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Öz 

1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız olan Sırbistan, sınırlarını genişletmiş ve Niş, Şehirköy 

(Pirot), Leskofça (Leskovats), İvranya (Vranya), Ürküp (Prokuplye) gibi yerleri de toprak‐

larına katmıştır. Bu tarihten 1912‐1913 Balkan Savaşları’na kadar olan süreçte kendi teba‐

ası olan Müslümanlara düşman bir halkmış gibi davranan Sırbistan, onları toprakların‐

dan sürmek için çeşitli uygulamalarda bulunmuştur. Özellikle Kosova’da faaliyetlerde 

bulunan Sırplar, Hristiyanlara yapılan zulümlerden bahsetse de durum tam tersi olmuş‐

tur. Müslümanlara yapılan gayri insanî uygulamalar Balkan Savaşları sırasında zirve 

yapacaktır. Yakıp yıkma, yağma, talan, tecavüz ve seri öldürmeler ile etnik temizlik hali‐

ne dönüşecek olan savaştaki faaliyetler Müslümanları hedef alacak ve Kosova’yı homo‐

jenleştirmeyi amaçlayacaktır. Çalışmamızda Balkan Savaşları öncesinde ve sırasında 

Müslümanların Sırplar tarafından gördükleri zulümler, Sırpların tutumları ve bunun 

sebepleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca dönemin askerlerinin ve gazetecilerin tanıklıkla‐

rıyla, Osmanlı arşiv belgeleri ve Carnegie Vakfı’nın raporlarına dayanarak bu zulmün 

nasıl ve neden vuku bulduğu aydınlatılmaya çalışılacaktır. 
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INHUMAN TREATMENTS OF SERBIANS AGAINST MUSLIMS DURING THE 

BALKAN WARS 

 

Abstract 

Becoming independent with the Berlin Treaty of 1878, Serbia also expanded its borders and includ‐

ed the locations such as Niş (Nis), Şehirköy (Pirot), Leskofça (Leskovats), İvranya (Vranya), Ürküp 

(Prokuplye) into its territory. Within the period, from this date until the Balkan Wars of 1912‐

1913, Serbia, treating Muslims ‐ within its own population – as though they were a hostile nation, 

resorted to various practices to exile them from its territory. Although Serbians operating in Koso‐
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vo mentioned atrocities against Christians but the reality was completely opposite. Inhuman 

treatments against Muslims were to reach their pinnacle during the Balkan Wars. Operations in 

the war, which was to become an ethnic cleansing with rampages, plunders, pillages, rapes and 

serial killings, were to be aimed at Muslims and intended to homogenize Kosovo. In the study, 

atrocities that Muslims were subjected by Serbians before and during the Balkan Wars, Serbians’ 

attitudes and their reasons are analyzed. Furthermore, it will be tried to enlighten why and how 

these atrocities happened with regard to the testimony of the soldiers and journalists of this period, 

Ottoman archive documents and the reports of Carnegie Endowment. 
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A. BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİ SIRBİSTAN 

13 Temmuz 1878  tarihli Berlin Antlaşması  ile bağımsız olan Sırbistan1, 

aynı zamanda bu antlaşmanın 36. maddesiyle Niş, Şehirköy (Pirot), Leskof‐

ça (Leskovats), İvranya (Vranya), Ürküp (Prokuplye) gibi yerleri de toprak‐

larına katmıştır.2 Her ne kadar antlaşmanın 35. ve 39. maddelerinde Sırbis‐

tan’da din ve mezhebi ayrı olan herkesin meslek ve sanatını icra edebileceği, 

Sırplar gibi medeni ve siyasi haklardan yararlanabileceği ve devlet memuri‐

yetine girebileceği, Sırbistan’da Sırplar ve yabancılara mezhep ve ayin ser‐

bestliği  sağlanacağı,  Müslümanlardan  Sırbistan’a  katılan  arazide  emlâkı 

bulunup da Sırbistan dışına yerleşmek  isteyenlerin emlâkını  iltizama vere‐

rek ve diğeri marifetiyle  idare ettirerek muhafaza edebileceği, Osmanlı ve 

Sırp üyelerden oluşan bir komisyonun emlâk işlerini üç sene zarfında son‐

landıracağı  belirtilmişse  de,  Sırbistan  bunu  görmezden  gelmiştir.  İngilte‐

re’nin  Belgrad  Elçisi  Gould3  da  keyfi  uygulamalara  antlaşmanın  hemen 

akabinde başlayan Sırbistan’ın tavrıyla ilgili 26 Kasım 1878 tarihli raporun‐

da bilgi vermiştir.4 

Gould’un  raporunda bahsedilenlerden başka, Niş,  Şehirköy, Leskofça, 

İvranya, Ürküp, Kurşunlu, Akpalanka şehirleri Müslümanları da, “Sırpların 

kendilerini düşman bir halk ya da düşman bir devlet yerine koyarak,  tüm yük ve 

tarım hayvanlarına,  tüm  tarım aletlerine,  tarlada ve depolardaki  tüm ürün ve  to‐

humlarına,  tüm  ev  ve  dükkânlarına  el  koyduklarını”  belirterek,  İstanbul’daki 

Fransa  Büyükelçisi  Fournier’e  dilekçe  vermişler  ve  yardım  istemişlerdir. 

Ayrıca  Doğu  Rumeli  Avrupa  Komisyonu’nda  Fransa  Delegesi  olan  De 

Ring’e dilekçe veren Leskofça göçmenleri de Sırpların kendilerini toprakla‐

rından  sürerek,  tüm mülklerini yakıp yıktıklarını, kalan malları da  sahip‐

lendiklerini belirtmişlerdir.5 

                                                                         
1  Sırbistan’ın bağımsızlık süreciyle ilgili bk. Ayşe Özkan, Miloş’tan Milan’a Sırp Bağımsızlığı (1830-1878), IQ. Yay. 

İstanbul, 2011. 
2  Necdet Hayta-Ayşe Özkan, “Berlin Antlaşması Sonrasında Sırbistan’da Türk Emlâkı Meselesi”, Türk Tarihinde Balkan-

lar, C.II, Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Editörler: Yrd. Doç. Dr. 
Zeynep İskefiyeli, Yrd. Doç. Dr. M. Bilal Çelik, Yrd. Doç. Dr. Serkan Yazıcı, Haziran 2013, s. 813. Bu topraklardan Niş’in 
kuzeyi Ayastefanos Antlaşması’nda Sırbistan’a bırakılmış iken, Sırpların ele geçirdikleri toprakların büyük bir kısmı Bul-
garlara bırakılmıştır. Berlin Antlaşması’nda ise Niş, Pirot ve Vranya bölgeleri Bulgaristan yerine Sırbistan’a verilmiştir. 
Bk. Coşkun Üçok, Siyasal Tarih (1789-1960), Ankara, 1978, s. 155-158. 

3  Hayta-Özkan, age., s. 814. 
4  Mucize Ünlü, Kosova Vilayeti, Ankara, 2014, s. 25-26. Gould durumu şöyle anlatmıştır: “Son zamanlarda yerlerinden 

göçürülen Arnavutlara zalim bir şekilde değil ama gereksiz bir sertlikle davrandıklarını işittim. Eğer edindiğim bilgi doğru 
ise Toplica ve Vranya vadilerinde 100’ün üzerinde Arnavut köyünün çalışkan ve barışsever sakinleri kaba bir şekilde yı-
lın ilk dönemlerinde evlerinden uzaklaştırıldılar. O zamandan bu yana bu zavallı insanlar yeni Sırp sınırında açlıkla mü-
cadele etmektedirler. Sırp hükümetine, Prens Milan’a sadık uyruklar alacaklarına dair sayısız heyetler göndermiş olma-
larına rağmen Sırp askerleri hasat edilen kendi topraklarındaki ürünlerini toplamalarına izin vermedi. Sırp sınırını geç-
meye çalıştıklarında vuruldular. Bu durumda, Arnavutlar da zaman zaman Sırplara oldukça pahalıya mâl olan misille-
me tedbirlerine başvurdular. Bana iletilen bu bilgiler doğruysa ben de Büyük Güçlerin çoğunluğunun Sırp hükümetini 
hesaplaşmaya çağıracağından ve tek suçları başka bir ırka ve dine mensup olmak olan bu şanssız kişilere adil dav-
ranmaları konusunda ısrar edeceklerinden emin olurum” 

5  Hayta-Özkan, age., s. 814. 
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Sonuçta Morava Nehri vadisindeki‐bugün Güney Sırbistan olarak ad‐

landırılır‐ Niş, Pirot, Leskovats, Vranya, Prokuplye, Kurşumliya kasabaları 

ile bölgede 500’den fazla köyde yaşayan Arnavut sakinleri zorla göç ettiril‐

mişlerdir.6 Aslında bu göçe zorlanma olayı daha önceden başlamış, 1877‐

1878 Osmanlı‐Rus Savaşı sırasında takriben 30.000 kişi Güney Sırbistan’dan 

Kosova’ya,  oradan  da Makedonya  ve  Türkiye’ye  göç  etmişlerdir.7 Koso‐

va’ya göçlerin en büyüğünün gerçekleştiği bu tarihte, Sırplar Morava Vadi‐

si’ndeki Müslümanların hemen hepsini sürmüşlerdir.8 

1876‐1878 Osmanlı‐Sırp Savaşı sırasında ise 2.000.000 insan göç etmiştir. 

Sırp tarihçi Milan St. Protiç, bu savaşı XIX. yüzyıldaki en büyük göç dönemi 

olarak tanımlamıştır.9 Yaklaşık 200.000 Sırp, Kosova’dan Sırbistan’a ve yak‐

laşık 70.000 Sırp da Karadağ’a kaçmıştır. Kraguyevats, Aleksinats ve Knya‐

zevats gibi sınır bölgelerinden kaçan bu göçmenler iç bölgelere ve Belgrad’a 

göç  etmişlerdir. Sırbistan  İçişleri Bakanlığı  1877 Mart’ında bu göçmenlere 

kaçtıkları  yerlere  Arnavutların  yerleşme  tehlikesi  dolayısıyla,  yerlerinde 

kalmaları  için  bir  talimat  vermiştir.  1878 Nisan  ayında  ise General Kosta 

Protiç, Belgrad’daki Dışişleri Bakanlığı’na “Türk askerlerinin suiistimali nede‐

niyle” Sırpların günlük olarak Kumanova’dan Skoply’e (Üsküp) kadar olan 

bölgelerden  Vranya’ya  kaçtıklarını  haber  veren  bir  rapor  göndermiştir. 

Özellikle  Lab, Kopanik  ve  Toplica  bölgelerinden  büyük  göçler  olmuş  ve 

Jovan Cvijiç’e göre bu bölgelerden yaklaşık 30.000 Sırp göç etmiştir. Terk 

edilen köylere Arnavutlar yerleşmiştir.10 

Osmanlı Devleti, 1878‐1884 yılları arasında 812.193 mülteci kabul etmiş 

ve 1884‐1897 arasında da 202.822 mülteci daha gelmiştir.11 

1879‐1880 yıllarında Kosova vilayetinde mevcut olan 100.000 göçmenin 

çoğu, Priştine, Prizren  ve Üsküp  sancaklarında  bulunmaktaydı.12Sırpların 

ele  geçirdikleri  yerlerden Müslümanları  sürmeleri  ilerleyen  dönemde  de 

devam etmiştir. Sırbistan Selanik Başkonsolosu P.M. Karastoyanoviç, 7 Ma‐

yıs 1887 tarihinde Sırbistan Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği raporda, Pre‐

şova’ya Sırbistan’ın Vranya ve diğer kasabalarından göçe zorlanan Türkle‐

rin yerleştiğini bildirmiştir. Ancak, buralarda da Müslümanlara rahat veril‐

memiştir. Ne  yolda  yürüyen,  ne de  evde  oturan Müslümanlar  emniyette 

                                                                         
6  Rahman Ademi, “Bağımsızlığa Giden Yolda Arnavutlar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 26, 

Bahar 2013, s. 16. 
7  Necmettin Alkan, “Kosova Meselesinin Tarihi, Kültürel ve Siyasi Altyapısı”, Avrasya Etüdleri, Sayı 21, Kış 2002, s. 94. 
8  Nedim İpek, “Kosova Vilayeti Dâhilinde Gerçekleşen Göçler”, History Studies, Volume 2/1, 2010, s. 68.  
9  Tim Judah, The Serbs History, Myth and the Destruction of Yugoslavia, London, 2000, s. 87, Milan St. Protiç, “Migrati-

ons Resulting From Peasant Upheavals in Serbia During the 19th Century”, Migrations in Balkan History, Ed. İvan Ni-
niç, Beograd, 1989, s. 94. 

10  Protiç, agm., s. 94-95. 
11  Judah, age., s. 88. 
12  Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri (1877-1890), Ankara, 1999, s. 175. 
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olmadığı gibi,  tarlada çalışanlar da güvende değildi. Amaç, Müslümanları 

bezdirerek  oradan  da  uzaklaşmalarını  ve  Osmanlı  idaresinin  beceriksiz 

olduğunu göstermekti.13 

1886’da Üsküp ve Selanik’te, 1889’da ise Manastır’da ilk Sırp konsolos‐

luklarının kurulmasından sonra Sırbistan’ın faaliyetleri daha da artmıştır.14 

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan dışında okullar ve kiliseler  için özel 

bir daire kurmuş, konsolosluklar açmış, konsolosluklar ve Osmanlı Devleti 

ile Sırbistan piskoposluklarının  tayini  için görüşmeler başlatılmıştır.15 Sırp 

Ortodoks Kilisesi’nin  imkânlarını kullanarak Kosova ve diğer vilayetlerde 

gönderdiği papazlar  vasıtasıyla  halkı  isyana  teşvik  etmeye  çalışan  Sırbis‐

tan’ın  planlarını  Kosova  vilayetinin  bazı  mahallelerini  dolaştıktan  sonra 

Priştine’ye gelmiş olan Papas Ratoviç sorgusunda itiraf etmiştir.16 Yine Ko‐

laşin  ahalisinden Rahip Refail  isminde bir kişi de Osmanlı ülkesine  silah 

sokulması ve asayişin ihlali ile uğraşmakta olduğundan bu konuda da Sır‐

bistan’ın Üsküp  konsolosunun dikkati  çekilmiştir.17  Selanik, Kosova, Ma‐

nastır vilayetlerinde de bazı ecnebi ajanların dolaşarak bu bölgelerde Hristi‐

yan halka her türlü baskı yapıldığı şeklinde gayrimüslim halktan imza top‐

ladıkları, Kosova vilayetinin yaptığı tahkikat sonucu tespit edilmiştir. 

İngiliz meclisinde  ise Kosova  topraklarında birçok Hristiyanın Müslü‐

man Arnavutlarca  telef  edildiği,  yerel  idarenin buna göz  yumduğu  ifade 

edilirken,18 “Morning Post” gazetesi dışındaki Londra gazetelerinin hepsinde 

Osmanlı mezalimi yalan neşriyatı devam etmekteydi ve özel yerlerde Os‐

manlı  Devleti  aleyhinde  toplantılarla  nutuklar  söylenmekteydi.19  Koso‐

va’daki Sırplara yapıldığı iddia edilen mezalimi tasvir eden resimler Avus‐

turya tebaalı Sırplar tarafından basına yansıtılırken, Avrupa’da yayımlanan 

gazetelerde Sırbistan’a yapılan göçün Arnavut baskısından kaynaklandığı 

iddia  edilmekteydi.20  Yine  “Correspondance  Politique”  gazetesi  de,  Kosova 

vilayeti Hristiyan ahalisinin bütünüyle göç ettiğini ve Mitroviçe’de bir Ar‐

                                                                         
13  Ademi, agm., s. 14-16. 
14  Güler Yarcı, “Osmanlı Diplomasisinde Makedonya Meselesi (1876-1913)”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları 

Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Ocak 2013, s. 86. 
15  Stevan K. Pavlowitch, Serbia: The History of an Idea, New York University Press, USA, 2002, s. 78. 
16  Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kosova Vilayeti, İstanbul, 2007, s. 69. “Üsküp’te bulunan Sırp konsolosundan akçe aldığını 

ve dolaştığı yerlerdeki Hristiyanları Osmanlı Devletine karşı ayaklandırmak için gizli hazırlıklarda bulunduklarını, Sırbis-
tan ve Bulgaristan hükümetinin Osmanlı Devleti sınırı boyunca siperler inşa etmekte olduklarını ve savaşla ilgili hazırlık-
larının sağlanmasına son derece çalıştıklarını, Rusya’nın Prizren’deki konsolosunun da Hristiyanlara dağıtılmak üzere 
Karadağ yoluyla İpek ve Deçani’deki manastırlara gizlice silah ve mühimmat gönderdiğini ifade etmiştir. Kendisinden 
başka üç papazın daha kılık değiştirerek Yenipazar, Üsküp ve Gilan taraflarında dolaşmakta oldukları anlaşılmıştır.” 

