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GĠRĠġ 

Bulgaristan 20‟inci yüzyılın baĢında kurulduğunda, ülkesindeki nüfusun 

yarısına yakını, Hıristiyan-Slav inanç-etnisitesine dayanan Bulgar kimliğini esas 

almayan bir yapıdaydı. Dönemin siyasi sosyolojik etkisiyle kendi ulusunu yaratma 

uğraĢına giriĢen Bulgar idaresi, bir yandan sınırları dıĢında kalan Bulgar 

toplulukların yaĢadığı toprakları ülkesine katma çarelerini aramaya baĢlarken diğer 

yandan da inanç anlamında ve etnik köken olarak kendisinden olmayan büyük 

Müslüman Türk azınlığını eritme politikalarını uygulamaya baĢlamıĢtır. Bu amaçla 

entegrasyon, göç ettirme ve asimilasyon politikalarını ayrı ayrı ya da birlikte 

kullanma yoluna gitmiĢtir. Bulgaristan‟ın en büyük komĢusu Türkiye‟yi, etnik 

köken, akrabalık, kültürel ve sosyal bağlar nedeniyle ana vatan olarak gören 

Müslüman Türk azınlığı, demografik ve stratejik olarak ulusal güvenliğine tehlike 

olarak algılayan Bulgar yönetimleri zaman içinde bu amaçlarına büyük ölçüde 

ulaĢmıĢtır.  

Bu tezde, yüzyıllardır dünya medeniyetinin merkezi olmuĢ Avrupa‟nın, 

güneydoğusunda yaĢanan bu durumu tarihsel bir perspektifte ele alarak Müslüman 

Türk azınlığın Bulgaristan‟da maruz kaldığı uygulamalar ve bunlara nasıl karĢılık 

verdiği incelenmiĢtir. Bulgaristan‟ın kendisini zayıf hissettiği zamanlarda genelde 

idari tedbirlerle, güçlü gördüğü zamanlarda ise zor kullanarak kalkıĢtığı homojen 

ulus inĢa etme sürecinde denediği yöntemler ve aldığı sonuçlar da çalıĢmada 

irdelenmiĢtir. 

Tezin dayandığı temel varsayım; Bulgaristan‟daki en büyük azınlık olan 

Müslümanların tarihsel süreç boyunca uğradıkları asimilasyon giriĢimlerine rağmen 
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Bulgar toplumu içinde erimediklerini göstermektir. Bunun ötesinde, Müslüman Türk 

azınlığın totaliter sistemin yıkılmasından sonra, Bulgaristan‟ın 

demokratikleĢmesinde, siyasal ve ekonomik olarak Batı‟ya eklemlenmesinde 

oynadığı roldür. ĠĢte bu çalıĢmada bu anahtar rol ele alınmıĢtır. 

Tezde, azınlık kavramının zaman içinde kazandığı anlama değinildikten 

sonra, birinci bölümde, Rusya Çarlığı‟nın Osmanlı Devleti‟ne karĢı 1877 yılında ilan 

ettiği ve literatürde “93 Harbi” olarak geçen savaĢ sonunda kurulan Bulgaristan 

Prensliği ile baĢlayan Müslüman Türk azınlığın tarihsel sürecine değinilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde, Bulgar Prensliği ve Bulgar Krallığı dönemlerinde, 

Müslüman Türk azınlığın, Sofya yönetiminin Osmanlı Devleti ve Avrupalı 

Devletlerle imzaladığı antlaĢmalardan kaynaklanan haklarının, antlaĢmalara tam 

olarak riayet edilmemesi sonucunda nasıl zamanla daraldığı da aktarılmıĢtır. Ġkinci 

Dünya SavaĢı‟ndan sonra siyasi sistemi değiĢen Bulgaristan‟da, yöneticilerin azınlığa 

bakıĢ açısının ise değiĢmediğini örnekleriyle aktardığımız sosyalist Bulgaristan 

dönemi de birinci bölümde yer almaktadır. Birinci bölümün sonunda, modern 

zamanlarda ilk kez görülen bir uygulamayla, Jivkov idaresinin sert asimilasyonuna 

uğrayan Müslüman Türk azınlığın direniĢ mücadelesi aktarılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, önce Bulgaristan‟ın totaliter sosyalist 

düzenden çok partili demokratik siyasi sisteme geçiĢi ve baskıcı rejimin 

uygulamalarına tepki olarak Müslüman Türk azınlığın baĢlattığı direniĢin ortaya 

çıkardığı siyasi parti olan Hak ve Özgürlükler Hareketi‟nin (HÖH) doğduğu ortam 

ele alınmıĢtır. Yasal zeminde engellemelerle karĢılaĢmasına rağmen bunları aĢan 

HÖH‟ün, Bulgaristan‟ın, Romanya ve Yugoslavya gibi komĢularında görülen kanlı 
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olaylara ve iç savaĢa sürüklenmeden demokrasiye geçiĢinde oynadığı önemli rol de 

bu bölümde ele alınmıĢtır. Her ne kadar azınlık sorunlarının çözümünde genel bir 

reçeteye dönüĢmese de 1990‟ların ilk yarısında kavramsallaĢtırılmaya çalıĢılan 

Bulgar Etnik Modeli‟nin değerlendirmesini de içeren ikinci bölümde HÖH‟ün parti 

yapısı incelenmiĢtir. 

Tezin üçüncü bölümünde, hiç parlamento dıĢı kalmadan zamanla Bulgar 

siyasetinde anahtar konumuna gelen HÖH‟ün, iktidar ortağı olması ve ülkenin 

Avroatlantik hedefine giden yolda atılan adımlardaki katkısı anlatılmıĢtır. Ġlk 

zamanlarda sadece azınlık toplumu üyelerinden oluĢan seçmen kitlesi nedeniyle bir 

etnik azınlık partisi kimliğine sahipken zamanla bu durumu değiĢtirmek ve kitle 

partisine dönüĢmek için HÖH liderlerinin gösterdiği çaba da bu bölümde 

aktarılmıĢtır. Üçüncü bölümde, yine Müslüman Türk azınlık içinden çıkan ve HÖH‟ü 

azınlık kitlesinin sorunlarını çözüme kavuĢturamamakla suçlayan yeni azınlık siyasi 

oluĢumlarının rekabetine ve Türkiye‟nin desteğini alma çabalarına değinilmektedir. 

ÇalıĢma, HÖH‟ün aynı seçmen tabanına hitap eden DOST Birliği‟yle yaĢadığı 

rekabet ve sürece Türkiye‟nin etkilerinin yansıdığı 2017 yılı baĢında yapılan genel 

seçimdeki seçmen profilinin ortaya konduğu bir araĢtırmayla noktalanmaktadır.   
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

MODERN BULGARĠSTAN DEVLETĠNĠN ORTAYA ÇIKIġI VE 

MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞININ OLUġUMU 

 

1. AZINLIK TANIMI VE BÜYÜK BULGARĠSTAN MĠTĠ 

Uluslararası Hukuk‟ta azınlıklara iliĢkin olarak herkesin üzerinde mutabık 

olduğu bir tanımlama henüz mevcut değildir. Bu tanımlama zorluğu, teknik 

zorluklardan çok devletlerin, azınlık kavramına getirilecek hukuki bir tanımla 

kendilerini bağlamak istememelerinden kaynaklanmaktadır.
1
 Buna rağmen azınlık 

tanımı yapma çalıĢmaları uluslararası kuruluĢlar ve bilim çevrelerinde tartıĢılmaya 

devam etmektedir.  

BirleĢmiĢ Milletler Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt 

Komisyonu Raportörü Francesco Capotorti‟nin “BirleĢmiĢ Milletler Medeni ve 

Siyasal Haklara ĠliĢkin Uluslararası SözleĢmesi”nin 27. maddesi çerçevesinde 

hazırladığı raporda yaptığı tanımlama birçok kaynakta referans olarak gösterilmekte 

ve literatürde azınlık tanımı, bu tanımın unsurları çerçevesinde yapılmaktadır. 

Capotorti‟nin 1978 yılında yaptığı azınlık tanımı Ģöyledir: “Azınlık, bir devletin geri 

kalan nüfusundan sayıca az olan, başat konumda olmayan, üyeleri o devletin 

vatandaşları olan, nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel veya dilsel özelliklere 

sahip ve üstü örtülü de olsa kendi kültürlerini, geleneklerini, dinlerini veya dillerini 

korumaya yönelik bir dayanışma duygusu gösteren gruptur.”
2
  

                                                           
1
 Gökçen Alpkaya, “Uluslararası Ġnsan Hakları Hukuku Bağlamında Azınlıklara ĠliĢkin Bazı 

GeliĢmeler”, TODAĠE Ġnsan Hakları Yıllığı, Cilt 14, Sayı 1, (1992), s.153.  
2
 Ibid, s.154. 
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Azınlık ve azınlık hakları konusunda üzerinde durulan diğer bir nokta da 

azınlıkların niteliğidir. Uluslararası Hukuk‟ta uzun süre kabul edilen azınlık tasnifi, 

azınlığı baĢat gruptan ayıran kimlik özelliklerine göre yapılandır. Buna göre dinsel, 

dilsel, etnik ve ulusal azınlıklardan söz edilebilir. Bu tanımlamalar tarihteki siyasi ve 

sosyal geliĢmelere göre ĢekillenmiĢ ve Uluslararası Hukuk‟ta yerini almıĢtır.
3
 

Farklı ölçütlere göre, azınlık grupları; etnik azınlık, ulusal azınlık, zorunlu 

azınlık, iradi azınlık ve kültürel azınlık gibi çeĢitli gruplara da ayrılıp 

sınıflandırılabilmektedir. Etnik azınlık, azınlık tanımı ile tanımlanan ve azınlık kabul 

edilmenin ölçütlerini yerine getiren, fakat “akraba devleti” olmayan azınlıkları ifade 

etmek için kullanılan tanımdır.
4
 Ulusal azınlıklar, kabul edilen azınlık tanımına ek 

olarak, bir de akraba devleti bulunma kriteri getirmektedir. Böylece akraba devleti 

olan azınlıklar ulusal azınlık olarak tanımlanır.
5
 Ġradi azınlık, farklılıklarını korumak 

isteyen, ancak erime kaygısı taĢıyan gurupları ifade etmek için kullanılan tanımdır.
6
 

Kültürel azınlık, aynı devlet sınırları içinde yaĢayan, fakat kendilerini tanımlama ve 

ifade etme Ģekillerindeki farklılık nedeniyle, sayıca ve konumca çoğunluğu oluĢturan 

toplum veya halk karĢısında ve bunlarla iliĢkilerinde dezavantajlı konumda bulunan 

kümeler ve topluluklar olarak tanımlanmaktadır.
7
 

Bu tanımlamalara göre sınıflandırılacak olunursa Bulgaristan‟daki Müslüman Türk 

azınlığı ulusal azınlık tanımı içine girmektedir. Bulgaristan‟ın 1991‟de kabul edilen 

                                                           
3
 Baskın Oran, “Türkiye‟de Azınlıklar, Kavramlar, Teori, Lozan, Ġç mevzuat, Ġçtihat, Uygulama” s.4-

5. http://www.altinicizdiklerim.com/resimler/TurkiyedeAzinliklar.pdf , (e.t. 12.02.2017) 
4
 Füsun Üstel, “Ulusal Devlet ve Etnik Azınlıklar”, Birikim, No: 73, Mayıs 1995, s.13. 

5
 Ġbrahim Sevimli, Kimliksiz Cemaatler, Yeni Alan Yayınları, Ġstanbul, 2000, s.49. 

6
 J. Laponce, The Protection of Minorities, Berkeley and Los Angeles: University of California 

Press, 1960 s.6‟dan aktaran, Jennifer Jackson Preece, s. 35. 
7
 Sevimli, Kimliksiz Cemaatler, s. 49. 

 

http://www.altinicizdiklerim.com/resimler/TurkiyedeAzinliklar.pdf
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anayasasında “azınlık” kavramı kullanılmamakla birlikte Müslümanlar ve Türkler 

dahil bütün azınlıkların “etnik azınlık” olarak algılandığı anlaĢılmaktadır.  

“Müslüman Türk” ifadesini kullanma gerekçesi ise Bulgaristan‟daki azınlığın 

sadece etnik Türklerden oluĢmaması nedeniyle seçmiĢ bulunuyoruz. Müslüman Türk 

tanımının içinde etnik olarak Türk olanların yanı sıra, Bulgarcanın bir diyalektini 

konuĢan Müslüman Pomaklar ve Müslüman olup Arapça-Türkçe isim kullanan 

Romanların mevcut olmasıdır. Dolayısıyla bu çalıĢmada yukarıda sayılan üç unsuru 

da kapsayan bir niteliği olması açısından, Bulgaristan‟da nüfus olarak en büyük 

azınlık için “Müslüman Türk” terimi tercih edilmiĢtir. Bu terimi kullanırken Ģunu da 

göz önünde bulundurmak gerekir; Bulgaristan‟daki siyasi otorite önce Pomakları 

hedef alarak bu kitlenin ad ve dinini değiĢtirmek için baskı uygulamıĢ, onları asimile 

etmeye çalıĢmıĢtır. Bulgar idaresi daha sonra da Romanlara yönelerek bu kitleyi de 

Müslüman Türk kitleden ayırarak asimile etme yoluna baĢvurmuĢtur. Ancak, 

asimilasyona karĢı sosyolojik ve siyasi dirençteki birliktelikle, Türkiye‟ye göç 

olgusundaki örneklerden de anlaĢılacağı üzere bu üç unsurun Müslüman Türk 

Ģemsiye teriminden ayrılmadığı görülmüĢtür, en azından gönüllü olarak. 

Bulgaristan‟da sayıları Müslüman Türk kitleye göre çok az sayıda Yahudi ve Ermeni 

azınlıkları da mevcuttur. 

“Büyük Bulgaristan” (Velika Bılgariya) terimi, 681‟de Han Asparuh 

tarafından kurulan ilk Bulgar devletinde, Hıristiyanlığı devletin resmi dini, Slavcayı 

da devletin resmi dili haline getiren Çar I. Boris‟in oğlu I. Simeon zamanında (893-

927) ortaya çıkmıĢtır.
8
 Bizans Ġmparatorluğu‟nun baĢkenti Ġstanbul‟da eğitim gören I. 

Simeon, Balkan yarımadasının güney ve doğusunda Bizans ordularına, kuzey ve 

                                                           
8
 R. J. Crampton, Bulgaristan Tarihi, (çev.) Nuray Ekinci, JeoPolitika Yayınları, Ġstanbul, 2007, s.13. 
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batısında da Macar kuvvetlerine karĢı kazandığı savaĢlar sonucunda krallığın 

sınırlarını Bulgaristan‟ın o zamana kadar gördüğü en geniĢ haline getirmiĢtir. Çar I. 

Simeon‟un Krallığı‟nın sınırları, batıda Adriyatik denizinden, doğuda Karadeniz‟e, 

güneyde Ege Denizi‟nden kuzeyde Karpat dağlarına kadar ulaĢmıĢtır. Bizans 

kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra ikinci kez Ġstanbul‟u kuĢatan I. 

Simeon ile Bizans Ġmparatoru Romanus Lecapenus arasında 923 veya 924 yılında 

imzalanan anlaĢmayla Bulgar Çarı “Bulgarların ve Greklerin Ġmparatoru” unvanını 

almıĢtır. Üç denize ulaĢan bir krallığa hükmeden I. Simeon bazı tarihçiler tarafından 

“Bulgar Ġmparatorluğu”nun kurucusu sayılmaktadır.
9
 Birinci Bulgar Krallığı, Bizans 

Ġmparatoru II. Basileios‟un tarihe “Bulgarkıran” olarak geçmesine de yol açan kanlı 

bir savaĢtan sonra sona ermiĢtir.
10

 

Ġkinci Bulgar devletinin kuruluĢu, Bizans idaresine karĢı ayaklanan Bulgar 

soylularından Ġvan Asen ile Petır kardeĢlerin bağımsızlık kazandıkları tarih olan 

1187‟den baĢlatılır. Yine Bizans aleyhine geniĢleyen Ġkinci Bulgar Çarlığı‟nın II. 

Ġvan Asen‟in baĢta olduğu dönemde, Asen Karadeniz‟den Ege ve Adriyatik 

denizlerine kadar uzanan alandaki toprakları kontrolü altına alarak, I. Simeon gibi 

“Bulgarların ve Greklerin Çarı” unvanını kullanmıĢtır.
11

 Ġkinci Bulgar Devleti daha 

                                                           
9
 Steven Runciman, A History Of The First Bulgarian Empire, G. Bell&Sons Ltd., London, 1930,  

s. 172-173; Konstantin Ġreçek, Ġstoriya Na Bılgarite, http://istoria.bg/booktext/tsar-simeon . 
10

 Ġvan Bojilov, Vasil Gyüzelev, Ġstoriya na Srednovekovna Bılgariya VII-XIV, Tom I, Anubis, 

Sofya, 1999, s. 325-326. 
11

 AyĢe Kayapınar, “Bulgar Tarihçilerinin Komplo Teorilerine Örnekler ve Bunların Bulgaristan‟daki 

Türk Azınlığına Etkileri”, 89 GÖÇÜ, Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye 

Zorunlu Göç, Ed. Neriman Ersoy Hacısalihoğlu ve Mehmet Hacısalihoğlu, BALKAR & BALMED, 

Ġstanbul, 2012, s. 98. 

http://istoria.bg/booktext/tsar-simeon
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sonra parçalanmaya baĢlamıĢ ve Balkanlarda fetih yapan Sultan Yıldırım Bayezid‟in 

son Bulgar Çarı Ġvan ġiĢman‟ı 1396‟da idam ettirmesiyle son bulmuĢtur.
12

 

Bulgar tarih yazıcılığı tarafından, “Büyük Bulgaristan” miti ve buna dair 

nostaljinin doğmasına yol açan, iki Bulgar Krallığı‟nın ulaĢtığı geniĢ sınırları, üçüncü 

Bulgar Devleti için de öngören düzenleme, 1877-1878 yıllarındaki Rus-Osmanlı 

SavaĢı‟ndan sonra da gerçekleĢtirilmek istenmiĢtir. Rus tarafı, sınırları 

Karadeniz‟den Ege Denizi‟ne kadar uzanan ve bugünkü Bulgaristan‟ın üç katına 

ulaĢan topraklarıyla Büyük Bulgaristan‟ı kurmak istemiĢ ve bu isteğini 3 Mart 

1878‟de Ġstanbul YeĢilköy‟de (Ayastefanos veya San Stefano) varılan Rus-Osmanlı 

AntlaĢması‟nda PadiĢaha da kabul ettirmiĢtir. Büyük Bulgaristan projesi, bugünkü 

Bulgaristan‟a ek olarak Makedonya‟nın büyük bir bölümünü, Sırbistan‟dan bir 

bölgeyi ve Yunanistan‟da Kavala‟yı da içeren bölgeyle birlikte Ege Denizi‟ne kadar 

varan bir alanı kaplamıĢtır.
13

  

                                                           
12

 Bojilov, Gyüzelev, Ġstoriya na Srednovekovna Bılgariya, s. 41-42 ve s. 666-667; Nazif 

Kuyucuklu, Bulgaristan, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, Cilt 6, 1992, s. 396. 
13

 Sina AkĢin (ed.), Türkiye Tarihi 3, Osmanlı Devleti 1600-1908, Cem Yayınevi, Ġstanbul 1992,  

s. 162-163. 
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Harita 1: Bulgaristan Prensliği, Ayastefanos AntlaĢması‟na göre çizilen Büyük Bulgaristan ve Doğu 

Rumeli Vilayeti sınırları. 

 

Ancak, Ayastefanos AntlaĢması‟nın, Rusya‟ya, 1774 tarihli Küçük Kaynarca 

AntlaĢması‟yla resmen hamiliğini üstlendiği Ortodoks Hıristiyan halkların yaĢadığı 

Balkanları tamamen etkisi altına alma olanağı vereceğini gören dönemin büyük 

güçleri harekete geçmiĢtir. Ġngiltere, SüveyĢ Kanalı ve Hindistan hattının geçtiği 

Akdeniz yolunun Rusya tarafından tehdit edileceği, Avusturya-Macaristan da 

çevresinde Moskova‟nın etkisinde büyük bir Slav devleti kurulacağı gerekçesiyle bu 

durumu değiĢtirme çabasına giriĢmiĢtir.
14

  

 

                                                           
14

 Crampton, Bulgaristan Tarihi, s. 70-71. 
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2. MODERN BULGARĠSTAN DEVLETĠNĠN ORTAYA ÇIKIġI VE 

MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞININ OLUġUMU 

2.1. Prenslik Dönemi 1878-1908 

2.1.1. Berlin Kongresi ve Bulgar Prensliği’nin DoğuĢu 

Ayastefanos AntlaĢması‟ından sadece üç ay sonra Haziran 1878‟de Berlin‟de 

düzenlenen bir kongrede, Osmanlı ve Rus delegelerinin yanı sıra, kongreye katılan 

Avusturya-Macaristan, Ġngiltere, Fransa, Almanya ve Ġtalya‟nın temsilcileri 

tarafından Balkanlarda yeni sınırlar çizilmiĢtir. Kongre‟de “Büyük Bulgaristan” 

yerine Ġstanbul‟a gevĢek bağlarla bağlı ve sadece Osmanlı Devleti‟nin Tuna 

vilayetini içeren bir Bulgar Prensliği kurulmasına karar verilmiĢtir.
15

 Tuna vilayeti; 

kuzeyde Tuna nehrinden baĢlayıp güneyde Balkan dağlarına kadar devam eden, 

doğuda Varna ile Karadeniz‟le buluĢan batıda ise Sofya‟yı kapsayan toprak parçası 

olarak belirlenmiĢtir. Kongre sonunda Makedonya ıslahat yapılması Ģartıyla Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟na bırakılırken bir de baĢında Hıristiyan bir valinin bulunacağı 

Ġstanbul‟a bağlı Doğu Rumeli vilayeti kurulmuĢtur. Doğu Rumeli vilayetin sınırları 

ise kuzeyde Balkan dağlarını, doğuda Karadeniz kıyısındaki Burgaz‟ı, Ġslimiye‟yi ve 

batıda Filibe‟yi içine alan araziyi kapsamıĢtır. Berlin Kongresi‟nde bu bölgenin özerk 

yapıyla yönetilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
16

  

Ancak, güney Bulgaristan olarak da adlandırılan bu bölge kısa bir süre sonra 

bir oldubittiyle, 1885‟te Bulgar Prensliği‟nin idaresi altına girmiĢtir. PadiĢah II. 

Abdülhamit‟in hareketsiz kalması ve durumu kabullenmesi üzerine Bulgar Prensi 
                                                           
15

 Ali Ġhsan Gencer, “Berlin AntlaĢması”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, Cilt 5, 1992, 

s. 516-517. 
16

 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 1 (18. ve 19. yy), (çev.) Ġhsan Durdu, HaĢim Koç, Gülçin Tunalı 

Koç, Küre Yayınları, Ġstanbul, 2006, s. 390-391; AkĢin, Türkiye Tarihi, s. 162-63. 
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Doğu Rumeli Vilayeti‟nin de valisi olarak kabul edilmiĢtir. Bunun sonucunda 

merkezi Sofya olan kuzey sınırı Tuna nehriyle belirlenen güney sınırı Kırcaali‟yi de 

içine alan Bulgaristan Prensliği 1908 yılına kadar dıĢiĢlerinde ve savunmasında 

Babıali‟ye bağlı özerk yapısını sürdürmüĢtür.
17

 

13 Temmuz 1878‟deki Berlin Kongresi sonucunda imzalanan antlaĢmanın, 

Ayastefanos AntlaĢması‟nı geçersiz kılarak ortaya çıkardığı küçük prenslik ve 

özellikle Bulgarca konuĢan büyük bir topluluğun yaĢadığı “Makedonya”nın 

kaybedilmesi, gelecekteki Bulgar idarelerinin kolayca revizyonist politikalar peĢine 

düĢmesine yol açacaktır.
18

 Makedonya topraklarının yanı sıra, bugünkü 

Yunanistan‟ın kuzeyinde ve bir bölümü Romanya‟nın güneydoğusunda bulunan 

Dobruca bölgesinde kalan topraklardaki Bulgarca konuĢan halkla birleĢme ülküsü 

“ulusal sorun” olarak Bulgaristan siyasetinde önemini korumuĢtur. Crampton‟a göre, 

Ayastefanos AntlaĢması Bulgar yöneticilerinde 927 yılında I. Simeon‟un hükmettiği 

toprakları içeren “Büyük Bulgaristan” hayalini uyandırmıĢtır. Bulgar ulusal 

benliğinde derin iz bırakan Makedonya‟nın kaybedilmesi meselesi ve buradaki 

Bulgarlarla birleĢme amacı 1878‟den sonraki Bulgaristan dıĢ politikasının temel 

amacı haline gelmiĢ ve stratejik kararlarında temel etkenlerden birincisini 

oluĢturmuĢtur.
19

 BaĢka bir deyiĢle, Rusya‟nın desteğiyle kurulan üçüncü Bulgaristan 

yöneticilerinin, “Büyük Bulgaristan” hayalini gerçekleĢtirmek için Balkan 

SavaĢları‟na ve her iki Dünya savaĢına katıldığı iddia edilebilir.  

Prenslik döneminde Bulgar Prensliği topraklarında kalan Müslüman Türk 

halkın siyasi sosyal, etnik, kültürel, ekonomik ve eğitim haklarını düzenleyen 

                                                           
17

 Ibid., s. 170. 
18

 Ibid., s. 163. 
19

 Ibid., s. 403 ; Crampton, Bulgaristan Tarihi, s. 252. 
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antlaĢma Berlin AntlaĢması‟ydı. Bu antlaĢmanın 3. , 4. , 5. ve 12. maddelerinde 

Prenslik idaresi altındaki bütün azınlıkların Bulgar çoğunluk gibi, bütün siyasi ve 

medeni haklardan yararlanacağı belirtilirken, söz konusu azınlıkların bu haklarını 

kullanırken hiçbir din ve mezhep ayrımcılığına uğramayacakları da teminat altına 

alınmıĢtır. Hatta anlaĢmanın dördüncü maddesinde, Müslüman azınlık için “Türk” 

sözcüğü kullanılmıĢtır.
20

 Ġmzacı devletlerin güvencesi altındaki Berlin 

AntlaĢması‟yla kurulan Bulgar Prensliği‟nin bu antlaĢma maddelerini ihlal edecek 

yasalar çıkaramayacağı da belirtilmiĢ ve Berlin AntlaĢması Bulgaristan iç hukukunun 

üstünde konumlandırılmıĢtır.
21

   

Bulgaristan Prensliği kurulduktan sonra 1887, 1892 ve 1900 yıllarında nüfus 

sayımı yapılmıĢtır. Verilere bakıldığında Müslüman Türk nüfusunda zaman içinde, 

hem sayısal hem de oransal olarak bir azalma olduğu gözlenmektedir. AĢağıdaki 

tabloda ilk beĢ sayımda Müslümanların sayısı ve genel nüfusa oranları verilmiĢtir. 

1880 yılında Bulgar Prensliği ve 1884 Doğu Rumeli Vilayeti‟nde yapılan sayımlar, 

gerek yöntem, gerekse uygulama ve sayım yapan kiĢilerin öznel tutumları nedeniyle 

sağlıklı bir fikir vermeyeceği için tabloya eklenmemiĢtir.  

Yıl  Toplam Nüfus  Müslümanların Sayısı Müslümanların Oranı %  

1887  3.154.375  676.215  21.44  

1892  3.310.713  643.258  19.43  

1900  3.744.283   643.300  17.18  

1905 4.035.575 603.867 15.0 

1910 4.337.513 603.084 13.9 

Tablo-1: 1887-1910 Döneminde Bulgaristan‟da Müslüman Azınlık Nüfusu
22

 

                                                           
20

 Bilal N. ġimĢir, Bulgaristan Türkleri (1878-2008), 3. Basım, Bilgi Yayınları, Ankara, 2012, s. 

480-481.  
21

 Idem. 
22

 Ali Dayıoğlu, Toplama Kampından Meclis’e Bulgaristan’da Türk ve Müslüman Azınlığı, 

1.Baskı, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2005, s.43-45; Rumen Daskalov, Bılgarskoto ObĢtestvo 1878-
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2.2. Bulgar Ulusu ĠnĢasının BaĢlangıcı, “Kötü GeçmiĢten” Arınma ve Balkan 

Milliyetçiliği 

Bulgaristan yönetimlerinin, genel olarak etnik köken veya kültürel-tarihsel-

dilsel milli kimlik esasına dayanan ve Doğu Avrupa‟ya has olarak örnek verilen 

milliyetçiliğin etkisinde kaldığı belirtilebilir. “Mağdur millet” önermesine dayanan 

Polonya ve “tek etnisiteli/kültürlü” Alman ve Balkan milliyetçilikleri, Doğu Avrupa 

tipi milliyetçiliklerinin içinde sayılabilir. Her devletin belli bir etnik topluluğa 

dayanması gerektiği fikrini öne çıkartan Alman tipi milliyetçilik, bir devlette birden 

çok etnik topluluğun bulunmasını gerginlik ve istikrarsızlık kaynağı olarak görmekte 

ve bunu ulus-devletin bütünleĢmesi önünde bir tehdit olarak değerlendirmektedir. Bu 

tip milliyetçiliğe göre, devletle ulusun örtüĢmesi için ulusu kültürel bakımdan 

homojenleĢtirmek gerekir, buna da çeĢitli yol ve yöntemlerle ulaĢılır. Bu nedenle 

Alman tipi ve onun uzantısı olan milliyetçilik anlayıĢları, ulus-devlet içindeki 

azınlıkları baskı altına almaya eğilimli, saldırganlığa ve otoriter yöntemlere müsait 

bir milliyetçilik olarak tanımlanmaktadır. Bazı yazarlar Balkan milliyetçiliğini etnik-

kültürel milliyetçiliğin fanatizme en yakın ve en tehlikeli örneği olarak 

değerlendirilmektedir.
23

  

                                                                                                                                                                     

1939, Tom II, ĠK Gutenberg, Sofia, 2005, s. 9-15. “Bulgar kaynaklarının genel olarak Müslüman ve 

Türk nüfusunu az gösterme çabası içinde olduğu, Türk kaynaklarının ise fazla göstermek kaygısı 

içinde olduğu izlenmesine rağmen rakamlar küçük farklarla tabloda verildiği gibidir. Daskalov 1880-

1940 yılları arasında 570 000 Türkün ülkeden göç ederek ayrıldığını belirtirken, 125 000‟i Bulgar 

olmak üzere 387 000 kiĢinin daha aynı dönemde Bulgaristan‟ı terk ettiğini yazıyor. Aynı yıllar 

arasında Bulgaristan‟a gelip yerleĢen göçmenlerin sayısı ise 698 000 olarak kayıtlara geçmiĢ. 

Daskalov, sadece Osmanlı-Rus SavaĢı‟nda nüfustan 150 000 kiĢinin öldüğünü aktarırken bunların 

etnik kökeni hakkında ayrıntı vermemiĢtir. Bulgaristan‟ın 1880‟den itibaren yaptığı beĢ savaĢtaki 

kayıplarını ise 188 700 olarak belirtmiĢtir. Daskalov 1878-1910 arasındaki dönemde Türklerin 

kaybının ise 350 000 dolayında olduğunu aktarmıĢtır.” 
23

 Tanıl Bora, “Türk Milli Kimliği, Türk Milliyetçiliği ve Balkan Sorunu”, Kemali SaybaĢılı ve 

Gencer Özcan (der.), Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, Bağlam Yayıncılık, Ġstanbul, 1997; ġimĢir, 

Bulgaristan Türkleri, s. 185. 
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Yeni kurulan Bulgar devleti dönemine göre çağdaĢ anlamda bir millete sahip 

değildi. Bu yüzden milli ve tarihsel bir varlık nedeni geliĢtirmeye giriĢen Bulgar 

idaresi, tek milletli ve devlet oluĢturma sürecinin temel prensibi olarak 

benimsemiĢtir. Bu çerçevede ilan edilmiĢ bir politika olmasa da siyasi ve idari 

kararların alınmasında Bulgar etnisitesini önceleyen bir tutum takınılmıĢtır. Bundan 

sonra Bulgar yöneticileri ulusal azınlıkları ya asimile ederek BulgarlaĢtırmaya ya da 

onlardan kurtulmaya çalıĢmıĢtır. Bulgar milliyetçiliği de Balkan milliyetçiliğinin 

tipik bir örneği olarak ülkesindeki etnik, dilsel ve dinsel bakımdan farklı olan 

azınlıklardan kurtulma yollarını denemiĢtir. Bunun için de ya asimilasyon politikası 

izleyerek azınlıkları çoğunluk içinde eritme ya da göç ettirme yoluna baĢvurmuĢtur.
24

 

Bazı Bulgar ideologları da, toprak = ulus = dil = devlet formülünü öne sürerek, 

Bulgaristan adı verilen topraklarda yaĢayanların Bulgar, Bulgar oldukları için de 

dilinin Slavca olduğunu ve tek milletli bir devleti oluĢturduklarını öne sürmüĢtür.
25

   

Rusya eliyle “Büyük Bulgaristan” kurma hayali Berlin AntlaĢması‟yla 

elinden alınan Bulgaristan yönetimi, Bulgar milliyetçiliğini yaĢatma yolunda da iki 

engelle karĢılaĢmıĢtır. Bu engellerden ilki, yeni kurulan Prenslik‟in din, dil ve etnik 

olarak homojen olmayan bir ulusla karĢı karĢıya kalmasıydı. Ġkincisi de 

Bulgaristan‟ın geri kalmasını ve modernleĢememesini, kısacası Avrupalı 

olamamasını, Osmanlı idaresi altında 500 yıla yakın bir süre kalmasına bağlayan 

düĢünceydi.  

                                                           
24

 Kemal H. Karpat, Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik, (çev. Recep Boztemur), 3. 

Baskı, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul, 2015, s. 263-264.  
25

 Horace Gray Lunt‟tan aktaran Ali Eminov, Turkish And Other Muslim Miniorities of Bulgaria, 

Hurst&Company, London, 1997, s. 4. 
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Bu dönemde bütün olanaklarıyla Bulgar kimliğini canlandırmaya ve yeniden 

inĢa etmeye giriĢen idarecilerin bu çabalarına edebiyattan da katkılar gelmiĢtir. 

Bulgaristan‟ın en büyük yazarı kabul edilen Ġvan Vazov‟un 1889 yılında yayınladığı 

“Boyunduruk Atında” (Pod İgoto) adlı romanı, Bulgarların Osmanlı idaresine karĢı 

1876 yılındaki Nisan Ayaklanması‟nı konu almıĢtır. Romanda Osmanlı ve 

dolayısıyla Türk figürü “zalim”, “kan dökücü” ve “acımasız” olarak betimlenmiĢtir.
26

 

Bu süreçte Bulgar edebiyatında Osmanlı ve Türk karĢıtlığı düĢmanlaĢtırma boyutuna 

varırken Osmanlı idaresi altında geçen yaklaĢık 5 asırlık süre de “Osmanlı 

Boyunduruğu” veya “Osmanlı Köleliği” (Osmansko Robstvo) terimleriyle 

kavramsallaĢtırılmıĢtır. Bulgar yönetiminin Müslüman Türk azınlığı “kötü geçmiĢ” 

olarak tanımlayıp ona kuĢkuyla bakması da bu atmosferin ürünüdür. Bundan dolayı 

Bulgaristan‟da Prenslik döneminin baĢından itibaren “Osmanlılıktan arınma” 

çabaları görülmüĢtür.  

Osmanlı geçmiĢinden arınma ve Doğulu olmaktan kurtulma çabasını baĢlatan 

Prenslik yönetimi, siyasi, idari ve mali sistemini olduğu gibi eğitimden, mimariye ve 

giyim tarzına kadar Avrupalı olmak için çabalamıĢtır. Bunun ötesinde Bulgar 

yönetimi Bulgar dilini Türkçeden arındırmak ve Türkçe yer adlarını da 

Bulgarcalarıyla değiĢtirmek faaliyetine giriĢmiĢtir.  

Bulgaristan Prensliği‟nin Osmanlıdan arınma giriĢimi kaçınılmaz olarak 

ülkedeki Müslüman Türk azınlığı doğrudan etkilemiĢ ve azınlığın asimile edilmesi 

çabalarının bir parçasını oluĢturmuĢtur.
27

 Bulgar tarihçi Maria Todorova‟ya göre, 

19‟uncu yüzyılda Osmanlı‟dan bağımsızlığını kazanan Balkan toplumları Batı 

                                                           
26

 http://www.veramutafchieva.net/comment_bg.php?newsID=117 (e.t. 02.03.2017) 
27

 Dayıoğlu, Toplama Kampından Meclis’e, s. 176. 

http://www.veramutafchieva.net/comment_bg.php?newsID=117
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Avrupa ülkelerinde görülen ulus-devlete yani etnik ve dilsel-dinsel homojenliğe 

ulaĢmayı hedeflemiĢlerdir. Todorova, bu uğurda bütün Balkan ülkelerinin azınlık 

sorunlarını tek millet anlayıĢına uygun Ģekilde çözmeye kalkıĢtığını ve bu çözme 

sürecinde de ülke dıĢına göç ettirme ve asimilasyon yöntemlerine baĢvurduklarını 

aktarmaktadır.
28

  

Üçüncü Bulgar Devleti‟nin kuruluĢundan itibaren benimsenen ve izleri 

günümüzde dahi görülen Bulgar tarih anlayıĢına göre Bulgaristan‟daki 

Müslümanların ve Türklerin kökeni iki Ģekilde anlatılmaktadır. Bir yoruma göre 

Bulgaristan‟daki Türkler ve Müslümanlar baskıcı ve sömürgeci Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟ndan geride kalanlardır ya da Osmanlı döneminde baskı ve zorla 

MüslümanlaĢtırılarak TürkleĢtirilmiĢ Bulgarlardır.
29

 Her iki yorumun devamında 

varılan sonuç da Müslümanlar ve Türklerden kurtulmaktır, bunun için de göç ettirme 

veya asimilasyon yöntemleri denenmiĢtir. 

YaklaĢık 30 yıl süren Prenslik döneminde Müslüman Türk azınlığının 1878 

Berlin AntlaĢması ve 1879 Bulgaristan Anayasası‟nda düzenlenen maddeler 

çerçevesinde can ve mal güvenliği garanti altına alınmıĢ, dini inanç ve örgütlenme 

özgürlüğü tanınmıĢ, eğitim hakkı belli kurallara bağlanmıĢtır. Bütün bunların 

denetimi de Sofya‟ya atanan bir Osmanlı Komiseri ile Berlin AntlaĢması‟nı 

imzalayan Osmanlı, Rusya, Almanya, Ġngiltere, Fransa, Ġtalya ve Avusturya-

Macaristan devletlerinin garantörlüğüne bırakılmıĢtır. Gerçekte, Prenslik döneminde, 

“Büyük Bulgaristan” ülküsünü gerçekleĢtirme düĢüncesi çerçevesinde ordusunu 

                                                           
28

 Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, (çev.) Dilek ġendil, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 

2003, s. 349-351. 
29

 Kayapınar, “Bulgar Tarihçilerinin Komplo Teorilerine Örnekler”, s. 99 ve 104. 
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oluĢturan, büyüten ve onu güçlü tutmak için ülke kaynaklarının önemli bölümünü 

buna ayıran idareler nedeniyle Bulgaristan halkında fakirleĢme yaĢanmıĢtır.
30

 

2.3. Prenslik Döneminde Müslüman Türk azınlığın Statüsü 

Prenslik‟ten önce Bulgaristan‟daki tarım arazilerinin %70‟ine sahip olan 

Müslümanlar ekonomik bakımdan ülkenin üst tabakasını oluĢtururken, savaĢtan 

sonra bu özelliğini kaybetmiĢ ve küçük çiftçi durumuna düĢmüĢ, azınlığın %80‟nin 

çiftçilik yaptığı belirlenmiĢtir.
31

 Can ve mal güvenliği açısından da, özellikle 

Osmanlı-Rus savaĢı sırasında Müslüman Türk toplumuna karĢı giriĢilen saldırılar 

binlerce cana mal olmuĢtur. SavaĢ öncesi Bulgaristan topraklarında sayısı 1 600 000 

olarak hesaplanan Müslüman Türk nüfus, savaĢ sırasında ve sonrasındaki öldürmeler, 

savaĢın yol açtığı evsiz kalma, salgın hastalık gibi nedenlerle oluĢan ölümler ve göç 

nedeniyle 802 597‟ye inerek, nüfusunun yarısını kaybetmiĢtir.
32

  

Eğitim konusu da Berlin AntlaĢması ve Bulgar Anayasası ile düzenlenen 

Müslüman Türk azınlık, devlet okulları haricinde kendi okullarını açma ve burada 

eğitim görme hakkını elde etmiĢtir. Ancak bu okullar özel okul kategorisinde olup 

azınlığın kendi imkânlarıyla kurduğu ve yaĢattığı kurumlar olarak düzenlenmiĢ, 

buradan mezun olanların iĢ bulabilmeleri için Bulgaristan Eğitim Bakanlığı‟ndan 

denklik alma Ģartı getirilmiĢtir. Okulların denetimi de söz konusu bakanlığa 

verilmiĢtir. Öğretmen ve eğitim malzemesi ihtiyacını kendi karĢılamak zorunda olan 

azınlık bu alanda da idarenin çeĢitli engellemeleriyle karĢılaĢmıĢtır. Bu sırada 

Müslüman Türk toplumunun birçok yerdeki okul binalarına yasadıĢı el koyma 

                                                           
30
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31
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iĢlemleri de yapılmıĢtır. Bulgaristan Prensliği dönemi öncesinde Tuna ve Doğu 

Rumeli vilayetlerinde Müslüman Türk azınlığın toplam okul sayısı yaklaĢık 2 500 

iken Prenslik dönemi sırasında, 1894/95 eğitim öğretim yılında bu sayı 1 243‟e 

inmiĢtir.
33

 Bu sayı Bulgar yönetiminin azınlık eğitim kurumları üzerindeki baskısını 

göstermesi açısından çarpıcı bir farkı ortaya koymaktadır.  

AntlaĢma ve yasalarla düzenlenen azınlık haklarına göre Müslüman Türk 

toplumunun dini örgütlenmesi cemaat idare heyetleri vasıtasıyla olmuĢtur. Azınlığın 

yaĢadığı hemen her yerde bulunan cemaat idare heyetleri, azınlığa ait cami, vakıf, 

mescit ve türbelerin idaresinden sorumlu olmuĢlar ve müftülüklere bağlanmıĢlardır. 

Prenslik döneminin sonuna doğru sayıları 37‟ye ulaĢan müftülükler Müslüman 

azınlığın seçimiyle iĢbaĢına geliyordu. AnlaĢmalara göre Bulgaristan‟daki müftülerin 

atanmasının onayı da Ġstanbul‟daki ġeyhülislam tarafından yapılacaktı. Ancak 

Sofya‟daki idare bunda da zorluklar çıkarıp müftülerin atanması sürecinde kontrolü 

eline almak için uğraĢ vermiĢtir. Osmanlı idaresinin müdahaleleriyle varılan sonuçta, 

Müslüman toplumu tarafından seçilecek müftülerin Bulgaristan Prensi tarafından 

onaylanması yöntemi benimsenmiĢtir. Bu süreçte, Sofya müftüsü de diğer 

müftülüklerden idari ve mali açıdan ayrılarak BaĢmüftülük olarak yapılanmıĢ ve 

günümüze kadar da böyle devam etmiĢtir.
34

  

Prenslik döneminin ilk gününden itibaren yoğun bir AvrupalılaĢma faaliyeti 

baĢlatılan Bulgaristan‟da, tüccar, asker, gazeteci, öğretmen, edebiyatçı ve din 

adamlarından oluĢan Bulgar “entelijansiyası” ülkeyi ve Ģehirleri “kötü” olarak 

nitelenen Osmanlı mirasından arındırarak Avrupai bir görünüm kazandırmak için 

                                                           
33

 Ibid., s. 36. 
34

 Ibid., s. 80-82. 



19 
 

yoğun faaliyet göstermiĢtir. Modern bir ulus ve onun oluĢturacağı ulus devleti 

yaratma sürecinin bir parçası olarak ülkenin Osmanlı geçmiĢi, bütün kötülüklerin ve 

geri kalmıĢlığın sebebi olarak gösterildikten sonra Osmanlı döneminin ve Ġslam 

kültürünün görünen eserlerinin de yok edilmesine giriĢilmiĢtir. Bu faaliyetler sonucu 

cadde açmak, yeni yerleĢim birimleri oluĢturmak gibi sebeplerle birçok cami, 

medrese, mektep, tekke, imarethane, çarĢı, konak, hamam gibi yapılar yıkılmıĢ ya da 

kullanılmaz hale gelmiĢtir. Örneğin Sofya‟da savaĢ öncesi sadece camilerin sayısı 44 

iken 1902 yılında bu sayı 1‟e düĢmüĢtür.
35

 Diğer yapılar ya kiliseye dönüĢtürülmüĢ 

ya da baĢka amaçlar için kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu arada cami, mescit ve diğer 

vakıf taĢınmazlarının tamir ve bakımı da Bulgar yerel yönetimlerinin iznine 

bırakılmıĢtır. Müslüman Türk azınlığın dini hayatıyla ilgili düzenlemeler ve iĢlemler 

de Bulgar DıĢiĢleri ve Din ĠĢleri Bakanlığı‟nın denetimine bağlanmıĢtır.
36

 Aynı 

dönemde, az da olsa Müslüman azınlık üyelerinin din değiĢtirmeleri yönünde bazı 

giriĢimler kayıtlara geçmiĢtir.  

Bulgaristan‟da Prenslik döneminde Müslüman Türk azınlığın basılı yayınlar 

konusunda olağanüstü bir dönem yaĢadığı söylenebilir. Midhat PaĢa‟nın Tuna 

Valiliği döneminde onun gayretleriyle 1865 yılında hayata geçen Türkçe-Bulgarca 

haftalık “Tuna” gazetesinin yayınıyla baĢlayan Türk basın hayatı Prenslik idaresi 

sırasında olağanüstü bir artıĢ göstermiĢtir. Prenslik döneminde 50 Türkçe gazete 

                                                           
35
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Sayı: 20, (Ocak 2006), s. 219-222. 
36

 ġimĢir, Bulgaristan Türkleri, s.82-83. 



20 
 

yayınlanmıĢ ve bu sayıyla Bulgaristan, Ġstanbul‟dan sonra en çok Türkçe gazete 

basılan yer olmuĢtur.
37

  

Bunun baĢlıca nedenini II. Abdülhamit istibdadından kaçan Jön Türklerin 

gazetelerini Bulgaristan‟da yayınlamaları oluĢturmuĢtur. Bu gazeteler Ġstanbul‟a en 

yakın ülke olan Bulgaristan‟dan Osmanlı baĢkentine kolayca gönderilebiliyordu. 

Ayrıca gazeteler Ġmparatorluk toprakları dıĢında en çok Türkün bulunduğu 

Bulgaristan‟da da satıĢa sunulmuĢtur.  

Gelirleri ile hayır iĢleri ve dinsel-eğitsel iĢlere kaynak yaratan Osmanlı 

vakıfları konusu da Bulgar idaresinin çıkardığı sorunlar nedeniyle Sofya ile Ġstanbul 

arasında uzun müzakerelere konu olmuĢtur. Birçok vakıf mülküne yasadıĢı Ģekilde 

Bulgar idaresi tarafından el konulurken, 1895 yılında sağlanan anlaĢmayla 

Bulgaristan‟daki vakıfların idaresi cemaat idare heyetlerine bırakılmıĢ ve Prensliğin 

kurulmasından 17 yıl sonra azınlık ilk kez vakıf mallarının yönetiminde söz sahibi 

olmuĢtur.
38

  

Bazı yazarlar Bulgaristan‟ın kurulmasından 1920‟ye kadar geçen dönemi 

azınlık açısından çok sorun yaĢanmamıĢ bir dönem olarak değerlendirirler. Genel 

olarak Bulgaristan‟da kalmayı seçen Müslüman Türk azınlık ile idare arasında zımni 

bir uzlaĢı ortaya çıktığını belirten bu yazarlara göre, özellikle azınlığın dini eliti, 
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kimliğini dini ölçütler üzerinden tanımlayıp seküler-etnik bir mobilizasyonu tercih 

etmediği için Bulgar idaresi de azınlığın iĢlerine karıĢmamayı uygun bulmuĢtur.
39

  

3. KRALLIK DÖNEMĠ 1908-1944 

3.1. Bulgaristan Krallığı’nın KuruluĢu, Balkan ve Birinci Dünya SavaĢları 

Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu‟nun 1908 yılının Ekim ayında Bosna-

Hersek‟i ilhak etmesine Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun çaresizlikten müdahale 

edememesi ve Ġstanbul‟da Ġkinci MeĢrutiyet‟in ilanıyla ortaya çıkan iç kargaĢadan 

yararlanan Bulgaristan Prensliği bağımsızlığını ilan ederek Krallık olmuĢtur. 

Ġmparatorluğun iç mücadelelerle bocaladığı bir sırada Arnavutluk ayaklanmasının 

yarattığı karmaĢanın üzerine, Ġtalya‟nın da Osmanlı toprağı Trablusgarp‟ı iĢgal için 

harekete geçmesi Balkan ülkelerine aradığı fırsatı vermiĢtir. Her biri, tarihteki 

“büyük devletlerinin” doğal sınırlarına kavuĢmak isteyen, Yunanistan, Sırbistan ve 

Bulgaristan Rusya‟nın da özendirmesiyle Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Rumeli‟deki 

kalan topraklarını ele geçirmek için anlaĢmaya varmıĢtır. Sırbistan, Karadağ, 

Bulgaristan ve Yunanistan bir araya gelerek Ekim 1912‟de Osmanlı Devleti‟ne 

saldırmıĢtır. YaklaĢık 700 000 askerden oluĢan Balkan ülkelerinin birleĢik 

kuvvetlerine karĢı Osmanlı ordusunun mevcudu bu sayının yarısı kadar bile değildir. 

Osmanlı Ordusu, bütün cephelerde olduğu gibi, ama daha kanlı çatıĢmaların sürdüğü 

Trakya cephesinde Bulgar birlikleri karĢısında tam bir bozgun yaĢamıĢtır. Birinci 

Balkan SavaĢı‟nda Osmanlı orduları bütün cephelerde yenilmiĢ ve Edirne 

kaybedilmiĢtir. Bulgar ordusu 18 Ekim 1912‟de Türk kuvvetlerine karĢı Trakya‟da 
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baĢlattığı saldırıda daha bir ay dolmadan Ġstanbul‟un çok yakınındaki Çatalca‟ya 

kadar ulaĢmıĢtır. Bu sırada yapılan görüĢmelerde Ġmparatorluğun Batı sınırı 

Karadeniz‟deki Midye kasabası ile Ege Denizi‟ndeki Enez kasabası arasında çizilen 

düz çizgiyle Midye-Enez çizgisi olarak belirlenmiĢtir.
40

 

Çatalca‟ya kadar gelen Bulgar ordusu burada durdurulurken bu kez müttefik 

ülkeler arasında toprak bölüĢüm anlaĢmazlığı çıkmıĢtır. “Büyük Bulgaristan” 

tahayyüllünde yer alan toprakların, özellikle Makedonya‟nın kendisine 

bırakılmadığını öne süren Bulgaristan, Sırbistan ile Yunanistan‟la Ġkinci Balkan 

SavaĢı olarak adlandırılan savaĢa tutuĢmuĢtur. Ancak Sofya yönetimi Ġkinci Balkan 

SavaĢı‟nı kaybetmiĢtir. Bu arada Osmanlı güçleri de ilerleyerek Edirne ve çevresini 

geri almıĢtır. BükreĢ AntlaĢması‟yla Bulgaristan Osmanlı‟dan ele geçirdiği Pirin 

Makedonyası dıĢındaki Makedonya topraklarını Yunanistan ve Sırbistan‟a, güney 

Dobruca‟yı da Romanya‟ya bırakmak durumunda kalmıĢtır. Ege Denizi‟ne çıkıĢı 

olan Batı Trakya‟daki bir toprak parçasını ise elinde tutmuĢtur. Böylece Birinci 

Balkan SavaĢı‟na ülke sınırlarını geniĢletmek idealiyle giren, SavaĢ‟ın birinci 

bölümünde beklediğinden büyük bir baĢarı elde ederek Ġstanbul‟u ele geçirme 

olasılığını yakalamıĢtır. Bulgar Çarı Ferdinand, “Büyük Bulgaristan”ın asıl parçasını 

oluĢturan Makedonya toprakları ve Selanik Ģehri konusunda Sırp ve Yunan 

idareleriyle ihtilafa girince Ġkinci Balkan SavaĢı‟ndan yenik çıktı ve amacına 

ulaĢamamıĢtır.
41

 

Bulgar yönetimi, çok kısa bir süre sonra 1915 yılında yine Bulgar nüfusun 

bulunduğu toprakları ülkesin katabilmek için Almanya ve Avusturya-Macaristan 
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Ġmparatorluğu ile anlaĢarak bu devletlerin yanında yer alan Osmanlı Ġmparatorluğu 

ile birlikte Ġttifak Devletleri‟nin bir üyesi olarak Birinci Dünya SavaĢı‟na girmiĢtir. 

Varılan anlaĢmaya göre, savaĢın kazanılması durumunda Bulgaristan‟a, Yunanistan 

ve Sırbistan‟ın elinde olan Ege ve Vardar Makedonyaları ile Romanya‟nın eline 

geçmiĢ olan Dobruca bölgesi verilecekti. Böylece Bulgaristan Ayastefanos‟ta çizilen 

“Büyük Bulgaristan” topraklarının önemli bir bölümüne yine kavuĢacaktı.
42

  

Ancak Sofya‟nın bu planı gerçekleĢmemiĢtir ve Ġttifak Devletleri savaĢı 

kaybetmiĢtir. Bulgaristan yenilgi sonrası, savaĢın kazananı olan Ġtilaf Devletleri‟yle 

1919 Neuilly AntlaĢması‟nı imzaladı ve savaĢ sırasında ele geçirdiği toprakların yanı 

sıra Ege‟ye açılan toprağını da Yunanistan‟a terk etmek zorunda kalmıĢtır. SavaĢ 

sonucunda Makedonya‟dan ve Dobruca‟dan yaklaĢık 500 000 Bulgar Bulgaristan‟a 

göçmek durumunda kalmıĢtır.
43

 Yurdundan olan yarım milyonluk kitlenin de 

katılmasının yarattığı etkiyle yıllardır savaĢ ekonomisi yürüten Bulgaristan‟ın 

iktisadi durumu iyice bozulmuĢtur. 1929‟da ABD‟de baĢlayıp dünyayı saran “Büyük 

Buhran” da diğer ülkelerle birlikte Bulgaristan ekonomisini vurmuĢtur.  

3.2. Büyük Bulgaristan Ġçin Ġkinci Dünya SavaĢı’nda Almanya Ġle ĠĢbirliği  

Bulgaristan, siyasi olarak da çok aktif olan milliyetçi Makedonya 

göçmenlerinin baskısıyla Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra da revizyonist politika 

izlemiĢtir. Yunanistan‟a verilen Batı Trakya‟daki topraklar ile Romanya‟nın elindeki 

Dobruca‟nın kaybedilmesi duygusu da Bulgar Krallık idaresinin, Birinci Dünya 

SavaĢı‟ndan sonra oluĢturulan statükoyu kabul etmemesinde etkin rol oynamıĢtır. 
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Nitekim Bulgaristan 1930 yılından itibaren giriĢimlerine baĢlanan ve baĢlarda 

kendisinin de katıldığı Balkan Antantı oluĢturma sürecinden son anda vazgeçmiĢtir.
44

 

Birinci Dünya SavaĢı sonrasında uygulamaya baĢladığı ekonomi politikasıyla 

Güneydoğu Avrupa ülkelerinde geniĢ ticaret iliĢkileri kuran Almanya, Bulgaristan‟ın 

kısa sürede en büyük ticaret ortağı olmuĢtur. Almanya ile Ġtalya‟da nasyonel 

sosyalizm ve faĢizm yükselip iktidara geldikten sonra Ġkinci Dünya SavaĢı‟na giden 

süreçte Bulgaristan‟ın yöneticileri ve özellikle 1918‟de ölen babası Ferdinand‟ın 

yerine geçen Çar III. Boris‟in baĢında olduğu Bulgaristan idaresi, Mihver 

devletlerine yaklaĢmıĢtır. Bu süreçte ülkeyi Rus etkisinden kurtarıp, Bulgarların 

Slavlıktan çok Hun kökenine vurgu yapan bir eğitim-kültür politikası izleyen yeni 

çar, Bulgaristan‟ın sadece 31 yıl içinde üçüncü kez büyük bir savaĢa girmesinin de 

yolunu açmıĢtır. Çar III. Boris‟in bu kararı almasında Mihver devletlerinin, 

yanlarında savaĢa katılması durumunda Bulgaristan‟a yine “Büyük Bulgaristan” 

topraklarını elde etmesini sağlayacak tekliflerde bulunmalarının etkisi de belirleyici 

olmuĢtur.
45

 Ancak Ġkinci Dünya SavaĢı‟nda da kaybeden tarafta yer alan 

Bulgaristan‟da bu geliĢme aynı zamanda komünistlerin iktidarı ele geçirmesine ve 

krallığın ortadan kalkmasına yol açmıĢtır. 
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3.3. Krallık Döneminde Pomaklara Yönelik HıristiyanlaĢtırma Faaliyetleri 

Krallık döneminde Bulgaristan yönetimlerinin Müslüman Türk azınlığa 

yönelik uygulamaları dönemlere göre farklılık göstermekle birlikte, 1919-23 Çiftçi 

Partisi dönemi hariç kesintisiz bir baskı ve asimilasyon uygulaması içinde oldukları 

tespiti yapılabilir.  

Krallık döneminde özellikle Bulgarcanın bir Ģivesini konuĢan ama Ġslam 

inancında olan Pomaklara karĢı kesintisiz bir BulgarlaĢtırma ve HıristiyanlaĢtırma 

politikası izlenmiĢtir. Aslında Osmanlı-Rus SavaĢı‟yla birlikte Bulgar milliyetçileri 

ve din adamları eliyle baĢlatılan Ġslam‟dan arındırma kampanyasının da ilk hedefi 

olan Pomaklardan Makedonya, Rodoplar ve Trakya‟da yaĢayan 200 000‟i zorla 

vaftiz edilerek HıristiyanlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır.
46

 Balkan SavaĢları sırasında da 

ağır bir BulgarlaĢtırma ve isim değiĢtirme uygulamasıyla karĢılaĢan Pomaklar, 

dönemin Bulgar yazarlarına göre Osmanlı döneminde zorla “asimile” edilerek Ġslam 

inancını kabul etmek zorunda kalmıĢ olan hakiki Bulgarlardır.
47

  

Sonraki dönemlerde de Bulgar idaresinin Pomakları sık sık hedefine 

koymasına neden olacak bu düĢünce ve yorumlar Pomaklara karĢı baĢlatılan 

HıristiyanlaĢtırma kampanyasının ideolojik dayanağını da oluĢturuyordu. Ancak 

Pomakların baskılar üzerine kitleler halinde Osmanlı topraklarına göç etmeye 

baĢlaması ve Birinci Dünya SavaĢı‟nda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan‟ın aynı 

tarafta yer alması üzerine Bulgar yönetimi Pomakların 1914‟te Müslüman isimlerini 
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geri vermek zorunda kalmıĢtır.
48

 Bu sırada Sofya‟da Askeri AteĢe olarak bulunan 

Mustafa Kemal‟in giriĢimiyle Büyükelçi Fethi Okyar Bulgaristan yöneticilerine 

Pomakların isimlerinin değiĢtirilmesine son verilmesini isteyen bir nota vermiĢ ve 

durumu yerinde de incelemiĢtir.
49

  

Genel olarak Müslüman Türk azınlığın, özel olarak da Pomakların durumu, 

1934‟te bir darbeyle Sofya‟da yönetimin askerlerin öncülüğündeki otoriter idarenin 

eline geçmesiyle iyice bozulmuĢtur. Asker ve faĢist politikacıların ülke siyasetinde 

etkili olduğu 1944‟e kadar devam eden bu dönemde Pomaklara yönelik asimilasyon 

çabalarına hız verilmiĢtir. 1937 yılında kurulan ve Rodina (Vatan) adı verilen bir 

dernek Pomakları HıristiyanlaĢtırarak tekrar Bulgar “ulus-devletinin” bir parçası 

yapmak için çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Almanya‟da yükselmekte olan Nazizmden de 

esinlenen bu derneğin kurucusu Bulgar olmasına rağmen, üyelerinin çoğunluğu 

Ġslamda reform yapmak isteyen bazı Pomak ileri gelenlerinden oluĢmuĢtur. Rodina 

Derneği kendilerini sadece Müslüman olarak tanımlayan Pomakları “Bulgar-

Muhammedileri” (Bılgarski Mohamedani) terimiyle kategorize ederek onların Bulgar 

kökenine vurgu yapmak için çaba gösterdiği gibi bu toplumu geleneksel kıyafet ve 

yaĢam tarzından vazgeçerek “modern” yaĢam tarzına uymaları için çalıĢmıĢtır.
50

  

1942‟de ise asimilasyon politikalarının bir devamı olarak Bulgaristan 

Parlamentosu‟nda Pomakların Türk-Arap isimlerinin Slav-Hıristiyan isimleriyle 

değiĢtirilmesi yönünde bir yasa kabul edilmiĢtir. Bulgar yönetimi Pomakları isim 

değiĢtirmeye zorlamak için, Ġkinci Dünya SavaĢı nedeniyle yürürlükte olan temel 
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tüketim maddelerinin karneyle dağıtılması uygulamasını araç olarak kullanmıĢtır. 

Gıda ve diğer tüketim maddelerini almak isteyen Pomaklara ancak isimlerini Slav 

isimleriyle değiĢtirmeleri halinde karne verilmesi uygulaması yapılmıĢtır. Bu 

uygulamayla yaklaĢık 60 000 Pomak Türkçe-Arapça isimlerini değiĢtirmek zorunda 

kalmıĢtır.
51

 Ġkinci Dünya SavaĢı süresince Rodina Derneği de propaganda 

çalıĢmalarında Pomaklara Ġslam‟ı terk edip Bulgar ulusuna katılmaları çağrısı 

yapmıĢtır.
52

  

Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın bitimine doğru, Bulgaristan‟da yaĢanan Rus iĢgaline 

bağlı olarak 1944 yılında komünistlerin de içinde bulunduğu Vatan Cephesi‟nin 

iktidarı ele geçirmesinden sonra Pomakların eski isimleri geri verilmiĢtir.
53

 Ancak bir 

süre sonra bu kez sosyalist yönetim Pomakların adlarını değiĢtirme uygulamasına 

baĢlamıĢtır. Daha sonra aynı uygulamadan Müslüman Türk azınlığın tamamı da 

etkilenecektir. 

3.4. Krallık Döneminde Müslüman Türk Azınlığın Statüsü  

Müslüman Türk azınlığın Krallık dönemindeki hukuki statüsüne gelince, bu 

dönemde azınlığın haklarıyla ilgili birkaç anlaĢmadan söz etmek gerekir. Bu 

anlaĢmalardan ilki 1909‟da Osmanlı ile Bulgaristan arasında imzalanan Ġstanbul 

Protokolü‟dür. Bulgaristan‟ı bu Protokol‟le resmen tanıyan Babıali, azınlıklarla ilgili 

bir de SözleĢme imzalamıĢtır.
54

  

Sadece 4 yıl sonra baĢlayan Balkan SavaĢları sonucunda Bulgaristan ile 

Osmanlı Devleti arasında Ġstanbul BarıĢ AntlaĢması imzalanmıĢtır. Azınlık haklarını 
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da içeren 1913 tarihli antlaĢmaya ek olarak da “Müftülük Müteallik 

Mukavelenamesi” ya da diğer bir deyiĢle Müftülükle ilgili SözleĢme imzalanmıĢtır.  

Bu belge daha çok Müslüman Türk azınlığın dini örgütlenmesi ve 

müftülüklerin düzenlenmesiyle ilgilidir. AntlaĢma ve eki, Bulgaristan ile Osmanlı 

Devleti arasında azınlıklarla ilgili daha önce imzalanan 1909 tarihli Ġstanbul 

Protokolü‟ndeki maddeleri yineleyip bazı ekler getirmiĢtir. Bulgaristan 1919‟da 

Birinci Dünya SavaĢı‟nın kaybedenlerinden biri olarak Ġtilaf Devletleri‟yle Neuilly 

AntlaĢması‟nı imzalamak zorunda kalmıĢtır. Söz konusu antlaĢmada Bulgaristan‟ın 

sınırlarıyla ilgili düzenlemelerin yanı sıra, 49.-58. maddelerinde ülkedeki azınlıklarla 

ilgili hükümlere de yer verilmiĢtir. Neuilly AntlaĢması‟yla ülkedeki azınlık hakları 

uluslararası güvenceye kavuĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.
55

 

Bulgaristan Krallığı ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti arasında da 18 

Ekim 1925‟te Türkiye-Bulgaristan Dostluk AntlaĢması imzalanmıĢtır.
56

 Ankara‟da 

imzalanan antlaĢma, Bulgaristan‟daki Müslüman Türk azınlığa Neuilly 

AntlaĢması‟yla tanınan hakları teyit ederken Türkiye‟deki Bulgar azınlık için de 

Lozan AntlaĢması‟nın maddeleri geçerli kabul edilmiĢtir. Ankara AntlaĢması‟nın 

önemli bir yanı da, ekli protokolle düzenlenen Ġkamet SözleĢmesi‟dir.
57

 

Bulgaristan‟daki Müslüman Türk azınlığın hakları ve Türkiye‟ye göçlerini 

düzenleyen Ġkamet SözleĢmesi‟nin en belirgin özelliği, Bulgaristan‟daki Türklerle, 

Türkiye‟deki Bulgarların isteğe bağlı olarak yapacakları göçlerde engel 

çıkarılmamasını hükme bağlamasıdır. SözleĢme‟de göçmenlerin ülkeden ayrılırken 
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taĢınır ve taĢınmaz mallarının tasfiyesiyle ilgili haklarını da içermektedir.
58

 

SözleĢmeye göre taĢınmaz mallarını ülkeden ayrılmasından önce tasfiye etmemiĢ 

olanlar göç gününden baĢlamak üzere iki yıllık bir süre içinde bu tasfiyeyi yapmak 

zorundadırlar.
59

 

1925 yılındaki Ankara AntlaĢması‟nın asıl önemli yanı Bulgaristan‟daki 

Türklerin serbest göçüne olanak tanıyor olmasıdır. Türk tarafı, dünyanın neresinde 

bulunursa bulunsun Türk soylu kiĢiler ve kendini Türk olarak tanımlayanların, 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun yıkılmasından sonra “ana vatan” olarak tanımlanan 

Türkiye‟ye diledikleri zaman göç etmelerine olanak tanımıĢtır. Ayrıca bu antlaĢmaya 

bir sonlanma tarihi konulmadığından taraflardan biri ya da ikisi birlikte iptal 

edilmesini istemediği sürece de ilke olarak yürürlüktedir.
60

 

Bulgaristan‟ın Krallık dönemi, Balkan SavaĢları ve iki dünya savaĢı 

dönemlerini kapsar. Böyle bir atmosferde çoğunluğun etnik yapısına dayalı ulus-

devlet kurmak ve “Büyük Bulgaristan” idealini gerçekleĢtirmek politikası güden 

Bulgar yönetimi Müslüman Türk azınlığın, varlığını sürdürmek için dayandığı iki 

kaynaktan biri olan eğitim konusunda büyük engeller çıkarmıĢtır.  

