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Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığı üzerinde 

1984-89 yılları arasında “Yeniden Doğuş Süreci” adıyla uygulanan 

kültür-kırımının yaklaşık 1.000.000 kurbanı ve 

1989’da “Büyük Yolculuk” adıyla uygulanan  

sınır-dışı sürgününün yaklaşık 350.000 mağduruna…* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
                                                
* Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1984-89 yılları arasında siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığı 
üzerinde “Yeniden Doğuş Süreci” (Vızroditelen Protses/Възродителен Процес) adıyla uyguladığı 
kültür-kırımı, Avrupa tarihindeki en hızlandırılmış kültürel soykırım olarak; 1989’da “Büyük Yolculuk” 
(Golyamata Ekskurziya/Голямата Екскурзия) adıyla uyguladığı sınır-dışı sürgünü ise, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Avrupa tarihindeki en büyük sürgün olarak bilinmektedir.  
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TEŞEKKÜR 
 
 
Sözlü tarih anlatıları temelinde kurulan bu tez çalışmasının aynı zamanda sözlü 

yazarları da olan Belene Toplama Kampı (1985-86) mağduru tanık-katılımcılar -

Türkiye vatandaşı olarak taşıdıkları ad-soyadlarla- Şükrü ALTAY’a, Mehmet ZAFER’e, 

Ahmet ALPAY’a, Süleyman TÜRKSÖZ’e, Mustafa NURİOĞLU’na, Eşref 

KAHRAMAN’a, Nasıf MUTLU’ya, Mustafa SAKİN’e*, Enver ÖZKAN’a, Remzi 

ÖZTÜRK’e, Remzi KESER’e, Muhammet AYYILDIZ’a, Sabri GAVAZ’a, Mümin 

AKKAŞ’a, Ahmet KİTAPÇI’ya, Ali ÇÖL’e, Halil ÖZTÜRK’e, Muhammet GÖLCÜKLÜ’ye, 

Fehim KARADUMAN’a ve Merdinç TÜRKER’e Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 

asimilasyona, kültür-kırımına ve ayrımcılığa maruz bırakılma, Belene Toplama Kampı, 

Belene Tecrit Kampı ve Bobov Dol Toplama Kampı’na kapatılma, sınır-içinde sürgüne 

gönderilme ve sınır-dışına sürülmeyle ilgili deneyim ve anılarını bazen hatırlamak bile 

istemediğini söyleyerek, bazen yutkunarak, bazen de gözyaşlarını tutamayarak da olsa 

yine de ayrıntılı olarak video kamera karşısında anlatarak konuyla ilgili tarihsel 

belgelerin oluşmasını sağladıkları ve Belene Toplama Kampı’nın 1985-86 döneminin 

incelenebilmesi olanağını sundukları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde bilgi birikimi ve yol gösterici önerileriyle katkıda 

bulunan tez danışmanım Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. 

Aylin GÖRGÜN BARAN’a; tez izleme komitelerinde yer alıp çalışmanın temel yapısını 

belirleyen sözlü tarih yöntemini öneren ve tezin birçok taslağını okuyup tezin yapısı ve 

içeriğini belirleyici birçok düzeltme ve eleştirel önerilerde bulunan Prof. Dr. Esra 

BURCU’ya; tez izleme komitelerinde yer alıp çalışmanın günümüzle bağının 

kurulmasını öneren Doç. Dr. Aslıhan ÖĞÜN BOYACIOĞLU’na; Belene Toplama 

Kampı olgusunu modern devlet bağlamı içinde ve iki taraf (yönetim ve azınlık) 

açısından ele almamı öneren ve tezin son taslaklarını okuyup tezin yapısı ve içeriğini 

belirleyici birçok düzeltme ve eleştirel önerilerde bulunan Doç. Dr. Abdülkerim 

                                                
*  26 Eylül 1948’de Kırcaali’ye bağlı Gölcük (Lebed/Лебед) köyünde doğan Belene Toplama Kampı 
mağduru tanık-katılımcı Mustafa Sakin (Miroslav Yankov Stoyanov), tez çalışması tamamlanmadan 
önce vefat etmiştir. Tanık-katılımcı Mustafa Sakin, 1989’da siyasi otoritenin “Büyük Yolculuk” adıyla 
uyguladığı sınır-dışı sürgününde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye sınır-dışı edilen 
350.000 Türk’ten biridir. Sözlü tarih görüşmeleri sırasında, 1989’dan sonra maddi olanaksızlıklar 
nedeniyle Türkiye’den Bulgaristan’a gidemediğini, gitme fırsatı bulursa ilk yapacağı işlerden birinin, 
Bulgaristan vatandaşı olarak kayıtlarda bulunan ve 1984’te başlayan kültür-kırımı uygulamalarından ad-
kırımında kendisine politik baskıyla verilen “Bulgar adı” değiştirip Türk adını geri alacağını belirtmiştir. 
Kamp mağduru tanık-katılımcı Mustafa Sakin, istediği bu fırsatı bulamadan vefat etmiştir. 



 v

SÖNMEZ’e; tezin son taslağını inceleyip Belene Toplama Kampı olgusuyla ilgili 

karmaşık ilişki ve süreçleri çizimlerle ifade etmemi ve bu çizimlerden Belene Toplama 

Kampı için “bir model denemesi” oluşturmamı önererek çalışmanın tamamlanmasını 

kolaylaştıran Yrd. Doç. Dr. Birsen ŞAHİN’e; ve çalışmanın çeşitli aşamalarında her bir 

sorum için zaman ayırıp çalışmanın birçok taslağını okuyup bilgi birikimi ve düşünce 

süzgecinden geçirerek çalışmanın yapısı ve içeriğini belirleyici birçok düzeltme ve 

eleştirel önerilerde bulunan Artum DİNC’e (Hossein Ahmadian Dishkedouki 

[Dincgedikli]) sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Yukarıda adı geçen kamp mağduru tanık-katılımcılardan birçoğuna ulaşabilmemde 

emeği geçen ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde asimilasyona, kültür-kırımına ve 

ayrımcılığa maruz bırakılma ve sınır-dışına sürülmeyle ilgili deneyim ve anılarını 

sohbetlerimiz esnasında anlatarak tez çalışmam kapsamındaki olguları anlamamda ve 

tartışmamda büyük katkısı olan -Türkiye vatandaşı olarak taşıdıkları adlarla- annem 

Gülbüz ÖZKAN’a ve kardeşim Güldane ÖZKAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Bugüne kadar Bulgaristan’da Belene Toplama Kampı’nın 1985-86 dönemiyle ilgili 

herhangi bir akademik araştırma yapılmadığı konusundan emin olmamı sağlayan, 

Belene Toplama Kampı’nın 1949-59 dönemiyle ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’yle 

ilgili bazı kaynaklardan haberdar olabilmem konusunda yardımcı olan ve Belene 

Toplama Kampı’yla ilgili bazı sorularım için zaman ayırmış olan Sofya’da Yakını 

Geçmişi Araştırma Enstitüsü’ndeki (İnstitut za İzsledvane Blizkoto Minalo/Институт за 

Изследване Близкото Минало) araştırmacılardan Dimitır DİMOV’a sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum. 
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ÖZET 
 
 
ÖZKAN, Vildane. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde Siyasi Otorite ile Ulusal Türk 
Azınlığı Arasındaki Güç İlişkileri Bağlamında Belene Toplama Kampı (1985-86), 
Doktora Tezi, Ankara, 2010.     
 

 

Bu çalışma; bugüne kadar sosyal bilimler tarafından incelenmemiş olan Bulgaristan 

Halk Cumhuriyeti’nde 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı olgusunu 

incelemek amacıyla, Belene Toplama Kampı’nın (1985-86) toplumsal güç ilişkileri 

bakımından nasıl anlaşılır kılınabileceği sorusu üzerine, 20 kamp mağdurundan sözlü 

tarih yöntemiyle toplanmış olan verilerin holigrafik analiziyle gerçekleştirildi.  

 

Çalışmanın kavramsal çerçevesi; Foucault’nun güç ilişkileri yaklaşımından 

“sorunsallaştırma, güç ilişkisi, yönetim” ve asimilasyon kuramlarından “asimilasyon, 

kültür-kırımı, ayrımcılık, sınır-dışına sürme” vb. gibi kavramların işe vuruk hale 

getirilmesi ve çalışma kapsamında önerilen “ad-kırımı, Türkiyecilik, potansiyel direnç 

etiketlemesi” gibi yeni kavramların sunulmasıyla oluşturuldu.  

 

Belene Toplama Kampı (1985-86) olgusu; ağırlıklı olarak 20 kamp mağduru tanık-

katılımcının sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere dayanılarak üç açıdan 

incelendi:  

 

Birincisi: Belene Toplama Kampı (1985-86), Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi 

otorite ile ulusal Türk azınlığı arasındaki güç ilişkileri (asimilasyon, kültür-kırımı, 

ayrımcılık, sınır-dışına sürme vb. uygulamalar ve Türkiyecilik, direnç, uyum vb. 

tepkiler) bağlamında incelendi. Ayrıca Belene Toplama Kampı’nın 1985-86 döneminde 

açılması ve kapatılmasının uluslar arası gelişmelerle (SSCB’de Çernenko’nun yerine 

Gorbaçov’un gelişi ve BBC, Özgür Avrupa Radyosu, Almanya’nın Sesi vb. kuruluşlar 

temelindeki “dünya kamuoyu”nun baskısı) de doğrudan bağlantılı olduğu gösterildi.  

 

İkincisi: Belene Toplama Kampı’nda (1985-86) yeme-içme, ısınma, tuvalet, temizlik, 

giyim gibi fiziksel özellikler ve kampta tutukluların sayısı ve etnik kökeni, kural ve 

cezalar, çalışma, şiddet, ilişki ve etkileşimler, kültür-kırımının görünümleri ve 

tutukluların tepkileri gibi toplumsal özellikler incelendi. 
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Üçüncüsü: Belene Toplama Kampı (1985-86) olgusu ve tanıklığının günümüzde 

nesneleştirilme durumu incelendi. Bugün söz konusu nesneleştirmenin birkaç alanla 

sınırlı olduğu söylenebilir. Bu alanlar; kamp mağdurları tarafından kurulan BAHAD, 

Avrupa Parlamentoları ve Konseyi’nde BAHAD’ın kamp mağdurları adına hak arayışı 

çabaları, birkaç anı kitabı, bazı şiirler, gazete röportajları, sohbetler, kamp 

mağdurlarının verdiği bazı konferanslar vb.’dir.    

 

Çalışma; “Belene Toplama Kampı’na (1985-86) İlişkin Bir Model Denemesi” ile 

tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında oluşturulan sözlü tarih anlatılarından elde edilen 

bulgulara dayanılarak oluşturulan model, Belene Toplama Kampı (1985-86) olgusuyla 

ilişkili bazı olaylar ve süreçlerle ilgili henüz yapılmamış kavramsallaştırmalar ve ortaya 

çıkarılmamış ilişkilerle ilgili eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla oluşturulmuştur.   

 

 

Anahtar Sözcükler  
Sorunsallaştırma, Güç İlişkisi, Siyasi Otorite, Ulusal Azınlık, Kültür-Kırımı, Ad-Kırımı, 

Dışlama, Türkiyecilik, Toplama Kampı, Nesneleştirme.      
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ABSTRACT 
 

 
ÖZKAN, Vildane. Belene Concentration Camp (1985-86) in the Context of Power 
Relations Between Political Authority and National Turkish Minority in People’s 
Republic of Bulgaria, Ph. D. Dissertation, Ankara, 2010.  
 

 

This study has been constituted by the purpose to research the Belene Concentration 

Camp case in the period of 1985-86 in People’s Republic of Bulgaria which before was 

not studied by social sciences, with the holographic analyzing of data collected with 

oral history method from 20 victims of camp, on the question how Belene 

Concentration Camp (1985-86) can be understood in respect to social power relations. 

     

The conceptual framework of study has been constituted by making operational the 

concepts such as “problematization, power relations, government” from Foucault’s 

power relations approach and “assimilaton, culturecide, discrimination, deportation” 

ect. from assimilation theories and by proposing the new concepts such as “name-

cide, Turkeyism, potential resistance labeling” within the scope of study.  

 

The Belene Concentration Camp (1985-86) case has been studied in three ways, 

predominantly based on data derived from the oral history narratives of 20 witness-

participants:  

 

Firstly: Belene Concentration Camp (1985-86) has been studied in the context of 

power relations (assimilation, culturecide, discrimination, deportation ect. 

implementations and Turkeyism, resistance, compliance ect. reactions) between 

political authority and national Turkish minority in People’s Republic of Bulgaria. 

Furthermore it has been revealed that re-opening and closing of Belene Concentration 

Camp in the period of 1985-86 was directly related with international developments 

(Gorbachev’s coming as Party Secretary instead of Chernenko in USSR and the 

pressure of “world public opinion” based on BBC, Radio Free Europe, Voice of 

Germany ect. institutions).  

 

Secondy: It has been studied the physical characteristics such as food-drink, warming, 

toilet, hygiene, clothing etc. and the social characteristics such as the number of 

arrestees in the camp and their ethnos, rules and punishments, working, violence, 
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relations and interactions, aspects of culturecide and arrestees’ reactions etc. in 

Belene Concentration Camp (1985-86). 

 

Thirdly: The objectification situation of Belene Concentration Camp (1985-86) and 

testimony in today has been studied. It seems to be that the objectification is limited 

with some fields. That fields are BAHAD constituted by the camp victims, BAHAD’s 

quest for rights on behalf of the victims of camp in Europe Parliaments and the 

Council, some memory books, some poems, newspaper interviews, conversations, 

some conferences giving by the victims of camp.  

 

The study has been concluded with “A Model Testing Related to Belene Concentration 

Camp (1985-86)”. The purpose of model based on findings attained from oral history 

narratives within the scope of study is partially to reduce the lacking regarding with yet 

unconstituted conceptualizations and undiscovered relations about some events and 

processes related with the Belene Concentration Camp (1985-86).   

 

 

Key Words 
Problematization, Power Relations, Political Authority, National Minority, Culturecide, 

Namecide, Exclusion, Turkeyism, Concentration Camp, Objectification.  
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GİRİŞ 
 
İnsanlık tarihinin modernlik dönemindeki temel oluşumlarından biri olan modern devlet 

yapılanmasının gerçekleşme sürecinin başlaması ile birlikte, yeni güç/iktidar ilişki ve 

etkileşim alanlarını ortaya çıkaran süreçler devreye girmeye başlamıştır. Modernleşme 

sürecinde ortaya çıkmış yeni güç ilişki ve etkileşim alanlarından biri, modern devletler- 

arasındaki ilişki ve etkileşim biçimlerinin belirlendiği uluslar-arası ilişkiler alanıyken; 

diğeri de modern devletlerin sınırları içinde kalan kültürel, etnik, ekonomik vs. olarak 

birbirlerinden belirli ölçülerde farklı olan gruplar-arasındaki ilişki ve etkileşim alanı 

olmuştur. Bu çalışmada, modern devletin yapılanma sürecinde ortaya çıkan birçok yeni 

görünüm ve olgular arasından; modern devlet sınırları içindeki belirli ölçülerde 

birbirlerinden farklı kültürel ve etnik unsurlara sahip gruplar arasında beliren çeşitli ilişki 

ve etkileşim biçimlerinin kimi sosyolojik nedenleri, boyutları, sonuçları ve yönelimleri; 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı örneği 

üzerinden incelenmektedir.   

 

Modern devletlerin kurumsal yapılanma süreçlerinin gelişmesi ve siyasi sınırlarının 

çizilmesinden sonra, söz konusu sınırlar içinde kalan nüfus, çoğu durumlarda etnik 

kültür bakımından birbirinden farklı birden fazla etnosu içermiştir. Modern devlet 

anlayışı ve tanımına göre söz konusu etnik grupların birbirlerinden farklı kültür 

unsurları, kimi durumlarda anlamlı ölçülerde benzerlik gösterse de, çoğu durumlarda 

ise yine anlamlı ölçülerde farklılık göstermiştir. Modern devlet sınırları içinde 

birbirlerinden belirli ölçülerde farklı kültür unsurlarına sahip gruplardan oluşan nüfusu 

yönetecek olan siyasi otoritenin söz konusu nüfusu yeniden “tanımlama biçimi”, 

kültürel olarak birbirinden farklı grupların kurumsal yapılanma biçimlenişini ve değerler 

sisteminin gelişim yönünü etkilemiştir.  

 

Modern devletleşme sürecinin kurumsal yapılanmasının başlamasıyla birlikte, devletin 

sınırları içinde kalan nüfus, belli ve baskın bir benzerlik ölçütüne göre tanımlanıp 

yönetilir olmuştur. Söz konusu benzerlik ölçütüne “rasyonel bir değer” olarak; bir 

yandan uluslar-arası düzeyde geçerlilik kazandırılırken, diğer yandan da ulusal 

düzeyde geçerlilik kazandırılmaya çalışılmıştır. Modern devlet sınırları içindeki nüfusun 

benzerliğine ya da benzer olabilme olanağına zemin sağlayan kavramlardan biri de 

sosyolojinin temel kavramı “toplum” olmuştur. Toplum kavramı esas olarak modern 
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devletin sınırları içinde ulus adı verilen nüfusa atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Söz 

konusu toplumların meşru üyeleri sayılan bireylere ise vatandaşlık kimliği verilerek belli 

bir benzerlik temelinde hedeflenen toplumsal-ulusal bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

Ancak bugün küresel ya da modern-sonrası adı verilen süreçlerin getirdiği yeni 

koşullarla birlikte, modern devlet sınırları içindeki nüfus, benzerlik ölçütünün yanı sıra 

farklılık ölçütünün belirlenmiş derecelerine göre de tanımlanıp yönetilir olmaya 

başlamıştır. Böylece bir zamanlar baskın olan toplumların yanı sıra farklı grupların ve 

bu gruplar arasındaki ilişkilerin sosyolojik incelemeleri yapılmaya başlanmıştır. 

Dolayısıyla önceleri ulusal kültür, ulusal kimlik, ulus, toplum vs. kavramlarıyla ele 

alınan nüfus; günümüzde çok-kültürlülük, çoğulculuk, azınlık, çoğunluk vs. 

kavramlarıyla da incelenmeye başlanmıştır.   

 

Modern devlet sınırları içinde kalan nüfusa yönelik bu iki yaklaşımdan benzerlik 

ölçütüne dayanan birinci yaklaşım, sosyal bilimler tarafından büyük ölçüde 

kuramlaştırılmışken; farklılık ölçütüne dayanan ikinci yaklaşımın kuramlaştırılma 

sürecinin henüz başlangıç aşamasında olduğu söylenebilir.  

    

Modern devletleşme süreci ile birlikte kesin olarak çizilen siyasi sınırların belirlediği 

coğrafi alan içinde kalan azınlık konumuna düşmüş nüfusların kültürel ve etnik 

kimliklerini yaşatma olanakları uluslararası antlaşmalar ve çoğu zaman da modern 

devletlerin anayasalarında çeşitli sözleşmelerle güvenceye alınmıştır. Her ne kadar 

söz konusu sözleşme ve yasal düzenlemeler kültürler arası eşitlik ve hoş görüyü 

amaçlamış olsa da, kültürler arası etkileşim süreçleri gerçeği, söz konusu amacın çoğu 

örnekte gerçekleşemediğini ortaya koymaktadır. 

 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Türklerin savaşı kaybetmesi sonucunda yarı-

bağımsız Prenslik ve 1908’de de tam bağımsız Krallık haline gelen Bulgaristan, 1944-

1989 arasındaki dönemde sosyalist yönetim ile idare edilmiş, 1989’dan itibaren de 

demokratik yönetim uygulamasına başlanmıştır. Bulgaristan, kendi coğrafi-siyasi 

sınırları içerisinde kalmış olan azınlıkların kültürel haklarını koruyacağına dair birçok 

uluslar-arası hukuk sözleşmesine imza atmıştır. Ancak Bulgaristan’da özellikle 

Romanların, Pomakların ve Türklerin kültürlerine ve kültür unsurlarının işlevselliğine 

karşı asimilasyondan kültür-kırımı, ayrımcılık ve sınır-dışına sürmeye kadar çeşitli 

biçimlerde görünüm kazanan uygulamalar söz konusu olmuştur.  
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Bu uygulamalara azınlık gruplar tarafından gösterilen tepkiler (Türkiyecilik, pasif/gizli 

direnç, uyum, etkin direnç vs.), siyasi otorite tarafından çeşitli biçimlerde 

cezalandırılmıştır. Hem direnç gösteren hem de direnç gösterme potansiyeli olduğu 

varsayılan, hatta belli durumlarda uyum gösteren azınlık mensupları cezaevlerine, 

sürgünlere ve toplama kamplarına gönderilmiş, ev-hapislerinde tutulmuş, sınır-dışına 

sürülmüş ya da öldürülmüştür. Çalışmanın odak noktasını oluşturan 1985-86 

dönemindeki Belene Toplama Kampı olgusu da; siyasi otoritenin bu uygulama 

süreçleri ile ulusal Türk azınlığın bunlara tepki (Türkiyecilik, pasif/gizli direnç, uyum, 

etkin direnç) süreçleri bağlamında yer almaktadır.                      

 

Bu bağlamda, bu çalışma aşağıdaki altı bölümden oluşmaktadır: 

• Birinci bölümde; araştırmanın konusu, sorunu, amacı, önemi, yöntemi ve 

güçlükleri tanıtılmaktadır.  

• İkinci bölümde; araştırmada kullanılan temel kavramların işe vuruk/operasyonel 

tanımları verilmektedir.   

• Üçüncü bölümde; birinci olarak Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve ulusal Türk 

azınlığının kısa tarihsel geçmişi, nüfus yapısı ve coğrafi konumu tanıtılmakta; 

ikinci olarak Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite ile ulusal Türk 

azınlığı arasındaki güç ilişkileri, çalışma kapsamında oluşturulan sözlü tarih 

anlatılarından elde edilen bulgulara dayanılarak verilmektedir.   

• Dördüncü bölümde; Belene Toplama Kampı’nın (1985-86) fiziki ve toplumsal 

özellikleri, çalışma kapsamında oluşturulan sözlü tarih anlatılarından elde 

edilen bulgulara dayanılarak verilmektedir.  

• Beşinci bölümde; Belene Toplama Kampı ve tanıklığının (1985-86) günümüzde 

nesneleştirilme durumu, çalışma kapsamında oluşturulan sözlü tarih 

anlatılarından elde edilen bulgulara dayanılarak verilmektedir.   

• Sonuç ve tartışma bölümünde; çalışma kapsamında oluşturulan sözlü tarih 

anlatılarından elde edilen bulgular temelinde oluşturulan “Belene Toplama 

Kampı’na (1985-86) İlişkin Bir Model Denemesi” sunulmakta ve tartışılmaktadır.     
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1. BÖLÜM 
ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ve YÖNTEMİ 

 
1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU ve TEMEL SORUNU 
Çalışmanın konusunu Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde* Belene Adası’nda 1985-86 

döneminde faaliyet gösteren Belene Toplama Kampı olgusu oluşturmaktadır. Belene 

Toplama Kampı’nın genel olarak üç dönemde faaliyet gösterdiği söylenebilir. Belene 

Toplama Kampı; ilk kez Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde sosyalist rejimin ülke 

çapındaki kollektifleştirme uygulamalarına direnci kırmak için 1949’da açılmış ve 

1959’da kapatılmıştır (İİBM, 2009: 20-23; Koleva, 2010: 8). Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde sosyalist rejim egemen olup ülke çapında da kollektifleştirmeyi 

gerçekleştirdikten sonra, sosyalist yönetim ülkedeki nüfus üzerinde, esas olarak da 

Bulgar kültüründen farklı etnik-kültür unsurları üzerinde yeni uygulamalar 

gerçekleştirmeye başlamıştır. 1970’lerde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde Pomaklar 

üzerinde ad-kırımı uygulanmış ve bu uygulamaya direnci kırmak için Belene Toplama 

Kampı yeniden açılmıştır.** 1984’e gelindiğinde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 

Türkler üzerinde sosyalist yönetim “Yeniden Doğuş Süreci” adını verdiği bir kültür-

kırımı uygulamaya başlamıştır. Bu kültür-kırımına direnci kırma araçlarından birisi de 

1985’te yeniden açılıp 1986’da kapatılan Belene Toplama Kampı olmuştur. Bu çalışma 

kapsamında 1985-86 döneminde yeniden faaliyete açılan Belene Toplama Kampı 

olgusu incelenmektedir.   

 

Bu bağlamda; Bulgaristan Halk Cumhuriyeti sınırları içinde kalan nüfus üzerinde 

“Bulgar sosyalist ulus”*** projesini gerçekleştirmeyi amaçlayan siyasi otorite tarafından 

                                                 
* Bulgaristan Halk Cumhuriyeti (Narodna Republika Bılgariya/Народна Република България) adı, 
bugünkü Bulgaristan Cumhuriyeti’nin (Republika Bılgariya/Република България) sosyalist yönetim 
dönemindeki resmi devlet adıdır. ‘Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ devlet adı olarak, 15 Eylül 1946 ile 15 
Kasım 1990 tarihleri arasında kullanılmıştır. Ancak Bulgaristan’da sosyalist yönetimin kuruluşuna 
1944’te başlanıp 1946’da tamamlanmıştır ve sosyalist rejim 1989 tarihine kadar devam etmiştir. Bu 
çalışmada ‘Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ adı ile 1944-1989 yılları arasındaki sosyalist yönetim 
dönemindeki devlete atıfta bulunulmaktadır. 
** 1970’li yıllarda Pomaklar üzerindeki ad-kırımı uygulamalarında direnç gösteren Pomaklardan 
bazılarının Belene Toplama Kampı’na kapatıldığı ile ilgili veri, bu çalışma kapsamında oluşturulan sözlü 
tarih anlatılarından elde edilmiştir. 1985-86 döneminde Belene Toplama Kampı’na kapatılan tanık-
katılımcılardan birçoğu, kamp binalarındaki koğuşların bazı duvarlarında 1970’li yılların tarihlerinin 
yazılı olduğu Pomakların kısa yazılarını/notlarını gördüklerini belirtmişlerdir.      
*** Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ndeki nüfusa yönelik “bulgar sosyalist ulus” (bılgarskata 
sotsialistiçeska natsiya/българската социалистическа нация) tanım-ifadesi dönemin siyasi otoritesinin 
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ulusal Türk azınlığa yönelik uygulanan asimilasyon, kültür-kırımı ve dışlama (ayrımcılık 

ve sınır-dışına sürme) kalıpları ve söz konusu kalıplar temelinde cereyan eden 

süreçlere karşı ulusal Türk azınlığın gösterdiği tepki biçimleri (Türkiyecilik, pasif/gizli 

direnç, uyum, etkin direnç) 1985’in Nisan sonunda yeniden açılıp 1986’nın Aralık 

ortalarında kapatılan Belene Toplama Kampı örneği üzerinden incelenmiştir. Ayrıca 

Belene Toplama Kampı’nın (1985-86) fiziki ve toplumsal yapısının özellikleri (yeme-

içme, ısınma, giyinme, temizlik, çalışma, ilişki ve etkileşimler, kültür-kırımının 

görünümleri, tutukluların tepkileri vb.) ile Belene Toplama Kampı ve tanıklığının (1985-

86) günümüzdeki nesneleştirilme alanları ve biçimleri (gazete-dergi söyleşileri, 

sohbetler, anıtlar, anı kitabı, resim, dernek, belgesel, Avrupa Parlamentoları ve 

Konseyi vb.); çalışmanın konusu kapsamında yer almaktadır.  

 

Modern devlet sınırları içindeki nüfusun kültürel olarak tek-tipleştirilmesi projesini 

“Bulgar sosyalist ulus birliği” (bkz. Angelov, 2008) biçiminde gerçekleştirmek amacıyla 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde Türkleri Bulgarlaştırma (asimilasyon, kültür-kırımı), 

ayrımcılığa maruz tutma (eğitim, meslek, askerlik, iletişim ve dolaşma serbestliğinde 

marjinalleştirme) ve sınır-dışına sürme süreçleri bağlamında iki taraf (siyasi otorite ve 

ulusal Türk azınlığı) arasındaki güç ilişkileri; çalışma kapsamında oluşturulan sözlü 

tarih anlatılarındaki verilerin “kültürel farklılığı sorunsallaştırma, kültürel farklılıklar arası 

güç ilişkileri, kültürel farklılığın yönetimi, asimilasyon, kültür-kırımı, ad-kırımı, dışlama 

(ayrımcılık ve sınır-dışına sürme), Türkiyecilik, pasif/gizli direnç, etkin direnç, 

potansiyel direnç etiketlemesi, uyum, toplama kampı, nesneleştirme” kavramları 

temelinde kavramsallaştırılmasıyla ele alınmaktadır.   

 

Çalışmada birinci olarak; egemen toplumsal yapı ve kültürel değerleriyle siyasi 

otoritenin dış etkilere açık ve zorunlu kültür değiştirmesine tabi tutulmuş ulusal Türk 

azınlığık üzerinde uyguladığı kültürel eritme süreçleri çerçevesinde, toplama kampına 

alma olgusunu yaratan süreç ve uygulamalar incelenmektedir. İkinci olarak; egemen 

toplumsal grubun yarattığı sistem temelinde eritilmeye çalışılan ulusal Türk azınlığa 

mensup aktörlerin bu süreçle baş etme stratejileri kapsamında, sürece karşı verdikleri 

tepkisel yönelimler incelenmektedir. Sözü edilen iki taraf (siyasi otorite ve ulusal Türk 

azınlığı) arasındaki güç ilişkileri, Belene Toplama Kampı (1985-86) olgusunun 

nedenlerini açıklama ve belirleme bağlamında ele alınmaktadır. 

                                                                                                                                               
resmi belgelerinde sık sık geçmektedir (Angelov, 2008: 223, 383). (Söz konusu belgelerde ‘bulgar’ adı 
genellikle küçük harfle yazılıdır).    
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Bu araştırmada; Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite ile ulusal Türk azınlığı 

arasındaki güç ilişkileri bağlamında, siyasi otoritenin doğruluk/hakikat söylemleri 

temelinde ulusal Türk azınlığın kültürel farklılığının sorunsallaştırılması, disiplin ve 

gözetim mekanizmaları ile yönetilmesi süreci içinde ulusal Türk azınlığın nasıl bir 

asimilasyon, kültür-kırımı, dışlama ve Belene Toplama Kampı’nın nesnesi haline 

getirildiği ve bu uygulamalara nasıl tepki (Türkiyecilik, direnç, uyum vs.) gösterdiği 

sorunu ele alınmaya çalışılmıştır. Başka bir deyişle bu çalışma; günümüze kadar 

sosyolojik olarak incelenmemiş olan 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı’nın 

toplumsal güç ilişkileri bakımından nasıl bir olgu olduğu sorusuna, ağırlıklı olarak kamp 

mağdurlarının sözlü tarih anlatılarından elde edilen bulgular temelinde bir cevap 

oluşturma denemesidir.   

 

Çalışmanın temel sorunu, aşağıdaki üç soruyla ayrıntılandırılarak da ortaya konabilir: 

1. Belene Toplama Kampı (1985-86), hangi toplumsal güç ilişkileri bağlamında yer 

almaktadır? Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde sosyalist rejim tarafından 

oluşturulan Foucault’nun deyişiyle bilgi ve hakikat anlayışının (“Bulgar sosyalist 

ulusu” ve “Yeniden Doğuş Süreci”) doğru-yanlış oyunu içinde; ulusal Türk 

azınlığın kültürel farklılığının sorunsallaştırılması sürecinin oluşumu, gelişimi ve 

dönüşümü toplumsal-politik süreçlerdeki uygulamalarla (asimilasyon, kültür-

kırımı, dışlama -ayrımcılık ve sınır-dışına sürme-) nasıl oluşmuştur? Bu 

uygulamalara, kültürel yapıları sorunsallaştırılan ulusal Türk azınlık tarafından 

hangi tepkiler nasıl verilmiştir? Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi 

otoritenin ulusal Türk azınlık üzerinde uyguladığı Bulgarlaştırma ve aynı 

zamanda dışlama politikalarının sosyolojik nedenleri, biçimleri, boyutları ve 

sonuçları nasıl oluşmuştur? Bu sürece karşı direnç gösteren ve potansiyel 

dirençle etiketlenen Türklere yönelik hangi cezai yaptırımlar uygulanmıştır? 

Dolayısıyla resmi politik uygulamalar sonucunda işlevsizleştirilmiş ve 

yasaklanmış kültürel aidiyeti -özel, sosyal ve mesleki ilişkilerde- sürdürmek; 

nasıl bir suç unsuru niteliği kazanmış ve cezai yaptırımlara bağlanmıştır?  

2. Belene Toplama Kampı’nın (1985-86) fiziki ve toplumsal yapısının özellikleri 

nelerdir? Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin “Bulgar sosyalist 

ulus birliği” adına ulusal Türk azınlığı Bulgarlaştırması uygulamalarında Belene 

Toplama Kampı’nın işlevi ne olmuştur? Kampa kimler neden kapatılmış ve 

kamptan serbest bırakılmalar nasıl olmuştur? Belene Toplama Kampı’nın 

fiziksel-yapısal özellikleri (yeme-içme, ısınma, giyinme, temizlik, tuvalet vs.), 
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uygulanan kural ve cezaları ve toplumsal ilişki ve etkileşim biçimleri nasıldı? 

Çeşitli cezai yaptırımlar kapsamında Belene Toplama Kampı’na kapatılan 

Türkler, hangi uygulamalara hangi tepkileri vermişlerdir? Bütün ülkeyi ve Türk 

nüfusu kuşatmış olan Bulgarlaştırma uygulamaları, Belene Toplama Kampı’nda 

hangi görünüm ve biçimlerde yaşanmıştır? Kültür-kırımı uygulamaları 

kapsamında ad-kırımı sürecinde kampa kapatılan Türkler, kampın içinde söz 

konusu kültür-kırımını hangi boyutlarda ve hangi güç ilişkileri bağlamında nasıl 

yaşamışlardır?  

3. Belene Toplama Kampı ve tanıklığının (1985-86) günümüzde nesneleştirilme 

durumu nedir? Yirmi yıl öncesine kadar nesneleştirildikleri bir süreç bağlamında 

kamp mağdurları Belene Toplama Kampı deneyimini/tanıklığını bugün kendileri 

de nesneleştirip bir kültürel değer haline getirmişler midir? 1985-86 döneminde 

Belene Toplama Kampı’nda kapatılma deneyimi günümüzde hangi alanlarda 

nasıl nesneleştirilmiştir?  

 

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ 
Çalışmanın temel amacı; Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde “Bulgar sosyalist ulus 

birliği” projesi (ulusal Türk azınlığa yönelik olarak 1984 yılında asimilasyondan kültür-

kırımına dönüşen bir proje) kapsamında, projeye direnç gösteren ve potansiyel 

dirençle etiketlenen ulusal Türk azınlık mensuplarının tutuklanması ve tutuklananların 

bir kısmının (Bulgaristan resmi rakamlarına göre 517 kişi, ancak bu çalışma 

kapsamında bu sayının 517’den fazla olduğu belgelenmiştir. bkz. EK 4’te Muhammet 

Ayyıldız/Mohamed İbryam Yuseyin’in belgesi) Belene Toplama Kampı’na 1985-86 

döneminde kapatılması sürecinin toplumsal-kültürel neden ve boyutlarını; 1985-86 

dönemindeki Belene Toplama Kampı’nın fiziki ve toplumsal özelliklerini; 1985-86 

dönemindeki Belene Toplama Kampı olgusu ve tanıklığının günümüzdeki 

nesneleştirilme ya da kültürel değere dönüştürülme durumunu tespit etmeye 

çalışmaktır.   

 

İnsan ömrü süresinin sınırlılığı nedeniyle; 1985-86 döneminde bilindiği kadarıyla 

üçüncü kez faaliyete açılan Belene Toplama Kampı’ndan sağ çıkan tanıklara belirli bir 

süre sonra ulaşılamayacaktır. Bugüne kadar; 1985-86 dönemindeki Belene Toplama 

Kampı’nın açılma ve kapatılma nedenleri, fiziksel-yapısal özellikleri (yeme-içme, 

ısınma, tuvalet, temizlik, giyinme vs.), kampta uygulanan kural ve cezalar, tutukluların 

kendi aralarında, gardiyan ve diğer yetkililerle olan ilişki ve etkileşim biçimleri, kamp 
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içinde kültür-kırımı ve ad-kırımı kalıplarının görünümleri ve bunlara yönelik tepki, söz 

konusu kamp tanıklığının bugün nesneleştirilme ya da kültürel değere dönüştürülme 

durumunu inceleyen sosyolojik bir çalışma; ne Türkiye’de ne de Türkiye dışında 

yapılmıştır. Bu çalışma bu eksikliği giderme amacını da gütmektedir. 

 

Çalışma aşağıdaki açılardan önemli bulunabilir: 

• Çalışma aşağıda sözü edilen konularla ilgili literatüre katkı sağlayabilir: Soğuk 

Savaş’ın sosyalist rejimlerinin tanıkları; Soğuk Savaş ve sosyalist rejimin 

Bulgaristan’daki Türk tanıkları; sosyalist rejimlerin Türkler üzerindeki etkileri; 

Türklerin Soğuk Savaş ve sosyalist rejim tanıklıklarını nesneleştirme biçimleri; 

Doğu Bloğu sosyalist rejimlerde Türkler; sosyalist rejimlerde yöneten ve 

yönetilen kültürler arasındaki ilişki ve etkileşimler; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde yöneten ve yönetilen gruplar arasındaki ilişki ve etkileşimler; 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığa yönelik 

uyguladığı asimilasyon, kültür-kırımı, ayrımcılık ve sınır-dışı etme politik 

kalıpları; sosyalist rejimlerde kültürel soykırım; sosyalist rejimlerde toplama 

kampları; Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ndeki toplama kampları; Türklerin 

kapatıldığı toplama kampları; Belene Toplama Kampı’nın (1985-86) iç 

özellikleri; Belene Toplama Kampı’nda (1985-86) kültür-kırımı sürecinin 

boyutları ve görünümleri; toplama kampı tanıklığının kültürel değeri; 

Bulgaristan’daki Türkler; Bulgaristan’dan sınır-dışına sürülen ve Türkiye’ye 

yerleşen Bulgaristan Türkleri; Bulgaristan’daki Türkler’de “Türkiyecilik”; 

Türkiye’nin Bulgaristan’la ilişkilerini etkileyen tarihsel olaylar vb.  

• Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığa yönelik 

asimilasyon, kültür-kırımı, ayrımcılık ve sınır-dışı etme gibi politik kalıplar 

bağlamında uygulamaları, söz konusu kalıplara tepkiler ve 1985-86 

dönemindeki Belene Toplama Kampı konuları üzerinde ampirik alana inmeden 

inceleme yapacak olan araştırmacılara ampirik alan verisi sunabilir.   

• Bugün Doğu Avrupa ve Balkanlar’da en yoğun Türk nüfusa sahip olan ülke 

Bulgaristan’dır. Bu bakımdan hem nüfus yoğunluğu hem de etnik kökeni 

nedeniyle bugün Bulgaristan’daki ulusal Türk azınlık nüfusu, Türkiye’nin 

doğrudan Bulgaristan ile; dolaylı olarak da Avrupa Birliği, Balkanlar ve Rusya 

ile olan ilişkilerini etkileyebilecek olan bir etmendir. Söz konusu nüfus ve bu 

nüfusa yönelik uygulamalar ile ilgili bilimsel çalışmalardan elde edilmiş 
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sonuçlar, bir etken olarak ilgili taraflar arasındaki ilişkilerin biçimlenişine katkı 

sağlayabilir.     

• Bugün SSCB ve Doğu Avrupa’nın sosyalist geçmişi; sosyoloji, tarihsel 

sosyoloji, kültür çalışmaları, antropoloji, sözlü tarih, sosyal tarih, travma 

incelemeleri, toplumsal-kültürel bellek, nostalji çalışmaları vb. gibi sosyal 

bilimlerle ilgili neredeyse her akademik alanda tartışılmakta ve 

kuramlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bunlar yirmi yıl öncesine kadar Doğu 

Avrupa’nın sosyalist rejimlerinde tartışılamayan ve yazılamayan konulardı. 

Bugün tartışılmaya açılan konulardan birisi de Rusya ve Doğu Avrupa’nın 

sosyalist geçmişinin “yapıları”dır. Bu yapılar arasında sosyalist devlet, sosyalist 

siyasi otorite, toplama kampları, sosyalist devlette kültürel ve etnik olarak farklı 

gruplar arasındaki ilişkiler vb. gibi konular da bulunmaktadır. Bu çalışma, söz 

konusu bağlamlarda sosyalist rejim yönetimi altındaki Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde yöneten/başat ve yönetilen/azınlık kültürler arasındaki ilişkileri, 

bu ilişkide belirleyici süreçler olan asimilasyon, kültür-kırımı, ayrımcılık ve sınır-

dışına sürme kalıplarını, toplama kamplarını ve süreçlere yönelik direnç ve 

tepkileri ağırlıklı olarak söz konusu süreci yaşayan canlı tanıkların 

anlatılarından ele almaktadır. Bir zamanlar Foucault’nun (2004a: 106-109) da 

belirttiği gibi yapısal yaklaşımın ele alıp inceleyebileceği bu tür konular, bir 

zamanlar SSCB ve Doğu Avrupa’nın gizlemek ve savaşmak istediği en önemli 

meselelerden biriydi. Bir başka örnek de yine Foucault’nun (2004b: 160) 

belirttiği gibi “Komünist Parti’nin ya da Sosyalistlerin, örneğin ‘aklın’ ‘akıldışı’ 

üzerindeki iktidarını tanımlamayı çalışmalarının gündemine aldıkları hiç 

görülmemiştir”. Bulgar sosyologu Lilyana Deyanova (aktaran: Kaneva, 2007: 

51) bugün Bulgaristan’daki sosyalist geçmişle ilgili durumu değerlendirirken şu 

gözlemi yapmıştır: “Bulgaristan’da yerel bağlamda söz konusu geçmiş 

[sosyalist geçmiş] istikrarsız, bilinmeyen ve çözülmemiş olarak durmaktadır. 

‘Ne oldu?’nun doğası henüz yerleştirilmemiştir ve bu soruya henüz açık-seçik 

cevaplar kurgulanmamıştır.” Bu çalışma; Bulgaristan’ın sosyalist, dışlamacı ve 

kültür-kırımcı geçmişinin incelenmesi ve tanımlanmasına, ayrıca bu sosyalist 

geçmişte farklı kültürler arasındaki ilişki ve etkileşim biçimlerinin sosyolojik 

olarak incelenmesine bir katkı sağlayabilir.  

• Şimdiye kadar bir yandan asimilasyon ve kültür-kırımı süreçleri, diğer yandan 

da toplama kampları ile ilgili oluşturulmuş literatürün içinde; henüz toplama 

kampında kültür-kırımı kalıplarının görünümlerini inceleyen bir araştırmaya 
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rastlanılmamıştır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşını Türklerin kaybetmesinden 

sonra Bulgaristan’da Türk nüfusunu kuşatmaya başlamış olan asimilasyon ve 

kültür-kırımı uygulamalarının Bulgaristan’daki toplama kamplarındaki biçim ve 

görünümlerine ve Türklerin söz konusu uygulamalara yönelik kamp içerisindeki 

uyum ve direnç kalıplarını ortaya çıkarmaya yönelik sosyolojik bir araştırma 

henüz yapılmamıştır.  

• Siyasal otoritenin “Yeniden Doğuş Süreci” (Vızroditelen Protses) adını verdiği 

ve 1984-89 yılları arasında ulusal Türk azınlığı üzerinde uyguladığı kültür-

kırımına gösterilen direnç sonucunda ve “önleyici bir tedbir” olarak 1985’te 

yeniden açılan Belene Toplama Kampı’nın fiziksel-yapısal özellikleri, kamp 

içindeki ilişki ve etkileşim biçimleri ve kamp deneyiminin bugün hangi alanlarda 

nasıl nesneleştirildiği ile ilgili akademik ve sosyolojik bir araştırma 

yapılmamıştır.    

 

1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Çalışma ağırlıklı olarak, 1985-86 döneminde Belene Toplama Kampı’nda tutuklu 

bulunmuş 20 kamp tanığının (bkz. EK 2) sözlü tarih yöntemiyle oluşturulan 

anlatılarından elde edilen birincil verilere dayanılarak gerçekleştirilmiştir.     

