşmetlü İngiltere 
kralı hazretlerinin milyonlarca İslâm tebaasının hissiyâtına tercüman olan "Umum Hind Ce-
miyet-i İttihâdiye-i İslâmiyyesi"nin Londra Komitesi beşeriyeti bâdî-i sefalet ve felâket ola-
cak ve bir harb-i dinîyi intâc edebilecek olan hûnîn bir mücadeleye sevk etmek hususundaki 
cür’etden mütehassıl kin ve iğbirârını rûznâme-i müzâkerâtına derc eder.

2- Sâlifü'z-zikr Londra Komitesi'nin re’y ve itikâdına göre Hükûmet-i Osmaniyyece 
Makedonya'da vâsi‘ bir mikyâsda ıslâhât-ı ısrarâne icrasına sarf-ı mesâî edilmekde olduğu bir 
sırada Balkan Hükûmât-ı Müttefikası’nın talebi üzerine Devlet-i Osmaniyye'nin umûr-ı da-
hiliyesine müdahale etmek için vuku bulacak her türlü teşebbüsât hâkimiyet-i Osmaniyye'ye 
karşı bir tecavüz teşkil edecekdir.

3- "Umum Hind Cemiyet-i İttihâdiye-i İslâmiyyesi"nin Londra Komitesi şurasını da 
mazbatasına geçirir ki eğer Avrupa Düvel-i Muazzaması tarafından Devlet-i Osmaniyye'nin 
nüfûz ve haysiyetini ihlâl edebilecek bir hareket ittihâz olunacak veyahud her ne şekil ve 
suretde olursa olsun Memâlik-i Osmaniyye'nin inhilâline muvâfakat etmek üzere Hükûmet-i 
Osmaniyye üzerinde bir cebr ve tazyik icra edilecek olur ise bu keyfiyet umum âlem-i İs-
lâm'da pek amîk bir gazab ve tehevvür uyandıracakdır.

4- Karîbü'z-zuhur olan mücadelenin sebebiyet vereceği sefalet ve zaruretin tahfif ve 
tehvîni için gerek İngiltere'de ve gerek Hindistan'da iâne defterlerinin açılması için tedâbîr-i 
serî‘a ittihâzı taht-ı karara alınmışdır.

HR. SYS, 2077/12_8-11
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Şark Ordusu'nun ricat etmesi üzerine ordunun tekrar toplanması için gerekli malzemenin 
tedarik edilerek Çatalca'da bir savunma hattı kurulması, ricat eden ordudan ayrılıp firar 
eden askerlerin İstanbul'a girmeden Çatalca'da tutulması, asker ve muhacirlerin iaşesi için 
gereken peksimetin sağlanmasına dair çıkarılan Meclis‑i Vükela kararı

The decision of the Cabinet concerning that by gathering the retreated Eastern Army, a 
defending troop needed to be established in Çatalca; the soldiers who left the retreated 
army needed to be prevented from entering Istanbul and be kept in Çatalca; hardtacks 
were needed to be provided for the soldiers and the refugees

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır

Kararı

Şark Ordusu'nun haber alınan ric‘at-ı gayr-ı muntazamasına nazaran firar etdikleri an-

laşılan bazı efrâdın İstanbul'a teveccüh etmeleri melhûz olduğundan Çatalca'da bir hatt-ı mü-

dâfaa te’sisine memur edilen ayândan Topçu Ferîki Rıza Paşa tarafından Çatalca'ya âcilen îsâ-

line lüzum gösterilip taraf-ı Sadâret'den bugün bâ-tezkire Harbiye Nezâreti Vekâleti'ne tebliğ 

edilmiş olan asker, top, mühimmât, esliha, cephâne, elbise, çadır, kazma-kürek, el arabası, 

tel ve sair levâzımın hemen irsâliyle mezkûr hatt-ı müdâfaanın bir an evvel te’sisi ve mezkûr 

ordudan firaren efrâd ve kıta‘ât gelecek olur ise Çatalca'dan bu tarafa gelmelerine meydan 

verilmeyerek hemen çevirilip cihet-i askeriyece tensîb olunacak mahallere sevki ve kıt‘alar 

teşkili ile hubb-ı teşrîkleri ve ric‘at ve firar vuku‘una mahal bırakılmaması için icab eden 

tedâbîr-i müessire-i maddiye ve ma‘neviyenin cihet-i askeriyece kemâl-i gayret ve ehem-

miyet ile serî‘an ittihâz ve tatbiki ve pâyıtahtın muhafazası ve te’min-i asayiş için icab eden 

mevâki‘de lüzumu kadar kuvve-i askeriye ve süvari bulundurulmakla beraber jandarma ve 

polislerin İstanbul Kumandanlığı'nca iktizâ-yı hâl ve mahalle göre tertib ve istihdamıyla hiç-

bir tarafda muhill-i asayiş bir hâl ve hareket vuku‘una meydan vermeyecek tedâbîr-i ciddiye 

ve kat‘iyenin ittihâzı hususlarının Harbiye Nezâreti Vekâleti'ne iş‘ârı ve İstanbul Kumandan-

lığınca ittihâz olunacak tertibat ve tedâbîrden Polis Müdüriyet-i Umumiyesi'ne ta‘alluk eden 

aksâmın hüsn-i tatbikine pek ziyade ihtimâm olunmasının müdüriyet-i mezkûreye kat‘iyyen 

FİRAR EDEN ASKERLERİN ÇATALCA'DA TOPLANMASI

GATHERING UP THE DESERTERS IN ÇATALCA
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teblîğiyle beraber cihet-i mülkiyeye aid tedâbîrin dahi İstanbul Vilâyetince ve Dahiliye Nezâ-

retince İstanbul Kumandanlığı ile bi'l-müzâkere suret-i muntazama ve mükemmelede ittihâz 

ve icrası hususunun nezâret-i müşârunileyhâya teblîği ve gerek muhacirînin ve gerek asâkirin 

te’min-i iâşesi için lâ-ekal beş yüz bin kıyye peksimadın âcilen tedariki lâ-büd olup İbrail'de 

yevmî otuz-kırk bin kıyye peksimad yapılabileceği Bâbıâlice icra olunan muhaberâtdan anla-

şıldığı gibi Şişli'de Arslanyan Efendi'nin fırınında küllî mikdar peksimad imal olunabileceği 

ve Hocabey'de Şehbender Vekili Nasrullah Bey'den alınan telgrafda oradan da haftada yüz 

otuz bin okka peksimad alınabileceği ifade olunup külliyet-i mikdâra nazaran İbrail'e ve sair 

mümkün olan mahallere hemen sipariş verilmekle beraber buraca ihzârı kâbil olan mikdarın 

da peyderpey âcilen imâl etdirilmesi sürat ve suhûleti mûcib olacağından Harbiye Nezâreti 

Mübâyaa Komisyonunca lede'l-icab Hariciye ve Dahiliye Nezâretleriyle de bi'l-müzâkere 

mezkûrü'l-mikdar peksimadın hemen sipariş ve celbi esbâbına tevessül edilmesinin Harbiye 

Nezâreti Vekâleti'ne ilâve-i izbârı ve icab eden mebâliğin te’diyesi hususunun da Maliye 

Nezâreti'ne havalesi tezekkür kılındı.

14 Zilkade [1]330 / 12 Teşrîn-i Evvel [1]328

[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV, 170/59
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25 Ekim / October 1912

Çatalca'da kurulacak savunma hattı için gerekli olan asker, top, cephane ve her türlü askerî 
mühimmatın bir an evvel mahalline yetiştirilmesi için Sadaret'ten Harbiye Nezareti'ne 
gönderilen yazı

The script sent from the Prime Ministry to the Ministry of Foreign Affairs ordering that 
the soldiers, cannons, arms and all kinds of necessary ammunition for the establishment of 
a defensive line in Çatalca needed to be reached to their places of destination

Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 14 Zilkade [1]330 /
12 Teşrîn-i Evvel [1]328

Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'ne

Çatalca'da icab eden tahkîmâtın icrası için lâzım gelen asâkir ve cephâne ile on beş ve 
on iki santimetrelik topların ve mühimmâtının ve elbise, çadır, kazma-kürek, el arabası ve 
avârız vücuda getirmek için kâfî mikdar tel ile levâzım-ı sairenin ilk kâfile olarak bir dakika 
evvel Çatalca'ya yetişdirilmesi lüzumu o cihete memur olan ayândan Topçu Ferîki Rıza Paşa 
hazretleri tarafından ifade ve derece-i nihayede iltizâm-ı sür‘at ve gayret edilmesi vücûbu 
kemâl-i ehemmiyetle beyân olunmasına ve orada teşkil olunacak hatt-ı müdâfaanın ehem-
miyet-i fevkalâde müstağnî-i ihtar bulunmasına nazaran cihet-i askeriyece icabının hemen 
icrasıyla bir dakika te’hir vuku‘una zinhâr meydan verilmemesi siyâkında tezkire.

BEO, 4140/310484

ÇATALCA SAVUNMA HATTI İÇİN GEREKLİ ASKERİ HAZIRLIKLAR

NECESSARY MILITARY PREPARATIONS FOR THE LINE 
OF DEFENSE IN ÇATALCA
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27 Ekim / October 1912 

Osmanlı ordusunun çekilmesi üzerine 26 Ekim 1912 günü Üsküp'ün teslim olduğu ve 
Kosova valisinin trenle Selanik'e geldiği hakkında telgraf

The telegram informing that upon the retreat of the Ottoman Army October 26th 1912, 
Skopje had been surrendered and the Governor of Kosovo had come to Salonika by train

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi

Selanik Vilâyeti'nden gelen şifre

Üsküb'de vali vekili olduğunu haber veren ve ismini söylemeyen bir zât ile dün ezânî 
saat onda muhabere etmişdik. İfadesine nazaran şehirden asker çekildiği cihetle hükûmet ko-
nağıyla askerî kışlasına teslim bayrağı keşîde olunduğunu ve topların sokaklarda bırakılması 
şâyân-ı teessüf olduğunu ve yarım saat sonra düşmanı istikbale çıkacaklarını beyân etmiş idi. 
Ahîren Selanik Telgraf başmüdürü düşmanın akşam alafranga saat (   ) Üsküb'e girdiğini söy-
ledi. Kosova valisi dün gece trenle Selanik'e geldiler. Bugün Fransız vapuruyla Dersaâdet'e 
müteveccihen hareket ediyorlar. Priştine mutasarrıfıyla memurîn-i sairenin burada bulundu-
ğunu geçende arz etmişdim. Ahali hakkında bir gûne mezâlim mesmû‘ olmadığı ma‘rûzdur.

14 Teşrîn-i Evvel [1]328

Vali  
Mehmed Nâzım

DH. SYS, 112-9/9-2

ÜSKÜP'ÜN TESLİM OLMASI

THE SURRENDER OF SKOPJE
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27 Ekim / October 1912

Şark Ordusu'nun ricat sebebinin henüz açıklığa kavuşmadığı ancak halihazırda endişe edecek 
bir durum olmadığı, Garp Ordusu'nun mevcut kuvvetiyle savunmaya geçmesi, bozulan 
morallerin düzelmesi için başarısız olan ordu komutanlarının değiştirilmesi, donanmanın 
eksiklerinin tamamlanarak Yunan donanmasına karşı harekete geçmesi ve deniz nakliyatının 
yeniden sağlanması hususlarında Meclis‑i Vükela'da alınan kararların Harbiye Nazırı Nazım 
Paşa'ya bildirildiği

The decisions of the Cabinet were notified to the Minister of Defense Nazım Pasha: the 
reasons of the Eastern Army’s retreat had not been cleared out yet, but there was nothing 
to worry about. The Western Army needed to start a defense with its available forces. 
The unsuccessful commanders needed to be replaced by other ones in order to improve 
the morale of the soldiers. The deficiencies of the Navy needed to be remedied and it 
needed to be mobilized against the Greek Navy

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 14 Teşrîn-i Evvel [1]328

Şifre, gayet mahremdir

Ordu-yı Hümâyûn Başkumandan Vekili Nâzım Paşa Hazretleri’ne

Şark Ordusu'nun dûçâr olduğu avârızın esbâb ve mahiyet-i hakikiyesi henüz tavazzuh 

edemediği gibi efrâd ve esliha ve cephâne ve sairece zâyiât olup olmadığı ve var ise mikdarı 

ve ordunun hâl ve vaz‘-ı hâzırı da henüz anlaşılamamışdır. Garb Ordusu'nun bazı taraflardaki 

adem-i muvaffakiyeti ve ahvâl-i hâzırası hakkında Ali Rıza Paşa tarafından çekilip makam-ı 

nezâretden taraf-ı devletinize tebliğ olunduğu anlaşılan 12 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli telg-

rafnâme elbette mütâlaa buyurulmuşdur. Dün ve gece bâ-irâde-i seniyye Mâbeyn'de vükelâ 

ile ayândan ve ricâl-i âlîye ve askeriye ve mülkiyeden bazı zevâtdan mürekkeb bir meclis-i 

fevkalâde in‘ikâd ederek vaz‘-ı siyasî ve askerîmiz hakkında müzâkere ve istişare olundu. 

Şark Ordusu'nun vaz‘-ı hâzırında şimdilik endişe ve telaşı mûceb bir hâl olmayıp ordunun 

bi-lutfihî Teâlâ iade-i intizamıyla tertibât-ı lâzıme ahzına çalışılmakda olduğu dün gece alı-

OSMANLI ORDULARININ DURUMU

THE SITUATION OF THE OTTOMAN ARMIES
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nan telgrafnâme-i devletlerinden anlaşılarak tebşîrât ve mesâ‘î-i aliyyeleri meclisce mûceb-i 

meserret ve keyfiyet derhal atebe-i ulyâya arz edilerek şevket-me’âb efendimizce de müstel-

zim-i mahzûziyet olmuşdur. Çatalca[da] bir hatt-ı müdâfaa te’sisine memur olan Topçu Rıza 

Paşa'nın âcilen sevkine lüzum gösterdiği asker, top, esliha ve mühimmât ve sairenin hemen 

yetişdirilmesi için makamınıza tebligât ve te’kîdât icra olunmuş ve tevessülât-ı lâzımeye ib-

tidâr olunduğu Harbiye müsteşarı paşa tarafından ifade kılınmışdır. Bahr-i Sefîd'de serbest-

ce dolaşmakda ve adalardan ve sevâhilden bazılarına taarruz etmekde olan Yunan sefâin-i 

harbiyesine karşı hemen icra-yı harekâta başlayarak taarruzât-ı vâkı‘anın men‘i ve bahren 

sevkiyâtın te’mini için Donanma-yı Hümâyûn'un nihayet bir haftaya kadar ikmâl-i tamirât 

ve istihzâratı meclis-i mezkûrun cümle-i müzâkerâtından olarak Bahriye Müsteşarı ve Nâzır 

Vekili Rüstem Paşa'ya tenbih edilmiş ve Mesûdiye'nin muhtac olduğu tamîratın o derece mü-

him ve ziyade vakte muhtac olmadığı ahîren tahakkuk ederek tamirine ve diğer sefâin-i har-

biyenin de ihzârına gece gündüz çalışılmakda olduğu ve kruvazör hâline konulacak Bezm-i 

Âlem ile birkaç ufak sefînenin Karadeniz'e tahsisiyle donanmanın bi-inâyetihî Teâlâ karîben 

Bahr-i Sefîd'e hareket edeceği paşa-yı mûmâileyh tarafından bugün ifade olunmuşdur. Bir 

dritnotun mübâyaa ve on gün zarfında teslim edilebileceği Londra Sefâreti'nden bildirilip 

bugün İstanbul'a geleceği anlaşılan Bucknam Paşa'nın vusûlünde bunun mübâyaa ve teslimi 

müzâkere edileceği gibi birkaç destroyerin tedarikine de çalışılmakdadır. El-yevm Süveyş'de 

bulunan altı sefînemizden kâbil-i istifade olanlar var ise onların Bahr-i Ahmer'e tahriki ve 

lâzım gelen tamirât-ı cüz’iyesinin oraca icrası ile donanmanın Bahr-i Sefîd'e azîmetinde bu 

sefînelerin de iltihakı çaresinin düşünülmesi Rüstem Paşa'ya tavsiye edilmişdir. Şimdiki hâl-

de Bahr-i Sefîd'de münâkalât-ı bahriye te’min ve Garb Ordusu kıta‘ât-ı cedîde ile takviye olu-

nuncaya kadar mezkûr ordu kuvâ-yı mevcudesinin kâbil-i müdâfaa birkaç mevki‘e cem‘iyle 

Makedonya cihetinde birkaç Plevne vücuda getirilmesi hatıra gelmekde olduğundan Ali Rıza 

Paşa'nın sâlifü'z-zikr telgrafnâmesine nazaran bu bâbda ve Şark Ordusu bi-mennihî Teâlâ te-

cavüzâta başlayacak tekemmülât ve tertibâtı ahz ile bir muzafferiyet-i kat‘iye istihsâl ve Garb 

Ordusu taarruzâta başlayabilecek kuvveti iktisâb edinceye kadar Makedonya'da temdîd-i 

mukâvemet için ne gibi tedâbîr ve tertibata tevessül olunmak mümkün ve münasib olacağı 

hakkındaki mütâlaât-ı devletleriyle Şark Ordusu'nun ahvâl-i hâzıra-i hakikiyesine ve ne vaz‘ 

olunacağına dair olan müşahedât ve mülâhazât-ı aliyyelerinin bilinmesi ve işin cihet-i siyasi-

yesinin ona göre teemmül ve idare edilmesi Meclis-i Vükelâca münasib görülmüşdür. Bir de 
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orduların kumandanları hakkındaki ihtisasâtın efrâd hatta zâbitânın kuvâ-yı ma‘neviyesine 

olan te’sirât-ı azîmesi muhtac-ı beyân olmamasına ve bidâyeten gösterdiği tereddüd malum-ı 

âlîleri olan Abdullah Paşa'nın uğradığı ârıza-i ahîre maiyyetinin itimad ve irtibatını bittab‘ 

mütezelzil etmiş olacağı gibi Ali Rıza Paşa'nın sevâbıkdaki bazı adem-i muvakkafiyâtından 

dolayı hakkında hüsn-i itimad-perverde etmedikleri anlaşılan maiyyetinin maneviyâtı da Garb 

Ordusu'nun bir muvaffakiyete nâil olamaması sebebiyle muhtac-ı takviye bulunduğu istidlâl 

olunmasına nazaran mezkûr orduların kumandanlıklarına zât-ı devletlerince tensîb olunacak 

ve orduların ma‘neviyâtını takviye ve muvaffakiyâtını bi-avnihî Teâlâ te’min edebilecek baş-

ka birer zâtın tayini yahud münasib ve muktedir bir ikişer zâtın erkân-ı harbiye reisi veya 

muavin sıfatıyla Abdullah ve Ali Rıza Paşalara terfîki hâlen ve maslahatan musîb ve mümkün 

olup olmadığının ve her hâlde orduların kuvâ-yı maneviyesini kemâ-yenbagî takviye etmek 

ve tereddüd ve firara kat‘iyede nihayet vermek için ne gibi tedâbîr-i maddiye ve maneviye 

ittihâzı kâbil olabileceğinin bi'l-etraf teemmülüyle icra-yı icabâtı mütevakkıf-ı re’y-i vâlâları 

olduğunun ilâveten tebliği Meclis-i Vükelâ'nın cümle-i müzâkerâtındandır. Keyfiyetin arîz 

ve amîk teemmül ve tedkikiyle mütâlaât-ı aliyyelerinin bi'l-etraf sür‘at-i mümkine ile iş‘ârı 

mütemennâdır.

BEO, 4140/310493
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28 Ekim / October 1912

Padişah Mehmed Reşad'ın ordu komutanları vasıtasıyla subay ve erlere hitap ederek, devletin 
devamı ve vatanın korunması için ecdada yakışır şekilde cesur ve kahramanca savaşılmasını 
istediğine dair telgrafının Şark ve Garp Orduları Kumandanlıklarına gönderildiği

The telegram sent to the Eastern and the Western Army commanders by the Sultan 
Mehmed Reşad in which he addressed the officers and soldiers by emphasizing that he 
wanted them to fight bravely for the survival of the state  and to live up to their ancestors 
‘reputation

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne
Başkitâbeti

Taraf-ı eşref-i hazret-i Padişahî'den Başkumandan Vekili ve Harbiye Nâzırı Nâzım 

Paşa hazretlerine keşîde olunmak üzere tastîr buyurulan telgrafnâme-i hümâyûn leffen savb-ı 

sâmî-i düstûr-ı efhamîlerine tesyîr kılınmış olmakla emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

17 Zilkade [1]330 / 15 Teşrîn-i Evvel [1]328

Serkâtib-i şehriyârî  
Ali Cevad

***

Şark ve Garb ve Hudud-ı Yunaniyye Orduları Kumandanlıklarına 

Tebliğ Olunmak Üzere Harbiye Nâzırı Nâzım Paşa'ya

Vekilim Harbiye Nâzırımız Nâzım Paşa

Devletimizin şu anda bulunduğu hâlin derece-i ehemmiyeti malumunuzdur. Osmanlı 

Devleti'nin altı yüz senelik şan ve şerefinin ve vatan-ı mukaddesimizin muhafazası ancak or-

dumuzun şecâat ve hamiyetine mevdû‘ ve bütün enzâr-ı cihan ordumuza ma‘tûfdur. Binâena-

PADİŞAHIN SUBAY VE ERLERE HİTABI

THE SULTAN’S MESSAGE TO THE MILITARY 
OFFICERS AND TO THE SOLDIERS
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leyh ordumuzun kuvve-i maneviyesini takviye ile intizamını te’mine ve bi-inâyetillahi Teâlâ 

esbâb-ı muvaffakiyetini istikmâle bütün mevcudiyetinizle sarf-ı mesâî edeceğinizi ümid eyler 

ve bilumum erkân ve ümerâ ve zâbitân ve efrâd-ı askeriyemizin dahi nusret-i Samedâniye'ye 

istinâden şanlı ecdadımızın kahraman evlâdı olduklarını nazar-ı âlemde bir kere daha isbat 

edecek suretde şecâat ve besâlet ve meydan-ı muharebede sebat ve metânet göstermelerini 

hamiyet-i vatan-perverânelerinden intizâr ederim. Cümlenizin her an ve zaman tevfîkanât-ı 

Samedâniye'ye mazhariyetinizi eltâf-ı Sübhâniye'den temenni eylemekteyim.

Mehmed Reşad

MB, 898/112
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29 Ekim / October 1912

Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın cephedeki askerlere hitaben 
yayınladığı beyannamede, vatan topraklarına saldıran düşmana gerekli dersi vermek 
için kahramanca savaşılmasını, din ve devletin selameti, vatanın korunmasının ellerinde 
olduğunu, asla ricat etmemelerini istediğine dair

In the declaration of the Vice‑commander‑in‑Chief and the Minister of Defense Nazım 
Pasha addressing the soldiers at the fronts that he wanted them to fight bravely against the 
enemy attacking the country and to teach them a lesson, the salvation of the religion and 
the country depended on them and their retreat was acceptable on no account

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiyesi

Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbet-i Aliyyesi'ne

Atûfetlü efendim hazretleri

Kıta‘âta ta‘mim edilen beyânnâmenin bir sureti savb-ı âlîlerine irsâl kılınmış olmağla 
ol bâbda emr u irâde efendim hazretlerinindir.

18 Zilkade [1]330 ve 16 Teşrîn-i Evvel [1]328

Başkumandan Vekili  
Birinci Ferîk  

Nâzım

***

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiyesi

Asker[!]
Ecdadımızın kanları bahâsına elde etdikleri aziz ve mukaddes toprağımıza düşmanın 

göz dikerek mal ve canımıza tasallut etmek istemesine Osmanlı kanı ve Hükûmeti tahammül 
edemediğinden devlet muhafaza-i namus ve memleket için avn-i Bârî'ye müsteniden harb 
açtı. Memleketimizin her tarafından silah altına koşup gelen ihtiyât, redîf, müstahfız ve gö-
nüllü efrâd ile ordularımız pek az zamanda hayli büyük bir yekûna bâliğ olmuş ve yekûnu bir 
tarafdan da artmakda bulunmuşdur. Bu hâl şevketlü ve sevgili Padişahımızı memnun etmiş 
ve bütün milletimizi sevindirmiş idi. Avn ü tevfîkan-i Bârî ile düşmanlarımızı az zamanda 
ezmeğe muvaffakiyet haberlerini bekliyorlardı. Lâkin şu son günlerde bazı taraflardan bazı 

HARBİYE NÂZIRININ ORDUYA YÖNELİK BEYANNAMESİ

THE DECLARATION OF THE MINISTER OF DEFENSE 
INTENDED FOR THE ARMY
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kıta‘ât-ı askeriye bilâ-sebeb sebatsızlık göstermişler ve merdâne cenk etmekde olan diğer 
arkadaşlarını düşman ateşi altında yardımsız ve yalnız bırakmışlardır. Bu sebeple Ordu-yı 
Hümâyûn düşman toprağına girmek iktizâ ederken düşmanlarımız bizim toprağımıza girmiş-
lerdir.

Askerler[!]
Bir büyük kıt‘anın bir tarafında muvaffakiyetsizlik olabilir. Böyle bir muvaffakiyet-

sizlik de bütün kıt‘a için mağlubiyet demek değildir. Kıt‘anın diğer tarafında sebat edilirse 
muvaffak olmayanlar da tekrar canlanıp ve imdâd alıp yeniden ve umumî olarak galibiyet 
kazanılabilir. Bazen bütün bir kıt‘a hasbe'l-lüzum geriye çekilebilir. Bu inhizâm demek değil-
dir. Binâenaleyh düşmandan hiçbir vakit yılmamak ve sebatı bozmamak iktizâ eder. Nusret 
Allah'dandır. Lâkin bizim için şartları vardır. O şartların en birincisi de düşmandan kork-
maksızın ve şehid ve mecrûh düşenlere bakmaksızın ateş altında ilerlemek ve ilerilenmediği 
zamanlarda emirsiz geri çekilmeyip yatılan yerde sebat etmek ve nişan alarak tüfenk atmak-
dır. Böyle yapılır ise hiçbir tarafta en küçük bir muvaffakiyetsizlik bile olmaz. Mecrûhlara 
kolaylıkla imdâd etmek ve ileri gidenlere kolaylıkla cephâne ve erzak yetiştirmek de ancak 
bu hâlde mümkün olabilir. Ric‘at edilirse şühedâmız defnolunamaz. Mecrûhlarımız yardım-
sız kalır ve kargaşalıkla cephâne ve erzak da vaktiyle yetiştirilemeyip ordu günlerce aç kalır. 
Lâkin bunların hepsinden sarf-ı nazar, 

Askerler[!]
Siz ufak tefek muvaffakiyetsizliklerle ateş altından kendinizi kurtarmağa ve geri çe-

kilmeğe kalkışırsanız memleketi, hududları kim müdâfaa edecekdir. Din ve devlet nesine 
ve kime dayanacaktır. Hilâfet-i Muazzama-yı İslâmiyye'yi haiz olan şevketlü Padişahımız 
sevgili başkumandanımız efendimiz hazretleri kime güvenecektir. Bugün dört düşman Os-
manlılık'a ve vatan-ı azizimize hücum etmektedir. 

Askerler[!]
Bunları toprağımızdan def‘ edecek sizsiniz. Ba‘dehû düşman toprağına girip Padişahı-

mıza ve milletimize şanlı galibiyetler kazandıracak yine sizsiniz. Ölenlerimiz şehid kalanla-
rımız gazidir. Gazâ Allah yoludur. Ecdadınız eski Osmanlılar düşmanları ya bozar veyahud 
kendileri ölürlerdi. Geri dönmek Osmanlı şiârı değildir. Gayret ve metânet gösterin. Düşmanı 
perişan etmeğe sa’y edin. Din ve devletin selâmeti Padişahımızın muhafaza-i şevketi bu-
gün sizin sebat ve metânetinize mutavakkıfdır. Bütün millet bütün âlem Osmanlı silahlarının 
muvaffakiyâtına intizâr ediyor. Dünya ve ahiretde rezil ve zelîl olmayalım. Huzur-ı Hakka 
yüz karasıyla çıkmayalım. Düşmanlarımız hâlâ korku içindedir. Sizin uğradığınız zahmetler 
onlarda daha ziyade vardır.

Halife-i rûy-ı zemin olan şevketlü Padişahımızla bütün millet size dua etmektedir. Düş-
man üzerine yürüyün. Yürüyemediğiniz yerde âmirlerinizin emrine tabiî olarak sebat edin. 
Her hâlde emirsiz geri dönmeyin. Silah ve cephâne düşman var iken de yok iken de lâzımdır. 
Erkekseniz silahınızın namusunu yerine getirin. Analarımız bizi bugün için doğurmuşdur. 
Padişahımız ve milletimiz bizi bugün için beslemişdir. Sebat etmez isek analarımızın sütü 
Padişahımızın ve milletimizin ekmeği bize haram olur. Cenâb-ı Hakk, Habîb-i Ekremi hür-
metine cümlenizi mansûr ve muzaffer buyursun.

MB, 898/116



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

64



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

241

2 Kasım / November 1912

Balkan Savaşı'nın başında Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunmasından ve 
Balkanlarda statükonun devamından yana karar alan Avrupa Devletlerinin, Osmanlı 
ordusunun savaşlarda yenilmesi üzerine aldıkları karardan vazgeçtikleri, bu yüzden Osmanlı 
ordusunun düşmanlarına karşı dayanması gerektiğine dair

The European countries which had been in favor of keeping the unity of the Ottoman 
lands and the continuation of the status quo in the Balkans in the beginning of the Balkan 
War changed their minds as a result of the Ottoman Army’s defeats and for this reason 
Ottoman soldiers needed to resist against the enemies

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi 
Tarih: 20 Teşrîn-i Evvel [1]328 / 
2 Teşrîn-i Sânî 1912

Sadâret-i Uzmâ'ya

Paris ve Petersburg Sefâret-i Seniyyelerinden alınan iki kıt‘a telgrafnâmelerin tercü-
meleri leffen savb-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine takdim kılındı. Mütâlaalarından malum-ı 
sâmî-i fahîmâneleri olacağı üzere vukuât-ı harbiyenin tarz-ı cereyânı te’siriyle Avrupa'nın 
tamamiyet-i mülkiye-i Osmaniyye'nin ve statükonun muhafaza ve ibkâsı hakkında akdemce 
devletlerce izhâr edilen azm ve niyet el-yevm haleldâr olmuş ve ordu-yı Osmanî'nin meftûr 
olduğu besâlet ve hamâset sayesinde düşmanlarımıza karşı tûl müddet sebat ve mukâvemet 
edeceğimizi isbat edemediğimiz takdirde devletlerin bu nazariye-i cedîdelerini terk etmeleri 
gayr-ı me’mûl bulunmuş olmakla beyne'd-düvel husûle gelen bu temâyülün izâlesine medâr 
olacak tedâbîr-i askeriyenin bir an evvel ve mükemmelen ittihâzı vücûb-ı kat‘îsi kemâl-i 
ehemmiyetle ma‘rûzdur.

HR. SYS, 1968/3

BALKANLARDA STATÜKONUN DEĞİŞMEYECEĞİ 
KARARINDAN CAYILMASI

CHANGE OF THE DECISION ABOUT THE STATUS 
QUO IN THE BALKANS
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Mamuretülaziz Vilayeti'nde ikamet eden askerlikle yükümlü gayrımüslimlerin savaş 
dolayısıyla silah altına alınmaktan korkarak, Karadeniz'deki iskelelerden gizlice Marsilya'ya 
firar ettikleri anlaşıldığından bu gibilerin firarına engel olunması için gereken önlemlerin 
alınmasına dair

The non‑Muslims living in the Harput district who were responsible for military service 
escaped to Marseille via the piers on the Black Sea because they were afraid of being 
conscripted. It was ordered that necessary measures to be taken to prevent such escapes

Telgrafnâme
Mahreci: Mamuretülaziz
Numara: 26566

Dahiliye Nezâreti'ne

Bu vilâyet ahalisinden ve efrâd-ı askeriyeden birçok eşhâsın taht-ı silaha alınmak-

dan tevahhuş ederek Giresun, Samsun ve sair iskelelerden gizlice Marsilya'ya firar etdikleri 

bi't-tahkik anlaşıldığından bu misillü efrâd-ı askeriyenin hemen derdestiyle iadeleri için sevâ-

hil memurîn-i inzibâtiyesinin takayyüdât-ı mütemâdiyede bulunması lüzumunun Trabzon 

Vilâyetiyle sevâhil-i bahriyede bulunan sair iskelelere ta‘mimen tebligât icrası ma‘rûzdur.

16 Teşrîn-i Evvel [1]328

Vali  
Cemal

***

ASKERLİKLE YÜKÜMLÜ GAYR-İ MÜSLİMLERİN FİRARI

DESERTION OF THE NON-MUSLIMS RESPONSIBLE FOR MILITARY SERVICE
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Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Şubesi
Şube: 4
Evrak Numarası: 369
Tarih: 20 Teşrîn-i Evvel [1]328

Telgraf

Trabzon Vilâyetiyle Canik Mutasarrıflığı'na

Zeyl 25 Eylül [1]328

Mamuretülaziz Vilâyeti ahalisinden ve efrâd-ı askeriyeden birçoklarının taht-ı silaha 

alınmamak için gizlice Marsilya'ya firar etmekde oldukları vilâyet-i müşârunileyhden bu kere 

bildirildiğinden firar vuku‘unun men‘ine aid tedâbîrin tamamî-i ittihâz ve ifası ekîden tavsiye 

olunur.

DH. SYS, 112-2/1-2
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2 Kasım / November 1912

Bulgar ordusunun Makedonya'da bulunan kuvvetlerini Trakya'ya naklederek Osmanlı Şark 
Ordusu'na karşı baskıyı artırması üzerine, Lüleburgaz ve Vize hattında tutunamayan Şark 
Ordusu'nun Çatalca hattına çekilmesine karar verildiğine dair

Since the Bulgarian Army increased its press on the Eastern Army by sending its troops 
in Macedonia to Thracian, the army, which could not defend Luleburgaz and Vize, was 
decided to be sent back to Çatalca

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Şifre Kalemi

Çok müsta‘celdir

Başkumandan Vekili Nâzım Paşa Hazretleri’nden gelen şifre telgrafnâme halli

19 Teşrîn-i Evvel [1]328 [1 Kasım 1912] tarihli telgrafnâmeye zeyldir. 

Birinci Şark Ordusu'nun evvelce işgal eylemiş olduğu Karaağaç-Lülebergos hattından 
on beş kilometre kadar geride bir hatta çekilmekde oldukları ve fakat bunda ne dereceye 
kadar muvaffakiyet hâsıl olacağının kesdirilemeyeceği arz olunmuş idi. Fi'l-hakika mezkûr 
ordunun ekser kıta‘ât ve efrâdı mezkûr hatta durmayarak daha gerilere gelmekde oldukları ve 
kolorduların kuvvetleri pek ziyade tenâkıs eylediği ve bu suretle mezkûr ordunun intizamına 
halel geldiği iş‘ârât-ı mahalliyeden anlaşılmışdır. Gerçi Vize havalisindeki İkinci Şark Ordu-
su epeyce ilerlemiş ise de Birinci Ordu'nun ahvâl-i ma‘rûzasına binâen işbu muvaffakiyetden 
istifade imkânı münselib olmuş ve diğer tarafdan da Bulgarların bizim sol cenâhımıza karşı 
sevkiyât-ı askeriye icra etmekde oldukları istihbâr edildiği gibi Seyidler İstasyonu'na kadar 
ilerlemeleri dahi ordunun sol cenâhını tehdid etmekde bulunmuşdur. Bulgarların işbu sev-
kiyât-ı askeriyesi bizim sağ cenâhımız karşısındaki kuvvetlerini ve belki dahil-i memleketden 
getirdikleri ve ez-cümle Makedonya'ya bidâyet-i harbde tertib edip bizim Garb Ordusu'nun 
hemen mefkûd bir hâle gelmesiyle bu tarafa sevk eylemeleri tabiî bulunan kuvvetlerini or-
dumuzun sol cenahında tahşîd eylemekde olduklarını irâe eylemekde bulunmuş idüğünden 
ve Birinci Şark Ordusu'nun ahvâl-i mesrûdesine nazaran böyle hatt-ı ric‘ati üzerine tevcih 
olunacak bir kuvvete mukâvemet edemeyeceği zâhir bulunduğundan ordunun inhizâm veya 
esâretine mahal kalmamak üzere Çatalca hatt-ı müdâfaasına çekilmeğe karar verilerek evâ-
mir-i lâzıme i‘tâ kılınmışdır. Ordunun muntazaman mezkûr Çatalca hattına [çekilmesine] 
muvaffakiyet hâsıl olur ise avn-i inâyet-i Rabbaniye ile bu istihkâmât arkasında muhafaza-i 

ŞARK ORDUSU'NUN ÇATALCA HATTINA ÇEKİLMESİ

THE RETREAT OF EASTERN ARMY TO THE ÇATALCA LINE



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

249

mevki edilmesi mümkün görülmektedir. İşbu ahvâl-i vaziyete nazaran Çatalca hattının mü-
dâfaasında henüz harben dûçâr-ı inhizâm olmamış bir kuvve-i askeriyenin elimizde bulundu-
rulmuş olacağı cihetle bundan bi'l-istifade bu işe devletce bir netice verilmesi menût-ı re’y-i 
sâmî-i fahîmâneleridir.

20 Teşrîn-i Evvel [1]328

Birinci Ferîk  
Nâzım

***

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât 
Kalemi
188

Şark Ordusu'nun ne gibi esbâbdan dolayı Çatalca hatt-ı müdâfaasına çekilmesine ka-
rar verilerek evâmir-i lâzıme i‘tâ kılındığına dair tafsilâtı hâvî Başkumandan Vekili Nâzım 
Paşa hazretlerinden bu gece alınan 20 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli telgrafnâme leffen savb-ı 
atûfîlerine irsâl kılınmış ve bunda bahsolunan evvelki iş‘âr üzerine vaziyet-i askeriyemizin 
mahiyet-i hakikiyesi ve hemen teşebbüsât-ı siyasiye icrası muktezî olup olmadığı Meclis-i 
Vükelâ kararıyla müşârunileyhden telgrafla istîzâh olunub bir saat sonra mezkûr telgrafnâ-
menin Harbiye Nezâreti makamına vürûd eden ve nezâret-i müşârunileyha Müsteşarı Fuad 
Paşa tarafından irâe olunan nüshası meclisde lede'l-kırâ’e suret-i iş‘âra nazaran müşârunileyh 
Nâzım Paşa'nın teklifi vechile bu işe netice verilmesi kesb-i zaruret etdiği anlaşıldığından 
vakit zâyi edilmemek ve maâzallâh daha vahim ahvâle ma‘rûz kalmamak üzere devletlerin 
tavassut-ı fi‘lîde bulunmaları esbâbının istikmâli zımnında icab eden teşebbüsât-ı siyasiyenin 
âcilen icrası meclis-i mezkûr kararıyla Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne havale olunmuş olmakla 
keyfiyetin atebe-i ulyâya arzı mütemennâdır efendim.

22 Zilkade [1]330 ve 20 Teşrîn-i Evvel [1]328

Sadrıazam  
Kâmil

MB, 898/127
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3 Kasım / November 1912

Osmanlı Hükümeti'nin statükonun korunması esası üzerinden yapılacak bir ateşkes 
teklif ettiği, ancak savaştan mümkün olduğunca az zararla çıkmak için ateşkes 
imzalanana kadar orduların düşmana cesaretle karşı koyması gerektiğinin Hariciye 
Nezareti'nden bildirildiğine dair

The report sent from the Ministry of Foreign Affairs informing that the Ottoman 
Government proposed a ceasefire agreement based on keeping the status quo but in 
order to minimize the damages, the army needed to continue to resist against the enemy 
until the agreement was signed

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
Tarih: 21 Teşrîn-i Evvel [1]328

Sadâret'e

Dünkü Meclis-i Vükelâ'da tezekkür ve tensîb kılındığı vechile muhâsamât-ı hâzıranın 
tatili için Hükûmet-i Seniyye'nin statükonun muhafazası esası üzerine Düvel-i Muazzama 
tarafından vuku bulacak tavassutu kabule müheyyâ olduğunu nezdlerinde bulundukları 
devletlere tebliğ eylemeleri zımnında Avrupa'daki büyük elçilerimize suret-i mütercemesi 
leffen takdim kılınan telgrafnâme keşîde edildi. Bundan böyle cereyân edecek müzâkerât-ı 
siyasiyede Hükûmet-i Seniyye'nin hukuk ve müdâfaâtının nazar-ı itibara alınarak müşkilât-ı 
hâzıradan nisbeten cüz’î zararla kurtulabilmesi asâkir-i Osmaniyye'nin Makedonya, Edirne 
ve Çatalca'da düşmana kemâl-i cesaret ve sebat ile mukâvemet eylemelerine mütevakkıf 
bulunduğundan her gûnâ fedakârlığın ihtiyarıyla bu hususun te’mini vücûbu derkâr 
bulunmağla ol bâbda.

HR. SYS, 1968/3

OSMANLI HÜKÛMETİ'NİN ATEŞKES TALEBİ

THE OTTOMAN GOVERNMENT’S DEMAND FOR AN ARMISTICE
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Yunan ordusu karşısında yenilgiye uğrayan Selanik önündeki ordunun firarlar sebebiyle 
morali bozulduğundan savunma hattı kuramadığı, Selanik eşrafının şehrin tahrip edilmemesi 
için bir çare bulunmasını istediklerine dair Selanik Valiliği'nden gönderilen telgraf

The telegram sent by the Governorate of Salonika informing that the army having lost the 
battle against the Greek Army could not establish a defensive line due to the demoralization 
of soldiers caused by the escapes and the people in Salonika demanded a way to be found 
in order to prevent city from being destroyed

Telgrafnâme

Selanik Hükûmet Konağı, saat 2,20 ba‘de'z-zevâl

Bugün ezânî saat dokuzda Sekizinci Kolordu Kumandanı Hasan Tahsin Paşa'dan 

Selanik'e şimendiferle üç çeyrek mesafesi olan Topçu İstasyonu'ndan aldığım bir mektubda 

mevki kumandanıyla Erkân-ı Harb Ziya ve Âgâh Beyleri alarak âcilen Topçu İstasyonu'na 

azîmet olunması iş‘âr olunduğundan derhal azîmet ve müşârunileyh ile mülâkât olundu. 

Ordu-yı Osmanî'nin Yenice cihetindeki muharebede muvaffakiyetsizlik zuhuruna mebnî 

Topçu İstasyonu'na çekilmeğe mecbur kaldığını ve düşmanı oradan müdâfaa edecekse de 

redîf kıta‘atının firar etmesi ordunun kuvve-i ma‘neviyesi kırıldığından hüsn-i neticeden 

ümidvâr olmadığını işrâb etdi. Vardar ve Karesihan Köprülerine tahrib için bazı levâzım 

istediğinden bunlar da gönderildi. Avdetden sonra Selanik eşraf ve ulemâsı hükûmete 

gelerek müşârunileyhin muvaffak olması eltâf-ı İlâhiyyeden müsted‘a ise de şâyed muvaffak 

olamazsa düşmanın Selanik'e gelmesi[ne] bir mâni kalmayacağı cihetle ne suretle hareket 

olunacağı ve şehrin dûçâr-ı harabî olmaması ve çoluk çocuk da ayak altında kalmaması 

zımnında Bâbıâlice bir hatt-ı hareket tayin olunmasını kemâl-i teessürle beyân eylediklerine 

ve fi'l-hakika maâzallâh ordu bi'l-muharebe muvaffak olamazsa Selanikce müdâfaaya imkân 

görülemediğinden bu bâbda ne vechile hareket olunmak lâzım geleceğinin şimdi iş‘ârı 

müsterhamdır.

21 Teşrîn-i Evvel [1]328

Vali  
Nâzım 

***

SELANİK ŞEHRİNİN TAHRİPTEN KORUNMASI TALEBİ

THE DEMAND FOR PREVENTING SALONIKA FROM BEING DESTROYED
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Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 21 Teşrîn-i Evvel [1]328

İfade

Selanik Valisi Nâzım Paşa Hazretleri’ne 

Mümkün mertebe mukâvemet ediniz, bu tarafda dahi gerçi Edirne Kalesi mukâvemet 

etmekde ise de düşman orayı bırakıp İstanbul'a doğru ilerlemekde olduğundan Ordu-yı 

Hümâyûn bulunduğu mevkiden düşmana mukâvemet etmekle beraber Çatalca'ya dönmek 

üzeredir. Şu hâl ve mevkide bundan ziyade a‘dâ ile uğraşmakda bir hüsn-i netice muhtemel 

olmamasına mebnî muharebeye nihayet verilmek için bu gece Düvel-i Muazzama'ya 

müracaat olundu. Şu birkaç gün içinde devletler[ce] vasıtaya[vasıta-i] mütârekeye karar 

verileceğinden oraca askerin hâlet-i rûhiyesi muhafaza olunarak mukâvemete itina olunması 

himmetlerinizden muntazırdır.

BEO, 4110/308225



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

69



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS



258

OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

4 Kasım / November 1912

Şark Ordusu'nun ihtiyacı olan ekmeğin İstanbul'dan sağlanmasının talep edilmesi üzerine, 
İstanbul'daki fırınların günlük üretim kapasitelerini artırarak, ahaliye ekmek sıkıntısı 
çektirmeden askerin ekmeğinin tedarikine çalışmasına dair İstanbul Şehreminine uyarıda 
bulunulduğu

The warning sent to the mayor of Istanbul ordering that in order to supply the Eastern 
Army’s need of bread without causing any bread shortage in Istanbul, the bakers of the 
city needed to increase their production capacity

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Tahrirât Kalemi

Gayet müsta‘celdir

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Edirne ile Dersaâdet arasında tevâlî-i sevkiyât ve nakliyât-ı askeriyeden dolayı husûle 

gelen izdihamı tahfif ve trenlerin seyr ü hareketini tanzim edebilmek için Başkumandanlık 

Vekâlet-i Celîlesi'nden vuku bulan emr u iş‘âra mebnî kırk sekiz saatden beri şimendifer 

nakliyâtı tatil edilmiş idi. Bu yüzden Şark Ordu-yı Hümâyûnu'nun idaresine muktezî erzak ve 

sair me’kûlâtın sevkiyât ve irsâlâtı dahi bittab‘ dûçâr-ı tatil olmuş ve mahallince idare ve iâşe 

keyfiyeti darlaşmış olduğundan külliyetli mikdarda ekmek yetişdirilmesi vekâlet-i müşâruni-

leyhâdan emr u iş‘âr kılınmış ve taleb olunan mikdarda ekmeğin cihet-i askeriyece mevcud 

olan vesâit-i tabhiye ile tedarik ve istihzârı mümkün olamayacağına mebnî bi'z-zarure cihet-i 

askeriyece taraf taraf memurlar tayin ve i‘zâm edilerek İstanbul'da mevcud fırınlardaki ek-

meğin ahz ve mübâyaası kararlaşdırılmış olduğundan yarınki gün şehrin ekmek ihtiyacı bazı 

mertebe sektedâr olacağı derkâr olup maamâfih bu muamele yalnız bir güne mahsus olup ey-

yâm-ı saireye şümûlü olmayacağı ve ahalice başka suretle telakki edilmemesi lâzım geleceği 

hakkında matbûât ile ilân edilmesi münasib mütâlaa kılınmakda ise de icra-yı icabı menût-ı 

irâde-i aliyye-i dâver-i ekremîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

21 Zilkade [1]330 ve 19 Teşrîn-i Evvel [1]328

Harbiye Nâzırı Vekili Müsteşar  
[İmza]

***

ŞARK ORDUSU'NUN EKMEK İHTİYACI

THE NEED FOR BREAD OF THE EASTERN ARMY
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Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Tarih: 24 Zilkade [1]330 /
22 Teşrîn-i Evvel [1]328

Elden

Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'ne

19 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli tezkire-i aliyyelerine cevabdır. 

Şehremaneti'nden icab eden memurlar celb edilerek Şark Ordusu için lüzum görülen 

ekmeğin Dersaâdet ahalisinin ihtiyacatını tazyik etmemek ve her fırından mikdar-ı mu‘ay-

yenden fazla ekmek çıkartdırılmak üzere tedarik ve i‘tâsının taht-ı te’mine alınması tenbih 

olunmuş ve takibât-ı mütemâdiyede bulunularak ihtiyacât-ı umumiye ve askeriyenin tama-

men te’mini esbâbının istikmâli zımnında Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne de tebligât icra edil-

mişdir.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Şark Ordusu için mikdar-ı kâfî ekmek yetişdirilmesi Başkumandanlık Vekâleti'nden 

iş‘âr olunduğundan ve taleb olunan mikdarda ekmeğin cihet-i askeriyece mevcud vesâit-i 

tabhiye ile tedarik ve istihzârı mümkün olamayacağından bahisle cihet-i askeriyece taraf taraf 

memurlar tayin edilerek İstanbul'da mevcud fırınlardaki ekmeğin ahz ve mübâyaa olunacağı 

Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'nden bildirilmiş ve Şehremaneti'nden memurîn-i lâzıme 

celbiyle ordu için lüzum görülen ekmeğin Dersaâdet ahalisinin ihtiyacâtını tazyik etmemek 

ve her fırından mikdar-ı mu‘ayyenden fazla ekmek çıkartdırılmak üzere tedarik ve i‘tâsının 

taht-ı te’mine alınması tenbih edilmiş olmakla nezâret-i celîlelerince de takibât-ı mütemâdi-

yede bulunularak ihtiyacât-ı umumiye ve askeriyenin tamamen te’mini esbâbının istikmâline 

himmet.

BEO, 4108/308067
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4 Kasım / November 1912

Çatalca'daki ordunun moralini yükseltmek, şevkini artırmak için padişah adına, Veliaht 
Yusuf İzzeddin ve Şehzade Ziyaeddin Efendiler ile eski sadrazam Gazi Ahmed Muhtar 
Paşa'nın savaş alanını ziyaret etmelerine dair

The Crown‑Prince Yusuf Izaeddin, the Prince Ziyaeddin and the former prime minister 
Ghazi Ahmed Muhtar Pasha’s visit to the battlefield in Çatalca on behalf of the Sultan, in 
order to improve the moral of the army

Bâb-ı Âlî 
Meclis-i Mahsus
2130

Başkumandan Vekili Nâzım Paşa'nın taraf-ı Sadâret'den arz ve takdim olunan 
telgrafnâmesinde muharrer olduğu üzere Şark Ordumuzun sol cenâhı ihâta tehlikesine ma‘rûz 
olmasından dolayı ordunun Çatalca hatt-ı müdâfaasına çekilmesi zımnında müşârunileyh 
Nâzım Paşa tarafından emir verildiği anlaşılmasına nazaran ordunun tezyid-i şevk ve gayreti 
için taraf-ı eşref-i hazret-i Padişahî'den devletlü necâbetlü Yusuf İzzeddin Efendi hazretlerinin 
Çatalca'ya kadar azîmet ve icab eden mevâki‘-i askeriyeyi teftiş ve ziyaret ile ertesi gün 
avdet etmeleri ve müşârunileyh hazretlerine Sadr-ı sâbık Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın terfîki 
merhûn-ı müsaade-i seniyye-i cenâb-ı cihan-bânî bulunduğu tezekkür kılınmış olmakla 
kâtıbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.

23 Zilkade [1]330 / 21 Teşrîn-i Evvel [1]328

Sadrıazam 
Kâmil

Şeyhülislâm 
Mehmed Cemaleddin

Harbiye Nâzırı Nâzım Paşa 
Mevki-i harbde

Dahiliye Nâzırı  
Reşid

Adliye Nâzırı ve Şûra-yı Devlet 
Reisi vekili 

Arif Hikmet

Hariciye Nâzırı 
Gabriel

Bahriye Nâzırı Vekili  
Salih Paşa 

Mevki-i harbde

Maârif Nâzırı 
Mehmed Şerif

Evkâf-ı hümâyûn Nâzırı 
Mehmed Ziya

Ticaret ve Ziraat Nâzırı 
Mustafa Reşid

Maliye Nâzırı 
Abdurrahman

Nâfia Nâzırı 
Ziya

Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı 
Musurus

***

ÇATALCA'DAKİ ORDUNUN MORALİ

THE MORALE OF THE ARMY IN ÇATALCA
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Numara 184

Sadâret-i Uzmâ'ya

Ordu-yı Hümâyûn'un tezyid-i şevk ve gayreti için taraf-ı eşref-i Padişahî'den Veliahd-ı 

Saltanat devletlü necâbetlü Yusuf İzzeddin Efendi hazretlerinin Sadr-ı sâbık Gazi Ahmed 

Muhtar Paşa hazretleriyle birlikte Çatalca'ya kadar azîmet ve icab eden mevâki‘-i askeriyeyi 

teftiş ve ziyaret ederek ertesi günü avdet eylemeleri istîzânını mutazammın Meclis-i 

Mahsus-ı Vükelâca kaleme alınan 21 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli ve iki bin yüz otuz 

numaralı mazbata lede'l-arz mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i tâc-dârî şeref-sâdır olmuş 

ve veliahd-ı müşârunileyh hazretleriyle beraber necl-i necib-i cenâb-ı şehriyârî devletlü 

necâbetlü Ziyadeddin Efendi hazretlerinin dahi mahall-i mezkûreye azîmetleri tensîb ve 

fermân buyurulmuş ve müşârunileyhimâ hazerâtına tebliğ-i keyfiyet edilerek kendileri bu 

akşam müheyyâ-yı azîmet bulunmuş olmağla ol bâbda.

24 Zilkade [1]330 / 22 Teşrîn-i Evvel [1]328

MB. İ, 164/26



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

71



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

265

5 Kasım / November 1912

Bulgar ordusunun Sofya‑Edirne hattında sevkiyat yaptığı, gerileyen sol kanatlarını takviye 
için Bulgar Batı Ordusu'nun Kırklareli bölgesine nakledildiği öğrenildiğinden, Osmanlı 
Vardar Ordusu'nun zayıflayan Bulgar cephesine saldırıda bulunmasının Başkumandanlık'a 
bildirildiği

The Supreme Military Command was informed that because the Bulgarian army was 
dispatching between Sofia and Edirne and they transported the Bulgarian West Army to 
Kırklareli region in order to strengthen their weakened left side troop, the Ottoman army 
in Vardar needed to attack the weakened Bulgarian troops

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Tarih: 23 Teşrîn-i Evvel [1]328

Şifre, gayet müsta‘celdir

Başkumandan Vekili Nâzım Paşa Hazretleri’ne

Taraf-ı âlîlerine âcilen tebliğ olunmak üzere Bükreş Sefâreti'nden Hariciye Nezâre-

ti'ne gelen telgrafnâmede Romanya Erkân-ı Harb Dairesi'ne şimdi vâsıl olan malumâta göre 

Bulgarların Sofya-Edirne hattı üzerinde sevkiyât-ı mütevâliyede bulunmakda oldukları ve 

Bulgar ordusunun sol cenâhının Kırkkilise'ye ric‘atinden dolayı Köstendil'den ilerlemekde 

olan Bulgar Garb Ordusu'nun Kırkkilise'nin şimâlinde bulunan Bulgar kuvâ-yı askeriyesini 

takviye için ale'l-acele Edirne üzerine sevk edildiği zannolunduğu ve bundan Sofya'nın cenû-

bundaki düşman kuvvetine târî olan za‘fdan bi'l-istifade bizim Vardar Ordumuzun dakika fevt 

etmeyerek bütün kuvvetiyle Sofya'ya doğru ilerlemesi mehâfil-i askeriyece münasib addo-

lunduğu ve Bulgaristan'ın bahsolunan Garb Ordusu'nun kumandanı Kutinçef'in Şark Ordusu 

Karargâh-ı Umumîsi'ne dahil olduğu ve bu karargâh-ı umumînin yeniden Stara Zagora'ya 

çekildiği rivayet edildiği beyân olunmasına nazaran cihet-i askeriyece ne yapılmak muktezî 

ise icabının bilâ-ifâte-i vakt icrası ve Bâbıâli'ye de iktizâ eden malumâtın inbâsı.

BEO, 4110/308234

BULGAR ORDUSU'NUN DOĞU TRAKYA'DA YIĞINAĞI

THE BUILDUP OF THE BULGARIAN ARMY IN EASTERN THRACE
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5 Kasım / November 1912

Osmanlı Devleti'nin Balkan Devletleri karşısında aldığı ağır yenilginin Avusturya'nın 
bölgedeki siyasî emellerini yıktığı, Avusturya'nın bu savaştan en az zararla çıkmak için 
Sırbistan ve Yunanistan'a yakın durup Bulgaristan ile aralarını açmaya çalışarak iki yüzlü bir 
siyaset takip etmekte olduğuna dair Peşte başşehbenderinin raporu

The report from the Consulate of Peshte informing that the terrible defeat of the Ottoman 
Empire against the Balkan states had destroyed political aims of Austria in the region. 
Austria was trying to follow a hypocrite policy by standing next to Serbia and Greece but 
trying to set Bulgaria against them in order to minimize its damages from the war

Peşte Başşehbenderliği
Aded Umumî 8490
Hususî 164

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı acizânemdir
İslav istilasının önüne geçemeyen kuvve-i Osmaniyye'nin bugünkü mevkii bütün Avru-

pa'yı ve bilhassa Avusturya'yı şaşırtmış ve âmâl-i siyasiyesini perişan etmişdir. Şimdiye kadar 
iki taraflı bir diplomasi mesleği takib eden hem kurdu hem çobanı memnun etmek isteyen 
Avusturya iki hedefin hiçbirinde isabet edemediğini anlamışdır. Bize karşı öteden beri gizli 
gizli hayırhâh bulunmağa çalışırken diğer tarafdan tebaasının ekseriyetini teşkil eden İslavla-
rı gücendirmemek için Balkan Hükûmetlerini okşamakdan çekinmemişdir. Çünkü Avusturya 
cidden İslavlardan korkuyor. Çünkü Avusturya'nın kırk altı milyon nüfusunun yirmi dört mil-
yonu İslavdır. Ancak on bir milyonu Alman, sekiz buçuk milyonu Macardır. Bu yirmi dört 
milyon İslavdan pek azını teşkil eden ancak Polonyalılardır ki Rusya'dan biraz nefret ederler. 
Şimdiye kadar Avusturya-Macaristan'ın sebeb-i mevcudiyeti ve kuvveti Rusya'da evvelâ is-
tibdâdın hüküm-fermâ olmasından sâniyen Avusturya'daki İslavların yüzde yetmişi Katolik 
bulunmalarından münba‘is idi. Bugünkü hiss-i milliyet, itikâd-ı dinîye galebe etmişdir, bugün 
Rusya'da dahi bir hürriyet-i idare, bir duma teşekkül eylemişdir, artık İslavlar arasında mez-
heb ihtilâfı kalkmış yerine milliyet ittihâdı hissi gelmişdir. Bu temâyül-i tabiî karşısında kalan 
Avusturya-Macaristan Hükûmeti için şanssız fakat nâçâr bir tahavvül-i meslek ihtiyar etmek 
lâzım gelmişdir. O tahavvül de Habsburg Hükûmeti'ni bir İslav Hükûmeti yerine koymakdır. 
Bugün çaresiz Avusturya kendisini bir İslav Hükûmeti addetmeğe mecbur olmuşdur ve Ma-
caristan da ümitsizlikden bu kisveyi giymişdir. Çünkü Avusturya-Macaristan'da en zengin 
ve en müterakki millet İslavlar ve bilhassa Çehlerdir. Buhrân-ı hâzır hasebiyle yirmi günden 
beri İslav olmayan Alman ve Macarlar da Rusya'ya ilân-ı harb etmek için büyük bir meyelân 
görüldüğü hâlde Avusturya Hükûmeti birdenbire tahvîl-i lisan ederek Taşlıca ve Yenipazar 

OSMANLI DEVLETİ'NİN MAĞLUBİYETİ ÜZERİNE 
AVUSTURYA'NIN SİYASÎ BEKLENTİLERİ

POLITICAL EXPECTATIONS OF AUSTRIA AFTER 
THE DEFEAT OF THE OTTOMAN STATE
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sancakları hakkındaki mukarrerâtını bile ileri götürmekden çekinmişdir. Hatta korkmuşdur. 
Çünkü Rusya ile muharebe etdiği gün Habsburg Hükûmeti târumâr olmuş demekdir. Buranın 
en büyük ve mühim Macar gazetesi olan "Budapeşti Hirlap" cerîdesinin başmuharriri ayân 
azâsından Mösyö Rakoşi [Rakosi] bendenize dedi ki: "Avusturya bir milliyet politikası takib 
etmez; eğer milliyet politikası takib edecek olsa İslav politikası takibinde muztar kalacakdır. 
Avusturya-Macaristan'ın bir politikası vardır. O da "Politik de la dynastie" dir. Mösyö Rako-
şi'nin [Rakosi] indî bir isim verdiği bu politika bugün ister istemez İslav politikası olmuşdur. 
Bunun içindir ki Balkanlarda muharebeden evvel statükonun muhafazası şart olduğunu ilk 
evvel öne süren Avusturya-Macaristan, bizim mağlubiyetimizle beraber statükonun muhafa-
zası kâbil olmadığını en önce gazeteleri ile ifşâ etmekden çekinmemişdir. Bu da dolayısıyla 
menfaatine mugayir olduğu hâlde İslavlara yaranmak emrinde bu fedakârlığa katlanmışdır. 
Aksi takdirde kendi mevcudiyeti tehdid altına girmek üzere idi. 