Her ne kadar Neuilly AntlaĢması‟yla eğitim konusunda serbest bırakılmıĢ, 

hatta devletten maddi destek konusunda garantiler almıĢ olsa da, 1919-23 yılları 

arasındaki Çiftçi Partisi lideri Aleksandır Stamboliyski yönetimi haricinde, 

Müslüman Türk azınlık Krallık döneminde baskı altında tutulmuĢtur. Müslüman 
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Pomaklara yapılan daha ağır baskılar yukarıda aktarılmıĢtı. Pomaklar Türk azınlıkla 

beraber diğer baskılara da direnmek durumunda kalmıĢtır.  

Müslüman Türk azınlığın eğitim kurumlarını hedef alan Bulgar yönetimi 

Balkan SavaĢları sırasında eğitim kurumlarını özellikle tahrip etme politikası gütmüĢ 

öğretmenleri de göçe zorlamıĢtır. 1921-22 döneminde Bulgaristan‟daki Müslüman 

Türk azınlığa ait okul sayısı 1 713 iken bu sayı 1936-37 ders yılında 545‟e, 1943-44 

ders yılında da 424‟e inmiĢtir. Bu süreçte Türk öğrencilerin %75‟i okula gidemezken 

kalan bölümden bir kısmı da Bulgar okullarına gitmek durumunda kalmıĢtır.
61

 Bulgar 

yönetimi Müslüman okullarına maddi destek sağlamak konusunda yükümlülük altına 

girmiĢ olsa bile bu sorumluluğunu yerine getirmemiĢ, okulların yaĢatılması için 

ayrılan ve gelir getirmesi amaçlanan toprak ve tarlalara da el koymuĢtur.  

Özellikle 1934 bir darbeyle iktidara gelen faĢist güçler kendilerinden önce 

baĢlatılan azınlığa yönelik baskıları artırmıĢtır. Devlet otoritesini artırmak ve Bulgar 

ulusunun bütünlüğünü sağlamak üzere yola çıktığını söyleyen dönemin idarecileri 

Müslüman Türk azınlığı ülkenin bütünlüğünü tehdit eden bir “ulusal sorun” olarak 

görüp bu yönde politikalar geliĢtirmiĢtir. Müslüman Türk azınlıkla ilgili önceki 

yönetimler döneminde temel bir politika geliĢtirilmediğini belirten faĢist yönetim, 

“azınlık bilinci güçlü ve ayrılma istenci taşıyan bu toplumun kontrol altına 

alınmaması halinde ülke güvenliği için tehdit oluşturacağını” da öne sürmüĢtür.
62

  

FaĢist yönetimin 10 yıl boyunca sürdürdüğü politika çerçevesinde azınlıktan 

eğitim vergisi alınmıĢ ancak bu fonlar azınlık okullarına aktarılmamıĢtır. Bu vergiden 
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kurtulmak isteyen Müslüman Türk azınlığın, çocuklarını Bulgar okullarına 

göndermesine rağmen söz konusu vergi alınmaya devam etmiĢ hatta çocuklarını hiç 

okula göndermeyen azınlık mensuplarından da bu para tahsil edilmiĢtir. Bu 

geliĢmeler hem Müslüman Türk okullarının azalmasına hem de azınlık mensubu 

öğrenci sayısında düĢüĢe yol açmıĢtır. Bulgaristan Türk Öğretmenler Birliği ya da o 

zamanki adıyla “Türk Muallimler Cemiyeti” (TMC) 1928 yılında Türkiye‟de Latin 

harfleriyle eğitime geçilmesini örnek alarak ülkedeki Müslüman Türk okullarında 

aynı uygulamanın hayata geçirilmesi kararını almıĢtır. Ancak Bulgar yönetiminin 

kontrolü altındaki BaĢmüftülüğün de karĢı giriĢimleriyle Bulgaristan‟da Latin 

harfleriyle Türkçe eğitimine tam olarak ancak 1938 yılında geçilebilmiĢtir. Türk 

okullarında Latince harflerle verilen eğitimle azınlık çocuklarına Kemalist 

propaganda yapıldığını savunan BaĢmüftü Hüseyin Hüsnü Efendi ve bazı çevrelerin 

Arapça eğitim için yaptıkları baskılar bu yılda sona ermiĢtir.
63

  

Müslüman Türk azınlığın ayakta kalması çabalarındaki ikinci önemli 

dayanağı olan dini örgütlenme ve dini eğitim konusunda da Krallık dönemi 

Bulgaristan yönetimlerinin baskıları mevcuttur. En önemlisi, 1909 tarihli Ġstanbul 

Protokolü‟ne ekli sözleĢmeyle 1913 tarihli Ġstanbul BarıĢ AntlaĢması‟nın eki olan 

“Müftülere Müteallik Muvafakatname” ile Bulgaristan‟da dini yapılanmanın en üst 

basamağı sayılan Müftülük kurumu düzenlenmiĢtir. Bu belgelere göre Müslüman 

Türk azınlığın dini yapılanması ve bunun sürdürülmesi için Bulgar yönetiminin bir 

tüzük çıkartması da öngörülmüĢtür. Söz konusu tüzük 1919 yılında çıkarılmıĢtır. 

Ancak Muvafakatname‟de öngörülen dini liderlerin Müslüman Türk cemaati 

tarafından seçilerek göreve gelmeleri konusundaki anlaĢma maddesi ihlal edilmiĢ ve 
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tüzükte müftülerin Müslümanlarca seçileceklerinin belirtilmesine karĢın, müftlerin 

BaĢmüftünün teklifiyle, idari yönden bağlı olduğu Bulgar DıĢiĢleri ve Din ĠĢleri 

Bakanlığı tarafından atanması uygulamasına geçilmiĢtir. Bu da müftülerin göreve 

getirilmesi, görevden alınması ve maaĢlarının ödenmesi gibi hayati konuların 

tamamında Bakanlığın geniĢ yetkilerle donatılmasına yol açmıĢtır.
64

 1928 yılındaki 

son seçimden sonra Bulgaristan‟da 1992 yılına kadar BaĢmüftülük seçimi 

yapılmamıĢ, bütün BaĢmüftüler atamayla göreve gelmiĢtir.
65

  

Bulgaristan Müslüman Türk azınlığının doğumdan ölümüne, miras ve veraset 

iĢlerinden Ģeriye mahkemelerine kadar uhrevi ve dünyevi hayatında çok önemli yer 

kaplayan Müftülük kurumu üzerinde Bulgar yönetiminin yarattığı tahribat azınlığın 

Ģikâyetlerine konu olsa da durum değiĢmemiĢtir. Müslüman Türk azınlığın 

Türkiye‟de yaĢanan değiĢimi Bulgaristan‟da da uygulamak istemesine karĢı 

BaĢmüftü Hüseyin Hüsnü Efendi radikal bir muhalefet sergilemiĢ ve Kemalizm 

propagandası yapıldığı iddiasıyla azınlık okulları ve öğretmenler ile aydınlara karĢı 

Bulgar yönetiminin desteğine baĢvurmuĢtur. Türkiye‟de cumhuriyet yönetimi 

kurulması üzerine Bulgaristan‟a kaçan ve 150‟likler olarak adlandırılan eski yönetim 

yanlıları da BaĢmüftüye destek vermiĢtir.
66
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3.5. Türk Azınlık Toplumunun Reform Çabaları ve Çağın Getirdiği Yeniliklere 

Ġlgisi  

Krallık dönemi Bulgaristan‟ında Müslüman Türk azınlığın çağın getirdiği 

bazı yeni örgütlenmelere gittiği de görülmüĢtür. Müslüman Türk azınlığın eğitiminin 

geliĢmesinde asıl itici gücü oluĢturan “Türk Muallimler Cemiyeti” TMC 1906‟da 

kurulan “Muallimin-i Ġslamiye Cemiyet-i Ġttihadiyesi”nin devamı niteliğinde 

olmuĢtur. 1923 yılında cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türkiye‟de baĢlayan köklü 

reformları yakından izleyen bu Cemiyet, benzer uygulamaları Bulgaristan‟da da 

hayata geçirmek ve yeni Türk harfleriyle Türkçe eğitim verilmesi için uğraĢmıĢtır. 

Ancak TMC yukarıda da bahsedildiği gibi Bulgar Hükümeti ve onun desteklediği 

BaĢmüftülükle de mücadele etmek durumunda kalmıĢtır.
67

  

TMC‟nin yan ısıra Krallık dönemi Bulgaristanı‟nda Müslüman Türk azınlığın 

diğer bir derneği de “Turan”dır. Türkiye‟deki geliĢmelere paralel olarak 

Bulgaristan‟da da, bütün Türklerin birliğini hedefleyen Türk gençleri tarafından 

1924‟te kurulan dernek kısa sürede Müslüman Türk azınlığın yaĢadığı her yerde 

Ģubeler açmıĢtır. Adının Turan olması ve kısa sürede Türk azınlığın büyük desteğini 

alması nedeniyle Turan Derneği Bulgar milliyetçi çevrelerin tepkisine yol açmıĢtır. 

Gençlik ve spor birliği olarak kurulan Turan Derneği azınlık üyesi gençlerin kültür 

ve düĢün dünyasını da zenginleĢtirmek için faaliyetlere baĢlamıĢtır. Bulgaristan 

idaresi, Turan Derneği çevresindeki oluĢumun amacının, Türkleri Kemalist devrimler 

ıĢığında örgütlemek ve gerektiğinde bağımsızlık isteğiyle Bulgaristan‟a karĢı 

Milletler Cemiyeti‟ne baĢvurmak olduğu yönünde propaganda yapmıĢtır. Bulgaristan 

BaĢmüftüsü ve Cumhuriyet Türkiye‟sinden kaçarak Bulgaristan‟a gelen rejim 
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muhalifleri de Turan derneğinin amacının, önce Deliorman‟da bir koloni oluĢturarak 

Türk hükümeti kurmak sonra da Türkiye‟ye katılmak olduğunu iddia etmiĢlerdir.
68

 

TMC ve Turan Derneği dıĢında azınlık tarafından farklı amaçlarla daha birçok 

dernek kurulmuĢ, ancak Bulgaristan yönetimine yakın olanlar dıĢında hepsi 1934‟de 

darbeyle idareye el koyan faĢist yönetim tarafından kapatılmıĢtır.
69

 

Bu dönemde örgütlenmeye çalıĢan azınlığın sorunlarının tespiti ve çözüm 

yollarının aranması için Sofya‟da Müslüman Türk azınlığı “Milli Kongresi”ni 

toplamıĢtır. Kongreye katılanların, “tutucular ve ilericiler” Ģeklinde ayrılmalarına 

rağmen bazı kararlar alınmıĢ ve yürütme komitesi seçilmiĢtir. Ancak sorunların 

çözümü için yapılan baĢvurulardan sonuç alınamadığı gibi 1934‟ten sonra Milli 

Kongre‟ye katılan kiĢiler yoğun baskıyla karĢılaĢmıĢlardır. 

Krallık döneminde azınlığın can ve mal güvenliği yapılan anlaĢmalarla 

güvence altına alınmıĢ olsa da özellikle bazı cemiyet ve gruplar çevresinde toplanan 

Bulgar milliyetçilerinin Müslüman Türk azınlığa yönelik saldırı, taciz ve öldürme 

olayları yaĢanmıĢtır. Özellikle Balkan SavaĢları sırasında azınlığı göç ettirmeye ve 

mallarını ele geçirmeye yönelik tedhiĢ olayları en yüksek dereceye varmıĢtır. 

Türkler, saldırılar sonucunda Bulgaristan‟ı terk edip Türkiye‟ye göçe kalkıĢtıklarında 

ellerindeki malvarlığını ucuz fiyattan satmak zorunda kalmıĢtır.  

Komünistlerin iktidara gelmesinden sonra yapılan yayınlarda, özellikle Ġkinci 

Dünya SavaĢı döneminde Müslüman Türk azınlığa yönelik uygulamalarla ilgili 

Bulgar faĢistlerinin nasıl Alman Nazilerine özenerek “tek milletli” bir Bulgaristan 

                                                           
68

 Ibid., s. 115-120. 
69

 Dayıoğlu, Toplama Kampından Meclis’e, s. 256. 



35 
 

yaratmaya çalıĢtıkları anlatılmıĢtır.
70

 Azınlık üyelerine yönelik öldürme olaylarına da 

rastlanan bu saldırılardan baĢka, Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında Nazi yanlısı Bulgar 

yönetimi Osvenisim toplama kampında 4.000 Romanı öldürmüĢtür. 1944‟teki bu olay 

Türklere karĢı saldırıların azaldığı bir zamanda meydana gelmiĢtir.
71

  

Ġki savaĢ arası dönemde, bir de Büyük Buhran nedeniyle zayıflayan ekonomi 

içinde Müslüman Türk azınlık, Bulgar idaresinin baskıları ve yasadıĢı uygulamaları 

nedeniyle toplumun en fakir kesimi haline gelmiĢtir. Kentli ve varlıklı kesimini, peĢ 

peĢe gelen savaĢlar ve göçlerle yitiren azınlık üyeleri, çoğunluğu kırsal kesimde 

yaĢayan küçük çiftçilerden oluĢan bir topluma dönüĢmüĢtür. Bulgaristan 

yöneticilerinin de amacı azınlığın olabildiğince zayıflatılması olmuĢtur. 1934 yılında 

Bulgar Polis Ġdaresi‟nin bir raporunda azınlığın eğitim ve ekonomik seviyesinin 

mümkün mertebe düĢürülmesi gerektiği belirtilmiĢtir.
72

  

1908-1944 yılları arasındaki dönemde “Büyük Bulgaristan” idealini devam 

ettiren ve tek dilli, tek dinli, ulus-devlet yaratma çabalarının görüldüğü Krallık 

döneminin tek istisnası yukarda da değindiğimiz 1919-23 yılları arasında yönetime 

gelen cumhuriyet yanlısı Çiftçi Partisi idaresi ve onun lideri Aleksandır 

Stamboliyski‟dir. Bu dönemde Müslüman Türk azınlığın uluslararası anlaĢmalardan 

kaynaklanan hakları verilmiĢ, BulgarlaĢtırma politikası durmuĢ ve azınlık en rahat 
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dönemini yaĢamıĢtır. Bunun baĢlıca nedeni olarak da, Çiftçi Partisi‟nin, %90‟ı küçük 

çiftçi olan Müslüman Türk azınlığın siyasi desteğini sağlamak istemesi gösterilebilir. 

4. KOMÜNĠST PARTĠ ĠKTĠDARI DÖNEMĠ 1944-1989 

Büyük Bulgaristan idealini gerçekleĢtirmek için Almanya ve Ġtalya‟nın 

verdiği sözlerle Ġkinci Dünya SavaĢı‟na onlarla birlikte giren ve Alman birliklerinin 

Rusya‟ya saldırması için topraklarını kullandıran Bulgaristan Krallık yönetimi 

savaĢın faĢistlerin aleyhine sonuçlanmasıyla kaybeden tarafta yer almıĢtır. Bu arada 

savaĢ sırasında yaptığı bir Berlin seyahatinde Hitler‟le görüĢüp Sofya‟ya döndükten 

kısa süre sonra ölen Çar III. Boris‟in yerine 6 yaĢındaki oğlu II. Simeon geçmiĢtir. 

1878 yılında Rus ordusunun geldiği yoldan, yani yine Romanya üzerinden gelen 

Sovyet kuvvetleri bu kez Osmanlı idaresini değil Bulgar faĢistlerini hedef almıĢ, 9 

Eylül 1944‟te Sofya‟da yönetim yapılan bir darbeyle değiĢmiĢtir.
73

 

FaĢist idareyle mücadele etmek üzere 1942 yılında kurulan ve o zamanlar 

Bulgar ĠĢçi Partisi BĠP (BRP-Bılgarska Rabotniçeska Partiya) adı altında örgütlenen 

komünistlerin öncülük ettiği ve baĢta Bulgar Çiftçi Ulusal Birliği ÇP (BZNS -

Bılgarski Zemedelski Naroden Sıyuz) olmak üzere birçok partiden oluĢan Vatan 

Cephesi VC (OF-Oteçestven Front), Rusya destekli bir darbeyle iktidarı ele 

geçirmiĢtir. Vatan Cephesi yönetimi 1946‟da yaptığı bir referandumla krallığa son 

verip cumhuriyeti ilan etmiĢtir. Aynı yıl yapılan seçimlerde, Georgi Dimitrov‟un 

talimatlarıyla Vatan Cephesi‟nin liderliğini eline geçiren komünistler parlamentoda 

da güçlenmiĢtir. Müttefik Devletler‟le 1947‟de imzalanan Paris AntlaĢması‟yla da 

Bulgaristan‟ın uluslararası durumu resmiyet kazanmıĢtır. Komünist Enternasyonel‟in 
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Genel Sekreterliği‟ne kadar yükselmiĢ olan ve savaĢ sonuna kadar Moskova‟da 

ikamet eden Georgi Dimitrov 1949‟daki ölümüne kadar ülkenin bir numaralı 

yöneticisi olmuĢtur. Dimitrov‟dan sonra yerine geçen Vılko Çervenkov, Stalin‟in 

ölümünden bir yıl sonra, 1954‟te Bulgaristan Komünist Partisi BKP (BKP-Bılgarska 

Komunistiçeska Partiya) liderliğini, bu görevi 1989‟a kadar 35 yıl boyunca 

sürdürecek olan Todor Jivkov‟a bırakmıĢtır.  

4.1. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin Ġlk Yıllarında Müslüman Türk Azınlığa 

YaklaĢımı 

Bulgaristan‟da Vatan Cephesi‟yle baĢlayan yeni idare içindeki bileĢenler kısa 

süre sonra BKP tarafından saf dıĢı bırakıldı. Sadece ülkenin en eski partisi 

durumundaki Çiftçi Partisi yeni dönemde varlığını korurken, bu parti de BKP‟nin 

politikalarıyla uyumlu davranan yöneticileri sayesinde varlığını sosyalist dönem 

boyunca sürdürdü. Bu durum, Bulgar komünistleri tarafından, ülkede çok partili bir 

demokratik sistem varmıĢ algısı için kullanıldı.
74

  

Bulgaristan‟da sosyalist idarenin kurulduğu sürecin baĢında, özellikle 

1934‟ten sonraki faĢist idare altında büyük baskı yaĢamıĢ olan Müslüman Türk 

toplumu Vatan Cephesi‟ni özellikle de Çiftçi Partisi‟ni destekledi. Hem eski baskıcı 

idareden kurtulduğu için hem de yeni idarenin azınlıklara haklarını geri vermeyi 

vadeden açıklamaları yüzünden azınlık yeni yönetime umut bağladı. Sosyalist 

dönemin baĢlarında Bulgar yönetimi yaptığı açıklamalarda Müslüman Türk azınlığın 

durumunu iyileĢtirme yönünde giriĢimler yapacağını duyurdu. Bunda, Ġkinci Dünya 

SavaĢı‟ndan sonra yenilenlerin tarafında yer alan Bulgaristan‟ın, Paris‟te 
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imzalanacak BarıĢ AntlaĢması‟ndan önce izlediği yumuĢaklık politikasının da etkisi 

vardır. Ancak BKP yöneticilerinin azınlıkla ilgili eski yönetimlerden farklı 

düĢünmediği de yayınlanan arĢiv belgelerinde ortaya çıkmıĢtır. Dimitrov daha 1945 

yılının baĢında ve Moskova‟da bulunduğu bir sırada Bulgaristan‟dan gelen bir 

delegasyona yaptığı konuĢmada Ģu sözleri sarf etmiĢtir: “Bulgaristan’daki ulusal 

azınlıkların tüm hakları verilmeli, ama Türkler için, dikkat ! Onlara da eşit haklar 

verilmeli, Bulgarla aynı vatandaşlık ve siyasal haklara sahip olmalılar, ana 

dillerinde eğitim görme olanakları olmalı, kendi kitapları ve camileri olmalı. Ancak 

hiçbir şekilde Türk milli hareketi oluşturmalarına imkân verilmemelidir, zira bu 

durum Türkiye’nin casuslarına olanak sağlar. Biz Türkiye’yi Avrupa’dan atarak 

Asya’ya göndermek istiyoruz. Türk milliyetçiliğini kabul etmiyoruz. Türk okullarında 

Bulgarca zorunlu dil olarak öğretilmeli.”
75

 

1946‟da Bulgaristan‟a döndükten sonra Georgi Dimitrov Bulgar Prensliği‟nin 

baĢlattığı politikayı devam ettireceğini ortaya koymuĢ ve verdiği bir demeçte, 

“Balkanların yalnızca Balkanlılara ait olmalı, Slavların Balkanlar’da başrolü 

oynamasını sağlamalıyız. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’a hükmettiği 

geçmiş dönemin izleri zamanla silinmelidir.” demiĢtir.
76

  

Bu dönemde dıĢ politikasında olduğu kadar iç politikasında da Sovyetler 

Birliği lideri Stalin‟in etkisi altında olan Bulgar lider, Yugoslavya lideri Tito ile bir 

“Güney Slavları Federasyonu” kurma giriĢimi için çaba harcamıĢtır. Dimitrov bu 

çaba çerçevesinde ve Stalin‟in direktifleriyle, aslında Bulgar ulusundan kabul ettiği 

Pirin Makedonyası olarak adlandırılan bölgedeki halka, Yugoslavya‟yı oluĢturan 
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cumhuriyetlerden Makedonya halkının bir parçası oldukları gerekçesiyle “kültürel 

otonomi” verme kararı almıĢtır. Ancak Dimitrov aynı hakkı Türklere tanımaktan 

imtina etmiĢtir.  

Stalin‟in 1953 yılındaki ölümüne kadar, Bulgaristan‟ın Müslüman Türk 

azınlığa yönelik genel politikasında görülen zikzakların Moskova‟nın etkisinden 

kaynaklandığı söylenebilir. Sovyetler Birliği‟nin politikası da Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrası oluĢan siyasi ortamda Türkiye ile iliĢkilerindeki iniĢ çıkıĢlara göre yön 

değiĢtirmiĢtir.
77

 

Ġktidarının baĢlangıcında azınlıkla ilgili pozitif mesajlar verse de BKP 

yönetimi ülkede üniter sosyalist devlet kurmak için Müslüman Türk azınlığa yönelik 

“yumuĢak” ve “sert” asimilasyon yöntemlerinin yanı sıra zamanla göç ettirme 

politikalarını da uygulamaya koymuĢtur. BKP, dönem dönem değiĢen 

uygulamalarıyla Müslüman Türk azınlığı eriterek tek etnik temelli ulus-devlet 

oluĢturma yolundaki politikasında kararlı bir Ģekilde devam etmiĢtir. Bu anlamda 

BKP‟nin Müslüman azınlığı üç parçaya ayırarak, Pomaklara, Romanlara ve Türklere 

farklı dönemlerde benzer asimilasyon uygulamaları baĢlattığı söylenebilir.  

 Sosyalist Blok‟ta yer alan Bulgaristan‟da BKP yönetiminin Sovyetler Birliği 

örneğini izleyerek sosyalist bir iktidar kurmak, üretimde kooperatifleĢmeye gitmek 

ve din karĢıtı ateizm propagandasıyla toplumu dönüĢtürmek için harekete geçmesi, 

belli bölgelerde yoğunlaĢan ve geleneksel bir üretim ve yaĢam tarzıyla kapalı bir 

toplum yapısına sahip olan Müslüman Türk azınlığın kısa sürede yeni yönetime karĢı 
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güvensizlik duyguları beslemesine yol açmıĢtır.
78

 Henüz iktidarı devralmıĢ olan BKP 

liderliğindeki Vatan Cephesi hükümetinde de Müslüman Türk azınlığa karĢı bir 

güven oluĢmamıĢtı. Yeni yönetim Türklere yaklaĢma ve azınlığın güvenini kazanma 

çabalarında istenen sonuca ulaĢamadığına inanıyordu. Ayrıca oluĢmakta olan 

Sosyalist Blok karĢıtı cephede yer alan Türkiye‟nin,  Türk azınlığa yönelik olarak 

Bulgaristan içinde ve dıĢında, Bulgar karĢıtı propaganda yaptığına inanılıyordu. 

Dönemin yöneticileri, Türkiye‟nin dıĢardan radyo yayınları ve akraba mektupları 

yoluyla, içerden ise Türk diplomatik temsilcileri, ama özellikle eski Turan Derneği 

ve TMC‟nin hala aktif olan üyeleri vasıtasıyla sosyalist yönetim karĢıtı propaganda 

yaptıklarını belirtiyorlardı.
79

  

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iliĢkiler, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası 

kurulmakta olan yeni dünya düzeninde karĢıt bloklarda yer alma yönündeki kararları 

nedeniyle soğuma dönemine girmiĢtir. Bulgar yönetimi tarafından, “gözünü 

Türkiye‟ye çevirmiĢ”  olarak algılanan Türk azınlığın sayısı da 1946‟da yapılan 

sayımda 675 000, yani ülke nüfusunun % 9,61 olarak çıkmıĢtı. Ocak 1948‟de BKP 

Merkez Komitesi toplantısında konuĢan Georgi Dimitrov Ģu sözleri sarf eder: 

“Güney sınırımızda uzun süreden beri gelen büyük bir sorun var. Ülkemiz için ülser 

olarak tanımlayacağımız bu durum bu sınır bölgesinde Bulgar olmayan bir nüfusun 

yerleşmiş olmasıdır. Görevimiz bu nüfusu oradan alıp başka yerlere yerleştirdikten 

sonra onların yerine bizim kendi milletimizi, Bulgarları yerleştirmeliyiz.”
80

 Ancak 

Dimitrov‟un bu isteği Tito-Stalin anlaĢmazlığının baĢ göstermesiyle baĢka öncelikler 

gündeme geldiği için 1948‟de yerine getirilememiĢtir. 
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4.2. BKP’nin Müslüman Türk Azınlık Politikasında SSCB Etkisi ve Ġlk Zorunlu 

Göç Kararı 

Asimilasyon sürecini konu alan arĢiv belgelerinin derlendiği “Yeniden DoğuĢ 

Süreci” kitabını kaleme alan Ġskra Baeva ve Evgeniya Kalinova‟ya göre, 

Dimitrov‟un bu isteği ölümünden çok kısa bir süre sonra hayata geçirilmiĢtir. Georgi 

Dimitrov‟dan sonra BKP‟nin ve Bulgaristan‟ın en etkili kiĢisi olarak göreve gelen ve 

“Bulgaristan‟ın Stalin‟i” olarak adlandırılan Vılko Çervenkov 29 Temmuz 1949‟da 

Moskova‟da Stalin ile yaptığı görüĢmede Türk azınlığın en azından bir bölümünden 

kurtulma tavsiyesi almıĢtır. Stalin söz konusu görüĢmede Çervenkov‟a: 

“Bulgaristan’ın Türklerden kurtulması gerekiyor. Türk azınlığın göç ettirilmesi için 

gerekli sebep ve olanakları bulmanız lazım. Bu unsura güvenilemez.” demiĢtir.
81

 

Türkiye‟de olayların bu aĢamaya nasıl geldiği anlatılırken Bulgar yönetiminin 

Türkleri göçe zorlamasının en baĢta gelen nedeni olarak Türkiye‟nin Batı Bloku‟na 

dahil olma politikası gösterilmektedir.
82

 Türkiye‟nin Batı Bloku‟nun silahlı kanadı 

NATO‟ya üye olma politikası çerçevesinde Kore SavaĢı‟na asker göndereceğini 

açıkladığı gün Bulgaristan‟ın da Ankara‟ya verdiği bir notayla üç ay içinde 250 bin 

kiĢilik bir azınlık kitlesini göçmen olarak almasını istediği vurgulanmıĢtır. 
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1925 Ankara AntlaĢması‟na ve serbest göç ilkesine göre Türk azınlıktan 

isteyenlerin Türkiye‟ye göçünün serbest bırakılması yönünde öteden beri yaptığı 

çağrıları da kullanmak isteyen Bulgaristan, Aralık 1949‟da sınır bölgesine yakın 

yerlerde oturan azınlık üyelerinden herkesin göçüne izin verdiğini açıklayıp 

Türkiye‟den sınırını açmasını istedi. BKP Türkiye‟ye gönderilecek 250 000 kiĢinin, 

sınıra yakın bölgelerde, Kırcaali‟de ve çoğunlukla Pomakların bulunduğu Rodoplar 

bölgesinde yaĢayanlardan olmasına özen göstermiĢtir.  

Böyle büyük sayıda bir göçmen kitlesinin bu kadar kısa zamanda Türk 

sınırına yığılması kararı, ekonomik ve sosyal olarak Türkiye‟yi zor durumda bırakma 

düĢüncesini de içinde barındırdığı söylenebilir. Kitlesel göçe razı olmayacağını, 

tedrici ve belli sayıda gruplar halinde göçmen kabul edeceğini bildirmesine rağmen 

Türkiye kapılarını göçmenlere açmıĢtır. Sonuç itibarıyla göçmen akını sırasında iki 

kez sınırı kapatmasına rağmen Türkiye‟ye 1950-1951 döneminde 154 393 kiĢi göç 

etmiĢtir.
83

 Türkiye‟nin sınırı kapatma gerekçeleri arasında; Türkiye‟nin, Türk 

azınlıkla ilgisi olmadığını söylediği Romanları de göç eden gruplar arasına katmak 

istemesi ve “komünizm propagandası” yapmaları için göçmenler arasına casuslar 

sokulduğu iddiaları sayılabilir.  

Bulgaristan ise Türkiye‟nin Kasım 1951‟de sınırını ikinci kez kapatması 

üzerine göçü durdurduğunu açıklayarak bundan sonra, Bulgaristan aleyhine 

kullanılan böyle bir toplu göçe izin vermeyeceğini bildirmiĢtir. Bulgaristan‟ın göçü 

durdurma gerekçeleri arasında Türkiye‟nin konuyu BirleĢmiĢ Milletler‟e (BM) ve 

uluslararası platforma taĢıma giriĢimlerinin de etkili olduğu söylenebilir. BKP 

yönetimin, konunun dünya kamuoyuna yansımasının sosyalizm için “kötü reklam” 
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olmasından çekindiği de belirtilmelidir. Zira SSCB‟nin bu dönemde Dobruca 

Türkleri konusunun BM‟ye yansımasını istemediği yorumları da yapılmıĢtır.
84

   

Bulgaristan yönetimi 1946 nüfus sayımında 675 000 kiĢi olarak sayılan 

azınlıktan, 250 000 kiĢiyi Türkiye‟ye göndererek varlığını azaltmak istemiĢse de göç 

edenlerin oranı azınlığın % 25‟ini bile bulmamıĢtır. Bu durum da Sofya‟daki 

yöneticileri, azınlığı kitle halinde göç ettirme politikasının amacına ulaĢmadığı 

fikrine götürmüĢtür. Buna göre kitlesel zorunlu göç sonrasında, ne ülkedeki 

Müslüman nüfusunda anlamlı bir azalma olmuĢtur, ne Türkiye sınırına yakın 

yerlerde yaĢayan Türklerin tamamı gönderilebilmiĢtir, ne de göçmen akını nedeniyle 

Türkiye zor durumda kalmıĢtır. Türkiye sınırında azınlık unsurları kaldığı için göçün 

baĢlatılmasında belirleyici unsur olan ulusal güvenliğin bu yolla sağlanması giriĢimi 

de baĢarısızlığa uğramıĢtır.
85

 

4.3. Müslüman Türk Azınlığı Sosyalist Topluma Kazandırma Denemesi 

Yönetim, Müslüman Türk azınlığı sorununa göç ettirme yöntemiyle “hızlı ve 

radikal” bir çözüm bulunamayacağına kanaat getirince bu kez baĢka bir yöntem 

denemeye karar vermiĢ ve Müslüman Türk azınlığı “sosyalist topluma kazandırma” 

ve “sosyalist bir Türk azınlığı yaratma” politikasını devreye sokmuĢtur.
86

 

Bulgaristan‟ı 1950‟deki göç ettirme politikasına cesaretlendiren unsurların baĢında 

Moskova‟nın isteği geldiğini yukarıda belirtilmiĢti. Çervenkov yönetimi aynı 

merkezden ve aynı kiĢiden, Stalin‟den bu kez de “güçlü bir tavsiye” alacaktır.
87

 Bu 
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tavsiye, Sovyetler Birliği örneğinin kopyalanmasıydı, yani “çok milletli” bir ulus 

oluĢturma denemesiydi. Bu çerçevede Moskova, Sofya‟daki yöneticilere, 

Müslümanların çoğunlukta olduğu Azerbaycan Sovyeti‟nden bir heyetin 

Bulgaristan‟a gelerek Türk azınlığa Sovyetler Birliği‟nde emekçilerin hayatıyla ilgili 

bilgiler vermesini ve onların sosyalizmi tanımasını da istedi.  

Asında BKP bu örneği daha 1944‟te iktidarı ele geçirdiğinde uygulamaya 

sokmak istemiĢ ancak o zamanki Ģartlar buna el vermemiĢti. BelirginleĢen Soğuk 

SavaĢ‟ta ve Stalin‟in Doğu Bloku‟nda tam kontrolü sağladığı bir ortamda, koĢullar, 

Bulgar sosyalistlerine bu örneği hayata geçirme konusunda sadece olanak 

sağlamamıĢ aynı zamanda mecbur da kılmıĢtır.
88

 

Vılko Çervenkov‟un Ocak 1951‟de Müslüman Türk azınlıkla ilgili yeni 

politikanın belirlenmesi için bir rapor istemesi üzerine, Politbüro raporun BKP 

Merkez Komitesi‟nin yeni üyelerinden ve Parti‟nin Sofya teĢkilatı baĢkanı olan 

Todor Jivkov tarafından hazırlanmasına karar verir. Todor Jivkov, yıllar sonra 

kendisinin politik sonunu hazırlayan nedenlerden biri olan Türk azınlığı meselesiyle 

ilgili ilk çalıĢmasını bu vesileyle yapmıĢtır.  

Jivkov‟un raporu üzerine Politbüro, BKP‟nin Türk toplumu arasındaki 

çalıĢmalarını iyileĢtirme politikasını hayata geçirmiĢtir. Politikanın özü, Müslüman 

                                                                                                                                                                     

ve iyi çalıĢan kooperatifler kurmalarını ve buraları teknik aletlerle donatmalarını, böylece Türklerin 

kendiliğinden kooperatifleĢmenin propagandasını yapmaya baĢlayacakları yönünde olduğunu aktaran 

Çervenkov, Moskova‟nın düĢüncesinin, bu sayede Türklerin göç etme isteğinin kırılacağı Ģeklinde 

olduğunu belirtir. Önceki göç ettirme politikasının da Moskova tarafından doğru bulunduğunu ancak 

Bulgar idaresinin Türklerle ilgili çalıĢmaları yetersiz olduğu yönündeki tespiti vurgulayan Çervenkov, 

“örneğin bana BKP Merkez Komitesi‟nde Türk üye var mı? diye sordular, yok dedim. Bizde sadece 

Türk milletvekili var.” Ģeklindeki cevabını da aktarır. Türkiye ve Türk ajanlarının Bulgar 

yönetiminden daha iyi çalıĢtıklarını de belirten Çervenkov, Moskova‟nın tavsiyesinin Türkleri bölmek 

yönünde olduğunu da söyler.” 
88
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Türk azınlığın milli hasletlerini yok etmeden, tolerans göstererek azınlığın manevi ve 

iktisadi durumunu iyileĢtirecek önlemleri uygulamaya koymaktır. Amaç ise azınlığı 

tedrici olarak Ġslam dininden uzaklaĢtırarak, sosyalist toplumun kuruluĢuna katılımını 

sağlamaktır. Bu politikanın gereği olarak da etnik aidiyet ikinci plana itilirken, 

azınlığın BKP‟yi “kendi” partisi gibi benimseyip sahiplenmesi amaçlanmıĢtır. Yeni 

politika, azınlığın, BKP ideolojisini içselleĢtirerek, kendilerini Bulgaristan‟da 

gerçekleĢtirebileceklerine inanmalarını ve geleceklerini bu ülkede görmelerini de 

hedeflemiĢtir. Parti, bu doğrultuda azınlığı kendi tarafına kazanırsa, Türk azınlığı, 

kapitalist Türkiye‟nin etkisinden kurtaracağını ve Bulgaristan‟ın ulusal güvenliğine 

tehdit olmaktan çıkacağını hesaplamıĢtır.
89

 

Hemen hayata geçirilen yeni politika çerçevesinde Parti, Türklerden üye 

kazanmak için harekete geçmiĢ, ayrıca Müslüman Türk azınlığın eğitim, sağlık, iĢ ve 

istihdam konularındaki sorunlarının da hızla ve yerinde giderilmesi için önlemler 

almaya baĢlamıĢtır. Kültürel ve sosyal konularda da azınlığın seviyesinin 

yükseltilmesi için de faaliyete geçilmiĢtir. Önemli bir nokta olarak, Parti‟nin açtığı 

siyaset okulları, eğitim ve kültür faaliyetleri dahil her Ģey Türkçe dilinde yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu yöntemin Türk azınlığın kendisinden beklenen yakınlaĢmayı 

hızlandıracağı düĢünülmüĢtür.  

Bu politikanın bir sonucu olarak, krallık zamanındaki baskıcı ve kısıtlayıcı 

uygulamalar nedeniyle iyice azalmıĢ olan Türk okullarının sayısı artmaya 

baĢlamıĢtır. Her ne kadar artık özel okul statüsünden çıkarılarak devletleĢtirilmiĢ 

olsalar da bu yıllarda azınlık üyesi çocukların okullaĢma oranı hızla artmıĢtır. 

1944‟te 424 okulda 37 335 öğrenci, 871 öğretmenle eğitim görürken, 1952 yılında 
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okul sayısı 1 020‟ye çıktı ve Müslüman Türk azınlığın çocuklarından % 97‟si okullu 

oldu. 1956 yılında ise sayısı 1 149‟a çıkan okullarda eğitim dili Türkçeydi, Bulgarca 

ikinci dil olarak okutuluyordu.
90

    

Okullarda azınlık üyesi öğrencilerin kazanılması için sosyalist öğreti 

müfredata konulurken, Azerbaycan‟dan gelen uzmanların yardımıyla Türkçe 

gazeteler de çıkarılmıĢ ve Türkçe edebiyat eserleri desteklenmeye baĢlamıĢtır. 

Türklerin ana dillerinde temsil sahneye koydukları tiyatrolar da kurulmuĢtur. Amaç, 

sosyalizm ideolojisini azınlık toplumunun daha geniĢ kesimlerine yaymak olmuĢtur. 

Belirlenen politika çerçevesinde din öğretimi ve dini tören ve ibadetlere ise 

kısıtlama getirilmiĢtir. Kuran‟ın öğretim programından çıkarılmasına karar verildi ve 

laik bir müfredat benimsenmiĢtir. Ayrıca azınlığın dini kurumlarını yaĢatmakta 

hayati önemi bulunan vakıf malları kamulaĢtırılıp dini müesseselerin devamlılığı 

baltalanmıĢ, 1944‟ten önce sayısı 15 000‟i bulan cami hocalarının sayısı 2 400‟e 

düĢürülmüĢtür.
91

 

Ancak Bulgar arĢivlerindeki belgelere göre, BKP yeni inisiyatifiyle 

amaçladığı sonuçlara, yani Müslüman Türk azınlığını sosyalist topluma entegre etme 

ve onların geleceğini Bulgaristan‟da kurma isteklerini güçlendirme konusundaki 

hedeflerine yine ulaĢamamıĢtır. Azınlık BKP‟yi benimseyip onun politikalarına 

uyum sağlayacağı yerde kendini etnik Bulgarlardan ayrı görmeye devam etmiĢtir. 

BKP bunun bir gerekçesini, azınlığın gelenek ve inancına sıkı sıkıya bağlı olmasıyla 
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açıklarken, diğer gerekçe olarak, Türkiye‟nin Soğuk SavaĢ dolayısıyla giderek artan 

Bulgaristan karĢıtı propagandasını tespit etmiĢtir.
92

 

BKP‟nin azınlığa yönelik yeni politikasıyla ilgili bu değerlendirmesi Stalin‟in 

de öldüğü yıla denk gelmiĢtir. Moskova‟da değiĢen yönetim ve Nikita HruĢçev‟in 

baĢını çektiği yeni idare Doğu Bloku‟nda yeni bir anlayıĢı benimseyeceği yönünde 

iĢaretler vermiĢtir. Temmuz 1953‟te Moskova‟ya çağrılan Çervenkov, Stalin sonrası 

Sovyet Bloku‟nun dıĢ politika öncelikleriyle ilgili yeni tavsiyeler almıĢtır. 

Bulgaristan aslında, 1952 yılında Türkiye ve Yunanistan‟ın NATO‟ya üye 

olmalarından ve bu iki komĢusunun, Makedon sorunu nedeniyle anlaĢmazlık içinde 

bulunduğu üçüncü komĢusu Yugoslavya‟yı da yanlarına alarak Balkan Paktı‟nı 

kurmasıyla bir tehdit algısı içine girmiĢtir. Buna rağmen Moskova‟nın Balkanlarda 

karĢıt bloklara üye ülkeler arasındaki iliĢkilerin yumuĢatılması yönündeki “güçlü 

tavsiyesi” üzerine söz konusu komĢularıyla iliĢkilerini iyileĢtirme yönünde adımlar 

atmaya karar vermiĢtir. Hatta Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan Makedonyaları 

üzerinde iddiası kalmadığını gösterecek davranıĢlarda da bulunmuĢtur.
93

 

Moskova‟nın Stalin sonrası benimsediği yumuĢama politikası çerçevesinde, 

komĢularıyla sınır ve azınlık gibi sorunlu konular dıĢında anlaĢma zemini aramaya 

baĢlayan Bulgaristan, Türkiye ile ticari, mali, ulaĢtırma ve kültürel konularda 

anlaĢmalar yapmak istediğini açıklamıĢ, Türk yetkililer ise 1951 göçüyle bölünmüĢ 

ailelerin birleĢtirilmesi için tedrici bir göçe izin verilmesi konusunda ısrar etmiĢtir.  
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4.4. Jivkov’un Güçlenmesi ve Bulgaristan’ın Tekrar DeğiĢen Azınlık Politikası, 

Pomak ve Romanları Asimile Etme GiriĢimleri  

Ġki ülke arsındaki görüĢmeler devam ederken 1956 yılında Türkiye‟ye göç 

etmek için dilekçe veren Türklerin sayısı 13 000‟i bulmuĢtu. BKP Merkez 

Komitesi‟nin kanaati de izin verilmesi halinde Müslüman Türk azınlığın % 80‟ninin 

göç etmeye hazır olduğu yönündeydi.
94

  Bu durum BKP yöneticilerince, azınlığın tek 

uluslu “sosyalist topluma” katılma konusunda isteksiz olduğu, hatta buna direndiği 

Ģeklinde algılandı. Müslüman azınlık dininden ve dilinden vazgeçmediği gibi dini 

öğelerle yüklü geleneklerinden de vazgeçmiyordu. Türkleri BKP‟ye yaklaĢtırma 

giriĢimleri de umulan sonucu vermemiĢ, beklenen sayıda Türk Parti‟ye üye 

olmamıĢtı.
95

  

Bir değerlendirmeye göre, BKP yöneticilerinde, sosyalist bir çerçeve içinde 

azınlık kültürünü yaĢatma ve geliĢtirme giriĢimi yani “Ģekilde milliyetçi, özde 

sosyalist” yaratma politikası azınlık bilincini zayıflatmak yerine, tam tersi bir etki 

yaparak milli bilinci güçlendirdiği kanaati oluĢmuĢtu.
96

 Bu sıralarda BKP liderliğini 

tamamen eline geçiren Todor Jivkov ve yakın çevresi bu noktadan sonra azınlıklar 

konusunu bir “ulusal sorun” olarak tanımlayıp, çok milletli sosyalist toplum yaratma 

politikasını terk ederek “komünist milliyetçilik” anlayıĢını devreye sokmuĢlardır.
97

 

Tek uluslu sosyalist bir devlet yaratma amacına ulaĢmak için yürürlüğe 

konulan asıl politika, BKP‟nin 1956 yılındaki Merkez Komitesi BirleĢik 

Oturumu‟nda belirlenmiĢtir. BKP MK‟nin “Nisan” toplantısında alınan ve tarihe 
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“Nisan Kararları” ya da “Nisan Çizgisi” olarak geçen kararlarla, bundan böyle 

azınlığın sadece dini inançlarıyla ilgili alana değil, etnik aidiyeti ve dolayısıyla 

azınlık kimliğiyle ilgili alanda da çalıĢma yapılarak “tek devlette-tek millet” hedefine 

ulaĢılması amaçlanmıĢtır. Sert asimilasyona kadar varacak bu uzun soluklu 

politikanın ilk aĢamasının adı da “priobştavane” yani “içermek/dahil etmek” olarak 

belirlenmiĢtir. Bu politikaya göre, Müslüman Türk azınlık Bulgaristan sosyalist 

ulusunun bölünmez bir parçasıydı ve Türkiye ya da Türkiye Türkleriyle de hiçbir 

ilgisi yoktu. SSCB örneği burada da izlenecekti ve komünist doktrinde belirtildiği 

gibi millet ve milliyetçilik yerine “sınıf mücadelesi” kavramı öne çıkarılacaktı. Parti 

ideologlarına göre, bu yolla, diyalektik materyalizmin kaçınılmaz bir sonucu olarak 

etnik ve dini farklılıkların kaybolacağı “sosyalist topluma” varılacaktı.
98

 

Bulgar arĢiv belgelerinden anlaĢıldığına göre, BKP yönetiminin yukarıda 

aktardığımız tutum ve politikalarıyla ilgili tespitler Müslüman azınlığın özellikle 

Türkçe konuĢan kısmını odak almaktadır. Bulgarcanın bir Ģivesini konuĢan Ġslam 

inancındaki Pomaklar ise önceki Bulgar yönetimlerinin olduğu gibi sosyalist 

yönetimin de asimilasyon politikasının ilk hedefi olmuĢtur. BKP yetkililerini bu 

aĢamada asıl endiĢelendiren konu, etnik Türkler dıĢındaki Müslüman azınlığın da 

giderek kendisini Türk olarak tanımlamaya baĢlamasıydı. 
99

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti döneminde Pomakların Türk-Arap isimlerini 

Hıristiyan-Slav isimleriyle değiĢtirme, dini inançlarını terk etmeye zorlama ve 

Bulgar sosyalist toplumuna entegre etme yolundaki ilk adım 1948‟de atılmıĢtır. 

1952‟ye kadar devam eden bu yıllarda, asimilasyona direnenler yaĢadıkları yerlerden 
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alınarak sürgüne gönderilmiĢtir. Aynı politika çerçevesinde Pomakların giyim ve 

yaĢam tarzına da müdahale edilmiĢ, kadınların Ģalvar giymesi ve baĢörtü takması 

yasaklanırken, erkeklerden de feslerini çıkarmaları istenmiĢtir.
100

  

1960 yılında BKP Merkez Komitesi toplantısında alınan karar doğrultusunda 

Nüfus Yasası‟nda da değiĢiklik yapılmıĢ ve isteğe bağlı olarak, Bulgar soyundan 

olmayan Bulgaristan vatandaĢlarının adlarını değiĢtirebilmeleri kabul edilmiĢtir. 

Böylece daha sonraki yıllarda baĢlatılacak olan zorla isim değiĢtirme 

uygulamalarının yasal dayanağı da hazırlanmıĢ oluyordu.
101

 Alınan bu kararın hemen 

ardından verilen kimliklerde ülkede yaĢayan Makedonlar Bulgar olarak tanımlanmıĢ 

ve yaklaĢık 180 000 Makedonya göçmeni bu kimliklerle kayda geçirilmiĢtir.
102

  

1960‟lı ve 1970‟li yıllar, BKP‟nin öncelikle Pomakları BulgarlaĢtırmak için 

yoğun çaba gösterdiği yıllar olarak değerlendirilebilir. 1960‟ta Parti, Pomakların 

gönüllü olarak Hıristiyan-Slav isimleri almaları için harekete geçmiĢtir. Bu 

kampanyadan beklediği ilgiyi görmeyen BKP yöneticileri 1964 yılında bu kez, 

Pomak nüfusun üzerine “kabul edilebilecek isim listeleriyle” gitti ve bu listelerden 

kendilerine yeni isim seçmeleri için zorlamıĢtır. BKP Politbüro‟nun direktifiyle 

harekete geçen yetkililere karĢı direniĢ gösteren Pomak toplumundan hayatını 

kaybedenler de olmuĢtur. Olayların soruĢturulmasından sonra yönetim tutumunu 

yumuĢatmak zorunda kalmıĢ ve Pomakların değiĢtirilen isimlerinin geri verilmesini 

kararlaĢtırmıĢtır.  
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1970 yılında BKP Merkez Komitesi bir kez daha Pomakların adlarının 

değiĢtirilmesine ve Ġslam inancından uzaklaĢtırılmaları kararı almıĢtır. Sadece giyim-

kuĢam değil, ibadet ve sünnet gibi inançla ilgili uygulamalar ve doğum-ölüm 

ritüellerin de yasaklanması yoluna gidilmiĢtir. Böylece 1970-74 yılları arasında 

Pomak azınlığa mensup, bazı kaynaklara göre 120 000, bazı kaynaklara göre ise 220 

000 kiĢinin ismi zor kullanılarak değiĢtirilmiĢtir.
103

 Pomakların isimlerinin 

değiĢtirilmesinde izlenen yöntemler ve benimsenen uygulamalar daha sonra Türklere 

karĢı yapılacakların da bir denemesi niteliğinde olmuĢtur.  

Pomaklar gibi Romanlar da Bulgaristan‟daki yönetimin zorla asimilasyon ve 

göç ettirme uygulamalarına muhatap olmuĢtur. 1953-54 yıllarında Müslüman 

Romanların bir bölümünün isimlerinin Bulgar isimleriyle değiĢtirilmesi yoluna 

gidilmiĢtir.
104

 1958 yılında özellikle kendilerini Türk olarak tanımlayan ve 

çocuklarını Türk okullarına gönderen Romanların adları zorla değiĢtirilmiĢtir. 

Göçebe Romanların da yerleĢik hale getirilmesini içeren direktifin uygulanması 

sırasında Romanların gazete ve tiyatroları da kapatılmıĢtır.
105

 Romanlar da Pomaklar 

gibi tekrar tekrar asimilasyona uğrayan Müslüman kitle olmuĢtur. 1965‟te Bulgar 

yönetimi bir kez daha Romanlara yöneldi ve önceki nüfus sayımlarında kendini Türk 

olarak tanımlayan 100 000‟den fazla Müslüman Roman‟ın isimleri zorla 

değiĢtirilmiĢtir.
106

 Romanlara yönelik ad değiĢtirme uygulamaları sonraki yıllarda da 
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devam etmiĢtir. 1973‟te Pomaklara yönelik uygulamayla eĢ zamanlı olarak da 

Romanların bir kısmı daha Hıristiyan-Slav adları almaya zorlanmıĢtır.
107

 

4.5. Jivkov Yönetiminin Türklerin Asimilasyonuna Yönelmesi   

Yukarıda BKP‟nin iktidarda olduğu totaliter-sosyalizm döneminde azınlığın 

Türkler dıĢında kalan Müslüman gruplarına uygulanan yumuĢak ve sert asimilasyon 

politikalarından ve sonuçlarından bahsedildi. Bu kısımda Bulgar yönetimi tarafından 

öteden beri Türk olarak görülen ve göçle sayısı azaltılıp sonra yumuĢak 

asimilasyonla sosyalist topluma entegre edilmeye çalıĢılan, buradan beklenen sonuç 

alınamayınca sert asimilasyon uygulamasını ve Türk kelimesinin toptan literatürden 

çıkarılmasına giden yol aktarılacaktır.  

BKP liderliğindeki Vatan Cephesi iktidara geldiğinde, 1947‟de yaptığı 

anayasada azınlıkların haklarının korunacağı belirtilmiĢ, dini, eğitimsel ve kültürel 

geliĢmesine engel olunmayacağı maddelerine yer verilmiĢti. Bulgar yönetimi 

1946‟da eğitim yasasına eklediği bir maddeyle Türk okullarını devletleĢtirmesine 

rağmen buradaki eğitime karıĢmayacağını, ayni ve nakdi yardımda bulunacağını, 

öğretmenlerin durumunun da iyileĢtirileceğini belirtmiĢti. Ancak zaman geçtikçe 

sosyalist toplum inĢa etme politikası çerçevesinde eğitim yasasında değiĢikliğe 

gidildi. 

BKP yönetimi 1947 Anayasası‟nda ülkedeki azınlıklardan bahsedip bu 

azınlıkların haklarıyla ilgili çeĢitli konuları düzenlerken, 1971 yılında kabul edilen 

yeni Anayasa‟da azınlıklıklarla ilgili bir düzenlemeye gidilmediği gibi, metinde 

azınlık kavramına da yer verilmemiĢtir. “Ulusal azınlık” ya da “etnik grup” 
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terimlerinin yer almadığı 1971 Anayasası‟nda iki tür vatandaĢtan bahsedilmiĢtir: 

Bulgarlar ve Bulgar soyundan olmayanlar. Resmi dil ve söylem de bu yönde 

değiĢirken 1971 Anayasası‟yla, tek uluslu, tek dilli ve homojen kültürlü sosyalist bir 

ülke yaratma amacı kesin bir devlet politikası olarak benimsenmiĢtir.
108

 1977 yılında 

BKP‟nin yayın organında yer alan bir makalede, Bulgaristan‟ın tek etnik yapıdan 

oluĢan bir milletin devleti olduğu ve tümüyle homojen bir yapıya doğru ilerlediği 

vurgulanmıĢtır.
109

  

Yukarıda da değinildiği gibi, 1956 yılı Bulgaristan‟da sosyalist toplum kurma 

sürecinde yeni bir aĢamayı kaydediyordu. Nisan ayında yapılan BKP MK BirleĢik 

Oturumu, ülkede kapitalizmden sosyalizme geçiĢ sürecinin tamamlanıp “geliĢmiĢ 

sosyalist topluma” geçiĢin baĢlangıcının da ilan edildiği toplantı olmuĢtur. Nisan 

Kararları aynı zamanda SSCB‟deki geliĢmelere paralel olarak Stalin ve 

Stalinizm‟den arınma kararının da alındığı toplantı niteliğindedir.
110

 

Nisan Çizgisi gereğince 1958 yılında BKP Merkez Komitesi, Türk okullarıyla 

Bulgar okullarının birleĢtirilmesine ve eğitimin Bulgarca dilinde yapılmasını 

kararlaĢtırdı.
111

 Türk okullarının kapatılması anlamına gelen bu karardan sonra tüm 
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eğitim kurumlarında Türkçe dersleri yavaĢ yavaĢ azaltıldı ve 1974 yılında da 

tamamen kaldırılmıĢtır.
112

  

Müslüman Türk azınlığı bir arada tutan dil meselesine bu Ģekilde müdahale 

eden BKP yönetimi, din kurumunu da denetim altına almaya yönelmiĢtir. Bu 

çerçevede dinin öğretilmesi ve Kuran kurslarının faaliyeti yasaklanmıĢtır. Benzer 

yasaklar, Müslümanların dini bayramları, oruç tutulması, erkek çocukların sünnet 

edilmesi, Ģalvar, baĢörtüsü gibi kadınların geleneksel kıyafetlerini giymeleri 

konularında da uygulanmıĢtır.  

Bulgar arĢivlerine göre, 1960‟lı yılların baĢında Bulgaristan‟daki Türkler 

arasında yeni bir göç heyecanı baĢlamıĢtı. 1963 sayımında Türklerin sayısının 747 

000‟e ulaĢarak ülke nüfusunun % 9.19‟unu oluĢturan azınlıktan, göç için 383 000 

kiĢinin dilekçe verdiği kayıtlara geçmiĢtir. Aynı kaynaklara göre Bulgar istihbaratı, 

Türklere kültürel otonomi isteyen ve Türklerin ana vatanı Türkiye‟ye göç etmeleri 

yönünde propaganda yapan 12 yasadıĢı Türk örgütü ortaya çıkarmıĢtır.
113

 Bilal 

ġimĢir ise aynı tarihlerdeki Türk basınında yaptığı araĢtırmada Bulgaristan‟ın öne 

sürdüğü olaylarla ilgili bir ize rastlanmadığını belirtmektedir.
114

 

Bulgar arĢivleri, Türkiye‟de 1960 Ġhtilali‟nden sonraki dönemde iki ülke 

arasında Müslüman azınlığın göçü konusunun tekrar konuĢulmaya baĢlandığını 

aktarmaktadır. Kıbrıs‟ta baĢlayan sorunları da dikkatle izleyen BKP yönetimi bu 

dönemde Türkiye‟nin dıĢ Türklerle ilgili politikasının değiĢtiği izlenimini edinir. 

1965‟e kadar Ġsmet Ġnönü ile Bulgaristan‟daki Türklerin serbest göçü konusu 
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konuĢulurken, 1965‟te göreve gelen Süleyman Demirel hükümetiyle birlikte 

Türkiye‟nin göç politikasının değiĢtiğini görmeye baĢlar. Buna göre, Türkiye artık 

dıĢ Türklerin Türkiye‟ye serbest göçünden vazgeçmiĢ ve oldukları ülkelerde 

kalmalarını ve buralarda kolektif hakları için mücadele etmelerini öncelemeye 

baĢlamıĢtır.
115

  

1971 yılına kadar sürecek olan Demirel hükümeti döneminde, Kıbrıs meselesi 

yüzünden tehdit algılamaya baĢlayan Bulgaristan yöneticileri, Bulgaristan‟daki 

Türklerin “ulusal azınlık” olarak nitelenmesine ve Türkiye‟nin de onların hamiliğini 

üstlenmesine karĢı çıkmıĢtır. Söz konusu yıllarda iki tarafın DıĢiĢleri Bakanları Ġvan 

BaĢev ile Ġhsan Sabri Çağlayangil arasında süren görüĢmeler sonucunda 1968 yılında 

yeni bir göç anlaĢması hazırlanmıĢtır.
116

 Jivkov‟un Ankara‟ya gelerek imzaladığı 

“Yakın Akraba Göçü” AnlaĢması‟na göre, sadece daha önce Türkiye‟ye göç etmiĢ 

olan Türklerin birinci derece yakınları göçün konusu olabilecektir. 10 yıl süreli 1968 

Ankara AnlaĢması‟ndan yararlanan 130 000 kiĢi Türkiye‟ye göç etmiĢtir.
117

  

 Bulgarlara göre 1968 AntlaĢması, 1925 Ankara AntlaĢması‟nı temelden 

değiĢtiren de bir antlaĢmadır. Zira 1925 yılındaki antlaĢmada yer alan iki taraftan da 

azınlıkların “serbest göçü” 1968 anlaĢmasıyla ortadan kalkmıĢtır. Aynı zamanda son 

antlaĢma sadece birinci derece akrabaları kapsadığı ve geride kalan Türklerin göçü 

söz konusu edilmediği için Ankara‟nın dıĢ Türkler politikasındaki değiĢikliğe de 

iĢaret etmektedir.
118
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BKP Merkez Komitesi‟nin 1971 yılındaki toplantısındaki kayıtlara göre, 

toplantıya katılanların yaptığı değerlendirmeler de bu yöndedir. Politbüro üyeleri, 

önceden Türkiye dıĢında kalan bütün Türklerin ana vatana göçünü teĢvik eden 

Ankara‟nın artık bu politikasını değiĢtirdiğini, yeni politikanın Türklerin yaĢadıkları 

ülkelerde kalarak, milliyetini, dilini, dinini ve geleneklerini korumalarını istediği 

değerlendirmesinde birleĢmiĢlerdir. Aynı değerlendirmeye göre, Türkiye‟nin amacı 

komĢu ülkelerdeki Türkleri zamanı geldiğinde kendi politikaları için kullanmaktı. Bu 

çerçevede, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerinde yeni bir Kıbrıs örneği 

yaĢanabilirdi.
119

  

Yakın Akraba Göçü AntlaĢması sürerken Ocak 1974‟te toplanan BKP 

Merkez Komitesi Türklerin BulgarlaĢtırılması konusunda önerilerde bulunacak özel 

bir komitenin kurulmasına karar vermiĢtir. Aralarında Parti hiyerarĢisinde üst 

kademelere çıkmıĢ Türklerin de bulunduğu komite üyelerinin hazırladığı ve 

Politbüro‟ya sunulan raporda, Türklerin “tedricen asimilasyonu” önerilirken bunun 

gerçekleĢebilmesi için, azınlığın kültür seviyesinin yükseltilmesi, azınlık arasında 

sosyalist değerlerin yüceltilmesi, entegrasyonu engelleyen dini öğelerin kaldırılması 

gibi tavsiyelerde bulunulmuĢtur. Raporu kabul eden Politbüro bu önerilerin 

uygulanması yerine doğrudan isim değiĢtirme politikasını benimsemiĢtir. BKP‟nin 

etkili isimlerinden Georgi Atanasov zorla ad değiĢtirme kampanyasına karĢı 

baĢlatılacak bir direniĢin “ateĢ ve kılıçla bastırılacağını” vurgulamıĢtır.
120

 BKP‟nin 

bu kararından sonra 1975 yılı nüfus sayım sonuçları açıklanmamıĢ ve devlet sırrı 

olarak saklanmıĢtır. Bugün ortaya çıkan belgelere göre söz konusu yılda 
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Bulgaristan‟daki Türklerin nüfusu 772 000 olarak sayılmıĢtır. Bu rakama, 1971 

yılından itibaren zorla adları değiĢtirilen Pomaklar dahil değildir. Kalan Müslüman 

Romanların isimleri ise 1980 yılında değiĢtirilecektir.
121

 

1978 yılında Bulgaristan‟ı ziyaret eden dönemin BaĢbakanı Bülent Ecevit, 

Rusçuk‟ta düzenlenen mitingte Bulgaristan‟daki azınlık için “Türk ulusal azınlığı” 

tanımını yapıp onların durumuyla yakından ilgilenmiĢtir. Bulgar kaynaklarına göre, 

askeri darbeden sonra 1982-83 yıllarında Sofya ve Ankara‟da yapılan görüĢmelerde, 

Devlet BaĢkanı Kenan Evren ekonomik durum nedeniyle Türkiye‟ye daha fazla 

Bulgaristan göçmeni almak istemediğini söylemiĢ, ancak bunun resmi olarak 

açıklanmamasını da Todor Jivkov‟dan talep etmiĢtir. Türk devlet adamlarının 

aktarılan tutumları ve 1983 yılında göreve gelen BaĢbakan Turgut Özal‟ın milliyetçi 

söylemleri BKP liderliğinin, Türkiye‟nin Bulgaristan‟daki Türkleri ülkenin iç iĢlerine 

karıĢmak amacıyla kullanılacağı kanaatini güçlendirmiĢtir.
122

  

Bulgar kaynakları, 1980‟lerle birlikte iki karĢıt blok arasında Soğuk SavaĢ‟ın 

tekrar tırmanması ve Doğu Bloku ülkelerinde baĢ gösteren sistem karĢıtı hareketlerle 

birlikte, 1983‟te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nin (KKTC) ilan edilmesi, Bulgar 

yöneticileri tarafından Türkiye‟nin Balkanlara doğru etkisini artıracağı Ģeklinde 

algılandığını yazmaktadır. Aynı kaynaklar, Bulgaristan‟daki Türk nüfusunun bu 

sıralarda 800 000‟e yükselmesini ve Türkiye sınırına yakın bölgede yaĢayan 

Bulgarların Ģehirlere göç ederek boĢalttığı köylerde yaĢayan Türklerin sayısının 

giderek artmasını, BKP‟nin hazırlamakta olduğu topyekûn asimilasyon politikasının 
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dahili gerekçeleri olarak sıralamaktadırlar.
123

 BKP yönetimi artık Türkleri 

“sosyalizme” kazanma uğraĢından vazgeçerek etnik ve dini farklılıklarını zor yoluyla 

ortadan kaldırma düĢüncesine daha da yaklaĢmıĢtır. Pomakların ve Romanların 

kimliklerinin değiĢtirilmesinden sonra 1982 yılından itibaren alınan bir kararla Türk-

Bulgar evliliklerinden doğan çocuklara sadece Hıristiyan-Slav isimleri verilmesine 

baĢlanmıĢtır. 1984‟e kadar devam edecek bu süreçte, kamusal alanda Türkçe 

konuĢulması, geleneksel kıyafet giyilmesi ve dini ibadetlerin yapılması daha sıkı bir 

denetime tabi tutulmuĢtur. Pomakların ve Romanların isimlerinin değiĢtirilmesinden 

ve karma evliliklerden doğan çocuklara Bulgar isimleri verilmesi uygulamalarından 

alınan sonuçlardan memnun olan BKP üst yönetimi, Tatar ve Arnavutların isimlerini 

de 1984 yılının yaz aylarında zorla değiĢtirmiĢtir. Dini ve milli adet ve gelenekleriyle 

kıyafetler de bu uygulamayla yine yasaklanmıĢtır.
124

  

Bundan sonraki adım ise, Müslüman Türk azınlığın yoğun olarak yaĢadığı 

yerleĢim yerlerinin, idari yapı olarak Bulgarların yoğun olduğu yerleĢim yerleriyle 

birleĢtirilmesi yoluyla idari asimilasyona gitmek olmuĢtur.
125

 Örneğin kalabalık bir 

Türk nüfusuna sahip olan Kırcaali daha küçük bir yerleĢim yeri olan Hasköy‟e 

bağlanmıĢtır. Yoğunlukla yaĢadıkları yerlerde azınlığın nüfus oranı böylece 

düĢürüldükten sonra 1984 yılının Aralık ayında Türklere yönelik sert asimilasyon 

uygulamaya konulmuĢ ve azınlığın adları zorla değiĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.
126
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4.6. BKP Yönetimi Sert Asimilasyon Uygulamasını BaĢlatması 

Müslüman Türk azınlığın etnik olarak aslen Slav-Bulgar, inanç bakımından 

da Hıristiyan oldukları halde 500 yıl süren Osmanlı Ġmparatorluğu idaresi döneminde 

zorla MüslümanlaĢtırılıp TürkleĢtirildikleri yönündeki resmi görüĢün bir tezahürü 

olarak bu toplumun kimliğini değiĢtirerek asıl kökenlerine dönmeleri/döndürülmeleri 

süreci “Yeniden DoğuĢ Süreci” Vızroditelniyat Protses olarak adlandırılmıĢtır. 