 

Çalışmanın kavramsal çerçevesi büyük ölçüde, Foucault’nun güç ilişkileri yaklaşımı ile 

asimilasyon kuramlarından seçilen bazı kavramların işe vuruk/operasyonel hale 

getirilmesi ile oluşturulmuştur. Ayrıca çalışma kapsamında yer alan sürecin literatürde 

henüz tüm ilişki ve boyutlarıyla kavramsallaştırılmamış olmasından kaynaklanan bazı 

kavramsal eksiklikleri giderebilmek amacıyla, bazı kavramlar önerilmiştir.    

 
1.3.1. SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİ  
Sözlü tarih yöntemi; belli bir “geçmiş”i yaşamış olan kişilerle, söz konusu geçmiş 

hakkında yazılı kaynakların dışında bilgi edinmek ve söz konusu geçmiş yaşantıyla 

bugünkü toplumsal yaşamda nasıl yaşandığını ortaya çıkarmaya çalışan bir yöntemdir.  

 

Günümüzde özellikle tarihsel açıdan belli bir önem taşıyan olguyu incelemek için, yazılı 

kaynakların yanı sıra, mümkün olduğu takdirde olayı bizatihi yaşayarak tanıklık etmiş 

kişilerin sözlü anlatılarından da büyük ölçüde yararlanılmaktadır. “Toplama kampı” gibi 

olguların incelenmesinde tanıkların anlatıları, -araştırmacıların bizzat içine girerek 

gözlemde bulunamayacakları ve resmi kaynakların da ilgili pek çok durumu 
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açıklamadıkları için- veri toplama açısından neredeyse mümkün tek temel kaynak 

niteliği taşımaktadır. Bu nedenle sözlü tarih yöntemiyle oluşturulan sözlü tarih 

anlatıları, toplama kampı gibi olguların açıklanmasında birincil kaynak niteliğindedir. Bu 

açıdan bu çalışmada da Belene Toplama Kampı (1985-86) olgusunu incelemek için 

sözlü tarih yöntemi tercih edilmiştir.     

 

1.3.2. VERİLERİN TOPLANMASI  

Çalışmada, 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı olgusunun incelenmesinde 

sözlü tarih yönteminin veri toplama açısından nasıl kullanıldığı aşağıda maddeler 

halinde verilmektedir:  

• Bulgaristan resmi gazetesi Belene Toplama Kampı mağdurlarıyla ilişkili sadece 

517 “ad” yayınlamıştır (bkz. EK 5). Bu çalışma kapsamında görüşülen 20 tanık-

katılımcıdan (bkz. EK 2) 18’inin adları resmi gazetenin listesinde vardır (bkz. 

EK 5), 2’sinin “adı” yoktur; ancak listede adı bulunmayan tanık-katılımcılardan 

birinin elinde kampta kapatıldığına dair Bulgaristan’dan almış olduğu resmi 

belge vardır (bkz. EK 4’te Muhammet Ayyıldız/Mohamed İbryam Yuseyin’in 

belgesi). Çalışmada sayısı 517’den fazla olan Belene Toplama Kampı 

mağdurları arasından 20 kamp mağduruyla (bkz. EK 2) yarı-yapılandırılmış 

sorular çerçevesinde (bkz. EK 1) görüşüldü. 20 tanık-katılımcının seçiminde 

hem kartopu tekniği hem de Thompson’ın (1999: 115) bahsettiği stratejik 

örneklem tekniği kullanıldı.   

• Çalışmanın konusu kapsamında 20 tanık-katılımcıyla yapılan sözlü tarih 

görüşmeleri Mart 2010’da Bursa’da gerçekleştirildi.  

• Yapılan görüşmelerin süresi, 1 saat ile 10 saat arasında değişti. Her bir sözlü 

tarihçiyle görüşme süresi, tanığın verdiği bilgilere ve tanığın sahip olduğu 

zaman vs. gibi olanaklara göre değişim gösterdi. 

• Sözlü tarihçilerle görüşmeler; konuyla ilgili verilerin alınıp alınmadığına, yeterli 

zamanın olup olmadığına ve görüşme esnasında yorgunluğun oluşup 

oluşmamasına göre her bir tanıkla en az 1 ve en çok 5 kez gerçekleşti.  

• Sözlü tarih görüşmeleri video kaydına alındı. Çalışma kapsamında yapılan 

görüşmelerin video kayıtları, 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı 

olgusu konusunda birincil kaynaklar niteliğindedir.  

• Çalışma kapsamında görüşülen 20 tanık-katılımcının her biri, yapılan çalışma 

ve sözlü tarih yöntemi konusunda bilgilendirildi.  
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• Sözlü tarih yönteminde sözlü tarih anlatıcılarının onayları dahilinde açık 

kimliklerinin de belirtilmesi gereklidir. Tanık-katılımcılar bu konuda 

bilgilendirilmiş ve 20 tanık-katılımcıdan her biri, Belene Toplama Kampı ile ilgili 

bu çalışma kapsamında kaydedilen sözlü tarih anlatılarının; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlık üzerinde gerçekleştirdiği 

politik uygulamalar ile 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı olgusunun 

aydınlatılması bakımından açık kimlik bilgileriyle birlikte kullanılmasına izin 

verdi (bkz. EK 3).  

• Tanık-katılımcılardan hiç biri; video kaydına alınmış sözlü tarih anlatılarının 

kullanımına ilişkin herhangi bir kısıtlama getirmedi.  

• Görüşülen 20 tanık-katılımcıdan her biri, Belene Toplama Kampı ile ilgili sözlü 

tarih anlatılarının kaydının ve bu kayıtların konuyla ilgili sözlü tarih arşivlerinde, 

belgesel çekimlerinde ve bilimsel araştırmalarda kullanımının; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’ndeki kültür-kırımı ve Belene Toplama Kampı olgusu ve bu 

olguların yarattığı trajedilerin aydınlatılması bakımından gerekli olduğunu 

belirtmişlerdir.  

• Ayrıca 20 tanık-katılımcının, bu çalışma kapsamında oluşturulmuş sözlü tarih 

anlatılarının yanı sıra; tanık-katılımcılarda bulunan kampta tutulduklarına dair 

resmi belgeler (bkz. EK 4), kitap, küçük eşya (bkz. EK 9), fotoğraf (bkz. EK 8) 

vs.; son yıllarda Bulgaristan Halk Cumhuriyeti dönemine ait devlet arşivlerinde 

kamuya açılmış olan resmi belgeler; veri toplama araçları olmuştur.   

 

1.3.3. VERİLERİN İNCELENMESİ  
Sözlü tarih anlatılarından elde edilen veriler; araştırmanın temel sorununa ve 

kavramsal çerçevesine göre oluşturulan görüşme sorularına dayanılarak, üç temel 

kategorik ayrım; 

1. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite ile ulusal Türk azınlığı 

arasındaki güç ilişkileri (bkz. bu çalışmanın 3. Bölümü),  

2. 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı (bkz. bu çalışmanın 4. Bölümü) 

ve 

3. Belene Toplama Kampı (1985-86) olgusu ve tanıklığının günümüzde 

nesneleştirilme durumu (bkz. bu çalışmanın 5. Bölümü) 

çerçevesinde -holigrafik teknik temelinde- incelenip değerlendirilerek elde edilen 

bulgular ortaya kondu.  
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Elde edilen bulgular sonucunda çalışmanın “Sonuç ve Tartışma” bölümünde sunulan 

“Belene Toplama Kampı’na (1985-86) İlişkin Bir Model Denemesi” oluşturulmaya 

çalışıldı. Bu model, büyük ölçüde tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde 

edilen bulgulardan yararlanılarak oluşturuldu ve bu model ile Belene Toplama 

Kampı’yla ilişkili olaylar ve süreçler arasında ortaya çıkarılan ilişkiler ve oluşturulan 

bazı kavramsallaştırmaların görsel-fiziksel bir sunusu elde edilmeye çalışıldı.      

 

1.3.4. TANIK-KATILIMCILAR 
Bulgaristan’da 1989 yılında sosyalist rejimin çökmesinden sonra, Bulgaristan resmi 

gazetesi Dırjaven Vestnik, 1 Haziran 1990 tarihli sayısında 1985-86 yıllarında Belene 

Toplama Kampı’na politik baskıyla gönderilerek mağdur edilen kamp mağdurlarıyla 

ilişkili 517 “ad” yayınlamıştır. 517 kamp mağduruyla ilişkili “ad”ın yayınlandığı 

gazetenin söz konusu sayısı Ek 5’te orijinal biçimiyle verilmektedir. Bu çalışma 

kapsamında sözlü tarih yöntemiyle görüşülen 20 kamp tanığının 18’iyle ilişkili “adlar”, 

bu resmi listede yer almaktadır ve üzeri -araştırmacı tarafından- işaretlendi. Tanık-

katılımcılardan Muhammet Ayyıldız’ın (Mohamed İbryam Yuseyin) adı resmi gazetenin 

listesinde bulunmasa da Bulgaristan’dan aldığı ve kampa tutulduğunu gösterir resmi 

belge EK 4’te verilmektedir. Böylece bu sayının 517’den fazla olduğu belgeye 

dayanılarak gösterilmiştir.   

 

Resmi gazetenin listesinde yer alan “adlar”, 1984 yılında Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde politik baskıyla verilen “Bulgar adlar”dır. Başka bir deyişle Dırjaven 

Vestnik, söz konusu sayısında Belene Toplama Kampı mağdurlarından 517’sinin 

politik zorla verilen “Bulgar adları”nı yayınlamıştır. Kamp mağdurlarının, Bulgaristan’da 

1984-89 döneminde siyasi otorite tarafından ulusal Türk azınlığı üzerinde 

gerçekleştirilen ve siyasi otoritenin “Yeniden Doğuş Süreci” (Vızroditelniyat Protses) 

olarak adlandırdığı/meşrulaştırdığı, Türkçe literatürde genellikle ya “Yeniden Doğuş 

Süreci/Kampanyası” ya da “Soya Dönüş Süreci” olarak geçen kültür-kırımı sürecinde; 

siyasi otoriteye karşı korumak için mücadele ettikleri ve bu nedenle de Belene 

Toplama Kampı’na kapatıldıkları “Türk Adları”, bugüne kadar resmi gazete Dırjaven 

Vestnik’te yayınlanmadı.     

 

Bu çalışmada 20 tanık-katılımcının sosyal-demografik özelliklerinde her bir katılımcı 

için “dört ad” verilmiştir (bkz. EK 2). Bu adların her birinin verilme nedeni; bir yandan bu 

“adlar” tanık-katılımcıların siyasi otorite tarafından uygulanan asimilasyon ve kültür-
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kırımı sürecini göstermeleri; diğer yandan da bugün kültür-kırımının halen devam eden 

etkilerini göstermeleridir. Bu dört ad ve bu dört adın değişimi; siyasi otoritenin ulusal 

Türk azınlık üzerindeki uygulamalarının şiddetini ve değişim sürecini göstermektedir.  

 

Bu çalışma kapsamında görüşülen tanık-katılımcının (bkz. EK 2) özellikleri kısaca 

aşağıdaki gibidir:  

• Tanık-katılımcılardan her biri; Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1984-89 yılları 

arasında yaklaşık bir milyon civarında Türkün üzerinde uygulamaya geçirilen ve 

siyasi otorite tarafından “Yeniden Doğuş Süreci” olarak adlandırılan kültür-

kırımı olgusunun en belirgin ve kendine özgü özelliği olan “Türk adlarının yerine 

Bulgar adların” politik baskıyla dayatılması, başka bir deyişle ad-kırımı 

uygulamasına çeşitli biçimlerde direnç göstermişlerdir. Bu direnç, siyasi otorite 

tarafından Belene Toplama Kampı’nın 1985’te yeniden açılmasının 

nedenlerden birisidir. Ancak tanık-katılımcılar sadece Belene Toplama Kampı 

ile mağdur edilmemiştir. Diğer mağduriyet alanları aşağıdaki gibidir:  

• Tanık-katılımcıların birçoğu; Belene Toplama Kampı’na 

gönderilmeden önce Belene Adası’ndaki Belene Cezaevinde (tanık-

katılımcıların sözlü tarih anlatılarında “Birinci Obekt” olarak da 

geçmektedir) değişik sürelerle tutulmuştur (bkz. EK 2; Çizim 5).  

• Tanık-katılımcıların bazıları; yine Belene Adası’nda bulunan bir 

Tecrit Kampı’nda da (tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarında 

“Zastava” diye de geçmektedir) çeşitli sürelerle tutulmuştur (bkz. EK 2; 

Çizim 5). 

• Tanık katılımcıların bazıları; Belene Adası’ndan çıkarıldığında 

Bobov Dol Toplama Kampı’na gönderilmiştir (bkz. EK 2; EK 4; Çizim 5). 

Bobov Dol Toplama Kampı da, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal 

Türk azınlığı üzerinde 1984’te uygulamaya geçirilen kültür-kırımı 

sürecinde yeniden açılmıştır.  

• Tanık-katılımcıların çoğu; kamplardan çıkarıldıktan sonra kuzey 

Bulgaristan’daki Bulgar köylerine sürgüne gönderilmiştir (bkz. EK 2; EK 

4; Çizim 5). 

• Tanık-katılımcıların bazıları; sürgünden serbest bırakıldıktan sonra 

ev-hapsinde tutulmuştur (bkz. Çizim 5).  



 15

• Tanık-katılımcıların her biri; 1989’un Mayıs-Haziran aylarında 

Bulgaristan’dan sınır-dışına sürgün edilmiştir (bkz. Çizim 5).  

• Tanık-katılımcıların çoğu; çeşitli Batı Avrupa ülkelerine sınır-dışı 

edilmiştir.  

• Tanık-katılımcıların her biri; Bulgaristan’dan sınır-dışı edildikten sonra gittikleri 

Avrupa ülkelerinde Türkiye Büyükelçiliklerine başvurarak Türkiye’ye gelmeyi 

talep etmiştir. 2 gün ile 5 gün arasında değişen sürelerde, sınır-dışı edildikleri 

ülkelerden Türkiye Büyükelçilikleri aracılığıyla Türkiye’ye gelmişlerdir.  

• Tanık-katılımcıların her biri; bugün çift vatandaşlığa (Bulgaristan vatandaşlığı 

ve Türkiye vatandaşlığı) sahiptir.   

• Tanık-katılımcıların her biri; bugün Bursa’da ikamet etmektedir.  

• Tanık-katılımcıların birçoğu; Bulgaristan’a çeşitli aralıklarla gidip gelmektedir. 

   

Çalışma kapsamında görüşülen 20 tanık-katılımcının izinleri dahilindeki (bkz. EK 3) 

açık kimlikleriyle birlikte daha ayrıntılı sosyal-demografik özellikleri EK 2 verilmektedir.    

 

1.4. ARAŞTIRMA SIRASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı 

olgusunu, güç ilişkileri bakımından inceleyen bu araştırma sırasında aşağıdaki 

güçlüklerle karşılaşılmıştır:   

• Araştırma konusu, henüz yaklaşık 20 yıldır incelenen yakın bir geçmişle ilgili 

olduğundan dolayı bazı olaylar ve süreçler sosyolojik açıdan henüz 

kavramsallaştırılmamış ve henüz tanımlanmamıştır; olaylar, olgular ve süreçler 

arasında ortaya çıkarılmamış ilişkiler de bulunmaktadır. Doğu Avrupa ve 

Bulgaristan’ın “sosyalist geçmişi”, yakın geçmişi araştırma ve inceleme 

çalışmaları kapsamında olduğu halde; “asimilasyoncu, kültür-kırımcı ve 

dışlamacı geçmişi” henüz dikkat ve araştırma odağında olmadığı görülmektedir. 

İncelenmemiş olan söz konusu geçmişi her tanımlama denemesinde ortaya 

çıkarılmamış yeni bulgular elde edilebildiği için kavramsal ve kuramsal 

çerçevelendirmelerde güçlük ve sıkıntılar yaşanmaktadır.  

• 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı ile ilgili akademik kaynak 

bulunmamaktadır. Bu dönemdeki kampı incelemek ve toplumsal güç ilişkileri 

içerisindeki bağlamını ortaya çıkarmak çalışmanın güçlüklerinden bir diğerini 

oluşturmuştur. 
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2. BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 
Araştırmanın kavramsal çerçevesi, Foucault’nun güç ilişkileri yaklaşımından ve 

asimilasyon teorilerinden bazı kavramların işe vuruk/operasyonel hale getirilmesiyle 

oluşturuldu. Bunların dışında çalışma kapsamında bazı yeni kavramlar da önerilerek 

konuyla ilgili literatürdeki eksikliği giderebilme amacıyla sunuldu. 

 

2.1. SİYASİ OTORİTE ile AZINLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERE İLİŞKİN 
KAVRAMLAR 
Foucault (2005c: 105), hakikat, iktidar ve kendilikle ilgili düşünce sistematiğinin 

aşağıdaki üç geleneksel sorudan oluştuğunu söyler. Foucault, oluşturduğu bu temel 

soruların tartışılma mekanizmasını, ileri geri gidiş dönüşler biçiminde 

sistemleştirilebileceğini söyler:  
1. “Bilimsel bilgi dolayımıyla doğrulukla/hakikatle hangi ilişkilere giriyoruz? 
Uygarlık için çok önemli olan ve hem öznesi hem nesnesi olduğumuz bu ‘hakikat 
oyunları’yla ilişkimiz nedir? 
2. Garip stratejiler ve güç ilişkileri dolayımıyla ötekilerle kurduğumuz ilişkiler 
nelerdir? 
3. Hakikat, iktidar/güç ve kendilik arasındaki ilişkiler nelerdir?” 

 
Bu görüş çerçevesinde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde Marksist-Leninist dünya 

görüşünün doğruluk/hakikat anlayışı temeline oturtulan sosyalist yönetim biçiminde 

cereyan eden güç ilişkileri kapsamında, ulusal Türk azınlığın kültürel farklılığının 

disiplin-gözetim mekanizmalarıyla nasıl nesneleştirilip yönetildiği ve Türk kültürü 

mensuplarının doğruluk, iktidar ve kendilik arasındaki ilişkilerinin nasıl olduğu sorusuna 

cevap aranmıştır. Bu bakımdan Foucault’nun “sorunsallaştırma, güç ilişkisi ve yönetim” 

kavramları ele alınarak söz konusu kavramlar çalışma kapsamında aşağıdaki gibi işe 

vuruk hale getirilerek kullanılmıştır.  

 

2.1.1. KÜLTÜREL FARKLILIĞIN SORUNSALLAŞTIRILMASI 
Foucault (2005b: 86) “sorunsallaştırma” kavramını;  

“ne önceden var olan bir nesnenin temsil edilmesi anlamına gelir ne de söylem 
yoluyla var olmayan bir nesnenin yaratılması anlamına. Sorunsallaştırma, herhangi 
bir şeyi doğru ve yanlış oyununa sokan ve onu (ister ahlaki düşünce biçiminde, 
ister bilimsel bilgi, isterse siyasi analiz, vb. biçiminde olsun) bir düşünce nesnesi 
olarak kuran söylemsel ya da söylemsel olmayan pratikler bütünü”  

 
olarak tanımlar.  
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Sorunsallaştırmanın üç ana ekseni vardır:  

1. Bilgi: Kavramlar ve kuramlarla üretilen doğruluk/hakikattir.  

2. İktidar/güç: Davranışları ve davranışların olası sonuçlarını yönetebilmektir. 

Normlar, kurallar ve değerlerle üretilen ilişkiler ağında görülebilir.   

3. Etik/kendilik: Bireyin kendisi ile kurduğu ilişki ya da kendisini 

konumlandırması, tanımlamasıdır.   

 

Çalışmada Foucault’nun “sorunsallaştırma” kavramı; işe vuruk hale getirilerek “kültürel 

farklılığı sorunsallaştırma” biçiminde kullanılmıştır. Bu bağlamda, Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin “Bulgar sosyalist ulus” projesi temelinde ulusal Türk 

azınlığın kültürel farklılığını sorunsallaştırarak, nasıl bir doğru-yanlış oyununa soktuğu 

incelenmiştir.         

 

2.1.2. KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ARASINDA GÜÇ İLİŞKİLERİ 
Foucault (2005a: 61) güç ilişkilerini; gücün kendi içsel rasyonalitesi açısından 

incelemekten daha çok, ilişkiler ve stratejilerin uzlaşmazlığı aracılığıyla incelenmesini 

önermektedir.  

 

Foucault (2005a: 73) güç ilişkisini; “doğrudan ve aracısız olarak başkaları üzerinde 

değil, başkalarının eylemleri üzerinde eylemde bulunan bir eylem kipi; eylem üzerinde 

potansiyel ya da fiili eylem, gelecekteki ya da şu andaki eylemler üzerindeki bir eylem” 

diye tanımlar. O, şiddet ilişkisini ise; “bir beden ya da şeyler üzerinde uygulanır; şiddet 

ilişkisi zorlar, büker, işkence uygular, tahrip eder ya da bütün imkanlara kapıyı kapatır” 

diye tanımlar. 

 

Foucault’nun iktidar/güç analizine göre, iktidar, bir “şey” olarak değil bir “ilişki” olarak 

görülmektedir. Güç/iktidar ilişkilerinin analizi için Foucault (2005a: 77-79) aşağıdaki 

beş noktanın saptanmış olması gerektiğinin altını çizer:  
1. “Farklılaştırma sistemi: Hukuksal ya da geleneksel statü ve ayrıcalık farklılıkları; 
zenginliklerin ve malların edinilmesinden meydana gelen ekonomik farklılıklar; 
üretim süreçlerinde bulunulan yerle ilgili farklılıklar; dilsel ve dinsel farklılıklar; 
ustalık ve uzmanlık farklılıkları, vb. Her iktidar ilişkisi, kendisi için aynı zamanda 
hem koşul hem de sonuç olan farklılaşmaları işlerliğe koyar. 
2. Amaç tipleri: Ayrıcalıkların muhafaza edilmesi, kâr birikimi, statüye dayalı 
otoritenin işlenmesinin sağlanması, bir memuriyet ya da mesleğin uygulanması. 
3. İktidar ilişkilerini uygulamanın araçları: İktidarın silah tehdidiyle, sözün etkisiyle, 
ekonomik eşitsizlikler aracılığıyla, az çok karmaşık denetim araçlarıyla, arşivli ya da 
arşivsiz gözetim sistemleriyle uygulanmasına göre, belirgin, sabit ya da değişebilir 
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olan ya da olmayan, maddi dispositif’leri [aygıtlar, mekanizmalar] olan ya da 
olmayan kurallara göre, vb. 
4. Kurumsallaşma biçimleri: Kurumsallaşma biçimleri geleneksel eğilimleri, 
hukuksal yapıları, gelenekle ya da modayla ilintili fenomenleri/olguları (aile 
kurumunda görüldüğü gibi) birbirine karıştırabilir; ayrıca, kendi spesifik yeri, kendi 
düzenlemeleri, sınırları titizlikle belirlenmiş, işleyişinde göreli özerkliği olan kendi 
hiyerarşik yapılarıyla dışa kapalı bir dispostif [aygıt, mekanizma] biçimine 
bürünebilir (okul kurumlarında ya da askeri kurumlarda olduğu gibi); ya da, devlet 
örneğindeki gibi, her şeyi kuşatan, küresel bir gözetim uygulayan düzenleme ilkesi 
ile gene belli bir derecede ve belli bir toplumsal bütünde bütün iktidar ilişkilerinin 
paylaştırılmasını gerçekleştiren çeşitli aygıtlarla donatılmış çok karmaşık sistemler 
biçimine bürünebilir. 
5. Rasyonalizasyon dereceleri: “İktidar ilişkilerini imkânlar alanında bir eylem 
olarak devreye sokmak, araçların etkililiği ve sonuçların kesinliği (iktidarın 
kullanılması sürecinde başvurulan büyük ya da küçük teknolojik incelikler) ya da 
gene muhtemel bedelleri (bu, ister devreye sokulan araçların ekonomik ‘maliyeti’, 
ister karşı karşıya gelinen direnişin oluşturduğu ‘tepkisel’ bedel olsun) ile bağlantılı 
olarak az ya da çok gelişmiş olabilir. İktidarın uygulanması, çıplak bir olgu, 
kurumsal bir veri olmadığı gibi; ayakta kalan ya da parçalanan bir yapı da değildir; 
iktidar, kendisini geliştirir, dönüştürür, örgütler, az çok belli bir duruma göre 
ayarlanmış süreçlerle donatır.” 

 

Güç ilişkileri bağlamında Foucault (2005a: 80), üç tür strateji geliştirme biçiminden söz 

eder: 
1. “Belirli bir ereğe varmaya çalışırken başvurulan araçları göstermek için; burada 
söz konusu olan, bir amaca ulaşmak için kullanılan rasyonalitedir. 
2. Belirli bir oyundaki taraflardan birinin başkalarının eylemlerinin nasıl olması 
gerektiği konusundaki düşüncelerine ve gene kendince başkalarının onun 
davranışlarını nasıl düşüneceğine ilişkin kanılarına göre hareket etme biçimini 
anlatmak için; bu anlamıyla strateji; başkalarının karşısında avantajlı duruma 
geçmek için uğraşı verme biçimidir. 
3. Bir çatışma durumunda, rakibi mücadele araçlarından yoksun bırakmak ve onu 
mücadeleden vazgeçmeye zorlamak için kullanılan yöntemleri anlatmak için; bu 
anlamıyla da strateji, zafer kazanmaya göre tasarlanmış araçlarla ilgili bir 
sorundur.” 

 

Foucault’ya (2005a: 80) göre stratejinin bu üç anlamı, “amacın düşmanın mücadeleyi 

sürdürmesini imkansız kılacak şekilde hareket etmek olduğu karşılıklı bir kapışma -

savaş veya oyun- ortamında bir araya kümelenir.” Böylece Foucault, stratejiyi 

“’kazandıracak’ çözümler seçme temelinde” tanımlamaktadır.    

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite ile ulusal Türk azınlığı arasındaki güç 

ilişkileri farklılaştırma sistemi, amaç tipleri, iktidar ilişkilerini uygulama araçları, 

kurumsallaşma biçimleri ve rasyonalizasyon dereceleri açısından incelendiğinde; tüm 

bu süreçlerin siyasi otorite tarafından ulusal Türk azınlığını “Bulgar sosyalist ulus” 

projesi temelinde Bulgarlaştırma yönünde bir işleyiş mekanizmasına tabi tutulduğu 

sistemleştirilmiş çeşitli uygulamalar silsilesinden bahsedilebilir. Bu doğrultuda öne 
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sürülmüş stratejiyi kazandıracak çözümler seçme bağlamında amaca uygun araçların 

geliştirilmesi ve kullanımı, rakip karşısında avantajlı konuma geçmek ve rakibi 

silahsızlandırarak zaferin kazanılmasını sağlayacak süreçler ulusal Türk azınlığına 

yönelik asimilasyondan kültür-kırımı ve dışlamaya kadar değişen biçim, görünüm ve 

mahiyetleri içerdiği söylenebilir.      

 
2.1.3. KÜLTÜREL FARKLILIĞIN YÖNETİMİ 

Yönetimsellik (governmentality), Foucault’nun toplumsal-kültürel güç ilişkileri analizinin 

temel kavramlarından birisidir. Yönetimsellik, davranışın yönünü belirleyen ve 

davranışı biçimlendiren rasyonaliteler ve zihniyet biçimleriyle ilgili sosyal-kültürel-

politik-tarihsel bir kavramdır.  

 

Foucault’ya (1997b: 81) göre yönetim (government), en geniş anlamıyla insan 

davranışını yönlendirme teknikleri ve yordamlarıdır. Buna; çocukların yönetimi, ruhların 

yönetimi, bilincin yönetimi, nüfusun yönetimi, ev halkının yönetimi, devletin yönetimi, 

azınlıkların yönetimi, toplama kampının yönetimi, kişinin kendi kendisini yönetmesi vs. 

gibi örnekler verilebilir. 

 

Foucault’ya (1997a: 67) göre bir yönetimin politik bilgisinin merkezinde nüfus fikri ve 

söz konusu nüfusun düzenlenmesini güvenceye alma yeterliliğindeki mekanizmalar 

vardır. “Disiplin sistemleri, bir grup tarafından diğeri üzerinde uygulanır. Yönetme ile 

yönetilme arasında bir fark vardır” (Foucault, 2004b: 169-170). Belli bir nüfusu yöneten 

belli bir yöneticinin ya da yönetici grubun, yönetim anlayışı “doğruluk/hakikat” 

anlayışına göre belirlenir ve söz konusu olan sürecin ve uygulamanın Foucault’nun 

deyişiyle “doğruluk adına yönetme” olduğu söylenebilir.   

 

Foucault’nun “doğruluk/hakikat (truth)” kavramı, bugün toplumsal bilimler söyleminde 

yaygın olarak kullanılan “kültür, kültürel unsurlar ve değerler” olarak da ifade edilebilir.  

 

Foucault’nun (2000b: 84) doğruluk/hakikat tanımına göre: 

• “‘Doğruluk’ sözcelerin üretimi, düzenlenmesi, dağılımı, dolaşımı ve işleyişi için 
düzenlenmiş bir prosedürler bütünü olarak anlaşılmalıdır.  
• ‘Doğruluk’, kendisini üreten ve destekleyen iktidar sistemleriyle ve kendisinin 
meydana getirdiği ve kendisini yayan iktidar etkileriyle döngüsel bir ilişki içindedir: 
‘Doğruluk rejimi’. 
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• Bu rejim yalnızca ideolojik ya da üstyapısal değildir; kapitalizmin oluşumu ve 
gelişmesinin bir koşuluydu. Üstelik, belli değişiklikler olmakla birlikte, sosyalist 
ülkelerde yürürlükte olan rejim de budur.” 

 

Foucault (2005a: 75, 77) “yönetimi”, “başkalarının mümkün eylem alanını 

yapılandırmak” diye tanımlar. “İktidarın uygulanmasını” ise; “birileri için başkalarının 

mümkün eylem alanını biçimlendirmenin bir yolu” diye tanımlar. “İktidar ilişkileri, 

toplumsal ağda derinlemesine kök salmıştır ve ‘toplum’un üstünde olan ve radikal 

olarak ortadan kalkacağını hayal edebileceğimiz ek bir yapı oluşturmaz.” Foucault 

(2000c: 286) modernlik konusunda önemli olan şeyin; toplumun devletleştirilmesinden 

çok, devletin “yönetimselleştirilmesi” olduğunu söyler. 

 

Foucault (2000c: 286) şöyle demektedir:  
“İlk olarak on sekizinci yüzyılda keşfedilen bir ‘yönetimsellik’ çağında yaşıyoruz. 
Devletin bu yönetimselleşmesi benzersiz bir biçimde paradoksal bir fenomendir; 
çünkü eğer yönetimsellik sorunları ve yönetim teknikleri fiilen tek siyasi mesele, 
siyasi mücadele ve muhalefet için tek mekan haline gelmişse, bunun nedeni 
devletin yönetimselleşmesinin aynı zamanda devletin varlığını sürdürmesini 
sağlayan şey olmasıdır. Ayrıca devletin bugünkü halini, devlete hem içsel hem de 
dışsal olan bu yönetimselliğe borçlu olduğu varsayılabilir; çünkü devletin neyi yapıp 
neyi yapamayacağının, kamusal olan ile özel olan arasındaki ayrımın vb. sürekli 
olarak tanımlanmasını ve yeniden tanımlanmasını sağlayan şey yönetimsellik 
taktikleridir.”  

 

Foucault (2000c: 285) “yönetimsellik” adıyla üç şeyden bahsettiğini belirtir: 
1. “Hedefi nüfus, temel bilgi biçimi ekonomi politik ve esas teknik araçları güvenlik 
aygıtları olan çok spesifik; ama karmaşık iktidar biçiminin uygulanmasını sağlayan 
kurumlar, prosedürler, analizler ve düşünceler, hesaplar ve taktiklerden oluşan 
bütün. 
2.  Bir yanda tüm spesifik yönetim aygıtları dizisinin oluşumu, öte yanda da tüm bir 
bilgi kompleksinin gelişimiyle sonuçlanan ve yönetim olarak adlandırılabilecek bu 
iktidar türünü uzun bir süre içinde ve tüm Batı’da diğer tüm biçimler üzerinde 
üstünlük kurmaya götüren eğilim. 
3.  On beşinci ve on altıncı yüzyılda idari devlete dönüşmüş olan ortaçağ adalet 
devletinin yavaş yavaş yönetimselleştiği süreç ya da sürecin sonucu.” 

 

Ancak Foucault’ya (2000c: 284) göre gerçekleşen şey hükümranlık toplumlarından 

disiplinci toplumlara, disiplinci toplumlardan da yönetim toplumlarına geçiş değildir. 

“Aslında bir üçgenle karşı karşıyayız: Bu hükümranlık-disiplin-yönetim üçlüsünün asli 

hedefi nüfus, temel mekanizması ise güvenlik aygıtlarıdır.” 

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite ulusal Türk azınlığın kültürel farklılığını 

yönetmeye ve biçimlendirmeye çalışmıştır. Foucault bu tür süreç ve yapılanmaları 

“doğruluk adına yönetme” diye adlandırır. Yönetilecek olan nüfusun özellikleriyle ilgili 
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bilgiye de sahip olmak gerekir, başka bir deyişle “yönetmek için bilmek gerekir,” 

modern yönetim teknikleri yönetilmek istenen nüfusun özellikleriyle ilgili bilgiye bağlıdır. 

Bu bağlamda Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığı siyasi otoritenin 

ürettiği bilgi-iktidar ve söz konusu nüfusa karşı uyguladığı yönetimsel mekanizmalar 

(disiplin, gözetim) temelinde sorunsallaştırılarak asimilasyoncu, kültür-kırımcı ve 

dışlamacı anlayışlar çerçevesinde yönetilmeye tabi tutulduğu söylenebilir.    

 

2.2. SİYASİ OTORİTENİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN KAVRAMLAR 
Çaışma kapsamında Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk 

azınlığa yönelik uygulamaları “asimilasyon, kültür-kırımı (ad-kırımı), dışlama (ayrımcılık 

ve sınır-dışına sürme)” kavramlarıyla tanımlanmaktadır.  

 

2.2.1. ASİMİLASYON  

Asimilasyon, en az iki ayrı kültürel sistemin temasa geçmesi ile başlayan bir etkileşim 

sürecinin yönünü, eğilimini ifade eder. Bu etkileşim sonucu, bir kültürel sistemin başka 

bir (veya birden fazla) kültürel sistem(ler)i, giderek kendine benzetmesi ve kültürel 

egemenliği altına alması süreci meydana gelir. Asimilasyon süreci; bağımlı ve 

etkilenen kültür konumuna getirilmiş bir kültürün, başat/egemen kültür tarafından 

zorunlu olarak kendine özgü unsurlarından arındırılması, içinin boşaltılması, sonul 

amaçları ve onlara ulaşmayı sağlayan araçların ortadan kaldırılması ile birlikte; 

oluşturduğu boşluklara kendi unsurlarını, amaç ve araçlarını yeni dolgular olarak 

doldurup kendi bünyesine katması anlamında tanımlanabilir.   

 

Asimilasyon, bağımlı ya da tâbi kültürün maddi, teknolojik, normatif, ideolojik ve 

düşünce boyutlarının, ayrıca kendine özgü unsurlarının (dil, tarih, gelenek, görenek 

vs.); başat/egemen kültür tarafından zorla değiştirilip dönüştürülmesini ve kendi 

bünyesine katmasını sağlayan bir “özümleme” süreci olarak anlaşılabilir. Bu süreçte 

meydana gelen değişiklikleri, bağımlı kültür açısından “özümlenme” süreci olarak 

tanımlamak mümkündür. Görüldüğü gibi asimilasyon etkenlik ve edilgenlik açısından 

iki yönlü (başat kültür açısından özümleme ve bağımlı kültür açısından özümlenme) 

kültürel bir süreç olarak ele alınabilir. 

 

Popenoe’ya (1974: 351) göre “asimilasyon; bir azınlık grubunun başat toplum 

içerisinde emilme sürecidir.” Alba ve Nee’ye (1997: 834) göre, asimilasyon hem azınlık 
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hem de çoğunluk ile ilgili olduğunda, azınlık grubundaki bireylerin asimilasyonu; onları 

toplum içinde işlevsel kılabilecek değişiklikleri içerir  

 

Yazılı literatürde geliştirilmiş olan asimilasyon teorileri genel olarak üç yaklaşım 

temelinde ele alınmıştır: 

1. Anglo-uyum teorisi (Anglo-conformity): Asimilasyonu tek yönlü bir süreç olarak 

gören kuramcılara göre, asimilasyon sürecinde başat grubun kültürü ve sosyal 

yapısı içinde önemli değişiklikler olmazken, tâbi (subordinate) grubun kültürü ve 

sosyal yapısı başat grubun içerisinde erir. Anglo-uyum teorisi buna en iyi 

örnektir. On yedinci yüzyılda Amerika’da ortaya atılır ve etnisiteyle ilgili ilk 

teorilerden birisidir. Bu teori on dokuzuncu yüzyılda geliştirilir, yirminci yüzyılın 

başlarında ise tam gücüne ulaşır. Anglo-uyum teorisi, kuzey ve batı Avrupa 

kültürünün doğu ve güney Avrupa kültüründen üstün olduğunu iddia eder. 

Darwin’in evrim teorisinden etkilenmiştir. Buna göre kuzeybatı Avrupalılar, tüm 

ırklardan en üstün olanıdır. Evrim düzeninin alt basamaklarında bulunanların, 

Anglo-Sakson normlarına uyacakları beklenir. Ancak asimilasyon kendiliğinden 

meydana gelmez, göçmen kabul eden toplumun amaçsal gayretleri sonucunda 

meydana gelir. “Doğru asimilasyon, tamamen dönüşmeyi gerektirir.” Buna göre 

göçmenin kendisiyle birlikte getirdiği tüm unsurlardan kurtulması gerekir. Bu 

teorinin yirminci yüzyılın başlarındaki temel temsilcileri Madison Grant, Henry 

Pratt Fairchild, Howard C. Hill ve Elwood P. Cubberly’dir (Hutnik, 1991: 26-28). 

 

Eleştirmenlere göre bu teori, ırkçı ideoloji ve kültürel emperyalizm ile 

örülmüştür. Buradaki kültürel emperyalizm, evrimci üstünlük temelinde 

rasyonalize edilip meşrulaştırılır (Hutnik, 1991: 29). 

 

2. Erime kazanı teorisi (melting pot): Asimilasyonu çift yönlü bir süreç olarak 

görenlere göre, asimilasyon sürecinde başat grup ile tâbi grubun etkileşimi 

sonucunda yeni bir kültür doğar. Erime kazanı teorisi buna en iyi örnektir. 

Anglo-uyum teorisinin çağdaş hali erime kazanı teorisidir. İddiası, tüm etnik 

grupların Anglo-Saksonlaşacağı değil, Amerikanlaşacağıdır. Başat grup ile 

diğer gruplar arasında etkileşimi vurgular. Bu etkileşim sonucunda tüm 

Amerikalılar, ne İngiliz olur, ne Alman olur, ne İspanyol olur; sadece Amerikan 

(American) olur. Bu asimilasyonun sonucunda dereceli olarak eski etnisitelerin 

tümden kaybolması beklenir. Buna göre, “göçmenler Amerikanlaşır, liberalleşir 
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ve karışık bir ırk içerisinde erir.” Frederick Jackson Turner, bu teorinin temel 

temsilcilerindendir. Turner, çeşitliliğe karşı pozitif bir tavır gösterir. Çeşitlilikler 

içerisinde de birliğin (unity) sürdürülebileceği fikrini açıklarken Turner, 

asimilasyon kavramından daha çok organ farklılaşması (organ differentiation) 

ile ilgili biyolojik metaforu kullanır. Buna göre, “bedenin kompleks organları, 

özel işlevleri yerine getirmek için yüksek ölçüde farklılaşmışlardır, ancak 

bedenin tam birliği ile bir arada tutulurlar.” Böylece farklı etnik grupların da, 

birleşik Amerika için bir işlevi vardır (Hutnik, 1991: 26, 30-31).  

 

Hutnik’e göre (1991: 32), homojen bir Amerika, demokrasiye aykırıdır. Ayrıca 

tam asimilasyonun gerçekleşme fırsatlarına rağmen hala ortak bir Amerikan 

kimliği yoktur. Turner’in kendisi de kendi teorisini eleştirmiş ve kültürel 

çoğulculuğu anıştıran yeni bir düşünce ortaya atmıştır. 

  

3. Kültürel çoğulculuk (cultural pluralism): Toplumun içerisinde etnisitenin kaybını 

zorunlu yapmaz ve burada söz konusu olan şey, asimilasyon değil 

bütünleşmedir. Bütünleşme de asimilasyonla aynı şey değildir. Asimilasyonu 

savunan Anglo-uyum teorisi ile eritme kazanı teorilerine güçlü eleştiriler 

gelmiştir. Böylece asimilasyonculuk (assimilationism) teorisi kültürel çoğulculuk 

teorisi ile yer değiştirir. Yeni teoriye göre, tüm kültürlerin eşitliğe ve saygınlığa 

hakkı vardır; ayrıca farklı etnik azınlıklar bir arada yaşayabilir. 1960’lardan 

itibaren etnisite sosyolojisinin yeni akımı kültürel çoğulculuk olur. Temel 

temsilcileri arasında Horace Kallen vardır (Hutnik, 1991: 32-33). 

 

Eleştirmenlere göre kültürel çoğulculuk teorisinin iddia ettiği gibi farklı etnik 

gruplar kendi kimliklerini korumazlar, ama Anglo-Amerikalıya da dönüşmezler 

ve bunu da istemezler. Farklı etnik kültürlere olan şey daha çok şudur: Yahudi-

Amerikalı, Polonyalı-Amerikalı, Türk-Amerikalı, Alman-Amerikalı, Afrikalı-

Amerikalı, Japon-Amerikalı vs. (Hutnik, 1991: 36). 

 

Popenoe’ya göre (1974: 329-333), asimilasyon kategorisinin üç temel kalıbı vardır:  

1. Bütünleşme (integration): “Bütünleşme, Amerikan toplumunun bir idealidir.” 

Bütünleşme, “başat bir toplum içerisine giren bir grubun kültürünün ve sosyal 

yapılarının tamamen harmanlanması (blend) anlamına gelir.” Erime kazanı 
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(melting pot) da, bütünleşmeyi tanımlamak için başka bir yoldur. Popenoe “biz, 

Amerika’dan bir ‘erime potası’ olarak bahsediyoruz” demektedir. 

2. Amalgamasyon (amalgamation): Bütünleşme, sosyal ve kültürel karışmaya 

atıfta bulunurken, amalgamasyon biyolojik karışmaya atıfta bulunur. Bu, 

Amerika’daki siyah-beyaz ilişkilerinde açıkça görülebilir. Ancak amalgamasyon 

etnik gruplar arasındaki problemleri çözmeyecektir, çünkü farklar sosyaldir, 

biyolojik değil. 

3. Kültürel çoğulculuk (cultural pluralism): Kültürel çoğulculuk, başat grubun bir 

topluma yeni gelenlere karşı ayrımcılık yapmaksızın onların topluma tam 

katılımlarına izin verir ve kendi kültürel sosyal farklılıklarının da çoğunu 

sürdürmelerine izin verir. Kültürel çoğulculuk sürdürülmesi zor bir kalıptır. 

Kültürel ve özellikle de dilsel çoğulculuk daima sınırlı olacaktır; kültürel 

çoğulculuk kalıbında da küçük grupların toplumla yüksek bir bütünleşmesi 

gerekecektir. Örneğin Amerika’da her etnik grup sadece kendi dilini konuşursa 

o zaman büyük iletişim problemleri doğacaktır. Başat grupla tamamen 

bütünleşmek yerine bazı bakımlardan bütünleşmek vardır. Örneğin İsviçre’de 

Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşulmaktadır. 

