
çokluktu ve Rumeli de Anadolu kadar Türk’tü. Yüzyıllar 
önce fetihlerle Rumeli’ye giden Türk oymakları bura-
larda verimli ve boş ovalara sıfırdan köyler ve kasaba-
lar kurmuşlardır. Bolu’dan gidenler orada Yanbolu’yu 
kurmuşlar; Yenicuma, Yenipazar vs… Buralarda köy 
isimlerinin çoğu da Türkçedir: Kılavuzlar, Hamzaköy, 
Çanakçılar, Çıkrıkçılar, Kuşluköy, Yılancılar, Doğancı-
lar, Yağcılar… Edirne, Selanik, Üsküp, Filibe gibi bir-
çok şehrin ismi Türk söyleyişine göre şekillenmişti. 

Bursa’dan sonraki başkent Edirne’ydi. İstanbul, 
Edirne’den gelen orduyla fethedildi ve Edirne’den 150 
sene sonra Türkleşti. 

Vatan yaptığımız Rumeli’yi 400 sene elimizde tut-
tuk, 80 yılda da kaybettik!

Buralara yerleşen Türkler zi-
raatçiydi, Yunanlılar balıkçı ve 
denizci, Bulgarlar da bahçıvan 
ve çobandı. Bu unsurlar arasında 
bir ahenk vardı. Büyük devletler 
etnikçiliği tahrik ettiler, kavimleri 
birbirine düşürdüler; sonra da bi-
rilerine sahip çıkma bahanesiyle 
Osmanlı Devleti’ne karşı savaştı-
lar. 

Mora Yarımadası’nda ayak-
lanma tertiplendi; 10.000 Türk 
kılıçtan geçirildi. Bu mahşerden 
sadece 160 kişi canını kurtara-
bildi! O da külliyetli fi dyeler öde-
yerek… Eğriboz Adasının nüfusu 
tamamen Türk’tü, hepsini kırdılar. 
Savaş ilân etmeden Navarin’de 

Türk donanmasını yaktılar. Yunanistan devleti 1830’da 
bu kanlı olaylar neticesinde kuruldu. Bu hadise diğer 
Balkan kavimlerine örnek teşkil etti ve benzer olaylar 
devam etti. 

Elli sene sonra da Balkanların kuzeyinde aynı olay-
lar başladı. Ruslar, Odesa’da Sılavcı komiteciler yetiş-
tirdiler. Bir taraftan da Avrupa’da Türklerin aleyhinde 
propaganda yapılıyordu. Avrupalılar bu propaganda-
lara şüphe bile etmeden inanıyorlardı. 

Ortalığı iyice gerdikten sonra Rusya, 1877 Ni-
san’ında Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilân etti. Kendi 
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BALKAN SAVAŞLARININ 100. 
YILI VE BALKAN TÜRKLERİ

emekli Büyükelçi Dr. Bilâl N. Şimşir, Balkan 
Savaşlarının 100. Yılı ve Balkan Türkleri ko-
nulu bir konferans verdi. Türk Ocakları Ge-

nel Merkezi tarafından düzenlenen ve Millî Kütüphane-
de verilen konferans kalabalık ve nitelikli bir dinleyici 
topluluğu tarafından ilgiyle dinlendi. Ermeni meselesi, 
Lozan Konferansı, Rumeli göçleri, Malta sürgünleri 
ve Balkan faciası başta olmak üzere yakın tarihimizin 
önemli olayları üzerine ciddî çalışma ve yayınları bu-
lunan Şimşir, konuşmasında şu hususları dile getirdi:

Balkan ve Rumeli kelimelerini eş anlamlı olarak 
kullanıyorum.  Her iki kelime de Türkçedir. Rume-
li, Roma ülkesi demektir. Aynı anlamda bir zamanlar 
Anadolu’ya da Rum denilmekteydi. Dünya dillerinde 

de Balkanlar olarak geçmektedir. Avrupa Birliği bu 
kelimeyi silerek Güneybatı Avrupa terimini yerleştir-
mektedir. Eskiden şöyle bir tabir vardı: Anadolu’nun 
salgını, İstanbul’un yangını, Rumeli bozgunu… Salgın, 
yangın ve bozgun… Her üçü de sayısız insanın canına 
mal olmuştur. 

Tarih anlatılırken hep savaşlardan bahsedilir. 
Hâlbuki halkın durumunu da göz ardı etmemeli-
yiz. Anadolu ve Rumeli, Osmanlı Devleti’nin metro-
pol bölgesiydi. Rumeli’de birçok yerde Türk nüfusu 
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kendine yaşayacak bir Bulgar devletinin kurulması için 
bölgedeki Türk ahalinin tamamen yok edilmesi gere-
kiyordu! Bu düşünceyle Ruslarla Bulgarlar, sistematik 
katliamlar yaptılar. 