Böylece, azınlığı Bulgar sosyalist ulusuna “ekleme/dahil etme” priobştavane 

politikasından, ismini değiĢtirip Ġslamiyetten uzaklaĢtırarak “sert asimilasyon” 

politikasına geçilmiĢ oldu.   

Pomaklardan ve Romanlardan sonra sıra Türklere gelmiĢti ve uygulama 

Aralık 1984‟te Türklerin yoğun olarak bulundukları iki yerden biri olan güneydoğu 

Bulgaristan‟da Kazanlık bölgesinde baĢlatıldı. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen 

zorla ad değiĢtirme uygulaması bu bölgede 1985 yılının Ocak ayının ilk yarısında 

tamamlanmıĢtır. Bu iĢlemlerle ilgili haberler ancak bundan sonra Türkiye ve dünya 

medyasında duyulmaya baĢlanmıĢtır. Bulgar yetkililer, Kuzeydoğu Bulgaristan‟daki 

Türklerin “gerçek Türkler” olduklarını söyleyerek onlara iliĢilmeyeceği söylentisini 

yaymaya çalıĢmıĢtır. Kırcaali‟de olanların duyulması üzerine olabilecek direniĢi 

engellemek isteyen Bulgar yetkililer, kuzeydoğu Bulgaristan‟da yani Deliorman 

bölgesinde yaĢayan Türklerin gerçek Türkler olduğunu, ülkenin güneydoğusunda 

yaĢayanların ise Osmanlı döneminde zorla MüslümanlaĢtırılan Bulgarlar olduklarını 

bu yüzden Kazanlık bölgesinde ad değiĢtirme uygulamasına gidildiğini savunan 
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açıklamalar yapmıĢtır.
127

 Ancak Ocak ayının ortalarından itibaren Deliorman 

bölgesinde de zorla ad değiĢtirme uygulaması baĢlatılmıĢtır. 

Sert asimilasyon hareketi Mart 1985‟te tamamlanırken, polis, asker ve çeĢitli 

kamu kurum ve kuruluĢlarının topluca dahil olduğu ad değiĢtirme kampanyasında 

çeĢitli zorlayıcı yöntemler izlenmiĢtir. En baĢta gelen yöntem, Müslüman Türk 

azınlığın yoğun yaĢadığı yerleĢim yerlerine polis, asker ve diğer güvenlik 

birimlerinin de katılımıyla baskınlar yapılması olmuĢtur. Evlere tek tek girilip burada 

yaĢayanlardan baskı ve tehditle yeni kimliklerini kabul etmeleri ve bu kabulü de 

gönüllü olarak yaptıklarını açıklayan belgeleri imzalamaları istenmiĢtir. Her ne kadar 

ad değiĢtirmenin söz konusu kiĢilerin kendi isteği ve gönüllü bir Ģekilde yapıldığı 

iddia edilse de bu kampanyaya karĢı çok sayıda direniĢ ve protesto gösterileri 

yapılmıĢtır.  

BaĢka bir yöntem de yaĢı müsait olan erkeklerin seferberlik emriyle askere 

çağrılmaları olmuĢtur. Burada kamplara alınan azınlık üyesi erkekler yine silah 

tehdidiyle yeni isimlerini kabul etmeye zorlanmıĢtır. Bu kiĢileri ikna etmek için 

ailelerinin isimlerini değiĢtirdikleri söylenirken, aynı Ģekilde kamptaki erkeklerin 

aileleri de, eĢ ya da çocuklarının yeni kimliğini kabul ettiği söylenerek ikna edilmeye 

çalıĢılmıĢtır.
128

  

Diğer bir yöntem ise kiĢilerin, iĢ yerine giderek burada baskı yapmak ve iĢini 

kaybetme tehdidiyle yeni isimlerini kabul ettirmek Ģeklinde olmuĢtur. Bu yöntemin 

devamı olarak da, bu kiĢiler yeni kimliklerini almadığı takdirde, geçersiz kalan eski 

isimlerinin bulunduğu kimliklerle hiçbir resmi iĢlerinin yapılmayacağı yönünde 
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korkutulmuĢlardır. Azınlık üyeleri, evlenme, boĢanma, inĢaat izni, bankadaki 

paralarıyla ilgili tasarruf ve sair iĢlemler gibi resmi dairelerde kalkıĢacakları hiçbir 

iĢlemi yapamayacakları belirtilerek yeni kimliklerini kabul etmeye zorlanmıĢtır. 

Kimlik kanununa uymayanlar, tutuklanmak ve hapse atılmakla tehdit edilmiĢtir.
129

  

Sert asimilasyon uygulamasının devamında, özellikle kadınların geleneksel 

giysiler giymeleri tamamen yasaklandığı gibi birçok yerde evlerde bulunan bu 

türdeki eĢyalar alınıp yok edilmiĢtir. Ayrıca Türkçenin, kamusal alanda olduğu gibi 

evlerde aile üyeleri arasında dahi konuĢulması kesinlikle yasaklanıp buna 

uyulmaması durumunda para ve hapis cezası uygulanmıĢtır. Camiler ibadete 

kapatılırken eskiden beri uygulanan sünnet yasağı daha da sıkı denetime tabi 

tutulmuĢtur. Azınlık üyelerinin ölülerini Ġslami usullerle gömmeleri de yasaklanırken 

mezarlıklarda mezar taĢlarının üzerindeki isimler silinmiĢ ya da mezar taĢları tahrip 

edilmiĢtir. Bu yönüyle Jivkov sadece yaĢayanlara değil, ölenlere de baskı ve 

asimilasyon uygulamıĢ azınlığın soy bağlarını da silmeye kalkıĢmıĢtır. 

Özellikle isim değiĢtirme uygulamasının ilk zamanlarında bireysel ve topluca 

yapılan direniĢlere karĢı yetkililerin kullandığı Ģiddet sonucu ölenler ve yaralananlar 

olmuĢtur. Bulgaristan‟daki sert asimilasyon sürecinde öldürülenlerin tam sayısı 

bugün bile net olarak bilinmemektedir. Kayıtlara geçen ölüm ve öldürme olayları 

Ģöyle sıralanabilir: Kırcaali‟ye bağlı Mogilane (Yoğurtçular) köyünde çevre Türk 

köylerinden gelenlerin de katıldığı göstericilere güvenlik güçleri ateĢ açtı ve biri 18 

aylık bebek olmak üzere 3 kiĢi öldü 40 kiĢi yaralandı.
130

 Aralık 1984 ile Ocak 1985 

tarihleri arasında Cebel ve Mestanlı ile civar köy ve kasabalarda güvenlik birimleri 
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yine protesto gösterisi yapan kalabalıklara ateĢ açtı, çıkan çatıĢmalarda 30 Türk öldü, 

çok sayıda protestocu da yaralandı. Kayıtlara geçen bu olaylarda 10 güvenlik 

görevlisi de ölmüĢtür.
131

 Kırcaali‟deki olaylardan haberdar olan kuzeydoğu 

Bulgaristan‟daki Yablanovo kasabası sakinleri de Ocak ayında gelen Bulgar 

yetkililere direnerek onları kasabaya sokmamıĢtır. 3 gün süren direniĢten sonra 

tankların da kullanıldığı operasyonla kasabaya giren Bulgar güvenlik güçlerinin 

operasyonunda 34 kiĢi öldürülmüĢ, 30 kiĢi de yaralanmıĢtır.
132

  

1989 yılına gelindiğinde, Paris‟te yapılacak olan Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği 

Konferansı Ġnsani Boyut Konferansı toplantısı öncesinde Bulgaristan‟da bazı sivil 

toplum örgütlerinin, ülkedeki insan hakları ihlallerini dile getirmek için harekete 

geçtiği görülmüĢtür. Ülkede sayısı çok da olmayan Bulgar muhalifler bu amaçla 

gösteriler düzenlemiĢtir. Kuzeydoğu Bulgaristan‟da Razgrad ve ġumnu illerinin bazı 

kasaba ve köylerinde de Türkler bu çerçevede zorla ad değiĢtirmeye karĢı 

protestolara baĢlamıĢtır. Güvenlik güçlerinin Ģiddetle karĢılık verdiği bu gösterilerde 

9 Türk‟ün öldürüldüğü kayıtlara geçmiĢtir. Dönemin Türkiye BaĢbakanı Turgut Özal 

ise bu sayıyı 60 olarak açıklamıĢtır. Paris‟teki toplantıya katılan Bulgar yetkilisi ise 

sayıyı 7 ölü ve 28 yaralı olarak vermiĢtir. Bulgaristan ĠçiĢleri Bakanlığı kayıtlarında 

ise olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10 kiĢi olarak verilmiĢtir.
133

 Rakam hala 

kesinleĢmese de bazı kaynaklar 1984-89 zorla asimilasyon döneminde Bulgar 
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güvenlik güçleriyle Türkler arasında çıkan olaylarda toplam 140 kiĢinin öldüğünü 

belirtmektedir.
134

 

Ġsim değiĢtirme kampanyasına direnenler ve hakkında dava açılan birçok kiĢi 

de tutuklanarak çeĢitli cezaevlerine gönderilmiĢtir. Kadınlardan tutuklananlar 

Ġslimiye‟de (Sliven) cezaevine konulurken, erkekler Belene‟deki toplama kampına 

gönderilmiĢtir. 1950‟lerden bu yana siyasi tutukluların gönderildiği yer olarak 

bilinen Belene‟de, 1985 yılında isim değiĢtirme uygulamasına karĢı çıkan 500 ila 

1000 arasında Türk‟ün tutulduğu belirtilmiĢtir.
135

 

Bu dönemin önemli geliĢmelerinden biri de 1984-85 yıllarında Filibe tren 

istasyonunun bekleme salonunda, Varna havaalanında, bir yolcu treninde ve 

Ġslimye‟deki bir otelde meydana gelen bombalı saldırılarla, Burgaz, Rusçuk, Varna, 

Eski Cuma ve ġumnu‟da yaĢanan çeĢitli patlamalardı. Bu olaylarla ilgili Emin 

Aliyev grubu gibi kimi Türk örgütleri sorumlu tutulup yapılan yargılamayla üç 

Türk‟e ölüm cezası verilmiĢtir. Yapılan bazı yayınlarda ise söz konusu eylemlerin 

Türkler tarafından değil “Bulgaristan KurtuluĢ Hareketi” gibi Bulgaristan dıĢında 

faaliyet gösteren rejim karĢıtı Bulgar örgütler tarafından gerçekleĢtirilmiĢ olmasının 

daha yüksek bir olasılık olduğu belirtilmiĢtir. Bu tür olaylardan tamamen Türkleri 

sorumlu tutan Bulgar yetkililer ise bunu asimilasyon kampanyasının önemli bir 

gerekçesi olarak sunmuĢtur.
136

  

3 Mart 1985‟te ad değiĢtirme uygulamasında amacına ulaĢan Bulgar 

hükümeti Bulgaristan‟ın tek uluslu homojen bir devlet olduğunu ilan etti. Ülkedeki 

                                                           
134

 Dayıoğlu, Toplama Kampından Meclis’e, s. 348. 
135

 Hugh Poulton, Balkanlar, ÇatıĢan Azınlıklar, ÇatıĢan Devletler, s. 173. 
136

 Ibid. , s. 180-181.  



64 
 

Müslüman Türk azınlığı yok kabul eden Bulgar yetkililer, ülkede azınlık olarak 

sadece çok küçük bir nüfusu oluĢturan Ermenilerle Yahudilerin bulunduğunu 

açıkladı.
137

 1985‟teki nüfus sayımında ana dil ve etnik kökenle ilgili sorular sayım 

formlarında yer almadı.  

BKP, Türklerin sadece adını değiĢtirerek etnik kimliklerini unutturamayacağı 

kararına vararak azınlığın etnik bilincini silmek için de bir “tarihi gerçekler tezi” 

kampanyası baĢlatmıĢtır. BKP, Bulgaristan‟daki Türklerin aslında Türkiye 

Türkleriyle ilgisinin olmadığını, bu topluluğun etnik Slav-Bulgar olduklarını, 500 

yıllık Osmanlı idaresi sırasında önce zorla MüslümanlaĢtırıldıklarını, zamanla da 

TürkleĢtikleri tezini öne sürmüĢtür. Bulgar yönetimi ülkedeki çok sayıda tarihçi, 

bilim insanı ve yazardan söz konusu tez doğrultusunda kitaplar yazıp, yayın 

yapmalarını istemiĢtir. Uluslararası hiçbir bilim çevresi tarafından dikkate alınmayan 

söz konusu kampanyaya BKP saflarında faaliyet gösteren bazı etnik Türk yazarlar da 

katılmıĢtır. Söz konusu teze karĢı çıkan etnik Bulgar aydınlar da olmuĢtur, ancak 

ikinci olarak saydıklarımızın sayısı dikkat çekecek derecede azdır.
138

  

BKP ülkede artık Müslüman ya da Türk bulunmadığını bu kiĢilerin Osmanlı 

döneminde zorla Müslüman veya Türk yapılan “safkan Bulgarlar” olduğunu 
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açıkladı.
139

 Oysa 1980‟den önce resmi belgeler, anlaĢmalar ve Bulgar yetkililerin 

demeçlerinde ülkedeki bakıldığında Türklerin varlığı kabul ediliyordu.
140

 

Pomakların ve Romanların zorla adlarının değiĢtirilmesi sırasında Türkiye ve 

diğer ülkelerle, uluslararası kuruluĢlar tarafından sert ve kararlı tepki 

gösterilmemesinden cesaret alan Bulgar yönetiminin uygulaması 1989 yılına kadar 

sürdü. ġiddet de kullanılarak giriĢilen asimilasyona Müslüman Türk azınlık pasif de 

olsa direniĢ göstermiĢtir. Azınlık toplumu, doğan çocuklar hastanede Bulgar ismiyle 

kayıtlara geçirilmesine rağmen evlerde kendisinin verdiği Türkçe isimleri kullandı. 

Kamusal alanda değilse bile evlerde ve kendi aralarında Türkçe konuĢmaya ve gizli 

de olsa dini ibadetlerini yapmaya devam etmiĢtir.
141

 Bulgaristan‟daki asimilasyon 

kampanyasına karĢı çıkan tek ülke olarak Türkiye 1985-87 yılları arasında 30‟dan 

fazla uluslararası kuruluĢ ve forumda konuyu gündeme getirdiyse de beklediği güçlü 

desteği bulamamıĢtır. Bulgaristan‟da da yöneticiler uluslararası kamuoyunu 

etkilemek için karĢı tedbirler alma yoluna gitmiĢtir. Türk kökenli milletvekili, yazar, 

gazeteci ve kaçmadan önce adı Naum ġalamanov olarak değiĢtirilen halterci Naim 

Süleymanoğlu gibi ünlü sporcuların da arasında bulunduğu isimlere ortak bir 

açıklama imzalatarak, adlarını kendi rızalarıyla değiĢtirdikleri yönündeki 

propagandaya destek olmaya zorlamıĢtır. Bu kiĢiler daha sonra yaptıkları 

açıklamalarda söz konusu bildiriye imza atmaları için ölümle tehdit edildiklerini 

söylemiĢlerdir.
142

 Asimilasyonun Bulgar istihbaratı için çalıĢan Türkler arasında dahi 

benimsenmediğine dair örnekler de mevcuttur. Ġddiaya göre, “Bulgar Ġç Ġstihbarat 

TeĢkilatı” (DS-Dırjavna Sigurnost) için çalıĢan ve adı Medi Doganov olarak 
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değiĢtirilen Ahmet Doğan isim değiĢtirme kampanyasından sonra teĢkilatla arasına 

mesafe koymuĢtur.
143

  

4.7. Asimilasyon Uygulamasına KarĢı Azınlığın DireniĢi 

Türkiye‟nin giriĢimlerine geç de olsa cevap veren ve asimilasyona karĢı 

harekete geçen kuruluĢ Ankara‟nın da üyesi olduğu Ġslam Konferansı Örgütü 

olmuĢtur. Türkiye BM‟de baĢlattığı giriĢimlerle de Sofya‟yı müzakere masasına 

çekmeye çalıĢmıĢtır. Bu giriĢimler sonucunda bazı Müslüman ülkeler olayla 

ilgilenmeye baĢlamıĢtır.
144

 Todor Jivkov ise kendi açısından en güçlü desteği 

bulabileceği yere Moskova‟ya ve SSCB‟nin yeni lideri Mihail Gorbaçov‟a 

baĢvurmuĢtur.
145

  

1989 yılıyla birlikte Doğu Bloku‟nda değiĢimin sinyalleri güçlenmeye 

baĢlamıĢtı. Özellikle Blok‟un lideri durumundaki Sovyetler Birliği‟nde Gorbaçov‟un 

baĢlattığı Glasnost (Açıklık) ve Perestroyka (Yeniden Yapılanma) politikaları 

sayesinde Blok üyesi ülkelerde komünist partilerle bağlantılı olmayan hatta ona 
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muhalif bazı sivil toplum kuruluĢları örgütlenmeye ve iktidarın uygulamalarına karĢı 

ses çıkarmaya baĢladıkları da görülmüĢtür.  

Benzer geliĢmeler daha zayıf Ģekilde olsa da Bulgaristan‟da da yaĢanmaya 

baĢlamıĢtır. 1988 yılında Bulgaristan‟da ilk kez rejimin kontrolü dıĢında bir sivil 

toplum kuruluĢu faaliyete geçmiĢtir. Bağımsız Ġnsan Haklarını Koruma Derneği 

BĠHKD (Nezavisimoto Drujestvo za Zaştita Pravata na Çoveka v Bılgariya) özellikle 

Müslüman Türk azınlığa karĢı giriĢilen asimilasyon politikasını eleĢtirmiĢtir. Dernek 

Bulgar aktivistler tarafından kurulmasına rağmen kısa sürede Türk üye sayısı 

Bulgarları geçmiĢtir. Dernek hem asimilasyon mağdurlarının uğradıkları muameleyi 

Batı kamuoyuna aktarmıĢ, hem de açlık grevleri, oturma eylemleri gibi bireysel ve 

kitlesel eylemleriyle sesini iç ve dıĢ kamuoyuna duyurmaya çalıĢmıĢtır.
146

 Bu 

geliĢmelerden cesaret alan Müslüman Türk azınlığı da asimilasyona karĢı eylemler 

düzenlemeye baĢlamıĢtır. 1985‟te de asimilasyona karĢı protesto gösterileri 

yapılmıĢsa da 1989 yılının Mayıs ayında baĢlayan ve “Mayıs Eylemleri” olarak 

tarihe geçen açlık grevi ve yürüyüĢlerin etkisi farklı olmuĢtur. 

Daha 1985‟te kurulmuĢ olan Bulgaristan Türk Milli KurtuluĢ Hareketi‟nin 

BTMKH (Turskoto Natsionalnoosvobotitelno Dvijenie v Bılgariya) hapse atılan 

liderlerinin cezaevlerinden örgütlediği eylemler de çok ses getirmiĢtir. Birçok Batılı 

insan hakları kuruluĢu ve radyo, televizyon ve basın yayın organları da asimilasyon 

politikasını eleĢtirmeye ve hakları elinden alınan azınlığın hikâyelerini yayınlamaya 

baĢlamıĢtır. Bu arada Bulgar istihbaratı ülkede söz konusu süreçte toplam 400 kiĢinin 

üye olduğu 42 yasadıĢı Türk örgütü ortaya çıkarıldığını açıklamıĢ, polis de Türkiye 
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hesabına casusluk yaptıkları iddiasıyla 31 Bulgaristan vatandaĢının yargılanıp ceza 

aldıklarını duyurmuĢtur.
147

 Asimilasyon politikasına karĢı azınlığın kurduğu veya 

içinde etkili olduğu örgüt ve STK‟ların faaliyetleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi ileride 

“HÖH‟ün DoğuĢu” baĢlığı altındaki bölümde verilecektir.  

Bulgaristan‟daki Türklerin, Soğuk SavaĢ nedeniyle Sosyalist Blok üyesi 

ülkelere yönelik yayın yapan Amerika‟nın Sesi, Almanya‟nın Sesi, Özgür Avrupa 

Radyosu ve BBC gibi Batılı medya kuruluĢlarına ulaĢarak sesini duyurmasının 

yanında Türkiye basını, kamuoyu ve siyasetçilerinin katıldığı tepkiler de öncekilere 

göre daha güçlü ve etkili olmaya baĢlamıĢtır. Dünya Ģampiyonu halterci Naim 

Süleymanoğlu‟nun 1986 yılında Türkiye‟ye iltica ederek asimilasyon uygulamalarını 

birinci ağızdan anlatması da uluslararası kamuoyunun Bulgar yönetimine tepkisini 

artırmıĢtır. Türk basını ise baĢından itibaren asimilasyon olaylarına geniĢ yer 

ayırmıĢtır. Bazen abartılı rakamlarla verilen haberlerle kamuoyunu harekete geçirmiĢ 

ve Türkiye‟nin çeĢitli Ģehirlerinde asimilasyon karĢıtı geniĢ katılımlı büyük gösteriler 

düzenlenmiĢtir.
148

 

Asimilasyonu sürdürmek konusunda Moskova‟dan beklediği güçlü desteği de 

bulamayan Bulgar yönetimi Mayıs ayında Pasaport Yasası‟nda değiĢikliğe giderek, 

dıĢ ülkelere seyahati serbest bırakacağını ve dileyenin serbestçe pasaport alacağını 

duyurmuĢtur.
149

 Pasaport yasasında değiĢiklikle birlikte Türkiye‟ye göç olasılığının 

belirmesi üzerine Bulgaristan‟daki Müslüman Türk toplumu hareketlenmeye 

baĢlamıĢtır. 1989 yılı Mayısında, Paris‟te yapılacak olan “Ġnsan Hakları Koruma 
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Konferansı” öncesinde sesini duyurmak isteyen rejim muhalifleri de eylem 

düzenlemiĢtir. Sesi en çok çıkan ise uluslararası kamuoyunun dikkatini asimilasyona 

çekmek isteyen azınlık toplumu olmuĢtur. Müslüman Türk toplumunun Mayıs 

Eylemleri‟nde, yaĢadığı bölgelerde düzenlediği mitingler, yürüyüĢler ve açlık 

grevlerine güvenlik güçleri müdahale etse de durdurulamamıĢtır. Gösterilere 

katılanlar adlarının ve haklarının iade edilmesini istemenin yanı sıra Türkiye‟ye göç 

etmelerine izin verilmesini isteyen sloganlar da atmıĢtır. Mayıs Eylemleri‟nin en 

yoğun yaĢandığı kuzeydoğu Bulgaristan‟daki protestolara güvenlik güçlerinin 

müdahalelerinde 9 Türk hayatını kaybetmiĢtir.
150

  

“Yeniden DoğuĢ Süreci” (Vızroditelniyat Protses) olarak adlandırılan sert 

asimilasyon uygulamasının yarattığı kötü imajdan kurtulmak ve baĢından beri hayal 

ettiği “tek uluslu” Bulgaristan‟a ulaĢmak için eline iyi bir fırsat geçtiğini düĢünen 

Todor Jivkov, Türk azınlıktan toptan kurtulmak için Türklerin bu göç isteğinden 

yararlanma yolunu seçmiĢtir. 26 Mayıs 1989‟da televizyon ve radyodan halka 

seslenen Jivkov, yaptığı açıklamada geçmiĢte zorla MüslümanlaĢtırılan Bulgarlardan 

dileyenlerin pasaport alarak ülkeden ayrılabileceğini açıklamıĢ ve Ankara‟dan, 

gelenlere sınırlarını açmasını istemiĢtir. Jivkov, Bulgar Müslümanlarından 

isteyenlerin Türkiye‟yi ziyaret edebileceğini, hatta isteyenlerin orada kalabileceğini 

de konuĢmasında söylemiĢtir.
151

 Buna karĢılık Türkiye, Bulgaristan‟dan gelecek 

Türk göçmenlere sınırlarını zaten hiç kapatmadığını, gelecek herkesi kabul edeceğini 

duyurdu ve bir göç anlaĢması imzalanmasını istemiĢtir.
152
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Bu geliĢmeler sırasında Bulgar hükümeti azınlığın eylemlerinde öne çıkan 

isimlerden yüzlercesini Avusturya ve Yugoslavya gibi ülkelere sınır dıĢı etmiĢtir.
153

 

Azınlık eylemlerinde öne çıkanların sınır dıĢı edilmesinden sonra, 6 Haziran 1989 

tarihinden itibaren, önce sınıra yakın yerlerde yaĢayan Türkler olmak üzere azınlık 

üyeleri kafileler halinde Edirne‟ye doğru gönderilmeye baĢlanmıĢtır. Bu uygulama 

zamanla bütün Müslüman Türk toplumunu kapsamıĢtır. Bulgar makamlarının bu 

sırada azınlığa verdikleri pasaportlarda bulunan 3 ay süreli vizelerin sadece 

Türkiye‟ye giriĢ için geçerli olması ise dikkat çekmiĢtir. Bulgaristan yönetimi, 

“yeterli olgunluğa ulaĢan sosyalist toplum” üyelerinin artık dıĢ ülkelere serbestçe 

gidip geri dönebileceği anlayıĢını yansıtan uygulamadan yararlanan Türk azınlığın 

kitlesel göçünü ironik bir adla “Büyük Turistik Gezi” (Golyama Ekskurziya) olarak 

tanımlamıĢtır. Bu anlayıĢa göre Türkiye‟ye gidenler orada tatil yapıp geri dönecekti. 

Bu aynı zamanda ülkede Müslüman ve Türk bulunmadığı tezinin de doğrulanması 

anlamına gelecekti.
154

  

Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan bu yana dünyanın tanık olduğu bu en büyük 

zorunlu göçün yaĢandığı Haziran 1989-Temmuz 1990 tarihleri arasında Türkiye‟ye 

345 960 kiĢi geldi.
155

 Bu göçmenlerden 137 000‟i zaman içinde çeĢitli nedenlerle 

geri dönmüĢtür.
156

 Zorunlu göçün Bulgaristan‟da yarattığı ciddi siyasi, ekonomik ve 

sosyal sorunların da etkisiyle Todor Jivkov 10 Kasım 1989‟da iktidarını bırakmak 

zorunda kalmıĢtır.
157

 Ondan sonra gelen BKP yönetimi, azınlıklara yönelik 

politikalarını değiĢtireceğini, azınlıkların dillerini, dinlerini ve geleneklerini 
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sürdürmelerine izin vereceğini söyleyip yürütülen asimilasyonun büyük bir “siyasi 

hata” olduğunu kabul etmiĢtir. Cezaevindeki azınlık önderlerini serbest bırakmaya 

baĢlanmasıyla Bulgaristan‟da bu tarihe kadar çeĢitli Ģekillerde süren asimilasyona 

son verildiği açıklanmıĢtır.
158

 

4.8. Azınlığa Uygulanan Asimilasyonun Nedenleri 

Bulgaristan‟da BKP idaresinin Müslüman Türk azınlığa yönelik sert 

asimilasyon uygulamasının nedenleri hala tartıĢılmaktadır. BKP‟nin “Asimilasyon 

Politikası” baĢlığıyla aldığı bir karar ya da belge henüz bulunamamıĢtır. Parti‟yi bu 

kararı almaya götüren adımlarla ilgili belge ya da belgeler de mevcut değildir. Ancak 

BKP idaresinin süreç içinde izlediği yol ve politikalar takip edilerek Müslüman Türk 

azınlığın kimliğini ortadan kaldırma kararının dayandığı nedenler ortaya çıkarılabilir. 

Konuyla ilgili birçok yazar azınlığın asimilasyonu için birinci sebep olarak 

gösterilen “Müslümanların nüfusundaki artıĢ hızı” gerekçesini incelemiĢtir. Hugh 

Poulton, Bulgar yetkililerin ülkedeki doğum oranında sürekli bir düĢüĢü tespit 

ettiklerini, 1980‟de binde 3.6 olarak kaydedilen doğun oranının 4 yıl sonra binde 

2.4‟e gerilediğini belirtmektedir. Yazar, sanayi toplumunun bir sonucu olarak 

Hıristiyan Bulgarların giderek ĢehirleĢtiğini ve nüfus artıĢ hızının düĢtüğü tespitini 

yaptıktan sonra, çoğunluğu kırsal bölgede yaĢayan Müslüman Türk azınlığın doğum 

oranının daha yüksek olduğunu belirtmiĢtir. Poulton, yüksek doğum oranı nedeniyle 

Türk azınlığın nüfusunun ülke nüfusuna oranının % 10 gibi bir rakamdayken 

zamanla % 15‟e kadar çıkacağı yönündeki bir beklentinin Bulgar yöneticilerini 
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endiĢeye sevk ettiğinin altını çizmiĢtir. Azınlık nüfusundaki artıĢın toplam iĢgücü 

içindeki oranının da artırması yöneticilerin endiĢelerini artırmıĢtır.
159

 

Ancak Bulgaristan‟da çoğunluk ile azınlık arasındaki nüfus artıĢ hızını ele 

alan Ali Eminov farklı sonuçlara ulaĢmıĢtır. Doğumlarla ölümler arasındaki farktan 

ortaya çıkan nüfus artıĢ rakamlarını inceleyen Eminov da Hıristiyan Bulgarların 

nüfus artıĢının Türk ve Roman azınlığa göre geri kaldığını tespit etmiĢ, ancak aradaki 

farkın çok da büyük olmadığını vurgulamıĢtır. Nüfusla ilgili istatistiklerin Bulgar 

yetkililer tarafından siyasi amaçla saptırıldığı kanaatinde olan Eminov, yetkililerin 

1980‟lerde 2000 yılı için yaptıkları projeksiyonlarda, Türk ve Roman azınlıkların 

Bulgar nüfusunu geçeceği yönündeki söylemlerinin siyasi manipülasyona 

bağlamaktadır. Yazar azınlık nüfusunun çoğunluk nüfusunu geçeceği yönündeki 

gerçek olmayan söylemin asimilasyon politikasına gerekçe yapılmak için ortaya 

atıldığı kanaatini de dile getirmektedir.
160

 Nüfusla iliĢkili olarak BKP yöneticileri 

tarafından ortaya atılan bir diğer iddia da, sayısı artan Türklerin ilerde özerklik, hatta 

bağımsızlık isteyecekleri yönünde olmuĢtur. Kosova‟da Arnavutların artan nüfusuna 

paralel olarak daha yoğun bir Ģekilde bağımsızlık talebinde bulunmaları Bulgar 

yöneticileri tarafından verilen örneklerden birini teĢkil etmiĢtir.
161

  

BKP yöneticileri, Türkiye‟nin, bir gün Kırcaali gibi nüfusun çoğunluğunu 

Türklerin oluĢturduğu yerleri kendi topraklarına katabileceği iddiasını ise Ankara‟nın 

Kıbrıs‟ta giriĢtiği askeri müdahalesine dayandırmıĢlardır.
162

 Nitekim asimilasyon 

yapmakla suçlandığı yargılama sırasında Todor Jivkov, uygulamaya koyduğu 
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politikadan piĢman olmadığını, bunu yapmasa Bulgaristan‟ın 10 ila 20 yıl içinde 

Kıbrıs‟ta yaĢanana benzer bir harekâtla karĢı karĢıya kalacağına inandığını 

söylemiĢtir. Aynı mahkemede ifade veren asimilasyon döneminin ĠçiĢleri Bakanı 

Dimıtır Stoyanov, asimilasyonla ilgili Moskova yönetiminin sessiz kalmasını, 

uygulamayı onaylandıkları Ģeklinde anladıklarını belirtmiĢtir.
163

  

Azınlıklar, Bulgar yöneticilerince, yaratmak istedikleri homojen ulus-devlette 

farklı dil, din ve gelenekleri nedeniyle ülkenin çağdaĢlaĢması ve modernleĢmesi 

önündeki engel olarak görülmüĢtür. Bazı yazarlar ise asimilasyon politikalarına bir 

gerekçe olarak 1970‟li yılların sonunda dünyada ve Türkiye‟de artmaya baĢlayan 

Ġslam köktendinciliğini saymaktadırlar. Bu görüĢe göre, özellikle Ġran Devrimi, 

Lübnan iç savaĢı ve Türkiye‟de 12 Eylül askeri darbesinden sonra yükselen 

ĠslamlaĢmanın ülkedeki azınlığa da sirayet edeceğinden endiĢelenen Bulgar yönetimi 

sert asimilasyon kararı alarak siyasi Ġslam‟ın Bulgaristan‟da yayılmasını engellemek 

istemiĢtir.
164

 Oysa aksinin olduğu da öne sürülmüĢtür. Ali Eminov‟a göre, 1984‟e 

kadar azınlıktaki Türklük bilinci nispeten zayıflarken, asimilasyon ve katı yasakların 

hayata geçirilmesinden sonra yapılan ateizm propagandalarına ve camiye gitmenin 

yasaklanmasına rağmen Müslüman Türk azınlığın etnik kimliğine, diline daha çok 

sarıldığını söylemektedir.
165

 

BKP‟nin ani ve sert asimilasyon uygulamasına gerekçe teĢkil edebilecek 

unsurlardan birinin de Aralık 1985‟te yapılacak olan nüfus sayımı ve kimlik 

yenileme iĢlemi gösterilmektedir. Buna göre Bulgaristan yönetimi yeni kimlikleri 

herkesin Hıristiyan-Slav isimleriyle düzenlemek istemiĢtir. 1975‟te yapılan nüfus 
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sayımında ortaya çıkan rakamlar yetkilileri endiĢelendirmiĢ olmalıydı, çünkü 

sonuçlar devlet sırrı olarak tasnif edilip yayınlanmamıĢtır. Dolayısıyla yetkililer, 

1985‟teki sayımda artık yeni kimliklerde Arap-Türk isimlerini ortadan kaldırmak 

yolunu seçmiĢti.
166

 

Bulgaristanlı Osmanlı tarihçisi Orlin Sabev, Bulgar idarelerinin asimilasyon 

politikalarını iki döneme ayırarak bunların nedenleri hakkında önermelerde 

bulunmaktadır. Sabev‟e göre, birinci dönem olan 1878-1944 arasındaki asimilasyon 

giriĢimlerinin arkasındaki motif aĢırı Bulgar milliyetçiliği ve Ortodoks Kilisesi‟nin 

taassubu olmuĢtur. Sabev 1944-1989 arasındaki ikinci dönemdeki asimilasyonu 

tetikleyen etmenlerin Bulgar milliyetçiliğinin yanı sıra komünist ideoloji olduğunu 

öne sürmektedir.
167

   

ÇeĢitli yazar ve araĢtırmacıların, BKP‟nin asimilasyon uygulamasına 

kalkıĢmasının arkasındaki sebeplerle ilgili tespitleri yukarıda sayılmaya çalıĢıldı. 

Ancak konuya objektif yaklaĢmaya çalıĢan kiĢilerin son asimilasyon uygulamasına 

gerekçe olarak üzerinde birleĢtiği nokta Bulgar milliyetçiliği olarak ortaya 

çıkmaktadır. Tek bir belgede ve doğrudan vurgulanmasa da BKP liderliği, 

Bulgaristan‟ı “tek millet-tek dil-tek devlet” formülüyle homojen ve bütünlüklü bir 

yapıya dönüĢtürmek niyetini çeĢitli kereler ortaya koymuĢtur. Bu amaca ulaĢmada 

milliyetçiliğin “mazlum” formundan faydalanmak isteyen yöneticiler, en güçlü mit 

durumundaki “500 yıllık Osmanlı boyunduruğu” söylemini kullanmıĢtır. Siyasiler bu 

mitten Türk azınlığa karĢı giriĢilen asimilasyondaki zor kullanmayı meĢrulaĢtırmak 
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için de faydalanmıĢtır. Millet yaratma sürecinin unsurlarından olan ortak tarih de 

Osmanlı zulmü üzerine kurularak eğitim müfredatına konulduğu gibi Bulgar sanat, 

kültür ve bilim hayatının her alanında iĢlenmiĢtir. Ġzole halde bulunduğu 

Bulgaristan‟da, BKP yönetiminin iyi niyetine güvenmekten baĢka çaresi olmayan 

Müslüman Türk azınlığı, marjinalize edilerek Bulgar etnik milliyetçiliğinin harekete 

geçirilmesi için bahane olarak kullanılmıĢtır. Asimilasyon kampanyasının “Yeniden 

DoğuĢ Süreci” olarak adlandırılması da 19‟uncu yüzyılda baĢlayan Bulgar 

bağımsızlık hareketine verilen “Yeniden DoğuĢ” (Vızrajdane) kökünden 

gelmektedir. Bu çerçevede BKP “ulusal sorun” olarak tanımladığı Türk azınlığı 

meselesini çözmek için söylemden fiile geçmiĢ ve homojen, tek etnisiteli ulus-devlet 

hedefine ulaĢmaya çalıĢmıĢtır. Bu yolda Moskova‟dan açık destek görmediyse de 

engellemeyle de karĢılaĢmayan BKP bütün süreci baĢından sonuna kadar sevk ve 

idare etmiĢtir. Ekonomik, sosyal ve siyasi sorunların baĢ gösterdiği bir dönemde 

BKP bütün sorunları toplumda yarattığı kutuplaĢma ve milliyetçi kartı kullanarak 

aĢmayı denemiĢtir. Soğuk SavaĢ dönemi dinamiği içinde ve bağımsız bir medyanın 

bulunmadığı ortamda BKP bu giriĢiminde ordu ve entelektüellerin büyük bölümünün 

de desteğini arkasında bulmuĢtur.
168

 

4.9. Jivkov’un Ġktidardan DüĢmesi ve Sert Asimilasyonun Sona Ermesi  

1989 yılı Bulgaristan‟da siyasi yapının tamamen değiĢeceğine dair iĢaretler 

vermeye baĢlamıĢtır. Mayıs ayında azınlığın baĢlattığı gösteriler Ģiddetle 

durdurulurken, arkasından gelen Türkiye‟ye zorunlu kitlesel göç, ülkenin siyasi, 

ekonomik ve sosyal yapısında sarsıntılara yol açmıĢtır. Müslüman Türk toplumu 

açısından sert asimilasyon uygulamasının sona erdiği yıl olarak kayıtlara geçen 1989 

                                                           
168

 Savova, Borden, The Politics of Nationalism Under Communism in Bulgaria, s. 280-282.  



76 
 

yılı aynı zamanda 1954‟ten bu yana BKP Genel Sekreterliği görevini yürüten Todor 

Jivkov için de iktidarının son yılı olmuĢtur. Her ne kadar Moskova‟nın çizgisine 

sadık kalıp “açıklık” ve “yeniden yapılanma” politikalarını hayata geçireceğini 

söylediyse de bu giriĢimi Jivkov‟u kurtarmaya yetmemiĢtir. Todor Jivkov, uyguladığı 

azınlık politikası nedeniyle uluslararası platformlarda kınanır hale gelmiĢtir. Ülkenin 

içine düĢtüğü yalnızlık ve Moskova‟dan gelen baskılar sonucunda Jivkov BKP 

Merkez Komitesi‟nin 9 Kasım 1989‟da saat 17:00‟de baĢlayan toplantısında görevini 

DıĢiĢleri Bakanı Petır Mladenov‟a bırakmak zorunda kalmıĢtır.
169

 Ertesi gün yani 10 

Kasım‟da duyurulan bu değiĢimde Sofya‟da görevli Rus Büyükelçisi Viktor 

ġarapov‟un kesintisiz temasları önemli rol oynamıĢtır. Bir “saray darbesi” olarak 

adlandırılan bu görev değiĢimi sonrasında Jivkov‟un yerine onun 18 yıldır DıĢiĢleri 

Bakanlığını yapan, genç nesilden ve reformcu olarak bilinen Petır Mladenov 

getirildi. Mladenov‟un bu görev için Moskova‟dan onay aldığı da belirtilmiĢtir.
170

 

Bulgaristan‟da asimilasyon uygulaması sırasında görev yapan 

nomenklaturanın neredeyse bütün unsurları asimilasyonun sona ermesinden sonraki 

dönemde de görevde kalmıĢtır. Özellikle sert asimilasyonla ilgili sadece eski BKP 

Genel Sekreteri ve Devlet BaĢkanı Todor Jivkov suçlanmıĢ ve etnik gruplar arasında 

düĢmanlık yaratma, görevini kötüye kullanma ve devlet kaynaklarını zimmetine 

geçirme suçlarından tutuklanarak ev hapsine konulmuĢtur. Yapılan yargılamasında 

sayılan suçlardan 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Jivkov‟un temyizine bakan Yüksek 

Mahkeme eski liderin sadece yetkilerini kötüye kullanmaktan yargılanacağına karar 
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verip ev hapsinde tutulmasını hükme bağlamıĢ, yargılanmasını bekleyen Jivkov 1998 

yılında ölmüĢtür.
171

  

Jivkov‟un dıĢında asimilasyon uygulamasının diğer sorumlularını bulmak 

amacıyla parlamentoda “Totaliter Dönemde Yapılan Suistimallerin ve Yasa 

Ġhlallerinin AraĢtırılması Ġçin Parlamento Komisyonu” adıyla özel bir komisyon 

oluĢturulmuĢtur. Söz konusu komisyon, 1990 yılında yaptığı açıklamada Jivkov 

dıĢında asimilasyon uygulamasından sorumlu olan tek kiĢinin Politbüro eski üyesi ve 

Jivkov‟un en yakın yardımcısı Milko Balev olduğunu açıklamıĢtır.
172

  

29 Aralık 1989 tarihindeki BKP MK toplantısında, Jivkov‟un yaptığı 

asimilasyon uygulamalarından vazgeçme kararı alınmıĢ ve yeni idare, asimilasyon 

uygulamasını “büyük politik hata” olarak niteleyerek, isimleri zorla değiĢtirilen 

azınlık mensuplarının adlarını geri verileceğini ilan etmiĢtir. Zorla ad değiĢtirme 

sırasında uygulamaya direndikleri için hapse atılan kiĢiler serbest bırakılmaya 

baĢlanmıĢ, sürgün edilen kiĢilerin önceden yaĢadıkları yerlere dönmesine izin 

verilmiĢtir.
173

  

1989‟un son günlerinde gelen bu haberler Bulgar milliyetçilerinin büyük 

tepkisine yol açmıĢtır. Türklerin yoğunlukla yaĢadığı yerlerde Bulgar milliyetçileri 

kitle gösterileri baĢlatmıĢtır.
174

 Asimilasyon ve arkasından gelen kitlesel göç 

nedeniyle milliyetçilik duyguları canlanmıĢ olan topluluklar, azınlığın Bulgaristan‟ı 

terk etmesinin yurtseverlikle bağdaĢmadığını iddia etmiĢtir. Aynı kiĢiler, Türklerin 

1989 yaz aylarında ve hasat mevsiminde iĢlerini bırakarak Bulgaristan‟ı terk 
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etmelerinden sonra ortaya çıkan iĢgücü ihtiyacını karĢılamak amacıyla yönetimin 

uyguladığı “barıĢ zamanında özel seferberlik” kararnamesiyle, gidenlerin iĢlerinde 

kendilerinin çalıĢmak zorunda kalmasından azınlığı sorumlu tutmuĢtur. Buna ek 

olarak, baĢta komünist yönetimin yerel yöneticileri olmak üzere pek çok kiĢi, zorunlu 

göç uygulaması sırasında Türklerin ev, eĢya ve araçlarını değerinin çok altında ya da 

bedelsiz almıĢtır. Yönetimin azınlığın haklarını iade etme kararı bu kitlede elde 

ettiklerini kaybetme endiĢesine yol açmıĢtır. Bu gösteriler esnasında HÖH‟ün bazı 

büroları saldırıya uğramıĢtır. “Bulgaristan Bulgarlarındır” gibi pankartlar taĢıyan 

milliyetçilere göre, yeni yönetimin aldığı kararlar Bulgaristan‟ın geri dönülmez bir 

Ģekilde ĠslamlaĢmasına yol açacaktır, hatta bir gün Türkiye‟nin, Bulgaristan‟da 

azınlığın yaĢadığı bölgeleri ülkesine katmak için Kıbrıs‟ta yaptığı gibi askeri 

müdahalesine bile neden olabilecektir. Ġddialara göre, söz konusu gösterilerde 

asimilasyon zamanında azınlığa yapılan baskılarda görev alan yerel yöneticilerin rolü 

büyüktür. Daha sonra iki dönem CumhurbaĢkanlığı yapacak olan Jelyu Jelev 

anılarını yazdığı kitapta, söz konusu gösterilerde ortaya konulan milliyetçi tepkinin 

dönemin BKP yöneticileri tarafından kullanılan bir siyasi manevra olduğunu 

belirtmiĢtir.
175

 Bu gösterilerle ortaya çıkan Bulgar milliyetçiliğinin potansiyel gücü 

daha sonra çeĢitli siyasi partiler tarafından özellikle seçimler öncesinde hep 

kullanılmaya çalıĢılacaktır.
176

 

Ülkede durumun kontrolden çıkmakta olduğunu gören BKP, muhalefetin de 

desteğini alarak 15 Ocak 1990‟da Halk Meclisi‟ni toplamıĢtır. Burada alınan karar, 

asimilasyon uygulamasıyla ilgili Bulgaristan‟ın en yüksek seviyede aldığı karar 
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olmuĢ ve “Yeniden DoğuĢ” süreci Todor Jivkov‟un otoriter yönetiminin iĢlediği bir 

suç olarak nitelenmiĢtir. 

Jivkov‟un asimilasyon uygulamasının insan haklarını çiğnediği gibi ülkedeki 

çeĢitli etnik kökenden Bulgar vatandaĢları arasındaki uçurumu da derinleĢtirdiği 

vurgulanmıĢtır. Ulusal egemenliğe vurgu da yapılan açıklamada ulusal barıĢ ve 

birliğin altı da çizilmiĢtir.
177
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

DEMOKRATĠK BULGARĠSTAN VE HAK VE  

ÖZGÜRLÜKLER HAREKETĠ 

 

1. BULGARĠSTAN’DA DEMOKRATĠK SĠYASĠ SĠSTEME GEÇĠġ  

1.1. BKP’nin Kontrol Ettiği “Demokrasiye GeçiĢ” Süreci  

Bulgaristan‟da 35 yıldır devam eden Todor Jivkov dönemi 10 Kasım‟da sona 

ererken, aynı gün, Gorbaçov‟un baĢlattığı değiĢim süreci sonucunda Demir Perde‟nin 

simgesi olarak görülen Berlin Duvarı‟nın da yıkımına baĢlandı. Doğu Bloku üyesi 

Orta Avrupa ülkeleri Doğu Almanya, Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya‟da 

totaliter iktidarlar muhaliflerle “Yuvarlak Masa” toplantıları düzenleyerek, 

ülkelerinin yeni düzene nasıl geçeceği, yeni anayasalarını hangi ilkeler çerçevesinde 

belirleyeceği tartıĢmalarına çoktan baĢlamıĢtı. Bulgaristan‟daki yenilenmiĢ BKP 

idaresi de bu sürece ayak uydurmak için adımlar atmaya karar verdi.
178

 Ġstedikleri, 45 

yıldır devam eden totaliter-sosyalist düzenden çok partili siyasi düzene ve serbest 

piyasa ekonomisine geçerken kontrolsüz bir çözülmeyi engellemekti. Bunun için de 

kontrol edebilecekleri bir süreç sonunda demokratik sisteme geçme kararı alındı.  

Öncelikle, 35 yıl gücü elinde bulunduran Todor Jivkov, komĢu ülke 

Romanya‟da bir ay sonra Nikolay ÇavuĢesku‟nun uğradığı gibi kanlı sonla değil, 

yukarıda ayrıntılı Ģekilde aktarıldığı gibi parti içi bir saray darbesiyle koltuğundan 

indirilmiĢtir. BKP kendi kararıyla ülkenin yönetimindeki tekel olma halini sona 

erdiren Anayasa değiĢikliğini yapmıĢtır. Parti, vatandaĢlarının bir kısmıyla devlet 
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arasında onarılmaz bir güven kaybına yol açan asimilasyon politikasına son 

verildiğini açıklamıĢ ve herkese haklarının iade edileceği sözünü vermiĢtir. BKP 

muhalif grupların yasal siyasal yapılar haline gelebilmesinin yolunu açan kanunları 

da çıkarmıĢtır. BKP, totaliter uygulamaları reddederken, Avrupa tipi bir sosyalist 

parti haline dönüĢmek için iyi eğitimli yeni yüzlere, partinin yetkili organlarında 

görev vermiĢtir. Bulgaristan‟da sistem karĢıtı örgüt ve güçlerle mücadele için 

kurulmuĢ olan ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 6. Dairesi yani Gizli Polis Servisi 

kapatılmıĢtır.
179

 Askeri istihbarat savunma bakanlığına, dıĢ istihbarat ise doğrudan 

cumhurbaĢkanına bağlanmıĢtır. Eski dönemde BKP ile ordu birbirine sıkı bir Ģekilde 

bağlıyken, yeni dönemde BKP ordu ile partinin bağlarını kesme kararı almıĢ ve 

askerlerin siyasetin dıĢında kalması için yeni kurallar koymuĢtur. Askeri üniformayla 

toplumsal olaylara katılmak ya da kıĢlada siyaset yapmak yasaklanmıĢtır. Siyaset 

yapacakların ordudan ayrılması istenmiĢ, bunun üzerine 1991-94 yılları arasında 6 

bin subay görevinden istifa etmiĢtir. 

BKP liderleri, totaliter-sosyalist Bulgaristan‟a baĢından bu yana rejim 

muhalifi olan ve ülke dıĢında bulunan yapıları Yuvarlak Masa‟ya davet edip en geniĢ 

katılımı sağlamayı da değerlendirmiĢtri. Polonya‟da olduğu gibi rejime en büyük 

muhalefeti gösteren en geniĢ yapılarla Yuvarlak Masa toplantıları yapmak isteyen 

BKP liderleri önce Madrid‟te sürgün hayatı yaĢayan eski çar II. Simeon 

Saksokoburggotski çevresinde toplanan monarĢistleri davet etmeyi planlamıĢtır. 

Ancak böyle bir durumda BKP, 1946‟da kendisinin öncülük ettiği monarĢiyi kaldıran 

ve çar ailesini sürgüne gönderen referandumu inkâr edeceğini değerlendirmiĢtir. 

Böyle bir davet, bütün eski rejim muhaliflerinin Bulgaristan siyasi hayatında tekrar 
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boy göstermesine yol açacağı, bunun da sakıncalı olacağı düĢünülerek bundan 

vazgeçilmiĢtir. 

Bir diğer seçenek, Paris‟te yaĢayan eski rejim muhalifi cumhuriyetçi Tsenko 

Barev grubu olmuĢtur. Paris‟e bir delegasyon gönderildiyse de yapılan görüĢmeler 

sonucunda Barev güvenilmez bulunmuĢ ve bu seçenekten de vazgeçilmiĢtir. Diğer 

bir olasılık olarak Bulgaristan‟da uzun süredir siyasi bir mahkûm olan Ġliya Minev 

ismi üzerinde durulmuĢtur. Ancak Minev ve çevresindekilerin Bulgaristan‟ı terk 

etmek peĢinde oldukları anlaĢılınca bu seçenek de gerçekleĢmemiĢtir. Dörüncü 

seçenek olarak ise, aĢırı milliyetçi bazı grupların yeni dönemde BKP‟ye karĢı 

muhalefet olarak konumlandırması düĢüncesi olmuĢtur. Ancak söylemleri gerçeklik 

dıĢına taĢan aĢırı milliyetçi grupların, kamuoyu nazarında itibarlarının çok düĢük 

olması nedeniyle muhalefet olarak konumlandırmaları seçeneğinden de 

vazgeçilmiĢtir.
180

  

Sayılan seçeneklerden planladıkları muhalefeti oluĢturamayacaklarına ikna 

olan BKP yönetimi ülke içinde bir süredir faal olan ve baĢta baĢkent Sofya olmak 

üzere çeĢitli kentlerde kesintisiz gösteriler yapan yeni muhalif gruplarla masaya 

oturmaya karar vermiĢtir. Çoğunluğu entelektüeller tarafından kurulan ve yine çoğu 

örgütlü olmayan söz konusu muhalif gruplar arasında, anti-faĢistlerden sosyal 

demokratlara, çevreci gruplardan, sağcı partilere kadar, hatta komünist partiden 

ayrılarak yeni bir örgütle yola çıkanlar gibi her türlü oluĢum yer almıĢtır. Böylece 

BKP ülkeyi demokratik düzene evirirken muhatap olacağı siyasi gücü de formüle 

etmiĢtir.  
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Bulgaristan‟ın demokratik dönemdeki ilk seçilmiĢ cumhurbaĢkanı olacak olan 

Jelyu Jelev‟in oluĢumuna öncülük ettiği Demokratik Güçler Birliği DGB (Sıyuz na 

Demokratiçnite Sili) 7 Aralık 1989‟da kuruldu. DGB‟de 8 bağımsız örgüt ve 

birlikten baĢka Bulgar Tarım Ulusal Birliği ile Bulgar Sosyal Demokrat Partisi de yer 

almıĢtır.
181

 Bu dönemde ayrıca, Radikal Demokrat Parti, YeĢiller Partisi, Yeni Sosyal 

Demokrat Parti, Alternatif Sosyalist Parti, Bulgar Halk Partisi, Yeni Demokrasi, 

Bulgar Ulusal Birliği, Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu, Emek Konfederasyonu 

“DayanıĢma” gibi yüze yakın parti ve örgüt Bulgaristan siyasi hayatına katılmıĢtır. 

Her ne kadar DGB bileĢenleri daha önce Yuvarlak Masa toplantıları için 

çağrıda bulunmuĢsa da, hala kontrolü elinde bulunduran BKP‟nin geçiĢ dönemini de 

kontrol ettiğini gösteren iĢaretlerden biri de Yuvarlak Masa toplantılarını 

düzenlemesi ve yönetmesi olmuĢtur. Ocak 1990‟da baĢlayan ve birçok temel 

reformun biçimlendiği Yuvarlak Masa toplantıları, Macaristan örneğindeki gibi 

geliĢmemiĢtir. Macaristan‟da önce muhalif gruplar bir araya gelerek kendi aralarında 

yapılmasını istedikleri reformlar konusunda anlaĢmaya varmıĢ ve ondan sonra iktidar 

partisiyle masaya oturmuĢtu. Bulgaristan örneğinde ise Yuvarlak Masa 

toplantılarında hangi muhalif grupların temsil edileceğinden, görüĢülecek konuları 

belirlenmesine ve toplantıların koordinasyonuna kadar her Ģey BKP kontrolünde 

yürütülmüĢtür. Yuvarlak Masa toplantılarının baĢkanlığını yapan da BKP‟nin güçlü 

isimlerinden Andrey Lukanov olmuĢtur. Yuvarlak Masa toplantılarının baĢladığı 

tarihlerde BKP Merkez Komitesi Sekreterliği‟ne Aleksandır Lilov getirilmiĢ, 

bununla da geçiĢ döneminin demokrasiye everileceği sürece meĢruiyet 

kazandırılması amaçlanmıĢtır. BKP, Lilov‟u partinin baĢına getirerek, gücün emin 
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ellerde olduğu ve her Ģeyin kontrol altında olduğu izlenimini yaratmak istemiĢ ve 

yapılacak reformların meĢru ve mutlaka demokratikleĢmeye sonuçlanacağı yönünde 

kamuoyunda güçlü bir iĢaret vermek istemiĢtir.
182

 BKP‟nin yeni idaresi bu yolla 

partinin değil, eski lider Jivkov‟un kötü gidiĢattan sorumlu olduğunu göstermek ve 

böylece kendini halk nezdinde aklama çabası içine de girmiĢtir. Zaten eski dönemin 

Halk Meclis‟i halen görevde olduğu için burada kontrolü elinde bulunduran BKP, 

Haziran 1990‟da çok partili siyasete geçiĢ için seçim kararı çıkarmıĢtır. Seçimin 

zamanlaması demokrasiye geçiĢ sürecinin hızının da BKP tarafından kontrol 

edildiğinin göstergelerinden birisi olmuĢtur.
183

   

Aralık ayında devlet karĢıtı propaganda yapmayı ve muhalif gruplar 

oluĢturmayı cezalandıran maddeleri yürürlükten kaldırarak cezaevinde yatan siyasi 

mahkûmlar arasında bulunan 50 kadar Türk 22 Aralık 1989 günü serbest 

bırakılmıĢtır. Serbest bırakılanların biri de Ahmet Doğan olmuĢtur.
184

 Bu arada 

Müslüman Türk azınlığın yaĢadıkları yerlerde ve baĢkent Sofya‟da aralıksız süren 

gösterileri sonucunda hükümet 29 Aralık‟ta, isimleri zorla değiĢtirilenlerin adlarını 

geri alabileceğini, serbestçe kendi dillerini konuĢabileceğini ve yasaklanan adetlerini 

ve ibadetlerini yerine getirebileceğini de açıklamıĢtır. Karar baĢkent Sofya‟daki Halk 

Meclisi çevresinde günlerdir, değiĢtirilen adların iade edilmesi için gösteri yapan 
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kalabalığa anında duyurulmuĢ, bu kararın açıklanması sırasındaki konuĢmacılardan 

biri de bir hafta önce hapisten çıkarılan Ahmet Doğan olmuĢtur.
185

  

BKP Ocak ayının baĢında Yuvarlak Masa toplantılarını baĢlatmıĢtır. Bu 

toplantılara ülkedeki muhalif gruplar ve partiler davet edilmiĢtir. Ancak 4 Ocak‟ta 

yapılan ilk Yuvarlak Masa toplantısına, Ahmet Doğan‟ın baĢında bulunduğu HÖH, 

aynı gün Sofya Ģehir mahkemesine resmi kaydını yaptırmasına rağmen davet 

edilmemiĢtir. HÖH‟ün katılımı olmaksızın yapılan toplantıdan sonra Devlet BaĢkanı 

Mladenov,  Müslüman Türk azınlığa karĢı 1984‟ten sonra uygulanan politikaların 

büyük bir hata olduğunu, bu hatanın Bulgaristan‟ı dünya ülkeleri arasında 

yalnızlaĢtırdığını belirtmiĢtir. Mladenov Bulgaristan‟ın tekrar saygınlığını 

kazanabilmesi için vatandaĢlarının anayasal haklarını tanıması gerektiğini 

söylemiĢtir.
186

 29 Aralık‟ta BKP tarafından alınan kararların destekleneceği 

anlamındaki bu açıklama Bulgar milliyetçilerin gösterilerini durdurmaya 

yetmemiĢtir. Mladenov yönetimi bu kez aralarında azınlık temsilcileri ve 

milliyetçilerin de bulunduğu grupları 8-10 Ocak tarihleri arasında parlamento 

binasında toplantıya davet etmiĢtir. “Etnik Sorunun ÇeĢitli Yönleri Üzerine Halk 

Konseyi” adı verilen forumda BKP‟nin 29 Aralık kararları onaylandı ve anayasal 

hakların referanduma gidilmeden iadesi kararlaĢtırılmıĢtır. Milliyetçilerin isteği 

doğrultusunda forumda, azınlıklardan, özerklik ve ayrılıkçılık yönünde gelebilecek 

taleplerin engellenmesi ve bu amaçla hareket eden örgüt ve grupların yasaklanması 

da karara bağlanmıĢtır. Bulgarcanın tek resmi dil olması da foruma katılanlar 

tarafından kabul edilen maddeler arasında yer almıĢtır. Bulgaristan‟ın yeni idaresi 

demokrasiye geçmeden önce en çok çekindiği azınlık konusunda bu temel ilkeleri 
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tarafların katıldığı toplantılarla sağlamaya çalıĢmıĢtır. BKP‟nin kontrolündeki Halk 

Meclisi, forumda alınan kararları 15 Ocak‟ta onaylamıĢ, onaylama kararı resmi 

gazetede yayınlanmıĢtır.
187

  Ertesi gün de Halk Meclis 1971 Anayasası‟nın 1. 

maddesinde değiĢiklik yaparak Bulgar siyasetinde BKP‟nin tekeline son vermiĢtir. 

Meclis BKP‟nin 29 Aralık kararlarını yasalaĢtırmak üzere Mart ayında 

toplanmıĢtır. Parlamentoda özellikle sert asimilasyon zamanında azınlığın zorla 

değiĢtirilen adlarının hangi yollarla iade edileceği konusu tartıĢılmıĢtır. ÇeĢitli 

önerilerin ele alındığı oturumda bazı tasarılar ise Müslüman Türk azınlığı bölmek 

için Türklerin adlarının iadesini basit bir idari iĢlemle, Pomakların adlarının iadesini 

ise mahkemeye baĢvurmak suretiyle dolambaçlı ve uzun bir yoldan yapılmasını 

öngörmüĢtür. Uzun tartıĢmalardan sonra 5 Mart‟ta “Bulgar VatandaĢlarının 

Ġsimlerine ĠliĢkin Yasa” oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Yasada adların iadesi iĢlemleri 

açısından mağdurlar arasında ayrıma gidilmemiĢtir. Ne var ki, yasa, belli bir tarihe 

kadar isimlerin iadesi için süre veriyor ve eski adını almak isteyen kiĢiye 

basitleĢtirilmiĢ olsa bile yine de mahkeme yolunu göstermiĢtir. 5 Mart 1990‟da 

alınan karar isimlerinin iadesini isteyene yılsonuna kadar süre tanımıĢtı ve ayrıca 

Bulgarcanın karakteristik özelliği olan, soyadının sonuna gelen -ov, -ev, -ova, -eva 

gibi ekleri de zorunlu kılmıĢtı.
188

  

Gelen yoğun tepki üzerine ve Haziran ayında yapılan seçimlerde 

parlamentoya giren HÖH‟ün çabaları sonucunda mahkemeye baĢvurma yöntemi 

kaldırılmıĢ, idari bir tasarrufla isimlerin iadesi benimsenmiĢtir. Ayrıca süre de 

uzatılarak 1993 yılının Ekim ayı, basitleĢtirilmiĢ yöntemle isim iadesi için son tarih 
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olarak belirlenmiĢtir. Bundan sonraki iade talepleri için mahkemelere gidilmesi 

gerekecekti. Parlamentoya giren HÖH‟ün isim kanunuyla ilgili diğer isteği olan 

soyadlarından Bulgarca eklerin kaldırılması da kabul edilen değiĢikliklerden biri 

olmuĢtur. Yetkililer 1 Mart 1991‟de isim iadesi için dilekçe verenlerin sayısını 600 

000 olarak açıklamıĢtır.
189

  

Ġsimlerinin iadesi için baĢvurmayanlar da olmuĢtur. Bunun nedenlerini 

ihmalkârlıktan çok, iĢte, okulda ve sosyal çevresinde hala devam eden ayrımcı 

muameleye maruz kalmamak, bulunduğu ortamda soyutlanmamak düĢüncesinde 

aramak gerekmektedir. Özellikle gençler arasında yaĢanan bu tedirginliğin sebepleri 

arasında iĢ bulamama kaygısı da yer almaktadır. Durum Bulgaristan‟ın demokrasiye 

geçme kararı almasından 27 yıl sonra da çok değiĢiklik göstermemiĢtir. 

Müslüman Türk azınlıkla ilgili ilk adımları bu Ģekilde atan BKP, 3 Nisan 

tarihinde Halk Meclisi‟nde lideri Petır Mladenov‟un yeni dönemin ilk 

CumhurbaĢkanı olarak seçilmesini sağlamıĢtır. Aynı gün, siyasi parti kurma hakkını 

tanıyan ve çok partili serbest seçimlerin yapılmasını düzenleyen yeni Seçim Yasası 

da kabul edilmiĢtir. BKP, üyeleri arasında yaptığı bir referandumla Bulgar Komünist 

Partisi olan adını Bulgar Sosyalist Partisi BSP (Bılgarska Sotsyalistiçeska Partiya) 

olarak değiĢtirmiĢtir. Yine aynı gün parlamento ilk özgür genel seçimlerin 10 

Haziran 1990‟da yapılması kararını da almıĢtır.
190

 BKP‟nin çıkardığı seçim yasasıyla 

10-17 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan‟ın totaliter-sosyalist dönemden sonraki 

ilk serbest seçimleri yapılmıĢtır. Ġki turlu seçim sonucunda BSP oyların % 42‟sini 

alarak 400 sandalyeli mecliste 211 milletvekilliği kazanmıĢ, büyük umutlara 
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bağlanan DGB ise oyların %38‟ini alarak 144 milletvekilinde kalmıĢtır. HÖH bu ilk 

serbest seçimde 23 milletvekili ile Halk Meclisi‟ne girmiĢtir.  