17  BOA, Y.MTV. 245/9 1321.Ra.01 (28.05.1903) “İthal edilen silahlardan dolayı iki rahip çağrılmış ve tahkikat yapıldıktan 
sonra kendileri iade edilmişler idi. Bu yüzden iki adamın yerlerinde kaydedilen itirafları çok dikkate değer görüldüğün-
den ifadeleri bizzat dinlenmek üzere kendileri Üsküp’e götürülmüşlerdir.” 

18  İpek, agm., s. 76. 
19  BOA, Y.PRK.EŞA. 44/4 1321.B.06 (28.09.1903) 
20  İpek, agm., s. 76. 
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navut beyinin isyan ettiğini yayınlamıştır. Fakat Sırp kaynaklı bu rivayetler 

Osmanlı Devletinin Viyana Elçiliği  tarafından reddedilerek yalanlanmıştır. 

Ayrıca “diğer vilayetler gibi Kosova vilayetinde de hak, adalet, kanun ve nizamın 

tam anlamıyla icrasına itina gösterilmektedir” denilmiştir. 1903’te Sırbistan elçi‐

si, Kosova’daki Sırp ahaliden bir kısmının muhtemel olan tecavüz sebebiyle 

Sırbistan’a göç etmeye başladığına dair beyanat verince, bir buçuk yıl önce 

de Sırplar bu şekilde iddiada bulunduğundan tahkikat yapılmıştır.21 Arna‐

vutlar tarafından Sırp ahalisine hiçbir şekilde zulmedilmediği gibi mezalim 

ve  saldırıdan dolayı bazı Sırpların göçe mecbur olduklarına dair Sırbistan 

Elçiliği’nden  verilmiş  bilginin  doğru  olmadığı Üsküp’ten  şifreyle  bildiril‐

miştir. Ayrıca bu Sırplar Osmanlı Devleti tebaası olduğundan Sırp konsolos‐

larının bu tebaayla ilgili konularda müdahaleye hak ve yetkileri olamayaca‐

ğı ve Osmanlı tebaasının huzur ve istirahatleri hükümet memurları tarafın‐

dan her zaman, her şekilde muhafaza edilmekte ve dışarının ihtarına ihtiyaç 

bırakmamakta olduğu ifade edilmiştir.22 

1896’da Üsküp’te bir piskoposluk kurma beratı alan Sırplar, “Büyük Sır‐

bistan” kurma hayallerini daha da güçlendirerek, Kosova ve Üsküp’te Os‐

manlı aleyhtarı çete faaliyetlerini arttırmışlardır.23 Sırbistan ve Karadağ hu‐

dut müfettişliğinden  alınan  bilgilerde de  Sırbistan Dışişleri  Bakanlığı’nda 

Kosova, Selanik ve Manastır vilayetleri Hristiyan halkını Osmanlı Devletin‐

den soğutarak Sırbistan hükümetine meylettirmek üzere propaganda şubesi 

kurulduğu anlaşılmıştır. Bu  şubenin  faaliyetlerini yönetmek üzere “Kanika 

Lapiça” adlı bir cemiyet de teşkil edilmiştir. Ayrıca Sırbistan’ın bağımsızlığı‐

na vesile olan Milan Obrenoviç’in zevcesi adına da bir cemiyet kurularak 

15.000 kadar  tüfek bu  cemiyete verilmiştir. Söz konusu cemiyet de Koso‐

va’ya çeteler göndermiş ve bu çeteler Bulgar sınırından Kosova’ya geçmeye 

çalışmışlardır.24  Sırp  komitesi,  yıllar  geçtikçe  daha  güçlenerek Manastır, 

Üsküp, İştip Kalkandelen, Kumanova ve Kırçova’daki birçok kahvehane ve 

meyhaneyi  silah deposu olarak,  istihbarat ve  iane  toplamak üzere kullan‐

mışlardır. Bu komiteler ve Belgrad hükümeti  ile büyük mücadeleler eden 

Osmanlı Devleti, 1907’de Osmanlı sınırına silah sevk eden Sırp çeteleri  ile 

savaşın eşiğine gelecektir.25 

Bosna‐Hersek, Avusturya tarafından işgal edilince, ilgisi eskiden beri o 

taraflara yönelmiş olan Sırbistan, ilgi alanını değiştirmek zorunda kalmıştır. 

Böylece ilk başta kendi çıkarlarına uygun olarak, topraklarına bitişik bulu‐

                                                                         
21  Ünlü, age., s. 152-154. 
22  BOA, Y.MTV. 245/9 1321.Ra.01 (28.05.1903) 
23  Yarcı, agm., s. 86. 
24  Ünlü, age., s. 240. 
25  Yarcı, agm., s. 86.  
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nan Kosova vilayetinin kuzeybatı kısmını ele geçirmeye çalışmıştır.26 Sırbis‐

tan, güneye Osmanlı topraklarına doğru olan bu genişlemeyi, artan Avus‐

turya‐Macaristan denetimine karşı kendisini  savunmanın bir yöntemi ola‐

rak değerlendirmiştir.27 

Mösyö Miyatoviç’in Sırbistan’ın Londra elçisi olduğu zamanlarda Lord 

Salisbury  ile olan konuşmasına dair “Standard” gazetesinde bir yazı yayın‐

lanmıştır. Miyatoviç’in ifadesine göre Lord Salisbury kendisine “Balkanların 

tamamiyle yerel ahali tasarrufunda bulunmasını arzu edersem de bu yerel ahali yani 

Sırp,  Rum  ve  Bulgarlar  birbirlerini  boğazlamayı,  birleşmeye  tercih  ettiklerinden 

İstanbul dâhi dâhil olduğu halde Balkan hükümetlerinin idareleri altında bulunan 

ülkelerin hepsi Avusturya tarafından işgal edilmiş olsa hem yerel ahali hem Avrupa 

hem  insaniyet  yararına  hizmet  edilmiş  olur” demiştir. Miyatoviç’in Avustur‐

ya’nın buna kuvvetinin yeterli olmadığını söylemesi üzerine “o halde Balkan‐

ların kendi aralarında taksimi için Rusya ve Avusturya devletleri uyuşabilir” ceva‐

bını vermiş ve Mösyö Miyatoviç de bunun İngiltere yararına olmayacağın‐

dan  bahsettiğinde  Lord  Salisbury  cevaben  “işin  o  dereceye  gelmemesi  daha 

iyidir ama siz aranızda iyi uyuşma çıkmasına çalışmaktaki isbatı takdir edemiyor‐

sunuz. O halde Balkan hükümetlerinin devamı ve devam etmemesinde İngiltere’nin 

alakası olamaz. Hususiyle ki bu günkü gün Mısır ve Süveyş Kanalı’na sahip bulu‐

nuruz” deyip Sırp  elçisinin buna da  itiraz  etmesi üzerine  “mademki  her üç 

sureti de beğenmiyorsunuz bir suret daha vardır ki o da Rusya’nın er geç bir gün 

alacak olduğu İstanbul’a şimdi sahip olduğu ve bu vech ile bütün Balkan hükümet‐

lerine hâkim kalması suretidir. Biz İngilizler Balkan sakinlerinin bağımsızlıkları için 

Rusya ile asla savaş etmek arzusunda değiliz” cevabını vermiştir. Lord Salisbury 

vefat etmiş olsa da taraftarları arasında politikası sağ salim bulunduğundan 

Londra Türk Elçiliği 28 Eylül 1903’te bu yazıyı göndermiştir.28 

Her ne kadar XX. yüzyılın başında Sırplar sürekli Arnavut mezalimin‐

den bahsediyorsa da, durum tam tersine idi.29 Yaşanılan olaylar bunu des‐

tekler nitelikteydi.30 Rumeli vilayeti müfettişliğinden bu konuda gelen telg‐

                                                                         
26  Ademi, agm., s. 17. 
27  Pavlowitch, age., s. 78. 
28  BOA, Y.PRK.EŞA. 44/4 1321.B.06 (28.09.1903) 
29  BOA, Y.MTV. 246/107 1321.Ra.28 (24.06.1903) “Gilan kazası sınır mıntıkasındaki Şahin karakolu askerleri pusuda 

iken Sırbistan’ın Ürküp kazasına tâbi Peterile köyü ahalisinden üç hanede 18 nüfus kadın ve erkek Osmanlı Devleti ta-
rafına geçerken askerler tarafından yakalanmışlardır. Üzerleri arandığında yasak eşya ve zararlı evraktan hiçbir şey 
olmadığı ve firarlarının sebebinin Sırbistan’dan görmekte oldukları zulümden ibaret olduğu anlaşılarak muhafız eşliğin-
de Gilan hükümetine gönderilmişlerdir” 

30  BOA, Y.MTV. 252/25 1321.B.11 (03.10.1903) “Sırbistan’ın Vraniça, Liyana, Siparina ve İsverça köyü İslam gençleriyle, 
ileri gelenlerinden bazılarının Sırplar tarafından katledildiği hakkında vuku bulan istihbarat üzerine gerekli tahkikat ya-
pılmış ve köy ahalisinden beş altı kişinin katledildiği gibi başka bir köy ahalisinden Halil Ağa’yı dahi katletmek üzere do-
laşmakta oldukları ve bu köy halkının yalnız başına hiçbir tarafa gitmeye cesaret edemeyerek değirmene bile yedi sekiz 
kişi birlikte gittikleri, Halil Ağa’nın ise evinden dışarı çıkamadığı anlaşılmıştır. Sırbistan dâhilinde kalmış olan Müslüman 
ahaliden muteber ve genç olanların birer suretle yok edilmeye çalışıldığı önceden haber alınarak, tahkikat yapılması sı-
nır komutanlığına bildirilmiştir. Suçlu bir Hristiyanın Osmanlı kanunnamesinin tayin eylediği bir cezaya tutulmasını bir 
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rafa binaen günahsız ahalinin31 Osmanlı Devletine hicretlerinin kolaylaştı‐

rılmasıyla,  kendilerinin  tecavüzden  kurtarılması  konusunda  irade  buyu‐

rulmuştur.32 

Sırbistan’da özellikle Milan Obrenoviç ve oğlu Aleksandar Obrenoviç 

döneminde var olan Avusturya etkisi, 1903 yılında Rus yanlısı Petar Kara‐

corceviç’in  tahta geçmesiyle son bulmuştur. Kral Petar, Sırbistan’da Avus‐

turya  etkisini  azaltmak  için  çeşitli  uygulamalarda  bulunmuştur.  Kendisi 

Rus  yanlısı  olduğundan33  Sırbistan’daki  Panislavizm  taraftarları  da  Sırp‐

Bulgar ittifakını gündeme getirmişler ve Rusya da bunu istediğinden ittifak 

girişimlerine başlanmıştır. 30 Mart 1904’te iki devlet arasında bir ittifak ant‐

laşması  imzalanırken,  9 Haziran  1905’te  Bulgaristan  ile  Sırbistan  gümrük 

birliğine dair bir antlaşma imzalamıştır. Haziran 1904’te ise Karadağ, Bulga‐

ristan ve Sırbistan arasında yapılan  ittifak antlaşmasıyla, devletlerden biri 

savaşa girerse veya saldırıya uğrarsa, diğer ikisinin de müttefik olarak sava‐

şa girmesi öngörülmüştür. Kaldı ki yapılan bu antlaşmalar, Balkan Savaşla‐

rı’ndan önce Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ’ın Osmanlı Dev‐

letine savaş açmasını sağlayacak  ittifak antlaşmalarının başını  teşkil etmiş‐

tir.34 

 

B. I. BALKAN SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI 

1908  yılının Ekim  ayında Avusturya‐Macaristan Bosna‐Hersek’i  ilhak 

etmiştir. Sırbistan duruma çok  sert  tepki gösterse de protesto etmekle ye‐

tinmek zorunda kalmıştır.35 Çünkü destek istediği Rusya, o sırada 1905 Ja‐

pon yenilgisinin etkileri ve kendi  iç sorunlarıyla uğraşmaktaydı ve destek 

verebilecek durumda değildi. Dolayısıyla, Sırbistan geri adım atmak zorun‐

da kalmıştır.36 Ancak yaralanan ulusal duygusunu güçlendirmek için yüzü‐

nü Makedonya’ya çevirmiş ve orada Türk egemenliği altında yaşayan Sırp‐

ların kurtuluşunun bunu sağlayabileceğini ummuştur.37 Sırpların yanı sıra 

Bulgarlar da 1908‐1909 krizinden  sonra ulusal birlik meselelerini çözmeye 

karar vermişlerdir. Sırplar, Avusturya‐Macaristan’ın gittikçe güçlenen Sırp 

                                                                                                                   
kusur sayan Sırpların aralarında kalan mazlum ve garip bir avuç Müslümanı çok görerek yok etmeye kalkışmaları ayıp 
bir durum olduğundan Sırbistan hükümetine tebligatta bulunulması kararlaştırılmıştır.” 