 

Gordon’a (1964: 71) göre asimilasyon değişkenleri aşağıdaki gibidir: 

Alt Süreçler ya da 
Koşullar 

Asimilasyon Türleri ya da 
Aşamaları 

Özel Adları 

Kültürel kalıpların başat 
toplumun kalıplarına 
doğru değişmesi  

Kültürel ya da davranışsal 
asimilasyon (cultural or 
behavioral assimilation) 

Kültürleşme 
(acculturation) 

Birincil grupların, başat 
toplumun küçük 
gruplarına, kulüplerine 
ve kurumlarına geniş 
çaplı katılımı 

Yapısal asimilasyon (structural 
assimilation) 

Yok 

Geniş çapta karışık 
evlilikler  

Evlilik asimilasyonu  
(marital assimilation) 

Irklar-arası üreme 
(amalgamation) 

Tamamen başat 
topluma ait olma 
bilincinin/hissinin 
gelişmesi 

Kimlik asimilasyonu 
(identificational assimilation) 

Yok 

Önyargının yok oluşu Tutum kabulü asimilasyonu 
(attitude receptional 
assimilation) 

Yok 

Ayrımcılığın yok oluşu Davranış kabulü asimilasyonu 
(behavior receptional 
assimilation) 

Yok 

Değer ve iktidar 
çatışmasının yok oluşu 

Yurttaş asimilasyonu  
(civic assimilation) 

Yok 
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Gordon’a (1964: 81) göre “bir kez yapısal asimilasyon ortaya çıktığında … doğal olarak 

ardından asimilasyonun tüm diğer çeşitleri de ortaya çıkacaktır.” Kültürleşme 

(acculturation) zorunlu olarak yapısal asimilasyona yol açmazken, yapısal asimilasyon 

zorunlu olarak kültürleşmeye (acculturation) yol açar. Yapısal asimilasyonun, 

asimilasyonun köşe taşı olduğu söylenebilir. 

 

Esser’in asimilasyon teorisi aşağıdaki gibidir (Nauck ve Fuss, 2008: 2): 

         Toplum içinde sosyal bütünleşme 
          EVET                             HAYIR 
 
(Çoklu-) bütünleşme 
 

 
Parçalanma 

 
Etnik topluluk                EVET 
içinde  
sosyal bütünleşme 
                                        HAYIR    

 
Asimilasyon 
 

 
Marjinalleşme 

 
 
Esser’in asimilasyon teorisinden yararlanarak Nauck ve Fuss (2008: 3) asimilasyonun 

boyutlarını aşağıdaki gibi belirtmişlerdir:  
Boyutlar Özel göstergeler 

Bilişsel asimilasyon  
(cognitive assimilation) 

dil yeterliliği, kültürel yeterlilikler, 
davranışsal öz-güven, işaret ve 
geleneklerde yetkinlik, norm bilgisi vs. 

Yapısal asimilasyon  
(structural assimilation) 

gelir, mesleksel prestij, konumsal pay 
alma, dikey hareketlilik, ayrımcılığa 
son verme vs. 

Sosyal asimilasyon  
(social assimilation) 

formal ve informal etnikler arası 
ilişkiler, ayrımcılığa son verme, 
toplumun kurumlarına katılım vs. 

Kimlik asimilasyonu  
(identificational assimilation) 

amaca dönme, amacın doğallaşması, 
etnik kimliklendirme, etnik geleneklerin 
bellekte tutulması vs.  

  
Sosyologlar kültürü ve sosyal yapıyı ayırdıkları gibi, kültürel asimilasyon ile sosyal 

asimilasyonun da ayrımını çizerler.  
“Kültürleşme (acculturation) olarak da ifade edilen kültürel asimilasyon; farklı 
geleneklerden insanların ortak eylem, norm, dil ve giyim biçimlerine sahip olmaları 
sürecidir. Bütünleşme olarak da ifade edilen sosyal asimilasyon; farklı kurumlardan 
(sosyal yapılardaki) insanların ortak bir kurumsal yaşam içerisinde eriyip birbirine 
karıştığı süreçtir” (Vander Zanden, 1983: 274-275). 

 

Vander Zanden’e (1983: 282-284) göre asimilasyon oranının etmenleri:  

1. Yerli ve göçmen gruplar arasındaki kültürel farklılıkların büyüklüğü, etnik sosyal 

sistemlerin dayanıklı olması ve böylece de etnik grupların asimilasyonu için 

gereken sürenin uzunluğu; bağımlılığın/tâbiyetin (subordination) aynı şekilde 
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büyük olmasına ve uzun sürmesine neden olacaktır. İngiliz adalarından 

Amerika’ya gelenlerin çoğu zayıf alt sistemlere sahiplerdi ve kısa zamanda 

asimile oldular. Amerika’daki İrlandalı Katoliklerin asimile olması birkaç kuşak 

süreyi alırken, İrlandalı Protestanlar neredeyse hemen asimile oldular. 

2. Göçmen grubun yerli nüfusa göre oranının büyüklüğü, göçmen grubun 

asimilasyonunu yavaşlatır. Göçmen oranı az olduğunda, yerli grup tarafından 

bir ilgisizlikle karşılanırlar; ancak sayıları artınca bir tehdit olarak karşılanırlar ve 

asimile olmalarına karşı bariyerler inşa edilir. 

3. Yeni gelenlerin hızlı akını asimilasyonu yavaşlatır. 

4. Göçmen grubun, yerli grubun topraklarında dağılması, asimilasyonu hızlandırır. 

5. Göçmen grupların meslek, eğitim ve gelir bakımından düzeylerinin yüksek 

olması asimilasyonu hızlandırır. 

6. Göçmen grupların değişime yatkın olmaları asimilasyonu hızlandırır. 

7. Yerli toplumun farklılıkları kabul etmesi ve onaylaması asimilasyonu hızlandırır. 

8. Yerli grup ile göçmen grup arasında ekonomik rekabetin hızlı olması 

asimilasyonun hızını yavaşlatır. 

9. Göçmenlerin anavatana ulaşma kolaylığı ve anavatana coğrafi yakınlık 

asimilasyonu yavaşlatır. 

10. Göçmen grup ile yerli grup arasında sürekli temas durumlarında asimilasyon 

hızlanır. 

 

Vander Zanden (ve diğer pek çok asimilasyon kuramcısı), Amerikan toplumu 

örneğinden hareket ederek “asimilasyon oranını etkileyen etmenleri” “göçmen ve yerli” 

gruplar arasındaki ilişki temelinde ele almaktadır. Ancak Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 

örneğinde bu çalışma kapsamında elen alınan “Bulgar ve Türk grupları”nın her ikisi de 

Bulgaristan topraklarında tarihsel bir varlığa sahip olmaları nedeniyle, Vander 

Zanden’in “göçmen” kavramıyla ifade ettiği özellikler Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 

“ulusal Türk azınlığa”, “yerli” kavramıyla ifade ettiği özellikler ise “Bulgar çoğunluğa” ait 

olarak düşünülebilir.  

 

Bu çalışmada “asimilasyon” kavramı; modern devlet sınırları içindeki nüfus üzerinde bir 

siyasi otorite tarafından, “tek devlet, tek kültür” temelindeki “Bulgar sosyalist ulus” 

projesi ile özellikle başat gruptan kültürel olarak farklı grupların kültürel farklılığının 

sorunsallaştırılması sonucunda, ikna etmekten kaba şiddet uygulamaya kadar çeşitli 

yol, yöntem ve araçlar kullanarak farklı kültürlerin başat grubun kültürüyle 
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aynılaştırılması sürecidir. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk 

azınlığın üzerinde 1944-84 yılları arasındaki politik uygulamalarından biri, bu 

çalışmada asimilasyon kavramıyla açıklanmıştır.  

 

2.2.2. KÜLTÜR-KIRIMI 
Etnik-kırım (ethnocide) kavramı, genellikle, etnisiteyle tanımlanan bir grubun üyelerinin 

tamamının ya da bir kısmının imhasına atıfta bulunur. Bu kavramın kullanımı hem 

kavramsal olarak hem teorik olarak soykırım (genocide) kavramının kullanımına 

yakındır (Stein, 2003b). 

Soykırım kavramı, Raphael Lemkin tarafından 1944 yılında Axis Rule in Occupied 

Europe adlı çalışmasında ilk kez kullanıldı: “Soykırımla demek istediğimiz şey bir 

ulusun ya da etnik bir grubun imhasıdır. Bu yeni sözcük … Grek sözcüğü genos (ırk, 

kabile) ile Latin sözcüğü cide’dan (killing) oluşur.” Lemkin, aynı şeyi anlatmak üzere bir 

başka sözcük olan etnikkırımın da kullanılabileceğini söyler. Etnikkırım, Grek sözcüğü 

ethnos (millet) ile Latin sözcüğü cide’dan (killing) oluşur (Stein, 2003b). 

Bu tür etnik-kırımsal edimler; bir dili kullanma olanağından, bir din pratiğinden, 

geleneksel biçimlerde sanat üretmekten, temel toplumsal kurumları sürdürmekten, 

bellekleri ve gelenekleri korumaktan, toplumsal amaçlara yönelik iş birliği içinde 

çalışmaktan vb. yoksun bırakmaktır (Stein, 2003b).   

“Kültür-kırımı” (culturecide) ise, zorunlu olarak taşıyıcılarının fiziksel yok oluşunu 

gerektirmeksizin bir kültürün çöküşüyle sonuçlanan amaçlı süreçlere işaret eder. Bu 

durum ve süreçler, kültürel soykırım (cultural genocide) kavramıyla karşılandığı gibi 

deculturation (deculturation) kavramıyla da karşılanır; bazen de etnik-kırım (ethnocide) 

kavramıyla karşılanmasına rağmen, bazı yetkelere göre etnik-kırım kavramının 

sadece, kültürel yok etmeye olduğu kadar kültür taşıyıcılarının fiziksel tasfiyesine 

yönelik açık bir girişim olduğunda kullanılmalıdır (Stein, 2003a).  

Kültür-kırımı, genellikle yerli insanların deneyimlerini tarif etmek için kullanılır. 

Deculturation, şunlardan bazılarını ya da hepsini içerebilir: politik ve toplumsal 

kurumlar, kültür, dil, milli duygular, din, ekonomik istikrar, kişisel güvenlik, özgürlük, 

sağlık ve saygınlık (Stein, 2003a). 
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Soy-kırım, bir grubun bir başka grup tarafından amaçlı ve sistematik olarak fiziksel 

olarak yok edilmesi iken, kültür-kırımı ve etnik-kırım bir grubun başka bir grup 

tarafından fiziksel olarak değil, amaçlı ve sistematik olarak kültürel açıdan yok edilmesi 

olduğu söylenebilir. Bu açıdan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığın 

üzerinde siyasi otoritenin “Yeniden Doğuş Süreci” adını verdiği 1984-89 yılları 

arasındaki politik uygulamaların; bu çalışmada kültür-kırımı kavramıyla tanımlanması 

uygun görülmüştür. Bu uygulamalar için etnik-kırım kavramı da uygundur. Belene 

Toplama Kampı (1985-86) mağdurlarının BAHAD çerçevesinde 2003’ten beri devam 

eden girişimleri sonucunda çeşitli Avrupa Parlamentoları ve Avrupa Konseyi’nin dikkati 

söz konusu kültür-kırımına/etnik-kırıma bir ölçüde çekilebilmiştir. Avrupa Konseyi’nin 

izleme komitesi gözetiminde gerçekleşen bir diyalogda Ocak 2006’da Bulgaristan 

heyeti başkanı, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1984-89 yılları arasında bir 

milyondan fazla Türkün üzerindeki politik uygulamaları “etnik soykırım (ethnic 

genocide)” olarak tanımlamıştır (bkz. EK 15).  

 

2.2.2.1. Ad-Kırımı 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde Romanların, Pomakların, Türklerin vs. adlarının 

Bulgar-Slav adlarıyla, politk güç kullanılarak değiştirilmesi uygulaması için, bu çalışma 

kapsamında soy-kırım, kültür-kırımı ve etnik-kırım kavramlarından esinlenilerek ileri 

sürülen -yeni bir kavram olarak- “ad-kırımı” kavramı önerilmiştir.  

 

Bulgaristan örneğinde olduğu gibi, kişi adlarını politik zorla değiştirme uygulamasına 

önerilen tanımlamanın yanı sıra ad-kırımı kavramı; bir yönetim tarafından sistemli bir 

biçimde bir grubun kültür unsurlarına ait olan şehir, köy, kasaba, dağ, tepe, nehir, dere, 

tarla, cami, çeşme, mezar taşları vs. adlarını değiştirme uygulamasını tanımlamak için 

de uygun bir kavramsallaştırma olduğu söylenebilir. 

 

Şimdiye kadarki yazılı literatürde ve bu çalışma kapsamında yürütülen sözlü tarih 

görüşmeleri sırasında “politik zorla Türk adı yerine Bulgar adı verilen uygulama”, 

genellikle “zorla adların değiştirilmesi” ifadesiyle dile getirilmiştir. Bu çalışma 

kapsamında “zorla adların değiştirilmesi” ifadesi yerine “ad-kırımı” kavramının, söz 

konusu uygulama sürecinin çeşitli boyut ve sonuçlarını daha açıklayıcı ve işevuruk bir 

biçimde ifade ettiği düşünülmüştür. 
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2.2.3. DIŞLAMA  
Popenoe (1974: 329), başat ve azınlık gruplar arasındaki ilişkilerin kalıplarını iki kutup 

içerisinde ayırır: asimilasyon ve dışlama. “Asimilasyon, azınlık gruplarına egemen 

toplum içerisinde tam ve eşit statü vermeye doğru yönlendirilen süreçlerden oluşur.” 

Bütünleşme, amalgamasyon ve kültürel çoğulculuk temel asimilasyon kalıplarıdır. 

Dışlama (exclusion), asimilasyonu önleme ve minimize etme süreçlerine atıfta bulunur. 

Yok etme (annihilation), sınır dışı etme (kovma, expulsion) ve parçalama (segregation) 

temel dışlama kalıplarıdır. Birçok toplumda, asimilasyon ve dışlamanın birbirine 

karışmış kalıpları görülür. Bunun nedeni aynı toplumun farklı gruplara karşı farklı tutum 

ve politikalar izlemesinden kaynaklanır. 

 

Popenoe’ya (1974: 332-338) göre dışlama kategorisinin 3 temel kalıbı vardır: 

1. Yok etme (annihilation): Azınlık grubun üyelerinin büyük sayılarda 

öldürülmesidir. Örneğin Hitler Almanya’daki Yahudilerin %60’ını öldürmüştür. 

Stalin 1930’da çok fazla öldürmüştür. Endonezya’da 1960’ta yaklaşık bir milyon 

politik tasfiye olmuştur. Amerika’daki beyazlar Kızılderililerin %75’inden daha 

fazlasını öldürmüştür. Tarih bu tür örneklerle doludur. Karabağ’da Rus 

ordusunun desteklediği Ermenilerin gerçekleştirdiği Azerbaycan Türkleri 

üzerindeki Hocalı soykırımı ile Bosna-Hersek ve Kosova’da Müslümanlar 

üzerindeki soykırımlar ise henüz yakın bir geçmişte gerçekleştirilmiştir.   

2. Sınır dışı etme (expulsion): İnsanların kendi yerlerini ve başat toplumu terk 

etmeleri için zorlanmalarıdır. Genellikle azınlık grup kendi evi ve ülkesini terk 

etmeye isteksizdir. Örneğin Bulgaristan’dan 100 yıllık bir sürede yaklaşık 1 

milyon sayıda Türkün sınır-dışına sürülmesi; Kırım Tatar Türklerinin sürülmesi 

vb.  

Bölme (partition) ise sınır dışı etmenin daha barışçıl biçimidir. Ulusal grupların 

etnik gruplara göre yeniden organize edilmesidir. Örneğin Hindistan’da 

Hindus’larla Müslüman azınlık ayrılması gibi. Ancak bu durum bölünen iki 

devlet arasında çatışmaların sürmesine neden olmaktadır. Bazı örneklerde de 

dışarıdan bir bölme vardır: Filistin İngilizler tarafından iki ayrı ülkeye ayrıldı, 

birinde Araplar’ın birinde de Yahudilerin yaşaması için. 

3. Ayrımcılık (segregation): Ayrımcılık, bir toplum içindeki bölmedir (partitioning). 

Burada sınırlar politikten daha çok sosyal ve yasaldır (legal). Azınlık grubun 

üyeleri belli bir şehirde ya da bir şehrin belli bir bölümünde yaşamaya 

zorlanırlar. Yasal açıdan onların ayrıldıkları yerden çıkmaya hakları yoktur. 
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Onların başat grupla aynı kiliselere, aynı okullara gitmelerine, hükümete 

girmelerine, başat grubun üyeleriyle yakın ilişkilerine izin verilmez. Bu örnek, 

başat grubun üyeleri azınlık grubundan hoşlanmadığı ya da ona 

güvenmediğinde, ama onun iş gücüne ve yeteneklerine de ihtiyaç duyduğu 

durumlarda görülür. Örneğin Soğuk Savaş döneminde sosyalist rejimle 

yönetilen ülkelerdeki ulusal ve etnik azınlıklar bu ayrımcılık kalıbı kapsamındaki 

deneyimi çok trajik bir biçimde yaşamışlardır. 

 

Bulgaristan örneğinde ulusal Türk azınlık üzerinde hem asimilasyon hem de dışlama 

(ayrımcılık ve sınır-dışı etme) kalıpları uygulanmıştır. Popenoe’nun ifade ettiği üç 

dışlama kalıbı arasından ayrımcılık ve sınır-dışı etme kalıplarının; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından ulusal Türk azınlık üzerinde uygulanan temel 

iki dışlama kalıbı olduğu söylenebilir.  

 

Bu dışlama kalıplarından sınır-dışına sürme kalıbından, yazılı literatürde “zorunlu göç” 

adıyla genellikle bahsedilir. Ancak yazılı literatürde Bulgaristan’da ulusal Türk azınlık 

üzerinde sistemli ve amaçlı bir biçimde uygulanan ayrımcılık kalıbından bahsedilmediği 

ve bu ayrımcılık örneğinin akademik literatürde de incelenmediği görülmektedir. 

Konuyla ilgili yazılı literatürdeki incelemelerin genellikle, Bulgaristan’da uygulanan 

“asimilasyon” kalıbı üzerinde yoğunlaştığı ve “ayrımcılık” kalıbının incelenmesine ise 

ilgi gösterilmediği görülmektedir. 

 

2.2.3.1. Ayrımcılık 
Bu çalışmada Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlık 

mensuplarına yönelik “askerlik, eğitim, meslek, dolaşım ve iletişim” toplumsal etkinlik 

alanlarında uyguladığı sınırlayıcı politik baskıları, ayrımcılık kavramıyla 

tanımlanmaktadır. 

 

Çalışma kapsamındaki sözlü tarih anlatılarından elde edilen bulgulara göre; örneğin 

askerlik alanında Türkler “işçi-asker”, Bulgarlar “silahlı-asker” kategorisinde askerlik 

görevlerini yapmaktadırlar; eğitim ve meslek alanlarında üst düzey konumlara 

bakıldığında Türklerin sayısının hızla azaldığı görülmektedir. Yazılı hukuksal 

metinlerde yazılmamış olsa da çalışma kapsamındaki sözlü tarih anlatılarından elde 

edilen verilere göre ulusal Türk azınlık mensuplarının pilot, gemi kaptanı, başbakan vs. 

gibi konum ve mesleklere alınması pratik uygulamalarla engellenmiştir. Sosyalist bir 
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ülke olan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nden yine sosyalist bir başka ülkeye geçişte 

Bulgar kökenli yurttaşlar daha az kontrol ve sınırlama ile karşılaşırken, Türk kökenli 

yurttaşlar için büyük bir ölçüde sınırlandırma, engelleme, yasaklama ve olanaksızlıklar 

söz konusu olmuştur. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığa yönelik bu 

uygulamalar amaçlı ve sistematik bir biçimde gerçekleştirilen ayrımcılık uygulamaları 

kapsamında gerçekleştirilmiştır. Ayrıca bir Demir Perde ülkesi olan Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlık mensuplarının kapatıldığı ve dışarı çıkışının büyük 

ölçüde engellendiği ikinci bir Demir Perde’nin varlığından bahsedilebilir. 

 

2.2.3.2. Sınır-Dışına Sürme 
Sınır-dışına sürmede tam vatandaşlık ve tam katılımdan dışlama söz konusudur.  

Alexander’ın (1966: 305) da belirttiği gibi, komünist olmayan ülkelere karşı etkili/güçlü 

bir komünist silah, komünist ülkelerden binlerce sayıda azınlığın sınır-dışı edilmesidir. 

Bu uygulama, nüfusun sınır-dışı edildiği komünist olmayan ülkelerin ekonomisinde 

büyük bir gerilim yaratmaktaydı. Sınır-dışı edilen mülteciler, mülklerini pratik açıdan 

bırakmaya zorlanıyorlardı ve komünist devlet söz konusu mülke sahip çıkıyordu. 

1950’lerde Bulgaristan’daki Türk nüfusun yaklaşık olarak üçte birisini oluşturan 

250.000 Türk Bulgaristan hükümeti tarafından sınır-dışı edildi. Türkiye sınırına 

getirildiler ve Türkiye de bu nüfusun 150 000’ini kabul etmek zorunda bırakıldı. Bu 

nüfusun çoğunun Türkiye ile dil ve kültür öğeleri dışında bir bağı yoktu. Türkiye kabul 

etmek zorunda kaldığı bu nüfusa yiyecek, barınak ve iş sağlamak zorunda kaldı.   

 

Alexander (1966: 305-306) 1966’da “zaman içerisinde Bulgaristan’daki diğer yarım 

milyon Türk daha sınır-dışı edilebilir” tahmininde bulunmuştu. Alexander’ın 

Bulgaristan’daki ulusal Türk azınlık mensuplarının sınır-dışı edilmesiyle ilgili tahmini 

gerçekleşti ve 1969 ile 1989 yılları arasında toplam 500.000 Türk Bulgaristan’dan sınır-

dışı edildi. Bulgaristan’daki ulusal Türk azınlık nüfusu, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan 

Halk Cumhuriyeti tarafından politik bir silah olarak kullanılmıştır.  

 

Çalışmada Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde belirli aralıklarla ulusal Türk azınlığın 

mensuplarının çoğunlukla Türkiye’ye ve çok seyrek olarak da Türkiye dışındaki 

ülkelere sürülmesi uygulaması, “sınır-dışına sürme” kavramıyla tanımlanmaktadır. 

 

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşını Türklerin kaybetmesinden sonraki yaklaşık 100 yıl 

içerisinde Bulgaristan topraklarından yaklaşık 1 milyon Türk; Bulgaristan sınırları 
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dışına sürülmüştür. Sınır-dışı sürgünlerin tarihine bakıldığında, en büyük ve trajik sınır-

dışı sürgünlerinden birini; Bulgaristan’daki ulusal Türk azınlık mensupları yaşamıştır. 

Sınır-dışına sürülmenin, Bulgaristan’daki ulusal Türk azınlık mensuplarının tarihindeki 

en trajik deneyimlerden birisi olduğu söylenebilir.       

 

2.3. AZINLIĞIN TEPKİLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR 
Maryland Üniversitesi’nden Minorities at Risk (2008) adlı çalışma grubu modern devlet 

içindeki grupları altı kategoriye ayırır:  

1. Etnomilliyetçi (ethnonationalist) gruplar: Bunlar, 1945’den bu yana politik 

özerklik hareketleri için destek sağlayan kendi devletleri, geleneksel yöneticileri ya da 

bölgesel hükümet tarafından örgütlenmiş gruplardır. Örneğin Ukrayna’daki Kırım 

Tatarları, İran’daki Azerbaycan Türkleri, Bosna’daki Müslümanlar, Rusya’daki Avarlar, 

Çek Cumhuriyeti’ndeki Slovaklar, İsrail’de Filistinliler, Fransa’da Basklar ve 

Korsikalılar.  

2. Yerli (indigenous) gruplar: Bunlar, egemen gruplarınkinden keskin bir 

biçimde ayrılan geleneksel sosyal, ekonomik ve kültürel geleneklerle genelde uyum 

içerisinde yaşayan bir bölgenin ilk sakinlerinin soyundan gelenlerdir. Örneğin 

Rusya’daki Hakas Türkleri, Buryat Türkleri, Karaçay Türkleri, Yakut Türkleri ve 

Çeçenler; Avustralya’da Aborjinler. 

3. Etnosınıf (ethnoclass) gruplar: Bunlar, etnik ve kültürel olarak farklı 

insanlardır, genellikle kölelerin ya da göçmenlerin soyundan gelirler, pek çoğu ayrı bir 

sosyal ve ekonomik tabakayı oluşturur. Örneğin Bulgaristan, Hırvatistan, Çek 

Cumhuriyeti, Makedonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Yugoslavya’daki Çingeneler. 

4. Sosyal Çatışmacı (communal contender) gruplar: Bunlar, heterojen 

toplumlarda devlet iktidarından bir pay isteyen kültürel olarak farklı insanlar, kabileler 

ya da klanlardır. Avantajsız toplumsal çatışmacılar; politik, ekonomik ya da kültürel 

ayrıma belli düzeylerde maruz kalırlar. Avantajlı toplumsal çatışmacılar ise; içinde 

bulundukları toplumlarda diğer gruplar üzerinde politik avantajlara sahiptirler; bu 

egemen toplumsal çatışmacılar, hem politik hem de ekonomik güç bakımından 

üstündürler. Örneğin Suriye’deki Aleviler/Şiiler, Saddam döneminde Irak’taki Sünniler. 

5. Dini Mezhepler (religious sect): Bunlar, diğer gruplardan temelde dini 

inançları ve bunlarla ilişkili kültürel pratikleri bakımından farklılaşırlar ve onların politik 

statü ve aktiviteleri kendi inançlarını koruma üzerinde yoğunlaşır. Örneğin 

Yugoslavya’daki Sanzak Müslümanları, Irak’taki Şiiler.  
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6. Ulusal Azınlık (national minority) gruplar: Bunlar, komşu bir devleti yakınen 

kontrol etmek için örgütlenmiş bir politik özerklik tarihi içerisinde bir devlet değiştiren 

insanlardır, ancak şimdi yaşadıkları ülkede bir azınlığı oluştururlar. Örneğin 

Bulgaristan’daki Türkler; İran’daki Azerbaycan Türkleri, Türkmenler ve Araplar; 

İspanya’daki Katalanlar vs.  

 

Günümüzde “grup bilinci” adında yeni bir bilinç türünden bahsetmek mümkündür. Grup 

bilinci, modern bilincin tarihsel süreç içerisindeki değişim ve gelişiminin bir sonucudur. 

Karl Mannheim, modern tarihsel süreç içerisinde “bilincin” evriminden/değişiminden 

bahseder. Buna göre bilincin; “kendinde-bilinç”ten (Kant) “folk ruhu”na (Hegel), folk 

ruhundan da “sınıf bilinci”ne (Marx) evrildiği/değiştiği söylenebilir. Bugün ise; uzun 

süreden beri hem akademi dünyasını hem de akademi dışındaki dünyayı meşgul etmiş 

olan “sınıf bilincinin” yerini, büyük ölçüde “grup bilincinin” aldığı söylenebilir. 

 

Bugün ulus altı güçlere vurgu, doğrudan çağdaş dünyadaki gelişmelerle paraleldir ve 

bu açıdan da önemlidir. Çünkü bugün ulus devletlerin yanı sıra ulus-üstü ve ulus-altı 

güçler de sosyo-politik sahnede belirleyici olabilmektedir.  

 

Birçok husus, etnopolitik grupların kollektif eylemine yol açan duygu ve çıkarlara neden 

olabilir. Ortak toplumsal kimliğin olası temelleri; ortak bir dili, dini, ulusal ya da ırksal 

kökeni, ortak kültürel pratikleri ve belli bir bölgeye ortak bağlılığı içerir. Pek çok 

toplumsal kimlik grubu, başkaları tarafından haksızlığa uğratıldıklarını iddia eden ortak 

bir deneyimin ortak tarihine ya da mitlerine sahiptir. Bunlardan hiç biri, grup kimliği için 

zorunlu değildir. Esasında önemli olan mesele, kendilerine özgü özelliklerinin, onların 

farklı davranış ve toplumsal durumlarını yargılama biçimlerinde onları diğerlerinden 

ayırdığı inancıdır. Maryland Üniversitesi’nden Minorities at Risk (2008) çalışma 

grubuna göre ulus devletlerin sınırları içerisindeki ulus-altı etnopolitik grupların, politik 

önemi aşağıdaki iki ölçüte göre belirlenir:  

1. Ulus-altı grup, toplumdaki diğer grupların yanı başında sistematik ayrımcılığa 

kollektif olarak maruz kalır ya da bundan faydalanır. 

2. Ulus-altı grup, iyice tanımlanmış çıkarlarının savunulmasında ve bunların daha 

da yükseltilmesinde politik hareketliliğin ve kollektif eylemin temelidir. 

 

Birer ulus-altı grup olan azınlık gruplarının Vander Zanden’e (1983: 10-12) göre beş 

özelliği vardır: 
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1. Azınlık gruplar, sosyal gruplardır. Azınlık grubun üyeleri, başka bir sosyal 

grubun (başat grubun) üyelerinin ayrımcılığına, baskısına, işkencesine maruz 

kalırlar. Azınlıklar, mağdur (disavantaged) gruplardır. Azınlık gruplar, toplumun 

başat gruplarına göre toplumdaki zenginlik, iktidar, statü vs.’den daha az 

yararlanırlar. Ancak azınlık grup, birçok durumda başat grubun gücünün 

(örneğin zenginlik, statü vs.) kaynağıdır. Bazı insanlar üzerindeki baskı, diğer 

bazı insanlara güç sunar. 

2. Azınlık gruplar, kendilerini başat gruptan ayrılan fiziksel ya/ya da kültürel 

özellikleri ile belli ederler. Kültürel olarak tanımlanan azınlık gruplar; dil, din, 

yiyecek alışkanlıkları, folklor pratikleri, giysi, jestler ve tavırlara göre ayırt 

edilirler; bu gruplara, etnik azınlıklar denir. Fiziksel olarak tanımlanan azınlık 

grupları; cildin rengi, yüz özellikleri, saç biçimi ve beden yapısına göre ayırt 

edilirler; bu gruplara, ırksal gruplar denir. “Toplumdaki ‘hukuk ve düzen,’ 

öncelikle başat grubun ‘hukuk ve düzenidir.’” Başat grup, toplumda işleyecek 

olan davranış tercihlerini (normlar, değerler, ahlak) dönüştürme ve değiştirme 

iktidarına sahiptir. Başat grup; azınlık grubun davranışlarını bozuk, normal dışı 

veya sapkın olarak etiketler. 

3. Azınlık gruplar, öz-bilince sahip olarak nitelenen sosyal birimlerdir (social units). 

Azınlık grubun üyeleri, başat gruptan ayrı bir gruba ait olduğu hissini taşır. Birlik 

bilinci, grubun ortak acıları ile güçlenir. Azınlık grubun üyelerinin gördüğü 

işkence, grubun sınırlarını keskinleştirir ve grup bilincini arttırır. Örneğin 

Yahudilerin grup bilinci maruz kaldıkları ayrımcılık ve işkencelerle güçlenmiştir. 

Ancak bugün bazı Yahudi liderleri, “Amerika’da grubun hayatta kalmasıyla ilgili 

olarak asimilasyonun, anti-Semitizm’den daha büyük bir tehdit olduğunu ifade 

ediyorlar”. 

4. Azınlık gruplara üyelik, genellikle tercih meselesi değildir; azınlık gruba üyelik 

genellikle doğumla elde edilir. 

5. Azınlık grupların üyeleri, genellikle grup içi evlilik yapmayı tercih ederler. Bu tür 

bir grup içi evlilik; bazen başat grup tarafından, bazen azınlık grup tarafından, 

bazen da her iki taraftan da zorlanır. Grup içi evliliklerin işlevi, başat grup ile 

azınlık grup arasındaki fiziksel ve kültürel ayrımları korumaktır.  

 

Sosyolog Louis Wirth azınlıkların şu dört ölçüt ile sınıflandırılabileceğini söyler 

(aktaran: Vander Zanden, 1983: 15): 

1. Toplum içerisinde azınlıkların sayısı ve büyüklüğüne göre, 
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2. Azınlık statüsünün içerdiği sürtüşme ve ayrımcılık derecesine göre, 

3. Azınlık ve başat gruplar arasındaki etkileşimi yöneten sosyal düzenlemelerin 

doğasına göre, 

4. Azınlık ve başat grupların mücadele ettikleri amaçlara göre. 

 

Wirth’e göre dördüncü ölçüt çağdaş dünyadaki azınlık grupları değerlendirmede en 

anlamlı ölçüttür. Bu ölçüt ile Wirth, dört azınlık çeşidi ayırt eder (aktaran: Vander 

Zanden, 1983: 15-16): 

1. Çoğulcu (pluralist): Çoğulcu azınlık gruplar, kendi farklılıkları için hoşgörü talep 

ederek başat grupla barış içerisinde yan yana yaşamak ister. Örneğin İsviçre. 

2. Asimilasyonist (assimilationist): Asimilasyonist azınlık gruplar, ortak bir kültür 

içerisinde eriyip karışmayı ister. Örneğin Amerika’ya gelen Avrupalı göçmen 

gruplar. 

3. Ayrılıkçı (secessionist): Ayrılıkçı azınlık gruplar, hem kültürel çoğulculuğu hem 

de asimilasyonu reddederler. Kendi kültürel kimliklerini sürdürmeyi talep 

etmelerine rağmen, kültürel çoğulcu yanlısı azınlık gruplar gibi sadece kültürel 

otonomi ile yetinmezler ve kendi devletlerini de kurmak isterler. Örneğin Birinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsız devletler kurmalarıyla sonuçlanan İrlandalı, 

Çek, Polonyalı, Litvanyalı, Estonyalı, Letonyalı ve Finli milliyetçi hareketler; 

Yahudiler arasındaki Siyonist hareket ve siyahlar arasındaki Garveyite hareketi.  

4. Savaşçı (militant): Eşitlik ya da kültürel ve politik otonomi talebinin ötesine 

geçer ve başat grubun statüsünü tersine çevirmeye çalışır. Amacı diğer gruplar 

üzerinde egemenlik kurmaktır. Örneğin Naziler tarafından desteklenen Südet 

Almanları, Çekoslovakya’da Çekleri azınlık statüsüne indirmeye çalıştılar.   

 

Foucault (2005a: 63) üç tip mücadele olduğunun altını çizer: 

1. Tahakküm biçimlerine (etnik, toplumsal ve dinsel) karşı;  

2. Bireyleri ürettikleri ürünlerden ayıran sömürü biçimlerine karşı ve 

3. Bireyi kendisine bağlayan ve bu şekilde diğerlerine tabi kılan duruma karşı. 

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlık mensuplarının gösterdikleri direnç 

biçimlerinin, genellikle Foucault’nun belirttiği mücadele biçimlerinden “tahakküm 

biçimlerine” karşı mücadeleler olduğu söylenebilir.  
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Popenoe (1974: 351), azınlık grubun başat gruba ve ayrımcılığa tepkilerini aşağıdaki 

gibi sınıflandırır: 

1. Pasif kabul (passive acceptance): Başat olana itaattir. Bu tür bir itaat, başat 

gruba sadece görünüşte itaat da olsa yine de başatlığın mevcut kalıbını 

destekler.  

2. Saldırganlık (aggression): Başat gruba yönelik fiziksel ya da sözlü ifadelerle 

düşmanlık göstermektir. 

3. Kendini-ayırma (self-segregation): Başat gruptan gönüllü ayrılma ya da 

sakınmadır.  

4. Kültürleşme (acculturation): Başat grubun kültürel özelliklerinin kabulüdür. 

 

Vander Zanden (1983: 311) de Popenoe’nun sınıflandırmasına benzer biçimde azınlık 

grubun, başat gruba karşı dört çeşit tepki kalıbı gösterdiğini belirtir: 

1. Kabullenme (acceptance): Azınlık grup üyeleri, kendi mağduriyetlerine ve tabi 

konumlarına razı olurlar. 

2. Saldırganlık (aggression): Azınlık grup üyeleri, kendi mağduriyetleri ve tabi 

konumları nedeniyle başat gruba karşı saldırgan ve düşmanca davranışlar 

gösterir. 

3. Kaçınma (avoidance): Azınlık grup üyeleri, önyargı ve ayrımcılık olduğunu 

düşündüğü durumlardan kaçınmaya çalışır. 

4. Asimilasyon (assimilation): Azınlık grup üyeleri, sosyal ve kültürel olarak başat 

grupla karışıp erime davranışı gösterir.  

 

Azınlık grupların başat grup tarafından uygulanan ayrımcı-asimilasyoncu politikalara 

karşı verdikleri bu tepki kalıplarının değişik görünümleri; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığın gösterdiği tepkiler bu çalışma kapsamında 

“uyum, etkin direnç, pasif/gizli direnç, Türkiyecilik” olarak dört tepki biçimiyle 

kategorileştirilmiştir. Bunlara ek olarak siyasi otoritenin tüm Türk nüfusa yönelik  

‘potansiyel direnç’ olarak algıladığı bir tehdit kaynağı da olmuştur, söz konusu tehdit 

algısı bu çalışma kapsamında “potansiyel direnç etiketlemesi” olarak tanımlanmıştır. 

 

Popenoe (1974: 351)  ve Vander Zanden’in (1983: 311) azınlık grupların başat gruba 

karşı verdikleri tepki biçimleri konusundaki sınıflandırmaları, doğrudan Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’ndeki ulusal Türk azınlığın Bulgar siyasi otoritesinin ayrımcı, 

asimilasyoncu ve kültür-kırımcı uygulamalarına karşı verdiği tepkilerle tümüyle 
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örtüşmediği için doğrudan uygulamak mümkün değildir. Örneğin “Türkiyecilik” ve  

“potansiyel direnç etiketlemesi” tepkileri Popenoe ve Vander Zanden’in 

sınıflandırmalarında kapsanmadığı için açıklanamaz.  

 

Ayrıca “Türkiyecilik” tepkisinin aynı anda hem direnç hem de uyum olması ve tarihsel 

bir bilinci de içinde barındırması nedeniyle Popenoe ve Vander Zanden’in ifade ettiği 

söz konusu tepki kalıplarının hiç biriyle tanımlanamayacağı söylenebilir. Bu tepki kalıbı, 

çalışma kapsamında söz konusu tepkiyi gösteren Bulgaristan Türklerinin gündelik 

yaşamlarındaki söylemlerinde olduğu gibi “Türkiyecilik” olarak ifade edilmiştir. (bkz. EK 

12)  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığın gösterdiği en büyük etkin 

direnç; özellikle 1984-89 yılları arasındaki ayrımcı temele dayanan kültür-kırımı 

kapsamında ad-kırımı uygulamalarına karşı olduğu söylenebilir. Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ayrımcı ve asimilasyoncu uygulamalarına karşı ulusal 

Türk azınlığın büyük ölçüde gösterdiği Türkiyecilik, pasif/gizli direnç ve uyum 

tepkilerinden farklı olarak; ayrımcılıktan kaynaklanan kültür-kırımı uygulamalarına 

belirgin bir biçimde etkin direnç kalıbında tepki verildiği söylenebilir. 

 

2.3.1. TÜRKİYECİLİK 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ayrımcılık, asimilasyon, kültür-kırımı 

ve sınır-dışına sürme uygulamalarına ulusal Türk azınlık mensupları büyük ölçüde 

“Türkiyecilik” tutumuyla tepki vermişlerdir. Türkiyecilik tepkisi, aynı zamanda hem bir 

uyum hem de bir direnç mahiyeti taşımaktadır. Sınır-dışına sürülme kapsamında 

Türkiye’ye gidebilmek, ulusal Türk azınlığı mensupları için Bulgaristan’daki başta 

ayrımcılık olmak üzere, asimilasyon ve kültür-kırımı kapsamı dışına çıkabilmek anlamı 

da taşıdığı için Türkler tarafından bir çözüm olarak da karşılanmıştır (bkz. EK 12).  

 

Hem bugün hem de Bulgaristan’daki sosyalist yönetim döneminde “Türkiyecilik” 

sözcüğü, Bulgaristan Türklerinin gündelik söylemlerinde bulunmaktadır. Ancak ister 

Popenoe ve Vander-Zanden gibi azınlıkların tepki kalıplarını ortaya çıkarmaya çalışan 

araştırmacıların çalışmalarında isterse bu çalışma kapsamında olsun, bu tepki biçimine 

kavramsal bir karşılık bulunmamaktadır. Bu nedenle “Türkiyecilik”, bu çalışma 

kapsamında söz konusu tepkiyi tanımlamak için bir kavram olarak kullanılmaktadır.       
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2.3.2. DİRENÇ 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin asimilasyon, kültür-kırımı, ayrımcılık 

ve sınır-dışı etme uygulamalarını ulusal Türk azınlığın bazı açılardan büyük ölçüde 

kabullenmediği söylenebilir. Siyasi otoritenin güttüğü amaçlar doğrultusunda geliştirdiği 

değerler sistemi, araç-gereç ve yöntemleri olduğu gibi kabullenmeme, kullanmama ya 

da uygulamama davranışı bu çalışmada “direnç” olarak tanımlanmaktadır.  

 

2.3.2.1. Pasif/Gizli Direnç 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin asimilasyon, kültür-kırımı, ayrımcılık 

ve sınır-dışı etme uygulamalarına ulusal Türk azınlık mensuplarının siyasi otoritenin 

direnci fark etme mekanizmalarına yakalanmadan gösterdikleri direnç biçimi, 

çalışmada “pasif/gizli direnç” olarak tanımlanmaktadır. Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin uygulamalarına karşı ulusal Türk azınlığın gösterdiği 

en yaygın direnç kalıbının pasif/gizli direnç olduğu söylenebilir. 

 

2.3.2.2. Etkin Direnç 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin asimilasyon, kültür-kırımı, ayrımcılık 

ve sınır-dışı etme uygulamalarına karşı ulusal Türk azınlık mensuplarının -

cezalandırılacaklarını göze alarak- somut bir biçimde gözlenebilir bir davranışla siyasi 

otoriteye duyurmaya çalıştıkları direnç biçimi, “etkin direnç” olarak tanımlanmaktadır. 

Etkin direnç, “bireysel etkin direnç” ve “toplu etkin direnç” olarak ikiye ayrılabilir. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti tarihinde ister bireysel ister toplu etkin direnç biçimi olsun 

seyrek görülmekle birlikte, en büyük toplu direncin ad-kırımı uygulamalarına karşı 

gösterildiği görülmüştür. 

 

2.3.2.3. Potansiyel Direnç Etiketlenmesi 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığı mensuplarını 

kendisine yönelik bir tehdit kaynağı olduğu algısı, çalışmada “potansiyel direnç 

etiketlemesi” olarak tanımlanmaktadır. Potansiyel tehdit ya da potansiyel düşman 

etiketlemesi, siyasi otoritenin uygulamalarına uyum gösteren azınlık mensuplarını da 

kapsar. 

 

2.3.3. UYUM 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin asimilasyon, kültür-kırımı, ayrımcılık 

ve sınır-dışı etme uygulamalarını ulusal Türk azınlığın bazı açılardan büyük ölçüde 
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farkında ya da farkında olmaksızın kabullendiği söylenebilir. Siyasi otoritenin güttüğü 

amaçlar doğrultusunda geliştirdiği değerler sistemi, araç-gereç ve yöntemleri olduğu 

gibi kabullenme, kullanma ve uygulama davranışı bu çalışma kapsamında “uyum” 

olarak tanımlanmaktadır. 

 

2.4. TOPLAMA KAMPI TANIMLARI ve ÖRNEKLERİ 
Toplama kampı, cezaevinden farklı olarak herhangi bir hukuksal sürece ya da 

mahkeme yargısına tabi tutulmaksızın siyasi bir otorite tarafından belli bir kategori 

içerisine sokulan bir grup insanın belli sürelerle kapatıldığı, çalıştırıldığı ya da yok 

edildiği yer olarak nitelendirilebilir.    

 

Toplama kampı; Foucault açısından “disiplin kurumu”, Goffman (1961) açısından “total 

kurum”, Bauman (2008) açısından “modernliğin toplumda temizlik projesinin bir 

sonucu” olduğu söylenebilir. Bu çalışma kapsamında söz konusu yapı için, “toplama 

kampı” kavramı kullanılmaktadır.   

 

Bu çalışma kapsamında, oluşturulma nedenleri ve süreçleri açısından benzerlikleri ve 

farklılıkları nedeniyle Nazi Almanyası ve Sovyet Rusyası’ndaki toplama kampları ile 

Sosyalist Bulgaristan’daki toplama kamplarının kısa bir karşılaştırmalı tanıtımı 

verilmektedir. Karşılaştırma açısından Nazi ve Sovyet toplama kampları; Almanya ve 

Rusya’nın coğrafi ve kültürel açıdan Bulgaristan’a yakınlığı nedeniyle seçilmiştir. Bu 

yüzden bu çalışma kapsamında Uzak Asya, Afrika, Amerika ya da diğer coğrafyalarda 

kurulmuş toplama kamplarıyla ilgili bir karşılaştırmaya gidilmemiştir.        