Eski BKP yeni BSP‟nin seçim baĢarısında rol oynayan etmenleri Nurcan 

Özgür Ģöyle sıralamaktadır: Birincisi BKP döneminde çıkarılan ve barajlı karma 

seçim sistemi olarak belirlenen seçim yasası sayesinde zaten en örgütlü siyasi yapı 

olan BSP, oyların, yeni kurulan ve sayıca çok olan partilerin arasında dağılmasını 

önlemiĢ, büyük partilerde toplanmasını sağlamıĢtır. Ġkinci olarak, BSP yine yaygın 

örgütlenmesi sayesinde daha önce kontrolüne aldığı milliyetçi hareketleri seçim 

propagandasında sonuna kadar kullanmıĢtır. BSP, desteklediği “Milli Çıkarları 

Koruma Komitesi” sayesinde, Bulgar çıkarlarının, “bölücü Türklere” ve “terörist 

HÖH‟e” karĢı tek koruyucusu olduğu propagandasını yürütmüĢtür. BSP‟nin seçimde 

baĢarılı olmasının diğer bir nedeni de, ekonomik çöküntü ve bunun yol açtığı sosyal 

bunalımın halkta yarattığı korku ve eski günlere dönüĢ isteğinin güçlenmiĢ olması 

gösterilebilir.
191

  

BKP‟nin 22 Aralık‟ta hapisten çıkardığı Ahmet Doğan bir hafta sonra 

Sofya‟da meclis önünde eylem yapan azınlık üyelerine isimlerinin geri verileceği 

açıklamasını yapanlar arasında yer almıĢtır. Bundan 6 gün sonra yani 4 Ocak‟ta da 

HÖH bir muhalif grup olarak tescil edilmiĢtir. Aradan dört ay geçmeden Nisan 

ayında HÖH, siyasi parti olarak faaliyet göstermek üzere Sofya ġehir Mahkemesi‟ne 

kayıt baĢvurusu yapmıĢtır. Bu zamana kadar “Bulgaristan‟da Türklerin ve 

Müslümanların Hak ve Özgürlükler Hareketi” adı altında faaliyet gösteren oluĢum 

siyasi parti olarak kaydını yaptırmak için 1990 tarihli Siyasi Partiler Yasası‟nın 

“etnik ve dinsel temelli” parti kurulmasını yasaklayan hükümlerini dikkate alarak 
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ismini Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) olarak değiĢtirmiĢtir. 26 Nisan 1990‟da 

da mahkeme tarafından siyasi parti olarak tescil edilmiĢtir.
192

   

Yukarıda da aktarıldığı gibi demokrasiye geçiĢi kontrollü bir süreç sonunda 

gerçekleĢtirmeye çalıĢan BKP liderliği, HÖH‟ün seçimlere katılmasına engel 

olmamıĢtır. Ancak Haziran 1990‟da yapılan ilk serbest seçimlerle parlamentoya 

giren 23 kiĢilik HÖH grubunun Ġsim Kanunu‟nda değiĢiklik yaptırmak için 

gösterdiği yoğun çaba olumlu sonuç verince aĢırı milliyetçi gruplar eylemlerini 

tırmandırmıĢtır. BKP‟den destek alan “Milli Çıkarları Koruma Komitesi” ülkenin 

çeĢitli yerlerinde örgütlenmiĢ ve bu örgütleri sayesinde eylemlerini aralıksız 

sürdürmüĢtür. Etnik ve dini temele dayanan parti kurmanın yasak olduğunu ancak 

HÖH‟ün böyle bir parti olduğu halde meclise girdiğini söyleyerek baĢlatılan 

eylemler özellikle Türk ve Bulgar nüfusun karıĢık olarak yaĢadığı bölgelerde 

yoğunlaĢmıĢtır. Kitlesel gösteriler düzenlemek, genel greve gitmek, HÖH binalarına 

saldırmak gibi eylemlerin en uç noktası Razgrad Ģehrinde yaĢanmıĢtır. “Razgrad 

Milli Çıkarları Koruma Komitesi” taraftarları 22 Kasım‟da parlamentonun “Türk 

yandaĢı ihanet politikasını” protesto ettiklerini söyleyerek “Razgrad Bulgar 

Cumhuryeti”ni kurduklarını açıklamıĢtır.
193

  

1.2. Demokrasiye GeçiĢ Sürecinin Ġlk Serbest Seçimleri ve Yeni Anayasa 

Bulgaristan Haziran 1990‟da yapılan ilk serbest seçimlerle aradığı huzuru 

bulamamıĢtır. Sosyal yapıdaki bozulma, siyasette kararsız ve aĢırı tutumlar gösteren 

çok sayıda siyasi oluĢumun ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Hala etkin olan 

nomenklaturanın geçiĢ dönemini kendi kontrolü altında tutma çabaları sürecin doğal 
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akıĢında ilerlemesini engellemiĢtir. O güne kadar ülkeyi yöneten BKP bütünlüğünü 

korurken, son iki yılda ortaya çıkan ve muhalefet cephesinde yer alan parti, grup ve 

diğer oluĢumlar bir araya gelme sorunu yaĢamıĢ, ortak örgütler kurduklarında da 

uyum sorunları baĢ göstermiĢtir. Bu durum muhalefetin bütünsel bir yapı olarak 

siyaset sahnesinde yer almasını engellemiĢ, istikrarlı bir tutum sergilemesine de 

olanak bırakmamıĢtır.  

Bulgaristan‟da, Moskova‟nın etkisinden kurtulan diğer Doğu Bloku üyesi 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi merkez sol ile merkez sağ partileri arasında 

Ģekillenen ve dengeyi bu ikisi arasında arayan parlamento yapısı hızlı bir Ģekilde 

oluĢturulamamıĢtır. Özellikle aĢırı milliyetçi gruplar ve onların harekete geçirdiği 

kitlelerin baskısıyla BSP de DGB de milliyetçi söylemden kurtulamamıĢ, ortaya 

çıkan HÖH de bütün yıldırımları üzerine çekmiĢtir. Özellikle muhalif siyasi partilerin 

uyumsuz ve radikal tutumları, BSP‟nin de 45 yıllık iktidar alıĢkanlığından 

kaynaklanan psikolojiyle siyaset yapması nedeniyle, demokratik yöntemlerin geçerli 

olmaya baĢladığı ortamda parlamentonun yasa yapamaz hale gelmesine, 

hükümetlerin de iĢlevsiz kalmasına yol açmıĢtır.  

BSP hükümetinin çalıĢamaz duruma gelerek istifasını vermesinden sonra 

kurulan geçici uzmanlar hükümeti de yeni anayasayı yapmak için harekete 

geçildiğinde iĢlevini yitirmiĢtir. Ġlk serbest seçimlerle parlamentoya giren siyasi 

güçler, 1991 yılındaki yeni anayasayı yazma çalıĢmalarında çok ayrı uçlarda tutum 

alarak toplumsal uzlaĢmayı yansıtacak bir çalıĢma yapmaktan uzak kalmıĢlardır. 

Yazılan yeni anayasanın kabulüne karĢı çıkan DGB ve bazı diğer milletvekillerinin 

parlamentoyu terk ederek açlık grevine baĢlamasına rağmen 14 Mayıs 1991‟de 
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oylamaya geçilmiĢ ve Bulgaristan‟ın yeni Anayasası, BSP, YeĢiller Partisi, Bulgar 

Tarım Ulusal Birliği ve Demokrat Parti üyelerinin oylarıyla 400 sandalyeli mecliste 

309 milletvekilinin olumlu oyu ile kabul edilmiĢtir.
194

 HÖH ve DGB‟den toplam 90 

milletvekili yapılan yeni Anayasayı protesto ederek oylamaya katılmamıĢtır.  

Bulgaristan‟ın yeni Anayasasında “azınlık” kelimesine yer verilmemiĢtir. 

Bunun yerine “ana dili Bulgarca olmayan Bulgaristan vatandaĢları” ifadesi 

kullanılmıĢtır. Ancak azınlık hakları anayasanın çeĢitli maddelerinde yer alan 

ifadelerle güvence altına alınmıĢtır. Böylece Müslüman Türk azınlığın hakları 

totaliter-sosyalist dönem sonrasında anayasal düzeyde korunmuĢtur.  

Ancak yeni Anayasanın kabul edilmesi de ülkeye beklediği huzur ve istikrarı 

getirememiĢtir. BSP kendisine yönelen tepkileri azaltmak ve ülkenin giderek 

kötüleĢen iktisadi durumunu geniĢ katılımlı bir toplumsal mutabakat hükümetiyle 

aĢmak için DGB‟ye götürdüğü koalisyon önerisi DGB tarafından siyasi 

mülahazalarla reddedilirken, Temmuz ayında bu kez cumhurbaĢkanlığı krizi patlak 

vermiĢtir. Jivkov‟un yerine geçen Petır Mladenov‟un, 1989 yılı Aralık ayında meclis 

çevresinde gösteri yapan öğrencilerin dağıtılması için tankların devreye sokulmasını 

istediğini gösteren bir video kaydı ortaya çıkmıĢtır. Kamuoyunda büyük tepkiye yol 

açan bu görüntüler üzerine Mladenov 6 Temmuz‟da istifa etmiĢtir. BSP devlet 

baĢkanlığı koltuğuna yine kendi adayını getirmek istediyse de parlamentoda aradığı 

çoğunluğu bulamayınca muhalefetteki DGB‟nin adayı Jelyu Jelev‟i desteklemek 

zorunda kalmıĢtır.  
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Yeni Anayasası 90 milletvekilinin katılmadığı oturumla kabul eden ve 

ardından da yeni bir cumhurbaĢkanı seçen Bulgar parlamentosu erken genel seçime 

gitme kararı alarak dağılmıĢtır.
195

 

13 Ekim 1991‟de yapılan genel seçimlerde uygulanan % 4 seçim barajı ve 

kullanılan seçim sistemi yine iki büyük parti yaratma amacını gütmesine rağmen 

bunda baĢarılı olamamıĢtır. Bu kez 240 sandalyeli parlamento için yarıĢan partilerden 

DGB oyların % 34‟ünü alarak 110 milletvekilliği kazanırken, onu takip eden 

BSP‟nin 106 milletvekili yeni parlamentoya girmiĢ, kullanılan oyların % 7,5‟ini alan 

HÖH ise 24 milletvekiliyle bir önceki mecliste aldığı sandalye sayısını bir 

artırmıĢtır.
196

 

Bulgaristan‟da 13 Ekim 1991‟deki seçim demokratik döneme geçildikten 

sonra yapılan ilk serbest seçim olarak kayıtlara geçmiĢtir. Seçimlerden sonra oluĢan 

parlamento, tepkiler üzerine tüm resmi binalardaki komünizmle ilgili her türlü 

iĢaretin kaldırılması kararını almıĢtır. Kasım ayında da parlamento, ülkenin 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti olan adını Bulgaristan Cumhuriyeti olarak değiĢtirilip 

bayrağının da komünizmle ilgili sembollerden arındırılmasına karar vermiĢtir. 

Bulgaristan Doğu Bloku‟ndan ayrılan diğer sosyalist ülkeler gibi Avroatlantik 

ittifakına katılmayı stratejik hedef olarak belirleyip bu hedefe yönelik adımlar 

atmaya baĢlamıĢtır. 1992‟de Avrupa Konseyi‟ne üye olan Bulgaristan 1994‟te de 

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟ni onaylamıĢ, ertesi yıl Avrupa Birliği‟ne tam 

üyelik baĢvurusu yapan Sofya, 1998‟de de Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‟nin 
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zorunlu yargı yetkisini tanımıĢtır. Bulgaristan ayrıca, 1997 yılında imzaladığı Avrupa 

Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına ĠliĢkin Çerçeve SözleĢmesi‟ni 1999‟da 

yürürlüğe koymuĢtur. Böylece azınlık hakları uluslararası düzeyde de güvence altına 

alınmıĢtır. Müslüman Türk azınlığın yeni dönemde adlarını geri alma, kendi dilini 

her yerde konuĢabilme, özgürce ibadet edebilme, gelenek ve kültürünü yaĢatıp 

geliĢtirmesine olanak sağlayacak faaliyetlerde bulunabilme haklarında önemli 

ilerlemeler kaydedilirken devlet okullarında Türkçe dersi konusunda ise uzun bir 

mücadele verilmiĢtir. Bu mücadelede azınlığın hala istediği yere gelemediği tespiti 

yapılabilir. 2004 yılında Kuzey Atlantik Ġttifakı (NATO)‟da tam üyeliğe kabul edilen 

Bulgaristan‟ın savunma konusundaki endiĢeleri azalırken, 2007 yılında gerçekleĢen 

Avrupa Birliği (AB) üyeliği de ülkenin ekonomik kalkınması ve istikrarı için atılan 

adımlardan en önemlisidir. 

2. HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETĠ’NĠN KURULUġU VE GELĠġĠMĠ 

2.1. Azınlığın DireniĢi ve HÖH’ü Doğuran Süreç 

HÖH‟ün kurulmasına da ortam sağlayan geliĢmeler, azınlığın zorla isim 

değiĢtirme uygulaması olarak bilinen sert asimilasyona karĢı örgütlü olmayan 

direniĢi olmuĢtur. BKP‟nin amacı, “Yeniden DoğuĢ” veya “Soya DönüĢ” adını 

verdiği son asimilasyon giriĢimiyle sadece Müslüman Türk azınlık üyelerinin ismini 

değiĢtirmek olmamıĢtır, azınlığı, çoğunluk durumundaki Bulgarlardan ayıran her Ģeyi 

ortadan kaldırmaya çalıĢmıĢtır. En baĢta ana dillerini evde dahi kullanmayı 

yasaklamayla baĢlayan sert asimilasyon giriĢiminde, Müslüman ve Türk kültürüne ait 

ne varsa her Ģey ya değiĢtirilmiĢ ya da yasaklanmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle, totaliter 
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yönetim azınlık üyelerinin doğumdan ölüme bütün kayıtlarını ve yaĢamı boyunca 

edinip sürdürdüğü kimliğini silmeyi amaçlamıĢtır.  

Azınlığın erkek çocuklarını sünnet ettirmeleri, dini bayramları kutlamaları, 

camiye gitmeleri, cenazelerini Ġslami usulde defnetmeleri, geleneksel düğünlerini 

yapmaları, düğünlerde geleneksel danslarını oynamaları, geleneksel kıyafetlerini 

giymeleri, Türkçe yayın yapan radyo istasyonlarını dinlemelerini, Türkçe Ģarkılar 

içeren kaset çalmalarını, kısacası Türklükle ve Müslümanlıkla ilgili ne varsa hepsini 

ya yasaklamıĢ ya da değiĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Ancak yasakları takip edip, cezalar 

vermek bir süreç gerektirirken, isim değiĢtirmek Bulgar idaresinin en çok önem 

verdiği uygulama olmuĢtur. DireniĢle karĢılaĢma olasılığı ve karĢı çıkıĢları önceden 

bastırabilmek için milis, polis ve askeri güçleri de seferber eden BKP‟nin bu 

oldubittisine bireysel olarak karĢı çıkanlar da, birçok yerde toplu olarak direnenler de 

olmuĢtur.  

Ġlk kitlesel direniĢ Kırcaali bölgesindeki Sütkesi (Mleçino) köyünde 

yaĢanmıĢtır. 24 Aralık 1984‟te Sütkesi köyünde toplanan yüzlerce kiĢi asimilasyona 

karĢı seslerini yükseltmiĢ, gösteri güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılmıĢtır. 

Ġkinci toplu direniĢ hareketi 2 gün sonra yani 26 Aralık‟ta yine aynı bölgedeki Killi 

(Benkovski) köyünde yaĢanmıĢtır. Çevre köylerden de gelenlerin katılımıyla birkaç 

bin kiĢiyi bulan kalabalık protesto gösterisi baĢlatmıĢ, güvenlik güçleri kalabalığı 

dağıtmak için ateĢ açtı olay sırasında aralarında 18 aylık Türkan bebeğin de 

bulunduğu üç Türk öldürülmüĢtür.
197

 Bir gün sonra bu kez yine Kırcaali 

yakınlarındaki Mestanlı (Momçilgrad) kasabasında Türkler asimilasyona karĢı 

gösteri yapılmıĢtır. Ġki gün süren gösterilerde Bulgar güvenlik güçlerinin ateĢi sonucu 
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2 Türk hayatını kaybetmiĢ çok sayıda kiĢi de yaralanmıĢtır. Aralık 1984 ile Ocak 

1985 tarihleri arasında Kırcaali bölgesinde azınlık üyelerinin asimilasyona direniĢ 

gösterileri devam etmiĢtir. Bu olaylarda 30‟u azınlık üyelerinden olmak üzere toplam 

40 kiĢinin öldürüldüğü tespit edilmiĢtir.
198

 Bazı kaynaklara göre Kırcaali bölgesinde 

bu sıralarda 10 binden fazla kiĢinin katıldığı 11 protesto yürüyüĢü yapıldığını 

kaydetmektedir.
199

 

Türklerin yoğun olarak yaĢadığı Kırcaali bölgesinden sonra BKP yönetimi 

sert asimilasyon tedbirleriyle ülkenin kuzeydoğusundaki diğer Türk yoğun bölgeye 

geçmiĢtir. Buradaki asimilasyona karĢı en sert direniĢ ise nüfusunun büyük 

çoğunluğunu Türklerin oluĢturduğu Yablanovo kasabasında yaĢanmıĢtır. Henüz 

Bulgar güvenlik güçleri kasabaya ulaĢmadan çevre köylerden gelen Türklerin de 

katılımıyla binlerce kiĢi kasabanın çevresine barikatlar kurarak direniĢ baĢlatmıĢtır. 

18 Ocak‟ta baĢlayan direniĢi 3 gün boyunca kıramayan güvenlik güçleri dördüncü 

gün tanklar eĢliğinde kasabaya girmiĢtir. Çıkan çatıĢmalarda 34 kiĢinin öldürüldüğü, 

30 kiĢinin de yaralandığı belirtilmiĢtir.
200

 BKP yönetimi zorla isim değiĢtirme 

uygulamasını kuzeydoğu Bulgaristan‟daki azınlık üzerinde uygulamaya geçmeden 

önce olası bir direniĢi kırmak için daha geniĢ önlemler de almıĢtır. BaĢlıca önlemler, 

Müslüman Türk azınlık üyelerinden askerliğini yapmıĢ olanları seferberlik 

bahanesiyle askeri kamplarda toplamak Ģeklinde olmuĢtur. Ġsim değiĢtirmeye 

direnenleri hapsetmek, önder olabilecek nitelikte gördükleri kiĢileri Belene‟deki 

kampa göndermek, direnen kiĢileri tek baĢına ya da aileleriyle birlikte Türklerin 

bulunmadığı yerlere sürgüne göndermek de bu önlemler arasında sayılabilir. Bulgar 
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güvenlik güçlerinin direnenlere karĢı uyguladığı Ģiddetin bir amacı da azınlığın diğer 

üyelerini korkutmak olmuĢtur. 

2.2. Bulgaristan’da Türk Milli KurtuluĢ Hareketi’nin Ortaya Çıkması  

Daha sonra Hak ve Özgürlükler Hareketi‟ne dönüĢerek Bulgaristan 

siyasetinde azınlık hakları için etkili olacak olan Bulgaristan‟da Türk Milli KurtuluĢ 

Hareketi (BTMKH) adıyla 1985 yılında doğmuĢtur. Ancak yasadıĢı olarak kurulan 

azınlık örgütlerinden ilki de değildir.  

Bulgar iç istihbarat örgütünün raporlarına göre zorla isim değiĢtirme ya da 

resmi adıyla “Yeniden DoğuĢ” uygulamasına geçildikten sonra azınlık üyeleri pasif 

ya da aktif direniĢ eylemleri baĢlatmıĢlardır. Pasif direniĢ, yasaklanan Ģeyleri yapmak 

Ģeklinde, yani ısrarla Türkçe konuĢmak ve yasaklanan örf adetleri günlük hayatta 

devam ettirmek biçiminde olurken, aktif direniĢ ise asimilasyona karĢı protesto 

gösterileri düzenlemek olmuĢtur. Söz konusu dönemdeki Bulgar istihbarat 

kaynaklarının raporlarına bakılırsa azınlık mensupları, 42 örgüt, grup ya da dernek 

kurarak azınlığı örgütlemeye çalıĢmıĢlardır. Ġlk kurulanlar arasında Avni Veliev‟in 

“Bulgaristan Türklerinin Lenin Komünist Partisi“ ile Mestanlı‟daki (Momçilgrad) 

gösterileri hazırlayan Osman Salihoğlu‟nun derneği bulunmaktadır. Muhammet 

Hüseyinov (UzunkıĢ) Ocak 1985‟te “Uzun KıĢ Derneği”ni kurmuĢtur. Bu dernek de 

sert asimilasyona maruz kalan Türklerden Muhammet Hüseyinov direniĢ sırasında 

ilk öldürmelerin yaĢandığı Killi köyünde doğmuĢtur.
201

 Mart 1985‟te yine Killi 

merkezli Benkovski Grubu adı altında bir direniĢ örgütü kayıtlara geçmiĢtir. Kırcaali 
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bölgesindeki bu iki derneğin faaliyetleri 1986 yılında kurucu ve üyelerinin 

tutuklanmasıyla sona ermiĢtir. 

Kuzeydoğu Bulgaristan‟da ilk kurulan direniĢ örgütleri ise “Türk KurtuluĢ 

Hareketi” ve “Kuzeydoğu Bulgaristan Müslüman Türklerinin DayanıĢma Derneği” 

adlarını taĢımaktadır. Ġstihbarat raporlarına göre bu iki oluĢumun baĢında Torlak 

(Hlebarovo) köyünden iki kardeĢ bulunmaktadır. Türk adları belirtilmeyen bu iki 

kardeĢ değiĢtirilmiĢ isimleriyle Huban Asenov Ġliev ile Andon Asenov Ġliev‟dir. 

Raporlara göre 1 Mayıs‟ta direniĢ için bölge çapında bildiri dağıtan söz konusu iki 

örgüt Mayıs 1985‟ten önce kurulmuĢtur ve kuzeydoğu bölgesinin ilk Türk direniĢ 

örgütleri olarak kayda geçmiĢlerdir. 1987 yılı sonuna kadar faaliyet gösteren bu iki 

örgüt Bulgaristan‟ın bu bölgesinde asimilasyona karĢı direniĢ için kurulan diğer 

örgütlere de örnek teĢkil etmiĢlerdir. Çünkü bu örgütlerin yapısına bakıldığında, bir 

baĢkan, baĢkan yardımcısı, yazı iĢleri sorumlusu, kasiyeri ve bölge sorumluları 

Ģeklinde örgütlendiği görülmüĢtür. Asimilasyona karĢı direniĢi örgütlemek, direniĢ 

nedeniyle gözaltına alınan, tutuklanan, sürgüne gönderilen, mahkemeye çıkarılan 

Türklerin kayıtlarını toplayan Türk KurtuluĢ Hareketi ve Kuzeydoğu Bulgaristan 

Müslüman Türklerinin DayanıĢma Derneği bunları Batı Avrupa ülkelerindeki insan 

hakları kuruluĢları ve medyaya ulaĢtırmaya çalıĢmıĢlardır. Ġki örgütün Bulgaristan 

çapında bildiri dağıtmasına rağmen yoğunlukla Razgrad, ġumnu (ġumen) ve Rusçuk 

(Ruse) faaliyet gösterdikleri tespiti yapılmıĢtır.
202

 Bunlardan baĢka kuzeydoğu 

Bulgaristan‟da yine 1985 yılı içinde “Türk KurtuluĢ Birliği” ve “Türk KurtuluĢ 

Örgütü” adında baĢka örgütler de kurulmuĢ bunlar da azınlık üyelerini iĢ yavaĢlatma, 
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iĢ bırakma, kamusal alanda Türkçe konuĢmak gibi çeĢitli sivil itaatsizlik eylemleri 

yapmaya çağırmıĢlardır. 

Sert asimilasyonun güvenlik güçleri eĢliğinde silah zoruyla uygulanmasına 

baĢlanan her bölgede azınlığın direniĢe geçtiği ve bu direniĢi örgütlemek için çeĢitli 

yapılanmalara gittiği görülmüĢtür. Varna ve Tolbuhin
203

 (Dobriç) bölgesinde de 

yoğun olarak bulunan azınlık üyeleri direniĢ için örgütlenme yoluna gitmiĢlerdir. 

Haziran 1985‟te, “Türk Milli Partisi” veya “Bulgaristan Türklerinin KurtuluĢ Partisi” 

adını kullanan örgüt, öğretmen Necmettin Hak‟ın baĢkanlığında kurulmuĢtur. 

Necmettin Hak‟la birlikte bir örgüt kurma fikrini ilk konuĢan ve bu konuda harekete 

geçen Zahit Öztürk, BTMKH‟nin kuruluĢuyla ilgili anlatımında her Ģeyin 

Tolbuhin‟de baĢladığını iki kiĢi olarak vardıkları örgüt kurma kararına çevrelerinden 

güvendikleri bazı Türklerin de katıldığını vurgulamıĢtır. Bazı üyeleri Kırcaali‟den 

olan bu grup, örgütü, ancak dörtte bir oranında Türk nüfusa sahip küçük bir Ģehir 

olan Tolbuhin yerine, bütün Bulgaristan‟a ulaĢmalarını sağlayacak Sofya, Filibe 

(Plovdiv) ya da Varna‟da faaliyete geçirme kararı alır. Aynı zamanda örgüte 

“okumuĢ birini” alma ihtiyacı hissettiklerini de anlatan Zahit Öztürk kayınpederinin 

uzaktan akrabası olan ve Sofya Üniversitesi‟nde öğretim üyeliği yapan Ahmet 

Doğan‟a öneri götürme kararı aldıklarını da aktarmıĢtır. Necmettin Hak‟la birlikte 

Eylül 1985‟te Sofya‟ya gidip Ahmet Doğan‟ı bulduklarını anlatan Zahit Öztürk, 

Doğan‟ı örgüte katılmaya çağırır. “…Kendisine örgüte katılma teklifini Necmettin 

Hak iletti ve Ahmet Doğan da hemen kabul etti. Ahmet Doğan, Hareketin 
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uluslararası normlara uygun bir program ve tüzüğü olması gerektiğini ve ayrıntılı 

çalışmalar için Dobriç’e “akraba” ziyaretine geleceğini söyledi…”
204

 

HÖH‟ten milletvekilliği de yapan Ġbrahim Tatarlı‟ya göre ise BTMKH 1985 

yılında Ahmet Doğan baĢkanlığında kurulmuĢtur. Doğan ise Mart 1990‟da verdiği 

bir söyleĢide “…Hareket, Bulgaristan Türk ve Müslümanlarının hareketi idi. 

60’larda, 72-73’lerde Batı Rodoplarda ve 84-85 yıllarında bütün Bulgaristan’da 

yaygınlaşan zorla isimleri değiştirme kampanyası böyle bir örgüt için zemin 

oluşturmuştur…” demiĢtir.
205

 

 “Doğan‟ın Dosyası” adıyla Ahmet Doğan hakkında belgelere dayalı bir kitap 

yayınlayan gazeteci Toma Bikov‟a göre, Bulgar iç istihbarat teĢkilatına çalıĢan 

Ahmet Doğan, örgütün kurucularından iki kiĢinin yardımıyla Necmettin Hak‟la 

tanıĢıp örgüt programını görmüĢtür. Bikov‟a göre, Doğan kısa bir süre sonra 

örgütteki bazı kiĢilerin yardımını alarak baĢkan durumundaki Necmettin Hak‟ı devre 

dıĢı bırakıp yerine geçmiĢ ve örgütün adını da programını da değiĢtirmiĢtir. Ahmet 

Doğan‟ın, adını Bulgaristan Türk Milli KurtuluĢ Hareketi olarak değiĢtirdiği örgütün 

idaresini ele alma tarihi ise 8 Aralık 1985‟tir.
206

  

Daha sonra partileĢerek Hak ve Özgürlükler Hareketi‟ne dönüĢecek olan 

BTMKH‟nin kuruluĢuyla ilgili baĢka kaynaklarda bazı farklı bilgiler de 

verilmektedir. “Gölgede ve Aydınlıkta-HÖH” kitabının yazarı Paunka Goçeva ile 

Bulgar iç istihbarat teĢkilatında uzun süre çalıĢtıktan sonra “TürkleĢtirme” kitabını 

yazan Bonço Asenov da, BTMKH‟nin kuruluĢuyla ilgili bilgiler aktarmıĢlardır. Bu 
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kitaplarda yazılanlara göre Mart 1985‟te, önce BTMKH‟nin programı oluĢturulmaya 

baĢlanmıĢ, Nisan-Mayıs aylarında çeĢitli illerde örgütlenmeye gidilmiĢ, Temmuz 

ayında yapılan seçimde de örgütün baĢına Bulgaristan Bilimler Akademisi üyesi 

felsefe alanında doktorası olan Ahmet Doğan getirilmiĢtir. Aynı ay içinde örgütün ilk 

bildirisi “Bulgaristan Türkleri Deklarasyonu” adıyla hazırlanarak azınlıkların 

yaĢadığı yerleĢim yerlerinde dağıtılmıĢtır. Bu kaynaklara göre, 8 Aralık 1985‟te 

BTMKH üyeleri Varna‟da toplanmıĢ ve örgütün adının “Bulgaristan Türk Milli 

KurtuluĢ Hareketi” olmasına karar verilmiĢtir.
207

 Ocak 1986‟da Ahmet Doğan 

tarafından hazırlanan örgüt programında “silahsız savaĢ” çağrısı yapılmıĢ ve bildiri 

haline getirilerek 29 Mart‟ta bölgelere dağıtılmıĢtır.
208

 31 Mayıs 1986‟da ise örgütün 

ikinci ve son bildiri dağıtımı yapılmıĢ ve bu bildiride Türklerden Varna ve 

Tolbuhin‟de 8 Haziran‟da yapılacak yerel seçimlerin boykot edilmesi istenmiĢtir.
209

 

Haziran ayı baĢında Ahmet Doğan da dahil BTMKH‟nın önde gelen isimleri 

tutuklanmıĢ ve yargılanmaya baĢlamıĢlardır.  

Daha önce adlarını saydığımız azınlığın direniĢ örgütlerinin Ahmet Doğan ve 

Necmettin Hak‟ın yargılandığı davalarda yer almamaları ve baĢka davalarda 

yargılanmaları bu örgütlerin BTMKH‟dan farklı ve önce kurulduğunu 

göstermektedir.
210

 Hatta Zeynep Zafer‟e göre özellikle 1985‟te 1 Mayıs Bayramı 

kutlamalarını boykot etme çağrısı yapan bildirileri dağıtan Türk KurtuluĢ Hareketi ve 

Kuzeydoğu Bulgaristan Müslüman Türklerinin DayanıĢma Derneği‟nin faaliyetleri 

BTMKH‟ya örnek olmuĢtur. Zafer‟e göre, 1989 yılındaki zorunlu göçle Türkiye‟ye 

giden birçok direniĢ örgütü öncüsünün faaliyetleri ve direniĢe yaptığı katkılar, daha 
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sonra BTMKH ve onun devamı olan HÖH tarafından sahiplenilmiĢtir. Yazara göre, 

diğer direniĢ örgütlerinin mücadeleleri maksatlı olarak unutturulmuĢ ve ülke 

çapındaki bütün mücadeleyi tek baĢına Ahmet Doğan liderliğindeki BTMKH‟nin 

örgütlediği izlenimi yaratılmıĢtır.
211

 “Ġnsan Hakları Demokratik Birliği” adlı derneği 

kuran Mustafa Ömer de Ahmet Doğan‟ın, Mayıs Eylemlerini, kendilerinin zorunlu 

göçle Türkiye‟ye gittiği sırada sahiplendiğini belirtmiĢtir.
212

 

Müslüman Türk direniĢ örgütlerinin eylemleri 1985-87 yıllarında yapılan 

operasyonlar ve tutuklamalarla sekteye uğramıĢtır. Ancak azınlık üyelerinin 

1987‟den sonra mücadelesinin yoğunlaĢtığı ve daha bilinçli bir hal aldığı tespiti de 

yapılabilir. Özellikle günlük hayatta asimilasyon politikasının getirdiği yasaklara 

uymamak ve baskıları Batı medyasına yansıtma çabaları Bulgar istihbarat 

kaynaklarının raporlarında yer almıĢtır. 1988 yılı özellikle azınlığın yasal düzlemdeki 

direniĢ mücadelesi açısından önemli bir yıl olarak öne çıkmaktadır. SSCB‟de Mihail 

Gorbaçov‟un baĢlattığı açıklık ve yeniden yapılanma politikaları çerçevesinde Doğu 

Bloku‟nda çok sesliliğe yönelik hareketlilik artarken, uyguladığı sert asimilasyon 

politikası nedeniyle ve Türkiye‟nin de baĢlattığı giriĢimler sonucu BKP yönetimi 

uluslararası alanda yalnızlaĢmıĢ ve gönülsüzce de olsa açıklık politikalarına uymaya 

baĢlamıĢtır. Bu çerçevede daha önce söz konusu olmayan, bağımsız sivil toplum 

örgütleri kurulmasına izin vermek durumunda kalan BKP yönetimi bu örgütlenmeleri 

baskı altında tutmaya çalıĢmasına rağmen baĢarılı olamamıĢtır.  
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2.3. Azınlığın Kaderini DeğiĢtiren Mayıs Eylemleri 

16 Ocak 1988‟de Bulgaristan‟da ilk kez “Bağımsız Ġnsan Haklarını Koruma 

Derneği” (BĠHKD) kurulmuĢtur.
213

 Göreceli serbestlikten yararlanan bir grup Bulgar 

aydını tarafından kurulan derneğin amacı, Bulgaristan‟da yaĢayan herkesin totaliter 

idareye karĢı haklarını korumak olarak açıklanıĢtır. Derneğin programındaki bir 

maddede ise, ülkede yaĢayan azınlıkların yaralarının sarılması yönünde çalıĢma 

yapılacağı belirtilmiĢtir. Dernek ayrıca bünyesine Türklerden de üye almıĢtır. Bu 

kiĢiler, Batı medya kaynaklarıyla kurdukları bağlantılarda Bulgaristan‟daki 

asimilasyon uygulamasının ulaĢtığı boyutları anlatarak asimilasyona karĢı 

mücadelenin ikinci aĢamasında azınlığın sesinin duyurulması açısından çok faydalı 

olmuĢlardır. Ülke içinde sürgüne gönderilmiĢ 5 Türkten oluĢan bu öncü grup daha 

sonra BĠHKD‟nin Türk Ģubesini hayata geçirmiĢtir. Bu sayede Bulgar aydınları 

tarafından kurulan derneğin üye yapısı zamanla değiĢmiĢ ve Türk üye sayısı 

Bulgarların sayısını geçmiĢtir. 10 Aralık 1988‟de Mustafa Ömerov baĢkanlığında üç 

Türk, “Ġnsan Haklarını Koruma Demokratik Birliği”ni kurmuĢ ve asimilasyona karĢı 

eylemleri hazırlamak için Türklerin yaĢadığı bölgelerde örgütlenmeye baĢlamıĢlardır. 

Ancak baĢkan ve kurucu üyeler Mayıs Eylemleri baĢlamadan önce sınır dıĢı 

edilmiĢlerdir. Buna rağmen Ömerov, Paris‟teki Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği 

Konferansı (AGĠK) Ġnsani Boyut toplantısına katılıp Bulgaristan‟daki durumu burada 

anlatma olanağı bulmuĢtur.
214

   

30 Ocak 1989‟da da Kazanlık‟ta kurulan “Müslüman Ġnisiyatif Komitesi” de 

BĠHKD bünyesinde faaliyete baĢlamıĢtır. Aynı tarihte Cebel‟de ise “Viyana-89‟a 
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Destek Derneği” kurulmuĢtur. Bu son dernek de diğer dernekler gibi 30 Mayıs‟ta 

1989 Paris‟te yapılacak olan AGĠK Ġnsani Boyut Konferansı Birinci Toplantısı‟ndan 

önce dünya kamuoyunun dikkatini, Bulgar yöneticilerin uyguladığı asimilasyona 

çekmek için faaliyetlerde bulunmuĢtur.
215

  

Birbiriyle bağlantılı Ģekilde çalıĢan bu dernekler kısa sürede Bulgaristan 

çapında duyularak yeni üyeler kazanmıĢtır. Bulgaristan, Paris‟teki toplantısı 

öncesinde, Ġngiliz BBC, Alman Deutsche Welle, Radio Free Europe gibi Batılı 

medya kuruluĢlarının yayınlarının dinlenmesini önlemek için yıllardır uyguladığı 

frekans engellemesini kaldırdığı gibi, Batı Avrupa ülkeleriyle telefon bağlantılarına 

da izin vermek durumunda kalmıĢtır. Azınlık üyeleri de uygulanan baskıları bu 

kanallar aracılığıyla dünyaya duyurmaya baĢlamıĢtır. Türkiye ile telefon bağlantısını 

engellemeye devam eden BKP yönetimi, azınlık üyelerinin dolaylı yoldan da olsa 

dünya kamuoyuna ulaĢmasını önleyememiĢtir. Azınlık üyelerinin yasal dernekleri, 

baĢlattıkları çalıĢmalarla asimilasyon uygulamasının durdurulması, değiĢtirilen 

isimlerin geri verilmesi, cezaevine, kamplara ye da sürgüne gönderilenlerin 

haklarının iade edilmesi gibi isteklerini duyurmuĢlardır.  

Bu süreç aynı zamanda azınlığın cesaretinin de artmasına yol açmıĢtır. Jivkov 

yönetimi ise bu faaliyetleri engellemek için çaba göstermiĢtir. Birçok dernek 

yöneticisini tutuklayarak, bazılarını da sınır dıĢı ederek azınlığın giderek artan 

cesaretini kırmaya çalıĢan totaliter yönetim, BĠHKD‟nin Genel Sekreteri Petır 

Manolov‟un evini basıp belgelerine el koyması üzerine Manolov açlık eylemi 

baĢlatmıĢtır. Dernek üyeleri de destek amacıyla dönüĢümlü açlık grevi eylemlerine 
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katılmıĢtır. Bu açlık grevleri Türklerin 1989 yılı Mayıs ayında yapacağı Mayıs 

Eylemleri‟ndeki açlık grevlerine de örnek olmuĢtur.
216

  

Derneklerin yoğun çabaları, azınlığın artık sesinin dünyada duyulduğunu 

bilmesi ve haklarını yasal yollardan arayabileceklerine olan inançlarıyla cesaretlenen 

azınlık, Mayıs ayında harekete geçmiĢtir. 6 Mayıs‟ta BĠHKD‟nin Türk ġubesi‟nin 

üyeleri asimilasyonla ellerinden alınan hakların iadesi için açlık grevine 

baĢladıklarını Radio Free Europe‟ta duyurmuĢtur. BĠHKD üyelerinin dönüĢümlü 

açlık grevlerine diğer azınlık dernekleri de destek vererek eylemi geniĢletmiĢtir. 6 

Mayıs aynı zamanda Ramazan Bayramı‟nın ilk günüydü ve ġumnu‟daki tarihi 

Tombul Camii‟nde bin kiĢiye yakın Müslüman korkularını atarak Bayram namazına 

katılmıĢtır.
217

  

Yukarıda da değinildiği gibi 30 Mayıs‟ta Paris‟te yapılacak AGĠK Ġnsani 

Boyut Toplantısı öncesinde dünya kamuoyunun dikkatini asimilasyon politikasına 

çekmek isteyen Müslüman Türk azınlık eylemselliğini artırmıĢtır. Açlık grevleri ve 

topluca namaz kılmaktan öteye geçen azınlık üyeleri 14-15 Mayıs tarihlerinde 

sokağa çıkarak yürüyüĢler düzenlemeye baĢlamıĢlardır. Ġlk gösteri 19 Mayıs‟ta 

Cebel‟de yapılmıĢtır. Üç gün sonra Kırcaali, Silistre, Razgrad ve ġumnu‟da da 

kitlesel gösteriler baĢlamıĢ, kadın ve çocukların da arasında bulunduğu yüzlerce Türk 

haklarını istemek için sokağa çıkmıĢtır. Mayıs Eylemlerinin bir özelliği de 

gösterilerde ön saflarda kadınların bulunması ve onların gösterilere öncülük edip 

konuĢmalar yapmalarıdır. Bu yöntem güvenlik güçlerinin Ģiddet kullanmasını 

sınırladığı gibi çoğu erkeklerden oluĢan dernek yöneticilerinin gözaltına alınmasını 
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da önlemiĢtir. Azınlıkların yaĢadığı her yere yayılan Mayıs gösterilerinin en 

büyüklerinden biri ayın 20‟sinde Kaolinovo‟da yapılmıĢ ve 10 binden fazla kiĢi bu 

gösteriye katılmıĢtır. Ertesi gün gösteriyi düzenledikleri gerekçesiyle bazı kiĢileri 

tutuklamaya giden güvenlik güçlerine karĢı koyan Türklerden üç kiĢi açılan ateĢ 

sonucu öldürülmüĢ, bu olay Batı Avrupa radyoları aracılığıyla dünyaya 

duyurulmuĢtur. 27 Mayıs‟a kadar devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin Ģiddet 

kullanması sonucu toplam 20 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir.
218

 1984-89 yılları arasında 

uygulanan sert asimilasyon sürecinde, isimlerinin değiĢtirilmesine direnen ya da 

haklarını geri istemek için gösteri yapan azınlığa güvenlik güçlerinin müdahaleleri 

sonucunda bazı kaynaklara göre toplam 140 azınlık üyesi hayatını kaybetmiĢtir.
219

  

Mayıs Eylemleri‟ni baĢlatan ilk hareketin, BĠHKD Türk ġubesi üyelerinin 

yaptığı açlık grevi olmakla birlikte, baĢka azınlık oluĢumları da bu eylemleri 

kendilerinin düzenleyip yönettiğini savunmuĢtur. Bunlardan biri de o sıralarda 

hapiste bulunan Ahmet Doğan‟dır. Ahmet Doğan sonraki süreçte “komünist rejimi 

sallamaya baĢlayan Mayıs Eylemleri‟ni içerden yönettiğini” belirtmiĢtir.
220

 

Gösteriler ve dolayısıyla çıkan olayları Türkiye‟nin kıĢkırttığını iddia eden 

Sofya yönetimi gösterilerden önce ve gösteriler sonrasında, eylemlerde etkin olan 5 

bin kiĢiyi sınır dıĢı etmiĢtir.
221

 Mayıs Eylemleri, BKP lideri ve Devlet BaĢkanı Todor 

Jivkov‟un 29 Mayıs‟ta televizyon ve radyodan canlı yayınlanan konuĢmasında 

Bulgaristan‟dan Türkiye‟ye gitmek isteyenler için Ankara hükümetinden sınır 

kapılarını açmasını isteyen konuĢmasından sonra sona ermiĢtir.  
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Birçok Bulgar siyaset bilimcisi ve tarihçisine göre, Bulgaristan‟da Müslüman 

Türk azınlığın baĢlattığı Mayıs Eylemleri, Doğu Bloku üyesi Macaristan, 

Çekoslovakya ve Polonya‟da totaliter rejimlere karĢı giriĢilen baĢkaldırı olayları gibi, 

sistemi sarsan toplumsal olaylar arasında yer almıĢtır ve yürüyüĢlerden sonra 

baĢlayan zorunlu göçle birlikte totaliter Jivkov rejiminin yıkılıĢını hazırlamıĢtır.
222

 

2.4. Türk Milli KurtuluĢ Hareketi’nin Yapısı 

Yukarıda, sonuçta siyasi partiye dönüĢecek olan Bulgaristan Türk Milli 

KurtuluĢ Hareketi adlı örgütün kuruluĢuna iliĢkin bir baĢlangıç yapılmıĢtı, bu 

kısımda hareketin geliĢimini ayrıntılandırılacaktır.  

8 Aralık‟ta resmen baĢına geçtiği BTMKH‟nin programını tekrar yazan 

Ahmet Doğan‟ın “Bulgaristan Türk Milli KurtuluĢ Hareketi Program Deklarasyonu” 

adını verdiği örgüt programı 6 bölümden oluĢmuĢtur.
223

 Örgütün kuruluĢ amacının 

açıklandığı birinci bölümde, 1984-85 yıllarında bir buçuk milyon Türkün adlarının 

zorla değiĢtirildiği, yüzlercesinin öldürüldüğü, kaybedildiği ya da hapse atıldığı, 

binlercesinin sürgüne gönderildiği, tarihsel nedenlerle ana vatanından kopan bir 

milletin asimile edildiği ve son 20 yıldır uygulanan asimilasyon siyaseti yüzünden 

Türk halkının milli bilincini yitirmeye baĢladığı vurgulanmıĢtır. Aynı bölümde 

asimilasyonun önüne geçmek, Türk varlığının devamı ve kalkınması için güvenli 

siyasi ve sosyal ortamın sağlanması gerektiği belirtilmiĢtir.  

Programın ikinci bölümünde BTMKH‟nin temel amaçları olarak, zorla ad 

değiĢtirme uygulamasına karĢı çıkılıp durdurulması için tepki gösterilmesinin yanı 
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sıra hak ve özgürlüklerinin iadesi için mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Bu doğrultuda yapılacaklar sıralandıktan sonra sonuç alınamazsa son çare olarak ana 

vatana yani Türkiye‟ye göç edilmesi öngörülmüĢtür. 

Üçüncü bölümde ise BTMKH‟nin görevleri sıralanmıĢtır: Buna göre; 

asimilasyonu durdurmak ve hakları geri almak için yapılacak mücadele siyasi, dini 

ve ekonomik araçlarla yürütülecektir. Bu kapsamda, dinsel özgürlüğün korunmasına 

yönelik dinsel gelenek ve törelerin yaĢatılması, dinsel kurumların bağıĢlarla 

yenilenmesi, yaĢlılarla gençler arasında iletiĢimin sıkılaĢtırılması ve “milli özgünlüğü 

koruyacak dine” yoğunlaĢılması gerektiği vurgulanmıĢtır. Bu bölümde ayrıca, temel 

hak ve özgürlüklerin kazanılması için baĢlatılacak siyasi mücadelenin yürütülmesinin 

yöntemleri olarak toplu hareketlerin örgütlenmesi, Türk halkının geleneklerinin, 

eğitiminin ve dilinin geliĢtirilmesi, Türk köylerinde görev yapan Bulgar 

öğretmenlerin faaliyetlerinin engellenmesi ve zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması 

istenmiĢtir. Asimilasyona karĢı mücadelede ayrıca sürgüne ya da kamplara 

gönderilenlerin ailelerine yardım toplanması, öldürülenler hakkında veri toplanması, 

tutuklananların serbest kalması için mitingler yapılması ve örgüt faaliyetlerini 

engelleyen veya örgüte ihanet edenlerin cezalandırması öngörülmüĢtür. Ekonomik 

araçlarla yapılacak mücadelede kullanılacak yöntemler de programda yer almıĢtır. 

Bu yöntemler arasında, köylerdeki devlet çiftliklerinde, ilçelerde ve bütün ülkedeki 

üretim yerlerinde toplu iĢ bırakma ve grevler düzenlenmesi, iĢ yavaĢlatma veya 

üretimi zorlaĢtırıcı engeller çıkarılması gibi “silahsız mücadele” yöntemleri 

sıralanmıĢ ve örgüt üyelerinin bu doğrultuda hareket etmeleri öngörülmüĢtür. 

Üyelerin silahsız mücadele kararı almasının arkasındaki en önemli gerekçe ise daha 
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sonra siyaset yapmaya engel oluĢturabilecek olan Ģiddete bulaĢmama isteği 

olmuĢtur.
224

  

BTMKH‟nin Program Bildirisi‟nin dördüncü bölümü örgütün yapısı ve 

kadrolaĢmanın nasıl yapılacağına ayrılmıĢtır. Öngörülen organizasyona göre, iĢ 

yerleri ve haneler çerçevesinde örgütlenmiĢ Sancak Yönetim Kurulları örgütün 

çekirdeğini oluĢturacak ve bu kurullar Dobruca Yöre Kurulu‟na bağlanacaktı. Bölge 

Yönetim Kurulları ve Sancak Kurulları örgütün en yüksek organı halindeki Türk 

Milli Yönetim Kurulu‟na bağlı Deliorman, Rumeli ve Dobruca Önder Yönetim 

Kurulları‟na hesap verir durumda olacaktır. Örgüt üç temel bölgede oluĢturulmuĢ bir 

organizasyona sahipti: Kırcaali, Hasköy (Haskovo), Filibe (Plovdiv), Burgaz ve 

Ġslimiye‟yi (Sliven) kapsayan Rumeli bölgesi, Razgrad, ġumnu (ġumen), Eski Cuma 

(TırgoviĢte) ve Rusçuk (Ruse) illerini içine alan Deliorman bölgesi, Varna, Hacıoğlu 

Pazarcık (Tolbuhin-Dobriç) ve Silistre‟yi içine alan Dobruca bölgesi.
225
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Kaynak: Nurcan Özgür, Etnik Sorunların Çözümünde Hak ve Özgürlükler Hareketi, s. 80. 

 

BTMKH‟nin Program Bildirisi‟nin beĢinci bölümünde örgütün hareket 

özellikleri vurgulanmıĢtır. “Silahsız mücadele” yöntemini benimseyen BTMKH‟nin 

terör örgütü olmadığı ve böyle de nitelenemeyeceği belirtilen bu maddede ayrımcılık 

ve bölücülük yapılmayacağının da altı çizilmiĢtir. BTMKH‟nin Program Bildirisi‟nin 

altıncı maddesi örgütün gelir elde etmesi ve bunun yönetilmesiyle ilgilidir. Bu 

maddeye göre örgütün gelir kaynağı üye aidatları ve bağıĢlardan oluĢacaktır. Üyelik 

ve üyeliğe kabul konusunda titiz davranan örgüt, seçtiği üyelerin “Türk Milletinin 

KurtuluĢu ve Aydın Yarınları Ġçin Bulgaristan Türk Milli KurtuluĢ Hareketi 

Üyelerinin Ġçtiği Ant” adlı bir yemin metni doldurup kanlı baĢparmağı ile 
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onaylamasını da istemiĢtir.
226

 Örgütte yönetim büyük disiplin altında sağlanırken 

denetimde de titizlik gösterilmiĢtir. BTMKH‟nin bir yayın organı da vardır. 

“Mücadele” adı verilen gazetede örgüt üyelerine yapılacak eylemlerle ilgili ayrıntılı 

bilgiler aktarılmıĢtır. Ġlk sayıda verilen ayrıntılara göre yapılacak eylemler Ģöyle 

sıralanmıĢtır: 

a-Devlet iĢlerinin engellenmesi, 

b-Ne olursa olsun Bulgar isimleriyle resmi evrak imzalanmaması, 

c-Sadece kiĢisel ihtiyaçları karĢılayacak kadar çalıĢılması, 

d-Devlet çiftliklerindeki iĢlerde gerekli olandan fazla et ve süt üretilmemesi, 

üretilenin de kalitesiz olmasına dikkat edilmesi, 

e-Bulgar yayınlarına abone olunmaması, BKP‟nin hiçbir faaliyetine 

katılmamak, seçimlerde geçersiz oy kullanmak.  

BTMKH‟nin sert ve merkeziyetçi bir disiplinle yönetildiği anlaĢılmaktadır. 

Programa bakıldığında dönemin koĢulları gereği milliyetçi bir üslubun hâkim olduğu 

görülen örgütte, radikal fikir ve eylemlerin belirleyici olmadığı, totaliter rejime karĢı 

mücadele eden, daha çok liberal eğilimlerin baskın olduğu tespiti yapılabilir.
227

  

Ayrıntılı bir örgüt yapılanmasının tarifini yapan örgüt programı, sıkı kontrol 

ve disiplinli çalıĢmayla yürütülmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak, Hacıoğlu Pazarcık 

(Tolbuhin-Dobriç) ve Varna‟da yapılacak yerel seçimlerin boykot edilmesini içeren 

çağrı bildirilerinin dağıtılmasından sonra Haziran 1986‟te güvenlik güçlerinin 
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takibine uğramıĢtır. Üyelerden birinin yakalanmasından sonra Ahmet Doğan ve 

Necmettin Hak da dahil olmak üzere üst yönetimden 28 kiĢi gözaltına alınmıĢtır. 

Gizli celselerle yapılan yargılamalar sonucunda bu kiĢilere 3 yıldan 12 yıla kadar 

varan hapis cezaları verilmiĢtir. Necmettin Hak‟a 12 yıl ceza veren mahkeme, Ahmet 

Doğan‟a 10 yıl hapis cezası vermiĢtir. Ayrıca BTMKH ile ilgili 300‟e yakın kiĢi de 

soruĢturmaya uğramıĢtır. Örgütün daha iĢin baĢında ve amaçlarını 

gerçekleĢtiremeden deĢifre olması sadece üyelerinin deneyimsizliğinden 

kaynaklanmamaktadır. Dönemin baskı ortamı düĢünüldüğünde, olağanüstü hal 

koĢulları altında, güvenlik güçlerinin her türlü faaliyeti yasakladığı bir ortamda ve 2 

yıldır sürmekte olan asimilasyon uygulamaları dikkate alındığında, azınlıkta oluĢan 

ümitsizlik, korku ve güvensizliğin de bunda payı olduğu tespiti yapılabilir. 

YaklaĢık 3 yıl sonra 1989‟da Bulgaristan‟da özgürlükçü bazı kıpırdanmalar 

baĢ göstermiĢtir. Doğu Bloku‟nda baĢlayan değiĢimin Bulgaristan‟a yansıması 

azınlığı tekrar ümitlendirmiĢ ve bu kez gizli örgütlenme yerine dernekler çevresinde 

bir araya gelerek mücadelesini hem Sofya‟daki BKP yönetimine hem de uluslararası 

kamuoyuna duyurmanın çabası içine girmiĢtir. Bu mücadelede AGĠK Ġnsani Boyut 

Konferansı azınlık için heba edilemeyecek bir fırsat olarak görülmüĢtür. Bu sırada 

cezaevinde bulunan BTMKH üyeleri de hücreden koğuĢlara geçtikleri için dıĢarıdaki 

üyeleriyle tekrar bağlantı kurmaya baĢlamıĢlardır. Cezaevinde açlık grevi gibi 

eylemlerin yanı sıra Mayıs Eylemleri‟ni de örgütleme iĢine giriĢmiĢlerdir. Bu konuda 

Ahmet Doğan‟ın anlatımı Ģöyledir: 

“…Pazarcık cezaevinde 10 kişiydik, düşünce olarak bütün olay Pazarcık’tan 

başladı. Sanırım 19-20 Ocak’tı. İnsan Hakları Viyana Belgesi’ni okuduktan belki bir 
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hafta sonra, örgütlenme faaliyetini başlattık… bütün ülkede ayaklanmalar 

başlatmalıydık. Bu hedefimize ulaştık… 9 kişi kaybettik. Birkaç gün içinde çok sayıda 

bölgenin ayaklanması Politbüro’nun ve hükümetin hesaplarını karıştırmıştı. Aslında 

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos olayları totaliter sisteme karşı en büyük darbe 

olmuşlardır… Bu insanlar silahların namluları karşısında mitingler yapmışlardır. 

Mayıs olmasaydı Kasım 1989 da gelmeyebilirdi. Bundan önce totaliter rejime karşı 

böyle bir darbe olmamıştır… Grev ve mitingler hapishanede yaptığımız açlık 

grevleriyle bütünleşmişlerdi. İç savaşın olabileceğinden korkmuştuk... Sınırların 

açılmasından sonra durumun kontrolden çıkacağından korkuyordum… Türkleri 

Bulgaristan’dan göç ettirerek ulusal sorunu nihai olarak çözmeyi amaçladıklarını 

sonradan anladım…”
228

 

Mayıs Eylemleri‟nde Bulgar muhalif örgütlerinden, “Ekoglasnost”, 

“Demokrasi Kulüpleri Federesyonu”, “Podkrepa” gibi oluĢumlar de destek vermiĢtir. 

Todor Jivkov Paris‟teki AGĠK Ġnsani Boyut Toplantısı‟nın baĢlamasından bir gün 

önce 29 Mayıs akĢamı Bulgar radyo ve televizyonunda yayınlanan canlı 

konuĢmasında özetle Ģöyle demiĢtir: 

“...Her Bulgaristan vatandaşı dilediği zamanda dilediği ülkeye gidebilir. Her 

vatandaş bu hakkını kendi ihtiyaçları ve görüşleri, kendi bilinç ve istekleri 

doğrultusunda engellenmeden kullanabilir…“İslamlaştırılmış Bulgarlar” hiçbir 

yerden gelmedi. Bulgaristan onların asli vatanıdır. Onlar Bulgaristan’da yaşadılar, 

burada yaşamayı sürdürmektedirler ve gelecekte de bu vatan topraklarında 

yaşamlarını sürdüreceklerdir… Bulgaristan Devlet Başkanı olarak Türkiye’deki 

yöneticilere sesleniyorum: Bütün Bulgar Müslümanlarına sınırlarınızı açınız ve 
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onları geçici veya kalıcı olarak ülkenize kabul ediniz. Oyun zamanı bitmiştir. 

Bulgaristan’ın yaptığı gibi Türkiye de uluslararası anlaşmalar gereği ülkesine 

gelmek isteyenlere sınırlarını açmalıdır…”
229

 

Bu konuĢmadan sonra Türklerin göç ettirilmesi için baskı ve zorlamalar 

baĢlayacaktır. 1984‟ten bu yana sert asimilasyon politikalarına maruz kalan ve 

onlarca üyesinin kaybeden azınlık, Türkiye‟nin yolunu tutmuĢ, Avrupa‟da 20‟inci 

yüzyılda görülen ve Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra en büyük “zorunlu göç” olarak 

tanımlanan göçünü yaĢamıĢtır. 22 Aralık‟ta siyasi tutuklular serbest bırakılmıĢ ve 

cezaevinden çıkan BTMKH üyeleri 4 Ocak‟ta HÖH‟ü kurarak demokratikleĢme 

yoluna giren Bulgaristan‟da bu mücadelenin baĢat aktörlerinden biri olmuĢtur. 

2.5. HÖH’ün PartileĢmesi Süreci  

Mayıs ayından baĢlayarak yaz boyunca süren kitlesel zorunlu göç sonucu 345 

960 kiĢi Bulgaristan‟ı terk ederek Türkiye‟ye gitmiĢtir.
230

 BKP yönetimi “ulusal 

sorun” konusunda yaptığı toplantıda Yeniden DoğuĢ politikasının durdurulması 

yönünde karar alırken, asimilasyon uygulamasının azınlıkların TürkleĢmesine ve 

Bulgar milletinin Türk ve Bulgar diye ayrıĢmasına yol açtığı yorumunu da yapmıĢtır. 

Yeni yöneticiler asimilasyonla ilgili bütün suçlamaları Jivkov‟a yükleyerek Parti‟nin 

nüfuzunu da korumaya çalıĢmıĢtır.
231

 

Hapisten çıkan BTMKH yöneticileri kaotik bir süreç yaĢanan ülkede yönünü 

bulmak ve bundan sonraki hareket stratejilerini belirlemek için yoğun bir çaba içine 
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girmiĢtir. Yeni bir yapılanmaya gitmeleri gerektiğinin farkında olan yöneticiler, 4 

Ocak 1990‟da örgütün doğduğu yer olan Varna‟da toplanarak, totaliter rejimde 

yaĢanan temel insan hakları ihlallerinin tekrar etmemesi ve bu hakların güvence 

altına alınmasını sağlamak amacıyla mücadeleye devam etme kararı almıĢtır. Bu kez 

yasal olarak örgütlenerek mücadele kararı alan BTMKH yöneticileri, hareketi siyasi 

bir örgüte dönüĢtürmüĢler ve yeni örgütün adını “Bulgaristan‟da Türklerin ve 

Müslümanların Hak ve Özgürlükleri Hareketi” adını vermiĢlerdir.
232

 

Bulgaristan‟da henüz yeni baĢlayan geçiĢ döneminde BTMKH yönetimi, 

totaliter rejim karĢıtı bütün grupların izlediği yoldan giderek, yani bir sivil toplum 

örgütü çatısı altında eĢitlik mücadelesini sürdürme kararı almıĢtır. Kısa sürede 

azınlığın ilgisini üzerinde toplayan yeni oluĢum, diğer azınlık örgütlerinin liderleri 

sınır dıĢı edildiği ya da Türkiye‟ye gittiği için bu alanda rakipsiz kalmıĢtır. BTMKH 

geniĢ çaplı bir birlik oluĢturmak amacıyla hala faal olan azınlık örgütlerini de 

bünyesine kabul etmiĢtir.  

Hareket, BKP‟nin, ülkenin demokratikleĢme yolunda izleyeceği yönü 

belirlemek için muhalif gruplarla baĢlattığı Yuvarlak Masa toplantılarına katılmak 

için hızlı davranma gereği duymuĢtur. 4 Ocak‟ta yapılan Yuvarlak Masa toplantısına 

DGB‟nin bir bileĢeni olarak katılmak istediyse de DGB içindeki milliyetçilerin itirazı 

nedeniyle bu istekleri kabul edilmemiĢtir. Hareket iki hafta sonra düzenlenen ve 

mevcut bütün parti ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı toplantıya ise 

iĢtirak etmiĢtir.
233
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Müslüman Türk azınlığın temsilcileri, bu süreçte temsil ettikleri kitlenin 

haklarını savunabilmek için partileĢmek gerektiğine karar vermiĢtir. 26-27 Mart 

tarihlerinde Sofya‟da düzenlenen KuruluĢ Konferansı‟nda hareketin ilkeleri, bundan 

sonraki çizgisi, izleyeceği strateji ve amaca ulaĢmak için uygulayacağı yöntemler 

tartıĢılmıĢtır.
234

 Parti lideri ve yönetim kadrosuyla, parti organlarının da belirlendiği 

konferansta parti tüzüğü ve programı da yoğun tartıĢmalardan sonra kabul edilmiĢtir. 

Parti Tüzüğü‟nde, Hareket‟in, Bulgaristan‟daki bütün, etnik, dinsel ve kültürel 

azınlıkların haklarını, önce iç hukuk yoluyla, buradan sonuç alınamazsa uluslararası 

anlaĢmaların verdiği olanakları da kullanılarak savunmak ve Bulgaristan‟ın 

bütünlüğüne katkıda bulunmak amacıyla kurulduğu belirtilmiĢtir. Bu amaçla önce iç 

hukuk düzenlemelerinin uluslararası ilke ve kurallara uygun hale getirilmesi, 

azınlığın kimliğini korumak üzere hukuksal ve sosyal güvencelerin sağlanması 

gerektiği vurgulanmıĢtır.
235

 Tüzüğün uygulanmasına yönelik hazırlanan programda 

da Parti‟nin amaçlarına ulaĢmak için barıĢçı ve yasal yolları kullanacağı, Anayasa 

çerçevesinde mücadele edeceğine de vurgu yapılmıĢtır. Programda terörizm ve diğer 

Ģiddet yolları siyasi araç olarak reddedilirken, Ģovenizm, rövanĢizm ve Ġslami 

köktendinciliğine de karĢı çıkılacağı özellikle belirtilmiĢtir. Parti Programı‟nda, 

ulusal uzlaĢmayı engelleyeceği belirtilen özerklik fikri de kesin olarak reddedilirken, 

Bulgaristan‟da etnik, dini ve kültürel toplulukların birliği ve uyumlu biraradalığı için 

temel olarak enternasyonalizm ilkesi benimsenmiĢtir.
236
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3 Nisan‟da hala görevine devam eden BKP kontrolündeki Halk Meclis‟i, 

Petır Mladenov‟u CumhurbaĢkanı olarak seçmiĢ, o da ilk çok partili seçimlerin 10 

Haziran 1990‟da yapılacağını açıklamıĢtır.  

Mücadelesini siyasi zeminde sürdürmek isteyen Hareket de seçimlere 

katılabilmek amacıyla siyasi parti olarak kaydının yapılması için Nisan ayı baĢında 

Sofya ġehir Mahkemesi‟ne baĢvurmuĢtur. Varna toplantısında örgütün adını 

“Bulgaristan‟da Türklerin ve Müslümanların Hak ve Özgürlükleri Hareketi” olarak 

belirleyen yöneticiler, Bulgar Anayasası‟ndaki etnik parti kurulmasını yasaklayan 

maddeyi dikkate alarak adını bir kez daha değiĢtirerek, isminden Türk ve Müslüman 

ibarelerini çıkarmıĢ, bundan sonra anılacağı Ģekliyle “Hak ve Özgürlükler Hareketi” 

olarak resmileĢtirmiĢtir.
237

 Buna bağlı olarak parti tüzüğünde de değiĢikliğe gidilmiĢ, 

ilk kabul edilen tüzükteki “Türklerin ve Müslümanların haklarının korunacağı” 

yönündeki ifade “Bulgaristan‟da insan ve azınlık haklarının gözetileceği” Ģeklinde 

değiĢtirilmiĢtir. HÖH yetkililerinin bu baĢvurusuna tepki gösteren aĢırı milliyetçi 

gruplar Siyasi Partiler Yasası uyarınca etnik temelli bir parti kurulamayacağını 

dolayısıyla mahkemenin baĢvuruyu reddetmesini ve HÖH‟ü yasa dıĢı saymasını 

istemiĢlerdir. 

AĢırı milliyetçi grup ve siyasetçilerin sert tepkilerine rağmen 26 Nisan 1990 

günü Sofya ġehir Mahkemesi HÖH‟ün siyasi parti olarak kaydını yapmıĢtır.
238

 

BSP‟nin, ülkenin içinde bulunduğu geçiĢ döneminde azınlık oylarının, en büyük 

rakibi DGB‟ye kaymasını önlemek için HÖH‟ün siyasi parti olarak kaydının 

yapılmasına da, seçimlere katılmasına da göz yumduğu yorumları yapılmıĢtır. Bunun 
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tam tersi bir görüĢ de dile getirilmiĢtir. Buna göre, BSP, azınlıkla bu kadar sıkı 

bağları olan bir parti sayesinde seçimlerde milliyetçilik kartını oynayarak aĢırı 

milliyetçi oyları kendi tarafına çekme hesabı yapmıĢ ve HÖH‟ün seçimlere 

katılmasına bu yüzden engel olmamıĢtır.
239

 Bunların yanında, uluslararası arenada 

asimilasyon nedeniyle dıĢlanan Bulgaristan‟ın tekrar uluslararası topluma dönme 

çabasının da HÖH‟ün siyasete girmesine izin verilmesinde etkili olduğu söylenebilir.  