31  BOA, İ.HUS. 110/1321.B-061 1321.B.13 (05.10.1903) 
32  BOA. İ.HUS. 110/1321.B-061 1321.B.13 (05.10.1903), BOA, Y.MRZ.d. 11713 30.B.1321 (21.10.1903) 
33  Ayşe Özkan, “I. Dünya Savaşı’nda Sırbistan’ın Müslümanlara Karşı Tutumu”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 7, Sayı 14, 

Yaz 2014, s. 50. 
34  Ayşe Özkan, Bağımsızlıktan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’na Sırplar (1878-1918), IQ Yay., İstanbul, 2013, s. 184-185. 
35  Alex N. Dragnich, Serbia Through the Ages, Colombia University Press, 2004, s. 97. 
36  Barbara Jelavich, Balkan Tarihi: 20. Yüzyıl, C.2., Çev. Zehra Savan-Hatice Uğur, İstanbul, 2006, s. 101. 
37  Pierre Renouvin, Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye 1914-1918, Çev. Örgen Uğurlu, İstanbul, 2004, s. 192. 
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politikalarına karşı destek ararken, Bulgarlar Makedonya’daki özlemlerine 

ve daha az şekilde de Trakya’ya odaklanmış olarak kalmışlardır.38 

Balkan devletleri arasında Osmanlı  toprakları üzerinde  ilk görüşmeler 

Rusya’nın Ekim 1909’da Belgrad’a atadığı elçisi Hartwig aracılığıyla başla‐

mıştır. Görüşmelerin amacı Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ arasında Ma‐

kedonya topraklarının paylaşılması esasına dayanan bir ittifaktı.39 Nicholas 

Hartwig ilk olarak Bulgaristan’la Sırbistan arasında ittifak sağlamaya çalış‐

mıştır. Ancak Makedonya’nın paylaşılmasında anlaşmazlıklar çıkmış, daha 

sonra  uzlaşma  sağlanmış  ve  tartışmalı  yerler  konusunda  da  Rus  çarının 

hakem olmasına karar verilmiştir. Uzlaşı sağlandıktan sonra, Kasım 1911’de 

Sırp Kralı Petar ve Başbakan Milovanoviç, Paris gezisine çıkmışlar ve Bal‐

kan devletleri  arasında  yapılması planlanan  ittifaktan Fransız hükümetini 

de haberdar ederek, Fransız hükümetinin samimi onayını almışlardır.40 

Nihayet ittifak antlaşması 13 Mart 1912’de imzalanmış ve yedi açık, beş 

gizli maddeden  oluşmuştur. Açık maddelerde  iki  devlet  de  birbirlerinin 

bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini tanıdıklarını ve bir saldırıya uğ‐

ramaları halinde birbirlerine yardım edeceklerini taahhüt etmişlerdir. Gizli 

maddeler  ise, Osmanlı Devletine karşı savaş ve saldırı antlaşması çerçeve‐

sinde  olmuştur.41  Bu  antlaşmadan  sonra  iki  devlet  arasında  12  Mayıs 

1912’de  askeri  sözleşme  de  yapılmıştır.42  Sırp‐Bulgar  ittifakını  29 Mayıs 

1912’de imzalanan Yunan‐Bulgar İttifak Antlaşması takip etmiştir. 4 madde 

ve bir ekten oluşan antlaşmanın amacı “Balkanlarda barışın devam ettirilmesi” 

olarak belirtilmiştir. Bu ittifakta, Osmanlı topraklarının paylaşmasını içeren 

bir  madde  yer  almamıştır.43  Son  olarak  Sırbistan  ve  Karadağ  27  Eylül 

1912’de  “Türk  boyunduruğu  altındaki  Sırpların  hürriyete  kavuşturulmasını” 

hedefleyen  askeri  ve  siyasi  bir  antlaşma  imzalamışlardır  ki  artık  savaşın 

ayak sesleri duyulmaya başlanacaktır.44 

Balkan ittifakları, Almanya ve Avusturya’dan ve diğer diplomatik çev‐

relerden gizli tutulmuştur. Gizliliğin nedeni, ittifakların son amacı olan Bal‐

kan Harbi için gerekli şartların henüz oluşmaması idi. Çünkü Balkan devlet‐

leri dikkat çekmeden silahlanmalarını tamamlamak istemekteydiler. Bulga‐

ristan ve Sırbistan dışarıdan silah  teminatını ancak Avusturya ve Osmanlı 

Devleti, özellikle de Selanik limanı üzerinden yapabileceklerinden ittifakları 

                                                                         
38  Richard C. Hall, Balkan Savaşları 1912-1913, İstanbul, 2003, s. 12-13. 
39  Özkan, age., s. 222-223. 
40  Necmettin Alkan, Ve Selanik Düştü: 1912-1913, Balkan Savaşı ve Hezimeti, Timaş Yay., İstanbul, 2014, s. 157. 
41  Özkan, age., s. 228-229, Alkan, age., s. 157.  
42  Özkan, age., s. 231. 
43  Alkan, age., s. 159. 
44  Özkan, age., s. 238. 



32 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 8/15 

 

 

gizlemişlerdir. Dolayısıyla bu ittifaklardan Almanya ve Avusturya’nın çok 

geç haberi olmuştur.45 

Aralarındaki  ittifakları  tamamlayan Balkan devletleri, Osmanlı Devleti 

ile savaş çıkarmak için bahane aramaya başlamışlardır. Hem Bulgarlar hem 

Yunanlılar Makedonya’da çete faaliyetlerini arttırırken46 Sırbistan da Make‐

donya Slavları için 800.000 franklık bir para ayırmış ve bununla güneydeki 

çete örgütlenmesi desteklenmiştir. Bu iş ordudan ayrılan subaylarca örgüt‐

lenen komitacılarla yürütülmüştür.47 Ayrıca Sırp ve Bulgar komitaları birlik‐

te  çalışmaya  başlamışlardır.48  Yine  Sırp  komitaları  halka  silah  dağıtmaya 

başlamış ve bu konuda Başbakan ve Dışişleri Bakanı olan Mösyö Milovano‐

viç’in dikkati çekilmiştir.49 

Sırplar Müslümanlara da saldırmaya başlamışlar, bunun üzerine Sırbis‐

tan Dışişleri Bakanlığı’nın gayrı resmi bir surette dikkati çekilmiştir. Ellerin‐

den  silahları alınan Müslümanların  şikâyetleri  incelemeye  layık görülerek 

İçişleri ve Adliye Bakanlıkları önemli memurlarından iki kişi buralara gön‐

derilmiş  ve  bu  Belgrad  Elçiliği’nden  bildirilmiştir.  Ayrıca  durum  İstan‐

bul’daki Sırp elçisine de söylenmiş ve elçi de Arnavutların hoşnutluğunun 

sağlanması  için hükümetince gerekli  tedbirlerinin  alınacağını  ifade  etmiş‐

tir.50 

Sırplar  sınırdan Osmanlı Devleti  topraklarına da geçip  eşkıyalık  yap‐

mışlardır.51 Yine bu eşkıyalıktan dolayı askeri kuvvetlerin mevcudunun bir 

an önce arttırılması  lüzumu Seniçe Mutasarrıflığı’ndan bildirilmiştir.52 Do‐

layısıyla Sırplar Seniçe ve diğer yerlerde Hristiyanların katledilip, saldırılara 

                                                                         
45  Alkan, age., s. 158-159. 
46  Özkan, age., s. 239. 
47  Serdar Dinçer, Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Alman Dışişleri Belgelerinde “Krupp’un Bitmeyen Balkan Savaşı” 

Sürgün ve Soykırım, Ankara, 2014, s. 340. 
48  BOA, BEO. 3986/298879 1330.M.14 (04.01.1912). “Sırplar ile Arnavutlar arasında Firzovik (Ferizay) kırında bir çar-

pışma da meydana gelmiş ve bunun iki yıl önce genel olarak silahların toplandığı sırada Sırpların silahlarını teslim et-
meyip sakladıklarına dair dikkat çekici bir durum olduğunu Osmanlı Devletinin Belgrad Elçiliği bildirmiştir” 

49  BOA, HR.SYS. 1444/35 08.01.1912. “Preşova kazasındaki köylerin ahalisine Sırp komitaları tarafından silah dağıtılma-
ya başlanmış ve Palanka kazasının Luka köyüne dahi bir Sırp çetesi tarafından otuzu aşkın çeşitli cins silah ithal edil-
miştir” 

50  BOA, BEO. 4047/303511 1330.C.17 (04.05.1912) “Sırbistan’ın Vranya şehrine tâbi Siyarniya köyü ile civarında sakin 
Müslüman Arnavutların da bir süredir Sırpların saldırılarına uğradıkları ve Sırpların silah taşımalarına izin verildiği halde 
Arnavutların ellerinden silahları alındığı cihetle kendilerini müdafaaya muktedir olamadıkları ve vuku bulan şikâyetlerinin 
de duyulmadığı haber alınmıştır. Arnavutlardan oluşan bir heyet de hükümet nezdinde şikâyetlerini tekrarladıktan sonra 
Osmanlı Devleti Belgrad Elçiliği’ne müracaatla Osmanlı ülkesine hicret için sahip oldukları emlâkı satabilmek üzere ge-
çici olarak rahat bırakılmalarını rica etmişlerdir.” 

51  BOA, BEO. 4081/306054 1330.N.26 (08.09.1912) “Sırbistan’ın Astrogaro mevkiinde yaşayan beş kişi sınıra iki km 
mesafede olan Seniçe’nin Drayse köyünden iki kişinin üzerine silah attıklarından, silah sesini işiten karakol devriyesinin 
olaya koşmasıyla devriye üzerine de ateş açmışlardır. Askerin karşılığı üzerine de kaçarak, bir bekçinin evine girseler 
de takip edildiklerini görerek bekçiyi yakmış ve gecenin karanlığından istifade yine kaçmışlardır. O geceyi Osmanlı top-
raklarındaki Hristiyan köylerinden birinde geçirerek ertesi gün akşamüzeri de Seniçe’nin Serhive köyünden bir kişi sını-
ra bir saat mesafede hayvanlarını toplamakta iken üzerine ateş ederek katletmişlerdir.” 

52  BOA, BEO. 4093/306924 1330.L.24 (06.10.1912) “Seniçe’nin Doyçe köyünden bir kişinin evine Sırp eşkıyası tarafın-
dan saldırılarak atılan silahlardan bu kişinin ölerek, karısı ve bir beygirinin yaralandığı ve bir başka köyde bir kişinin de 
sekiz bin demet zahiresiyle evinin yakıldığı ve olay mahallinde 200’den fazla Mannlicher kovanı bulunduğu bildirilmiştir.” 
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uğradıklarını yaydıkları halde, Osmanlı ülkesine durmaksızın tecavüz edip, 

insan  öldürme  ve mesken  yakma  gibi  facialarda  bulunduklarından  Sırp 

hükümeti nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunulması kararlaştırılmıştır.53 

Aynı tarihlerde yani 9 Eylül 1912’de Sırbistan tahıl ihracını yasaklamış 

ve bu bir savaş hazırlığı olarak algılanmıştır. Ayrıca Kont Kanitz, Sırp hü‐

kümetinin silah alımı kararını durdurduğunu ve bu yolla mümkün olduğu 

kadar çok nakit parayı elde tutmaya çalıştığını bildirmiştir.54 

Artık iyiden iyiye savaşın ayak sesleri duyulmaya başlanmış ve 30 Eylül 

1912’de  Balkan  devletleri  seferberlik  ilan  etmiştir.55 Aynı  gün  Belgrad’da 

icra edilen gösteri sırasında yerel ahaliden bir topluluk Osmanlı Devletinin 

Belgrad  Elçiliği’ne  hücum  ederek  camlarını  kırmışlardır.  Aynı  şekilde 

İvranya  Konsolosluğu’na  da  bu  suretle  tecavüz  edilmişse  de  hükümetçe 

men  olunmuş  ve Konofça  köyü  karakolundan Bulgaristan  sınırına  kadar 

harap  olan  karakollar  hep  Sırp  askeri  tarafından  işgal  edilmiştir.56  Sırbis‐

tan’da  olduğu  gibi  Bulgaristan’daki  Osmanlı  Devleti  konsoloslarının  da 

tehlikede  bulundukları  Osmanlı  ajansının  neşrettiği  telgraflarda  beyan 

edilmiştir.57 

Belgrad  gazeteleri  daha  savaş  başlamadan  Sırpları  “Savaşa  hazırlanın! 

Ortak  Sırp‐Bulgar  taarruzu  her  an  başlayabilir!”  diye  galeyana  getirirken58 

Belgrad’dan Kont Kanitz de 1 Ekim’de Sırp‐Bulgar ittifakı haberini vererek 

Sırbistan’ın bütün ordusunu Bulgaristan’a gönderme yükümlülüğünü üst‐

lendiğini ve Sırp ordusundan 20.000 askerin Bulgar sınırını aştığını bildir‐

mekteydi.59 Bunlara  ek  olarak,  “Bulgaristan  ve  Sırbistan’da Müslüman  ahali 

hakkında medeniyete aykırı vahşi muameleler yapılmakta olduğu” belirtilmektey‐

di.  Yaşanılan  olayların  rivayetlerinin  Sofya  ve  Belgrad  Elçiliklerinden  ve 

Bulgaristan ile Sırbistan’daki konsolosluklardan gelen bilgilerden destekle‐

nebileceği, eğer bilgi alınmadıysa hemen bilgi istenerek alınacak cevaplarla 

desteklendiği halde  gereken büyük devletler nezdinde  tebligat ve  acil  te‐

şebbüslerde bulunulması bildirilmiştir. Müslüman ahalinin ırz, can ve mal‐

larının korunması  için Büyük devletler  tarafından Bulgaristan ve Sırbistan 

hükümetlerine sert ihtarlarda bulunulmasının vakit kaybetmeden Osmanlı 

elçilerine talimat verilmesi Dışişleri Bakanlığı’ndan istenmiştir.60 

                                                                         
53  BOA, BEO. 4081/306054 1330.N.26 (08.09.1912) 
54  Dinçer, age., s. 345. 
55  Sacit Kutlu, Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, İstanbul, 2007, s. 322. 
56  BOA, BEO. 4093/306943 1330.L.25 (07.10.1912) 
57  BOA, BEO. 4092/306869 1330.L.23 (05.10.1912) 
58  Misha Glenny, Balkanlar 1804-1999, Çev. Mehmet Harmancı, Sabah Kitapları, İstanbul, 2001, s. 203. 
59  Dinçer, age., s. 370. 
60  BOA, BEO. 4092/306869 1330.L.23 (05.10.1912) “Kırcaali, Varna ve Burgaz’dan çekilen 3 Ekim 1912 tarihli telgraflar-

da Bulgaristan’da olan Aydos’da Kırcaali ahalisinden dört Müslümanın Bulgarlar tarafından öldürüldüğü, Varna Müftüsü 
Hacı Ömer Efendi’nin Bulgarlarca yolda tutularak dövüldüğü, Müslüman bir bakkalın tehlikeli şekilde yaralandığı ve Ko-
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Tarihler 3 Ekim 1912’yi gösterdiğinde “New York Times” gazetesi, dört 

küçük devletin  yani Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ’ın Os‐

manlı  Devleti  ile  savaşma  ihtimaline  karşılık  silahlandığını  yazıyordu.61 

Aynı gün Almanya’nın Belgrad Elçisi Griesinger, Sırbistan’ın elinde  savaş 

için ayrılmış 154.000.000 frank bulunduğu haberini vermekteydi.62 Osmanlı 

Devleti  ise  zaten  1  Ekim  1912’de  seferberlik  ilan  etmişti.63 Geriye  sadece 

savaşın başlaması  kalmıştı ki beklenen  savaş,  8 Ekim  1912’de Karadağ’ın 

Osmanlı Devletine savaş ilanıyla başlayacaktır.64 

Sırbistan  Üçüncü  Ordusu,  Sırbistan  henüz  savaş  ilan  etmeden  16 

Ekim’de Kosova’ya  ilerlemeye  başlamıştır  ki65 daha  11  Ekim’de  Sırpların 

Priboy’da Leskaç üzerinden saldırdıkları ve çarpışmanın devam ettiği, ayrı‐

ca Seniçe mıntıkasından Yavor’a tecavüz etmelerinin özel ihbarlardan anla‐

şıldığı Taşlıca Mutasarrıflığı’ndan Kosova vilayetine gelen  telgraftan anla‐

şılmıştır.66 

Sırbistan’ın savaştaki amacı, Kumanova üzerinden Üsküp’e ulaşmak ve 

burayı da topraklarına kattıktan sonra Selanik’i işgal etmekti.67 Sırp ordusu‐

nun Başkomutanı Kral Petar idi. Genelkurmay Başkanı Radomir Putnik, I. 

Ordu Komutanı Veliaht Aleksandar,  II. Ordu Komutanı General Stepano‐

viç, III. Ordu Komutanı General Yankoviç68 ve IV. Ordu Komutanı da Gene‐

ral Zivkoviç idi.69 Neticede Sırbistan Kralı Petar, 18 Ekim 1912’de savaş ila‐

nını yapmış ve güneye doğru Kumanova istikametinde ilerleyen Sırp ordu‐

su  20 Ekim’de Podiyevo,  21 Ekim’de Priştine ve  23 Ekim’de Gilan’ı  işgal 

etmiştir. 23‐24 Ekim’de Kumanova Savaşı’nda Osmanlı ordusu yenilmiş, 25 

Ekim’de Sırp ordusu Kumanova’ya girmiştir. 26 Ekim akşamı Üsküp Sırp‐

lara teslim olurken, aynı gün Firzovik ve Mitroviçe, 28 Ekim’de Köprülü, 29 

Ekim’de İştip, 31 Ekim’de Kalkandelen, 2 Kasım’da Tikveş ve Gostivar arka 

arkaya Sırp işgaline uğramıştır.70 3 Kasım’da Prizren Sırplara teslim olmuş‐

tur.71 5 Kasım’da Pirlepe, 19 Kasım’da Manastır, 22 Kasım’da ise Ohri Sırp‐

                                                                                                                   
karca kazasında beş Müslümanın öldürüldüğü bildirilmiştir. Katliam şeklini alan bu cinayetlerden dolayı çare bulabilen 
Müslümanların göç etmekte oldukları ve Bulgaristan’da sakin Müslüman ahalinin uğradıkları tehdit ve mezalimden do-
layı korku ve dehşet içinde oldukları belirtilmiştir.” 

