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Balkan savaşlarında hayatlarını kaybeden Ebedi Kahramanlarımız Mehmetçiklerin ve 

Balkan Türklerinin aziz hatıralarını saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. 

            MALKARA MYO 

 

BALKAN FACİASI (1912-1913) 

 

“Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani 

düşmanla sonuna kadar dövüşenler çekilen ordunun ri’cat hatlarını sağlamak için 

kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir 

bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır”(Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk, 1931). 

 

 
    
 
  

 
 

 
 
 

Bu resim; erkeksiz bir 
dünyanın hikayesidir. 
Yapayalnız kadınlar 

Bulgarların, Yunanlıların 
zulmünden bu halde 

kaçıyorlardı. Kardeşler, 
eşleri ve diğer erkekleri 

vatan müdafaasında 
zamanın politikacıları 
tarafından harcanmak 
üzere kendilerinden 

koparılmıştı. 

Balkan faciasının ve 
bozgununun dile 

gelebilmesi için sadece 
bu resim yeterlidir. 
Çıplak ayakları ile 

Trakya’nın çamuru ve 
dondurucu ayazı içinde 
Anavatana doğru yağma 

edilmekten 
kurtarabildiklerini 

yerleştirdiği arabasının 
ardında yeni yurda ve 

kadere koşan bir ANA ... 

MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bu acıları, bu sürgünleri senin 
ninelerin, senin dedelerin yaşadı. 
“Onları unutma, onlara borçlusun” 
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Edirne Muhasarası sırasında ağaç 
kabukları yemeğe mahkum 

edilmişti, Çocuklarımız. Balkan 
savaşına katılmış olan İngiliz 
ressam George Scott, yaptığı 
temsili resimde esirlerimizin 

Edirne civarındaki kampta nasıl 
perişan olduklarını acı bir şekilde 
göstermektedir. Arka planda sisler 

ardında Selimiye Camiinin 
suliyeti görülmektedir. 

Mehmetlerimize Balkan Savaşı 
sırasında kimse sahip çıkmamıştı. 
Balkan ovalarında ve Trakya’nın 

çamurlarında bu isimsiz 
Kahramanları harcamıştık. 

Resimde ri’cat sırasında yaralı bir 
arkadaşını koltuklayarak götüren 

bir kahramanımız görülüyor. 

Mehmet Akif daha sonra “Bir 
Hilal uğruna Yarab ne güneşler 

batıyor” diyecektir. Soğuğun, 
yorgunluğun, açlığın ve nihayet 
kimsesizliğin pençesinde ri’cate 
mecbur olan bu delikanlı bizim 
çocuklarımızın bir tanesidir. 

Dizinde mavzeri, boynunda boş 
ekmek torbası, Balkan 

savaşlarındaki perişanlığımızın 

ender görüntülerinden birisidir. 
Bu uykusundan uyandıktan sonra 
ne kadar yaşamıştır bilemiyoruz. 

Ama Avrupa’da asırlarca 
hükmeden bir devletin aziz ve 
kahraman çocuğunun akibeti 
herhalde bu resimdeki hali 

olmamalı idi. 
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500 yıl kaldığımız Rumeli’nin, 50 gün içinde elden çıkışına neden olan Balkan 

Savaşlarının meydana getirdiği derin travmanın izleri bütün bir Rumeli’nin 
hafızasından günümüze kadar silinmemiştir. Balkan faciasında 650 bin müslüman 

Türk katledildi. Dünya tarihinde ender görülen yüksek ölüm oranı ile birlikte, çok 
sayıdaki bilim adamı “tarihin en büyük soykırımlarından birisi” olduğunu ifade 

etmektedirler. 

 
100 yıl önce meydana gelen bu faciadan bugünün ve geleceğin nesilleri çıkarılacak 

çok dersler bulacaklardır. 
 
Balkan Savaşları ile, Askerimizin büyük yara alan gururunun tamiri, savaşın 

bitmesinin ertesinde tarihe altın harflerle kazınacak ÇANAKKALE’ye ve KURTULUŞ 
SAVAŞI’na nasip olacaktır. 
 

Bilgi notu; 
 
Bu belge 8 Kasım 2012 tarihinde Balkan Harbinin 100. Yılında Malkara MYO tarafından 
düzenlenen “BALKAN HARBİ VE RUMELİ’DEN GÖÇLER” konulu konferans sebebiyle İlhan 
Bardakçı’nın ”Balkan Bozgunu ve I. Dünya Harbi” kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Çetecilerin öldürmeye karar verdikleri 
köylüler, köy meydanına getiriliyor. Belki 

son arzuları soruluyor. İki rekat namaz 
kılmak istediklerini söyleyince abdest 
almalarına ve namaz kılmalarına izin 

veriliyor. 

 