2.6. HÖH’ün Örgütsel Yapısı 

HÖH‟ün Bulgaristan‟daki demokratikleĢme sürecinde oynadığı olumlu rolü 

aktarmadan önce, partinin yapısına bakmak gerekiyor. Yukarıda da söz edildiği gibi 

Hareket‟ten Parti‟ye dönüĢme aĢamasında 26-27 Mart 1990‟daki Ulusal 

Konferans‟ta alınan karar gereği 3 yıl sonra bu kez 27-28 Kasım 1993‟te Ġkinci 

Ulusal Konferans‟ını düzenleyen HÖH‟te tüzük değiĢikliğine gidilmiĢtir. Yeni 

Tüzükle, Merkez örgüt yapısı ile yerel yapılar daha ayrıntılı düzenlenmiĢtir. Buna 

göre Parti‟nin merkez yönetim organları olarak Ulusal Konferans, Merkez Konsey ve 

Merkez Yönetim Bürosu belirlenmiĢtir. Ulusal Konferans, Parti‟nin en yüksek karar 

organı olup en az 3 yılda bir toplanacaktır. Ulusal Konferans parti baĢkanını 

seçmekten parti program ve tüzüğünü belirlemeye kadar en son kararların alındığı 

yerdir. Ulusal Konferans delegeleri Merkez Konsey‟in belirlediği kurallar 

çerçevesinde 500 üyeye bir delege gelecek Ģekilde seçilmektedir. 

Merkez Konsey ise Ulusal Konferans‟ın toplantıları arasındaki dönemde 

çalıĢan HÖH‟ün kolektif yönetim organıdır. Merkez Konsey‟de, Parti BaĢkanı, Ġl 

Konsey BaĢkanları ve Merkez Yönetin Bürosu üyeleri yer almaktadır. En az üç ayda 
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bir toplanan Merkez Konsey, Merkez Yönetim Bürosu‟nun faaliyetleriyle ilgili 

planların görüĢülerek karara bağlandığı ve parti disipliniyle ilgili kararların alındığı 

yerdir. Merkez Konsey‟de açık oylama yapılarak alınan kararlarda 3‟te 2 çoğunluk 

yeterli olmaktadır.  

HÖH‟ün daimi çalıĢan yürütme organı Merkez Yönetim Bürosu‟dur. 

Sofya‟da bulunan Büro, Parti BaĢkanı, Parti BaĢkan Yardımcıları ve 4 Genel 

Koordinatörden oluĢmaktadır. Merkez Yürütme Bürosu üyelerinin önerilmesi ve 

Büro‟nun yönetimi, Parti BaĢkanı tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Haftada bir 

toplanan Merkez Yönetim Büro‟sunun üyeleri Parti‟nin çeĢitli alanlardaki 

faaliyetlerinin yürütülmesinden yerel teĢkilatların koordinasyonuna, gelen 

Ģikâyetlerin değerlendirilmesinden, Ġl Konseyleri ve diğer birimlerle sürekli iletiĢim 

halinde olmaya kadar birçok görevi yerine getirmektedir.  

Parti‟nin yerel teĢkilatı ise en üstte Ġl Konsey BaĢkanları olmak üzere, Ġl 

Konferansları ve Ġl Konseyleri ve bunların ilçelerdeki benzer yapılarıyla örgütlenmiĢ 

Ģekildedir. Parti‟nin kontrol organları ise Etik Komisyonu ve Finans Denetim 

Komisyonu‟dur. Her iki komisyon da periyodik olarak hazırladıkları raporları 

Merkez Konsey‟e sunmakla mükelleftirler.  

HÖH‟ün Tüzüğü, örgütün yasadıĢı olarak faaliyet gösterdiği zamanlardan da 

kalan etkiyle “lider- ekip” modelinin hayata geçirecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. Parti 

BaĢkanı partinin sürekli faal olan iki organının da baĢkanlığını yapmaktadır. Merkez 

Konsey ve Merkez Yönetim Bürosu‟nun baĢında olan BaĢkan, buralara seçilecek 

üyeleri de kendisi teklif etmektedir. Bu iki iĢlevsel organda görev alacak kiĢileri 

oylayan Ulusal Konferans‟ın delegeleri de yine BaĢkan‟ın baĢında olduğu Merkez 
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Konsey‟in belirlediği kurallarla seçilebilmektedir. 1993 yılında yenilenen Tüzükle 

getirilen sistem, uygulamada güçlü bir merkez örgütü ve her aĢamada belirleyici rolü 

olan BaĢkan yaratmıĢtır. Bu düzenleme sonucunda Parti, hiyerarĢik, otoriter, tek 

yönlü üstten aĢağıya doğru, üst-ast iliĢkisine dayanan bir yapıya sahip olmuĢtur. 1995 

yılında yapılan bir Merkez Konsey toplantısında konuĢan HÖH BaĢkanı Ahmet 

Doğan, “sorumluluk üstlendiğini ve üstlenmeye de devam edeceğini, ancak bunu 

sadece kendisinin belirlediği ekiple çalışabildiği sürece” yapacağını belirtmiĢtir.
240

 

Dolayısıyla HÖH yöneticilerinden en geniĢ yetki ve en çok sorumluluk Parti‟nin 

baĢkanındadır. BTMKH zamanından kalan, hakların geri alınması mücadelesinde 

karizmatik lider arayıĢı ve onun çevresinde toplanma isteği geçiĢ döneminin ilk 

yıllarında devam ettiğinden bu duruma çok da karĢı gelinmemiĢtir. Ayrıca geçiĢ 

döneminin baĢından itibaren aĢırı milliyetçi, ırkçı ve Ģovenist hareketlerin, azınlık 

toplumuna ve onun örgütlerine karĢı baĢlattığı eylemler etnik gerilimi tırmandırarak 

güçlü lider-baĢkan fenomenini beslemiĢtir. Bu nedenle HÖH baĢından itibaren büyük 

ölçüde Hareket‟in lideri ile özdeĢleĢmiĢ, Ahmet Doğan örgütün ve partinin en bilinen 

tek temsilcisi olarak tanınmıĢtır. Doğan bir açıklamasında liderlik anlayıĢını Ģu 

Ģekilde anlatmıĢtır: “Azınlıkların parti lideri, azınlıkların bireysel ve kolektif hak ve 

özgürlükleri için mücadele ederek ortak iradeyi temsil etmeli ve hak ve özgürlüklerin 

temin, kabul ve savunması için bir araç olmalıdır.” 

1994‟te yapılan bir araĢtırmaya göre seçmeninin % 87‟sini Müslümanların 

oluĢturduğu HÖH‟ün lideri Ahmet Doğan, ilk zamanlarda Hareket‟in Müslümanların 

hareketi olduğunu ve kendisinin de baĢkan olarak öncelikle Türklerin çıkarlarını 

temsil ettiğini dillendirmiĢtir. Ancak Doğan, artık çok daha geniĢ bir temel aradığını 
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ve yalnızca Türklerin değil, eski rejimden zarar gören herkesin partiye katılması için 

çaba gösterdiğini vurgulamıĢtır. Doğan siyasi lider olarak siyasette merkezi, kendi 

deyimiyle “dengeyi” aradığını da belirmiĢtir.
241

 HÖH liderinin bu söyleme 

yönelmesinin gerekçeleri arasında HÖH‟ün sürekli olarak Türklerin partisi olduğu ve 

Bulgar toplumunda ayrımcılığı körüklediği yönündeki milliyetçi propagandanın 

rolünü de vurgulamak gerekir.  

Takip eden yıllardaki seçimlerde aldığı oy ve milletvekili sayısı da 

Bulgaristan‟da oluĢturulmaya çalıĢılan ve iki büyük partiye dayanan siyasi sistem 

içinde HÖH‟e “balansör” olma olanağını vermiĢtir. HÖH‟ün 1990-95 yıllarındaki 

yapısını inceleyen Nurcan Özgür‟ün tespitlerine göre, partide 1991 seçimlerinden 

önce, her seviyede 1 749 yönetici yer almıĢtır. Etnik nitelikleri bakımından merkez 

birimlerde görevli yöneticilerin hepsi Türk kökenlidir.
242

 Seçimde gösterilen 

baĢarıdan sonra, yönetici konumundakilerin milletvekili, belediye baĢkanı, muhtar ve 

belediye meclis üyeliği görevlerine gelmeleri üzerine Parti yönetici sıkıntısı 

yaĢamıĢtır. 1989 yılındaki zorunlu göçle yaklaĢık sayısı 9 000 olan yüksek eğitim 

görmüĢ Türkün, Türkiye‟ye gitmiĢ olması ve bunlardan Bulgaristan‟a dönen 

olmaması da Parti‟nin yönetici bulma sorununu artırmıĢtır. Türkiye‟ye göç edenlerin 

milliyetçi tandanslı azınlık liderleri olduğunun altını çizen Kader Özlem‟e göre 

HÖH‟te yer alan milliyetçi yöneticiler de Ahmet Doğan tarafından tasfiye edilmiĢtir. 
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Özlem, Ahmet Doğan‟ın 1990 yılındaki HÖH KuruluĢ Konferansı‟nda partideki 

milliyetçileri dıĢlayarak HÖH‟ü liberal bir çizgiye oturtmuĢtur.
243

 

HÖH‟ün üye yapısına bakılınca Parti üyelerinin baskın ağırlığını, sert 

asimilasyon nedeniyle haklarını ve özgürlüklerini yitirmiĢ olan Müslüman Türk 

azınlık mensuplarının oluĢturduğu görülmüĢtür. Parti yöneticilerinin açıklamalarına 

göre 1991 yılında HÖH‟ün 100 000 üyesi vardır. Ancak verilen mücadeleden sonra 

hakların çoğunun geri alınması, yaĢanan ekonomik sorunların azınlığın önceliklerini 

değiĢtirmesi ve üyelerin aidat verme zorunluluğu gibi nedenlerle 1995‟teki HÖH 

kayıtlı üye sayısı 8 818 olarak belirlenmiĢtir. Parti üyelerinin etnik yapısı bakımından 

da, % 80‟ini Türklerin oluĢturduğu görülmüĢtür.
244

  

Çoğunluğunun ilçelerde oturduğu tespit edilen HÖH üyelerinde aranan 

ideolojik nitelik ise sıkı kurala bağlanmıĢtır. 1993 Tüzüğü, parti üyelerinin; “…Bir ve  

bölünmez Bulgaristan için olan, anlaşma ve birleşmeyi amaçlayan, etnik ve dinsel 

topluluklara mensup olanlar dahil bütün Bulgaristan vatandaşlarının eşit hak ve 

özgürlüklerini tanıyan, milliyetçi şovenizme, rövanşizme, İslam fundamentalizmine 

ve dinsel fanatizme karşı çıkan her Bulgar vatandaşı HÖH’e üye olabilir…” 

koĢulunu kabul etmelerini zorunlu kılmıĢtır. HÖH‟ün seçmen kitlesinin sandığa 

gitme oranları değiĢmekle beraber terkibi çok değiĢmemiĢ ve baskın çoğunluğu 

Müslüman Türk azınlığa mensup kiĢiler oluĢturmuĢ, bu durum da Parti‟nin 

kurulduğu günden bu yana “azınlığın” ya da “Türklerin” partisi olarak anılmasına yol 

açmıĢtır. 
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HÖH‟ün kurulduğu yıllardan itibaren geçiĢ döneminde benimsediği ideoloji 

Bulgaristan‟da yaĢanan geliĢmelere koĢut olarak değiĢime uğramıĢtır. KuruluĢunda 

azınlığın elinden alınan hak ve özgürlüklerin iadesi için bir azınlık partisi olarak 

örgütlenip bu yönde siyaset yapan, politikalarını da üye ve seçmen tabanının 

ihtiyaçları çerçevesinde belirleyen HÖH, 1991-93 döneminde liberal-demokratik 

ideolojik tutum sergileyen ve politik yelpazenin sağ kanadında yer alan DGB ile 

birlikte hareket etmiĢtir. Hatta HÖH, geçmiĢte azınlığa karĢı uyguladığı asimilasyon, 

ayrıĢtırma ve yok etmeye yönelik politikaları yüzünden BSP‟nin yasaklanması için 

kanun teklifi de vermiĢtir. Ancak 1993-94 döneminde HÖH, DGB‟nin parlamento 

çoğunluğuna dayanan hükümeti yıkmak için bu kez BSP ile birlikte güvensizlik oyu 

da vermiĢtir. Bu dönemde HÖH, merkezci bir ideoloji ve politik kimlik 

benimseyerek dengeleyici parti konumuna oturmuĢtur.  

HÖH‟ün ideolojik eğiliminde merkezci çizgiye kaymasında seçmen kitlesiyle 

ortada buluĢma yönündeki iradesini de tespit etmek gerekir. Genelde seçmen 

kitlesinin sosyal ve ekonomik bakımdan siyaseten solda yer almasına rağmen, 

KuruluĢ Konferansı‟nda yer alan HÖH‟ün kurucu üyelerinin “sağın sola yakın” 

kısmında konumlandıkları görülür.
245

 Parti yöneticileri, iki eğilim arasındaki dengeyi 

bulma, iki eğilimi uyumlaĢtırma gayreti çerçevesinde merkezci konuma 

yaklaĢmıĢlardır denilebilir. HÖH‟ün bu dönemde temel amacı insan hak ve 

özgürlüklerini sağlamak olduğu için merkezde konumlanma bu uğurdaki 

çalıĢmalarda avantajlar da sağlamıĢtır.   

Bulgaristan‟da değiĢim süreci yaĢanırken komĢu Yugoslavya‟da önce 

Haziran 1991‟de iç çatıĢmaların baĢlaması ve daha sonra Nisan 1992‟de Bosna 
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SavaĢı‟nın patlak vermesi de HÖH‟ün merkezci ideolojiye kaymasında etkili 

olmuĢtur. Bu dönemde HÖH‟ün programına, azınlığın hak ve özgürlüklerinin iade 

edilmesi maddelerinin yanına bütün Bulgaristan toplumunu ilgilendiren ekonomik ve 

sosyal sorunlara çözüm arayıĢları da eklenmiĢtir. Ayrılıkçılığı ve özerkliği kesin bir 

dille reddeden HÖH, söz konusu dönemde etnik bir parti olmadığını vurgulamak için 

“etnik” kavramı kadar “ulus” ve ”ulusal uzlaĢma” kavramlarını da vurgulamaya özen 

göstermiĢtir. Ahmet Doğan HÖH‟ün konumunu Ģöyle tarif etmiĢtir: “…aşırı 

uçlardan kaçınan, merkezi pozisyonda bulunan, ılımlı, yurttaşların eşitliğine öncelik 

veren… etnik parti fikri ile doğan ancak ülke çıkarlarını temsil edecek şekilde inşa 

edilen ulusal parti… ülke bağımsızlığını ve bütünlüğünü, azınlıkların ve yurttaşların 

kişisel ve kolektif haklarını savunmayı hedefleyen bir parti.”
246

    

Bu dönemde yaptığı açıklamalarda Ahmet Doğan herhangi bir olumsuzluğa 

yol açmamak için siyasi diyalog kurulması ve ulusal bağımsızlık ile ülkesel 

bütünlüğün önceden yapılacak hukuksal düzenlemelerle garanti altına alınması 

çağrısı yapmıĢtır. HÖH lideri, totaliter dönemden sonraki geçiĢ sürecinde bu tutum 

sayesinde Bulgaristan‟da etnik sorunların çözümünde kanlı yöntemlerin 

kullanılmasının önlendiğini, böylece de Balkanlar‟da genel politikanın değiĢtiğini ve 

etnik sorunların çözümünde “Bulgar Etnik Modeli”nin oluĢturulduğunu 

vurgulamıĢtır.
247

 HÖH geçiĢ döneminde, Hareket‟in yasaklı olduğu dönemde 

uyguladığı yöntemlerde yumuĢamaya da gitmiĢtir. Miting, protesto gösterisi, grev ve 

iĢ yavaĢlatma gibi yöntemler gerektiğinde yine kullanılmıĢtır. Ancak haklarının iade 

edilmemesi halinde azınlıkların ayaklanabileceği veya etnik çatıĢma çıkabileceği 

yönündeki söylem bu dönemde yumuĢatılmıĢtır. Benzer bir söylem, sadece, ülkede 
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etnik çatıĢmalara götürebilecek hareketlerin baĢlaması durumunda meydana 

gelebilecek felaketlerin hatırlatılması Ģeklinde olmuĢtur.  

Bu bahiste son olarak HÖH‟ün finansman konusuna değinmek gerekirse, 

Tüzük‟te Parti‟nin gelir kaynakları olarak üye aidatları, bağıĢlar, sponsor yardımları 

ve reklam gelirleri gibi kalemlerin belirlendiği görülmektedir. Zamanla üye sayısında 

radikal bir azalma yaĢayan HÖH‟te finansman sorunu baĢ göstermiĢtir. Ayrıca gelir 

elde etmek için çıkarılan “Hak ve Özgürlük” gazetesi de beklenen satıĢ rakamlarına 

ulaĢamamıĢtır. Gelir azalmasındaki en belirgin neden olarak, parti aracılığıyla elde 

edilen siyasi gücü, kiĢisel amaçları için kullanma saikiyle hareket edenlerin, 

denetimlerin artırılmasını önleme gayretlerinden bahsedilebilir. Parti gelirinin büyük 

bölümünün Merkez Yönetim Bürosu tarafından toplanması ve buradan dağıtılması, 

diğer birimlerde tepkilere neden olmuĢtur. Finans konularında bilgi akıĢının sınırlı ve 

yeterince Ģeffaf olmamasının da Parti birimleri arasında güvensizliğe yol açtığı 

belirtilebilir. Bazı çevreler, bazı parti önde gelenlerinin, özellikle de parti baĢkanı ve 

yakın çevresinin, parti kaynaklarını zimmetlerine geçirdiği ve partide söz sahibi 

olmalarının sağladığı olanakları, kiĢisel çıkarları için kullandıkları yönünde 

iddialarda bulunmuĢlardır. Bu iddialar özellikle aĢırı milliyetçi ve ırkçı çevrelerce de 

desteklenmiĢtir.
248

 Dolayısıyla HÖH‟ün ilk yıllarındaki güçlü ve belirleyici merkez 

yapının, Parti içinde disiplin, iletiĢim, kadro, finans, denetim, seçmene yabancılaĢma, 

sorumsuzluk, yerel yapılarda pasifizim ve düzensizlik gibi sorunları ortaya çıkardığı 

tespiti de yapılabilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HÖH’ÜN BULGARĠSTAN’IN  

DEMOKRATĠKLEġMESĠNDEKĠ ROLÜ 

 

1. HÖH’ÜN AZINLIĞIN HAKLARI ĠÇĠN ĠLK DÖNEMDEKĠ MÜCADELESĠ 

HÖH‟ün, Avroatlantik eksenine yönelme kararı alan Bulgaristan‟da bu eksen 

değiĢtirme kararının doğal sonucu olan ülkenin demokratikleĢmesi sürecinde aldığı 

tavır ve geliĢtirdiği siyaseti aktarmadan önce ülkenin nasıl bir süreçten geçtiği 

konusuna değinmek gerekir. 

Bulgaristan‟ın demokrasiye geçiĢ sürecini takip ederek yorumlayanlar 

genellikle günümüze kadar ülkenin üç evreden geçtiği konusunda birleĢmektedir.
249

 

Bulgaristan‟da baĢlayan sistem değiĢikliğinde birinci evre, 1990-97 arasında hala 

gücünü koruyan BKP‟den dönüĢen BSP‟nin etkisi altındaki dönem olarak 

tanımlanmaktadır. Ġkinci evre ise 1997-2007 artık olgunlaĢan komünizm karĢıtı 

muhalefetin, ülkenin kaderini belirleyecek politikalar konusunda etkili olduğu dönem 

olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü evre ise Bulgaristan‟ın Avrupa Birliği (AB) üyesi 

olduktan sonraki dönem olarak belirtilmektedir.  

GeçiĢ döneminin baĢlangıcında ülkede iki büyük siyasi oluĢum ve geçiĢin 

nasıl yapılacağıyla ilgili iki zıt görüĢ ortaya çıkmıĢtır. Sistem değiĢikliğinin zamana 
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yayılan reformlar yoluyla ve tedrici bir Ģekilde yapılmasını savunan BSP ile radikal 

değiĢiklikler ve Ģok terapisiyle geçiĢi tercih eden DGB.
250

 

Birinci evrede Bulgaristan‟da siyaset alanında genel bir kararsızlık ve 

dalgalanmanın yaĢandığı, toplumda ise büyük umutlarla yeni sistemin 

getireceklerinin beklendiği ve her çevrenin, oluĢan özgürlükçü ortamdan 

yararlanarak isteklerini dile getirdiği, bazen çatıĢmaya da varan protesto ve 

gösterilerin kullanıldığı dönemdir. Bu dönemin en belirleyici etmenleri, 1991‟de yeni 

bir Anayasa‟nın yapılıp kabul edilmesi iken, ekonomi alanında da devletçilikten 

serbest pazar ekonomisine, diğer bir deyiĢle sosyalist ekonomi düzeninden kapitalist 

yapıya geçiĢin ilk adımlarının atılmasıdır. Ancak bu adımlar ülkede çok sancılı bir 

sürecin de yaĢanmasına yol açmıĢtır. Toplumda, özenilen geliĢmiĢ Batı ülkelerinin 

özgürlükçü demokratik siyasi sistemine ve ekonomik refah seviyesine hızla 

ulaĢılacağı yönündeki beklenti, yönetimlerin baĢarısız adımlarıyla kısa süre içinde 

yerini hayal kırıklığı ve tepkiye bırakmıĢtır. GeniĢ halk kesimleri, eski sistemde 

özgürlükçü bir ortam ve seyahat serbestisi olmamasına rağmen istihdam, sağlık, 

eğitim ve sosyal güvenceler konusunda iyi durumda olduğu kanısına sahiptir. Yeni 

dönem ise beklediği istikrar ve refahı getirmediği gibi elindekilerini de kaybetmesine 

yol açmıĢtır. 

Böyle bir toplumsal atmosferde HÖH kuruluĢ amacı olan azınlıkların elinden 

alınan haklarının iadesini sağlamak ve bunları çağdaĢ demokrasiler seviyesine 

çıkarmak için mücadele vermiĢtir. Önce, son asimilasyonla azınlık toplumunun 

tamamının değiĢtirilen isim ve kimliklerinin geri alınması için harekete geçilmiĢtir. 

Aslında asimilasyon politikasını kınayarak sonuçlarını ortadan kaldıracağını 
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söyleyen BSP iktidarı bu anlamda yasal düzenlemeye gitmiĢtir ancak isimlerin geri 

alınmasıyla ilgili süreç öyle düzenlenmiĢtir ki, neredeyse mağdurların değiĢtirilen 

adlarını geri almasını imkânsız kılmıĢtır. BSP iktidarı döneminde çıkarılan ve 1986 

yılına kadar değiĢtirilen isimlerin geri alınmasını düzenleyen kanun, bir günde 

değiĢtirilen adların aylarca sürecek mahkeme süreci yoluyla iadesini öngörmüĢtür. 

Diğer bir deyiĢle azınlığın, direnmesine rağmen değiĢtirilen isimlerini geri alabilmesi 

için ayrıca talepte bulunması gerekli kılınmıĢtır. DeğiĢtirilen ismini geri almak 

isteyecek kiĢinin mahkemeye baĢvurması da yeterli görülmemiĢ, düzenlemeye göre 

ayrıca baĢvuru sahibinin Türk olduğunu kanıtlamak için 2 tanık da göstermesi 

istenmiĢtir.
251

 Söz konusu kanun, azınlık tarafından yürüyüĢler ve mitinglerin yanı 

sıra açlık grevi eylemleriyle protesto edilmiĢtir. Yasa ancak HÖH‟ün 1990 

seçimleriyle Parlamento‟ya girmesinden sonra BSP‟ye yaptığı baskı sonucunda 

değiĢmiĢ ve isimlerin geri alınması idari bir iĢlemle basitleĢtirilmiĢ bir yönteme 

çevrilmiĢtir.  

HÖH‟ün baĢarılı olduğu diğer bir yasa değiĢikliği de, zorunlu göçle 

Türkiye‟ye gidenlerin ve yurt dıĢına sürgün edilenlerden geri dönenlerin, ülkeden 

sürülmeden önce değerinin çok altında satmak zorunda kaldıkları veya belediyeler 

tarafından el konulan mülklerinin, göç sırasında sınırda derdest edilen para ve 

eĢyalarının iadesi ve asimilasyon uygulaması sırasında iĢten atılanların iĢine 

dönebilmesine olanak sağlayan değiĢiklik olmuĢtur. Bu yasanın yeni parlamentoda 

çıkarılması da, HÖH‟ün koordinasyonunda azınlığın açlık grevlerine kadar varan 
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eylemleri sayesinde olmuĢtur. Yasa Bulgaristan siyasi tarihine “Doğan Yasası” 

olarak geçmiĢtir.
252

     

HÖH, parlamentodaki ilk gününden itibaren gündeminde olan ve hala 

Parti‟nin ve azınlığın istediği gibi çözülemeyen ana dilin okutulması sorunuyla da 

uğraĢmıĢtır. HÖH daha 1990 yılında, devlet okullarında Türkçe dersi verilmesiyle 

ilgili bir çalıĢma yaparak Eğitim Bakanlığı‟na göndermiĢtir. Bu çalıĢmada devlet 

okullarında lise seviyesine kadar ders programı dahilinde azınlık üyelerine haftada 4 

saat zorunlu Türkçe dersi verilmesi ve Türkçe öğretmeni yetiĢtirecek pedagoji 

enstitüleri ile üniversitelerde Türk dili bölümleri kurulması istenmiĢtir.
253

 Bakanlık 

teklifin önemli bir bölümünü kabul etmiĢ, sadece bu dersin verilebilmesi için bir 

sınıfta en az 10 öğrencinin talepte bulunması Ģartını koĢmuĢtur. Uygulamaya 

geçileceğini de açıklayan bakanlık önce bunun bazı illerde deneneceğini 

duyurmuĢtur.
254

 Ancak uygulama yeniden Bulgar milliyetçilerinin tepkisiyle 

karĢılaĢmıĢtır. ÇeĢitli yerlerde düzenlenen protesto gösterilerinden baĢka, milliyetçi 

Bulgarlar çocuklarını okula göndermeme boykotu baĢlatmıĢtır. Bu boykotlara, 

uygulamaya karĢı çıkan Bulgar öğretmenler de katılmıĢ ve milliyetçi gruplar hayatı 

durdurma eylemleri yapma tehdidinde bulunmuĢtur.
255

 Gerginliğin tırmanması 

üzerine Eğitim Bakanlığı Türkçe dersi uygulamasını durdurmuĢtur. HÖH‟ün ısrarına 

rağmen takip eden yılda ders müfredatında Türkçe dersine yer verilmemiĢtir. Bu kez 

Müslüman Türk azınlık tepki olarak okula gitmeme boykotu baĢlatmıĢtır.
256
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Bu tartıĢmalar sürerken, yeni Bulgaristan Anayasası‟nı kabul eden 

parlamento bir de yasa çıkarmıĢtır. Yasayla ana dili Bulgarca olmayan öğrencilerin, 

devlet okullarında eğitimi Bulgarca almalarını, ana dillerini ise okul dıĢında devlet 

denetiminde düzenlenecek kurslarda öğrenmelerini karara bağladı.
257

 Bu yasa 

üzerine azınlık mensupları okul boykotunu devam ettirmiĢtir. 1991‟deki seçimlerle 

parlamentoya 24 milletvekili ile giren HÖH Türkçe dersi konusunda ısrarını 

sürdürmüĢtür. Eğitim Bakanlığı yeni bir çalıĢma yaparak konuyu düzenlemiĢ ve yeni 

bir yönetmelikle Türkçe dersini seçmeli yaparak normal okul saatleri dıĢında haftada 

4 saat olarak alınmasını kararlaĢtırmıĢtır. Üstelik bunun için öğrenci velilerinin bir de 

dilekçe vermesi Ģartını getirdi. HÖH‟ün taleplerini karĢılamamasına rağmen ilk 

adımın atılmıĢ olmasını dikkate alan azınlık, okul boykotuna son vererek çocuklarını 

okullara göndermeye baĢlamıĢtır. Böylece, Bulgaristan‟da 1974‟te son verilen 

Türkçe dersi uygulaması 17 yıl sonra tekrar baĢlamıĢtır. Milliyetçi çevrelerin buna da 

tepki göstermesine rağmen yönetim geri adım atmamıĢtır. Türkçe dersi 

uygulamasında azınlığın istediği sonucu alamamasında milliyetçi Bulgarların 

protestolarının yol açtığı gerginlik kadar, Eğitim Bakanlığı‟nda hala görevde olan 

Jivkov dönemi bürokratlarının da payı olduğu tespiti yapılmıĢtır.
258

  

Türkçe dersinin seçmeli yapılması ve müfredat dıĢı tutulması, Bulgar 

yönetiminin de amaçladığı gibi, dersi alan azınlık üyesi çocukların ilgisini 

düĢürmüĢtür.
259

 Zaten Türkçe bildikleri gerekçesiyle program dıĢı fazla ders almak 

yerine azınlık üyesi öğrencilerin çoğu kendileri için daha yararlı gördükleri Ġngilizce 

ve Fransızca gibi yabancı dilleri seçmeli ders olarak almayı yeğlemiĢtir. 
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Bulgaristan‟da ana dil olarak Türkçe öğretilmesine baĢlandığı 1992–1993 öğretim 

yılında seçmeli ders olarak Türkçe almak için dilekçe veren sayısı yaklaĢık 114 000 

iken, 2003 yılında bu sayı 30 000‟e, 2011‟de 13 536‟e düĢmüĢtür. DüĢüĢ devam 

etmektedir, 2015-2016 eğitim yılında seçmeli Türkçe dersi alan öğrenci sayısı 7 

565‟e kadar inmiĢtir. 2017 yılında bu sayının 2 000 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir.
260

 Buna ek olarak Bulgaristan‟da Türkçe eğitim için kullanılan 

kitapların yenilenmiĢ basımı da yapılmamaktadır, seçmeli Türkçe ders alan 

öğrenciler 1992 yılında basılmıĢ kitapları kullanmaktadırlar.  

Bulgaristan‟da azınlığın Türkçe eğitim veren tek bir okulu dahi 

bulunmamaktadır. Buna karĢın Bulgarca eğitim yapan ve BaĢmüftülüğe bağlı dört 

eğitim kurumu faaliyet göstermektedir. Bunların üçü imam-hatip lisesi biri de 

Yüksek Ġslam Enstitüsü‟dür.  

Bulgaristan‟da asimilasyonun sona ermesinden sonraki dönemde Müslüman 

azınlığın dini örgütlenmesinde de değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. 2002 yılında kabul edilen 

Din Yasası‟yla, ayrıcalıklı bir yer edinen Bulgar Ortodoks Kilisesi dıĢındaki tüm dini 

toplulukların örgütlenebilmeleri ve kamuya açık faaliyet gösterebilmeleri için Sofya 

ġehir Mahkemesi tarafından tescil edilmeleri zorunluluğu getirilmiĢtir. BKP‟nin 

bütün toplumsal yaĢamı sıkı denetim altına alması nedeniyle dini örgütlenmesi 

iĢlevini yitiren Müslüman Türk azınlık bu alanı düzenlemek için de harekete 

geçmiĢtir. 2000 yılında Sofya‟da Milli Müslüman Konferansı toplanmıĢ ve 

“Müslüman Topluluğu Tüzüğü” kabul edilmiĢtir. Tüzükle, yerel birimden baĢlayarak 
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en tepede BaĢmüftülük ve Yüksek Ġslam Konseyi bulunacak Ģekilde Müslüman 

azınlık topluluğunun yeni örgütlenmesi belirlenmiĢtir.
261

 

En son BaĢmüftüsünü 1928 yılında seçen Müslüman azınlığın, müftü ve 

BaĢmüftüleri BKP döneminde iktidarın atamasıyla göreve gelmiĢtir. HÖH‟ün 

giriĢimleriyle dini alanda da haklarını geri almaya çalıĢan azınlık, 1992 yılında kendi 

BaĢmüftüsünü seçmek için sandığa gitmiĢ ve 64 yıl sonra BaĢmüftü olarak Nedim 

Gencev‟i seçmiĢtir. Ancak eski yönetimin atadığı ve asimilasyon döneminde 

Hıristiyan-Slav ad alarak azınlığın da aynısını yapması için teĢvik eden eski 

BaĢmüftü Nedim Gencev azınlık toplumuyla bağının kalmamasına rağmen 

dolambaçlı yargı yollarına baĢvurarak, hatta daha sonra makamdan alındığı halde 

BaĢmüftülük mührünü teslim etmeyerek bu konuda uzun süre sorun yaratmıĢtır. 

Hatta Gencev bir siyasi parti kurarak 1994 seçimlerine de katılmıĢ ve HÖH‟ün 

oylarını bölmek için uğraĢ vermiĢ, karĢılığında da BSP hükümetinden tekrar 

BaĢmüftülük makamının kontrolünü ele geçirmek için destek almıĢtır.
262

 Mahkeme 

yoluyla çözülemeyen sorun, HÖH‟ün de ağırlığını koymasıyla 2005‟te yapılan Milli 

Müslüman Konferansı ile çözülmüĢtür. Bu konferansta yeni BaĢmüftü olarak 

seçilerek mahkeme tarafından tescil edilen Mustafa Hacı AliĢ halen de bu görevini 

sürdürmektedir. 

HÖH‟ün geçiĢ döneminde azınlıkların hak ve özgürlüklerini alabilmeleri için 

uğraĢ verdiği konulardan biri de askerlik yasasının değiĢtirilmesi olmuĢtur. 1994‟te  

parlamentoya sunduğu yasa teklifiyle HÖH, BKP döneminde azınlık üyelerinin 

askerliğini yapmaları için gönderildiği “ĠnĢaat Askeri Bölükleri”nin kaldırılmasını ve 
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mevcut yasada yer alan “orduda Bulgar dili mecburidir” hükmünün“ silahlı 

kuvvetlerde resmi dil Bulgarcadır” Ģeklinde değiĢtirilmesini istemiĢtir. Ancak ilk 

etapta bu isteklerine karĢı BSP ve DGB‟den destek alamamıĢ ve yasa, söz konusu 

değiĢiklikler yapılmadan geçmiĢtir. HÖH parlamentodaki çabalarını ısrarla sürdürüp 

konunun takipçisi olmuĢ ve sonunda silahlı kuvvetlerde her türlü emir, talimat ve 

görevlendirmeyle yazıĢmanın Bulgarca yapılmasını öngören yasaya, ana dilin 

askerler arasındaki kiĢisel konuĢmalarda kullanılabileceğini öngören bir düzenleme 

yapılmıĢtır.
263

 

HÖH‟ün geçiĢ döneminin birinci etabında mücadelesini verdiği diğer bir 

konu da Pomak meselesi olmuĢtur. Çoğunlukla dağlık ve izole bölgeler olan, ulaĢımı 

zor Rodop ve Pirin Dağları çevresinde yaĢayan Pomak toplumunun durumu 

Bulgaristan‟da öteden beri tartıĢılan bir konu olmuĢtur. Baskın çoğunluğu Ġslam 

dinine inanan ancak dil olarak Bulgarcanın bir Ģivesini konuĢan bu toplumun bir 

kısmı kendini Bulgar, daha büyük bir kısmı ise Türk olarak tanımlamaktadır. 

Prenslik döneminden itibaren Bulgaristan yöneticileri Pomak nüfusun, Osmanlı 

döneminde zorla MüslümanlaĢtırılmıĢ Bulgarlar olduğu ön kabulüyle yola çıkarak bu 

toplumu idari ya da askeri yöntemlerle zorla HıristiyanlaĢtırmaya çalıĢmıĢlardır. 

Yukarıda da değinildiği gibi 1984 yılında Türklere yönelik asimilasyon 

uygulamasından çok önce Pomaklar HıristiyanlaĢtırma ve zorla isim değiĢtirilmesi 

uygulamalarının hedefi olmuĢtur. 1912, 1937, 1962-64 ve 1970-74‟lerde asimilasyon 

kampanyalarının hedefi olan Pomaklar
264

 1984-85 yıllarında Türkleri hedef alan 

asimilasyon sürecinde dini inanç, kültür ve kader ortaklığı nedeniyle kendilerini 
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Türklere yakın hissetmeye baĢlamıĢlardır. Kendisini Türklerle özdeĢleĢtiren Pomak 

toplumuna Bulgar resmi çevreleri, 1926‟dan sonra Pomak yerine Bulgar 

Muhammedileri, Bulgar Müslümanları ya da Bulgarca konuĢan Müslüman deme 

yolunu seçmiĢtir.
265

  

HÖH‟ün demokratik dönemde yapılan ilk seçimlerde Pomakların yaĢadığı 

Rodoplar ve Pirin‟de baĢarı gösterip birçok yerde belediye baĢkanlığı ve 

muhtarlıkları kazanmasından sonra BSP tarafından HÖH‟ün “Bulgar Müslümanları 

TürkleĢtirdiği” iddiası gündeme getirilmiĢtir. Bu konudaki simge olay ise HÖH 

listesinden Satovça‟da muhtar seçilen Yusuf Cuco‟nun, muhtarlığa verilen bir 

dilekçe sahibinin adını Asan Ġbrimov Arnaudov olarak yazması üzerine Cuco‟nun, 

dilekçenin üst köĢesine “Hasan Ġbrahimov Arnaudov yazılması gerekir” notu 

düĢmesi olmuĢtur. BSP bu örnekten yola çıkarak, HÖH‟ün Bulgar Müslümanlarını 

TürkleĢtirdiği Ģeklinde kampanya baĢlatması sonucunda Yusuf Cuco yargılanmıĢ ve 

iki buçuk yıl hapis cezası almıĢtır.
266

 Bazı görüĢler ise BSP‟nin, HÖH‟e giden Pomak 

oylarını engellemek, seçimlerde milliyetçilik kartını oynamak ve Cuco‟yu seçim 

dıĢında bırakmak için söz konusu durumu kullanmak istediği Ģeklindedir.  

HÖH‟ün Parti Programı‟nda da yazdığı gibi ülkedeki bütün azınlıklar dahil 

herkesin hak ve özgürlüklerini sağlamak, güvence altına almak ve zarar görmesini 

engellemek yönündeki amacı doğrultusunda ülkedeki Roman toplumu meselesiyle de 

ilgilenmiĢtir. 2001 yılı nüfus sayımında kendini Roman olarak tanımlayan kiĢilerin 

sayısı 370 908 olarak belirlenmiĢtir. Bulgaristan Etnik ve Entegrasyon Konularında 
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ĠĢbirliği Ulusal Konseyi‟ne göre, en az bu sayı kadar daha etnik Roman olmasına 

rağmen bu kiĢiler çeĢitli nedenlerle kendini, Bulgar ya da Türk olarak 

kaydettirmiĢtir.
267

 Bulgaristan‟da özellikle son yıllarda nüfusu artan tek azınlık 

olarak sosyal araĢtırmaların konusu olan Romanlar, siyasette ise sadece seçimlerde 

oyu alınmak için partilerin mücadele verdiği bir topluluktur.
268

 HÖH de parti 

üyeliklerine aldığı, seçim listelerine koyduğu Romanlar sayesinde hem oyunu 

artırmak hem de Türklerin partisi imajını değiĢtirmek için uğraĢ vermiĢtir. GeçiĢ 

döneminin ilk evresinde Roman toplumunun oylarının BSP, DGB ve HÖH arasında 

paylaĢıldığı görülmüĢtür. Kendileri de siyasi örgütlenmeye giden Romanların 

kurduğu partilerden hiçbiri seçim barajını aĢamamıĢtır. HÖH‟e oy veren Romanların 

daha çok ülkenin kuzeydoğusunda ve güneyinde Türklerle iç içe yaĢayan, Müslüman 

olan ve Türkçe konuĢan Romanlar olduğu gözlenmiĢtir.
269

 

Bulgaristan‟da geçiĢ döneminin ilk evresinde azınlığın ekonomik sorunlarına 

çare aranması konusu da HÖH‟ün gündeminde yer almıĢtır. Devletçi sosyalist 

sistemden serbest piyasa ekonomisine geçmek için atılan adımlardan biri, daha önce 

kolektif üretim için devletleĢtirilen toprakların sahiplerine iadesi ve bir kısım devlet 

iĢletmesinin özelleĢtirilmesi olmuĢtur. Toprakların iade edilmesinden sonra özellikle 

Rodoplar‟daki Pomakların önemli bir bölümü topraksız kalmıĢ, yoğun olarak 

tütüncülükle uğraĢan yöre halkı yoksullaĢmıĢtır. Daha sonra tütün piyasasının 

özelleĢtirilmesi ve sonra da tütün fiyatının aĢırı düĢmesi azınlığın bu kesimini çaresiz 

bırakmıĢ, bu durumdaki birçok aile daha iyi Ģartlar bulabileceğini düĢündüğü 

Türkiye‟ye göç etmek durumunda kalmıĢtır. Türkiye‟ye gizli göçün baĢladığı 1992 

                                                           
267

 http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=92&id=247 (e.t.02.05.2017) 
268

 Kader Özlem, ”Bulgaristan Romanlarının Güncel Sorunlarına Yönelik Bir Değerlendirme”, 

Avrasya Etüdleri Cilt: 50, Sayı: 2, (2016), s. 85-89. 
269

 Özgür, Etnik Sorunların Çözümünde Hak ve Özgürlükler Hareketi, s.199-201. 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=92&id=247


135 
 

yılından itibaren özellikle azınlık mensubu birçok kiĢi iĢ bulmak ve daha iyi 

koĢullarda yaĢamak için Türkiye‟nin yolunu tutmuĢtur.  

2. HÖH’ün SEÇĠM PERFORMANSI 

2.1. HÖH’ün Muhalefette Olduğu Dönem 

1990 Seçimleri 

26 Nisan 1990‟da parti olarak siyaset sahnesine giren HÖH Haziran ayında 

iki turlu olarak yapılan totaliter dönemden sonraki ilk seçimlere katılmıĢtır. Yüze 

yakın parti ve örgütün yer aldığı seçimler sonucunda, ülkede 45 yıldır örgütlenme 

tekelini elinde bulunduran BSP 211 milletvekilliği almıĢ, 400 sandalyeli 

parlamentoda toplumdaki değiĢim dinamiğinden yola çıkarak seçimi kazanacağı 

hesaplanan en büyük muhalefet grubu olan DGB 144 sandalyede kalmıĢtır. 

Seçimlerden sadece iki ay önce resmi kaydı yapılan HÖH ise, ilk parlamentoda 23 

milletvekilliği elde etmiĢ ve üçüncü parti olmuĢtur. BSP‟nin çıkardığı ve küçük 

partilere Ģans tanımayan barajlı karma seçim sistemi ile gidilen seçimden sonra HÖH 

parlamentodaki bu ilk döneminde diğer partiler tarafından yalnız bırakılmıĢ, 

soyutlanmıĢ ve komisyon çalıĢmalarına alınmamıĢtır. Hatta yeni parlamentonun 

sembolik açılıĢının yapıldığı, ikinci Bulgar devletinin baĢkenti Veliko Tırnovo‟daki 

törene HÖH milletvekillerinin katılımı aĢırı milliyetçiler tarafından engellenmeye 

çalıĢmıĢtır. Bundan sonra ise parlamentodaki milliyetçi milletvekilleri HÖH‟ün etnik 

parti olduğunu, dolayısıyla Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası‟na aykırı olarak 

kurulduğunu gerekçe göstererek HÖH milletvekillerinin parlamentodan atılması için 

önergeler vermiĢler ancak bunlar sonuçsuz kalmıĢtır. 
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1992 Seçimleri 

Ülkede devam eden gösteriler ve karıĢıklıklar geçiĢ döneminin birinci 

parlamentosunun ömrünün kısa olmasına yol açmıĢtır. Parlamento 13 Ekim 1991‟de 

yeniden genel seçime gidilmesini kararlaĢtırmıĢtır. Bu sırada BSP‟nin kurduğu ya da 

desteklediği aĢırı milliyetçi örgütler HÖH‟ün yasaklanması için Merkez Seçim 

Komisyonu‟na baĢvurmuĢtur. Komisyon aldığı kararda, HÖH‟ün yasalara uygun 

siyasi bir parti olduğunu ve önceki seçimlere katıldığını belirterek 11 Eylül 1991‟de 

partinin seçimlere katılabileceğini açıklamıĢtır. Bunun üzerine 93 BSP milletvekili 

seçimlere 5 gün kala, HÖH‟ün yasaklanması için Anayasa Mahkemesi‟ne 

baĢvurmuĢtur. BSP, HÖH‟ün, yeni Anayasa‟nın 11. maddesinde düzenlenen etnik ve 

dini temelli partiler kurulamaz hükmü ile 44. maddesinde düzenlenen ırksal, ulusal, 

etnik veya dinsel düĢmanlığı kıĢkırtan ya da ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü 

tehdit eden örgütleri yasaklayan maddelerini ihlal ettiğini iddia etmiĢtir. Anayasa 

Mahkemesi kararını açıklamadan seçimler yapılmıĢ ve HÖH oyunu artırarak bu kez 

240 sandalyeli olarak belirlenen parlamentoda 24 milletvekilliği kazanmıĢtır. Sadece 

üç partinin parlamentoya girebildiği Ekim 1991 seçimlerinde DGB salt çoğunluğu 

oluĢturacak sayıya ulaĢamasa da aldığı 110 sandalye ile seçimden birinci çıkan parti 

olmuĢtur. BSP ise bazı küçük partilerle koalisyon halinde girdiği seçimlerde 106 

milletvekilliği alabilmiĢtir.  

HÖH, genel seçimlerle birlikte yapılan yerel seçimlerde de baĢarı göstererek 

27 belediye baĢkanlığı, 653 köy muhtarlığı ve 1 144 belediye meclis üyeliği 

kazanmıĢtır. Ancak HÖH‟e karĢı giriĢimler seçimden sonra da devam etmiĢ ve bu 

kez 53 milletvekili yeni bir dilekçeyle Anayasa Mahkemesi‟nden HÖH‟ün 
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kapatılmasını istemiĢtir. Anayasa Mahkemesi 21 Nisan 1992 tarihinde verdiği kararla 

HÖH‟ün iddia edildiği gibi yasalara aykırı bir durumu ve faaliyeti bulunmadığını 

açıklamıĢ ve bu giriĢimlerin önünü kesmiĢtir.
270

 Bu süreçte aĢırı milliyetçi grupların 

yanı sıra bazı BSP ve DGB milletvekilleri, HÖH‟e çeĢitli suçlamalar yöneltmiĢlerdir. 

AĢırı milliyetçiler, HÖH‟ün Türkiye‟nin Bulgaristan‟ın iç iĢlerine karıĢmak için 

kurdurduğu beĢinci kol olduğunu iddia ederken, bazı DGB üyeleri ise HÖH‟ün, 

BSP‟nin beĢinci kolu olarak parlamentoya girdiğini öne sürmüĢlerdir.
271

  

Bu aĢamada HÖH ilk büyük siyasi hamlesini yaparak, verdiği destekle 

kurulan DGB hükümetinden bu desteği çekerek hükümeti düĢürmüĢtür. HÖH‟ün bu 

siyasi manevrayı sadece, DGB hükümetiyle CumhurbaĢkanı Jelyu Jelev arasında 

ortaya çıkan anlaĢmazlıkta, azınlık konularına olumlu yaklaĢan Jelev‟in tarafını 

tutmak için yapmadığı anlaĢılmaktadır. HÖH‟ün, kötü giden ekonomi nedeniyle 

Türkiye‟ye baĢlayan gizli göçün, ülkedeki azınlık nüfusun azalmasına yol açarak % 

4‟lük seçim barajına takılma tehlikesiyle karĢı karĢıya kalacağını gördüğü için DGB 

hükümetinden desteğini çektiği yorumu da yapılmıĢtır.
272

 DGB hükümetinin Ekim 

1992‟de güvenoyu alamadığı için düĢmesinden sonra, BSP de salt çoğunluk için 

gerekli sayıyı bulamadığı için hükümet kuramayınca CumhurbaĢkanı Jelev görevi 

üçüncü parti durumundaki HÖH‟e vermiĢtir. 24 milletvekiliyle kendi hükümetini 

kuramayacağını bilen HÖH bir teknokratlar hükümeti önermiĢ ve böyle bir 

hükümetin kurulması için aranan destek parlamentoda bulunmuĢtur. Bu durum, ilk 

iki yılda parlamentoda izole edilen ve çalıĢmaları etkisiz bırakılmaya çalıĢılan HÖH 
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için büyük baĢarı olmuĢtur. Ancak bu hükümet de sağlam bir siyasi desteğe 

dayanmadığı için icraatlarında bekleneni verememiĢtir. 

1994 Seçimleri  

18 Aralık 1994 genel seçimi ise HÖH‟ün ilk yıllardaki seçmen desteğini 

göremediği bir seçim olmuĢtur. Parlamentoda iki büyük siyasi partinin 

engellemeleriyle mücadele eden HÖH, parti içi anlaĢmazlıklar yaĢamıĢ, BSP ve 

DGB‟nin siyasi manevraları sonucu kendi içinde bölünme olaylarıyla da mücadele 

etmiĢtir. BSP‟nin birinci parti olarak 240 sandalyeli parlamentoda 125 üyelik 

kazandığı seçim sonucunda en büyük rakibi DGB ise güç yitirerek 69 koltukta 

kalmıĢtır. BeĢ partinin parlamentoya girdiği 1994 seçimlerinde ancak 15 

milletvekilliği kazanabilen HÖH dördüncü parti konumuna gerilemiĢtir. Aralık 

1994‟te yapılan genel seçimde seçmen, ekonomideki kötü gidiĢten, artan suç 

oranından ve geçiĢ sürecinin toplumda yarattığı diğer krizlerden sorumlu tuttuğu 

DGB‟yi ve iktidarda olmamasına rağmen HÖH‟ü cezalandırdığı yorumu yapılabilir. 

Seçimin galibi olan BSP 125 milletvekiliyle, 240 sandalyeli parlamentoda kendi 

hükümetini kurmak için gerekli salt çoğunluğu elde etmiĢtir.  

Bazı siyasi gözlemciler 1994 seçimleriyle, Bulgaristan‟ın demokrasiye geçiĢ 

sürecinde “ikili değiĢim testini baĢarıyla geçtiğini, yani hem yönetim sistemi 

değiĢikliğini, hem de art arda iki serbest seçimi demokratik kurallar çerçevesinde 

gerçekleĢtirdiği yorumunu yapmıĢlardır.
273
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Seçim sonucunda iktidar koltuğuna oturan BSP diğer partilerin yanı sıra 

HÖH‟ün de gücünü kırmak için çalıĢmalar yapmıĢtır. Ertesi yıl yapılacak yerel 

seçimlerde muhalif partileri dezavantajlı duruma sokacak Ģekilde seçim yasasında 

değiĢiklik yapan BSP, yine HÖH‟ün yasaklanması için Anayasa Mahkemesi‟ne 

baĢvuran 92 milletvekiline de öncülük etmiĢtir. HÖH‟ün kapatılması için yapılan bu 

üçüncü baĢvuru da reddedilmiĢtir. 

Bu sırada ülkedeki ekonomik durum hızla bozulmuĢ, tüketim maddelerinin 

fiyatları artmıĢ, enflasyon da üç basamaklı sayılara ulaĢmıĢtır. BSP hükümeti aldığı 

finansal tedbirlerle para birimi Levayı istikrara kavuĢturduktan sonra uluslararası 

mali ve finans kuruluĢlarının da baskısıyla özelleĢtirme politikası baĢlatmıĢtır. 

ÖzelleĢtirmede seçilen yol ise, Çekoslovakya‟da baĢarıyla uygulanan ve devlet 

iĢletmelerinin geniĢ halk kitlelerine devrini sağladığı için sol partiler tarafından daha 

kolay kabul edilen “kupon” sistemi olmuĢtur. Bu özelleĢtirme yönteminde iĢletmenin 

hisseleri belli değerlere bölünerek, iĢletme çalıĢanlarının pozisyonlarına göre 

ayarlanan oranlarda onlara devredilmesini öngörüyordu. Bu da son tahlilde iĢletmeyi 

zaten eski dönemde de idare etmekte olan ve daha büyük birikimle daha çok kupona 

sahip olanların, diğer hisseleri de toplayarak iĢletmenin tek sahibi olmasını 

sağlamıĢtır. Bulgaristan örneğinde bu özelleĢtirmeler BSP‟nin yakın çevresinde 

bulunan bazı kiĢilerin yani eski nomenklaturadan kiĢilerin bir gecede zengin 

olmasının yolunu açmıĢtır.
274

  

ÖzelleĢtirme alanında bunlar yaĢanırken finans ve özellikle bankacılık 

alanında da ciddi bir kriz patlak vermiĢ ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen 

VitoĢa Bankası‟na devlet el koymuĢtur. Kriz, ekonomi-yolsuzluk-siyasi sistem 
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arasındaki bağı da ortaya çıkarmıĢ ve kamu iĢletmeleri ile bankaların fiilen devletin 

kontrolünden çıkıp mafyavari örgütlenmelerin eline geçmesine yol açmıĢtır. 

Bulgaristan‟da oligarkların özellikle bu dönemde ortaya çıktığı ve giderek güçlendiği 

tespiti yapılabilir.
275

 

Bulgaristan‟da 1990 öncesinde, diğer Doğu Avrupa ülkelerinde de tanık 

olunduğu gibi, eski sistemin kritik kademelerinde bulunan bazı kiĢilerin Ġsviçre gibi 

ülkelerde gizli hesap açıp bu hesaplara para aktardıkları, yeni dönemle birlikte de bu 

paralarla iç ve dıĢ ticaretle uğraĢan iĢletmeler kurup kendi ülkelerine soktuktan sonra 

da holdingleĢtikleri yönünde güçlü belirtiler vardır. Bu holdinglerin yasal olduğu 

kadar yasa dıĢı iĢler de yaparak daha da zenginleĢtikleri sonra da sigortacılık, 

finansal kurumlar ve bankacılık gibi iĢlere girdikleri görülmüĢtür. Bu gibi 

gruplarının, siyasetçilerden bürokratlara birçok karar merciini etkileme gücüne 

kavuĢtuktan sonra ekonominin sağlıklı bir Ģekilde yeniden yapılandırılmasına karĢı 

çıktıkları da belirtilmiĢtir. Bu dönemde söz konusu mafyavari grupların, gerek rüĢvet 

vermek, gerek milletvekili satın almak, gerekse de zor kullanmak yöntemlerine 

baĢvurdukları görülmüĢtür. Örneğin eski baĢbakanlardan Andrey Lukanov‟un 1996 

yılında öldürülmesi, holdinglerle iliĢki içinde bulunan çetelere mal edilmiĢtir.
276

  

Ülkede bu süreç yaĢanırken 11 banka daha batmıĢ, 1996 yılı sonunda 

enflasyon yıllık bazda % 587‟ye çıkmıĢ, faizler ise % 300 seviyelerine ulaĢmıĢtır. 

Kamu sektöründe söz konusu dönemde ortalama maaĢ 25 Amerikan doları 

seviyesinde olmuĢtur. Her gün değer kaybeden ülkenin para birimi levanın dolar 
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kuru, hiper enflasyonun yaĢandığı 1997 yılının ġubat‟ında, 1 dolar 3 000 leva eder 

hale gelmiĢtir.
277

  

Finansal ve mali kriz, reel ekonomiyi de vurduğu için bu durum hızla 

fakirleĢen geniĢ kitlelerin protestolarına yol açmıĢ ve 7 Haziran‟da Sofya‟da yapılan 

gösteriye 1 milyon kiĢi katılmıĢtır. Kasım ayında yapılan cumhurbaĢkanlığı 

seçimlerinde çoğunluk DGB adayını tercih ederek BSP‟den memnuniyetsizliğini 

göstermiĢtir. Görevi bırakırken yaptığı konuĢmasında, geçiĢ döneminin ilk seçilmiĢ 

CumhurbaĢkanı olan Jelyu Jelev halktan özür dileyerek Bulgar siyasetçi sınıfından 

utandığını dile getirmiĢtir.
278

  

BSP hükümetinin istifası ve yeni bir hükümetin kurulamadığı ortamda halkın 

tepkisi en üst seviyeye ulaĢmıĢtır. Ocak ayında göstericiler parlamentoyu basmıĢ, 

eylemcilerle polis arasında çatıĢmalar çıkmıĢtır. Bazı yorumculara göre, ülke çapına 

yayılan grevler ve gösteriler nedeniyle Bulgaristan açık bir devrim ya da iç savaĢın 

kıyısına gelmiĢtir.
279

  

Yuvarlak Masa toplantılarında üzerinde anlaĢılan ilkeler gereği 

cumhurbaĢkanının da giriĢimiyle erken seçime gidilmesi kararı alınınca gösteriler 

azalmıĢtır. Yeni seçim öncesinde siyasi partiler de saflarını güçlendirmek için 

harekete geçmiĢ, DGB sağdaki bir partiyi yanına alarak seçime güçlü girme hesabı 

yaparken HÖH ise aralarında monarĢi yanlılarının da bulunduğu bazı küçük partilerle 

koalisyon kurmak yoluna gitmiĢtir. Ancak bu durum bazı parti üyelerinin tepkisine 

yol açmıĢ ve bazı parti örgütleri HÖH‟ten koparak DGB‟ye katılmıĢtır.  
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1997 Seçimleri 

Hala kendisine bir yön çizmeye çalıĢan ve sistem değiĢtirirken ağır 

ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlar yaĢayan Bulgaristan‟da 19 Nisan 1997‟de erken 

seçim yapılmıĢtır. Bu seçimde birincilik el değiĢtirmiĢ ve milliyetçilerin de arasında 

bulunduğu bazı partilerle güç birliği yapan DGB 137 sandalyeyle birinci gelmiĢtir. 

Önceki dönemin faturasını ödeyen ve Macaristan ya da Polonya örneklerinin aksine 

ülkeyi pazar ekonomisi sistemine taĢıyamayan BSP ancak 58 milletvekili 

çıkarabilmiĢtir.
280

 Seçimde HÖH‟ün oluĢturduğu koalisyon da 19 milletvekili ile 

parlamentoya girmiĢtir. Bu seçimde Parlamento‟ya iki de yeni parti katılmıĢtır.  

Siyasi gözlemciler Bulgaristan‟da demokrasiye ve pazar ekonomisine geçiĢ 

döneminin ikinci evresini DGB‟nin iktidara geldiği 1997 yılından baĢlatırlar. Ana 

hedefi Avroatlantik sistemiyle bütünleĢmek olan DGB hükümetinin programı üç 

temel konu üzerinde çalıĢmayı öngörmüĢtür: Ekonominin canlandırılarak istikrara 

kavuĢturmak, AB ve NATO üyeliği için ekonomi dıĢında yapılması gerekenleri 

yerine getirmek, bir de yolsuzluk ve suçla mücadele etmek. Kayıtlara göre, eğer 

Bulgaristan‟ın 1990 yılı Gayri Safi Yurt Ġçi Hasılası (GSYĠH) % 100 olarak alınırsa 

1997 yılına gelindiğinde istikrarlı bir Ģekilde düĢen ülke GSYĠH‟si % 70‟e 

gerilemiĢtir. Ġvan Kostov BaĢbakanlığındaki yeni hükümet ilk önce bir para kurulu 

oluĢturmuĢ ve Alman Markı çıpa olarak belirlenerek Bulgar levası Alman Markı‟na 

endekslenmiĢ, kur 1 Alman Markı 1 000 Leva olacak Ģekilde sabitlenmiĢtir. 

Uluslararası finans örgütlerinin tavsiyeleri doğrultusunda alınan önlemlerden sonra 
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enflasyon düĢmeye baĢlamıĢtır.
281

 Hükümet 1999 yılında da Leva‟dan üç sıfır atarak 

ülke parasını Alman Markı‟na eĢitlemiĢtir. 

Bu dönemde eski Doğu Bloku ülkelerinden, Orta Avrupa‟da yer alanlarla 

Balkanlarda yer alanlar arasında ekonomik kalkınma anlamında makas daha 

açılmıĢtır. Macaristan, Polonya, Çekoslovakya gibi ülkelerin hızla piyasa 

ekonomisine uyum sağladığı bu dönemde Balkan ülkeleri geri kalmıĢlıklarını en 

azından kavramsal olarak düzeltmek için, istikrarsızlığı çağrıĢtırdığını söyledikleri 

“Balkan” terimi yerine bulundukları bölgeyi “Güneydoğu Avrupa” terimiyle 

tanımlamaya baĢlamıĢlardır.
282

 Yeni terim “doğulu” olmaktan çok Avrupalı olmayı 

da çağrıĢtırdığı için seçilmiĢtir.  

1999‟da ikinci özelleĢtirme uygulamasını DGB baĢlatmıĢtır. IMF‟nin verdiği 

reçeteyi uygulayan hükümet bu özelleĢtirme dalgası sırasında 41 büyük ölçekli 

devlet iĢletmesini ya satmıĢ ya da kapatmıĢtır. Bulgaristan‟ın ikinci grup 

zenginlerinin de bu dönemde özelleĢtirme uygulamaları sayesinde türediği 

belirtilmektedir.
283

 Bu dönemde DGB hükümetinin yaptığı özelleĢtirmelerden bu 

partiye yakın çevrelerin faydalandığı ve ucuza aldıkları iĢletmelerden büyük karlar 

elde ettiği gözlenmiĢtir.  

Sistem değiĢikliğinde her Ģeyin kamuya ait olduğu planlı sosyalist 

ekonomiden, özel giriĢimciliğin önde olduğu serbest piyasa ekonomisine geçerken 

yaĢanan sermaye aktarımında BSP ve DGB dönemlerinde adı geçen partilere yakın 

çevrelerin yararlandığı söylenebilir. Hızla zenginleĢenler grubuna özelleĢtirme 
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kararlarını veren ve bu yöndeki yasaları çıkaran siyasetçilerden bir kesimin de 

eklendiği belirtilmelidir. Bu durum Bulgaristan‟da sermaye ve zenginliğin belli 

ellerde toplanması sonucunu doğurmuĢ, bu da ülkede bir oligarĢik yapı ortaya 

çıkarmıĢtır. Yeni zenginlerle, zenginleĢen siyasilerin oluĢturduğu simbiyotik yapının, 

kendi içindeki çatıĢmalarda zaman zaman baĢvurduğu organize suç Ģebekeleri de 

yapıya eklenmiĢtir.
284

  

1999 yılı Ağustos ayında yaĢanan bir geliĢmeyi de kısa bir not olarak 

eklemek gerekirse, bu da BKP‟nin kurucusu ve en ünlü lideri Georgi Dimitrov‟un 

Sofya‟nın merkezindeki mozolesinin yıkılması kararıdır. 1949 yılında Moskova 

yakınlarındaki bir hastanede ölen Georgi Dimitrov için 6 günde inĢa edilen 

mozolenin 50 yıl sonra Ġvan Kostov hükümeti tarafından yıkım kararı alınmıĢtır. 

Aslında Dimitrov‟un mumyalanmıĢ bedeni daha 1990‟da BKP yönetimi tarafından 

mozoleden alınarak yakıldıktan sonra mezarlığa gömülmüĢtür. Kostov hükümeti, boĢ 

duran mozolenin komünist dönemin bir simgesi haline gelmesini önlemek için 1999 

yılında yıkım kararı aldığını açıklamıĢ ve mozole kurulurken olduğu gibi 6 gün 

içinde yıkılmıĢtır. Hükümet ülkeyi komünist geçmiĢinden arındırmaya çalıĢtığını 

açıklarken bazı gözlemciler, kararın, sermayenin özelleĢtirmeler sonucu el 

değiĢtirmesine halktan gelecek tepkileri baĢka tarafa çekmek için alındığını dile 

getirmiĢlerdir.
285

 

Çoğu geçiĢ döneminin birinci bölümünde ortaya çıkan ve ekonomiye katılan 

küçük esnaf ise bu süreçte büyük darbe alarak yok olma sınırına gelmiĢtir. 

Yolsuzlukla mücadele ve yargı alanında reform hedeflerine ulaĢamayan DGB 
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hükümeti döneminde, 1998 yılı için yapılan bir hesaba göre yasa dıĢı sınır ticaretinin 

tutarı 850 milyon doları bulmuĢtur. Bu rakam, söz konusu dönemde ülkenin savunma 

bütçesine denktir. Bir diğer hesaba göre, 2000 yılında ülkedeki karaborsa 

ekonomisinin boyutu GSYĠH‟nın üçte biri kadardır.
286

 Toplumda, zenginleĢmenin 

yasadıĢı iĢler yapmaktan geçtiği düĢüncesi giderek yaygınlık kazanırken, ülkede suç 

patlaması da yaĢanmıĢtır. 2001 yılında Bulgaristan‟da günde ortalama 380 suç vakası 

kayıtlara geçmiĢtir.  

2000 yılında yasadıĢı iĢlere bulaĢtıkları gerekçesiyle önce bazı Rus 

iĢadamları, sonra da casusluk yaptıkları gerekçesiyle üç Rus diplomatı sınır dıĢı eden 

hükümet, Bulgaristan tarihinde bir ilki yaĢarken, DGB‟li BaĢbakan Ġvan Kostov‟un 

eĢinin kurduğu vakfın Rus mafyasından bağıĢ aldığı ortaya çıkmıĢtır. Ülkede siyasi 

skandallara yenileri eklenmesine rağmen Kostov hükümeti demokrasiye geçiĢten bu 

yana görev süresini dolduran ilk hükümet olmuĢtur. Ancak yoksulluktan 

kurtulamayan geniĢ kitleler, 2001 yılıyla birlikte AB ülkelerine serbest seyahat 

hakkını elde edince, gelecek göremedikleri Bulgaristan‟ı terk ederek Batı Avrupa 

emek pazarının yeni üyeleri olmak üzere bu ülkelere gitmeye baĢlamıĢtır.  