Esasen Avusturya kuvveti ile değil, intizam-ı idaresi, yumuşak siyaseti, mütehavvil 
siyaseti sayesinde bekâ bulmaktadır. Bu cihetle bizim için Avusturya kuvvetine güvenmekte 
hiçbir fâide yokdur. Avusturya siyaseti bundan böyle daima iki yüzlü kalacakdır. Hudud kom-
şuluğunu gâib etdiğimiz dakika o da Selanik'i gâib etmiş addolunacağından tevsî‘-i memle-
ket mülâhazasından ziyade ba‘demâ mevcudiyet-i siyasiyesinin muhafazasına çalışacakdır. 
İtalya'nın Arnavudluk âmâlini düşünemeyecek derece, bu sırada yorgun ve Avusturya'nın, 
şimâlî Katolik Arnavudların himayesini kaâle almayacak mertebe ürkek bulunmaları ittifak-ı 
müsellesi gereği gibi zayıflatmış ve zaten ticaret ve nasihatdan başka kendisinden bir fâide 
me’mûl olmayan Almanya'yı seyirci mevkiinde bırakmışdır. 

Elden giden memleketimizin bir mikdarını muhafaza ve âtîmizi te’min zımnında Bal-
kan Hükûmetleri aralarına bir rekabet sokmak için bize daima en az zararı dokunacak olan 
Sırbistan'a ve belki Yunanistan'a biraz fazla menfaat te’min eyleyerek Bulgaristan ile aralarını 
açmak, biraz güç maslahat olmakla beraber, muvâfık olabileceği zann-ı kemterîsindeyim. 
Esasen bu bedbaht harb ittifak-ı müselles ile itilaf-ı müsellesin bir çarpışması demek olup 
bizimle beraber bu muharebe neticesinde ittifak-ı müsellesin mevkii dahi Avrupa'da tezelzüle 
uğramış olduğundan bunu teferrüs eden Avusturya Hükûmeti nâçâr önüne geçemediği vukuât 
ile beraber gitmeğe mecbur olmuş ve bunu bu akşam Mösyö Berhtold [Berchtold] delegasyon 
meclisindeki beyânnâmesinde Balkan İslav Hükûmetleriyle dost bulunulacağını ve statükoya 
riâyet artık kâbil olamayacağını ilân etmekle izhâr etmişdir. Bu cihetle eli bağlı kaldığından 
dolayı baş eğmeğe mecbur kalan Avusturya'nın müttefiki olan Almanya dahi Avrupa'da tek 
başına kalmışdır. İtilâf-ı müsellesin dahi istediği bu olduğu Mösyö Puvankare'nin [Poinca-
re] Balkanlar hakkındaki merhametsizce tekliflerinden anlaşılmaktadır. İngiltere Hükûmeti 
ise Hindistan'daki Müslümanların pek de riâyet edilmeyen hatırları için bizleri himaye mi 
yoksa ızrâr mı etmek menfaatine daha muvâfık olacağını kesdirmek güç değildir. Bu cihet-
le Balkan Hükûmetleriyle doğrudan doğruya pazarlığa girişmek hususunda nazar-ı dikkat-i 
cenâb-ı nezâret-penâhîlerini celbe cür’et eyler isem de her hâlde emr u fermân hazret-i men 
lehü'l-emrindir.

5 Teşrîn-i Sânî [1]912
Peşte Başşehbenderi  

Ahmed Hikmet
HR. SYS, 2078/4_15, 16
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6 Kasım / November 1912

Ateşkes imzalanması için aracılıklarına başvurulan Büyük Devletlerin, Balkanlarda artık eski 
statükonun devamının mümkün olmadığı, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'yi kaybettiği görüşünde 
oldukları ve bir tehlike halinde hükümetin İstanbul'da kalarak sadece padişahın Anadolu 
yakasına geçirilmesine dair Paris, Londra, Petersburg ve Berlin sefirlerinden alınan raporlar

The reports received from the ambassadors of Paris, London, Petersburg and Berlin informing 
that great powers which were appealed for a ceasefire thought that the continuation of the 
status quo ante‑bellum in the Balkans was not possible and that the Ottoman Empire had lost 
Rumelia and that in case of a danger, only the Sultan needed to move to the Anatolia, the 
cabinet needed to stay in Istanbul

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
24371/1135
Tarih: 24 Teşrîn-i Evvel [1]328 / 
6 Teşrîn-i Sânî [1]912

Sadâret'e

21 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli ve 1123 hususî numaralı tezkire-i acizîde arz edilmiş 

olduğu vechile Meclis-i Vükelâ'da ittihâz edilen karar mûcebince muhâsamât-ı hâzıranın ta-

tili için Hükûmet-i Seniyye'nin statükonun muhafazası esası üzerine vuku bulacak tavassutu 

kabule müheyyâ olduğunu Düvel-i Muazzama'ya bildirmeleri zımnında süferâmıza talimât-ı 

lâzıme verilmiş ve müteâkiben Başkumandan Vekili Nâzım Paşa hazretlerinden vârid olan 

21 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli telgrafnâmesi harbe nihayet verilmek üzere "icab eden te-

şebbüsât-ı siyasiyenin bilâ-ifâte-i vakit icrası lâzımdır" denilmesi üzerine Düvel-i Muazza-

ma'nın tesrî‘-i tavassut ile tatil-i muhâsamât edilmesi ve bir de Bulgar ordusunun İstanbul'a 

duhûlüne meydan verilmemesi zımnında yine Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ kararıyla süferâ-

mıza müsâra‘âten tebligât icra edilmiş ve bu tavassut hususunda Düvel-i Muazzama Fransa 

Hükûmeti'ni tevkîl etmiş olduğundan dolayı buradaki Fransa sefirine dahi müracaat ve diğer 

sefirlere de malumât verilerek muâvenetleri taleb olunmuş idi.

BALKAN STATÜKOSUNUN DEVAMININ MÜMKÜN OLMADIĞI GÖRÜŞÜ

THE OPINION CONCERNING IMPOSSIBILITY OF 
CONTINUATION OF THE BALKAN STATUS QUO
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Paris sefirimizden cevaben vârid olan telgrafnâmede Fransa Reis-i Nuzzâr ve Hariciye 

Nâzırı Mösyö Puvankare [Poincare]'nin istediğimiz şekil ve suretde müdahalenin gayr-ı kâbil 

olduğunu ve muhâribler beyninde muhâsamatın terki ve şerâit-i sulhiyenin tayini zımnında 

tarafımızdan vâki olacak tavassut talebini nazar-ı itibara alabileceğini ifade eylediği bildiril-

mesi üzerine nâzır-ı müşârunileyhin teklifi ve Meclis-i Vükelâ'nın tensîbi vechile "Hükûmet-i 

Seniyye'nin muhâsamata derhal nihayet verilmek ve şerâit-i sulhiye tayin edilmek üzere Dü-

vel-i Muazzama'nın tavassut-ı müştereklerini taleb etdiği mukarrerdir" meâlinde Paris sefiri-

mize cevab yazıldığı gibi buradaki Fransız sefiri Mösyö Bompar'a da tebligât icra edilmiş ve 

işbu cevab diğer büyükelçilerimize de ta‘mimen bildirilmişdir.

Evvelce verilmiş olan talimât üzerine sair süferâmızdan vârid olan cevablardan Düvel-i 

Muazzama'nın tavassuta müheyyâ oldukları ve ancak bazı mütâlaâtda bulundukları anlaşıl-

mışdır. Şöyle ki İngiltere Hariciye Nâzırı Sir Edward Grey müzâkerât-ı sulhiyenin karar-

laşdırılmasından evvel bir mütâreke akdine lüzum olmadığı ve bu ise tarafeynin meydan-ı 

harbe kuvve-i muâvene göndermemeği taahhüd eylemesi ile kâbil olabileceği fikr-i zâtîsini 

dermiyân eylemişdir.

Rusya Hariciye Nâzırı Mösyö Sazanof ise Bulgaristan Hükûmeti'nin Edirne'nin tesli-

minden evvel musâlahaya girişmemek fikrinde olduğunu ve Bulgarlara söz anlatmak müm-

kün olup olmayacağı meşkûk bulunduğunu ve Makedonya'nın muhâsımîn beyninde taksimi 

ile Arnavudluk'da taht-ı hâkimiyet-i hazret-i Padişahî'de bir muhtâriyet-i idare te’sis olunabi-

leceğini ihsâs etmiş ve ifadât-ı vâkı‘anın ehemmiyetine mebnî mezkûr telgrafnâmenin tercü-

mesi leffen takdim kılınmışdır.

Berlin sefirimiz ise askerin kuvve-i ma‘neviyesini a‘lâ ile Çatalca'da bir müddet mukâ-

vemet kifâyet edeceği ve bir tehlike-i hakikiye muvâcehesinde Hükûmet-i Seniyye'nin Der-

saâdet'i terk etmesi caiz olmayıp olsa olsa zât-ı şahanenin Anadolu yakasına geçebileceği 

fikrini dermiyân etmişdir.

Düvel-i Muazzama hariciye nâzırlarının ifadâtına ve buradaki sefirlerin tarz-ı mütâ-

laalarına nazaran Düvel-i Muazzama'nın ilân-ı harbden mukaddem vuku bulan beyânâtları 

hilâfına olarak muhâsımlarımızın havali-i mezkûreyi işgalinden dolayı Balkanlarda statüko-

nun muhafazası artık mümkün olamayacağı fikrinde bulundukları ve Avrupa-yı Osmanî'nin 

kâmilen değilse bile kısm-ı azâmının muhâsımlarımız beyninde taksimi ihtimalini müsteb‘id 
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görmedikleri istidlâl olunmakda ve bu işden mümkün mertebe az zararla kurtulabilmek ise 

ancak Çatalca hatt-ı müdâfaasında ve Edirne mevki‘-i müstahkeminde mukâvemet ederek 

düşmanımızı hiç olmazsa gereği gibi yorup müsâlahaya imâle suretiyle kâbil olabileceğinden 

bu cihetlerin suret-i mahsusada Başkumandan Vekili Nâzım Paşa hazretlerine tebliği ve bu 

hatt-ı müdâfaanın gerek berren ve gerek bahren metin ve devamlı suretde müdâfaası zımnın-

da buraca dahi ma‘nen ve maddeden son derece sürat ve faâliyetle vesâit-i lâzımenin ihzârı 

derece-i vücûbda olduğu derkâr olmağla ol bâbda.

HR. SYS, 1968/3
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Çatalca hattının müdafaasına denizden yardımcı olmak için Marmara ve Karadeniz sahillerine 
savaş gemisi gönderilmesi, Çatalca'da toplanan ordunun moralini yükseltmek için hatiplik 
yönü kuvvetli alimlerin cepheye gönderilerek askerlere nasihatta bulunulmasına dair 
Meclis‑i Vükela'da karar alındığı

The decision of the Cabinet ordering that warships needed to be sent to the Marmara and 
Black Sea coasts in order to defend Çatalca region from the sea and wise men that were 
good at oratory needed to be sent to the battlefield in order to improve the moral of the 
army by giving the soldiers advice

Bâb-ı Âlî 
Daire-i Sadâret
Şifre Kalemi

Hadımköyü'nden vârid olan şifre telgrafnâme hallidir

Askerin takviye-i ma‘neviyatı için ulemâ i‘zâmı münasib ve fakat makam-ı Meşihatca 
hüsn-i intihâblarına itina olunması lâzımdır. Ordu henüz ictimâ‘ını ikmâl etmediği cihetle 
bunların ne zaman ve nerelere gönderilmeleri münasib olacağı taraf-ı acizîden ayrıca arz 
olunacakdır, fermân.

24 Teşrîn-i Evvel [1]328

Başkumandan Vekili  
Birinci Ferîk  

Nâzım 

***

Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi
Tarih: 27 Zilkade [1]330 /
25 Teşrîn-i Evvel [1]328

Elden

Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'ne

Vaziyet-i hâzıra-i askeriye hakkında Başkumandan Vekili Nâzım Paşa hazretlerin-
den vârid olan tahrirât ile Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden gelen tezkire ve melfûfu üzerine 

ÇATALCA'DAKİ ORDUNUN MORALİNİN YÜKSELTİLMESİ

UPLIFTING THE MORALE OF THE ARMY IN ÇATALCA



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

279

erkân ve ümerâ-yı askeriyeden Bâbıâli'ye davet edilen zevât hâzır oldukları hâlde Meclis-i 
Vükelâ'da cereyân eden müzâkerâtı mutazammın kaleme alınan zabıtnâmenin suret-i mu-
saddakası leffen taraf-ı vâlâlarına isrâ ve vekil-i müşârunileyhle Bahriye Nezâreti Vekâlet-i 
Aliyyesi'ne ve taraf-ı âlî-i Meşihat-penâhîye tebligât-ı lâzıme icra kılınmış olmakla mezkûr 
zabıtnâmede muharrer tedâbîrden cihet-i askeriyeye ta‘alluk edenlerin Meclis-i Vükelâca bu-
gün müzâkere olunduğu vech ile kemâl-i itina ve müsâra‘ât ile tamamen mevki‘-i icraya vaz‘ı 
esbâbının istikmâline himmet.

Bahriye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'ne

Çatalca hatt-ı müdâfaasının takviyesi için Çatalca'nın Karadeniz ve Marmara sahilleri-
ne sefâin-i harbiye ikamesiyle Ordu-yı Hümâyûn'a bahren dahi muâvenet-i lâzımenin icrası 
erkân ve ümerâ-yı askeriyeden Bâbıâli'ye davet olunan zevât hâzır oldukları hâlde Meclis-i 
Vükelâca ittihâz olunan karar icabından bulunmuş ve Başkumandan Vekili Nâzım Paşa haz-
retleriyle Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'ne de tebligât icra olunmuş olmakla müşâruni-
leyh Nâzım Paşa ile serî‘an bi'l-muhabere iktizâsının bilâ-te‘ehhur inbâsına himmet.

Taraf-ı Âlî-i Hazret-i Meşihat-penâhî'ye

Çatalca'da ictimâ etmekde bulunan ordu-yı Osmanî'nin takviye-i ma‘neviyâtı için 
nutûk ve efrâdın ahvâl-i rûhiyesine vâkıf ve nâfiz ulemâdan lâ-ekal yüz kadar zâtın serî‘an 
i‘zâmıyla efrâda anlayacakları lisan ile nesâyih-i müessire ifası erkân ve ümerâ-yı askeri-
yeden Bâbıâli'ye davet olunan zevât hâzır oldukları hâlde Meclis-i Vükelâca ittihâz olunan 
karar icabından bulunmuş ve Başkumandan Vekili Nâzım Paşa hazretleriyle Harbiye Nezâreti 
Vekâlet-i Aliyyesi'ne de tebligât ifa olunmuş olmakla icabının bir an evvel ifası mütevakkıf-ı 
himem-i aliyye-i Meşihat-penâhîleridir. Ol bâbda.

BEO, 4410/308206
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Savaşın başından itibaren Edirne Kalesi ve civarında yapılmış olan muharebeler ve alınan 
tertibatı bildirip, Kale Komutanı Şükrü Paşa'nın vatanın müdafaası uğrunda bütün askerleriyle 
beraber hayatı hiçe sayıp gayret edeceklerini beyan ettiğine dair Edirne valisinin raporu

The report by the Governor of Edirne giving information about the battles and the 
measures taken at the Edirne Castle and around it and informing that at the beginning of 
the war, the commander of Edirne Castle Şükrü Paşa had declared to do their bests with 
his soldiers at the expense of their lives

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât Kalemi
194

Bidâyet-i harbden bu güne kadar Edirne mıntıkası dahilinde vuku bulan muharebâtı 
mübeyyin Edirne Vilâyeti'nden gelen şifre telgrafnâmesinin bir sureti leffen takdim kılınmağ-
la atebe-i seniyye-i mülûkâneye arzı mütemennâdır efendim. 

27 Zilkade [1]330 / 25 Teşrîn-i Evvel [1]328

Sadrıazam  
Kâmil

***

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât Kalemi

Edirne Vilâyeti'nden gelen şifre telgrafnâmenin halli suretidir
Dün gece Edirne'den matbûâta çekildiği beyân buyurulan iki kıt‘a telgrafda on gün 

kadar telgraf muhaberâtının inkıtâ‘ı hasebiyle müddet-i mezkûre zarfındaki vekâyi‘-i har-
biyenin tasvir edilmek istenildiği anlaşılıyorsa da verilen malumât hakikat-i hâle muvâfık 
olmadığından bidâyet-i harbden bugüne kadar Edirne mıntıkası dahilinde vuku bulan muha-
rebenin envâ‘ ve derecâtı ber-vech-i âtî arz ve telhîs olunur:

Şark Ordusu Başkumandanlığı'nın emriyle Edirne Kalesi kuvâ-yı müdâfaasından üç 
fırkalık bir kuvvet Teşrîn-i Evvel'in dokuzuncu ve onuncu günlerinde Karayusuf-Tavşanko-
rucu hattına hücum etmişdir. Bundan maksad Petra-Demirhanlı hattına hücum etmesi mu-

EDİRNE KALESİ VE CİVARINDAKİ SAVAŞLAR

THE BATTLES IN THE CASTLE OF EDIRNE 
AND ITS SURROUNDINGS
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tasavver olan Şark Ordumuzla muharebe edecek düşman ordusunu yandan ve geriden işgal 
ve tehdid etmek idi. Fırkalarımızın maksad-ı ma‘rûz ile düşmana açtıkları muharebe mu-
vaffakiyetle neticelenmiş ve karşılarında kendi kuvvetlerinden fazla olan düşman kuvvetini 
iki-üç gün tevkif ederek Şark Ordumuza bu suretle muâvenet etdikden sonra kale dahiline 
avdet eylemişlerdir. Yine Teşrîn-i Evvel'in dokuzuncu günü düşman Edirne mevâki‘-i müs-
tahkemesinin garb-ı şimâlisinde vâki Maraş mıntıkasına hücum ederek tarafeyn beyninde 
kanlı bir muharebe vuku bulmuşdur. Maraş mıntıkası vakt-i hazarda tahkîm edilmediği ve 
vaziyet-i tabiîyesi icabınca Edirne şehrini bombardıman etmeğe müsaid bulunduğu cihetle 
düşman oraya beyhûde bir kuvvet, şedîd bir savlet ile hücum etmiş idi. Asâkir-i Osmaniyye 
tarafından gösterilen mukâvemet-i fevkalâde-i dilîrâne üzerine düşmanın hücumu def‘ ve 
mıntıka-i mezkûreye takarrübü men‘ edilmişdir. Teşrîn-i Evvel'in on altıncı günü sâlifü'l-arz 
Maraş mıntıkası emniyetini tamamen istihsâl için kale müdâfiîninden bir fırkalık kuvvet Ma-
raş tepesinden ve kezâlik bir fırkalık diğer bir kuvvet dahi Maraş'daki harekât-ı askeriyeyi 
himaye için kalenin garb cebhesinden hurûc etmişlerdir. Bu hurûc hareketi düşmanın kuv-
vetlerini zâyiât-ı külliyeye uğratmış ve Maraş mıntıkasında cereyân eden kanlı muharebe 
neticesinde düşman iki üç kilometre kadar ileriye püskürtülmüşdür. Düşmanın pek ziyade 
ehemmiyet verdiği Maraş mıntıkasında asâkir-i Osmaniyye'nin bu suretle ihrâz etdiği muzaf-
feriyet şâyân-ı hamd u senâ görülmüşdür. Teşrîn-i Evvel'in yirmi üçüncü günü kalenin cenûb 
cebhesinde iki koldan bir fırka ve şark cebhesinde bir koldan kezâlik bir fırka olmak üzere 
hurûc hareketi icra edilmiş ve şark cebhesinde düşmana bir mikdar zâyiât verdirilmekle be-
raber düşmanın on beş tabur piyadesiyle altı bataryası tevkif ve binâenaleyh Şark Ordumuzla 
muharebe etmekde bulunan kuvvetlerine süratle iltihakdan men‘ edilmişdir. Bundan sonra 
işbu iki fırkamız cenûb cebhesinde Kulelibergos-Edirne muvâsalasını açmak ve kurâ-yı İslâ-
miyye'nin mahfûziyetlerini te’min etmek gibi netâyic-i hasene istihsâl edilerek bugün akşam 
üzeri kaleye avdet etmişlerdir. Bulgarlardan kırk yedi araba cephâne iğtinâm olunduğuna 
ve asâkir-i Osmaniyye'nin Harmanlı'ya duhûl etmek üzere bulunduğuna müte‘allik ihbarât 
sahîh değildir. Ahvâl-i harb hakkında mevâki‘-i müstahkeme kumandanı Ferîk Şükrü Paşa 
tarafından Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne verilmekde olan malumâtın nezâret-i müşaruniley-
hâdan huzur-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine arz olunacağı mülâhazasıyla taraf-ı çâkerîden ay-
rıca arz-ı malumâta lüzum görülememekde idiyse de emr u irâde-i fahîmânelerine imtisâlen 
ba‘d-ezîn Edirne mıntıkasında vuku bulacak muhaberâta dair cânib-i âlî-i Sadâret-penâhîle-
rine arz-ı malumâta müsâra‘ât edilecekdir. Ordumuzun takviyesiyle esbâb-ı mukâvemet ve 
muvaffakiyetin te’minine çalışılmakda olduğu hakkındaki tebşîr-i fahîmâneleriyle mukâve-
metde kemâl-i metânetle sebat edilmesi ve müsaid fırsatlardan bi'l-istifade Bulgarlara darbe-
ler [v]urulmasına çalışılması fedakâr ordumuzun gayret-i vataniyesinden muntazar olduğuna 
müte‘allik irâde-i Sadâret-penâhîleri derhal bizzat kumandan paşaya tebliğ edilerek mûcib-i 
itminân ve şükran ve müstelzem-i şevk-i ferâvân olmuş ve ordumuzun müdâfaa-i vatan uğ-
runda istihkâr-ı mevt edercesine sarf-ı mesâî-i fedakârîye devam edeceği paşa-yı mûmâileyh 
tarafından ma‘raz-ı te’minde beyân kılınmış olduğu ma‘rûzdur.

24 Teşrîn-i Evvel [1]328
Edirne Valisi  

Halil
MB, 899/7
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7 Kasım / November 1912

Moral olarak çökmüş, toplarını kaybetmiş Şark Ordusu'nun çekildiği, Çatalca hattında 
mukavemet etmesi şüpheli göründüğünden Bulgarların bu hatta girmeden ve İstanbul 
herhangi bir tehlikeye düşmeden, Edirne, İşkodra, Yanya, Selanik ve Manıstır henüz 
eldeyken savaşa son verilerek ateşkes yapılması için büyük devletler nezdinde siyasi 
girişimde bulunulmasına dair alınan Meclis‑i Vükela kararı

The decision of the Cabinet informing that they needed to appeal to the great powers for 
a ceasefire when they still had Edirne, İşkodra, Janina, Salonika and Monastir in order to 
prevent Istanbul from falling into danger;  because the Eastern Army, demotivated and lost 
its cannons, might not have resist on the Çatalca line  where it retreated to

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât Kalemi
193

Vaziyet-i hâzıra-i askeriye hakkında tafsilât ve mütâlaâtı hâvî Başkumandan Vekili 

Nâzım Paşa hazretlerinden gelen tahrirât ile ahvâl-i siyasiyeye dair Hariciye Nezâret-i Celî-

lesi'nin tezkiresi ve melfûfu mütekâidîn ve müstahdemîn-i erkân ve ümerâ ve zabitândan 

Bâbıâli'ye davet olunan zevât hâzır oldukları hâlde Meclis-i Vükelâ'da dün gece mütâlaa 

olunarak cereyân eden müzâkerâtı hâvî tanzim ve müşâr ve mûmâileyhim taraflarından imza 

edilen zabıtnâme ile mezkûr tezkire ve melfûfu ordu hey’etiyle bi'l-istişare vâki olacak mülâ-

hazâtın âcilen ve muvazzahan iş‘ârı zımnında Ağır Topçu Müfettiş-i Umumîsi İbrahim Pa-

şa'ya tevdî‘an dün gece müşârunileyh Nâzım Paşa'ya gönderilmiş ve sâlifü'z-zikr zabıtnâme-

nin bir sureti manzûr-ı âlî buyurulmak üzere leffen arz ve takdim kılınmışdır efendim.

27 Zilkade [1]330 / 25 Teşrîn-i Evvel [1]328

Sadrıazam  
Kâmil

***

ATEŞKES İÇİN SİYASÎ GİRİŞİMLER

POLITICAL INITIATIVES FOR A CEASEFIRE
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Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât Kalemi

Meclis-i Vükelâ'nın 26 Zilkade [1]330 / 24 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli 
zabıtnâmesinin suretidir

Ordu-yı Osmanî'nin Çatalca hattının gerisinde tecemmu‘ etmek üzere ric‘at eylemek-

de olduğundan ve kuvve-i imdâdiye celbiyle düşman kuvvetine karşı ihrâz-ı tefevvuk ey-

lemekleğimiz kâbil olamayacağı cihetle Çatalca hattında yapılacak muharebenin neticesi 

meşkûk bulunduğundan bahisle iktizâ eden tedâbîr-i siyasiyenin hükûmetce ittihâz olunması 

taht-ı vücûbda olduğuna maamâfih teşebbüsât-ı siyasiyenin ikmâline kadar ordunun iktidâr-ı 

maddî ve manevisinin müsaadesi derecesinde müdâfaaya çalışılarak her türlü fedakârlığın 

ihtiyarıyla son vazife-i askeriye ve vataniyenin ifa edileceğine dair Harbiye Nâzırı ve Or-

du-yı Hümâyûn Başkumandan Vekili Nâzım Paşa'nın Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli tahrirâtı 

ve muhâsamât-ı hâzıranın tatili için vuku bulacak tavassutu Hükûmet-i Seniyye'nin kabule 

müheyyâ olduğunu Düvel-i Muazzama'ya bildirmeleri hakkında süferâ-yı Saltanat-ı Seniy-

ye'ye icra kılınan tebligâta cevaben Paris ve Petersburg Sefâret-i seniyyelerinden gelen ce-

vablardan bahisle bazı mütâlaâtı hâvî Hariciye Nezâreti'nin 24 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli 

ve 1135/24371 numaralı tezkiresi ile melfûfu ve erkân ve ümerâ-yı askeriyeden davet edilen 

zîrde muharrerü'l-imza zevât hâzır oldukları hâlde Meclis-i Vükelâ'da kırâet ve keyfiyet arîz 

ve amîk teemmül ve müzâkere olundu.

Netice-i mübâhesâtda müşârunileyh Nâzım Paşa'nın tahrirâtında Şark Ordumuz Çatal-

ca hatt-ı müdâfaasına çekilmekde olup askerin kuvve-i maneviyesi muhtel olmuş ve topları-

mızın birçoğu elden çıkmış olduğu ve zaten hâl-i metrûkiyetde kalmış olan Çatalca hattının 

şu birkaç gün içinde usul-i cedîdeye tevfîkan ber-vech-i matlûb ihkâm ve teslîhi mümkün ola-

mayacağı ve zaten şimdi adeden bize faik olan düşman Makedonya'da serbest kalan kuvâ-yı 

askeriyesini şimendiferle bu tarafa celb ederek tefevvuk-ı hâzırını tezyid edebileceği ve 

buna mukabil bizim Şarkî Anadolu'dan ancak on beş-yirmi güne kadar getirebileceğimiz on 

beş-yirmi bin kişilik bir kuvve-i imdâdiye ile ihrâz-ı tefevvuk etmekliğimiz kâbil olamayaca-

ğı cihetle Çatalca hattında yapılacak muharebenin neticesi meşkûk ve bilâkis böyle bir muha-

rebe neticesinde ordunun büsbütün dağılması ve düşmanın maâzallâh bilfi‘l pâyitahta girmesi 

gibi pek elîm ve vahim ahvâl tahaddüs etmesi muhtemel olduğundan şimdiye kadar yaptığı 
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müte‘addid hurûclarda muvaffak olan Edirne mevki‘-i müstahkemi ile beraber İşkodra, Ma-

nastır, Yanya, Selanik mevkileri de daha elimizde iken ve Bulgar ordusu İstanbul'un pek 

yakınında bulunan Çatalca önlerine kadar gelip pâyitahta karşı bir vaz‘-ı tehdid almadan ve 

Edirne Vilâyeti’nin büyük bir kısmını henüz yed-i zabtına geçirmeden ve ordumuz büsbütün 

dağılmadan evvel devletce harbe nihayet verilmesi ahvâl ve şerâit-i hâzıra tahtında en sâlim 

bir hatt-ı hareket görülmekde olmasına nazaran Hükûmet-i Seniyye'nin iktizâ eden tedâbîr-i 

siyasiyeyi ittihâz etmesi taht-ı vücûbda bulunduğu beyân olunub vâkı‘a Başkumandan vekili 

paşanın tasvîr etdiği ahvâle göre devletce muharebeye nihayet verilmek için icab eden teşeb-

büsât-ı siyasiyede bulunulması muktezî olup maahâza Hariciye Nezâreti'nin suret-i iş‘ârına 

atfen ordumuz ihrâz-ı galibiyet ve hiç olmazsa epeyce bir müddet mukâvemet edemeyip de 

bir şekl-i mağlubiyetde akd-i musâlahaya mecbur olduğumuz hâlde Rumeli kıt‘ası tamamen 

elden çıkarak İstanbul'un muhafazası da bilâhare kesb-i müşkilât edeceği ve muharebenin bu 

suretle neticelenmesi şeref ve namus-ı askeriyemizi pek ziyade ihlâl etmekle beraber devletin 

istikbalince de vehâmet-i azîmeyi davet edeceği derkâr olmasına ve Şark Ordumuzun Vi-

ze-Lülebergos hattından ric‘atinden sonra Çatalca hattına getirebileceği kuvvet yüz yirmi bin 

kadar tahmin olunup bundan yirmi bini tenzil olunduğu hâlde elde lâ-ekal yüz bin kişilik bir 

kuvvet kalacağı ve henüz harbe iştirak etmeyip Çatalca hattına gönderilmiş olan ve Bahr-i Si-

yah iskelelerinde ve Dersaâdet'de bulunup peyderpey sevk edilmekde bulunan altmış beş bin 

kişinin inzimâmıyla Şark Ordusu'nun kuvve-i mecmû‘ası her hâlde yüz altmış beş bin kişiye 

bâliğ olacağı ve Çatalca hattında el-hâletü hâzihî yapılacak ihkâmât istihkâmât-ı metîne ve 

cesîme vücuda getirmek olmayıp avcı siperleri yapılarak topların gizli ve müsaid mahallere 

yerleştirilmesinden ve Çatalca'da hatt-ı müdâfaa ve mukâvemet vücuda getirmekten ibaret ve 

bu ise gayret olunduğu hâlde ve birkaç günde mümkinü'l-husûl olduğu ve esna-yı ric‘atde elde 

yüz top kaldığı farz olunsa Dersaâdet'den gönderilmekde olan yüz kırk kadar top ve obüsün 

bunlara inzimâmıyla Çatalca hatt-ı müdâfaasına lâ-ekal iki yüz kırk kadar top ve obüs ta‘biye 

olunabileceği ve Çatalca'nın Karadeniz ve Marmara sahillerine ikame olunacak sefâin-i har-

biye ile Ordu-yı Hümâyûn'a bahren dahi muâvenet mümkün bulunduğu cihetle bir tarafdan 

ordunun takviye-i maneviyâtına ve diğer tarafdan esbâb-ı müdâfaanın istikmâline gayret ve 

müsâra‘ât olunduğu hâlde Ordu-yı Hümâyûn'un Çatalca hatt-ı müdâfaasında epeyce müddet 

mukâvemet etmesi imkânı mümteni‘ü'l-istihsâl addolunamayacağından ve mevsim ilerilemiş 

ve Bulgar ordusu merkezlerinden pek çok tebâ‘üd ederek düşmanımızın ordusuna cephâne 

ve erzak yetiştirmesi kesb-i müşkilât etmiş olmasından dolayı Ordu-yı Hümâyûn mukâvemet 

etdiği hâlde Bulgar ordusu gün geçtikce mütezâyiden dûçâr-ı za‘f ve müşkilât olarak tâli‘-i 

harbin lehimize teveccüh etmesi me’mûl bulunmasına binâen bir tarafdan teşebbüsât-ı siyasi-
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yede bulunulmakla beraber Hariciye Nezâreti'nin tezkiresiyle melfûfunda muharrer tafsilât-ı 

mühimmenin müşârunileyh Nâzım Paşa'ya tebliği ile mukâvemet menâfi‘-i vataniyeye ne de-

rece muvâfık ve aksi ise ne kadar muzır ve vahim olacağı müşârunileyhce anlaşıldıkdan sonra 

ordu hey’etiyle bi'l-istişare vâki olacak mütâlaâtın muvazzahan bildirilmesi lüzumunun iş‘ârı 

maahâza gerek Bahr-i Siyah iskelelerinde gerek Dersaâdet'de ve mevâki‘-i sairede bulunan 

ve kâbil-i sevk olan kuvâ-yı imdâdiyenin ve gönderilmekde olan top ve obüslerle levâzım-ı 

sairenin kemâl-i sür‘atle îsâli ve askerin iâşesi pek mühim olduğundan îsâl ve tevzî‘-i erzak 

madde-i mühimmesinin her hâlde yoluna konulması ve mümkün olduğu kadar sıcak muayye-

nat verilmesi ve natûk ve efrâdın ahvâl-i rûhiyesine vâkıf ve nâfiz ulemâdan lâ-ekal yüz kadar 

zevâtın serî‘an i‘zâmıyla efrâda anlayacakları lisan ile nesâyih-i müessire ifası ve zâbitân 

kadroları pek noksan olduğundan lüzumu kadar zâbitânın behemehâl âcilen gönderilmesi ve 

alaydan yetişmiş ve harb meydanlarında ehliyet ve hüsn-i idareleri görülmüş erkân ve ümerâ 

ve zâbitândan münasiblerinin kıta‘âta memur edilmesi pek müfîd netâyic hâsıl edeceğinden 

bu evsâfı câmi‘ erkân ve ümerâ ve zâbitândan münasiblerinin Ordu-yı Hümâyûn'a hemen 

memur edilmesi ve meydan-ı harbde bulunan ümerâ ve zâbitân ile çavuş ve başçavuşlardan 

yararlıkları görülenlerin terfîi ile bu suretle teşvikât icrası ve men‘-i firara memur kıt‘alar teş-

kiliyle firar edenler üzerine kavâ‘id-i askeriyeye tevfîkan ateş edilerek firar vuku‘unun suret-i 

kat‘iyede men‘i çaresinin te’mini ve Çatalca hatt-ı müdâfaasında tellerle arîzalar ve nâkilli 

tellerle işti‘âl eder lağımlar envâ‘ının âcilen vücuda getirilmesi ve erzak ve mühimmât sev-

kiyât ve nakliyât ve tevzî‘âtının mutlaka tanzim edilmesi ve askerin muhafaza-i sıhhatlerine 

pek ziyade itina edilmesi ve Anadolu'dan daha ne kadar kuvvet celbi mümkün ise kemâl-i 

sür‘atle taraf taraf cem‘ ve sevki ve bahren mümkün olduğu kadar kereste sevkiyle münasib 

mahallerde baraka ve zeminlikler vücuda getirilmesi hususlarının Başkumandan vekili paşa 

ile Harbiye Nezâret-i Vekâleti'ne tavsiyesi tezekkür kılındı. 

MB, 899/5
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8 Kasım / November 1912

Balkan Savaşı sona erdiğinde savaşa katılan Balkan Devletlerinin Osmanlı'dan alacakları 
topraklar ve yeni sınırların nasıl olacağı, Büyük Devletlerin Balkan siyaseti ve savaşın neticesinde 
oluşacak yeni statükodan beklentilerinin ne olduğuna dair Londra Sefirinin raporu

The report of the ambassador of London about the lands that the Balkan states was going to 
take from the Ottoman Empire and how the borders would be at the end of the war, and 
about the expectations of the great powers from the Balkan policy and post‑war situations

Bâb-ı Âlî
Nezâret-i Hariciye
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Tercüme Şubesi

Hariciye Nezâreti'ne 8 Teşrîn-i Sânî [1]912 tarihiyle Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden 
vârid olan 1312 numaralı tahrirâtın tercümesidir

Avrupa mehâfil-i siyasiyesinde muharebe neticesi olarak hududlarca yeniden tashihât 
icrası hususundan bahsedilmeğe başlanmışdır. İttifak-ı müselles kabinelerinde Bulgar hu-
dudunun şimâlen Edirne'yi ve cenûben Dedeağac'ı ihtiva etmek üzere Meriç hattına kadar 
tevsî‘i hususu şimdiden buhrân-ı hâzırın mümkünü'l-husûl bir çare-i tesviyesi add ve telakki 
olunmakda imiş. Bu suretle Bulgaristan Adalar Denizi'nin Dedeağac limanı ile Kavala'nın 
beri tarafındaki sevâhil beynindeki bütün sevâhiline mâlik olacağı gibi Sırbistan eski Sırbis-
tan'ı teşkil etmekde olan Kosova Vilâyeti’nin bir kısmı ile bütün Yenipazar sancağını alacak 
ve İşkodra ile Brana cihetinden bir kısım arazi Karadağ'a ilhâk olunacak ve Yunanistan ise 
Yanya Vilâyeti’ni alacak ve Girit'in kendisine ilhâkını ilân eyleyecek imiş ve hududu bilâhare 
tayin edilecek olan Arnavudluk teşkilât-ı ırkıye ve tarihiyesi hasebiyle taht-ı tâbiiyet-i haz-
ret-i Padişahî'de olarak muhtâriyet-i tâmmeyi haiz bir eyâlet veya emâret teşkil edecekmiş. 
İstıtlâ‘ât-ı acizâneme nazaran muharebeden evvel Mösyö Venizelos ile Mösyö Pasiç arasında 
tanzim edilen mukaseme planı mûcebince Selanik ile bütün Halkidikya şibh-i cezîresi Yuna-
nistan'a aid olacak ise de Selanik limanı pek büyük bir ehemmiyet-i iktisadiye ve ticariyeyi 
haiz bulunduğundan Avrupa devletleri ve bilhassa Avusturya-Macaristan Selanik'in Yunan 
veya Balkan Hükûmâtı’ndan biri tarafından temellük edilmesine muhâlefet edecekler imiş. 
Bu müşkilâtın içinden çıkmak için Avrupaca iltizâm olunan suret-i tesviye Selanik ile mezkûr 
şibh-i cezîrenin hâl-i bî-tarafîye vaz‘ından ibaret olup bu suretle buraları serbest liman şe-
kil ve suretinde olarak kemâ-kân ecza-yı mütemmime-i Devlet-i Aliyye'den bulunacak imiş. 

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI YENİ STATÜKONUN NASIL OLACAĞI

THE SITUATION OF THE NEW STATUS QUO 
AFTER THE BALKAN WARS
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Avusturya ve Macaristan Trakya kıt‘asında menâfi‘-i siyasiyesi olmadığı cihetle hîn-i hâcetde 
Bulgaristan'la uzlaşılabilecek ve Bulgaristan'ın tevsî‘i Balkan meselesinin tesviye-i kat‘iye-
since müşkilâtı dâ‘i olacak imiş. Viyana kabinesinin itirazı başlıca Sırbların tevsî‘-i memâlik 
hususundaki ihtirâsâtına ve bir mahrec-i bahrîye mâlikiyet hususunda Sırbistan'da açıkdan 
açığa izhâr olunan arzuya ma‘tûfdur. İşbu ihtirâsât Selanik bir Sırb limanı olamadığı takdirde 
hiç değilse Adriyatik Denizi'ndeki Draç ve Şingin limanlarına teveccüh etmektedir. Viyana 
kabinesi Sırbistan'ı Adriyatik sevâhilinde görmek istemediğinden değil fakat bu küçük hükû-
metin yevmen mine'l-eyyâm Rusya'nın taht-ı vesâyetine düşmesinden korktuğundan dolayı 
buna muhâlefet etmekte imiş. İşte Avrupa diplomasisini şu sırada en ziyade işgal eden de bu 
keyfiyetdir. Avusturya imparatoru delegasyon meclisinde îrâd-ı nutk etdiği zaman söylediği 
"Şark'daki tahavvülât-ı siyasiye Avusturya–Macaristan'ın menâfi‘-i mühimmesini ihlâl ede-
bilir" sözüyle bu ciheti telmîh etmiş olduğu gibi Hariciye Nezâreti tarafından "Budapeşter 
Correspondens" gazetesi ile neşredilen bir tebliğnâmesinde Avusturya ve Macaristan menâ-
fi‘inin meşrû‘iyeti bi'l-cümle devletlerce tasdik olunmak zamanının artık hulûl etmiş olduğu 
kanaati izhâr olunmuşdur. Ajans Router Sırbistan'ın Adriyatik Denizi'ne doğru ilerlemek hu-
susundaki nokta-i nazarını bir menba‘-ı resmîden aldığı malumâta atfen dün neşreylemişdir 
ki hulâsa-i meâli şudur:

Balkan Hükûmetleri arasında Sırbistan'ın denize mahreci olamaması hasebiyle bulun-
duğu mevki‘-i müstesna terakkiyât-ı iktisadiyesini cidden ihlâl etmiş olduğundan Sırbistan'ın 
Adriyatik Denizi'nde bir mahrece mâlik bulunması lâzımedendir. Bu cihet Sırbistan için bir 
hayat-memat meselesidir. Sırbistan Adriyatik sahili üzerindeki mevcudiyetinin diğer bir dev-
letin menâfi‘-i iktisadiyesini niçin ihlâl edebileceğini anlayamıyor. Sırbistan'ın bu hususda-
ki âmâl ve makâsıdını yalnız kendi menâfi‘-i hayatiyesi değil fakat Sırb İmparatorluğu'nun 
sukûtundan mukaddem Adriyatik limanlarının ma‘mûr birer Sırb beldesi bulunduğu zaman 
kendisine aid bulunmuş olan şeyleri tekrar elde etmek arzusunu da hakka tevfîkan etmekde-
dir. Maamâfih Avusturya'nın menâfi‘-i iktisadiyesini vikâye etmekle beraber Sırbların âmâlini 
de tatmin edebilecek bir itilafnâme akdi suretiyle nihayetü'l-emr bu cihetce uyuşulması muh-
temeldir ve bu ihtimal de Avusturya Hükûmeti'nin kendi İslav tebaasının celb-i hoşnudîsine 
çalışıldığı cihetle nihayetü'l-emr itilaf-cûyâne bir meslek takib edebileceği zan ve vehâbına 
mübtenîdir. Avusturya'nın Sırbistan üzerinde icra-yı tazyik etmek ve onun fevka'l-had tev-
sî‘ine mâni olmak için Bulgaristan'ı kendisine celb etmesi ve onunla akd-i itilaf eylemesi 
de müsteb‘id değildir. Muvaffakiyât-ı harbiyesi hasebiyle Bulgaristan bundan böyle askerî 
bir devlet add ve itibar edileceğinden Avusturya ile Rusya devletlerinin ileride vuku bula-
cak müzâkerâtda yekdiğerine rekabet edercesine Bulgaristan'a ifa-yı muâvenet ve müzâheret 
etmek suretiyle onun dostluğunu te’mine çalışacakları muhtemeldir. Avusturya ile Sırbistan 
beynindeki rekabet-i iktisadiyeye dair Mösyö Veylon'un Daily Telegraph gazetesine gön-
derdiği mektubları hâvî maktû‘aları Sırb nokta-i nazarını hâvî fıkranın metni leffen takdim 
kılındı. Emr u fermân hazret-i men lehü'l emrindir.
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Melfûf Daily Telegraph gazetesi maktu‘asının tercümesidir

Daily Telegraph gazetesinin Viyana muhâbiri Doktor Y. H. Veylon'dan vârid olan mek-
tubdur:

Viyana'daki ahvâl-i siyasiye pek vahimdir. Avusturya ricâl-i siyasiyesi bundan birkaç 
gün akdem pek nikbîn bulunuyorlardı. Fakat ahîren Mösyö Poincare tarafından vuku bulan 
teklif üzerine son derecede müte’essir ve müte’essif olmuşlardır. Avusturya'nın teklifâtı pek 
mu‘tedil idi. Avusturya ile Rusya'nın yekdiğerlerine karşı olan vaziyetleri dahi pek ümid-bahş 
idi. Fakat ne çare ki bu vaziyet bugün birdenbire dûçâr-ı tahavvül olmuşdur. Avusturyalılar 
her türlü nifak ve şikâkın menba‘ı olmak üzere Paris'i göstermekde ve Mösyö Poincare tara-
fından dermiyân olunan tekliflerin gayr-ı kâbil-i tatbik ve icra olduğu ve hatta tecavüz-kârâne 
bir şekli haiz bulunduğu itikâdında bulunmaktadırlar. Mesele-i hâzıranın hüsn-i suretle neti-
ce-pezîr olup olmaması Avusturya ile Rusya'nın arzusuna vâbestedir. Bu iki hükûmet yekdi-
ğerine karşı olan emniyetsizliğin ref‘ ve izâlesi için her birinin ihtiyar edebileceği fedakârlı-
ğın derecesini anlamağa teşebbüs etmişlerdi. İşte bu sırada Mösyö Poincare tarafından Rusya 
ile Avusturya'nın hiçbir menfaat aramayacaklarını taahhüd eylemelerine dair vuku bulan tek-
lif Viyana mehâfilince şübhe ve tereddüdle telakki olundu. Zira Avusturyalılar kendilerinin 
takib etdikleri gâyeyi Rusya Hükûmeti'ne açıkdan açığa bildirmişlerdi. Kendilerine vuku 
bulan teklif "tevsî‘-i memâlik" tabiriyle tavsîf edilmiş olsa idi bunu da kabul edeceklerdi. 
Avusturyalılar bu meseleyi şu suretle derpîş ediyorlar. Bulgarlar Edirne'yi ve belki de Der-
saâdet'i ilhâk etmek niyetinde bulunuyorlar. Acaba bu ilhâka Rusya muvâfakat edebilecek mi 
ve acaba bu ilhâk Rusya'nın menfaatine muvâfık düşecek mi? Avusturya dahi Arnavudluk'un 
parçalanmasına veyahud Hükûmât-ı Sagîre beyninde taksim edilmesine muvâfakat edemez. 
Binâenaleyh şark-ı karîbde hem Rusya'nın hem de Avusturya'nın menâfi‘i vardır. Acaba Mös-
yö Poincare'nin teklifi nasıl garaz ve ivazdan ârî olabilir. Devlet-i Osmaniyye'nin inkısamını 
tazammun eden teklif dahi sulh ve müsâlemet muhiblerini şübhe ve tereddüde düşürmüşdür. 
Viyana mehâfili Fransa başvekilinin teklifinden dostâne denilemeyecek bir maksad istihrâc 
etmektedirler. Sırbistan'ın tavır ve hareketi altında hangi devletin siyaseti müstetir bulunduğu 
Avusturyalılarca kat‘iyetle bilinemiyor. İşte Viyana'ya muvâsalatımda Avusturya-Macaris-
tan'ın muharebe için suret-i kat‘iyede hazırlanmakda olduğunu gördüm. Balkan ittifak-ı as-
keriyesinin salâbetine burada pek de itimad edilmiyor. En selâhiyetdâr ve ahvâl-i hâzıraya en 
vâkıf bulunan zevâtın efkârına nazaran bu ittifak üç haftadan ziyade pâyidâr olamayacak ve 
müttefiklerin vesâit-i maliyeleri üç haftaya kadar tükenecekdir. Karadağ'ın istıtâ‘at-ı maliyesi 
zaten şimdiden ma‘dûm hükmüne gelmişdir. Müttefikler Devlet-i Osmaniyye ile bir ay daha 
muharebe etdikden sonra hiç olmazsa Avusturya'nın menâfi‘ine zıd olan taleblerini tadile baş-
layacaklardır. Gerek Rusya ve gerek Avusturya mehâfili haricinde bulunan bazı kuvvetlerin 
Avusturya ve Rusya münasebâtını gerginleşdirmeğe son derecede çalışmakda oldukları his-
solunuyor. Bu kuvvetlerin biri siyasî ve diğeri şahsîdir. İtikadımca bu şahsî kuvvetin nüfûz ve 
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te’siri fevkalâde mühimdir. Devlet-i Osmaniyye'nin inkısamına dair telgraf ajansının Mösyö 
Poincare'ye atf ve istinâd etdiği teklifi gayr-ı mevsûk ve nâ-be-mevsim bir şâyi‘a olmak üzere 
telakki ederim. Bu teklifi hâvî metnin aslını bizzat okumayınca bunun sıhhatine kâil olamam. 
Sırbiye ordusu Prizren'i işgal etdiği zaman Avusturyalılar dûçâr-ı endişe olmamışlardı. Fakat 
Avusturyalılar Sırb ordusunun Debre ile Draç'a doğru ilerlemesine nazar-ı lâkaydî ile baka-
mazlar. Arnavudluk'un tamamî-i mülkîsinin muhafazası gerek Avusturya ve gerek İtalya'nın 
akâid-i siyasiyesinin ahkâm-ı mecburesindendir ve hatta icab ederse bu devletler bu ciheti 
suret-i müessirede muhafazaya kıyâm edeceklerdir. Sırbistan Adriyatik Denizi sahilinde bir 
limana mâlik olmak istiyor ki Hükûmât-ı Müttefika’nın cümlesi de bu arzunun hayyız-ı fi‘le 
îsâline muvâfakat etmekdedirler. Avusturya-Macaristan'ın buna muvâfakat etmemesi Sırbis-
tan'ın Düvel-i Muazzama'dan birinin elinde bâziçe olması ihtimalinden ileri geliyor. Eğer 
Avusturya Hükûmeti Sırbistan'ın bir Devlet-i Muazzama'nın emrine tâbi olmayıp tamamıyla 
serbest olacağından emin olsa hiç şübhe yokdur ki Sırbistan'ın Adriyatik Denizi sahilinde 
bir limana mâlik olmasına müsaade edecekdir. Avusturyalılar Sırblıları daima ehemmiyet-
siz ve değersiz bir millet olarak telakki ediyorlardı. Fakat Sırblıların muharebe-i hâzıradaki 
muzafferiyâtı kendilerine Avusturyalıların nazarında ehemmiyetli bir mevki kazandırmışdır. 
Bundan birkaç sene evvel Baron Aehrenthal Sırblılarla bir ittifak akdini bile tasavvur etmiş-
di. El-yevm Viyana mehâfil-i siyasiyesi Sırblıların başka bir Düvel-i Muazzama'nın elinde 
bâziçe olmayacaklarından emin olmak şartıyla Sırblılarla bir ittifak tasavvurunda bile bulu-
nuyorlar. Hükûmet-i Osmaniyye tarafından müdahale için Viyana kabinesi nezdinde henüz 
bir teşebbüs vuku bulmamışdır. Şimendiferde benimle birlikde seyahat eden Bulgar ricâl-i 
siyasiyesinden bir zât Hükûmât-ı Müttefika’nın hiçbir mütâreke kabul etmeyeceklerini ve 
etseler bile Hükûmet-i Osmanîye tarafından Ayastefanos Muâhedenâmesi kabul edilmek ve-
yahud Osmanlı ordusu Anadolu sevâhiline çekilmek şartıyla kabul edeceklerini beyân etdi. 
Mehâfil-i siyasiyede Anadolu'da ihtilâl zuhurundan endişe olunuyor. Reuter Şirketi'nin istih-
bârâtına nazaran Sırbistan menâfi‘-i iktisadiyesi hasebiyle Adriyatik Denizi'nde bir limana 
mâlik olmak arzusunu şiddetle izhâr etmektedir. Sırbistan böyle bir limana mâlik olmadıkca 
bir donanma teşkil edemeyecek ve müstakil bir hükûmet olmak itibarıyla serbesti-i harekâta 
mâlik bulunamayacakdır. 

HR. SYS, 2078/6_19 
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Çatalca'da toplanan ordunun elinde ancak iki günlük muharebeye yetecek topçu cephanesi 
olduğundan top mermisi tedarik edilmesi, orduda koleranın yayılmakta olduğu, her 
ihtimale karşı Yeşilköy‑Küçükköy arasında ikinci bir savunma hattı kurulması için girişimde 
bulunulmasına dair alınan Meclis‑i Vükela kararı

The decision of the Cabinet concerning that because the army in Çatalca did not have 
enough artillery ammunition for more than two days, the necessary ammunition needed 
to be supplied, that cholera was spreading among the soldiers and a second defensive line 
between Yeşilköy and Küçükköy needed to be established just in case

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır

Mahremdir

Kararı

El-yevm ordunun İstanbul'da bulunan ihtiyât cephânesi on dört bin atımdan ibaret olup 
bunlar Çatalca hattında cem‘ olunacak toplara taksim olundukda her topa yüz atım isabet 
edeceği cihetle bu kadar cephâne ile iki günden ziyade muharebe etmek mümkün olmadığı ve 
bundan başka Çatalca hattında bulunan kıtaat-ı askeriye miyânında hüküm-fermâ olan kolera 
tevsî‘ etmekde olup birinci günü iki musâb ikinci günü üç musâb olduğu hâlde üçüncü günü 
otuz beş ve dördüncü günü elli musâb vuku bulduğu ve buraya gelen efrâd içinde dahi iki gün 
zarfında elli musâb görüldüğü ve hâl-i tedâfü‘îde bulunan bir ordu mahallini tebdil edeme-
yeceği cihetle böyle bir orduda kolera zuhuru pek vahim netâyic hâsıl edeceği Başkumandan 
Vekili Nâzım Paşa tarafından Dersaâdet'e gönderilen Erkân-ı Harbiye Reisi Mehmed Hâdi 
ve Başkumandan Vekili Muavini ve Bahriye Nâzırı Vekili Salih ve Başkumandanlık Erkân-ı 
Harbiye Reis-i sânîsi Mirlivâ Pertev ve Şark Ordusu Erkân-ı Harbiyesi Reis-i sânîsi Mirlivâ 
Ali Rıza Paşalar tarafından müştereken verilen takrîrde dermiyân olunduğu gibi Başkuman-
dan Vekili Nâzım Paşa tarafından Hadımköyü'nden alınan 26 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli 
telgrafnâmede dahi Dersaâdet'de mevcud olduğu Harbiye Nezâreti Vekâleti'nden bildirilen 
sahra topçu cephânesi orada hemen bütün cephânesini sarf etmiş olan bataryalardaki toplara 
taksim edildiği hâlde top başına yüz mermi isabet etmekde ve bu kadar cephâne pek cüz’i 
olup ancak bir-iki günlük bir muharebeye kifâyet edeceği hatta top başına iki yüz mermi 
te’mini bile mümkün olsa bununla yine ciddi ve devamlı bir müdafaa icrası kâbil olmadığı 
ve müsâdere edilen Sırb topları cephânesinin bizim toplarda kâbil-i isti‘mâl olup olmadı-
ğı vekâlet-i müşârunileyhâdan istifsâr ve tecrübelere nihayet verilip Sırb toplarının sür‘at-i 
mümkine ile irsâli lüzumu te’kîden iş‘âr olunduğu beyân kılınması üzerine Harbiye Nezâre-
ti'nden suret-i mahsusada celb olunan memurlardan istihsâl edilen malumâta nazaran sahra 
toplarının Dersaâdet'de on beş bin kadar mermisi mevcud olduğu ve bundan başka on iki bin 

YEŞİLKÖY-KÜÇÜKKÖY ARASINDA YENİ SAVUNMA HATTI

THE NEW LINE OF DEFENSE BETWEEN YEŞIKÖY AND KÜÇÜKKÖY
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atım sahra mermisinin de dört beş güne kadar Köstence'den buraya vâsıl olacağı ve Erzin-
can'dan vürûd eden yirmi dört topun dahi beş bin mermisi olup bunların toplarıyla beraber 
derdest-i sevk bulunacağı ve Trabzon'dan gelmekde olan yirmi dört topun on iki bin mermi-
sinin Trabzon'a beş altı güne kadar vâsıl olacağı ve bunların mecmû‘u kırk dört bine bâliğ 
olmakda bulunacağı ve bundan mâadâ Erhard Fabrikası'nda bulunan yirmi üç bin merminin 
de peyderpey celb ve sevk olunacağı ve serî‘ cebel toplarının mevcud mermileri ise kırk bin 
atım olup Sırb toplarının da otuz dört bin tahrib dânesi ve bin aded şarapnel bulunduğu ve 
on iki Şnayder cebel topuyla sekiz yüz elli cephâne arabası dahi Köstence'den gelmek üzere 
olduğu ve Sırb toplarının sevkine mübâşeret olunacağı anlaşılıp keyfiyetin taraf-ı Sadâret'den 
26 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli telgrafnâme ile Başkumandan Vekili Nâzım Paşa'ya iş‘âr ve 
Ordu-yı Hümâyûn'da el-yevm mevcud olan mermilerin mikdarı istifsâr olunduğunu ve Har-
biye Nezâreti Vekâleti'nden gelen 26 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli ve 1118 numaralı tezkirede 
her ihtimale karşı Ayastefanos-Küçükköy hattında ve Kağıdhane'nin şimâl sırtlarında ikinci 
bir müdafaa mevzi‘i ihzârı tensîb olunduğu hâlde mütekâidînden hamiyeten arz-ı hizmet eden 
erkân ve ümerâ ve zâbitândan ekserisinin mezkûr mevâzi‘-i müdafaanın ihzârında fâideli 
suretde istihdamları vârid-i hâtır olduğu bildirilmesine binâen bu bâbdaki mütâlaanın serî‘an 
izbârı zımnında kezâlik 26 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihinde müşârunileyh Nâzım Paşa'ya telg-
rafla yazıldığı kırâet edilen evrakdan anlaşılmışdır.

Daire-i askeriyeden verilen sâlifü'-z-zikr malumâta göre sahra toplarının Dersaâdet'de 
bulunan ve Köstence'den ve Erzincan'dan ve Trabzon'dan gelmekde olan mermilerin mec-
mû‘u kırk dört bine bâliğ olup bu hesabca her sahra topuna iki yüz otuz küsûr dâne isabet 
etmekde ve bunlar için yirmi üç bin merminin daha fabrikadan sür‘at-i mümkine ile celbine 
çalışılmakda olduğu gibi sevkine mübâşeret olunan elli bu kadar Sırb topunun otuz dört bin 
tahrib dânesi ve bin aded şarapneli bulunmakda yani bu topların her birine altı yüz elli dört 
mermi isabet etmekde olduğu ve cebel toplarının kırk bin mermisi bu nev‘ toplara taksim edil-
diği hâlde bunlara daha ziyade isabet edeceği anlaşılmakda olmasına ve mütekâidîn ve müs-
tahdemîn-i ricâl-i askeriyemizden bazıları Ordu-yı Hümâyûn'un ahvâl-i maddiye ve manevi-
yesinin fi'l-cümle ıslahıyla Çatalca'nın te’min-i müdafaası mümkün olacağını beyân etmekde 
olmalarına binâen ordunun ve Çatalca hattının ahvâl-i hâzırasını görerek hatt-ı mezkûrda ne 
dereceye kadar müdafaa ve mukâvemet mümkün olduğunu ve Ayastefanos ve Küçükköy hat-
tında ikinci bir mevzi‘-i müdafaa te’sisi muktezî ve kâbil olup olmadığını ve olduğu takdirde 
ne yapılmak lâzım geleceğini müşârunileyh Nâzım Paşa ve ordu erkânıyla hemen müzâkere 
ve istişare etmek üzere ayândan Müşir Fuad Paşa ve Bahriye Ferîk Süleyman ve Ferîk Ali 
Rifat ve Bahri ve Mirlivâ Sâmi ve Veli Paşaların bir trenle yarın Hadımköyü'ne i‘zâmları ve 
keyfiyetin taraf-ı Sadâret'den bâ-tahrirât/telgraf müşârunileyh Nâzım Paşa'ya iş‘ârı tezekkür 
kılındı.

25 Zilkade [1]330 / 27 Teşrîn-i Evvel [1]328

[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV, 170/101_1, 2
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Avrupa Devletlerinin Balkan Savaşı dolayısıyla İstanbul'da bulunan elçiliklerini ve 
vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için, savaş bittiğinde gitmek üzere İstanbul'a birer savaş 
gemisi gönderme taleplerinin kabul edildiğine dair

The offer of the European countries to send warships to Istanbul in order to protect their 
embassies and their citizens until the end of the war and their offer was accepted

Bâb-ı Âlî 
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
1128

Müsta‘celdir

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Gerek evvelce gelen gerek bu kere gelecek sefâin-i harbiye şerâit-i sulhiyenin akdini 

müteâkiben avdet etmek üzere evvelce İstanbul limanına duhûllerine ruhsat verilmiş olan 

sefâin-i harbiyeden mâadâ Avusturya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Flemenk 

devletleri sefâin-i harbiyesinden birer kıt‘asının Bahr-i Sefîd ve Rusya ve Romanya sefâin-i 

harbiyesinden birer kıt‘asının da Bahr-i Siyah boğazlarından duhûllerine müsaade i‘tâsı zım-

nında Meclis-i Vükelâ kararıyla tanzim ve takdim olunan irâde-i seniyye lâyihası imza-yı 

hümâyûn-ı hazret-i Padişahî ile tasdik buyurularak suret-i musaddakası Harbiye Nezâreti 

Vekâlet-i Aliyyesi'ne isrâ kılınmışdır, efendim. 