61  Fikrettin Yavuz, “New York Times Gazetesi’nin Gözüyle Balkan Savaşları”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl 6 Sayı 15, 
Aralık 2013, s. 153. 

62  Dinçer, age., s. 370. 
63  Özkan, age., s. 242, Alkan, age., s. 181, Noel Malcolm, Kosova Balkanları Anlamak İçin, Çev. Özden Arıkan, İstanbul, 

1999, s. 308. 
64  Aleksandar Rastoviç, “Edward Grey and The First Balkan War”, Süleyman Demirel University, Faculty of Arts and 

Sciences, Journal of Social Sciences, Special Issue on Balkans, December 2012, s. 162. 
65  Malcolm, age., s. 309. 
66  BOA, BEO. 4096/307180 1330.L.29 (11.10.1912) 
67  Alkan, age., s. 185. 
68  Özkan, age., s. 271, Alkan, age., s. 185. 
69  Aram Andonyan, Balkan Savaşı, Çev. Zaven Biberyan, İstanbul, 1999, s. 320, Call, age., s. 60., Özkan, age., s. 271. 
70  Alkan, age., s. 185-187. 
71  Malcolm, age., s. 310. 
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ların eline geçmiştir. 28 Kasım’da Elbasan’a varan Sırplar aynı gün Debre’ye 

girmişler ve Adriyatik’e inmişlerdir.72 14 Aralık 1912’de ise Kral Petar yeni 

fethedilen  yerlerde  yönetimin  organize  edilmesi  için  özel  bir  düzenleme 

çıkarmıştır. Bu düzenleme ile de Bitola (Manastır), Bregalnitsa, Debar (Deb‐

re), Kavadar, Kumanova, Novipazar  (Yenipazar), Plyevlye  (Taşlıca), Priz‐

ren, Priştine, Skoplye, Tetova, İştip olmak üzere 12 bölge oluşturulmuştur.73 

 

C. SAVAŞTA SIRPLARIN UYGULAMALARI 

Sırp ordusunun eline geçen  ilk yerlerden olan Priştine Sırplar  için çok 

önemliydi. Askerlere  eşlik  eden  bir  Sırp  gazeteci bu  konuda  şunları  yaz‐

maktaydı:  “Priştine!  Burası  bir  süre  için Nemenjiç  hanedanının,  özellikle  Kral 

Milutin’in başkentiydi. Aynı zamanda Çar Lazar zamanında Lava ile Sitnitse ara‐

sındaki toprakları elinde tutan Vuk Brankoviç’in de başkentiydi.”74 

Aynı gazeteci “Priştine’nin Arnavutlar için bir yuva ve Kosova’nın başkent‐

leri  olduğunu”  da  itiraf  etmekteydi.  Bu  zaferle  1389  yılında Osmanlılarla 

Sırplar arasında yapılan savaşın yeri olan “Kosova Polje” Sırpların eline geç‐

miş ve hatta  III. Ordu Komutanı General Yankoviç bir kutlama programı 

organize  etmiştir.  23  Ekim’de  III. Ordu  güneye, Üsküp’e  ilerlerken,  bazı 

askerler garnizon kuvveti olarak Kosova’da kalmışlardır. Bunlar Arnavutlar 

üzerinde  sert bir  idare uygulamaya başlamışlar ve Arnavutlar da ellerine 

geçirebildikleri her türlü silahla Sırplara direnmeye başlamışlardır.75 

Sırplar, yabancı gazetecilerin Kosova’ya girmesini genelde yasaklamak‐

taydılar ancak bu bazı haberlerin ulaşmasına engel olamıyordu. Üsküp’teki 

bir Danimarkalı gazeteci Priştine Sırpların eline geçtiğinde 5.000 Arnavut’un 

öldürüldüğünü bildirmiştir.76 Yine  “Daily Telegraph”  gazetesinin özel mu‐

habiri de, Avusturya‐Macaristan konsolosunun  resmi  raporlarına dayana‐

rak  gazetesine,  Priştine  önünde  5.000  Arnavut’un  ölüme  gönderildiğini 

yazmıştır.77 Hemen akabinde çarpışmadan teslim olan Gilan kentinin Arna‐

vut nüfusu katliamdan geçirilmiştir.78 

                                                                         
72  Özkan, age., s. 272. 
73  Hivzo Goloş, “Administrativno- Teritoriyalna podela Sancaka, Kosova i Makedoniye 1913 Godine”, Almanah, Knjiga IV, 

Sayı 63-64, Podgoritsa, 2014, s. 13. 
74  Call, age., s. 71. Zeta (Karadağ) bölgesinde yaşayan Batı Sırpları ile Raşka (Yenipazar) bölgesinde yaşayan Doğu 

Sırplarını, Raşka bölgesinin büyük jupanı Stefan Nemanya 1186’da birleştirmiş ve Sırplar bağımsız bir devlet çatısı al-
tında toplanmıştır. 1371 Çirmen Savaşı’ndan sonra da 200 yıl süren Nemanya Hanedanı son bulmuştur. Vuk Branko-
viç ise 1389 Kosova Savaşı’nda Çar Lazar Hrebelyanoviç’in ordusunda müttefiki olarak bulunmuştur. Çar Lazar’ın sa-
vaşta hayatını kaybetmesiyle Sırp prensleri Osmanlıların vassalları olmuştur. Vuk Brankoviç de Peç ve Prizren arasın-
daki bölgede hüküm sürmüş, 1397’de ölmüştür. Bk. Selim Aslantaş, Osmanlıda Sırp İsyanları, İstanbul, 2007, s. 18-22. 

75  Call, age., s. 71-72. 
76  Malcolm, age., s. 311. 
77  Bilal N. Şimşir, Balkan Savaşlarında Rumeli Türkleri Kırımlar-Kıyımlar-Göçler (1821-1913), Ankara, 2013, s. 143, 

Ahmed Cevad, Kırmızı Siyah Kitab, İstanbul, 1329, s. 141, Justin McCarty, Ölüm ve Sürgün, Çev. Bilge Umar, İstanbul, 
1998, s. 150-151. 

78  Malcolm, age., s. 312. 
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Kumanova’da Osmanlı ordusu yenildikten  sonra Sırplara Üsküp yolu 

açılmış ve Kumanova Sırpların  eline  geçmiştir.79 Sonrasında  ise Kumano‐

va’da 41 Hristiyan evi ile 302 Müslüman evi Sırplar tarafından yakılmıştır. 

Sırpların Kumanova’ya girmelerinden önce de, Üsküp’e kaçmış olan Müs‐

lümanların evleri ve dükkânları Hristiyan halk tarafından yağmalanmıştır. 

Kumanova camii dinamitle havaya uçurulmuştur.80 

Sırp ordusu, Üsküp’e ilerlerken şehirde panik başlamıştır ve Sırp birlik‐

leri şehre girdiğinde de hastanelerde 900’den fazla Türk asker yatmaktadır. 

Hastaneyi  önce  doktorlar,  sonra  da  hemşireler  terk  etmişlerdir.  Yaralılar 

panik  ve  korkuyla  yataklarından  kalkıp,  sokaklara  çıkarak  birliklerine 

ulaşmayı amaçlamışlardır. Şanslı olanlar trenlere binerek kurtulmuş ancak 

kalanlar yarı ölü bir halde sokaklara yayılmışlardır. Devam edemeyip, yara‐

ları yüzünden kurtulamayanlar da epey çok olup, bunların çoğu da sokak‐

larda can vermişlerdir.81 

Üsküp’e ve daha  ileri  ilerledikçe Sırp askerleri Arnavutları öldürmeye 

başlamışlardır. Yedek birlikte olan bir Sırp Sosyal Demokratı bu korkunç 

durum hakkında bilgi vermiş82 ve 

“Kesin olan bir  şey vardı: O da bu adamların savaşta ölmedikleriydi” 

diye ekleyerek83 Üsküp’te yaşananları anlatmaya devam etmiştir.84 

                                                                         
79  Glenny, age., s. 205. Türkler kenti terk etmeden birkaç saat önceki durumu 22 yaşındaki demiryolu görevlisi şu şekilde 

anlatmıştır:“Kumanova’da çok korkunç şeyler oldu. Türkler Hristiyanları, Hristiyanlar Türkleri dövmeye başladılar. Hristi-
yanların çoğu evlerinde saklandılar. Sırp bombardımanı yaklaştıkça toprak sarsılmaya, camlar kırılmaya başladı. İlk 
Türk birliği kaos halinde gerilemeye başladı. Silahları yoktu, açık yaralarına turnike sarılmamıştı, kan içinde ve çıplak 
ayaklıydılar… Sırp şarapnelleri istasyon binasına düşmeye başladı ve personel üzerlerine ateş edilen keklikler gibi 
kaçmaya başladılar.” 

80  Şimşir, age., s. 175. 
81  Safet Bancoviç, “I. Balkan Harbi Sonrası Sırbistan ve Karadağ’a Bırakılan Bölgelerdeki Müslüman Nüfusun Türkiye’ye 

Göçü”, Muhacirlerin İzinde, Der. Hayri Kolaşinli, Ankara, 2012, s. 71.  
82  Glenny, age., s. 205. 
83  Glenny, age., s. 205, Lev Troçki, Balkan Savaşları, Çev. Tansel Güney, İstanbul, 2012, s. 385-387. “Korkunç olaylar 

eski sınırı geçtiğimiz anda başladı. Öğleden sonra beşe doğru Kumanova’ya yaklaşıyorduk. Güneş batmış, hava ka-
rarmak üzereydi. Ancak hava karardıkça alevlerin parıltısı daha da artıyordu. Çevremizde her şey yanmaktaydı. Arna-
vut köyleri ateş sütunlarına dönüşmüştü… Bu sahne Üsküp’e varıncaya kadar tekrarlandı… Benim Üsküp’e girişimden 
iki gün önce kentliler uyandıklarında Vardar’ın büyük köprüsü üzerinde – yani kentin tam ortasında – başları kesik bir 
Arnavut ceset yığınıyla karşılaşmışlardı. Bunlar komitacılar tarafından öldürülenler ve cesetleri suyun akıntısıyla oraya 
kadar taşınanlardı. Kesin olan bir şey vardı: O da bu adamların savaşta ölmedikleriydi” 

84  Troçki, age., s. 387-388. “Şehirde veya daha doğru bir deyişle caddelerde çıt yoktu, burası terk edilmiş bir yerdi adeta. 
Bütün bahçe ve bina kapıları akşam saat altıda kapanmıştı. Ama gecenin gelmesiyle birlikte, komitacılar işlerine başla-
dılar. Türk ve Arnavut evlerine zorla girip, her seferinde aynı işi yapıyorlardı: Yağmalayıp öldürmek. Üsküp’te 60.000 ki-
şi yaşıyordu, bunların yarısı Arnavut ve Türk’tü. İçlerinden kimileri elbette kaçmıştı ama ezici çoğunluk şehirde kalmıştı. 
Şimdi de, geceleri onlara karşı misilleme hareketleri yapılıyordu. Üsküp şehir olmaktan çıkmış, bir ordu kampı halini al-
mıştı. Şehir sakinleri, özellikle Müslümanlar saklanıyorlar, sokaklarda sadece askerler görülüyor. Asker kalabalığı ara-
sında, Sırbistan’ın dört bir yanından gelmiş Sırp köylüleri görüyorsunuz. Oğullarını, kardeşlerini arama bahanesiyle Ko-
sova Ovası’nı aşıyorlar ve yağmaya girişiyorlar. Bu açıkgözlülerden üç kişilik bir grupla konuştum. Sırbistan’ın ortasında 
bulunan Şumadiya’dan kalkıp, Kosova Ovası’nı yürüyerek aşıp buraya kadar gelmişlerdi. İçlerinde en genç olanı, ova-
da iki Arnavut’u seri ateş eder bir tüfekle vurup öldürdüğünü anlatarak böbürlendi… Dört kişiydiler de, ikisi kaçmayı be-
cerdi. Yol arkadaşları, ağırbaşlı ihtiyar köylüler, hikâyesini doğruladılar. Onlar da, “kötü olan bir şey var” diye şikâyet etti-
ler, “üzerimizde çok para yok. Burada pek çok öküz ve at sahibi olabilirsin. Bir askerin ücreti iki dinar. Karşısına çıkan ilk 
Arnavut köyüne giriyor ve sana iyi bir at getiriyor. Askerlerden, yirmi dinara bir çift öküz alabilirsin, öküzler de iyi öküz 
hani. Vranya yöresinden ahali toplu halde Arnavut köylerine geçmiş, gözlerine ne kestirirlerse alıp götürüyorlarmış. 
Köylü kadınlar, omuzlarında Arnavut evlerinin kapılarını, pencerelerini bile taşıyorlarmış… Üç asker yürüyerek yanım-
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Bulgar öğretmen Vasil Smilev de, “Sırp ordusu Üsküp’e girince Sırp ma‐

kamlarının Türkleri takip için çeteler oluşturduklarını ve bu çetelere Bulgar öğret‐

menleri de katmak için çaba harcadıklarını, kendisinin de bu çetelere katılarak 20‐30 

gün kadar bunlara hizmet ettiğini” Uluslararası Carnegie Komisyonu’na ver‐

diği ifadesinde anlatmıştır. Çetelerin katliamını kendi gözleriyle gören Vasil 

Smilev,  durumu  Rus  konsolosuna  da  rapor  etmiştir.  Katliam  sonrasında 

Vasil Smilev, Sırp  çetesinden  ayrılmış, daha  sonra da diğer Bulgar öğret‐

menleriyle birlikte Üsküp’ten uzaklaştırılmıştır.85 

Üsküp’te katliam yapanlar karargâhlarını Rus konsolosluğu yanındaki 

binada  ‐ki bu bina çok geçmeden Kara Ev olarak anılacaktı‐ kurmuş olan 

“Kara El” çetesiydi. “Kara El” casuslar ağı ile askeri yetkililerin kontrolünden 

kurtulabilmiş ve giderek gayrı  resmi bir “Kurtarılmış Eski Sırbistan” hükü‐

meti rolünü üstlenmiştir. Birkaç hafta sonra Belgrad yönetimi bu bölgelere 

sivil yöneticiler atasa da, “Kara El” ve çetniklerin isteklerine boyun eğmeyi 

reddedenler bunlardan korkmaktaydı. Savaşı çok hevesli karşılayan Branis‐

lav Nusiç bu birliklerin faaliyetlerinden dolayı korkusundan Bitola (Manas‐

tır) valiliğinden istifa etmiştir.86 

Neticede Kumanova ile Üsküp arasında Sırplar, birçok köyde evleri ate‐

şe vererek, ateşten kaçmak isteyen insanları kurşunla öldürmüşlerdir.87 Da‐

nimarka gazetesi “Riget”  için muhabirlik yapan Fritz Magnussen88 Kuma‐

nova ve Üsküp arasındaki bölgede 3.000 Arnavut’un katledildiği bilgisini 

vermekteydi.89 O, “Makedonya’daki Sırp askeri faaliyetlerinin Arnavut halkın yok 

edilmesi şeklinde bir karaktere büründüğünü ve ordunun görülmemiş savaş suçları 

işlediğini” belirtmiştir. Magnussen, “Arnavut köylerinin kuşatılarak ateşe veril‐

diğini  ve  evlerdeki  insanların  evlerinden  kovalanarak  fareler  gibi  vurulduklarını, 

Sırp askerlerinin yaptıkları insan avlarını kendisine anlatırken büyük zevk duyduk‐

larını” da yazmıştır.90 

                                                                                                                   
dan geçiyorlar. Konuşmalarına kulak misafiri oluyorum. “Kaç tane Arnavut öldürdüm, bilmiyorum.” diyor biri, ama bir te-
kinin bile üzerinden para edecek bir şey çıkmadı. Sonra bir bula (genç Türk köylü kadını) öldürdüm, üzerinde on tane 
altın lira buldum.” 