DGB hükümeti döneminde vurgulanması gereken diğer bir geliĢme de 1997 

yılından itibaren eski dönemde istihbarat teĢkilatına çalıĢan kiĢilerin kimliklerinin 

açıklanmaya baĢlaması olmuĢtur. Yayınlanan bir raporda, 1990 yılından itibaren 

seçilerek parlamentoya giren milletvekillerinden 129‟unun daha önce gizli polis 

teĢkilatında çalıĢtığı ortaya çıkarılmıĢtır. Ahmet Doğan da, geçmiĢte istihbarat 

teĢkilatına çalıĢmakla suçlanmıĢ hatta bu suçlamayı bizzat ĠçiĢleri Bakanı 
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parlamentoda yapmıĢtır.
287

 Doğan‟ın dosyası 2006 yılına kadar ortaya 

çıkmamıĢtır.
288

 Ancak, Jivkov döneminde istihbarat teĢkilatına çalıĢan 

siyasetçilerden bir kısmının kimler olduğunun öğrenilmesi ülkede büyük bir 

dalgalanma da yaratmamıĢtır. BKP döneminde Bulgar siyasi hayatının ayrılmaz bir 

parçası olarak görülen istihbarat teĢkilatıyla bağlantılı olma durumu nedeniyle 

görevini bırakan olmamıĢtır.  

DGB döneminde 2001 yılında ortaya çıkarılan gizli belgelerden biri de, 

1985‟te baĢbakanlık yapan Georgi Atanasov‟un kuzeydoğu Bulgaristan‟daki 

Türklere karĢı giriĢilecek asimilasyonun emrini verdiğini ortaya koyan belgedir.
289

 

Bu sırada seçime hazırlanan ülkede BSP DGB‟ye karĢı bazı partilerle güç birliği 

arayıĢına girmiĢtir. BSP‟nin HÖH ile böyle bir güç birliğine girme olasılığı eski 

BKP‟li baĢbakan Atanasov‟un asimilasyon sürecindeki aktif rolünün ortaya çıkması 

nedeniyle mümkün olmamıĢtır.  

Avroatlantik kurumlarına üyeliği hedefleyen Bulgaristan 1997 yılının sonuna 

doğru Avrupa Komisyonu Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve SözleĢmesi‟ni 

imzalamıĢtır. Anayasasında “ulusal azınlık” kavramına yer vermeyen Bulgaristan, bu 

sözleĢmeyi imzalayarak, ülkede uzun süredir tartıĢılan “azınlıkların sadece bireysel 

azınlık hakları mı vardır, yoksa kolektif azınlık hakları da mevcut mudur” 

tartıĢmasını da sonlandırmak istemiĢtir.
290

 Çerçeve SözleĢmesi iki yıl sonra yürürlüğe 

girdiyse de kolektif haklar uygulamada hayata geçirilmemiĢtir. Hayata geçirilmeyen 
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diğer bir karar da, 2000 yılında parlamentoda kabul edilen ve “komünist rejimi 

yasadıĢı ilan eden” yasadır. Ertesi yıl yapılacak seçimlerden önce HÖH‟ü yanına 

çekmeye çalıĢan DGB‟nin getirdiği yasa önerisi parlamentoda kabul edildiği halde 

herhangi bir sonuç doğurmamıĢ ve cumhurbaĢkanı bu kanunun herhangi bir hukuki 

sonuç doğurmayacağını sadece bir deklarasyondan ibaret olduğunu belirtmiĢtir.
291

  

1997‟den 2001‟e kadar süren DGB hükümeti zamanında HÖH kendi 

saflarında yaĢanan bölünmeleri de gidererek güçlenmeye çalıĢmıĢtır. 1999 yılında 

yapılan yerel seçimlerde demokrasiye geçildiğinden bu yana sürekli olarak belediye 

baĢkanlığını kazandığı Müslüman Türk azınlığının en yoğun bulunduğu Kırcaali‟de 

belediye baĢkanlığını kaybeden HÖH, saflarını güçlendirmek için harekete 

geçmiĢtir.
292

 1994 yılında HÖH‟ten ihraç edilen Kırcaali milletvekili Mehmet 

Hoca‟nın kurduğu Demokratik DeğiĢim Partisi (DDP) merkez sağ çizgide siyaset 

yapmıĢ ve DGB tarafından desteklenmiĢtir. Ancak seçimlerde baĢarılı olamayan parti 

üyeleri 1998 yılında HÖH‟e katılma kararı almıĢtır. DDP ile birleĢme yaĢanırken bu 

kez Güner Tahir HÖH‟ten ayrılarak Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi (UHÖH) 

adında bir parti kurmuĢtur. UHÖH‟ün kurulmasında baĢka sebeplerin yanı sıra 

DGB‟nin desteğinin de olduğu belirtilmiĢtir.  

DGB döneminde hükümetin dıĢ politika kararlarına destek veren HÖH, 

iktidar partisinin ekonomi politikalarına ise karĢı olmuĢtur. HÖH, DGB‟yi, kamu 

varlıklarının özelleĢtirilmesi sırasında geniĢ kitleleri koruyacak hiçbir iktisadi ve 

sosyal önlem almamakla ve bunun sonucunda özellikle azınlıkların büyük kayıplar 

yaĢamasına sebep olmakla eleĢtirmiĢtir. DGB ise HÖH‟ün ve Ahmet Doğan‟ın bu 
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tutumunun azınlık toplumunu ülkenin geri kalanından ayrıĢtırarak sadece kendisinin 

kontrol edebildiği bir seçmen havuzu yaratmaya çalıĢmakla suçlamıĢ, bu durumun 

Türklerin Bulgar toplumuna entegrasyonunu da önlediğini öne sürmüĢtür. DGB 

ayrıca çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda seçimler öncesinde tekrar “dosyalar” 

konusunu gündeme getirmiĢtir. Yapılan bir yasa değiĢikliğiyle Jivkov döneminde 

gizli polise çalıĢmıĢ olan kiĢilerin dosyaları açılmaya ve kimlikleri açıklanmaya 

baĢlanmıĢtır. Parlamento Dosyalar Komisyonu mevcut milletvekillerinden 52‟sinin 

iç istihbarat teĢkilatıyla bağlantısı olduğunu açıklamıĢtır. Diğer partilerin yanı sıra 

dosyası açıklananlar arasında HÖH‟ten Ahmet Doğan dahil 7 Türk milletvekili de 

yer almıĢtır. 2001 seçimleri öncesi DGB‟nin bu siyasi manevrası, geçmiĢ dönemde 

kimin ne yaptığını açıklamaktan öte siyaseti manipüle etme ve seçmeni yönlendirme 

amacı taĢıdığı yorumlarına neden olmuĢtur.
293

 

HÖH de kendisini bölmeye ve yıpratmaya yönelik çabalara karĢı, yeniden 

yapılanarak seçmen tabanını böldürmemek için yoğun bir giriĢim baĢlatmıĢtır. 

BSP‟nin desteğiyle uzun yıllar BaĢmüftü görevinde bulunmuĢ olan Nedim Gencev‟in 

1994‟te kurduğu Demokrasi ve Adalet Partisi (DAP) son seçimlerde aldığı baĢarısız 

sonuçtan sonra 2001 seçimlerinde HÖH‟ü destekleyeceğini açıklamıĢtır.
294

 HÖH 

genel seçimler öncesinde Roman toplumunun örgütlerinden bazılarının da desteğini 

almayı baĢarmıĢtır. 
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2.2. HÖH’ün Ġktidar Ortağı Olduğu Dönem 

2001 Seçimleri 

21. yüzyıla girerken Bulgaristan, 45 yıllık “reel sosyalizm” denemesinden 

sonra siyaseten demokratik, iktisadi olarak da serbest piyasa ekonomisine geçerek, 

Sovyet Bloku‟ndan ayrılıp Batı kampına yönelmiĢtir. Sadece özgür iradeleriyle öyle 

istedikleri ve bu değiĢimi seçtikleri için reel sosyalizmin sınırlamalarından kurtulup 

kapitalizmin zenginliklerine ulaĢacağını sanan Bulgar toplumu için göstergeler iyi bir 

tablo sunmamıĢtır. Eski rejim zamanında oluĢturulan sosyal devletin sağladığı 

olanakları piyasa ekonomisinin Ģartlarında tekrar bulmak için, uzun zaman geçmesi 

gerektiği ve büyük sıkıntılar çekileceğini anlamakta zorlanan Bulgar toplumu, 

istihdam, sağlık, eğitim ve kültürel alanlarında dünya sıralamasında giderek 

gerilemiĢtir. Bir yanda koĢulları hızla kötüleĢen geniĢ kitleler, diğer yanda ise 

yolsuzluk, manipülasyon, kayırmacılık ve bankaların içinin boĢaltılması gibi 

uygulamalarla hayal bile edemeyecekleri kadar varlık sahibi olan yeni zenginler yer 

almıĢtır. Bu eĢitsizlikten en çok etkilenenler de iĢsizler, emekliler ve gençler 

olmuĢtur. Aynı kitle içinde yer alan azınlık toplumu üyelerinin durumu ise daha da 

kötüleĢmiĢtir.  

Genel olarak % 18‟e, gençler arasında ise % 33‟e çıkan iĢsizlik eski 

sosyolojik krizleri de beraberinde getirmiĢtir. YaklaĢık 8 buçuk milyon civarında 

olan Bulgaristan nüfusunun % 6‟sından fazlası geçiĢ döneminin ilk 10 yılında ülkeyi 

tek etmiĢtir. Genç, eğitimli ve yabancı dil bilenlerin çoğunlukta olduğu 530 000 

Bulgaristan vatandaĢı yeni bir hayat kurmak için okyanus ötesi ülkelere ABD, 
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Kanada ve Avustralya‟ya göç etmiĢtir.
295

 Avrupa ile bütünleĢme amacıyla adımlar 

atmaya çabalayan Bulgaristan 21‟inci yüzyıla, nüfus bağlamında, durağanlaĢan bir 

toplumla girmiĢtir.   

Yukarda özetlenen, sosyolojik ve ekonomik Ģartlar altında gidilen 17 Haziran 

2001 seçimlerinde yeni geliĢme, 55 yıl önce ülkeden kovulan çarın tekrar Bulgaristan 

siyasetinde söz sahibi olmasıdır. 58 yaĢındaki eski Çar II. Simeon 

Sakskoburggotski‟nin kurduğu “Ġkinci Simeon Ulusal Hareketi”nin ĠSUH 

(Natsionalno Dvijenine Simeon Ftori) seçimlere girmiĢ ve sandıktan birinci parti 

olarak çıkmıĢtır. Popülist bir programla seçime giren ĠSUH 120 milletvekilliği almıĢ, 

önceki iktidar partisi DGB 51, BSP 48, HÖH ise 21 sandalye kazanmıĢtır. 1994 

seçimlerinde Türkiye‟ye göç eden ve burada ikamet eden Bulgaristan 

vatandaĢlarından ancak 2 000‟i oy kullanırken, 2001 seçimlerinde Türkiye‟deki 

seçmenlerden 55 000‟i oy vermiĢtir.
296

 Bu seçmenlerden 36 000‟nin HÖH için oy 

kullandığı belirlenmiĢtir. Türkiye‟deki seçmenin harekete geçirilmesinde, göçmen 

derneklerinin yoğun faaliyetleri ve Türk hükümetinin verdiği destek de önemli bir 

yer tutmuĢtur. Bu faaliyetler sonucunda Türkiye‟de az sayıdaki sandıkta oy 

kullananların yanı sıra birçok seçmen “seçim turizmi” olarak da adlandırılan otobüs 

seferleriyle Bulgaristan‟a giderek oy kullanmıĢtır. Yeni hükümeti kurma görevini 

alan ĠSUH sadece güvenoyunu garantilemek için değil biraz da toplumsal tabanı 

geniĢ bir hükümet oluĢturmak amacıyla HÖH‟le koalisyon yapmayı yeğlemiĢtir. 

Böylece ilk kez azınlıkların haklarını koruma amacı güttüğünü açıklayan ve 

politikasını merkeze yaklaĢtıran HÖH doğrudan hükümete girmiĢtir. Bu hükümet, 
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1990‟dan sonra kurulan hükümetler arasında, ortakların resmi koalisyon anlaĢması 

imzaladığı ilk hükümet olma özelliğine de sahip olmuĢtur.
297

  

HÖH 16 üyeli koalisyon hükümetinde iki bakanlık, savunma bakanlığı dahil 

olmak üzere 5 bakan yardımcılığı, üç kentin valisini ve 8 vali yardımcısını atama 

hakkı kazanmıĢtır. Bu durum bir ilkin de yaĢanması açısından önemlidir. Mehmet 

Dikme Tarım ve Orman Bakanı, Necdet Mollov da Doğal Afetler ve Sanayi Kazaları 

Bakanı olmuĢtur. Böylece Bulgaristan‟ın bağımsızlığını kazandığı 1878‟den bu yana 

icra makamına ilk kez Türk kökenli yöneticiler getirilmiĢtir.
298

  

Aynı yıl içinde yapılan cumhurbaĢkanlığı seçimi de HÖH‟ün gücünü 

gösterdiği bir seçim olmuĢtur. HÖH seçmeninden, cumhurbaĢkanlığı seçiminde 

koalisyon ortağı ĠSUH ve birçok politikasında beraber hareket ettiği DGB‟nin 

desteklediği aday yerine, BSP‟nin adayı Georgi Pırvanov‟u desteklemesini istemiĢtir. 

HÖH‟ün BSP adayını desteklemesinin altında yatan nedenler arasında Pırvanov‟un 

azınlıkların haklarının korunup geliĢtirmesini ve ülkedeki çeĢitli grupların barıĢ 

içinde bir arada yaĢamasını öngören Bulgar Etnik Modeli BEM (Bılgarski Etniçeski 

Model) savunacağı da vardır. ĠSUH‟un kurduğu hükümet, BSP‟li cumhurbaĢkanıyla 

gerilimli bir iliĢki içinde olmuĢtur. 

Yeni hükümetin de hedefleri; Avroatlantik kurumlarına katılım, ekonominin 

düze çıkarmak, suç ve özellikle organize suçla mücadele ve yargı sisteminde reform 

yapmak olmuĢtur. Nitekim bu hükümet döneminde giriĢilen üçüncü dalga 

özelleĢtirmede, programa alınan kamu varlıklarının % 82‟si özelleĢtirilmiĢtir. Kamu 
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çalıĢanlarına zam yapan yeni hükümet asgari ücreti de 50 Amerikan doları seviyesine 

yükseltilmiĢtir. Ülke ekonomisinin büyüme hızındaki artıĢ da yeni hükümetin 

reformları sayesinde olmuĢtur. NATO üyeliği için kendisinden istenen reformları 

yapan, yani ordusunu küçültüp profesyonel askerliği baĢlatan koalisyon hükümeti, 

Irak iĢgali öncesinde TBMM‟den çıkmayan tezkere yüzünden askeri birliklerini 

konuĢlandıracak yer arayan Amerikan güçlerine Burgaz kenti yakınlarındaki askeri 

üssünü kullanma izni vermiĢtir. Bütün bu geliĢmeler sonunda koalisyon hükümeti 

amaçlarından birine, yani NATO üyeliğine ulaĢmıĢ ve Bulgaristan, Türkiye‟nin de 

aktif desteğiyle 2004 yılında Ġttifak‟a üye olmuĢtur.
299

   

Makroekonomik dengelerde düzelme yaĢanırken özelleĢtirmede de 

hedeflerinin çoğuna ulaĢan, üstelik NATO‟ya da üye olan ülkede, suçla mücadele ve 

yargıda reform konularında ise aynı baĢarı yakalanamamıĢtır. ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 

üst yönetim kadroları ve poliste büyük bir temizlik yapılmasına rağmen suç 

oranlarında anlamlı bir düĢüĢ sağlanamamıĢtır. 2005 yılının sonunda, son 5 yılda 

ülkede mafyayla ilgili cinayetlerde öldürülenlerin sayısı 140‟ı bulmuĢ, ülkenin en 

zengin iĢadamlarından biri katledilmiĢ, bir de üst düzey savcı kimliği belirsiz 

kiĢilerce vurulmuĢtur. Faili meçhul kalan bu cinayetlerle ilgili suç örgütleri ile iĢ 

dünyası ve yolsuzluğa bulaĢmıĢ bazı siyasetçiler arasında bağ olduğu ileri 

sürülmüĢtür. Bu dönemde Polis TeĢkilatı BaĢkanı olan Boyko Borisov, organize 

suçla mücadelede yargı ve siyasetten destek alamadığını söylemiĢtir.
300

  

II. Simeon hükümeti döneminde makroekonomik rakamlarda nispi bir 

düzelme görülürken günlük ekonomi o kadar iyi sinyaller vermemiĢtir. 
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ÖzelleĢtirmeden sonra iĢletmelerin çoğu kapatılırken, sosyalist dönemdeki herkese iĢ 

politikası da terk edildiği için iĢsizlik ülkedeki fakirleĢmeyi daha da artırmıĢtır. 

Bulgaristan‟da gelecek göremeyen çalıĢabilecek durumdaki nüfusta da azalma 

devam etmiĢtir. 2001 yılında, çoğu iĢ aramak için Batı Avrupa ülkelerinde giden 700 

000 kiĢi ülkeyi terk etmiĢtir. 2003 yılındaki USAID raporuna göre, düĢük hayat 

standartları, iĢsizlik ve fakirlik Bulgar toplumunu kıskacına almıĢ, aylık ortalama 

ücret 134 Amerikan doları, ortalama emekli maaĢı da 50 dolar seviyesinde 

kalmıĢtır.
301

 

ĠSUH-HÖH koalisyon hükümeti görev süresinin sonuna gelirken geçiĢ 

döneminin birinci bölümünde beliren, toplum tabakaları arasındaki eĢitsizlik durumu 

iyice ortaya çıkmıĢtır. Sosyalist dönem öncesinden baĢlayarak, ama özellikle 45 

yıllık BKP iktidarı döneminde eĢitlikçi bir yapıya bürünen Bulgaristan toplumu, 

Ģimdi çok az sayıdaki zenginler ile çok büyük orandaki fakirler olarak bölünmüĢtür. 

ZenginleĢmenin hangi yollardan elde edildiği yolundaki Ģüpheler de toplumsal 

huzuru tehdit edecek boyutlara ulaĢmıĢtır. 

Bulgaristan‟da bu tarihten itibaren konuĢulmaya baĢlanan ve ileride de baĢlıca 

sorunlardan birini teĢkil edecek durum ise demografik kriz konusu olmuĢtur. 

Bulgaristan‟ın nüfusu istikrarlı bir Ģekilde azalmaya baĢlamıĢ, 1990 sayımına göre 8 

669 269 kiĢi olan ülke nüfusu, 2004 yılı sonunda yapılan sayıma göre ise 7 761 049 

kiĢiden oluĢuyordu. Uzmanlara göre, % 10‟dan fazla bir azalmaya iĢaret eden bu 

durum eğer doğurganlık oranı bu seviyelerde kalırsa, 2050 yılında ülke nüfusunun 
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üçte bir oranında eksileceğine iĢaretti. Bu da “demografik ölüm” olarak tanımlanan 

durumun Bulgaristan için gerçekleĢme olasılığını ortaya koymuĢtur.
302

 

Uluslararası gözlemciler, 1989 yılını, Doğu Bloku‟nun çözülmesi sırasında 

özellikle Orta Avrupa ülkelerinde görülen ve kansız yaĢanan iktidar değiĢimlerini 

kastederek “mucizenin yılı” olarak tanımlarken saray darbesiyle iktidar değiĢiminin 

yaĢandığı Bulgaristan ve kanlı bir Ģekilde gücün el değiĢtirdiği Romanya için bu 

tanımı yapmaları için 10 yıl beklemeleri gerekecekti. 

2005 Seçimleri 

Eski çarın kurduğu koalisyon hükümeti 4 yıllık görev süresini 

tamamlayabilen ikinci hükümet olurken, Haziran 2005‟te yapılan genel seçimlerde 

ĠSUH önceki baĢarısını gösterememiĢtir. Seçimlerde birinci gelen parti iki dönemdir 

muhalefette olan BSP olmuĢ ve 82 sandalye kazanmıĢtır. ĠSUH 53 sandalyede 

kalmıĢtır. Ülke dıĢındaki seçmenin oy kullanabilmesi için kurulacak sandık sayısını 

artıran kanun değiĢikliği ve seçmenini baĢarılı bir Ģekilde mobilize eden HÖH önceki 

seçimlere göre gücünü artırarak 34 milletvekilliği elde etmiĢtir. Bu baĢarıda Parti‟nin 

yoğun çalıĢması, sadece Türk ve Müslüman adaylar değil, özellikle azınlığın 

bulunmadığı bölgelerde milletvekilliği için Bulgar adaylar göstermesi de etkili 

olmuĢtur. Bu seçimde HÖH listelerinden 5 Bulgar milletvekili seçilmiĢtir. Diğer 

milletvekillerinin 23‟ü etnik Türk, 4‟ü Pomak ve 2‟si de Roman‟dı. Parti‟deki Bulgar 

kökenlilerin oranı da % 14‟ü bulmuĢtur.
303

 2005 seçimlerine giden süreçte Ahmet 

Doğan bu seçimlerin son 15 yılda yapılan seçimlerin en önemlisi olduğunu 
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belirtmiĢtir. Doğan, Bulgaristan‟ın AB üyeliğinin baĢlayacağı yeni dönemde büyük 

miktarlarda AB fonunun ülkeye geleceğini ve bu fonların kullanımının önem 

kazanacağını vurgulamıĢtır.
304

 HÖH‟ün iktidar ortağı olduğu dönemde Parti‟den 

ayrılmalar da yaĢanmıĢtır. Parti‟nin ileri gelenlerinden Osman Oktay ve Güner Tahir 

2005 seçimleri öncesinde HÖH‟ten ayrılmıĢtır. Bulgar siyaset dünyasına yakın olan 

bu kiĢiler kendi partilerini kurmuĢ ve seçim öncesinde BSP ile güç birliğine 

gitmiĢlerdir. Güner Tahir‟in partisi UHÖH de, Osman Oktay da seçimlerde varlık 

gösterememiĢtir. Ama belki bunların hepsinden daha önemlisi, aĢırı milliyetçi 

partilerin yaptığı azınlık karĢıtı ve ırkçı propaganda, azınlığın daha yoğun ve tek 

vücut bir Ģekilde sandığa gitmesine yol açmıĢtır. Seçimlere genel katılım düĢerken 

azınlık seçmeninin katılımı artmıĢtır.
305

 

2005 seçimleri öncesinde HÖH lideri Ahmet Doğan‟ın iĢ dünyası ile siyasi 

partiler arasındaki iliĢkilerle ilgili söylediği sözler kamuoyunda tartıĢma yaratmıĢtır. 

Ahmet Doğan, bir konuĢmasında, Bulgaristan‟da her partinin kendisini finansal 

olarak destekleyen bir iĢadamları ve Ģirketler ağı bulunduğunu, ülkede hiçbir 

iĢadamının da siyasi parti liderlerinden destek almadan baĢarılı olamayacağını dile 

getirmiĢtir.
306

 

Yedi partinin barajı geçtiği 2005 yılındaki seçimin en büyük sürprizi ise aĢırı 

milliyetçi bir söylemle propaganda yürüten ve seçimlerden sadece üç ay önce 

kurulan Ataka
307

 partisi olmuĢ ve ilk kez açıkça Türk düĢmanlığı yapan bir parti 

Bulgar Parlamentosu‟na girmiĢtir. Bu sonuç, 1992 yılında ilk kez dolaĢıma giren ve 
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demokratik Bulgaristan‟ın ilk seçilmiĢ CumhurbaĢkanı Jelev tarafından güçlü bir 

Ģekilde desteklenen, en baĢat aktörü HÖH olan Bulgar Etnik Modeli‟nin, ülkedeki 

etnik toplulukların uyum içinde bir arada yaĢamasını öngören siyasi-sosyolojik 

yapının tehdit altında olduğunu da göstermiĢtir. Açıkça nefret söylemi geliĢtiren ve 

bunu seçim propagandasında kullanan Ataka‟nın çıkıĢı, BEM‟in temelini oluĢturan 

tolerans, azınlıkların haklarına saygı ve azınlık topluluklarının siyasi, sosyal, dini ve 

kültürel hayatına müdahale edilmemesini önceleyen ilkelerin zarar görebileceği 

ihtimalini ortaya çıkarmıĢtır. Azınlıklara ama özellikle de Türk, Roman ve Yahudi 

azınlıklarına karĢı nefret söylemi içinde olan böyle bir aĢırı milliyetçi partinin 21 

milletvekiliyle parlamentoda yer alması 2005 seçimleri sonrasında da gündem 

konusu olmuĢtur.
308

  

Hükümeti kurma görevini alan ve iki dönemdir iktidardan uzak kalan BSP 

koalisyon için önceden de iĢbirliği olanakları bulduğu HÖH ile görüĢmeyi tercih 

etmiĢtir. GörüĢmeler sürerken Ataka Partisi kesintisiz bir propaganda ve gösteri 

faaliyeti baĢlatmıĢtır. Ataka ve lideri Volen Siderov, doğrudan HÖH‟ü hedef alan ve 

Türk karĢıtı nefret söylemiyle yürüttüğü politika ülke kamuoyunda da dikkat 

çekmiĢtir. Bu sırada BSP ile HÖH hükümet üyeleri ve program üzerinde anlaĢmaya 

varmıĢlarsa da kurulan ikili koalisyon güvenoyu alamamıĢtır. Bunun üzerine BSP 

önceki hükümetin büyük ortağı ĠSUH‟u da koalisyona davet etmiĢ, iki ay süren 

koalisyon görüĢmeleri siyasi krize dönüĢüp erken seçim olasılığı belirince, HÖH 

lideri Ahmet Doğan‟ın çabalarıyla BSP-ĠSUH-HÖH üçlü koalisyon hükümeti 

kurulmuĢ ve yeni kabine güvenoyu alabilmiĢtir.
309
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Ġkinci kez üstelik devamlılık arz eden bir Ģekilde yönetimde yer alan HÖH 

bakanlık sayısını artırmıĢ ve 17 üyeli kabinede üç bakanlık elde etmiĢtir. Tarım ve 

Orman, Doğal Afetler ve Sanayi Kazaları ile Çevre ve Su Bakanlıkları HÖH‟e 

verilmiĢ, Parti ayrıca hükümette 8 bakan yardımcılığına da sahip olmuĢtur. BSP‟li, 

Sergey StaniĢev BaĢbakanlığındaki hükümetin asıl gündemi 2007 yılında AB‟ye 

gireceği belli olan Bulgaristan‟ı üyeliğe hazırlamaktır. Bunun için de hedefler; 

AB‟nin belirlediği yol haritası izlemek, yolsuzluk, rüĢvet, kamu fonlarının usulsüz 

kullanımının önüne geçmek ve örgütlü suçlarla kararlı bir Ģekilde mücadele etmek 

olarak konulmuĢtur.  

Üçlü koalisyon hükümetinin görev süresi boyunca bu alanlarda çeĢitli 

skandallar yaĢanmıĢtır. ĠçiĢleri bakanının suç örgütleriyle bağlantıları olduğu iddiası 

hükümeti sarsmıĢ, StaniĢev bakanı değiĢtirmek durumunda kalmıĢtır. 

Karayollarından sorumlu kurumun baĢındaki genel müdürün usulsüz Ģekilde 

kardeĢine ihale verdiği ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmıĢtır. AB‟den gelen 

baskılar üzerine ĠçiĢleri Bakanlığı ve güvenlik teĢkilatında yeniden yapılanmaya 

giden StaniĢev hükümeti, polislerin maaĢını artırarak rüĢvet olaylarının önüne 

geçmeye çalıĢmıĢtır. 2007 yılında AB‟ye girerek, 2004‟teki NATO üyeliğinden sonra 

Avroatlantik eksenine bağlanma yolunda ikinci büyük adımını atan Bulgaristan‟da, 

AB üyeliği sayesinde kendiliğinden çözüleceği sanılan, iĢsizlik ve yoksulluk 

sorunlarında beklenen olmamıĢtır. Koalisyon hükümetinin baĢlıca amacı olan 

yolsuzluk ve rüĢvetle mücadelede de hedefe ulaĢılamamıĢtır. AB denetim ajansı, 45 

ayrı uygulamada gördüğü yolsuzluk ve suiistimaller nedeniyle birçok kez 

Bulgaristan‟a yapılan fon aktarımlarını durdurmuĢtur. BaĢbakan StaniĢev de ülkeyi 
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AB üyeliğine hazırlamak ve üyeliğin ilk yıllarındaki uyum sorunlarıyla uğraĢırken 

yolsuzlukla mücadeleyi ihmal ettiklerini itiraf etmiĢtir.
310

  

Bu hükümet döneminde de önceki yönetimler sırasında olduğu gibi, yetkili 

makamlarda bulunan ya da yasa yapma gücünü elinde tutanların, yolsuzluk, rüĢvet ve 

kayırmacılıkla suçlandığı olaylar yaĢanmıĢtır. HÖH de söz konusu suçlamaların 

yöneltildiği partilerden biri olmuĢtur.
311

 Her Ģeye rağmen görev süresini tamamlayan 

üçlü koalisyon hükümeti ülkeyi 2009 yılındaki genel seçimlere taĢımıĢtır. Seçim 

öncesinde, BSP, HÖH ve Ataka‟nın oylarıyla seçim kanununda yapılan değiĢiklikle 

seçim çevreleriyle ilgili düzenlemelerin yanı sıra seçim barajı % 4‟ten % 8‟e 

çıkarılmıĢ, ancak değiĢiklik Anayasa Mahkemesi‟nce kabul edilmemiĢtir. 

2.3. HÖH’ün Hükümet DıĢı Kaldığı Dönem 

2009 Seçimleri 

5 Temmuz 2009‟da yapılan genel seçimlerden üçlü koalisyonun büyük üyesi 

olan BSP yenilgiyle çıkmıĢtır. Bunda ABD‟den baĢlayarak dünyayı etkileyen 2008 

yılındaki ekonomik kriz ve Rus-Ukrayna doğalgaz anlaĢmazlığının yarattığı sorun da 

etkili olmuĢtur. % 60 oranında katılımın olduğu genel seçimde seçmen BSP‟yi 

cezalandırmıĢ ve parti 1990 yılından bu yana en kötü sonucunu alarak 40 

milletvekilliğinde kalmıĢtır. Üçlü koalisyonun diğer ortağı ĠSUH için durum daha da 

dramatik olmuĢ ve seçmenin desteğini çekmesi sonucu parti seçim barajının altında 

kalmıĢtır. Seçmen büyük umutlarla 2001 yılında hükümet yetkisi verdiği, 2005‟te de 

tekrar parlamentoya gönderdiği ĠSUH‟u cezalandırılmıĢtır. Bazı yorumculara göre 
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eski çar ülke ekonomisini düzlüğe çıkarmak yerine sosyalist dönemde devletleĢtirilen 

ailesine ait büyük çaptaki mülklerini geri almak için yasalar çıkarmakla 

uğraĢmıĢtır.
312

 Simeon Sakskoburggotski parti liderliğinden istifa etmiĢ ve siyasi 

hayattan çekilmiĢtir. HÖH ise seçimde sandalye sayısını artıran tek koalisyon ortağı 

olmuĢtur. 2005 seçimlerinde 467 400 oy alarak 34 milletvekilliği elde eden HÖH, bu 

seçimde oylarını 610 521‟e çıkararak parlamentoda 38 sandalye kazanmıĢtır. 

HÖH‟ün bu baĢarısının altında yatan etmenlere bakıldığında, en öncelikli nedenin 

rakip partilerin neredeyse tamamının seçim kampanyalarında azınlık karĢıtı 

söylemlerini yoğunlaĢtırmaları olduğu söylenebilir.  

2009 seçimleri merkez sağda yeni bir partinin doğuĢuna da sebep olmuĢtur. 

Sofya Belediye BaĢkanı Boyko Borisov‟un Bulgaristan‟ın Avrupalı GeliĢimi Ġçin 

VatandaĢlar GERB
313

 partisi (Grajdani za Evrpeysko Razvitiye na Bılgariya) 

parlamentoda 117 koltuk kazanarak birinci parti olmuĢtur. AĢırı milliyetçi 

partilerden, merkez sağda konumlanan Borisov‟un kurduğu ancak belediye baĢkanı 

olduğu için resmen baĢına geçmediği GERB partisine kadar çoğu parti milliyetçi 

sloganlarla popülist kampanyalar yürütmüĢtür. Seçimler öncesinde GERB‟in 

kamuoyu anketlerinde seçmen nezdinde giderek yükseldiği bir sırada Boyko Borisov 

ABD‟ye resmi bir ziyaret yapmıĢtır. Borisov Bulgar diasporasının yoğun olarak 

bulunduğu Chikago kentinde yaĢayan Bulgarlara yaptığı konuĢmada ülkesinin beyin 

göçü nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirttikten sonra ellerinde “kötü bir insan 

malzemesi” kaldığını söylemiĢtir. Borisov bu kötü malzemeyi Ģöyle tarif etmiĢtir: 

“…ġu anda elimizde 1 milyon Roman, 700-800 bin Türk ve 2 buçuk milyon emekli 
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var. Elimizde seçmen ve çalışacak insan olarak kötü insan malzemesi bulunuyor. 

Bunlar da GERB’e karşı.”
314

 Boyko Borisov‟un bu konuĢması Bulgaristan‟da 

tepkiyle karĢılanmıĢtır. Borisov‟un sözlerini ayrımcılık yapmak olarak niteleyen 

HÖH haklarını aramak için AĠHM‟e baĢvuracağını açıklamıĢtır. Söz konusu 

dönemde HÖH BaĢkan Yardımcısı olan Lütfi Mestan, Anayasaya göre tek uluslu bir 

devlet olan Bulgaristan‟daki topluluklar için Borisov‟un sarf ettiği sözlerin siyasi 

görgüsüzlük olduğunu vurgulamıĢtır. Bulgar basını da Borisov‟u ırkçılık yapmakla 

suçlamıĢtır. 

Seçimler öncesinde, yine Türklerin partisi olarak nitelenen HÖH‟e karĢı, 

özellikle ırkçı ve aĢırı milliyetçi gruplar baĢta olmak üzere siyasi yelpazenin her 

kanadından partiler sert söylemlerde bulunulmuĢtur. Neredeyse HÖH‟ün kurulduğu 

günden bu yana devam eden bu tür söylemler yine azınlık toplumunun bölünmeden 

sandığa gitmesine yol açmıĢ ve 2009 seçimlerinde de bu tekrarlanmıĢtır. Ayrıca 

yerelde güçlü olduğu bölgelerde seçmenini iyi örgütleyen HÖH Türkiye‟deki seçmen 

desteğini de göçmen derneklerinin yardımıyla artırmıĢtır. Türkiye‟deki sandıklarda 

kaydını yaptırmadığı için oy kullanamayanlar, otobüslerle Bulgaristan‟daki seçim 

bölgelerine taĢınmıĢtır. Bulgaristan‟a seçmen akınının bir nedeni de, seçim 

bölgesinde kullanılan oyun doğrudan oradaki adaya gidiyor olmasıdır. HÖH‟ün 

baĢarısında, sadece Müslüman Türk seçmene değil, oy tabanı olan yerlerde Roman 

ve Bulgar adayları seçim listesine eklemesinin de payı vardır. 

Bu seçimler öncesinde, bir süredir devam eden ve doğrudan HÖH lideri 

Ahmet Doğan‟ı hedef alan suçlamalar da en yüksek seviyesine çıkmıĢtır. Ġddialara 

göre Ahmet Doğan oligarĢik yapılara yakın durmuĢ ve AB‟den gelmeye baĢlayan 
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fonları usulsüz bir Ģekilde yakın iliĢki içinde bulunduğu odaklara aktarmıĢtır. AB‟nin 

tarım ve çevre için gönderdiği kaynaklardan, söz konusu bakanlıklar HÖH‟ün elinde 

olduğu için Doğan buradan çıkar sağlamakla da suçlanmıĢtır.
315

 EleĢtiriler sürerken 

Ahmet Doğan 18 Haziran‟da Koçan köyünde yaptığı bir konuĢmada “…bütün güç 

benim elimde, devlette fonların kime aktarılacağına karar eren benim, güç benim 

elimde seçtiğiniz milletvekillerinde değil…” demiĢtir.
316

 Bu konuĢma ülke 

gündeminde uzun süre tartıĢılmıĢtır. Doğan ise konuĢmasında yerel yönetimlerle 

merkezi yönetim arasındaki güç iliĢkisini anlatmak istediğini, bunun sadece HÖH 

için değil Bulgaristan‟daki bütün partiler için geçerli olduğunu söylemiĢtir.
317

 

Seçimin asıl galibi ise Borisov olmuĢ, GERB seçimlerden 117 milletvekilliği 

alarak çıkmıĢtır. ĠçiĢleri Bakanlığı‟na bağlı itfaiye teĢkilatından gelen, 1989 yılındaki 

zorunlu göçle boĢalan Razgrad bölgesinde tarım rekoltesini koruyan birliklerin 

komutanlığını yapan Borisov, geçiĢ döneminden itibaren kurduğu güvenlik Ģirketiyle 

önce Jivkov‟un sonra da eski çar II. Simeon‟un yakın korumalığını yapmasıyla 

ünlenmiĢtir. Simeon‟un 2001‟de kurduğu hükümet sırasında ĠçiĢleri Bakanlığı 
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MüsteĢarı olarak atanan Borisov, 2005 yılında bağımsız aday olarak katıldığı yerel 

seçimlerde Sofya Belediye BaĢkanı olmuĢtur. Belediye baĢkanıyken kurduğu GERB 

en çok oyu almasına rağmen güvenoyu için gerekli olan salt çoğunluğa ulaĢamadığı 

için koalisyon arayıĢına girmek durumunda kalmıĢtır. BSP ve HÖH dıĢındaki 

partilerle anlaĢarak azınlık hükümeti kuran Borisov‟un hedefleri de önceki 

hükümetlerden çok farklı olmamıĢtır; AB üyesi ülkesinde vatandaĢların ekonomik 

durumunu düzelterek refahını artırmak, yolsuzluk ve örgütlü suçla mücadele etmek 

ve yargıda reform yapmak.  

21 milletvekiliyle ikinci kez parlamentoya giren ve güvenoyu oylamasında da 

GERB‟i destekleyen ırkçı Ataka partisi ilk günden itibaren Türk karĢıtı gösteri ve 

eylemler yapmaya baĢlamıĢtır. Ataka meydanlarda mitinglerle baĢlattığı eylemlerini 

parlamentoya da taĢımıĢ ve “Bulgar soykırımı günü” ilan edilmesi için yasa teklifi 

vermiĢtir. Teklifte “Batak” olaylarının Bulgar soykırımı olarak kabul edilmesi 

istenmiĢtir. 21 Nisan 1876‟da Osmanlı yönetimine karĢı baĢkaldıranların Batak 

kasabasında baĢlattıkları isyan bastırıldıktan sonra, baĢıbozuk olarak nitelenen 

düzensiz kuvvetler tarafından 5 000 Bulgarın katledildiği iddiasını gündeme taĢıyan 

Ataka, bu günün soykırım günü ilan edilmesi için çaba göstermiĢtir.
318

 Borisov da 

teklifi değerlendireceğini, ancak konunun kamuoyunda tartıĢılması gerektiğini, aksi 

halde etnik gruplar arasındaki toleransa zarar vereceğini söylemiĢtir.
319

  

Borisov‟un azınlık hükümeti, kendisine destek veren partilerle meclis iç 

tüzüğünde de değiĢikliğe gitmiĢ ve Jivkov döneminde istihbarat teĢkilatında personel 

olarak veya teĢkilata haber elemanı olarak çalıĢtığı belgelenen kiĢilerin, 
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parlamentoda baĢkan, baĢkan yardımcılığı gibi yöneticilik görevleri almaları ve 

savunma, güvenlik, istihbarat gibi komisyonlarla AB fonlarını değerlendirme 

komisyonlarında görev yapmaları yasaklanmıĢtır. HÖH‟te bu kapsama Ahmet Doğan 

dahil 6 milletvekili girmiĢtir.
320

 Henüz Sofya belediye baĢkanı iken de ülkedeki 

Türklerle ilgili beyanatları olan Borisov, bir konuĢmasında “kendisini Bulgar 

hissetmeyen Türklerin Türkiye‟ye gitmesi gerektiğini” söylemiĢtir.
321

 Borisov, baĢka 

bir beyanında da azınlığa uygulanan asimilasyon politikasını “zor kullanılmaması 

koĢuluyla desteklediğini” ifade etmiĢ, “düĢünce doğru, metot yanlıĢ” demiĢtir. 

Borisov ayrıca, hükümetini destekleyen Ataka‟nın Bulgar Radyosu‟nda yer alan 

Türkçe haber programının kaldırılması için referandum yapılması önerisini de önce 

olumlu bulmuĢ sonra bu görüĢünden vazgeçmiĢtir.
322

 

Borisov‟un azınlık hükümeti sırasında 2012 yılında, yoksulluk ve yolsuzluğa 

karĢı baĢlayan gösteriler ġubat 2013‟te artarak devam etmiĢtir. Elektrik fiyatındaki 

aĢırı artıĢı protesto edenlerin sayısı binleri bulurken eylemler de Sofya‟da parlamento 

binasının çevresinde yoğunlaĢmıĢtır. Göstericilerle polis arasında yaĢanan çatıĢmada 

bazı göstericiler yaralanmıĢ ve bu görüntüler televizyonlarda yayınlanmıĢtır. Bunun 

üzerine BaĢbakan Borisov “polisin insanları dövdüğü bir hükümetin baĢında 

kalamam” açıklamasını yaparak 20 ġubatta hükümetin istifasını vermiĢ, yeni seçim 

tarihi 12 Mayıs 2013 olarak belirlenmiĢtir.
323

 Bazı siyasi gözlemciler, popülist 

politika izleyen Borisov‟un siyasi kariyerini korumak niyetiyle protestoculara 

direnmediği ve istifa yolunu seçtiği yorumunu yapmıĢlardır.  
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Seçime giden günlerde kanunda yapılan değiĢiklikle, seçim kampanyalarının 

Bulgarca dıĢında bir dilde yapılması yasaklanmıĢ, ihlali halinde para cezası 

öngörülmüĢtür. HÖH, gerekli olduğunda ve çevirmen bulundurarak mitinglerde 

Bulgarcadan baĢka dillerin de kullanılmasına iliĢkin teklif getirdiyse de çabaları 

sonuç vermemiĢ yasa değiĢikliği bu haliyle parlamentodan geçmiĢtir.
324

  

Borisov‟un istifasından bir gün önce yaĢanan ve doğrudan HÖH‟ü 

ilgilendiren olay ise parti baĢkanının el değiĢtirdiği kongre ve burada Ahmet Doğan‟a 

yönelik suikast giriĢimidir. 8. Büyük Konferans‟ını toplayan HÖH‟te, Ahmet 

Doğan‟ın genel baĢkanlığı bırakacağı birkaç gün öncesinden duyulmuĢ, yeni 

baĢkanın kim olacağı konuĢulmaya baĢlanmıĢtır. Sofya‟da 19 ġubat‟ta baĢlayan 

Konferans‟ta 3 bin katılımcının önünde faaliyet raporunu okumaya baĢlayan 

Doğan‟ın bulunduğu kürsüye fırlayan bir kiĢi HÖH liderine silah doğrultup 

ateĢlemek istemiĢtir. Ancak silah ateĢ almamıĢ, saldırgan etkisiz hale getirilirken 

Ahmet Doğan olaydan yara almadan kurtulmuĢtur. Türk kökenli saldırgan Oktay 

Enimehmedov‟un tabancasının kurusıkı ve içindekilerin de ses mermisi olduğu tespit 

edildiğini söyleyen savcılık, sanığa yönelik suçlamayı cinayete teĢebbüsten, ölümle 

tehdit suçlamasına çevirmiĢtir. Sofya‟da üniversite öğrencisi olan sanık da ilk 

ifadesinde kendisini kanıtlamak için bu iĢe kalkıĢtığını söylemiĢtir. Kurusıkı 

tabancanın Türkiye yapımı olduğu haberi üzerine Bulgar basınında çeĢitli senaryolar 

yazılmaya baĢlanmıĢtır. Saldırganın kurusıkı olsa da bir tabancayı toplantının 

yapıldığı salona sokabilmesi ve Sofya‟nın merkezinde yapılan toplantı yerine polisin 

olaydan ancak bir saat sonra gelmesi de tartıĢma konusu olmuĢtur. Bazı iddialara 

göre, Doğan‟a bazı çevreler “istesek seni öldürürdük” mesajını vermiĢ, aynı mesaj 
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Doğan‟ın yerine seçilen Lütfi Mestan‟a da yöneltilmiĢtir. Türkiye Adalet Bakanı 

Bekir Bozdağ da olayın sadece suikastçıdan ibaret olmadığını, aslında bazı çevreler, 

“içinizden sorunlu birini seçeriz, kendinizi en güvenli hissettiğiniz ve hepinizin bir 

arada olduğu bir anda, liderinizi kameraların karĢısında, dünyanın gözü önünde, Türk 

markalı silahın önüne koyarız, hepiniz de bunu izlemek zorunda kalırsınız” demek 

istemiĢlerdi.
325

 HÖH‟ün yeni Genel BaĢkanı Lütfi Mestan ise suikast giriĢimini 

düzenleyenlerin birinci amacının “siyasi bir sipariĢi” yerine getirerek Doğan‟ı 

öldürmek, ikincisinin de HÖH‟ü siyasi olarak öldürmek olduğunu ifade etmiĢtir.
326

  

Bulgaristan‟da seçime gidilen süreçte, Türkiye Sağlık Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu ise Balkan göçmenlerinin kurduğu STK‟ların temsilcileriyle yaptığı 

buluĢmada Bulgaristan vatandaĢı Türklerin mutlaka sandığa giderek “oradaki 

yapıya” sahip çıkmalarını isteyen bir konuĢma yapmıĢtır.
327

 

2013 Seçimleri 

12 Mayıs 2013‟te yapılan erken genel seçim, Bulgaristan‟da demokrasiye 

geçildiğinden bu yana gerçekleĢtirilen seçimlerdeki en düĢük seçmen katılımının da 

yaĢandığı seçimler olmuĢtur. % 51‟in biraz üstündeki katılımla gerçekleĢen seçimden 

bir gün önce yapılan bir operasyonda 350 000 adet sahte oy pusulası bulunmuĢtur. 25 

milletvekili çıkarmaya yetecek sayıdaki pusulaların kim ya da kimler tarafından 

hazırlandığı ortaya çıkarılamamıĢtır.  

Seçimler sonucunda hiçbir parti tek baĢına hükümet kuracak oyu alamamıĢtır. 

GERB birinciliğini korumasına rağmen sandalye sayısı düĢmüĢ ve 97 milletvekilliği 
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elde etmiĢtir. Bu seçimde oyunu artıran BSP 84 koltuk sahibi olmuĢtur. Suikast 

giriĢimine uğradığı kongrede aktif siyasetten çekilerek milletvekili adayı olmayan 

Ahmet Doğan‟ın onursal baĢkanlığını yaptığı HÖH, iki milletvekilliği yitirerek 

parlamentoda 36 sandalye elde etmiĢtir. AĢırı milliyetçi Ataka ise 23 milletvekiliyle 

parlamentoya giren dördüncü ve son parti olmuĢtur. Hiçbir parti tek baĢına hükümet 

kuracak çoğunluğa ulaĢamadığı için GERB‟in kabul etmediği hükümet kurma 

görevini BSP üstlenmiĢtir. Ancak bu parti de genel baĢkanı Sergey StaniĢev 

baĢkanlığında bir hükümet yerine BSP‟li bir teknokrat olan Plamen OreĢarski 

baĢbakanlığında bir kabine önermiĢ ve hükümet kurulmuĢtur. OreĢarski 

baĢbakanlığındaki hükümet çok ilginç bir güç birliğinin güvenoyuyla göreve 

gelebilmiĢtir. OreĢarski hükümeti, BSP ve HÖH tarafından doğrudan desteklenirken, 

Ataka partisi de çekimser kalarak OreĢarski hükümetinin güvenoyu almasını 

sağlamıĢtır. HÖH bu hükümet kurulurken yıllarca kendisine karĢı sert siyaset yapan 

BSP ve Ataka ile aynı yerde buluĢmuĢtur. HÖH, OreĢarski hükümeti döneminde de 

ana dilin zorunlu ders olarak müfredatta yer alması için giriĢimler yaptıysa da durum 

değiĢmemiĢ ve Türkçe okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya devam etmiĢtir.  

OreĢarski hükümeti zamanında Bulgaristan siyasetinde en çok ses getiren 

olaylardan biri yaĢanmıĢtır. Haziran 2013‟te ani bir kararla BaĢbakan OreĢarski, iç 

istihbarat teĢkilatı Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı‟nın DUGA (DANS-Dırjavna 

Agentsiya Natsiyonalna Sigurnost) baĢına HÖH milletvekili Delyan Peevski‟yi 

getirdiğini açıklamıĢtır. 33 yaĢında ülkenin en zengin iĢ adamlarından biri olan ve 

Bulgar medyasının da büyük bölümünü elinde bulunduran Peevski‟yle ilgili 

kamuoyunda olumsuz bir izlenim mevcuttur. Muhalif siyasetçiler kadar siyasi 

gözlemcilerin de çoğunluğunun dile getirdiği noktalardan biri Peevski‟nin yasal 
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yollardan zengin olmadığı Ģeklindedir. Büyük tepkiye yol açan atama kararı üzerine 

binlerce kiĢi protesto için Sofya‟da meydanları doldurmuĢ, GERB lideri Borisov ile 

CumhurbaĢkanı Rosen Plevneliev de atamaya karĢı çıkmıĢtır. HÖH Genel BaĢkanı 

Lütfi Mestan, Delyan Peevski‟nin söz konusu göreve atanmasıyla ilgili anayasal bir 

sakınca olmadığını söylemesine rağmen bu olaydan ders aldıklarını söylemiĢtir. 

Tepkiler üzerine Peevski de DUGA‟nın baĢkanı olmaktan vazgeçtiğini açıklamak 

durumunda kalmıĢtır. Medya baronuna devletin bütün sırlarını görme imkânı verecek 

böyle bu atamadan dolayı BaĢbakan OreĢarski özür dilemiĢ, süreç devam ettiği için 

parlamentoda yapılan oylamada da Peevski‟nin ataması “tartıĢmalı itibarı nedeniyle” 

128 oyla reddedilmiĢtir.
328

  

OreĢarski hükümeti döneminde yaĢanan diğer bir skandal da HÖH BaĢkan 

Yardımcısı Hristo Biserov‟un kaynağı belli olmayan paraları off-shore Ģirketlerine 

aktarmakla suçlanması olmuĢtur. Bu yöndeki haberler üzerine Biserov HÖH‟teki 

görevinden ayrılmıĢ sonra da iddialarla ilgili yargılanmıĢtır. 

Borisov hükümetinin de istifasına yol açan sokak gösterileri ise yeni hükümet 

döneminde de devam etmiĢtir. Hayat pahalılığı ve yolsuzlukları protesto eden 

göstericiler sokaklarda kalmaya devam ederken, gösterilere, çoğunluğunu azınlık 

üyelerinin oluĢturduğu tütün üreticileri de katılmıĢtır. BSP tarafından kurulan 

hükümeti yıpratan sokak gösterilerine karĢı BSP lideri StaniĢev HÖH ile birlikte 

mitingler düzenlemiĢtir. 16 Kasım 2013‟te Sofya‟da, çoğunluğu HÖH taraftarı 

binlerce kiĢinin katılımıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuĢmada StaniĢev 

asimilasyon uygulamasıyla ilgili “asimilasyon politikası nedeniyle Bulgaristan 
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Türkleri karşısında tarihi bir suçumuz var, bundan dolayı özür diliyoruz” ifadesini 

kullanmıĢtır.
329

 

Bulgaristan vatandaĢlarının AB ülkelerinde serbest dolaĢımına, dolayısıyla iĢ 

piyasasına dahil olmasına izin veren anlaĢma maddesi 2014 yılı baĢında yürürlüğe 

girdiyse de ülkede protestolar dinmemiĢtir. Mayıs 2014‟te Avrupa Parlamentosu için 

yapılan seçimlerde seçmen desteğinin azaldığını gören BSP en erken tarihte seçim 

istemiĢtir. Diğer partiler de erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıĢ, HÖH ise 

hükümetin yılsonuna kadar devam etmesini önermiĢtir. Ancak bu kez de BSP, 2012 

yılında Parlamento‟da kabul edilen “asimilasyon politikalarını kınama bildirisini” 

iptal etme tehdidinde bulunmuĢ, bunun üzerine HÖH de erken seçime razı 

gelmiĢtir.
330

 

2014 Seçimi 

5 Ekim 2014‟te yapılan erken genel seçim sonucunda 8 parti ve koalisyon 

parlamentoya temsilci sokmuĢtur. Seçimlerin yapılmasını en çok isteyen partilerden 

olan  GERB güç yitirerek 84 sandalyede kalırken, önceki seçimde hükümeti kuran 

BSP de 39 milletvekili sayısına gerilemiĢtir. Milletvekili sayısı olarak en iyi 

performansı gösteren ise HÖH olmuĢ ve sandalye sayısını Ģimdiye kadar olanların en 

yükseğine 38‟e çıkarmıĢtır. AĢırı milliyetçiler ise, iki ayrı partiyle girdikleri 

seçimlerde Ataka 11, Vatanseverler Cephesi 19 sandalye elde etmiĢtir. Kasım Dal ve 

Korman Ġsmailov gibi HÖH‟ten ayrılan Türklerin kurduğu “Hürriyet ve ġeref Halk 

Partisi” HġHP‟yi de içinde barındıran Reformcu Blok 23 milletvekiliyle 

parlamentoya girerken diğer iki parti de kalan koltukları paylaĢmıĢtır. Hükümeti 
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kurma görevi alan Boyko Borisov sağcı Reformcu Blok ile koalisyon kurmuĢtur. 

Güvenoyu almak için en az 121 oya ihtiyacı olan Borisov‟a, sol koalisyon 

“Bulgaristan‟ın Yeniden DoğuĢu Ġçin Alternatif Partisi”yle aĢırı milliyetçi 

Vatanseverler Cephesi dıĢarıdan destek vermiĢtir. Borisov, Savunma Bakan 

Yardımcılığı‟na koalisyon ortağı Reformcu Blok‟tan Orhan Ġsmailov‟u getirmiĢ, 

hükümete dıĢarıdan destek veren aĢırı milliyetçilerin tepkisine rağmen karar 

değiĢmemiĢtir. HÖH Borisov‟a aĢırı milliyetçilerden ayrılması halinde hükümete 

stratejik destek verme teklifi götürmüĢ ancak BaĢbakan bunu kabul etmemiĢtir.  

Jivkov yönetiminin 1984 yılının Aralık ayında Türklere karĢı baĢlattığı sert 

asimilasyonu anmak üzere törenler yapılırken BaĢbakan Borisov Facebook 

hesabından konuyla ilgili görüĢlerini paylaĢmıĢtır. Borisov mesajında, BKP/BSP‟nin, 

Türk ve Müslümanlara karĢı uyguladığı baskı ve insanlık dıĢı muameleyi unutturmak 

istediğini söylemiĢtir. BKP‟nin sonradan Türklere özgürlüğünü verdiğini ancak 

karĢılığında yaptığı zulmün hesabını vermekten kurtulduğunu belirten Borisov, 

mesajında üstü kapalı olarak, HÖH‟ün bu durumu onayladığını vurgulamıĢtır. 25 

yıldır kimsenin Türklere yapılan baskı ve Ģiddetin hesabını sormadığını ifade eden 

Borisov, 2102 yılında parlamentoda “Bulgaristan Müslümanlarına KarĢı Zorla 

Uygulanan Asimilasyon Sürecinin Kınanmasına ĠliĢkin Bildiri”yi partisinin 

desteğiyle onayladıklarını hatırlatmıĢtır. Bu tür suçlar için siyasi af ve yargıda zaman 

aĢımı olamayacağını da belirten BaĢbakan Borisov, geç de olsa adaletin aranması 

gerektiğini yazmıĢtır.
331

 Gerçekten de Eylül 2015‟te ceza yasasında yapılan 

değiĢiklikle, komünist dönemde rejimin iĢlediği insanlığa karĢı suçlarda zaman 
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aĢımını kaldırılmıĢ ancak asimilasyon uygulamasıyla ilgili bugüne kadar kimse ceza 

almamıĢtır.  

2015 yılında Bulgaristan Parlamentosu, 1915 Ermeni tehciri nedeniyle 24 

Nisan‟ı “Kurbanları Anma Günü” olarak kabul etmiĢ ve Ermenilere “toplu katliam 

yapıldı” ifadesini kullanmıĢtır. HÖH‟ün karĢı çıkmasına rağmen aĢırı milliyetçilerin 

önerisi parlamentoda kabul edilmiĢtir. Borisov‟un ikinci hükümeti döneminde 

azınlıkların ana dilini okulda öğrenmesiyle ilgili bir olumsuz geliĢme daha 

yaĢanmıĢtır. Önceden eğitim yasasında ana dili dersi “seçmeli zorunlu” dersken 

değiĢiklikle beraber ana dili dersi “serbest seçmeli” ders haline getirilmiĢtir. Bu 

durum zaten azalmıĢ olan Türkçe dersini alan öğrenci sayısının daha da azalmasına 

yol açmıĢtır.  

Borisov‟un ikinci iktidar döneminde yapılan yerel seçimlerde partilerin aldığı 

oy oranlarında büyük değiĢiklikler olmamıĢtır. Ancak HÖH‟te, genel seçimlerde 

aday listelerinde alt sıralara konuldukları halde tercihli oylarla seçmenin desteğini 

alarak ön sıralardaki adayları geçip meclise giren iki milletvekili partiden ihraç 

edilmiĢtir. Bu milletvekillerinin bölgelerinde yapılan yerel seçimlerde HÖH adayları 

belediye seçimlerini kaybetmiĢtir. Ayrıca Müslüman Türk azınlıktan birçok kiĢi yerel 

seçimlerde GERB‟ten adaylıklarını koymuĢ, bunlardan birçoğu da belediye meclis 

üyelikleri kazanmıĢtır. HÖH tabanına seslenerek seçimlere katılan ve üyelerinin 

çoğunluğunu azınlıktan kiĢilerin oluĢturduğu partilerde Ģans göremeyen bazı 

Müslüman Türk adaylar iki dönemdir iktidara gelen GERB‟ten aday olmayı tercih 

etmeye baĢlamıĢlardır. GERB de bunun karĢılığında bazı illerdeki vali ve diğer kamu 

görevlileri atamalarında Türk kökenli kiĢileri tercih etmiĢtir. Kültür Bakanlığı‟na da 
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2009 yılında olduğu gibi, Türk azınlığının yakından bildiği sanatçı Kadriye 

Latifova‟nın oğlu, Bulgaristan‟ın ünlü heykeltıraĢlarından Vecdi RaĢidov‟u 

getirmiĢtir.  

24 Kasım 2015‟te Türk savaĢ uçaklarının Suriye‟den gelerek hava sahası 

ihlali yapan Rus savaĢ uçağını düĢürmesi, bölge ve uluslararası siyasette 

dalgalanmaya yol açarken konuyla ilgili HÖH BaĢkanı Lütfi Mestan parlamentoda 

Partisi adına okuduğu 10 maddelik açıklamada NATO müttefiki Türkiye‟nin yanında 

yer almıĢtır. Parti Genel BaĢkanı Mestan‟ın yaptığı açıklama HÖH‟te büyük bir krize 

yol açmıĢtır.
332

 HÖH Onursal BaĢkanı Ahmet Doğan‟ın, Mestan‟ı Parti yetkili 

organlarına danıĢmadan açıklama yapmakla suçlamasından sonra 24 Aralık 2015‟te 

toplanan HÖH Merkez Konsey‟i Lütfi Mestan‟ı Genel BaĢkanlıktan ve Parti‟den 

ihraç etmiĢtir. 

Lütfi Mestan kendisiyle birlikte hareket ederek HÖH‟ten ayrılan 5 

milletvekiliyle birlikte 2016 yılının baĢında yeni bir parti kurmuĢtur. “Sorumluluk, 

Özgürlük, HoĢgörü Ġçin Demokratlar Partisi” adı verilen yeni siyasi oluĢumun 

Bulgarcadaki kısaltması DOST (Demokrati za Otgovornost, Svoboda i Tolerantnost) 

olmuĢtur. Genel baĢkanlığını Lütfi Mestan‟ın üstlendiği DOST Partisi, Türkiye‟deki 

siyasiler ve göçmen kuruluĢlarıyla bağını güçlendirmek için sık sık Türkiye‟ye 
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ziyaretler düzenlemeye baĢlamıĢtır. Aynı sıralarda HÖH‟ün Türkiye‟de iktidardaki 

AK Parti‟yle arasında gerilim yükselmeye baĢlamıĢtır. Resmen doğrulanmasa da 

Türkiye, HÖH Onursal BaĢkanı Ahmet Doğan ile partinin en tartıĢmalı üyelerinden 

Delyan Peevski‟ye ülkeye giriĢ yasağı koymuĢtur. Bu süreçte DOST Partisi 

örgütlenmesini hızlandırarak olası bir seçime hazırlanmaya baĢlamıĢtır.  

Beklenen geliĢme Bulgaristan CumhurbaĢkanlığı seçimleri sonrasında 

gelmiĢtir. BaĢbakan Borisov cumhurbaĢkanlığı için gösterdikleri adayın seçimi 

kazanamaması halinde hükümetin istifasını vereceğini açıklamıĢtır. Ġkinci turu 13 

Kasım 2016‟da yapılan seçim sonucunda muhalefetteki BSP‟nin adayı Rumen Radev 

yeni CumhurbaĢkanı olurken HÖH, BSP adayına destek vermiĢtir. DOST Partisi ise 

GERB‟in adayını desteklemiĢtir. Borisov hükümeti istifasını sunarken ülke yeni bir 

genel seçime hazırlanmaya baĢlamıĢtır. 2012 yılında HÖH‟ten ihraç edilen Kasım 

Dal‟ın kurduğu HġHP, önceki seçimlerde güç birliği yaptığı sağcı liberal partilerin 

oluĢturduğu “Reformcu Blok”tan ayrılarak DOST Partisi ile seçim ittifakı yapmayı 

tercih etmiĢ ve iki parti “DOST Birliği” adı altında seçime hazırlanmaya baĢlamıĢtır. 

Azınlık haklarını savunan yeni birliğin en büyük rakibi durumundaki HÖH ise 

seçmenden “oyları bölmemesini” istemiĢtir.
333

  

2017 Seçimi 

Bulgaristan‟da özellikle Ataka‟nın kurulduğu 2005 yılından sonra her seçim 

öncesinde, azınlıklara hitap edenler dıĢındaki siyasi partilerin milliyetçi söylemi 

yükselttiği görülmüĢtür. AĢırı milliyetçi partiler ise bu dönemlerde siyasi 

propagandalarında nefret söylemini kullandıkları gibi, bazen bu söylemlerini eyleme 
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de dökmüĢtür. 26 Mart 2017‟deki genel seçimde de durum farklı olmamıĢtır. Daha 

önce ayrı ayrı seçimlere katılan 3 aĢırı milliyetçi parti bu kez ittifak yaparak BirleĢik 

Vatanseverler (Obedineni Patrioti) adı altında seçime girmiĢtir. Seçim öncesinde 

propagandasını Türk, Roman ve Müslüman düĢmanlığı üzerine kuran ittifak 

Türkiye‟den gelerek Bulgaristan‟da oy kullanmak isteyen Bulgaristan vatandaĢlarını 

engellemek için sınır kapılarında eylemler düzenlemiĢ ve geçiĢleri engellemeye 

çalıĢmıĢtır. Seçimler sonucunda GERB birinci parti olurken 95 milletvekilliği 

kazanmıĢ, BSP ise oylarını artırmasına rağmen ikinci parti olmuĢ ve 80 

milletvekilliği almıĢtır. Ataka‟nın da içinde yer aldığı aĢırı milliyetçi BirleĢik 

Vatanseverler ittifakı 27 sandalye kazanırken, HÖH 26 sandalyede kalmıĢtır. 

Parlamentoya giren beĢinci ve son parti ise Volya ise 12 sandalye kazanmıĢtır.
334

 

Seçimlerden yaklaĢık bir yıl önce kurulan DOST ve birlikte seçime girdiği HġHP‟nin 

oyları ise % 3‟te kalmıĢ ve barajı geçememiĢtir.  