29 Zilkade [1]330 / 27 Teşrîn-i Evvel [1]328

Sadrıazam  
Kâmil

***

AVRUPA DEVLETLERİNİN İSTANBUL'A SAVAŞ 
GEMİSİ GÖNDERME TALEBİ

THE DEMAND OF EUROPEAN COUNTRIES FOR 
SENDING WARSHIPS TO ISTANBUL
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Bâb-ı Âlî 
Nezâret-i Hariciye 
Umûr-ı Siyasiye 
Müdüriyet-i Umumiyesi 
Tercüme Şubesi
Tarih: 27 Teşrîn-i Evvel [1]328

Nezârete 8 Teşrîn-i Sânî [1]912 tarihiyle Avusturya, İngiltere, Rusya ve Almanya Sefirleri 
tarafından irsâl olunan notanın tercümesidir

Muharrirîn-i imza Avusturya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya Sefirleri devlet-i 

metbû‘alarından her biri ile İtalya tarafından gönderilecek birer kıt‘a sefîne-i harbiyenin 

duhûlüne müsaade edilmesi zımnında Boğazlar memuriyetine talimât-ı lâzıme i‘tâ buyurul-

masını Bâbıâli'den rica ederler.

Sefâin-i mezkûrenin burada bulunması mücerred hâl-i harbden dolayı emniyet ve selâ-

metleri dûçâr-ı tehlike olabilecek olan tebaa-i ecnebiyenin muhafazası maksadına mübtenî 

bulunduğu cihetle bu sefînelerin kendi idhallerini istilzâm eden ahvâl bertaraf olur olmaz 

çekilip gidecekleri müstağnî-i beyândır.

HR. SYS, 1969/1
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Çatalca'da bulunan Şark Ordusu'nun iaşesi için günlük yüz bin kilo ekmeğin İstanbul 
fırınlarından, peksimet ve et ihtiyacının ise Harbiye Nezâretince sağlanmasına dair Meclis‑i 
Vükela kararı alındığı

The decision of the Cabinet concerning that the 100.000 kg daily need of bread of the 
Eastern Army in Çatalca would be supplied by the bakers  in Istanbul and that the meat 
and hardtack for the army would be provided by the Ministry of Defense

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır

Müsta‘celdir

Hulâsa-i Meâli

Şark Ordusu'nun vaziyet-i hâzırasına nazaran yevmî iki yüz bin kilo ekmeğin ihzârı ve 

fazla olarak muharebe ve takib esnasında verilmek üzere lâ-ekal üç günlük peksimadın imâl 

ve irsâli ve orduya canlı sığır ve koyun tedariki lüzumunu hâvî Harbiye Nezâreti Vekâleti'nin 

26/27 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli ve 898 numaralı tezkiresi okundu.

Kararı

Şark Ordusu'nun ekmek ihtiyacının te’mini için Dersaâdet'den hadd-i azâmî olarak 

yevmî yüz bin kıyye ekmek yetişdirildiği hâlde bunun kifâyet edeceği Daire-i Harbiye Levâ-

zım Reisi Mirlivâ Şükrü Paşa tarafından beyân olunmasına binâen bu iş için Evkâf-ı Hümâyûn 

Nâzırı paşanın riyâsetinde müteşekkil komisyonca bu suret tensîb olunarak İstanbul ihtiya-

cât-ı umumiyesini tazyik etmeyerek Şehremanetince yevmî yüz bin kıyye ekmek gönderil-

mekde olduğu hâlde tezkire-i mezkûrede yevmî iki yüz bin kilo ekmeğe lüzum gösterilmesi 

sebebi anlaşılamadığından mûmâileyh Şükrü Paşa'nın celbiyle bu cihetin tahkik ve istîzâhı 

nâzır-ı müşârunileyhe havale olunmuşdu. Nâzır-ı müşârunileyh cânibinden verilen izahata 

nazaran mûmâileyh Şükrü Paşa ifade-i sâbıkasını te’yid ve tekrar ile hadd-i azâmî olarak Or-

du-yı Hümâyûn'a Dersaâdet'den yevmî yüz bin kıyye ekmek gönderilmesi kifâyet edeceği ve 

ordunun erzakı ve fırınları mevcud olup bunlarla da orduca ihtiyacın te’min edileceğini beyân 

ve fazla ekmek irsâlâtına mahal olmayıp ifade-i vâkı‘asının sened ittihâz edilmesini dermiyân 

eylediği anlaşılmışdır. İhtiyacât ve levâzım-ı askeriyenin tedarik ve ihzârı vazifesiyle mükel-

ÇATALCA'DAKİ ŞARK ORDUSU'NUN İÂŞESİ

THE FOOD SERVICE OF THE EASTERN ARMY IN ÇATALCA
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lef bulunan levâzım reisinin beyânat ve ifadât-ı mesrûdesi sened ittihâz olunarak kemâ-kân 

Şehremanetince irsâlata devam olunmakla beraber levâzım reisinin kanaat ve ifadesi hilâfın-

da iş‘ârât ve istiş‘ârât ile işin muhabereye düşürülmemesi ve ihtiyac-ı hakikinin hesabât ve 

malumât-ı sahîhaya ibtinâ edilmesi hâlen ve maslahaten şâyân-ı itina görülmüşdür. 

Peksimadın ihzâr ve imâli esbâbının daire-i harbiyece te’mini icab edeceği gibi ha-

rekât-ı askeriye hasebiyle Çatalca ve civarı memurîn-i mülkiyeden tecrid etmiş olduğundan 

koyun ve sığır tedariki hususunda cihet-i mülkiyece yapılacak bir şey olmayıp bunların da 

müteahhidler vasıtasıyla Levâzım Dairesince tedariki zarurîdir. Ona göre vekâlet-i müşâruni-

leyhâya tebligât icrası tezekkür kılındı.

1 Zilhicce [1]330 / 29 Teşrîn-i Evvel [1]328

[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV, 171/1
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11 Kasım / November 1912

Selanik'in Yunanlılara tesliminden sonra şehirdeki hastanelerin ve hastaların durumu ile 
muhacir ve asker ailelerinin sevki için yeterli nakliye gemisi gönderilmesini bildiren Sıhhiye 
Müfettişi Selami Paşa'nın raporu

The report of the health inspector Selami Pasha about the situation of the hospitals and 
the patients in Salonika after the fall of the city and that the ships needed to be sent there 
for the transportation of refugees and the families of soldiers

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiyesi

Selanik gayr-ı muntazar suretde verildi. Hasta ve mecrûh hastahâneler mevcudu bin 
sekiz yüzdür. Ekserîsi hafif olduğundan hastahâne hademeleri de beraber savuşuyorlar. Top-
lanan askerî etıbbâsı altmışı mütecâvizdir. İki yüz yataklı bir Hilâl-i Ahmer ve yüz yatağı 
tedavi edebilecek Avusturya Salîb-i Ahmeri hâl-i faaliyetdedir. Hava yağışlı asâkir-i işgali-
ye yersizlikden müsellah olarak hasta pavyonlarına girdi. Fevka'l-gâye izdiham hâsıl oldu. 
Yoksa vuku bulacağı tahayyül edilen muhaberât-ı melhûzaya intizâren buraca her bir imkâna 
tevessül edilerek daha bin beş yüz râddesinde mecrûh kabulüne müsaid bir vaziyet almış 
idim. Etıbbânın kısmen işsiz kalmaları hasebiyle hazinenin mutazarrır olmaması için yerli 
memurîn-i sıhhiyesine akdemce ruhsat vermiş idim. Bugüne kadar ahvâl-i sıhhiye ber-kemâl 
olup hiçbir maraz-ı istilaîden hamd olsun eser görülmedi. Merzânın ekserîsi kâbil-i sevkdir. 
Menzil sıhhiye müfettişine kadar ale'd-derecât tabib-i evvel ve ser-tabibler mevcuddur. Atılan 
şâd-mâni silahlarından ve bazı cühelâ tahkirâtından sokağa çıkmak hatarnâkdir. Kumandan-
ların vazifeleri hitam bulduğundan meydandan çekildiler. Sefalet-i tâmmede talan olup telg-
rafın inkıtâ‘ından dolayı ahvâli arz edilemeyen biçaregân ve asker ailelerine ilk imdâd olarak 
onlara serî‘an icabı kadar nakliye vapuru gönderilmesini arz ederim.

Sıhhiye Müfettişi Ferîk  
Selami

Telgrafhâne kabul etmediğinden işbu ma‘rûzâtımın bi'z-zarure Fransız postası vasıta-
sıyla takdimine ictisâr eyledim.

29 Teşrîn-i Evvel [1]328
Sıhhiye Müfettişi Ferîk  

Selami
HR. SYS, 2078/11_10

YUNANLILARA TESLİM EDİLEN SELANİK'TEKİ 
HASTA ASKERLERİN DURUMU

THE SITUATION OF SICK SOLDIERS REMAINED 
IN SALONIKA
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12 Kasım / November 1912

Bulgarların İstanbul'u işgal etmeleri ihtimaline karşı, padişahın ve hükümetin İstanbul'u 
terk etme niyetleri olmadığının bildirilmesi üzerine, bu kararın Avrupa siyasî çevrelerinde 
olumlu karşılandığının Londra Sefareti'nden bildirildiği

The ambassador of London informed that the Sultan and the cabinet did not have 
intention to leave Istanbul against the possibility of a Bulgarian invasion and that this was 
not welcomed by the European political environments

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye 
Müdüriyet-i Umumiyesi
12 Teşrîn-i Sânî [1]912

Sadâret'e

Dersaâdet'in terki ne nezd-i şevket-vefd-i hazret-i Padişahî'de ve ne de Hükûmet-i 
Seniyyece asla mevzu‘-ı bahsolamayacağının taraf-ı sâmî-i fahîmânelerinden beyân 
buyurulmuş olduğu haberinin mehâfil-i siyasiyede hüsn-i te’sir hâsıl etdiği ve Fransa ve 
Rusya sefirlerinin de bu te’sirâta iştirak ederek karar-ı vâki‘i takdir etmekde oldukları ve 
çünkü düşmanın İstanbul'a duhûlü takdirinde bile pâyitahtı zât-ı hazret-i Padişahî ile Hükûmet 
tarafından metrûk bulacak olurlar ise Bulgarların İstanbul'da kalmağa kıyâm edebileceklerine 
mebnî karar-ı mezkûrun isabeti derkâr bulunduğu Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden bâ-telgraf 
bildirilmiş olmakla.

HR. SYS, 2078/8_3

PADİŞAH VE HÜKÛMET'İN İSTANBUL'U TERK ETME NİYETİ

THE INTENTION OF SULTAN AND THE CABINET TO LEAVE ISTANBUL
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13 Kasım / November 1912

Askerler arasında görülen koleranın önlenmesi için incelemede bulunmak ve gerekli 
tedbirleri almak üzere bir sağlık heyetinin Çatalca'ya gönderilmesine dair Sadaret'e 
gönderilen padişah emri

The order of the Sultan sent to the Prime Ministry about a health committee to be sent 
to Çatalca in order to stop the cholera among the soldiers and to take the necessary 
measures

Numara 195
3 Zilhicce [1]330 / 
31 Teşrîn-i Evvel [1]328

Sadâret-i Uzmâ'ya

Pâyitaht-ı Saltanat-ı Seniyye'nin te’min-i mahfûziyyeti Çatalca hatt-ı müdâfaasının 
tahkîmiyle askerimizin kuvve-i maneviyesinin takviyesine ve erzak ve levâzımının muhtelif 
noktalardan suret-i serî‘a ve muntazamada sevk ve tevzî‘ine mütevakkıf olduğu gibi bugünlerde 
orduda zuhur eden koleranın da askerin kuvve-i maneviyesi üzerine te’siri derkâr olmasına 
ve işbu hastalık muhacirîne ve onlardan memlekete sirâyet ederek az çok vukuât eksik 
olmamasına ve ahvâl-i sıhhiyeden dolayı memleketin muamelât-ı iktisadiyesi ile müvâredâtı 
da sektedâr olmakda bulunmasına binâen orduda hastalığın def ve izâlesi çaresinin istihsâli için 
mahalline bir hey’ât-ı muktedire-i sıhhiye i‘zâmıyla beraber gerek Çatalca civarından gerek 
Rumeli'nin nukât-ı muhtelifesinde mütehaşşid asâkirin ordularca suret-i mahsusada intihâb 
olunacak ümerâ ve zâbitân ve inde'l-icab bizzat kumandanlar tarafından sık sık teftişine ve 
noksanlarının ikmâline dikkat ve iltizâm-ı sür‘atle te’min-i kuvve-i maneviyelerine ve teshîl-i 
infâk ve iâşe ve istikmâl-i esbâb-ı irâhelerine itina kılınması ve her hâlde tevâlî etmekde olan 
şikâyât ve itirazâtın önü alınması ve Dersaâdet'den vuku bulacak sevkiyâtın idaresi için de 
cihet-i mülkiye ve askeriyeden mürekkeb bir komisyon teşkiliyle nakliyât ve sevkiyâtın ıttırâd 
ve intizam dairesinde icrası ve teşebbüsât ve icraât-ı vâkı‘adan atabe-i ulyâya da peyderpey 
malumât i‘tâsı muktezâ-yı irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahîden olmağla ol bâbda.

MB. İ, 164/31

KOLERA İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER

THE NECESSARY PRECAUTIONS TO PREVENT CHOLERA
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13 Kasım / November 1912

Selanik şehrinin silah kullanmadan Yunan ordusuna teslimini öngören ve Selanik'te bulunan 
kolordunun kumandanı Hasan Tahsin Paşa ile Yunan delegeleri arasında imzalanan ve 
teslim antlaşmasının şartlarını içeren belgenin kopyası

The copy of the document containing the conditions of the agreement about the surrender 
of Salonika without fighting which was signed by Hasan Tahsin Pasha, the head of the army 
corps in Salonika and by the Greek delegates

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi

Selanik Kolordu Kumandanlığı'nın Selanik'in sukûtuna dair mevrûd tahrirâtına melfûf olup 
Harbiye Nezâreti Vekâleti'nden 31 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli ve 1189 numaralı 

tezkire ile irsâl olunan şerâiti hâvî varakanın suretidir

Yunan ordusu başkumandanı veliahd hazretleriyle ordu-yı Osmanî başkumandanı paşa 
hazretleri beyninde âtîdeki şerâit akdolunmuşdur.

1- Asâkir-i Osmaniyye'nin silahları kendileri tarafından ahz ve bir depoya vaz‘ edilerek 
Yunan ordusunun mes’uliyeti tahtında hıfz edilecekdir. Bu bâbda bir zabıt varakası tanzim 
olunacakdır.

2- Asâkir-i Osmaniyye kısmen Karaburun'da ve kısmen Topçu kışlasında iskân edile-
cek ve Selanik Hükûmeti tarafından iâşe edileceklerdir.

3- Selanik şehri sulhun akdine kadar Yunan ordusuna teslim edilecekdir.

4- Bilumum erkân ve ümerâ-yı askeriye ve zâbitân kılıçlarını muhafaza etmeğe ve Se-
lanik'de serbest kalmağa me’zûndurlar. Mezkûr ümerâ-yı askeriye ve zâbitân muharebe-i hâ-
zıranın devam etdiği müddetce ne Yunan ordusu ve ne de onun menfaatlerine karşı isti‘mâl-i 
silah etmeyeceklerine dair söz vereceklerdir.

5- Vilâyetin erkân ve memurîn-i mülkiyesi ve sair memurlar serbest kalacaklardır.

6- Jandarmalar ve polis memurları silahlarını taşıyacaklardır.

7- Karaburun silahları alınmış asâkir-i Osmaniyye'nin mahall-i ikameti olacakdır. Ka-
raburun topları ve mühimmâtı ordu-yı Osmanî tarafından ibtâl olundukdan sonra Yunan or-
dusuna teslim edilecekdir.

8- Birinci maddenin muhteviyatı Teşrîn-i Evvel 27'nci Cumartesi gününden itibaren 
iki gün zarfında icra olunacakdır. Müddet-i mezkûre Yunan ordusu başkumandanı inzimâm-ı 
muvâfakatiyle temdîd olunabilecekdir.

SELANİK'İN YUNAN ORDUSU'NA TESLİMİ ANLAŞMASI

THE AGREEMENT ABOUT THE SURRENDER OF 
SALONIKA TO THE GREEK ARMY
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9- Bu vaziyet sulhun akdine kadar ibkâ olunacakdır.

10- Osmanlı jandarmaları ve polis memurları karar-ı cedîde kadar ifa-yı vazifeye de-
vam edecekdir.

Selanik, 26 Teşrîn-i Evvel [1]328

Osmanlı Ordusu Başkumandanı Yunanistan Ordusu 
Başkumandanı Veliahd 

Hazretlerinin Murahhasları  
Jan Metaksas - Dusmani

Sekizinci Kolordu Kumandanı  
Ferîk Hasan Tahsin

Aslına mutâbıkdır, 27/28 Teşrîn-i Evvel [1]328

26 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli protokole zeyldir

1- Yunan ordusundan iki tabur bugün ba‘de'z-zuhr Selanik'e girecekler ve piyade kış-
lasında iskân edileceklerdir.

2- Asâkir-i Osmaniyye'nin ve hayvanatın emr-i iâşesi belediyenin inzimâm-ı muâve-
netiyle Yunan Hükûmet-i mahalliyesi tarafından te’min edilecekdir. Bu maksadı te’min için 
lâzım olacak masârıf Yunan Hükûmeti'ne aiddir. Emr-i iâşe müracaat vuku‘u tarihinden iti-
baren başlayacakdır.

3- Asâkir-i Osmaniyye'den üç bin kişi asâkir-i sairenin silahları alınmak üzere müsellah 
bırakılacakdır. Asâkir-i mezkûrenin silahları alındıkdan sonra bunlar dahi silahlarını bıra-
kacaklardır. Depo edilmiş silahların tetahhuru Yunan ordusu ma‘rifetiyle icra olunacakdır. 
Silahların alınması Yunan ordusu tarafından tayin edilecek iki murahhas muvâcehesinde icra 
edilecekdir.

4- Silahları alınmış asâkir emlâk ve emvâline, köylülere ve bunların dahi emlâk ve 
emvâline çeteler tarafından taarruz edilmemesi ve müttefiklerin orduları tarafından bunlara 
riâyet edilmesi için Yunan ordusunun başkumandanı tarafından emr-i kat‘î verilecekdir.

5- Aidât-ı mahalliye ahalinin mezheblerine riâyet edilmesi için sarf-ı gayret edilmek 
üzere emr-i kat‘î verilecekdir. Bilumum mezâhibin mehâkim-i ruhâniyesi ifa-yı vazifeye de-
vam edeceklerdir.

6- Rüsûmât İdaresi Yunan ordusunun kontrolü tahtında olmak üzere karar-ı cedîde de-
ğin hizmetine devam edebilecekdir. Düyûn-ı Umumiye ve Duhan Reji İdâreleri dahi aynı 
suretde ifa-yı vazife edeceklerdir.

Selanik, 27 Teşrîn-i Evvel [1]328

Osmanlı Ordusu Başkumandanı Yunanistan Veliahdının 
Murahhasları  

Jan Metaksas - Dusmani

Sekizinci Kolordu Kumandanı 
Ferîk Hasan Tahsin

Aslına mutâbıkdır, 27/28 Teşrîn-i Evvel [1]328

HR. SYS, 1970/2
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14 Kasım / November 1912

Osmanlı ordusunun Çatalca'ya çekilmesi üzerine, Bulgarların İstanbul'a girme ihtimaline 
karşı Büyük Devletlerden yardım istendiği; Almanya, Fransa, Rusya ve İngiltere'deki 
Osmanlı sefirlerinin Avrupa Devletlerinin bu konudaki görüşlerinin ne yolda olduğunu 
bildiren telgrafları

The appeal of the Ottomans to the great powers against the possibility of Bulgarian invasion 
to Istanbul and the telegrams from the Ottoman ambassadors in Germany, France, Russia 
and England reporting the opinions of European countries about this subject

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Mösyö Poincare, Rifat Paşa hazretlerine Çatalca'nın müstahkem olup olmadığını sual 

etmiş ve mevki‘-i mezkûrun kâbil-i müdafaa olduğu hakkında izhâr-ı şübhe etmişdir. (Paris 

telegramı, 1 Teşrîn-i Sânî [1]912, numara 755).

21 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihinde Başkumandan Vekili devletlü Nâzım Paşa hazret-

leri tarafından Çerkesköyü'nden keşîde edilen telgrafnâme-i cevabî üzerine askerimizin Ça-

talca üzerine çekilmekde olduğu ve mevki-mezkûr hutût-ı müdâfaasının Bulgar ordusunun 

hücûmuna mukâvemet edebileceği meşkûk olduğundan akd-i musâlaha için Düvel-i Muaz-

zama'nın tavassutuna müracaat edilmesi ve her hâlde 1878'de Rus ordusuna yapıldığı gibi 

Bulgar ordusunun da Dersaâdet'e girmesine mümânaat olunması hususunda teşebbüsât-ı lâ-

zımede bulunmaları ta‘mimen bâ-telgraf bildirilmişdir. (3 Teşrîn-i Sânî [1]912, numara 388).

İngiltere'nin Paris sefiri, Rifat Paşa hazretleriyle bir mülâkâtı esnasında Kral Ferdi-

nand'ın Dersaâdet'e girmeği pek ziyade arzu etdiğini söylemişdir. (Paris telegramı, 5 Teşrîn-i 

Sânî [1]912, numara 760).

Paris Sefirimiz, Dersaâdet'e girmekden ferâğat etmesi hususunda Bulgar kralı nezdinde 

hususî suretde teşebbüsâtda bulunmasını Mösyö Poincare'den taleb etmesi üzerine mûmâi-

leyh bu hususda vâki olacak teşebbüsün Bulgar kralı tarafından nazar-ı itibara alınmayacağını 

BULGARLARIN İSTANBUL'A GİRME İHTİMALİ

THE POSSIBILITY OF THE BULGARIAN’S 
PENETRATION INTO ISTANBUL
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beyân etmişdir. Rifat Paşa hazretleri Bulgar ordusunu Dersaâdet'e doğru yürümekden men‘ 

için Fransa'nın, belki de bütün Avrupa Devletlerinin muâvenetini beklemek beyhûde olduğu[-

nu] fikr-i şahsîsi olarak ilâve ediyor. (Paris telegramı, 5 Teşrîn-i Sânî [1]912, numara 763).

Londra Sefir-i Kebîri Tevfik Paşa hazretleri mevsûkü'l-kelim Düvel-i Muazzama sü-

ferâsından biriyle hîn-i mülâkâtında müşârunileyhin Avrupa-yı Garbî Düvel-i Muazzaması 

Bulgarların Dersaâdet'e girip girmemesi meselesine lâkayd kaldıklarını ve Rusya'nın Bul-

garları Dersaâdet'e girerlerse çıkmamak isteyeceklerinden ve bu ise kendi âmâline mugayir 

bulunacağından ve İslav efkâr-ı umumiyesi karşısında buna silahla mukabele edeceğinden 

Bulgar ordusunun Dersaâdet'e girmesi meselesi Rusya'yı düşündürdüğünü beyân etmişdir. 

(Londra telegramı, numara 1300).

Mösyö Poincare müttefiklerin Dersaâdet'e girmek istediklerine dair bir malumâtı ol-

madığını fakat şahsen buna kâni‘ olduğunu Rifat Paşa hazretlerine beyân etmişdir. (Paris 

telegramı, 8 Teşrîn-i Sânî [1]912, numara 766).

Berlin Sefir-i Kebîri Nizâmi Paşa Mösyö Danef'in bir gazeteciye şimdilik Bulgaris-

tan'ın mesâîsinin hedefi Dersaâdet olmadığını beyân etdiğini iş‘âr ediyor. (Berlin telegramı, 6 

Teşrîn-i Sânî [1]912, numara 669).

Berlin Sefir-i Kebîri Nizâmi Paşa, Bulgarların Dersaâdet'e girmeyeceklerini zannetdi-

ğini beyân ediyor. (Berlin telegramı, 7 Teşrîn-i Sânî [1]912, numara 672).

Roma Sefir-i Kebîri Nabi Bey'e hariciye müsteşarı Mösyö Berlati Rusya'nın nesâyihi 

üzerine Bulgarların İstanbul'a girmek arzu etmediklerini beyân etmişdir. Avusturya'nın Roma 

sefiri dahi Bulgar sefirinin kendisine Bulgarların Dersaâdet'e girmek niyetinde olmadıklarını 

beyân etdiğini sefirimize bildirmişdir. Mûmâileyh Bulgar sefiri Romanya'nın Roma sefirine 

dahi aynı beyânâtda bulunmuşdur. (Roma telegramı, 9 Teşrîn-i Sânî [1]912; Roma telegramı, 

11 Teşrîn-i Sânî [1]912; Bükreş telegramı, 14 Teşrîn-i Sânî [1]912, numara 382).

Rifat Paşa, Viyana ve Berlin kabinelerinin Selanik'i kurtarmak için Bulgarları Dersaâ-

det üzerine yürümeğe sevk etdiklerini beyân ediyor. (Paris telegramı, 12 Teşrîn-i Sânî [1]912, 

numara 781).

Rusya Hariciye nâzırı, Turhan Paşa hazretlerine beyânât-ı âtiyede bulunmuşdur: "Bul-
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garların Dersaâdet'e duhûlden men‘i meselesine gelince devletler Kral Ferdinand tarafın-

dan vuku‘u muhakkak olan bir redde ma‘rûz kalmamak için bu bâbda kral-ı müşârunileyh 

nezdinde bir teşebbüsâtda bulunmak kendilerince kâbil olmayacağı aralarında teâti-i efkâr 

etdikden sonra anlamışlardır. Zaten bu devletler içinde Kral Ferdinand'ı Dersaâdet'e dahil 

olmak hakkındaki arzusunu icraya sevk edenler bile vardır. Şâyed Bulgarlar Dersaâdet'e 

girecek olurlarsa kat‘iyyen muamele-i riâyetkârîde bulunacaklardır".

HR. SYS, 2078/13_1
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14 Kasım / November 1912

Ordunun Çatalca'dan ricat mecburiyetinde kalması halinde, tutunacağı bir mevzi olmak üzere 
İstanbul etrafında ikinci bir savunma hattı kurulmasına dair alınan Meclis‑i Vükela kararı

The decision of the Cabinet about the establishment of a second defensive line around 
Istanbul in the case that the army had to retreat from Çatalca

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır

Aceledir

Hulâsa-i Meâli

İstanbul etrafında bir hatt-ı müdâfaa te’sisi hakkında Harbiye Nezâreti'nin iş‘ârı 
üzerine sebk eden müzâkerâta tevfîkan vuku bulan tebligâta cevaben nezâret-i müşârunileyhâ 
vekâletinden vârid olan tezkire okundu.

Kararı

Mezkûr tezkirede hatt-ı müdâfaada kullanılacak efrâdın yalnız ihkâmât işiyle meşgul 
olacaklarına ve sadece kazma ve kürekçilikden ibaret olan bu hizmetde bulunacak efrâdın 
silahları da bulunmayacağına, binâenaleyh bunların bu hatt-ı müdâfaanın müdâfiileri 
olmayacaklarına ve ateş hattında bulunmayacaklarına nazaran tasavvur olunan mehâzire 
bittab‘ mahal kalmayacağı ve esasen bu hatt-ı müdâfaa için ayrıca müdâfi‘ ve top ihzârı 
mutasavver olmayıp yalnız maâzallâh ordunun Çatalca'dan ric‘ati hâlinde kendisine medâr-ı 
istinâd olmak üzere hazırlanmış bir mevzi‘ bulundurmakdan ibaret olduğu ve firarilerin 
toplanması ve hastalığın men‘-i sirâyeti için esasen tertibât-ı lâzıme ittihâz olunmakda 
olmakla hatt-ı müdâfaa teşkilâtının bunlara bir te’siri olmayacağı ve Dersaâdet civarında bir 
hatt-ı müdâfaa te’sisi ve müzâkerât-ı hâliye esnasında elimizde Çatalca ve Dersaâdet hutût-ı 
müdâfaası gibi iki hat bulunması siyasetimiz için medâr-ı istinâd olacağı gibi Hudâ-negerde 
Çatalca'dan ordu çekilmeğe mecbur olursa onu büsbütün mahv ve muzmahil olmakdan vikâye 
edecek bir ric‘at-gâh olmak itibarıyla askerlikce de haiz-i ehemmiyet bulunduğu gösterilmiş 
ve suret-i iş‘âra nazaran mezkûr hattın te’sisi muktezî görünmüş olduğundan serî‘an ifa-yı 
muktezâsının vekâlet-i müşârunileyhâ ile Başkumandan Vekili Nâzım Paşa'ya iş‘ârı tezekkür 
kılındı.

4 Zilhicce [1]330 / 1 Teşrîn-i Sânî [1]328
[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV, 171/9

İSTANBUL ETRAFINDA İKİNCİ BİR SAVUNMA HATTI

A SECOND LINE OF DEFENSE AROUND ISTANBUL
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14 Kasım / November 1912

Viyana sefirinin, Balkan Savaşı'nın gidişatı üzerine ve bu savaşın Avrupa siyasî dengelerine 
etkisine dair Avrupa Devletlerinin sefirleriyle yaptığı görüşmelerde edindiği izlenimleri 
bildiren raporu

The report of the Ambassador of Vienna conveying his impressions formed through his 
interviews with the European ambassadors about the course of the Balkan War and its 
effects on the European political balances

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi

Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa Hazretlerinden Nezâret-i Celîleye 1354 numara ve 12 
Teşrîn-i Sânî [1]912 tarihiyle vârid olan telgrafnâmenin hallidir

İngiltere sefiriyle vuku bulan mülâkâtda askerimizin erzaksız kaldığına ve zabt u 

rabt-ı küllî muhtel olduğuna müte‘allik rivayâtı tashihan ve bi-havlihî Teâlâ Çatalca'da 

şedîden mukâvemete muktedir olacağımızı beyân etdim. Müşârunileyh  ahvâlin bizim için 

vehâmetinden ve Bulgarların İstanbul'a duhûl edebileceklerinden bahsetti. Fakir Bulgarların 

İstanbul'a duhûlü fikrimce eshel olmadığı ve şâyed girerler ise men‘i hiç kimsenin yed-i 

iktidarında olmayan mesâ’ib-i azîmeye sebeb olacağını söyledim. Almanya sefiri de 

orduda asayiş ve zabt u rabtın fikdânından bahsetmekle ecvibe-i ânifeyi kendisine tekrar 

eyledim. Tavassut hakkında beyne'd-düvel cereyân eden muhaberenin neticesini ve Balkan 

Hükûmetlerine tebligât vuku bulup bulmadığını sual etmekliğim üzerine Mösyö Çerseski 

devletler arasında teâti-i efkâr devam etmekde ise de hükûmât-ı mezkûreye tebligât vuku‘undan 

henüz malumât-ı kat‘iye alamadığını ifade ve tavassut meselesinde takaddüm eden Mösyö 

Poincare'nin teşebbüs-i vâki‘ini takib etmesi icab edeceğini imâ edince kendisine dedim ki 

"hissiyâtıma göre Avusturya-Sırbistan ihtilâfı devletleri birinci ve tavassut keyfiyeti ikinci 

derecede işgal ediyor. Bu hâlde hükûmet-i müşârunileyhâ diplomasisinin muâvenetine değil 

ordumuzun Çatalca'da muvaffakiyetine intizâr ve itimad etmeliyiz". "Evet muvaffakiyet-i 

askeriyeniz her şeyi lehinize tahvîl eder" cevabını verdi.

BALKAN SAVAŞI'NIN AVRUPA SİYASÎ DENGELERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE EFFECT OF THE BALKAN WAR ON THE POLITICAL 
BALANCES IN EUROPE
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Japonya sefiri tavassut talebini hoş görmemiş ve bizim için bundan fâide me’mûl 

olmadığını ve Rumeli'yi bütün bütün kaybetmiş olsak bile (   ) ve millet-i Osmaniyye kemâl-i 

metânet ve fedakârî ile düşmana müdâfaa ederek şeref ve namus-ı askerîmizi muhafaza 

etmekliğimizi ve ancak bu suretle tahfif-i mesâib edebileceğimizi söylemişdir. Balkan 

ahvâlinde mevki ve sözü müessir olan bir hükûmet sefiri de Edirne ve (   ) Çatalca'da düşmana 

müdâfaa müyesser olur ise ahvâlde tebeddül-i küllî görüleceğini beyân etmişdir. Netâyici 

peyderpey tebliğ edeceğim mülâkât ve istıtlâ‘ât telhîs edilir ise evvelâ Adriyatik sevâhili ve 

Arnavudluk meselesi Avusturya ile Sırbistan arasında mühim ihtilâfa bâdî olduğunda harb-i 

umumiyi tevlîd istidâdında olmakla bu ihtilâf Düvel-i Muazzama'yı ziyade işgal ve tavassut 

meselesini ehemmiyetce derece-i sâniyeye tenzil etmekdedir. Sâniyen devletler bizde 

artık düşmana mukâvemet iktidârını görmediklerinden ve menâfi‘ ve hatta mevcudiyet-i 

Osmaniyye'ye nazar-ı ihmal ile bakarak Balkan Hükûmetlerine teveccüh-i izhâr ediyorlar. Şu 

hâle göre devletimizce müracaat olunacak çare-i yegâne Cenâb-ı Hakk'a istinâd ve silahımıza 

itimad ile düşmanı Çatalca'da olsun ezmek ve ileriye hareketini tevkif etmekdir.

14 Teşrîn-i Sânî [1]912 tarihi ile Viyana'ya tahrirât yazılmışdır.

HR. SYS, 1968/3
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14 Kasım / November 1912

Avrupa Devletlerinin aralarındaki rekabet yüzünden talep edilen arabuluculuğu 
yapamadıkları, savaşa son verilmesi için doğrudan Bulgar kralına müracaat edildiği, 
Rumeli'nin yeni durumu hakkında Avrupa Devletlerinin ne gibi bir tavır alacağına dair 
Harbiye Nazırının görüşü

The European countries could not perform the role of peacemaker expectedly because 
of the rivalry among themselves; the Bulgarian king was directly appealed in order to end 
the war; the thoughts of the Minister of Defense about the Europe’s attitude to the new 
situation in Rumelia

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
Tarih: 4 Zilhicce [1]330 /
14 Teşrîn-i Sânî [1]912

Mahrem

Hariciye Nâzırı Gabriel Efendi Hazretleri Tarafından

Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa Hazretleri’ne

1346, 1349, 1354, 1368 numaralı telgrafnâme-i fahîmaneleri mütâlaasından olduğu 

vechile sarf edilen himemât-ı sâmiyelerine rağmen Avusturya'dan doğrudan doğruya bir 

muâvenete intizâr edilemeyeceği ve Çatalca ve Edirne'de vaziyet-i askeriyemiz takviye 

edilirse Avrupa'nın bir dereceye kadar lehimize mütemâyil bulunacağı anlaşılmakdadır. 

Halbuki her ne kadar Edirne'de askerimiz şecâatle mukâvemete devam etmekde ise 

de Çatalca'da ziyadesiyle hüküm-fermâ olan koleraya ve askerin kuvve-i ma‘neviyesi 

haleldâr bulunmuş olduğuna binâen oradaki mukâvemetin ne dereceye kadar devamlı ve 

muvaffakiyetli olacağı kesdirilemiyor. Bu ahvâle çare-sâz olabilecek vesâitin istikmâline 

Hey’et-i Vükelâca gayret edilmekde ise de ordu başkumandanı ve erkân-ı harbiyesi hey’eti 

meselenin bir an evvel siyaseten hallini ve musâlahanın akdini taleb etmekde olduklarından 

SAVAŞA SON VERİLMESİ İÇİN BULGARİSTAN'A 
YAPILAN MÜRACAAT

THE DIALOGUE WITH BULGARIA TO END THE WAR
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ve Düvel-i Muazzama'nın ise aralarındaki rekabet yüzünden taleb olunan tavassutun bir 

netice-i müfîdeye müncer olamayacağı anlaşıldığından taraf-ı sâmî-i Sadâret-penahîden Kral 

Ferdinand'a doğrudan doğruya müracaat etmek icab eylemiş ve tatil-i muhâsamât ve iade-i 

sulh şerâitinin müzâkeresine girişilmek teklif olunmuşdur. Ancak Düvel-i Muazzama'nın 

vaziyet-i hâzırasına nazaran Rumeli kıt‘asının teşkilât-ı cedîdesi hakkında ileri sürülecek 

tarz-ı tesviyenin ya Avusturya ile Rusya beyninde bir harbi intâc edeceği veyahud bu hususda 

Avusturya'nın Sırbistan ve Bulgaristan ile uyuşarak Balkan şibh-i cezîresini beynlerinde 

taksime çalışacakları anlaşılmakdadır.

Birinci şıkka göre Hükûmet-i Seniyye'nin Anadolu cihetinde Rusya'ya karşı kıyâm 

eyleyerek Romanya ile birlikde Avusturya'ya mu‘în olacağı veyahud tamamıyla bî-taraf 

kalacağı ve ihrâz-ı muzafferiyetden sonra hukukunu tayin ve muhafaza edeceği tabiîdir. 

Avusturya'nın galibiyeti takdirinde bize Almanya ve İtalya'nın müzâhir olacağı ve Fransa ve 

İngiltere'nin ise pek de mu‘ârız bulunmayacakları me’mûldür.

İkinci şıkka gelince, Avusturya Hükûmeti menfaatinin en muvâfık bir suretde 

muhafazasını arzu ediyorsa itikâd-ı acizânemce kendisi Sırbistan ve Bulgaristan Hükûmetlerine 

karşı gayet şedîd ve kat‘î bir vaziyet alarak bize kendisi nasihat-ı dostânesi dairesinde 

bunlarla doğrudan doğruya meseleyi halletmekliğimizi tavsiye etmelidir. Muhâsımlarımızın 

Hükûmet-i Seniyye'yi istedikleri şerâit-i sulhiyenin kabulüne icbâr etmek için ya Çatalca 

hattı üzerine şiddetle hücum ederek İstanbul'a girmeğe veyahud Edirne ve İşkodra ve saire 

gibi şehirleri zabtederek bütün Rumeli kıt‘asını istila etmeğe çalışacakları anlaşılmakdadır. 

Hükûmet-i Seniyye ise dûçâr olduğu felâket muvâcehesinde ve Avrupa'nın vaziyet-i hâzırasına 

ve Rusya ve Fransa'nın ve hatta Avusturya'nın Bulgar askerinin Dersaâdet'e girmesine nazar-ı 

bî-kaydî ile bakdıklarına binâen evvelâ bunların İstanbul'a girmesine mâni olmak, sâniyen 

ehven şerâit ile esasât-ı sulhiyeyi kararlaşdırmak ve sâlisen kendilerine mümkün mertebe 

az arazi i‘tâsıyla Avrupa-yı Osmanî'de idareten teşkilât-ı mahsusaya tâbi vilâyetler vücuda 

getirmek gâyesini takibden başka bir çare görmüyor. Zaten Almanya, Avusturya, İtalya 

beyninde Arnavudluk'a bir muhtâriyet-i vâsi‘a i‘tâsı takarrür etmiş olduğu Roma Sefâret-i 

Seniyyesi'nden bildirilmekdedir.

Avusturya Hükûmeti'nin muhâsımlarımıza karşı ahz edeceği vaziyetin kat‘iyet ve 

şiddeti bizim bunlarla cereyân edecek müzâkerâtımızda gerek Devlet-i Aliyye ve gerek 
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Avusturya Hükûmetince kâbil-i kabul bir sureti tesviyeye muvaffak olmaklığımızı te’min 

edeceğinden bir tarafdan bunlara karşı şedîd bulunmasını ve diğer tarafdan da bizi irşâd 

eylemesini temenni ederiz. 

Burada Marki Pallavicini'ye dahi aynı dairede idare-i kelâm olunacağının arzına ve 

Viyana matbûâtının bize mümkün mertebe müsâ‘id bir lisan isti‘mâl eylemesine himmet 

buyurulması ricasına ibtidâr olundu. Ol bâbda.

HR. SYS, 1968/3
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14 Kasım / November 1912

Savaşın başlangıcında Balkan Devletlerinin bu savaşı Müslüman‑Hıristiyan savaşı olarak 
gösterdikleri bilinirken Çatalca'daki ordunun moralinin yükseltilmesi için hocalar 
gönderilmesi ve padişahın Hırka‑i Saadet'i ziyaret etmesi, Avrupa basınında Osmanlı 
Devleti'nin savaşı cihada dönüştürdüğü şeklinde yorumlanarak eleştirildiğinden kamuoyunun 
doğru bilgilendirilmesinin sefaretlere tebliğine dair

At the beginning of the war, the Balkan countries presented the war as Muslim‑Christian 
conflict; but when the Ottomans sent preachers to Çatalca in order to motivate the 
army and when the Sultan visited the Cloak of Prophet Muhammad, the Ottomans 
were criticized for converting the war into jihad in the European public. Therefore, the 
embassies were ordered to inform the public correctly

Umûr-ı Siyasiye 
Müdüriyet-i Umumiyesi
2. Kalemi
Numara
6356/1681
1 Teşrîn-i Sânî 1328

Sefârât-ı Seniyye'ye ta‘mim

Çatalca hatt-ı harbine i‘zâm edilen hoca efendilerin suret-i intihâb ve i‘zâmlarını ve 

zât-ı hazret-i Hilâfet-penâhînin Hırka-i Saâdet'i ziyaretde devamlarını bast-ı makâl ederek 

Hükûmet-i Osmaniyye'yi tenkid ve Müslümanların Hıristiyanlara karşı ilân-ı cihâd etdikleri-

ni beyân eden bir kısım Avrupa matbûâtı neşriyâtının ne suretle mugayir-i hakikat olduğunu 

nâtık Başkumandanlık Vekâleti'nin tezkiresi sureti leffen tesyîr kılınmağla efkâr-ı umumiye-

nin suver-i münasibe ile tenvîrine sarf-ı himmet buyurulması mütemennâdır.

***

BALKAN SAVAŞI'NIN MÜSLÜMAN-HIRİSTİYAN SAVAŞI 
OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ

SEEING THE BALKAN WAR AS A MUSLIM-CHRISTIAN WAR
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Harbiye Nezâret-i Celîlesi'nden mevrûd  

31 Teşrîn-i Evvel [1]328 tarihli tezkirenin suretidir

Avrupa matbûâtının bir kısmında Osmanlılığı tahtie edecek ve Hükûmet-i Osmaniyye 

tarafından ittihâz olunan en tabiî tedâbîri te’vilât-ı gûnâ-gûn ile şâ’iyadâr eyleyecek neşriyâta 

tesadüf olunmaktadır. Bu cümleden olarak Çatalca hatt-ı harbine i‘zâm edilen hoca efendi-

lerin suret-i intihâb ve i‘zâmı ve zât-ı hazret-i Hilâfet-penâhînin Hırka-i Saâdet'i ziyaretde 

devamları ve bunu müteâkiben altı defa tekrar etmeleri bast-ı makâl edilerek Müslümanların 

Hıristiyanlara karşı ilân-ı cihâd etdiklerini neticelendirmekdedirler. Bulgaristan kralının res-

men ilân-ı harb etdiği vakit bütün matbûât-ı ecnebiyede muâheze edilen beyânnâme-i malu-

mu harb-i hâzırın sâlîbin hilâle ve Hıristiyanlığın Müslümanlığa harbi olduğunu gösterdiğin-

den mâadâ Düvel-i Müttefika'nın resmen ilân-ı harb etdikleri gün Balkan Hükûmetlerinin her 

şehir ve kasabalarında rüesâ-yı ruhâniye resmî elbiselerini lâbis oldukları hâlde hükûmât-ı 

mülkiye ve askeriyenin iştirakleriyle sâlîbin muvaffakiyeti hakkında dualar okunduğu ve 

merâsim-i fevkalâde ifa kılındığı da meydandadır. Düşmanlarımız bununla da iktifa etme-

yerek hatt-ı harblerinin gerilerinde bulundurdukları hey’ât-ı ruhâniye ma‘rifetiyle harbden 

yüz çevirecek Hıristiyan askerlerine sâlîbi irâe ile teşvikâtda bulundukları da görülmüşdür. 

Düşmanlarımızın medeniyet-i hâzıra ile kat‘iyyen tevâfuk edemeyen şu taassub-ı dinîyele-

rine rağmen Osmanlı orduları harb-i hâzırı müdâfaa-i vatandan ibaret addetmiş ve bu gibi 

teşvikâta tenezzül etmedikden başka mesela Bulgaristan'da Müslüman efrâd-ı ihtiyâtiyesini 

Bulgarların taht-ı silaha almakdan sarf-ı nazar etmeleriyle beraber Osmanlı ordusu müdâ-

faa-i vatan emr-i mühimminde umum Osmanlıları hatt-ı harbinde bulundurmuşdur. Osmanlı 

ordusunun şu hareket-i necibânesi hakikaten Avrupa matbûâtında da medh ü senâ edilmişdir. 

Fakat Hükûmet-i Meşrûta-i Osmaniyyemizin henüz tazeliği ve efrâd-ı nâssın ve ez-cümle 

orduyu teşkil eden sınıf-ı ahalinin umûr-ı siyasiyeden düşmanları nisbetinde vâyedâr bulu-

namaması ve düşmanlarımızın senelerden beri Müslüman düşmanlığıyla neşv ü nemâ bulan 

birer anâsır-ı cidâlcûdan mürekkeb bulunması ve Müslümanların ise cümlenin de tasdik ve 

itirafında olacağı üzere düşman müttefiklerine karşı hatta bir hiss-i kin ve gayz bile taşıma-

mış olmaları nazar-ı insâfa alındığı takdirde halife-i zîşân-ı İslâmiyyânın Hırka-i Saâdet'i 

ziyaret etmelerinin ve ordunun kuvve-i ma‘neviyesini takviye için ve o da Ordu-yı Hümâyûn 

Çatalca'ya geldikden sonra orduya birkaç hoca efendilerin i‘zâmının bu yolda sû-i te’vilâta 

uğratdırılması muvâfık-ı şîme-i hak ve hakkâniyet olamayacağı tabiîdir. Binâenaleyh her gün 

Dersaâdet'de karışıklıklar intizârında bulunan ve bunu olanca talâkatlarıyla Avrupa efkâr-ı 
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umumiyesine yerleşdirmeğe çalışan Avrupa matbûât-ı mühimmesinin serd ve bu yolda tez-

virât ile vatana masrûf himemât-ı Osmaniyye'yi muâheze etmeleri caiz nezâret-i celîlelerinin 

bu kabîl neşriyâtı süferâ-yı Osmaniyye ma‘rifetiyle Avrupa matbûâtına anlatdırmak için te-

dâbîr-i lâzımeyi ittihâz buyurmuş olacağı ve matbûât-ı Osmaniyyenin de bu kabîl isnâdâta 

vesile verecek neşriyâtda bulundurulmayacakları kaviyyen me’mûl olmakla beraber şu vec-

hile celb-i nazar-ı dikkat-i nezâret-penâhîlerine müsâra‘ât kılınmışdır. Ol bâbda.

HR. SYS, 2078/9_20,21
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14 Kasım / November 1912

Balkan Savaşı sonucunda Arnavutluk'un geleceğine, Rusya, Avusturya ve Balkan ülkelerinin 
muhtemel menfaat çatışmalarına dair görüşlerini bildiren Viyana sefirinin raporu ile 
Sırbistan ve Bulgaristan'ın savaş sonrası beklentileri ve kurulacak Arnavutluk Devleti 
hakkında Çetine sefirinin raporu

The report of the Ambassador of the Cetinje about the post‑war expectations of the 
Bulgarians and the Serbians and of the Albanian state to be founded. The report of the 
Ambassador of Vienna concerning the future of post‑war Albania and his opinions about 
the probable conflict of interest among Russia, Austria and the Balkan states

Viyana Sefâret-i Seniyyesi
37819/1379

Mahremâne

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Budapeşte'de mukim ve Osmanlılara karşı hissiyât-ı hayırhâhânesi mücerreb olan bir 

zât evvelki gün gayet müsta‘cel bir telgrafla Fahreddin Beyefendi'yi Budapeşte'ye davet etdi. 

Davetin bazı ifşâât-ı mühimme-i siyasiyeye mübtenî olduğu hissedildiğinden müşârunileyh 

bilâ-te’hir hareket ve bu akşam Viyana'ya avdet eyledi. Avusturya-Sırbistan ihtilâfına tavassut 

için geçen gün bağteten Peşte'ye gelen ve Avusturya imparatoru hazretleri ile Kont Berchtold 

tarafından mükerreren kabul olunan Mösyö Danef'in taraf-ı acîziye iblâğ ve ismâ‘ edilmek 

fikriyle hayırhâhımız olan zâta söylediği sözlerle Bulgaristan'ın Peşte general konsolosu ta-

rafından vâki olan beyânâta dair Fahreddin Bey'in i‘tâ eylediği raporun suretini leffen takdim 

eyledim. Kont Berchtold'un Dersaâdet'i işgal için Mösyö Danef'e teşvik-âmiz beyânâtda bu-

lunduğuna müte‘allik fıkrayı ihtiyâtla telakki ederim.

Arnavudluk'un inkısamına kat‘iyyen muârız olan Avusturya Hükûmeti Şingin limanına 

Sırbistan'ın vaz‘-ı yed ve bu vesile ile Rusya'nın Adriyatik Denizi'nde te’sis-i nüfûz etmesine 

muvâfakat edemeyeceği cihetle Bulgaristan'ın bu mesele hakkındaki tavassut ve mesâîsi ne-

ticesiz kalmak zarurîdir.

Bulgaristan'ın tevessü‘üne karşı Romanya'nın külliyen ihtiyar-ı sükût etmesi me’mûl 

olmadığı ve Avusturya her ne kadar Bulgaristan'ı muamelât-ı cemile ile kendi tarafına istic-

BALKAN SAVAŞI SONRASI AVRUPA SİYASETİ

EUROPEAN POLITICS AFTER THE BALKAN WAR
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lâba devam ediyorsa da Romanya ile olan münasebâtı daha samimî ve kavî olduğu cihetle bir 

Romanya-Bulgaristan ihtilâfının zuhurunda Avusturya'nın Bulgaristan'dan ziyade Roman-

ya'yı himaye ve iltizâm etmesi ve binâenaleyh Bulgaristan'ın bu meseleden dolayı dûçâr-ı 

müşkilât ve tazyik olması melhûzdur.

Romanya'nın henüz bir gûne mutâlebâta tasaddî etmemesi muharebe ve musâlahanın 

neticesine intizârdan ziyade Avusturya-Sırbistan ihtilâfının tesviyesine kadar hiçbir teşeb-

büsde bulunmamasına dair Avusturya Hükûmeti tarafından vuku bulmuş bir tavsiyeye atf 

edilmek fikrimce daha ma‘kûldür. Çünkü Avusturya Hükûmeti bir tarafdan Sırbistan'ı tazyik 

ederken diğer cihetden de Romanya'nın âmâl ve menâfi‘ini tervîc için Bulgaristan'ı gücen-

diremez. Avusturya-Sırbistan ihtilâfı bir Rusya-Avusturya muharebesine müncer olmaksızın 

diplomasi tarîkıyla hallolunursa ondan sonra Romanya-Bulgaristan ihtilâfı saha-i siyaseti iş-

gal edecekdir. Bulgaristan'ın bizimle bir an evvel akd-i sulh için tehâlüke yakın bir temâyül 

göstermesinde ordusunun pek ziyade zâyiâta uğrayıp yorulması ve şimdiye kadar istihsâl 

etdiği muvaffakiyâtı büyük küçük bir hezimetle sektedâr etmemek istemesi gibi sebebler ol-

makla beraber Romanya ihtilâf-ı muhtemeline karşı serbest bulunmak mütâlaa-i mühimmesi 

de mevcuddur sandım. Bulgaristan Hükûmeti ve onun vesâtatıyla diğer hükûmât-ı muhâribe 

ile doğrudan doğruya mütâreke ve musâlaha müzâkerâtına ibtidâr buyurulduğu 13 Teşrîn-i 

Sânî 1912 tarihli telgrafnâme-i devletleri mündericâtından müstebân olmakla raporun bu 

kısmı hakkında serd-i mülâhazaya lüzum kalmamışdır. Ol bâbda emr u irâde hazret-i men 

lehü'l-emrindir.

14 Teşrîn-i Sânî 1912

Viyana Sefiri  
[İmza]

***

Çetine Sefiri Fahreddin Beyefendi hazretlerinin raporu suretidir

37819/1379

Mösyö Leval ile mülâkâtında Mösyö Danef beyânât-ı âtiyede bulunmuşdur:

İstanbul'u almak fikrinde olmadığımız gibi Kral Ferdinand'ın Ayasofya'da imparator-

luk tâcını tetevvüc edeceğine dair deverân eden şâyiât bî-esasdır. Bulgarlar ciddi ve pratik 

adamlardır. İmparatorluk tâcına ehemmiyet vermezler. Biz İstanbul'u ne yapacağız? Bize bir 

fâidesi olamaz. 
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Bulgarlar Sırbların mutâlebâtı için uğraşıyorlar. Fakat Sırbların mutâlebâtı fazladır. San 

Covani dö Medua [Saint Jean de Medua=Şingin] limanı onlara kâfîdir. Her hâlde Adriyatik 

Denizi'nde Sırbların bir limanı olması, bilhassa iktisad nokta-i nazarından elzemdir. Mezkûr 

limanın Sırblara verilmesi için ısrar edeceğiz. Müttefiklerimizi terk edemeyiz. Arnavudlar 

kendilerine mahsus bir milletdir. Biz Bulgaristan'da bir Arnavud kaldığı[nı] arzu etmeyiz. 

Bulgaristan'ın yeni hududu dahilinde pek cüz’î mikdarda Ulah bulunacakdır. Kısm-ı azâmı 

Epir kıtasında ve bir mikdarı da Arnavudluk'tadır.

Romanya'nın bizden arazi taleb etmesinin imkânı yokdur. Ondan bahse bile lüzum 

yokdur.

Mösyö Leval'in ikinci bir suali üzerine Mösyö Danef demiş ki: "Doğrudan doğruya 
Türkiye ile musâlahayı tercih ederiz. Hatta iki hükümdâr beyninde telgraf teâtisiyle mütâreke 
akdedilebilir. Fakat Türklerin gururu malum, şâyed zât-ı şahane kralın telgrafına cevab ver-
meyecek olur ise zaten vahim olan hâl ol vakit daha ziyade kesb-i vehâmet eder".

Bir Türk diplomatıyla musâlaha için suret-i gayr-ı resmiyede görüşülse münasib olur. 

Fakat ben bu gece harekete mecbur olduğumdan Bulgar General Konsolosu Mösyö Kons-

tantinoviç, Fahreddin Bey ile görüşebilir ve netice-i mülâkâtı Konstantinoviç bana telgrafla 

iş‘âr eder.

Mösyö Danef Kont Berchtold ile müte‘addid kereler görüşmüş ve Sırbistan'ın Adri-

yatik sahilinde bir liman istihsâli hakkındaki talebini tervîc etdirmeğe gayret etmiş. Fakat 

Avusturya Arnavudluk'un istiklâlini arzu etmekde olduğundan Sırbistan'ın mutâlebâtını kabul 

etmemekde ısrar etmekde imiş. Kont Berchtold Mösyö Danef'e: "Biz Makedonya'da bazı 
yerler işgal ederiz. Siz de İstanbul'u işgal edersiniz" gibi bir teklifde bulunarak Bulgaristan'ı 

kendi tarafına çekmeğe gayret etmişdir. Mösyö Danef Avusturya'nın kararını Sırbistan kralına 

tebliğ ile mutâlebâtında ısrar etmemesi için vesâyâda bulunmak üzere Niş'e gitmişdir. Her 

ne kadar Bulgaristan Sırbistan'ın talebini tervîc etdirmek için uğraşacak ise de Sırbistan'ın 

mutâlebâtını hadden efzûn bulmaktadır. Maamâfih Sen Juan dö Medua [Saint Jean de Medu-

a=Şingin] için bir suret-i tesviye bulunabileceğini ümid etmekde imiş.

Peşte'ye muvâsalatımın ertesi günü Bulgar general konsolosu ile Mösyö Leval'in hâ-

nesinde tesadüfî olarak görüşdüm. Muharebenin zuhurundan dolayı beyân-ı teessüf etdikden 

sonra mütâreke akdi için Mösyö Danef ile birlikde gayret edeceğini ve derhal Mösyö Danef 

vasıtasıyla hükûmetden me’zûniyet taleb edeceğini ifade etdi. Mûmâileyhe: "Mütâreke ta-
lebine ve sulh akdine hükûmetim tarafından hiçbir memuriyetim olmadığını ve Hükûmet-i 
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Osmaniyye'nin sulh taleb eylemediğini ve her hâlde böyle bir memuriyeti bana ihâle etme-
diğini ve Peşte'ye kendisiyle görüşmek için gelmediğimi ve mülâkâtımız bir tesadüf neticesi 
olduğunu" söyledim. Uzun bir mülâkâtdan sonra hükûmetine âtîdeki telgrafı göndereceğini 

beyân etdi. "Bugün bir dostumun hânesinde tesadüf kabîlinden olarak çoktan beri tanıdığım 
Fahreddin Bey'e rast geldim. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki hâl-i harbe bir an evvel ni-
hayet vererek doğrudan doğruya ve hiçbir devletin müdahalesi olmaksızın müzâkerâta mübâ-
şeret olunması münasib olacağına dair beynimizde bir mükâleme cereyân etdi. Mösyö Danef 
ile akdemce mütâreke ve musâlaha hakkında görüşmüş idik. Size tafsilât verecekdir. Talimât 
i‘tâsını rica ederim." Bulgar general konsolosunun ifadesinden anladığıma göre Bulgarlar 

sulhun bir an evvel akdini arzu ediyorlar. Sırbistan mutâlebâtında ısrar edeceği gibi Rusya 

Hükûmeti Sırbistan'ı siyânet edeceğinden ve Avusturya ise Arnavudluk'un taksim olunmayıp 

bir hükûmet-i müstakile hâline ifrâğını arzu eylediğinden Avusturya ile Sırbistan ve muahha-

ran Avusturya ile Rusya arasında bir muharebe zuhuru ihtimalden ba‘îd değildir. Bulgaristan 

her ne kadar Sırbistan'ı vikâye etmek tasavvurunda ise de Sırbistan Bulgaristan'ın vesâyâsını 

kabul etmeyerek mutâlebâtında ifrât gösterir ise Bulgaristan'ın Sırbistan için muharebe etme-

yeceği derkârdır. Bu cihetle Bulgaristan her türlü ihtimale karşı serbest kalmak arzusundadır. 

Avusturya tarafından Bulgaristan'a fevkalâde muhâlefet gösterilmektedir. Bulgarların Rusla-

ra pek emniyetleri yokdur. Mösyö Danef, Sen Jan dö Medua [Saint Jean de Medua=Şingin] 

için Avusturya teklifâtını Sırbistan kralına tebliğden sonra şâyed Sırbistan kabul etmez ise 

Bulgaristan'ın mahsus bir hatt-ı hareket ittihâz etmesi melhûzdur. Bulgarlar bizimle bir an 

evvel akd-i musâlaha ile Avrupa siyaset-i umumiyesine iştirak etmek arzusundadırlar.

Mösyö Konstantinoviç'in ifadesine nazaran Bulgarların niyeti: Edirne Vilâyeti’yle 

Kırkkilise'yi ve Dedeağac'ı kendileri muhafaza etmek ve İstanbul ile Boğazları bize iade ey-

lemekdir. Şâyed Bulgarlar Çatalca'da dahi muzaffer olur da İstanbul'a girecek olurlar ise ve 

İstanbul Ruslar tarafından taarruza uğrar ise İstanbul'u müdâfaaya mecbur olacaklardır. 

Viyana, 14 Teşrîn-i Sânî 1912

HR. SYS, 2078/10_1, 2 
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15 Kasım / November 1912

Sırp kamuoyu ve basınının savaşa bakışı, Sırbistan'ın Bulgarlara yardım etmek için Edirne'ye 
top ve asker gönderdikleri, Belgrad'a gelen Osmanlı esirlerinin sayısı ve durumuna dair 
Osmanlı Belgrad Sefareti Arşiv Memuru Münip Bey'in raporu

The record‑keeper of the Ottoman Embassy of Belgrade Munip Bey’s report concering 
the opinion of the Serbian public and press about the war, that Serbia had sent cannons 
and soldiers to Edirne in order to help the Bulgarian and the number and the situation of 
the Ottoman captives who had come to Belgrade

Bugün Belgrad Sefâret-i Seniyyesi evrakını muhafazaya memur Arşivist Münib 
Bey'den alınan işbu tahrirât aynen takdim kılındı. 