85  Şimşir, age., s. 217-218. “Bu çetelerin devamlı yakıp yıktıklarını, işkence ve katliam yaptıklarını görünce onlardan 
ayrıldığını, Üsküp’ün Çayır mahallesinde Bulgar okuluna toplanan 18 Türk’ün boğazlanmasına tanık olduğunu söyleye-
rek, öldürülenlerden dördünün ismini vermiştir. Ayrıca katliamdan sorumlu olan Sırp polis müdürü Lazar Hyts’ın daha 
sonra Butel Köyü’nün yağmalanmasını düzenlediğini görmüştür. Bu köyün yakınında köylerinden kaçan Arnavutlara 
rastladıklarında, bir Sırp binbaşı bir Arnavut kızının yüzünü açarak onu öpmüş, kızın babası da binbaşıyı öldürmüştür. 
Bunun üzerine Sırp çetesi sayıları 60 kadar olan bu Arnavutların hepsini öldürmüştür.” 

86  Glenny, age., s. 205-206. 
87  Hanry Nivet, Balkan Haçlı Seferinde Avrupa Siyaseti ve Türklerin Felaketi, Çev. Ragıp Rıfkı, Birleşik Yay., İstanbul, t.y., 

s. 129. 
88  Leo Freundlich, “Albania’s Golgotha Indictment of the Exterminators of the Albanian People”, Kosova in the Heart of 

the Powder Keg, Ed. Robert Elsie, East European Monographs, Boulder, 1997, s. 338, Call, age., s. 183. 
89  Osman Karatay, Kosova, Kanlı Ova, İz Yay., İstanbul, 1998, s. 66, Call, age., s. 183, Freundlich, age., s. 338, Nivet, 

age., s. 133, Şimşir, age., s. 143, Ahmed Cevad, age., s. 141.  
90  Call, age., s. 183, Freundlich, age., s. 338. 
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Üsküp  ile aynı gün yani 26 Ekim’de Sırpların eline geçen Firzovik’de 

Sırp komutan kasabadan kaçmış olanların geri dönebileceklerini duyurmuş 

ancak  sonrasında  300‐400  kişi  birden  katledilmiştir.91  Bütün  Firzovik’de 

ancak beş‐altı Müslüman ailesi  sağ bırakılmıştır.92 24 Ocak 1913’te Üsküp 

Katolik Başpiskoposu Lazer Mjeda da Roma’ya verdiği raporda93 15 yaşın 

üstündeki  Müslüman  Arnavutlar’dan  yalnızca  üçünün  sağ  bırakıldığını 

yazmıştır.94 Firzovik’te 1.200’den fazla Arnavut katliam kurbanı olmuştur.95 

29 Ekim’de  İştip’i ele geçiren96 General Stefanoviç komutasındaki Sırp 

birlikleri hiçbir direnişle karşılaşmamışlardır. Buraya önce çeteler girmiş ve 

girer girmez de yağmalama ve yakıp yıkmaya başlamışlardır. Kumanova’lı 

Hıristo, Üsküp’lü Spiro Diliov, İştip’li Aleksandrovos ve diğerlerinin yönet‐

tiği  çeteler, Kratovo ve Koçana’yı  yakıp yıkmışlar ve Müslüman halkı öl‐

dürmüşlerdir.97 İştip’ten Troçki’ye yazan bir Bulgar memur durum hakkın‐

da bilgi vermiştir.98 Ayrıca General Stefanoviç, Kratova yakınlarında yüzler‐

ce esiri iki sıraya dizmiş ve makineli tüfekle onları öldürmüştür.99 

3 Kasım’da Sırplara teslim olan Prizren’de de100 manzara aynı derecede 

korkunçtu.101 En müthiş Sırp kıtaları ise General Yankoviç’in kumandasında 

bulunanlardı. Öyle  ki  bunların  korkunç  zulmüne  silahsız  ve  savunmasız 

kimseler, yaşlılar, kadınlar ve çocukların yanı sıra henüz anne memesi emen 

masumlar da hedef olmuşlardır.102 Sırp komutanlar orduya verdikleri  tali‐

mat niteliğindeki parolalarda “ Arnavutluk’u etkisiz hale getirmenin yolu bütün 

Arnavutların kökünü kazımaktır” demekteydiler.103 Miralay Osbiç’in kuman‐

dasındaki alay Prizren’e girdiği zaman, kendisi “Öldürünüz!” diye bağırmış‐

tır. Bu emir verilir verilmez, Sırp askerlerinin evlere saldırarak, ellerine ge‐

                                                                         
91  Şimşir, age., s. 146. 
92  Ahmed Cevad, age., s. 142. 
93  Malcolm, age., s. 312. 
94  Freundlich, age., s. 341, Malcolm, age., s. 312. 
95  Freundlich, age., s. 341. 
96  Alkan, age., s. 187. 
97  Şimşir, age., s. 171. 
98  Troçki, age., s. 399. “Buraya dört gün önce geldim, geldiğime de şimdiden pişman oldum. Burada korkunç bir durumla 

karşılaştım. Böyle şeylerin olabileceğini asla hayal bile edemezdim. Akşam saat altıda bütün kasaba ölüm sessizliğine 
gömülüyor. Kasabanın yarısını meydana getiren Türk ve Yahudi evleri tamamen boş. O semtteki bütün dükkânlar ve 
evler yağmalanmış, hatta yıkılmış. Sürekli soygunlar ve cinayetler oluyor…(Troçki, s. 399). 3.000-4.000 lira değerinde 
para ve eşya çalanlar var. Korkunç bir durum! Bu barışçıl Türk köylülerin herhangi neden olmadan nasıl öldürüldükleri-
ni, eşyalarının yağmalandığını ve kadınlar ile çocukların açlıktan öldüklerini seyretmek zorundayım. Radovişte İştip yolu 
üzerinde çoğunluğu kadın ve çocuk 2.000 Türk mülteci, kelimenin tam anlamıyla açlıktan ölmüşlerdi” (Alkan, s. 335) 

99  Freundlich, age., s. 348, Ahmed Cevad, age., s. 142. Nivet, age. s. 132. 
100  Malcolm, age., s. 310. 
101  Malcolm, age., s. 312. “Kent, Ölüm Krallığı gibi görünüyor. Arnavut evlerinin kapısını çalıyor, erkekleri dışarı çıkarıp 

anında vuruyorlar. Öldürülen erkeklerin sayısı birkaç gün içinde 400’e ulaştı. Yağma, talan ve tecavüzlerin ise haddi 
hesabı yok. Şu emir geçerli kentte: Arnavutlara karşı her şeye izin var; yalnızca izin vermekle de kalmıyor, bunların ya-
pılmasını istiyor ve emrediyorlar. Bütün bu dehşet yetmiyormuş gibi bir de komutan Bojo Yankoviç elinde tabancasıyla 
kent ileri gelenlerini Kral Petar’a teşekkür telgrafı göndermeye zorluyor!” 

102  Nivet, age., s. 133, Freundlich, age.,, s. 346, Şimşir, age., s. 143. 
103  Karatay, age., s. 66. 
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çenlerin  hepsini  öldürdüğünü  Belgrad  gazeteleri  yazmıştır.104  12  Kasım 

1912’de Prizren civarında 5.000 Arnavut öldürülmüş, 12.000 ila 15.000 ara‐

sında Arnavut da kaybolmuştur.105 

Sırpların Macaristan’da yaşayan dindaşları o zamana kadar onların “ in‐

saniyetkârâne” hareket etmekte olduklarını iddia etmekte iseler de Arnavut‐

luk’ta Sırplar tarafından yapılan katliamdan dolayı dehşete düşmüşlerdir.106 

Sırp başbakanının eski kâtiplerinden Mösyö Tomiç adlı bir Sırp‐Macar, Priz‐

ren’den  İpek’e kadar olan gezisi esnasında bütün köylerin yıkılmış bulun‐

duğunu,  yolların  kenarında  darağaçları  kurulduğunu,  Yakova’ya  kadar 

olan  yolun  “darağacı  caddesi”  şeklinde  isimlendirilebileceğini beyan  etmiş‐

tir.107 

5 Kasım’da Sırpların eline geçen Pirlepe (Prilep)108 yakınındaki olayları 

ve  Sırp  ordusunun  göçmenlere  saldırılarını  Sırp  asker Milorad Markoviç 

anlatmıştır. Onun anlatımına göre, subaylar askerlerine göçmenleri soyma‐

larını  emretmekte,  kendileri  altınları  alırken,  askerler de  geri  kalanlara  el 

koymaktaydı. Ayrıca subaylar kadınlara da tecavüz etmekteydiler.109 

19 Kasım’da Manastır  Sırpların  eline  geçerken110  Slavların  silahlarıyla 

gösteri yapmaları sonucunda Müslümanlar tedirgin olmuşlardır. Sırp ordu‐

su Manastır’daki bütün konsolosluklara Sırp bayrakları astırmış ve 100.000 

kişilik bu ordu, Osmanlı ordusundan kalan elbiseleri giyerek, depoları bo‐

şaltmış, ordularını yeniden teçhiz etmişlerdir.111 Manastır’daki savaş dehşe‐

tini İngiltere’nin Manastır’daki başkonsolos yardımcısı, İstanbul’daki büyü‐

kelçi Gerard Lauder’e yazdığı 4 Şubat 1913 tarihli raporunda şöyle anlatmış‐

tır: “ İnanıyoruz ki Manastır, Kırçova, Lerin, Serfice, Kaylar, Kojani, Alasona, Gre‐

vena, Naselice  ve Kastorya  gibi Müslüman  veya  ağırlıklı  olarak Müslümanların 

yaşadığı karışık köyler ve bölgeler yağmalanmış ve kısmen veya tamamen yıkılmış‐

tır.”112 

Manastır  ile  ilgili bir Sırp subayı da  insanların yakıldığını belirtmiş ve 

dört subay arkadaşıyla birlikte 1.000 kadar Türk köylüsü ve askerini buna 

                                                                         
104  Nivet, age., s. 132-133, Freundlich, age., s. 347, Ahmed Cevad, age., s. 141. 
105  Bancoviç, agm., s. 71. 
106  Ahmed Cevad, age., s. 141. 
107  Ahmed Cevad, age., s. 141, Freundlich, age. s. 346-347. 
108  Özkan, age., s. 272. 
109  Bancoviç, agm., s. 70-71. “Kasabadan tepeye kadar Belasiçe üzerinden uzanan güzel bir yol vardır. Yolun kenarında 

uyuyanlar ve eşya olarak da genellikle yorganlar bulunuyor. Bir köprünün etrafında henüz gömülme fırsatı bulamamış, 
cesetler, genç, yaşlı, aç köpekler var. Bir çalının üzerinde yatan ölü çocuğun avuçları açık durumda… Arada geçen 5-6 
güne rağmen hâlâ ne kadar güzel görünüyor.” 

110  Özkan, age., s. 272. 
111  Salim Aydın, Balkanların Acı Yüzü, İstanbul, 2013, s. 421. 
112  Recep Şkriyel, “Birinci Dünya Savaşı’nda Sırbistan Krallığı Müslümanları”, 100. Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası 

Sempozyumu, 03-05 Kasım 2014, Budapeşte, Yay. Haz. Aynur Yavuz Akengin, Selcan Koçarslan, Atatürk Araştırma 
Merkezi Yayınları, Ankara, 2015, s. 876. 
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benzer mezalimden kurtarmış ve bu haydutluklara engel olmaya çalışmış‐

tır.113 

Müslümanlar  Sırpların  elindeki  yörelerden  batıya, Arnavutluk’a  veya 

güneye, Ege Denizi’ne doğru,  sürülerek çıkarılmışlardır. Sırpların düzenli 

ordu birliklerinin yanı sıra komitacıları da Kuzey Makedonya ve Arnavut‐

luk’ta Müslüman köylerini ve küçük kasabalarını talan edip, yakıp yıkmış‐

tır. Manastır vilayetinin Kreçevo/Kruşovo ilçesinde 36 Müslüman köyünden 

19’u talan edilmiş, tümüyle veya bir bölümüyle yakılıp yıkılmıştır. Manas‐

tır’daki İngiliz Konsolosu Greig, “Bu kaza kapsamında Sırp resmi makamlarının 

doğrudan teşviki ile Sırp komitacıları tarafından, toplam bir mal mülk yakıp yıkma‐

sı, talan, keza erkeklerin, kadınların, çocukların kıyımdan geçirilmesi suçları işlen‐

mektedir” demektedir. Yine resmi makamların örgütlediği Bulgar komitacı‐

ların kıyımlarından kurtulabilen zengin Müslümanlardan büyük miktarda 

haraç  alınmış,  daha  yoksul  köylülerin  elinden  ise  tarlaları,  tohumlukları, 

hayvanları ve neleri varsa gasp edilmiştir. İlçede 600 ev yakılıp yıkılmış ve 

503 erkek, 27 kadın, 25 çocuk öldürülmüştür. Canlı kalanlar Kreçovo kasa‐

basında sığınmacı olmuşlar veya hâlâ köylerinde yıkıntılar arasında açlıktan 

kıvranmakta bulunmaktaydılar.114 

5 Ocak tarihli “Mir”de bir Arnavut’un yazısına göre; Kritchovo’da 150 

köylü  yetkililerin  gözleri  önünde  dövülmüş,  17  kişi  yedikleri  yumruklar 

dolayısıyla hayatlarını kaybetmiş ve cesetleri yakılmıştır. Diğerleri de ciddi 

şekilde yaralanmış ve ahırlara sokulmuşlar, hiçbir  tıbbi yardım sağlanma‐

mıştır.115 

Mısır Kızılayı IV. Misyon Şefi Dr. Kamil Teymur da raporunda, İngiliz 

ve  Avusturya  konsoloslarının  kendisinin  önünde  yaptıkları  tartışmada, 

Manastır vilayetinin Müslüman nüfusunun 60.000 kişi olduğunu, oysa sa‐

vaştan önce 150.000 olan bu nüfusun geri kalanına ne olduğunu sordukları‐

nı bildirmektedir. O, isteği üzerine İngiliz konsolosunun kendisine imzasıy‐

la Edirne, Selanik, Manastır ve Üsküp vilayetleri köylerinde yapılan yağma‐

ların tutarının 1 milyar frank olarak hesaplandığını belirten bir not verdiğini 

ifade etmiştir. Ayrıca o, yakılmış Müslüman köylerini dolaşırken, adım ba‐

                                                                         
113  Nivet, age., s. 129-130. “Türkiye’yi istila eden çetelerimize mensup olup insan topluluğunun en sefil tabakasından ve 

özellikle şirret kişiler arasından seçilen zalimler, Manastır’da en iğrenç vahşet örneklerini gösterdiler. Bunlar insanları el-
leriyle ateşe ittiler; caniler on kişiyi birbirine bağlayıp yanan saman yığınlarının üzerine atıyorlardı..Diri diri yakılan insan-
lar! Bu müthiş manzarayı asla unutamayacağım. Bu manzara görenlerin uykusunu kaçırıyor” 

114  Carty, age., s. 167. Manastır’daki İngiliz Konsolosu Greig bu konuda şunları söylemektedir: “Olasılıkla, Sırp hükümeti-
nin amacı Müslümanları köylerinden ayrılmak zorunda bırakmak, tarlalarını kamulaştırmak ve oralara şimdi Amerika’da 
bulunan Sırp göçmenlerden bir bölümünü yerleştirmektir. Manastır’daki garnizon komutanı Albay Jivanoviç yakın za-
manda bana izlenmesi gereken politikanın bu olduğunu söylemişti. Bu amaçla -kıyımdan geçirme, evlerin yakılması, ır-
za geçmeler ve harap edici yangınlar çıkarmanın dışında- kullanılan özellikle etkili bir araç niteliğiyle, ağaç kesme ya-
sağı bulunmuştur; bu yasak, ilçe kapsamında her yerde uygulanmaktadır.”  