 
Todorov’un (1995: 120) belirttiği gibi; “toplama kampı kuşkusuz totaliter bir sistemin 

amblemidir.” Zaten bütün ülke de şiddeti toplama kampından daha az bir kamp gibi 

örgütlenir. Her toplum kendi yasalarını çiğneyenleri kapatacağı bir yere sahiptir. 

Önemli olan bu kapatmaya bir yargı sisteminin, bir hukuk sisteminin karar verip 

vermediğidir. Doğu Avrupa, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası’nda insanları kampa 

gönderen polisti, yönetimdi, hapishaneye gönderen yargı sistemiydi. Bu fark, 

Todorov’un da belirttiği gibi Buchewald kampında kapatılmış ve buradan sağ çıktıktan 

sonra da 1950’lerde Stalinci toplama kamplarına karşı mücadele eden David Rousset 

tarafından özellikle vurgulanmıştır. “Kampın amacı suçluları cezalandırmak değil, 

masumları mahkum ederek nüfusa dehşet salmaktı.” 
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Todorov’a (1995: 121) göre her toplama kampının kendine özgü bir niteliği ve koşulları 

vardı. Örneğin en büyük ve en bilinen Nazi toplama kampı olan Polonya’daki 

Auschwitz’te açlık (yok etmenin dışında), en bilinen Sovyet toplama kampı olan 

Kalıyma’da soğuk ve yorgunluk. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde toplama 

kamplarının ise bu kamplardan 1959-1962 yıllarında açık tutulan Loveç Toplama 

Kampı’nda kapatılmış olan Todorov’a göre işkenceydi ve en ilkel işkence biçimi olan 

“copla dövmekti”. Todorov’a göre bu açlıktan da, soğuk ve yorgunluktan da daha 

kötüydü, çünkü en kötü ve zalim yasaya tabi olmak bile toplama kamplarında bir kişinin 

kaprisine tabi olmaktan iyidir.   

 
2.4.1. NAZİ ALMANYASI’NDA TOPLAMA KAMPLARI 
Nazi Almanya’sında toplama kampları; “ırksal temizlik” adına kurulmuş ve bu 

kamplarda çingeneler, eşcinseller, fiziki ve zihni olarak özürlü olanlar, Müslümanlar, 

Yahudiler vs. üzerinde bir “soykırım” gerçekleştirilmiştir. Nazi toplama kampları İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra kapanmıştır. Nazi toplama kampları tanıkları ile çok sayıda 

görüşmeler yapılmış, görüşmelerin kaydı tutulmuş ve birçok alanda Nazi toplama 

kampları olgusu ve tanıklığı nesneleştirilmiştir. Bu olgu ve deneyimin nesneleştirildiği 

bazı alanlar: belgeseller, film senaryoları, akademik çalışmalar, mahkemeler vs.’dir. 

 

Foucault (2000a: 106-107), Nazi toplama kamplarında onyedinci yüzyılda gerçekleşen 

“büyük kapatma”ya benzer bir kapatmaya geri dönüldüğünü belirtir ve söz konusu 

kamplarda ayrımsız bir tür kapatılmaya gidildiğini söylemektedir. “Yahudiler, 

eşcinseller, komünistler, serseriler, çingeneler, siyasi kışkırtıcılar, işçiler, hepsi aynı 

kampta.” Ancak on sekizinci yüzyıl sonu ile on dokuzuncu yüzyıl başında ayrımlar 

yapılmıştır: “Akıl hastaları tımarhaneye, gençler ıslahevlerine, suçlular hapishaneye; 

bunlara bir de tüm bir ayrımcı önlemler bütünü, ikametgah yasakları vb. eklenir.” 

 

Thompson; (1999: 139-140), Nazi toplama kamplarının mağdur-tanıklarıyla yapılan 

görüşmelerle ilgili şunları ifade etmektedir:  
“Nazi toplama kamplarındaki kurbanların daha sistematik bir şekilde 
aşağılanmalarına, imhalarına ve uğradıkları hakaretlere ilişkin anılarının unutulması 
da bir o kadar zordur. Bu kamplardan sağ çıkmayı başaran iki yüz İtalyan, birçoğunun 
başlarından geçenleri kendilerine sakladıklarına tanıklık etmişlerdir; anlatmamışlardı, 
çünkü öyle dehşet vericiydi ki kimse inanmayacaktı, kelimelerle ifade edilmesi 
imkansızdı ve yakınlarına dayanamayacakları kadar acı verecekti: nasıl bütün 
yakınlarından uzaklaştırıldıkları, her şeylerinin ellerinden alınışı, çırılçıplak 
soyunmaya zorlanışları, saçlarının tıraş edilişi, isimlerinin yerine numaralandırıldıkları, 
yalnızca ellerini ve ağızlarını kullanarak ‘hayvan gibi’ yemek yemeye zorlanışları, her 
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gün ölümle burun buruna yaşamayı, yakılan vücutların kokusu, insan küllerinin yol 
yapımında kullanılışını görmeleri, ceset yığınları, hayatta kalabilmek için nasıl ot 
yiyerek açlıklarını bastırdıkları, hırsızlık yapışları, en yakınından başka kimseye 
güvenmemeyi, yakınlarının cesetleri yanında rahatsız olmadan uyumayı ve ısınmak 
için onu soyup giysilerini giymeyi ve her şeyden önemlisi, bir gardiyan bir başka 
mahkumu gözlerinin önünde kafasına vura vura öldürürken bile ölümü sıradan bir şey 
olarak kabul etmeyi… nasıl öğrendikleri. Kuşkusuz bunları anlatmanın bedeli bugün 
dahi haftalar boyu kabuslar görmek olabilir. Bu anılar dolaylı olduğunda dahi 
dayanılmaz olabiliyor. Claudine Vegh, ebeveynleri Nazi döneminde öldürülen Fransız 
Yahudilerle yaptığı görüşmeler sırasında benzer korkulara, kabuslara, sinirliliklere, 
öfkelere ve şoklara rastlamıştır. ‘Kimsesiz kalanların büyük bir kısmı geçmişleri 
hakkında asla konuşmuyorlar, bu onlar için bir tabu… Konuşmak istemiyorlar ve her 
şeyden önemlisi konuşamıyorlar.’ Konuşanların çoğu da tutuktu ve fısıltıyla 
konuşuyorlar ya da gözyaşlarına boğuluyorlardı. … ‘hayatları boyunca peşlerini 
bırakmayan sessiz ıstıraplar … bu öylesine büyük, öylesine sürekli, öylesine kuşatıcı 
bir acı ki, bir ömür sonra bile hakkında konuşmak imkansız gibi gözüküyor’.”  

 

2.4.2. SOVYET RUSYASI’NDA TOPLAMA KAMPLARI  
GULAG, Sovyet Rusyası’nda toplama kampları ağı olarak bilinen gerçekte kampların 

adı değil, kamp yönetiminin adının (Çalışma Yoluyla Islah Kampları ve Kolonileri Genel 

Yönetimi/Glavnoe Upravlenie İspravitelno-Trudovih Lagerey i Koloniy) kısaltılmış 

halidir. Bu yönetime bağlı kamplar, Sovyetler Birliği’nde özellikle 1917 devriminden 

sonra ortaya çıkmış ve bütün ülkeyi kuşatmıştır. 1953’te Stalin’in ölümünden sonra ise 

yavaş yavaş kapatılmıştır. Sovyet toplama kampları daha çok “kültürel bir temizleme” 

ve “ekonomik gereksinimler” için açılmıştır. Rusya’da sosyalist devrim ile birlikte 

“kooperatifleştirme” süreci başlamış, kooperatifleştirmeye direnenler, rejim muhalifleri 

ve rejim muhalifi olabileceği düşünülenler toplama-çalıştırma kamplarına gönderilmiştir. 

Bu kamplardaki çalıştırmalar, ülkenin ekonomik gereksinimlerini karşılama işlevi de 

görmekteydi. Sovyet Toplama Kampları olgusu ve tanıklığı Nazi Toplama Kampları 

olgusu ve tanıklığı ölçüsünde nesneleştirilmemiştir. Sovyet kampları konusunda sözlü 

tarih kapsamında yer alabilecek en önemli kaynak olarak Soljenitsin’in Gulag 

Takımadaları kitabı olduğu söylenebilir.   

 

Sovyetler Birliği ve diğer komünist ülkelerin, siyasi sınırları içinde kalan alanda zorunlu 

iş yaptırılan toplama kampları vb. yapıların varlığı inkar edilmiştir. Bu yapılar, toplama 

kampı olarak değil, “düzeltme” ve “yeniden-eğitme” kampları olarak adlandırılmıştır. 

Gerçekte bu kamplar, resmi görüşe karşıt görüş savunanların politik baskı ve 

cezalandırma aracı olarak kullanılmıştır. Diğer yandan bu kamplardaki tutuklular, 

komünist ülkelerin ekonomik kalkınma planlamalarında can alıcı bir öneme sahip 

olmuşlardır, bu nedenle bunlar toplama-çalıştırma kampları ya da zorunlu çalıştırma 

kampları olarak adlandırılabilirler. 1953’te Stalin’in ölümünden sonra Sovyet 
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kamplarının bir kısmının kapatıldığı bir kısmının da yenilenmeye gittiği söylenebilir. 

Birçok kamp, yüksek ölüm oranları, açlık, vahşet ve korku nedeniyle “ölüm kampı” 

adını da almıştı (Open Society Archives, y.k.). 
 

Harita 1. Sovyet Toplama Kampları Ağı (Memorial, y.k.) 

 
 

Yeni Sovyet devletinin ilk günlerinden itibaren insanlar, yaptıkları şey için değil, 

oldukları şey için mahkum edildiler. Ancak “düşman” kavramının açık bir tanımı 

yapılmamıştı. Yerden yere, durumdan duruma içeriği dolduruluyordu (Applebaum, 

2004: 48). 

 

Bu bağlamda Şerbakova (1997: 235-236, 240) Sovyet rejimi için “belleğin kendisinin 

esas büyük tehdit” olduğunu belirtmektedir. Özellikle “1930’ların ortasında Sovyetler 

Birliği’nin kendisi bizzat büyük bir toplama kampıydı.” Sovyet kamp sisteminin Nazi 

kamp sisteminden ayrılan yönlerinden biri de, Sovyet toplama kamplarında tutulanlar 

ile onları cezalandıranlar genellikle aynı ideolojik zemini paylaşıyorlardı. Sovyet 

kamplarındaki tutuklular kendilerini sık sık onları oraya gönderen rejimle 

tanımlıyorlardı. Başka bir deyişle sık sık “hapishanede ya da kamptayken de rejime 

gerçekten de sadıklardı.”  
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Şerbakova (1997: 244) anlatılarını dinlediği kadınlar ile erkeklerin kamplar ve 

hapishaneler hakkındaki anlatılarında üzerinde durdukları noktaların farklı olduğunu 

belirtmektedir. Örneğin kadınlar, kamplarda gündelik rutinler, ilişkiler, giysiler, 

insanların görünümü ve karakteri üzerinde daha fazla konuşurken; erkekler daha çok 

yapılan işin ayrıntıları üzerinde ve karşılaşılan insanların adları ve karşılaşma tarihleri 

üzerinde durmaktadırlar. Kamptaki duygusal ve cinsel ilişkiler konusunda kadınlar 

daha açık konuşmaktadırlar. Ayrıca kadınlar ailelerinden ve çocuklarından ayrılmayı 

vurgularken, erkekler bu konuda daha sessiz kalır. 

 

2.4.3. SOSYALİST BULGARİSTAN’DA TOPLAMA KAMPLARI  
Kaneva’nın (2007: 52) belirttiği gibi, Todorov Bulgarian Gulag kitabında 

Bulgaristan’daki kamplar için gulag sözcüğünü kullanmıştır. Genel olarak gulag 

sözcüğü Sovyet kampları için kullanılır. Bulgaristan’da toplama-çalıştırma kampları için 

gulag sözcüğü aslında oldukça seyrek olarak kullanılmaktadır. Bulgaristan’da 

kullanılan sözcük genellikle “kamplar”dır. Örneğin 1990’da Todorov’un kitabındaki 

hayatta kalanların başlıca öyküleri; The Survivors: Camp Stories başlığı ile Bulgar film 

yapımcısı Atanas Kiryakov tarafından çekilen bir belgesel olarak Bulgar Ulusal 

Televizyonunda yayınlanmıştır.  

 
Harita 2. Bulgaristan Toplama Kampı Ağı 1944-89 (Dekomunizatsiya, y.k.) 
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“Kampa kimler gönderildi?” sorusuna resmi cevap “düşmanlar”dı. Ama gerçek 

düşmanlar zaten mahkum ediliyor, tutuklanıyor, kurşunlanıyorlardı. Her şeyden önce, 

gerçek düşmanlar sayısız değildi. Todorov (1995: 121-123), totaliter devletlerde üç tür 

düşman olduğunu belirtir: 

1. Muhalifler (opponents): Doğu Avrupa ülkelerinde üç tür muhalefet vardır: 

• Eski rejimden olanlar. 

• Anti-faşist ve komünist olmayan partiler. 

• Partiyle uyumsuz olanlar.  

2. Uyum Göstermeyenler (nonconformists): Örneğin kollektifleştirmeye katılmak 

istemeyen köylüler. Pratikte Hıristiyanlar, eşcinseller, kavga eden gençler, 

özellikle sokak çeteleri. Kabul edilen normdan farklı geleneklere sahip olanlar. 

Ayrıca kabul edilen giyim tarzının dışına çıkanlar: örneğin tayt pantalonlu genç 

erkekler, mini etekli kızlar bir-iki uyarı aldıktan sonra kendilerini toplama 

kampında bulabilmekteydiler. Rak ya da caz müziğine benzeyen bir müzik 

dinleyen ya da üretenler, tango dansı yapanlar da düşman kategorisine 

girebiliyordu ve dolayısıyla toplama kamplarına. Bulgaristan’da bir film 

yönetmeni, 1964’te tvist dansı yaptığı için toplama kampına götürüldüğünü 

söylemiştir. Modern danslara karşı değildi sosyalist rejim, ama iki tür dans 

vardı: Batılı dolayısıyla kapitalist dans ve sosyalist dans. Evlilik dışı ilişkiler 

toplama kampına kapatılma nedeni olabiliyordu. Yabancılarla temas kurmak. 

Okumak için Batılı yazarları tercih etmek. Batı kökenli nesnelere hayranlık 

beslemek. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca gibi dillerin çalışılması ve pratiği. 

İspanyolca, Küba’da sosyalizm zafer kazandıktan sonra tehlikeli olmaktan çıktı. 

Bulgaristan’da birisi, fırının önünde sonsuzca uzanan kuyrukta “Moskova için 

buğday, bizim için eziyet!” diyerek homurdanma özgürlüğünü kullandığı için 

toplama kampına gönderildi. Başka birisi, “Sıcak ekmek yok mu? Nasıl olsa hiç 

seçim yok, değil mi?” dediği için. Bir başkası BBC’de işittiği bir haberi 

komşusuna anlattığı için “devlete zararlı dedikodular yaymakla” suçlanarak 

kampa kapatıldı. Mecburi ortak iş (brigada) zamanında yeterince çaba 

gösterilmediği için kampa gönderildiler. Bir kadın şu haberi okudu diye 

“Küstahça davran, başkalarının önünde önemli edimlerde bulun. Kendi çevreni 

yeni sosyalist ahlaka göre seçme!” Ekonomik, toplumsal, ahlaki her türlü 

otonomi biçimi kırılmak, yıkılmak zorundaydı. Potansiyel bir düşmanın, en az 

gerçek bir düşman kadar gözetlenmesi gerekmekteydi. 
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3. Rakipler (rivals): Bir adamın karısına piyangodan para çıkıyor ve kadın bir 

apartman dairesi alıyor; kadının kocası bir polisti ve kadını toplama kampına 

gönderiyor ve daireye kendisi yerleşiyor. Bir kadın kocasını başka bir kadınla 

birlikte görüyor ve kamusal alanda olay çıkartıyor, bunun üzerine polis olan 

kocası kadını çıkarttığı olay yüzünden toplama kampına gönderiyor.  

 

Başka bir deyişle birisi, kolayca bir düşmana dönüştürülüp toplama kampına 

gönderilebiliyordur.  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ndeki toplama kampları ağından bazılarının adları: 

Loveç, Skravena, Bobov Dol, Bogdanov Dol, Rositsa, Kutsian, Bosna, Nojarevo, 

Çernevo, Belene vs. 

 

Tüm Doğu Bloku ülkelerinde 1944-1989 yılları arasında bir toplama kampı ağı vardır. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde; 1945’te bir ağ şeklinde “İş Eğitim Merkezleri” 

(Trudovo Vızpitatelno Obştejitie) kuruldu. Ancak bunlar gerçekte birer toplama 

kampıydı. Bu kampları yöneten kurum İç İşleri Bakanlığında Devlet Güvenlik Ofisiydi 

(Todorov, 1999: 39). 

 

1990’da Bulgaristan Komünist Partisi, kampları araştırması için bir araştırma 

komisyonu kurdu. Bu komisyonun bulgusuna göre, 1944-1962 arasında 8 milyon 

nüfusa sahip bir ülke olan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde yaklaşık 100 tane zorunlu 

çalıştırma kampı varmış. 1944-1953 arasında 12 000 erkek ve kadın, 1956-1962 

arasında ek olarak 5 000 erkek ve kadın daha bu kamplardan geçmiştir. Bir tanığa 

göre, sadece Belene’de 1952’de 7 000 kamp tutuklusu bulunmaktaydı. Başka 

tahminlere göre bu dönemde toplam 186 000 tutuklu kamplara kapatılmıştır. Kesin net 

rakamlar yoktur (Todorov, 1999: 40). 

 
Binder’in (1990) yazdığı gibi, kamplar (Loveç, Belene, Kotsian, Bogdanov Dol vd.) o 

dönemin İçişleri Bakan Yardımcısı General Mirço Spasov’un direktiflerini izliyordu. Bu 

direktiflerin çoğunu sözlü olarak vermiş olsa bile imzasının bulunduğu çeşitli yazılı 

belgeler de vardır. Loveç kampından sağ çıkanların anlattığına göre Spasov kampa 

gelip “Herkese dayak ve iş, iş, iş” direktiflerini veriyormuş. Bulgaristan’ın kuzeyinde 

bulunan Loveç kampı 1959’da açılmış ve Politbüro’nun kararıyla 5 Nisan 1962’de 

kapatılmıştır. Aynı kararla Loveç toplama kampının yakınında kurulmuş olan 
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tutukluların çoğunluğu fahişelerden oluşan kadın toplama kampı da kapatılmıştır. 

Kapatılmadan önce yaklaşık 5 000 tutuklu “Katillere Ölüm” sloganıyla gösteri yapmıştır. 

Kampta zorunlu çalışmak için kapatılan bir başka tutuklu da, kampa gelen Todor 

Jivkov’un “Bunlar, acımaksızın kökleri kesilmesi gereken yabani otlardır” dediğini 

işitmiştir. 

 

Bulgar toplama kamplarıyla ilgili şu türden olaylar da yaşanmıştır: “Oğluna birkaç gün 

için korku yaşatmak isteyen bir baba 17 yaşındaki oğlunu polise veriyor ve polis de 

babanın 17 yaşındaki oğlunu kampa gönderiyor.” Ancak adamın oğlu birkaç gün 

sadece dayanabiliyor ve ölüyor. Baba da böyle korkunç bir durumla karşılaşıyor 

(Kaneva, 2007: 47). 

 

2.4.3.1. Belene Toplama Kampı 
Belene Adası’nın yer aldığı Tuna nehri, Bulgaristan ile Romanya arasındaki sınır 

hattını oluşturmaktadır. Belene Adası, Persin Adası olarak da bilinir. Adada çeşitli 

cezaevlerinin yanı sıra Belene Toplama Kampı da kurulmuştur. Belene Toplama 

Kampı, genel olarak 1949-59 arasında, 1970’li yıllarda ve 1985-86 arasında faaliyet 

göstermiştir. Bugün adada Belene Cezaevi bulunmaktadır ve Belene Toplama Kamp’ı 

Aralık 1986’da kapatılmıştır.   

 

1949-59 dönemindeki Belene Toplama Kampı’nda 7 yıl tutulmuş olan Bulgaristan 

Türklerinden Embiya Çavuş (2006: 44-45); “Belene Adası, komünizmin ilk günlerinden 

itibaren rejim muhaliflerinin ve Bulgaristan Türklerinin yok edildiği mahşer ve 

cehennem yeri oldu. On binlerce insan öldürülüp Tuna’ya atıldı” diye ifade etmiştir. 

 

Dayığlu (2005: 343); Belene Toplama Kampı’na, 1984’te başlayan zorla isim 

değiştirme esnasında kaç Türkün hapishane ve toplama kamplarına gönderildiği tam 

olarak bilinmemektedir, diye ifade eder. Dayığolu’nun yazdığına göre 1985 yılı itibariyle 

1.000 kadar Türk Belene Toplama Kampı’na gönderilmiştir. “Bu tutukluların büyük 

çoğunluğu herhangi bir yargılama yapılmadan birkaç aylık bir tutukluluk süresinin 

ardından yıllarca süren ülke içi sürgünlere gönderilirken, bir kısmı da Bobov Dol 

madenlerinde zorunlu çalışmaya tabi tutuldular. Geriye kalanlar ise yargılanarak çeşitli 

hapis cezalarına çarptırıldılar.” 
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1949-1959 Döneminde Belene Toplama Kampı 
Bulgaristan’da sosyalist rejim 1944’te kurulmaya başlandığından itibaren toplama 

kampları ağı da kurulmuştur. Belene Adası’nda Belene Toplama Kampı ilk kez 1949’da 

açılmıştır. Kamp, rejim muhalifleri, kooperatifleştirmeye karşı gelenler ve rejim muhalifi 

olabileceği düşünülenlerin gönderildiği kamplardan birisi olmuş, 1959’da kapatılmıştır. 

Bulgaristan’da toplama kampları ağı da Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi Stalin’in 

ölümünden sonra yavaş yavaş kapanmaya başlanmış ve kamp koşulları da 

iyileştirilmeye başlanmıştır.  

 

Kısaca, 1949-59 dönemindeki Belene Toplama Kampı, ülke çapındaki kolektifleştirme 

ve sosyalistleştirme uygulamalarında bir işleve sahipti ve söz konusu uygulamalara 

muhalif olanların gönderildiği kamplardan birisi olmuştur.  

 

1985-1986 Döneminde Belene Toplama Kampı 
Nazi toplama kampları, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kapatılmıştır, Sovyet toplama 

kampları ve bu kampların açılma ve kapanma neden ve biçimlerine yakından bağlı 

olan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde toplama kampları Stalin’in ölümünden sonra 

kapatılmaya başlanmıştır. Ancak Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1985 yılında daha 

önceki kamplara benzer olmayan bir nedenle (kültür-kırımı sonucunda) Belene 

Toplama Kampı yeniden açılmıştır. 1985’te açılan Belene Toplama Kampı, 1949’da 

açılan Belene Toplama Kampı’yla aynı bina değildir. Ancak 1985’teki kampın 

çevrelendiği tel örgünün içinde, ilk dönemdeki Belene Toplama Kampı binası 

bulunmaktadır. Todorov’un (1995: 126) da belirttiği gibi 1980’lerde Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde toplama kampları hala vardı ve Türk azınlığın üyeleri oraya 

gönderiliyordu.  

 

Bu çalışma kapsamında oluşturulan sözlü tarih anlatılarından elde edilen bulgulara 

göre Belene Toplama Kampı 1985’in Nisan sonunda yeniden açılıp 1986’nın Aralık 

ortasında kapatılmıştır. Kısaca, 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı, ülke 

çapında ulusal Türk nüfus üzerinde siyasi otoritenin “Yeniden Doğuş Süreci” adını 

verdiği kültür-kırımı uygulamalarına etkin direnç gösteren ya da potansiyel direnç 

gösterebileceği düşünülen ulusal Türk azınlığın mensuplarının gönderildiği bir kamptır.  
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3. BÖLÜM 
BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ’NDE 

SİYASİ OTORİTE ile ULUSAL TÜRK AZINLIĞI ARASINDA 

GÜÇ İLİŞKİLERİ∗∗∗∗ 

 
3.1. BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ve ULUSAL TÜRK AZINLIĞIN 
TARİHSEL GEÇMİŞİ, NÜFUS YAPISI ve COĞRAFİ KONUMU  
 

• Tarihsel Geçmiş  
Bugünkü Bulgaristan toprakları; 14. yüzyıldan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar 

yaklaşık olarak 500 yıl Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olarak Türklerin yönetimi 

altındaydı. Bulgaristan, Rusya’nın yardımıyla 1878’de Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

yarı-özerklik ve 1908’de de tam bağımsızlık elde etmiştir. Bulgaristan, 1940’ta Nazi 

Almanya’sının müttefiki olarak İkinci Dünya Savaşı’na katıldı. Bulgaristan Rusya’ya 

savaş ilan etmemesine rağmen, Alman ordusu batıya doğru geri çekildiğinde 1944’te 

Sovyet birlikleri tarafından işgal edildi. 1944’ten itibaren iki yıl içerisinde Sovyet-

yönelimli bir hükümet kuruldu ve Bulgaristan, 1946’ta Sovyet etkisi sahasına geçti. 

1944-1948 yılları arasında Sovyet politik, askeri ve ekonomik kontrol gücünün 

Arnavutluk, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, Doğu 

Almanya ve Bulgaristan’a yayılması sonucunda söz konusu devletler Doğu 

Avrupa’daki Sovyet uydu devletleri haline geldiler (Alexander, 1966: 305, 340).  

 

Znepolski’nin (2008: 60-61) belirttiği gibi Bulgaristan’da sosyalist yönetimin kurucusu 

ve ilk başbakanı Georgi Dimitrov “Sovyetler birliği ile dostluk; bizim için bir canlının 

güneşe ve oksijene olan ihtiyacı kadar zorunludur” demiştir. Bu bağlamda Dimo Diçev 

de “Biz Sovyetler Birliği’yle birlikteyiz. Sovyetler Birliği olmaksızın hiçbir sosyalizm var 

olamaz” diye belirterek Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin Sovyetler Birliği’ne olan 

yakınlığı ve bağlılığını ifadelendirmişlerdir.   

 

                                                 
∗ Bu bölümün “3.1. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve Ulusal Türk Azınlığın Tarihsel Geçmişi, Nüfus 
Yapısı ve Coğrafi Konumu” adlı ilk kısmı, yazılı literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu ilk kısım 
dışındaki kısımlar, bu çalışma kapsamında görüşülen 20 tanık-katılımcının sözlü tarih anlatılarından elde 
edilen verilere dayanılarak oluşturulmuştur. Ancak sf. 60’ta yazılı literatüre 2 atıfta bulunulmuştur: 
Bulgaristan Türklerinden Eminov (1997) ve Yenisoy’un (2007) birer çalışmasına birer atıf yapıldı. 
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İvanova’nın (2009) da ifade ettiği gibi Sovyet uydu devleti olarak Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde Todor Jivkov, Sovyet Blokunda en uzun süreli otoriter yönetici olmuş 

ve 33 yıllık devlet yönetiminde Jivkov, Bulgaristan’ı Sovyetler Birliği’ne en 

uysal/bağlı/itaatkar müttefik haline getirmiştir.  

 
Harita 3. Soğuk Savaş Dönemi Siyasi Haritası (Soğuk Savaş Dönemi Siyasi Haritası 1945-90, 
y.k.) 

 

Bulgaristan’daki Türklerin durumu ve toplumsal konumları, Bulgaristan’ın tarihsel 

dönemlerine göre belli ve belirgin ölçülerde farklılık göstermektedir: 

1. Bulgaristan Prensliği (1878-1908): Rusya’nın yardımıyla Bulgaristan, 1877-

1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Türklerin yenilgiye uğraması sonucunda 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan yarı özerklik almıştır.  

2. Bulgaristan Krallığı (1908-1944): Rusya’nın yardımıyla Bulgaristan, Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan bağımsız olmuştur. Bu dönemle birlikte Bulgaristan’daki 

Türkler hukuki açıdan azınlık konumuna geçmişlerdir. Böylece Türkler, 

Bulgaristan coğrafyasındaki toplumsal-kültürel yapıda etkileyen başat kültür 

konumundan etkilenen bağımlı kültür konumuna düşmüşlerdir. 
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3. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti (1944-1989): Bu dönemin ulusal Türk azınlığı 

açısından en belirgin özelliği, siyasi otoritenin asimilasyoncu, kültür-kırımcı ve 

dışlamacı politikalarıdır. Avrupa tarihinde bilinen en hızlı asimilasyon ve kültür-

kırımı süreci, sosyalist rejim döneminde Bulgaristan coğrafyasında ulusal Türk 

azınlık nüfusu üzerinde gerçekleştirilmiştir (Dimitrov, 2000: 2). Bulgaristan’da 

toplama kampları ağı da bu sosyalist rejim döneminde kurulmuştur. Sadece 

Türklerin kapatıldığı 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı da bu 

dönemdeki süreçlerin ürünüdür. Sosyalist rejim döneminde Bulgaristan’daki 

ulusal Türk azınlığın mensuplarından binlercesi belli aralıklarla asimilasyon ve 

kültür-kırımı kapsamından çıkartılarak siyasi otorite tarafından sınır-dışına 

sürülmüştür. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nden ulusal Türk azınlığın sınır-

dışına sürüldüğü aşağıdaki üç büyük sürgün yaşanmıştır:    

• 1950-1951 sınır-dışı sürgünü: 1950 yılında Todor Jivkov, 

Bulgaristan’dan 250.000 Türkü Türkiye’den kabul etmesini istemiştir.  

1950-51 arasında Türkiye Bulgaristan’dan sınır-dışı edilen 150.000 

Türkü kabul etmiştir. Bu sürgünün nedeni, Türkiye’nin Kore Savaşı’na 

katılmasına Rusya’dan Türkiye’ye yanıt olarak bilinmektedir. 

• 1969-1978 sınır-dışı sürgünü: Bulgar siyasi otoritesinin “Yakın 

Akraba Göçü” adını verdiği bu sınır-dışı sürgününde yaklaşık 130 000 

Türk Bulgaristan’dan Türkiye’ye sürülmüştür. Bu dönemde Bulgaristan 

Halk Cumhuriyeti’nde 1970’lerde Pomaklar üzerinde başlatılan “ad-

kırımı” ve ayrımcılık uygulamalarının Türkler üzerinde yarattığı endişe 

de Türkiye’ye gelme isteğini ve Türkiyecilik duygu ve tepkisini 

güçlendirmiştir.  

• 1989 sınır-dışı sürgünü: Yaklaşık 350.000 Türk, Türkiye’ye sınır-dışı 

edilmiştir. Bu sayı, II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen en büyük 

kitlesel sınır-dışına sürgün etme özelliğini taşımaktadır. Bulgaristan’daki 

ulusal Türk azınlık mensuplarının Türkiye’ye yerleşmeyi “istemelerinin” 

ve Türkiyecilik duygu ve tepkilerinin en büyük nedeni Bulgaristan’da 

siyasi otorite tarafından kendilerine uygulanan asimilasyon, kültür-kırımı 

ve ayrımcılık uygulamaları olmuştur. 1989 sınır-dışı sürgünü, siyasi 

otorite tarafından “Büyük Seyahat/Yolculuk” (Golyamata Ekskurziya) 

olarak adlandırılmıştır.    
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4. Bulgaristan Cumhuriyeti (1989 ve sonrası): Doğu Avrupa ve SSCB’de sosyalist 

yönetimin çökmesi ile başlayan demokrasi dönemidir. Bu dönemde ulusal Türk 

azınlığı önceki dönemlere göre “görünürde/yüzeyde” siyasi ve kültürel haklarını 

belli ölçüde geri almıştır. Bugün Bulgaristan’ın Türk vatandaşları; Bulgaristan 

anayasasına göre “ana dili Bulgarca olmayan vatandaşlar” olarak 

tanımlanmaktadır. Modern devletler içindeki azınlıklarla ilgili tanımına göre ise, 

bugün Bulgaristan’daki Türkler, ulusal azınlık konumundadırlar.  

Bulgaristan’da asimilasyon ve kültür-kırımı uygulamalarının en yoğun olduğu alanın, 

kültürün temel unsurlarından biri olan dil olduğu söylenebilir. Bu açıdan, okullarda 

eğitim gördükleri diller açısından Bulgaristan’daki Türklerin tarihsel geçmişleri 

incelendiğinde, Eminov’un (1997) da belirttiği gibi aşağıdaki üç dönemi ayırt etmek 

mümkündür:  

1. Çok dilli dönem: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonraki yarı 

özerkliğin ardından 1908’de Bulgaristan Krallığı kuruldu. Bulgaristan Krallığı 

döneminde, Bulgaristan’da eğitim sistemi Osmanlı döneminden miras kalmış 

millet sistemine benzer biçimde devam etmiştir. Böylece, Bulgaristan sınırları 

içerisinde her azınlık grup, kendi üyelerinin eğitiminden sorumluydu. Dolayısıyla 

bu dönemde Türkler, Türkçe eğitim veren okullara sahiptiler. Donanımlı Türk 

öğretmenlerin azlığı, Türk öğretmenlerin maaşlarının düşük olması ve diğer 

kaynakların genel eksikliği Türk okullarındaki eğitimin niteliğinin zayıf olmasını 

getirdi. Bununla birlikte, 1878’den sonra çeşitli Bulgar hükümetleri; Osmanlı 

döneminden miras kalmış eğitim sisteminde değişiklikler için reformlara 

yönelmiştir. Bu reformlar, özellikle okul çağındaki çocuklar için ve Bulgar 

olmayan okullarda Bulgarca’yı zorunlu olarak öğretmek içindir. 

2. Çift dilli dönem: Bu dönemde, azınlıklar devletin resmi dilini öğrenmeye 

yönlendirilirler. 1885’te Türk okullarına zorunlu Bulgarca öğrenme dersi 

konuldu. 1909’da Bulgar tarihi ve coğrafyası dersi de zorunlu dersler arasına 

katıldı. Sonrasında, Türk okullarının sayısı dereceli olarak azaltıldı. 1923’te 

1.300; 1928’de 920; 1936’da 605 ve 1944’te de sadece 367 özel Türk okulu 

kalmıştır.   

3. Tek dilli dönem: Jivkov’un siyasi otoritenin başına gelmesinden iki yıl sonra 

1958’de Türklere yönelik politika yenilendi, Türk öğrencilere “yabancı dil olarak 

tek ders Türkçe” verildi ve 1970’te yabancı dil olarak tek ders Türkçe de 

okullardan tamamen kaldırıldı.   
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Kurubaş’ın (2006: 70-71) belirttiği gibi, Soğuk Savaş sonrasında azınlıklarla ilgili olarak 

ulus-devletlerin uygulamalarında değişiklikler olmuştur. Ancak;  
“yine değişmeyen devlet egemenliği, toprak bütünlüğü, içişlerine karışmama gibi 
devletçi ilkeler oldu ve devlet hakları azınlık haklarının üstünde yer aldı. Buna 
karşın, artık aralarındaki uçurum o kadar derin değildi. Azınlıkların bu dönemde 
devlet karşısında ciddi kazanımları oldu. Özellikle önceki dönemle kıyaslandığında 
yeni azınlık rejiminin iki açıdan farklılaştığı söylenebilir: 

• İlkin, azınlık sorunları doğrudan uluslar arası toplumun meşru konularından 
biri haline geldi. Bir önceki dönemde bu olmamıştı. 
• İkincisi, yeni azınlık rejimi MC [Milletler Cemiyeti] döneminden farklı olarak 
artık sadece Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan ülkelerine dayatılan bir sistem 
öngörmüyor, AK [Avrupa Komisyonu] ve AGİT’e [Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansı Teşkilatı] üye tüm ülkelere uygulanabilir nitelik taşıyordu. … Yine 
MC döneminden farklı olarak bu dönemde azınlıklar ‘devlet kurma’ bağlamında 
değil, ‘devletin demokratikleştirilmesi’ bağlamında gündeme gelmiştir. 

… 
Günümüzde azınlıkların korunabilmesi için gerekli düzenlemelerle uğraşan ve 
esasen İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki tarihsel süreçte de yer alan üç örgüt 
bulunmaktadır. Bunlar BM [Birleşmiş Milletler], AGİK/AGİT [Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konferansı Teşkilatı] ve AK’dir [Avrupa Konseyi]. … Ayrıca yine Avrupa’da 
azınlıklar konusunda önemli çalışmalar yürüten birçok hükümet dışı kuruluşun da 
bulunduğunu belirtmek gerekir.”  

 
Günümüzde Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Bulgaristan’da, 

Türkiye’de ya da diğer bölgelerde ikamet eden Türkler, bugünkü uluslar arası 

toplumda meşru kabul edilen taleplerden biri olarak uzun bir geçmişten bu yana 

Bulgaristan’ın demokratikleşmesi ve ayrımcılığın kaldırılması bağlamında 

taleplerde bulunmaktadırlar.    

 

• Nüfus Yapısı ve Coğrafi Konum 
Bugünkü Bulgaristan coğrafyasında yaklaşık son 130 yıldır asimilasyon, kültür-kırımı 

ve dışlama (ayrımcılık ve sınır-dışına sürülme) süreçleri içerisinden geçen Bulgaristan 

vatandaşı Türkler; Bulgaristan, Balkanlar ve Doğu Avrupa’da bir milyon civarındaki 

nüfusları ile en büyük ulusal azınlığı oluşturmaktadırlar. 2001 resmi rakamlarına göre 

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Türklerin sayısı 746.664’tür.  

 

Aşağıda üç tablo halinde Bulgaristan’da 1 Mart 2001 Nüfus Sayımına göre, 

Bulgaristan’daki nüfusun; 

1. Bölgeler ve etnik gruplara göre dağılım sonuçları; 

2. Bölgeler ve anadile göre dağılım sonuçları; 

3. Bölgeler ve inançlara göre dağılım sonuçları 

üç tablo halinde verilmektedir (Natsionalen Statistiçeski İnstitut, 2001).  
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Tablo 1. Bulgaristan’da Bölgeler ve Etnik Gruplara Göre Nüfus Dağılımı (Natsionalen 
Statistiçeski İnstitut, 2001)  

Etnik Grup 

Bölge    Gen
el Bulg

ar 
Tü
rk 

Rome
n 

(Çinge
ne) 

Rus Erm
eni Vlah Mak

edon
Yun
an 

Ukra
ynalı

Ya
hud

i 
Rum

en 
Diğ
er 

Belirt
mek 
İsteme

yen 

İşare
tli 

Deği
l 

Bulgaris
tan 

7 
928 
901 

6 
655 
210 

746 
664 

370 
908 

15 
595 

10 
832 

10 
566 5 071 3 408 2 489 1 

363 
1 
088 

18 
792 62 108 24 

807 

Blagoev
grad 

341 
173 

286 
491 

31 
857 12 405 476 32 7 3 117 86 78 8 45 1 

670 4 242 659 

Burgaz 423 
547 

338 
625 

58 
636 19 439 1 

107 904 623 37 125 185 30 52 665 1 919 1 
200 

Varna 462 
013 

393 
884 

37 
502 15 462 1 

358 2 240 3 620 147 223 208 67 440 1 
563 3 830 1 

469 
Veliko 
Tırnovo 

293 
172 

259 
099 

22 
562 6 064 539 35 1 066 68 23 113 1 60 590 2 014 938 

Vidin 130 
074 

118 
543 139 9 786 189 29 155 8 9 40 4 16 78 553 525 

Vratsa 243 
036 

223 
692 

2 
000 14 899 333 23 34 3 24 55 3 6 127 984 853 

Gabrovo 144 
125 

131 
494 

9 
109 1 611 310 25 383 23 47 45 1 4 101 615 357 

Dobriç 215 
217 

164 
204 

28 
231 18 649 430 127 77 10 38 74 2 38 792 1 854 691 

Kırcali 164 
019 

55 
939 

101 
116 1 264 234 41 - 7 21 20 1 1 60 4 565 750 

Kyusten
dil 

162 
534 

152 
644 146 8 294 160 11 5 21 36 34 29 4 116 508 526 

Loveç 169 
951 

152 
194 

8 
476 6 316 269 12 458 7 21 29 1 3 91 1 522 552 

Montana 182 
258 

157 
507 235 22 784 272 19 19 16 24 46 3 - 250 322 761 

Pazarcık 310 
723 

261 
260 

20 
448 23 970 588 175 109 52 74 61 8 34 360 2 978 606 

Pernik 149 
832 

145 
642 108 3 035 224 14 5 6 22 44 1 - 59 270 402 

Plevne 311 
985 

280 
475 

16 
931 9 777 692 56 252 141 130 72 32 14 313 2 135 965 

Plovdiv 715 
816 

621 
338 

52 
499 30 196 1 

151 3 140 214 299 766 197 161 9 1 
337 2 869 1 

640 

Razgrad 152 
417 

67 
069 

71 
963 8 733 223 19 940 18 14 23 8 118 81 2 739 469 

Ruse 
(Rusçuk
) 

266 
157 

213 
408 

37 
050 9 703 542 886 625 6 30 93 29 27 838 2 071 849 

Silistre 142 84 48 6 478 442 82 457 6 18 32 4 19 401 656 466 
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000 178 761 

Sliven 218 
474 

163 
188 

22 
971 26 777 476 223 14 14 138 35 4 7 2 

282 1 597 748 

Smolyan 140 
066 

122 
806 

6 
212 686 111 42 - - 13 27 1 1 55 9 696 416 

Sofya 
(başkent
) 

1 
170 
842 

1 
124 
240 

6 
036 17 885 3 

127 1 672 195 858 1 157 571 892 93 5 
087 4 645 4 

384 

Sofya 273 
240 

253 
536 654 16 748 301 20 26 11 18 59 3 20 363 661 820 

Stara 
Zagora 
(Eski 
Zağre) 

370 
615 

319 
379 

18 
529 26 804 751 153 21 112 190 109 15 3 1 

046 2 308 1 
195 

Tırgoviş
te 

137 
689 

76 
294 

49 
495 9 868 139 10 78 5 19 21 1 - 51 1 259 449 

Haskovo 277 
478 

224 
757 

31 
266 17 089 476 338 21 20 78 51 17 12 130 2 302 921 

Şumen 204 
378 

123 
084 

59 
551 16 457 384 357 1 137 53 37 95 21 58 202 2 350 592 

Yambol 156 
070 

140 
240 

4 
181 9 729 291 147 25 6 27 72 16 4 84 644 604 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi; Bulgaristan’da en yoğun Türk nüfusun yaşadığı iki bölge 

Bulgaristan’ın güney-doğusunda yer alan Kırcali ve kuzey-doğusunda yer alan 

Razgrad’dır. Kırcali nüfusunun üçte ikisini Türkler oluştururken, Razgrad nüfusunun 

yarısını Türkler oluşturmaktadır. Silistre ve Tırgovişte’nin nüfuslarının ise üçte birinden 

fazlasının Türklerden oluştuğu görülmektedir. 

 
Tablo 2. Bulgaristan’da Bölgeler ve Anadile Göre Nüfus Dağılımı (Natsionalen Statistiçeski 
İnstitut, 2001) 

Anadili 
Bölge Genel 

Bulgarca Türkçe Romca 
(Çingenece) Diğer 

Belirtmek 
İstemeyen

İşaretli 
Değil 

 Bulgaristan 7 928 901 6 697 158 762 516 327 882 71 084 45 454 24 807 
 Blagoevgrad 341 173 306 118 19 819 9 232 2 921 2 424 659 
 Burgaz 423 547 337 150 63 025 16 483 4 004 1 685 1 200 
 Varna 462 013 392 053 41 229 13 079 10 956 3 227 1 469 
 Veliko Tırnovo 293 172 258 445 23 738 5 816 2 489 1 746 938 
 Vidin  130 074 118 412 138 9 363 1 114 522 525 
 Vratsa 243 036 230 261 553 9 981 680 708 853 
 Gabrovo 144 125 131 399 9 156 1 572 1 058 583 357 
 Dobriç 215 217 163 433 33 642 13 860 1 846 1 745 691 
 Kırcali 164 019 57 046 101 548 1 171 402 3 102 750 
 Kyustendil 162 534 153 242 117 7 929 403 317 526 
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 Loveç 169 951 154 157 6 994 6 033 1 123 1 092 552 
 Montana 182 258 160 494 220 19 849 645 289 761 
 Pazardjik 310 723 260 817 21 902 24 204 1 478 1 716 606 
 Pernik 149 832 147 117 106 1 542 443 222 402 
 Plevne 311 985 283 626 14 947 8 861 1 686 1 900 965 
 Plovdiv 715 816 620 014 56 696 27 737 7 274 2 455 1 640 
 Razgrad 152 417 67 078 75 585 5 277 1 770 2 238 469 
 Ruse (Rusçuk) 266 157 213 869 37 206 9 591 3 089 1 553 849 
 Silistre 142 000 84 134 51 616 3 810 1 498 476 466 
 Sliven  218 474 164 776 23 606 24 453 3 416 1 475 748 
 Smolyan 140 066 129 181 5 782 532 266 3 889 416 
 Sofya (başkent) 1 170 842 1 124 932 6 263 16 931 14 419 3 913 4 384 
 Sofya  273 240 255 214 587 15 144 858 617 820 
 Stara Zagora  
(Eski Zağre) 370 615 319 846 18 924 26 178 2 433 2 039 1 195 

 Tırgovişte 137 689 76 652 50 753 8 428 327 1 080 449 
 Haskovo 277 478 224 741 31 560 17 133 1 238 1 885 921 
 Şumen 204 378 123 063 62 420 13 778 2 525 2 000 592 
 Yambol 156 070 139 888 4 384 9 915 723 556 604 
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi; Bulgaristan’da anadili olarak Türkçe’nin en yoğun 

dağılımının olduğu ilk dört bölge: Kırcali, Razgrad, Silistre ve Tırgovişte’dir.  