15 Teşrîn-i Sânî [1]912

Peşte Başşehbenderi  
Ahmed Hikmet

El-yevm Sırbistan efkâr-ı umumiyesiyle matbûâtı, Hükûmât-ı Müttefika-i Erba‘a ve 

bilhassa Sırbistan'ın muvaffakiyât-ı harbiyesinden mütefâhirâne bahsetmekde olup fakat şu 

son günlerde Avusturya'nın Arnavudluk ile Sırbiye'nin Bahr-i Sefîd'e çıkmasına karşı aldığı 

tavır ve vaziyet mübâhasât ve münâkaşât-ı şedîdeyi mûcib olmaktadır. Sırb gazeteleri Avus-

turya'ya karşı adeta meydan okurcasına bir lisan-ı şiddet kullanmaktadırlar. Bu sebeble Sırb 

ordusu var kuvvetini toplayarak bir an evvel bahr-i mezkûr sahiline çıkmağa isti‘câl ile dev-

letleri bir emr-i vâki‘ karşısında bulundurmağa hasr-ı gayret etmekde olduğu anlaşılıyor. Ha-

rekât ve kuvâ-yı askeriyeye gelince: Malum olduğu üzere Sırb ordusu el-yevm Manastır ve 

Selanik'e takarrüb etmekde, Yunan ordusuyla temas ve irtibat hâsıl etmeğe çalışmaktadır. Ge-

neral Kotinçef'in taht-ı kumandasındaki Bulgar ordusuyla müttehiden Köstendil cihetinden 

Makedonya'da icra-yı harekât etmiş olan General Stefanoviç'in kumandasındaki Sırb kuvâ-yı 

askeriyesi Kumanova muharebesiyle Üsküb ve Köprülü'nün zabtı üzerine Makedonya'da ha-

rekât-ı askeriyenin kesb-i suhûlet etmesiyle Edirne ve İstanbul'a karşı icra-yı harekât eden 

Bulgar ordu-yı aslîsine muâvenet etmek için ol tarafa sevk olunmuşdur. Rivayet-i vâkı‘aya 

göre el-yevm havali-i mezkûrede 50.000 râddesinde Sırb kuvve-i askeriyesi bulunmaktadır. 

Şu son günlerde Edirne muhâsarasında isti‘mâl olunmak üzere Niş ve Prut istihkâmâtında-

ki ağır toplar dahi kaldırılarak Edirne cihetine sevk olunmuşdur. Gerek Bulgarlar ve gerek 

SIRP KAMUOYU VE BELGRAT'TAKİ OSMANLI ESİRLERİ

SERBIAN PUBLIC OPINION AND THE OTTOMAN CAPTIVES IN BELGRADE
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Sırblılar olanca kuvvetlerini meydan-ı harbe sevk etmiş olduklarından yeniden celb edecek 

kuvvetleri kalmamış gibidir. Meğer ki kurâ-yı cedîde efrâdı ola. Mevcud ihtiyâtlar ise kadîm 

"Berdanka" Rus tüfenkleri ile gelişigüzel müsellah olup min külli'l-vücûh harb ü darbe pek 

de kâdir bir kuvvet olmadıkları mesmû‘ât ve meşhûdât-ı vâkı‘a cümlesindendir. Bulgar ve 

Sırblılara zabtetdikleri yerlerin Hıristiyan ahalisi tarafından da muâvenet edildiği derkârdır. 

Hükûmât-ı Müttefika’dan her birinin zabtetmekde oldukları arazinin derece-i vüs‘at ve te’sir-i 

siyasîsine gelince: El-yevm hükûmât-ı mezkûrenin ittifak ve karar-ı vâki‘leri mûcebince Bul-

garlar Edirne ve havalisini, Sırblılar Üsküb ve Arnavudluk'un (Eski Sırbistan) bir kısmını, 

Yunanlılar Selanik ve Yanya cihetlerini, Karadağlılar da İşkodra ve kısmen Yenipazar san-

cağını bir anda zabt ve istila ederek her birerleri cüz’î küllî derece-i mütesâviyede izhâr-ı 

muvaffakiyete gayret etdikleri anlaşılmaktadır. Bu hususdan dolayı hâl-i hâzırda revâbıt-ı 

kaviyyenin idâmesiyle sû-i tefehhümâta mahal vermemek için Hükûmât-ı Müttefika ricâli 

ve hususuyla Sırb ve Bulgar siyasiyyûnunun daimî suretde temas ve müzâkerede bulunmak-

da, beynlerindeki ittihâdı muhafazaya çalışmakta oldukları meşhûd olmaktadır. Zabtolunan 

arazinin mikdarıyla devâir-i nüfûz ve aidiyeti hakkında itilaf-ı kat‘î husûlü ise muharebeden 

sonraya ta‘lîk edilmiş gibi görünüyor. Fakat Sırb, Bulgar ve Yunanlıların derecât-ı muvaffa-

kiyâtı ve zabtetmiş ve etmek ümidinde bulunmuş oldukları arazi ve şehirlerin (Üsküb, Sela-

nik, Edirne ve hatta İstanbul) derece-i ehemmiyeti ve muhâriblerden her birinin müktesebât-ı 

maddiye ve maneviyesiyle şan ve şeref hakkında şimdiden Belgrad'da alttan alta mübâhesâta 

başlandığı mahsûs olduğundan lehlerinde neticelendiği takdirde ba‘de'l-harb aralarında nifak 

ve şikâk zuhuru müsteb‘id değildir.

Peşte'den avdet eden Avusturya sefiriyle vuku bulan mülâkâtı müteâkib Mösyö Pasiç 

krala mülâkî olmak üzere derhal Üsküb'e azîmet etmişdir. 

Sırblılar muharebât-ı vâkı‘ada zâyiât-ı müdhişeye uğramışlardır. Kendileri ketm-i ha-

kikate çalışıyorlar ise de hakikat-i hâl anlaşılmaktadır. Meydan-ı harbdeki müte‘addid mües-

sesât-ı sıhhiye ile hudud ve demiryolu hutûtu boyundaki kasabalar mecrûhîn ile mâl-â-mâldir. 

Belgrad'da mevcud askerî mülkî bütün hastahâneler dolmuş, bugüne kadar mebânî-i umumiye 

ve hususîyede on dokuz muvakkat hastahâne daha teşkil olunmuşdur. Bu ana kadar Belgrad'a 

naklolunan mecrûhînin mikdarı üç bini mütecâvizdir. Üç dört bin kadar mecrûhun daha bura-

ya derdest-i naklolunduğu bugün söylenmektedir. Bunlar miyânında bir mikdar zâbit ile ek-

serîsi Arnavud olmak üzere beş yüz kadar da (bugüne değin buraya naklolunan) bizim mecrûh 

vardır. On dokuzuncu olarak te’sis olunup Alman Salîb-i Ahmer Hey’eti'nin taht-ı idaresinde 

bulunan ve sırf Osmanlı yaralılarına tahsis kılınan hastahâneyi bugün ziyaret edebildim. 190 

kadar mecrûh vardır. Ekserîsi hafif yaralıdır. Bunlarla beraber Üsküb Hey’et-i Sıhhiye-i As-
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keriyesi'nden üç zât dahi gelmişdir. Her tarafda milel-i muhtelifeye mensub Salîb-i Ahmer 

he’yetleri çalışmakdadır. Umumiyeti itibarıyla bu bir harb değil mukâtele, mezbaha. Salîb ile 

Hilâl!? Buraya naklolunan Arnavud mecrûhlardan birçoğu gıda almakdan, yaralarını tedavi 

etdirmekden imtinâ‘ etmekde; hastahâne hademesinden yaklaşanları boğmağa, yetişdikleri 

azâlarını diş ve tırnaklarıyla koparmağa çalışmakta, biçarelerden bazısı böylece mahvolup 

gitmekdedirler!

Şimdiye kadar Belgrad'a ekseriyet-i azîmesi başıbozuk olmak üzere 20.000'i mütecâviz 

esir getirilmişdir.

Şimdiye kadar gelen üserâ miyânında maa't-teessüf yetmiş seksen kadar zâbit de vardır.

Yenipazar ve bâ-husus Kumanova muharebe-i azîmesinden sonra en büyük harb Pirle-

pe'de vuku bulmuşdur. Tarafeynin zâyiâtı pek azîmdir.

Gerek ecânib ve gerek bizzat Sırblılar askerimizin şecî‘âne döğüşdüğü, fakat toplarımı-

zın, hususuyla top cephânesinin işe yaramadığını; Sırb askerinin en ziyade toplarının tefev-

vuk ve mükemmeliyeti sayesinde ihrâz-ı galebe etdiklerini beyânda müttehidü'l-lisandırlar. 

Şarapnellerimizden onda ancak ikisi üçü infilâk ediyormuş! Yazık.

Bugün bütün enzâr Çatalca'ya müteveccih ve mün‘atıfdır. Hükûmât-ı Müttefika ordula-

rının müşreteken İstanbul'a girmeleri arzusu izhâr olunuyor. Cenâb-ı Hakk mu‘înimiz olsun!

Belgrad, 30 Teşrîn-i Evvel 1328 / 12 Teşrîn-i Sânî 1912

Münib

Bugünkü gazeteler Romanya'nın Balkanlarda pay araması ve Arnavudluk'un istiklâli 

lehinde çalışmasından dolayı Romanya matbûâtı aleyhinde şiddetle idare-i lisana başlamış-

lardır.

İşbu varakanın Hariciye Nezâreti'ne irsâli menût-ı re’y-i âlîleridir efendim.

M[ünib]

HR. SYS, 2078/8_15



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

92



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS



OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI
BALKAN WARS IN OTTOMAN DOCUMENTS

365

16 Kasım / November 1912

Koleralı askerlerin İstanbul'a girmesine müsaade edilmeyerek Yeşilköy'de tutulması, 
buradan Anadolu yakasına sevk edilmeleri, İstanbul'daki camilerde bulunan yaralı askerlerin 
iaşe ve tedavileri için her türlü tedbirin alınmasına dair alınan Meclis‑i Vükela kararı

The decision of the Cabinet concerning that the soldiers with cholera needed to be 
prevented from entering Istanbul, to be kept in Yeşilköy and be sent to the Anatolia 
from there and that every kind of measures needed to be taken for the subsistence and 
treatment of the wounded soldiers in the mosques in Istanbul

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır

Müsta‘celdir

Kararı

1- Ba‘d-ezîn ordudan zu‘afâ-yı askeriye ve koleralılar İstanbul'a gönderilmeyerek 

Ayastefanos'dan harice sevk edilecekdir.

2- Bunlar Ayastefanos'dan Ayamama Çiftliği'yle sahasına nakledilecek.

3- Bunlar cihet-i askeriyece orada bir-iki gün tevkif olunarak şüpheliler Maltepe 

Hastahânesi'ne gönderilecek, diğerleri gemiler ile Beykoz önüne sevk edilecek.

4- Cihet-i askeriyece Ayamama Çiftliği'ne lüzumu kadar çadır ve levâzım-ı saire 

gönderilecek.

5- Cihet-i askeriyece Ayamama karargâhına üç tabib, iki eczacı, altı timarcı lüzumu 

kadar ecza-yı tıbbiye ve hasta bakıcı ve saire gönderilecek.

6- El-yevm Sarayburnu'nda bulunan iki bin kadar zu‘afâ-yı askeriye Cenâb Şahabeddin 

Bey tarafından istîcâr olunacak gemilerle Beykoz'a sevk olunacak ve gemilerin kirası 

Şehremânetince mecrûhîn tertibinden tesviye edilecek.

7- Ayastefanos'da vagonlar içinde bulunan iki bin kadar zu‘afâ dahi kezâlik Cenâb 

Şahabeddin Bey tarafından istîcâr olunacak gemilerle Beykoz'a gönderilecek, bu gemilerin 

kirası dahi Şehremâneti mecrûhîn tertibinden te’diye edilecek.

KOLERALI ASKERLERİN ANADOLU'YA SEVKİ

THE TRANSPORTATION OF THE SOLDIERS 
EXPOSED TO CHOLERA TO ANATOLIA
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8- 6 numaralı maddede muharrer zu‘afânın erzakı, suyu cihet-i askeriyece bunlarla 

birlikde Beykoz'a gönderilecek.

9- 7 numaralı maddede muharrer zu‘afânın erzakı, suyu kezâlik cihet-i askeriyece 

bugün Ayastefanos'a gönderilecek.

10- Şimdilik Ayasofya, Nuruosmaniye ve Laleli Camilerine el-yevm İstanbul'da 

bulunan zu‘afâ konulmuş olduğundan Harbiye Nezâretince her camie: 

Evvelâ, efrâdın iâşeleri için birer hey’et-i idare tayin olunacak.

Sâniyen, efrâdın muhafazaları için ikişer zâbit ve onar neferden ibaret birer hey’et-i 

muhafaza her camiin dahilinde bulundurulacak.

Sâlisen, her camie ikişer tabib, bir eczacı altı hastabakıcısı tayin olunacak.

Râbi‘an, her camide birer küçük eczahâne teşkil olunarak ecza ve edevât-ı lâzıme 

bulundurulacak.

Hâmisen, vefat edenler cihet-i askeriyece şerâit-i sıhhiyeye tevfîkan bilâ-te’hir 

defnetdirilecek.

Sâdisen, zu‘afâ içinde bulunanlar cihet-i askeriyece bi't-tefrîk istikrâ olunacak gemilere 

gönderilecek.

Sâbi‘an, asker konulan cevâmi‘-i şerifenin dahilen bi'l-cümle tathîrâtı ve tenvîrâtı ve 

sair her türlü hidemâtı cihet-i askeriyece ifa olunacak.

11- Birkaç günden beri ordudan vürûd edip İstanbul'a dağılmış olan asâkir cihet-i 

askeriyece âcilen ve tamamen behemehâl toplatdırılarak mezkûr camilere sevk edilecek.

12- Camiler kâfî mikdar asker ve jandarma ma‘rifetiyle ve gayet sıkı suretde cihet-i 

askeriyece muhafaza edilerek bir neferin harice çıkarılmasına kat‘iyyen meydan verilmeyecek.

13- Beykoz Tahaffuzhânesi'nde bulunan askerlerin cihet-i askeriyece iâşeleri ve 

muhafazaları te’min olunarak kesb-i sıhhat edenler İstanbul'a gönderilmeyip memleketlerine 

sevk edilecek.

14- Rumeli Demiryolu Kumpanyası lüzumu kadar baraka yapdırmak için depolarında 

ne kadar kereste ve levâzım-ı saire var ise vermeyi taahhüd etdiğinden Tophâne ve Tersane 

fabrikalarında baraka inşaâtında istihdam olunacak ne kadar usta ve amele var ise hemen sevk 
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olunarak ve asker içinde bu işlerde kullanılabilecek ne kadar efrâd var ise gönderilerek ve 

Şehremânetince de mümkün olduğu kadar usta ve amele tedarik edilerek Rumeli Demiryolu 

Kumpanyası'nın vereceği levâzım ile ve Nâfia Nezâreti Hey’et-i Fenniye Müdürü Frenkya 

Efendi ma‘rifetiyle Ayamama Çiftliği civarındaki arâzî-i vâsi‘ada mümkün olduğu kadar çok 

baraka yapılacak ve bunların Rumeli Demiryolu Kumpanyası'nca bulunup verilemeyecek 

levâzımı cihet-i askeriyece haricden hemen mübâyaa olunarak bilâ-te’hir gönderilecek.

15- Hadımköyü'nden itibaren bu tarafda bulunan istasyonlara ve istasyonlardaki 

katarlara koleralı neferât girerek işgal etmekde bulunduğu ve bunların oralardan ihracları 

mümkün olamayıp vefat edenler de kaldırılmayarak hâliyle bırakılmakda olduğu cihetle 

katarların seyr ü seferlerine halel geldiği ve bu hâlin devamı şirket memurlarının sirâyet-i 

emrâzdan ictinâben çekilmelerini intâc edeceği Nâfia Nezâreti'nden bildirildiğinden hastalık 

olan mahallerdeki istasyonlar koleralılardan tahliye olunarak hemen muhafaza-i askeriye 

altına alınacak ba‘d-ezîn buralara koleralıların girmesine meydan verilmeyecek ve musâbîn 

vakt ü zamanıyla sevk edilip istasyonda bekletdirilmeyecek ve bunun için dahi Hadımköyü'nde 

ve Ayastefanos'da mahsusan lüzumu kadar baraka yapılacak.

Bâlâda muharrer mevâddın serî‘an ve harfiyyen tatbikine itina edilmesi zımnında 

Harbiye ve Dahiliye Nezâretlerine tebligât icrası tezekkür kılındı.

6 Zilhicce [1]330 /3 Teşrîn-i Sânî [1]328

[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV, 171/13_1, 2
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16 Kasım / November 1912

Balkan Devletleriyle yapılacak ateşkesin uzaması muhtemel olduğundan, Çatalca hattının 
sağlamlaştırılarak herhangi bir taarruzda geçilemeyecek bir hale getirilmesi gerektiğine dair 
alınan Meclis‑i Vükela kararının Başkumandan Vekili Nazım Paşa'ya tebliğ edildiği

Notification of the decision of the Cabinet to the Vice‑Commander‑in‑Chief Nazım Pasha 
concerning that the Çatalça line needed to be reinforced against possible attacks in case 
that the ceasefire negotiations with the Balkan states took a long time

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 3 Teşrîn-i Sânî [1]328

Şifre

Başkumandan Vekili Nâzım Paşa Hazretleri’ne

Taraf-ı senâverîden Bulgaristan kralına yazılmış olan telgrafnâmeye alınan cevaba 
göre muhâsımlarımız beyninde teâti edilecek müzâkerâtın uzaması muhtemel olduğundan 
Çatalca'da lâzım gelen vesâit-i müdâfaanın ikmâli muktezî olduğu, zira mevki-i mezkûrun 
tahkîmi ve düşman taarruzâtına şiddetle mukâvemet edebilecek bir hâle ifrâğı Bulgaristan'la 
cereyân edecek müzâkerât-ı sulhiye üzerine te’sir edeceği şüphesiz olduğu gibi müttefikler 
beynindeki teâti-i efkâr esnasında Rusya Hariciye nâzırı muavininin musâlaha edilmez ise 
Bulgarların Dersaâdet'e girmeğe karar verdikleri yolunda vâki olan ifadesiyle müeyyed 
olduğu üzere Bulgarların ansızın hücum ile Dersaâdet üzerine yürümeleri ihtimalini bertaraf 
edeceği âşikâr olduğundan Çatalca'nın tahkîm ve müdâfaasına son derece ehemmiyet 
verilmesi Hariciye Nezâreti'nin iş‘ârı üzerine Meclis-i Vükelâ kararıyla tebliğ olunur.

BEO, 4141/310546

ÇATALCA HATTI'NIN SAĞLAMLAŞTIRILMASI

STRENGTHENING THE LINE OF ÇATALCA
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Savaşa askerî hazırlıklarını tamamlayamadan giren Osmanlı Devleti'nin mağlup olduğu, 
savaşa son vermek için bir ateşkes yapılmasına aracılık etmeleri yolunda Büyük Devletlere 
yapılan talebin yerine getirilmemesinden dolayı Müslümanların çeteler tarafından mezalime 
uğradığı, binlerce Müslüman ailenin muhacir olduğuna dair Times gazetesinde yayınlanmak 
üzere kaleme alınan yazı

The article to be printed in Times concerning that the Ottoman Empire had entered the 
war without being adequately prepared and had been defeated and that since the great 
powers did not mediate for a ceasefire, the Muslims were being oppressed and thousands 
of Muslim families became refugees

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
1181

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Times gazetesi muhâbirlerinden Mösyö Filib Grados ile görüşülerek melfûf varakada 

muharrer ifadâtın cerîde-i mezkûreye derci taahhüd etdirilmiş ve kendisi Tepebaşı'nda kâin 

üç numaralı apartmanın otuz yedinci numarasında ikamet eylemekde bulunmuş olduğundan 

varaka-i mürselenin serî‘an bi't-tercüme bâ-telgraf Londra'ya keşîdesi zımnında mûmâileyhe 

irsâli hususuna himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.

9 Zilhicce [1]330 ve 6 Teşrîn-i Sânî [1]328

Sadrıazam  
Kâmil

***

Times Gazetesi'ne

Rumeli'nin miyânelerinde mukasemesi ittifakıyla Balkan Hükûmetlerinin Devlet-i 

Osmaniyye aleyhinde açtıkları muharebeye techizâtımızı ikmâl etmeden mukabeleye mecbur 

olmuş idik. Hükûmet-i Erba‘a büyük şehirlerden ve mevâki‘-i mühimmeden başka yerleri 

harben ellerine geçirmeleri üzerine bundan iki hafta mukaddem terk-i muhâsama ile musâlahaya 

MÜSLÜMAN NÜFUSUN UĞRADIĞI FELÂKETİN DUYURULMASI

THE DECLARATION OF THE DISASTER FACED BY THE MUSLIM POPULATION
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tavassutları Düvel-i Muazzama'dan iltimas olunmuş idi. Bunun müctemi‘an icrasına karar 

verinceye kadar günler geçip halbuki bu esnada düşmanlarımız daha ziyade yerlerimizi 

zabta meydan buldukları misillü askerle meydan muharebesinden başka Makedonya'ya sevk 

eyledikleri eşkıya çeteleri esliha ile beraber kurâda ahali-i Müslime aleyhine top ve mitralyöz 

dahi isti‘mâl ederek karyelerini ihrâk ve buldukları zükûr ve inâs ve sıbyânı katl ve mahv 

ederek bu hâlden havf ve endişeye düşen binlerce İslâm aileleri İstanbul'a gelmeğe şitâb edip 

öyle bir sefalet-i azîme içinde bunlar Anadolu cânibine sevk olunmaktadırlar. Eğer Düvel-i 

Muazzama mütâreke talebimizi Hükûmât-ı Erba‘a’ya bilâ-tevakkuf tebliğ eylemiş olsalar ve 

muharebenin adem-i devamını iltizâm etseler idi arada vuku bulan muharebâtda tarafeynden 

bunca asâkirin telefine ve mezâlim-i vâkı‘adan ehl-i İslâmın muhâceretine ve Selanik şehrinin 

dahi a‘dâya teslim olunmasına mahal kalmazdı. Nihayet bu te‘ehhurât sebebiyle 12 Teşrîn-i 

Sânî tarihinde Bulgar kralına müracaatla mütâreke ve musâlaha talebine mecbur oldum. Bunun 

üzerine müttefikîn ile teâti-i enzâr olunduğuna dair Sofya'dan bir cevab alınmış ise de kral 

tarafından mütârekeye dair Bulgar kumandanına henüz emir verilmemiş olduğundan Çatalca 

hatt-ı müdâfaasında muharebe devam etmekde ve düşman ordusuna şiddetle mukâvemet 

edilmektedir. Ne çare ki bu esnada kolera dahi şiddetle hükmünü icra eylemekde ve tarafeyn 

askerlerine telefât-ı külliyeyi mûcib olmaktadır. Bu illet-i müdhişenin İstanbul ile Anadolu'ya 

ve diğer tarafdan Avrupa'ya dahi sirâyetinden hazer olunur. Eğer tâli‘-i harb bize müsâ‘d 

olup da ordu-yı Osmanî Bulgaristan'a girmiş olsaydı acaba Düvel-i Muazzama şimdiki gibi 

kayıdsız mı davranırlardı; yoksa geçenki Yunan ile olan muharebede kemâl-i muzafferiyetle 

Atina üzerine yürümekden bizi men‘ ile zabteylediğimiz yerleri terke mecbur etdikleri gibi 

Bulgaristan'ı dahi terk ile ric‘ate bizi mecbur mu ederler idi. Acaba fî-zamaninâ İslâm ile 

Hıristiyan beyninde vuku bulan galibiyet ve mağlubiyetde devletlerce bir fark mı var. Eğer 

öyle ise nerede insaniyet nerede hakkâniyet.

HR. SYS, 2078/13_12, 13
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25 Kasım / November 1912

Vardar Ordusu'nun ricat halinde olması, top ve mühimmat bulunmaması, subay ve erlerin 
moralinin bozulmasından dolayı savaş kabiliyetinin kalmadığı, bu ordunun Yanya'daki 
kuvvete katılması için emir verildiği; Garp Ordusu mevcut duruma göre muharebe kudretini 
kaybetmiş ise de son bir askeri vazife olarak uygun bir ateşkes ve barış imzalanana kadar 
mukavemete devam edilmesi gerektiğine dair

Since the Vardar army retreated, had neither cannons nor any ammunition and the officers 
and the soldiers were demoralized and lost their ability of fighting, the army was ordered 
to join the forces in Janina. Although the Western Army had lost its combat power, it 
should have endured against the enemy until the ceasefire and the peace agreements were 
signed

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Tarih: 15 Zilkade [1]330 /
12 Teşrîn-i Evvel [1]328

Mahremâne

Elden

Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'ne

Vardar Ordusu karargâhının da Görice'ye gelerek birçok erkân ve ümerânın peyderpey 

gelmekde olduğuna ve bu kuvvetin harbe iktidârı olmadığı Vardar Ordusu kumandanı 

tarafından ifade olunup zaten mühimmât ve top noksanı bu ifadeyi müeyyed bulunduğuna 

dair Başkumandan Vekili Nâzım Paşa hazretlerinden alınan telgrafnâme üzerine iş‘âr-ı vâkı‘a 

nazaran Vardar Ordusu'nun Görice cihetinde harbe devam etmesi mümkün olamayacağı 

anlaşıldığından bir tarafdan erzak tedarikine çalışılmak üzere mezkûr ordunun Yanya'daki 

kuvvete iltihak etmesi lüzumunun mezkûr kumandanlığa tebliği Meclis-i Vükelâ kararıyla 

müşârunileyhe iş‘âr olunmuş idi. Zikrolunan ordunun bizzat Yanya Kalesi'ne girmemek fakat 

kale-i mezbûreyi kendisine mihverü'l-harekât ittihâz etmek üzere bidâyeten o tarafa doğru 

çekilmesi muvâfık olup ancak Yanya'nın sukûtunu tesrî‘a sebeb olmaması zımnında Vardar 

Ordusu için ayrıca erzak tedarik ve te’min olunması iktizâ edeceği gibi nihayet Yanya'ya 

ilticaya mecbur olması hâline karşı da Yanya'nın erzakının şimdiden tezyidi elzem olduğunu 

VARDAR ORDUSU'NUN YANYA'DAKİ KUVVETLERE KATILMASI

JOINING OF THE VARDAR ARMY TO THE FORCES IN JANINA
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hâvî müşârunileyh nâmına Ferîk Hâdi Paşa hazretlerinden cevaben alınan 12 Teşrîn-i Evvel 

[1]328 tarihli telgrafnâme leffen irsâl olunmakla iktizâsının âcilen ifasına himmet.

***

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Şifre Kalemi
Numara: 8

Garb Ordusu Kumandanlığı'ndan Başkumandan Vekili Nâzım Paşa Hazretlerine  
gelen şifre telgrafnâme halli

[1]- Ric‘at eden efrâdın kıt‘a hâlinde toplanması için iki günden beri sarf edilen mesâî 

tam semere vermedi, verse bile efrâdı bir kıt‘a hâlinde toplamakdan ibaret kalarak bir kuvve-i 

harbiye teşkili müyesser olamayacakdır. Çünkü her şeyden evvel ne top ve ne de mühimmât 

ve zâbıtân ve efrâdda ma‘neviyât kalmamışdır.

2- Gerek Resne ve gerek Nasliç (   ) yolları üzerinde düşmanla temas hâsıl olmuşdur. 

Eğer düşmanın takibi zaman vermez ise kıt‘a teşkiline de vakit kalmayacağı anlaşılıyor.

3- Bu sebeple top hayvanâtı ile perakende efrâd ve kıt‘asız kalmış erkân ve ümerâ 

hemen Berat ve Yanya'nın ihtiyacı olan zâbit ve hayvanât da oraya sevk olunarak mütebâkî 

efrâddan teşkil olunabilecek cüz’-i tâmla dîk-ı ma‘îşet sebebiyle bir kısım kuvvetle Görice, 

Berat ve diğer kısımla da Leskovik, Premedi, Tepedelen istikametini takiben birleşmek üzere 

çekilmek mukarrerdir.

4- Yirmibirinci Fırka İşkodra'ya müteveccihen Kolbaş (   ) ile İlbasan'a muvâsalatla 

Sırbların Debre'ye takarrübü üzerine bir-iki gün sonra Manastır Hükûmeti'[ni]n infikâkı 

mukarrer idüğü Debre Mutasarrıflığı'ndan bildirildi.

5- Bu hâl ve vaz‘iyete nazaran Garb Ordusu mütârekeye muhtac olduğundan iktizâsının 

emr u ifası ma‘rûzdur.

9-10 Teşrîn-i Sânî [1]328 

Ali Rıza

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

Garb Ordusu Kumandanı'ndan  
Başkumandan Vekili Nâzım Paşa hazretlerine vârid olan şifre telgrafnâme hallidir

1- Bugün efrâdın hiç olmaz ise iâşesini bir hesaba rabt edebilmek üzere grub hâlinde 
toplanabilmesi için sarf olunan mesâîye bizzat iştirak etdiğim hâlde muvaffakiyet elvermedi. 
Soroviç-Kesriye tarîkıyla Yunan, Resne yoluyla Sırb orduları yaklaşıyor. Mat suyunun 
geçidini setr etmek için Plana mevkiindeki Akçahisar Redîf Taburu suyun tuğyânından ekmek 
alamadığı ve kanlı bir muharebeden sonra teslim olduğu İşkodra'dan bildiriliyor.

2- Sırbların Draç'ı işgal etmek fikri mutasarrıflıkdan tekrar olunuyor ki emel-i 
siyasiyelerinin muvâfakati itibarıyla ihtimal verilmekdedir.

3- Vardar Ordusu'nun dünkü mukarrerât vechile Berat ve Tepedelen istikametlerine 
çekilmesi fikrini henüz tahvîl edecek bir sebeb yokdur.

4- Maîşeti gittikce daralan İsmail Kemâl Bey'in tavsiyesi üzerine Avlonya'da müctemi‘ 
Arnavudların mukarrerât-ı mechûlesi üzerine her zaman ahali tarafından rûy-ı kabul görmemek 
ihtimaline ma‘rûz kalan bu aciz kitlenin artık ordu nâmına sezâ bir hâli kalmamışdır. Çekile 
çekile açlıkdan hatıra gelmeyen diğer ahvâlin zuhuruna meydan kalmamak üzere mütâreke 
veya musâlaha hakkındaki emr-i sâmîlerine serî‘an intizâr olunur efendim.

10-11 Teşrîn-i Sânî [1]328

Ali Rıza

***

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Şifre Kalemi

Başkumandan Vekili Nâzım Paşa hazretlerinden gelen şifre telgrafnâme halli

Garb Ordusu Kumandanlığı'ndan ve Görice merkezinden mevrûd Efrencî yirmi 

üç Teşrîn-i Sânî tarihiyle ve 8 numaralı ve 297 kelimeli şifreli telgrafnâmenin celbiyle 

mütâlaasından müstebân buyurulacağı üzere Garb Ordusu hemen inhilâl etmiş addolunabilir. 

Bununla beraber mütâreke ve musâlaha müzâkerâtının imtidâdı tabiî bulunduğu ve bu esnada 
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orduların mukâvemetde devamı menâfi‘-i Osmaniyye'ye muvâfık şerâitin istihsâline son 

derece hizmet edeceği cihetle mümkün mertebe temdîd-i mukâvemetle son vazife-i askeriye 

ve vataniyenin ifasına çalışılması lüzumunun dün telgrafla Garb Ordusu Kumandanlığı'na 

tebliğ edildiği ma‘rûzdur.

Fî 11 Teşrîn-i Sânî [1]328 

Nâzım

BEO, 4117/308718
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25 Kasım / November 1912

Balkan Savaşı'nın genel gidişatı, Bulgarların İstanbul'a doğru ilerlemesi, Arnavutluk'un 
geleceği ve savaşı sona erdirecek ateşkes üzerinde, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya 
ve İtalya Devletlerinin izledikleri siyasete dair Londra, Paris, Berlin, Viyana, Petersburg ve 
Roma sefirlerinin raporları

The reports of the ambassadors of London, Paris, Berlin, Vienna, Petersburg and Rome 
about the general course of the Balkan war, the Bulgarian’s advance toward Istanbul, the 
future of Albania and the policies of England, France, Russia, Austria and Italy about the 
ceasefire agreement which would end the war

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
25093/1211
Tarih: 12 Teşrîn-i Sânî [1]328 / 
25 Teşrîn-i Sânî [1]912

Sadâret'e

Ahvâl-i hâzıra hakkında süferâmızdan vârid olan telgrafnâmelerin meâli ehemmiyetle-

rine binâen berây-ı malumât arz olunur.

Tatil-i muhâsamât hakkında gerek Düvel-i Muazzama tarafından Balkan Hükûmâtı’na 

gerek doğrudan doğruya tarafımızdan Bulgaristan Hükûmeti'ne vâki olan teşebbüse Londra 

kabinesine hiçbir cevab vürûd etmediğinden Hariciye müsteşarının işbu te’ehhura taaccüb 

etmekle beraber bunun Düvel-i Müttefika'nın esasât-ı sulhiye hakkında itilaf husûlü yolunda 

tesadüf etdikleri müşkilâtdan münba‘is olduğunu ve Avusturya ile Sırbistan arasındaki ih-

tilâfın hâdd bir şekil almış olmasından dolayı ahvâl-i siyasiyenin kesb-i nezaket etdiğini ve 

Arnavudluk'da Avusturya konsoloslarına Sırblar tarafından revâ görülen sû’-i muamelenin 

dahi bu hususdaki endişeyi tezyid etmekde olduğunu ve şâyed Sırbistan Hükûmeti tarziye 

vermeyecek ve Arnavudluk hakkındaki âmâl ve ihtirâsâtına nihayet vermeyecek olursa Avus-

turya'nın Belgrad önünde bir nümâyiş-i askerî icra etmesi kâbil olduğunu beyân etdiği Londra 

Sefir-i kebîri Tevfik Paşa hazretleri tarafından iş‘âr ve Fransa ve İtalya Sefirlerinin dahi aynı 

endişede bulundukları ve Sırbistan ile Karadağ'ın şu hareket-i hod-serâneleriyle Avrupa'yı 

usandıracaklarını ifade eyledikleri ilâve kılınıyor. Manastır'ın Düvel-i Müttefika orduları ta-

BÜYÜK DEVLETLERİN İZLEDİĞİ BALKAN SAVAŞI SİYASETİ

THE POLICY OF THE GREAT POWERS ABOUT THE BALKAN WAR
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rafından işgalinden bahisle Üsküb, Selanik ve Manastır'ın zabtından sonra Avrupa efkâr-ı 

umumiyesi muharebeye nihayet bulmuş ve vilâyât-ı mezkûreye elimizden çıkmış nazarıyla 

bakmakda olduğunu Hariciye müsteşarı ayrıca beyân etmişdir.

Kont Berchtold'un ahîren delegasyon meclisinde irâd etdiği nutkun fıkarât-ı mühimme-

sini hâvî Hüseyin Hilmi Paşa hazretlerinden mevrûd telgrafnâmede müşârunileyhin şu suretle 

irâd-ı kelâm etdiği bildiriliyor:

"Siyasetimizde takib etdiğimiz meslek-i lâ-yetezelzel ittifakımızın idâmesi ile tevsî‘-i 

arazi fikrinden berî fakat menâfi‘-i hakikiyemizi daima müdrik siyaset-i mu‘tedilemizi me-

tin bir suretde takibden ibaretdir". Balkan Hükûmâtı Avusturya ve Macaristan ile devamlı 

ve dostâne münasebâtın te’essüsü kendileri içi[n] pek mühim olduğunu idrak edeceği şüp-

heden vârestedir. Zaten Mösyö Danef ile vuku bulan mülâkâtım bu fikri te’yid eyledikden 

mâadâ Bulgaristan ricâl-i siyasiyesinin ordularının istihsâl eylediği müşa‘şa‘-i muvaffakiyâta 

rağmen ittihâz edecekleri kararlarda sâlim bir politikanın kendilerine rehber olacağı delilini 

dahi ibrâz etmişdir. Kont Berchtold Devlet-i Aliyye ile Balkan Hükûmâtı beyninde cârî olan 

müzâkerâtın bir netice-i haseneye iktirânını hâlisâne temenni eylediğini beyân ve işbu müzâ-

kerâtda düvel-i muhâsamanın diğerin hukuk-ı meşrû‘asını nazar-ı itibara alacakları ümidinde 

bulunduğunu ityân eyledikden sonra Arnavudluk'da bir muhtâriyet-i idare te’sisi hakkında 

Viyana ve Roma kabineleri beyninde itilaf mevcud olduğunu ve Avusturya ile İtalya'nın siya-

set-i hâzırası âtîdeki esasa müstenid bulunduğunu ilâve eylemişdir: "Arnavudlar asırlardan 

beri mevcud müşkilâta rağmen an‘anât-ı milliyelerini ve hususîyet-i örfiyelerini muhafaza et-

mişlerdir. Onlara medeniyet-i Garbiye'nin fevâidinden istifade imkânını ibrâz edecek olursak 

tasavvurumuzun muvaffakiyetle neticeleneceğinden ümidvârım".

Rifat Paşa hazretlerinden mevrûd telgrafnâmede ale'l-ekser lehimizde olmayan Tan ga-

zetesi muhâbirinin iş‘ârına nazaran Çatalca'daki mevkiimiz iyi imiş, bu hâlde İşkodra, Edir-

ne, Yanya gibi mevâki‘in teslimi ve Çatalca hutût-ı müdâfaasının tahliyesi gibi gayet ağır 

şerâiti muhtevî olan mütâreke teklifini kabul etmekliğimiz için esbâb-ı mücbire ve kat‘iye 

mevcud olmadığı zannında bulunduğunu beyân ve diğer tarafdan Bulgar ordusunun da vazi-

yet-i hâzıra-i sıhhiyesi bizimkinden daha iyi olmadığını ilâve ediyor.

Müşârunileyhden vârid olan diğer bir telgrafnâmede Mösyö Poincare'nin mütâreke 

şerâiti hakkında tarafeyn beyninde itilaf husûle gelmesi temennisinde bulunduğunu ve İtalya 

ile musâlaha esnasında olduğu gibi bu fırsatı da fevt edeceğimizden dolayı izhâr-ı havf etdi-

ğini beyân eylediği bildiriliyor.
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Rifat Paşa hazretlerinin pek ağır olan şerâit-i malumenin kabulü üzerine Düvel-i Müt-

tefika'nın arzu etdikleri sulh şerâitini de bize kabul etdirebilecekleri tâbiî bulunduğundan 

şerâit-i mezkûrenin Hükûmet-i Seniyyece şâyân-ı kabul görüleceğinde şübhe etdiğini ceva-

ben beyân etmesi üzerine Fransa Başvekil ve Hariciye Nâzırı Avrupa'nın muâvenetiyle işin 

hüsn-i neticeye iktirân edebileceğini dermiyân eylemişdir. Rifat Paşa hazretleri Avrupa'nın 

muâvenetine emniyet edilemeyeceği vukuât ile sâbit olduğu yolunda cevab vermişdir. Mösyö 

Poincare'nin Avrupa Devletlerinin Bulgaristan'ın Dersaâdet'i işgal eylemelerine razı olmaya-

caklarını ve Bulgarların dermiyân etdikleri şerâite tarafımızdan şerâit-i saire teklif edilecek 

olursa mükâlemenin bir neticeye iktirân etdirileceğini söylemişdir.

Petersburg Sefir-i kebîri Turhan Paşa hazretlerinden vârid olan telgrafnâmede Rus telg-

raf ajansı bir beyânnâme neşrederek şu son günlerde Rusya'nın tahşîdat-ı askeriyede bulundu-

ğu hakkında deverân eden havâdisin borsa muamelâtına icra-yı te’sir için neşredilmiş esassız 

havâdis olduğunu ilân etmiş ise de işbu tekzib-i resmîye rağmen gittikce ziyadeleşmekde olan 

harekât-ı askeriyenin mevcud olduğu ve şâyed Sırbistan mutâlebâtında ısrar edecek olursa 

harekât-ı mezkûrenin tahşîdât-ı umumiye şeklini alması ba‘îdü'l-ihtimal bulunmadığı beyân 

kılınıyor.

Roma Sefâret-i Seniyyesi'nden alınan telgrafnâmede hükûmetin nokta-i nazarına mu-

gayir olarak efkâr-ı umumiyede Sırbistan Hükûmeti lehine âsâr-ı muhâdenet tezâyüd etmek-

de olduğundan Sırbistan ve Arnavudluk meselesinin bir hüsn-i neticeye iktirânını mehâfil-i 

resmiye pek arzu etmekde oldukları ve ahîren Marki San Çolyano'nun Berlin'i ziyareti esna-

sında Arnavudluk'un muhtâriyet-i tâmmesi ve binâenaleyh Sırbistan'ın kıt‘a-i mezkûreden 

ve Adriyatik Denizi'nden keff-i yed etmesi keyfiyeti takarrür etmiş ve bu karar Belgradca da 

tasdik edilmiş olduğundan müşârunileyh Draç'ın işgal-i askerî altına alınmasının ne mezkûr 

limanın vaziyet-i kat‘iyesi ne de Arnavudluk'un muhtâriyeti üzerine hiçbir te’sir icra edeme-

yeceğini suret-i kat‘iyede beyâna mecbur olduğu bildiriliyor. Ol bâbda.

HR. SYS, 1970/1_60, 61
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25-26 Kasım / November 1912

Savaşa son verecek ateşkes şartlarını görüşüp kararlaştırmak üzere, Osmanlı delegeleri 
Başkumandan Vekili Nazım Paşa ve Ticaret ve Ziraat Nazırı Reşid Paşa ile Bulgar delegeleri 
arasında yapılacak toplantının Çatalca'da olması üzerinde anlaşma sağlandığına dair

In order to negotiate ceasefire conditions that would end the war, the Ottoman delegates, 
the Vice‑Commander‑in‑Chief Nazım Pasha and the Minister of Trade and Agriculture 
Reshid Pasha and the Bulgarian delegates agreed to have a meeting in Çatalca

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât 
Kalemi
211

Şerâit-i mütârekenin müzâkeresi için Bulgar murahhaslarıyla birleşilerek önümüzdeki 
Çarşamba günü Çatalca'da ictimâ edilmesi kararlaştırıldığına dair Başkumandan Vekili Nâ-
zım ve Ticaret ve Ziraat Nâzırı Reşid Paşalar hazerâtından şimdi alınan telgrafnâme leffen 
takdim kılınmış olmağla atebe-i ulyâya arzı mütemennâdır efendim.

15 Zilhicce [1]330 / 12 Teşrîn-i Sânî [1]328

Sadrıazam  
Kâmil

***

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Şifre Kalemi

Başkumandan Vekili Nâzım Paşa hazretlerinden gelen  
şifre telgrafnâme hallidir

Mütârekenin müzâkeresi emrinde bugün ba‘de'z-zuhr saat birde Playa yani Bahçe-

köy'de Bulgar murahhaslarıyla iş‘âr-ı sâmîleri vechile görüşüldü. Dersaâdet Yunan Sefâreti 

ataşemiliterinin de Bulgar murahhaslarıyla beraber bulunduğu ve bundan gayri Sofya Yunan 

sefirinin de murahhas olarak tayin kılınmış olduğu murahhasların ifadât-ı vâkı‘alarından an-

laşıldı. Mütâreke şerâitinin müzâkeresinden evvel ictimâ için tayin edilen Bahçe karyesinin 

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİN ÇATALCA'DA YAPILACAĞI

THE DECISION THAT THE NEGOTIATIONS FOR 
CEASEFIRE WOULD BE HELD IN ÇATALCA
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münasib olmamasına mebnî ictimââtın Silivri'de icrası Bulgar murahhasları tarafından teklif 

edildi ise de Silivri'nin bizim için pek uzak bulunduğu beyânıyla teklif-i vâki‘ kabul edilmedi. 

Bunun üzerine Çatalca civarında tarafeyn erkân-ı harbiyesi zâbitânından tefrîk edilecek bir 

arazi-i bî-tarafî üzerinde yahud Çatalca istasyonunda ve muvâfık görülür bir vagon salonu 

celb edilirse mezkûr salonda ictimâ edilmesi teklif edilmiş ve bu suret tarafımızdan da kabul 

edilmiştir. Hatt-ı harbin merkezinde bulunan Hadımköyü ilerisindeki Sancaktepe karargâhı-

nın ma‘rûz karyeye beş altı saat bu‘d mesafede bulunması hasebiyle müzâkerenin devamına 

imkân görülemeyerek ictimâ için diğer bir gün kararlaştırılması hakkında müdâvele-i efkâr 

kılınmış ve tarafımızdan Çarşamba veya Perşembe günü ba‘de'z-zuhr saat birde Çatalca'da 

ictimâ edilmesi teklif edilmesi üzerine müsta‘cilen Çarşamba günü ictimâ edilmesi iltimas 

edilmesi üzerine ol vechile ictimâ edilmek üzere müzâkereye nihayet verilmiş idüğü ma‘rûz-

dur.

12-13 Teşrîn-i Sânî [1]328

Başkumandan Vekili 
Birinci Ferîk 

Nâzım

Ticaret ve Ziraat Nâzırı 
Mustafa Reşid

MB, 899/58
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27 Kasım / November 1912

İstanbul'a gelen koleralı muhacirler ve askerler şehirde koleranın yayılmasına 
sebep olduğundan, muhacir ve askerlerin İstanbul'a sokulmadan Anadolu yakasına 
nakledilmeleri, İstanbul'da koleranın yayılmaması için gerekli sıhhî önlemlerin alınmasının 
Şehremaneti'nden bildirildiğine dair

The Municipality informed that the refugees and the soldiers with cholera coming to 
Istanbul had caused cholera to spread in the city, they needed to be transported to the 
Anatolia without entering Istanbul and all the necessary health measures needed to be 
taken to prevent the spread of cholera in Istanbul

Umûr-ı Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye 
Nezâreti
Tahrirât Kalemi

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Dersaâdet'de koleranın hüküm-fermâ olduğu ve musâbîn adedinin gün be-gün tezâyüd 
etmekde bulunduğu alınan cedvellerden müstebân olmakdadır. Kolera musâbîninin bu suretle 
tedrîci olarak artmakda olmasına nazaran maraz-ı mezkûrun az bir zaman zarfında pek müd-
hiş bir suretde her bir mahalleye intişâr ile maâzallâh binlerce musâbînin vuku‘una sebebiyet 
verecekdir. Buna binâen hastalığın hâl-i hâzırda bulunduğu yerlerde itfâ etmek ve mümkün 
mertebe saha-i intişâr ve sirâyetini tahdid eylemek için koleraya karşı ittihâzı lâzım gelen 
ber-vech-i âtî bi'l-cümle tedâbîrin her türlü fedakârlığı göze alarak noktası noktasına tatbik 
edilmesi eşedd-i lüzum tahtındadır.

1- Hastalığın muhacirler ve efrâd-ı askeriye vasıtasıyla Dersaâdet'e getirildiği şüpheden 
vâreste olduğundan evvelce de arz edildiği vechile onların ancak bazı kuyûd ve şerâit-i sıhhi-
yeye tâbi tutulmak suretiyle (bunların İstanbul haricinde münasib bir mahalde sıkı kordon ve 
ciddi bir dezenfeksiyona tâbi tutuldukdan sonra) Dersaâdet'e gelmelerine müsaade edilmesi.

2- Şimdiye kadar gelen efrâd-ı askeriye miyânında koleraya tutulanlar muhtelif has-
tahânelere ve hususî hânelere yatırıldıkları cihetle onlarla haricden kimsenin ihtilât etmemesi 
lâzım geleceğinin ve binâenaleyh koleralı hastaların bulundukları hastahâne ve hânelerde 
ittihâz olunan bi'l-cümle kavânîn-i sıhhiyeye askerlerin dahi tâbi tutulması lâzımdır.

KOLERAYA KARŞI ALINAN TEDBİRLER

PRECAUTIONS TO PREVENT CHOLERA
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3- Hâl-i hâzırda Dersaâdet'de bulunan muhacirler ile ahali miyânında ihtilâtın suret-i 
kat‘iyede men‘ edilmesi için tedâbîr-i ciddiye ve şedîdeye tevessül edilmek şartdır.

4- Nefs-i Dersaâdet ahalisi arasında henüz ehemmiyetli bir nisbetde kolera münteşir 
olmadığından ahali-i mezkûre miyânında koleralı vak‘alara tesadüf edilir edilmez maraz-ı 
mezkûrun men‘-i tevessü‘ ve intişârına yegâne âmil olan temasın men‘i tecrid ve tefrîdin 
te’mini için bulundukları yerlerde kordon vaz‘ı suretiyle tatbik edilmesi zarurîdir.

Kordonların bu suretle ta‘addüd ve tekessürü hâlinde bu kaideye riâyet edilmesi müşkil 
olacağı tabiî bulunmakla şimdiden her bir daire dahilinde münasib mahaller tefrîk ve muvâfık 
hâneler istîcâr edilerek kâfi mikdarda tecridhâneler te’sisi kat‘iyyen elzemdir. Gerek kor-
donlardan ve gerekse tecridhânelerden intizâr olunan fâidenin te’min ve istihsâli için zuhur 
eden vak‘aların vakit u zamanıyla bilinmesi lâzım olduğu cihetle münasib bir beyânnâme ile 
İstanbul ahalisi ikaz edilerek kolera zuhur eden hâneleri mümkün mertebe süratle mahallî be-
lediyelerine ihbar edilmesi lüzumu ifhâm edilmeli ve bu gibi hastaları saklayacak olanları[n] 
şedîden dûçâr-ı mücâzât olacaklarının işbu beyânnâmeye ilâve edilmesi lâ-büddür.

5- Kolera zuhur edip de kordon tahtında bulunan hâneler ile tecridhânelerde ve kolera 
hastahânelerinde bulunacak hastagânın muntazaman tedavilerine dikkat edilmekle beraber 
işbu hânelerde ve tecridhânelerde hastalarla beraber temasda bulunacakların dahi hâmil-i 
mikrob olup olmadıklarının tedkikiyle ona göre serbest bırakılıp bırakılmamaları lâzım gelir.

6- Kolera musâbîni bulunduğu mahallerin dezenfeksiyonuna fevkalâde itina edilmesi 
ve onlara aid bi'l-cümle eşyanın behemehâl etüvden geçirilmesi elzemdir.

7- Sular hakkında daimî tedkikat icrasıyla mülevves olanlarının gayr-ı kâbil-i isti‘mâl 
bir hâle ifrâğı vâcibdir.

8- Koleranın fakr u zaruret içerisinde yaşayanlar ile bekâr olup han ve kahve köşele-
rinde yatanlar arasında daha ziyade intişâr etdiği sâbit olduğundan hamal, kayıkcı ve kahveci 
gibi esnafın daha sıkı bir nezâret-i tıbbiye tahtında bulundurularak her türlü izdihamın men‘ 
edilmesi lâzımdır.

9- Mide ve em‘âyı bozan bi'l-cümle çürümüş meyve ve sebze ve etin men‘-i fürûhtu 
unutulmamalıdır.

10- Koleraya karşı ittihâzı lâzım gelen tedâbîrin halkca bilinmesi fâideli olduğundan on 
beş maddeden ibaret olan beyânnâmenin evrak-ı havâdisle ilânı muktezîdir.

11- Memurîn-i zâbitânın bi'l-cümle memurîn-i sıhhiyeye muâvenet-i lâzımede bulun-
maları için İstanbul Polis Müdüriyet-i Aliyyesi'ne teblîgât icra edilmesi lâzımdır.

12- Kolera zuhur eden hânelerin üzerlerine halkca bilinmek ve ona göre tevakkî edil-
mek üzere sarı birer yaftanın ta‘lîki lâzımedendir.
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Ber-vech-i bâlâ mukarrerâtın Şehremânet ve Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne emr u teblîği 
meclis ifadesiyle arz ve istirhâm olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

4 Zilhicce [1]330 / 1 Teşrîn-i Sânî [1]328

Meclis-i Umûr-ı Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i 
Umumiye Reis Vekili  

[İmza] 

***

Şehremâneti 
Mektubî Kalemi
Aded: 340

Kolera hakkında ittihâzı icab eden  
bazı tedâbîre dair.

Mühim ve müsta‘celdir.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Ordu-yı Osmanî'de kolera illet-i müdhişesinin ser-nümâ-yı zuhur olduğu mecrûhîn-i 

vâride miyânında birkaç musâb görülmesinden istidlâl olunarak emrâz-ı sâriye miyânında 

tevessü‘ ve intişâra olan kabiliyet ve istidâdı cihetiyle tedâbîr-i tahaffuziye-i âcile ittihâzına 

lüzum-ı hakikî ihsâs eden illet-i mezkûrenin mahallinde itfâsı çaresine bakılarak musâbî-

nin kat‘iyyen İstanbul'a sevk edilmemesi için iktizâ edenlere tebligât-ı serî‘a ifasını Harbiye 

Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'ne diğer tarafdan da Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi'ne iş‘âr 

eylemiş idim. O aralık muharebenin şiddetle devam etmekde olması mülâbesesiyle tedkik 

ve teşhisine vakit bulunamamasından veyahud tefrîk ve tecride zaman ve mekân müsaid ol-

mamasından dolayı iki-üç gün zarfında İstanbul'a zu‘afâ ve ma‘lûlîn nâmı altında dizanterili 

ve koleralı olarak on bini mütecâviz efrâd gönderilmiş ve bi'l-cümle hastahâne ve kışlaların 

mecrûhîn ile dolu olmasından nâşi mahall-i mahsusaya iskân ve ikamelerine imkân bulama-

yan cihet-i askeriyenin bu bâbda izhâr-ı acz eylemesi üzerine efrâd-ı merkûme Sarayburnu ve 

Demirkapı sevâhiline çadırsız ve açıkda olarak yayılmışdır. Esasen kendileri zaîf ve ma‘lûl ve 

kolera ile musâb ve mülevves olmaları ve o günlerde icra-yı hükmeden şedâid-i havâiyyenin 

inzimâm-ı te’sirâtıyla bunlar miyânında yevmî yüzlerce vefeyât zuhur etmekde ve adeta nakil 

ve definlerine vakit bulunamamakda iken diğer tarafdan da beher gün vürûd etmekde olan 

kavâfil-i ma‘lûlîn ve musâbîn içinde yalnız bir trende yüz otuzu mütecâviz emvât zuhur edi-

yor. Nîm-mürde olarak Dersaâdet'e vürûd eden işbu askerlerden bir kısmı da şehre dağılıyor 

idi. Gerek vatan ve memleketin şu fedakâr evlâdlarını bir mevt-i muhakkakdan kurtarmak 
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ve gerek bir milyon iki yüz bini mütecâviz nüfusa mâlik olan şehrimizi ma‘raz-ı mezbûrun 

savlet-i istila-kârânesinden muhafaza edebilmek için bunların camilere yerleşdirilmesini dü-

şünmüş ve o suretin icrasına müsaade buyurulmasını Bâbıâli'ye arz eylemiş idim. Efrâd-ı 

mezkûrenin selâtîn camilere iskân edilmesi Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca rehin-i tensîb ve 

hemen icra-yı icabı emr u tebliğ buyurulması üzerine derhal cümlesi toplatdırılarak Ayasofya 

Camii'ne gönderilmiş ve emr-i iâşeleri Hilâl-i Ahmer ile cihet-i askeriye ve diğer cihetden de 

emanet tarafından deruhde ve ifa edilmekde bulunmuş ise de bunların toplu ve müzdehem 

olarak bir mevkide bulundurulması koleranın şiddet ve savletini mûcib olacağı cihetle ağır 

hastalar Ayasofya Camii'nde terk edilerek diğer zaîf olanlar ve kolera ve dizanteri arâzı arz 

etmeyenler cevâmi‘-i saireye tefrîk ve i‘zâm ve bulundukları mahallerde birkaç gün karantina 

geçirerek sıhhat ve âfiyetleri yolunda idüğü anlaşılan efrâd tathîrât-ı fenniyeleri icra edilmek 

üzere Kavak Tahaffuzhânesi'ne sevk olunuyor ve oradan da ikmâl-i tathîrât ve tebhîrâtdan 

sonra Selimiye Kışlası'na gönderiliyordu. Mücerred şu usul-i tecrid ve tefrîk sayesinde ve-

feyât-ı yevmiyesi yüz elliyi tecavüz etmek suretiyle koleranın en ziyade saha-i tahribatı ol-

duğuna binâen caiz olamayan Ayasofya Cami-i Şerifi'nde iki bin mevcud arasında el-yevm 

vukuât on beşe tenezzül etmiş ve fakat tahaffuzhâneye sevkleri icab eden bin sekiz yüz efrâd 

iki günden beri Sultanahmed Camii'nde bırakılmasından nâşi Ayasofya'daki zu‘afâ miyânın-

dan sıhhatleri yoluna girmiş olanlar tefrîk ve mahall-i mezkûre gönderilmemekde bulunmuş 

olduğundan gerek orduyu ve gerek bi'l-cümle bilâd-ı Osmaniyye'yi taht-ı tehdid-i istila-kârâ-

nesinde bulunduran ma‘raz-ı mezbûrun bir dem akdem def‘ u izâlesi te’min olunabilmek üze-

re sâlifü'l-arz Sultanahmed Camii'ndeki efrâdın hemen Kavak'a sevk ve i‘zâmı ve ba‘demâ 

da fevâid ve muhassenâtı meşhûd ve sâbit olan usul-i mezkûrenin idâme ve muhafazası için 

Harbiye Nezâreti'ne ifa-yı tebligât buyurulmasını temenni eylerim. Ol bâbda emr u fermân 

hazret-i men lehü'l-emrindir.

18 Zilhicce [1]330 / 14 Teşrîn-i Sânî [1]328

Şehremîni  
Cemil

DH. İD, 164-2/1
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27 Kasım / November 1912

Arnavutluk'un özerkliği ile buraya Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'nin prens 
olarak tayini ve Çatalca önündeki Osmanlı ordusunun durumu hakkında, Viyana sefirinin 
Avusturya Hükümeti'yle yaptığı görüşmelere dair

The interview between the ambassador of Vienna and the Austrian Government about 
the  autonomy of Albania, the appointment of Abdulmecid Efendi from the Ottoman 
dynasty as the prince to Albania and the situation of the Ottoman army before Çatalca

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi
Seri
4117

Gayet mahremânedir

Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa hazretlerinden alınan 27 Teşrîn-i Sânî [1]912 tarihli ve 
1441 numaralı telgrafnâmenin hallidir

Kont Berchtold, Marki Pallavicini'den aldığı rapora atfen Arnavudluk'un muhtâriyeti 

ve Mecid Efendi hazretlerinin oraya prens tayini hakkındaki tasavvurâtımızı ba‘de'l-hikâye 

müşârunileyh hazretlerinin şahıs ve servet-i zâtiyesi hakkında malumât ve mütâlaâtımı sor-

du. Tasavvurdan haberdar olmadığımı Mecid Efendi hazretleri bir Avrupalı prens kadar ha-

iz-i evsâf ve kemâlât olmadığı servet-i zâtiyesi pek cüz’î olup fakat prensliğe tayin olunursa 

hazine-i devletden muhassas olan senevî yüz elli bin kron râddesindeki tahsisâtının i‘tâsına 

devam olunmak devletce tabiî idüğü ve müşârunileyhin bu makamı tama‘ edip etmediğini 

bilemediğimi cevaben ifade etdim. Mısırlı Fuad Paşa'nın buraya geldiğinden bahsetmesi üze-

rine geldiğini ve dün senâverlerini ziyaret etdiğini ve Arnavudluk Prensliği için kendilerini 

öteden beri namzed gösterenler miyânında kendisinin de ismi işidiliyor ise de İtalya'da terbi-

ye gördüğünü ve o tarafa pek mütemâyil bulunduğu cihetle ne bizce ve ne de Arnavudların 

ekseriyetince hoş görülmeyeceğini ve Arnavudların Hânedân-ı Osmaniyye'ye muhabbet ve 

irtibatları lâ-yezâl olduğundan muhtâriyet maddesi vuku‘a gelirse Hânedân-ı Osmanî'den bir 

prensin tayini fevkalâde hüsn-i te’sir edeceğini söyledim. Müteâkiben Arnavudluk'da hıfz-ı 

asayiş için jandarma teşkiline nakl-i kelâm etdi. Orada kuvve-i zâbıtanın her hâlde ahali-i 

ARNAVUTLUK'A ÖZERKLİK VERİLMESİ

GRANTING AUTONOMY TO ALBANIA
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mahalliyeden teşkili lâzım geleceğini ve haricden i‘zâmı hakkındaki fikrin doğru ve müfîd 

olamayacağını beyân ve delâil-i lâzıme ile serd ve ityân eyledim. 