Lütfi Mestan kendilerine karĢı yapılan olumsuz propagandanın yanı sıra 

özellikle Türkiye‟den gelen seçmenin sınırda engellendiğini söyleyerek seçimin 

iptali için giriĢim baĢlattıysa da sonuç alamamıĢtır. Mestan, Bulgaristan Merkezi 

Seçim Komisyonu‟nun seçimden sadece bir gün önce bir karar alarak AB ülkeleri 

dıĢındaki yabancı ülkelerde oy kullanan kiĢilerin seçmen formunu sandık kurulu 

önünde ve Kiril alfabesiyle doldurmasını istemesinin de Türkiye‟de oy kullanan 

seçmen sayısını düĢürdüğünü söylemiĢtir. Türkiye‟de seçim sandıklarını 35 ile 

sınırlama kararının da bekledikleri desteği almalarına engel olduğunu açıklayan Lütfi 

Mestan, DOST Birliği‟nin 100 000 oy topladığını açıklamıĢtır.
335

 Parlamentoya giren 
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HÖH‟te ise baĢka bir olay yaĢanmıĢtır. Tercihli oy uygulaması nedeniyle Parti‟nin oy 

pusulasındaki “9”uncu yerinden yararlandığı söylenen Burgaz seçim bölgesi aday 

listesinin 9‟uncu sırasındaki HÖH adayı milletvekili seçilmiĢtir. HÖH yönetimi 

tercihli oyla seçilen adaylarına bu yerlerini parti listesinde ön sıralardaki adaylara 

bırakması yönünde ilke kararı alarak, Burgaz milletvekilinden istifa etmesini 

istemiĢtir. Ancak söz konusu aday bu isteğe uymayınca Parti‟den ihraç edilmiĢ, 

böylece HÖH‟ün parlamentodaki üye sayısı 25‟e düĢmüĢtür.
336

  

Seçimden sonra, Bulgaristan‟ın AB içinde ekonomik ve sosyal geliĢmiĢlik, 

sağlık, eğitim ve altyapı açısından Birliğin en az geliĢmiĢ ülkesi statüsünden 

kurtulması için GERB ile BSP arasında bir büyük koalisyon kurulması yönünde 

giriĢimler olduysa da BSP muhalefette kalmayı tercih etmiĢtir. Hükümeti kurma 

görevini alan Boyko Borisov ise üçüncü iktidarında da aĢırı milliyetçilerin desteğine 

baĢvurmuĢtur. Borisov‟un BirleĢik Vatanseverler partisiyle koalisyon görüĢmeleri 

sırasında HÖH, aĢırı milliyetçilerle iĢbirliği yapmaması halinde hükümete dıĢardan 

destek verme önerisi getirmiĢ ancak öneri Borisov tarafından reddedilmiĢtir.
337

 

3. HÖH VE BULGAR ETNĠK MODELĠ  

3.1. HÖH’ün Bulgaristan Ġç BarıĢına Katkısı 

Bulgaristan‟da kuruluĢundan itibaren azınlıkların ulusal ve uluslararası 

hukuktan doğan haklarını geri alabilmeleri için çabalayan HÖH, aynı zamanda 

izlediği ılımlı, uzlaĢmacı ve tutarlı tavrıyla Bulgaristan‟ın bütünleĢmesinde ve 

toplumsal barıĢın sağlanmasında büyük katkı sağladı. HÖH, ülkenin Avrupa 

                                                           
336

http://www.aljazeera.com.tr/gorus/bulgaristanin-belirsiz-secimi-ve-yaralanan-demokrasi  

(e.t. 13.04.2018);  https://www.24chasa.bg/novini/article/6180010 (e.t. 22.05.2017) 
337

 http://www.focus-news.net/opinion/2008/02/10/8358/ (e.t. 11.04.2018) 

http://www.aljazeera.com.tr/gorus/bulgaristanin-belirsiz-secimi-ve-yaralanan-demokrasi
https://www.24chasa.bg/novini/article/6180010
http://www.focus-news.net/opinion/2008/02/10/8358/


175 
 

kurumlarına entegre olmasını doğrudan destekleyerek demokratikleĢme konusunda 

önemli adımların atılmasına da öncülük etmiĢtir. Müslüman Türk azınlığın 

parlamentoda sesini duyurmasını sağlayan siyasi oluĢum haline gelen HÖH, 

kutuplaĢmanın önüne geçmek için ılımlı ve uzlaĢmacı bir hak arayıĢının temsilcisi 

olmuĢtur. Partinin temel politikasını “milliyetçilik değil eĢitlikçilik” olarak belirleyen 

HÖH, Bulgaristan‟ın demokrasiye geçiĢinin ilk döneminde ülkedeki etnik topluluklar 

arasında eĢitliğin sağlanması için mücadele etmiĢtir. 

HÖH kurulduğu günden baĢlayarak öncelikle asimilasyon sürecinde kimliği 

ortadan kaldırılmaya çalıĢılan Müslüman Türk azınlığın haklarının iadesi için çaba 

göstermiĢtir. Ġlk iĢ olarak azınlığın zorla değiĢtirilen isimlerinin iadesi için çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Bu amaçla siyasi zemin olarak parlamento kullanılırken, gerekli 

görüldüğünde karar vericiler üzerinde baskı uygulamak için kitleler harekete 

geçirilip, yürüyüĢ, gösteri ve miting gibi eylemlere baĢvurulmuĢtur. HÖH bunların 

yanı sıra iĢe veya okula gitmeme boykotu yapmak gibi pasif eylemleri de denemiĢtir. 

Bazen de sadece eylem çağrısı yapma olasılığını gündeme getirilerek karar vericiler 

üzerinde azınlık haklarının iadesi için baskı kurulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Azınlığın kimliğini oluĢturmada en etkili unsurlardan bir diğeri olan ana dilini 

kullanma ve onu okulda öğrenme konusunda da HÖH‟ün öncü rolü olduğu tespiti 

yapılabilir. Ana dilini günlük hayatta kullanma konusundaki yasak kısa sürede 

bertaraf edilirken Türkçeyi okulda öğrenebilme konusunda hedeflenen noktaya 

ulaĢılamamıĢtır. Ana dili derslerinin okul müfredatında yer alacak Ģekilde zorunlu 

ders olarak okutulması hedefi için gösterilen çabalara rağmen günümüzde Türk 

azınlık çocukları seçmeli ders olarak ana dili dersi alabilmektedirler. Bu sonuçta, 
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azınlık üyesi çocukların Türkçeyi zaten aileden ve yaygın medya araçlarından 

öğrendiklerini söyleyerek, ek bir ders almak gerekecekse bu seçeneği Ġngilizce ve 

Almanca gibi yabancı dilleri öğrenmek için kullanmaları yönündeki eğilimi de büyük 

rol oynamıĢtır. 

Azınlığın dini ibadetlerini yerine getirme ve dinini öğrenerek inancını 

yaĢatma konusundaki kısıtlamalar da HÖH‟ün aktif çabası ve azınlık üyelerinin 

kararlı tutumuyla kısa sürede aĢılan bir sorun olmuĢtur. Buna mukabil 

Müslümanların en yüksek dini organı durumundaki BaĢmüftülük seçimleri 

konusunda Bulgaristan makamları uzun süre oyalayıcı ve engelleyici tavır içinde 

olmuĢtur. Müslümanların seçtiği BaĢmüftünün tescilinin yapılmaması ve bu alanda 

daha önce Bulgar devletiyle çalıĢmıĢ olan kiĢilerin kaos yaratmasına olanak 

verilmesi de yetkili makamların göz yumduğu geliĢmeler arasındadır. HÖH‟ün bu 

alandaki çabaları sınırlı kalmıĢ, Müslümanlara ait vakıf mallarının iadesi konusunda 

ise baĢarısız olmuĢtur denilebilir. KarĢılıklık esasını göz önüne alan Türkiye 

makamlarının, Bulgar cemaatine ait vakıf mallarını iade etmesine rağmen 

Bulgaristan yetkilileri bu konuda talepleri hala yerine getirmemiĢ ve vakıf mallarının 

iadesini mahkemelere sevk ederek konuyu sürüncemede bırakmıĢtır.
338

 

HÖH, azınlığın Bulgaristan siyasetine aktif katılımı konusunda da baĢarılı 

olmuĢ ve çoğulcu demokrasiye geçiĢte en yüksek baĢarıyı bu alanda göstermiĢtir 

denilebilir. Çok partili seçimlerin yapılmaya baĢlandığı ilk yıl olan 1990‟dan itibaren 

HÖH her dönem parlamentoya girmiĢ ve giderek meclisteki sandalye sayısını 

artırmıĢtır. Yerel seçimlerde de özellikle azınlığın yoğun olarak yaĢadığı bölgelerde 

güçlü bir temsiliyet sağlayan HÖH, bu alanda neredeyse kırılmaz bir tekele sahip 
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olmuĢtur. Özellikle 2009 yılına kadar kurulan hükümetlerde ve yapılan 

cumhurbaĢkanlığı seçimlerinde tercihleri mutlaka göz önüne alınan bir siyasi parti 

haline gelen HÖH‟ün izlediği pragmatik siyaset dolayısıyla doğrudan koalisyona 

girerek veya dıĢarıdan stratejik konularda destek vererek zaman zaman hükümet 

kuran ya da hükümet deviren parti olarak Bulgaristan siyasetinde adından söz 

ettirmiĢtir. Siyasi manevralarda HÖH lideri Ahmet Doğan‟ın belirlediği strateji ve 

uyguladığı taktikler rakip parti siyasetçileri tarafından dahi “usta iĢi” olarak 

nitelendirilmiĢtir.
339

  

Bulgaristan‟daki sağ partilerde görülen hızlı değiĢim, çözülme ve baĢka 

kadrolarla tekrar siyasete dahil olma geleneğine karĢı solda sık sık lider 

değiĢtirmekle birlikte BSP varlığını sürdürmüĢtür. HÖH ise liderinin değiĢmediği tek 

parti olmuĢtur. 1985 yılında yasadıĢı olarak kurulduğu günden itibaren Hareketin 

baĢında olan 1990‟da partiye dönüĢtükten sonra 2013‟e kadar HÖH‟ün Genel 

BaĢkanlığını yapan Ahmet Doğan, onursal baĢkanlığa çekilmesine rağmen halen 

Parti‟nin yön ve politika tayinini yapan ve son kararı veren kiĢi olarak bilinmektedir.  

HÖH‟ün, Bulgaristan‟ın, Avroatlantik değerler çerçevesinde, çoğulcu siyaset 

yapısıyla, demokratik yollarla seçilen partiler tarafından yönetilmesi ve azınlığın 

zorla elinden alınan hakları konusunda Ģimdiye kadar sayılan çabaları göz ardı 

edilemeyecek kadar açıktır. Ancak HÖH‟ün, AB‟nin en yoksul üyesi olan 

Bulgaristan‟da organize suç, yolsuzluk, yetki suistimali ve rüĢvetle mücadelede diğer 

partilerinden daha ileri bir çizgide olduğu ise söylenemez. Özellikle eski Genel 

BaĢkanı Ahmet Doğan ve adı onunla birlikte anılan milletvekili Delyan Peevski 
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çevresinde ortaya atılan iddialar sürekli bir tartıĢma konusu olmaktadır. Bu anlamda, 

diğer partilerle ilgili öne sürülen iddialardan HÖH‟ün de muaf olmadığı söylenebilir.  

HÖH‟ün baĢından beri azınlıklarla ilgili aĢırı taleplerde bulunmama yönünde 

bir politika sergilediğine yukarıda değinilmiĢti. Gerçekten de HÖH siyaset sahnesine 

çıktığı ilk günden itibaren izlediği politikalarda, azınlığın yoğun olarak yaĢadığı 

bölgeler bakımından hiçbir zaman herhangi bir tür özerklik veya bağımsızlık talebi 

gündeme getirmemiĢtir. Parti içinden bu yönde beyanlarda bulunan, Türk 

milliyetçiliği yapan ya da otonomiye varacak istekleri dile getiren yönetici ve 

üyelerle de yolunu ayırmayı tercih etmiĢtir. Kendisini liberal bir parti olarak 

konumlandıran HÖH, ülkedeki tüm azınlıkların, etnik kimlikleri ile kültürel ve dinsel 

haklarının tanınması ve diğer Bulgar vatandaĢlarıyla birlikte ülkenin siyasi, sosyal ve 

ekonomik yaĢamına eĢit koĢullar altında katılmaları yönünde talepler ortaya 

koymuĢtur. ÇatıĢmayı tırmandırıcı değil yatıĢtırıcı bir üslup benimseyen HÖH, 

hakların geri alınması ve azınlığın da çoğunlukla eĢit Ģartlara sahip olması için 

çabalarını daha çok parlamento ortamında ve hep yasal zeminde savunmayı tercih 

etmiĢtir. HÖH lideri Ahmet Doğan etnik ve dinsel sorunların barıĢçı yollarla 

çözülmesi konusunda da bir bildiriye imza atmıĢtır. Ahmet Doğan, Bulgaristan 

yöneticilerinde, önceden beri var olan, azınlığın Türkiye ile doğrudan iliĢkisi olduğu, 

Türkiye‟nin azınlığı, Bulgaristan‟ı zor durumda bırakacak Ģekilde yönlendirdiği 

yönündeki inanıĢı kırmak için, Türk politikacılarla açıktan ve yoğun iliĢkiye 

geçmekten kaçınmıĢtır. Türkiye‟nin de son döneme kadar, Müslüman Türk azınlığın 

anlaĢmalardan kaynaklanan haklarını geri alabilmesi ve tehdit algısı olmadan, 

Bulgaristan‟da yurttaĢlık haklarından eĢit bir Ģekilde yararlanabilmeleri için azınlık 

siyasetçilerini yönlendirmekten kaçındığı görülmüĢtür. Türkiye, Bulgaristan‟da Türk 
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azınlığın oylarını almak üzere siyasete giren baĢka azınlık partilerinin Ankara‟nın 

desteğini almak için yaptıkları giriĢimlerde, oyların bölünmesini engellemek için bu 

desteği vermekten de kaçınmıĢtır. Son seçimler öncesinde ise Türkiye‟nin 

Bulgaristan‟daki azınlık partilerine yönelik tutumunda da HÖH‟ün Türkiye 

yönetimine karĢı takındığı tavırda da radikal değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. 

HÖH‟ün çatıĢmadan kaçınan tutumu Bulgaristan siyasetinde de karĢılık 

bulmuĢtur. Jivkov döneminden sonra, hala güçlü olan BSP‟nin bazı yöneticileri de bu 

çabaya katılmıĢtır. KutuplaĢmanın giderilmesinde, sosyalistlerden çok, özgürlükçü 

ve eĢitlikçi sloganlarla yola çıkan ve anti-komünistlerle entelektüellerin oluĢturduğu 

siyasi yapılar aktif çaba göstermiĢtir. Özellikle, baskıcı idarenin yıkılmasından sonra 

en güçlü muhalefet olarak ortaya çıkan DGB aĢırı milliyetçiliği dıĢlayan bir söylem 

de geliĢtirerek ülkedeki etnik gruplar arasında zıtlaĢmanın önlenmesi ve sorunların 

uzlaĢma yoluyla çözümüne katkı yapmıĢtır.
340

 Bulgaristan‟da azınlık ve çoğunluk 

taraflarının bu tutumu, eski Yugoslavya topraklarında yaĢanan iç savaĢın benzeri 

kanlı süreçlerin Bulgaristan‟da yaĢanmasına engel olmuĢtur. Doğu Bloku‟nun 

Moskova politikalarına en bağlı, kapalı ve baskıcı rejiminden demokrasiye geçen 

Bulgaristan‟da çatıĢmanın odak noktası olan azınlık sorunun kansız bir Ģekilde 

sonuçlandırılması “Bulgar Etnik Modeli” kavramıyla tanımlanan politikanın da 

doğmasına yol açmıĢtır. 
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3.2. Bulgar Etnik Modeli  

Bulgar Etnik Modeli (BEM), kimliğini koruyarak vatandaĢlık bağıyla bağlı 

olunan ulus-devlete entegrasyon ve çok etnikli demokrasi gibi iki temel ilkeye 

dayanmaktadır. Etnik gruplar arasındaki sorunların diyalog yoluyla ve azınlıkların 

Bulgaristan toplumuyla bütünleĢmesi için gerekli mekanizmalar kurularak 

çözümlenmesini öngören BEM‟in baĢlıca savunucusu HÖH olmuĢtur. HÖH 

yetkilileri tüm açıklamalarında, Parti‟nin temel amacının Bulgaristan halkının 

birliğine katkıda bulunmak olduğunu belirtirken, Bulgar çoğunluğun tepkisini 

çekecek taleplerde bulunmaktan kaçınmıĢtır. 

Ġlk olarak 1992 yılında, dönemin CumhurbaĢkanı Jelyu Jelev‟in insan hakları 

konusundaki danıĢmanı Mihail Ġvanov tarafından yazılan bir makalede sözü edilen 

BEM
341

, Jivkov döneminde azınlıklara karĢı yürütülen asimilasyon politikasının 

etkilerini ortadan kaldırmak ve özellikle Müslüman Türk azınlığı Bulgar toplumuna 

eĢit katılımı fikrinin bir ürünüdür. Model iki ilkeye dayandırılmıĢtır: Bulgar ulusunun  

“ulusal azınlıklardan” değil vatandaĢlık bağıyla bağlı “etnik azınlıklardan” oluĢtuğu 

ilkesi ve toplumun her kesiminin çoğulcu demokrasiye katılımı prensibi.
342

  

Amaç kimliğini oluĢturan, dil, din ve geleneklerini koruyarak azınlığın 

vatandaĢlık bağıyla Bulgar toplumuna entegrasyonunu dengeli ve uyumlu bir Ģekilde 

sağlamaktır. Modelle, Bulgaristan‟ın yakın tarihinde yaĢadığı asimilasyon denemesi 

nedeniyle ortaya çıkan azınlık krizini, silaha baĢvurmadan, barıĢçı yolla çözmek 

amaçlanmıĢtır. Modelin tarihi arka planında, Bulgaristan‟da bağımsızlık fikrini 
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ateĢleyen ve en büyük kahraman olarak nitelenen Vasil Levski‟nin “Bağımsızlığını 

kazanacak olan Bulgaristan‟da Bulgarlar, Türkler, Yahudiler ve diğer herkes özgür 

olacaktır.” sözü yatmaktadır. Levski‟nin bu sözünden yola çıkılarak, Bulgar 

bağımsızlık mücadelesinin etnik bir temel üzerinde geliĢtirilmediği anlayıĢı 

anlatılmaya çalıĢılmıĢtır.
343

  

BEM‟in hayata geçebilmesi için yasal altyapı da hazırlanmıĢtır. 1991‟de 

kabul edilen yeni Bulgaristan Anayasası‟nda egemenliğin, herhangi bir etnisiteye, 

halkın sadece bir kesimine, siyasi parti ya da baĢka bir oluĢuma değil bütün 

Bulgaristan halkına dayandığı belirtilmiĢtir. Ayrıca modelin uygulamaya konulduğu 

yıllarda, ülkedeki siyasi partiler de BEM‟in prensiplerine uygun tutum almıĢ, yani 

azınlığın siyasi varlığını kabul edip onunla birlikte yaĢama fikrinden yana olmuĢtur. 

Bulgaristan‟da demokrasiye geçiĢ döneminin baĢlangıcında ortaya çıkan iki büyük 

siyasi oluĢum BSP ile DGB, azınlığın temsilcisi HÖH‟ü siyasi bir oyuncu olarak 

kabul etmiĢtir. BEM‟in iĢleyebilmesi için vazgeçilmez unsur olan azınlığın siyasi 

temsili iĢlevi de HÖH tarafından yerine getirilmiĢ ve Parti demokrasiye geçiĢ 

döneminin en baĢında sisteme dahil olmuĢtur. Üstelik HÖH, azınlığın Türkiye ile 

olan sosyal-duygusal bağlarına rağmen bir Bulgaristan partisi olma yolunu seçmiĢ; 

milliyetçi talepler, kısmi otonomi veya ayrılma gibi istekleri dillendirmek yerine 

Bulgaristan‟ın bölünmez bütünlüğüne vurgu yapmıĢtır. Bunun da ötesine geçen HÖH 

sadece belli bir azınlığın değil, Parti prensiplerini benimseyen herkesin oyunu almak 
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için hareket eden liberal ilkelere dayalı bir partiye dönüĢerek Avrupa Liberal Partiler 

Birliği ALDE‟ye de üye olmuĢtur.
344

  

HÖH yöneticileri ilk günden itibaren siyasi ve sosyal platformlarda ısrarla 

Bulgaristan‟ın bir partisi olduklarını ve seçmenlerin sorunlarını anayasa ve yasalar 

çerçevesinde, parlamenter demokrasi içinde, siyasi yollardan çözmek için 

çabalayacaklarına dair ifadeler kullanmıĢlardır. Parti, kendi yöneticileri arasından 

Bulgaristan‟ın egemenlik simgeleri, bütünlüğü ve Anayasasına aykırı söylemlerde 

bulunanları tasfiye ederek programına ve ilkelerine bağlı kaldığını çeĢitli kereler de 

göstermiĢtir. Bulgaristan, insan haklarının korunmasıyla ilgili imzaladığı uluslararası 

antlaĢmalarla BEM‟i uluslararası hukuk ilkeleriyle de güçlendirmeye çalıĢmıĢtır. 

Sofya yönetiminin dağılan Doğu Bloku‟ndan koparak Avroatlantik değerleri 

benimseme, NATO ve AB‟ye üyelik yolunda giriĢtiği çaba da BEM‟in uygulanması 

için teĢvik edici olmuĢtur.  

BEM‟in 1992 yılından itibaren terminolojik olarak dolaĢıma girmesinin bir 

nedeni de dağılan Yugoslavya‟da baĢlayan iç savaĢtır. Özellikle Yugoslavya Ġç 

SavaĢı yıllarında Bulgar siyasetçileri ve akademi çevreleri, BEM‟in bir model olarak 

baĢka ülkelerdeki benzer sorunlara da uygulanabileceği fikrini iĢlemiĢlerdir. 

“BalkanlaĢma” teriminin doğduğu, halklar ve özellikle etnik topluluklar arasında 

tarihe çok acı örnekler bırakmıĢ olan bu topraklarda, üstelik çok kısa süre önce yüz 

binlerce kiĢinin sert asimilasyonla karĢı karĢıya kaldığı Bulgaristan‟da böyle bir 

modelin hayata geçirilmesi siyasetçi ve karar vericilerin baĢarısı olarak saymak 

gerekir.  
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Bazı akademisyenler BEM‟in baĢarısının altında yatan nedenler arasında 

Bulgaristan‟daki azınlığın Yugoslavya‟daki örneğin aksine silaha eriĢiminin 

olmamasının da bulunduğunu belirtmektedir. Bulgaristan‟da asimilasyona maruz 

kalan Müslüman Türk azınlığı, asimilasyon karĢıtı eylemlerinin hiçbirinde silahlı 

mücadele seçeneğini gündeme getirmemiĢ, bu yolda da bir arayıĢa girmemiĢtir. Bazı 

akademisyenler ise modelin baĢarısında, geçiĢ döneminde oluĢan özgürlükçü 

muhalefetin, komünizm karĢıtı olduğu kadar milliyetçilik karĢıtı olmasının da 

payının olduğunu belirtmektedir. Bu çevreler, geçiĢ döneminin ilk zamanlarında 

azınlığa haklarının geri verilmesini protesto eden milliyetçi gruplara, baĢta DGB 

olmak üzere söz konusu muhalif oluĢumların karĢı çıktığını aktarmaktadır. Aynı 

kaynaklar, DGB çevresinde buluĢan muhalefetin azınlık haklarının iadesini 

destekleyen eylemler yaptıklarını, muhalif liderlerin de her zaman azınlığın uğradığı 

haksızlıkların giderilmesi çabalarına aktif destek verdiklerini vurgulamıĢlardır.
345

 

BEM‟in oluĢturulup yaĢatılmasında Bulgaristan‟ın seçimle gelen ilk 

CumhurbaĢkanı akademisyen Jelyu Jelev‟in de katkısı büyük olmuĢtur. Jelev, DGB 

liderlerinden biriyken de CumhurbaĢkanı seçildikten sonra da her platformda 

asimilasyon politikasına tepkisini göstermiĢ, bunun ötesinde azınlığın haklarını geri 

alabilmesi için giriĢilen mücadelede hem topluma hem de HÖH‟e önemli destek 

vermiĢtir. Üstelik Jelev bu desteğini sadece üstlendiği görev gereği, yapmak 

durumunda olduğu vazifesi nedeniyle değil, çeĢitli platformlarda kamuoyu önünde 

de açıkça göstererek çoğunluğun tepkisinin dindirilmesinde de öncü olmuĢtur.
346
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Bulgaristan‟ın eski çarı II. Simeon birlikte hükümet kurduğu HÖH‟le ilgili 

2005 yılında yaptığı bir açıklamada Ahmet Doğan‟ın sayesinde Bulgaristan‟da örnek 

bir etnik model kurulduğunu, bu sayede de ülkenin AB‟ye katılımının önünün 

açıldığını belirtmiĢtir.
347

 Ahmet Doğan, 2004 yılında, parlamento tarafından ülkede 

demokrasi ortamının, etnik barıĢın ve hoĢgörünün sağlanmasında yaptığı katkı 

dolayısıyla Bulgaristan‟ın en yüksek devlet niĢanı olan “Stara Planina NiĢan”ını 

almaya layık görülmüĢtür.
348

 

Bulgaristan‟da demokrasiye geçiĢ döneminin, ülkenin 2007 yılında AB‟ye 

tam üye olarak kabul edilmesiyle sona erdiği ve çoğulcu demokratik dönemin 

baĢladığı genel kabul görmektedir. Ülkenin 1990‟da Batı Bloku‟na entegre olma 

kararından 27 yıl sonra, BEM‟den artık siyaset çevrelerinde de akademi çevrelerinde 

eskisi kadar söz edilmemektedir. Son dönemde BEM‟in en ateĢli savunucusunun 

sadece HÖH olduğu tespiti yapılabilir. HÖH yetkilileri söylemlerinde, ülkedeki etnik 

barıĢın BEM sayesinde sağlandığı, bu modelin oluĢturulup yaĢatılmasında ve etnik 

topluluklar arasında çatıĢma yaĢanmamasında Parti‟nin en büyük çabayı gösterdiği 

belirtilmektedir. Bulgaristan siyasetinde sayısı giderek artan milliyetçi partiler azınlık 

karĢıtı nefret söylemine baĢvurdukça HÖH de azınlıklarla çoğunluk arasındaki barıĢa 

verdiği katkıya vurgu yapmaktadır.  

HÖH‟te Genel BaĢkanı Lütfi Mestan‟ın 2016‟da ihraç edilmesinden sonra 

göreve gelen yönetimin ilk açıklamasında, BEM‟in Bulgaristan ve Balkanlarda etnik 

barıĢ ve güvenliğin sağlanmasında baĢat etken olduğu belirtildikten sonra modelin 
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yaratılması ve sürdürülmesinde HÖH‟ün rolüne vurgu yapılmıĢtır. HÖH‟ün iktidara 

dahil olduğu yıllarda, 2004‟te ülkenin NATO ve 2007‟de AB üyesi olduğunun altı 

çizilerek, söz konusu adımların HÖH‟ün BEM‟in sıkı takipçisi ve uygulayıcısı 

olması sayesinde atıldığı belirtilmiĢtir.
349

 Son olarak HÖH‟ün yeni Genel BaĢkanı 

Mustafa Karadayı, Mart 2017 genel seçimleri öncesi Varna‟da yaptığı konuĢmada 

BEM‟in tarihsel arka planına yerleĢtirilen Vasil Levski‟nin sözlerine atıf yaparak 

Bulgaristan‟da bütün etnik grupların barıĢ ve ahenk içinde birlikte yaĢamaları için 27 

yıldır çalıĢan tek partinin kendileri olduğunu belirtip, “birleĢtirici vatanseverlik” için 

yola çıktıklarını vurgulamıĢtır.
350

 HÖH Genel BaĢkanı Karadayı, Boyko Borisov‟un 

aĢırı milliyetçi BirleĢik Vatanseverler ile koalisyon kurmasından sonra parlamentoda 

yaptığı konuĢmada da, AB ülkelerinde kitle partilerinin aĢırı milliyetçilerle hükümet 

kurma giriĢiminde bulunmadıklarına dikkat çekmiĢ ve Bulgaristan Etnik Modeli‟ni 

tarihe gömmek yerine onu ulusal ideal haline getirmek gerektiğini söylemiĢtir. 

Karadayı konuĢmasında, bütün Bulgaristan vatandaĢlarına, beraberlik, birlik ve 

tolerans çağrısı da yapmıĢtır.
351

  

Bunun yanında BEM‟e karĢı çıkan Bulgar siyasetçileri de olmuĢtur. Eski 

BaĢbakanlardan ve parlamentoda Ocak 2012 günü kabul edilen “Asimilasyon 

Politikasını Kınama” bildirisinin mimarlarından Ġvan Kostov, modelin ülkedeki 

azınlıkları adeta bir kapsül içine hapsederek çoğunlukla kaynaĢmasına ve Bulgar 

toplumuna entegrasyonuna engel olduğu görüĢünü dile getirmiĢtir. Kostov, modelin, 

Müslüman Türk azınlığın sadece bir siyasi parti tarafından örgütlenip kontrol 
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edilmesine yol açtığını, bu yönüyle de çok kültürlülük anlayıĢından ayrıldığını 

belirtmektedir. BEM‟in, azınlıkları genel toplumdan soyutlanıp çoğunluğun yanında 

paralel baĢka bir topluluk olarak yaĢamasına yol açtığını da savunan Kostov, modelin 

Bulgar toplumunda kaynaĢtırıcı değil ayrıĢtırıcı bir vazife gördüğünü ileri 

sürmektedir. Ġvan Kostov, BEM‟in, totaliter dönemdeki gibi, etnik azınlığın kendi 

üyelerinin rejime yakın olanlarından siyasi ve entelektüel bir elit yaratarak kontrol 

edilmesi uygulamasına çok benzediğini da vurgulamaktadır. Yukarıdaki eleĢtirileri 

sıralayan Kostov, modelin, azınlığın gerçek entegresyonunu amaçlayan, etnik-dini 

hoĢgörü ve bir arada yaĢama ilkelerine dayanan ve hukukun üstünlüğü önceleyen bir 

yapıya dönüĢtürülmesi gerektiğini de belirtmektedir.
352

  

Bazı görüĢler ise BEM‟in, Todor Jivkov‟un “tek etnisite, tek kültür, tek 

yaĢam tarzı, tek gelenek ve din” politikasına dayanan asimilasyon sürecinin etkilerini 

ortadan kaldırmak için ortaya atıldığının altını çizmektedir. Bu görüĢe göre BEM 

Bulgaristan‟ın geçiĢ döneminin ilk yıllarında etnik gerilimi düĢürmek açısından 

olumlu etki yapmasına rağmen, zamanla modelin azınlığın sadece bir siyasi partiye 

bağlanmasına yol açarak entegrasyonunu engellemektedir.
353

  

Bunun ötesinde, HÖH‟ün siyasi manevraları nedeniyle modelin, Bulgar 

toplumunda azınlık karĢıtı düĢüncenin doğup geliĢmesine ve sonunda Bulgar 

milliyetçisi partilerin serpilmesine yol açtığı yönünde görüĢ ortaya koyanlar da 

olmuĢtur. Bu görüĢe göre, Müslüman Türk azınlık sadece HÖH‟ü destekleyerek, 

Bulgar genel siyasetine katılmak yerine kendini yalıtarak ve kitle partilerinden uzak 

durarak Bulgar toplumuna uyumu reddetmektedir. HÖH‟ün de oy tabanını 
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kaybetmemek için bu siyasi tutumu teĢvik ettiğini belirten aynı görüĢe göre, bu 

durum zamanla BEM‟e meydan okuyan siyasi oluĢumların ortaya çıkmasına olanak 

tanımıĢtır. Örneğin Ataka‟nın 2005 yılında ve seçimlerden sadece 3 ay önce 

kurulmasına rağmen 21 milletvekiliyle parlamentoya girmesinde ve kullandığı ırkçı 

söylemin seçmen nezdinde kabul görmesinde BEM‟in de rolü olduğu vurgusu 

yapılmaktadır. Söz konusu görüĢü savunan siyasi gözlemciler, bu aĢamadan sonra 

etnik karĢıtlık üzerine dayanan partilerin seçmen tabanlarını korumak için karĢıt 

söylemlerini sürdürdükleri, kendini üreten bu süreç sonucunda da iki yapının 

birbirinin devamlılığını sağladığı görüĢünü dile getirmiĢlerdir. Bu görüĢe göre, BEM 

etnik barıĢı sağlamanın bir modeli olmaktan çıkarak, özellikle modeli taĢıyan parti 

olduğunu savunan HÖH‟ün yerel ve merkezi kadrolarını büyük oranda azınlıktan 

kiĢilere tahsis ederek etnik gruplar arasındaki gerginliğin kaynağına dönüĢmüĢtür. 

Kısır döngünün kırılması için de BEM‟in değiĢtirilmesi ve etnik izolasyona son 

verilerek tam ve gerçek entegrasyonun sağlanması önerilmiĢtir.
354

   

Bazı sosyologlara göre BEM, Bulgaristan‟ın Doğu Bloku‟ndan ayrılıp 

Avroatlantik değerleri benimseyerek Batı Bloku‟na dahil olma sürecinde toplumu 

dönüĢtürmek için yaratılmıĢ bir modeldi ve 1989-2010 yılları arasında gerçekleĢen 

geçiĢ döneminde kullanılmıĢtır. Bu görüĢü dile getirenlere göre, BEM, HÖH‟ün 

ortaya çıkmasına vesile olarak geçiĢ döneminin çatıĢmasız yaĢanmasını sağladıktan 

sonra iĢlevini tamamlamıĢtır. Aynı kiĢilere göre, BEM‟in ortaya çıkardığı yapılar ve 
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özellikle HÖH değiĢmeden kalmıĢtır, bu durum da toplumun dönüĢmesini 

engellemektedir.
355

  

Asimilasyon politikasının etkilerini ortadan kaldırmak ve Bulgaristan‟ın Batı 

Bloku‟na katılımı sürecini, Balkanlarda baĢlayan etnik temelli iç savaĢlara benzer bir 

çatıĢma yaĢamadan geçirmek için ortaya atılan BEM birçok akademisyen ve 

siyasetçiye göre iĢlevini yerine getirmiĢtir.. Yine birçok görüĢe göre geçiĢ sürecinde, 

sosyalist dönemde yaĢanan olayların yaralarını sarmak için uygulamaya konulan 

modelin artık, AB ülkelerindeki gibi etnik grupların, ayrıĢmadan, çok kültürlü bir 

toplum içinde varlığını sürdürmesini sağlayacak bir yapıya dönüĢmesi 

gerekmektedir. Bazı akademisyenler, 1990 yılında ortaya konulduğu Ģekliyle kalması 

ve yarattığı yapıların da aynı Ģekilde sürmesi durumunda BEM‟in, değiĢimin önünde 

engel olacağı görüĢünü dile getirmektedir.
356

 

Bulgaristan‟da sayısı çok olmayan Türk aydınlardan Ġbrahim Yalımov da 

BEM‟in iĢevini yitirdiği görüĢünü dile getirmektedir. Yalımov‟a göre hatta model 

azınlık kimliğini tehdit eder hale gelmiĢtir. Etnik modelin bir siyasi Ģema olmadığını 

belirten Yalımov, BEM‟in siyaset, ekonomi, sosyal, din, kültür ve eğitim alanlarında 

alınan kararların ve bu kararların karĢılıklı etkileĢimi sonucunda etnik iliĢkilerin 

olumlu ya da olumsuz geliĢmesini sağlayan bir olay olduğunu öne sürmektedir. 

Ahmet Doğan‟ın BEM‟i Balkanlardaki etnik sorunların çözümünde 

yararlanılabilecek ve baĢka yerlerde de denenebilecek Bulgaristan‟ın en önemli 
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siyasi ürünü olarak sunduğunu söyleyen Yalımov, modelin hala bütünsel ve herkesçe 

kabul edilen bir tanımı bile bulunmadığı eleĢtirisini getirmektedir.
357

  

HÖH‟ün 2000 yılı programında BEM‟i, azınlıkların toplumla bütünleĢmesi 

ve bu süreçte etnik ve dini kimliklerini koruyup geliĢtirme ilkeleri arasında denge 

kurmak olarak tanımlandığını belirten Yalımov, aĢırı liberal bakıĢın entegrasyonun 

ötesinde azınlığın kimliğini kaybetmeye yol açabileceğini öne sürmektedir. 

Sosyolojide liberal görüĢün kolektif haklardan çok bireysel haklara ve kiĢi hakkına 

odaklandığına dikkat çeken Yalımov, kendini liberal bir parti olarak tanımlayan 

HÖH‟ün de bu görüĢten etkilenerek, azınlığın kolektif haklarını arka plana itmeye 

baĢladığını, bunun da zamanla azınlık üyelerinin kimliğini yitirerek Bulgar toplumu 

içinde erimesine yol açacağı görüĢünü savunmaktadır. BEM‟in, Bulgar çoğunluğu 

temsil eden siyasi yapıların çoğu tarafından benimsenmediğini de belirten Yalımov, 

modele faydacılık bakıĢ açısıyla yaklaĢtıklarını söylediği HÖH ve BSP‟nin bu sayede 

kendi siyasi amaçlarına ulaĢmayı hedeflediklerini vurgulamaktadır. BEM‟in 

Bulgaristan‟ın azınlık durumundaki Roman toplumuyla bir ilgisini bulunmadığını da 

ifade eden Yalımov, modelin tükendiği ve içi boĢ ideolojik bir Ģemaya dönüĢtüğü 

görüĢünü savunmaktadır. Ġbrahim Yalımov, bu haliyle BEM‟in gizli asimilasyon 

siyasetinin görülmesini engelleyen bir paravan olduğunu da öne sürmektedir.
358

  

Günümüzde BEM modelinin devamını destekleyen tek siyasi oluĢum olarak 

HÖH ortaya çıkarken, Bulgaristan‟da sayısı giderek artan aĢırı milliyetçi partiler ise 

BEM‟in zararlı olduğu fikri üzerinde birleĢmektedirler. Bulgaristan siyasetinde 

devamlılık gösteren büyük siyasi partiler de BEM‟in süresinin dolduğunu, 
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azınlıkların kaybettirilen haklarının iade edildiğini, azınlık üyelerinin artık grup 

çıkarları değil kiĢisel değerleri çerçevesinde siyasi tavır almaları zamanının 

geldiğinden söz etmektedirler. 

4. AZINLIK OY TABANINA DAYANAN PARTĠLER ARASINDAKĠ 

REKABET 

4.1. HÖH’te Kopmalar ve HÖH-HġHP Rekabeti  

Hak ve Özgürlükler Hareketi‟nin kuruluĢundan kısa bir süre sonra parti içinde 

görüĢ farklılıklarının ortaya çıkmaya baĢladığı, ayrıĢmaların baĢka azınlık partilerinin 

kurulmasının yolunu açtığı gözlenmektedir. Ġlk zamanlarda HÖH‟teki ayrıĢmaların 

genelde çok küçük ölçekte ve kiĢi bazında yaĢandığı tespiti yapılabilir. Ancak süreç 

içinde Parti‟nin kurucu kadrosunda yer alan ve önde gelen bazı isimlerin ayrıldığını 

da belirtmek gerekir. HÖH‟ün ilk yıllarında Parti ile yollarını ayıran ya da ihraç 

edilen kiĢiler genellikle partinin çizgisi ve söylemiyle ayrı düĢen, ayrı tutum almak 

istediği için HÖH‟ten dıĢlanan kiĢilerdir. Ġlk yıllardaki tartıĢmalar çoğunlukla 

Parti‟nin programı, azınlığın haklarıyla ilgili mücadelede izlenecek yol ve yöntemler 

konusundaki fikir ayrılıkları ve liderlik mücadelesi çevresinde geçtiği söylenebilir.  

GörüĢ farklılığı sonucu gerçekleĢen ilk ayrılma, ġumnu milletvekili Mehmet 

Beytullov‟un 1992‟da HÖH‟ten kopmasıdır. 1994 yılında HÖH‟ün Türk ve 

Türkçülük davasını yeterince sahiplenmediğini iddia eden Adem Kenan Parti‟den 

ayrılmıĢ ve Türkler için Bulgaristan‟da federatif bir yapı öngören programla Türk 

Demokratik Partisi‟ni (TDP) kurduysa da partiye Anayasa‟ya aykırılıktan dolayı izin 
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verilmemiĢtir.
359

 Aynı yıl HÖH‟ten ayrılan Kırcaali milletvekili Mehmet Hoca da 

Demokratik DeğiĢim Partisi‟ni (DDP) kurmuĢtur. Merkez sağda yer alan ve DGB 

tarafından desteklendiği iddia edilen parti seçimlerde baĢarılı olamamıĢtır. HÖH 

Genel BaĢkan Yardımcısı iken 1998 yılında Parti‟den ayrılan Güner Tahir de Ulusal 

Hak ve Özgürlükler Hareketi (UHÖH) adlı bir parti kurmuĢtur.
360

 Ancak bu parti de 

seçimlerde varlık gösterememiĢtir. 2001 yılında HÖH‟le yolları ayrılan kiĢi Parti‟nin 

önemli isimlerinden Osman Oktay olmuĢtur. Osman Oktay, Ahmet Doğan ve 

çevresindekileri, Bulgar vatandaĢlarının hak ve özgürlüklerini korumaktan çok 

kiĢisel menfaat amacıyla oligarĢik yapılarla iĢbirliğine girmekle suçlamıĢtır. Oktay 

da Demokratik Kanat Hareketi (DKH) adında bir parti kurduysa da parlamentoya 

girememiĢtir. Osman Oktay izleyen yıllarda Bulgar medyasında sık sık görüĢüne 

baĢvurulan kiĢi olarak HÖH hakkında muhalif görüĢlerini dillendirmeye devam 

etmiĢtir. Osman Oktay HÖH ile ilgili değerlendirmelerinde, Parti‟nin olmasa da 

Ahmet Doğan‟ın istihbarat servisinin “bir ürünü” olduğunu ve doğrudan bu çevreler 

tarafından bulunduğu göreve getirildiğini iddia etmiĢtir. 1997 yılında, dönemin 

ĠçiĢleri Bakanı‟na göre, Osman Oktay da, Ahmet Doğan, Kemal Eyüp ve Osman 

Lütfü ile birlikte Jivkov dönemi istihbarat teĢkilatına çalıĢmakla suçlanan HÖH 

üyeleri arasında yer almıĢtır.
361

  

HÖH‟ün kurucu kadrosunda yer alan ve Parti‟nin Örgütten Sorumlu Genel 

BaĢkan Yardımcısı olan Kasım Dal‟ın Parti‟den uzaklaĢtırılması ülkede uzun süre 

gündem konusu olmuĢtur. Ahmet Doğan‟la birlikte, 1985‟te BTMKH‟nin kurucuları 

arasında yer alan ve birlikte hapis yatan Kasım Dal, HÖH‟ün de en etkili kiĢilerinden 
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biri olmuĢtur. Merkez örgütten çok yerel teĢkilatlarla sıkı bağları olan Kasım Dal‟ın 

parti içindeki gücü de diğer üyelerden farklıdır. 2001 yılından itibaren Parti‟nin 

Türkiye ve özellikle 2002 yılından sonra HÖH‟ün AK Parti‟yle iliĢkilerinden de 

sorumlu olan Kasım Dal, 2011 yılında Ahmet Doğan‟la anlaĢmazlığa düĢmüĢtür. 

2006‟da kurulan Parlamento Dosyalar Komisyonu‟nun kayıtlarında Ahmet Doğan 

dahil Parti‟nin önde gelen birçok isminin totaliter rejim döneminde gizli polise 

çalıĢtıklarını öğrendikten sonra bu kiĢilere yönelik eleĢtirilere baĢlayan Kasım Dal, 

Parti yönetimine bir mektup yazarak bu durumun HÖH Merkez Konsey‟inde 

tartıĢılmasını istemiĢtir. Ancak 150 kiĢiden oluĢan ve Parti tüzüğünde 3 ayda bir 

düzenli olarak toplanması öngörülen Merkez Konsey toplanmamıĢtır. Bunun yerine 

Genel BaĢkan‟ın baĢkanlığındaki Merkez Yönetim Bürosu toplanarak Kasım Dal‟ı 

2011 yılında HÖH‟ten ihraç etmiĢtir. Bazı iddialara göre Kasım Dal, HÖH üst 

yönetimini, seçmenin hakları, özgürlükleri ve refahı için çalıĢmak yerine, kiĢisel 

çıkar ve siyasi gelecekleri için çalıĢtığını iddia ederek Doğan‟a karĢı bayrak açmıĢtır. 

Amacı da Ahmet Doğan‟ı parti içi bir darbeyle koltuğundan indirmektir. Bu aynı 

zamanda GERB lideri Boyko Borisov‟un da istediği bir geliĢme olacaktır. Bu iddiaya 

göre Borisov, baĢında Ahmet Doğan‟ın olmadığı bir HÖH ile koalisyon 

yapabileceğinin iĢaretini vermiĢ,
362

 Kasım Dal da bu değiĢimi sağlamak için 

Doğan‟ın parti genel baĢkanlığını bırakması için harekete geçmiĢtir.
363

 Söz konusu 

iddiaya karĢı çıkan görüĢler de vardır. Kasım Dal‟ın, HÖH‟te değiĢim istediğini, 

Parti‟nin daha geniĢ kitlelere ulaĢması ve seçmeninin isteklerini yerine getirebilmesi 

için yeni bir yapılanmaya gitmesi gereğine vurgu yapmak için harekete geçtiğini 

söyleyen bu görüĢe göre Parti‟nin, Dosyalar Komisyonu‟nda adları açıklanan 
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kiĢilerden arınması gerekliliği Dal‟ı harekete geçirmiĢtir. Bu kiĢilere göre, Ahmet 

Doğan sosyalist dönemde Kasım Dal ve eĢini de ihbar etmiĢtir.
364

  

HÖH seçmeni arasında yüksek bir tanınırlığa sahip olan Kasım Dal‟ın, 

HÖH‟ten ayrılmasından bir yıl önce, Türkiye yönetimi Ahmet Doğan ile arasına 

mesafe koymaya baĢlamıĢtır. Aslında Türkiye hükümetleri, Jivkov‟un 

devrilmesinden sonraki süreçte Bulgaristan‟daki Müslüman Türk azınlıkla 

iliĢkilerini, azınlığın temsilcisi olarak görülen HÖH vasıtasıyla yürütmeyi tercih 

etmiĢtir. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti yönetimi de aynı yolu izlemiĢtir. 

Ancak 2010 yılından itibaren Türkiye yönetimiyle HÖH ve özellikle Parti üzerindeki 

otoritesi tartıĢılmaz olan Ahmet Doğan arasındaki iliĢki kopmaya baĢlamıĢtır. 2010 

yılına kadar Bulgaristan‟ı ziyaret eden Türk yetkililer, resmi temaslardan sonra 

mutlaka azınlık temsilcileri ve özellikle de Ahmet Doğan‟la görüĢmeler yaparken, 

Mart 2010‟da Bulgaristan‟ı ziyaret eden dönemin Türkiye DıĢiĢleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu resmi temaslarından sonra BaĢmüftü dahil azınlık temsilcileriyle bir araya 

gelirken HÖH‟ten herhangi bir yetkiliyle görüĢmemiĢtir. Aynı yıl Türkiye BaĢbakanı 

Erdoğan‟ın yaptığı Sofya ziyaretinde Ahmet Doğan ile planlanmıĢ bir görüĢmesi 

olduğu halde bunu iptal ettiği bilinmektedir.
365

 Ahmet Doğan‟ın Erdoğan‟la 

görüĢmek istemediği de iddia edilmiĢtir. Takip eden sene Sofya‟yı ziyaret eden 

Türkiye CumhurbaĢkanı Abdullah Gül çeĢitli azınlık temsilcileri ve HÖH 

milletvekili Ramadan Atalay ile görüĢmesine rağmen Ahmet Doğan‟la bir görüĢme 

yapmamıĢtır. CumhurbaĢkanı Gül‟ün aynı yıl Çankaya KöĢkü‟nde Balkan 

ülkelerindeki soydaĢ temsilcileriyle yaptığı görüĢmeye Bulgaristan‟dan Kasım Dal 
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ve Korman Ġsmailov katılmıĢlardır.
366

 20 Ocak 2011‟de bir Bulgar televizyonuna 

konuĢan Kasım Dal, Ahmet Doğan‟ın Erdoğan‟la görüĢmek için Ankara‟dan davet 

beklediğini ancak bu randevuyu alamadığını söylemiĢtir. Kendisinin 

Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi olarak BaĢbakan Erdoğan‟la görüĢmeye 

gittiğini açıklayan Dal, Türk BaĢbakanının Ahmet Doğan‟la görüĢmek istememesinin 

sebebinin ise geçmiĢte Bulgar istihbaratına çalıĢmıĢ olması ve sonraki dönemde de 

adının akçeli iĢlere karıĢmasından dolayı olduğunu belirtmiĢtir.
367

  

2012 yılında AK Parti milletvekillerin de katıldığı ve BaĢbakan Erdoğan‟ın 

“selamlama mesajını” okuduğu toplantıyla kurulan HġHP‟nin Genel BaĢkan 

Yardımcısı Kasım Dal‟ın Ankara ile iliĢkileri daha da yoğunlaĢmıĢtır.
368

 HÖH Genel 

BaĢkan Yardımcısıyken de Türkiye yönetimi ile iliĢkilerden sorumlu olan Kasım 

Dal, 2012 yılında BaĢbakan Erdoğan‟ın bir çalıĢma ziyareti için geldiği Varna‟da 

Bulgar BaĢbakanı Borisov‟la birlikte yer almıĢtır. Bu görüĢme sonrasında Borisov 

kendisine sorulan bir soru üzerine Türkiye BaĢbakanının Ahmet Doğan‟a “iyi günler 

bile demek istemediği” cevabını vermiĢtir.
369

  

Türkiye yönetiminin kurumsal olarak HÖH‟le değilse bile lideri Ahmet 

Doğan‟la iliĢkilerinin tamir edilemeyecek Ģekilde bozulmakta olduğuna iĢaret eden 

diğer bir olay da, 19 Ocak 2013‟te Ahmet Doğan‟ın Genel BaĢkanlık görevini Lütfi 

Mestan‟a bıraktığı ve suikast giriĢimine maruz kaldığı HÖH Genel Kongresi‟nde 

yaptığı konuĢmadır. “Boyko Borisov‟un HÖH‟ü ortadan kaldırmak için Erdoğan‟dan 

yardım istediğini” söyleyen Ahmet Doğan, Türk BaĢbakanının da buna olumlu yanıt 
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verdiğini belirtti. Doğan aynı konuĢmasında Recep Tayyip Erdoğan‟ı “yabancı 

BaĢbakan” diye tanımlamıĢtır.
370

 

1 Aralık 2012 yılında HġHP‟yi kuran Kasım Dal, HÖH‟te iken liderlik değil 

prensip mücadelesi verdiğini söylemiĢtir. HġHP‟de Genel BaĢkanlığı üstlenmeyen 

Kasım Dal, bu makama kendisiyle birlikte HÖH‟ten ayrılan Gençlik Kolları BaĢkanı 

Korman Ġsmailov‟un gelmesini sağlamıĢtır. Merkez sağ çizgide bir politika izleyen 

parti önce 2013 yılındaki genel seçimlerde HÖH‟e rakip olmuĢtur. Bu aĢamada 

Ankara HÖH‟e alternatif olabilecek bir parti olarak gördüğü HġHP‟ye 

yönelmiĢtir.
371

 Seçim öncesi propaganda çalıĢmalarında HÖH seçmenine “oyları 

bölmeyin” çağrısı yaparken, HġHP “değiĢime yön ver” sloganıyla azınlık üyelerine 

yeni bir seçenek olduğu mesajını vermeye çalıĢmıĢtır. Kasım Dal da, Türkiye ile 23 

yıldır sürdürülen iyi iliĢkilerin “meyvelerini toplama” zamanı geldiğini söyledi ve 

seçim afiĢlerinde BaĢbakan Erdoğan ile çekilmiĢ fotoğrafını kullanmıĢtır.
372

  

Bu arada, GERB lideri Borisov da Müslüman Türk seçmenin oylarına talip 

olmuĢtur. Borisov, siyasette kendisine tek rakip olarak gördüğü Ahmet Doğan‟ı saf 

dıĢı bırakabilmek ve HÖH‟ün seçmen tabanını oluĢturan Müslüman Türk azınlığı 

yanına çekmek için ikili bir taktik izlemiĢtir. Borisov, hem Türk yetkililerinin iki 

ülke arasındaki iliĢkilerde “köprü” rolü atfettiği azınlık ve onun temsilcisi HÖH 

yerine kendisiyle doğrudan diyalog kurulmasını istemiĢ, hem de ülkedeki azınlık 

üyesi seçmeni kazanmak için politikalar geliĢtirmiĢtir.
373

 Bunun için kabinesinde 
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Türk kökenli Vecdi RaĢidov‟u Kültür Bakanı yapmıĢ, azınlığın yaĢadığı bölgelerde 

Türk kökenli vali ve bürokrat ataması yapmıĢtır.  

12 Mayıs 2013‟te yapılan seçimlere henüz ülke çapındaki örgütlenmesini 

tamamlayamayan HġHP, eski çarın partisi olan ĠSUH‟la “Merkez-Hürriyet ve ġeref” 

adlı bir koalisyon olarak seçimlere katılmıĢtır. Ancak beklenenin çok altında bir oy 

alan koalisyon, 57 000 oy ve % 1,6‟lık oy oranıyla baraj altında kalmıĢtır. Ahmet 

Doğan‟ın kuruluĢundan 23 yıl sonra Genel BaĢkanlığını Lütfi Mestan‟a devrettiği 

HÖH ise  %11,31 oy oranı ve 400 000 seçmenin tercihiyle 36 milletvekili 

çıkarmıĢtır. Borisov hükümetini hedef alan ve aylarca süren protesto gösterilerinden 

sonra gidilen seçimlerde, genelde seçimlere ülke ortalamasının üstünde katılımın 

gözlendiği, azınlığın yoğun olarak yaĢadığı bölgelerden Kırcaali‟de sandığa giden 

oranı % 36 gibi çok düĢük bir seviyede gerçekleĢmiĢtir. Ülkedeki seçime katılım 

oranının % 51‟in üstünde gerçekleĢtiği bir durumda Razgrad ve ġumnu‟da Türklerin 

sandığa gitme oranı ülke ortalamasının altında kalmıĢtır.
374

 Bunu seçimler öncesinde 

Türkiye yönetiminin Müslüman Türk azınlık üyelerini HġHP‟ye oy vermeye 

yönlendirme çalıĢmalarına bağlayanlar da olmuĢtur. Bu iddialara göre, AK Parti‟nin 

Bulgaristan göçmeni kökenli milletvekilleri, Türkiye‟deki göçmen derneklerinin 

HÖH yerine HġHP‟yi desteklemeleri yönünde yoğun çaba göstermiĢtir. Benzer 

çalıĢmaların Bulgaristan‟da da yürütülmesi sonucunda azınlık üyesi seçmenin 

sandıktan uzak durmayı tercih ettiği iddia edilmiĢtir.
375

 2013 seçimlerinden sonra 

BSP ve HÖH‟ün ortaklığıyla kurulan OreĢarski hükümeti uzun ömürlü olmamıĢ ve 

Bulgaristan‟da ertesi yıl erken genel seçime gitmiĢtir.  
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5 Ekim 2014 tarihinde yapılan seçimlere HġHP bu kez 4 sağ kanat partisinin 

oluĢturduğu “Reformcu Blok” adlı koalisyonla birlikte girmiĢtir. % 8,89 oy oranı ve 

291 000 seçmenin desteğiyle parlamentoya giren 8 parti arasında yer alan Reformcu 

Blok‟taki HġHP‟den sadece Genel BaĢkan Korman Ġsmailov milletvekili seçilirken 

Kasım Dal parlamentoya girememiĢtir. Seçimlerden önce Türk yönetimiyle tekrar 

yakın iliĢkiler kurma arayıĢına giren HÖH‟te, Genel BaĢkan Lütfi Mestan Eylül 

2014‟te Ankara‟ya giderek artık CumhurbaĢkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile 

görüĢmüĢtür. HġHP bir yıl önceki seçimlerde Kasım Dal‟ın Erdoğan‟la çekilmiĢ 

fotoğrafını seçim afiĢi olarak kullanırken, 2014 seçimleri öncesinde bu kez HÖH 

Genel BaĢkanı Lütfi Mestan‟ın Erdoğan‟la fotoğrafı basında yer almıĢtır.
376

  

Seçimde aldığı oyu da, oy oranını da artıran HÖH 38 milletvekili çıkartarak o 

güne kadar kazandığı en yüksek milletvekili sayısına ulaĢmıĢtır. Seçimden birinci 

parti olarak çıkan GERB lideri Borisov ise hükümet kurma görevini aldığında 

kesinlikle BSP ve HÖH‟le koalisyon hükümeti kurmayacağını açıklamıĢtır. GERB 

lideri kendisi gibi merkez sağ çizgide siyaset yapan Reformcu Blok‟la birlikte, aĢırı 

milliyetçi BirleĢik Vatansever ve solcu Bulgaristan‟ın Yeniden DoğuĢu Ġçin 

Alternatif Partisi‟nin de yer aldığı dörtlü bir koalisyon kurmayı yeğlemiĢtir. 2017 

Mart‟ında yapılan seçimlerde ise Reformcu Blok‟tan ayrılan HġHP, HÖH‟ten 2016 

yılında ihraç edilen Lütfi Mestan‟ın kurduğu DOST Partisi‟yle ittifak yaparak DOST 

Birliği adı altında seçimlere katılmıĢtır. 
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4.2. HÖH-DOST Birliği Rekabeti 

HÖH‟ün 28 yıllık tarihinde en büyük kopuĢ, Ahmet Doğan‟ın yerine getirilen 

Lütfi Mestan‟ın HÖH Genel BaĢkanlığından alınması ve Parti‟den ihraç edilmesidir. 

Mestan‟ın HÖH‟ten ihraç edilmesi süreci, Parti‟nin Türkiye yönetimiyle iliĢkilerinin 

niteliğini ve görüĢ farklılıklarını da ortaya çıkaran katalizör görevi görmüĢtür. Türk 

savaĢ uçaklarının 24 Kasım 2015‟te Suriye‟den gelerek hava sahası ihlali yapan bir 

Rus savaĢ uçağını düĢürmesi üzerine iki ülke arasında tırmanan kriz sırasında HÖH 

Genel BaĢkanı Lütfi Mestan, Bulgar parlamentosunda bir bildiri okumuĢtur. Mestan 

bildiride, Türkiye tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen Rus uçaklarının Türk 

hava sahasını birçok kez ihlal ettiğini belirtmiĢtir. Lütfi Mestan, NATO üyesi 

Türkiye‟ye yönelik bu ihlalin NATO‟nun egemenlik ve hava sahasının da ihlali 

anlamına geldiğini söylemiĢtir. Mestan, Rus-Türk iliĢkilerinin tekrar normalleĢmesi 

için yapılan çağrılara da destek vermiĢtir. Lütfi Mestan‟ın bildirisinden iki gün sonra 

HÖH‟ün Ulusal Konferans‟ını toplayacağı yönündeki haberler basına yansımıĢtır. 

Ahmet Doğan‟ın Lütfi Mestan‟a koltuğunu devrettiği Ocak 2013‟ten bu yana 

toplanmayan Konferans‟ta önemli değiĢiklikler olabileceği basında tartıĢılırken, 

Türkiye BaĢbakanı Ahmet Davutoğlu Bulgaristan‟a resmi bir ziyaret yapmıĢtır. 15-

16 Aralık tarihlerindeki temasları sırasında Davutoğlu Ahmet Doğan ile 

görüĢmemiĢtir.  

Ertesi gün HÖH Onursal BaĢkanı Ahmet Doğan evinde topladığı Parti ileri 

gelenlerine bir konuĢma yapmıĢtır. Doğan konuĢmasında dünyadaki siyasi, 

ekonomik ve stratejik değiĢikliklerle ilgili görüĢlerini açıklarken dünyanın artık 

ABD‟nin liderliğinde tek kutuplu bir yapıdan, Çin ve Rusya‟nın da oyuncu olarak 
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katıldığı çok kutuplu bir düzene evrilmekte olduğundan söz etmiĢtir. Bu ortamda 

AB‟nin ekonomik olarak değilse bile silahlı güç olarak ağırlığının azaldığına dikkat 

çeken Doğan, AB liderlerinin ise ne yapacağını bilemez durumda olduklarını 

söylemiĢtir. Türkiye‟nin de oluĢmakta olan yeni düzende kendine bir yer aradığını 

vurgulayan Ahmet Doğan bu belirsizlik halinin Balkanlarda ve Avrupa‟da krizlere 

yol açabileceği yorumunu yapmıĢtır. Toplantıda, Rus uçağının düĢürülmesiyle ilgili 

bildiri için Lütfi Mestan‟ı suçlayan ve Mestan‟ın büyük bir gaf yaptığını söyleyen 

Doğan, HÖH‟ün “yenilenebileceğini ama değiĢtirilemeyeceğini”, bunun komĢu bir 

ülkenin desteğiyle bile mümkün olamayacağını vurgulamıĢtır. Doğan, Pentagon ve 

NATO kaynaklarının dahi uçak düĢürme olayıyla ilgili henüz tutumunu açıklamadığı 

bir sırada Mestan‟ın yaptığı açıklamanın Bulgaristan‟da bir kriz çıkarabileceğini 

savunmuĢtur. Ahmet Doğan, bunun da HÖH ve seçmenini ateĢ hattına sokabileceğini 

belirtmiĢtir. Açıkça Lütfi Mestan‟ı eleĢtiren Doğan partide kontrolsüz çıkıĢlara izin 

vermeyeceğini de vurgulamıĢtır.
377

 Bu konuĢmadan bir hafta sonra toplanan HÖH 

Merkez Konsey‟i Lütfi Mestan‟ı hem Genel BaĢkanlıktan hem de Parti‟den ihraç 

etmiĢtir.
378

  

Sofya‟da ihraç kararı alınırken seçim bölgesi Kırcaali‟de basın toplantısı 

yapan Lütfi Mestan kimsenin kendisinden istifasını istemediğini açıklamıĢtır. Krize 

yol açan bildiriyi partisinin meclis grubuyla birlikte hazırladıklarını belirten Mestan, 

Avroatlantik değerleri hedefleyen HÖH‟ün, NATO üyesi Bulgaristan‟ın bir partisi 

olarak, herhangi bir müttefik ülkeye karĢı giriĢilecek benzer bir ihlalde yine benzer 
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bir tutum alması gerektiğini vurgulamıĢtır.
379

 Lütfi Mestan‟ın ihraç edilmesinden 

sonra 5 milletvekili de Parti‟den ayrılarak ona katılmıĢ, bazı HÖH‟lü belediye 

baĢkanları da Mestan‟ın tarafına geçmiĢtir. HÖH yetkilileri ise yaptıkları 

açıklamalarda Mestan‟ı Parti yetkili organlarına danıĢmadan tek baĢına hareket 

etmekle suçlamıĢ ve HÖH‟ün Avroatlantik değerlerden vazgeçmediğini, Türkiye ile 

Bulgaristan arasında iyi iliĢkiler istediğini belirtmiĢlerdir.
380

 Söz konusu geliĢmeler 

yaĢanırken Lütfi Mestan, 23 Aralık‟ta ailesiyle birlikte Sofya‟daki Türk 

Büyükelçiliği rezidansına giderek burada bir gece kalmıĢtır. Mestan, yabancı bir 

ülkenin büyükelçiliğine neden sığınma gereği duyduğu yönündeki sorulara karĢılık 

olarak, genel baĢkanlıktan alındıktan sonra korumalarının da çekildiğini, kendisi ve 

ailesinin güvenliğiyle ilgili yeni bir düzenleme yapana kadar kısa bir süreye ihtiyacı 

olduğunu, bu yüzden Türk elçiliğine gittiğini söylemiĢtir.
381

  

Bulgar basınında çıkan yorumlarda ise HÖH‟teki krizin Ahmet Doğan‟ın 

Rusya yanlısı tutumundan kaynaklandığı yönünde görüĢler yer almıĢtır. Doğan‟ın, 

Lütfi Mestan‟ın Türkiye ile yakın iliĢkiler içinde bulunmasından rahatsız olduğu 

yorumlarının yanı sıra, Mestan‟ın, Doğan‟dan farklı olarak azınlık sorunlarının 

çözümü için daha fazla çabaladığı da ortaya atılan görüĢler arasındadır.
382

 

HÖH‟te ilk kez yaĢanan böylesi büyük bir kopuĢ, Türklerin partisi olarak 

bilinen HÖH yönetimi ile Türkiye yönetimi arasındaki iliĢkilerin de temelden 

etkilenmesine yol açmıĢtır. Ġzlediği Bulgaristanlılık politikasının gereği olarak Türk 

yetkililerle görüĢmelerini kısıtlı tutan, ilk dönemde Sofya‟ya gelen Türkiyeli 
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yetkililerle görüĢürken, son yıllarında bunu yapmaktan da kaçınan Ahmet Doğan‟ın 

parti üzerindeki kontrolü, Mestan‟ın ihraç edilmesi örneğinde de görüldüğü gibi daha 

da artmıĢtır.  

HÖH, Lütfi Mestan‟ın ihracından sonra 24 Nisan 2016‟da 9. Ulusal 

Konferansı‟nı toplayarak Genel BaĢkanlığa, tek aday olarak seçime giren Mustafa 

Karadayı‟yı oybirliği ile seçmiĢtir. Ulusal Konferans‟ta yapılan konuĢmalarda “iç ve 

dıĢ” düĢmanlardan söz edilmiĢ ve ad verilmeden Lütfi Mestan‟ın “yurt dıĢından 

danıĢmanlar yardımıyla ve laboratuvar ortamında” HÖH‟ü davasından vazgeçirmeye 

ve değiĢtirmeye çalıĢtığı öne sürülmüĢtür. KonuĢmalarda, aĢırı milliyetçi Bulgar 

partileri de “nefret söylemini” kullanarak HÖH‟ün “ülkedeki etnik barıĢın 

sağlayıcısı” konumunu sarsmaya çalıĢmakla suçlanmıĢtır.
383

 Ulusal Konferans‟ta 

okunan mesajda, Bulgaristan‟ın 25 yıllık demokratik siyasi hayatında HÖH‟ün, 

Bulgaristan‟a ve barıĢa stratejik bir yatırım olduğu da vurgulanmıĢtır.
384

 HÖH‟ten 

ayrılarak UHÖH Partisi‟ni kuran Güner Tahir‟in davetli olduğu Ulusal Konferans‟a 

Türkiye‟den CHP ve MHP‟den milletvekili ve belediye baĢkanları da misafir olarak 

katılmıĢtır. Toplantıya AK Parti‟den katılımın olmaması ise dikkat çekmiĢtir.  