115  Report of the İnternational Commission to inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars, Published by the 
Endowment, Washington, 1914, s. 185. 
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şında yere serilmiş, parçalanmış, kömürleşmiş cesetlere rastladığını da be‐

lirtmiştir.116 

22 Kasım’da Ohri, Sırpların eline geçmiştir. İngiliz konsolos raporlarına 

göre Sırplar, Üsküp ve Gostivar’da olduğu gibi Ohri’de de Müslüman halkı 

din değiştirmeye zorlamışlar ve camileri  ile diğer kutsal mekânları  tahrip 

etmişlerdir. Gostivar bölgesinde bir Ortodoks papaz, yanında bir komitacıy‐

la  beraber Müslümanları  atalarının  ihanet  ettiği Ortodoks  inancını  kabul 

etmeleri için tehdit etmiştir.117 

Sırp  ordusu Arnavut  sınırında döndüğünde, Krouchevo  valisi  onlara 

Krouchevo ve Ohri arasındaki köyleri yakmalarını söylemiştir.118 

28 Kasım’da Elbasan’a varan Sırplar aynı gün Debre’ye girmişlerdir.119 

Arnavutluk’un doğu yandaki ilçelerinde ‐Liuma ve İki Dibra’da‐ 102 köyde 

Müslümanların  uğradığı  kayıpları,  2.044  kişinin  kıyımdan  geçirilmesini, 

2.800 evin yakılmasını ve 25.000 hayvanın alınıp götürülmesini, İngiliz tem‐

silcisi Lamb bir raporundaki tabloda belirtmiştir.120 Sırp birlikleri Lyuma’yı 

işgal  ettikten  sonra kadınları ve  çocukları üçer üçer birbirlerine bağlamış, 

üzerlerine  benzin  döküp  yakmışlardır.  Erkekleri  ise  soyup  öldürünceye 

kadar sürgülemişler, böylelikle 500 ilâ 600 kadar erkeği katletmişlerdir.121 

2 Kasım’da Tikveş ve Gostivar Sırp işgaline uğramıştır.122 Bulgar komi‐

tacılarla birleşerek Tikveş’e giren Sırplar, Sırp kumandanının emriyle Müs‐

lüman ahalinin ileri gelenlerini belediyeye çağırarak iki saat içinde silahların 

teslim edilmesini  istemişlerdir. Silahlar  tamamen alındıktan  sonra da Bul‐

garlar Sırplar ile Müslüman evlerine girmeye başlayıp, eşya, hayvan, zahire 

ne bulursa alıp götürmüşlerdir.123 Yağma ve  talandan  sonra  faciaların bü‐

yüğü başlamıştır. Kurban Bayramı’nın arife günü bir Sırp askerinin Müslü‐

man ahali tarafından katledildiğinin etrafa yayılması üzere Bulgar komitacı‐

larıyla  Sırplar,  katliama  girişip,  ihtiyar  genç  herkesi  katletmişlerdir. Arife 

gününden ertesi bayram günü akşam ezanına kadar  silah  sesleri kesilme‐

miştir.124 İki gün devam eden bu katliamda 180 kişi öldürülmüştür.125 Köy‐

lerde öldürülen Müslümanların sayısı ise 400’ü aşmıştır.126 

                                                                         
116  Şimşir, age., s. 203. 
117  Alkan, age., s. 330. 
118  Report of the İnternational…, s. 150. 
119  Özkan, age., s. 272. 
120  Carty, age., s. 165. 
121  Şimşir, age., s. 199. 
122  Alkan, age., s. 187. 
123  Emine Akgün Yazıcı, Tanin’e Göre Balkan Savaşları’nda Yaşanan Mezalim ve Osmanlı Kadınlarının Faaliyetleri, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Trabzon, 2013, s. 102. 

124  Yazıcı agt., s. 90. 
125  Şimşir, age., s. 192, Yazıcı, agt., s. 90. 
126  Yazıcı, agt., s. 90. 
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Yine mahkeme mübaşiri Mehmed Ali Efendi’yi Bulgar komitacıları ve 

Sırplar, evinden çıkarıp, kurşuna dizmişlerdir. Aynı mahallede, bir kadının 

Ali adlı oğlu da öldürülmüş ve bu mahallede 12 kişi öldürülmüştür.127 Sırp 

askerleri, Drinova Müdürü Sadık Bey’in evine silah arama bahanesiyle gir‐

mişler, kendisinin önünde eşi ve  iki baldızına  tecavüz etmişlerdir.128 Evde 

değerli ne varsa alıp götüren Sırplar, Sadık Bey’i de öldürmüşlerdir. Barbar 

komitacılar ve basit askerlerden pek geri kalmayan Sırp subaylar da, güzel 

kız  bulunduklarını  öğrendikleri  evlerin  kapılarını  zorlayıp,  tecavüzlerde 

bulunmuşlardır. Ayrıca Tikveş kaymakamına da işkence edilmiştir.129 

Üzerinde hem Sırbistan’ın hem de Bulgaristan’ın hak ettiği Kuzey‐ Orta 

Makedonya’da yer alan Ustrumca (Strumiça), önce Bulgarlarca, sonra Sırp‐

larca  işgal edilmiştir ki Sırp  işgali Müslüman ahali  için daha kötü olmuş‐

tur.130 5 Kasım’da Bulgar Albay Mitov Ustrumca’ya girince sıkıyönetim ilan 

etmiş, kasabanın Müslüman, Rum ve Bulgar ileri gelenleri hükümet kona‐

ğına çağrılıp, halkın can, mal ve şerefinin korunacağına dair söz vermiştir. 

Ancak Bulgar askerlerinin Ustrumca’da kaldığı 48 saat içinde, 5’i çocuk 2’si 

ihtiyar  olmak  üzere  34 Müslüman  öldürülmüş,  varlıklı  kişilerin  evlerine 

saldırılarak yağmalanmıştır. 6 Kasım’da Ustrumca’dan ayrılan Albay Mitov, 

yerine Bulgar Teğmen Volçev’i kaymakam, Sırp Binbaşı  İvan Gribitz’i de 

komutan olarak bırakmıştır.131 

Milorad Markoviç adlı Sırp asker, 1912’de Strumiça’da yaşanan olaylar 

hakkında bilgi vermiş132 ve 500’den fazla Türk, 1912 yılı Kasım’ında iki hafta 

içinde, resmi makamların bu iş için kurmuş olduğu bir komisyonun emriyle 

öldürülmüşlerdir.133 Bu komisyon Bulgar Subayı Volçev, Sırp komutan İvan 

Gribitz ve komitacıların başı Çakof olmak üzere, 7 kişiden oluşmaktaydı.134 

Durumla ilgili Konsolos Lamb raporunda bilgi vermiş ve komisyonun cina‐

yetlerini anlatmıştır. Bu cinayetlere ek olarak, Strumiça’nın çevre köylerinde 

de Sırp çeteleri 150 Türk’ü öldürmüştür. Bu cinayetleri işleyenler ise “ kendi‐

                                                                         
127  Şimşir, age., s. 192, Yazıcı, agt., s. 90. 
128  Yazıcı, agt., s. 73, Şimşir, age., s. 192-193. 
129  Şimşir, age., s. 192-193. 
130  Carty, age., s. 160. 
131  Şimşir, age., s. 139. 
132  Bancoviç, agm., s. 70. “Değişen bir şey yok. Komitalar öldürmeye devam ediyorlar. Bu arada vahşi bir olaya tanıklık 

ettim. Polis ve komitacılar, evimin önünden 10 kadar Türk’ü götürüyorlardı. Yürürken onlara acımasız dipçik darbeleriy-
le sürekli vuruyorlardı. Birden onları ileriye itip süngülerle vurmaya başladılar. Yaralılara vurmayı bile kesmiyorlardı. 
Korkunç çığlıklar duyuluyordu. Bu olay kısa bir an sürdü ve sonra her şeye bir suskunluk çöktü. Olayın ardından yağma 
başladı. Galiba komitacılar tüm eski hesaplarını ödetmeyi düşündüklerinden Türkleri acımasızca yargılamaya karar 
vermişlerdi. Tüm şehirde yağma ve tecavüz olaylarının ardı arkası kesilmiyordu.” 

133  Carty, age., s. 160. 
134  Şimşir, age., s. 139. 
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lerine bu yörede kolluk  işleri yürütme görevi verilen Çakof ve Hacı Manof çetele‐

ri”dir.135 

Uluslararası  Carnegie  Komisyonu’na  ifade  veren  Strumiçalı  Rahmi 

Efendi de Konsolos Lamb’ın raporuna benzer şeyler anlatmış ve bu katlia‐

mın bir ay boyunca devam ederek, bu kasabadan ve civar köylerden 3.000 

ile 4.000 kadar Müslümanın katledildiğini söylemiştir.136 

Strumiça’daki yeni yöneticiler, başka yerlerde olduğu gibi Müslümanla‐

rın talan edilmesine iyice bulaşmışlardır. Kentin Sırp kaymakamı, 80 araba 

yükü talan malını Belgrad’a göndermiştir.137 Sırp “Radniçke Novine” gazetesi 

de Sırpların yağmalarından şu şekilde bahsetmiştir: “Sırp subayları Makedon‐

ya’da Eski Çağ’da Vandalların Roma’yı aldıkları zaman yaptıklarını yaptılar. On‐

lar, istila ettikleri Türk topraklarında yaşayan Türklerin mal ve mülkünü yağmala‐

dılar. Yaptıkları işkence ve katliam ile yetinmeyerek erzak, eşya, ziynet ve hayvan ne 

buldularsa alıp Sırbistan’a götürdüler. Orada çok ucuza sattılar.”138 

Avrupa yayın organları, 5 Aralık 1912  tarihine kadar139 yalnız Kosova 

vilayetinde  20.000  kadar  insanın  Sırplar  tarafından  katledildiğini  yazmış‐

tır.140 “Reichpost” adlı Alman gazetesi de Sırp birliklerinin ve çetelerinin Ar‐

navutluk’taki zulümleri hakkında ayrıntılı bir rapor yayınlamıştır. Raporda, 

Sırpların kasabaların ve köylerin Müslüman ahalisini yok ettiği belirtilmiş‐

tir.141  Tahminlere  göre  Kosova’da  öldürülen  Arnavutların  toplam  sayısı 

25.000 idi.142 Raporda ayrıca Balkanlara bir araştırma komisyonu gönderil‐

mesi için Avrupa devletlerine çağrıda bulunulup, komisyon göndermesiyle 

bu olayların doğruluğuna kanaat getirileceği belirtilmekteydi.143 

Sırp ordusu, 1912’de Kosova’ya kurtarıcı bir güç olarak girdiğinde bu 

bölgede kendi milletinden insanları değil, Arnavutları bulmuştur. Arnavut‐

lar,  Sırpların  gelişiyle  kendilerinin  değil  kurtarılmak,  tamamen  hapse 

mahkûm  olduklarını  düşünmüşlerdir. Arnavutlara  karşı  kazanılan  zaferi 

                                                                         
135  Carty, age., s. 160-161. “Bu yerde bulunan 20 ile 50 yaş arasındaki bütün Türkler, her gün sürüler halinde tutuklanarak 

komisyonun önüne götürüldüler; komisyon bunlar hakkında teker teker inceleme yaptı ve sonra kendi içinde oylama ile 
bunların yazgısı hakkında kararını verdi. Eğer komisyonun 7 üyesinden 6’sı o kişi hakkında iyi adamdır demişse “sanık” 
üzerinde bulunuyor olabilecek değerli her şeyin yükünden kurtarılarak, salınıyordu. Aksi takdirde hapishaneye götürü-
lüyordu. Burada bir iki gün hücrede tek başına bırakıldıktan sonra, önce tutukluların gömleği sırtından çıkarılıyor, sonra 
süngünün ucuyla itilerek kentin dış mahallelerindeki kıyımdan geçirme binalarına götürülüyor ve sonunda kurşunla vu-
rularak ya da süngülenerek öldürülüyordu. Kurbanların içinde, silah bırakmış olan (belki de rediflerden) bir miktar asker; 
ayrıca, ilerleyen düşmanın önünden kaçıp gelmiş Radoviştalı ve Osmaniyeli sığınmacılar da vardı. Bunların birçoğu 
daha önce kusursuz bilinen, nâmı lekesiz kimselerdi… Kurbanlardan birçoğunun, öldürülmeden önce ve sonra, infaz 
uygulayıcılarınca vahşice şurası burası koparıldı.” 

136  Şimşir, age., s. 211-212. 
137  Carty, age., s. 161. 
138  Alkan, age., s. 335, Yusuf Hamzaoğlu, Balkan Türklüğü, C.1, Ankara, 2000, s. 289. 
139  Halaçoğlu, age., s. 37. 
140  Halaçoğlu, age., s. 37, Malcolm, age., s. 312. 
141  Şimşir, age., s. 178. 
142  Karatay, age., s. 66, Malcolm, age., s. 312, Freundlich, age., s. 344, Şimşir, age., s. 178. 
143  Şimşir, age., s. 178. 
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kutlayan  Sırp  basını,  ordunun  Sırp  Kartalı’nı  Adriyatik  Denizi’ne  kadar 

götüreceği  tahmininde bulunmaktaydı ki deniz, Sırp  stratejisini  sembolize 

etmekteydi. Emperyalist politikalara karşı çıkan Dimitriye Tutsoviç, Sırbis‐

tan’ın küçük ve gelişmemiş haliyle, etrafındaki küçükleri ezmeye çalıştığını 

yazarken, “Sırbistan ile Arnavutluk” adlı kitabında Arnavutlara yapılan katli‐

amları kınamıştır.144 

“Sırpların Arnavutlara karşı olan hınçları dolayısıyla yaptıkları mezalim üze‐

rine,” Osmanlı Devletinin elçilerinden yakinen tebligat icra edilerek bu çir‐

kin olayın anlaşılması için tahkikat yapılması istenmiş ve bu gibi vahşi ha‐

reketlere  son  verdirmek  ve  Osmanlı  ahalisinin  taarruzdan  korunmasını 

temin etmek  için gerekli  tedbirlerin alınması  tavsiye edilmiştir.145 Osmanlı 

Devleti, Viyana Elçisi Hüseyin Hilmi Paşa vasıtasıyla Avusturya Dışişleri 

Bakanlığı’na  bir  tahrirat  göndermiş  ve  gerek  Arnavutluk’ta  gerek  diğer 

mezalimin  yapıldığı  yerlerde  tahkikatta  bulunmak  üzere  konsoloslardan 

oluşan bir komisyonun teşkil edilmesini ve gönderilmesini rica ettirmiştir.146 

Hüseyin Hilmi Paşa Avusturya’nın bir  şekilde karışmaya mahal bırakma‐

mak azminde olmasından dolayı bu teşebbüsün bir netice vermeyeceğinin 

açık bulunduğu fikrindedir. Sırp ve Yunan askeri tarafından yapılan çirkin‐

liğin meydana  çıkması  için dost devletler mahalli konsolosları vasıtasıyla 

tahkikat icra ettirilmesine dair teşebbüslere çeşitli cevaplar alınmıştır.147 

Bütün  bu  suçlamalara  karşı  Sırp  hükümetinden  tek  cevap  19  Kasım 

1912’de gazetelerde yayınlanan resmi bir tebliğden ibaret kalmıştır. Tebliğ‐

de “Yabancı basının bazı gazetelerinde Arnavutlara karşı işlenen mezalim hakkında 

görülen haberler  tamamıyla  iftira edercesine olup Sırpların milli karakterleriyle de 

bağdaşmaz. Arnavutlarla Sırplar arasında vukua gelen ilk savaştan sonra icra olu‐

nan bazı intikam güden hareketler bütün ordularca gözetilen alışkanlıklara da uy‐

                                                                         
144  Bancoviç, agm., s. 77-78. “Burjuva basını, bu acımasız soykırımı istemiş, askerler de onu icra etmişlerdi. Terk edilen 

Arnavut köyleri kül halini aldı. Bu köyler aynı zamanda içlerinde binlerce kadın ve çocuğun yakılarak öldürüldüğü birer 
kremotoryumdu. İlkel bir halk isyanı, her zaman için, devletin bunu bastırmak amacıyla kullandığı askerî uygulamalara 
göre çok daha insanî kalıyordu.” 

