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BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ 

                                                                                                 Gizem SİNCAR

 

                                         Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Bayrağı 

 

Yeşil: İslamiyet’i              Siyah: Balkanlardaki Zulmü 

Beyaz: Özgürlüğü        Ay - Yıldız: Türklüğümüzü simgelemektedir 

 

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, 31 Ağustos 1913 tarihinde Batı Trakya’da 

kurulmuştur.Balkan Savaşları sonrasında Batı Trakya'da Türkler ve Pomaklar başta olmak 

üzere çoğunluğu Müslüman ahali tarafından kurulan 3 ay yaşamış bir devletti. Kuvayi 

Milliye tabiri ilk defa Batı Trakya mücadelesinde kullanılır. Garbi Trakya Müstakil Hükümeti 

adıyla da anılan bu Türk Devleti’ni, hem Yunanistan tanır. Ancak bu hükümet Osmanlı 

Devleti tarafından tanınmamıştı. Batı Trakya’nın kendisine ait olduğu için Yunanistan siyasi 

sebeplerden dolayı böyle bir devlete sıcak bakıyordu, hatta kendi iradesi ile Dedeağaç'ı bu 

devlete teslim etmişti. Bulgaristan ve Osmanlı Devleti ise yine siyasi sebeplerden dolayı bu 

devletin sonunu istediler.  

 

Bağımsızlığını ilan eden yeni yönetim, ilk olarak ülkenin sınırlarını belirlemiş, 

bağımsız devletin sembolü olan ay yıldızlı, yeşil, beyaz bayrağı resmi binalara çekmiş, 29.170 

kişilik ordusunu kurup, bütçesini hazırlamış, pul bastırarak, pasaport uygulamasına geçmiştir. 

Bu arada Osmanlı yasa ve tüzükleri aynen kabul edilerek davalara da Garbi Trakya Adliyesi 

bakmaya başlamıştır. Samuel Karaso adında bir Yahudi yurttaş görevlendirilerek resmi bir 

ajans kurulmuş ve Fransızca ve Türkçe olmak üzere “Müstakil” adında bir gazete 

çıkarılmıştır. Ancak o dönemde Osmanlı Devleti, yeni kurulan bu Cumhuriyete dış baskıların 
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da etkisiyle olumlu bakmıyordu. Buna ilaveten İstanbul’daki siyasi iktidar kavgası ve 

kargaşası Batı Trakya’da böyle bir bağımsız Türk devletiyle ilgilenme olanağını ortadan  

kaldırılmıştı. 

 

  Nitekim 29 Ekim 1913 tarihinde imzalanan İstanbul Anlaşmasıyla Osmanlı hükümeti, 

Batı Trakya"yı bütünüyle Bulgaristan’a bırakmıştır. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin 

toprakları, General Lazarof komutasındaki Bulgar kuvvetlerince 30 Ekim 1913 tarihine kadar 

tamamen işgal edildi ve bu devlet sona erdi. Böylece bölgede bir yoğunluk oluşturan Türkler 

ve yüzyıllardır Türk hâkimiyeti altında kalan bu topraklar da Makedonya gibi hudutlar dışında 

bırakıldı. Batı Trakya Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a bırakıldı. Batı Trakya, Doğu 

Trakya ile Batı Rumeli'yi birleştiren bir köprü olarak kabul edildiğinden, Avrupa devletlerinin 

politikalarında önemli bir yer tutmuştur. Lozan Barış Antlaşmasına göre Batı Trakya Türkleri 

milli değil, dini azınlık statüsündedirler. Bu antlaşmaya göre Müslüman azınlık olarak 

adlandırılmaktadırlar. 

                                 