Yine raporlara binâen Çatalca'daki vaz‘iyet-i askeriyemize ve günden güne kuvvetimi-

zin tezyid olunup olunmadığına müte‘allik mübâheseye karşı "malumâtıma göre on beş gün 

evvel Çatalca'daki mevcudumuz yüz bini mütecâviz idi, şimdiye kadar yüz elli bini tecavüz 

etmiş olmalıdır" dedim. "Anadolu hududlarındaki kuvvetinizi tamamıyla Rumeli'ye gönderi-

yor musunuz" sualine "Vilâyât-ı şarkiyedeki askerimizi tamamıyla celb edemiyoruz. Hudud-

lara uzakca olan Samsun ve Trabzon'daki mahallerin redîflerini celb ile iktifa etdik. Suriye 

ile Anadolu'nun cihât-ı sairesindeki askerimizin Rumeli'ye sevkinde mahzûr yok" cevabıyla 

iktifa etdim. Bu son sualin ehemmiyeti takdir buyurulur ve geçenlerdeki telgraflarımda beyân 

etdiğim vechile Avusturya ve Sırbistan ihtilâfının alacağı şekl-i kat‘înin tayininden evvel 

sulhun akdedilmemesi ve başlanılmış olan müzâkerâtın hüsn-i idaresiyle bir tarafdan vakit 

kazanılması ve diğer tarafdan da Çatalca'da tezyid-i kuvvete devam olunması lüzumu bir kat 

daha te’eyyüd eder. Bâbıâlice esasen bu dairede hareket ve idare-i maslahat buyurulduğundan 

kaviyyen ümidvârım.

27 Teşrîn-i Sânî [1]912

HR. SYS, 2078/10_8, 9
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28 Kasım / November 1912

Bulgarlarla yapılacak ateşkes için Osmanlı Devleti adına Ticaret ve Ziraat Nazırı Mustafa 
Reşid, ayândan Damad Ferid ve Berlin Sefiri Osman Nizami Paşaların tayin edildiklerine 
dair Meclis‑i Vükela kararının padişah tarafından onaylandığı

The Sultan’s approval of the Cabinet’s decision about the assignments of the Minister of 
Trade and Agriculture Mustafa Reshid, Damat Ferit from the notables and the Ambassador 
of Berlin Osman Nizami Pasha for the ceasefire negotiations with the Bulgarian

Bâb-ı Âlî 
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
1244

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Bulgar murahhaslarıyla şerâit-i sulhiyenin müzâkeresi için taraf-ı Hükûmet-i 

Seniyye'den Ticaret ve Ziraat Nâzırı Mustafa Reşid ve ayândan Damad Ferid ve Berlin Sefiri 

Osman Nizâmi Paşalar hazerâtının murahhas tayinleri hakkında Meclis-i Vükelâ kararıyla 

tanzim ve takdim olunan irâde-i seniyye layihası imza-yı hümâyûn-ı cenâb-ı Padişahî ile 

tasdik buyurularak suret-i musaddakası leffen isrâ ve müşârunileyhime tebligât icra kılınmakla 

ifa-yı muktezâsına himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.

18 Zilhicce [1]330 / 15 Teşrîn-i Sânî [1]328

Sadrıazam  
Kâmil

***

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi

İrâde-i Seniyye suretidir

Bulgar murahhaslarıyla şerâit-i sulhiyenin müzâkeresi için taraf-ı Hükûmet-i 

Seniyye'den Ticaret ve Ziraat Nâzırı Mustafa Reşid ve ayândan Damad Ferid ve Berlin Sefiri 

BULGARLARLA YAPILACAK ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

CEASEFIRE NEGOTIATIONS WITH THE BULGARIANS
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Osman Nizâmi Paşaların murahhas tayinleri Meclis-i Vükelâ kararıyla tensîb edilmişdir.

İşbu irâde-i seniyyenin icrasına Sadâret memurdur.

18 Zilhicce [1]330 / 15 Teşrîn-i Sânî [1]328

Mehmed Reşad

Sadrıazam  
Kâmil

Şeyhülislâm 
Mehmed Cemaleddin

Harbiye Nâzır Vekili 
Ahmed Fevzi

Dahiliye Nâzırı 
Reşid

Adliye Nâzırı ve Şûrâ-yı Devlet 
Reis Vekili 

Arif Hikmet

Hariciye Nâzırı 
Gabriel

Evkâf Nâzırı 
Ziya Paşa 

Hîn-i imzada  
bulunmadı

Maârif Nâzırı ve Ticaret ve 
Ziraat Nâzır Vekili 

Mehmed Şerif

Bahriye Nâzır Vekili 
Salih Paşa 

hîn-i imzada  
bulunmadı

Maliye Nâzırı 
Abdurrahman

Nâfia Nâzırı 
Ziya

Posta ve telgraf ve Telefon 
Nâzırı 

Musurus

Aslına mutabıktır
[Mühür] 

HR. SYS, 1980/1
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30 Kasım / November 1912

Garp Ordusu'nun karşı karşıya kaldığı zorlukları arz eden ve yardım isteyen Garp 
Ordusu Kumandanı Ali Rıza Paşa'ya cevaben, ateşkesin imzalanmak üzere olduğu, orduya 
mühimmat ulaştırılacağı, askerlerden dayanıklılık göstermelerinin istendiğini bildiren 
telgraf gönderildiği

The telegram, sent to the commander of the Western army Ali Rıza Pasha as an answer to 
his submission about the difficulties the Western Army faced and to his request for help, 
informing that the ceasefire agreement was about to be signed, the ammunition would be 
sent for the army and the soldiers needed to endured against the enemy

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret 
Şifre Kalemi

Garb Ordusu Kumandanlığı'ndan Başkumandan Vekili  
Nâzım Paşa Hazretlerine gelen şifre telgrafnâme halli

Vardar Ordusu'nda Beşinci Kolordu Berat'a doğru çekilmekde ve Altıncı Kolordu bir 

kıt‘asıyla henüz Görice'de bulunmakdadır. (   )'da tebeddülât yokdur. İşkodra'dan malumât 

alınamıyor. Karşımızdaki düşmanın hâlinde dahi tahavvül yokdur. Berat'a doğru çekilen kı-

ta‘ât intizamdan ve bu firarın akâmeti sebebiyle iâşeden mahrum ve bu bâbda çekilen müş-

kilât nâ-kâbil-i tarifdir. Arnavudların istiklâl meselesi Avlonya'da telgrafları kontrol etmeğe 

kadar ileriledi. Bu meselenin (   ) ne yolda (   ) anlaşılamıyor. Hatta propaganda ile bu cihet 

efrâd-ı askeriyesinin inhilâline bile Yanya Kolordusu kumandanı ihtimal veriliyor. Meselenin 

bidâyetinden şu ana kadar Babıâlîce takib olunduğu şüphesiz bulunmasına nazaran şimdiye 

kadar bu bâbda bir iş‘âr ve istiş‘âra bile lüzum görülmediğine bir hüküm verebilmek kâbil 

olamıyor. Bu mesele-i siyasiyenin ya tabi‘aten ya acizlerince halline çare olmadığı da ka-

bul olunamıyor. Çünkü gerek tabi‘aten ve gerek mebâdîsine vukûfu olmadığı gibi mesâil-i 

siyasiyede behresi bulunmayan bir hey’etin tebdiliyle halli memleketin felâketi ile neticele-

neceğine şübhe yokdur. Bu ise hükûmetce kabul olamayacağı bedîhîdir. Mesele-i siyasiyede 

olsun bir emr ve işarete olan ihtiyacımız takdir buyurulur. Ordunun bin müşkilâtla tedarik 

olunabilen evkât-ı yevmiyesi mümânaata uğrar ise zuhur edecek felâketlere şimdiden bir şe-

kil vermek kâbil değildir. Fiyum'a hareket etdiği bildirilen vapurun nereye yanaşdığı malum 

olamıyor. Draç ile muhabere edilemiyor. Esbâb-ı malumeden dolayı bütün bu havali telgraf 

memurları muhaberâta ikâ‘-ı müşkilât ediyor. Maruzâtım muntazaman ahvâl-i elîmeyi tasvir 

GARP ORDUSU'NUN DURUMU

THE SITUATION OF THE WESTERN ARMY
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edebildi ümidiyle iktihâmı nâ-kâbil müşkilât karşısında bulunacağını ayne'l-yakîn görerek bu 

orduyu da düşünmeğe memur bulunan Başkumandanlık Vekâleti'nden telgraf muhaberâtının 

inkıtâ‘ı ihtimaline mebnî on iki saate kadar sarihve kat‘î emir beklerim ve hâl-i harbin devamı 

ordunun felâketinden başka buralarca takib olunan maksad-ı siyasinin de husûlüne yardım 

edeceği ma‘rûzdur.

Garb Ordusu Kumandanı  
Ferîk Ali Rıza

Şimdi Vardar Ordusu Kumandanı Leskovik'e geldi. Rumeli redîf taburlarının bakiyye-
tü's-suyûfu olan Köprülü ve İştib gibi bir-iki tabur efrâdının düşmana teslim ve memleketleri-
ne avdet etmek istedikleri ve Rumeli efrâdının kavlen firar e.b.d.h. [etdiği] Anadolu efrâdının 
Grebene'de ma‘nen kalmadığı yolunda bazı sözlerin deverân etdiği anlaşılmasıyla ilâveten 
ma‘rûzdur.

16 Teşrîn-i Sânî [1]328

Ferîk  
Ali Rıza

***

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Tarih: 17 Teşrîn-i Sânî [1]328 

Garb Ordusu Kumandanı Ali Rıza Paşa Hazretleri'ne şifre

C. 16 Teşrîn-i Sânî [1]328. Çatalca ve Edirne kemâl-i metânetle mukâvemet etmek-

dedir. Bulgarlar mütârekenin akdine iltizâm ve tacîl ediyorlar. Şerâitimizi kabul etdiler. Bu 

şerâit cümlesinden olmak üzere statüko muhafaza olunacak yani muhâsım kuvvetler olduk-

ları yerlerde kalacaklar ve muhtac oldukları erzakı mütekâbilen alacaklar. Mütârekenin ya-

rın akdi me’mûldür. Müteâkiben müzâkerât-ı sulhiyeye başlanılacakdır. Esna-yı mütârekede 

mümkün olur ise gerek size gerek Yanya ve İşkodra'ya kaçak suretiyle mühimmât irsâline de 

çalışılacakdır. Binâen alâ-zâlik mukâvemete sebat edilmesi fedakâr asâkirimizin hamiyet-i 

mümtâze ve gayret-i vataniyyesinden muntazardır.

BEO, 4124/309226
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1 Aralık / December 1912

Edirne'nin şiddetle bombardıman edilmesinin kayıplara ve yangınlara sebep olduğu, 
Bulgarların Edirne'nin iki‑üç gün içinde düşeceği ümidinde oldukları öğrenildiğinden, Edirne 
valisi ve kumandanına ateşkesin imzalanmakta olduğu bildirilerek mukavemete devam 
etmelerinin istendiği

Because the severe bombardment on Edirne caused lots of losses and damages, the 
Bulgarian hoped that Edirne would surrender in two or three days. The governor and the 
commander of Edirne were informed that the ceasefire agreement was about to be signed 
and they needed to go on defending the city

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Tarih: 18 Teşrîn-i Sânî [1]328

Şifre

Başkumandan Vekili Nâzım Paşa Hazretleri’ne

Edirne'nin bombardımanı telaşı mûcib olacak derecede tevsî‘ ederek telefât ve harîki 
mûcib olmakda bulunduğuna ve ecnebilerin mevkii kesb-i müşkilât edip Rusya Konsolato-
su'na bir obüs düşdüğüne dair konsoloslar tarafından sefâretlerine bu gece telgraf çekildiği 
anlaşılmakla teşebbüsât-ı lâzıme icrası Hariciye Nezâreti'ne yazılmışdır. Bulgarların Edir-
ne'nin iki-üç güne kadar sukûtu ümidinde bulundukları mevsûkan haber alınmasına naza-
ran mütâreke hususundaki tesvîfâtın bundan münba‘is olması melhûzdur. Bir-iki güne kadar 
mütâreke akdi ve ba‘dehû müzâkerât-ı sulhiyeye başlanılması me’mûl olduğundan bahisle 
husûl-i neticeye kadar mukâvemetde kemâl-i metânetle sebat ve devam edilmesi zımnında 
Edirne Vilâyeti'ne bugün vesâyâ icra olunmuşdur. Kumandanlığa da tebligât ve teşcî‘at-ı mü-
nasibe ifası mütemennâdır.

BEO, 4119/308867

EDİRNE'DE DİRENİŞE DEVAM EDİLMESİ

THE CONTINUATION OF THE RESISTANCE IN EDIRNE
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1-2 Aralık / December 1912

Bulgar delegelerinin ateşkes imzalanması için Yunan delegesini bekledikleri, ateşkes 
görüşmeleri devam ederken Çatalca'da olduğu gibi Edirne'de de ateşin kesilmesi yönünde 
karar alındığından bu durumun Edirne Kalesi Komutanı Şükrü Paşa'ya bildirilmesine dair

The Bulgarian delegates were waiting for the Greek delegates to sign the ceasefire 
agreement. The Commander of Edirne Castle Şükrü Pasha was informed that they had to 
cease fire in Edirne, as such in Çatalca while the ceasefire negotiations were continuing

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât 
Kalemi

Yunan murahhaslarının intizâr etdikleri talimât henüz vürûd etmediği cihetle intizâr 

edilmesi Bulgaristan Erkân-ı Harbiye-i Umumiyesi reisi tarafından rica edildiğine ve 

mûmâileyhe vâki olan mükâlemeye dair Saltanat-ı Seniyye murahhasları tarafından müştereken 

çekilen 18/19 Teşrîn-i Sânî [1]328 tarihli şifre telgrafnâme manzûr-ı âlî buyurulmak üzere 

leffen arz ve takdim kılındı efendim.

21 Zilhicce 1331 / 18-19 Teşrîn-i Sânî [1]328

Sadrıazam  
Kâmil

***

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Şifre Kalemi

Karargâh-ı Umumî'den vârid olan şifre telgrafnâme hallidir

Bulgar tarafından mev‘ud telakkiye gelen Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi General 

Fichev Yunan delegelerinin beklediği talimât henüz gelmediğinden intizâr edilmesini rica 

etmesiyle yarına kadar talimât-ı mezkûre vürûd etmediği hâlde Sırb ve Karadağlılar dahi 

dahil oldukları hâlde mütârekenin kendileriyle imza edilmesi tarafımızdan teklif olundu. 

ATEŞKES İÇİN YUNAN DELEGELERİNİN BEKLENDİĞİ

EXPECTATION FROM THE GREEK DELEGATES TO 
SIGN THE CEASEFIRE AGREEMENT
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General Fichev teklifimizi kabul ederek rüfekâsına tebliğ edeceğini ve yarın mülâkât vuku 

bulup bulmayacağını ihbar eyleyeceğini ve mütârekenin öbür gün her hâlde kendileriyle imza 

olunabileceğini ifade eyledi. Mütâreke hakkında kendilerinin muvâfakatleri kat‘î olduğu 

yolundaki te’minâtının derece-i samimiyeti anlaşılmak için Çatalca hatt-ı müdâfaasında 

olduğu gibi Edirne'de dahi tarafeynde ateşin kesilmesi teklif olunmağla General Fichev 

buna dahi muvâfakat ederek keyfiyeti General Savof'a bi't-tebliğ ol bâbda vazifedâr olan 

kumandana emir vereceğini beyân eylemiş olduğundan parlamenter vasıtasıyla bi'l-muhabere 

icab-ı hâlin icrası Edirne Kumandanı Şükrü Paşa'ya iş‘âr olundu. Yarın mülâkât vuku bulur 

ise neticesi arz olunacaktır. 

18-19 Teşrîn-i Sânî [1]328

Başkumandan Vekili 
Nâzım

Erkân-ı Harbiye Miralayı 
Ali Rıza

Ziraat ve Ticaret Nâzırı 
Mustafa Reşid

MB, 899/71
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3 Aralık / December 1912

Osmanlı Devleti'ni temsil eden Başkumandan Vekili Harbiye Nazırı Nazım Paşa, Ticaret ve 
Ziraat Nazırı Mustafa Reşid Paşa ve Osmanlı Genelkurmayı'nda Şube Müdürü Miralay Ali 
Rıza Bey ile Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ delegeleri arasında sekiz maddeden oluşan 
Çatalca Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı

The Armistice of Çatalca containing 8 clauses was signed by Ottoman delegates Vice‑
Commander‑in‑Chief the Minister of Defense Nazım Pasha, the Minister of Trade and 
Agriculture Mustafa Reşit Pasha, Colonel Ali Rıza Bey from the Ottoman General Staff and 
by the delegates of Bulgaria, Serbia and Montenegro

Protokol tercümesi suretidir

Bir mütâreke akdi zımnında Sadrıazam fehâmetlü devletlü Kâmil Paşa hazretleri tara-

fından vâki olan teklife binâen bir tarafdan cânib-i seniyyü'l-cevânib-i hazret-i Padişahî'den 

me’zûniyet ve salâhiyet-i tâmmeyi haiz bulunan zîrde vâz‘ü'l-imza ordu-yı Osmanî Başku-

mandan Vekili ve Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Harbiye Nâzırı olup birinci rütbe Mecidî 

nişan-ı zî-şânını hâmil bulunan Birinci Ferîk Nâzım Paşa ile Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye 

Ticaret ve Zirâat Nâzırı olup murassa‘ Osmanî nişan-ı âlîsini hâmil bulunan Mustafa Reşid 

Paşa ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye-i Osmaniyye Dairesi Şube Müdürü olup ikinci rütbeden 

nişan-ı âlî-i Osmanî'yi hâmil bulunan Miralay Ali Rıza Bey ve diğer tarafdan Bulgar ordusu 

başkumandanı bulunan haşmetlü Bulgaristan kralı hazretleri cânibinden me’zûniyet ve salâ-

hiyet-i tâmmeyi haiz ve Sırb ve Karadağ ordularına icra-yı vekâlete memur olan muharrirîn-i 

imza Bulgaristan Meclis-i Meb‘ûsanı reisi olup "Saint Aleksandr" nâm Bulgar nişanının bi-

rinci rütbesini hâmil bulunan Doktor Stoyan Danef ile Bulgar ordusu başkumandanı vekili 

olup "Merit Militer" nâm Bulgar nişanının birinci rütbesini hâmil bulunan Ferîk General 

Michel Savof ile Bulgar Ordusu Erkân-ı Harbiye-i Umumiyesi reisi olup "Merit Militer" nâm 

Bulgar nişanının birinci rütbesini hâmil bulunan Mirlivâ General İvan Fichev beynlerinde 

mevâdd-ı âtiyeyi kararlaşdırmışlardır:

Evvelâ, muhârib taraflar arasında iade-i sulh için müzâkerâta ibtidâr olunabilmek üzere 

bir tarafdan Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye kuvâ-yı müsellehası ve diğer tarafdan Bulgaristan, 

Sırbistan ve Karadağ kuvâ-yı müsellehası beyninde bir mütâreke akdolunmuşdur. 

BALKAN DEVLETLERİ İLE YAPILAN ATEŞKES

THE CEASEFIRE AGREEMENT SIGNED WITH THE BALKAN STATES
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Sâniyen, bu mütâreke müzâkerât-ı sulhiyenin bütün devamı müddetince ve müzâkerât-ı 

mezkûrenin müsaid bir neticeye iktirânına veya inkıtâ‘ına kadar akdolunmuşdur.

Sâlisen, musâlahanın akdine mahsus müzâkerât Londra'da cereyân edecek ve işbu pro-

tokol imzasından on gün sonra başlayacakdır.

Râbi‘an, işbu müzâkerât neticelenemediği takdirde muhârib taraflardan her biri muhâ-

samâta tekrar başlanılacak tarih ve saati tayin ederek mütârekenin mefsûhiyyetini dört gün 

evvel ilân etmeğe mecburdur.

Bu dört gün taraflardan birinin başkumandanı cânibinden diğer tarafın başkumanda-

nına icra-yı tebligât edildiği zamanı müteâkib hulûl eden ahşamın saat yedisinden itibaren 

güzerân etmeğe başlayacakdır.

Hâmisen, muhârib tarafların asâkiri mevki‘-i hâzırlarını mütekâbilen işgal ve muha-

fazaya devam edeceklerdir. Muhârib taraflar başkumandanlarınca bu maksada mebnî suret-i 

mahsusada tayin edilecek olan zâbitler cânibinden bi'l-ittifak bî-taraf bir mıntıka te’sis kılı-

nacakdır.

Sâdisen, mütâreke işbu protokolün tarih-i imzasından itibaren mer‘iyyü'l-icra olacak-

dır. Eğer muhârib taraflardan birinin asâkiri işbu mütârekenin akdinden sonra hatt-ı fâsılı 

tecavüz ederler ise evvelki mevkilerine tekrar iade olunacaklardır.

Sâbi‘an, Hükûmet-i Osmaniyye Bahr-i Siyah limanlarından ablukayı ref‘ etmeyi ve 

sefâinin mezkûr limanlara serbestce duhûllerine müsaade eylemeği ve Bulgar asâkirine Bahr-i 

Siyah tarîkıyla erzak ve me’kûlat celb ve i‘tâsına mümânaatda bulunmamağı taahhüd etdiği 

gibi Bulgaristan'dan vürûd eden veya oraya avdet eyleyen Bulgar askerî trenlerinin Edirne 

İstasyonu dahi dahil olduğu hâlde Edirne Kalesi mıntıkasındaki demiryolundan serbestce 

mürûr etmelerine müsaade etmeyi dahi taahhüd eyler.

Sâminen, mütâreke 1912 senesi Teşrîn-i Sânî-i Rûmîsi'nin yirminci günü akşam saat 

yediden itibaren başlayacakdır.

Tasdikan li'l-makâl işbu protokol 1912 senesi Teşrîn-i Sânî-i Rumî'nin yirmisinde Ça-

talca'da dört nüsha olarak tanzim ve imza olunmuşdur.
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Mülâhaza

İşbu protokolün sâbi‘an işaretli maddesinde mevzu‘-ı bahsolan Bulgar asâkirine erzak 

ve me’kûlat i‘tâsı zamanı müzâkerât-ı sulhiyeye ibtidâr olunacağı günden itibaren başlaya-

cakdır.

İmzalar İmzalar

Birinci Ferîk Nâzım 
M. Reşid  

Miralay Ali Rıza

S. Danef 
General Savof 
General Fichev

HR. SYS, 1970/1_76-78
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3-4 Aralık / December 1912

Yunanistan hariç diğer Balkan Devletleriyle barış görüşmeleri bitinceye kadar geçerli olmak 
üzere ateşkes antlaşması imzalandığına dair İşkodra Kumandanlığı'na gönderilen telgraf

The telegram sent to the Leadership of Shkoder informing that a ceasefire agreement 
had been signed with the Balkan countries except Greece and it was recognized until the 
peace negotiations came to an end

Harbiye Nezâreti 
Tahrirât Dairesi
Şifre Kalemi

Telgrafnâme

Suret

İşkodra Kumandanlığı'na

Düvel-i Müttefika-i Muhâribe'den Yunanistan hariç olmak üzere Bulgaristan, Sırbistan 
ve Karadağ ordularıyla bu akşam mütâreke akdolundu. Müteâkiben musâlaha müzâkeresine 
başlanacakdır. Müzâkerât-ı sulhiyenin neticesine kadar mütâreke devam edecekdir. Edirne ve 
İşkodra kaleleri mütârekeden istifade edeceklerdir. Yarın İşkodra'ya Karadağ, Garb Ordusu'na 
Sırb parlamenterleri gelecekdir. Onlar tarafından kaç zâbit gelirse bizim tarafdan da o kadar 
ve mümkün ise aynı rütbede parlamenter tayin edilecek, tarafeyn parlamenterleri tarafından 
bî-taraf mıntıka tahdid olunacakdır.

20/21 Teşrîn-i Sânî [1]328

Başkumandan Vekili  
Birinci Ferîk  

Nâzım

HR. SYS, 1970/1_134

YUNANİSTAN'IN ATEŞKESE İMZA ATMADIĞI

GREECE’S REFUSAL TO SIGN THE CEASEFIRE AGREEMENT
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3 Aralık / December 1912

Selanik şehrinin Yunanlılara teslimine dair yapılan anlaşmada, Selanik Jandarma Alayı 
barış görüşmelerinin sonuna kadar görevine devam edecekken, şehrin tesliminden bir 
gün sonra Yunan askerlerinin şehre girerek jandarma karakollarını işgal ettiği, jandarma 
subay ve erlerinin hakarete uğradığına dair Selanik Jandarma Alayı sabık Kumandanı 
Hüsnü Bey'den alınan rapor

The report received from the former gendarme commander Hüsnü Bey in Salonika 
informing that even though the Ottoman gendarmerie would remain in office until the 
end of the peace negotiations according to the agreement, the Greek soldiers had entered 
the city, invaded the gendarme stations and insulted the officers and soldiers the day after 
the surrender of Salonika

Bâb-ı Âlî 
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Birinci Şube
Umumî: 71227
Hususî: 2748

Huzur-ı Âlî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Selanik Jandarma Alayı Kumandanlığı'nda müstahdem iken Selanik'in işgali 
üzerine Dersaâdet'e gelen Binbaşı Hüsnü Efendi tarafından i‘tâ olunup Umum Jandarma 
Kumandanlığı'ndan bâ-tezkire gönderilen rapor sureti leffen takdim kılınmışdır. Ol bâbda 
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

23 Zilhicce 1330 / 20 Teşrîn-i Sânî 1328

Dahiliye Nâzırı Nâmına  
Müsteşar  

[İmza]

***

YUNANLILARIN SELANİK'İN TESLİMİ ANLAŞMASINI İHLALİ

GREECE’S VIOLATION OF THE AGREEMENT ABOUT 
THE SURRENDER OF SALONIKA
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Bâb-ı Âlî 
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Birinci Şube

Sâbık Selanik Jandarma Alayı Kumandanı Hüsnü Bey'in  
15 Teşrîn-i Sânî [1]328 tarihli rapor suretidir

Sekizinci Kolordu Kumandanı Hasan Tahsin Paşa'nın Yunan ordusu başkumandanıyla 
etdiği mukâvelenâmenin madde-i mahsusası mûcebince jandarma zâbitân ve efrâdının 
sulh-ı umumiye kadar ifa-yı vazife etmeleri şartıyla Yunan ordusu tarafından Teşrîn-i 
Evvel'in yirmi yedinci günü Selanik şehri işgal edildi. O gün sâbıkı misillü asayiş-i mahallî 
jandarma ile taht-ı te’mine alındı. Bir gün sonra Prens Kostantin tarafından Selanik Jandarma 
Kumandanlığı'yla Polis Müdüriyeti'ne tayin kılınan bir miralay tarafınan vazifemize hitâm 
verildiği bildirilerek karakolların Yunan ordusuna teslim edileceği ifade olundu. Aynı 
zamanda Yunan efrâdı tarafından bağteten kasaba derûnunda bulunan birkaç karakolumuz 
basılarak efrâdın silahlarıyla eşya-yı askeriye ve zâtiyeleri dahi alınarak karakollardan dışarı 
atıldıkları haber alındı. Derhal müracaat-ı mükerrerede bulunuldu ise de hiçbir fâide te’min 
edilemedi. Bu hâl aynı suretle her gün tekrar etdi. Umum karakollar Yunan efrâdı tarafından 
suret-i cebriye ve vahşiyânede zabtolundu. Bunu müteâkib Kosova ve Manastır alaylarıyla 
Selanik Alayı'na mensub taburlardan vürûd eden iki bine karîb jandarma efrâdı iki yüz kişi 
istiâbına ancak kâfî bulunan jandarma koğuşuna toplatdırıldı. Karakollar basıldığı zaman 
efrâdın üzerlerinde bulunan paralar dahi gasb ve yağma edilmiş olmasından iki gün aç bir 
hâlde ve ayak üzerinde mârru'l-arz koğuşda kaldılar. Bilâhare Kaymakam Kolon Bey'in 
teşebbüsât-ı ciddiyesi semeresiyle efrâd üç mahalle yerleşdirilerek Yunan ordusu tarafından 
yalnız ekmekleri verilebildi. Fakat hiçbir nefer bulunduğu mahallden on hatve bile ayrılamaz 
bir hâle geldi. Kasaba derûnu Bulgar ve Yunan voyvodalarıyla komiteler tarafından tutuldu. 
Hasbe'l-vazife takib-i eşkıyada bulunmalarından dolayı jandarma zâbitân ve efrâdına 
etdikleri hakaret son dereceye geldi. Sokakda tuttukları zâbitân ve efrâdın paralarını aldıkları 
gibi bazı zâbitânın hânelerine dahi taarruz edilerek bi'l-cümle eşyaları yağma edildi. Birkaç 
zâbit komitenin süngüleri altında alâ mele’i'n-nâs hükûmete getirildi. Birkaç zâbitin kılıçları 
parçalandı. En son zâbitânla jandarma süvarilerinin ma‘a takım hayvanâtı kâmilen alındı. 
Bu bâbda tanzim edilen bir kıt‘a defteri de Kaymakam Kolon Bey'e i‘tâ kılındı. Şehr-i hâlin 
onuncu günü Rumeli Jandarma Kumandan Vekili Erkân-ı Harb Kaymakamı Şevki Bey'in 
dahi hânesi basılarak mahfûzan mûmâileyh dahi hükûmete getirildi. Zâbitândan pekçokları 
komite tarafından aranmağa başlandığı dahi hissedilmesi üzerine artık Selanik'de temdîd-i 
ikametimiz mümkün olamayacağı anlaşılmasından ve efrâdın Kuşadası'na sevkleri için de 
Kolon Bey tarafından uğraşılmakda olmasından bu husus dahi mûmâileyhin yed-i emanet ve 
hamiyetine terk edilerek ve tebdil olunarak yevm-i mezkûrda Mesajeri vapuruyla Selanik'den 
hareket edilip bugün buraya muvâsalat olunduğunu nâtık işbu rapor-ı acizî takdim kılındı.

HR. SYS, 1970/3
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5 Aralık / December 1912

Avrupalı Büyük Devletlerin Avrupa'da daha genel bir savaşa yol açmadan, savaşı Balkan 
Devletlerinin arzuları doğrultusunda sona erdirmeye çalıştıkları; yapılacak barış antlaşması 
hakkında İtilaf Devletlerinin bir an önce barış yapılmasını tavsiye ettikleri, İttifak Devletlerinin 
ise Çatalca hattı sağlam tutulduğu sürece Balkan Devletlerinin bütün şartlarını kabul ederek 
barış yapmak zorunda kalınmayacağı görüşünde olduklarına dair

European countries were trying to finish the war in accordance with the demands of the 
Balkan states without causing a general war; the allied powers were seeking peace as 
soon as possible and the central powers thought that as long as the Çatalca region was 
defended firmly they would not have to make peace in accordance with the demands of 
the Balkan states

Bâb-ı Âlî
Daire-i Hariciye
Kalem-i Mahsus
Tarih: 5 Kânûn-ı Evvel [1]912

Mahremâne

Viyana Sefir-i Kebîri Devletlü Übbehetlü Hüseyin Hilmi Paşa Hazretleri’ne

Ma‘rûz-ı çâkerleridir

Muharebe-i hâzıra dolayısıyla ahvâl-i siyasiye hakkında irsâl buyurulmuş olan mü-

te‘addid ve mahremâne tahrirât ve telgrafnâme-i fahîmâneleri maa'ş-şükran alındı. Gerek 

zât-ı fahîmâneleriyle diğer sefir-i kebîrlerimizden vârid olan malumât ve mütâlaât ve ge-

rek buradaki süferâ-yı ecnebiye ile vuku bulan mülâkât ve müzâkerâtdan anlaşıldığına göre 

Düvel-i Muazzama Avrupa'da bir harb zuhuruna meydan vermeksizin muharebe-i hâzıraya 

mümkün mertebe Balkan Hükûmetlerinin arzuları dairesinde hitâm vermek emelinde bulun-

makda ve bu gâyeye vusûl için ittifak ve itilaf-ı müselles hey’et-i düveliyeleri sarf-ı mesâî 

etmekdedirler. Her ne kadar Avusturya Hükûmeti Balkan şibh-i cezîresindeki menâfi‘ ve 

âmâline muvâfık bir sulh akdini te’min maksadıyla harekât ve tahşîdât-ı askeriye icrasıyla 

Sırbistan'ı tehdid etmekde ise de Sırbistan'a meram anlatmak kâbil olacağı ve binâenaleyh 

tehdidât-ı vâkı‘anın muharebeyi intâc etmeyeceği fikrinde bulunduklarından bu cihete fev-

kalâde ehemmiyet atfetmemekde ve Avusturya ile Sırbistan'ın menâfi‘ini te’lif ve Rusya ile 

Avusturya arasındaki gerginliği izâle için bir tarz-ı tesviye taharrî eylemekdedirler. Londra 

BALKAN SAVAŞI'NIN BİTİRİLMESİ

ENDING THE BALKAN WAR
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veya Paris'de Düvel-i Muazzama süferâsının ictimâ‘ı hakkındaki İngiltere teklifi bu maksadın 

te’minine ma‘tûf bulunsa gerekdir. 

Düvel-i Muazzama'nın musâlaha hususunda Hükûmet-i Seniyye'ye karşı ahz eylemiş 

oldukları vaziyete gelince İtilâf-ı Müselles'e mensub devletler bir an evvel akd-i sulh eyle-

mekliğimizi tavsiye etmekdedirler. İttifak-ı Müselles devletleri ise Çatalca hattında sebat ve 

mukâvemet ve Gelibolu cihetini muhafaza ve müdâfaa esbâbı istikmâl ve te’min edildiği tak-

dirde düşmanlarımızın bi'l-cümle şerâitini kabul suretiyle akd-i sulha mecbur olmayacağımız 

fikrinde bulunmakdadırlar.

Bulgar delegeleri mütâreke müzâkerâtına ibtidâr edilmeden evvel mevâki‘-i müstah-

kemenin teslimi hakkında tarafımızdan reddedilmiş olan şerâitden sarf-ı nazar etdiklerinden 

telgrafla da arz olunduğu vechile asâkir-i mevâki‘-i müstahkemenin yalnız muhafazası esası 

üzerine Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Hükûmetleri ile mütâreke akd ve imza edildi ve 

ancak Yunan delegeleri tarafından mütâreke protokolü henüz imza edilemedi. Yanya'nın tes-

limi hususunda vuku bulan teklif ve ısrar tarafımızdan reddedildiğinden bunun müzâkerâtına 

iştirak ve protokolünü imzadan istinkâf etmişlerdir.

İşbu müzâkerât esnasında esasât-ı sulhiye mevzu‘-bahsedilmemişdir. Mütârekenin 

imza edildiği tarihden itibaren on gün kadar Londra'da sulh müzâkerâtına ibtidâr olunacağı 

takarrür etmiş olduğundan müzâkerât-ı sulhiye için tayin edilecek delegelerimiz Hükûmât-ı 

Müttefika delegelerinden esasât-ı sulhiye hakkında bir proje taleb ve ona göre cevabî bir pro-

je ihzâr edeceklerdir. Sulh esaslarının tayini sırasında tesadüf edilecek müşkilâtın başlıcaları 

İttifak-ı Müselles Hükûmetleri miyânında bir mevcudiyet-i mahsusa-i siyasiyeyi haiz bulun-

ması takarrür etmiş olan Arnavudluk'un ihtiva edeceği bilâd ve arâzînin diğer bir şekl-i ida-

reye tâbi tutulması mutasavver olan Selanik ve havalisi ile Yanya ve havalisinin ve kemâ-kân 

bizde kalacak olan Edirne Vilâyeti ve tevsî‘an mıntıkası hududlarının tayini hususlarıdır. Ar-

navudluk'da te’sis edilecek şekl-i idare âtiyen tayin olunacağından İsmail Kemâl Bey'in delâ-

letiyle ilân edilmiş olan istiklâlin Hükûmet-i Seniyyece keen-lem-yekûn hükmünde olduğu 

derkârdır. Şehzade Abdülmecid veyahud Burhaneddin Efendi hazretlerinin veyahud Avrupa 

prenslerinden birinin Arnavudluk'a prens tayin edilecekleri hakkında neşredilen şâyi‘ât bazı 

Arnavud mehâfilinin tasavvurâtından münba‘isdir.

Çatalca'da el-yevm yüz altmış dört bin kadar askerimiz mevcud olduğu gibi bunların 

kuvve-i ma‘neviyelerinin ve teşkilât ve intizamın mükemmel olduğunu ve hatt-ı müdâfaanın 

düşman tarafından asla tecavüz edilemeyeceğini hamden lillâh tebşîr ederim. Çanakkale'nin 
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düşman tarafından hücum tehlikesine ma‘rûz bulunduğu söyleniyor ise de Gelibolu civarında 

yirmi beş bine karîb askerimiz bulunduğu gibi vilâyât-ı şahaneden peyderpey efrâd-ı cedîde 

dahi celb edilmekde olduğundan bu cihetden dahi endişeye mahal yokdur.

Kont Berchtold Anadolu'daki kuvvetimiz hakkında irâd etdiği suale cevaben Anadolu 

vilâyâtından kuvâ-yı askeriye celb edilmekde ise de oralarda kuvâ-yı külliye mevcud ol-

duğu yolundaki beyânât-ı fahîmâneleri musîbdir. Şu aralık her sabah bendelerini ziyarete 

gelmekde olan Marki Pallavicini'ye aynı dairede idare-i kelâm edildi. Sefir-i müşârunileyh 

Kont Berchtold ile mülâkât-ı fahîmâneleri esnasında vuku bulan beyânât-ı devletlerini nâzır-ı 

müşârunileyhin kendisine bildirmiş olduğunu ve ancak mütâlaât ve ifadât-ı zâtiyesi hakkında 

hiçbir iş‘ârda bulunmadığını bi'l-beyân bu hususda taraf-ı devletlerinden aldığım malumâtın 

ne merkezde olduğunu sual etmekdedir. Reviş-i hâle nazaran Kont Berhtold'un [Berchtold] 

mütereddid olup ne zât-ı fahîmânelerine ve ne de buradaki sefirine bir fikr-i kat‘î beyân et-

memekde olduğu istidlâl olunmakdadır. Maamâfih Marki Pallavicini mebâdî-i buhrân ve 

muhâsamâtda hatt-ı hareketini tasvîb etmediği Kont Berchtold'un el-yevm izhâr-ı metânet 

hususundaki meslek-i siyasisini tasvîb eylemekdedir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men 

lehü'l-emrindir.

25 Zilhicce [1]330 ve 5 Kânûn-ı Evvel [1]912 

Hariciye Nâzırı

HR. SYS, 1970/1_131
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7 Aralık / December 1912

İngiltere Dışişleri Bakanı Grey'in teklifi üzerine bir sefirler konferansı düzenleneceği, bu 
konferansın önceden belirlenmiş bir programla toplanmayacağı, Balkan Savaşı ve Avrupa 
siyasetine etkileri üzerinde genel görüşlerin sunulup bunların müzakere edileceğine dair 
Viyana sefirinin raporu

The report of the ambassador of Vienna informing that a conference of the ambassadors 
would be held on the proposal of Mister Grey, the Minister of Foreign Affairs of England 
Mister Grey, this conference would not be held with a determined program; general opinions 
on Balkan war and its effects on European policy would be presented and negotiated

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi

Viyana Sefiri Hilmi Paşa hazretlerinden vârid olan 7 Kânûn-ı Evvel [1]912 tarihli ve 1483 
mükerrer numaralı telgrafnâmenin hallidir

433 numaralı telgrafnâme cevabıdır: Hariciye nâzırı ve müte‘addid süferâ ile cereyân 

eden mülâkât ve mübâhesâtdan hâsıl etdiğim fikre göre Sir Edward Grey Bey ictimâ-ı sü-

ferâ hakkındaki tasavvur ve teklifi umum kabinelerce kabul olunmuşdur. Bu ictimâda Dü-

vel-i Muazzama'dan herbiri münferiden veya umumunu müctemi‘an alâkadar eden mesâilin 

müzâkerâtı tesrî‘ ve teshîl olunarak netâyici her hükûmetin talebine ta‘lîkan süferâ cânibinden 

merci‘lerine iş‘âr olunacak ve mukarrerât ittihâz olunmayacakdır. İngiltere Sefiri Sir Cartwright 

kendi fikr-i mahsus[u] olmak üzere suret-i mahremânede bendenize "Süferâ-yı Devlet-i Os-
maniyye ile Balkan Hükûmât-ı Müttefikası arasındaki ihtilâfât ve mutâlebâtın tedkiki ile uğ-
raşmayıp münhasıran Düvel-i Muazzama'dan her birinin menâfi‘-i mahsusasına veya umu-
munun menâfi‘-i müşterekesine temas eden mevâd hakkında teâti-i enzâr ve tevhîd-i efkâra 
çalışılacakdır. Dersaâdet size kalacağına nazaran Boğazlar meselesi mevzu‘-ı bahsolamaz. 
Avusturya ile İtalya'yı alâkadar eden Arnavudluk ve Adriyatik ve İngilterece haiz-i ehemmiyet 
olan Bahr-i Sefîd adaları ve umum Düvel-i Muazzama tebaası ile müessesât-ı maliyesinin 
alâkadar bulundukları, düyûn-ı Osmaniyye'den Balkan Hükûmetlerine ifraz edilecek hisse ve 
Düvel-i Muazzama'dan ekserisinin alâka ve sermayesi olan Rumeli şimendiferleri ve emsali 
imtiyâzât mesâili dahil-i daire-i müzâkerât olur sanırım. Girid cezîresi ile Sisam'ın Yunanis-
tan'a terk ve diğer adaların hâkimiyet-i Osmaniyye tahtında ve bir şekl-i mahsusada idaresi 

BALKAN SAVAŞI'NIN AVRUPA SİYASETİ ÜZERİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF THE BALKAN WAR ON EUROPEAN POLICY
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maddelerinin de müzâkere edilmesi muhtemeldir. Yunanlılar sulhun esna-yı müzâkeresinde 
diğer adaları size iade edmemekde ısrar eyledikleri hâlde bu meseleyi Düvel-i Muazzama'nın 
re’yine terk edebilirsiniz" dedi. Sefir-i müşârunileyhin bu ifadâtını yalnız fikr-i mahsus olmak 

üzere telakki etmemeli ve hükûmetin[in] nokta-i nazarı da bu merkezde olduğuna ihtimal 

vermeliyiz. 

Kont Berchtold dahi süferânın mu‘ayyen bir program ile ictimâ etmeyecekleri ve gerek 

devlet-i metbû‘alarının ayrı ayrı gerek umum devletler[i] müctemi‘an alâkadar eden mesâili 

kendi aralarında söyleşip ba‘dehû müzâkere edecekleri ve Rusya-Fransa kuvâ-yı bahriyesinin 

müştereken hareketleri mevzu‘-bahsolduğu sıralarda dahi Boğazlar meselesini Rusya açmak 

istemiş ve fakat Fransa ol vakit bu meselenin müzâkere edilmesine muvâfakat etmemiş oldu-

ğuna nazaran şimdi de Boğazlara müte‘allik bir müzâkereyi arzu etmemesi me’mûl idüğünü 

ifade eylemişdir. Cereyân edecek müzâkerâtın esas ve şekli hakkında istihsâl ve ber-vech-i 

bâlâ tafsil olunan malumâtın sıhhatine mukâreneti melhûz olup müzâkerâtın menâfi‘imize 

muvâfık bir cereyâna sevki keyfiyetine gelince ictimâ Londra'da vuku bulacağı ve rûznâme-i 

müzâkereye idhal olunacak mevâd orada beyne's-süferâ tayin edileceği cihetle Viyana Sefâ-

ret-i Seniyyesi'nin bu bâbda bir hizmet edebilmesi bittâb‘ gayr-ı kâbil ve Tevfik Paşa hazret-

lerinin muvaffakiyetleri kaviyyen me’mûldür. 

HR. SYS, 1981/2_20
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7 Aralık / December 1912

Rumeli vilayetlerinde bulunan sivil idarecilerin düşmanın ilerleyişinden korkuya kapılıp 
vazifelerini bırakıp kaçmaları diğer memurların ve ahalinin de muhaceretine sebep 
olduğundan, zorunlu bir sebebe dayanmadan görev yerini terk eden memurlar hakkında 
kanuni işlem yapılmasına dair alınan Meclis‑i Vükela kararı

The decision of the Cabinet informing that the civil servants who left their offices without 
indispensable reasons would be judged because the fear and escapes of the civil servants in 
Rumelian cities caused the other officers to run away and the people to leave their home 
and to migrate

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır

Kararı

Rumeli'de menâtık-ı harbiye dahilinde bulunan mahallerdeki memurînin, hususîyle 
riyâset-i umûr-ı mülkiye uhdelerine mevdû‘ bulunan vali, mutasarrıf, kaymakam gibi me-
murînin mahall-i memuriyetlerinde son dereceye kadar sebat ve mukâvemet ve ifa-yı vezâif-i 
memuriyetlerine bilâ-fütur müdâvemet etmeleri muktezâ-yı vazife ve icabât-ı hamiyet oldu-
ğu hâlde bunlardan bir kısmının ekseriya düşmanın takarrübünden ya istilasından birçok ev-
vel havf ve telaş ederek bilâ-lüzum-ı mücbir mevâki‘-i memuriyetlerini ve ahaliyi alâ-hâlihi 
terk eyledikleri ve bunlara tebaiyetle diğer memurîn ve müstahdemînin de firar etdikleri ve 
bu suretle mevâki‘-i harbiyeden ba‘îd ve istiladan masûn olan yerlerde dahi birçok ahalinin 
heyecanına ve bilâ-sebeb muhâceret ve sefaletlerine bâdî oldukları cihetle ilcâât-ı hakikiye ve 
zaruriyeye müstenid olmaksızın terk-i vazife eden memurîn haklarında muamele-i mukteziye 
icrası lüzumu Dahiliye nâzırı beyefendi cânibinden dermiyân kılındığından Rumeli'den gelen 
memurîn maaşâtı hakkında Maliye Nezâreti'nden gelip Şûrâ-yı Devletce derdest-i tedkik bu-
lunduğu ifade-i vâkı‘adan anlaşılan tezkirenin tedkikatı sırasında bilâ-lüzum-ı ıztırârî terk-i 
vazife eyledikleri bi't-tahkik tebeyyün edecek memurîn-i mülkiye ve maliye haklarında ya-
pılacak muamelenin de bi't-tezekkür bâ-mazbata iş‘ârı hususunun Şûrâ-yı Devlet Riyâseti'ne 
tebliği tezekkür kılındı.

27 Zilhicce [1]330 / 24 Teşrîn-i Sânî [1]328

[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV, 171/90

RUMELİ'DEKİ OSMANLI MEMURLARININ DURUMU

THE SITUATION OF THE OTTOMAN OFFICIALS IN RUMELIA
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8 Aralık / December 1912

Bulgarlarla yapılan ateşkes protokolü gereği Çatalca önündeki Bulgar ordusuna yiyecek 
ve erzak götürecek trenlerin 13 Aralık'tan itibaren Edirne'den geçeceği, yalnızca erzak 
taşıyabilecek bu trenlerin serbestçe geçmesine müsaade edilmesi hakkında Edirne 
Kumandanlığı'na gönderilen telgraf

The telegram sent to the Commandment of Edirne informing that the trains that would 
carry provisions to the Bulgarian Army near Çatalca could pass through Edirne from 13 
December on according to the ceasefire protocol made with the Bulgarian and these 
trains that were allowed to carry only provisions needed to be permitted to go through 
Edirne freely

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiyesi 

Edirne Mevki‘-i Müstahkem Kumandanlığı'na keşîde edilen 25 Teşrîn-i Sânî [1]328 
tarihli şifreli telgrafnâme suretidir

C. 24 Teşrîn-i Sânî [1]328 Yunanlılar müstesna olmak üzere Düvel-i Müttefika ile teâti 
edilen mütâreke protokolünün yedinci maddesinde Bulgarların Bulgaristan'dan vürûd eden 
veya oraya avdet eyleyen Bulgar askerî trenlerinin Edirne İstasyonu dahi dahil olduğu hâlde 
Edirne Kalesi mıntıkasındaki demiryolundan serbestce mürûr edebilecekleri musarrah ve ye-
dinci maddeyi müfessir bulunan zeylde mezkûr maddede mevzu‘-ı bahsolan Bulgar asâkirine 
erzak ve me’kûlat i‘tâsı zamanı müzâkerât-ı sulhiyeye ibtidâr olunacağı günden başlayacağı 
zikredilmiş ve binâenaleyh trenlerin âmed ü şüdünün Teşrîn-i Sânî-i Rumî'nin otuzundan iti-
baren başlaması ve trenlerin de yalnız erzak trenlerinden ibaret bulunması icab edeceği gibi 
trenlerin de Edirne İstasyonu'ndan mürûr ile orada tevakkuf eylememesi muktezî bulunmuş 
olmakla Bulgar kumandanına ona göre cevab i‘tâsı ve bu nokta-i nazardan istasyonda icab 
eden tedâbîrin ittihâzına himmet buyurulması mütemennâdır.

HR. SYS, 1970/1_149

BULGAR TRENLERİNİN EDİRNE'DEN GEÇİŞİ

PASSAGE OF THE BULGARIAN TRAINS THROUGH EDIRNE
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10 Aralık / December 1912

Ordunun Çatalca önünde gösterdiği direncin, Avrupa'da iyice alçalmış olan devletin 
haysiyet ve itibarını yükselttiği, barış görüşmelerinde başarılı olunmasının ordunun güçlü 
olmasına bağlı olduğu hakkında Viyana sefirinin görüşlerini içeren telgraf

The telegram of the Ambassador of Vienna informing that the victorious defense of the 
army near Çatalca had increased the prestige of the Empire which had been very weak 
for some time in Europe and the success of peace negotiations depended on the power 
of the army

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti 
Şifre Kalemi 
4300

Mahremâne

Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa hazretlerinden vârid olan fî 10 Kânûn-ı Evvel [1]912 
tarihli ve 1511 numaralı telgrafnâmenin hallidir

Çatalca'da ahvâl-i askeriyemizin kesb etdiği salâh ve intizam haricde pek çok tenezzül 
etmiş olan haysiyet ve itibarımızı tedrîcen yükseltmektedir. Hamd olsun bugün bir ay evvel-
ki hâlde değiliz. Sulh müzâkerâtında muvaffakiyetimizi murahhaslarımızın maharetlerin den 
ziyade ordumuzun tezâyüd-i intizam ve kuvvetinde aramalıyız. Balkan Hükûmetlerinin tek-
lif-i sakîllerini kabul etmeyerek harbe devamı tercih edeceğimizi ve Düvel-i Muazzama'dan 
sulhun tesrî‘ini iltizâm edenler de hakkıyla müdâfaaya ve inde'l-icab tecavüze muktedir ol-
duğumuzu anlamak zehâbındalarsa düşmanlar tekliflerini tadil ve büyük devletler de Balkan 
Hükûmetlerine tavsiye-i itidâl etmeğe mecbur olacaklardır. Bizden ziyade düşman-ı gayr-ı 
müsaide hayırhâhâne olan ve Balkan pâyitahtlarından avdet eden muhâbirler bile müttefik 
orduların pek ziyade yorulduğunu ve tecavüz ve mukâvemete iktidarı azaldığını ve Sırbistan, 
Avusturya hududunda tahşîdâta mecbur olsa bile müttefiklerin bundan sonra Çatalca'da üç 
yüz bin kişilik bir kuvveti suhûletle cem‘ edemeyecekleri ve bu hâlden istifade etmekliğimizi 
söylemekdedirler. Çatalca'nın gayr-ı kâbil-i teshîr bir derecede tahkîm olunduğu ve Gelibo-
lu'dan mâadâ Çatalca'daki kuvvetimizin yüz yetmiş bine takarrüb etdiği iş‘ârât-ı devletle-
rinden istibşâr olunmağla Çatalca'daki kuvvetimiz bir az daha teksîr ve ale'l-husus haricen 
ordumuzun adem-i muvaffakiyetine en mühim sebeb olmak üzere telakki edilen sıhhiye ve 
iâşe meseleleri bi-hakkın te’min olunursa (murahhas?1)larımızın mesâîsi fevkalâde teshîl edi-
lecekdir. Tezkâr-ı ihtar yalnız fikr-i mahsusum olmayıp bizi sevenlerin telakkiyât-ı dostânesi 
bu merkezdedir.
HR. SYS, 2078/10_11

1   Soru işareti metnin orijinalinde vardır.

ORDUNUN ÇATALCA ÖNÜNDE GÖSTERDİĞİ DİRENÇ

RESISTANCE OF THE ARMY AROUND ÇATALCA
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10 Aralık / December 1912

Bulgarlarla yapılan ateşkes anlaşması gereği Edirne'den Çatalca'ya Bulgar trenlerinin 
geçmesine müsaade edileceği, geçecek ilk trenin de Bulgar kralını taşıyan tren olacağına 
dair alınan haberin Hariciye Nezareti'ne bildirildiği

The Ministry of Foreign Affairs was informed that the Bulgarian trains had been allowed to 
go to Edirne from Çatalca according to the ceasefire agreement signed with the Bulgarian 
and the first one would be the train that would carry the Bulgarian King

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi
1316

Mahremâne, Kalem-i Mahsus

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Devletlü efendim hazretleri

Mütâreke itilafnâmesi mûcebince Edirne'den Çatalca'ya kadar Bulgar trenleri geçece-

ğine ve ilk tren Bulgar çarının treni olacağına dair Muhâsara Ordusu Başkumandanı Gene-

ral İvanof'dan Edirne Mevki‘-i Müstahkem Kumandanlığı'na vuku bulan müracaat üzerine 

mezkûr kumandanlığın istîzânına cevaben çekilen telgrafnâme suretinin gönderildiğine dair 

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan Teşrîn-i Sânî [1]328 tarihli tezkire melfûfuyla be-

raber Meclis-i Vükelâ kararıyla savb-ı vâlâlarına irsâl kılındı efendim. 

Fî 30 Zilhicce [1]330 / 27 Teşrîn-i Sânî [1]328

Sadrıazam  
Kâmil

***

EDİRNE'DEN GELECEK İLK TRENDE BULGAR KRALI'NIN BULUNACAĞI

PRESENCE OF THE BULGARIAN KING IN THE FIRST 
TRAIN COMING FROM EDIRNE
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Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiyesi 

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

25 Teşrîn-i Sânî [1]328 tarih ve 2702 numaralı tezkire-i sâmiyelerine cevabdır. Mütâ-

reke itilafnâmesi mûcebince Edirne'den Çatalca'ya kadar Bulgar trenleri geçeceği ve ilk tren 

Bulgar çarının treni olacağına dair Muhâsara Ordusu Başkumandanı General İvanof'dan Edir-

ne Mevki‘-i Müstahkem Kumandanlığı'na vuku bulan müracaat üzerine mezkûr kumandan-

lıkdan vuku bulan istîzâna cevaben çekilen şifre sureti leffen takdim kılınmış ve Bulgaristan 

Kralı'nın Edirne'den geçmesinde maddî olarak askerlik nokta-i nazarından mahzûr olmayıp 

te’sir-i siyasîsi dahi Bâbıâlice bilinecek mevâddan bulunmuş olmakla icra-yı icabı menût-ı 

re’y-i sâmî-i fahîmâneleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Zilhicce [1]330 ve Teşrîn-i Sânî [1]328

Harbiye Nâzırı  
Ordu-yı Hümâyûn Başkumandan Vekili  

Birinci Ferîk Nâzım

HR. SYS, 1970/1_150,151
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11 Aralık / December 1912

Avusturya ile Rusya arasında Sırbistan meselesinden dolayı oluşan gerginliğin bitmediği, 
her iki tarafın da muhtemel bir savaşa hazırlanmakta olduğuna dair Viyana sefirinden gelen 
telgrafın Sadaret'e gönderildiği

The telegram from the Ambassador of Vienna to the Prime Minister informing that the 
conflict between Austria and Russia due to the issue of Serbia had not ended and both 
countries were getting ready for a probable war

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
25730/1291
Tarih: 28 Teşrîn-i Sânî [1]328 / 
28 Zilhicce [1]330

Nâzır Gabriel Efendi Hazretleri’nden Sadrıazam Kâmil Paşa Hazretleri’ne

Avusturya-Sırbistan münasebâtındaki gerginliğe ve Avusturya ile Rusya'nın tedarikât-ı 
askerisine dair Viyana Sefir-i kebîri Hüseyin Hilmi Paşa hazretlerinden vârid olan telgrafnâme 
tercümesi leffen takdim kılınmakla.

***

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Tercüme
Bir haftadan beri Avusturya ile Sırbistan arasında mevcud gerginliğin zâil olmak üzere 

bulunduğu ve bu münasebetle Avusturya ve Rusya münasebâtının da daha tabiî bir tarîke 
girdiği umumiyetle zannolunmakda idi. Lâkin bi'l-istihsâl âtiye derc eylediğim malumâta 
nazaran işbu zan ve tahmin ciddi telakki edilemez.

Bir tarafdan Avusturya ile Almanya'nın diğer tarafdan Rusya'nın ittihâz etmiş oldukları 
tedâbîr-i askeriye dûçâr-ı tahavvül olmamışdır. Şâyân-ı itimad menâbi‘den mütehassıl 
malumâta nazaran iki ordunun hîn-i hâcetde müttehiden hareket edebilmelerini te’min için 
Prusya asâkirinden bir kısmı şimdiden Avusturya arazisi dahiline girmiş olduğu gibi Rusya 
dahi inde'l-hâce harekât-ı askeriyesini teshîl maksadıyla Polonya hududu üzerinde bulunan 
bi'l-cümle ormanları kesdirmişdir. Muharebe pek karîbdir. Mârru'z-zikr gerginliğin bertaraf 
olduğu zemininde deverân eden rivayâta rağmen tarafeynce tedâbîr-i ihtiyâtiye ittihâzında 
devam edilmekde olduğunu tebyîn ile iktifa eyliyorum. 

HR. SYS, 171/46_2, 3

AVUSTURYA- RUSYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

TENSION BETWEEN AUSTRIA AND RUSSIA
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21 Aralık / December 1912

Arnavutluk'a muhtariyet verilmesi kararlaştırılmış ise de o bölgedeki askerî ve sivil 
memurların barış görüşmeleri bitene kadar görevlerine devam etmeleri, Arnavutların 
da Osmanlı askerinin erzak ve mühimmat tedarikine yardımcı olmalarının Arnavutluk 
idarecilerine bildirilmesine dair alınan Meclis‑i Vükela kararı

The decision of the Cabinet concerning that although it had been decided to give Albania 
autonomy, the civil and military officials in Albania needed to continue to their duties until 
the end of the peace negotiations and the Albanian administrators would be informed that 
they needed to help the Ottomans supply food and ammunition for the soldiers

Mazbata Rakamı: 818
Tarih: 12 Muharrem [1]331 /
8 Kânûn-ı Evvel [1]328

Müsta‘celdir

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır

Hulâsa-i Meâli

Arnavudluk'daki ilân-ı istiklâl harekâtı memurîn ve ahalinin ezhânını teşvîş ve ahenk-i 
idareyi ihlâl eylediğinden bahis ile bu mesele hakkında hükûmetce ittihâz olunan mesleğin 
inbâsı lüzumuna dair Garb Ordusu Kumandanlığı'ndan alınan iki kıt‘a telgrafnâmenin sure-
tinin gönderildiğini hâvî Harbiye Nezâreti'nin 8 Muharrem [1]331 tarihli tezkiresi okundu.

Kararı

Arnavudluk'a muhtâriyet-i idare verilmesi esasen mukarrer olup netice-i müsâlahaya 
kadar o havalideki memurîn-i mülkiye ve askeriyenin vazifelerini kemâ fi's-sâbık ifaya de-
vam etmeleri lâzım geleceğinin mezkûr kumandanlığa li-ecli't-tebliğ nezâret-i müşâruniley-
hâya cevaben iş‘ârı ve harb-i hâzırın Hükûmet-i Osmaniyye'nin ve teşkiline çalışılan Arna-
vudluk'un menâfi‘ine muvâfık suretde netice-pezîr olması için asâkir-i Osmaniyye'ye müzâ-
heret ve erzak ve levâzım-ı sairenin teshîl-i tedarikine gayret edilmesi hususunun da taraf-ı 
Sadâret'den İsmail Kemâl Bey'e telgrafla tavsiyesi tezekkür kılındı.