145  BOA, BEO. 4114/308490 1330.Z.07 (17.11.1912) “Londra Elçiliği’nden gelen telgraf cevabında Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı’nın bu çirkin olaydan kendisinin de bilgisi var ise de oralarda İngiliz konsolosu bulunmadığı için bu vahim iş 
hakkında tahkikat icrası dolayısıyla diğer devletler ile fikir alışverişi yapacağını ifade ettiği bildirilmiştir. Roma Elçisi Nabi 
Bey ise Sırp ve Yunan hükümetinin şifre haberleşmesini men etmiş olmasına dayanarak İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan 
bir hayli günden beri konsoloslar ile haberleşemediğinden oralardaki olaylardan bilgisi olmadığını ve bununla birlikte 
mezalim olayı hakkında derin tahkikat icra etmesini posta ile Selanik İtalya Konsolosluğu’na tavsiye edeceğini bildirmiş-
tir. Viyana Elçiliği’nden gelen cevabî tebligatta, o olayın Peşte’de bulunan Kont Briztol’e derhal ulaştıracağını ifade eden 
Dışişleri Bakanlığı şube müdürünün savaşanlara ait hususlar hakkında Avusturya konsoloslarına tahkikat yaptırmak, 
Sırbistan ve Yunanistan ile bir hadiseye sebep olabileceği için pek zor olacağını beyan ettiğini içermekteydi.” 

146  Ahmed Cevad, age., s. 142. 
147  BOA, BEO. 4114/308490 1330.Z.07 (17.11.1912) “Fransa Dışişleri Siyasi İşler müdürü bahsedilen çirkin olayın 

hakkında tahkikat ve gerektiğinde Balkan kabineleri nezdinde teşebbüsler yapılmasını Fransa Elçiliği’ne tavsiye edece-
ği cevabını vermiştir. Rusya Dışişleri Bakanı ise, yardımın Balkan hükümetlerinin Osmanlı ülkesinde oturan tebaasına 
ait hususlar hakkında himayesini üstüne alan devletlere müracaat etmekte olmalarına binaen Osmanlı Devletince dahi 
Almanya hükümeti nezdinde tebligat icra etmesinin daha uygun olacağı cevabını vermekle yetinmiş ve bu Petersburg 
Elçiliği’nden tahriratla bildirilmiştir.” 
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gundur” denmiştir. “Daily Telegraph” gazetesinin Peşte muhabiri bu bilgiyi 

verdikten sonra “Lakin Sırp hükümetinin ortaya koyduğu bu mülahazanın Avru‐

pa ordularınca kabul edileceğini hiç zannetmiyorum” demekteydi.148 

Sırp komutanlığının aldığı bir emirle Arnavut  tüfeklerinden kurşunun 

çıktığı her mahalle yok edilecekti. General A. Petroviç de, saldırı ve bir Sırp 

askerinin öldürülmesi halinde söz konusu yerin hemen yakıp yıkılması ve 

15 yaşından büyük tüm erkeklerin öldürülmesiyle ilgili emir vermiştir.149 5 

Ocak  1913’de Kruya’da  bir  Sırp  komutan da  aynı  emri  vermekteydi.150  9 

Ocak 1913 tarihli “Budepesti Hirlap” gazetesi ise “Balkanlar’da Slav savaşçıların 

Türklerin kökünü barbarca kazımalarıyla ilgili haberler ağır ağır, ama peş peşe geli‐

yor. Bu olaylar bu güne kadar Avrupa kamuoyuna pek ulaşmadı ve savaş alanında 

olup bitenler pek bilinmiyor” diyerek, olayların ayrıntısıyla ilgili bilgi vermiş‐

tir.151 

Sırp ve Karadağ işgalindeki bölgelerde Müslümanlar ve Katolikler zorla 

Ortodoks yapılmaktaydı. Mayıs 1913’te Priştine bölgesinden sorumlu olan 

görevli Belgrad’a verdiği  raporda, 195 Müslüman Arnavut’un dininin de‐

ğiştirdiğini  bildirmekteydi. Yine  Janjevo’nun  Slav dilleri  konuşan Katolik 

halkına da Ortodoksluğa geçmeleri için yoğun baskılar uygulandığıyla ilgili 

haberler gelmekteydi.152 

General Zivkoviç, Seniçe civarında 950 Arnavut ve Türk  ileri gelenini 

ilerlemesine muhalefet ettikleri  için öldürmüştür. Pana’da Sırplar esirlerini 

öldürülürken, Varos ve Priştine’de ahali çoğunlukla telef edilmişlerdir.153 

1912 yılında Priştine’de 5.700 kişi katledilirken, Niş’te 800 kişi hapisha‐

nelere atılmıştır.154 Yine Niş’te Sırplar, Veysel Ağa adlı bir Müslümanı boy‐

nuna yular takarak şehir içinde dolaştırmışlardır. Bununla da yetinmeyerek 

çok  fena  şekilde adamı döven Sırplar, onu kiliseye götürerek din değiştir‐

mesini de istemişlerdir.155 

Sırbistan kralı Aralık 1912’de kişisel bir  ferman yayınlamış ve bölgede 

askeri yönetim ilan etmiştir. Arnavutlar ellerindeki silahları teslim etmeleri 

                                                                         
148  Ahmed Cevad, age., s. 142. 
149  Bancoviç, agm., s. 71. 
150  Karatay, age., s. 66. 
151  Şimşir, age., s. 150-151. “Bununla beraber biz, binlerce kadın, ihtiyar ve çocukların Balkanlarda öldürüldüğünü biliyo-

ruz. Pek çok köyün bütün halkı Balkanların sözüm ona kurtarıcılarının barbarca eylemlerine kurban gitmiştir… Sırplar 
ise buldukları herkesi katlediyor, öldürüyor. Her şey yıkılmış, her şey yerle bir edilmiştir, köy ve kasaba diye hiçbir şey 
kalmamış, sadece bu yerlerdeki nüfusun cesetleri kalmıştır. Silahsız sakin ihtiyarlar gaddarca katledilmiştir. Korkudan 
bayılan insanlar diri diri toprağa gömüldü. Bütün bu zavallıların böyle yok edilmesi, Sırpların Müslüman Arnavutlara 
karşı barbarlıkları hakkında bir fikir verir…” 

152  Malcolm, age., s. 313. 
153  Freundlich, age., s. 347-351, Ahmed Cevad, age., s. 142. 
154  Abdülmecit Nuredin, Balkanlardan Türkiye’ye Göç ve Etkileri, Ankara, 2011, s. 237. 
155  Yazıcı, agt., s. 106. 
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için uyarılmışlardır. Çünkü düşman muamelesi görecekler ve  kendilerine 

ateş açılabilecekti.156 

Sırplar, I. Balkan Savaşı’nda Türk yenilgisine en ciddi katkı sağlayan ta‐

raf  olmuşlardır.  Balkan  Ligi’nde  yer  alan  yaklaşık  750.000  askerin  yarısı 

Sırplardan oluşmaktaydı. Balkan Ligi’nin düzensiz kuvvetleri ki‐buna Sırp 

çetnikler de dâhildir ‐yüzlerce köyü yağmalamış, binlerce Müslüman sivili 

öldürmüş  ve  en  azıdan  200.000’i  oldukça  bakımsız  mülteci  kamplarına 

alınmıştır. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı, buraları ziyaret etmiş ve bu‐

gün “etnik  temizlik” olarak adlandırılabilecek, cinayet, hırsızlık,  tecavüz ve 

zorunlu  sürgünler  hakkında  kapsamlı  bir  rapor  hazırlamıştır.  Bu  rapora 

göre157 “Evler ve köylerin  tamamı kül olmuştu, silahsız ve masum halk  toplu bir 

şekilde  katledildiler,  inanılmaz  şiddet,  yağmalama,  her  türlü  barbarca  eylemlerde 

bulundular, Sırp‐Karadağ askerleri bu yöntemleri kullandılar ve halen bu yöntemle‐

ri uygulamaya devam etmekteydiler, bu yöntemlerle özellikle Arnavutların yaşadığı 

bölgelerde mevcut etnik karakteristikleri tamamen değiştirmeyi amaçlamaktaydılar.” 
158 

Sırpların  Kosova’da  yaptıkları  katliamla  ilgili  Avusturya’nın  Üsküp 

konsolosu raporunda şunları yazmaktaydı: “Köyün erkekleri meydana çıkartı‐

larak, sıraya dizilerek kurşuna dizildiler. Daha sonra evler yakıldı. Kadınlar ve ço‐

cuklar süngü ile zorla yanan evlere sürüldüler. Hepsi buralarda yanarak öldüler.” 

Bazı köylerde kadınlar da evlerinden çıkartılarak kurşuna dizilmiş veya 

süngülenmiştir. Erkekler öldürüldükten sonra, çocuklar ve kadınların öldü‐

rülmesine katılmamak için, gerekli emirleri ve yetkileri bir altlarına dağıtan 

subaylar geri çekilmişlerdir. Bu emirleri yerine getirmeyen askerler  ise Di‐

van‐ı Harp ile tehdit edilmişlerdir. Bir başçavuş 10 tane köyün yıkılmasına 

bu şekilde yardım etmiştir.159 

6 Mart’ta Yanya Yunanlıların eline geçtikten sonra,  İşkodra’daki Müs‐

lüman nüfusun tamamen katledildiğini “New York Times” gazetesi yazmak‐

ta ve Karadağ‐Sırp birliklerinin bölge halkını katletmesinin önüne geçilmesi 

gerektiğini vurgulamaktaydı. Karadağlı bir yetkili, Müslüman Arnavutların 

bazı kabilelerinin tamamen yok edildiğini ifade etmekteydi. Belgrad gazete‐

lerinde  ise  İşkodra’da  sivil  halkın  yaşayacak  yerinin  kalmadığını,  şehrin 

tamamen yerle bir edildiğini belirten ifadeler yer almaktaydı.160 

30 Mayıs 1913’te Londra’da yapılan barış antlaşmasıyla I. Balkan Savaşı 

bitmiştir. Ancak bu kez de kazanılan  toprakların paylaşma  sorunu ortaya 

                                                                         
156  Malcolm, age., s. 315. 
157  John K. Cox, The History of Serbia, Greenwood Press, 2002, s. 57-58. 
158  Report of the International…, s. 151. 
159  Alkan, agm., s. 93. 
160  Yavuz, agm., s. 168. 
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çıkacak ve biri diğerinden fazla kazanç sağladığına inanan Balkan devletleri 

yeni bir savaş başlatacaklardır.161 

Bulgaristan, Sırbistan’a saldırarak II. Balkan Savaşı’nı başlatmıştır çünkü 

Makedonya, Karadağ, Romanya üzerindeki çıkarlarının  tehdit edildiği gö‐

rüşünde bulunmaktaydı.162Aslında I. Balkan Savaşı’nda asıl askeri kuvvet‐

leri kendisinin sağlandığını söyleyen ve bu durumdan böbürlenen Bulgaris‐

tan, Stara Planina’dan Ohri gölüne kadar uzanan Orta Makedonya’yı  iste‐

mekteydi. Sırplar  ise Arnavut  topraklarına el koymak  istemekteydi ve Ar‐

navutluk’un bağımsızlığıyla hayal kırıklığına uğramışlardı. Onlar da Make‐

donya’dan bir  telafi  talep  etmekteydi. Selanik  ise Yunanlılar ve Bulgarlar 

arasında bir anlaşmazlık konusuydu. Romanya da  tarafsız kaldığı  için bir 

pay almak ve sınırlarını genişletmek istemekte ve Bulgaristan’dan Silistre ve 

Güney Dobruca’yı talep etmekteydi.163 

II. Balkan Savaşı, General Savov’un 29/30 Haziran gecesi, Bulgar ordu‐

suna Makedonya’daki Sırp mevzilerine hücum emrini vermesiyle başlamış‐

tır.164 Savaşın başlamasından sonra Karadağ ve Romanya da Bulgaristan’a 

savaş açmışlardır. Temmuz’un ilk haftasında Bregalnitsa civarında yapılan 

savaşta, Bulgarlar Sırplar karşısında yenilgiye uğramışlardır. II. Balkan Sa‐

vaşı  kendisi  için  tam  bir perişanlık  olduğundan Bulgaristan,  31 Temmuz 

1913’te ateşkes istemiştir.165 10 Ağustos 1913’te de Bükreş’te barış antlaşması 

imzalanmıştır. Balkan Savaşları, etnik anlamda gerçekleşen sınır ve toprak 

değişiklikleriyle  milletlerin  yerleşim  durumlarını  da  resmileştirmiştir.166 

Sırbistan; Bükreş Barış Antlaşması  ile Manastır,  İştip, Üsküp ve Priştine’yi 

ele  geçirirken,  Yunanistan;  Epir’in  tamamını,  Selanik,  Drama,  Kavala  ile 

birlikte Güney Makedonya’nın büyük bir kısmını, Karadağ; Plevlye ile Ca‐

kova’yı, Bulgaristan; Makedonya’nın küçük bir bölümü ile Dedeağaç bölge‐

sini  almıştır.  Yine  Bulgaristan,  Silistre,  Tutrakan  ve  Güney  Dobruca’nın 

büyük bir kısmını Romanya’ya vermiştir. Bu antlaşmayla Bulgaristan, De‐

deağaç üzerinden Ege Denizi  ile bağlantısını  sürdürürken, büyük oranda 

toprak kaybına uğramıştır.167 

 