 
Tablo 3. Bulgaristan’da Bölgeler ve İnanca Göre Nüfus Dağılımı (Natsionalen Statistiçeski 
İnstitut, 2001) 

İnanç 
Bölge Genel Doğu 

Ortodoks Katolik Protestan Müslüman Diğer 
Belirtmek 
İstemeyen

İşaretli 
Değil 

 Bulgaristan 7 928 901 6 552 751 43 811 42 308 966 978 14 937 283 309 24 807
 Blagoevgrad 341 173 268 968 277 1 546 62 431 274 7 018 659 
 Burgaz 423 547 339 653 452 2 339 64 568 737 14 598 1 200 
 Varna 462 013 394 357 749 1 395 45 672 1 827 16 544 1 469 
 Veliko Tırnovo 293 172 254 914 3 111 417 26 085 203 7 504 938 
 Vidin 130 074 125 063 143 397 139 77 3 730 525 
 Vratsa 243 036 229 452 1 116 394 4 223 142 6 856 853 
 Gabrovo 144 125 131 325 432 270 8 860 177 2 704 357 
 Dobriç 215 217 163 091 322 241 44 277 144 6 451 691 
 Kırcali 164 019 35 265 197 89 114 217 71 13 430 750 
 Kyustendil 162 534 154 637 76 928 231 487 5 649 526 
 Loveç 169 951 146 778 366 879 10 501 136 10 739 552 
 Montana 182 258 168 171 121 3 680 283 103 9 139 761 
 Pazarcık 310 723 250 556 260 2 913 46 338 536 9 514 606 
 Pernik 149 832 146 141 92 356 178 94 2 569 402 
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 Pleven 311 985 275 112 7 065 548 15 681 336 12 278 965 
 Plovdiv 715 816 608 226 23 122 3 913 62 595 2 772 13 548 1 640 
 Razgrad 152 417 65 480 207 228 81 835 97 4 101 469 
 Ruse (Rusçuk) 266 157 215 434 567 482 41 997 747 6 081 849 
 Silistre 142 000 83 969 196 303 54 174 87 2 805 466 
 Sliven  218 474 178 721 251 5 071 21 668 309 11 706 748 
 Smolyan  140 066 41 599 100 93 58 758 97 39 003 416 
 Sofya (başkent) 1 170 842 1 122 944 2 574 3 269 8 614 3 383 25 674 4 384 
 Sofya 273 240 261 996 186 2 320 3 368 207 4 343 820 
 Stara Zagora 
(Eski Zağre) 370 615 329 628 522 4 094 21 423 363 13 390 1 195 

 Tırgovişte 137 689 75 236 271 84 58 838 78 2 733 449 
 Haskovo 277 478 227 593 426 1 846 33 780 912 12 000 921 
 Şumen 204 378 120 787 386 1 472 72 544 229 8 368 592 
 Yambol 156 070 137 655 224 2 741 3 700 312 10 834 604 
 

Tablo 3’te görüldüğü gibi; Bulgaristan’da etnik köken olarak Türklerin ve anadili olarak 

Türkçe’nin en yoğun dağılımının olduğu ilk iki bölge olan Kırcali ve Razgrad’da en 

yaygın inancın Müslümanlık olduğu görülmektedir.   

 

Bulgaristan’da sosyalist rejim döneminde ulusal Türk azınlığın mensuplarının büyük bir 

kesimi kırsal alanlarda ikamet etmekteydi ve Bulgaristan’ın ağır işlerine (tarım, sanayi, 

işçilik vs.) dayalı ekonomisi Türklerin, Çingenelerin ve Pomakların emeği üzerine 

dayanmaktaydı. Ayrıca sosyalist rejim döneminde ulusal Türk azınlığın mensuplarının 

büyük bir kesimi grup içi evlilikler yapmaktaydı.  

 

1989’da sosyalist rejimin yıkılışından sonra Bulgaristan’ın kırsal alanlarında yaşayan 

Türkler’in genç kesimi giderek kentlerde çalışmaya ve ikamet etmeye başlamışlardır. 

Ayrıca sosyalist rejim dönemine göre ulusal Türk azınlığın mensuplarının grup dışı 

(Bulgar, Pomak vd.) evlilikler de yapmaya başladığı görülmüştür.  

 

3.2. KOMÜNİSTLEŞTİRMEKTEN BULGARLAŞTIRMAYA  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan’da 

1944’te sosyalist rejimin kurulmasından itibaren ilk aşamada Lenin’in ”yeni sistemi 

[yeni sosyalist sistemi] her millete kendi dilinde anlatmak gerekir” ilkesinden hareketle 

ulusal Türk azınlığın kendi ana dilinde eğitim almasına izin verilmiştir; Nazım Hikmet, 

Sabahattin Ali gibi Türkiyeli sosyalist yazarların da Türkçe kitapları okutulmuş ve Türk 

köylerinin kütüphanelerinde yer almasına izin verilmiştir. Ancak ilk aşama geçtikten 
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sonra, yani sosyalist sistem ulusal Türk azınlığa kendi ana dilinde anlatıldıktan sonra; 

ana dil olan Türkçe’nin kullanımı ve işlevi dereceli olarak azaltılmış, Türkçe radyo ve 

televizyon programları kapatılmış ve kütüphanelerden Türkiyeli sosyalist yazarların 

kitapları çıkartılmış ve yok edilmiştir. Türkiyeli sosyalist yazarların kitaplarının Bulgarca 

çevirilerinin dahi okunması yasaklanmış ve kütüphanelerden yok edilmiştir. Dolayısıyla 

Bulgar Komünist Partisi; ulusal Türk azınlığını sosyalistleştirme sürecini Bulgarlaştırma 

ile birlikte yürütmüş, 1970’lere gelindiğinde asimilasyonun doruğuna ulaşılmış ve 

1980’ler ile birlikte de Bulgar siyasi otoritesinin “Yeniden Doğuş Süreci” adını verdiği 

kültür-kırımı sürecinin teorik temelleri atılmış ve 1984’te de uygulanmaya başlanmıştır. 

Bulgar Komünist Partisi’nin ulusal Türk azınlığı, sosyalist rejim dönemi boyunca belli 

aralıklarla Türkiye’ye sınır-dışına sürmesi ise sosyalist rejimlerin sosyalist olmayan 

rejimlere karşı uyguladığı bir baskı stratejisidir.  

 

Tanık-katılımcı Ali Çöl (Ali Halil Çol), Bulgar Komünist Partisi’ne üye olanların işe 

girerken üye olmayanlara göre daha avantajlı konumda olduğunu, ancak kendisinin 

Parti’ye üye olmadığını ve bunun da dezavantajlarını gördüğünü anlatmıştır: 
"Mesela komünist denmek şu… zaten bu Parti’yi şeyler çıkarıyor, Rusya çıkıyor. Eğer o 
Parti’ye üye olursan, mesela bir işe giriliyor … mesela sen Komünist Partisi’ne üyesin, 
ben değil; sen önceliklisin. Benim tahsilim belki lise, seninkisi ortaokul ama sen 
girebilirsin ben giremem, çünkü sen Komünist Partisi’ndensin. İşte bunlar vardı 
Bulgaristan’da. Hatta benim bile kendim Partili olmadığımdan, bana çok sebepten engel 
oldular. Komünist Partisi’ne üye yapmak istediler, olmadım, olamam. … Arasıra bana 
hep teklif geliyordu Komünist Parti Sekreterlerinden, hatta beni Belene’ye götürmeden 
önce de teklif geldi, kabul etmedim. … Sen Komüniste üye olmazsan, senin hakkın 
küçümseniyor, e ama sen de bu ülkenin [Bulgaristan’ın] vatandaşısın." 

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığı “komünistleştirme ve 

Bulgarlaştırma” uygulamalarını, tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet) 

aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  
"Bunlar [komünistleştirme ve Bulgarlaştırma] arasındaki alaka sonradan ortaya çıktı. İlk 
aşamada böyle bir alaka olmadığı söylendi ve anlatıldı; ve birçok Türk de buna 
inandırıldı, ikna oldu. Çünkü sosyalist düşünce, komünizm gelme vaadiyle insanların 
hayatının daha iyi, yaşamlarının daha iyi olacağı düşüncesi yayıldı ve ikna edildi. 
Çünkü öyle bir sistemde her azınlık kendi dilini, kendi kültürünü kullanabilme imkanı 
olduğu söylenmişti. Nitekim de belirli bir aşamaya gelinceye kadar öyleydi, çok fazla 
kişilerin diline, dinine dokunulmadı. Ama daha sonra bunun perde arkasının da olduğu 
ortaya çıktı. Yani ikisi de sonuçta paralel yürütüldü. Çok ayrı kavramlar olmalarına 
rağmen, Bulgarlaştırma da komünist dönemin son yıllarına doğru yoğunluk kazandı, 
belki de o ideolojinin içine gizlendi Bulgarlaştırma olayı.”  
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Tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet) Bulgaristan’da sosyalist rejim 

dönemde “Türkü koruyacak olan zırhın Ben Komünistim değil de, daha çok Ben 

Bulgarım” demek olduğunu belirtmiştir: 
“Ben size demin demiştim, komünizm, momünizm diye bir şey kalmadı, öyle bir şey 
yook, ben iyi komünistim, ben Partiye hizmet, öyle bir şey yoook, ya Bulgar’sın, ya 
yoksun, bu kadar. … Şöyle bir dönem de vardı Bulgaristan’da artık Komunist Parti’ye 
bağlılık da ya da çok yakın olmak da iş yapmaz oldu, yani hele hele 78’den sonra, yani 
ben bir kere Komunist değilim beş kere Komunistim demek çok fazla şey ifade etmez 
oldu. O zaman diyceksin, nedir o çok fazla şey ifade eden? ‘Bulgar’ım ben’, hatta ‘ben 
komunistim’ deyince bir ara alay konusu oldu, alkışlıyorlardı gülüyorlardı ‘haaa yaşasın 
Komunist Parti’ diye. Yani Komunizm diye bir şey kalmadı, seni zırh içine büründürecek 
olan şey, yani koruma altına alacak olan şey ‘Ben Bulgarım’. … Bulgaristan’da 
Bulgarlar öyle bir ortam yarattı ki sen komünizmi benimsemen için, gerçekten 
benimsedinse Bulgarlığı da benimsiyceksin. Sanırsın komünizm, Bulgarın tekelinde, 
yani sen Bulgarlığı benimsemedinse, kendini Bulgar hissetmiyorsan, onlar gibi konuşup 
onlar gibi yaşam biçimini kabul etmedinse istersen Marksizm'in ve Leninizm'in 
kitaplarını ezber bil, beş para etmez, böyle şey sergilediler, tavır. Son zamanlarda mı, 
hayır; ve bütün tahsil yaptığım yıllarda ben bunu gözlemledim, bu adamlar böyle.”  

 

Tanık-katılımcı Eşref Kahraman (Eşref Faik Aliosman) başlangıçta Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde Türklerin, sosyalist sisteme olumlu yaklaştıklarını, ancak bu sistemin 

kendilerine yönelik büyük zararlarını yaşamaya başlayınca başlangıçtaki yaklaşımlarını 

değiştirdiklerini belirtmiştir:  
"Sosyalizm geldiği zaman bazı milliyetçi, ırkçı kişiler tarafından, o zamanın Başbakanı 
Georgi Dimitrov, ona bahaneler götürüldü, işte biz bu azınlıkları temizleyelim diye. O da 
dedi ki ‘işte biz bu azınlıkları temizlersek Bulgaristan'da kara işleri kimler yapacak, biz 
bu insanları aramıza alacaz, bunları sosyalist partilere üye yapacaz, işte bunların 
bazılarına eğitim verecez, işte öğretmen doktor gibi, hep beraber kardeşçe yaşıycaz’. 
Bu Georgi Dimitrov'un görüşüydü. İlk komünist sistem geldiği zaman. Ama daha sonra 
aralarındaki bazı ırkçılar bizi aralarında görmek istemediler, o sosyalizm denen o rejimi 
bize benimsetmediler yani, ortak yaşama şeyine gitmediler. … Bizim ilk başlarda 
sosyalizme karşı bakışımız gayet iyiydi, herhangi bir tereddütümüz ve nefretimiz yoktu. 
Ama biz onların o kadar art niyetli olduğunu bilemiyorduk. İşte daha sonra 1970'li 
yıllarda işte Pamakları [Pomaklar] başladıkları asimilasyon politikası, daha sonra 
Türklere. Gösterdiler kendilerini art niyetli olduklarını. Bu sebepten dolayı orda yaşayan 
Türkler nefret ettiler bu sosyalizm denen sistemden. Aslında gerçek sosyalizm sistemi 
iyi bir şeydir, ama bunu doğru yönetebilmek çok önemlidir, şimdi bu Komunizma ile ilgili 
bunu ilk düşünen Marx, Engels biliyorsun, işte o zaman ilk yazmış olduğu kitapta 
1823'lerdeydi galiba, diyor ki dünyada komunizma hiç bir zaman gerçekleşemeyecek, 
kendisi yazıyor ama inanmıyor, yeter ki doğru dürüst bir kapitalizm gelsin diyor. Taa o 
zaman ise kapitalizm yok, yeter ki doğru dürüst bir kapitalizm gelsin diyor, arkasından 
da bu kapitalizmden sonra bazı ülkelerde sosyalizm gelcek diyor. Şimdi sosyalizm 
Doğu Bloku ülkelerinde sosyalist denen bu ülkelerde, … bunlar sosyalist nasıl oldular 
Soğuk Savaş döneminde baskıyla oldular, gittiler bu ülkeleri işgal ettiler, Bulgaristan, 
Polonya, Çek Cumhuriyeti, işte Doğu Almanyası filan orda, bu çeşit sosyalizme geçti 
bunlar. Ama bu gerçek bir sosyalizm değildi. Şimdi o Bulgaristan mesela sosyalist bir 
ülke, Bulgarların kendileri de inanmıyorlardı yani böyle bir eşitlik olacağına. Yoktu zaten 
ki. Sosyalizm ne demekti eşitlik işte, kadın-erkek eşitliği, çalışmalarda işte, eğitimlerde 
işte insanlarda ırkçı ayrımlar olmayacak, sosyalizm budur, fukara olmıycak, zenginle 
fakir eşit olcak. Öyle bir şey görünmedi ki, hiç bir şeyi görünmedi, o nedenle sosyalizm 
bir Dikta Rejimi, 1956'dan sonra Nisan Plenumundan sonra, Devriminden sonra işte 
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Dikta Rejimi devam etti. … Bir sözle 56'dan sonraki sistem Bulgaristan'da sosyalist bir 
sistem değildi yani, hatta bundan Bulgarlar da nefret ediyorlardı."  

 

3.3. ASİMİLASYON SÜRECİ (1944-84) 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde 1944-1984 yılları arasında ulusal Türk azınlık üzerinde kapsamlı bir 

asimilasyon süreci gerçekleştirilmiştir. 1944’ten itibaren başlayan, 1960’lar ile birlikte 

yoğunlaşan ve belirginleşen, 1970’lerde doruğa ulaşan asimilasyonun en belirgin 

olarak gerçekleştiği alanlar; eğitim, dil, din, adlar, meslek ve askerlik olmuştur.  

 

Konuyla ilgili olarak 1946 doğumlu tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu (Mustafa Nuri 

Huseyin) Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin yaptığı uygulamaları, 

“bunların yaptığı her şey asimilasyondur” diye özetlemiştir:   
"Asimilasyon çok yönde vardı. Ama en önemlisi, bunlar dedime ben, daha baştan planlı 
bir biçimde yürütülüyor. … Bakın ben ilkokul ve ortaokulu tüm dersleri Türkçe okudum, 
matematiği de Türkçe, tarihi Türkçe, bir tek Bulgarca Bulgar Dili ve Edebiyatı, haftada 
dört saat, bir tek o, diğer dersler hepsi Türkçe'ydi ve ben ortaokulu, ortaokul yedinci 
sınıfa kadardı, 1946 doğumlularda ilk defa sekizinci sınıf mecburi kılındı, bizde, yediyi 
bitirdik sekize geçtik, ilk defa, yani bu oluyor 1960-61 ders yılında, sekizinci, ondan 
sonra, daha sonraları Türkçe eğitim yasaklandı, Bulgarca'ya geçildi. Bulgar dilinde, işte 
bu çok zor, yani bu asimilasyonun ilk adımıdı, ilk adımı, bazı yer adlarının değiştirilmesi, 
daha önce, hatta kapitalizmden [sosyalist rejimden önceki Bulgaristan’dan bashediyor] 
de vardı milliyetçilik ve Türklere karşı nefret, Türk yer adları, şehir adları, kasaba adları, 
ne bildiğiniz her şey, adlarını değiştirme, bu bir asimilasyon değil midir, taa o zamanlar, 
yani Türkçe'yi yasaklamak bir asimilasyondur … en son isimlere geldiler … bunların her 
yaptığı şey asimilasyondur."  

 

3.3.1. AİLEDE ASİMİLASYON  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde 1944-1984 döneminde ulusal Türk azınlık mensupları aile içinde ve 

aile üyeleriyle Türkçe konuşmaktadırlar. Ancak aile içinde ve aile üyeleriyle konuşulan 

Türkçe’de hem gündelik dilde, hem teknik terimlerde ve hem bilimsel terimlerde birçok 

Bulgarca kelime kullanılmaktadır. Ayların adları da Bulgarca kullanılmaktadır. Birçok 

Türkçe kelimede de Bulgarca gramerden kaynaklanan Bulgarca ekler kullanılmaktadır. 

Aile içindeki Türkçe’de kullanılan bazı Bulgarca kelimelerden örnekler: kolega 

(meslektaş), direktor (müdür), drugarko (öğretmen), bratçet (erkek-kuzen), bratçetka 

(kadın-kuzen), mivka (lavabo), morkov (havuç) vs. Ayrıca evlilikler konusunda siyasi 

otorite tarafından Türk-Bulgar evlilikleri teşvik edilmekteydi, ancak Türkler büyük 

ölçüde grup içi evlilik yapmayı tercih ediyorlardı. 
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Konuyla ilgili olarak 1961 doğumlu tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman 

Ahmet) Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde aile içinde Türkçe konuştuklarını belirtmiş ve 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından ulusal Türk azınlık 

mensuplarının Bulgarlarla evlilik yapmaları konusunda teşvik edildiğini ve siyasi otorite 

tarafından Bulgarlarla ya da Ruslarla evlenmiş olan ulusal Türk azınlık mensuplarının 

ailelerinin Türk-Türk evliliğiyle oluşan ailelere göre ayrıcalıklı bir konuma getirildiğini 

belirtmiş, ancak bu tür bir teşvike rağmen ulusal Türk azınlık mensuplarından çok az 

sayıda Bulgarla evlilik yapan olduğunu ifade etmiştir: 
"Biz evde sürekli Türkçe konuşuyorduk. Zaten annem babam da Bulgarcayı bilmiyordu. 
Büyüklerimiz bilmiyordu. Ancak okula giden, okuma yazması olan kişiler Bulgarcayı 
biliyordu. Ancak hiçbir zaman evimizde, aile ortamında Bulgarca konuşmadık. 
Bulgarcayı zaten konuşmak istesek de anne-babalarımız bilmediğinden dolayı 
konuşamıyorduk. Kaldı ki bizim böyle hiç bir zaman niyetimiz, amacımız olmadı. Kendi 
ana-dilimizi sürekli aile ortamında kullanıyorduk. … Karışık dediğimiz aileler vardı. 
Bulgarlarla evlenen, çok az sayıda da olsa Bulgarlarla evlenmiş olanlar vardı. Zaten 
onlar ayrıcalıklı oluyordu. Bulgarlarla evlenmiş olanlar belirli mevkilere daha kolay 
ulaşabiliyordu, daha kolay getirilebiliyordu, Bulgarlarla ya da Ruslarla evlenmiş olanlar. 
Belki Bulgaristan’da çok belirgin değildi, çok açık değildi, ama Rusya’da Ruslarla 
evlenen Müslümanlara çok daha farklı muamele yapıldığı ve teşvik edildiği biliniyordu."  

 

3.3.2. EĞİTİMDE ASİMİLASYON 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde 1944’ten itibaren okullardan dereceli olarak azaltılan Türkçe dersler, 

1970’te okullardan tamamen kaldırılmakta ve Türkçe yasaklanmaktadır. Tanık-

katılımcılardan elde edilen bu veri; örneğin Bulgaristan Türklerinden Eminov (1997) ve 

Yenisoy’un (2007) konuyla ilgili yazılı çalışmalarıyla da desteklenmektedir. Ayrıca 

tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarında Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde tarih 

dersinde, romanlarda, televizyonda yayınlanan filmler vs. alanlarında Türkler hakkında 

kesintisiz olarak aşağılayıcı ve küçümseyici bir imaj çizilmekte olduğu görülür. 

“Osmanlı” kelimesi “Esaret” kelimesiyle eş anlamlı kullanılmaktadır. Örneğin 

günümüzde de Bulgaristan’da “Esaret Dönemi”, “Esaret Altında” denildiğinde, Osmanlı 

Dönemi anlaşılmaktadır. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde eğitim sisteminin sistematik 

bir biçimde “Türk Düşmanlığı” ürettiği söylenebilir. Ayrıca 1960’lara kadar Türkler 

Türkçe eğitim alabiliyorken, bu tarihten itibaren Türkçe yabancı dil dersi olarak 

okutulmaya başlanmış ve daha sonra da tamamen Türkçe okullardan kaldırılmıştır.   

 

Tanık-katılımcı Muhammet Gölcüklü (Muhammed Bekir Myumyun), Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde “Türk olmak, çok zor bir şey” diye ifade etmiş ve okulda başından 

geçen bir olayı anlatmıştır:  
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“O dönemde Türk olmak çok zor bir şey. … Ben okulda hatırlıyorum, 5’e gidiyordum, 
ben çocuk. Şöyle [önünde duran masadan bir kalem alıp eline gösteriyor] aldım elime 
kalemi şöyle ayla yıldız yapıyorum. Bu ayla yıldızı niye yapmışım, küçücük çocuğu 
öldüresiye dövdü öğretmen, beni, niye ayla yıldızı çizmişim defterime diye. Bak ne 
kadar zor bir şeymiş orda. … Anladım ki Bulgaristan’da Türk olmak zor bir şey. ” 

 

Tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde özellikle eğitim sistemiyle ve televizyonla üretilen “Türk 

düşmanlığı”nın Bulgaristan’da bugün de devam ettirildiğini gözlemlediğini ifade 

etmiştir:   
"Bulgaristan tarihinde, yani okul kitaplarında okutulan tarihte, bu sadece tarih 
derslerinde değil, bu edebiyat derslerinde de böyledir, Osmanlı Dönemi ne yazık ki 
Kölelik Dönemi olarak geçer, bunun adı Tursko Robstvo, Türk Köleliği. Ben birçok 
kişilerle tartıştım, köle ne demektir, her şeyden özgürlüğünden mahrum, her şeyi 
elinden alınmış, hiç bir hakkı olmayan bir insan demektir. Peki Bulgarların bu dönemde 
kendi üretimleri var, kendi okulları var, hür bir hayat yaşıyorlar, buna nasıl kölelik 
denebilir, yani kendi milletine bir Türk Düşmanlığı aşılayabilmek için o dönemi, 500 
yıllık dönemi akla hayale gelmeyecek bir takım olaylarla, bir takım Türklerin yaptığı 
vahşetlerle anlatarak milletin kafasına o Türk Düşmanlığını yerleştirmek için elinden 
geleni yapıyorlardı. Ne yazık ki bugün de bu devam ediyor, ben Bulgaristan 
Televizyonunu izliyorum. Her gün ama her gün, istisnasız her gün, o 500 yıllık döneme 
ait tarihi bir takım filmler gösteriliyor ve Türkler aşağılanıyor, Türkler çok vahşi bir 
şekilde takdim ediliyor. Yani Bulgarlara karşı hiç bir zaman yaşanmamış bir takım 
olayları yaşadıklarını iddia ediyorlar, yani bugün de devam etmesi çok açık."  

 

1961 doğumlu tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet) istediği halde 

“yabancı dil olarak Türkçe dersi”ni almasının nasıl engellendiğini aşağıdaki ifadelerle 

dile getirmiştir:   
"Öğretmenlerimiz Bulgar’dı. Bulgarcayı okulda öğrendik. Anaokula gidinceye kadar ben 
Bulgarca bilmiyordum. Ana okulda çok az öğrendim, daha sonra birinci, ikinci sınıflarda 
Bulgarcayı okuyarak öğretmenlerden öğrenmiş olduk. … Bulgarcayı okulda öğrendim, 
okulda Bulgarca konuşuluyordu, derslerde. Teneffüslerde biz zaten hepimiz Türk 
çocukları olduğundan dolayı aramızda Türkçe konuşuyorduk ilk yıllarda. Benim okula 
başladığımda Türkçe yabancı dil olarak okutuluyordu, dilbilgisi vardı ve okuma kitapları 
vardı, birinci-ikinci sınıflarda. Altıncı sınıfa kadar ben Türkçe okudum, yabancı dil olarak 
Türkçe okudum. Anadilimiz olmasına rağmen maalesef şartlar öyleydi ki, yabancı dil 
gibi Türkçe okuduk. Türkçeyi, belki Türkçenin temellerini orda öğrenmiş olduk. Yalnız 
70'li yılların ortalarında Türkçe ile ilgili kısıntılar ve sıkıntılar başladı. Türkçe kitapların 
basılmadığını öğrendik ve daha sonraki yıllarda Türkçenin okutulmaması ile ilgili 
baskılar oluşmaya başladı. Bulgar öğretmenler birçok arkadaşımızı, öğrencileri 
Türkçeden vazgeçmeleri için ikna yöntemleri kullandılar, baskı da yaptılar ve Türkçe 
okumamaları için ellerinden geleni, gelen çabayı sarf ettiler. Ben hatırlıyorum altıncı 
sınıfta Türkçe okuyan yedi öğrenci kalmıştık. Yedi öğrenci belli bir zaman Türkçe 
okumaya devam ettik, daha sonra beş öğrenciyi daha Türkçe okumadan caydırdılar ve 
iki öğrenci, iki arkadaş kalmıştı. İki arkadaş yaklaşık iki ay kadar tek başımıza Türkçe 
okuduk, öğretmen geliyordu. Fakat bunun akabinde iki öğrenci için bir öğretmen 
bulunduramayız diye bize bilgi verdiler ve böylelikle Türkçe okumamıza bizim de son 
verildi. Altıncı sınıftan yedinci sınıfa geçtiğimizde artık Türkçe okunamaz oldu, bir nevi 
yasaklanmıştı. Bulgarcayı öğretmenlerle konuşuyorduk, daha sonra lise yıllarında bu 
daha ağırlık kazanmaya başladı, yasaklar gelmeye başladı. Sokaklarda Türkçe 
konuşulması yasaklandı. Dükkanlarda Türkçe konuşulması yasaklandı. Hatta Türkçe 
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konuşanlara birçok yerde mağazalarda, dükkanlarda alışveriş yapmaları bile 
engellenmişti. Bu o boyutlara geldi ki daha sonraki yıllarda sağlık kurumlarına, 
hastanelere bile gittikten sonra doktorlar tarafından sağlık hizmeti dahi verilmemişti 
birçok vatandaşımıza. Bu 70'li yılların sonlarında 80’li yılların da başlarında, artık 82-83 
yıllarında yoğunlaşmaya başladı, 83-84 yıllarında ise zirveye ulaşmıştı.”  

 

3.3.3. ASKERLİKTE ASİMİLASYON  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde 1944-1984 döneminde 2 yıl süren askerlik, mecburi bir hizmettir. 

Ancak iki tür askerlik vardır: Silahlı-askerler ve İşçi-askerler. Silahlı-askerliğe sadece 

Bulgarlar alınmaktadır. İşçi-askerler; Romanlar, Pomaklar ve Türklerden 

oluşturulmaktadır ve işçi-askerler 2 yıl süren askerlik görevi boyunca ağır işçi gibi 

inşaatlarda fabrikaların, demir yollarının, büyük sanayi kuruluşlarının kurulması ve 

yapım aşamasında çalıştırılmaktadır. Doktor olan bir Türk de, işçi-asker kategorisinde 

2 yıl ağır işçi gibi çalıştırılmaktadır. İşçi olan bir Bulgar, silahlı-asker kategorisinde 2 yıl 

kalmaktadır. Askerlik görevi sırasında Türkler kendi aralarında Türkçe, amirleriyle ve 

Bulgarlarla Bulgarca konuşmaktadır. Ancak iletişimde hangi dilin kullanıldığı ölçütünün 

dışında, askerlik kurumunun temel yapısında asimilasyondan daha çok etnik kökene 

göre ayrımcılık görülmüştür. 

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde askerlik kurumunda “silahlı ve işçi” asker 

kategorilerinin, nasıl etnik kökene göre oluşturulduğunu tanık-katılımcı Ahmet Alpay 

(Ahmet Aliosman Ahmet) aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  
"Bulgarcayı resmi bir dil olarak okulda, askerde ve işyerlerinde konuşuyorduk. Hatta 
askerde bile biz çoğumuzun Türklerden ve Çingenelerden oluştuğundan dolayı kendi 
aramızda Türkçe konuşuyorduk. … Zaten Bulgaristan'da iki çeşit askerlik vardı. Biri 
silahlı askerler. Bu silahlı asker grubuna Bulgarlar genelde gidiyordu. Bir de inşaatlarda 
çalışan, çalıştırılan askerler vardı. Biz o gruptaydık, yani işçi olarak çalıştık askerde. 
Belirli bir askeri eğitim aldık 45 gün civarında. O eğitimi aldıktan sonra biz inşaatlarda 
çalıştık, inşaatlarda işçi olarak çalıştık. Bulgaristan'ın ağır sanayisinin kurulmasında, 
demir yollarının kurulmasında, büyük fabrikalarının kurulmasında Türk gençlerinin 
askerlik yaparken çok büyük emekleri vardır. Hani o 20-22 yaşlarındaki gençler bu ağır 
şartlarda çalışmışlardır. Bizzat ben de çalıştım. Bizim aramızda Türklerle beraber 
Çingeneler de vardı, Pamaklar da vardı, çok az sayıda Bulgar da vardı. Bu Bulgarlar 
silahlı asker olarak alınmayan Bulgarlardı, bunlar hükümlü olanlar, suç işleyenler, 
yolsuzluk yapanlar, hırsızlık yapanlar bizimle beraber askerlik yapıyordu."  

 

3.3.4. MESLEKTE ASİMİLASYON  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; iş yerlerinde 

amirlerle Bulgarca konuşulmaktadır. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde meslek 

alanında da askerlik alanında olduğu gibi asimilasyonun yanı sıra ayrımcılığın olduğu 

da görünmektedir. Bu tür ayrımcılığın en belirgin örneği ise, ulusal Türk azınlık 
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mensuplarının bazı mesleklere ve görevlere alınmamasıdır. Örneğin pilot, gemi 

kaptanı, gümrük görevlisi vb. mesleklere ulusal Türk azınlık mensuplarının girişi 

engellenmiştir.  

 

3.3.5. DİLDE ASİMİLASYON  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde 1944-1984 yılları arasında asimilasyonun en kapsamlı yürütüldüğü 

alanlardan birisinin de dil olduğu görülmektedir. Dildeki asimilasyon uygulamalarına bir 

örnek: 1.000 Türkçe kelime seçilmiştir ve bu kelimelerin yerine Bulgarca karşılıkları 

sistematik bir biçimde yerleştirilmiştir. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde Türkçe radyo 

yayınlarının yapıldığı, Türkçe gazete çıkarıldığı zamanlarda da kullanılan Türkçe’de bu 

1.000 kelimenin yerine Bulgarca karşılıkları kullanılmıştır.     
 

Böyle bir uygulama süreci içindeki dil asimilasyonu sonucunda, tanık-katılımcı Nasıf 

Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlık 

mensuplarının konuştuğu Türkçe’deki Bulgarca kelimelerin oranının neredeyse %20’ye 

kadar ulaştığını ifade etmiştir:  
"Zamanla bizim orada konuştuğumuz Türkçe’ye çok sayıda Bulgarca kelime girdi, bu 
özellikle son zamanlarda belki de %20'ye varan oranlara kadar erişti, özellikle 
teknolojinin girmesiyle, köylere yeni yeni bir takım tarım makinalarının gelmesiyle 
bunların isimleri direkt Bulgarca'dan Türkçe'ye aktarıldı. Mesela biçeri hiç kimse 
bilmezdi, burada [Türkiye’de] öğrendik, kombayna derdi herkes. Yani buna benzer 
birçok teknik terimler, diğer birçok sözler Türkçe'ye girmişti."  
 

3.3.6. DİNDE ASİMİLASYON  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde dil asimilasyonunun hızlandırıldığı 1960’lar ve 1970’lerde dilin 

asimilasyonuyla paralel bir biçimde dini pratiklerin uygulanmasına da giderek artan 

kısıtlamalar getirilmiş ve 1970’te dini pratikler yasaklanmıştır.   

 

Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde Kurban Bayramlarında bazen ulusal Türk azınlığı mensuplarının 

evlerine arama emriyle girilip, olasılıkla gizlice kesilmiş kurban etlerinin saklanıp 

saklanmadığıyla ilgili kontrollerin yapıldığını anlatmıştır:  
"Bulgaristan, sosyalist dönemine 9 Eylül 1944 yılında II. Dünya Savaşı esnasında geçiş 
yaptı. İlk yıllarda yeni rejimi korumada Türklere büyük öncelikler tanınmış, kültürel 
açıdan yeni sisteme adapte olmaları için kendi kültürlerini uygulamalarına izin verilmiş. 
Türkçe okumalar, yazmalar, okullar, ilkokullar, ortaokullar, hatta liseler varmış; bu 
bizden önceki dönem oluyor. O liselerde, okullarda iyi öğrenciler yetişmiş. Daha sonra 
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öğretmen olmuşlar, belirli seviyelere gelmişler. Fakat yıllar geçtikçe 70'li yıllardan sonra 
artık geriye dönüş başlamış, kısıtlamalar başlamış. Sistemi oturttuklarından dolayı artık 
Türklerin kültürel haklarını geri almaya başlamışlar, kısıtlamalar başlamış, biraz önce 
de bahsetmiştim ilk önce Bulgaristan'da yaşayan Türklerin gazeteleri vardı. Sofya'da 
yayınlanan gazete vardı, Yeni Işık gazetesi. Yerel gazeteler vardı. Kırcaali'de basılan 
gazeteler vardı. Radyo vardı. Radyoda her gün üç saat yayın yapılıyordu: sabah, öğlen, 
akşam. Türkçe şarkılar söyleniyordu, haberler veriliyordu. Hatta programlar yapılıyordu, 
o programlarda çocuklar için masallar ve tiyatrolar anlatılıyordu, oynanıyordu. Fakat 
bunların hepsi 70'li yıllarından sonra azar azar kısıtlanmaya başladı. Ben çok iyi 
hatırlıyorum gazeteler, Türkçe basılan gazeteler yarısı Türkçe yarısı Bulgarca 
basılmaya başlandı ve Türk dilinde de bir yozlaşmaya, yozlaştırılmaya doğru gidildi. 
Nedir bu yozlaştırma? Türkçe yazılarda çok Bulgarca kelimeler kullanılmaya başladı 
veya bazı kelimelerin takıları değiştirildi. Bulgarcaya daha yakın daha anlaşılır kelimeler 
kullanılmaya başlandı. Bu tabi ki büyük bir rahatsızlık yaratmaya başladı. Türk 
geleneklerini, kültürünü kısıtlamaya başladıktan sonra birçok insanda bu huzursuzluk 
yarattı. Hatta dini açıdan da çok büyük kısıtlamalar vardı. Ben çocukluğumda 
hatırlıyorum babamlar Ramazan boyunca gizli olarak bizim evde namaz kıldıklarını 
hatırlıyorum. Namazların dahi yasaklandığını, kurbanlarda kurban kesilmenin de 
yasaklandığını hatırlıyorum. Buzdolaplarına Kurban Bayramında gelip buzdolaplarına 
kesilen kurbanlar saklanmış diye bazan kontroller de yapılıyordu. Tabi ki bu kendini 
bilen Türkler için büyük bir huzursuzluk kaynağıydı. Bunların zirveye doğru ulaşması 
80'li yılların başında oldu.”  
 

3.3.7. ADLARIN ASİMİLASYONU  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde 1944-84 arasındaki dönemde ulusal Türk azınlığı mensupları kendi 

Türkçe adlarını resmi olarak taşırken adlarının son-ekleri Türkçe değil, Bulgarca’dır. 

Örneğin Ayşe Osmanova Alieva, Yılmaz Osmanov Ahmetov. Yer adları, köy adları, 

şehir adları vs. neredeyse tamamı resmi kayıtlarda Bulgarca’dır.      
 

3.4. KÜLTÜR-KIRIMI SÜRECİ (1984-89) 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde 1984’te siyasi otorite tarafından ulusal Türk azınlığı üzerinde 

uygulanmaya konulan ve siyasi otoritenin “Vızroditelniyat Protses” (“Yeniden Doğuş 

Süreci” ya da “Soya Dönüş Süreci”) adını verdiği bir “etnik soykırım”, “kültürel soykırım” 

süreci başlatılmıştır. Siyasi otoritenin “Yeniden Doğuş Süreci”; Bulgaristan’da sosyalist 

rejimin yıkıldığı 1989’a kadar ulusal Türk azınlığı üzerindeki kültür-kırımını 

sürdürmüştür. 1984-1989 yılları arasında uygulanan ve siyasi otorite tarafından 

“Yeniden Doğuş Süreci” adı verilen kültür-kırımının temel tezi şuydu: “Bulgaristan’da 

sadece Bulgarlar vardır; Türklerin de gerçek soyları Bulgar’dır; ve onlar Osmanlı 

Esareti altında zorla Türkleştirilmiş Bulgarlardır; dolayısıyla Bulgar soylarına geri 

dönmelidirler ve bunu da zaten gönüllü olarak istemektedirler.” Bu tezden kaynaklanan 

uygulamaların yapıldığı 1984-1989 döneminde Bulgaristan’da 1.000.000 fazla Türk 



 65

yaşamaktaydı ve bunların tamamı üzerinde bu tez uygulanmıştır. Türk kültürü unsurları 

tamamen yok sayılmış ve kullanılmaları durumunda büyük cezai yaptırımlar 

getirilmiştir. “Yeniden Doğuş Süreci” tezinden kaynaklanan kültür-kırımı 

uygulamalarından bazılarına örnek: 1.000.000 Türkün 1944-1984 arasında devam 

ettirilen asimilasyonu (Bulgarlaştırılması) “Yeniden Doğuş Süreci” ile birlikte 

durdurulmuştur; çünkü 1984 ile birlikte kültürel soykırım başlatılmıştır. 1 milyon Türkün 

soylarının Bulgar olduğu tezi ortaya atılması sonucunda 1 milyon Türkün Türkçe adları 

kütüklerden silinmiş ve yerlerine Bulgarca ad-soyadlar politik zorla verilmiştir; Türk adı 

taşıyan mezarlar yıkılmıştır; Türkçe’nin konuşulması aile içerisinde de yasaklanmış ve 

kullanılması durumunda toplama kampı, cezaevi, para cezaları, işten atılmalar vs. 

biçimindeki mutlak cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Avrupa Konseyi’nde 2006’da 

“Yeniden Doğuş Süreci”nin uygulamaları ile ilgili yapılan bir diyagolda, 1984-1989 

yılları arasında siyasi otoritenin uygulamalarının 1 milyon Türke karşı yapılan bir “etnik 

soykırım” olduğu Bulgar Delegasyonu Başkanı tarafından Ocak 2006’da ifade edilmiştir 

(bkz. EK 15). Belene Toplama Kampı mağdurları da “Yeniden Doğuş Süreci”nin tezine 

ve bu tezden kaynaklanan kültür-kırımı uygulamalarından birisi olan ad-kırımı 

uygulamalarına karşı çıktığı ve kabullenmediği için 1984 itibariyle tutuklanmış, 

Toplama Kampına, Tecrit Kampına, Sürgüne, Ev-hapsine kapatılmış ve 1989’da Sınır-

dışına sürülmüştür. “Yeniden Doğuş Süreci”nin en belirgin uygulaması kişilerin Türk 

adlarının yerine zorla “Bulgar adları” yazılmasıdır; başka bir deyişle kültür-kırımının en 

belirgin görünümü ad-kırımları olmuştur.    

 

Tanık-katılımcı Halil Öztürk (Huben Slavçev Çavdarov), 1984-89 yılları arasındaki 

uygulamaların soykırım olduğunu ve soykırımın da sadece fiziksel olmadığını, kültürel 

de olduğunu ifade etmiş ve bu kültürel soykırımın “dünyanın Türklere bakış açısının bir 

parçası” olarak değerlendirilebileceğini söylemiştir:  
"Bosna Hersek’te bizden sonra daha da acı olaylar oldu, fiziki katliamlar oldu. Bizdeki 
de işte onların bir ön basamağı gibi değil de, bir ön olayı gibi bakmak, değerlendirmek 
gerekli. … Yani dünyanın Türklere bakış açısının bir parçası olarak değerlendireceğiz 
bunu. Bu illa Bulgaristan’da totaliter rejimin yapmış olduğu, olup bitmiş bir olay değil, bu 
dünya olaylarının içinde bir olay. Bütün olarak bakmak gerekir, yoksa köksüz bir şey 
olarak bakmış oluruz. Bu Haçlı Seferlerinden beriye gelen bir Türk saldırısının bir 
parçası olarak görmek zorundayız. Benim fikrim bu. Eee yaptı işte İvan Dragan yaptı, 
değiştirdi zorla, işte kimsini dövdüler, kimsini sövdüler, kimsini kestiler, kimsini 
öldürdüler diye bakamayız; bu bir bütünün bir parçasıdır, yalnızca Bulgaristan’daki 
Türklerin adını değiştirmek değil, ama bu bir soykırımdır. Ama soykırım fiziki olmaz 
yalnız, bu kişinin kimliğini elinden alarak, yok ederek insanlara soykırım yaparsınız. Bu 
da bir nevi soykırımdır. Kültürel, ekonomik, sosyal her türlü soykırım. Kalan bir fizikidir. 
Fiziki soykırım o da oldu, benim köyde 27 Aralık 84, 28’e bağlayan gece, ben kasabada 
oturuyorum ama benim annem o köyde oturuyor ve ben de o köyde çalışıyorum, 
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doğduğum köy; o köyde 2 kişi polis ve asker kurşunuyla direkt olarak öldü, bir kişi de 
sonradan öldü, 7 kişi de yaralandı. Yani yalnız kimlik gaspı söz konusu değil burada, 
burada fiziki yok etme de söz konusu, bu soykırım değil de ne. Soykırım olması için illa 
halkın belli bir yüzdesini öldürmek mi lazım, o da soykırım ama bu da soykırımıdır. … 
Ama bu soykırım 1984’te değil, 70’lerde başladı, Pamakların adlarını değiştirmekle, 
Çingenelerin adını değiştirmekle başladı bu soykırım. … Bunlar soykırımdır, hatta 
çağdaş soykırımdır.” 