[Meclis-i Vükelâ Azâlarının İmzaları]

MV,172/17

ARNAVUTLUK'TA BULUNAN OSMANLI MEMURLARI

THE OTTOMAN OFFICIALS IN ALBANIA
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22 Aralık / December 1912

Çatalca'daki ordudan İstanbul'a gönderilen hasta ve yaralı askerlerin koleralı olması 
muhtemel olup bunların öncelikle Yeşilköy'e gönderilerek burada temizlik ve muayeneleri 
yapıldıktan sonra şehre girmelerine müsaade edilmesine dair İstanbul Şehremanetince 
talepte bulunulduğu

The demand of the Municipality of Istanbul that since the sick and wounded soldiers who 
were sent from Çatalca was likely to have cholera, they first needed to be sent to Yeşilköy 
and be provided that they had passed the medical examinations; only then they could be 
allowed to enter to Istanbul

Bâb-ı Âlî 
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
İkinci Şube
Hususî: 2865

Huzur-ı Âlî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

1 Teşrîn-i Sânî [1]328 tarihli ve 2571 numaralı tezkire-i acizîye zeyldir. 

Ordu-yı Hümâyûn'dan şimendiferle veyahud hayvan ve bârgirler ile Edirnekapısı tarî-
kıyla i‘zâm kılınmakda olan kavâfil-i ma‘lûlîn miyânında kolerik hastagân bulunmasından 
dolayı bunlar birer vasıta-yı neşr-i maraz oldukları gibi Ordu-yı Hümâyûn'a erzakı naklet-
mekde olan hayvanât ve arabalara memur asâkirin henüz tamamıyla kesb-i sâfiyet edemediği 
ara sıra zuhur eden kolera vukuâtıyla sabit olan Ordu-yı Hümâyûn ile ihtilât ederek şehre 
avdet etmekde olmaları takayyüdât-ı sıhhiye-i vâkı‘ayı akîm bırakmakda olduğundan mem-
leketi şu maraz-ı müdhişden tahlîs edebilmek üzere devâir-i belediyenin mesâîsine Ordu-yı 
Hümâyûn'un dahi iştiraki muktezî bulunduğu beyânıyla ba‘d-ezîn Ordu-yı Hümâyûn'dan 
gönderilecek malulînin evvel-emirde Ayastefanos'da bırakılarak oraca bir hey’et-i sıhhiye 
ma‘rifetiyle suret-i mükemmelede tathîrât ve tebhîrât-ı fenniyeleri icra ve içlerinde zuhur 
edecek şüpheliler ile kolerik olanları tefrîk olundukdan ve Edirnekapısı tarîkıyla geleceklerin 
de kezâlik aynı muameleye tâbi tutuldukdan sonra şehre idhallerine müsaade olunması ve 
erzak nakil ve sevkine memur olan asâkirin Ordu-yı Hümâyûn ile kat‘iyyen ihtilât ve müna-
sebetde bulunmayarak erzakı teslim eyledikden sonra hemen avdet eylemeleri ve şehre hîn-i 
duhûllerinde ihtiyâten dezenfekte edilmelerinin usul ittihâzı hakkında Şehremânet-i Aliyye-

İSTANBUL'A GÖNDERİLEN YARALI VE HASTA ASKERLER

WOUNDED AND SICK SOLDIERS SENT TO ISTANBUL
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si'nden alınan tezkire takdim kılınmış ve işin sıhhat ve hayat-ı umumiyeye ta‘alluk ve te’siri 
derkâr bulunmuş olduğundan Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne ona göre tebligât ifası menût-ı 
müsaade-i aliyye-i fahîmâneleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

5 Muharrem [1]331 ve 2 Kânûn-ı Evvel [1]328

Dahiliye Nâzırı 
[Ahmed] Reşid

***

Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi
Şube: 1
Evrak Numarası: 2421
Tarih: 12 Muharrem [1]331 /
9 Kânûn-ı Evvel [1]328

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

2 Kânûn-ı Evvel [1]328 tarihli 2865 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır. Çatalca 
ordusunda iki günden beri kolera vukuâtı olmadığı kumandanlık vekâletinin iş‘ârından anla-
şılmış ise de ihtiyâten nakliye kolları efrâdının bilâ-ihtilât erzakı teslimleri hakkında Çatalca 
Ordusu Kumandanlığı'na tebligât ifa kılınmış olduğundan buraya gelen efrâdın evvel-emirde 
Ayastefanos'da muayene ve tefrîki için evvelce bir talimâtnâme yapıldığı gibi keyfiyet bu 
kere de icab edenlere te’kîd olunduğu Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi’nden cevaben iz-
bâr olunmuşdur efendim.

BEO, 4126/309437_1, 3
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23 Aralık / December 1912

Edirne civarında bulunan Bulgar ordusunda hastalığın arttığı, günlük yirmi vefat olduğu, 
Bulgarların boş yere Edirne'nin açlıktan teslim olup savaşmadan bir kale kazanacaklarını 
umduğuna dair Edirne Kumandanı Şükrü Paşa'nın telgrafı

The telegram from the Commander of Edirne Şükrü Pasha informing that the diseases 
in the Bulgarian army around Edirne had increased, 20 soldiers died per day  and the 
Bulgarian had a vain hope that Edirne would fall without fighting due to the hunger

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Tahrirât Kalemi

Edirne Mevki‘-i Müstahkem Kumandanı Ferîk Şükrü Paşa'dan mevrûd 
10 Kânûn-ı Evvel [1]328 tarihli şifreli telgrafnâmenin halli suretidir

Bulgar menâbi‘inden alınan malumâta nazaran Maraş mıntıkasında hastalıkdan yev-

miye yirmi telefât olduğu ve cenûb cebhesinde takrîben iki bin hastaları bulunduğu umum 

ordunun iânesi mukaddemâ gayr-ı muntazam, açlıkdan insan ve hayvan telefâtı vâki olduğu 

fakat trenlerin tahfif-i ihtiyac eylediği ve Çorlu hastahânelerinde kâmilen hasta bulunup ya-

ralı pek az bulunduğu ve daskalların ordudan terhis olunmakda olduğu arpa ve un trenlerini 

bilhassa Uzunköprü, Seyyidler, Çerkes köyünde tahliye eyledikleri ve Edirne'nin açlıkdan 

teslim olunacağını zannederek bu suretle Bulgaristan muharebesiz bir kal‘a kazanacağından 

pek memnun bulundukları ve müzâkerât-ı sulhiyyenin mûcib-i ihtilâf olmayıp yolunda gitdi-

ği anlaşılmakla berây-ı malumât ma‘rûzdur. 

BEO, 4090/306726_126

EDİRNE'DEKİ BULGAR ORDUSU'NUN DURUMU

THE SITUATION OF THE BULGARIAN ARMY IN EDIRNE
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23 Aralık / December 1912

Rusya'nın, Londra'da devam eden barış görüşmelerinde Edirne, İşkodra ve Yanya'nın Balkan 
Devletlerine terk edilmeyip savaş tekrar başlarsa tarafsızlığını devam ettiremeyeceğini 
bildirerek tehditte bulunduğuna dair

At the peace negotiations going on in London, Russia threatened the Ottomans by 
declaring that they would not continue to be neutral if Edirne, Shkodra and Janina were 
not surrendered to Balkan states and a war would start again

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
Petersburg telgrafı: 940
13 Muharrem [1]331 /
10 Kânûn-ı Evvel [1]328 

Sadâret'e

Bugünkü tarihli ve 1370 numaralı tezkire-i acizîye zeyldir.

Rusya Sefiri Mösyö Giers'in Devlet-i Aliyye tarafından Edirne, İşkodra ve Yanya 
istihkâmâtı terk edilmeyip de Balkan Hükümâtıyla muhâsamât tekrar başladığı takdirde 
Rusya'nın bî-taraflığını muhafazaya devam edemeyeceğini hükûmeti nâmına olarak 
beyân etdiği bâ-telgrafnâme Petersburg sefirimize bildirilerek vehâmeti müstağni-i tezkâr 
olan beyânât Balkan Hükûmetlerini metâlib-i müfritalarında teşcî‘ edecek mahiyetde 
bulunduğundan Rusya'nın bize karşı şimdiye kadar verdiği te’minât ve beyân etdiği hissiyât-ı 
dostâne ile tekâbül etmeyen bu tavr-ı cedîdin esbâbının istiknâhı ve Rusya Hükûmetiyle 
itidâl tavsiyesine lüzum görüldüğü takdirde bunun mütâreke ve müsâlahayı teklif suretiyle 
meslek-i itilaf-kârânesini isbat etmiş olan Devlet-i Aliyye'ye değil Balkan Hükûmetlerine 
icrası lâzım geleceğinin Hariciye Nâzırı'na ihtar edilmesi ve'l-yevm bizce mültezem olan 
nokta imkân müsaid olduğu mertebe en mühim hukuk ve menâfi‘-i asliyemizin te’min-i 
masûniyeti bulunduğu iş‘âr kılındığı ma‘rûzdur.

HR. SYS, 1980/1_64

RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ'Nİ TEHDİDİ

RUSSIAN THREAT AGAINST THE OTTOMAN STATE
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25 Aralık / December 1912

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan ateşkesin uygulanması için Çatalca'da 
bulunan Osmanlı ve Bulgar orduları arasında tarafsız bir bölge oluşturmak üzere, her iki 
tarafın kurmay subaylarından seçilen temsilcilerin yaptıkları görüşmeler sonucu tarafsız 
bölge tayin edilerek bir haritasının çıkarıldığına dair

In order to apply the ceasefire agreement, it was necessary to establish a neutral region 
between the Ottoman and Bulgarian armies in Çatalca. The representatives were chosen 
out of the staff‑officers of both sides, they determined the neutral region at the end of 
their negotiations and a map of it was drawn

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiyesi
Aded: 1559

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Mütâreke protokolünün beşinci maddesi ahkâmına tevfîkan tarafeyn orduları 
başkumandanları tarafından tayin edilen erkân-ı harbiye zâbitânı ma‘rifetiyle Çatalca 
ordusuna aid olmak üzere hadd-i fâsıl ve mıntıka-i bî-tarafî protokolünün Türkçe ve Fransızca 
suretleriyle bir kıt‘a da kroki leffen takdim kılınmışdır. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men 
lehü'l-emrindir.

7 Muharrem 1331 / 4 Kânûn-ı Evvel [1]328

Ordu-yı Hümâyûn  
Başkumandan Vekili ve  
Harbiye Nâzırı Nâzım

***

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Erkân-ı Harbiyesi 

Marmara Denizi ile Saros Körfezi arasındaki Osmanlı ve Bulgar ordularının kıta‘âtı 
beyninde tayin olunan hatt-ı fâsıl ile mıntıka-i bî-tarafîyi mübeyyin protokoldür

Zîrde vâz‘ü'l-imza bir tarafdan Osmanlı Ordusu Başkumandanlık Vekâleti'nden suret-i 
mahsusada tayin kılınan Miralay Cevad, Kaymakam Sadık Sabri ve Binbaşı Ali İhsan ve Nuri 

OSMANLI VE BULGAR ORDULARI ARASINDA TARAFSIZ BÖLGE

THE NEUTRAL ZONE BETWEEN THE OTTOMAN 
AND THE BULGARIAN ARMIES
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beylerle diğer tarafdan Bulgar Başkumandanlığınca suret-i mahsusada tayin edilen Miralay 
Yakof, Kaymakam Penef ve Binbaşı Vonytcheff ile Binbaşı Darvingoff Osmanlı ve Bulgar 
orduları arasında bir mıntıka-i bî-tarafî tayin etmek için ittifak-ı ârâ ile zîrdeki mukarrerâtı 
ittihâz etdik:

1- Hatt-ı fâsıl Kocaçeşme karyesinin beş yüz metre garbında Saros Körfezi sahilinden 
başlayarak yine mezkûr karyeden aynı bu‘dda olmak üzere bu köyün şimâl ve şarkından 
bi'l-mürûr Kocaçeşme'den Evreşe'ye giden yola mülâkî olur ve yolun Evreşe'ye gitmek üzere 
şimâl-i şarkîye doğru düzgün dirsek teşkil etdiği noktaya kadar bu yolu takib eder. Ba‘dehû 
hatt-ı fâsıl Evreşe (Kadıköy)'nin kenarında iki kilometre kadar cenûbda bulunan diğer bir 
noktaya doğru bir hatt-ı müstakîm olarak gider ve buradan sonra Kavaksuyu üzerindeki ikinci 
köprünün (haritada köprü gösterilmiş ise de arazide yokdur) 1700 metre şimâl-i şarkîsinde kâin 
bir noktada Kavaksuyu'na mülâkî olur. Bundan sonra hatt-ı fâsıl Kavaksuyu'nun menba‘ına 
kadar işbu suyu takib eder. Ve burada boyun noktası üzerinde bulunan Yortuk karyesinden 
bi'l-mürûr isimsiz dereyi takiben Hora karyesi civarında Marmara'ya vâsıl olur.

2- Hatt-ı fâsılın tarafeyninde beşer yüz metre genişliğinde bir saha alınacak ve bu 
saha mıntıka-i bi-tarafîyi teşkil edecekdir. İşbu mıntıka-i bî-tarafî Osmanlı ordusu tarafından 
kırmızı ve Bulgar ordusu cihetleri beyaz flamalarla veyahud arazi üzerinde kâbil-i rû’yet 
işaretle gösterilecekdir.

3- Her iki taraf askerleri mıntıka-i bî-tarafîyi gösteren işbu hatları tecavüz 
etmeyeceklerdir.

4- İşbu protokole nazaran yeniden vaz‘ olunacak ileri karakol postaları protokolünün 
tarih-i tanzimi olan 12 Kânûn-ı Evvel [1]328 ba‘de'z-zevâl saat altıdan kırksekiz saat sonraya 
kadar konulacakdır.

12 Kânûn-ı Evvel [1]328 tarihinde Kadıköyü'nde iki nüsha olarak tanzim kılınmışdır.

Hatt-ı fâsılı irâe eden 1/210,000 mikyâsında bir kıt‘a harita işbu protokole merbûtdur.

Bulgar Murahhasları Osmanlı Murahhasları

Erkân-ı Harbiye Miralayı  
Yakof

Erkân-ı Harbiye Miralayı  
Cevad Bey

Erkân-ı Harbiye Kaymakamı  
Penef

Erkân-ı Harbiye Kaymakamı  
Sadık Sabri Bey

Erkân-ı Harbiye Binbaşısı  
Vonytcheff

Erkân-ı Harbiye Binbaşısı  
Ali İhsan Bey

Erkân-ı Harbiye Binbaşısı  
Darvingoff

Erkân-ı Harbiye Binbaşısı  
Mehmed Nuri Bey

HR. SYS, 1970/1_172, 173
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26 Aralık / December 1912

Çatalca Ordusu Kumandan Vekili Abuk Ahmed Paşa'nın, ordudaki birliklerin konumu ile 
askerlerin sıhhati, iaşesi ve barınmaları için alınan önlemlere dair Başkumandanlık'a arzettiği 
rapor

The report presented to the Supreme Military Command by the Vice‑Commander‑in‑
Chief of the Çatalca Army, Abuk Ahmet Pasha about the situations of the troops in the 
army, the soldiers’ state of health and the measures taken for the health, subsistence and 
sheltering of the soldiers

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Tahrirât Kalemi
Aded: 1031

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Çatalca Ordu-yı Hümâyûnuyla o taraflardaki Bulgar kuvvetinin vaziyet ve harekât-ı 
mütekâbilesi hakkında malumâtı hâvî Ordu-yı Hümâyûn mezkûr kumandanlığı vekâletinden 
gelen şifreli telgrafnâmenin sureti leffen takdim kılınmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i 
veliyyü'l-emrindir. 

16 Muharrem [1]331 / 13 Kânûn-ı Evvel [1]328

Umum Başkumandan Vekili  
Harbiye Nâzırı Nâzım 

***

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Tahrirât Kalemi

Çatalca Ordusu Kumandan Vekili Abuk Ahmed Paşa'dan mevrûd  
12 Kânûn-ı Evvel [1]328 tarihli şifreli telgrafnâmenin suretidir

1- Müretteb Üçüncü Kolordu'nun Selimiye Fırkası 11 Kânûn-ı Evvel [1]328 tarihinde 
karargâhlarını tanzim ile iştigâl etmiş ve Kasımpaşa Alayı ordugâh mahallinden mahfûz 
yerlere nakledilmiş ve bugünden itibaren talime ibtidâr edileceği ve iki güne kadar da endâht 
talimlerine başlanacağı mezkûr kolordu kumandanlığından bildirilmişdir. 

ÇATALCA'DAKİ TÜRK ORDUSU'NUN DURUMU

THE SITUATION OF THE TURKISH ARMY IN ÇATALCA
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2- Emr-i kumandanîleri üzerine hatt-ı harb gerisinde bulunan kurâ-yı Hıristiyaniyye'nin 
taharrisi ve bulunacak esliha-i mîriyenin müsâdere ve cem‘i Karargâh Sahra Jandarma 
Kumandanlığı'na tebliğ edilmiş ise de kurâ-yı mezkûrenin kıta‘ât-ı askeriye tarafından işgal 
edilmiş bulunmasından dolayı taharriyât icrasının imkânsız bir hâle gelmiş olmasına binâen 
emr-i taharrinin münasib bir zamana intizâren şimdilik zarurî te’hir edildiği.

3- Düşman cihetinde Kumburgaz ve Bigados sahil köylerine doğru erzak götüren 
bir kayık 10/11 gecesi donanma tarafından derdest ve muhteviyâtının müsâdere edilerek 
ber-mûceb-i emr Büyükçekmece'de hüsn-i muhafazası ve mekâdirinin beyânı için mahalline 
tebligât ifa kılındığı Birinci Kolordu Kumandanlığı'ndan bildirilmişdir.

4- Son on günlük istatistiğe nazaran koşum hayvanâtında yüzde sekiz buçuk râddesinde 
bir tenâkıs görülmüşdür. Sû’-i tagaddînin buna dahl-i küllîsi olmakla beraber tarz-ı ikame ve 
iskânın da icra-yı te’sirden hâlî kalamayacağı tabiîdir. Buraca vesâit-i mevcude ile imkân 
dairesinde hayvanâtın ikamelerine gayret olunuyor ise de elde bulunanlarının hemen irsâli 
hususuna emr ve müsaade buyurulması.

5- Denizli müfrezesinde dün teftişât ifa ve karşılıklı tatbikat talimi icra etdirilmişdir. 
Askerin muntazaman talim ve endâht tatbikatıyla iştigâli hayvanât için üzeri yağmura karşı 
saz tabakasıyla örtülmüş ağaç ve demetden ma‘mûl ahurların tertibâtı şâyân-ı takdir görülmüş 
ve müfreze için yevmî üç bin çift etmek ihzâr edebilecek dört aded fırın vücuda getirilerek 
noksanının ikmâle çalışıldığı Sekizinci Fırka mıntıkasında Lazarköy cihetinden dün başlanan 
yüz metrelik avcı siperi inşasına başlandığı Terkos mıntıkasında turuk-ı muvâsalanın 
bazı aksâmı ıslah edilmiş, dört mangalık avcı siperi yapılmış olduğu Dokuzuncu Fırka 
mıntıkasında şâyân-ı arz bir şey olmadığı Yedinci Fırka mıntıkasında dün ba‘de'z-zevâl saat 
birde Çanakça ve Kestanelik karyelerinde takrîben dört taburluk kuvvet de ayrı ayrı olarak 
açıkda yanaşık nizâm talimleriyle iştigâl olunduğu ve aynı zamanda boruzen ve tranbetlerinin 
de talime iştirak eylediği ve ba‘de'z-zevâl saat bir buçukda bir düşman kıt‘asının Dağyenice 
karyesinden Çanakça karyesine geldiği Âsım Paşa Tabyası'ndaki ileri karakolları tarafından 
bildirildiği ve Âsım Paşa Tabyası'nda on üç mangalık avcı hendeği ile altı mangalık mahfûz 
mahall yapıldığı Üçüncü Kolordu Kumandanlığı'ndan bildirilmişdir.

6- Müretteb İkinci Kolordu kıta‘âtı talim ve ders-i endâht ile iştigâl eylediği ve efrâd 
ve hayvanât için zeminlik ihzâr olunmakda olduğu kolordu kumandanlığından bildirilmişdir.

7- Lehü'l-hamd son yirmi dört saat zarfında koleradan vukuât olmayıp tafsilât-ı kâfiyeli 
yevmî sıhhiye istatistik cedveli postadadır.

BEO, 4128/309565_2, 3
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29 Aralık / December 1912

Balkan Savaşı başladığında statükonun bozulmayacağını söyleyen Avrupa Devletlerinin 
sonradan "Balkanlar Balkanlılarındır" demeleri üzerine barış görüşmeleri için Londra'da 
toplanan Balkan Hükümetleri delegelerinin daha da cüretkâr davranmaya başladığına dair 
Londra Sefareti'nden alınan telgraf

The telegram from the Embassy of London informing that since the European countries, 
which were in favor of continuation of status quo in the Balkans at the beginning of war, 
later said “The Balkans belong to the Balkanians”, the delegates of the Balkan states had 
started to behave much more defiantly

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 29 Kânûn-ı Evvel [1]912 tarihiyle Londra Sefâret-i 
Seniyyesi'nden vârid olan 1466 numaralı telgrafnâmenin hallidir

Mevsûkıyetine zerrece şübhe caiz olmayan müstahberâta nazaran Balkan Hükûmetleri 
ile şeref ve menâfi‘imize girân gelmeyecek bir şekil ve mahiyetde akd-i sulh edebilmek-
liğimiz içün Düvel-i Muazzama'nın hükümât-ı mezkûreye vesâyâ-yı müessire icra etmele-
ri gayr-ı kâbil ve mümteni‘ bulunduğu anlaşılıyor. Bunun sebebi ise Berlin Muâhedesi'ni 
imza eden devletler arasında Rumeli'nin taksimi ve haritasının tanzimi emrinde itilaf hâsıl 
olamamasından ve bu hâlin bilâhare harb-i umumîyi intâc edebilmesi havfından münba‘is 
idüğü ta‘ayyün etmektedir. Evvelce statükonun idâmesinden bahseden devletlerden birinin 
başvekili ahîren irâd eylediği nutkunda "Balkan memâliki Balkanlılarındır" demesi sulh akdi 
zımnında Londra'da ictimâ eden Hükûmât-i Müttefika murahhaslarının cür’etlerini bir kat 
daha tezyide bâdî olmuşdur. Artık anlamalıyız ki bunlar müzâkereyi temdîd ederek Edirne'yi 
tahliye ve teslime ve ba‘dehû şerâit-i saireyi kabul ve imzaya bizi mecbur edecekler bunu 
müteâkib Düvel-i Muazzama Balkan Hükûmâtı ile yapmış olacağımız muâhedeyi esas it-
tihâz ederek kendi menâfi‘ileri nokta-i nazarından bazı tadilât talebine kıyâm eyleyecekler 
hatta müsâlaha-i kat‘iye akdinden sonra tanzim ve tamir-i idaremize elzem olan parayı ikrâz 
eyleyince de murâkabe-i maliye teklifinde bulunacaklarmış. Dün akşamüzeri görüşdüğüm 
hariciye müsteşarı, senâverleriyle mükâleme esnasında müzâkere-i sulhiyyenin inkıtâ‘ından 
hazer edilmesini tavsiye ile beraber muzâyaka-i maliyemizden ve ordumuzun devleti sahil-i 
selâmete çıkarabilecek bir vaziyetde bulunmadığından bahsetdikden sonra muhâsamâtın te-
kerrürü hâlinde Şarkî Anadolu ile Suriye'de vuku‘u melhûz olan hâdisâtın Asya'da dahi mev-
cudiyetimizi tehlikeye ilkâ edebileceğini sarahaten beyân ve şu mülâhazâtı derpîş ile akd-i 
sulh için süferâ-yı ecnebiyenin Bâbıâli nezdinde teşebbüsâtda bulunmakda olduklarını ilâve-
ten ityân eylemişdir. 
HR. SYS, 1980/1_78

AVRUPA DEVLETLERİNİN "BALKANLAR BALKANLILARINDIR" GÖRÜŞÜ

THE VIEW OF THE EUROPEAN STATES: 
“THE BALKANS BELONGS TO THE BALKANIANS”
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29 Aralık / December 1912

Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa'nın Avusturya Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmede Edirne'nin 
geleceğine dair görüş alışverişinde bulundukları, Sefirler Konferansı'nda Avusturya'nın 
yardımını beklediklerini söylediğine dair Hariciye Nezareti'ne gönderdiği telgraf

The telegram sent to the Ministry of Foreign Affairs by Hüseyin Hilmi Pasha, the Ambassador 
of Vienna informing that he had negotiated the future of Edirne with Austrian Minister of 
Foreign Affairs and had hoped that Austria would support the Ottomans at the Conference 
of the Ambassadors

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi

Mahrenâme

Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa hazretlerinden vârid olan  
29 Kânûn-ı Evvel [1]912 tarihli ve 1548 numaralı telgrafnâmenin hallidir

477 numaralı telgrafnâme üzerine Kont Berhtold'u [Berchtold] ziyaret ve geçenki va-

adi vechile Sofya ve Londra Avusturya sefirlerine vermiş olacağı talimâtdan bizim için bir 

netice-i müfîde husûlünü me’mûl edip etmediğini sual etmek suretiyle bahsi küşâd eyledim. 

Henüz Sofya'dan malumât alamadığını ve fakat Londra'dan alınan haberlerin iyi olduğunu 

ba‘de'l-beyân sefâret-i seniyyece Londra'dan alınan malumâtın ne merkezde olduğunu istif-

sâr etmiş ve Londra'da cereyân eden ahvâl ve müzâkerâtdan sefâret-i seniyyenin haberdâr 

olmadığını söylemekden utandığım cihetle evrak-ı havâdisden iktibâs olunan haberlere is-

tinâden teklif-i mütekâbilimizin murahhaslarımız tarafından Hükûmât-ı Müttefika murahhas-

larına bugünkü ictimâda tebliğ edileceği ve malumât alınacak kadar vaktin henüz geçmediği 

suretinde mukabele olunmuşdur. Müteâkiben dedim ki: "Hasımlarımız teklifimizi kabul etme-

yerek iddialarında ısrar ederlerse ya müzâkerâtın münkatı‘ olması veya tarafeynin arasını 

bulmak üzere keyfiyetin Düvel-i Muazzama'ya terk ve havale edilmesi zarurî olup şıkk-ı sâniyi 

tercih etdiğimiz takdirde Avusturya sefirinin İtalya sefiri ile beraber ictimâ-ı süferâda Edirne 

ve Dedeağac hakkındaki nokta-i nazarımızı müdâfaa edeceğinden ümidvâr olabilir miyiz?". 

Cevaben hududun nasıl olacağını ve İslâm ve Bulgar nüfusunun mikdarını sordu. Nefs-i Edir-

ne'de Bulgarların on bine bâliğ olmadığını ve bunların da kadîm sekeneden olmayıp muahha-

EDİRNE'NİN GELECEĞİ SORUNU

THE FUTURE OF EDIRNE
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ran gelerek yerleşdikleri ve dahil-i vilâyetde Bulgar nüfus yüz bini mütecâviz ise de bunların 

Cisr-i Ergene ve Kırkkilise taraflarında sâkin oldukları ve hükûmet-i metbû‘amın kabul edip 

etmeyeceğini bilemez isem de Edirne cihetinden yeni hudud Ayastefanos Muâhedesi'ne tevfî-

kan tahdid olunursa Bulgar nüfusunun kesretli bulunduğu yerler Bulgaristan'a ve Edirne'nin 

bize kalacağı ve Edirne'nin bizce ehemmiyet-i askeriye ve tarihiye ve milliyesini izah etdim. 

"Çatalca mevki‘-i müstahkemi İstanbul'un muhafazasına kâfî olamaz mı?" sualine nefy ile 

cevab verdim. "Tazminât mukabilinde bırakılamaz mı?" demesine karşı "Avrupa'daki vilâyet-

lerimizin kısm-ı azâmını zâyi etdikden sonra tazminât da mı vereceğiz?" dedim. "Yok Edir-

ne'nin terkine bedel Bulgaristan size ta‘vizât-ı nakdiye verse bu suret-i hâl muvâfık olmaz 

mı?" sualine cevab olarak İtalya Trablusgarb için yüz elli milyona karîb para teklif etdiği 

hâlde kabul etmediğimizi ve efkâr-ı milliye ve askeriyemizin bu surete asla müsaid olmadığı-

nı söyledim. "Devletlerin müsâlemet-i umumiyeyi muhafaza emrindeki mesâîsine Hükûmet-i 

Seniyye pek ziyade muâvenet arzusundadır. Fakat Bulgaristan harben istila edemediği ve 

ekseriyet-i azîmesi İslâm ve Bulgar'dan gayrı anâsırla meskûn olan mahalleri de kendisine 

terk etdirmekde ısrar ile muhâsamayı tecdîd eder ise Avrupa'ya karşı büyük bir mes’uliyet 

deruhde etmiş olmaz mı" mülâhazasını ilâve eyledim. Konferansda; "Rusya ve Fransa sefirle-

rinin takib edecekleri meslek malumdur. Süferâca lehinizde bir ittifak hâsıl olamazsa ol vakit 

ne yapılacakdır?" yollu istîzâha karşı da; "Beyne's-süferâ lehimizde ittifak hâsıl olmadığı 

ve devletlerce tazyikât-ı fi‘liyede bulunulmayarak tarafeyn kendi hâline bırakıldığı suretde 

ihtilâfın silahla halli tabiî ve zarurîdir" dedim. "Edirne'nin Müslüman sâkin olan diğer bir 

şehirle mübâdelesi mümkün olamaz mı?" fikrine; "Rumeli'de ekseriyetle nüfusu Müslim olan 

Selanik, Manastır, Üsküb seviyesindeki şehirler tevâbii ile beraber düşmanlara intikal ediyor. 

Böyle bir mübâdeleye maddeten imkân bulunamaz" cevabı ile mukabele olundukda müzâke-

renin birden bire kat‘ edilememesi ve hatıra gelebilecek her gûne suver-i tesviyenin taharrî 

ve mübâhese olunması ve ictimâ-ı süferâda Avusturya'nın münferiden hareketinden bir se-

mere-i ciddiye hâsıl olamayacağı cihetle bize müsaid bir meslek ihtiyarı için müttefikleri ile 

muhabere edeceğini ve Almanya'dan muâvenet görüp görmeyeceğimizi de beyân ve istifsâr 

etmesi üzerine de müzâkerenin inkıtâ‘ına bizce meydan verilmesi me’mûl olup fakat müttefik 

hükûmetlerin murahhasları teklif-i sakîlelerinde ısrar ile inkıtâ‘-ı müzâkereye sebeb olurlarsa 

mes’uliyeti bize değil onlara râci‘ olacağı ve Almanya sefirlerinin Dersaâdet ile Londra'da 

suret-i hareket ve derece-i muâvenetlerinden haberdâr olamadığımı ifade etdim. Mübâhe-
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senin tarzına ve esna-yı mükâlemede görülen hâle nazaran Kont Berchtold bize muâvenet 

arzusunda ise de müttefiklerinin re’y ve te’yidi munzam olmazsa yalnız Avusturya nâmına 

muâvenet-i müessirede bulunamayacağını zannediyorum. Almanya ve İtalya Hükûmetlerinin 

bize karşı ne vaziyetde bulunduklarının iş‘ârını rica ederim. Dersaâdet süferâsının icra etdiği 

tebligâta Marki Pallavicini'nin dahi iştirak eylediğini kendisinden aldığı malumâta istinâden 

beyân eylemişdir.

HR. SYS, 2078/10_20-22
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31 Aralık / December 1912

Osmanlı Devleti'nin Londra'daki barış görüşmelerinde Arnavutluk meselesini Büyük 
Devletlerin kararına bırakacağı, Edirne ve Ege Adalarının terk edilemeyeceği yönünde 
bir siyaset takip edeceğine dair alınan Meclis‑i Vükela kararının Londra'daki Osmanlı 
delegelerine gönderildiği

The decision of the cabinet sent to the Ottoman delegates in London, regarding that the 
Ottoman Empire would agree with the great powers on the issue of Albania but they 
would not yield Edirne and Aegean Islands to the Balkan states

Bâb-ı Âlî 
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi

Mahremâne

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Londra'da bulunan murahhasîn-i Osmaniyye'ye cevaben yazılması Meclis-i Vükelâca 

tensîb olunan telgrafnâmenin suret-i musaddakası leffen savb-ı devletlerine gönderilmiş 

olmakla serî‘an ifa-yı muktezâsına himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm 

kılındı efendim.

21 Muharrem [1]331 / 18 Kânûn-ı Evvel [1]328

Sadrıazam 
Kâmil

***

Bâb-ı Âlî 
Meclis-i Mahsus

21 Muharrem [1]331 / 18 Kânûn-ı Evvel [1]328 tarihli zabıtnâme suretidir

Hariciye Nezâreti'nin 18 Kânûn-ı Evvel [1]328 tarihli tezkiresi ve melfûfları okundu.

Ber-vech-i âtî telgrafnâmenin keşîdesi hususunun nezâret-i müşârunileyhâya cevaben 

tebliği tezekkür kılındı.

OSMANLI DEVLETİ'NİN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEKİ SİYASETİ

THE OTTOMAN POLICY AT THE PEACE NEGOTIATIONS
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-Telgrafnâme-

1- Muhtâriyet-i idareye mâlik olacak Arnavudluk'un teşkilât-ı siyasiyesiyle hududunun 

tayini Düvel-i Muazzama'nın kararına tevdî‘ olunarak Edirne Vilâyeti'nin garbında bulunan 

arazi terk edilecektir.

2- Devlet-i Aliyye ve Bulgaristanca lüzum görüldüğü takdirde tashih-i hudud hususu 

iki hükûmet beyninde kararlaşdırılmak ihtiyariyle Edirne Vilâyeti kemâ fi's-sâbık doğrudan 

doğruya Devlet-i Aliyye'nin taht-ı mülkiyetinde kalacakdır.

3- Devlet-i Aliyye Bahr-i Sefîd Adalarından hiçbirini terk edemez fakat inde'l-icab 

adalara aid mesâil Düvel-i Muazzama ile birlikde nazar-ı mütâlaaya alınacakdır. 

4- Devlet-i Aliyye Düvel-i Muazzama'nın Girid cezîresi hakkında müttefikan 

kararlaşdıracakları herhangi bir suret-i tesviyeye muvâfakat etmeğe mütemâyildir.

5- Bâlâda muharrer mevâdd-ı erba‘a yekdiğerine merbût ve gayr-ı kâbil-i tefrîkdir.

Bâlâda muharrer telgrafnâmenin Londra'daki murahhasîn-i Osmaniyye'ye keşîdesi 

tensîb kılındı. 

Mühür  
Meclis-i Vükelâ  

Ma‘rûzât Başkitâbeti

HR. SYS, 1982/1_46, 47
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4 Ocak / January 1913

Osmanlı Devleti'nin barış görüşmelerinde yaptığı teklifin aksine olarak Balkan Devletleri 
delegelerinin Edirne'nin ve Ege Adalarının terkinde ısrar ettikleri, talepleri kabul edilmeyince 
ansızın taarruz etme ihtimaline karşı ordunun hazır bulunmasına dair Londra'da barış 
görüşmelerini sürdüren Osmanlı delegelerinden alınan telgraf

The telegram from the Ottoman delegates attending the peace negotiations in London 
informing that the delegates of the Balkan states insisted that Edirne and the Aegean 
Islands be left to them on the contrary to the proposal made by the Ottoman Empire and 
therefore, the army needed to be kept ready for a sudden attack in case of their demand 
was not accepted

Bâb-ı Âlî
Nezâret-i Hariciye
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi 
Tercüme Odası 
Tarih: 22 Kânûn-ı Evvel [1]328

Nezârete 3 Kânûn-ı Sânî [1]913 tarihiyle Reşid Paşa tarafından Londra'dan 
irsâl olunan 20 numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

Dört numaralı telgrafnâmeye tevfîkan bugün tashih-i hududun ilk şıkkını teklif ettik ve 

diğer hiçbir adanın taleb ve iddia olunmaması şartıyla Girid Cezîresi üzerindeki hukukumuz-

dan Düvel-i Muazzama'ya karşı ferâğat etmeyi kabul eyledik. 

Hükûmât-ı Müttefika âti'z-zikr cevabı tahrîren bize i‘tâ etdiler:

Hükûmât-ı Müttefika delegeleri Osmanlı delegelerinin netâyic-i harbi nazar-ı itibara al-

madıklarını nazar-ı teessüfle müşahede ediyorlar. Binâenaleyh müzâkerâtı kat‘ etmekde hak-

lıdırlar. Maamâfih efkâr-ı itilaf-cûyânelerinin bir delil-i cedîdini ibrâz etmek maksadıyla Os-

manlı delegelerinden evvelâ Devlet-i Osmaniyye'nin Girid Cezîresi üzerindeki hukukundan 

ferâğatini, sâniyen Cezayir-i Bahr-i Sefîd'in terkini, sâlisen Edirne Vilâyeti’ne gelince Edirne 

şehri müttefiklerde kalacak suretde bir hudud tayinini ihtiva etmek üzere Kânûn-ı Sânî'nin 

altıncı Pazartesi günkü ictimâda kendilerine bir teklif dermiyân etmelerini taleb ederler. Aksi 

takdirde müzâkerât münkatı‘ olmuş addedilecekdir. 

Tarafımızdan vuku bulan taleb üzerine ictimâ yarına ta‘lîk ve tayin edildi. Biz 4 nu-

maralı telgrafnâmede musarrah tashih-i hududun üçüncü şeklini son müsaade olarak kabul 

EDİRNE VE EGE ADALARI SORUNU

THE ISSUE OF EDIRNE AND THE AEGEAN ISLANDS
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etmek suretiyle cevab vereceğiz. Hükümât-ı Müttefika delegeleri gerek Edirne'nin terki ve 

gerek adalar meselesini kat‘î ve gayr-ı münferik bir şart olarak vaz‘ ve dermiyân etmiş ol-

dukları için tashih-i hududun dördüncü şeklini teklif etmeyi bî-fâide addediyoruz. Tashih-i 

hududun dördüncü şekli meselenin Düvel-i Muazzama'ya havalesi hâlinde son bir fedakârlık 

olmak üzere teklif ve dermiyân olunabilir. Hatta bu takdirde bile Bulgarların yine tarîk-i hîle 

ve desîseye müracaat ederek bağteten müzâkerâtı kat‘ etmeleri ve meşrût ve mukarrer olan 

dört günün geçmesine intizâr etmeyerek mevâki‘imize hücum eylemeleri ihtimali nazar-ı iti-

bara alınmalıdır. Gerek kumandanlarımıza ve gerek Edirne şehrine yine her bir ihtimale karşı 

hâzır bulunmaları hakkında emir verilmek icab eder.

HR. SYS, 2086/12
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7 Ocak / January 1913

Londra Konferansı'nda Osmanlı delegelerinin Edirne ve Ege Adalarının Osmanlı Devleti'nde 
kalması halinde, Girit'ten vazgeçilebileceği yönünde bir anlaşma teklif edildiğine dair 
Londra'da bulunan Osmanlı delegesi Reşid Paşa'dan gelen telgraf

The telegram from Rashid Pasha, an Ottoman delegate in London informing that the 
Ottoman delegates suggested an agreement according to which they would give up Crete 
on the condition that the Ottoman Empire had Edirne and the Aegean Islands at the 
London Conference

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Reşid Paşa hazretlerinden Londra'dan vârid olan 7 Kânûn-ı Sânî [1]9121 tarihli ve 24 
numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

Sir Edward Grey bu sabah müzâkerâta devam için açık bir yol bırakılmasını bi'l-vasıta 
tebliğ etmiş olduğundan Cuma günkü ültimatoma bugün verdiğimiz cevabda münasib ve 
haysiyetimize muvâfık bir tarzda müttefikler hiçbir gûne müsaadâtda bulunmadıkları hâlde 
ihtiyarına muvâfakat eylediğimiz fedakârlıkları ihtar ve Edirne ile Adalar taht-ı mülkiyet-i 
Osmaniyye'de kalmak şartıyla bir hatt-ı hudud müzâkeresine ve Girid üzerindeki hukuku-
muzdan ferâğata mütemâyil bulunduğumuzu beyân ettik ve müttefikler her gûnâ fikr-i itilaf 
hilâfına olarak müzâkerâtı kat‘ etmek istedikleri takdirde inkıtâ‘da netâyicden tahsil edecek 
mes’uliyetin kendilerine aid bulunacağını ilâve eyledik.

Düvel-i Müttefika delegeleri beynlerinde müzâkereden sonra âtîdeki cevabı kırâet et-
diler:

"Osmanlı delegelerinin teklifleri Düvel-i Müttefika delegelerinin ictimâ-ı ahîrede der-
miyân etdikleri metâlibe tekâbül etmediğinden ve teklif edilen yeni esas üzerine cereyân 
edecek müzâkerât bir itilafa müncer olacak mahiyetde bulunmadığından Düvel-i Müttefika 
delegeleri kendilerini konferansın müzâkerâtını tatil mecburiyetinde görüyorlar". Mezkûr 
cevabın kırâeti akabinde bu günkü ictimâ‘a riyâset eden Sırb delegesi celseye hitâm verdi. 

1   Belgenin tarihi 1912 olarak yazılmış ise de Londra Konferansı'nın Ocak 1912'de toplanması söz konusu olmağından 
tarihin 1913 olarak düşünülmesi gerekir.

EDİRNE, EGE ADALARI VE GİRİT'İN DURUMU

THE SITUATIONS OF EDIRNE, THE AEGEAN ISLANDS AND CRETE
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Müttefiklerin bu suretle müzâkerâtı tatil eylemeleri inkıtâ‘ şekli vermek istediklerin-
den ileri gelmişdir. Gayr-ı kâbil-i itiraz olan talebimize rağmen Düvel-i Müttefika delegeleri 
itirazâtımızı istimâ‘ etmediler ve usul ve kavâ‘id-i nezâkete mugayir bir suretde müzâkerâtın 
devamına mâni oldular. Bu nâ-be-câ muameleye karşı şiddetle protesto etmekle beraber müt-
tefiklerin hareket-i vâkı‘aları Edirne'yi kaht sâikasıyla sukût etdirmek maksadına ma‘tûf ol-
duğunu şehr-i mezkûrun sukûtu, muhtemel netâyicin bizce kat‘iyyen kabul edilemeyeceğini 
ihtar etdik.

Her hâlde kat‘î ve fakat itilaf-kârâne olan hareket-i vâkı‘amız muvâcehesinde işbu ilk 
ric‘atin efkâr-ı umumiye üzerinde lehimizde hüsn-i te’sir hâsıl edeceği fikrindeyiz. Yarın bü-
tün mesâîmizi Sir Edward Grey tarafından ileri sürülen serbest mıntıka fikrinin ne dereceye 
kadar ve ne gibi bir şekl-i mu‘ayyen tahtında Bulgarlar tarafından mazhar-ı kabul olabilece-
ğini ve bunun Düvel-i Muazzama süferâsının tasvîbine iktirân edip etmeyeceğini anlamağa 
hasredeceğiz. Bu hususa dair malumât-ı tâmme istihsâl eder etmez ne vakit ve ne esas üzerine 
tekrar müzâkerâta başlanabileceğini veyahud inkıtâ‘-ı müzâkerâtın zarurî olup olmadığını 
Bâbıâli'ye arz edeceğiz. Teklif-i vâkı‘anın cümlesine muvâfakat eylemekliğimiz için Der-
saâdet'deki Düvel-i Muazzama süferâsı tarafından vuku bulacağı muhakkak olan tazyiki o 
zamana kadar nazar-ı itibara almamak muvâfık olur itikâdındayız.

HR. SYS, 2086/33
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6 Ocak / January 1913

Londra'da toplanan Sefirler Konferansı'nda Rusya sefirinin, Edirne ve Ege Adalarının Balkan 
Devletlerine terkinde ısrar ettiği, Fransız sefirinin de Edirne'nin terki taraftarı olduğuna 
dair Londra'daki Osmanlı delegesi Osman Nizami Paşa'dan alınan telgraf

The telegram from Osman Nizami Pasha, an Ottoman delegate in London informing that 
the Russian Ambassador had insisted that Edirne and the Aegean Islands be given to the 
Balkan states and the French Ambassador also was in favor of the surrender of Edirne at 
the Ambassadors’ Conference held in London

Bâb-ı Âlî 
Nezâret-i Hariciye Umûr-ı Siyasiye
Müdüriyet-i Umumiyesi
Tercüme Şubesi
24 Kânûn-ı Evvel [1]328

Nezâret’e 5 Kânûn-ı Sânî [1]913 tarihiyle Osman Nizâmi Paşa tarafından 
Londra'dan irsâl olunan telgrafnâmenin tercümesidir

Süferâ ictimâ‘ı hakkında âti'z-zikr malumâtı istihsâl etdim:

Rusya sefiri bütün Adalarla Edirne'nin Hükümât-ı Müttefika'ya terki hususunda ısrar 
ediyor. Fransa sefiri dahi Edirne'nin terki tarafdarıdır. Diğerleri muharebenin devamını 
bertaraf etmek için bu fikre iştirak eder gibi görünüyorlar. Tecdîd-i muhâsamât edildiği 
takdirde ne yapılacağına dair hiçbir karar ittihâz olunmamışdır. Bu mesele Pazartesi günü 
mevki‘-i müzâkereye vaz‘ edilecekdir. Mevcud olan miyâniyet-i efkâra mebnî müzâkerâtın 
serî‘an bir neticeye vusûlü pek meşkûkdur. Avusturya-Macaristan Arnavudluk'un tahdidi için 
üç teklif tehyi’e etmişdir ki bu tekliflerde; İşkodra ile Yakova, Debre ve Yanya, Arnavudluk 
dahilinde bırakılmakdadır. 

HR. SYS, 2086/23

EDİRNE VE EGE ADALARI SORUNUNA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

THE SOLUTION PROPOSALS FOR THE ISSUE 
OF EDIRNE AND THE AEGEAN ISLANDS
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17 Ocak / January 1912

Avrupa Devletlerinin İstanbul sefirleri tarafından Osmanlı Hükümeti'ne verilen ortak 
notada, Edirne şehrinin Balkan Devletlerine terk edilmesini, Ege Adalarının geleceği 
hususundaki kararın da kendilerine bırakılmasını tavsiye ettiklerine dair

In the common note given to the Ottoman Government by the European Ambassadors 
of Istanbul, it was advised that Edirne be given to the Balkan states and the decision about 
the future of the Aegean Islands be left to the Europeans

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât 
Kalemi
246

Edirne şehrinin Balkan Hükûmât-ı Müttefikası'na terki ve Cezayir-i Bahr-i Sefîd mese-
lesinin kendilerine tevdî‘i vesâyâsını hâvî dünkü Cuma günü Düvel-i Muazzama süferâsı ta-
rafından Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne i‘tâ olunup bâ-tezkire tevdî‘ kılınan müşterek notanın 
suret-i mütercemesi manzûr-ı âlî buyurulmak üzere leffen arz ve takdim olunmuş ve keyfiyet 
Meclis-i Vükelâca müzâkere edilmekde bulunmuşdur efendim.

9 Safer [1]331 / 5 Kânûn-ı Sânî [1]328

Sadrıazam  
Kâmil

***

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât 
Kalemi

Dersaâdet'de mukim Düvel-i Muazzama süferâsı tarafından Hariciye Nezâreti'ne 
i‘tâ olunan 17 Kânûn-ı Sânî [1]913 tarihli müşterek notanın tercümesidir

Zîrde vâz‘ü'l-imza Avusturya-Macaristan ve İngiltere ve Fransa ve Rusya ve Almanya 
ve İtalya sefirleri zât-ı şevket-simât-ı hazret-i Padişahî'nin Hariciye nâzırı efendi hazretlerine 
tebligât-ı âtiyeyi ifaya hükûmetleri tarafından memur edilmişlerdir.

AVRUPA DEVLETLERİNİN OSMANLI HÜKÛMETİ'NE 
VERDİĞİ ORTAK NOTA

THE JOINT NOTE GIVEN BY THE EUROPEAN 
STATES TO THE OTTOMAN GOVERNMENT
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Düvel-i mezkûre muhâsamâta tekrar başlanılmasının önünü almak arzusunda bulun-
duklarından vesâyâlarına muhâlefetle iade-i sulha mâni olduğu takdirde Hükûmet-i Seniyye-i 
Osmaniyye'nin deruhde edeceği mes’uliyet-i vahîmeye nazar-ı dikkatini celb etmeği vecîbe-
den addederler. Muharebenin imtidâdı pâyitahtın mukadderâtının mevzu‘-ı bahsolmasını ve 
belki muhâsamâtın Asya-yı Osmanî vilâyetlerine de sirâyetini intâc eder ise bunun mes’uli-
yeti ancak kendisine aid bulunmuş olacakdır. Böyle bir hâl hudûsunda Hükûmet-i Seniyye-i 
Osmaniyye Düvel-i Muazzama'nın kendisini ihtirâza davet etmiş oldukları ve el-yevm dahi 
ma‘rûz kalmasına mahal bırakmak istemedikleri tehlikelere karşı vikâye için mesâîlerinin 
muvaffakiyet-pezîr olacağına güvenemeyecekdir.

Her hâlde Hükûmet-i Seniyye-i Osmaniyye iade-i sulhdan sonra muharebenin mazar-
ratını tamir ve Dersaâdet'de mevkiini tahkîm ve semerât ve terakkisi en hakiki kuvvetini 
teşkil edecek olan Asya'daki arazi-i vâsi‘adan istifade için Avrupa Düvel-i Muazzaması'nın 
müzâheret-i maneviye ve maddiyesine muhtac olacakdır.

İşbu emr-i elzeme teşebbüs ve bunu hüsn-i neticeye îsâl için Hükûmet-i Seniyye kezâ-
lik Düvel-i Muazzama'nın müzâheret-i hayırhâhânelerinin müsmirr olmasına ancak gerek 
Avrupa'nın ve gerek Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin vikâye-i menâfi‘-i umumiyesi maksa-
dıyla dermiyân etdikleri işbu vesâyâsını hüsn-i kabul etdiği takdirde intizâr edebilir.

Binâenaleyh Düvel-i Muazzama Edirne şehrinin Balkan Hükûmât-ı Müttefikası'na ter-
kine ve Cezayir-i Bahr-i Sefîd'in mukadderâtı hakkında ittihâz kılınacak kararın kendilerine 
tevdî‘ ve havalesine muvâfakat eylemesi zımnında Hükûmet-i Seniyye-i Osmaniyye nezdin-
de vuku bulan vesâyâyı müştereken tekrar etmeği vazifeden addeylerler.

Bu müsaadâta mukabil Düvel-i Muazzama Edirne'deki menâfi‘-i İslâmiyye'nin muha-
fazasını ve şehr-i mezkûrda bulunan cevâmi‘-i şerifenin ve mebânî ve emlâk-i dinîyeye riâyet 
edilmesini te’mine muâvenet edecekler ve Adalar meselesini dahi Memâlik-i Osmaniyye'nin 
emniyet ve mahfûziyetine hiçbir gûne tehlike îrâs edemeyecek suretde neticelendireceklerdir.

Dersaâdet, 17 Kânûn-ı Sânî [1]913

Pallavicini Gerald Lowther M. Bompar

Giers Wangenheim Camillo Garroni

MB, 900/61
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22 Ocak / January 1913

Avrupalı Büyük Devletler sefirlerinin ortak imza ile Osmanlı Devleti'ne verdikleri 17 
Ocak tarihli notaya ne yolda karşılık verileceğini belirlemek için, hükümet üyeleri ile 
devlet ricalinden oluşan bir meclisin Saray'da yaptığı olağanüstü toplantıda, devletin 
içinde bulunduğu durum dikkate alınarak sefirlerin verdiği notaya barış yanlısı bir cevap 
verilmesine karar verildiğine dair

At the extraordinary meeting at the Palace which was attended by the members of 
the government and some bureaucrats for the purpose of deciding how to answer the 
common note sent by the Ambassadors of European countries on 17th of January, it was 
decided to answer it in a peaceable way considering the present situations of the state

Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus

Şâyân buyurulan müsaade-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî mûcebince Saray-ı Hümâyûn'da 
bugün in‘ikâd eden meclis-i fevkalâdede Düvel-i Muazzama süferâsı tarafından Hariciye 
Nezâreti'ne verilen nota üzerine müdâvele-i efkâr edilerek huzzârın iki üç zâtdan mâadâsı 
sulh tarafında bulunarak ona göre mezkûr notaya cevab yazılması hey’et-i bendegânemizce 
bi't-tensîb şekli derdest-i müzâkere olduğu muhât-ı ilm-i âlî buyuruldukda kâtıbe-i ahvâlde 
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.

14 Safer [1]331 / 9 Kânûn-ı Sânî [1]328

Sadrıazam 
Kâmil

Şeyhülislâm 
Mehmed Cemaleddin

Harbiye Nâzırı 
Nâzım

Dahiliye Nâzırı 
Reşid

Adliye Nâzırı ve Şûrâ-yı Devlet 
Reisi Vekili 
Arif Hikmet

Hariciye Nâzırı 
Gabriel

Bahriye Nâzırı Vekili 
Rüstem

Maârif Nâzırı ve Ticaret ve 
Ziraat Nâzırı Vekili 

Mehmed Şerif

Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı 
Mehmed Ziya

Maliye Nâzırı 
Abdurrahman Vefik

Nâfia Nâzırı 
Ziya

Posta ve Telgraf ve Telefon 
Nâzırı 

Musurus

MB, 901/1

AVRUPA DEVLETLERİNİN ORTAK NOTASINA 
VERİLECEK CEVAP

THE REPLY TO BE GIVEN TO THE EUROPEAN 
STATES' JOINT NOTE
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Avrupa Devletlerinin büyükelçilerince Osmanlı Devleti'ne verilen 17 Ocak 1913 
tarihli notaya karşılık Kâmil Paşa Hükümeti tarafından hazırlanan ancak Bâbıâli 
Baskını ve hükümet değişikliği sebebiyle verilemeyen 23 Ocak 1913 tarihli cevabî 
nota taslağının tercümesi1

1   Belgenin Osmanlıca metni bulunmadığından Fransızca metninden tercüme edilmiştir.

23 Ocak / January 1913

The translation of the draft of the note bearing the date January 23, 1913 which 
was prepared by the Kamil Pasha Government as an answer to the note sent by 
the Ambassadors of European countries on 17th of January but could not be issued 
because of the Babıali Raid and the change of the government

Bâb-ı Âlî  
Hariciye Nezâreti

23 veya 24 Ocak 1913

tarihinde verilmelidir.

Hariciye Nâzırı Gabriel Noradunkyan'dan  
Altı Büyük Devletin İstanbul'daki Büyükelçilerine

Aşağıda imzası bulunan Osmanlı Devleti Hariciye Nâzırı, altı büyük devletin büyü-

kelçilerince 17 Ocak'ta verilmiş olan ortaklaşa notaya şu yolda karşılıkta bulunmaktan şeref 

duyar.

Osmanlı Hükûmeti, barış yapılmasının tarafların istek ve menfaatlerine uygun olduğu-

nu ve Avrupa kamuoyunun bunu önemle istediğini tereddütsüz kabul etmekte, hiçbir yönden 

kendi kışkırtmalarının sonucu olmayan, çapı büyüyüp yayılmak tehlikesi gösteren ve çarpış-

malar yeniden başlayacak olursa sonunun nereye varacağının önceden kestirilmesi imkânsız 

olan bir savaşa elden geldiği ölçüde çabuk son vermek gerektiğini kabul etmektedir.

Osmanlı Hükûmeti'nin, Büyük Devletlerin ortaklaşa giriştikleri bu işte, onları yalnızca 

yüksek bir menfaatin yönlendirdiği hususunda kuşkusu yoktur.

Osmanlı Hükûmeti, Büyük Devletlerin kendisine vermeyi uygun gördükleri tavsiye-

lere karşı en büyük saygıyı duymakla birlikte şu yöne dikkati çekmekten kendini alamaz ki, 

Balkanlı müttefiklerce Edirne şehrinin kendilerine bırakılması yolunda ileri sürülen istek, 

Türkiye için hükûmetin buna razı olmakta gösterdiği tereddüde hak verecek kadar büyük bir 

fedakârlıktır.

AVRUPA DEVLETLERİNİN NOTASINA KÂMİL PAŞA 
HÜKÛMETİ'NİN CEVABI

THE REPLY PREPARED BY KAMIL PASHA'S GOVERNMENT TO 
THE NOTE OF THE EUROPEAN STATES
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Stratejik öneminden başka Edirne daha önce de bir çok kez, denilmiş olduğu gibi yalnız 

devletin ikinci başkenti değil, hem ahalisi, hem de dinî anıtları ve tarihî hatıraları bakımından 

özbeöz bir İslâm şehridir. Bundan dolayı Osmanlı Hükûmeti, Balkan Devletlerine büyük ara-

ziler bırakmaya katlanmış olmasına rağmen, bu andan sonra şimdiye kadar verdiği tavizleri 

daha ileriye götüremeyeceğine karar vermiş bulunmaktadır.

Bu gibi düşüncelerle İngiltere Hükûmeti'ne, Edirne'nin Berlin Antlaşması'nı imzalamış 

devletlerin koruması altında, hangi milletden olursa olsun, onlar tarafından tayin edilecek 

Müslüman bir valinin yönetiminde "serbest, bağımsız ve tarafsız bir şehir" hâline getirilmesi 

tasarısını telkin etmiştir.

Yine ülke topraklarını savunma endişesinden hareketle, Osmanlı Hükûmeti tarafından, 

Çanakkale Boğazı yönünde bulunan Ege adalarının Osmanlı hâkimiyeti altında bulunma-

sını kesin bir zorunluluk sayar. Bu adaların, esasen bir parçası oldukları Anadolu kıyısına 

yakınlıklarının yanı sıra; Yunanistan'a ilhak edilmeleri durumunda, siyasî bir tahrik unsuru 

ve sınırlarda kaçakçılık odağı hâline gelmeleri tehlikesinin baş göstereceği olgusu, Osmanlı 

Hükûmeti'nin takındığı tutumu haklı gösterecek önemli etkenlerdir.

Büyük Devletlerin de kendi açılarından yukarıda bahsedilen düşünceleri takdir edecek-

leri inancında bulunan Osmanlı Hükûmeti, medenî esaslara lâyık ve bahis konusu olan genel 

çıkarlara uygun bir amaç güdebilecek olan bu devletlerin, ortadaki meseleler üzerinde alacak-

ları kararlarda sağduyulu olarak hakkaniyetli bir yol izleyeceklerine tam manasıyla inanmak 

ve güven duymak arzusunda olduğunu beyân eder.

Bu bakımdan Büyük Devletlerin gerek Edirne Müstahkem Mevkii, gerekse Türk-Bul-

gar sınırlarının çizilmesi konularında alacakları kararın, İstanbul'un güvenliği açısından da-

imî bir tehlike doğurmaması ve komşu devletler arasında var olması gereken karşılıklı güve-

ne dayanan iyi komşuluk ilişkilerini sağlayacak mahiyette bulunması son derece önemlidir.

Osmanlı Hükûmeti, Büyük Devletlerin savaşın doğurduğu yıkımları tamir etmek ve 

devletin doğal kaynaklarının değerlendirilmesi konularında yardım için verdikleri güvenceyi 

şükranla ve memnuniyet duygularıyla karşılamaktadır.

Bu bakımdan daha bu günden Türkiye'nin her devlet gibi tam bir serbestlik içinde öz-

gür bir gümrük tarifesi uygulamak, modern hukuk ilkelerine dayanan ticaret antlaşmaları 

yapmak ve yabancılar hakkında Osmanlı vergi kanunlarını uygulamak hakkının tanınması 

kaçınılmaz bir mecburiyettir.
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Osmanlı Hükûmeti, Büyük Devletlerin böylece yukarıda zikredilen notalarında belirti-

len vaatlerinin gerçekleşmesi için tek koşul olan Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını sınır-

sız olarak tanımak lutfunda bulunacaklarını umar.

Osmanlı Hükûmeti son söz olarak, Büyük Devletlerin bahis konusu olan meselelerin 

çözümlenmesinde, Avrupa Devletler Birliğince takib edilen barış görüşmelerini tehlikeye dü-

şürecek yeni güçlük ve tezlerin ortaya çıkmaması için gerekeni yapacakları inancında oldu-

ğunu ifade etmektedir.

Osmanlı Hükûmeti yine şu inançtadır ki; Balkanlı müttefiklerin, kin ve nefretle yıkıp 

geçtikleri yerlerde birçok masumun hayatına mal olan taşkınlıkları ve vahşet dolu eylemleri-

ne dair bir dizi haberin, Osmanlı halkının farklı tabakalarında yarattığı öfkeye ve katlanılan 

büyük acılar ve fedakârlıklara rağmen; savaşın acılarını hafifletmek isteyen Türkiye'nin, sa-

yıları birkaç milyonu bulan müttefik devletlerin uyruklarından hiç kimseyi sınır dışı etmediği 

gibi, onları her türlü misillemeye karşı koruyarak iyi niyetini ispat ettiği bir zamanda; Büyük 

Devletlerin bu cevabın hazırlanması için ilham veren sulhperver ruhun hakkını tam anlamıyla 

teslim edeceklerine de kâni‘dir.