Bu katliamlardan canını kurtaranlar, atıyla arabasıy-
la İstanbul’a doğru yollara döküldü. Memedeki bebek-
leri toplayıp Bulgar ailelere verdiler, kadın erkek gerisini 
kırdılar. 

1878’de imzalanan Berlin Antlaşması’yla 1912’de 
başlayacak Balkan Savaşı’nın da kurgusunu yaptılar. 
Bu antlaşmanın 23. Maddesi, Rumeli’de reformlardan 
bahsediyor; 61. Madde, Doğu Anadolu vilâyetlerinin 
Ermenilere verilmesini ima ediyordu! Bugünkü 
Türkiye’nin üçte biri demek… Bu, aslında Sevr’in hazır-
lığıydı. Türkiye Ermenileri, bu maddenin ruhunu okuya-
rak teşkilâtlanmaya ve ardından da isyanlara başladılar. 

Bulgarlar, Ege, Tuna ve Adriyatik arasında Büyük 
Bulgaristan rüyası görüyordu. Diğer unsurlarla anlaş-
mazlık çıkıyor. Rumeli’de kan dökülmeye başladı. Bul-
gar eşkıyası 1903’ten itibaren ayaklandı. Bugünkü PKK 
gibi, dışarıdan manüple ediliyordu. 

Osmanlı Devleti’nin Türk unsuru, diğer kavimler 
incinmesin diye yüzyıllarca kendine Türk demeden 
çekindi, kendini Osmanlı diye tarif etti. Ama diğerleri 
kendilerine Osmanlı demediler. Bilindiği gibi Osmanlı 
Bankası, İngiliz ve Fransız bankasıydı ve kasasında 
bir kuruş Türk parası yoktu. Bir Yunan, ben Osmanlı 
Bankası kadar Osmanlıyım diye dalga geçiyordu! 
Türkler ancak 1890’lı yıllarda kendine Türk demeye 
başladı. 

Bazıları, Türkler milliyetçilik yaptı da Osmanlı Devle-
ti dağıldı diyorlar; bunu diyenler cahildir! Zira Türkler-
den başka her millet milliyetçiydi! 

Ruslar, Yunan, Bulgar, Sırp ve Makedonları Türkler 
aleyhine kışkırtıyordu. Osmanlı Dışişleri Bakanı, bu ge-
lişmelerden habersizdi. 

1912-13 Balkan Savaşı’nın iki aşaması var. Bir ayda 
bizi yeniyorlar. Yüz binlerce insan İstanbul’a doğru göç 
etti, birçoğu da kılıçtan geçirildi. Avrupa, bu vahşeti, 
Türklerin Avrupa’dan atılması olarak görüyor ve mem-
nun oluyordu. İkinci Balkan Savaşı’na Romanya da 
katıldı ve Bulgarlardan toprak kaptı. Osmanlı mirasını 
paylaşmıyor, birbirlerini yiyorlardı.

Bulgar mezalimi anlatılamaz, büyük katliamlar 
yaptılar. Serez, Ustrumça, Kosova, Doyran, Petriç 
katliamları… Mehmed Âkif Ersoy bir şiirinde 600.000 
Müslüman’ın boğazlanmasını anmaktadır.

Rumeli’den Amerika’ya göç edilebiliyordu. Fakat 
Türkler, devletim, ordum ve bayrağım nereye çekili-
yorsa ben de oraya çekilirim düşüncesiyle Anadolu’ya 
yöneldiler. Vatan kaybetmenin ne demek olduğunu iyi 
bilen Balkan muhacirleri, Türk istiklâl Savaşı’nda canla 
başla çalıştılar.

Rumeli’deki Osmanlı topraklarında bugün 12 dev-
let var! 

Avrupa, Balkanlarda oynadığı oyunu bugün 
Anadolu’da da oynamak istiyor. Ama bu sökmeme-
li! Taşlar yerinden oynarsa işin nereye gideceğinden 
emin değilim.

CENK ŞARKISI’NDAN

Balkan’ı bildin mi nedir, hemşeri?
Sevgili ecdâdının en son yeri.
Bir sıla isterdin a çoktan beri
Şimdi tamam vakti… Uğurlar ola.

Balkan’ın üstünde sızan her pınar
Bir yaradır, durmadan içten kanar!
Hangi taşın kalbini deşsen, mezar!
Gör ne mübarek yer, uğurlar ola.

Eş hele bir dağları örten karı:
Ot değil onlar, dedenin saçları!
Dinle, şehid sesleridir, rüzgârı!
Durma levend asker, uğurlar ola.

Ey vatanın şanlı gazâ mevkibi,
Saldırınız düşmana arslan gibi.
İşte Hudâ yâveriniz, hem Nebi.
Haydi gidin, haydi, uğurlar ola!

                  Mehmed Âkif ERSOY
                            Safahat’tan
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