Konuyla ilgili olarak tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet) şunları dile 

getirmiştir:   
"Artık o yıllarda düşünülen belki daha önceden öngörülmüş olan Bulgaristan devleti 
tarafından ve Parti tarafından alınan bir karar doğrultusunda Bulgaristan'da yaşayan 
Türklerin Türk azınlığının ortadan kaldırılması ile ilgili bir çalışma vardı. Bu belki 80'li 
yıllardan önce Bulgaristan hükümetinin Bulgaristan'da 'tek bir millet' yaratma çabasının 
sonucuydu. Daha sonraki yıllarda da bunu gördük, bu proje 1985 yılının başında ve 84 
yılının sonunda zirve noktasına ulaşmıştı."  

 

Tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), siyasi otoritenin “Yeniden 

Doğuş Süreci” olarak adlandırdığı kültür-kırımı 1984’te uygulanmaya başlanmadan 

birkaç yıl önce “psikolojik hazırlığı”nın yapılmış olduğunu belirtmektedir:  
“Vızrajdane diye bir kitap … o kitap son zamanda çıkmıştı, bu şeyle ilgili, psikolojik 
hazırlık amacıyla, çünkü Bulgar Komunist Partisi’nin siparişi üzerine bazı yazarlar 
Türklerin İsimlerinin Zorla Değiştirilmeden önceki yıllarda, değiştirilmesine 3-5 yıl kala 
sipariş üzere böyle tarihi bulgularla da tasdikleyerek bunu … böyle kitaplar yazdılar, o 
kitabın içeriği ana hatlarla şu: Bulgaristan’da yaşayan Türkler Osmanlı Döneminde 
zorla Türkleştirilmiştir. Bu kitaplar yoğun olarak 81-84 arası çıktı.”  

 

“Yeniden Doğuş Süreci”nin tezini kabullenmediğini belirten tanık-katılımcı Eşref 

Kahraman (Eşref Faik Aliosman), 2006’da Avrupa Konseyi’nde Bulgar Heyeti 

Başkanının “Yeniden Doğuş Süreci” uygulamalarının bir “etnik soykırım” (bkz. EK 15) 

olduğunu kabul ettiğini belirtir:  
"26 Ocak 2006'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Bulgaristan Heyeti 
Başkanı orada bir söz aldı, konuşma yaptı Mecliste itiraf etti, işte '1984-1989 yılları 
arası Bulgaristan'da yaşayan 1 milyon Türke etnik şey uyguladı, soykırım uyguladı', bu 
da yetmedi dedi, 350 000 kişiyi biz Bulgaristan'dan deporte ettik dedi, sınır-dışı değil de 
deporte dedi, 517 kişi de Belene Adası’na gönderildi dedi, suçsuz yere dedi yargısız 
infaz dedi, tova se vika dedi napravo jenosid, buna da derler dedi jenosid. … Bulgar 
olmamızı istiyorlardı, kökünüz Bulgar diyorlar bunu kabulleneceksin diyorlar, biz de 
bunu kabullenmiyorduk, kabullenmiyoruz."  

 

3.4.1. AİLEDE KÜLTÜR-KIRIMI  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin “Yeniden Doğuş Süreci” adını verdiği kültür-kırımı 

sürecinde aile kurumundaki kişilerin etnik kökeni kültür-kırımı sürecinin yönünün 

belirlenmesinde ve kültür-kırımı sürecinin meşrulaştırılmasında kullanılmıştır. Örneğin 

kültür-kırımı süreci her boyutuyla birlikte önce karışık adı verilen ailelerde 
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başlatılmıştır. Pomak-Türk evlilikleriyle kurulan ailelerin Türk adları önce değiştirilmiş, 

tamamen Türk-Türk evliliği ile kurulan ailelere ise “biz sadece Türk-Pomak evliliğinden 

olan ailelerin adlarını değiştirecez, sizin adlarınıza dokunmayacağız” denmiştir. Ancak 

Pomak-Türk evliliğinden oluşan ailelerin adları değiştirildikten sonra sıra Türk-Türk 

evliliğiyle oluşan ailelerin adlarının değiştirilmesine gelmiş ve değiştirilmiştir. Kültür-

kırımının bu meşrulaştırılma yöntemi; Nazi Almanyası’nda Yahudilerin soy-kırımında 

uygulanan yönteme benzemektedir. Örneğin bir bölgedeki Yahudiler toplatılıp 

kamplara sürülürken, korkuya kapılan diğer bölgelerdeki Yahudilere “biz size 

dokunmayacağız, size dokunmamız için bir neden yok, sadece o bölgenin Yahudilerini 

topluyoruz” denmiştir.   

 

Konuyla ilgili olarak tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), şunları dile 

getirmiştir:  
"Pamak karışıklığı var senin ailende, senin köyün bir zamanlar Bulgar köyüymüş, senin 
mahallende dedeniz veya atanız Bulgarmış bahanesiyle yeniden bir saldırıya geçti … 
ve 80-81'den sonra civar köylerde özellikle, Kırcaali'nin civar köylerinde, Koşukavak'ın 
civar köylerinde, Mastanlı'nın civar köylerinde çok büyük saldırılar yapıldı ve Mehmet'in 
[tanık-katılımcı Mehmet Zafer’e atıfta bulunuyor] bölgesinde, yaşadığı bölgede de, biraz 
daha onun köyünden yukarı bölgelerde de çok insanların anası ağladı, yani zorla kırıp 
geçirdiler insanları. ... Geceleri köyler kuşatılıyor. Kimler tarafından? Gönüllüler 
tarafından. Yani İsim Değiştirme Savaşına ben de katılmak istiyorum diyen Bulgar 
çocukları, polis, yedek asker ve subay, yedekten çağırıyor onları, bütün Parti 
aparatında o bölgede, o kasabada çalışan Parti aparatında çalışan ve devletin yüksek, 
yani o bölgedeki devletin yönetiminde görev alanlar, köyleri geceleri kuşatıyorlar. Hatta 
daha saldırgan olabilsinler diye, içiriyorlar onları, içiyorlar onlar gece on ikiye, bire 
kadar, içki falan, para problem değil ve sabah şafak sökmeden saat dört, beş altı suları 
köyler kuşatılıyor. Yaz günleri saldırılar daha az oluyordu, çünkü yaz, insanlar kaçabilir, 
kış günleri köyleri her bir yanından kuşatıyor ve köyde kuş bile uçamaz. İnsan 
çıkmasını bırak, kuş bile uçamaz ve başlıyorlar bunlar evlere birer birer. Hepsi silahlı, 
kalaşnikovlu, otomatik silahlı, otobüsler, genellikle otobüslerle, polisin cipleri var, 
belediyenin arabaları tayin ediliyor bu işle ilgili, bunlar Eylül-Ekim-Kasım 84'te oluyor. ... 
85'in başı, Ocak ayının biri ikisinde, daha şiddetli zamanlar, tanklarla geliyorlar, daha 
da şiddetlendiğinde."  

 

3.4.2. EĞİTİMDE KÜLTÜR-KIRIMI  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından “Yeniden Doğuş Süreci” adı verilen kültür-

kırımı sürecinde ulusal Türk azınlığı mensuplarının çocukları okullarda “Bulgar adlarla“ 

kaydedilir ve “Türk ve Osmanlı” kelimeleri mutlak bir biçimde “barbar, vahşet, katliam, 

esaret vb.” kelimeleriyle eş-anlamlı olarak kullanılmayı sürdürür ve arttırır. Daha önceki 

asimilasyon döneminin yerini 1984’te kültür-kırımı alır. Örneğin asimilasyon döneminin 

doruğa ulaştığı 1970’lerde Türkçe sadece okullarda yasak iken, 1984 ile birlikte 
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Türkçe’nin aile içerisinde dahi konuşulması yasaklanıyor ve konuşulduğu takdirde 

cezai yaptırımlar uygulanıyor.  

 

3.4.3. ASKERLİKTE KÜLTÜR-KIRIMI  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından “Yeniden Doğuş Süreci” adı verilen kültür-

kırımı sürecinde ulusal Türk azınlığı mensupları askerlik kurumunda, bir yandan Türk 

oldukları inkar edilmekte ancak bir yandan da asimilasyon sürecinde görülen Bulgar-

Türk ayrımcılığı devam ettirilmektedir. Türk askerler silahlı asker olarak görev 

yapamamakta ve 2 yıl boyunca eğitim düzeyleri ne olursa olsun ağır-işçi olarak 

çalıştırılmaktadırlar. 1984’te kültür-kırımı uygulanmaya başlandığında askerlik çağına 

gelmiş gençler ve askerlik çağı yaklaşmakta olan ve kültür-kırımına karşı direnç 

gösterebileceği varsayılan kişiler askeri kışlalara derhal çağırılmıştır, askerlik 

görevlerini icra etmeleri için. Böylece Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde askerlik 

kurumunun, ulusal Türk azınlığından kültür-kırımı uygulamalarına karşı oluşabilecek 

direnci kırma için de işlev gördüğü söylenebilir.  

 

Konuyla ilgili olarak tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), 

şunları dile getirmiştir:  
"Genelde Belene Kampı da almadığı için çok yerlerde insanları Askeri Kışlalara 
göndermişler. Şimdi Askerinin bir şeyi var, etkisi var, istediği zamanda seni şeye 
çağırabiliyor, o bahane altında böyle sivrilecek olan kişileri bir bölgeden başka bir 
bölgeye gönderiyor. Orda Askere çağırmış gibi orda 2-3 ay tutmuş. ... Kampta yer yoktu 
zaten doldu da. ... Yaza doğru İkinci Obekte 500 kişi, bu Birinci Obekt dediğimiz yani o 
Hapishanenin olduğu yerde 125 kişidik, sonra 200-300 kişiye kadar geldik, o 300 kişi 
zaten tıklım tıklım, o şeyleri de boşalttılar, yani o Hapishanenin üç katlı şeylerdi, yani o 
şeyleri başka yerlere gönderdiler. Gerçek Hapiste olan kişiler ordan bizden ayrıldı, 
oraya bizi koydular, ranzalar, üç katlı ranzalardı, orada da İkinci Obekt dediğimiz Kamp 
[Belene Toplama Kampı] hazırlandıktan sonra bizi oraya taşıdılar. Orada [Belene 
Toplama Kampı binalarında] kümes tavuk bakılıyormuş, Tavuk Çiftliği olduğu için 
şartlar çok kötü, yani bir badana vesaire bi tel avlular örülmüş. Çünkü o Avrupa'da 
İnsan Haklarının önünde kapanmıştı o kamp, 60'tan sonra yani. Bizim için yeniden 
düzenlendi, açıldı. Ama bu en sivriler öyle diyeyim Belene'ye gönderildi. Bir kısmı da 
potansiyel olan şeyler yani mesela hiç bir şey yapmamış ama ne olur ne olmaz diye 
Askeri Kışlalara da gönderilmiş yani, ki duydum sonradan, yani bu şey geçinceye kadar 
o dönem 4-5 aylık dönem geçinceye kadar.”  

 

3.4.4. MESLEKTE KÜLTÜR-KIRIMI  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından “Yeniden Doğuş Süreci” adı verilen kültür-

kırımı sürecinde ulusal Türk azınlığından kişiler yine asimilasyon döneminde olduğu 
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gibi belli meslekler için eğitime alınmıyorlardı. Ayrıca buna ek olarak 1984 ile birlikte 

başlayan kültür-kırımı uygulamalarında sayısız Türk doktor, öğretmen, mühendis, 

hemşire vb. kendi mesleklerinden atılmış ve en ağır inşaat işlerinde yıllarca çalışmak 

zorunda bırakılmışlardır. Bunlardan bazıları Türkiye’ye sınır-dışı edildikten sonra da 

geldikleri Türkiye’de bugün hala o dönemde mesleklerinde yaratılan anomi ve 

yaşadıkları travma nedeniyle Türkiye’de esas meslekleri olan doktorluk, öğretmenlik, 

hemşirelik vb. mesleklerini icra edememekte ve ağır işçi olarak çalışmayı 

sürdürmektedirler. Böylece Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1984-1989 yılları 

arasında mutlak bir biçimde 1.000.000 civarında ulusal Türk azınlığı mensubu üzerinde 

uygulanan kültür-kırımının (kültürel soykırımın, etnik soykırımın) yarattığı dehşet, 

anomi ve travmaların bugün bunun gibi birçok örneğine rastlamak mümkündür.    

 

Kültür-kırımı sürecinin başlama döneminde öğretmen olarak çalıştığı okulda, Bulgar 

meslektaşlarından duyduğu “Şükrüü sen kendine bir Bulgar ismi seçtin mi, artık bak 

zamanı geliyor” şeklindeki alaycı tavırlarından incindiğini belirten tanık-katılımcı Şükrü 

Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), Bulgar meslektaşlarının bu alayına karşı verdiği tepki 

sonucunda Parti Sekreteri tarafından aldığı uyarıyı şöyle anlatmıştır:  
"Örneğin tepkini sergiliyorsun, toplantılarda, bu olayla ilgili toplantılar düzenleniyor ya, 
devlet önceden böyle konuyu kolaylaştırmak için toplantılar yapıyor. Ben daha fazla 
bunları anlatırken hep kendimiz öğretmen veya öyle görevlerde olduğumuzdan onu 
düşünerek, ama tarlada çalışan insanları toplantıya zaten çağırmıyorlar, onlar insan 
listelerinde bile yok, onlar birer üretici, başka bir şey değil. Böyle toplantılarda veya 
özel, seni, okulda bulunan, fabrikada da olabilir onların Parti Sekreterleri oluyor, her 
işletmede bir Parti Sekreteri var ve Parti aktifi var, yani Partinin oradaki grubu. 
Çağırıyorlar seni, ya okulda bir oda var bu iş için, Parti Sekreterinin odası, ya da 
fabrikada gene Parti Sekreterinin odasına. Diyorlar ki; arkadaş biz devlet olarak, Parti 
olarak böyle böyle bir karar aldık, biz seni takip ediyoruz, sen bizim kararımızın 
gerçekleşmesini engelliyorsun, propaganda yapıyorsun, etrafını etkiliyorsun, biz seni 
daha fazla burada çekemeyiz ve bu uyarı her zaman da olmuyor ama, bu uyarı da 
herkese yapılmıyor, biraz daha toplumda saygın veya toplumu etkileyecek kişilere 
genellikle. Örneğin bana bu uyarı yapıldı. Neden uyarıyor? Çünkü birçok insan seni 
ihbar etmiş zaten. Gizli Servisten de işletmenin Parti Sekreterine demişler ki, bak senin 
emrinde olan işletmede veya okulda veya fabrikada şu şu şu kişiler şöyle şöyle şöyle 
propaganda yapıyorlar, onları çağır yanına ve ikaz et, uyar bunları. Mesela ben 
uyarıldım. Çok iyi hatırlıyorum o günü. ... Örneğin okulun önünde çalışıyorduk başka 
öğretmenlerle [Bulgar öğretmenlerle], onlar şakadan olsa gerek ki, dediler ki 'Şükrüüü 
sen kendine bir Bulgar ismi seçtin mi, artık bak zamanı geliyor', bu tabi bu alay, bu 
biçimde davranışı onların beni çıldırttı. ... 14 Eylül 1984, okulun başlamasına bir gün 
kala ve ben orada çok sert bir tepki gösterince bizim Parti Sekreteri de Bulgar, 
pencereden izlemiş benim orada şiddetli tepkimi. Çağırdı beni odasına. Otur şuraya 
dedi, bak dedi sen iyi bir insansın, kalbinde ne varsa ağzında da o var, sinsi adam 
değilsin sen,  bundan dolayı saygım var sana, senin hakkında Gizli Servis, Gizli Polis 
işlem başlattı, biz de haberdarız bu işten, tavrını çok sert sergiliyorsun, alenen 
sergiliyorsun, sadece kendini harcayacaksın, ailen harab olacak, bu işi [ad-kırımını] 
devlet yapacak, sana ve senin gibilere rağmen…"  
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3.4.5. DİL-KIRIMI 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından “Yeniden Doğuş Süreci” adı verilen kültür-

kırımı sürecinde ulusal Türk azınlığın dil ile ilgili hiçbir simgesi bırakılmamıştır. Kişi ad 

ve soyadlarının tamamı Türkçe’den Bulgarca’ya dönüştürülmüştür. Türkçe herhangi bir 

simge ya da kelime kullananlar, cezalara maruz bırakılmıştır. Örneğin bazı durumlarda 

her ağızdan çıkan Türkçe kelime için 5 leva para cezası uygulanmış, eğer ceza 

ödenmezse ve itiraz edilirse cezaevlerine, kamplara, sürgünlere gönderilenler ya da 

dövülenler olmuştur. Bu dönemde (1984-89) kültür-kırımı ve dil-kırımı uygulamaları ve 

cezai yaptırımları; Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığı mensuplarının 

24 saatini kuşattığı söylenebilir. 

 

Dil-kırımı uygulamalarında “dinin bir araç” olarak kullanıldığını belirten tanık-katılımcı 

Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), durumu şöyle ifade etmiştir:  
“İsimlerini Değiştirme kampanyasını daha iyi temellere oturtmak için, motivasyonu daha 
iyi hazırlamak için şeyler de yaptı o, siz bilirsiniz Komunistler ateist, yani onlar dini 
reddediyor değil mi, fakat bu olaylarda dini de kullandılar, nasıl kullandılar, mesela 
Karakiraz denilen yere Çerna-Tsırkva yani Kara-Kilise, kilise varmış falan yerde, işte 
falan köyde yıkılmış harabenin içinde şey bulunmuş taşların arasında haç bulunmuş 
yani bu sefer dini reddeden düzen işimi iyi bitireyim diye, iyi bir temel atayım diye tabi 
dini de kullandı.”  

 

Bütün bu kültür-kırımcı ve dil-kırımcı uygulamaların “tek millet yaratma” çabasının 

ürünü olduğunu belirten tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), şunları 

dile getirmiştir: 
"Şimdi o kendiliğinden gelişen bir olay değildi, bilinçli yapılan bir olaydı. Bulgar 
hükümetinin, Bulgaristan Komünist Partisi’nin almış olduğu bir karardı. Bu kararı neden 
aldılar? İlk önce belki sorulması gereken soru da buydu. Bu kararı almalarının sebebi, 
büyük olasılıkla Bulgaristan’da doğum oranlarıyla ilgiliydi. Bulgar halkı arasında doğum 
oranı çok düşüktü. Türkler arasında ise doğum oranı yüksekti. Çünkü Türkler sürekli 
artan bir azınlık halindeydi. Türklerin dışında da azınlıklar vardı ama Türkler çok büyük 
bir çoğunluk oluşturuyordu. Bulgaristan nüfusu sekiz milyon olduğunda en az iki, iki 
buçuk milyon civarında Türk olduğu tahmin ediliyordu. Bu %25 civarında, %25'in 
üzerine çıkan bir orandı. Onun için Bulgar derin devleti tarafından yapılan 
araştırmalarda, hesaplamalarda ve incelemelerde belirli bir süre sonra örneğin 2030, 
2040 yıllarında Bulgaristan’da Bulgar halkının azınlık durumuna düşme tehlikesini 
sezmişlerdi. Çünkü doğum oranları farklı olduğundan dolayı, Bulgar nüfusu artmıyor, 
aynı zamanda Türk nüfusu sürekli artıyor. Artan nüfus var ve azalan bir nüfus var. İki 
tarafta bu tahterevalli gibi biri azalırken biri çoğalıyor. Belirli bir zaman sonra bu 
dengelenecek, bu dengede kalmayacağını düşünerek daha sonra azınlık durumuna 
düşmemek için böyle bir projenin hazırlandığını, bilinçli bir şekilde hazırlandığını, karar 
alınarak uygulanmaya sokulduğunu düşünüyorum. İlk aşamada bunun belirli bir 
aşamaları var. O aşamalarda da belki de Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ilk önce 
kendi bilinçlerini ortadan kaldırmak çabası vardı. Çünkü bir ağacı kurutmanız için ilk 
önce köklerini kesmeniz gerekiyor. Eğer köklerini kesmiyorsanız, bu dallarını ve 
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gövdesini besliyor demektir. Bir milletin kökleri nedir? Geçmişidir, tarihidir, kültürüdür, 
gelenekleridir, görenekleridir, dilidir, edebiyatıdır. Eğer bunlar yaşarsa siz o gövdeyi 
kurutamazsınız. Kurutmanız için bunları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bence 70'li 
yıllarda buna çok ağırlık verildi. 70'li yıllardan önceki 1944 ile 70'li yıllara kadarki 
dönemde belki yoğun bir şekilde hissedilmedi. Niye hissedilmedi? Çünkü Bulgaristan’da 
yaşayan Türklerin yeni sisteme entegre olmaları için o kültürü kullanmalarına izin 
verildi. Burda bir kültür değişimi yapmaya çalıştılar. Çünkü sosyalist içerikli bir kültür 
olması gerekiyordu. O dönüşümü yapmaları için o dili kullanmaları gerekiyordu, ama 
daha sonraki zamanlarda, 70'li yıllarda artı o Türk dilini kullanmadan da Bulgar dilini de 
bir araç olarak kullanarak yapabileceklerini fark ettikten sonra yavaş yavaş Türk dili, 
Türk kültürü arka plana düştü. Arkaplana düştüğünden dolayı yavaş yavaş da bizim 
özümüzden koparılmaya çalışıldı. İlk önce bahsetmiştim, gazetelerde tahribat yaratıldı. 
Bulgarca yazılar daha çok çıkmaya başladı. Türkçe yazılar azaldı. Türkçe kitaplar 
basılmamaya başlandı. Okullarda Türkçe yavaş yavaş ortadan kaldırıldı. Sokaklarda 
konuşturmamaya başladılar. Türkçe radyolar dinlenmemeye başlandı, yasak oldu 
dinlenmesi. Televizyon zaten yasaktı. Ve 80'li yıllara geldiğimizde artık tamamen 
Türklük reddedildi, yani böyle bir azınlık olmadığını ortaya koydular ve en sonunda İsim 
Değiştirme bahanesiyle bu noktayı vurmaya çalıştılar. Bu, biraz önce de bahsetmiştik, 
tek millet yaratma projesiydi. Yani düşündüklerine göre 80'li yılların sonunda belki 
Bulgaristan’da artık hiç başka azınlık olmayan tek bir millet olduğunu dünya kamuoyuna 
bildirmeye, duyurmaya çalışıyordu. Halbuki 80'li yılların ortalarında bunu yapmaya 
çalıştılar ama maalesef bu tarihi inkar etmekti, tarihin akışına bir engel koymaydı, 
olmadı ve olmayınca da sistemi ayakta tutmak için yapılan bir proje o sistemin daha 
hızlı, daha çabuk çökmesine neden oldu."  

 

3.4.6. DİN-KIRIMI  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından “Yeniden Doğuş Süreci” adı verilen kültür-

kırımı sürecinde ulusal Türk azınlığı mensuplarının din unsurları üzerindeki kısıtlama 

ve yasaklamalar 1970’lerden itibaren hızlanmış, 1984 ile birlikte Müslümanların dini 

unsurlarına mutlak bir biçimde yasak getirilmiş ve ağır cezai yaptırımlara maruz 

bırakılmıştır. 

 

Din-kırımı uygulamalarında, sosyalist ideoloji ateist bir ideoloji olmasına rağmen, İslami 

din unsurlarına karşı Hıristiyan din unsurlarının kullanıldığını tanık-katılımcı Mehmet 

Zafer (Mehmet İbrahim Ahmet), şöyle ifade etmiştir:  
“Bazı yerlerde mesela köy yerlerde Türkçe Kesedere, Kilisere, Kilse, demek ki Kilise 
varmış diye. … Mesela Türk köyü Karakiraz, Bulgarca’ya döndürmüş oranın adını 
Tsırkva, Çernata Tsırkva, Kara Kilise yani, kilise varmış diye öyle bir şeyler çıkıyor, ama 
ordaki Türklerin bunu kabullenmesi zaten mümkün değil.” 

 

3.4.7. AD-KIRIMI  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından “Yeniden Doğuş Süreci” adı verilen kültür-

kırımı sürecinde sayıları yaklaşık 1.000.000 olan ulusal Türk azınlığın her bir 
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mensubunun -ölmüş olanların dahi- Türk adları, tamamen “Bulgar adıyla” politik baskı 

sonucunda değiştirilmiştir.  

 

Sözlü tarih görüşmeleri sırasında tanık-katılımcıların çoğu, kültür-kırımı sürecindeki 

uygulamalardan biri olan ad-kırımında kendilerine politik zorla dayatılan “Bulgar adı” 

telaffuz ya etmemişler ve yazılı olarak yazmışlardır ya da söylerken huzursuzluk 

yaşamışlardır. Söz konusu dönemde Belene Toplama Kampı’na gönderilen ulusal Türk 

azınlık mensupları da politik zorla verilen “Bulgar ad”larına karşı bireysel veya toplu 

etkin direnç gösteren veya potansiyel dirençle etiketlenenler olmuştur. 

 

Çevre köylerde ad-kırımı uygulanmaya başlandığını duyduğunda kendi ifadesiyle “Türk 

adını vermemek için” tanık-katılımcı Enver Özkan (Enver Tahsin Akif) köydeki işini 

bırakıp Sofya’ya kaçak çalışmaya gittiğini, ablasının öğretmenliği bıraktığını, hemşire 

kardeşinin işini bıraktığını ve diğer kardeşlerinin de işlerini bıraktıklarını ifade etmiştir. 

Ad-kırımı uygulamalarında işlerini bırakarak siyasi otoritenin gözünden uzaklaşmaya 

çalışmak, söz konusu dönemde ulusal Türk azınlık mensuplarında geri çekilerek 

gösterilen bir pasif/gizli direnç biçimi olmuştur.  

 

Ad-kırımı uygulaması başladığında örneğin işyerlerinde “Türk ad”la kayıtlı olup 

çalışmak, hastalanıldığında hastaneye “Türk ad”la gidip tedavi görmek, anaokulu ve 

okullarda “Türk ad”la eğitim görmek, herhangi bir kurum ve kuruluşta “Türk ad”la 

bulunmak, kayıt yaptırmak, başvurmak vs. imkansız olduğundan dolayı, tanık-katılımcı 

ve kardeşleri siyasi otoritenin çevre köylerde başlattığı ad-kırımı uygulamasına 

yakalanmamak için kayıt altındaki işlerini bırakmışlar ve siyasi otoritenin gözünden 

belirli bir süre için uzak durmaya çalışmışlardır. Bu, bazı bakımlardan pasif/gizli direnç, 

bazı bakımlardan da etkin direnç olduğu söylenebilir. Aynı zamanda geri çekilme 

tepkisidir. Tanık-katılımcı Enver Özkan’ın (Enver Tahsin Akif) konuyla ilgili anlatısından 

bazı ifadeleri aşağıdaki gibi olmuştur:     
“Belene’ye gitmeden önce köyde bir yerde çalışıyorum. … Olay bizim, 1984’te cereyan 
ettiler, bizim köyde başladılar. Köyde bir yerde çalışıyorum … inşaat teknikeri olarak 
Bulgaristan’da. Biz artık … kaçak yaşadık desek yeri var, Sofya’da gittik çalışmaya, 
köyden kaçaktık hep. İşi mişi bıraktık. Ablam vardır öğretmen o bıraktı, ağbim bir yerde 
çalışıyordu, işi bıraktı. Hemşire olan işi bıraktı. Hepimiz işi bıraktık, beş-altı kardeş. 
Ondan sonra dağıldık artık. Bir sene çalıştım kaçak. İsmimizi vermeyelim diye. Türkçe 
ismimizi değiştirmesinler diye kaçak yaşadık. Hep bir his var içimizde bir gün daha kala 
ismimiz kalacak diye. Yakın köyler Pamakmış işte, bize gelmez diye şey vardı 
insanlarda. Ne kadar kaçabilirsek hep işte … ismimizi vermeyelim diye.“ 
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Tanık-katılımcı Remzi Keser (Remzi Hasan Receb) ad-kırımı döneminde tek isteğinin 

adının “Remzi” kalması ve “Türk olduğu için, Türk gibi yaşamak” olduğunu belirtmiştir:  
“Biz Bulgaristan’da ne insan öldürdük, ne bişey yaktık, ne samanlık yaktık, ne ev yaktık, 
ne Bulgar düüdük [dövdük]. Biz, tek isteğimiz, ismimiz Remzi kalsın, Türk olalım 
yaşayalım, çalışalım, orasına zaten katkıda bulunurduk, iyi olmasını istedik onların ama 
maalesef işte siyasetin bir cilvesi. Belki kaderimiz öyleymiş. Bizim isimlerimizi zorlan 
aldılar. E sonunda işte buraya [Türkiye’ye] gönderdiler, iki kere de Belene’ye 
gönderdiler. Ordan Bobov Dol’a, sonra sürgüne gönderildim. … Türklük adına ne 
yapabilirdik o zaman, dedim ya biz silahlı direniş yapmadık, biz çağdaş yani iyi niyetli 
yani herkese sesimizi duyurmak istedik: biz Türküz, Türk gibi yaşayıp Türk gibi ölmek 
istedik orda. Ama maalesef bazı insanlar, Bulgarlar, yönetim bunu kabullenmedi. Her 
çeşit eziyeti çektik biz … düüldük [dövüldük], süüldük [küfredildik], sakatlık, her 
tarafımız şey gibi, benim şu kollarıma bak mesela [gömleğinin düğümelerini çözüp iki 
kolundaki gömleği de dirseklerine kadar sıyırıp kollarındaki şişiklikleri gösteriyor, 
tutuklanma ve kamp döneminde çektiği eziyetlerin izleri olarak]. Bizim en kıymetlimizi 
en tatlımızı aldılar yani isimlerimizi aldılar, üstüne de bizi Belene’ye, Bobov Dol’a 
gönderdiler. Ömrümüzün en iyi günlerini, en faydalı olacağımız günleri kamplarda 
geçirdik, üstüne de sakat kaldık [kollarını tekrar gösteriyor].”  

 

Bu çalışma kapsamındaki sözlü tarih görüşmesi sırasında, kendisine ad-kırımında 

verilen “ad”ın ne olduğu sorulduğunda; tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman 

Ahmet), “Bulgar ad”ı şimdiye kadar hiç ağzına almadığını söylemiş ve soruya yanıtı 

aşağıdaki gibi olmuştur:   
“Bulgarca ismi telaffuz etmek istemiyorum. Çok rahatsız oluyorum. Onu daha sonra 
size yazabilirim. O isim zaten istenen bir isim değildi. Benimsenmiş bir isim değildi. O 
zorla bize verilen, kabul ettirilen bir isimdi. Onun için o ismi telaffuz etmekten aşırı 
derecede rahatsız oluyorum. Şimdiye kadar o ismi telaffuz etmedim, bundan sonra da 
telaffuz etmek istemiyorum. … Son yıllarda, son yıllarda da dediğimde Bulgaristan'da 
Soya Dönüş, Öze Dönüş veya Yeniden Doğuş gibi Kampanya düzenlendi. Bu 
Kampanya 84 yılında yoğun bir şekilde Bulgaristan'da askeri güçlerle, polis birlikleriyle 
Bulgaristan Türklerinin isimlerini değiştirmeye zorladılar. Bu zorlamalar o boyutlara 
geldi ki köyler basıldı ve direnen Türkler dövüldü, vuruldu, öldürüldü. Bundan önce de 
direnme potansiyeli olan kişiler de tutuklandı. Tutuklanan kişiler Toplama Kamplarına 
götürüldü, Belene'ye götürüldü. Hapishanelere götürüldü, uydurma birçok suçlamalarla 
birçok vatandaşımız, soydaşımız mahkum edildi, yıllarca da hapishanede yattı. Bu 
kampanyadan ben de nasibimi aldım."  

 

Tanık-katılımcı Remzi Öztürk (Remzi Mehmedov Bekirov) bir gün kendisine “senin 

adın bundan sonra Rumen Mitev Hristov” dendiğini anlatmıştır:  
“Verilen isim, Burgaz Emniyetinde 3 ay sorgudan geçtikten sonra: Rumen Mitev 
Hristov. Çünkü evlatlarımın, çocuklarımın, hanımın ismini değiştirmişler, babamın 
kardeşimin falan. Onlara bakarak benim ismimi de Emniyet Mensupları kendi aralarında 
düşünmüşler ve bana bir gün dediler ki ‘senin ismin bundan öte Rumen Mitev Hristov’ 
dediler. Çünkü ben kendim razı gelmedim hiçbir zaman buna, Emniyetten kendileri şey 
yapmışlar, ordan o isimle gönderdiler beni Belene’ye, sonra daha bir isim verdiler oraya 
gelecez sonunda ama Sofya’da Merkez Soruşturma Bölümünde de ben 75 gün kaldım, 
oradan da çıkarken Mihaylovgrad’a sürgün ettiler beni. O Sürgün gittiğim yerde 
Mihaylovgrad Emniyetinin önünde arabadan diğer arkadaşlar indi, ben arabada kaldım. 
Dedim ki ordaki polise, dedim ya ben arabada mı kalacam dedim, beni başka bir yere 
mi götürceksiniz, yav senin ismin ne dedi, benim ismim dedim sorusan dedim Remzi, 
çünkü ben söylemek istemiyor Bulgar ismini. Ama sizdeki isim ne bilmiyorum, sonra 
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baktı bulamıyor, o da şoförün yanı başında kabinde unutmuş, orada da Rumen 
Metodiev Pavlov koydular ismimi, yani ikinci defa benim adımı değiştirdiler, onunlan 
artık sonuna kadar devam ettik işte, Türkiye’ye gelene kadar.”  

 

Tanık-katılımcı Mehmet Zafer (Mehmet İbrahim Ahmet), Georgi adlı bir Bulgar 

görevlinin “seninle adaş olalım” diye kendisine “Georgi” adını verdiğini anlatmıştır:  
"14 gün devamlı Koşukavak'tadım o zaman, ama bu dönemde Askeriyenin, İstihbarat 
ve Voenen Kontrol dediği Bulgarların, Askeriyenin İstihbarat teşkilatından görevli bir kişi 
getirdiler. Bulgaristan’ın başkentinden Askeri İstihbaratın bir elemanını getirdiler ve o 
bizzat kendi sorgulama yaptı, o dönemde, 14 gün içinde, ben de ondan sonra bir 
gecenin bir geç saatlarında oradan çıkarıldık, yanımda bir kişi daha. … Nasıl ben kabul 
ederim İsmimi değiştirdim gönüllü olarak diye, benim Bulgarlan alakam ilişkim veya 
ailemin bir karışıklığı yok, ben kabul etmem böyle bir şeyi, ve Georgi diye birisi var o 
zaman, dedi senin dedi İsmini bura [buraya] doldurcam dedi. O 14 gün içinde benim 
İsmimi değiştirdiler, içerde o kapalı koşullarda, adam dedi bana artık senlen ayrılcaz 
dedi, seni başka bir yere göndercez dedi ve bana senin dedi ismini benim ismime yakın 
dedi, adaş oluruz barim seninle dedi ve benim ismimi kendi ismine şey yaptı benzetti ve 
onu şey yaptı bana kabullendirmeye, orda resmen evrakları kendi doldurdu orda ve 
benim ismim artık ‘Georgi’ olcak diye isim koydu bana, kendi ismini koydu, beni kendine 
adaş yaptı orda.” 

 

3.5. DIŞLAMA SÜRECİ (1944-89) 
3.5.1. AYRIMCILIK 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde 1944-89 yılları arasında siyasi otorite tarafından ulusal Türk azınlığı 

üzerinde uygulanan asimilasyon ve kültür-kırımı sürecinin kesintisiz bir ayrımcılık 

süreci ile birlikte yürütüldüğü görülmektedir. Örneğin kültür-kırımının gerçekleştirildiği 

1984-89 yılları arasında “ülkede Türkçe konuşanların, Osmanlı Döneminde zorla 

Türkleştirilmiş Bulgarlar olduğu” tezi ortaya atılmışken bile ve Türk adlarının yerine 

“Bulgar adlar” konulmuşken bile Türk’e (ad-kırımına uğratılmış Türk’e) tanık-

katılımcıların ifadesiyle kesintisiz olarak bir “ikinci sınıf vatandaş muamelesi” 

yapılmıştır.     
 
3.5.1.1. Ailede Ayrımcılık 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde Türk-Bulgar evliliğinden oluşan aileler, Türk-Türk evliliğinden oluşan 

ailelere göre ayrıcalıklı konumdaydı.  

 

3.5.1.2. Eğitimde Ayrımcılık 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde eğitim alanında Türklere karşı negatif ayrımcılık yapılmıştır. Türklerin 
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sayıları eğitim kurumlarında yukarı doğru gidildikçe azalmaktadır. Üniversitelerde çok 

az sayıda Türk bulunmaktadır. 

 

Bulgaristan’da Türklerin ağır işlerde çalışmaları için yönlendirildiğini ve eğitim 

basamaklarında yukarıya doğru yükselmelerinin engellendiğini belirten tanık-katılımcı 

Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), konuyla ilgili olarak şöyle ifade etmiştir:  
“80'li yılların başında, ben 82 yılında üniversiteye girmiştim. Üniversiteye müracaat 
etmemde bile, ederken müracaatta sıralama vardı. Bir: Bulgarlar, iki: Türkler, üç: 
Pamaklar, Çingeneler vs. ... Muhakkak ki Bulgaristan'da yaşadığımızdan dolayı 
Bulgarlarla ilişki içindeydik. Okulda arkadaşlarımız vardı, lise yıllarında. Üniversitede 
zaten çok az Türk olduğundan dolayı çoğunluk Bulgardı. Onlarla Bulgarca 
konuşuyorduk, sürekli de ilişki içindeydik. Ama Bulgaristan’daki Türklerin genel 
durumundan bahsetmek gerekirse; Bulgaristan'daki Türkler ikinci sınıf vatandaş gibi 
algılanıyordu, çünkü Bulgaristan'da Bulgarlar her zaman birinci sınıf vatandaş olarak 
nitelendirildi ve algılandı. Bizim soydaşlarımız genellikle tarımda, köy işlerinde ve ağır 
sanayide inşaatlarda çalıştırılmaya çalışıldı veya yönlendirildi.”  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde okullarda Osmanlı-Rus Savaşı’nın Ruslar tarafından 

kazanıldığı 3 Mart kutlamalarının yapıldığı sırada, aynı okuldan üst sınıflardan Bulgar 

çocuklarının iki Bulgar çocuğu “dövün bu Türkü” diye üzerine saldıklarını anlatan tanık-

katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), 10 yaşındayken yaşadığı bu 

olayı şöyle dile getirmiştir:  
"3 Mart 1878 yılı, Bulgar’ın, Rus Harbinde işte, Bulgarlar onu kutluyor, 3 Mart'ta ilk 
okuldum, ilk anılarım oradan başlıyor işte, okulda dedime Bulgar çocukları da var 
okuduğum yerde, onlar tören yapıyordu, ardıç diyorduk ardıçları bir araya toplayıp 
böyle büyük ateşler yakılıyordu yani … o büyük sınıflardan Bulgar çocukları, iki tane 
bizim yaştaşı diyelim, üzerime saldılar ‘dövün bu Türkü’ diye, ama babam bana güreş 
öğretirdi … birisi yüzüme geliyo ama ben onu yatırdım yere, diğeri de öbür çocuk da 
üstüme çullandı, tabi orada ben, yüzümü yoldular yani, ben bastırdım birisini ordan 
tırnak filan olmuş. Ben eve gittikten sonra babam bana sordu, kimle kavga yaptın dedi, 
devamlı tembihleniyoruz ya kavga yapmıycan dışarda diye. Ben daha onun bilincinde 
değilim yani, ama burda [yanağını gösteriyor] o tırnakları görünce belli zaten de babam 
hemen anladı, aaahhh oğlum dedi, o anlamış Türk olduğumuz için dövüldüm diye, ilk 
hayatımda o olaydan sonra ben farklı bakmaya başladım, daha 10 yaşındaydım."  

 

3.5.1.3. Askerlikte Ayrımcılık 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde mecburi askerlik görevini Bulgarlar ve Bulgarların dışındaki etnik 

kökenlerden olan azınlıklar, başka bir deyişle Romanlar, Pomaklar ve Türkler çok farklı 

koşullarda yerine getirmektedirler. Askerlik kurumunda Türk ile Bulgar arasındaki 

ayrımcılık çok belirgin olduğu söylenebilir. İkti tür askerlik vardır: silahlı-askerler 

(sadece Bulgarlar alınmaktadır) ve işçi-askerler (Pomaklar, Çingeneler, Türkler ve adi 
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suç işlemiş Bulgarlardan oluşturulmaktadır). Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde askerlik 

kurumunda askerlik görevinin etnik kökene göre gerçekleştirildiği söylenebilir.  

 

Tanık-katılımcı Muhammet Gölcüklü (Muhammed Bekir Myumyun), Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığı mensuplarının askerlik değil, askerlik adı altında 

ağır işçilik yaptığını belirtmiştir: 
“Orda Türkler için askerlik yoktu. Askere gidiyorsun 2 yıl. Ama o Bulgarların yapmış 
olduğu gibi bir silahlı askerlik değil. Bizimkisi askerlik adı altında işçilik, ağır işçilik. Ben 
2 yıl ağır işçilik yaptım, o Bulgarın yaptığı gibi askerlik değil, Türklerin askerliği ağır 
işçilik.” 

 

Diğer birçok tanık-katılımcı gibi Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet) da 

Bulgaristan’da 20-22 yaşlarındaki Türk gençlerinin 2 yıllık askerlik görevlerini işçi-asker 

kategorisinde ağır işçi olarak çalıştırılırken, 20-22 yaşlarındaki Bulgar gençlerinin 2 

yıllık askerlik görevlerini silahlı-asker kategorisinde herhangi bir işte çalıştırılmadan 

silah eğitimi alarak geçirdiklerini belirtmiştir:  
"Bulgaristan'da iki çeşit askerlik vardı. Biri silahlı askerler. Bu silahlı asker grubuna 
Bulgarlar genelde gidiyordu. Bir de inşaatlarda çalışan, çalıştırılan askerler vardı. Biz o 
gruptaydık, yani işçi olarak çalıştık askerde. Belirli bir askeri eğitim aldık 45 gün 
civarında. O eğitimi aldıktan sonra biz inşaatlarda çalıştık, inşaatlarda işçi olarak 
çalıştık. Bulgaristan'ın ağır sanayisinin kurulmasında, demir yollarının kurulmasında, 
büyük fabrikalarının kurulmasında Türk gençlerinin askerlik yaparken çok büyük 
emekleri vardır. Hani o 20-22 yaşlarındaki gençler bu ağır şartlarda çalışmışlardır. 
Bizzat ben de çalıştım. Bizim aramızda Türklerle beraber Çingeneler de vardı, 
Pamaklar da vardı, çok az sayıda Bulgar da vardı. Bu Bulgarlar silahlı asker olarak 
alınmayan Bulgarlardı, bunlar hükümlü olanlar, suç işleyenler, yolsuzluk yapanlar, 
hırsızlık yapanlar bizimle beraber askerlik yapıyordu."  

 

3.5.1.4. Meslekte Ayrımcılık 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığı mensuplarının bazı meslekleri icra etmesi 

engellenmiştir. Örneğin Türkler gemi kaptanı, pilot, askerlik vb. stratejik görevlerde yer 

alamazlardı. Dolayısıyla meslek alanında da Türklere yönelik negatif ayrımcılık olduğu 

söylenebilir.  
 

3.5.1.5. Dilde Ayrımcılık 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde Bulgar dili ile Türk dili arasındaki ayrımcılık, 1984-89 yılları arasındaki 

kültür-kırımı sürecinde doruk noktasına vardırılmış ve anadili Türkçe olan azınlık 

mensuplarının kendi ailesiyle dahi Türkçe konuşulması yasaklanmıştır. Kültür-kırımı 
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döneminde yoksayılması ve kullanılması durumunda cezalandırılması nedeniyle 

Türkçe’nin mutlak bir negatif ayrımcılığa maruz bırakılığı söylenebilir (bkz. EK 14).    

 
3.5.1.6. Dinde Ayrımcılık 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde sosyalist rejim dine karşı olduğu halde yine de ayrımlar dine göre de 

çizilmekteydi. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde İslam’a yönelik baskının Hıristiyanlığa 

yönelik baskıdan daha fazla olduğu söylenebilir.    