HR. SYS, 1983/1_18
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27 Ocak / January 1913

Londra'daki barış görüşmelerinde, Rumeli'de Balkan Devletlerine terk olunacak arazideki 
demiryolları ile Düyûn‑ı Umumiye'den onların hissesine düşecek payın tesbiti üzerinde 
karar alınmasına dair Londra'daki Osmanlı delegelerine telkinde bulunulduğu

The suggestions to the Ottoman delegates attending the peace negotiations in London 
about how to figure out the issue of the railways in Rumelia to be left to the Balkan states 
and the Balkan states’ shares of the Public Debts

Bâb-ı Âlî 
Nezâret-i Umûr-ı Hariciye
İstişare Odası
Aded
31188

Müsta‘celdir

Balkan Devletleriyle akdolunacak muâhede-i sulhiye projelerinin düyûn-ı umumiyeye 

ve şimendiferlere müte‘allik aksâmı hakkında Londra Hey’et-i Murahhasası refâkatinde 

bulunan refîkim Hırant Beyefendi hazretlerinden vârid olup taraf-ı acizâneme tevdî‘ kılınan 

20 Kânûn-ı Sânî [1]913 tarihli ve dokuz numaralı melfûf tahrirâtı mütâlaa etdim.

Müsâlahanâme lâyihasının düyûn-ı umumiyeye müte‘allik ahkâmının hâli üzere 

ibkâsı menâfi‘-i devlete münâfî olacağı ve Osmanlı rantî kuponunun te’diyesi için Balkan 

Hükûmetlerinin senevî bir hisse taahhüd etmelerine itimad olunamayıp ihtimal ki muâhede-i 

sulhiyenin ferdâ-yı imzasında taahhüd-i mezkûru ifadan bi'l-imtinâ‘ itibar-ı mâlî-i Osmanîyi 

siyânetde Devlet-i Aliyye'nin onlar hesabına te’diyâtda bulunmağa mecbur kalacağı 

ityân edildikden sonra şu mahzûra mahal kalmamak için Balkan hükümâtının şimdiden 

masârıf kendilerine aid olmak üzere terk olunacak arazi ile mütenâsib mikdarda tahvilât-ı 

Osmaniyye'yi piyasadan çekip Hükûmet-i Osmaniyye'ye tevdî‘ ve Hükûmet-i Seniyye dahi 

onları muntafî addetmesinin tasrîhi suretiyle müddet-i kasîre zarfında tarafeyn beynindeki 

hesabâtın tesviyesine imkân bulunacağını tahrirât-ı mezbûrede beyân ve fbu nokta-i nazar 

kabul edildiği hâlde Hükûmet-i Seniyye'nin vâridât-ı umumiyesi ile terk edilecek sancakların 

vâridâtını müş‘ir cedvel tanzimi iktizâ edeceği ve eğerçi henüz hudud malum değilse de 

BALKAN DEVLETLERİNE DÜYÛN-I UMUMİYE'DEN DÜŞECEK PAY

THE SHARE OF BALKAN STATES IN THE PUBLIC DEBTS
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Rumeli ve Cezayir-i Bahr-i Sefîd sancakları itibarıyla ihzâr olunacak cedvelin lede'l-icab 

terk edilecek sancaklar için nisbet-i matlûbenin suhûletle tayinine medâr olacağı ve'l-hâsıl 

gerek düyûn-ı umumiyeye ve gerek bazı nekâıs bulunan şimendiferler madde-i muaddelesine 

dair yeni esaslar üzerine proje tanzimi için devâir-i âidesiyle müzâkerâtda bulunmak üzere 

konferansın tevakkufu müddetinden bi'l-istifade muvakkaten İstanbul'a avdetleri lüzumu 

dermiyân edilmekdedir.

Londra müzâkerâtının el-hâletü hâzihî iktisâb etmiş olduğu şekli ve müzâkerâtın 

teceddüdü ihtimalâtıyla teceddüd-i mezbûrun melhûz olduğu zaman ancak Hey’et-i Vükelâca 

takdir ve tahmin buyurulabileceğinden müşârunileyh Hırant Beyefendi'nin müzâkerâta tekrar 

başlanmadan evvel avdet ve yine azîmet etmesi mümkün olup olmadığına göre kendilerine 

talimât i‘tâsı ve maahâza mârru'l-beyân cedvellerin âcilen tanzimi lüzumunun Maliye 

Nezâreti'ne iş‘âr buyurulması iktizâ edeceği ma‘rûzdur. 

14 Kânûn-ı Sânî [1]328

Bâbıâli Hukuk Müşaviri  
Reşid

HR. SYS, 1989/2_46, 48
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30 Ocak / January 1913

Büyük Devletlerin 17 Ocak tarihli notasına, yeni kurulan Mahmud Şevket Paşa 
Hükümeti tarafından verilen cevabî notada; Edirne şehrinin terk edileceği rivayetinin 
bile halkın şiddetli tepkisine sebep olduğu, bu yüzden Edirne'nin Meriç Nehri'nin 
doğusunda kalan kısmının elde tutularak, batısındaki kısım hakkındaki kararın Büyük 
Devletlere bırakılacağı, Ege adalarının ise Anadolu'nun müdafaası için elde tutulmak 
zorunda olduğu şeklinde cevap verildiği

In the note of the newly established Mahmut Sevket Pasha Government given as an answer 
to the note dated 17th of January of the great powers, it was stated that even the rumor of 
leaving Edirne caused the severe public protests; therefore the Ottoman would keep the 
land of Edirne extending beyond the east of Maritsa River, the decision about the western 
part would be left to the great powers and that they had to keep the Aegean Islands for 
the defense of the Anatolia

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi

Zîrde vâz‘ü'l-imza Hariciye nâzırı, Avusturya ve Macaristan, İngiltere, Fransa, Rusya, 
Almanya ve İtalya sefirlerinin şehr-i hâlin on yedi tarihinde sâlifine tevdî‘ etdikleri takrîr-i 
müşterek müfâdına ıttılâ‘ hâsıl eylemişdir.

Hükûmet-i Seniyye-i Osmaniyye akd-i sulhun âmâl ve menâfi‘-i âmmeye tevâfuk et-
diğini tasdikde tereddüd etmez ve hiçbir vechile sebebiyet vermediği bir harbin mümkün 
mertebe süratle hitama erdirilmesi münasib olacağını teslim eyler.

Mârru'z-zikr takrîrde devletler, Hükûmet-i Seniyye'ye Edirne'nin Balkan Düvel-i Müt-
tefikası'na terki ve Cezayir-i Bahr-i Sefîd'in mukadderâtı hakkında karar ittihâzı hususunun 
kendilerine havalesi tavsiyesinde bulunmakda fâide görmüşlerdir. 

Hükûmet-i Osmaniyye pek azîm fedakârlıklar ihtiyar ederek fikr-i itilaf-perverânesinin 
nâ-kâbil-i red ve cerh delâilini izhâr etmiş olduğunu tebeyyün etmeği vecîbeden addeyler. 
Edirne şehri esasen bir belde-i İslâmiyye ve Türkiye'nin ikinci pâyitahtı olmak ve Devlet-i 
Osmaniyye'ye lâ-yezâl revâbıt ile merbût bulunmak hasebiyle şehr-i mezbûrun terki rivayeti 
bile bütün memleketi öyle bir hiss-i inifiâl ve öyle bir hareket-i galeyan-ı hâle tevlîd etmişdir 
ki sâbık kabine mecbur-ı istifa olmuşdur.

Bununla beraber Hükûmet-i Osmaniyye efkâr-ı muslihânesinin son bir bürhânını 
ibrâz etmiş olmak için Edirne şehrinin Meriç'in sahil-i yesârındaki kısmını alıkoyarak sahil-i 
yemînde bulunan kısmı hakkında devletlerin re’yine havale-i keyfiyet etmeğe meyyâldir.

BÜYÜK DEVLETLERİN NOTASINA MAHMUT ŞEVKET PAŞA 
HÜKÛMETİ'NİN CEVABI

THE REPLY OF MAHMUT ŞEVKET PASHA'S GOVERNMENT 
TO THE NOTE OF THE GREAT POWERS
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Cevâmi‘ ve merâkıd ve sair dinî ve tarihî âbidât şehrin Meriç nehrinin sahil-i yesâ-
rındaki kısmında kâin bulunduğu cihetle bu kısmın doğrudan doğruya zîr-i hâkimiyet-i Os-
maniyye'de kalması Hükûmet-i Seniyye için öyle bir vâcibedir ki memleketi gayet vahim 
netâyic tevlîd edebilecek bir sadmeye ma‘rûz bırakmaksızın bu vâcibeyi ihmal etmek gayr-ı 
mümkündür.

Cezayir-i Bahr-i Sefîd'e gelince Hükûmet-i Osmaniyye bu adalardan bir kısmının Ça-
nakkale Boğazı'na mücâveretleri hasebiyle pâyitahtın müdâfaası için lâ-büd bulunduğu gibi 
Asya-yı Osmanî'nin ecza-yı mütemmimesinden bulunan kısm-ı diğerinin de Anadolu'nun 
te’min-i selâmeti için o nisbetde lâ-büd bulunduğunu tebyîne lüzum hisseder.

Hükûmet-i Osmaniyye'nin bu adalar üzerindeki hüküm ve nüfûzunu taklîle ma‘tûf 
olabilecek herhangi bir suret-i tesviye bunların daire-i te’sirlerini sevâhil-i mücâvireye tevsî 
edebilecek kanûn-ı fesad hâline ifrâğ eder ve bunun neticesi olarak Avrupa'nın huzur ve asa-
yişini tehdid edegelmiş ve hâlâ tehdid etmekde bulunmuş olan Makedonya'nın hâl-i sâbıkına 
müşâbih bir hâl-i fetret-iştimâl tevellüd etmiş olur. Öyle bir suret-i tesviyenin efkâr-ı umu-
miye-i Osmaniyye üzerinde hâsıl edebileceği te’sirât-ı elîmeden kat‘an li'n-nazar devamlı 
bir müsâlemetin teessüsünü ve Devlet-i Osmaniyye'nin miknet ve umrânını arzu etmekde 
bulunan devletlerin emellerine de mugâyeret derkârdır. 

Binâenaleyh Bâbıâli mülâhazât-ı meşrûhanın ve bir de Bâbıâli'nin Avrupa menâfi‘-i 
aliyyesine ta‘alluk eder bir mesele olmak üzere telakki eylediği Çanakkale Boğazı'nın ta-
mamiyet-i mevkiiyesine itina olunmak lüzumunun nazar-ı dikkate alınması şartıyla Balkan 
Devletlerinin yed-i işgalindeki adaların mukadderâtı hakkında devletlerce verilebilecek ka-
rarı kabul edebilir. Hükûmet-i Osmaniyye Düvel-i Muazzama'nın şimdiye değin gösterilen 
fedakârlıkları ve sa‘yini fikr-i nasafet ve ma‘delet-kârîleri iktizâsınca takdir ve âtiyen Balkan 
müttefikleri taraflarından dermiyân olunabilecek her gûnâ metâlib ve müdde‘ayât-ı cedîdeyi 
Bâbıâli'nin reddetmeye hakkı olacağını teslim edeceklerine kanaati vâsıkdır.

Bâbıâli mesâib-i harbin izâle-i te’sirâtı menâbi‘-i servet-i memleketin saha-i istifadeye 
vaz‘ı emrindeki müzâheret-i maddiye ve maneviyelerine müte‘allik temâyülât ve mevâ‘id-i 
hayırhâhânelerini bir hiss-i hakikî-i memnuniyetle sened ittihâz eder.

Bu maksada vusûl için Devlet-i Osmaniyye'nin kemâl-i serbestî ile serbest bir gümrük 
tarifesini tanzim ve hukuk-ı hâzıra-i düvel esasına müsteniden muâhedât-ı ticâriye akdetmek 
ve tebaa-i Osmaniyye'nin el-yevm tâbi bulunduğu ve bulunacağı kavânîn ve nizâmât-ı rüsû-
miye-i Osmaniyye'yi ecânibe teşmîl etmek hususundaki hakkını şimdiden teslim ve bunların 
tatbikine değin gümrük resmine yüzde dört zamma muvâfakat eylemeleri lâ-büddür. 

Hükûmet-i Osmaniyye posta muamelâtı nokta-i nazarından icab eden esbâb-ı sür‘at ve 
masûniyetin ticaret-i âmmeye bahş ve te’mini için bi's-sühûle tayin olabilecek şerâit tahtında 
olarak memâlik-i Osmaniyye'deki ecnebi postahânelerin ilgâsı dahi Avrupaca lâ-büd bulun-
duğu ve bir de Memâlik-i Osmaniyye'de cârî uhûd-ı atîka usulünü ref‘ etmek ve ba‘de'l-musâ-
laha bu maksada vusûl çarelerini müttefikan tezekkür etmek üzere müzâkerâta girişmek ar-
zusunda bulunduklarına dair Düvel-i Muazzama cânibinden beyânât vuku‘u mârru'z-zikr no-
talarında münderic mevâ‘idin kuvveden fi‘le isâline hâdim bir zümre-i tedâbîr teşkil edeceği 
fikir ve itikâdındadır. 

HR. SYS, 2088/64
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30 Ocak / January 1913

Osmanlı Hükümeti'nin Büyük Devletlerin notasına verdiği cevaptan hoşnut olmayan 
Balkan Devletleri delegelerinin, Londra'da yapılan barış görüşmelerine son vererek 
savaşa yeniden başlayacaklarını bildirdiklerine dair Londra'daki Osmanlı delegasyonu 
reisi Reşid Paşa'dan alınan telgraf

The telegram received from Rashid Pasha, the head of the Ottoman delegates in London 
informing that the delegates of the Balkan countries who did not welcome the answer of 
the Ottoman Empire to the note of the European countries, said they would start a war 
again by ending the peace negotiations in London

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât 
Kalemi
255

Düvel-i Muazzama süferâsı tarafından Edirne ve Adalar meseleleri hakkında Bâbıâli'ye 
tevdî‘ edilmiş olan notanın cevabı bi't-tanzim Dersaâdet'deki düvel-i mezkûre süferâsının 
kıdemlisi olan Avusturya Sefiri Marki de Pallavicini'ye i‘tâ olunup ancak Londra'da bulunan 
Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniyye Reisi Reşid Paşa hazretlerinden bugün alınan telgrafnâmede 
Düvel-i Müttefika murahhaslarının kat‘-ı müzâkereyi mutazammın bir nota verdikleri beyân 
olunduğu gibi muhâsamâta dört gün sonra başlanılacağı Bulgar Ordusu Başkumandanı 
General Savof tarafından bildirilmiş ve Bâbıâlice cevaben tanzim ve tevdî‘ kılınan nota 
üzerine Düvel-i Muazzamaca ittihâz edilecek karar ve meslek bittab‘ henüz ta‘ayyün etmeyip 
düşmanlarımız tarafından tekrar muhâsamâta başlanıldığı hâlde Ordu-yı Hümâyûnca da 
müsta‘inen bi-inâyetillâh mukabele olunmak üzere icra ve ikmâl-i tedarikâta müsâra‘ât ve 
pek ziyade iltizâm-ı basiret ve gayret edilmesi zımnında icab edenlere vesâyâ-yı lâzıme icra 
edilmiş olmakla keyfiyetin atebe-i ulyâya arzı mütemennâdır efendim.

21 Safer [1]331 / 17 Kânûn-ı Sânî [1]328 

Sadrıazam ve Harbiye Nâzırı  
Mahmud Şevket 

MB, 901/12

BALKAN DEVLETLERİNİN SAVAŞA YENİDEN 
BAŞLAMA DÜŞÜNCESİ

THE BALKAN STATES' PLANS FOR 
RESTARTING THE WAR
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20 Şubat / February 1913

Kurulacak Arnavutluk Devleti'nin sınırlarının belirlenmesi hususunda Avusturya ile Rusya 
arasında anlaşmazlık çıktığına dair Paris Sefareti'nden alınan telgraf

The telegram from the Embassy of Paris informing that there was a disagreement between 
Austria and Russia about determining the borders of Albanian state to be founded

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti 
Kalem-i Mahsus

Hulâsa: Paris telegramı

Sadâret'e

Arnavudluk'un tayin-i hududu hakkında Avusturya ile Rusya Hükûmetlerinin fikirlerine 
dair Paris Sefir-i Kebîri Rifat Paşa hazretlerinden vârid olan 20 Şubat [1]913 tarihli ve 136 
numaralı telgrafnâmenin tercümesi âtiye naklen arz olunur:

"Arnavudluk hududunun tahdidi meselesi müşkülâta tesadüf etmekdedir. Avusturya 
Priz[r]in ve İpek şehirlerini Sırbistan'a terk etmeye razı olmakda ve Arnavudluk için İşkodra, 
Yakova ve Debre şehirlerini taleb etmekdedir. Rusya Hükûmeti, Boyana sevâhiliyle ovalar 
müstesna olmak üzere İşkodra'yı Arnavudluk'a terk ediyorsa da diğer iki şehir için ısrar 
etmekdedir. Buradaki süferâdan biri -gerek Avusturya gerek Rusya- son sözlerini söylediklerini 
iddia etmekde bulunduklarından ahvâlin kesb-i vehâmet etmekde olduğunu bendenize ifade 
eyledi". Ol bâbda.

HR. SYS, 1990/2_3

KURULACAK ARNAVUTLUK DEVLETİ'NİN SINIRLARI

THE BORDERS OF THE ALBANIAN STATE TO BE FOUNDED
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21 Şubat / February 1913

Osmanlı Devleti'nin cevabî notasının Büyük Devletler tarafından hoş karşılanmayarak 
Edirne'nin terki ve sınırın Midye‑Enez hattında olmasında ısrar ettikleri, bu yüzden 
Avrupa'dan lehimize bir karar çıkmasını beklemeden kendi kuvvetimize güvenmemiz 
gerektiğine dair Londra sefirinin telgrafı

The telegram from the Ambassador of London informing that the Ottomans needed to 
rely on their own forces without waiting for a decision in favor of them from the great 
powers because the responsive note of the Ottoman Empire was not welcomed by the 
Europeans who insisted on the surrender of Edirne and that the border be on the Midye‑
Enez line

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Londra'da bulunan Hakkı Paşa hazretlerinden vârid olan 
21 Şubat [1]913 tarihli ve 1 numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

Gerek Paris'te ve gerek burada vuku bulan mülâkâtlarımdan istidlâl etdiğime göre Dü-

vel-i Muazzama'nın cevabî notamız esası üzerine tavassutlarını istihsâl gayr-ı kâbildir. Vazi-

yeti ancak mühim bir muzafferiyet tebdil edebilir. Düvel-i Muazzama beyninde Midye-İnöz 

[Enez] hududu hakkında itilaf hâsıl olmuşdur. Fakat bu itilaf gayr-ı kâbil-i tagayyür gibi 

görünmemekde olup İğneada, Lülebergos ve Babaeski'yi bizde bırakmak üzere San Stefanos 

Burnu'ndan Meriç'e kadar çekilecek bir hattın hudud olarak istihsâli ümid edilebilir.

Adalar hakkında Düvel-i Muazzama beyninde itilaf mevcud olmayıp düvel-i müşâ-

runileyhim mezkûr Adalar mukadderâtının muhâribler tarafından Avrupa'ya terk edilmesini 

arzu etmektedirler.

Düvel-i Muazzama el-yevm bize tazminât-ı harbiye verdirmek tarafdarı olmadıkları 

gibi Arnavudluk hududunun tayini meselesini dahi deruhde eylemişler ve arazi-yi saireye 

gelince bunların taksimini Hükûmât-ı Müttefika’ya terk edeceklerdir. Düvel-i Muazzama'nın 

tavassutu suretiyle istihsâl edilebilecek sulhun hutût-ı esasiyesi bu merkezdedir. Düyûn-ı 

umumiye, imtiyâzât-ı ahali-i Müslime evkâf mesâiline gelince bunların dahi şâyân-ı kabul 

OSMANLI DEVLETİ'NİN NOTAYA VERDİĞİ 
CEVABA TEPKİLER

THE REACTIONS AGAINST THE OTTOMAN 
STATE'S REPLY TO THE NOTE
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bir suretde tesviyesi hususunda Düvel-i Muazzama'nın muâvenetine intizâr edebileceğimizi 

zannediyorum.

Daha iyi bir netice istihsâli vaziyet-i hâzıranın şeklini tebdil edebilecek mahiyetde mu-

vaffakiyât-ı askeriye ihrâzına mutevakkıfdır. Binâenaleyh Devlet-i Aliyye bilâ-ifâte-i vakt ya 

harbe devama yahud şerâit-i ânife dairesinde akd-i sulha karar vermelidir. Şâyed harbe devam 

edecek olur isek müsta‘inen Billâh kuvvetimize güvenip Düvel-i Muazzama'nın lehimizde 

bir müdahalesine intizâr etmemeliyiz.

Önümüzdeki Pazartesi günü Bağdad ve Basra Körfezi mesâili hakkında Hariciye Nezâ-

retiyle müzâkereye ibtidâr eyleyeceğim.

HR. SYS, 2087/42
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4 Mart / March 1913

Balkan Harbi'nin ortaya çıkardığı malî meselelerin çözümü için Paris'te bir konferans 
düzenlenmesinin düşünüldüğünün Paris Sefareti'nden; Büyük Devletlerin Osmanlı 
Devleti'nden savaş tazminatı istenmemesi hususunda Balkan Devletlerine tavsiyede 
bulunmak üzere ortak karar aldıklarının Viyana Sefareti'nden bildirildiğine dair

The Embassy of Paris informed that a conference was planned to be held in Paris for the 
solution of the financial problems caused by the Balkan War and the Embassy of Vienna 
notified that the great powers had decided to advise the Balkan governments not to 
demand any war compensation from the Ottoman Empire

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti 
Kalem-i Mahsus

Sadâret'e

Paris Sefir-i Kebîri Rifat Paşa hazretlerinden vârid olan 20 Şubat [1]913 tarihli ve 139 

numaralı telgrafnâmenin tercümesi ber-vech-i zîr arz olunur:

"Hariciye nâzırı Balkan Muharebesi'nden mütehaddis mesâil-i maliyenin halli zımnında 
bir süferâ konferansının Paris'de in‘ikâdı muvâfık olup olmayacağı hakkında ahîren Almanya 
sefirinin fikrini istimzâc etmiş idi. Sefir-i müşârunileyh böyle bir konferansın ictimâ‘ını iltizâm 
etmelerini Mösyö Jonnart'a bi'l-vasıta bildirmişdir. Maamâfih mesâil-i maliyenin burada 
gerek bir meclisde gerek hariciye nâzırıyla Düvel-i Muazzama süferâsı beyninde mükâlemât-ı 
mu‘tade esnasında halledilmesi ihtimali yok değildir.". Ol bâbda emr u fermân.

***

BALKAN SAVAŞI'NIN ORTAYA ÇIKARDIĞI MÂLÎ MESELELER

THE FINANCIAL PROBLEMS CAUSED BY 
THE BALKAN WAR
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Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti 
Şifre Kalemi 
677

Mahremâne

Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa hazretlerinden vârid olan  
4 Mart [1]913 tarihli ve (   ) numaralı telgrafnâme hallidir

Bugün Cavid Beyefendi'yi kendisine takdim etdiğim sırada Kont Berchtold, İngiltere ve 

Fransa Hükûmâtı dahi İttifak-ı Müselles Devletleri gibi tazminât-ı harbiye talebinin aleyhinde 

bulunduklarını ve yalnız Rusya'nın bu meselede Bulgarlara müsaid kaldığını söylemişdir. 

Tazminât-ı harbiye talebinde ısrar etmemesine Rusya Devleti Bulgaristan'a tavsiye etdiğine 

dair Maten gazetesinde bir telgraf gördüğümü ve şu hâle nazaran tazminât-ı harbiye hakkında 

Düvel-i Muazzamaca ittihâd hâsıl olduğunu müşârunileyhe cevaben ifade eyledim.

HR. SYS, 1991/1_2, 3
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8 Mart / March 1913

Yanya şehrinin düştüğüne dair çıkan haberlerin, Roma Sefâreti'nden gelen telgrafla 
doğrulandığının Saderet'e bildirildiğine dair

The Prime Ministry was informed that the news about the fall of Janina was confirmed by 
a telegram from the Embassy of Rome

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
1878/28520
Tarih: 23 Şubat [1]328 /
29 Rebîülevvel [1]331

Hulâsa: Yanya'nın sukûtu hakkındaki  
şâyi‘aya dair

Sadâret'e

Yanya'nın sukûtu hakkında telgraf ajanslarının neşretdikleri havâdisin İtalya'nın 

Preveze konsolosu tarafından Roma'ya keşîde edilen resmî bir telgrafnâme ile te’yid etdiği 

Roma Sefâret-i Seniyyesi'nden bugün vârid olan 7 Mart [1]913 tarihli ve 200 numaralı 

telgrafnâmede iş‘âr kılınmış olmakla arz olunur.

HR. SYS, 1960/30

YANYA'NIN DÜŞMESİ

THE FALL OF JANINA
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25 Mart / March 1913

Yanya'nın düştüğü, İşkodra'da savunmaya ve Çatalca hattında muharebelere devam edildiği, 
savaşın sonuna yaklaşıldığından imzalanacak barış antlaşmasında güçlü olmak için, Edirne'de 
savunmaya devam edilmesi gerektiğine dair Sadaret'ten Edirne Valiliği'ne gönderilen telgraf

The telegram sent to the Governorate of Edirne from the Prime Ministry informing that 
Janina had been lost, a defensive war in Shkoder and a battle  in Çatalca was going on and 
that because the war was about to end, the defense of Edirne was needed to  continue 
firmly in order to be powerful at the peace negotiations

Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi
12 Mart [1]329

Müsta‘cel

Edirne Vilâyeti'ne şifre

C. 11 Mart [1]329

Düşman tayyaresi tarafından atılan beyânnâme muhteviyâtından yalnız Yanya'nın 

sukûtu hakkında verilen malumât doğrudur. On bini hasta ve mecrûh olmak üzere yalnız 

on yedi bin kişiden ibaret kalan Yanya müdâfiîni son fişeklerini sarf etdikden sonra teslim 

olmağa mecbur olmuşlardır. Birinci Ferîk Ali Rıza Paşa ile sair kumandanlar el-yevm ma-

iyyet-i mevcudeleriyle Arnavudluk'da muharebeye devam ediyorlar. İşkodra kahramanâne 

mukâvemet ediyor. İşkodra muhâsarasını tevkif için Avusturya Hükûmeti dün Karadağ'a bir 

ültimatom verdi. Karadağca ültimatomun kabulü zarurîdir. Enver Bey'in Şarköy'de mağlu-

biyeti ve altı bin telefât verdiği kat‘iyyen doğru değildir. Bolayır cihetinde ordumuz hâl-i 

müdâfaayı ihtiyar etmişdir. Bulgarlar o tarafda adem-i faaliyet gösteriyorlar. Şark Ordusu'nda 

muharebât devam etmekdedir. Dün dahi askerimiz nâil-i muvaffakiyât olmuşlardır. Bugün 

dahi büyük bir muharebeye başlanması melhûzdur. Sizi te’min ederim ki düşmanın Şark Or-

dusu'na aid hezeyânı kat‘iyyen bî-esasdır. Biz mütâreke taleb etmedik. Avrupa devletleri sulh 

içün tavassut etdiler. İki ay evvele nisbetle vaziyet-i siyasiye ve askeriyemiz pek ziyade salâh 

kesbetmiştir. Bununla beraber tavassutu kabul etdik. Müttefikler de kabul eylediler. Devletler 

muahharan şerâit-i sulhiyeyi beynlerinde takrîr ederek dört gün evvel Balkan Hükûmetlerine 

teklif etmişlerdir. 

EDİRNE, İŞKODRA VE ÇATALCA'DAKİ MUHAREBELER

THE BATTLES IN EDIRNE, SHKODER AND ÇATALCA
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Düvel-i müşârunileyhim henüz bize müracaat etmediler. Yakında sulhun akdi mukarrer 

olduğu için Bulgarlar sizi aldatmak istiyorlar ve bu suretle olsun Edirne'yi elde etmek arzu 

ediyorlar. Şu birkaç gün içinde belki tazyikâtı da teşdîd ederler. Şiddetle mukâvemet gösterin. 

Harbin son günlerindeyiz. Bu şifrenin bir suretini kumandan paşa hazretlerine veriniz. 

Hadımköyü'nde Başkumanlık Vekâleti'ne şifre

Edirne Vilâyeti'nden mevrûd şifre ile buna taraf-ı acizîden verilen cevabın suretleri 
berây-ı malumât zîre çıkarılmışdır.

BEO, 4157/311723
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27 Mart / March 1913

Edirne'de kırk sekiz saat süren şiddetli muharebeler olduğu, 26 Mart sabah 8'den itibaren 
telsiz‑telgraf bağlantısının kesilmesinden şehrin düştüğünün anlaşıldığı, Avrupa ajanslarına 
gelen telgrafların da bunu doğruladığının Harbiye Nezareti'nden bildirildiğine dair

The Ministry of Defense informed that severe battles took place in Edirne for 48 hours, it 
was understood that the city had fallen because the radio and telegram connections were 
cut off from 8 am on 26 March on and the news coming from Europe confirmed the fall 
of Edirne

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Kalemi 
Hususî

Vekâyi‘-i harbiyeye dair 13 Mart [1]329 tarihli resmî rapordur

Dün düşman Çatalca'daki kıta‘âtımız üzerine ba‘de'z-zuhr topçu ateşi icra etmiş ve 

akşama kadar devam eylemişdir. Bu cihette başkaca şâyân-ı tezkâr bir şey yokdur.

Yevm-i mezkûrda Bolayır'da muhafaza-i sükûn edilmişdir.

Edirne'de kırk sekiz saatden beri kanlı ve şiddetli muharebât icra kılınmaktadır. Medîd 

ve şiddetli topçu ateşlerini müteâkib düşmanın kuvvetli piyade kolları istihkâmatın ilerilerin-

de bulunan ileri karakollarımız üzerine hareket etdiklerinden işbu karakollar bazı mahallerde 

hatt-ı aslîye doğru geri çekilmiş ve el-hâletü hâzihî en şiddetli muharebât şark cebhesi üzerin-

de icra olunmakda bulunmuşdur.

***

EDİRNE'NİN DÜŞMESİ

THE FALL OF EDIRNE
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Harbiye Nezâreti
Tahrirât Kalemi 
Hususî

Vekâyi‘i harbiyeye dair 14 Mart [1]329 tarihli resmî raporun suret-i mahrecesi leffen 

sûy-i atûfîlerine irsâl kılınmış ve dün kable'z-zuhr saat sekizden beri Edirne ile telsiz telgraf 

muhaberâtının münkatı‘ olmasına ve bundan biraz evvel Şark Cebhesi'ndeki Cevizlik, Ayvaz-

baba ve Taşocakları tabyalarının sukût etdikleri haber verilmesine nazaran Edirne'nin sukût 

eylediği anlaşılmakda ve ba‘de'z-zuhr Avrupa ajanslarından bazısına vürûd eden telgrafnâ-

meler muhteviyâtı da bunu te’yid eylemekde bulunmuş olmakla keyfiyetin atebe-i ulyâ-yı 

cenâb-ı mülûkâneye arz ve ilâ kılınması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı.

14 Mart [1]329

Sadrıazam ve  
Harbiye Nâzırı 

Mahmud Şevket

MB, 903/90_39, 43
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31 Mart / March 1913

Büyük Devletlerin, muharebenin sona ermesi ve barış görüşmelerine başlanması için, 
Osmanlı sınırının Midye‑Enez hattı olması, Arnavutluk ve Ege Adalarının geleceğinin 
Büyük Devletlere bırakılması, tarafların birbirinden savaş tazminatı istememesi ve 
Düyun‑ı Umumiye meselesi için bir komisyon kurulmasına dair sefirleri vasıtasıyla tebliğ 
ettikleri barış şartlarını içeren nota

The note which included the peace conditions, sent by the great powers through the 
ambassadors ordering that the border of the Ottoman Empire to be on the Midye –Enez 
line, the future of Albania and the Aegean Islands to be decided by the Europeans, both sides 
not to demand any war compensation from each other and a committee to be founded for 
the public debts, in order to end the war and to start the peace negotiations

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Sadrıazam Mahmud Şevket Paşa Hazretleri’ne 

Şerâit-i sulhiye hakkında Düvel-i Muazzama süferâsı tarafından i‘tâ olunan müşterek 

nota ile cânib-i Hükûmet-i Seniyye'den i‘tâ edilen cevabın metinleri 134 numaralı telgrafnâme 

ile sefir-i kebîrlerimize tebliğ edilmiş idi. Ahîren zeylen keşîde kılınan 137 numaralı 

telgrafnâmede dahi Düvel-i Muazzama tarafından teklif edilen esasât-ı sulhiyeyi bazı şerâit 

dahilinde kabul etdiğimiz yolunda bir sû’-i tefehhüme mahal kalmamak için cevabımızda 

tazminât-ı harbiye ve düyûn-ı umumiye hissesi, adaların mukadderâtı, Düvel-i Muazzama'nın 

Hükûmet-i Seniyye'ye muâvenet-i maliyede bulunması ve istiklâl-i iktisadîmiz hakkında 

tasrîhâtda bulunmadığımızı ve maamâfih Düvel-i Muazzama'nın 17 Kânûn-ı Sânî [1]913 

tarihli notalarında işrâb etdikleri vechile nukât-ı mezkûrenin lehimize olarak müzâkere 

ve halledileceğini ümid etdiğimizi Hariciye nâzırlarına beyân ile beraber bu hususdaki 

metâlibimizin tervîcine gayret edilmesi tavsiye olunmuşdu. Bu kere Londra ve Petersburg 

Sefâret-i Seniyyelerinden cevaben alınan 2 ve 4 Nisan [1]913 tarihli ve 126 ve 208 numaralı 

iki kıt‘a telgrafnâme-i sefirleri leffen takdim kılınmış ve diğerlerinden alınacak cevabların da 

kemâ-kân takdimi derkâr bulunmuş olmakla.

***

BÜYÜK DEVLETLERİN BARIŞ ŞARTLARI

THE GREAT POWERS' CONDITIONS OF PEACE
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Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi

Zîrde vâz‘ü'l-imza Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya ve İtalya 

sefirleri Hükûmet-i Seniyyece tavassutları kabul olunan devletlerin ber-vech-i âtî hulâsa 

edilmiş bulunan mukaddemât-ı sulhiye esaslarını Hükûmet-i Seniyye'ye tebliğ etmekle kesb-i 

fahr ederler:

Evvelen, Devlet-i Osmaniyye'nin Avrupa'daki hududu İnöz'den [Enez] Midye'ye 

mümted bir hatt-ı müstakîmi takib etmek suretiyle taktî‘ olunacakdır. Bu hattın garbındaki 

arazinin kâffesi tahdid-i hududu ve usul-i idaresi devletlere muhavvel kalacak olan 

Arnavudluk müstesna olmak üzere Devlet-i Osmaniyye tarafından Hükûmât-ı Müttefika’ya 

terk edilecekdir. 

Sâniyen, Cezayir-i Bahr-i Sefîd'deki adalar meselesinin halli devletlerin kararına 

bırakılacakdır. 

Sâlisen, Hükûmet-i Osmaniyye Girid'den tamamıyla kat‘-ı alâka eyleyecekdir. 

Râbi‘an, Devletler tazminât-ı harbiye talebine müsaid görünemezler. Düvel-i 

müşârunileyhim Hükûmât-ı Müttefika’nın düyûn-ı Osmaniyye'ye ve kendilerine terk 

olunacak arazinin mükellefiyât-ı maliyesine iştirakleri keyfiyetini âdilâne bir suretle tesviyeye 

rabt etmek için Paris'de in‘ikâd edecek beyne'd-düvel komisyonun müzâkerâtına düvel-i 

muhâribenin de iştirak etmelerini kabul ederler. 

Hâmisen, Bu mukaddemât-ı esasiyenin kabulü akabinde muhâsamât hitâm-pezîr 

olacakdır.

Dersaâdet 31 Mart 1913.

HR. SYS, 1984/1_167, 177
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5 Nisan / April 1913

Yunan kralının Selanik'te öldürülmesi üzerine şehirdeki Müslümanlara karşı Yunan 
polis ve jandarmasının da katıldığı saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ve haksız yere 
suçlamalara maruz kalan Müslümanların haklarının korunmasına dair Selanik Valisi Nazım 
Paşa'nın gönderdiği rapor

The report sent by Nazım Pasha, the Governor of Salonika informing that upon the murder 
of the Greek King in Salonika, there occurred attacks against the Muslims in the city with 
the involvement of the Greek police and gendarme. There were many casualties and the 
rights of the Muslims, who were unfairly accused, needed to be protected

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Umumî: 76572
Hususî: 62

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Yunan kralının katli üzerine ahali-i İslâmiyye'nin ne suretle dûçâr-ı taarruz olduğuna 
ve fi‘l-i katl ve cerhe Yunanlı polis ve jandarmaların da iştirak eylediklerine ve Müslüman-
lar hakkında kin ve intikam perverde edilmekde bulunduğuna Selanik Valisi Nâzım Paşa 
hazretlerinden ahîren gelen raporun fıkarât-ı mahsusası sureti leffen savb-ı âlîlerine tesyâr 
kılınmağla mündericâtına nazaran düşman tarafından meşgul memleketlerdeki efrâd-ı Müsli-
menin muhafaza-i hukuku esbâbının istikmâli menût-ı himem-i aliyyeleridir. Ol bâbda emr u 
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

27 Rebîülahir 1331 ve 23 Mart 1329 

Dahiliye Nâzırı Nâmına  
Müsteşar 

***

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Birinci Şube

Yunan kralının itlâfına aid tafsilât arz edilmişdi. Suret-i mahsusada icra kılınan tah-
kikâta nazaran İslâmlardan on iki maktûl on beş mecrûh vuku bulduğu ve maktûller arasında 
bir Musevî ve iki mecrûh bulunduğu anlaşılmışdır. 

YUNAN KRALI'NIN SELANİK'TE ÖLDÜRÜLMESİ

THE MURDER OF THE GREEK KING IN SALONIKA
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Vak‘anın Yunanlılarla buradaki Rum unsuruna dehşetli bir asabiyet ilkâ etmesinden 
dolayı zuhur-ı galeyan tabiî görülse bile suikasdın vuku‘u intişâr eder etmez İslâm unsuruna 
hücûm edilmesi ve nerede fesli görülürse süngülerle kurşunlarla cerh ve katlolunması ve fes-
lerin parçalanıp sokaklara atılması ve bu hâlin ehl-i İslâm'a hücûm için vesile arandığını imâ 
etmesi nasıl sezâvâr-ı teemmül ise fi‘l-i katl ve cerhin muhafaza-i asayişe memur olan Yunan 
jandarma ve polisleri tarafından vuku‘a gelmesi her manasıyla şâyân-ı nazardır. 

Gece mahallâtı muhafaza için devriyeye çıkan ve hiss-i intikam ile meşbû‘ olduğu fi‘l-
leriyle taayyün eden bu vesâit-i inzibâtiyeye unsur-ı İslâm ba‘d-ezîn nasıl emniyet edebilsin. 
Katilin bir Rum olduğu yarım saat içinde her tarafca anlaşıldığı hâlde katl ve cerh-i unsur-ı 
İslâm şenâati epeyce müddet daha devam etmişdir.

Bir unsura mensub olan ferdin ef‘âlinden dolayı umumunun ma‘rûz-ı hücûm olması 
gibi nâ-şize bir muamele-i vâkı‘anın dehşetine ve galeyanın şiddete hamlolunacaksa katil 
Rum oldukdan sonra Rum unsurundan hiç birine ufak bir muamele edilmemesi nasıl tavsiye 
olunur. Görülen işidilen bazı evzâ‘ ve harekât unsur-ı İslâma karşı hiss-i intikam hiss-i nefret 
mevcud olduğunu göstermekde idi. Vukuât-ı ahîre ise bu zannı te’yid etdiğinden Bâbıâlice 
teşebbüsât-ı lâzımeye ibtidâr olunması menût-ı re’y-i sâmî-i nezâret-penâhîleridir.

Cemiyet-i İslâmiyye tarafından Müftü Efendi ile Osman Âdil Bey hükûmete azîmetle 
ağırca şikâyetde bulunmaları üzerine memurîn-i Yunaniyye tarafından beyân-ı teessüf olun-
muş ise de fâillerin takib ve tecziyesine aid söz söylenilmemişdir. Bu bâbda bir mazbata tan-
zimiyle Hükûmet-i Yunaniyye'ye verilmesini ve bir suretinin dahi huzur-ı sâmîlerine takdim 
olunmak üzere bendenize getirilmesini Müftü Efendi'ye tebliğ etdim.

Maktûllerden birinin ailesi hükûmete müracaatla katilin bulunmasını istid‘â etdiği hâl-
de hükûmetin katili aramağa vakti yokdur. "Sen bul getir de mahkemeye verelim" cevabını 
almışdır. Musevîlerin ekseri fesleri çıkarıp şapka kullanmağa mecbur oldular. Osmanlılık'ı 
irâe eden feslerin bu derece ma‘rûz-ı hakaret olması burada pek fena bir te’sir husûle getirdi-
ğini tekrar arz eylerim.

Evvelki gün cemaat-i İslâmiyyeye bir Yunan memuru gelerek hükûmet tarafından Müf-
tü Efendi'ye beyân-ı teessüf etmiş ve Müftü Efendi dahi ağırca şikâyetlerde bulunmuşdur. 
Müftü Efendi bu muamelenin galeyandan mütevellid olduğunu ve hükûmetin teessüf etdiği-
ni Yeni Asır gazetesiyle neşretdireceğini söyleyerek gelen memur muvâfakat eylediği hâlde 
sansür verilen varakayı derc etdirmemişdir. Yunanlılar vak‘anın şuyû‘undan fevkalâde ihrâz 
etmekde ve tefevvühünü dahi men‘ etmektedirler.

HR. SYS, 2015/1_231-233
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7-8 Nisan / April 1912

Başkumandan Vekili Ahmet İzzet Paşa'nın, savaş cephelerindeki durum ve donanmanın 
Bozcaada civarındaki harekâtı ile ilgili padişaha arzettiği rapor

The report of the Vice‑Commander‑in‑Chief Ahmet İzzet Pasha presented to the Sultan 
about the situations of the fronts and the operations of the Navy around Tenedos

Telgrafnâme
Dersaâdet
Kumandanlık Dairesi
25 Mart [1]329

Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitâbet-i Celîlesi'ne

Çatalca cihetinde dün nısfü'l-leylden sonra Çanakça ve Kestanelik'in garb sırtlarında 
kıta‘âtımız üzerine düşmanın bazı kıta‘âtı taarruz etmek istemişdir. Daima müteyakkız 
bulunan kıta‘ât-ı mezkûre tarafından mukabele olunarak def‘ edilmişdir. Bugün yalnız sol 
cenâhda Kumburgaz şimâl sırtlarına doğru ilerleyen gönüllü kıta‘âtı tarafından hafif piyade 
muharebesi icra edilmiş cebhenin sair aksâmı sükûnet ile geçmişdir. Dün dahi Mecidiye 
Kruvazörü birkaç torpido ile beraber boğazdan hurûc ederek Bozcaada'nın cenûbundan 
zuhur eden düşman torpidosuna doğru ilerlemişlerse de takrîben on bir bin metre mesafeye 
muvâsalatlarında mezkûr torpidolar süratlerinden bi'l-istifade tebâ‘üd eylemeleri üzerine 
Bozcaada ve İmroz şimâllerini tarassud ederek avdet eylemeleri Donanma Kumandanlığı 
Vekâleti'nden bildirilmişdir. Bolayır civarında sükûnet hüküm-fermâ olduğu ma‘rûzdur.

25-26 Mart [1]329

Başkumandan Vekili  
Ahmed İzzet

MB, 903/90_78

CEPHELERDEKİ DURUM

THE SITUATIONS IN THE FRONTS
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14 Nisan / April 1913

Londra'daki Sefirler Konferansı'na bir teklif veren Fransa Hükümeti'nin, Bulgarların Çatalca'da 
kesin galibiyet alması halinde, uluslararası bir donanmanın İstanbul'a gönderilmesini, barış 
yapılana kadar bu donanmanın İstanbul'un asayişini ve Boğazların güvenliğini sağlamakla 
görevlendirilmesini talep ettiğine dair Paris Sefareti'nden alınan telgraf

The telegram from the Embassy of Paris informing that at the Conference of the 
Ambassadors in London, the French Government proposed that in case of a Bulgarian 
victory in Çatalca, an international fleet to be sent to Istanbul in order to maintain the 
order in Istanbul and the safety of the Straits until a peace agreement was signed

Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi
Tarih: 1 Nisan [1]329

Şifre
Müsta‘celdir

Başkumandanlık Vekâleti'ne

Paris Sefâret-i Seniyyesi'nden bugün alınan telgrafnâme sureti berây-ı malumât zîren 
naklen tebliğ olunur.

Suret

Umûr-ı Siyasiye müdürü, Fransa Hükûmeti Dersaâdet önünde Bulgar ordusunun bir 
muvaffakiyet-i kat‘iyesi takdirinde Rusya tarafından vuku bulabilecek müteferrik bir hareketi 
nazar-ı teemmüle alarak Londra Süferâ Konferansı'nın evvelki günkü ictimâ‘ında beyne'l-
milelmilel bir donanmanın Çanakkale, Tekfurdağı ve Dersaâdet'e gönderilmesini teklif 
etdiğini şimdi bendenize söyledi. İşbu donanmanın vazifesi evvelâ; Dersaâdet'de sükûn ve 
asayişi idâme etmek, sâniyen; Gelibolu şibh-i cezîresiyle Marmara'nın sahil-i şimâlisinde ve 
Boğaziçi'nde harekât-ı harbiyeye mâni olmak, sâlisen; Boğazlarda serbestî-i seyr-i sefâini 
te’min etmek olacak ve ancak akd-i sulhü müteâkib oralardan tebâ‘üd edecek imiş. Rusya 
sefiri ictimâda hükûmet-i metbû‘asının bu teklife muvâfakat etdiğini bildirmiş, Sir Edward 
Grey cevabını başvekilin fikrini istimzâcdan sonraya ta‘lîk etmiş ve diğer üç sefir hükûmet-i 
metbû‘alarına i‘tâ-yı malumât eylemek lüzumunu dermiyân etmişlerdir. Umûr-ı Siyasiye 
müdürü, Düvel-i Muazzama'nın işbu teklife muvâfakat edeceklerinden emindir. İtalya sefiri, 
işbu tedbirin tervîcini hükûmet-i metbû‘asına ekîden tavsiye edeceğini Mösyö Pichon'a vaad 
etmişdir. 
A. MKT. MHM, 744/7

İSTANBUL'A ULUSLARARASI BİR DONANMA GÖNDERİLMESİ

SENDING AN INTERNATIONAL FLEET TO ISTANBUL
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24 Nisan / April 1913

Çatalca'da Bulgar ordusu ile yapılan ateşkesin aynı şartlar altında 24 Nisan‑4 Mayıs 1913 
tarihleri arasında geçerli olmak üzere uzatıldığı; erzakı tükenen İşkodra'nın, içinde bulunan 
Osmanlı askerlerinin silahlarıyla beraber Arnavutluk limanlarına serbestçe gitmeleri şartıyla 
Karadağ ordusuna teslim edildiği

The ceasefire made with the Bulgarian Army in Çatalca was extended from 24 April to 
4 May under the same situations; Shkoder ran out of provisions and was yielded to the 
Montenegrin Army on the condition that the armed Ottoman soldiers there could go to 
the Albanian ports freely

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Kalemi 
Hususî

Karargâh-ı Umumî'den Erkân-ı Harbiye Mirlivâsı Ziya Paşa ile Bulgar Birinci Livâ 
Kumandanı General Popof beyninde bugün Çatalca hattı üzerinde vuku bulan mülâkâtda 
iki ordu beyninde takarrür eden tatil-i muhâsamâtın şerâit-i sâbıka dahilinde olarak mâh-ı 
hâl-i Rûmî'nin on birinci günü öğle vaktinden Nisan'ın yirmi birinci günü öğle vaktine kadar 
temdîdine karar verilmiş olduğundan ona göre icab eden kumandanlıklara tebligât-ı lâzıme 
ifa kılınmış olduğunun atebe-i ulyâ-yı mülûkâneye arz ve iblâğı siyâkında tezkire-i senâverî 
terkîm kılındı efendim.

16-17 Cemâziyelevvel [1]331 ve 10-11 Nisan [1]329
Sadrıazam ve Harbiye Nâzırı  

Mahmud Şevket
***

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Kalemi 
Hususî

İşkodra'nın suret-i teslimi hakkında mevki‘-i mezkûr kumandanlığından vârid olan 
telgrafnâmeyi hâkî resmî raporun suret-i mahrecesi leffen savb-ı atûfîlerine tesyîr kılınmış 
olmakla atebe-i ulyâ-yı cenâb-ı mülûkâneye arz ve ilâ buyurulması siyâkında tezkire-i 
senâverî terkîm kılındı efendim.

17 Cemâziyelevvel [1]331 ve 11 Nisan [1]329
Harbiye Nâzırı  

Mahmud Şevket

***

BULGARLARLA ATEŞKES VE İŞKODRA'NIN DÜŞMESİ

THE ARMISTICE WITH THE BULGARIA AND THE FALL OF SHKODER
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Harbiye Nezâreti
Tahrirât Kalemi 
Hususî

Rapor

İşkodra'da erzakın tükenmesinden dolayı istihkâmâtı tahliyeye ve kalenin bazı 
şerâit tahtında olarak Karadağ ordusu başkumandanına teslimine mecburiyet hâsıl olduğu 
ve nizâmiye ve redîf ve müstahfaz kıta‘âtıyla seri ateşli sahra ve cebel toplarını kâffe-i 
mühimmât ile beraber olarak Şingin ve Tiran cihetlerine hareket etmek üzere bulunduğu 
İşkodra Kumandanı Esad Paşa'dan Çetine tarîkıyla alınan telgrafnâmede iş‘âr olunmuşdur.

MB, 903/90_103-105
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Karadağ'la yapılan antlaşma gereği İşkodra Kalesi'ni teslim ederek 
silahlı olarak şehri tahliye eden Osmanlı askerleri

Karadağ askerlerinin İşkodra'ya girişi Karadağ Prensi Danilo ve maiyetindeki subayların 
İşkodra'ya girişi
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27 Nisan / April 1913

Paris'te toplanan Maliye Konferansı'na katılan Osmanlı delegelerine, düyun‑ı umumiyeden 
Balkan Devletlerinin hissesine düşen miktarın belirlenmesi ve savaş tazminatı taleplerinin 
kabul edilmemesi hususlarında verilen talimat

The introductions given to the Ottoman delegates attending the Finance Conference in 
Paris about the determination of the Balkan states’ share of the public debts and refusal of 
the Balkanians’ demands for war compensation

Bâb-ı Âlî 
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
194

Gayet mahremdir

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Paris'de in‘ikâd edecek Maliye Konferansı'nda bulunacak murahhaslarımız tarafından 
Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne verilen müzekkire ve nezâret-i müşârunileyhânın tezkiresi Mec-
lis-i Vükelâ'da lede'l-mütâlaa suret-i iş‘ârâ ve ifade-i vâkı‘aya nazaran düyûn-ı umumiye-i 
Osmaniyye'den Balkan Hükûmât-ı Müttefikası'na isabet edecek mikdarın ifrâzı hususunda 
Muharrem Kararnâmesi ve mukâvelât-ı saire ile Rumeli vâridâtından karşılık tahsis edil-
miş olan düyûn hakkında rehin esasının ve mukabilinde rehn-i mu‘ayyen bulunmayan düyûn 
ile düyûn-ı gayr-ı muntazama için de hisse-i nisbiye esasının iltizâm ve müdâfaası gerek 
Düyûn-ı Umumiye İdaresi'nce gerek nezâret-i müşârunileyhâca gerek erbâb-ı ihtisasca ter-
cih edilmekde olmasıyla bu suret meclisce dahi tasvîb olunup tazminât-ı harbiye meselesine 
gelince Bâbıâli devletlere vuku bulan tebligâtında tazminât i‘tâsını kabul etmeyip devletler 
de bunu tasdik ve te’yid etmiş olduklarından Maliye Konferansı'nda bulunacak murahhas-
larımızın da bu nokta-i nazarı şiddetle müdâfaa etmeleri lâzım geleceği tezekkür edilmiş ve 
murahhaslarımıza bu yolda talimât i‘tâsı nezâret-i müşârunileyhâya cevaben yazılmış olduğu 
beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.

20 Cemâziyelevvel 1331 / 14 Nisan 1329

Sadrıazam  
Mahmud Şevket

HR. SYS, 1990/7_105

DÜYÛN-I UMUMİYE'DEN BALKAN DEVLETLERİNE DÜŞECEK PAY

THE SHARE OF BALKAN STATES IN THE PUBLIC DEBTS
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29 Nisan / April 1913

Fransa'nın teklifi ile Paris'te toplanacak Maliye Konferansı'nda, düyun‑ı umumiyeden 
Balkan Devletlerine düşen hisse, Osmanlı Devleti'nden imtiyaz alıp Rumeli'de faaliyet 
gösteren şirketlerin durumu, savaş tazminatı meselelerinin görüşüleceğine dair Paris 
Sefiri Rıfat Paşa'dan alınan telgraf

The telegram from Rıfat Pasha, the Ambassador of Paris informing that at the Finance 
Conference to be held in Paris, on the request of France, the Balkan states’ share of 
the public debts, the situations of the companies privileged in the Ottoman country but 
situated in Rumelia and the demands of war compensation would be negotiated

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus 

Paris Sefiri Rifat Paşa hazretlerinden vârid olan 29 Nisan [1]913 tarihli 
telgrafnâmenin tercümesidir

Fransa Hükûmeti tarafından teklif edilip Düvel-i Muazzamaca kabul olunan Paris Ma-
liye Komisyonu programı ber-vech-i âtîdir:

Evvelâ, Düyûn-ı Osmaniyye'den Balkan Hükûmetlerine aldıkları araziye nazaran teret-
tüb etmesi lâzım gelen hissenin tayini,

Sâniyen, bu suretle Balkan Hükûmetleri tarafından deruhde edilecek olan taahhüdâtın 
tamamî-i ifası zımnında icab eden te’minat ve cihet-i maliyeye aid bi'l-cümle ahkâmın tayini, 

Sâlisen, terk edilen arazi dahilinde imtiyâz veyahud konturat sahibi olan eşhâs veya 
şirketlere karşı Balkan Hükûmâtı’nın ne gibi şerâitle Devlet-i Aliyye'nin makamına kâim 
olacaklarının tayini,

Râbi‘an, Balkan Hükûmetlerinin harekât-ı harbiye dolayısıyla dermiyân etmeyi muk-
tezî addedecekleri ta‘vîzât-ı nakdiye taleblerinin tedkiki.

HR. SYS, 1990/7_5

PARİS'TE TOPLANACAK MALİYE KONFERANSI

THE FINANCE CONFERENCE TO BE HELD IN PARIS
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30 Nisan / April 1913

Selanik'te bulunan Bulgar askerlerinin muhtemel Bulgar‑Yunan çatışmasında esir 
düşmemek için şehri terk ettiklerine, Rumeli vilayetlerinden İstanbul'a gitmek üzere şehre 
gelen muhacir ve esir Osmanlı askerlerinin durumuna ve Yunanlıların şehirde nüfus sayımı 
yapacaklarına dair Selanik Valisi Nazım Paşa'nın raporu

The Governor of Salonika Nazım Pasha’s report informing that the Bulgarian soldiers in 
Salonika had left the city in order not to be captured in a probable battle between the 
Bulgarian and the Greek, about the situations of the refugees and the Ottoman captives 
who had come to Salonika from Rumelian cities in order to go to Istanbul and that the 
Greek would conduct census in the city

Yirmi ikinci rapordur.

Şehirde vukuât olmamışdır. Rumların paskalyada silah atmaları Yunanlılar tarafından 

şiddetle men‘ olunduğu hâlde Bulgar askerleri ısgâ etmeyip silah atdıkları misillü Rumlar da 

memnû‘iyete itiraz ederek birçok silah atmışlardır. Atılan silahlardan güya kazâen bir Müslim 

maktûl ve iki Musevî mecrûh olmuşdur. Şâd-mânî kurşunlarından Rumlar masûn kalıp da 

İslâmlarla Musevîlerin hedef olmaları sezâvâr-ı teemmüldür*[**]. 

Priştineli Hasan Bey bir hafta evvel Selanik'e gelmiştir. Ailesini Dersaâdet'e gönder-

mek için geldiği ve kendisinin de Avrupa'ya gideceği rivayet olunuyor.

Dünkü gün cülûs-ı hümâyûn-ı Padişahî yevm-i mes‘ûdu olmak hasebiyle konsoloslar 

nezd-i çâkerâneme gelerek ifa-yı resm-i tebrik etmişlerdir. Fransız konsolosu esna-yı musâ-

hebede; "Ne olacağını henüz kimse bilmez. Her ne söylenirse doğru değildir, gazetelerin 
tahminâtıdır." demişdir. Manastır ve Üsküb eşraf ve ahalisinden birçokları Selanik'e gelerek 

Dersaâdet'e gitmektedir. Bunların ekseri çiftliklerini ziraatlerini bırakarak azîmet eylemekde 

olup halbuki Sırblıların şu günlerde İslâmlara muâvenet etdikleri ve hüsn-i muamele eyledik-

leri muhakkak olmasına göre ahali ile çiftlik sahiplerinin infikâklerine bir sebeb bulunamıyor.

Selanik Vilâyeti dahilinde olup Bulgarların taht-ı işgalinde bulunan mahallerdeki mah-

sûlât-ı zer‘iyyenin Bulgar Hükûmeti tarafından müzâyedeye verildiği anlaşılması üzerine bu-

rada bulunan çiftlik sahipleri Selanik'deki Bulgar kumandanına müracaat etdikleri gibi evvel 

emirde Bulgar başvekiline ve ahîren Kral Ferdinand'a telgraf keşîde etmişlerdir.

SELANİK'TEKİ MUHACİR VE ESİR OSMANLI 
ASKERLERİNİN DURUMU

THE SITUATION OF THE OTTOMAN REFUGEES 
AND CAPTIVES IN SALONIKA
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Dün alınan malumâta nazaran sahibi olan mezrû‘âtın müzâyedesinden sarf-ı nazar 

olunması Sofya'dan buradaki kumandana iş‘âr olunmuş imiş.

Selanik ve mülhakâtında az çok kendilerine münasib iş bulmak mümkün olduğu hâlde 

odacılar, mübâşirler, orman bekçileri dahi maaş veya memuriyet takib etmek üzere Dersaâ-

det'e gitmekde oldukları gibi yerli olup geçineceği bulunan bazı ufak memurlar da azîmet 

etmektedir. Bunlar hakkında hâl ve âtîde olunacak muamele takarrür etse ümid arkasında 

koşmakdan ferâğat edecekleri derkârdır.

Sırblıların ruhsat verdikleri üserâ-yı Osmaniyye bir yandan Selanik'e gelmektedir. 

Bunlar pek perişan bir hâlde sokaklarda gezmekde ve şurada burada yatmaktadır. Dünkü gün 

bunlardan bir cemm-i gafîr bulunduğum hâneye gelerek Edirneli olduklarını ve memleketle-

rine gönderilmelerini söylediler. Mısır'dan gelecek vapura irkâb edilecekleri beyân olunarak 

gitdiler. Kavalalı olanlardan dahi birkaçı müracaat eyledi. Bunların mahallerine i‘zâmı im-

kânı aranmaktadır. Bunlardan bazıları memleketlerine gitmekde olup birkaç günden beri de 

arkası gelmişdir. 

Müftü efendi nezd-i acizâneme gelerek evvelki gün Yunan Hükûmeti tarafından Bele-

diye Reisi Osman Bey'in hânesine gönderildiğini ve Yunanlılar tarafından verilmesi mukarrer 

olan maaşı kabul etmesi teklif olunmuş ise de Müftü efendi "Ben devletden maaş almakda 
olduğumdan başka tarafdan maaş alamam." cevabında bulunduğunu ve mülhakâtda bulunan 

müftülerin kaç kuruş maaşları olduğuna dair bir defter vermesi teklifine dahi "öyle defter 
veremem, her yerde müftülerin maaşları Devlet-i Osmaniyyece te’min edilmişdir." cevabını 

verdiğini ifade etmiştir.

15 Nisan [1]329

Bugün alınan bir habere nazaran Selanik'den sevk olunmakda oldukları bâlâda arz olu-

nan Bulgar askerinin iş‘âr-ı ahîre kadar hareket etmemeleri Sofya'dan buradaki kumandana 

iş‘âr olunmuş ve asker de hareket etmemişdir.

Yunanlılar şehr-i hâlin yirmi sekizinci günü Selanik şehrinde tahrir-i nüfus icra edecek-

lerdir. Dava vekillerini, tabibleri, mekteb muallimlerini celb ile Selanik'de şehri kırk mıntı-

kaya bi't-taksim her mıntıkaya kırk kişi tayin olunacağını ve tahrir-i nüfusun bir günde ikmâl 

edileceğini ve dava vekilleriyle tabiblerin ve muallimlerin kendi mahallerine karîb olan mın-

tıkalarda tahrir-i nüfusa muâvenete mecbur olduklarını beyân etmişlerdir. 
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Ahali-i İslâmiyye'den dahi tahrir-i nüfus icra etmek üzere iki yüz kırk kişi taleb olun-

duğunu ve bunların defterini yaparak Yunanlılara vermeğe mecbur kaldığını Müftü efendi 

ifade eylemişdir.