D. SAVAŞ SONRASI SIRBİSTAN 

Sırplar ele geçirilen bölgelerde, tam kontrolü sağlamaya, iktisadî potan‐

siyeli Sırp ekonomisine aktarmaya ve halkı kültürel yönden asimile etmeye 

                                                                         
161  Özkan, age., s. 289-290.  
162  Cox, age., s. 58. 
163  Özkan, age., s. 291. 
164  Hall, age., s. 138. 
165  Özkan, age., s. 296-300. 
166  Bancoviç, agm., s. 69. 
167  Mehmet Okur, “Balkan Savaşları”, Balkanlar El Kitabı, C.I:Tarih, Ankara, 2006, s. 619-620. 
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çalışacaklardır.168 Bunun  için Ağustos  1913’te “kurtarılmış bölgeler”  için ka‐

nun hükmünde bir ferman yayınlanmıştır. 1885 tarihli “haydutların tasfiyesi” 

kanununa dayanan bu ferman, bir köyün bütün halkının sınır dışı edilmesi‐

ne imkân tanımakta ve akşamları beşten fazla  insanın bir araya gelmesini, 

her türlü devlet aleyhtarı propagandayı yasaklamaktaydı. Eylülde ise “Ka‐

mu Güvenliği Fermanı” çıkarılmıştır. Bunda ise, devlet otoritesine karşı gelen 

herkesin beş yıl kürek cezasına çarptırılacağı belirtilmekteydi. Ayrıca polis 

yetkilisinin  kararının  bir  suçun  işlenmiş  olduğu  konusunda  yeterli  kanıt 

oluşturacağı da  ifade edilmekteydi, yine polis  tarafından suçlu  ilan edilen 

ve on gün içinde teslim olmayan kimseler de, sivil ya da askeri herhangi bir 

resmi görevli tarafından öldürebilecekti.169 

Ele geçirilen yerlerde adeta askeri bir yönetim kuran Sırplar, Sırp olma‐

yan milletlere karşı son derece merhametsiz davranmışlardır. Polis, jandar‐

manın yanı  sıra asker de  istihdam eden170 Sırpların  tutumlarıyla  ilgili Al‐

manya’nın  Belgrad  Elçisi Griesinger  raporunda  bilgi  vermiştir.171  Sırplar, 

Sırp olmayanların okullarını da kapatmıştır. Arnavutların takkesi ve Türk‐

lerin fesi kışkırtıcı olarak kabul edilmiş ve taşıyanlara 50 dinar para cezası 

ya da 10 gün hapis cezası verilmiştir. Müslümanları anarşiye  sürüklemek 

için Sırp memurlar, polisler, ajanlar ve avukatlar kışkırtılmıştır. Dini yönden 

ile Ortodoks mezhebini zorla kabul etmeleri için ve Ortodoksların yılbaşla‐

rında diğer inanç sahiplerinin dükkânlarını kapatmaları için baskılar yapıl‐

mış, birçok cami tahrip edilmiştir. Bu uygulamaları yapan Sırp yönetimini 

bir  İngiliz devlet adamı “ Türk yönetiminden daha kötü” olarak değerlendir‐

miştir.172 

Gerçekten de işgal edilen bölgelerin ilhak ilanında, bu bölgelerde Sırbis‐

tan Anayasası’nda bulunan, genel aktif ve pasif seçim hakkı, mahkeme ka‐

rarlarını  temyiz  hakkı,  hâkimlerin  dokunulmazlığı  yerel  yönetimlerin 

özerklik hakkı, toplantı özgürlüğüne karşı önleyici tedbir olarak yasak ko‐

yulamayacağı hakkı gibi hakların geçerli olmayacağını Griesinger belirtmiş‐

tir. Bu özgürlük sınırlamalarına farklı tepkiler olduğunu ifade eden Griesin‐

ger, muhalefetin Türk yönetiminde bu bölge halkına çok daha geniş özgür‐

                                                                         
168  Bancoviç, agm., s. 72. 
169  Malcolm, age., s. 315. 
170  Alkan, agm., s. 92. 
171  Dinçer, age., s. 491. “Yetişmiş adam kıtlığında birçok karanlık öğe bu bölgelere polis veya memur olarak gitti ve şimdi 

buralardan tehlikeli istismarlar üzerine şikâyet yağmaya başladı. Kral ukazı (emirnamesi) ile bu bölgelerde güvenlik ta-
mamen polis idaresinin keyfî tutumuna teslim edildi. Dürüst memurlar yeni bölgelere gitmek istemediler, yollananlar 
mümkün olduğu kadar çabuk eski yerlerine dönmek için çabaladılar. Burada bunların aileleri ve kendilerinin güvenliği 
korkusu belirleyici etkendi. Geri dönmeleri önlemek için hükümetin dönenlerin devlet hizmetine bir daha alınmayacağı 
tehdidi de bir işe yaramayacak. Son olarak 2.000 yeni güvenlik görevlisi alınacağı ilanı üzerine sadece 200 kişi başvur-
du” 

172  Alkan, agm., s. 93. 
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lükler tanındığını ve şimdi bunların kalktığına işaret ettiğini, Türkler zama‐

nında halkın okul ve kilise meclislerini kendi seçebildiği, seçimle yerel yöne‐

time ve meclise temsilci gönderebildiğini vurgulamaktaydı.173 

Sırplar, Kosova’yı ele geçirdikten sonra, hemen buradaki nüfus denge‐

lerini  kendi  lehlerine değiştirmeyi  amaçlamışlar  ve  bunu  gerçekleştirmek 

için çalışmalara başlamışlardır. Bunun için, mümkün oldukça katliam yap‐

mak, Arnavutların, Türklerin Arnavutluk’a veya Türkiye’ye göçe zorlanma‐

ları, Sırpların Kosova’ya yerleştirilmeleri ve Arnavutların asimile edilmeleri 

gibi metotlar belirlemişlerdir.174 Yeni ele geçirdikleri yerlerdeki halkı Sırp‐

laştırmak için her türlü gaddarlığı yapan Sırplar milliyetperver Arnavutları 

tutuklamış,  hapishaneleri  onlarla  doldurmuştur.  Kosova’da  Arnavutları 

katleden  Sırpların mezalimi Derince’ye  de  ulaşmış  ve  buradaki Arnavut 

reislerinden  birçoğu  tutuklanıp,  idam  edilmişlerdir.  Yakova  ve  Prizren’e 

giden yolları kuşatan Sırplar, Arnavut ahaliyi aç bırakarak Sırplara iltihaka 

zorlamışlardır.  Kuşatılan  kasabalara  yardıma  gidenler  ise  yolda  kurşuna 

dizilmişlerdir.175 Bazı bölgelerde Sırplara direniş devam etmekteydi. Eylül 

1913’te Fshaj köyünde bir Sırp subayı, Arnavut bir kadına  tecavüze yelte‐

nince kadının kocası  tarafından vurularak öldürülmüştür. Bunun üzerine 

iki köyle birlikte Fshaj yerle bir edilmiş ve 35 Arnavut da yakılarak öldü‐

rülmüştür.176 

Cakova,  İpek,  Plava, Gosinye  ve  eski  Kosova  vilayetlerinde  yaşayan 

yerli nüfuslar adına Arnavutlar, 21 Eylül 1913’te Büyük Güçlere başvurmuş 

ve şunları  ifade etmişlerdir: “Sırbistan ve Karadağ muvazzaf orduları Arnavut 

topraklarını  ilk  istila  ettiklerinden  itibaren yerli ahaliye zorla vatandaşlıklarını bı‐

rakmayı veya Arnavut ırkını hunharca baskı altına almayı görev bildiler ve bu hu‐

susta ellerinden geleni yaptılar”177 

Yeni devletler kendi bölgelerini eskiden olduğu gibi Müslümanlardan 

temizlemeyi amaçlamışlardır. “Frankfurter Zeitung”un Üsküp muhabiri  sa‐

vaşın  henüz  başında  bir  Sırp  yetkilinin  “Arnavutların  kökünü  kurutacağız” 

diye açıklama yaptığını yazmaktadır. Muhabir Sırpların katliamlarının ne‐

denini Sırpların bu bölgelerde azınlık, Arnavutların ise çoğunluk olmasına 

bağlamaktaydı.178 Bu muhabire  ek  olarak  “Frankfurter Zeitung”un  Selanik 

                                                                         
173  Dinçer, age., s. 505-506. 
174  Alkan, agm., s. 93. 
175  İhsan Burak Birecikli, “ Arnavutluk Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Reşat 

Genç’e Armağan Özel Sayı-II, Cilt:29, Temmuz 2009, s. 1030. 
176  Malcolm, age., s. 315-316. 
177  Report of the International…, s. 150. 
178  Alkan, age., s. 368. “Sırpların yeni tebaaya değil, aksine sahipsiz yeni topraklara ihtiyacı vardı. Baştan beri, mümkün 

olabildiğince Arnavutların topraklarını işgal etmeye ve sahipsiz hale getirmeye karar vermişlerdi. İşte bu iki motiften şu 
parola çıkmıştır: Arnavutların yok edilmesi!..Mağlup edilen bir halkın kılıçtan geçirilmesi karşısında Avrupa ne yapıyor?” 



50 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 8/15 

 

 

muhabiri de Müslümanların yok edilmesindeki asıl amacın “hızlı bir şekilde 

mala ve zenginliğe konmak” olduğunu yazmaktaydı.179 

Belgrad’da  çıkan  “Radniçke Novine”  gazetesi  “Balkan müttefikleri Türki‐

ye’ye karşı yürüttükleri bu savaşta ne kadar barbar, ne kadar vahşi olduklarını gös‐

terdiler. Onlar bu savaşta en adi çapulcular ve korsanlar gibi hareket ettiler” diye 

yazmaktaydı.180 

Müslümanların göç etmesi  için, öncelikle  siyasi ve  iktisadî meselelerle 

hayat şartları oldukça kötüleştirilmiş, sonrasında asker, polis baskısı başla‐

tılmış ve  göç kaçınılmaz hale getirilmiştir.181 Kasım  1912’den Mart  1914’e 

kadar  Makedonya’dan  Osmanlı  Devletine  göç  eden  muhacir  sayısı 

243.807’dir. Osmanlı  limanlarına gitmek amacıyla, gemilere binmek üzere 

Selanik’te  toplanan  sığınmacılar  için verilen bu  rakamı182 Yunanistan’daki 

Türk diplomatları da Nisan sonuna dek 243.207 olarak vermekteydiler. Se‐

lanik’ten  Schwörbel  ise  1 Ekim  1913’e  kadarki  sayıları  veren  istatistiklere 

göre  Selanik  üzerinden  göç  eden Müslüman  sayısının  250.000  civarında 

olduğunu  söylemektedir. Ekim‐ Kasım‐Aralık 1913’te  ise 45.000’i yeni Sır‐

bistan’dan olmak üzere 83.450 Müslüman göç ettiğini, Şubat 1914’te de Se‐

lanik  üzerinden  45.940 Müslüman  göç  ettiğini,  14.700’ünün  yeni  Sırbis‐

tan’dan olduğunu belirtmiştir.183 

Sırpların tutumlara dair Prizren’deki Avusturya konsolosu Ocak 1914’te 

hazırladığı  raporunda, “Sırpların Müslümanlara ve Arnavutlara  eşit muamele 

etmek  yönündeki  vaatlerinin  hiç  birini  yerine  getirmediklerini  belirtmiş,  ayrıca 

Prizren’deki  32  camiden  30’nun  da  ordu  tarafından  kışla,  cephanelik  ve  hayvan 

yemliği  yapıldığını”  ifade  etmiştir. Yerel  yönetim,  özellikle  Sırp  çetniklerin 

elinde idi ve yolsuzluklar Türkler zamanında yaşananları kat be kat aşmış‐

tı.184 Ayrıca 20 Şubat 1914’te “Agrar Reformunun Düzenlenmesi ve Kolonileşme” 

veya “İlhak edilen Bölgelerdeki İskân Hakkında Düzenleme” adlı kanun çıkarıl‐

mış ve kolonizasyon başlatılmıştır.185 Müslümanların  sayısının  azaltılması 

ve Sırpların  sayısının arttırılması konusunda en önemli adım olan bu ka‐

nunla, yerleşime müsait ve ihtiyaç fazlası olan topraklara yani bütün devlet, 

                                                                         
179  Alkan, age., s. 362. 
180  Hamzaoğlu, age., s. 288. 
181  Alkan, agm., s. 94. 
182  Carty, age., s. 183, 1 Mayıs 1914 tarihli Tercüman-ı Hakikat gazetesi bu sayısı 243.048 olarak vermektedir. Bk. Ahmet 

Kemal Çalış, Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’ne göre 1914’te Balkanlar, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ya-
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010, s. 56, 16 Nisan 1330 (29 Nisan 1914) tarihli İkdam gazetesi ise 
242.807 olarak vermektedir. Bk. Mehmet Kaya “Balkan Savaşları Sırasında Anadolu’ya Göçler ve Karşılaşılan Sorun-
lar”, History Studies, Volume 5, Issue 6, 2013, s. 13. 

183  Dinçer, age., s. 524-525. 
184  Malcolm, age., s. 316. 
185  Özkan, agm., s. 62. 
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belediye  ve  köy  toprakları  ile  terk  edilmiş  topraklara  yerleşme  kolaylığı 

getirilmiştir.186 

Sırbistan ile Osmanlı Devleti arasında 14 Mart 1914’te İstanbul’da barış 

antlaşması imzalanmıştır.187 Bu antlaşmayla Müslümanların hakları güven‐

ce altına alınmıştır. Ancak uygulamada Sırbistan, bu antlaşmayı çok önem‐

semeyecek  ve  kendi  bildiğini  okumaya  devam  edecek,  Müslümanların 

şikâyetleri de böylelikle devam edecektir. Ta ki I. Dünya Savaşı patlak ve‐

rinceye kadar. 

 

SONUÇ 

Bağımsızlığını alarak, sınırlarını genişlettiği 1878 yılından  itibaren  top‐

raklarındaki Müslümanları istenmeyen unsur olarak gören Sırbistan, çeşitli 

yıldırma  faaliyetlerine girişmiştir.  İlk olarak Müslümanların mülklerine  el 

koyan ve haksız uygulamalarda bulunan Sırbistan, böylece onları bezdire‐

rek  göç  etmelerini  sağlamaya  çalışmıştır.  İlerleyen  yıllarda  bu  tutumunu 

arttırarak  devam  ettiren  Sırbistan, Osmanlı Devletindeki Hristiyanları  da 

kışkırtmaya çalışmıştır. Sırp Ortodoks Kilisesi’nin papazları vasıtasıyla halkı 

isyana teşvik eden Sırbistan, ayrıca Kosova’daki Hristiyanlara Müslümanla‐

rın zulmettiğini de iddia etmiştir. 

1903’te Sırbistan’da Petar Karacorceviç’in iktidara gelmesiyle artan mil‐

liyetçilik  hisleriyle  birlikte  Sırplar, Müslümanlara  eziyetleri de  fazlalaştır‐

mışlardır. Aynı  zamanda  Panislavizm  taraftarları  sayesinde  diğer  Balkan 

milletleri ile de ittifak antlaşmaları yapan Sırbistan, tarihsel emeli olan Bos‐

na‐Hersek’i  Avusturya‐  Macaristan’a  kaptırınca,  ilgisini  iyice  Kosova’ya 

yöneltmiştir.  Sonrasında Osmanlı  toprakları  için Rusya’nın Belgrad Elçisi 

Hartwig  vasıtasıyla  Balkan  İttifakları  sağlanmış  ve  Balkan  devletleri Os‐

manlı Devletine savaş açmışlardır. Balkan Savaşları’nda Sırplar ele geçirdik‐

leri  yerlerde  kadın,  çocuk,  genç,  yaşlı  demeden Müslüman  katliamında 

bulunmuşlardır. Gerek komitacılar gerekse ordu birlikleri katliamda birbir‐

leriyle yarışmışlardır. Yakıp yıkma, yağma, talan, tecavüz ve seri öldürme‐

ler  ile  savaştaki  faaliyetler  etnik  temizlik halini  almış ve durum dönemin 

askerleri,  gazetecileri  ve  konsoloslarının  tanıklıkları  ile  de  tescillenmiştir. 

Balkan Savaşları sonrasında da yaptığı uygulamalar ile etnik temizliğe de‐

vam eden Sırbistan, çeşitli kanunlar çıkararak Müslümanların yaşam alanla‐

rını daraltmış ve onları göç ettirmeye çalışmıştır. 

 

                                                                         
186  Ayşe Özkan, “I. Dünya Savaşı Sırasında Sırbistan’dan Osmanlı Devletine Göçler ve Tabiiyet Sorunu”, 100. Yılında I. 

Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Kasım 2014, Budapeşte, Yay. Haz. Aynur Yavuz Akengin, Selcan 
Koçarslan, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015, s. 351-352. 

187  Hall, age., s. 168. 
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