 

Komünist ülkede de, esas ayrımın dine göre olduğunu ifade eden tanık-katılımcı Nasıf 

Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), konuyla ilgili şunları dile getirmiştir:  
"Bu sadece Bulgaristan için geçerli değildir, dünyanın neresine giderseniz gidin, örf, 
adet, gelenek, ananeler dinden kaynaklanır, yani ailelerin yaşantısını, ailelerin işte 
bayramlarını, ailelerin önemli günleri hep dine göre olmuş. Şimdi Bulgarlar Hıristiyandır, 
Hıristiyanların ananeleri, gelenekleri, örf ve adetleri, folkloru Hıristiyan kültürüne göre, 
bizimkisi ise Müslüman kültürüne, Müslüman dinine göredir. Onun için arada bir uyum 
olamaz yani zamanla bazı şeylerde bir takım benzerlikler ortaya çıkabilir. Ama 
esasında çok büyük bir fark var, yani şimdi bunu hiç bir zaman göz ardı edemeyiz, yani 
onların dinleri ayrı, bizim dinimiz ayrı, ona göre de bizim örf ve adetlerimiz ayrı olacak, 
dini bayramlarımız ayrı olacak, dini günlerimiz ayrı olacak, her şey farklı. ... Komünist 
ülkede de esas ayrım dine göredir."  

 

3.5.1.7. Adlarda Ayrımcılık 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde asimilasyon uygulamaları sonucunda Türk kültürü unsurlarından 

neredeyse sadece Türk adları ve aile içerisinde konuşulan gündelik bir Türkçe 

kalmıştır. 1984’te Türk adlarının silinip yerlerine Bulgar adlarının yazılışına kadar, 

Türkler birçok alanda Türk olduklarını gösteren Türk adları nedeniyle ayrımcılığa 

maruz kalmıştır. Örneğin Soğuk Savaş döneminde Bulgaristan’da bir Türkün 

Bulgaristan sınırları dışında yine sosyalist bir ülkeye gitmesi dahi neredeyse tamamen 

engellenirken; Bulgarların, Soğuk Savaş döneminde Bulgaristan sınırları dışındaki 

sosyalist ülkelere geçişi büyük ölçüde daha serbest olmuştur.  

 

3.5.1.8. Dolaşım ve İletişimde Ayrımcılık 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Soğuk Savaş 

döneminde bir Demir Perde ülkesi olan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde Türklere 

yönelik olarak dolaşma ve iletişim (özellikle de Bulgaristan’ın dışıyla) baskısı ve 

sınırlamaları Bulgarların dolaşma ve iletişim özgürlüğüne göre çok daha fazla 

olmuştur.  
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Tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), 1982 yılında Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nden Doğu Almanya’ya birkaç Bulgar öğretmen meslektaşıyla bir eğitim 

programına katılma sürecini anlatırken, Bulgar öğretmen meslektaşlarının Doğu 

Almanya’ya gidebildiğini ancak kendisine hakkı olduğu halde izin verilmediğini 

belirtmiştir: 
“Almanya'dan bir okuldan birkaç kere oraya gruplar getirttim, en son 1982 yılı Şubat ve 
Haziran aylarında Sofya'ya gittim ben Merkez Enstitüye, bu, Almanya'da bir ay eğitim 
görcez, ama önceden Bulgaristan'da iki ay eğitimden geçiriyorlar seni, imtihana tabi 
tutuyorlar. Sonra göndercekler Almanya'ya ve o iki etabı tamamladım, Temmuz'da 
Almanya'ya gitmemiz lazım, Doğu Almanya vardı o zaman, Doğu ve Batı, ve ben artık 
gitmek için hazırlığımı yaptım, her şeyi yaptım, yeni elbiseler, yeni ayakkabılar biraz da 
hazırlıklıydım. Polisten gelen şey, 'yabancı ülkeye gitmesi sakıncalı' ve beni oraya 
gönderecek olan müfettiş bir bayan, o da benim yaşta 50 doğumlu Bulgar, çok 
üzülmüş, o dedi bana, iki ayda iki etap hazırlık kursuna gönderdi Sofya'ya ve imtihanları 
geçtim. Her şey tamam ve bir anda ona demişler ki 'o gitmiycek' Polisten veya demiş 
sebebini söyleyin n'aptı size. Onun demişler ‘yabancılarla konuşması ve yabancılarla 
irtibat kurması sakıncalı’. Bunun nedenini beni bir yana bırak o müfettişe dahi 
anlatmamışlar, şu kadar demişler 'onun yabancılarla irtibat kurması sakıncalı'. Polis 
karar veriyor buna."  
 

3.5.2. SINIR-DIŞINA SÜRME 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde 1944-89 yılları arasında ulusal Türk azınlığı üzerinde uygulanan 

asimilasyon ve kültür-kırımı uygulamalarına paralel olarak, siyasi otorite belli 

aralıklarda yüz binlerce Türkü Türkiye’ye sınır-dışına sürmüştür. 

    

Bulgaristan’da Türklere yönelik birçok alanda negatif ayrımcılık nedeniyle Türklerin 

siyasi otorite tarafından Türkiye’ye sürüldükleri zaman bu sınır-dışı edilmeye olumlu 

yaklaştıklarını dile getiren tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov 

Sevdalinov), Türkleri Bulgaristan’ı terk etmeye zorunlu olarak istekli yapan 

ayrımcılıklara gündelik yaşamda karşılaştığı, örneğin askerlikte Türklere “pis fes” diye 

hitap edilmesi, “Türkler pis, köyden geliyor tere kokuyor” ifadeleri, okullarda okutulan 

şiirlerde “Türklerin barbar” olduğu, edebiyat ve tarih derslerinde Osmanlı ve Türklerin 

anlatıldığı konularda Bulgar öğrencilerin Türk öğrencilere “nasıl nefretle baktıkları” ve 

“bak senin dedelerin ne yapmış” dedikleri, Türkler doktor olabilse de doktorluk 

sınavlarından tek tük geçirildikleri gibi örnekler vermiştir:  
"İlk göçler 1878'de başladı, zorunlu, Rus-Türk Harbinden sonra, bu kuzey 
Bulgaristan'dakileri korkutup Türkiye'ye geliyor, bizim için 1912'de Balkan Savaşından 
sonra, sonra 1927'de devamlı azar azar, azar azar şey, Türkiye'ye kovuluyor bu 
insanlar aslında. Şimdi 40 yılında Büyük Göç yine, 36'da var, 15 yıl sonra 1951'de var, 
51 yılında Bulgar Hükümeti o zaman bir sürü Çingene vatandaşları Türkiye'ye 
gönderiyor, Türkler sınırı kapatıyor, Çingene göndermeyin, buna rağmen yine sınırları 
açıp başlıyorlar temizlemeye, Çingeneleri daha çok, anlaşma Türkler için ama, 1951'de 
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sınırlar kapatılıyor. Ama bunlar hep bilinçli yapılan bir şey, Komunistler şey diyor ben 
Türkleri burdan yavaş yavaş temizlerim diyor, çoğalmasın yani. Çünkü kendi şeylerini 
görüyor yani, 1972'de, 68'de işte Demirel Bulgaristan'a geldikten sonra Anlaşma şey 
için yapılıyor, parçalanmış aileler için yapılıyor, mesela 51'de anne baba gelmiş oğlu 
orda kalmış, o da çok az insanı kapsıyordu, şimdi tabi ki bunlar parçalanmış aile olduğu 
için, 51 nerde 65 nerde, bir 15 sene taze yani, aslında bi 20 sene sonra bi kardeşten 
ayrılmışsın tabi ki onlan bir araya gelmek istersin. ... Şimdi düşünüyorsun Türklerden 
Pilot olmaz, Askerlik şeylerinden hiç birini düşünemiyorsun, Polis şeylerinden 
düşünemiyorsun, Gemi Kaptanlık düşünemiyorsun, eeen çok ne yapabilirsin, onu da 
zor zar girebilirsen Doktorluk sınavlarına girip de çok tek çıkıyordu, Mühendislik, bir de 
Öğretmenlik bir şey yani. Sonra dilin gidiyor, çoğu insan, örf adetleri yasaklamaya 
başladılar, o daha da şey, belki bir serbestlik kalsaydı, yani her şey serbest olsa, 
hututlar açık olsa, Demokrasi olsa, o zaman ha ben Kırcali'de oturmuşum ha Edirne'de 
oturmuşum, bir fark olmıycaktı. Oturmuş bir şeyini kimse bozmak istemez yani, hayatını 
şeyini, onun için Bulgar konuşuyordu yani, dediğim gibi 1912'de Balkan Savaşında 
daha acılar, anılar yani, zulümler taze yani, şimdi bunu senin yaşamadığın şeyi mesela 
ben yaşadım bu eziklik duygusu şeyde, üçüncü vatandaş muamelesi görmek, küçük 
yaşta bunu hissetmiyor çocuk, ama ortama girdiği zaman, çalışma ortamına, 
Bulgarların arasında veyahut da bir mevki bekliyorsun mesela makine mühendisi gibi 
çalışıyorsun ama, hep devamlı ikinci, üçüncü plandasın, ben benim meslektaşlarımla 
konuştuğum zamanda kitaplarlan bunu ispatlıyordum, çünkü bunların okulunda hep 
nefrete bağlı bir siyaset vardı, daha küçük yaşından Türklerin barbar olduğunu, yani 
zalim olduğunu, bunların ne kadar kötülükler yaptığını şiirlerlen şeylerlen dökmüşler, 
bunların Şipka Savaşlarında 1878'de, taaa kendi yazarları ve şairleri bile bu konuda 
yazdıkları şiirler okullarda okunuyordu yani, böyle yansıtılıyorduk yani tarihte o edebiyat 
derslerinde, sen Türk olduğundan sınıfta o Bulgar çocukları sana nefretlen bakıyordu 
yani, senin dedelerin bak neler yapmış diyordu. Bir çocuk için sağlıklı olmayan yazılar 
yani şeyde, çocuğun psikolojisi bozulcak şekilde yazılar. Buraya [Türkiye’ye] geldikten 
sonra demokrasi şeyi geldikten sonra bazı şeyler yasaklanmış yazılmıyormuş ama 
okumadım tabi, ama müfredat öyledi ki. Askere gidiyorsun seni küçümseyici tavırlar 
kelimeler, sana ‘fes’ diyor, ‘pis fes’ diyor, bir defa bunu da aydın kişiler diyor yaaa diyor 
dinden şeyden bahsedildi de, bizim dinimiz işte 5 vakit namaz temizlikten bahsettim. 
Yok dedi bizim Türkler pis diyor köyden geliyor tere kokuyor, yani böyle deyimler yani 
seni küçük düşürücü. Nenem tütün tarlasında çalışıyor, içmeye su yok zaten, çeşme 
filan çok nadirdi. Öyle bol şey yok yani, içmeye su oldu mu yeterlidi şeyde. Bazı 
konuları işte Rus, ne o Aprilsko Vıstaniye, Nisan Ayaklanması diye meşhur bir 
ayaklanma 1886'da, Batak'ta bir yer var, orda bir kaç tane kilisede Bulgar kesilmiş yani 
20-30 tane, ama onlar bunu çok abartıyor bütün çocukları oraya götürüyorlar, o kan 
izleri gösteriliyor, şimdi olay da o yıllarda Ruslar Osmanlıya Savaş açmak istiyor ama 
Savaş açabilmesi için İngilizleri, Avrupa’yı ikna etmesi lazım. Nasıl ikna edecek, sanki 
Türkler yapmış gibi işte evleri yakacak olay olacak ki ben Hıristiyan kardeşlerimi 
kurtarmaya gidiyorum gibi bir bahane yaratacak yani. Şimdi bunu dile getiren, bu 
gerçekleri İvan Haciyski diye bir sosyolog kendisi, Bulgar, 1945 yılında bu Drava, bu 
İkinci Dünya Savaşında Bulgar da katılıyor ya Rusların tarafında, şehit düşüyor, onun 
kitapları 1980 yılında çıktı yani, iki cilt böyle. Ben de ordan aldım, orda siz daha iyi 
bilirsiniz sosyologlar gerçekleri yazmaya çalışıyor, öyle edebiyat roman değil yani. Türk 
değil yani Bulgar, o da, o olayları anlatmışlar, o yaşlı Bulgarlarla şeylerle görüşmüş o 
taraflarda, yazmış yani kitaplarında, şimdi ben bunu bir gün dile getirdim 
meslektaşlarıma, bak olaylar olmuş böyle yazıyor, ama bunlar böyle böyle yani, Rus 
Ajanların yaptığı bir şey aslında Bulgar halkı Türk halkınla beraber yaşamış 500 senedir 
bir şeylik yok, olmamış yani, ancak bu siyaset meselesinden dolayı bu hale getirilmiş 
dedim, yooook yok yok, ya dedi İvan Haciyski, kitabı getirdim, bunu yazan ben değilim, 
sosyolog, bağımsız bir kişi, sizden birisi, yok dedi yalan yazmış. Yani o kadar beyinlere 
işlenmiş bu, yani o ortamda mümkün değildi yani, beraber yaşamak, çünkü o 1985'te o 
kin ve nefret meydana çıktı o zaman kadar gizlenmiş yani şey icabı, orda bu fırsat 
verildi ve bizi o kadar küçümsercesine, aslan kesildi herkes, yani ben Belene'deken tüm 
işçiler işte soruşturmadan geçilmişler, birisinden bir şey koparttırıp yani şahitlik yapıp, 
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içeri atmak için, dedim ya suçladılar, ama çok şükür hiç kimse kötü bir şey söylemedi 
bir şey olmadı yani, ama yöntem çok kolaydı yani, demin sordunuz ya neden 
Hapishane değil de Kampa diye, Hapishaneler doldu yani geri kalanı Belene'ye. Zaten 
ölcek olanları ne Belene’ye ne Hapse gönderdiler yani, çok dövülmüş, kum torbalarıyla 
dövdüğü zaman iç organları dökülüyor yani, Belene'ye biraz daha sağlam adamları 
gönderdiler, yani ölmiycek şekilde, dediğim gibi Kamp, biraz daha sopadan geçmiş ama 
dayanabilecek şekilde, diğerlerini evlerine gönderdiler bir ay iki ay sonra ölüyor, ama 
böyle kayıtlara geçmiyor yani. Mastanlı olayları var ya Emniyete çağırılıyorsun orda 
dövüp dövüp adam seni evine gönderiyor, bazılarını kapatıp Belene'ye gönderdiler, 
hem dövüyo hem Belene'ye gönderiyor." 

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığı mensuplarının özellikle yüksek 

eğitimli kesiminin neredeyse tamamının Türkiye’ye sürülmüş olması ile ilgili endişesini 

dile getiren tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), şunları belirtmiştir:  
"Güdülen esas amaç o nüfus dengesini ayarlamak, Bulgarların amacı bu, hiç bir zaman 
Bulgaristan'da Türk Azınlığını 1 milyonun üzerine çıkmaması için ellerinden geleni 
yapmışlar, fakat son yıllarda buna hakim olamaz duruma geliyorlar. Mesela ben size bir 
örnek verecem, benim sürgün olduğum köyde bir yılda 37 tane insan vefat etti yaşlı, 
aynı yıl o köyde 2 tane çocuk dünyaya geldi, şimdi benim doğduğum köye, çalıştığım 
köye gelelim, %100 Türk Köyü, her sene burada 18-22 arasında çocuk dünyaya 
geliyordu bu köyde, ölüm de 4-5 arasında oluyordu, yani siz artık orada şeyi 
yapabilirsiniz ve bu Bulgaristan hükümetini bir endişeye, paniğe sevk ediyor, keşke o 
dönemde yapılan Polütbüro tutanaklarını okuyabilseniz. Todor Jivkov bunu Polütbüro 
oturumlarında açık seçik ifade ediyor, örnekleriyle, misalleriyle, bunlar bir senede bu 
kadar çoğalıyor, bir hesap yapın 10 sene sonra ne olacak, 20 sene sonra ne olacak, 30 
sene sonra ne olacak, Todor Jivkov Polütbüro oturumlarında bunları söylüyor. Şimdi bu 
göçler bu şekilde yapılarak Bulgaristan nispeten bir rahatlamaya kavuşmuş, yani 
periyodik olarak yapılan, yani Türklerin sayısının çok fazla yani devleti tehlikeye 
sokacak duruma gelmemesi için bir rahatlama. Fakat şimdi başka bir şey de olmuş, şu 
son Türkiye'de coğrafya kitaplarında Balkanlarda Türk Toplulukları diye bir bölüm var, 
orada şöyle diyor bir yerde, Balkanlardan diyor, işte Bulgaristan’dan yapılan göçler 
diyor, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel sıçrama yapmasına çok büyük katkı yapmışlar, 
yani bir açıdan belki Türkiye’ye de Balkanlardan gelen göçmenlerin büyük bir katkısı 
olmuştur. Çünkü eğitim seviyeleri daha yüksek, bu inkar edilemez bir gerçek, eğitim 
seviyesi yüksek bir kitle geliyor, fakat 89 göçünde benim kanaatime göre bir takım 
hatalar yapıldı. Bulgaristan buraya ilk önce bütün eğitim görmüş öğretmen, doktor, 
hemşire, mühendis ne varsa onları temizledi ve Bulgaristan Türk Azınlığı orada 
sahipsiz kaldı. Buna müsaade edilmemeliydi, yani mesela okullarda Türkçe öğretmen 
yok, Türklerin yoğun olduğu bölgelerde hemşireler Türk değil, hiç bir hastanelerde Türk 
hemşire kalmadı, doktor kalmadı, yani o insanlara yol göstercek, o insanlara sahip 
çıkacak Türk aydınlarının tamamı buraya gelmesi bence Bulgaristan Türk Azınlığına 
çok büyük bir zarar verdi diye düşünüyorum."  

 

3.6. ULUSAL TÜRK AZINLIĞIN TEPKİLERİ 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından ulusal Türk azınlığı üzerinde gerçekleştirilen 

uygulamaların her birine ulusal Türk azınlığın mensupları tarafından genel olarak farklı 

tepkiler verildiği söylenebilir. Genel olarak Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal 

Türk azınlığın mensuplarının; asimilasyon uygulamasına pasif/gizli direnç, uyum ve 

Türkiyecilik ile, kültür-kırımı uygulamasına pasif/gizli direnç ve Türkiyeciliğin yanı sıra 
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toplu etkin direnç ile, ayrımcılık uygulamasına ve sınır-dışına sürülmeye Türkiyecilik ile 

tepki gösterdiği söylenebilir.      

 

3.6.1. ASİMİLASYONA TEPKİLER 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığı üzerinde gerçekleştirdiği 

asimilasyon uygulamalarına, ulusal Türk azınlığın gösterdiği tepkiler ağırlıklı olarak 

“pasif/gizli direnç, uyum ve Türkiyecilik” biçimlerinde olduğu söylenebilir. Bir Demir 

Perde ülkesi olan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde bazen sınır-dışına kaçma 

girişimlerinde bulunanlar da olmuştur.    

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde çocuk yaşlarında dere kenarında bulduğu bazı 

sayfaları yırtılmış bir Türkçe sözlükle Türkçesini geliştirmeye çalışarak, arkadaşıyla 

yaptığı “artık aramızda konuşurken Bulgarca sözcük kullanmayalım” anlaşmasıyla, 

üniversitede okurken kaldığı yurttaki odasından Bulgar arkadaşları dışarı çıktığında 

yurt odasının kapısını kilitleyip döşeğinin altında sakladığı Türkçe kitabı çıkartıp gizlice 

okuyarak vb. siyasi otoritenin gözünden uzak alanlarda pasif/gizli direnç gösteren 

tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), “Türkçe kitap bulundurmak, 

silah bulundurmak kadar tehlikeliydi” diye dile getirmiştir.  

 

Diğer bir pasif/gizli direnç örneği de televizyon ayarlarıyla oynanarak Türkiye’den 

Türkçe kanalların yakalanabildiği tanık-katılımcı Ahmet Alpay’ın (Ahmet Aliosman 

Ahmet) köyüne, civar köylerdeki Türklerin Türkçe kanal izlemek için akşamları 

arabalarla, kamyonlarla gelişidir. Tanık-katılımcının ifadeleriyle:   
"70'li yıllarda artık Türkçenin okullarda yasaklandığı dönemde ben bireysel olarak 
bundan çok rahatsız olmuştum, benim gibi rahatsız olan birçok arkadaşımın da 
olduğunu biliyorum. Türkçemizi daha iyi konuşabilmek, daha iyi kendimizi ifade 
edebilmek için ben evde kaldığım sürede radyo dinliyordum. Radyo dinlerken de 
anlayamadığım, bilemediğim kelimeler olduğunda sözlüğe bakıyordum, sözlükten 
yararlanıyordum. O sözlükle ilgili de şöyle bir hikaye anlatayım, o sözlüğü ben bir 
derede bulmuştum, yol kenarında buldum ve dikkatimi çekti. Kalın bir kitap gördüm, 
onu, kitabı gidip aldım, ilk sayfaları kopmuştu, eski bir kitaptı ama dikkatli baktığımda 
bunun Türkçe konuşan bir sözlük olduğunu gördüm. Türkçe-Türkçe açıklamalı bir 
sözlük olduğunu gördüm ve o sözlükten çok yararlandım. Daha sonraki yıllarda duydum 
ve anlamını bilmediğim kelimeleri o sözlükten öğrendim ve bunun da Türkçeye hakim 
olmamda ve Türkçeyi daha iyi öğrenmemde, daha iyi kullanmamda büyük katkısı 
olduğunu düşünüyorum. Hatta evde oturduğum zamanlar, biz köyde tütün 
yetiştiriyorduk, annemlerle, babamlarla tarladan geldikten sonra, tütün işlemek çok 
zahmetli bir olaydır, tek tek tütün yaprakları iğneye diziliyordu ve bu çok bir zaman 
alıyordu, o işi yaparken ben yanımdan radyoda sürekli İstanbul radyosunu dinliyordum 
ve İstanbul radyosunu dinlerken de Türkçeye çok dikkat etmeye çalışıyordum ve 
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bilinmeyen kelimeleri de biraz önce bahsettiğim gibi o yanımda bulunan sözlüğe 
bakarak öğrenmeye çalışıyordum. Şimdi bu, boşluğu, yani yaratılan boşluğu, Türkçenin 
konuşulmaması, konuşulmasının engellenmesi, Türkçe gazetelerin ortadan kaldırılması 
ve Türkçe radyonun ortadan kaldırılması ile ilgili oluşan bir boşluğu doldurma 
çabasıydı. Hatta size şöyle bir hatıra olayı anlatabilirim, hatırladığım kadarıyla. 
Türkçenin yok olmaması ile ilgili kendi aramızda anadilimizin muhafaza edilmesi ve 
daha zenginleşmesi ile ilgili ben 1982 yılında yakın bir arkadaşıma şöyle bir teklifte 
bulunmuştum. Demiştim ki ona, istersen bundan sonra ikimiz kendi aramızda Türkçe 
konuşurken Bulgarca kelimeler kullanmayalım, çünkü ister istemez Bulgaristan’da 
yaşadığımızdan dolayı Türkçe konuşurken de birçok Bulgarca kelime kullanılıyordu, bu 
bizim Türk diliyle artık bağlarımızın kesilmeye çalışılmasından kaynaklanan bir olaydı. 
Çünkü bizi besliycek Türk dilinin o zengin, engin kaynağından besleyecek bir damar 
yoktu, o damar kesilmişti, kesildiğinden dolayı biz kendi çabalarımızla bu kaynaktan 
yararlanmaya çalışıyorduk. Ona dedim ki kendimiz aramızda konuşurken Türkçe 
konuşurken Bulgarca kelime kullanmayalım. O da bunu kabul etti ve buna da uzun süre 
sadık kaldık ve bu da bireysel olarak bizim kendi dilimizi daha iyi öğrenmemize daha iyi 
kendimizi ifade etmemize büyük bir katkısı oldu diye düşünüyorum. … Ben Bulgarca 
kelime, Bulgaristan'da Türkçe konuşurken oldukça az kullanıyordum Bulgarca kelime. 
Türkiye'ye geldiğimde Bulgarca kelime kullanmadım, hatta şunu da söyleyebilirim 89 
yılında Türkiye'ye geldiğimizde benim Bulgaristan göçmeni olduğumu birçok kişi kabul 
etmedi bile. Yani ben göçmen olduğumu onlara kabul ettirmek için kimliğimi ve 
pasaportumu göstermek zorunda kaldım. Çünkü yabancı ülkelerden gelen, dışarıdan 
gelen kişilerde muhakkak dilde tahribat oluşuyor, o da çok bariz şekilde Türkiye'ye 
geldikten sonra ortaya çıkıyor. Ama ben çok şükür öyle bir sıkıntıyı yaşamadım. Niye 
yaşamadım, biraz önce bahsettiğim gibi Türkçeye karşı olan aşırı bir saygımdan, 
sevgimden dolayı kendimi geliştirmeye çalıştım ve kelime dağarcığımı oldukça geniş 
tutmaya çalıştım, telaffuzu da düzgün kullanmaya gayret gösterdim. Bunda tabi ki 
benim kitap okumam, radyo dinlemem, televizyon izlemem çok büyük bir etkendir. … 
Her canlı varlık dışardan gelen bir etkiye muhakkak bir tepki vermesi gerekir diye 
düşünüyorum. Bizimle ilgili de benzer bir olay oldu. Şimdi Türk azınlığının kültürü 
kısıtlanmaya başlandığında bizim büyüklerimiz 50 yıllarında, 60 yıllarında, bu tehlikeyi 
daha o yıllarda fark ettiklerinden dolayı, onlar kendilerince bir tepki vermişler. Türk 
gençler arasında Türkçenin daha iyi konuşulması, daha iyi öğrenilmesi ile ilgili, bu 
genellikle öğretmenler tarafından yapılmış ve Şumnu'da Müvab diye bir okul varmış o 
yıllarda. O okuldan çıkan öğrencilerin birçoğu dini bilgilerle donatılmış, aynı zamanda 
milli şuuru da yüksek olan, yerinde olan kişilermiş. Bunlar okuldan mezun olduktan 
sonra kendi yörelerine gittiklerinde çoğu, Türk azınlığa dini bilgi verirken, yani İslamiyeti 
öğretirken aynı zamanda kendi benliklerini, kimliklerini, kültürlerini koruması, korumaları 
için de büyük katkılarda bulunmuşlar. Bu büyüklerimizden birçoğu daha sonra 
tutuklanıp cezaevlerine konulmuş ve bunların arasında rahmetli Turgut Adalı'yı 
anabiliriz. Turgut Adalı belki de Mandela'dan, Güney Afrikalı Mandela'dan daha uzun 
süre hapishanede kalmış bir Türk büyüğüdür, lideridir. Geçmiş yıllarda Bursa'da yaşadı. 
Bursa'da Görükle Göçmen Konutlarında bir parkta büstü vardır. Aynı nesilden, 
jenerasyondan İzmir'de oturan İsmail ağbimiz vardır, kendisi hala yaşıyordur, o da 20 
yıl hapis yatmıştır. Ölüm cezasıyla hapishaneye alınmış, mahkum edilmiş, 20 yıldan 
sonra, 20 yıla düşürülmüş cezası. İstanbul'da oturan Halil Camcı diye bir arkadaşımız 
var. Bunlar hep bizden önceki dönemlerde Türklüğü muhafaza etmek için mücadele 
etmiş arkadaşlarımızdı. Bu arkadaşlarla biz Belene'de bir arada olma fırsatını 
yakaladık. Bunlarla beraber benim öğretmenim de olan Ömer Osman Erendoruk 
öğretmenimi de anmak istiyorum, o da Allahın rahmetine kavuştu geçmiş yıllarda. O da 
yazar ve şairdi. Benim ilkokulda, birinci, ikinci sınıfta Türkçe öğretmenimdi. Ondan çok 
şey öğrenmiştim ve o zamanlarda Türkçenin öğrenilmesinin ne kadar önemli olduğunu 
bizlere anlatmaya çalışıyordu, öğretmeye çalışıyordu ve bu konuda da ciddi bir 
mücadele veren bir büyüğümüzdü, yazarımız, şairimizdi. Dört tane kitap yazdı diye beş 
yıl hapiste yatan kişidir kendisi. Kitap yazmış olduğu, Bulgaristan'da Türkçe yazmış 
olduğu kitaplar Emniyetin eline geçtiğinden mahkum edilmiş ve Eski Zağra 
hapishanesinde uzun süre mahkum olarak kalmıştır. Bunlar daha önceki yıllarda verilen 



 83

tepkiler, bunlara benzer birçoğu vardı, biz kısa kısa bahsediyoruz. Bizim dönemimize 
geldiğimizde 70'li ve 80'li yıllarda artık bu İsim Değiştirme Kampanyası zirve noktasına 
geldiğinden biz de üniversiteli gençler olarak aramızda olayları tartışmak, incelemek 
için gizli toplantılar yapıyorduk. Bu toplantılarda neler yapabiliriz diye kendi aramızda 
tartışıyorduk. Bu tartışmalar esnasında şey ortaya çıktı, yani dünya kamuoyunun 
bilgilendirilmediği, haberdar edilmediği ortaya çıktı ve biz de bu doğrultuda bilgilendirme 
amaçlı yazılar yazıp olayları dünya kamuoyuna aktarmak için Sofya'da bulunan 
Büyükelçilere mektup yazma ve onlardan bu olayların, Bulgar hükümeti tarafından 
yapılan baskıların dünya kamuoyuna duyurmalarını rica etmiştik. … 70'li yılların 
ortalarında yavaş yavaş bu Türkçeden uzaklaşmaya başladık, uzaklaştırıldık daha 
doğrusu. Biraz önce de bahsettim bundan. Biz yedi öğrenci kaldık Türkçe okuyan. Yedi 
öğrenciden beşi de caydırıldı daha sonra öğretmenlerin baskısı ile. İki öğrenci 
kalmıştık. Ben ısrar etmiştim Türkçe okumak istiyorum diye. İki öğrenci biz bir öğretmen 
meşgul edemeyiz denildi ve bize de mecburen bıraktırıldı Türkçe. Ondan sonraki 
yıllarda zaten, bizden sonraki öğrenciler Türkçeyi pek öğrenemediler, yasak 
olduğundan dolayı. Biz de çevremizdeki o çocuklara, gençlere Türkçeyi bildiğimiz 
kadar, öğretebildiğimiz kadar öğretmeye çalıştık. Benim şimdi akrabalarım var, onlar 
hala hatırlıyor. Ben Türkçe okumalarının, Türkçe kullanmalarının, Türkçe isimler, 
günlerin isimlerini, ayların isimlerini vs. onlara çocukluğumda öğretmiştim ve gayret 
ettim yani. Bir de bizim şöyle bir avantajımız oldu, yasak olmasına rağmen bizim orada 
köyde Türkçe televizyon seyrediyorduk, Türkçe televizyonu Türkçeyi anlamada, 
Türkçeyi konuşmada, telaffuz etmede çok büyük bir etkisi oluyordu, yani televizyonu 
gerçekten çok güçlü bir araç olduğunu ordan görüyorsun, hissediyorsun. Günümüzde 
de öyle. Çünkü günümüzde de gençlerin ve toplumun beyin yapısını değiştirmek için 
televizyon kullanılıyor. Televizyon kanalları kullanılıyor, diziler kullanılıyor, belirli 
programlar kullanılıyor, çünkü herkesin evinde bir tane var. Gidip bir toplantı yapmak 
çok etkili olmayabiliyor, çünkü toplantılara katılanların sayısı çok sınırlı. … Orda da 
Bulgaristan'da gizli gizli biz televizyon seyrediyorduk. Türkiye'de o zaman bir kanal, 
daha sonra iki kanal oldu. Onun ben şahsen kendi üzerimde çok büyük etkisi olduğunu 
düşünüyorum. Kaldı ki ben Türkçeyi de, okumayı da seviyordum. Ben üniversite 
yıllarında yurtta kalırken Bulgar arkadaşlarım vardı. O Bulgar arkadaşlar dışarı 
çıktıklarında, kapıyı kilitleyip ben Türkçe kitap okuyordum. Yani Türkçe kitap 
bulundurmak bir silah bulundurmak kadar tehlikeliydi yani o yıllarda. ... Televizyonla 
ilgili baya meraklı insanlar vardı. Bulgaristan'da üretilen televizyonlar vardı Burgaş diye 
bir marka vardı, Burgaş. Hatta öyle bir şey takmışlardı, isim takmışlardı, Burgaş vurma 
avraş diye. Kurcalayarak, frekanslarıyla oynayarak Türk kanallarını yakalamışlardı 
bizim köyde. Televizyonun içinde ayarlarıyla oynayarak o kanallar yakalanmıştı. Şeyleri 
hatırlıyorum, ben antenler bizim gündüz normal Bulgar televizyonlarının kanallarını 
alması için normal antenler vardı. Akşamları da antenler kılıç-dik vaziyetteydi, hani Türk 
kanalını yakalayabilmesi için, gece Türk kanalları seyrediyorduk, çok parazitli 
olunuyordu belki ama yine de bizim için çok büyük olaydı. Hele Salı akşamları hiç 
unutmuyorum yerli filmler oluyordu, o yerli filmleri seyretmek için civar köylerden, çok 
uzak köylerden bile şeylerle, araçlarla kamyonlarda insanlar geliyordu, bizim köye."  
 

3.6.2. KÜLTÜR-KIRIMINA TEPKİLER 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin “Yeniden Doğuş Süreci” adını verdiği ulusal Türk 

azınlığı üzerindeki kültür-kırımı uygulamalarına, ulusal Türk azınlığındaki tepkiler 

ağırlıklı olarak “pasif/gizli direnç, Türkiyecilik ve toplu etkin direnç (örneğin itiraz 

yürüyüşleri)” biçimlerinde görüldüğü söylebilir. Bu direnç ve tepkilerin hiçbir görünümü, 

siyasi otorite tarafından cezasız bırakılmamıştır. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti tarihinde 

ulusal Türk azınlıktan siyasi otoriteye karşı gelen en büyük direnç 1984-89 
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dönemindeki kültür-kırımı uygulamalarına karşı olmuştur. Çeşitli kültür-kırımı 

uygulamaları arasında en büyük etkin direncin gösterildiği uygulama, politik baskıyla 

Türk adlarının yerine “Bulgar adların” dayatıldığı ad-kırımına karşı olmuştur. Belene 

Toplama Kampı tutukluları da genellikle, Türk adlarının silinip yerine “Bulgar adların” 

konulmasına, başka bir deyişle ad-kırımı uygulamasına karşı gösterdikleri etkin direnç 

ya da potansiyel direnç etiketlenmesi nedeniyle tutuklanmışlardır. 

 

Tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu (Mustafa Nuri Huseyin), 26 Aralık 1984’te ad-kırımı 

uygulamasına karşı Kırcali’ye bağlı Kirli köyünde civar köylerden toplanarak binlerce 

ulusal Türk azınlığı mensubunun Kirli’deki Komünist Parti Binasının önünde yaptıkları 

“ad-kırımının Lenin’in, Marks’ın ilkelerine uymadığı” ile ilgili itirazlarını dile getirirken 

polis tarafından üzerlerine açılan ateşte 17 aylık Türkan bebeğin ve diğer iki kişinin 

daha öldürüldüğünü, sonraki günlerde de bu yürüyüşe katılanlardan birçok kişinin 

tutuklandığını ve kendisinin de tutuklanıp Belene Adası’na gönderildiğini anlatmıştır. 

Tanık-katılımcının aşağıdaki anlatısında görülebilecek olan itiraz yürüyüşleri öncesi 

civar köylerden Türkleri yürüyüşler için örgütleme ve yürüyüşe katılma; sosyalist rejim 

döneminde Bulgaristan’da siyasi otorite tarafından cezasız bırakılmayan çok büyük bir 

etkin direnç örneğidir. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti döneminde ulusal Türk azınlığı 

mensuplarının siyasi otoritenin ad-kırımı uygulamasına karşı düzenlediği en büyük 

toplu etkin direnç örneklerinden birisinin hangi kuşatılmış toplumsal koşullar içerisinde 

gerçekleştirildiği 26 Aralık 1984 yürüyüşünü düzenleyenlerden biri olan tanık-katılımcı 