17 Nisan [1]329

* Harbiye Nezâreti'ne: Selanik'de bulunan Bulgar askeri bir yandan gitmekde ise de 

nereye sevk olundukları anlaşılamamışdır. Rivayete nazaran Yunanlılarla Bulgarların müsâ-

demeleri mukarrer olduğundan Selanik'de Yunanlılar tarafından esir edilmemeleri için Bul-

garlar umumen Selanik'den çıkarılmakda imiş.

Yunanlılar bilumum kuvvetlerini Lankaza ve Nekrita taraflarına ve Selanik'in hâkim 

tepelerine ta‘biye etdiler. Selanik'de pek az askerleri kalmışdır.

[**]Hariciye Nezâreti'ne: Görice ve Kolonya'dan bir hey’et Selanik'e geldi. Bunlar 

Göriceli Mahmud Bey'le Görice Mekteb-i İbtidâi muallimlerinden Hafız Rıza Efendi'den ve 

Kolonyalı Mustafa ve Abdullah Beylerden ve altı Rumdan ibaretdir. Ellerinde öteden beri 

Yunan idaresini istemekde [ve] beklemekde olduklarına dair evrak olduğu hâlde bi'l-cümle 

konsoloslara müracaat etdiler ve Yunan idaresinde kalmalarına muâvenet edilmesini istirhâm 

etdiler. 

Almanya konsolosu böyle şeyler vazifesi olmadığını beyân ile ifadelerini dahi dinle-

memiş ve İngiliz konsolosu birinci müracaatlarında kabul etmemiş ve ikinci defa azîmetle-

rinde dahi bir gûne va’dde bulunmamışdır. Mevsûkan istihbâr olunduğuna nazaran Rusya 

konsolosu Arnavud İslâmlarının sarıklısı olan Hafız Rıza Efendi'ye; "siz okumak yazmak bilir 
misiniz?" sualinde bulunmuş ve sair konsoloslar da hüsn-i kabul göstermemişlerdir.

Bundan evvelki raporda arz olunduğu vechile bunların ellerindeki evrak Yunanlıların 

yeni mühür vererek her tarafdan aldıkları eski mühürler basılmış şeyler olacakdır.

DH. SYS, 112-23/55-8_5
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5 Mayıs / May 1913

Osmanlı Devleti ile Balkan Devletleri arasında Londra'da yapılacak barış görüşmelerine, 
sabık Berlin Sefiri Osman Nizami Paşa'nın birinci, Nafia Nazırı Besarya Efendi'nin ikinci ve 
Bâbıâli Hukuk Müşavirliği'nden Reşid Bey'in üçüncü delege olarak tayin edildiklerini içeren 
kararnamenin padişah tarafından onaylandığı

The Sultan approved the pronunciamento notifying that Osman Nizami Pasha the former 
Ambassador of Berlin was appointed as the first delegate, Beserya Efendi, the Minister 
of Public Works and Reshid Bey from Babıali Legal Consultancy as the second and third 
delegates for the peace negotiations to be held in London between the Ottoman Empire 
and the Balkan states

Bâb-ı Âlî 
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi 
227

Müsta‘cel

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri

Devlet-i Osmaniyye ile Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Hükûmetleri 
beyninde akdolunacak şerâit-i sulhiyenin hükûmât-ı mezkûre murahhaslarıyla Londra'da 
müzâkere ve imzası için taraf-ı Saltanat-ı Seniyyemizden Berlin Sefir-i sâbıkı Osman 
Nizâmi Paşa'nın birinci ve Nâfia Nâzırı Besarya Efendi hazretlerinin ikinci ve Bâbıâli Hukuk 
Müşavirlerinden Reşid Beyefendi'nin üçüncü murahhas tayinleri hakkında tanzim ve takdim 
olunan irâde-i seniyye lâyihası imza-yı hümâyûn-ı cenâb-ı Padişahî ile tasdik buyurularak 
suret-i musaddakası leffen isrâ olunmakla iktizâsının serî‘an ifasına himmet buyurulması 
siyâkında tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.

28 Cemâziyelevvel [1]331 / 22 Nisan [1]329

Sadrıazam  
Mahmud Şevket

***

LONDRA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

THE PEACE NEGOTIATIONS OF LONDON
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Bâb-ı Âlî 
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi 

İrâde-i Seniyye suretidir

Devlet-i Osmaniyyemizle Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Hükûmetleri 
beyninde akdolunacak şerâit-i sulhiyenin hükûmât-ı mezkûre murahhaslarıyla Londra'da 
müzâkere ve imzası için taraf-ı Saltanat-ı Seniyyemizden Berlin Sefir-i Kebîr-i Sâbıkı Osman 
Nizâmi Paşa'nın birinci ve Nâfia Nâzırımız Besarya Efendi'nin ikinci ve Bâbıâli Hukuk 
Müşavirliği'nden Reşid Bey'in üçüncü murahhas tayinleri tensîb edilmişdir. 

Bu irâde-i seniyyemizin icrasına Sadâret memurdur. 

28 Cemâziyelevvel [1]331 / 22 Nisan [1]329

Mehmed Reşad Sadrıazam  
Mahmud Şevket

Aslına mutâbıkdır
[Mühür]

HR. SYS, 1991/4_31, 32
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7 Mayıs / May 1913

Paris'te toplanacak Maliye Konferansı'na katılacak Osmanlı delegasyonuna, 
devletlerarası hukuk meselelerinde uzman olan Mösyö Roken'in danışman sıfatıyla 
katılmasının uygun görüldüğüne dair

It was decided that Mister. Roken, who was an expert of international legal issues, would 
join the Ottoman delegation as a consultant to attend the Finance Conference in Paris

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti 
İstişare Odası
31616, 31618, 31644

Cenevre Başşehbenderliği'nden vürûd edip havale buyurulan 30 Nisan ve 1, 3 Mayıs 
1913 tarihli üç kıt‘a telgrafnâme mütâlaa olundu.

Mesâil-i maliyeyi ve bilhassa düyûn-ı umumiyeye müte‘allik olan mevâddı li-ecli't-ted-
kik Paris'de in‘ikâd edecek maliye komisyonunun hukuk-ı düvel mesâilinde ihtisas-ı tâmmı 
malum ve Lahey Mahkeme-i Hakemiyesi'nde Rusya tazminât-ı şahsiyesi davası münasebe-
tiyle şâyân-ı takdir hidemâtı mesbûk olan Mösyö Roken'in Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniy-
ye'ye terfîki nezâret-i celîlece teemmül ve Cenevre Şehbenderliği vesâtatıyla müşârunileyh 
ile muhabere edilerek muvâfakatı istihsâl edilmesi üzerine mârru'z-zikr şehbenderliğin 3 Ma-
yıs tarihli telgrafnâmesinde Mösyö Roken'in talimâta intizâr etmekde olduğu iş‘âr edilmişdir.

Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniyye'nin de re’yi ba‘de'l-istihsâl Cenevre Şehbenderliği'ne 
hey’et-i mezkûrenin 10 Mayıs 1913 tarihinde azîmet edeceği ve Mösyö Roken'in dahi hey’e-
tin Paris'e muvâsalatı esnasında şehr-i mezkûrda bulunması lüzumu bugün telgrafnâme-i 
nezâret-penâhî ile ilâm olundu.

Maliye Komisyonu'nun ne kadar devam edeceği ve ne derece sa‘y ve ictihâdı mûcib 
olacağı malum olmamasından dolayı Mösyö Roken ücretini tayin edememiş olması itibarıyla 
masârıfına mukabil ve ücretine mahsûben kendisine beş bin frank tahsisât i‘tâsı münasib 
görülmektedir.

Mârru'z-zikr telgrafnâmede Cenevre Şehbenderliği'ne meblağ-ı mebhûsün irsâline mü-
teferri‘ muamele derdest olduğunun muallim-i müşârunileyhe tebliği lüzumu da ilâve edilmiş 
olduğundan tahsisât-ı mezkûrenin Paris Sefâreti'ne irsâli için Maliye Nezâretince muamele-i 
mukteziye ifası zımnında makam-ı sâmî-i Sadâret-i uzmâya tezkire-i aliyye ıstârı menût-ı 
irâde-i aliyye-i nezâret-penâhîleridir.

24 Nisan 1329
Bâbıâli Hukuk Müşaviri  

[İmza]
HR. SYS, 1991/2_9

MALİYE KONFERANSI'NA OSMANLI ADINA BİR 
HUKUK DANIŞMANININ KATILMASI

PARTICIPATION OF A LEGAL ADVISOR IN THE FINANCE 
CONFERENCE ON BEHALF OF THE OTTOMANS
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10 Mayıs / May 1913

Arnavutluk limanlarında toplanan Garp Ordusu'na mensup kırk bin askerin Osmanlı 
sahillerine nakli için gemi tedarik edilmesi, yolculuğun güvenliği için gerekli önlemlerin 
alınması hakkındaki talebin Harbiye Nezareti'nden Sadaret'e bildirildiğine dair

It was notified to the Prime Ministry from the Ministry of Defense that ships needed to 
be provided in order to transport 40.000 soldiers of the Western Army who gathered at 
the Albanian ports to the Ottoman coasts and necessary measures needed to be taken 
for the safety of the passengers

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti 
Şifre Kalemi
1279

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 3 Mayıs [1]913 tarihiyle Viyana Sefiri Hilmi Paşa 
Hazretlerinden vârid olan 251 numaralı telgrafnâmenin hallidir

İki yüz otuz sekiz numaralı cevaba zeyldir:
Arnavudluk'daki askerimizin tesrî‘an nakli için Hariciye nâzırı nezdinde tecdîd-i teşeb-

büsât etdim. Beyne'd-düvel henüz muhabere cereyân etdiği ve Dersaâdet süferâsına talimât 
verildiğini beyân ile beraber askerin hangi vapurlarla naklolunacağı sual olunduğu, kırk bin 
kişilik bir kuvvetin esliha ve ahmâliyle birlikde nakline kendi vesâitimiz kâfî olmadığından 
nakil meselesi takarrür etdiği anda ecnebi kumpanyalarından da vapur istîcâr edeceğimiz 
ve bu meselenin beyne'd-düvel temdîd-i müzâkeresine mahal olmayıp çünkü Arnavudluk'a 
yeniden asker i‘zâmını değil orada bulunan askerin başka mahalle naklini taleb etmekde ol-
duğumuz ve askerimizi çekmek için devletlerin müsaadesine kaideten ihtiyac olmadığı ve 
müracaatımız esna-yı nakilde Yunan donanmasının taarruzda bulunmaması keyfiyeti devlet-
lerce te’min edilmesinden ibaret bulunduğu ve şâyed bugünlerde nakline teşebbüs olunmaz-
sa yeniden erzak yetişdirmeye mecbur olacağımız ve erzak gönderilmediği takdirde sevk-i 
zaruretle askerin ahaliden erzak almakda muztar kalacağını söyledim. İfadât-ı vâkı‘a nazar-ı 
dikkati celb etdiğinden Yunanistan nezdinde teşebbüsât-ı serî‘ada bulunacağını beyân ve 
Marki Pallavicini'nin Dersaâdet'de cereyân eden müzâkere üzerine gönderdiği telgrafların 
meâli hikâye olundukdan sonra Esad Paşa'ya verilen emrin vâsıl olup olmadığı ve emri ısgâ 
etmediği suretde ne yapılacağı istifsâr olunduğu ve Esad Paşa'ya verilen emir doğru keşîde 
edilmiş olacağından malumâtım yokdur. Fakat farz-ı muhâl olarak ısgâ edilmezse askerin 
asıl kumandası Türk zâbitânın yedinde bulunduğundan Rıza Paşa'nın vereceği emir üzerine 
cümlesi itaate müsâra‘ât ve Rıza Paşa'ya iltihak eder meâlinde cevab verdim. Bu maddeye 
dair Başkumandanlık'dan Rıza Paşa'ya veya Esad Paşa'ya yazılacak şifreler sefârete keşîde 
olunursa Avusturya Hariciye Nezâreti vasıtasıyla ve süratle Avlonya'da Selahaddin Bey'e îsâl 
etdirilmek me’mûldür. 

***

GARP ORDUSU'NUN ARNAVUTLUK'TAN NAKLİ

THE TRANSPORTATION OF THE WESTERN ARMY FROM ALBANIA
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Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti 
Kalem-i Mahsus
32088/199
24 Nisan [1]329

Sadâret'e

Arnavudluk'da bulunan asâkir-i Osmaniyye'nin iadeten nakline Yunanistan Hükûme-
tince mümânaat edilmeyeceği İngiltere baştercümanı tarafından sefâret nâmına tebliğ edilmiş 
olduğunun arzına ibtidâr kılındı. 

***

Harbiye Nezâreti 
Karargâh Şube: 3
230

Gayet müsta‘celdir

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Garb Ordusu'nun Avlonya ve Draç'dan nakli için tertib olunan vapurların esâmîsiyle 
bunların buradan tarih-i hareketlerini mübeyyin bir cedvel leffen takdim kılınmışdır. Nak-
liyâta tahsis olunacak vapurların şirket vapurları olması hakkında devletlerce gösterilen lü-
zum üzerine Seyr-i Sefâin İdaresi vapurlarının nasıl telakki olunacağı malum olamadığından 
idare-i mezkûreye mensub Karadeniz, Akdeniz, Gülcemal, Marmara vapurları mümkün mer-
tebe sonraya bırakılmışdır. Maamâfih mezkûr vapurların mevcudların en büyük ve en iyisi 
olduğundan bunlardan istifade edilmek lâzımdır. Binâenaleyh âtiyen hiçbir tehlikeye ma‘rûz 
kalmamak için evvel emirde seyr-i sefâin vapurları hakkında devletlerin muvâfakatlarının 
istihsâli lâzımeden görülmekdedir. Vapurlar buradan doğruca Avlonya ve Draç'a hareket ve 
oradan alacakları efrâddan 3000 kadarını Beyrut'a, aksâm-ı sairesini İzmir ile İstanbul ve 
Karadeniz iskelelerine çıkaracaklardır. Suret-i hâle nazaran devletler nezdinde teşebbüsât-ı 
lâzıme ifasıyla neticesinin emr ve tebliğ buyurulması ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân 
hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

4 Cemâziyelâhir [1]331 ve 27 Nisan [1]329

Harbiye Nâzırı Nâmına  
Müsteşar  

[İmza]

HR. SYS, 1973/1_29,47,73
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10 Mayıs / May1913

Bulgaristan'la Romanya arasındaki sınır anlaşmazlığı ve Makedonya'da bulunan Ulahların 
kilise ve okul meselesinin Petersburg'ta toplanan konferansta görüşülerek anlaşma yoluna 
girildiğine dair Petersburg Sefareti'nden alınan telgraf

The telegram from the Embassy of Petersburg informing that the boundary conflict between 
Bulgaria and Romania and the school and church issues of the Vlachs in Macedonia was 
negotiated at the conference in Petersburg

Bâb-ı Âlî 
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Petersburg Sefiri Turhan Paşa Hazretleri'nden vârid olan 10 Mayıs [1]913 tarihli 
ve 272 numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

Petersburg Konferansı Bulgaristan-Romanya ihtilâfına nihayet veren vesikayı bugün 
imza etdi. Silistre şehri üç kilometrelik bir daire dahilindeki arazi ile Romanya'ya intikal 
edecekdir. Bulgaristan, şehr-i mezkûr etrafındaki istihkâmâtı hedm edecek ve hudud üzerinde 
istihkâm inşa etmemeyi taahhüd eyleyecekdir. Romanya Hükûmeti altı ay zarfında hicret 
etmek isteyen Bulgarlara tazminât-ı lâzımeyi [i‘tâ] edecekdir. Konferans Bulgaristan'ın 
Makedonya'daki Ulah kilise ve mekteblerinin imtiyâzâtına riâyet edeceği hakkındaki 
beyânâtını sened ittihâz etmişdir. İşbu müessesâta Romanya tarafından tahsisât verilecek ve 
bir Ulah Piskoposluğu te’sis edilecekdir. Konferansın mukarrerâtı ancak muâhede-i sulhiye 
imza edildikden sonra mevki‘-i aleniyete vaz‘ edilecekdir. 

HR. SYS, 1966/2_79

BULGARİSTAN VE ROMANYA ARASINDAKİ SORUNLAR

THE PROBLEMS BETWEEN BULGARIA AND ROMANIA
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15 Mayıs / May 1913

Londra'da süren barış görüşmelerinde esir değişimi, Midye‑Enez sınırı gibi meseleler 
üzerinde Osmanlı heyetinin başkanı Osman Nizami Paşa'nın İngiliz Dışişleri Bakanı Grey'le 
yaptığı görüşmelere dair

The meeting of the head of the Ottoman delegates Osman Nizami Pasha with Mister 
Grey, the English Minister of Foreign Affairs about the captive exchanges and Midye‑Enez 
border during the negotiations in London

Bâb-ı Âlî
Daire-i Hariciye
Kalem-i Mahsus

Londra'da Hey’et-i Murahhasa Reisi Osman Nizâmi Paşa Hazretleri'nden vârid olan 
15 Mayıs [1]913 tarihli ve 2 numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

Bugün Sir Edvard Grey'i ziyaret ile talimât-ı nezâret-penâhîlerine tevfîkan nazar-ı dikkate 
alınacak nukât-ı muhtelifeyi izah eyledik. Müşârunileyh nukât-ı mezkûreden bazılarını mesela 
mübâdele-i üserâ ve terhis-i asâkir gibi mesâili doğrudan doğruya müttefiklerle beynimizde 
hâl ve fasl edilebileceğini zannetmekde olduğunu ifade ve lâkin Midye-İnöz hududu hakkında 
tafsilâta girişmemekliğimizi tavsiye etmekdedir. Bu hususda müşârunileyh ber-vech-i âtî 
idare-i lisan eylemişdir. Zira bu hâlde Bulgarların da beyne'l-milelmilel komisyonun havfıyla 
hududun suret-i kat‘iyede Londra'da tayinini taleb eylemeleri tehlikesi meydana çıkabilir ki 
bu suret menâfi‘inize münâfidir. Sir Edvard Grey Devlet-i Aliyye'ye rücû‘ edecek arazinin 
tahliyesi ile tekrar bir hareket-i tecavüziye vuku‘u ihtimalini bertaraf etmek için asâkirin geri 
çekilmesi meselesinin tayini lüzumunu tasdik ediyor. Bu bâbda Bulgarlarla da kesb-i itilaf 
etmek kolay olacağını zanneyliyor. Hariciye nâzırı bi'l-cümle murahhasların gelecek hafta 
ibtidâsında burada bulunacaklarını ümid etdiğini beyân ve hey’et-i murahhasanın ictimâ‘ını 
tacîle sarf-ı makderet eyleyeceğini va‘d etdi.

HR. SYS, 1991/5_9

LONDRA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN DEVAMI

CONTINUATION OF THE PEACE NEGOTIATIONS IN LONDON
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15 Mayıs / May 1913

Savaştan önce Balkanlarda statükonun bozulmayacağı kararı alınmışken, Balkan 
Hükümetlerinin savaşta işgal ettikleri araziden başka, bir de savaş tazminatı talep 
ettikleri, bu talebin yok sayılması için siyasî çevrelerde girişimde bulunulmasının Lahey 
Sefareti'nden talep edildiğine dair

Although the continuation of the status quo in Balkans had been decided before the 
war, the Balkan governments demanded war compensation in addition the land they had 
invaded during the war; the Embassy of Hague was demanded to attempt within the 
political environments in order to prevent such acquisitions

Bâb-ı Âlî 
Hukuk Müşavirliği
Numara: 31675
Tarih: 2 Mayıs [1]329 
3572/155

Hulâsa: Muharebe-i hâzıra hakkında Londra ve 
Paris Konferanslarında dermiyân olunması icab eden 
bazı hususata dair Lahey Sefâret-i Seniyyesi tahrirâtı

Kable'l-harb Berlin Muâhedenâmesi'ne vaz‘-ı imza eden Düvel-i Muazzama'nın muâ-
hede-i mezkûrenin yirmi üçüncü maddesinin mevki‘-i icraya vaz‘ını taleb etmiş olduklarına 
ve Balkan Harbi'nin arazice statükoyu tağyîr etmeyeceklerini beyân eylediklerine ve Balkan 
Hükûmâtı da madde-i mezkûrenin mevki‘-i icraya vaz‘ı ve Makedonya'da bulunan akvâmın 
mazhar-ı serbestî olmasını iddia etdikleri hâlde el-yevm emsal-i adîde-i tarihiyeye rağmen 
işgal etdikleri araziden mâadâ tazminât-ı harbiye de taleb eylediklerine ve Bâbıâli'nin Avru-
pa'nın nısfet ve adaletine müracaatla metâlib-i keyfiye-i mezkûrenin izâle etdirilmesine dair 
Lahey Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olup havale buyurulan 3572/155 numaralı ve 5 Mayıs 
1913 tarihli melfûf tahrirât mütâlaa olundu. Sefâret-i müşârunileyhânın 1 Mayıs 1913 tarihli 
ve 3567/153 numaralı tahrirâtının bir sureti Hrand Beyefendi hazretlerine tevdî‘ edilmiş idi. 
Bu tahrirâtın da bir sureti hem Paris Konferansı'nda bulunan Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniy-
ye'ye hem de –1 Mayıs 1913 tarihli ve 153 numaralı tahrirât suretiyle beraber- Londra'daki 
murahhaslarımıza irsâli hususunun Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi'ne havale buyu-
rulması menût-ı emr-i âlî-i nezâret-penâhîleridir.

HR. HMŞ. İŞO, 36/4

BALKAN DEVLETLERİNİN SAVAŞ TAZMİNÂTI İSTEĞİ

THE DEMANDS OF THE BALKAN STATES FOR WAR COMPENSATION
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21 Mayıs / May 1913

Barış görüşmeleri için Londra'da bulunan Osmanlı delegasyonu başkanı Osman Nizami 
Paşa tarafından, görüşmeler sırasında ileri sürülen teklif ve talepler, Büyük Devletlerce 
hazırlanan antlaşma metni, Balkan Hükümetleri arasındaki anlaşmazlıklara dair hükûmete 
gönderilen raporlar

The reports sent to the cabinet by Osman Nizami Pasha, the head Ottoman delegates in 
London about the proposals and demands propounded during the negotiations, the letter 
of agreement prepared by the great powers and the conflicts among the Balkan states

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Londra'dan Osman Nizâmî Paşa Hazretleri'nden vârid olan 19 Mayıs [1]913 tarihli 
ve 3 numaralı telgrafnâmesinin tercümesidir

Bugün Danef ile görüşdüm. Mûmâileyh Bulgaristan'ın bir an evvel akd-i sulh etmek 
istediğini söyledi. Sırbistan ile Yunanistan adalar ve Arnavudluk hududu meselelerinde bazı 
müşkilât göstermekdedirler. Fakat Sir Edvard Grey müşkilât ikâ‘ eylememeleri zımnında bu-
gün Sırb ve Yunan delegelerine vesâyâda bulunacağını kendisine vaad etmiş. Danef süratle 
bir neticeye vâsıl olabilmek içün yegâne çare Düvel-i Muazzama tarafından ihzâr edilmiş 
olan metni hiçbir gûnâ tadilât icra etmeksizin kabul eylemekden ibaret olduğu fikrindedir. 
Mûmâileyh beyânât-ı âtiyeyi ilâve etmişdir: "İcrâ edilecek yegâne tadil sulhun tarih-i meb-
de’ini muâhedenâmenin tarih-i tasdikinden değil imza edildiği günden itibaren kabul etmek-
dir. Mukaddemât-ı sulhiyenin tatbikâtına aid mesela terhis-i asâkir, aff-ı umumî, tahliye-i 
arazi, mübâdele-i üserâ gibi mesâile gelince bunlar mukaddemât-ı sulhiye imza edildikden 
sonra bilâ-ifâte-i vakt imza olunarak mukaddemât-ı sulhiyeye zeyl edilecek bir protokolde 
kararlaşdırılacakdır. Tahdid-i hudud ve mesâil-i saire bilâhare müzâkere edilecekdir. Düvel-i 
Muazzama'nın metnine her ne suretle olursa olsun yeni bir madde ilâvesi teşebbüsünde bu-
lunduğumuz takdirde Yunanlılarla Sırblıların dahi bir takım tadilât teklifinde bulunmaları 
tehlikesine ma‘rûz kalacağız ve bu suretle ne vakit hitâm bulacağı tahmin edilemeyecek olan 
bir hayli müzâkerâta mahal vermiş olacağız". Danef hatt-ı hududdan bahsetmedi. Yarın Dü-
vel-i Muazzama süferâsı ictimâ ile kat‘î bir karar ittihâz edecekdir. 

***

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İLERİ SÜRÜLEN TEKLİF VE TALEPLER

THE OFFERS AND THE DEMANDS PRESENTED IN THE PEACE NEGOTIATIONS
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Numara
4

Hariciye Nâzırı Devletlü Said Halim Paşa Hazretleri’ne

Devletlü efendim hazretleri

Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniyye'nin vezâifinden en müsta‘cel derece-i ûlâda haiz-i 
ehemmiyet olanlar evvelâ, Çatalca mıntıkasındaki asâkir-i Osmaniyye'nin Bulgaristan ta-
rafından te’minât-ı maddiye ve kaviyye mukabilinde terhisleri; sâniyen, esasât-ı sulhiyenin 
takrîr ve imzası; sâlisen, üserâ-yı harbiye mübâdelesi misüllü mesâilin halli maddeleri olduğu 
malumdur. 

Midye-İnöz hattının beri tarafındaki arazi-yi Osmaniyye-i meşgulenin tahliyesi ve Bul-
gar askerlerinin memleketlerine gönderilmeleri, yahud hiç olmazsa, Devlet-i Aliyye'ye karşı 
tehdidi tazammun etmeyecek suretde uzaklara çekdirilmesi şartlarını hâvî bir muâhede-i ibti-
dâîyenin imzası Bulgaristan Hükûmeti tarafından Saray ve Muradlı'yı öteki cihetde bırakacak 
bir hatt-ı hududun tayinine ta‘lîk olmak ihtimali veyahud hududun mezkûr mahaller beri 
tarafda kalmak üzere nukât-ı esasiye itibarıyle tayini bizim tarafımızdan re’sen teklif edilmek 
tarîki Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniyyece derpîş-i nazar ve teemmül edildi.

İş‘ârât-ı sâbıkamızdan malum-ı âlî-i nezâret-penâhîleri olduğu vechile şimdiye değin 
Bulgaristan murahhaslarından öyle bir teklif vuku bulacağına delâlet eder söz işidilmeyip, 
hatta Mösyö Danef ile vuku bulan ve suret-i cereyânı 19 Mayıs 1913 tarihli ve 3 numaralı 
telgrafnâme-i acizânemde hikâye olunan mülâkâtda müşârunileyh sulh esasının bir an evvel 
imzası arzusunu izhâr etmekle beraber hududun Midye ve İnöz arasında keyfiyet-i mürû-
rundan asla bahsetmemişdir. İki nokta-i muayyeneyi ve halledeceği suret-i mutlakada beyân 
olunan hatt-ı hudud bir hatt-ı müstakîm olmak iktizâ edip ancak Midye-İnöz hattı bir hatt-ı 
müstakîm olmak üzere kabul ve tatbik etmek esbâb-ı tabiîye ve saireden nâşi müte‘azzer 
olunca işbu hattın tashihan tayini esbâb-ı mezkûre misüllü avârızı ancak zaruret mertebesinde 
def‘ edici bir hat tayin etmek demek olacağına ve hudud Düvel-i Muazzama-i mutavassıta 
delegelerinin dahil olacakları bir komisyon tarafından çizileceğinden Devlet-i Aliyye işbu 
komisyonda kendi nokta-i nazarını müdâfaa ve ilzâm edecek anâsır bulacağına göre Mösyö 
Danef'in sukûtundan bizim için nâfi‘ bir manâ istimzâc edilebileceğinden şübhe yoktur. Za-
ten Mösyö Danef diğer müttefikler cânibinden in‘ikâd-ı sulhu ta‘vik edecek tadilât ve ilâvât 
teklifleri vuku‘una mahal bırakmamak için süferâ konferansının tertib-kerdesi olan muâhe-
de-i sulhiyenin aynen imzasını tercih eder olduğunu bendenize söylemiş ve üserâ-yı harbi-
ye mübâdelesi, Midye-İnöz hattının berisindeki arazinin tahliyesi ve asâkirin terhisi ilâ-âhir 
meseleleri muâhede-i mezbûrenin imzasını müteâkiben tertib ve ona ilhâk olunacak bir pro-
tokolde hallolunmak münasib olacağını ve asâkir-i Osmaniyye'nin terhisi hâlinde nâgehânî 
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tecavüzâta ma‘rûz kalmak ihtimaline karşı ne gibi te’minât verileceği taraf-ı acizânemden 
sual edildikde Bulgar askerinin terhisi yahud içerilere çekilmesi ve'l-hâsıl her ne suretle lâzım 
ise te’minât ibrâz ve i‘tâsına Bulgaristan'ın âmâde bulunduğunu ilâveten ityân etmişdir.

Hududun Midye'den İnöz'e hatt-ı müstakîm hâlinde imrârı hususunun Süferâ Konfe-
ransı cânibinden tertib olunan muâhede projesinde tasrîh olunmasının tarafımızdan Bulgaris-
tan murahhaslarına teklif edilmesi şıkkına gelince, tarafımızdan böyle bir teklif vuku bulacak 
olur ise bi'l-mukabele Bulgar murahhasların "Muradlı" ve "Saray"ı Bulgaristan'a terk edecek 
bir hatt-ı hudud taleb edecekleri ve bu bâbda ısrar eyleyecekleri meczûmdur. Zira Bulgaris-
tan'da fırka-i askeriyenin nüfûzu kralın ve hükûmetinin nüfûzlarını hiç mertebesine indirmiş 
olduğundan ve fırka-i mezkûre "Saray" ve "Muradlı"nın Bulgaristan'da kalmasını istemekde 
bulunduğundan Bulgaristan murahhaslarının bize müsaid bir hadd-i fâsıl kabul etmelerine 
hey’et-i askeriyenin hâl ve vaziyeti mâni-i kavîdir. Ki bu hakikati Bulgaristan murahhasları 
nezdinde kâtib sıfatıyla bulunan ve Kral Ferdinand'ın kâtib-i hususîsi ve nedîm-i hassı olan 
Mösyö Çapraşikov acizleriyle geçen gün vuku bulan mülâkâtında itirafdan çekinmemişdir. 
Midye-İnöz hattını süferâ konferansında kaleme alınan projede yazıldığı gibi yani mutlak 
suretde ba‘de'l-kabul onun güzergâhının ber-tafsil tayinini Avrupa Komisyonu'na terk etmek 
Bâbıâli için eslem-i tarîkdir. Bendeleriyle refîklerim şu fikirde bulunduğumuz gibi kendile-
riyle istişare etdiğimiz Sefir Tevfik Paşa hazretleriyle Sadr-ı Esbâk Hakkı Paşa hazretleri dahi 
fikr-i acizânemize tamamen iştirak etmişlerdir. Zaten evvelce arz ve iş‘âr etdiğim vechile 
İngiltere Hariciye Nâzırı Sir Edward Grey Süferâ Konferansı projesinde ve bilhassa hududa 
müte‘allik maddede tadilât icra olunmamasını iltizâm edip zira Bulgaristan murahhaslarının 
hemen burada tayin-i hudud teklifine kalkışmalarını ve bu yüzden işin sürüncemeye düşme-
sini muhtemel görmektedir. İngiltere'nin re’yine muhâlif bir yola girilip de mülâhaza olunan 
mehâzire tesadüf edildikde bunların ref‘ini hükûmet-i müşârunileyhâdan taleb ve istihsâl et-
mek müşkil ve İngiltere sulhun bir an evvel imza olunmasını şiddetle arzu etdiğine nazaran 
takrîr-i mezbûrda mümzâ-yı müsâlahayı teshîl ve tacîl için meselenin Bulgarlar lehine hallo-
lunuvermesi melhûzdur. 

Binâen alâ-zâlik telgrafnâme-i âlî-i nezâret-penâhîlerinde emr u iş‘âr olunduğu vec-
hile mâdem ki Mösyö Danef tarafından hudud bahsi meskûtü'n-anh bırakılmaktadır, tara-
fımızdan dahi hududun Midye ve İnöz arasında bir hatt-ı müstakîm olmasının muâhedeye 
derci teklifinde bulunulmaması ve mukaddemât-ı sulhiyenin diğerlerine gelince, bâlâda arz 
olunduğu üzere Süferâ Konferansı'nda tertib olunan lâyihanın aynen bi'l-kabul Sir Edward 
Grey tarafından tavsiye olunduğu ve Danef tarafından dahi ifade kılındığı vechile hududun 
tayin-i nukâtı Avrupa Komisyonu'na havale edilmesi ve üserâ-yı harbiye ve aff-ı umumî ilânı 
misüllü mukaddemât-ı sulhiye ile birlikde takarrürü icab eden mevâddın dahi mukaddemât-ı 
sulhiyeye ilâve ve ilhâk olunacak bir protokole rabt edilmesi menfaatimize mülayim olmakla 
ona göre hareket etmemiz mukarrerdir.
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Kaldı ki şâyed Bulgaristan'ın müttefikleri aralarındaki ihtilâfât-ı malumeden dolayı 
Bulgar asâkirinin Çatalca ve Bolayır havalisinden kendi taht-ı işgalindeki mahallere sevk 
olunmamasını te’min için sulhun in‘ikâdını şöyle böyle bahanelerle te’hire sa‘y edecek ol-
dukları ve yalnız Bulgaristan Devlet-i Aliyye ile sulhü imza etmek teklifinde bulunduğu tak-
dirde Sir Edward Grey'e müracaat ve onun vasıtasıyla Düvel-i Muazzama'nın muvâfakatları 
istihsâl olunarak sulhun şimdilik yalnız Bulgaristan ile akdi muvâfık-ı maslahat görünmek-
dedir. Binâberîn muhaberâta ve vakit ziyâına mahal kalmamak üzere böyle bir teklifin Bul-
garistan murahhasları tarafından vuku‘u takdirinde tarafımızdan verilecek cevabın şimdiden 
Bâbıâlice tayin ve emr u iş‘âr buyurulması irâde-i aliyye-i nezâret-penâhîlerine vâbestedir. 
Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Londra'dan 21 Mayıs 1913

Londra Konferansı'nda Devlet-i Aliyye 
Birinci Murahhası  

Osman Nizâmi

HR. SYS, 1991/5_11,12
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29 Mayıs / May 1913

Barış görüşmelerinde Balkan Hükümetleri arasında çıkan anlaşmazlıkların bir çatışmaya 
dönmesi muhtemel görüldüğünden, antlaşmanın bir an önce imzalanmasının Büyük 
Devletler tarafından arzu edilmekte olduğuna dair Paris Sefareti'nden gelen telgraflar

The telegrams form the Embassy of Paris informing that since the conflicts among the 
Balkan states during the peace negotiations were likely to turn into a battle, the great 
powers wanted agreement to be signed as soon as possible

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
Tarih: 16 Mayıs [1]329

Paris Sefiri Rifat Paşa Hazretleri'nden vârid olan 29 Mayıs [1]913 tarihli 
ve 372 numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

Mösyö Pişon bugün Yunanistan ve Sırbistan sefirlerine hükûmet-i metbû‘alarının 

müsâlahanâmeyi imza eylemeleri lüzumunu kat‘î bir lisan ile bildirmişdir. Balkan Hükûmâtı 

beynindeki münasebât her gün gittikce fenalaşmakda olduğundan vuku bulacak te’ehhurun 

müttefikler beyninde ihtilâf-ı müsellahı intâc edebileceğinden sulhun bir an evvel akdi burada 

arzu olunmakdadır.

***

BALKAN HÜKÜMETLERİ ARASINDA UYUŞMAZLIK

DISAGREEMENT AMONG THE BALKAN GOVERNMENTS
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Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Tarih: 18 Mayıs [1]329

Paris Sefiri Rifat Paşa Hazretleri'nden vârid olan 29 Mayıs [1]913 tarihli 
ve 373 numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

Gazetelerin neşriyâtına göre muâhede-i sulhiye yarın imzalanacak imiş. Müttefikle-

rin bulundukları vaziyet-i müşkileden bi'l-istifade murahhaslarımızın muâhede-i mezbûreyi 

metninde tadilât icra etmeksizin imza etmekle iktifa ve hâl-i harb münasebetiyle lağvedilmiş 

olan uhûd-ı atîka ile Adalar Meselesi'nde Yunanistan'ın ve müttefiklerin menâfî‘ine hâdim 

olabilecek bir takım protokollere vaz‘-ı imzadan tevakkî etmeleri kaviyyen me’mûldür.

HR. SYS, 1991/4_49, 51
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30 Mayıs / May 1913

Londra'da devam eden barış görüşmelerinde hazırlanan antlaşma metninde düzeltmeler 
yapılması konusunda taraflarca ileri sürülen talepler görüşmeleri uzattığından, antlaşmanın 
imzalanması yönünde Büyük Devletlerin baskısı üzerine, 30 Mayıs 1913 Cuma günü 
antlaşmanın imzalandığına dair

The demands for the amendments to the drafted letter of agreement by the contracting 
countries caused to extend the time of the negotiations and the treaty was signed on 
Friday 30 May 1913 as a result of the pressures of the great powers

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Londra'da Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniyye Reisi Osman Nizâmi Paşa Hazretleri'nden 
vârid olan 27 Mayıs [1]913 tarihli ve 10 numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

Hariciye nâzırını gördüm. Müşârunileyh dokuz numaralı telgrafnâme-i acizî ile arz et-
diğim tadilâtın Süferâ Konferansı tarafından tasvîb edildiğini fakat biz birinci maddeyi tadil 
etdiğimiz hâlde Yunan delegelerinin de üçüncü ve beşinci maddelerin tadilini talebde ısrar ey-
lediklerini ve binâenaleyh mukaddemât-ı sulhiye metninin zât-ı şahanenin elkâb-ı hümâyûn-
larına aid tadilâtdan mâadâ haliyle bırakılması takarrür etdiğini söyledi ve sulhun imzaların 
teâtisinden itibaren başlaması için Danef'in zeylen bir protokol imza etmeğe müheyyâ oldu-
ğunu ve diğerlerinin de nihayetü'l-emr bu surete iştirak edeceklerini zannetdiğini ilâveten 
beyân eyledi. Sir Edward Grey müttefiklere tebligât-ı âtiyede bulunmuşdur: "Metnin tadili 
nâ-mütenâhi müzâkerâtı intâc edeceği tebeyyün etmiş olmakla metnin haliyle bırakılması ta-
karrür etmişdir. Binâenaleyh arzu eden delegelerin bunu bir an evvel imza etmeleri ve diğer-
lerinin bu hâlde burada ikametleri bî-manâ olacağından Londra'yı terk etmeleri muktezîdir. 
İngiltere imza edenlere muâvenet-i ma‘neviyesini diriğ etmeyecektir". Bulgarlar imza etmeği 
kabul etdiler. Rumlarla Sırblar keyfiyeti bâ-telgraf hükûmetlerine bildirdiler. Ağleb ihtimale 
göre Sir Edward Grey bizi Cuma günü ictimâ‘a davet edecekdir. Hükûmet-i Seniyye Düvel-i 
Muazzama tarafından kararlaşdırılmış olan metni kabul etdiğinden Perşembe sabahına kadar 
aksi talimât telakki eylemediğimiz takdirde metni imza edeceğiz.

***

LONDRA ANTLAŞMASI'NIN İMZALANMASI

SIGNING OF THE TREATY OF LONDON
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Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
Tercüme

Londra'da Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniyye Reisi Osman Nizâmî Paşa Hazretleri'nden 
vârid olan 28 Mayıs [1]913 tarihli ve 12 numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

26 numaralı telgrafnâme-i nezâret-penâhîleri cevabıdır. Sir Edward Grey muâhedeyi 
yarın sabah imza etdirmek arzusunda bulunduğunu ve fakat Yunanlıların Atina'dan vürûd 
edecek cevabı beklemesini rica etmeleri üzerine gayr-ı kâbil-i tahavvül mühlet olarak Cuma 
sabahını tayin etdiğini bendenize söyledi. Sir Edward Grey ihzâr etdirmiş olduğu muâhe-
denâme nüshalarını bilâ-münâkaşa nezdinde imza edilmek üzere bize tevdî‘ edecekdir. İlave 
edilecek protokoller işbu muâhedenâme imza edildikden sonra müzâkere ve imza edilecekdir. 

Sir Edward Grey bi'l-cümle hey’ât-ı murahhasaya metni olduğu gibi imzadan imtinâ‘ 
edenlerin Londra'yı terk etmeleri lâzım geldiğini suret-i kat‘iyede beyân etmişdir. İmdi şâyed 
Cuma sabahı bazı tadilât talebinde bulunacak yahud vaz‘-ı imzadan imtinâ‘ eyleyecek olur-
sak hemen Londra'yı terk etmekden başka çaremiz kalmaz. Gerek süferâ gerek Sir Edward 
Grey şimdiye kadar müzâheretde bulundukları Yunanlılara karşı pek muğberdirler. Şâyed ev-
velce kabul etdikden sonra son dakikada tarafımızdan müşkilât ihdâs olunacak olursa bundan 
tahassül edecek netâyic pek vahim olacakdır. 

Tevfik ve Hakkı Paşalar hazerâtı dahi hâl-i hâzırda tarafımızdan vuku bulacak imhâl 
yahud taleb-i tadilât bizim için pek vahim olacağı fikrindedirler. Fazla olarak Sir Edward 
Grey'in suret-i kat‘iyede beyân etdiği vechile istikbalde İngiltere'nin müzâheret-i ma‘nevi-
yesinden mahrum olacağız. Şâyed 26 numaralı telgrafnâme-i nezâret-penâhîlerinde irsâl bu-
yurulacağı beyân edilen talimât evkâf, terhis-i asâkir, aff-ı umumî ilâ âhir gibi ve ilk ilâve 
veya tadilinden ibaret ise mesâil-i mezkûre ancak muâhedenâme imza edildikden sonra zeyl 
edilecek bir protokol ile müzâkere ve tayin edilebilecekdir. Zira vaz‘-ı imzadan akdem en 
küçük tadilâtın bile sulhu akîm bırakacağı emniyet-i kat‘iyesinde bulunduklarından Yunan-
lılar tarafından taleb edilen tadilâtı reddetmiş olan Düvel-i Muazzama'nın tarafımızdan vuku 
bulan tadilât talebini de elbet reddedeceklerdir ve şimdiye kadar müşkilât ihdâs etmemiş 
olmamızdan mütehassıl hüsn-i te’sir netâyicini arz ve izaha hâcet görmediğim bir hareket-i 
muhâlefeye tebeddül edecekdir. 

Şurasını da ilâve etmeliyim ki Bulgarların da Muradlı-Saray hakkında metâlib-i mü-
tekâbilelerini intâc edeceğini bildiğimizden her türlü tadilâtı reddetmeğe mecbur olmuş idik. 
Zira Bulgarların işbu talebini Düvel-i Muazzama'nın nihayetü'l-ân kabul edeceği muhakkak 
idi. 
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Hâl-i harbin devamı tamamıyla Yunanlıların menâfi‘ine hâdim olacağına kâni‘ oldu-
ğumuzdan ilâve edilecek mevâddın müzâkeresi hemen takib etmek üzere muâhedenâmenin 
imza edilmesini vahim olan ahvâl-i hâzıraya nihayet verecek yegâne çare olduğunu zanne-
diyoruz. İşbu te’hir münasebetiyle içinde bulunduğumuz vaziyeti nazar-ı dikkate [ala]rak 
Hükûmet-i Seniyye'nin yarınki Perşembe günü öğleye kadar metni olduğu gibi imzaya bizi 
me’zûn kılacak talimâtı irsâl buyuracağından eminiz.

***

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Londra'dan Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniyye Reisi Osman Nizâmî Paşa Hazretleri'nden 
vârid olan 30 Mayıs [1]913 tarihli ve 15 numaralı telgrafnâmenin tercümesidir

Muâhede-i sulhiye Londra'da bugünkü Cuma günü öğleyi yarım saat geçerek imza 
edildi. Sir Edward Grey sulhun muâhedenâmenin tarih-i imzasından itibaren başladığına dair 
zeylen bir protokol imza etdirmeği üzerine alabileceğini zannetdiğini bize beyân eylediğin-
den ve bu ise telakki eylediğimiz talimâta muvâfık olduğundan Bulgarlarla bu protokolü 
imza etdik. Diğer hey’ât-ı murahhasa bu bâbda henüz talimât almadıklarını beyân etdiler. 
Yunanistan'ın 14 numaralı telgrafnâme-i acizîde zikr edilen beyânâtı istihsâl için tereddüd ve 
Sırbistan ile Karadağ'ın ise Yunanistan'a mümâşât için işbu tadil-i protokolün imzasını te’hir 
etdikleri zannındayız.

Bend

14 numaralı telgrafnâmedeki beyânât yeni mukâvelât akdine kadar kable'l-harb cârî 
olan muâhedât ve mukâvelâtın mer‘î olması hakkındadır ki bunların mer‘î olacağına dair 
beyânât-ı şifahîyede bulunması zımnında Osman Nizâmi Paşa hazretlerine 28 numaralı telg-
rafnâmem ile me’zûniyet verilmişdir.

HR. SYS, 1991/5_25, 27, 37
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Mamuretülaziz Vilâyeti, 244
Manastır, 32, 201, 288, 358, 385, 386, 479
Manastır Bulgar Jimnastik Cem‘iyeti, 32
Manastır Vilâyeti, 30, 32, 135, 161, 198, 201, 

202
Manastır Vilâyeti Polis Müdüriyeti, 32
Maraş, 282, 462
Maraş mıntıkası, 282
Maraş tepesi, 282
Marmara, 141, 278, 288, 467, 468, 554
Marmara vapuru, 581
Marsilya, 243, 244
Martini tüfenkleri, 143
Mat suyu, 379
Maten gazetesi, 530
Mavridi

Yunan Konsolosu, 202
Mecid Efendi, 403

Şehzade, 403
Mecidiye Kruvazörü, 552
Meclis-i Mebusân, 41, 168
Meclis-i Vükelâ, 111, 113, 119, 141, 149, 

173, 176, 177, 179, 182, 219, 229, 230, 
248, 250, 272, 273, 278, 286, 287, 307, 
311, 330, 364, 368, 377, 407, 408, 442, 
483, 499, 562

Medine-i Münevvere Muhâfızlığı, 145
Mehmed Cemaleddin

Şeyhülislam, 171, 182, 261, 408, 502
Mehmed Fevzi

Evkaf-ı Hümâyûn Nâzırı, 171, 182
Mehmed Hâdi Paşa

Erkân-ı Harbiye Reisi, 303
Mehmed Kâmil

Şûrâ-yı Devlet Reisi, 171, 182
Mehmed Nabi

Sofya Osmanlı sefiri, 58
Mehmed Nâzım

Selanik Valisi, 224
Mehmed Nuri Bey

Osmanlı Erkân-ı Harbiye Binbaşısı, 468
Mehmed Reşad

Osmanlı Padişahı, 117, 234

Mehmed Reşid
Manastır Valisi, 30

Mehmed Şerif
Maârif Nâzırı ve Ticaret ve Ziraat Nâzır 

Vekili, 261, 408, 502
Mehmed Ziya

Evkâf ı Hümâyûn Nâzırı, 261, 502
Memâlik-i Osmaniyye, 25, 31, 32, 84, 168, 

169, 216, 500, 518
Menkof

Manastır Bulgar Konsolosu, 202
Meriç, 297, 517, 525
Mesajeri vapuru, 430
Mesûdiye

Osmanlı harb gemisi, 229
Meşihat-penâhî, 278
Mısır, 569
Michel Savof

General, 422
Midilef Efendi

Erkân-ı Harb Yüzbaşısı, 32
Midilli Liman Riyâseti, 206
Midye, 546, 596, 597
Midye-İnöz hattı, 525, 586, 596, 597
Mihal Petkof

Manastır Bulgar Jimnastik Cemiyeti fahri 
muallimi, 32

Milan Vasilef, 32
Manastır Bulgar konsolatosundan, 32

Milona karakol kapıları, 198
Mirlivâ Ali Rıza Paşa

Şark Ordusu Erkân-ı Harbiye Reis-i sânîsi, 
303

Mirlivâ Pertev Paşa
Başkumandanlık Erkân-ı Harbiye Reis-i 

sânîsi, 303
Mirlivâ Şükrü Paşa

Daire i Harbiye Levâzım Reisi, 311
Mitroviçe, 116, 117, 192
Mokra Taşkaniçe mevkileri, 157
Mondros Körfezi, 205
Muharrem Kararnâmesi, 562
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Muhtar Bey
Atina Osmanlı Sefîri, 169, 170

Muradlı, 596, 597, 610
Musevî, 26, 550
Mustafa Bey

Kolonyalı, 570
Mustafa Reşid Paşa

Ticaret ve Ziraat Nâzırı, 171, 182, 261, 
392, 407, 422

Musurus
Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı, 261, 

408, 502
Münib Bey

Belgrad Sefareti evrakını muhafazaya 
memur arşivist, 358

Müslümanlar, 168, 216, 268, 344, 345
Mütâreke itilafnâmesi, 449, 450

N
Nabi Bey

Roma Sefir-i Kebîri, 327
Nâfia Nezâreti, 366
Nasliç, 378
Nasrullah Bey

Hocabey'de Şehbender Vekili, 220
Nâzım

Selanik Valisi, 253, 254, 549
Nâzım [Hüseyin]

Harbiye Nâzırı ve Başkumandan Vekîli, 
151, 247, 248, 261, 264, 272, 274, 277, 
278, 286, 289, 303, 304, 326, 330, 368, 
378, 379, 380, 391, 411, 414

Nekrita, 570
Nikola

Kral, 96
Nikola Pasiç, 168
Nikşik fırkası, 42
Niş, 353, 358
Nizâmi Paşa

Berlin Sefir-i Kebîri, 327
Nuri Bey

Binbaşı, 468
Nuruosmaniye Camii, 365

O-P
Ordu-yı Hümâyûn, 170, 176, 238, 254, 262, 

278, 288, 289, 304, 311, 345, 459, 471, 
520

Osman Nizâmi Paşa
Berlin Sefiri, Londra'da Hey’et-i 

Murahhasa-i Osmaniyye Reisi, 76, 85, 
491, 573, 574, 586, 598, 610, 611, 609

Osmanlı / lar, 91, 99, 129, 159, 161, 205, 345, 
351, 359

Osmanlı Hükûmeti, 507, 508, 509
Osmanlı Ordusu, 31, 32, 300, 345, 467, 468
Palanka, 37, 50
Pallavicini

Avusturya Sefiri, Marki, 340, 403, 436, 
480, 520, 580

Paris, 435, 525, 529, 546, 562, 576
Paris Konferansı, 589
Paris Maliye Komisyonu, 564
Paris Sefareti, 240, 287, 554, 576
Penef

Bulgar Erkân-ı Harbiye Kaymakamı, 468
Peşte, 351, 353, 354, 359
Peşte Başşehbenderliği, 267
Petersburg, 75, 76, 77
Petersburg Konferansı, 584
Petersburg Sefâreti, 50, 108, 240, 287, 545
Petra-Demirhanlı hattı, 281
Pichon

Mösyö, 554, 601
Pilmar, 206
Pire, 32, 137
Pirlepe, 360
Plana mevkii, 379
Plave, 157
Podgoriçe, 42, 95
Poincare

Fransa Reis-i Nuzzâr ve Hariciye Nâzırı, 
273, 299, 300, 327, 386, 387

Polis Meclisi, 31
Polis Müdüriyet-i Umumiyesi, 219, 430
Polonyalılar, 267, 454
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Popof
Bulgar Birinci Livâ Kumandanı General, 

558
Premedi, 378
Prens Kiga

Romanya sefîr-i cedîdi, 58
Preporets

Bulgar gazetesi, 25
Preşova Kaymakamlığı, 121
Priştine, 95, 192, 208
Prizren, 300, 522
Prusya asâkiri, 454
Prut istihkâmâtı, 358

R
Ragova cebhesi, 157
Rakoşi [Rakosi]

Budapeşti Hirlap gazetesi başmuharriri, 268
Resne, 378, 379
Restvac, 121
Reşad

Belediye Reisi, 158
Reşid

Dahiliye Nâzırı, 261, 408, 502
Reşid Paşa

Ticaret ve Ziraat Nâzırı, Londra'da bulunan 
Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniyye Reisi, 
488, 495, 520

Reuter Şirketi, 300
Reval İtilâfı, 75
Rıza Paşa

Topçu Feriki, 219, 222, 229, 580
Rifat Paşa

Paris Sefiri, 327, 386, 387, 522, 529, 564, 
601, 602

Roken
Hey’et-i Murahhasa-i Osmaniyye'ye terfîk 

edilen, 576
Roma Sefâreti, 339, 387, 532
Romanya, 57, 58, 59, 61, 62, 77, 327, 339, 

351, 352, 353, 360, 584
Romanya-Bulgaristan ihtilâfı, 352
Rum, 31, 32, 550

Rumeli, 65, 66, 76, 78, 109, 116, 119, 159, 
161, 187, 318, 334, 371, 404, 442, 474, 479

Rumeli Demiryolu Kumpanyası, 365, 366
Rumlar, 31, 568, 609
Rusya, 35, 51, 61, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 85, 

108, 202, 210, 267, 268, 298, 299, 326, 
327, 339, 351, 354, 387, 434, 440, 454, 
464, 499, 517, 522, 530, 546, 554, 576

Rusya Hükûmeti, 50, 62, 76, 85, 167, 299, 
354, 464, 522

Rüstem Paşa
Bahriye Müsteşarı ve Nâzır Vekili, 229, 502

Rüsûmât İdaresi, 322

S-Ş
Sabri

Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı, 182
Sadâret, 56, 85, 108, 111, 195, 219, 250, 261, 

272, 304, 316, 339, 385, 456, 464, 522, 
529, 532, 581

Sadık Sabri Bey
Osmanlı Erkân ı Harbiye Kaymakamı, 467, 

468
Safa

Bükreş Osmanlı sefîri, 59, 61, 62
Said

Maarif Nâzırı, 171, 182
Said Halim Paşa

Hariciye Nâzırı, 596
Salîb-i Ahmer, 360
Salih Paşa

Bahriye Nâzırı Vekili, 182, 261, 303, 408
Saltanat-ı Seniyye, 149, 170, 176, 287, 417, 

573
Sâmi Paşa

Mirliva, 304
Samsun, 404
Samsun iskelesi, 243
San Covani dö Medua [Saint Jean de 

Medua=Şingin] limanı, 353
San Stefanos Burnu, 525
Sancaktepe karargâhı, 392
Saray, 597, 610
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Sarayburnu, 364, 399
Saros Körfezi, 468
Savof

Bulgar Ordusu Başkumandanı General, 
418, 520

Sazanof
Rusya Hariciye Nâzırı, 76, 77, 273

Seferberlik, 113, 119, 179
Selami

Sıhhiye Müfettişi Ferik, 314
Selanik, 32, 75, 135, 161, 201, 202, 253, 268, 

288, 297, 298, 314, 321, 322, 327, 358, 
359, 372, 386, 429, 430, 435, 479, 568, 
569, 570

Selanik Jandarma Alayı Kumandanlığı, 429, 
430

Selimiye Kışlası, 400
Sen Jan dö Medua [Saint Jean de 

Medua=Şingin], 353, 354
Seniçe Mutasarrıflığı, 87
Seyr-i Sefâin İdaresi, 581
Seyyidler, 247, 462
Sırbistan, 41, 47, 87, 121, 125, 139, 148, 168, 

170, 177, 268, 297, 298, 299, 300, 334, 
339, 351, 352, 353, 354, 358, 385, 387, 
422, 434, 446, 454, 522, 595, 611

Sırbistan Hükûmeti, 87, 121, 134, 145, 167, 
169, 170, 173, 176, 186, 339, 385, 387, 
435, 573, 574

Sırblar, 47, 91, 121, 125, 151, 210, 298, 
300,353, 359, 378, 379, 385, 417, 609

Silistre, 584
Silivri, 392
Sinapiyan

Nafia Nâzırı, 171
Sir Cartwright

İngiltere Sefiri, 439
Sir Edward Grey

İngiltere Hariciye Nâzırı, 273,439, 495, 
496, 554, 586, 595, 597, 598, 609, 610, 
611

Siroz Mutasarrıflığı, 37
Sisam, 439

Soço
General, 137

Sofya, 26, 30, 31, 58, 85, 264, 372, 478, 569
Sofya Sefâreti, 30, 50, 57, 101, 113, 151
Sofya-Edirne hattı, 264
Stefanoviç

General, 358
Stoyan Danef

Doktor, Bulgaristan Meclis-i Meb‘ûsanı 
reisi, 422

Sultanahmed Camii, 400
Suriye, 404, 474
Süferâ Konferansı, 597, 609
Süleyman Paşa

Bahriye Feriki, 304
Süveyş, 229
Şâkir

Belediye Reisi, 159
Şâni

Prineli, 158
Şark Ordusu, 219, 228, 229, 233, 248, 257, 

258, 261, 281, 282, 287, 288, 311, 535
Şarkî Anadolu, 287, 474
Şarköy, 535
Şarl

Kral, 77
Şehremaneti, 258, 311, 312, 364, 366, 399, 

459
Şevki Bey

Rumeli Jandarma Kumandan Vekili 
Erkân-ı Harb Kaymakamı, 430

Şingin, 298, 351, 559
Şişli, 220
Şûrâ-yı Devlet, 442
Şükrü Paşa

Edirne Mevki‘-i Müstahkem Kumandanı 
Ferîk, 282, 311, 418, 462

T
Takef

Bulgar görevli, 25
Tan gazetesi, 386
Taşlıca Sancağı, 159, 267
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Taşocakları tabyası, 540
Tekfurdağı, 554
Tepebaşı, 371
Tepedelen, 378, 379
Terkos mıntıkası, 472
Tersane fabrikası, 365
Teselya, 137, 198
Tevfik Paşa

Londra Sefiri, 75, 96, 327, 385, 597, 610
Tırhala, 45, 137
Tırnova, 137
Times Gazetesi, 371
Tiran, 559
Topçu İstasyonu, 253
Tophâne Fabrikası, 365
Trablusgarb, 145, 479
Trabzon, 243, 244, 304, 404
Turhan Paşa

Petersburg Sefiri, 108, 327, 387, 584
Türk-Bulgar sınırı, 508
Türkiye, 78, 195, 353, 354, 507, 508, 509, 

517
Türkler, 95, 353

U-Ü
Ulah, 353
Ulah Piskoposluğu, 584
Umum Hind Cemiyet-i İttihâdiye-i 

İslâmiyyesi, 215, 216
Umum Jandarma Kumandanlığı, 429
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi, 

195, 589
Umûr-ı Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i 

Umumiye Nezâreti, 397
Uzunköprü, 462
Üçüncü Kolordu Kumandanlığı, 472
Üçüncü Ordu Müfettişliği, 124
Üserâ-yı Osmaniyye, 569
Üsküb, 95, 97, 116, 117, 208, 224, 358, 359, 

360, 386, 479

V
Vangelis

General, 137
Vardar, 32, 253
Vardar Ordusu, 264, 377, 379, 411, 412
Veli Paşa

Mirliva, 304
Venizelos

Başvekil, 103, 297
Vilâyât-ı şarkiye, 404
Viyana, 39, 61, 76, 77, 299, 334, 351
Viyana Sefâreti, 39, 50, 74, 351, 440
Vize, 247
Vize-Lülebergos hattı, 288
Vonytcheff

Binbaşı, 468

Y -Z
Yahya

Eşrâfdan, 158
Yaka

Askerî kışla, 131
Yakof

Miralay, 468
Yakova, 491, 522
Yanko Vukotiç [Voukotitch]

General, 95, 99
Yanya, 288, 359, 377, 378, 386, 412, 435, 

491, 532, 535
Yanya Kalesi, 377
Yanya Kolordusu, 411
Yaros Körfezi, 467
Yaşar

Pirlepeli, 158
Yaşar Hakkı

Eşrâfdan, 158
Yedinci Fırka, 472
Yemen Vilayeti, 145
Yeni Asır gazetesi, 550
Yenipazar, 56, 57, 268, 297, 359, 360
Yenişehir, 45, 103, 104, 137
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Yunan / lı, 39, 91, 134, 205, 206, 359, 372, 
430, 440, 444, 550, 568, 569, 570, 580, 
595, 610

Yunan Hükûmeti, 31, 50, 125, 134, 145, 167, 
168, 169, 170, 173, 176, 186, 195, 198, 
297, 322, 569, 573, 574, 581

Yunan ordusu, 321, 322, 358, 379, 430
Yunanistan, 32, 45, 103, 148, 168, 170, 177, 

198, 268, 297, 439, 508, 580, 595, 602, 
611

Yusuf
Eşrâfdan, 158

Yusuf İzzeddin Efendi
Osmanlı Veliahdı, 261, 262

Yusuf Moriye
Yakova Tüccar, 158

Zeki Bey
Ataşemiliter Kaymakam, 104

Zibrofça, 121
Ziya Bey

Erkân-ı Harb, 253
Ziya Paşa

Evkaf Nâzırı, 408, 558
Ziyadeddin Efendi

Şehzade, 262
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