HÖH‟ten bazı yetkililer, Türkiye‟nin, Bulgaristan Türklerinin ana vatanı 

olduğunu belirttikleri açıklamalarla gerilen iliĢkileri yumuĢatmaya çalıĢtılarsa da, 

Bulgaristan‟da baĢlayan bir çocuk aĢısı tartıĢmasında HÖH Türkiye karĢıtı tutum 

almaktan çekinmemiĢtir.
385

 Bulgaristan‟ın acil ihtiyacını karĢılamak üzere 

Türkiye‟den hibe olarak çocuk aĢısı alması ve sonrasında kamuoyunda aĢıların bozuk 
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çıktığı yönündeki tartıĢmalarda, HÖH‟ün BSP ile birlikte Türkiye‟den aĢı alımına 

karĢı çıkması Parti ile Türk yetkililer arasındaki iliĢkilerin geldiği boyutu göstermesi 

açısından ilk yaĢanan örneklerden birini oluĢturmuĢtur.
386

  

HÖH üst yönetimi ile Türkiye‟deki yöneticiler arasındaki gerilim, 

Türkiye‟nin Ahmet Doğan ile partinin en tartıĢmalı üyelerinden Delyan Peevski‟nin 

ülkeye giriĢine yasak getirildiği yönündeki haberlerle daha da yükselmiĢtir. 

Sofya‟daki Türk Büyükelçisinin “ne doğrulayabilirim, ne de yalanlayabilirim” 

Ģeklinde ifade ettiği giriĢ yasağıyla ilgili haberler Bulgaristan basınında yoğun bir 

Ģekilde tartıĢılmıĢtır.
387

 TartıĢmalar ve gerginlik daha da tırmanırken HÖH 

parlamentoda bir teklif vererek, Türkiye‟nin Bulgaristan‟ın iç iĢlerine karıĢıp 

karıĢmadığını araĢtırmak üzere bir komisyon kurulmasını istemiĢtir. Teklif, 

Rusya‟nın da Bulgaristan iç iĢlerine karıĢıp karıĢmadığının araĢtırılması maddesi 

eklenerek kabul edilmiĢtir. 19 ġubat 2015‟te kurulan ve sadece bir kez toplanan 

komisyon herhangi bir sonuca ulaĢmadan 23 Mart‟ta çalıĢmalarına son vermiĢtir. 

Gerginlik iki ülke arasındaki diplomatik iliĢkilere de yansımıĢtır. Bulgaristan, Burgaz 

kentindeki Türk konsolosluğundan bir diplomatı ülke güvenliğine karĢı faaliyet 

içinde olduğu iddiasıyla istenmeyen kiĢi ilan ederken, Türkiye de Ġstanbul‟daki 

Bulgaristan BaĢkonsolosunu istenmeyen kiĢi ilan etmiĢtir.
388

  

Azınlığı yakından ilgilendiren bu geliĢmeler yaĢanırken HÖH‟ten ihraç edilen 

eski genel baĢkan Lütfi Mestan beraberindeki 5 milletvekiliyle yani bir parti kurma 

kararını açıklamıĢtır. “Sorumluluk, Özgürlük, HoĢgörü Ġçin Demokratlar Partisi” adı 
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verilen yeni siyasi oluĢumun Bulgarcadaki kısaltması “DOST” olmuĢtur. Partinin 

kısa adının Türkçe anlam içerdiği yönündeki gerekçeyle Sofya ġehir Mahkemesi 

tescil iĢlemi yapmayınca Yargıtay‟a gidilmiĢ ve 29 Temmuz 2016‟da DOST 

Partisi‟nin resmi kaydı yapılmıĢtır. Genel BaĢkanlığa getirilen Lütfi Mestan 

Bulgaristan‟da Ģimdiye kadar alternatif bir parti kurulmasıyla ilgili hiçbir giriĢimin 

bu kadar engelle karĢılaĢmadığın söylemiĢtir. Mestan, HÖH‟ün ise siyasi statüko 

tarafından gerçek bir risk olarak değerlendirilmemiĢ olduğunu savunmuĢtur.
389

  

Lütfi Mestan HÖH BaĢkanlığı sırasında baĢlattığı Türkiye ziyaretlerini, 

iktidar ve muhalefet partileriyle görüĢmelerini DOST Partisi‟ni kurduktan sonra 

artırmıĢtır. 2016 yılı içinde Mestan ya da partisinden heyetler sık sık Ankara‟daki 

siyasileri, ya da Bulgaristan göçmenleri ve çifte vatandaĢları ziyaret etmeye 

baĢlamıĢtır. DOST Partisi‟nin AK Parti Genel BaĢkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 

ile görüĢmesinde, Lütfi Mestan‟ın Rus savaĢ uçağının düĢürülmesinden sonraki 

tavrını takdir eden Özhaseki, Ahmet Doğan‟ın, Mestan‟ın Türkiye ile yakın iliĢkiler 

içinde olmasından rahatsız olmuĢ olabileceğini belirtmiĢtir. Özhaseki, Doğan‟ın, 

Bulgaristan‟daki Türk ve Müslümanların sorunlarının çözümünde yoğun çaba 

harcayan Mestan‟ı bu yüzden partiden ihraç ettirdiğini de söylemiĢtir.
390

  

Lütfi Mestan ve Kasım Dal‟ın partilerinin oluĢturduğu DOST Birliği 

koalisyonunun katıldığı 2017 seçimleri azınlık partileri arasındaki rekabetin de en 

Ģiddetli geçtiği seçimler olmuĢtur. Bulgaristan‟da 26 Mart‟ta yapılan son parlamento 

seçimlerinden önce HÖH ile DOST Birliği arasındaki çekiĢmede, Türkiyeli 

siyasetçiler ve Türkiye‟nin de adının karıĢtırıldığı gergin bir süreç yaĢanmıĢtır. 
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4.3. HÖH Türkiye ĠliĢkileri ve Seçimlere Yansıması   

Seçim sürecine girilirken, Parlamento Dosyalar Komisyonu yaptığı 

açıklamada seçimlere katılan partilerin aday listelerindeki toplam 4 060 aday 

arasında 81 adayın eski dönemde iç istihbarat teĢkilatında üst ya da alt düzeyde görev 

yaptığını açıklanmıĢtır. Hemen hemen her partide eski istihbaratçı aday bulunduğunu 

ortaya çıkaran açıklamaya göre, HÖH‟te 4‟ü Türk kökenli 9 aday, DOST Partisi‟nde 

Genel BaĢkan Lütfi Mestan dahil 3‟ü Türk kökenli 5 aday, Jivkov döneminde 

istihbarat teĢkilatıyla çalıĢmıĢtı.
391

  

Adı daha HÖH‟teyken Dosyalar Komisyonu tarafından açıklanan Mestan, 

böyle bir bağı olduğunu ancak bu görevi askerlik yaptığı süre içinde ve yetkililerin 

zorlaması sonucu kabul ettiğini, bu dönemde de kimseyi ihbar etmediğini 

açıklamıĢtır.
392

 Lütfi Mestan HÖH Genel BaĢkanlığından ihraç edildikten sonra, 

güvenliğini sağlamak için bir geceyi Türk Büyükelçiliği‟nde geçirmesi nedeniyle ve 

Türkiye‟deki siyasetçilerle görüĢmeleri dolayısıyla aĢırı milliyetçi çevreler tarafından 

bu kez de Türkiye‟nin casusu olmakla suçlanmıĢtır.
393

  

Kendisi de Batı Trakya göçmeni olan dönemin Türkiye ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 3 Mart 2017‟de Ġstanbul‟da yapılan Balkan 

ÇalıĢtayı‟na katılan göçmen dernekleri temsilcilerine hitaben yaptığı konuĢmada 

Türkiye‟de yaĢayan ve çifte vatandaĢlığı bulunan Bulgaristan göçmenlerine 26 

Mart‟taki seçimlerde oy kullanmaları çağrısı yapmıĢtır. Müezzinoğlu konuĢmasında 

“…Bizim Balkanlar’daki her dinamiğimize sahip çıkmamız lazım. Orada yaşayan 
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kardeşlerimizin geleceğe umutla ve güvenle yürümelerine destek olmak hepimizin 

görevi. Orada bizim insanlarımız, değerlerimiz, eserlerimiz var ve bu yüzden güçlü 

olmalıyız. Bu gücün en önemli yolu da siyasettir. Oradaki dinamiklerin Türkiye 

dinamikleriyle paralel yürüyebilmesi için de DOST Birliği organizasyonu kuruldu. 

Güçlü yarınları birlikte şekillendireceğiz.”
394

 cümlelerine yer vermiĢtir. 

Türk Bakanının bu sözleri Bulgaristan‟da görevdeki geçici hükümet ve siyasi 

partiler tarafından ülkenin iç iĢlerine karıĢmak olarak nitelendirilmiĢ ve sert tepki 

gösterilmiĢtir. 7 Mart‟ta DıĢiĢleri Bakanlığı‟na çağrılan Türk Büyükelçisine, 

Bulgaristan‟ın “kurallar temelli” uluslararası sisteme riayet ederek Türkiye ile 

iliĢkilerini korumaya devam ettiği, ancak iç iĢlerine karıĢmak Ģeklinde yorumlanacak 

hareketlere izin vermeyeceği belirtilmiĢtir. GörüĢmede Türk Büyükelçi, 

Müezzinoğlu‟nun belli bir partiye destek veren açıklaması nedeniyle de uyarılmıĢtır. 

Ertesi gün Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaparak, Türkiye‟nin, 

“kurallar temelli” Avrupa sisteminin kurucuları arasında olduğunu belirtilmiĢ ve 

buna atıf yapan Bulgaristan‟ın, seçim yasasını değiĢtirip kendi vatandaĢlarının 

anayasal hakkı olan, oy kullanma hakkını sınırlamak için Türkiye‟deki sandık 

sayısını 35 ile sınırlı tuttuğunu vurgulanmıĢtır. Türk yetkili, Bulgaristan‟ı, 

ülkesindeki azınlıkların siyasi haklarını kısıtlama amacı taĢıyan ve Avrupa kurallar 

sistemine temelden aykırı olan bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısı yapmıĢ ve 

Türkiye‟nin hiçbir ülkenin iç iĢlerine karıĢmadığını belirtmiĢtir.
395
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Resmi kanallardan karĢılıklı bu açıklamalar yapılırken, baĢta aĢırı 

milliyetçiler olmak üzere Bulgar siyasi partileri, Türkiye‟nin Bulgaristan‟daki 

seçimlerde desteklediği partiyi açıkça belli ederek ülke iç iĢlerine doğrudan 

karıĢtığını, buna karĢılık olarak Türk Büyükelçisi‟nin istenmeyen kiĢi ilan edilerek 

gönderilmesini istemiĢtir. Aynı günlerde geçici Bulgar hükümeti Ankara‟daki 

büyükelçisini de istiĢarelerde bulunmak üzere Sofya‟ya çağırmıĢtır.  

Diplomatik ve siyasi alanda iki ülke arasındaki iliĢkiler gerilirken, Bulgar 

yetkililer bazı Türkiye vatandaĢlarını sınır dıĢı etmeye veya ülkeye giriĢini 

yasaklamaya baĢlamıĢtır. Bu çerçevede ġumnu‟da gözaltına alınan Edirne Valiliği 

Özel Kalem Müdürü Ġbrahim Tarancı “ulusal güvenliği” tehdit ettiği gerekçesiyle 

sınır dıĢı edilmiĢtir. Aynı gün Bulgar makamları Sofya‟daki Büyükelçilikte din 

ataĢesi olarak görev yapan Ulvi Ata ile AK Parti Ġstanbul Milletvekili Aziz 

BabuĢçu‟yu “istenmeyen yabancılar” listesine alarak ülkeye giriĢlerini 5 yıl süreyle 

yasaklamıĢtır.
396

 Bulgar makamları, sürekli oturma izni sahibi Diyanet ĠĢleri görevlisi 

Ġbrahim Yılmaz‟ı da, seçim öncesi süreçte azınlığın yaĢadığı bölgelerde yasa dıĢı 

faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle sınır dıĢı etme yoluna gitmiĢtir. Bulgaristan 

parlamento seçimleri öncesi özellikle aĢırı milliyetçi üç partinin bir araya gelmesiyle 

oluĢan BirleĢik Vatanseverler‟in baĢını çektiği ve diğer siyasi partilerin de katıldığı 

Türkiye karĢıtı söylemde, Ankara‟nın DOST Partisi‟ni kullanarak Bulgaristan iç 

iĢlerine karıĢtığı ve ülkeye siyasal Ġslam‟ı taĢımaya çalıĢtığı öne sürülmüĢtür. Seçim 

öncesi dönemde, bazı siyasi parti temsilcileri, DOST Birliği‟nin kullandığı 

propaganda kliplerinde Türk Büyükelçisi Süleyman Gökçe‟nin görüntüsünün 

bulunmasını da Türkiye‟nin Bulgaristan iç iĢlerine karıĢtığının kanıtı olarak 
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savunmuĢlardır. Bir baĢka klipte de partinin adının Türkçe olarak yazılması Merkez 

Seçim Komisyonu‟na Ģikâyet edilmiĢ, iki klip de yasaklanmıĢtır. 

Türk yönetiminin Bulgaristan iç iĢlerine ve özellikle Müslüman Türk 

azınlığın siyasi iradesine karıĢmak istediği iddiası en güçlü Ģekilde, ekseriyetle 

azınlık oy tabanına dayandığı için DOST Birliği ile rekabet etmek durumunda kalan 

HÖH‟ten gelmiĢtir. 2010 yılından bu yana AK Parti iktidarı ile mesafeli bir iliĢki 

içinde bulunan HÖH‟te kontrolü elinden hiç bırakmadığı savlanan Ahmet Doğan 17 

Mart günü Parti‟nin internet sitesinde “Dr. Ahmet Doğan‟ın Siyasi Mesajı” adı 

altında uzun bir görüĢ yazısı yayınlayarak Türkiye yönetimini Bulgaristan‟da 

emelleri olmakla ve “Yeni Osmanlıcılık” yapmakla suçlamıĢtır. Felsefe alanında 

doktorası olan Doğan felsefi açıklamalarla baĢladığı mesajında, AKP iktidarını 

Atatürk‟ün kurduğu cumhuriyeti sultanlığa dönüĢtürmek istemekle suçlamıĢtır. 

Ahmet Doğan baĢında Vasil Levski‟yi selamladığı mesajında “… Somut vakada 

herkes anlamış olmalıdır ki, baskı, şantaj, zorlama ve tehditler neosmanizmin 

yenilenmesini ve -demokratik- şekilde yasallaştırılmasını amaçlamaktadır. Oyun ya 

her şey, ya hiçbir şey şeklindedir !!! … Ve şimdi biz -Hıristiyanlar, Müslümanlar ve 

tüm etnik gruplar, bizi gözetlemeye ve yönlendirmeye dair tarihi hakka sahip 

olduğunu tahayyül eden herkese tarihi bir ders verebilecek durumdayız…” 

cümlelerini de kullanmıĢtır.  

Doğrudan Türkiye yönetimini hedef alan bu meydan okumadan sonra Ahmet 

Doğan seçimde partinin hedefinin Bulgaristan‟da “birleĢtirici vatanseverliği” 

sağlamak ve “çeĢitliliğin birlikteliğini” göstermek olduğunu vurgulamıĢtır.
397

 Doğan, 

yeni stratejisini çizdiği HÖH‟ün seçim taktiğinde de değiĢikliğe gitmiĢtir. Müslüman 
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Türk azınlık arasında kemikleĢmiĢ bir seçmen tabanına sahip olan HÖH, yerel 

yönetimler vasıtasıyla kontrolünü elinde tuttuğu azınlığa, iĢ bulma, sosyal yardım 

sağlama ve bürokratik iĢlemlerde sonuç alma gücünü seçmene hatırlatmıĢtır. Ayrıca 

HÖH‟ün parlamentoya girememesi durumunda Bulgar idaresinin 1989‟daki gibi yine 

azınlık mensuplarını Türkiye‟ye zorla gönderebileceği yolundaki söylentileri de 

seçmen nezdinde canlı tutmuĢtur. AĢırı milliyetçi partilerin nefret söylemi ve aynı 

parti üyelerinin Türk-Bulgar sınırında baĢlattığı Türkleri engelleme giriĢimi söz 

konusu söylentilerin azınlıkta yol açtığı endiĢeyi körüklemiĢtir. Ancak HÖH seçim 

listelerinde Ataka‟nın iki eski milletvekiline yer vermesi ise dikkat çekmiĢtir. HÖH 

temsilcileri takındıkları “yabancı müdahalesi karĢıtı” ve “Bulgaristancı” tutum 

sayesinde, Bulgar halkına da etnik barıĢın devamı için güvencenin kendileri olduğu 

mesajını aktarmıĢtır. Parti bu ikili açılım sayesinde oy kaybını sınırlı tutmayı 

amaçlamıĢtır.
398

 Aynı zamanda ileride kendisine alternatif oluĢturabilecek DOST 

Birliği‟nin parlamentoya girmesini de engellemeye çalıĢmıĢtır. 

HÖH Onursal BaĢkanının bu çıkıĢından sonra Genel BaĢkan Mustafa 

Karadayı da aynı çizgide bir seçim propagandası yürütmüĢtür. En büyük rakip olarak 

gördüğü DOST Partisi ve onu desteklediğini öne sürdüğü Türkiye yönetimini hedef 

alan Karadayı, “…Ne Lütfi Mestan, ne de Süleyman Gökçe (Türk Büyükelçisi y.n.) 

bizim ne kadar büyük Müslümanlar olduğumuza ya da olacağımıza karar veremez… 

Atatürk’ün dediği gibi, Bulgaristan’a karşı olan Türkiye’ye karşıdır.
399

” sözleriyle 
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Bulgaristan ile Türkiye‟nin arasını bozmaya kalkıĢanların iki ülkeye de zarar 

vereceğine vurgu yapmıĢtır.
400

 Mustafa Karadayı Türk yönetimiyle HÖH arasındaki 

çatıĢmayı seçimlerdeki propaganda faaliyetlerinde de kullanmıĢtır. Kırcaali‟nin 

Kirkovo beldesinde yaptığı konuĢmada, “…Seçimlerde Atatürk’ün laik Türkiye’sinin 

temellerini korumak için de katkı vereceğiz… Şimdi, bizi bölebileceğini, bizi 

dağıtabileceğini düşünenlere tarihi bir ders verme zamanıdır… Ne Mestan, ne 

Gökçe, ne de Erdoğan, bizim doğduğumuz topraklara, memleketimize ve 

komşularımıza karşı olan sevgimizin nasıl olacağına karar veremezler.” sözlerini 

kullanmıĢ ve “birleĢtirici vatanseverlik” prensibiyle nefret söylemini de 

yeneceklerini vurgulamıĢtır. Vasil Levski‟nin ilkelerini yerine getirmek ve 

vatanlarında eĢit kiĢiler olarak yaĢamak için yola çıktıklarını söyleyen Karadayı, 

Ahmet Doğan‟ın “Bulgaristan‟ın Avrupa‟ya giden yolu Boğazlar‟dan geçer” sözünü 

de hatırlatarak bu hedefleri gerçekleĢtirdiklerini belirtmiĢtir.
401

   

Yayınladığı seçim bildirgesinde “Bulgaristan‟ı Kurtaralım” ana sloganını 

kullanan HÖH, politikacılar arasındaki sert siyasi çatıĢmalar ve sürekli nefret 

söyleminin kullanılmasının milletin bölünmesine yol açtığını, bunun engellenmesi 

için birleĢtirici vatanseverlik ilkesini benimsediğini açıklamıĢtır. Ülkenin uzun 

süredir bir siyasi istikrarsızlık ve ekonomik durgunluk içinde olduğu belirtilen 

bildiride bunu aĢmak için HÖH‟ün önerdiği tedbirler sıralandıktan sonra, yoksulluk 

ve demografik krizi aĢmak için önerilere destek verilmesi çağrısı yapılmıĢtır. 

                                                                                                                                                                     

mutsuz eder. Her zaman Bulgaristan‟a yardım etmek için elimden geleni yapmıĢımdır. Türkiye ve 

Bulgaristan dost olmalı. Bulgaristan‟a karĢı olan, Türkiye‟ye de karĢıdır.” 
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Bildirinin önerileri arasındaki son madde, etnik köken ve dinine bakılmaksızın tüm 

Bulgar vatandaĢlarının hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması olmuĢtur.
402

 

HÖH‟ün oy tabanı açısından en güçlü rakibi olarak ortaya çıkan DOST 

Birliği‟nin seçim bildirgesi ise, Bulgaristan‟ın siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarına 

değinen maddelerinin yanı sıra azınlık haklarına, ama özellikle Müslüman Türk 

azınlığın haklarına vurgu yapmıĢtır.
403

 

Seçim bildirgesinde DOST da HġHP de parti liderlerinin, ömür boyu onursal 

baĢkanları tarafından yönetilen “totaliter” partilerden farklı olarak sadece görev 

süreleri boyunca yetkili olacakları belirtilmiĢtir. Bildirgenin giriĢ kısmında ismi 

verilmeden HÖH‟e atıf yapılarak, DOST‟un demokratik diyaloğun bir birliği olduğu, 

kiĢi kültüne dayanan otoriter bir güç olmadığı vurgulanmıĢtır. DOST Birliği‟nin 

seçmeni, alternatifsizlik, itaat ve korkunun prangalarından kurtarmak için yola çıktığı 

da seçim bildirgesinde yer almıĢtır.
404

  

Seçim Bildirgesi‟nde yeni anayasa isteğini de dile getiren DOST Birliği, 

gerçek özgürlük, tek uluslu Bulgaristan Cumhuriyeti‟ne vatandaĢlık bağıyla bağlı 

tüm etnik, dini ve kültürel farklılıkların tam entegrasyonunu hedeflediğini de 

belirtmiĢtir. Bildirgede Bulgaristan‟ın toprak bütünlüğü ve bölünmezliğinin de 

korunacağı vurgulanmıĢtır. Bütünlükten kastın, kimliği oluĢturan, isim, dil, din, 

kültür gibi vazgeçilmez hakların korunarak ayrımcılık yoluyla asimilasyonun 

engellenmesini de içerdiği özellikle ifade edilmiĢtir. Parti‟nin seçim bildirgesinde 

hedefler sıralanırken, komünizmin bütün kurum ve kiĢileriyle tasfiye edileceği, 
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yolsuzlukla mücadele edileceği, ülkenin enerjide bağımlı olmaktan kurtarılacağı, 

küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin destekleneceği, bölgelerarası geliĢmiĢlik farklılığın 

ortadan kaldırılacağı, sosyal yardım, eğitim ve sağlık konularında politikalar 

geliĢtirileceği belirtilmiĢtir. Seçim bildirgesinin dıĢ politika hedefleriyle ilgili 

maddesinde ise, Avroatlantik ekseninin destekleneceği, BSP‟nin Rusya‟yla iliĢkilerin 

sıklaĢtırılmasını isteyen Avroasya yönelimli politikalarına karĢı çıkılacağı 

belirtilmiĢtir. Bildirgede, NATO üyesi ve AB üye adayı Türkiye ile stratejik-

pragmatik iĢbirliğinin gözetileceği de yer almıĢtır. DOST Birliği‟nin seçim 

bildirgesinin son maddesinde ise ana dil ve inanç konularındaki hedeflere yer 

verilmiĢtir. Buna göre DOST Birliği seçimlerde Bulgarca dıĢındaki bir dilde seçim 

propagandası yapma yasağının kaldırılması, ana dilin eğitim müfredatına alınarak 

okullarda okutulması, gerçek inanç özgürlüğü ve din eĢitliği getirerek, farklı inançlar 

arasında olduğu gibi, inananlarla inanmayanlar arasında da hoĢgörü ve karĢılıklı 

saygının geliĢtirilmesine çalıĢılacağı vurgulanmıĢtır.
405

 

HÖH‟ün seçmen kaybetmemek, DOST Birliği‟nin ise parlamentoya 

girebilmek için Müslüman Türk azınlığın yoğun olarak yaĢadığı bölgelerde seçim 

kampanyalarını sürdürürken birbirine karĢı açıktan çok keskin bir dil kullanmaktan 

kaçındıkları gözlenmiĢtir. ÇekiĢme daha çok HÖH‟ün Onursal BaĢkanı Ahmet 

Doğan ile eski Genel BaĢkanı Lütfi Mestan‟ın isimleri çevresinde yoğunlaĢmıĢtır. 

Ahmet Doğan‟ın yukarıda aktarılan Türk yönetimi ve özellikle CumhurbaĢkanı 

Erdoğan‟ı hedef alan açıklaması üzerine Lütfi Mestan, Doğan‟ın 2012 yılında, 

dönemin Türkiye BaĢbakanı Erdoğan‟a hitaben yazdığı ve Türkiye‟den “ana vatan” 

olarak söz ettiği mektubu basınla paylaĢmıĢtır. Mektupta Ahmet Doğan, AB üyesi bir 
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ülkedeki Türk toplumu olarak beklentilerinin, “ana vatanın” 2023 vizyonuyla, AB 

üyeleri arasındaki en büyük ekonomik potansiyele sahip ülkelerden biri olduğu 

vurgulanmıĢtır. Doğan mektubunda, ancak böyle bir tarihi perspektif içinde AK 

Parti‟nin dıĢ politika doktrinindeki stratejik derinliğin demokratik dünyada manevi 

ve kültürel boyutu olacağını da ifade edilmiĢtir.
406

 Lütfi Mestan, Ankara‟ya 

kendisinin götürdüğü söz konusu mektuptan sadece üç ay sonra Ahmet Doğan‟ın, 

Genel BaĢkanlık görevini devrettiği HÖH Ulusal Konferansı‟nda Erdoğan‟ın adını 

vermeden “diktatör” benzetmesi yaptığını belirtmiĢ, Doğan‟ın samimiyeti konusunda 

Ģüpheleri olduğunu açıklamıĢtır. Mektubu neden seçim öncesi açıkladığı sorularına 

karĢılık Mestan, Doğan‟ın yaptığı “siyasi duruĢ” açıklamasını göstermiĢtir. Mestan, 

HÖH yetkililerinin seçmene “DOST Erdoğan‟la, HÖH Atatürkçülerle” Ģeklinde 

propaganda yaptığını, bunun doğru olmadığını da belirtmiĢtir. Lütfi Mestan ayrıca, 

Doğan‟ın ortaya attığı “birleĢtirici vatanseverlik” konseptiyle de seçimlerden 

sonrasına hazırlık yaptığını, aĢırı milliyetçi BirleĢik Vatanseverler‟le iĢbirliği 

olanakları aradığını iddia etmiĢtir. 

Ahmet Doğan ise mektubun kendisine ait olmadığını, kendi imzası taklit 

edilerek yazılmıĢ bir metin olduğunu, mektuptaki içeriği yazacak kadar Türkçeye 

hâkim olmadığını söylemiĢtir.
407

 

                                                           
406

https://www.24chasa.bg/novini/article/6120427, 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/03/18/2937351_mestan_pokaza_staro_pismo_na_dogan_do_er

dogan_turciia/ (e.t. 18.03.2017) Ahmet Doğan AKP‟nin 4. Kongresi için gönderdiği mektupta, HÖH 

lideri Erdoğan‟ın Ģahsında AKP‟nin, dünya ekonomisindeki krize rağmen ulaĢtığı ekonomik baĢarıyı 

överken, AKP‟nin siyasi baĢarısının da demokratik ülkeler tarihinde bir örnek olduğunu belirtmiĢtir. 

Doğan mektubunda, AKP‟nin, sosyal, hukuksal ve iktisadi alanlardaki reformlarıyla ulaĢtığı baĢarının 

ülkesinde ve uluslararası alanda anılacağını belirttikten sonra Erdoğan‟ın ülkesini stratejik bir aktöre 

dönüĢtürdüğünü de vurgulamıĢtır. 
407
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26 Mart seçimlerine giden süreçte Türkiye‟nin DOST Birliği‟ne açık destek 

vererek Bulgaristan‟ın iç iĢlerine karıĢtığı iddiası baĢta nefret söylemiyle propaganda 

yapan aĢırı milliyetçi partiler olmak üzere bütün büyük partiler tarafından dile 

getirilen bir konu olmuĢtur. AĢırı milliyetçi üç partinin oluĢturduğu BirleĢik 

Vatanseverler‟in liderleri, yandaĢlarını harekete geçirerek iki kez Bulgaristan‟ın 

Türkiye sınırındaki sınır kapılarını yasadıĢı bir Ģekilde kapatma, Türkiye‟den gelen 

kiĢileri engelleme giriĢiminde bulunmuĢtur. Söz konusu giriĢimler sırasında sınırdan 

geçen Türk kökenli Bulgaristan vatandaĢlarının bazılarına fiziksel saldırıda 

bulunulması tansiyonu daha da yükseltmiĢtir. 

Seçimlerden sadece iki gün önce Türkiye sınırında yaĢanan olaylarla ilgili 

DOST Partisi Genel BaĢkanı Lütfi Mestan sınıra giderek tepki göstermiĢ ve 

olaylardan, aĢırı milliyetçi siyasetçiler kadar olanlara göz yuman devlet 

görevlilerinin de sorumlu tutmuĢtur. Mestan, HÖH‟ü de DOST Birliği‟nin oylarını 

engellemek için sınırı kapatan aĢırı milliyetçilerle iĢbirliği yapmakla suçlamıĢtır.
408

 

Önceki hükümet döneminde aĢırı milliyetçi partilerin teklifiyle seçim 

kanununda değiĢiklik yapılarak, AB ülkeleri dıĢındaki herhangi bir ülkede en çok 35 

seçim sandığı açılabileceği karara bağlanmıĢtır. Bu kararın amacının, ülke dıĢında en 

yoğun seçmenin bulunduğu Türkiye‟deki Bulgaristan vatandaĢlarının oy kullanımını 

kısıtlamak olduğu açıktır. Ayrıca seçimden önceki son çalıĢma gününde ani bir karar 

alan Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu yabancı ülkelerde oy kullanan seçmenin, 

seçmen formlarını sandık heyetinin önünde, kendi el yazısıyla ve Kiril alfabesiyle 

                                                           
408

 http://www.kircaalihaber.com/?pid=3&id_news=18985 (e.t. 16.06.2017) 

http://www.kircaalihaber.com/?pid=3&id_news=18985
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doldurması zorunlu kılmıĢtır. Bu karar Bulgarcaya çok da hâkim olmayan 

Türkiye‟deki seçmenin katılımını düĢürmeyi hedeflemiĢtir.
409

  

Yukarıda sayılan kısıtlayıcı tedbirler sonuç vermiĢ ve Türkiye‟de önceki 

seçimlerde 60 000 civarında oy kullanılırken 26 Mart seçimlerinde bu rakam yarıya 

kadar düĢmüĢtür. DOST Birliği ülke dıĢında kullanılan oyların 19 430‟unu alırken, 

HÖH 13 390‟da kalmıĢtır. Ülke dıĢı oyların büyük çoğunluğu Türkiye‟den geldiği 

için, DOST Birliği‟nin buradan aldığı oylar Bulgaristan içinde aldıklarına eklenince 

parti yaklaĢık 100 000 oya ulaĢmıĢtır. Ancak bu sayı DOST Birliği‟nin parlamentoya 

girmesi için gereken % 4‟lük barajı aĢmasına yetmemiĢtir. Oyları % 2,9 oranında 

kalan DOST Birliği, seçim sırasında Türkiye‟den gelerek oy kullanan sayısının da 

aĢırı milliyetçilerin sınır kapılarında yaptığı eylemler nedeniyle azaldığı için barajı 

geçecek desteğe ulaĢamamıĢtır.
410

 

Ülke içinde aĢırı milliyetçiler ve GERB‟in karĢı propagandasıyla mücadele 

etmek durumunda kalan HÖH Ģimdiye kadar neredeyse tamamını aldığı Türkiye‟deki 

oylardan mahrum kaldığı gibi Bulgaristan‟da da eski performansını gösterememiĢtir. 

Toplam oyların % 9,2‟sine karĢılık gelen 316 000 seçmenin desteğini alan Parti 

parlamentoya 26 milletvekili sokabilmiĢtir.
411

  Geleneksel olarak Müslüman Türk 

azınlık oy tabanına dayanan iki partinin oylarının toplamı 415 000‟e ulaĢırken, bu 

sayı HÖH‟ün 2014 seçimlerinde tek baĢına aldığı 487 134 oyun altında kalmıĢtır.  

                                                           
409
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Seçimlerle ilgili olarak Alfa AraĢtırma ġirketi‟nin analizine bakıldığında, 

daha önce HÖH‟e oy veren seçmenin % 11‟inin son seçimde DOST Birliği‟ni tercih 

ettiği görülmektedir.  

Grafik-1: 2017 Parlamento Seçimlerinde HÖH seçmeninin tercihi  

Sonuçlara göre HÖH‟ten BSP, GERB ve Volya partilerine küçük oranda kaymalar 

olmuĢtur.
412

  

Takip eden sayfada Bulgaristan‟daki 2017 genel seçimlerinde oyların 

yerleĢim yerleri ölçeğine göre analizi yer almaktadır. Alfa AraĢtırma ġirketi‟nin 

verilerine göre HÖH‟ün baĢkent Sofya‟da aldığı oy % 1‟ken, DOST Birliği burada 

varlık gösterememiĢtir. Büyük Ģehirlerde yaĢayan seçmenin sadece % 2‟si HÖH için 

oy kullanırken DOST Birliği için bu oran % 1‟de kalmıĢtır. Küçük Ģehirlerde 

yaĢayan seçmenin % 5‟i HÖH‟ü tercih ederken DOST Birliği için çıkan oyların oranı 

% 2‟de kalmıĢtır. HÖH en çok oyu % 23‟le köylerde yaĢayan seçmenden almıĢ 

görünmektedir. DOST Birliği‟nin köylü seçmenden aldığı oy oranı ise % 5‟tir.   

                                                           
412
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Grafik-2: 2017 Parlamento Seçimlerinde oyların yerleĢim yerlerine göre dağılımı 

Seçmenin etnik kökenine göre, oy verdiği parti analizine bakıldığında 

HÖH‟ün Bulgar seçmenden % 1,5 oranında, DOST Birliği‟nin ise Bulgar seçmenden 
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oy 

 
 

Grafik-3: 2017 Parlamento Seçimlerinde oyların etnik aidiyete göre dağılımı 

Alamadığı görülmektedir. Türk seçmenin % 63‟ünün tercihi HÖH olurken, aynı 

seçmenin % 14‟ünün de DOST Birliği‟ne oy verdiği görülmektedir. Türk kökenli 

seçmenin % 11‟inin GERB‟i tercih etmesi ise dikkat çekicidir. BSP de bu seçmen 
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topluluğunun % 7‟sinin oyunu alabilmiĢtir. Roman oylarının ise üç parti arasında 

dağıldığı göze çarpmaktadır. HÖH Roman seçmenin % 25‟inden oy alırken DOST 

Birliği % 5 oranında kalmıĢtır. BSP Roman seçmenin % 23‟nün tercihi olurken, 

GERB‟e giden Roman oyu da % 22 oranında gerçekleĢmiĢtir. Roman oylarından % 

7‟nin de milliyetçi partilere gittiği kaydedilmelidir. 

 
Grafik-4: 2017 Parlamento Seçimlerinde oyların seçmenin cinsiyetine göre dağılımı 

Yukarıda seçmen cinsiyetiyle tercih ettiği parti arasındaki iliĢkinin grafiği yer 

almaktadır. Buradaki verilere göre HÖH‟ün erkek seçmenlerden aldığı destek % 10 

olurken, kadın seçmen desteği % 8 olarak gerçekleĢmiĢtir. DOST Birliği‟nin ise 

erkek seçmenin % 3‟ünden oy alırken kadın seçmenin destek oranı % 2 olmuĢtur.   



219 
 

Takip eden sayfada seçmenin eğitim düzeyi ile oy verdiği parti arasındaki 

iliĢkiyi ortaya koyan oranları görmek mümkündür. Buna göre yükseköğretim görmüĢ 

seçmenin % 2‟si HÖH‟ten yana tercihini kullanırken DOST Birliği için bu oran % 1 

düzeyindedir. Orta öğretim mezunu seçmen % 9 oranında HÖH‟ü desteklerken 

DOST Birliği için bu oran hala % 1‟dir. Ġlköğretim mezunları arasında HÖH‟ün 

bulduğu destek % 27‟ye çıkarken DOST Birliği için bu oran % 4‟ü geçememiĢtir. 

Seçimleri kazanan GERB hem yükseköğretim hem de orta öğretimliler 

arasında BSP‟den daha çok destek bulurken ilköğretim mezunları arasında BSP‟nin 

oy oranı ise bütün partilerden daha fazladır.  

Seçmenin yaĢına göre yapılan analizde de HÖH‟ün daha fazla destek aldığı 

gözükmektedir. Genç ve orta yaĢlı seçmenden HÖH sırasıyla % 12 ve % 10 oranında 

oy alırken DOST Birliği her iki yaĢ grubundan da % 3 oranında destek görmüĢtür. 

YaĢlı seçmenler arasında HÖH‟e destek verenlerin oranı % 6 iken, DOST Birliği bu 

kitlenin sadece % 1‟nin oyunu alabilmiĢ görünmektedir. 

Seçimden birinci parti olarak çıkan GERB‟in genç ve orta yaĢlı seçmenden 

aldığı destek en yakın rakibi BSP‟den fazlayken, yaĢlı seçmenin en büyük desteği 

BSP‟ye verdiği de dikkat çekmektedir.  
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Grafik-5: 2017 Parlamento Seçimlerinde oyların seçmenin eğitim seviyesine göre dağılımı  
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Grafik-6: 2017 Parlamento Seçimlerinde oyların seçmen yaĢına göre dağılımı  
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4.4. Türkiye’nin HÖH’e Yönelik Politikası 

Bulgaristan‟da Müslüman Türk azınlığa karĢı uygulanan asimilasyon 

politikasına Türkiye‟nin verdiği tepkiyi ve bu süreci geri çevirme çabalarına 

yukarıda değinilmiĢti. Jivkov‟un devrilmesinden sonraki süreçte, Bulgaristan‟ın Batı 

Bloku‟na dahil olma stratejisine Türkiye güçlü bir Ģekilde destek vermiĢtir. 

Bulgaristan‟ın NATO‟ya üyeliği konusunda aktif destek veren Türkiye, bu dönemde 

Müslüman Türk azınlığın durumunun iyileĢtirilmesiyle ilgili giriĢimlerinde milliyetçi 

söylem geliĢtirmeden, Bulgaristan yönetimlerinde kuĢku yaratmayacak Ģekilde 

mutedil bir politika izlemeye özen göstermiĢtir. Örneğin, azınlığa uygulanan 

asimilasyonun sorumlularının cezalandırılması konusunu gündeme getirerek bunda 

ısrar etmekten kaçınan Türkiye, 1990‟dan sonra Bulgaristan‟ı uluslararası platformda 

sıkıĢtırma politikasından vazgeçmiĢtir.
413

 

Bunun yanında Türkiye, Müslüman Türk azınlığın siyasi bir örgütlenme 

aracılığıyla Bulgaristan yönetiminde sesini duyurabilmesi için ise çaba göstermiĢtir. 

Özellikle HÖH‟ün kurulması sürecinde buna karĢı çıkan odakların, Bulgaristan 

Anayasası ve yasalarının, etnik temele dayalı siyasi parti kurma yasağını öne sürerek 

baĢlattığı direnci kırmak için Türkiye devreye girmiĢtir. HÖH‟ün tüzüğü yasalarla 

uyumlu olacak Ģekilde düzenlenirken Parti yöneticileri de milliyetçi ve dini temalara 

vurgu yapmaktan kaçınarak HÖH‟ün bütün Bulgaristan vatandaĢlarına açık 

olduğunun altını çizmiĢlerdir. Bu aĢamada dönemin Türkiye BaĢbakanı Mesut 

Yılmaz da 1991 yılında Bulgar mevkidaĢına bir mektup göndererek, Anayasa 

Mahkemesi‟ne yapılan baĢvuruyla kapatılması istenen HÖH‟ün siyasi bir parti olarak 

                                                           
413

 Ġlhan Uzgel, “Yeni Bulgar Yönetiminin Türk Azınlığa Yönelik Tutumunda DeğiĢiklik”,  Türk DıĢ 

Politikası Cilt II: 1980-2001, (ed.) Baskın Oran, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2001, s. 489-490. 
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hayatına devam etmesine izin verilmesini istemiĢtir. Yılmaz mektubunda HÖH‟ün 

kapatılmasının iki ülke arası iliĢkileri olumsuz etkileyeceği gibi, Müslüman Türk 

azınlığın Bulgar siyasetinden dıĢlanmasının devlete olan inancı sarsabileceği ve 

asayiĢ sorunlarına dahi yol açabileceği uyarılarında bulunmuĢtur. Sonuç itibarıyla 

HÖH‟ün siyasi parti olarak kaydedilmesine karar verilirken Türkiye‟nin bu konudaki 

müdahalesi etkili olmuĢtur. Türkiye, azınlığın, Bulgaristan siyasetinde temsil 

edilmesinin yanı sıra örgütlü ve birlik içinde, yani tek bir siyasi yapı altında 

mücadelesini sürdürmesine de önem vermiĢtir.
414

 

Özellikle 1990 yılı sonrasındaki Türkiye‟nin, Bulgaristan, bu ülkedeki 

Müslüman Türk azınlık ve HÖH politikalarını söylem analizi yöntemiyle ele alan 

Kader Özlem‟e göre, Türkiye Bulgaristan‟la iliĢkilerde azınlığın, ayrıĢtırıcı değil 

birleĢtirici bir öğe olması üzerine odaklanmıĢ ve Müslüman Türk azınlığı, iki ülke 

iliĢkileri açısından “köprü” terimiyle nitelendirmiĢtir.
415

  

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili iliĢkiler, güvenlik, ticaret, diplomasi, 

kültür ve spor alanlarında hızla iyileĢme kaydederken Türkiye bu ülkedeki 

Müslüman Türk azınlığıyla bağını siyasi alanda HÖH üzerinden yürütürken dini 

alanda da Bulgaristan Müslümanları BaĢmüftlüğü kurumunu tercih etmiĢtir. Söz 

konusu iki kurum Türkiye‟nin Bulgaristan‟daki azınlığın temsilcileri olarak Türkiye 

tarafından muhatap alınmaya baĢlanmıĢ ve bu ülkeye Türkiye yöneticilerinin yaptığı 

resmi ziyaretlerde her iki kurumun temsilcileriyle görüĢülmesine özen gösterilmiĢtir.  

Türkiye, Bulgaristan‟la iliĢkilerinde Türk azınlığını iliĢkilerin 

geliĢtirilmesinde ortak bir değer olarak konumlarken, Türk siyasiler de resmi ve 

                                                           
414

 Özlem, Türkiye’nin Balkan Türkleri Politikası, s. 168-169. 
415
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gayrı resmi söylemlerinde Türk azınlığını Bulgar toplumuna entegre olmaya teĢvik 

etmiĢlerdir. Türkleri eĢit yurttaĢlık, birlik ve beraberlik duygusu içinde Bulgaristan‟ın 

bir parçası olmaya çağıran Türkiye‟nin yöneticileri azınlıktan haklarına sahip 

çıkmasını ancak ayrılıkçı olmamasını da istemiĢlerdir. 2000‟li yıllara kadar genel 

olarak yükselen bir grafik izleyen Türkiye-Bulgaristan iliĢkilerinde 1997‟de 

Türkiye‟yi ziyaret eden Bulgar CumhurbaĢkanı Petır Stoyanov, TBMM Genel 

Kurulu‟nda yaptığı konuĢmada Jivkov dönemi asimilasyon uygulaması için özür 

dilemiĢtir. Bir yıl sonra Türkiye‟yi ziyaret eden ve Stoyanov gibi DGB‟den seçilen 

BaĢbakan Ġvan Kostov da Bursa‟da Bulgaristan göçmenlerinden asimilasyon 

uygulaması nedeniyle özür dilemiĢtir.
416

  

Koalisyon hükümetleri dönemi olarak adlandırılan 2002 yılına kadar olan 

dönemde Türkiye yöneticilerinin azınlığın haklarını koruyucu ama aynı zamanda 

Bulgaristan‟la iliĢkileri iyileĢtirme yönünde yapıcı adımlar attıkları görülmektedir. 

Bu dönemde Türk siyasetçiler Müslüman Türk azınlığın örgütlü temsilcileri olarak 

HÖH ve Bulgaristan Müslümanları BaĢmüftülüğünü kabul etmeye devam ettikleri 

görülmektedir. Bu tutumun Ak Parti iktidarının ilk yıllarında da devam ettiği tespiti 

yapılabilir. Türkiye baĢından itibaren azınlığın, ekonomi ve eğitim alanındaki 

ihtiyaçlarının karĢılanması için her türlü desteği verdiği, kitap ve eğitim 

malzemesinin yanında eğitim personeli yardımı da yaptığı belirtilmelidir. Türkiye 

genel olarak Bulgaristan‟a ama özellikle azınlığın yoğun olarak yaĢadığı bölgelere 

istihdamı artırıcı yatırımları da teĢvik etmiĢ, ancak bu yatırımlar Bulgar 

makamlarının izin verdiği ölçüde yapılabilmiĢtir.  

                                                           
416
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2008 yılında Bulgaristan‟ı ziyaret eden dönemin BaĢbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan da kendisinden önceki Türk yöneticileri gibi, Müslüman Türk azınlığın, 

“sadık birer Bulgaristan vatandaĢı” olarak Bulgar toplumuna entegre olmalarını 

ancak etnik, kültürel ve dini değerlerini muhafaza ederek “asimile olmamaları” 

yönünde çağrı yapmıĢtır.
417

 HÖH lideri Ahmet Doğan da partisinin 2009‟taki 7. 

Ulusal Konferansı‟nda yaptığı konuĢmada Türkiye‟ye bir bölüm ayırarak Avrupa 

Birliği‟nin vizyoner bir büyüme için Türkiye‟yi üye olarak alması gerektiğini 

belirtmiĢtir. Doğan, hızla geliĢen Türkiye‟nin, küresel dünyaya açılmak isteyen AB 

için vazgeçilmez olduğuna değindikten sonra Türkiye-Bulgaristan iliĢkilerinin 

önemini vurgulamak için 1990 yılında söylediği “Bulgaristan’ın Avrupa yolu 

İstanbul Boğazı’ndan geçer” sözünün 20 yılda doğrulandığını ifade etmiĢtir. Ahmet 

Doğan sözlerinin devamında “AB’nin küresel güç olma yolunun da Çanakkale 

Boğazı’ndan geçtiğini” belirtmiĢtir.
418

    

Bulgaristan‟daki siyasetçilerin de Türkiye‟nin Müslüman Türk azınlıkla 

iliĢkisini HÖH ve BaĢmüftülük üzerinden yürütmesini kabullendiği görülen bu 

dönemin sona ereceği yönündeki iĢaretler 2010 yılında gelmeye baĢlamıĢtır. 

Türkiye‟yi ziyaret eden ve ilk kez iktidara gelen Boyko Borisov, BaĢbakan 

Erdoğan‟la görüĢmesinden sonra yaptığı açıklamada, herhangi bir parti ya da 

partilerin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iliĢkilerde aracı olmasına gerek 

kalmadığını, Bulgaristan‟da seçimi kazanarak iktidara gelen partinin bu görüĢmeleri 
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yapacağını vurgulamıĢtır. Borisov bir demecinde de siyasette en önemli rakibinin 

Ahmet Doğan olduğunu belirtmiĢtir.
419

 

Bulgaristan‟da Müslüman azınlığın seçimiyle göreve gelen BaĢmüftü 

konusunda çıkan ve uzun yıllar devam eden bir sorun ise seçilen BaĢmüftü Mustafa 

Hacı AliĢ yerine eski dönemin BaĢmüftüsü Nedim Gencev‟in makamı ve mührü 

bırakmamakta direnmesi nedeniyle ortaya çıkmıĢtır. Jivkov döneminde de 

BaĢmüftülük yapmıĢ ve rejime destek vermiĢ olan Gencev asimilasyon 

uygulamasında da adını hemen değiĢtirerek Müslümanlara da aynısı yapmalarını 

tavsiye etmiĢtir. 2010 yılında patlak veren ve seçildiği halde mevzuat gereği Sofya 

Ġstinaf Mahkemesi tarafından Gencev‟in entrikaları yüzünden tescili yapılamayan 

BaĢmüftü Mustafa Hacı AliĢ‟le ilgili Türkiye BaĢbakanı Erdoğan devreye girmiĢtir. 

Erdoğan meseleyi Bulgaristan‟ın iç iĢi olarak görmekle birlikte kısa sürede yapılacak 

bir seçimle sorunun çözüleceğini söylemiĢtir. Aynı gezi kapsamında BaĢmüftü 

Mustafa Hacı AliĢ ile görüĢen Erdoğan HÖH lideri Ahmet Doğan ile planlanmıĢ olan 

randevusunu ise iptal etmiĢtir.
420

 

2011 yılında Sofya‟yı ziyaret eden dönemin CumhurbaĢkanı Abdullah Gül de 

BaĢmüftü ile görüĢmesine rağmen Ahmet Doğan‟la bir araya gelmemiĢtir. Ankara‟da 

düzenlenen Balkan ülkeleri soydaĢ temsilcileri toplantısına HÖH‟ten ayrılan Kasım 

Dal katılırken Doğan‟ın toplantıda olmadığını belirtmek gerekir. Keza, 2012 yılında 

Varna‟ya giden BaĢbakan Erdoğan, Borisov ve Dal ile bir araya gelmesine rağmen 

HÖH‟ten kimseyle görüĢmemiĢtir. Takip eden yıllarda Ak Parti yönetimi 

Bulgaristan‟la ekonomi ve siyasi alanlarda iliĢkilerin geliĢtirilmesi için çoğunlukla 
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iktidarda olan Borisov ile yakın temasları sürdürürken azınlıkla iliĢkilerinde ise artık 

HÖH‟ün devre dıĢı bırakıldığı tespiti yapılabilir.  

Bu bölümün ilk iki kısmında da değinildiği gibi, Türkiye son dönemde önce 

Kasım Dal‟ın HġHP‟sine, sonra da Dal ile Lütfi Mestan‟ın ortak olduğu DOST 

Birliği‟ne yakın duran bir tutum içine girmiĢtir. Ancak her iki siyasi oluĢum da 

seçimlerde barajı aĢamamıĢ ve Müslüman Türk azınlığın parlamentoda temsil etme 

olanağı bulamamıĢtır.  
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SONUÇ 

Bulgaristan‟da, din kriterine göre en büyük azınlık durumundaki 

Müslümanlar, ülkenin Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan bağımsızlığını kazandığı 

zamandan bu yana yoğunluğu değiĢiklik göstermekle birlikte sürekli bir baskının 

konusu olmuĢtur. Resmi rakamlara göre, ülke nüfusunun yaklaĢık 10‟da birini 

oluĢturan Müslüman Türk nüfusunun artıĢını, sürekli bir demografik tehlike olarak 

gören Bulgaristan yönetimi bu toplumdan kurtulmak için ya asimile etme ya da göç 

ettirme yöntemlerine baĢvurmuĢtur. Osmanlı idaresi altındaki yılları, “boyunduruk 

altında geçen kölelik” dönemi olarak tanımlayıp, Müslüman Türk azınlığın da bu 

“karanlık çağın” sorumlularının mirasçısı olduğu imajını yaratan bir milli tarih 

öğretisini benimseyen Bulgar idaresi, azınlığa Ģüphe ile yaklaĢmıĢ ve çoğu zaman 

“Türkiye‟nin beĢinci kolu” olarak tanımlamıĢtır. 

BKP‟nin iktidara gelmesine kadar olan süreçte, daha çok izole bir halde ve 

antlaĢmalarla oluĢan azınlık statüsünün öngördüğü çerçeve içinde, ülke siyasi ve 

sosyal hayatına katılan Müslüman Türk azınlığın durumu Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan 

sonra radikal değiĢikliklere uğramıĢtır. SavaĢ sonrasında oluĢan yeni dünya 

düzeninde, Doğu Bloku‟nda yer alan ülkede, tek dilli, tek kültürlü ve tek etnisiteli bir 

ulus-devlet yaratmak isteyen BKP yönetimi, konjonktürün uygun olduğu zamanlarda 

Müslüman Türk azınlık üzerinde baskısını artırmıĢtır. Sovyet Bloku‟nda zafiyet 

iĢaretlerinin görülmeye baĢlandığı bir sırada uluslararası hukuku ihlal ederek 

ülkesindeki Müslüman Türk azınlığı BulgarlaĢtırmaya kalkıĢan Jivkov idaresi, bu 

giriĢiminde baĢarılı olamamıĢtır. Berlin Duvarı‟nın yıkılmaya baĢladığı gün Jivkov 

da iktidarını kaybetmiĢtir.  
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Jivkov yönetiminin planlı bir hazırlıktan sonra baĢlattığı azınlığın kimliğini 

değiĢtirme giriĢimi yine planlı bir Ģekilde Müslüman Türk azınlığın Türkiye‟ye 

zorunlu göç ettirilmesiyle devam ederken, ülkede de ilk kez örgütlü muhalefet 

oluĢmaya baĢlamıĢtır. 1985 yılında sert asimilasyona karĢı baĢlatılan ve yasadıĢı 

örgütlenmeler Ģeklinde geliĢen azınlık tepkisi 1990 yılında demokratik düzen içinde 

bu kez yasal bir zeminde mücadele yolunu seçmiĢtir. Azınlığın haklarının iadesi için 

parlamentoda olduğu kadar, özellikle Bulgaristan‟ın üye olmak için çabaladığı 

uluslararası örgütlerde de mücadele veren HÖH, Yugoslavya iç savaĢı sırasında ise 

Bulgaristan Etnik Modeli‟nin asli bir paydaĢı olmuĢ ve bu modeli temel felsefesi 

haline getirmiĢtir. Kendini liberal bir parti olarak konumlandıran HÖH, sadece 

Müslüman ve Türklerin değil herkesin partisi olduğu temasını iĢlerken, her fırsatta 

etnik barıĢın sağlanması için en büyük çabayı da kendisinin gösterdiğini açıklamıĢtır.  

Bulgaristan‟da baĢlayan demokrasiye geçiĢ süreci büyük ölçüde eski 

yönetimin elitleri tarafından kontrollü Ģekilde gerçekleĢtirilirken, azınlığın siyasi 

örgütlenmesi de Hak ve Özgürlükler Hareketi‟nde hayat bulmuĢtur. HÖH de aynı 

kontrollü geçiĢ sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Jivkov iktidarının 

yıkılmasıyla sonuçlanan Mayıs Eylemleri sürecinde etkili olan ve eski istihbarat 

teĢkilatıyla bağlantısı bulunmayan azınlık ileri gelenlerinin çoğu sınır dıĢı edildiği 

için azınlığı temsil anlamında HÖH rakipsiz kalmıĢtır. GeçiĢ döneminde hak 

mücadelesi veren azınlığın siyasi nitelikli tek kurumsal yapısı olarak ortaya çıkan 

HÖH‟ün ilk iki seçimde parlamentoya giren temsilcileri arasında eskiden istihbarat 

teĢkilatıyla bağlantısı olan milletvekili sayıları bunu göstermektedir. BaĢta da 

Hareket‟in lideri konumundaki Ahmet Doğan‟ın BKP‟nin istihbarat teĢkilatıyla 

bağlantısı bulunmaktadır.  
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Azınlığın kaybettirilen haklarının iadesi ve etnik barıĢın korunması 

konularındaki çabalarıyla Bulgaristan‟ın demokratik sisteme geçiĢinde baĢat bir rol 

oynayan HÖH ilk seçimden itibaren aralıksız olarak parlamentoda yer almıĢtır. Ülke 

siyasetindeki diğer partilerde lider ve yapı değiĢimleri görülürken HÖH kadrolarında 

özellikle lider konumunda böyle bir değiĢim gözlenmemiĢtir. Ahmet Doğan gibi 

güçlü bir lider çevresinde örgütlenmiĢ olan HÖH‟te parti içi muhalefet olgusu 

geliĢmemiĢ, muhalif sesler kısa sürede Parti‟den uzaklaĢtırılmıĢtır. Diğer bir deyiĢle, 

Bulgaristan‟ın yapısal değiĢim yaĢadığı demokratik sisteme geçiĢinde azınlığın 

sisteme eklemlenmesini sağlayarak önemli bir rol oynayan HÖH‟te parti içi 

demokrasi geliĢmemiĢtir. 

Süreç içinde, geçiĢ döneminin ilk yıllarındaki etkinliğini kaybeden Parti ileri 

gelenleri, zamanla, seçmen kitlesinin isteklerini karĢılamaktan çok Ģahsi çıkarlarını 

sağlamakla suçlanmıĢlardır. Bulgaristan‟da geçiĢ döneminin ilk 10 yılında, her 

alanda görülen istikrarsızlık ve yalpalama, ekonomi, siyaset ve adalet alanlarında 

oligarĢik yapıların doğmasına yol açmıĢtır. Bu süreçte HÖH de hak ve 

özgürlüklerden çok, siyasi ve maddi güç arayıĢında olan kiĢilerin yöneldiği bir odağa 

dönüĢmüĢtür. 

Azınlığın yoğun olarak yaĢadığı yerlerde yerel yönetimleri elinde bulunduran 

HÖH, seçmen tabanını çeĢitli olanaklar sunarak kendisine doğrudan bağlamayı 

bilmiĢ, genel seçimlerden önce de seçmenini en iyi Ģekilde mobilize etmeyi 

baĢarmıĢtır. Büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluĢan seçmen kitlesinin HÖH‟e 

sadık kalmasının nedenlerinden biri Parti‟nin dinamik çabalarıysa, seçmeni en az 

onun kadar etkileyen diğer bir unsur da HÖH‟ün parlamento dıĢı kalması durumunda 
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azınlığın haklarını tekrar kaybedeceği yönünde yapılan propagandadır. Söz konusu 

propagandanın, oy tabanını kaybetmek istemeyen HÖH çevrelerince oluĢturularak 

seçmene yöneltildiği belirtilmelidir.  

Bu propagandanın etkili olmasındaki en önemli dıĢ etken de, aĢırı milliyetçi 

Bulgar partilerinin çalıĢmaları olmuĢtur. Özellikle seçimler öncesi zirveye çıkan ve 

medyanın bir kesimi tarafından da gündemde tutulan aĢırı milliyetçi partilerin nefret 

söylemi, azınlığın HÖH‟ten baĢka seçeneğe yönelmesini engellemektedir. BaĢka bir 

deyiĢle azınlık seçmeninin HÖH‟ün çevresinde toplanmasında, Parti‟nin çabaları 

kadar, Bulgar milliyetçilerinin azınlığa karĢı yürüttüğü negatif propagandanın da 

etkisi vardır.  

Müslüman Türk azınlığa seslenen baĢka partilerin ortaya çıkmasına rağmen 

gücün bölünmemesi ve seçim barajı altında kalarak, kendilerini temsil edecek bir 

siyasi oluĢumdan mahrum kalmak istemeyen azınlık toplumu, HÖH‟ün rakiplerine 

iltifat etmemiĢtir. Bu durum, 2017 seçimlerindeki son örnekte de görülmektedir. 

Nitekim, Türkiye yönetiminin DOST Birliği koalisyonunu desteklediğine dair 

verdiği güçlü iĢaretlere rağmen, oy kaybına uğrasa da HÖH parlamentoya girmiĢ, 

DOST Birliği ise seçim barajını aĢamamıĢtır. 

Türkiye‟nin, çifte vatandaĢlık statüsü nedeniyle, gerek ülkesinde gerekse de 

Bulgaristan‟da yaĢayan Müslüman Türk azınlık üyelerinin siyasi tercihlerini 

etkilemeye yönelik giriĢimleri, HÖH liderliğinin Ankara yönetimiyle arasını 

açmıĢtır. Parti‟de hala son sözü söyleyen durumunda olan Ahmet Doğan, seçimler 

öncesinde Türkiye yönetimini Bulgaristan‟ın iç iĢlerine karıĢmakla suçlamıĢ, 

Ankara‟yı Yeni Osmanlıcılık politikası gütmekle itham etmiĢtir. HÖH önde gelenleri 
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de seçimler boyunca yaptıkları açıklamalarda CumhurbaĢkanı Erdoğan‟ın ismini de 

zikrederek Türkiye‟nin azınlığın siyasi iradesini etkilemesine izin vermeyeceklerini 

söylemiĢlerdir. Sofya‟daki hükümet de Türkiye‟nin doğrudan Bulgaristan iç iĢlerine 

müdahale ettiğini söyleyerek azınlık seçmeninin oyunu kullanmasını kısıtlayacak fiili 

engelleri devreye sokmuĢtur. 

Sonuç olarak HÖH, Bulgaristan‟ın çok partili siyasi sistem ve pazar 

ekonomisine geçiĢ sürecinde Müslüman Türk azınlığın neredeyse tamamının 

desteğini alarak kendisine Bulgar siyasi hayatında güçlü ve sürekli bir yer edinmiĢtir. 

HÖH‟ün Müslüman Türk azınlığın temsilinde tekel durumuna gelmesinde, azınlık 

elitinin geri kalanlarının sürgün edilmesi veya göç ettirilmesi yoluyla siyasi 

platformda baĢka aktör bırakmayan Jivkov yönetiminin de payı büyüktür.  HÖH ilk 

yıllarda, dönüĢüm taraftarı Bulgar elitlerinin de desteğiyle azınlığın gasp edilen 

haklarının iadesi için çalıĢmıĢtır. GeçiĢ döneminde sağ ve solda beliren merkez 

partileri arasında, küçük ancak istikrarlı bir parti olarak, dengeleyici konumda 

bulunan HÖH, ana dilde eğitim, azınlık bölgelerine yatırım, vakıf mallarının iadesi 

gibi konularda baĢarılı olamamıĢtır. Bulgaristan‟da geçiĢ döneminde yaĢanan siyasi, 

mali ve sosyal krizler sonucunda bir sistem partisine dönüĢmesine rağmen, HÖH 

merkez parti konumuna evrilememiĢ ve bir azınlık partisi, hatta sadece Türklerin 

partisi olarak algılanmıĢtır. HÖH yönetiminin bu imajı silmek için giriĢtiği çabalar 

ise istenen sonuca ulaĢamamıĢtır. Bunun da ötesinde Parti Ģüpheli akçeli iĢleri olan 

bazı siyasetçileri bünyesine alarak, yöneticilerin Ģahsi çıkarları için kullandığı siyasi 

bir teĢkilata dönüĢtüğü izlenimine yol açmıĢtır. HÖH‟ten ayrılan bazı etkili isimler 

ise Parti‟nin Bulgar istihbarat teĢkilatı tarafından demokratik dönemde Müslüman 

azınlığı kontrol etmek için kurulduğunu belirtmiĢtir. 
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1990‟da kurulduğu günden bu yana BSP ile birlikte Bulgaristan‟ın en uzun 

soluklu siyasi partisi durumundaki HÖH, ülke içinde azınlık seçmen tabanıyla sınırlı 

kalırken, Türkiye‟deki gerek seçmen gerekse de yönetimden aldığı desteği ise 

kaybetme noktasına gelmiĢtir. Bütün bunlara rağmen HÖH‟ün Bulgaristan 

siyasetinde parlamentodaki sandalye sayısından daha büyük bir ağırlığa sahip olduğu 

da bir gerçektir.  
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı Ġmparatorluğu tarafından ele geçirilen 

Balkanlara, kitleler halinde göç etmeye baĢlayan Müslüman Türk gruplarının 

Bulgaristan topraklarında 21. yüzyıla uzanan tarihsel hikayesi ele alınmaktadır. 

Müslüman Türk azınlığın Bulgaristan‟daki varlığı tarihçe içinde verildikten sonra 

Bulgaristan idareleri ile iliĢkileri incelenmektedir. Bulgaristan‟ın 1990 yılında 

totaliter sosyalist sistemden çok partili demokratik sisteme ve pazar ekonomisine 

geçiĢi sürecine koĢut olarak Müslüman Türk azınlığın siyasi örgütlenmesi ele 

alınmaktadır. Tezde Müslüman Türk azınlığın oluĢturduğu siyasi örgütlenme olan 

Hak ve Özgürlükler Hareketi‟nin Bulgaristan‟ın demokratikleĢmesine ve Batılı 

örgütlenmelere eklemlenmesinde oynadığı biricik rol ortaya konulmaktadır. 

Müslüman Türk azınlığın siyasi temsilcisi olan Hak ve Özgürlükler Hareketi‟nin, 

Bulgaristan demokrasisine, gerek iktidar ortağı olarak, gerekse muhalefet partisi 

olarak büyük bir katkı yaptığı gösterilmektedir. Bu çalıĢmada ayrıca, Hak ve 

Özgürlükler Hareketi gibi, ağırlıklı olarak Müslüman Türk seçmen oy tabanına hitap 

eden siyasi oluĢumlarla arasındaki rekabet de ele alınmıĢtır. Tez, bir bölümü 

Türkiye‟de yaĢayan Bulgaristan vatandaĢı Müslüman Türk azınlık bağlamında 

Türkiye idarelerinin Hak ve Özgürlükler Hareketi ve Bulgaristan idaresi ile 

iliĢkilerini de irdelemektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Azınlık, Müslüman Türk Azınlık, Hak ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH), Bulgaristan, Demokrasiye GeçiĢ,  
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ABSTRACT 

In this study, the historical process of the Muslim Turkish communities is examined, 

from their migration to the Balkans with the 14th century invasion of the Ottoman 

Empire, until the 21th century Bulgarian state. The history of the Muslim Turkish 

community in the Bulgarian state is observed, and the relations between the Muslim 

Turkish minority and the Bulgarian administrations are studied. Furthermore, the 

transformation of Bulgaria from a socialist and totalitarian system to a democratic 

multi-party system and a market economy is handled within the context of the 

Muslim Turkish community‟s political organization process. In the thesis, the unique 

effect of the Movement of Rights and Freedoms had on the democratization and the 

Westernization of Bulgaria is presented. An emphasis is put on the Movement of 

Rights and Freedoms as the political representation of the Muslim Turkish 

community, and its significant contributions to the Bulgarian democracy are 

explored, either as an associate to the administration, or as an opposition party. 

Additionally, the rivalry between organizations, which pander to the Muslim Turkish 

voter base, such as the Movement of Rights and Freedoms, is introduced and 

explained. The thesis explores the relations between Turkish administrations, and the 

Movement of Rights and Freedoms and Bulgarian administrations, in the context of 

the Muslim Turkish minority which are Bulgarian citizens that are party living in 

Turkey. 

 

Keywords: Minority, Muslim Turkish minority, Movement of Rights and 

Freedoms(MRF), Bulgaria, Transition to Democracy. 

 