Mustafa Nurioğlu’nun (Mustafa Nuri Huseyin) anlatısında hissedilebilir:      
"Totaliter Jivkov Rejimi, Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığını adım adım asimile 
etmeye başladı. Bu ilk olarak Pomak Türkleri dediğimiz azınlıklarla başladı, yani 70'li 
yılların başında. Yıllar geçtikçe çember daha da daraldı ve ondan sonra Pomak 
Türklerinden sonra Çingenelerin adlarını değiştirdiler, yani bugün Roman dediğimiz 
vatandaşların, daha sonra da karışık aileler bahanesi uydurup, yani ne demek bu, 
Bulgarla evli olan Türkler veyahut da Pomaklarla evli olan Türkleri siz Bulgarsınız 
diyerek İsimlerini kaba güç kullanarak, Zorla Değiştirme süreci başladı. Bize gelince 
temiz Türklere, yani Osmanlı Türklerine, 1984 yılında yoğun bir biçimde uygulanmaya 
başlandı asimile siyaseti. Bizim köyümüzde, yani benim doğduğum Kırcaali ilinin 
Benkovski köyü diyelim, ordanız zaten Belediye orda, biz bitişikiz zaten, 25 Aralık 
1984'te başladı. 25 Aralık 1984 senesinde Benkovski Belediyesine bağlı Kocadere 
Köyü deriz, Yunan hududunda bulunan bir köy, Bulgarca adı Gorski İzvor, sayısız 
güvenlik güçleri, asker olsun, jandarma, polis Köye baskın uyguluyorlar, bu oluyor 
Pazar akşamı, yani ayın 24'ünde, Aralık ayının 24'ünde, gece baskın yapılıyor, orada 
artık hiç ayrım yapılmadan Pomakmış, Romanmış, temiz Türkleri, zaten temiz Türk 
köyüdür orası, Zorla Adlarını Değiştiriyorlar, orada işini bitirdikten sonra, tamamen 
Türklerin Adlarını Değiştirdikten sonra, geri dönüyorlar, dönüşte de hangi köylerden 
geçerlerse, yani Kirli'nin, Benkovski'nin merkezinde, Kaynoba köyünde, kimlere yolda 
kimlere rast geldilerse onları da değiştiriyorlar, ellerine birer kağıt parçası veriyorlar, 
Bulgar adları veriyorlar, kendileri veriyorlar, biz merkezde yaşayan, Benkovski'nin 
merkezinde yaşayan ben bunu nasıl öğrendim, aynı gece Pazar biz bir arkadaşla İsmail 
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Karamümünoğlu deriz buradaki soyadıyla merkezde bir kahfede kahve içtin, ondan 
sonra çıktığımızda bir Pomak Türküne rastladık, ismi Ömer, Babamoğlu derlerdi bir 
takma adı vardı, bizim ikimizi görünce tam merkezde Polis Karakolunun, Belediyeyle 
onlar bir binaydı zaten, beni durdurdu, çünkü arkadaş daha gençti bana daha çok 
güveniyordu. Mustafa Bey gelir misin biraz dedi bana benim yanıma. Buyur dedim ben 
Ömer Ağbi, o benden büyüktü, şimdi rahmetli oldu. Mustafa dedi yandınız dedi, hayrola 
dedim ben Ömer Ağbi dedim, ben şimdi dedi Polisten geliyorum dedi, Milis diyorlardı o 
zaman Komünist Zamanda, orada istemeyerek dedi bir bazı sözlere, bazı söylenenlere 
kulak misafiri oldum dedi. Sen ne yaptın sen niye gittin oraya dedim ben de sordum, 
onun oğlu biraz böyle Türklerle yakındı, Pomak olmasına rağmen daha çok Türklerle 
yakınlık kuruyordu, biriyle kavga etmiş ve Polise toplamışlar onu orda sorguluyorlar, 
dövmüşler demesine göre, onu kurtarmak için gittim oraya dedi. Onu beklerken kapının 
dibindeydim dedi, işte o sözleri duydum dedi, yarın toplu halde Kocadere Köyüne 
baskın düzenliycez ondan sonra etap etap Kirli büyük bir köydür, 20 000 kişiye yakın bir 
nüfus yaşıyor orda, yani Kırcali ilinin en büyük ve en zengin köylerindendir, ondan 
sonra yandık dedik biz de, arkadaş da sordu, dedim böyle böyle olmuş Kocadere’ye 
baskın yapılcamış aynı akşam, o Pazar gündüz oluyor, aynı gece baskına gidiyorlar. 
Onun dediği doğru çıkıyor. Biz artık uyku tutar mı bizi, uyku yok, kar, arada yağmur 
yağıyor, soğuk, telaş içindeyiz hepimiz, ben o arkadaş, İsmail dediğim arkadaşla 
n'apcaz, ellerimiz kollarımız bağlı duramayız dedik, bir şeyler yapmalıyız dedik ve karar 
aldık ikimiz. Bu iş, Pazartesi artık, işitiyoruz ya, gerçekten Pazar gece baskın oluyor, 
Pazartesi işitiyoruz böyle olmuş, şöyle olmuş, yani Karavaba köyünü, Bakullar köyü var 
yolda, Mestanlı köyü var, yani köy dolu, küçük küçük, 100 hanelik, 50 hanelik, 30 
hanelik köyler var. Elimiz kolumuz bağlı duramayız bir şeyler yapalım dedik. En 
sonunda dedik, benim o arkadaş bize en yakın Kasaba Zlatograd'dır Bulgarca adı, 
Türkçesi Darıdere derler, orda bir Devlet İşletmesinde, Oto taşımacılığı Devlet 
İşletmesinde mekanik sorumlusuydu orada, bizim köyden de çok sayıda en yakın 
Kasaba o ya, Sanayi de var, çok şoför arkadaş vardı orda, onlar gece, en sonunda 
gece 10'da bütün orda çalışan şoförlerin bir Servisi vardı, hangi işletmeden olursa 
olsun, toplu olarak onları köye getiriyordu, 20-30 tane, Zlatograd'tan Benkovski'ye bizim 
köye, ben arkadaşa dedim İsmail dedim, ilk olaylar Kirli'de başladı, bazı olaylar ondan 
önce bazı köylerde oldu ama ferdi olaylar, tek tük, ama kitleli halde, Todor Jivkovun 
asimile siyasetine, Türklüğü yok etme siyasetine ilk toplu halde, kitleli halde yürüyüş 
Benkovski köyünde oldu, Türkçesi Kirli deriz. Şimdi ben arkadaşa dedim, İsmail 
arkadaşa, sen dedim orda sorumlusun, o otobüste, yani Zlatograd'tan veya Benkovski 
köyüne servis yapan otobüsten gördüğün bütün şoförlere söyle yarın Salı sabah, toplu 
halde, herkes kendi köyünü teşkilatlandırsın, mahallesini orda dimi, küçük küçük köy 
çok, ha biz gene merkeziz Benkovski. Salı sabahı erken herkes Merkeze gelecek, Parti 
Komitesinin Komünist Partisinin Binasının önüne, Protesto yürüyüşü yapacaz. Tamam 
hocam dedi o da, söylemiş, 20'ye yakın, hemen hemen her köyden birer tane varmış, 
bir tek Kirli'nin doğusunda bulunan Tomaçlar köyü vardır, ordan yokmuş kimse, aynın 
gece geldi buldu beni, n'apcaz, gece 10, dedim o köye de mutlaka ama mutlaka haber 
göndermeliyiz, kimden göndermeliyiz, yok, ikimiz artık n'apalım, kar var, bazı stratejik 
noktalarda yollar kesik, tek tük asker var, güvenlik görevlileri var. Ben küçük bir balta 
aldım yani kabak doğramaya vesaire dimi, ona bir bıçak verdim, yani her ihtimale karşı, 
yani kurt çıkar, canavar bir şey olur, yani insan korunacaksın belki asker saldırır, 
kendini korumak için elbet bir önlem aldık. Karda suda yani 4 km bir yoldur, gittik 
beraber, orda en güvendiğim arkadaş, bir öğretmen arkadaş vardı, Recep diye, onun 
evine gittik, dedik Recep Bey haberiniz var mı, ne haberi dedi, ya toplu halde adlarımızı 
değiştiriyorlar, Kocadere'yi bitirmişler, yolda nerde rast gelirlerse hiç ayırmadan 
herkesin ismini değiştiriyor, işte biz her köye haber gönderdik bir tek sizin Tomaçlar 
köyünde insan bulamadık, onun için geldik, biz döncez geri kendi köyümüze, sen 
görevini yap dedim, 'aaa arkadaş ben yapamam bu işi' dedi, e n’apcan, 'hiç', ben 
kaçacam dedi, karını çocuğunu alıp kaçcanmış, nereye kaçcan, işte bir tepe var orda, 
Şehitli köyü var orda ordan gitcenmiş eve. Orası nersi orası da aynı, nereye kaçcan? 
Orda öyle kaldı, döndük biz, başkası herkese güvenemezsin, dediğimiz sabah 
inanmayacaksınız, yani kar değil de insan karı yağdı, ilk önce bizim Benkovski köyünün 
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güneyinde kalan Karşıyaka köyü deriz, Bulgarca adı Mobilyane, Kitta da deniyor, onlar 
oraya organize olmuşlar, biz berideyiz Merkezde, karı gızan çoluk çocuk herkes ayakta 
uyku yok, bütün gece ıslandık, sabah artık güneş ağırır yarı ağırır belli beyaz böyle, 
anayoldan kalabalık geliyor, ya bir, bir buçuk, iki kilometre uzakta bizden, bunlar asker 
artık dimi, hava da karlı bulutlu belli olmuyor, biz dedik bunlar asker herhalde, yolda 
yürüyorlar, geliyorlar bizim merkeze doğru böyle, baya bi yaklaştılar, dedik bunlar asker 
değile be. Asker değilmiş. Aynı o Karşıyaka köyünden toplanmışlar ve merkeze 
iniyorlar, dediğim gibi, emir verdiğim gibi arkadaşa, yaklaştığında anladık, onlar da bizi 
gördüler, biz yüksekteyiz, el atmaya başladılar, inin diye, biz de başladık orada inin 
yürüyün derken indik merkeze Parti Binasının. Onlar hazırlıksızdı o zaman, bizi 10-15 
otomatik silahlarla, donanılmış kalaşniklerle, asker mi sivil polis mi her türlüsü vardı, 
karşıladılar, biz durmak bilmiyoruz, durun durun durun ihbarında bulundular, kim durcak 
artık bıçak kemiğe dayanmış. Onlar da havaya yere ateş açmaya başladılar, birkaç 
yaralanan oldu, orada benim hanım da ben en öndeydim, o biraz geride evdeydi sonra 
duymuş, o da koşarak geliyor, bizi bir ara ayırdılar, ilk grubu grupta yeni toplananları bi 
15-20 metre, hanım da cesaretlidir öyle, hatta polisin birini kalaşnik silahıyla büle kakıp 
yere düşürmüş onu, bizim taraf bizim gruba dahil oldu, işte beni arıyor, hep sen mi 
önden gidecen gitme diye, korkudan anlıyor musun, aynı anda da o da isyan ediyor 
elbet, ama korkuyor ne de olsa, orada artık bir ne dedik n'apalım, şimdi millet her 
köyden lapa lapa, akın akın toplanıyor. Hadi gidelim dedik yukarı okulun başında 
lisenin, liseye yakın Benkovski'de liseye yakın, orası bir kavşak gibi yer stratejik, anayol 
geçiyor gelen geçen de görsün orda, merkez gene biraz çukurda kalıyor bizim aşağıda 
çukurda kalıyor, Belediye olsun Parti Devlet Binaları. Oraya çıktık, olsun daha stratejik 
yer, 10 000 kişi toplanmıştır en az, kısa zamanda, öbür taraftan da durmadan kar 
yağıyor, biz bağırıyoruz, kimi faşistler diyor, kimi katiller diyor, Türk doğduk Türk ölecez 
diye bağırıyoruz, bazıları şiar hazırlamışlar 'Türk doğduk Türk ölecez' diye kartonlara, 
uzun zaman sürdü, en sonunda onlar da naap, her taraftan takviye güç geliyor, 
Zlatograd, Darıdere taraftan hem, hem Mestanlı taraftan, yani hem doğu taraftan hem 
Batı taraftan. Bizi kuşatmaya aldılar. Her taraftan sardılar. Kurt köpekleri, itfaiye 
araçları, kamyonlar, zırhlı araçlar, her taraf doldu, bize dediler, aldı biri hoparlörü aldı 
eline subayın biri, 'yaptığınız Devlete resmen isyandır bu’ dedi, toplu halde dedi ilk defa 
böyle bir şey Bulgaristan'da oluyor dedi Komünist Döneminde, herkes derhal evlerine, 
yaptığınız tekrarlıyorum dedi, Devlete isyandır dedi, herkes evine gitsin, aksi takdirde 
ateş açacağız dedi, herkes bir ağızdan 'Türk doğduk, Türk ölecez, yalancılar, katiller' 
vesaire şiarlar bunlardı, o anladı millet gitmiyor bir ara dediler madem öyle dediler siz 
ne istiyorsunuz dediler, aranızdan 10 kişi seçin ve gelsinler Parti Komitesine, Merkeze 
orda oturup konuşalım, istekleriniz ne; ben belirledim birkaçını, o İsmail dediğim 
arkadaş sen git, işte hep tanıdık arkadaşları gönderdik. Şimdi benim gitmem sakıncalı 
çok, benim zaten şia altındayım, yıllardan beri beni milliyetçi biliyorlar, bir numaralı 
milliyetçi, ben yerime İsmaili, diğer arkadaşı ve Ayşe diye bi kız, o da geçici öğretmendi. 
Gittiler onlar bir saat, iki saat dönmek yok, cipe bindirdiler hepsini, iki cipe, bir-iki saat 
geçti dönmek yok, başladı millet bağırmaya nerde bunlar, tekrar inelim merkeze biz de 
inelim, toplu halde. Bir ara da cipler göründü, arkadaşlar indiler ve ortak bir bildiri 
yayınladılar orda o köyde, Ayşe kızcağızım o okudu yani biz anlaştık dedi, bize söz 
verdiler dedi, kardeşlerim dedi, herkes evlerine gitsin, temiz Türklerin adlarını kesinlikle 
değiştirmiycez, o Kocadere'de dünkü yaptığımız dün gece bir hataydı demişler, onları 
iade etcez diye. Ondan sonra millet artık sabah 6-7'de gelmiş, akşam oldu 
karangılaşmaya başladı, herkes ıslandı, yağmur, kar yağıyor, canına geçti herkes, söz 
verdiler ya. Ama yalancı onlar, onlar bir taktik, herkes dağıldı, o oraya, o köyüne, 
herkes kendi mahallesine gitti oraya buraya, sözünde durmadılar, uyku tutar mı, aynı 
gece, bütün gece gene yani Pazartesinin, a yani Salı, o olay, Büyük Yürüyüş, 25 Aralık 
Salı günü oldu, işte söz verdikleri Salı günü, fakat sözünde durmadılar, bütün gece, 
Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece yine uyku yok, yine toplu, ben Ağbimin evinden 
penceresinden tavandan, Zlatograd tarafı yani batı tarafında ben sadece kendim 
100'den fazla araç saydım, bunlar hep askeri cip, asker dolu, doğudan Mestanlı 
taraftan ne geldiğini orasını göremiyorum, Batıya bakıyor Ağbimin evi Zlatograd tarafı, 
100'den fazla araç, uyku yok, herkes karamsarlık içinde, duyduk her taraf köprüler, 
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bütün yollar her yer önemli yerler kontrole alınmış askerin güvenlik güçlerinin. Kimleri 
görüyorlarsa dayak dayak isim, bir kağıt attırıp Bulgar ismi, kimliğini alıyorlar, yeni 
ismini bir kağıda yazıp… İşte o zaman Çarşamba yani bu, 26 Aralık Çarşamba, bizim 
ilk ölülerimiz, şehitlerimiz düşüyor, Karşıyaka dediğim, daha önce biraz önce bahsettim 
Karşıyaka, Mobilyane denir Bulgarca, Kitna da söylenir, yani Yurtsular köyü civarından 
yine toplanıyor millet, Kayalıoba taraftan Güney tarafından, Benkovski'nin Güneyinden, 
Yunan hududu tarafından, millet gene merkeze yöneliyor. Dedime yollar kesilmiş, daha 
içerilere kadar gidilmiş iç köylere, orda durduruyorlar milleti, Yurtsular köyü dediğimiz o 
yerde, 'dönün evlerinize, dönün evlerinize' diye Güvenlik Güçleri bağırmışlar, bir orda 
değil, biz merkezdeyiz daha, onlar merkeze gelmeye çalışıyorlar, onlar da dönmeyince, 
direnince direk Sivil Halkın üzerine acımasızca kalaşnik silahla ateş açıyor, ve bu 
ateşte onlarca kişi yaralanıyor, 17 aylık Türkan adında kızcağızımız kafasından 
vurularak şehit düşüyor, aynı kalabalıktan, yine onun yengesi sayılır, ölen Türkan'ın, 
Ayşe benim yaşta, teyze rahmetli oluyor. Yine açılan o ateş sonucu Musa diye benden 
bir yaş büyüktür, arkadaşımız o da şehit düşüyor, 3 kişi şehit düşüyor. Artık yapacak bir 
şey yok, merkeze toplanamıyoruz, her yer askerle sarılmış, yollar kesilmiş, evde artık 
herkes kaderine. Bu iki gün böyle geçti, Salı-Çarşamba işte yürüyüşler, ölüler, şehitler 
düştü, Perşembe kitlevari artık, kamyonlarla, otobüslerle, ciplerle direk köyleri basıp 
dolduruyor otobüslere belediyeye, zorla silahla isim seç, böyle olaylar böyle gelişti. 
Ondan sonra artık tutuklamalar. Tutuklamalar başlıyor. Ben de evime yakın, birkaç 
arkadaşla konuşuyorduk, bazı planlar yapıyorduk gene, aniden bir cip çıktı, durdu 
yanımızda, Mustafa Nuriev sen misin, Nuriev, o zaman öyle gidiyordu ya. Benim dedim, 
gel dediler, beni aldılar cipe, evime götürdüler, 4-5 tane polis 1 tane sivil var, 3 tane de 
kalaşnik silahla, beni içeri salmadılar, bahçede bekliyorum, hanım da şaşırdı, o 
annesine gitmişti de, tam eve döndü o da şaşırdı bi kere korktu, şimdi annesi de benim 
köydendir, hanımla aynı köydeniz, şaşırdı kaldı, içeri girdiler, dışarda gene beni ikisi 
bekliyor, 2-3 tanesi gene içeri girdi, alt üst etmişler evi, evde ne buldularsa, Türkçe 
kaset olsun, e Kurani Kerim olsun, benim gizlice getirttiğim Türkiye'den kitaplar vardı 
kaçak olarak, yasaktı ki hepsi, 5-6 tane o kitapları bulmuşlar, ama ben asıl yasakları 
anladım taa 15-20 gün varkan, Türkiye Tarihi vardı bende, 10 ciltlik Türkiye Tarihi 
Osmanlı Tarihi getirttimdi, aslında getirtmedim onu da Sofya Üniversitesinde okurken, 
Türk taraftarı Türkleri seven bir Bizans İmparatorluğu Profesörü vardı, uzmanlık alanı 
Bizans İmparatorluğu, o Türkiye'ye çok gelip gitmiş Profesör Tirçev, rahmetli oldu o da 
kalp krizinden, okumuş o kitapları o, misafirliğe gitmiştim bir defa ben ona, Türkçe'yi de 
biliyor da, daha iyi öğrenmek için bizimle her zaman böyle yakın olmaya, beraber olalım 
da Türkçe konuşuyorduk, Türkçesini geliştirmeye çalışıyordu, evine de çağırdığı oldu, 
muhabbet ettiğimiz oldu, ben bir defa da yalnız gitmiştim, bana işte çıkardı ben bunları 
okudum dedi, Türkiye'den bir Doçent hediye etmiş ona buraya geldiğinde, o ciltleri 
hepsini verdi bana, ben de zaten Milliyetçi damgası vuruldu bana çocukluğumdan beri, 
taa lise, ortaokul yıllarından beri milliyetçilik damgası vuruldu bana böyle lekesi. 
Öyleydim hakikaten, haksızlığa tahammül edemiyordum, Türklere karşı yapılan o 
baskılar dün başlamadı, yıllardan beri var, Osmanlı'dan çıktığımızdan beri, yani bizim o 
yerler 1912 Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgarların eline geçiyor, o zamana kadar hep 
Osmanlı'ya bağlımış, hatta benim, ben hayatımda bir defa bile dede diyemedim, çünkü 
dedeciğim Balkan Savaşı'nda Osmanlı Ordusunda yer alıyor, çünkü o zaman bizim o 
yerler Kırcaali, Haskovo'ya kadar Osmanlı'ya bağlıymış ve bir Seferberlik çıkıyor, 
dedem de savaşa gidiyor, gidiş o gidiş, şehit düşüyor Balkan Savaşı'nda. Bunları ben 
Belene'de sorguladılar, her yerde belirttim, dedem isyan eder dedim, ben adımı gönüllü 
değiştirdim diyebilir miyim değiştirdim diye. İşte neyse. İşte ondan sonra başladı 
tutuklamaları, beni aldılar, dedim ya evde ne varsa hepsini aldılar, cipe alıp Polis 
Karakoluna Benkovski'ye, hiç içeri almadılar beni arabada beklettiler, ondan sonra 
başka bir araba geldi Lada, yani Emniyet Müdürlüğü'nün Lada'sı, ona bindirdiler. 
Oradan Kırcalı Polis Merkezine, İl Polis diyelim, Merkez Kırcali, orda gece saat 12'de 
sorguya aldılar beni, sorguladılar sorguladılar, nasıl başladı iştirak ettin mi, gittim dedim 
ettim ben bir Türküm dedim, elbette edecem, benim görevim bu dedim, hiç sıkılmadan 
korkmadan, dedim böyle böyle, en sonunda yazdı çizdi, imzalattı, okudu, en son bir 
şeyler sormuşsun bana Ad Değiştirme Sürecini nasıl fikriniz ne bunun için kısa olarak 
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söyle, benim fikrim dedim, söyledim zaten dedim, ama kısa isterseniz bu Jivkov Rejimi 
yani sizin yaptığınız bu ayıbı dedim, tarih er veya geç Cezalandıracaktır dedim, ben, 
öyle bitirdim. Bu kelimeleri cümleleri neden yazmadınız dedim ben, tutanağa? E gerekli 
değil dedi, yani yaramıyor yazmak. İşte orda bir gece kaldık, diğeri ertesi gün oluyor 
29'unda, öğleye doğru kapalı bir kamyon geldi, bizi sanki bir tekmeyle şeyle doldurdular 
kamyona, patates çuvalı atar gibi, kapalı bir taraftan da işte beni sizin gibi kameraya 
çekerler tek tek kollar kelepçeli eller, kamyon, ordan işte Belene'ye gönderdiler, git git 
git yol bitmek bilmez gece soğuk, bir ara kapresaldılar, o kadar hızlı saldılar ki içerde 
hava havasız kaldık, arkadaşın biri eee Koca Balkan'ı, göremiyoruz biz de öyle tahmin 
ettik, Koca Balkan yüksekliklerinde orda çok fenalaştık, Mestan adında arkadaşımız o 
da bizim köydendi, taa çok fenalaştım ben dedi, önde de 2-3 tane şey var şoförün 
yanında silahlı kabinesinde polisler var, iyi dedi madem öylesin durdurun arabayı dedi, 
kurşuna dizip atalım aşağıya dedi fenalaştınsa, durdurdular, indirdiler onu, havasını 
aldı, şaka yapmışlar, bindirdiler arabaya, bindik git git, gece yarısında Belene'ye vardık, 
bu 29'u 30'una doğru oluyor bu Aralık 84 senesi."  

 

Tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), 5 Kasım 1984’te 80-100 

civarında Türkle beraber “yıllarca Bulgaristan’da Türk-Bulgar beraber yaşamış iken bu 

zorla ad değiştirme olayını benimsemediklerini, Bulgaristan’da çocuklarını Bulgarlarla 

yan yana ama bir Türk olarak yetiştirmek istediklerini, eğer bu ad-kırımlarını 

durdurmazlarsa çocuklarını Türk olarak yetiştirmek için Türkiye’ye gitmelerine izin 

verilmesi” ile ilgili olarak dilekçe yazıp imzalayarak Sofya’da Devlet Konseyi’ne 

(Dırjaven Sıvet) verdiklerini anlatmıştır. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi 

otoritenin böyle bir uygulamasına karşı dilekçe yazarak itirazda bulunmak, sonrasında 

siyasi otorite tarafından cezasız bırakılmayan bir etkin direnç örneğidir:   
"Bulgar öğretmenlerden birinin soyadı Karagyozova'ydı, diğerinin de Semercieva, 
dedim ki 'benim Bulgar adı seçip seçmememi bir yana bırakın, ama bizimkiler geldikten 
sonra, yani Türk ordusu gelirse siz benden daha hazırsınız, zaten isimleriniz de Türk 
ismi'. Milli Güvenlik dersini veren bir subay var tabi o da orada, bana dedi ki lavaboya 
gittiğimde, bak Şükrü ben subayım, ama sana saygım var dedi, Türk ordusu geldikten 
sonra, senin ismin hazır zaten, sen ne diyorsun, Türk ordusunun gelmesi ne demek, 
sen ne dediğini kulakların duyuyor mu dedi, bunu dedi duymadım, ne sen söyledin ne 
biz duyduk, sen dedi düpedüz kendini ateşe atıyorsun, hadi öbür konuda isim 
değiştirme konusunda tepkini sergile ama çok ileri gidiyorsun, bu sana iş açacak dedi, 
çok iyi bir arkadaştı. …Tepkiler vardı, birileri hastalandı doktora gitmedi, maaşını 
almadı, birileri dağa kaçtı, aylar boyu gizlenenler oldu. … Yok. ... Yoğun bir şekilde 
civar köylerde isimleri değiştirmeye başladılar ya, Kasım'ın başında Kasım ayının 5'inde 
Sofya’ya gittik biz ve birer dilekçe yazdık Devlet Konseyine, Devlet Konseyine ve 
dilekçeleri, biz hemen hemen 80-100 kişi vardık, ya biraz daha eğitimli kişiler 
olduğumuzdan dolayı, işe biraz daha eğitimli bir şekilde yapmış olalım dedik, birkaç 
öğretmen arkadaş, tabi ondan sonra hepimiz azledildi görevden ama, dilekçenin birinci 
kısmında 'bu ülkede eğitim aldığımızı, bu ülkede sağlık hizmeti gördüğümüzü, 
çocukluğumuzda bu ülkede çocuk bahçelerine gittik, beraber yaşadık, bu yıllarımız 
böyle geçmiş iken, bu nereden çıktı şimdi, zorla üstümüze çullanıp isimlerimizi 
değiştiriyorsunuz'. Dilekçemizi böyle şekillendirdik, işte bundan dolayı ben yukarıda 
belirttiğim yaşam biçimime, şarkımla, türkümle, kültürümle, bayramımla, seyranımla, 
düğünümle, alayımla, sizlen de barışık, madem bunları siz benim elimden alacaksınız 
ve ben de bunlara önem verdiğimden dolayı ve her şeyden önce bir Türk olarak 
çocuğumu, çocuklarımızı Türk olarak yetiştirmek istediğimizden dolayı Bulgarlarla 
beraber yan yana ama bir Türk olarak yaşama şansını bize vermediğinizden dolayı ben 
bu ülkeden ayrılmak istiyorum. Bu isimle, bu yaşam biçimiyle yıllarımı tamamlamak için 
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dolayısıyla Türkiye'ye gitmek istiyorum.' Bu dilekçeyi tek tek herkes yazdı. Dilekçe 5 
Kasım 1984'da verdik."  

 

Sofya’da üniversite öğrencisiyken başlayan ad-kırımı uygulamalarını Demir Perde 

ülkeleri dışındaki ülkelere duyurmaya çalışan ve Türk olduğuna dair bir kanıt 

oluşturmak amacıyla üniversitedeki Türk arkadaşlarıyla beraber ellerindeki Türkçe 

adlarının yazılı olduğu Pasaportların resmini ellerinden bu Pasaportlar alınmadan önce 

çektiren Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), bu tepkileriyle pasif/gizli direnç 

göstermiş ancak siyasi otoritenin gözüne yakalandığını aşağıdaki gibi dile getirmiştir:   
"Eğer bunu biraz açmamız gerekirse. 84 yılında Sofya'da, Sofya Teknik 
Üniversitesi'nde okurken arkadaşlarımızla buluştuğumuzda bu konuları konuşuyorduk, 
tartışıyorduk, çünkü üniversite gençliği, siz de biliyorsunuz, bir milletin barometresi 
gibidir, o ülkede o milletle ilgili olayları, muhakkak olaylarla ilgilenir, olaylara karşı 
duyarsız kalamaz. Biz de bizimle ilgili olan olaylarda duyarsız kalamadık. O yıllarda 
bizim yöreden kaçmış birçok soydaşımız vardı. Sofya'ya gelip orda gizlenmeye 
çalışıyorlardı. Niye gizlenmeye çalışıyorlardı? İsimlerini değiştirmeye çalıştıklarından 
dolayı, o yöreden kaçışlar başlamıştı. Bulgarların yoğunlukta olduğu yörelere kaçarak 
kendilerini savunmaya, kurtarmaya çalışıyorlardı. Tabi ki biz de bunlarla görüşüp 
onlardan detaylı bilgi alıyorduk, aramızda kendi arkadaşlarımızla görüşüp bu olayları 
kabul etmediğimizi ve bunları bir cevap verilmesi gerektiğini defalarca konuştuk. Neler 
yapılabilir, neler yapılması gerekir diye aramızda tartışarak fikirler ortaya attık. Şimdi 
biliyorsunuz Bulgaristan o dönemde Demir Perdesi ülkesiydi. Demir Perde dediğimiz de 
gerçekten çok kapalı, kapalı kutu gibi ülkeydi, girişlerin çıkışların olmadığı, izinsiz hiç bir 
yere gidilemediği, hatta biz kendi yaşadığımız yörelere, köylerimize bile defalarca 
kontrol edildikten sonra ancak gidebiliyorduk. Herhangi yabancı birinin veya herhangi 
bir gazetecinin bağımsız bir gözle izlenim yapması mümkün değildi. Olayları doğru bir 
biçimde aktarması dünya kamuoyunu bilgilendirmesi mümkün değildi. Bu açıdan öyle 
bir boşluk olduğunu fark ettik ve dünya kamuoyu oluşturmak için ve dünya kamuoyunda 
kişileri bilgilendirmek için biz kendi aramızda bu bilgileri dünyaya duyurmak 
niyetindeydik ve öyle bir karar almıştık. Olan olayları yazıya döküp Büyükelçiliklere, 
Sofya'da bulunan Elçiliklere göndermeye karar verdik. Bizimle olan olayları dışardaki, 
yurt dışındaki insanların da bilmesini sağlamak için böyle bir eyleme başvurmuştuk. 
Tabi bununla birlikte bizim daha önce Bulgar hükümeti tarafından Bulgar devleti 
tarafından verilmiş olan Pasaportlarda Türk olduğumuz yazıyordu, Pasaportlarda. Biz 
bu İsim Değiştirme Kampanyası başladığında elimizdeki Pasaportların alınıp Bulgar 
isimleri yazılacağını düşünerek, öngörerek Pasaportlarımızın fotograflarını çektirmiştik. 
Bir elimizde delil olsun diye. Bu işlemi de gerçekleştirdik ve tabi ki daha sonraki 
olaylarda tutuklandığımızda bizim bu eylemleri yapmamız aleyhimize delil olarak 
kullanıldı." 

 

Ad-kırımı uygulamalarında bireysel etkin direnç tepkisi veren 1945 doğumlu olan tanık-

katılımcı Remzi Öztürk (Remzi Mehmedov Bekirov), Komünist Partisi’nin kendisini 

çocukken yedi yıl Türkçe okuttuğunu sonra da birden adını değiştirmeye kalkışmasını 

kabullenemediğini ve “atalarım 530 sene burada size hükümran olmuş, sizin dilinizi mi 

yasakladı, okulunuzu mu, kilisenizi mi? Siz şurada kısa zamanda her şeyimizi 

yasaklamaya kalkıştınız” şeklindeki itirazı nedeniyle tutuklanmış ve sonrasında da 

Belene Adası ve Belene Toplama Kampı’na gönderilmiştir: 
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“Çünkü beni o isimle 7 sene Türkçe okuttu, sen Türksün diye o Komunist Partisi, ve 
benim bütün direnişim zaten oydu, yani sen beni Türk olarak Türkçe okuttun, mecburi 
Bulgaristan Komunist Partisi Kanunları üzere, Türkçe okuttun Türk gibi yetiştirdin 
sonunda ikiyüzlü politikalarınlan, beni küçümseyip beni Bulgarlaştırmaya kalktın, yani 
benim direnişim oydu zaten çekemediğim, hazmedemediğim, Türklerin üzerinde zaman 
zaman çeşit oyunlar oynadı, asimile etmeye kalktı, Türkçeyi yasakladı, Türkçe 
konuşmayı, Türkçe okutmayı, Türk örf ve adetlerimizi yasaklamaya başladı, bunlara 
tepki gösterdim uzun yıllar, uzun yıllar da çekildim emniyetlere olsun Komunist Parti 
tarafından çekildim sorulamaya bu işleri yapmamama, sorun yaratmamama, 
direnmememe, yani dediler direnme, yapma etme sorun yaratıyorsun, ben de diyordum 
ki sorunu siz yaratıyorsunuz, beni Türk olarak yetiştirdin, sonunda Bulgarlaştırmaya 
kalktın, ve zamanın birinde benim atalarım dedim size 530 sene hükümranlık sürmüş, 
size burada kültür-medeniyet bırakmış, sizi insan gibi yetiştirmiş, sizin dilinizi mi 
yasakladı okulunuzu mu kilisenizi mi, siz dedim şurda kısa bir zamanda her şeyimizi 
yasaklamaya kalktınız, niye dayanarak dedim, şimdi Dünya Kamuoyunda da, bunlar 
Uluslararası Anlaşmaları imzaladı ya, Helsinki’de olsun Madrid’de olsun, yani son anda 
Viyana’da olsun, yani siz Dünyada Bulgaristan’daki Türk varlığını tanıdınız, 1948 
senesinde Fransa’da Bulgaristan’daki Türk Varlığını tanıdılar ve Türkiye Hükümetine de 
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin durumunu takip etmek için Garantörlük hakkını 
verdiler, dedim bunları neye dayanarak çiğniyorsunuz,  neye güveniyorsunuz dedim, 
ben buna razı gelemem dedim, yani hep bu çeşit şeyleri ve Bulgaristan’daki olayları 
sürekli bazı yollarla … çaba gösterdim, bir takım şeylerde elimden geldiği kadar 
görevimi yaptığımı zannediyorum.”  

 

Ad-kırımı uygulamaları başlatılmadan önce Türk köylerinde avcılık yaptığı için elinde 

silah bulunan avcıların silahlarının siyasi otorite tarafından toplatıldığını belirterek 

tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), potansiyel direnç etiketlemesini 

örneklendirmektedir:   
“Fakat 80'li yıllardan sonra artık planın son aşamasına gelindiğinde, isterseniz biraz bu 
olayı açmak istiyorum, İsim Değiştirme Kampanyasına gelindiğinde ilk önce kırsal 
kesimlerden, sınırlara yakın bölgelerden başlayarak o bölgelerde Pomakların 
çoğunlukta olduğu yerlerdir o bölgeler. İkinci, onları daha 70'li yıllarda Pomaklarla bir 
çalışma yapılmıştı. Onların isimleri değiştirilmişti. 80'li yıllara gelindiğinde ise 
Pomaklarla karışık olan Türk köylerinde isim değiştirmeler başlandı. Şimdi öyle bir 
uygulama yapıldı ki, bir köyün vatandaşlarının isimleri değiştirildiğinde, bunu askeri 
birliklerle, polis güçleriyle, devletin bütün imkanlarıyla yapılıyor, zorla yapılıyor, o köye 
yakın köylere ise önceden şöyle bilgi veriliyor: biz o köyün isimlerini değiştirdik, ama 
siz, size dokunulmayacak, niye dokunulmayacak, çünkü o köyde yaşayanlar karışık 
ailelerden oluştuğundan dolayı, o karışık aileleri biz sadece ayıkladık ve isimlerini 
değiştirdik, sizde ise öyle bir şey olmayacak. Fakat bunun bir uyutma politikası olduğu 
daha sonra ortaya çıktı. Bunları söyledikten birkaç gün sonra aynı şekilde askerlerle, 
polislerle o köyü de basarak, abluka altına alarak o köydeki yaşayanların isimleri de 
zorla değiştirildi. Bu defa da bu köye yakın olan diğer köylere aynı şeyler söylendi: biz o 
köyün isimlerini değiştirdik ama onlarda karışık aileler vardı onun için değiştirdik diye. 
Böylelikle bu çember yavaş yavaş daraltılmaya başladı, ta ki karışık olmayan, örneğin 
benim oturduğum, doğduğum, büyüdüğüm köy ve civarındaki köylerde hiç Bulgar yok, 
Pamak da yok, Çingene de yok. O köylere gelindiğinde artık halk uyutulduğunun 
farkına vardı. Yani daha önce söyledikleri gibi sadece Bulgarlarla ve Pomaklarla karışık 
olan ailelerin ayıklanmadığının, bunun bütün Türk azınlığına yapıldığı ortaya çıktı. 
Ortaya çıktıktan sonra artık kitlesel olarak da tepkiler ortaya çıkmaya başladı, kendini 
baş gösterdi. Bu da 1984 yılı Aralık ayının sonlarına doğru, Aralık 25-26-27 tarihlerinde 
Mestanlı kasabasına civar köylerden kişiler gidip gösteri yapma amacı ile bir araya 
geldiler. Bu bir araya gelme de, biz Türküz Türk kalmak istiyoruz, bizim isimlerimize 
dokunulmasın, biz kendi kimliğimizi, benliğimizi muhafaza etmek istiyoruz talepleriyle 
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böyle bir gösteriler, protestolar yapıldı ve bu protestolarda çok şiddetli bir şekilde kaba 
kuvvet kullanılarak askeri birlikler, polisler tarafından dağıtıldı ve bu gösteriler 
esnasında da birçok kişi yaralandı ve ölenler de oldu. Şimdi Bulgar hükümeti böyle bir 
tepkiyi beklediğinden dolayı daha önceki aylarda Türk köylerinde avcılık yapmış olan, 
avcılık yapmakta olan kişilerin dahi silahları önceden toplanıldı. Çünkü böyle bir 
durumda tepki verebilirler ve Bulgar askerlerine ve polislerine karşı gelip ateş açabilirler 
diye birçok köyde avcıların silahları toplanmış. Başka ülkelerdeki gibi böyle bir şiddetli 
tepkinin olmama nedeni de Bulgaristan'da Türklerin elinde herhangi bir karşı koyma 
aracı olmadığından ve kaldı ki Türk azınlığı Bulgaristan'da 1944 yılında 84 yılına kadar 
büyük bir sorun çıkartmamıştır. Yani çalışkan bir millettir, çalışkan bir azınlıktır, işiyle 
alakalıdır, işiyle uğraşmıştır, çok çok siyasete bulaşmamıştır ve devlete de karşı 
gelmemiştir o yıllarda. Ama artık elinden her şeyi alındığında en son kalan Türk kimliği, 
Türk ismi, ona da kastedildiğinde bıçak kemiğe dayanır diye bir tabir vardır, bıçak 
kemiye dayanmıştır, aldatıldığının, yıllarca uyutulduğunun farkına, bilincine varmıştır ve 
o gayet demokratik ve insani tepkisini orda göstermek zorunda kalmıştır."  

 

Tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), siyasi otorite tarafından 

“Yeniden Doğuş Süreci” adı verilen kültür-kırımı uygulamalarına uyum tepkisi 

göstererek siyasi otorite tarafından düzenlenen “Soyağacı Törenleri”nde restoranlarda 

masaların üstüne çıkıp da kendi soyunun “Bulgar soyu” olduğunu açıklayan Türklerin 

çok az sayıda da olsa olduğunu gözlemlediğini belirtmektedir: 
“Çıkıp da ben Soyağacımı inceledim ve ortaya şu çıktı ki biz Bulgar soyundan Slav 
soyundan geliyoruz diyenleri n’apacaksın, çok değildi bunlar ama vardı. … Masanın 
üstüne çıkarak restoranda ‘biz Bulgarız’, o gün Soyağacı Töreni yapılıyor, eveeet 
Soyağacı Törenleri oldu, bir restoranda soyağacının açıklamasını yapıyor.”  
 

Kültür-kırımı uygulamalarına “annelerinin çeyizlerinin içinde haç bulduğunu” iddia 

ederek uyum gösteren örneklerden birisini de tanık-katılımcı Mehmet Zafer (Mehmet 

İbrahim Ahmet) anlatmaktadır:   
“Bazı Türk doktorlarını, Türk aydınlarını, inteligent kısımlarını kullandı bu şekilde, siz 
dedi bir şeyler getirin, yardımcı olun bu şeyi gerçekleştirmeye, Yeniden Doğuşu sizin 
Bulgar olduğunuzu geçmişte ispatlamaya yeni bir şeyler bulun, kimileri görevini belki 
yükseltmek için daha yüksek bir mevkide yer alabilmesi için ‘haa dedi benim dedi 
annemin dedi eski sandığının içinde saklı gizli bir şeyi arasında bir tane haç buldum 
dedi ve annemin dedi hırkasında işlenmiş bir süs motif haç var dedi, biz dedi bak 
geçmişimizde dedi, bunu annem bana miras bıraktı gocanamdan nenemden’ … hatta 
bu kişiler bugün Bulgaristan’dan göç etti ve bugün bizim aramızda Türkiye’de 
yaşamaktadır, gayet de güzel bir mevkide bugün görev almaktadır Türkiye 
Cumhuriyeti’nde … annelerinin çeyizlerinin arasında sandıklarının içinde Haç 
bulduğunu söyleyip.”  
 

3.6.3. DIŞLANMAYA TEPKİLER 
3.6.3.1. Ayrımcılığa Maruz Kalmaya Tepkiler 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığı mensupları asimilasyon ve kültür-kırımı 

uygulamaları ile paralel yürütülen sistematik ayrımcılık uygulamalarına karşı herhangi 

bir etkin direnç göstermemişler ve siyasi otoritenin ayrımcılık politikasına karşı 
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herhangi bir direnç gösterme güçleri de yoktur. Siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığa 

yönelik ayrımcılık uygulamalarının, ulusal Türk azınlığı mensupları tarafından 

Türkiyecilik tepkisi ile karşılandığı söylenebilir.   
 

3.6.3.2. Sınır-Dışına Sürülmeye Tepkiler 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığı üzerindeki asimilasyon ve kültür-

kırımı kapsamından çıkarma olarak sınır-dışına sürme uygulamalarına, ulusal Türk 

azınlığındaki direnç ve tepkiler ağırlıklı olarak “Türkiyecilik” biçimlerinde görülmüştür.  

 

Tanık-katılımcı Eşref Kahraman (Eşref Faik Aliosman), sınır-dışına sürülme sürecini ve 

Türkiyecilik tepkisini aşağıdaki gibi anlatmıştır:  
“18'inde geldi bunlar, şindi dediler, hazır ol, kimseye bir şey söylemiyceksin, bu akşam 
yola çıkacaz, dedim nereye gitcez, ya o önemli değil nereye gitcez, neyse, sağ sol 
duymuş benim gitcemi, köy zaten duyuyor, 350 hanelik köy, evin etrafı olmuş bir 
Panayır gibi, Tanklar sarmış evi, ışıkla şey yapıyola, bekliyorlar askerler, bu defa geldi 
çık dedi balkona bu insanlara seslen dedi, çünkü dedi olay yaşanmasın dediler, senin 
için iyi olcak, çıktım ben balkona arkadaşlar dedim beni severseniz dedim biraz geri 
gidin dedim, dağılın bana izin verin dedim, hakkınızı helal edin dedim, ben nereye 
gittiğimi bilmiyorum dedim, 84 yılında dedim beni aldılar dedim küçük bir şey için 
görüşmek için dedim, 4 yılda döndüm dedim, şimdi yine bilmiyorum dedim, ama rahat 
olun dedim, ben gittiğim yerden size seslenecem, çekilin, arkadaşlar da bana şey 
gösterdiler, çekildiler, beni asker, polis aradan şey kaçırıyor gibi ya, hemen arabaların 
içine, haydi bakalım, çocukları da almışlar hanımı da başka arabalara, gice [gece] 
götürdüler, Dimitrovgrad diyoruz biz bir Tren İstasyonu var, işte İstanbul-Münih Treni 
ordan geçiyor, çocuğum da asker, onu hiç hatırlamak istemiyorum ama, duruyoruz 
duruyoruz çocuk da gelcek dediler, askerdeki çocuk, tren anons yaptı işte Münih-
Tsarigrad, İstanbul tren işte falan kolhoza geliyor, işte ben kalktım, yok dediler o değil, 
senin için fark ediyor mu hangi ülkeye gidiyorsun dediler, ben nereye gittiğimi 
bilmiyorum, dedim tamam o zaman, işte bekliyorum, çocuğum nerde dedim yok, bir ara 
gene anons yaptılar, İstanbul-Münih Tren işte birinci kolhoza geliyor diye, kalktım ben 
bakınıyorum şimdi, yok benim çocuk yok, oğlan yok küçük oğlan asker, ondan sonra 
bunlar da tedirgin böyle. Olcak ki benim cebimde bir tane tornavida kalmış, küçük bir 
tornavida böyle, oğlum nerde be diye … ben yürüdüm onların üstüne, onlar kaçıyor ben 
arkadan, tabi takviye Polis geldi, orda kimse otverkayla [tornavidayla] onu şişlettirir mi. 
Pindirdiler trene işte Pasportları vermişler hanıma, hanım işte oğlumuz kaldıya diye 4 
Pasport görüyoru. Öyle Sınırdışı ettiler bizi ordan, Yugoslavya'ya girişte Dolar istediler, 
yok, işte o zorlu yolu da yaşadım ama, o saldı bizi, şeye kava trene, girdik 
Yugoslavya'ya, trenle, 560 km. miydi ne kadar şeye gittik, Belgrad'dan Zagreb, Malibur 
diye bir şehir var orda tam Avusturya'nın sınırında. Avusturya Polisi geldi Gümrükte 
teslim alıyor orda artık Yugoslavya şeyinden, bizden şey istiyor Valuta istiyor, Valuta 
diyolar ya Bulgaristan'da, Döviz istiyor, para istiyor, kuruş yok bizde zaten. Ondan 
sonra, Açlık Grevi de devam ediyor halım yok hiç, dedim yok, anlattırıyor bana, dil de 
bilmiyoruz ki, ben dedim işte Bılgariya Jivkov yaptı bizi diyorum bilmem ne, yok 
olmuyor. Bir valiz var zaten, aldı attı, iki de tekme vurdu bana, trenden dışarı. Kaldık 
orda Tren Garında, yapacak bir şey yok, para da yok cebimizde, baktım orda bir şey 
var, benzin istasyonu var, dedim ben burdan ille bir Türk geçecek. Şimdi benzinliğe 
uğrayacak Avusturya'dan, tam benzinliğe varırken bir tane İstanbul plakalı bir araba 
benzinliğe yanaştı, el attım, durdu, iyi niyetli biriymiş, dedim kardeş bak, hayatımda 
dilencilik yaptığım yok, ama dedim bu icap etti, anlattım ona, işte böyle böyle 
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Bulgaristan'da bunları yaşadık, Bulgaristan beni Sınırdışı etti, Avusturya da kabul 
etmiyor, attı beni trenden burda kaldım. Bana dedim, bir yardımcı bir telefon açcak 
kadar dedim 3-5 kuruş para verir misiniz? Tamam dedi, ben zaten Avusturya'ya 
gidiyorum ama dedi, o gün de Cumartesi, bugün çalışmıyor Elçilik dedi, orda nöbetçi 
birşey varsa ulaşabilirsem dedi yardımcı olurum dedi, 20 Dolar para verdi bana, 
döndüm ordan çok da uzak değil, 200 metre bir şey, baktım o Tren Garının alt katında 
Postane yazıyor, 20 dolar var ya, şimdi cebimde de bir Bulgar, Bulgaristan'dan Sınırdışı 
edilen bir Bulgar, muhalefetten, Peter Boyaciev, Fransa'da yaşıyor, onun telefonu var 
bende. Gittim Postada o kadına dedim bana bu telefonu bağla dedim, neyse Dolar da 
verdim ben ona, Bulgarca biraz uyuyor ya Yugoslavcaya, onunla anlaşabildik, tam dedi 
bir ara 9. cu kabine girin diye anons yaptı, gittim, dedim adama böyle oldu böyle oldu, 
Bulgaristan'da onlan telefonlaşıyorduk, nerdesin şu anda, Malibur'dayım, ordan dedi hiç 
tepişme dedi, nerden telefon ediyorsun dedi, PTT’den Postaneden dedim, orasının 
telefonunu ver bana dedi, sordum o bayana, verdim telefonu, bekle orda dedi, bekledim 
bekledim, bir ara telefon geldi, ben dedi girişimde bulundum dedi, ama dedi 
yapılabilecek bir şey yok dedi, bugün yarın çalışmıyor, seni dedi alacaklar oradan, 
Avusturya Büyükelçiliği alacak seni oradan dedi. Oraya ulaşabilmiş, biraz sonra onlar 
aradılar, işte biz gerek girişimi yaptık bugün de Cumartesi ama sen en iyisi ordan 
ayrılma, Zagreb'den bizim Konsolus, nitekim de akşam oldu karangılaştı böyle, akşam 
üstü Tren Garına bi girdi cipler şeyler, korktum. İsmimi söylüyorlar ama şimdi 
güvenemiyorum ki belki, belki Bulgar şeyidir, neyse bi ara bi baktım Türk Bayrağı. 
Dediler niye ses çıkarmıyorsun, sonra da arabanın içine aldılar, Zagreb'de bir camiye 
götürdüler. Arnavut camisine. Şimdi ben bunları üzülerek anlattırıyorum yaa, senin orda 
Elçiliğinin bir misafirhane yok mu, yani bir otelde bir şey yapamıyor musun, neyse sonra 
geldiler aldılar beni Zagreb Konsolosluğu, ordan bir tren geldi, trene bindirdiler, işte 
yeniden Belgrad'a, Belgrad'ta Büyükelçi Tahsin Beyle Ayşe Hanım var orda onun 
yardımcısı, Tren Garından aldılar beni işte, ordan Kampa sığındım ben işte, Açlık 
Grevimi orda bozdum, sığındım değil de Kampa gönderdiler Havalaya, ayın 20'si, 
26'sına kadar Kampta kaldım, işte bir gün şeye götürdüler, Birleşmiş Milletler 
Teşkilatının İrtica şeyi varya, oraya götürdüler nereyi talep edecen diye, işte ben dedim 
Türkiye'yi talep ediyorum, ben onun için mücadele verdim, Türklüğüm için, ya başka 
herhangi bir devlet, yok istemiyorum dedim, o zaman dediler, kızdı orda o şey, yabancı 
olan, hanım dedi başındaki örtüyü atacak dedi, başörtüsünü, attırdım, tamam dedim, 
fotograf şeyi çıkarcaklar ya, belgesi, o zamana kadar, şimdi bunu söylemek iyi mi, bizim 
ordaki Büyükelçi yalvardı bana, git dedi 5 yıl başka ülkede kal dedi, senin Türklüğünü 
kimse almıycak, ondan sonra Türkiye'ye gidersin, ben kabul etmedim işte, 26 Mayıs 89 
yılı, 165 kişi bir kafile, ilk Türkiye Anavatana İstanbul Yeşilköy müydü, Havaalanına 
indik, işte Bursa'da bütün çevre arkadaşlar, uçakta görmüşler zaten şeyde de 
duymuşlar, almaya geldiler, karşılamaya geldiler, o gün bugün, ben hayatımdan 
memnunum, ... Ben bu kadar yaşamayı ummuyordum bu kadar işkenceden sonra, ama 
ne hikmetse 21 yıldır, Türkiye'ye geleli 21’ci yıl."  
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4. BÖLÜM 
BELENE TOPLAMA KAMPI (1985-86)* 

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1984-89 yılları arasında ulusal Türk azınlığın 

üzerinde uygulanan kültür-kırımı uygulamalarında, ulusal Türk azınlığın 

mensuplarından gelen direnci ve potansiyel direnci cezalandırarak yönetme 

araçlarından birisi “toplama kampı” olmuştur. Bu dönemde ulusal Türk azınlığın 

direncini kırmak için yıllar öncesinden kapatılmış olan üç toplama kampı siyasi otorite 

tarafından yeniden açılmıştır. Bu kamplar, tarihe göre ilk açılandan son açılana doğru 

şöyledir: Belene Toplama Kampı, Belene Tecrit Kampı ve Bobov Dol Toplama Kampı. 

Tanık-katılımcıların anlatılarında Belene Toplama Kampı “ikinci obekt” olarak da ve 

Tecrit Kampı “zastava” olarak da geçmektedir. 1985-86 dönemindeki Belene Toplama 

Kampı mağdurlarından, yaklaşık 80 mağdur Tecrit Kampı’nda da ve yine yaklaşık 80 

mağdur Bobov Dol Toplama Kampı’nda da tutulmuştur.  

 

Belene Toplama Kampı (1985-86) mağdurları, genellikle ad-kırımı uygulamalarına 

verdikleri tepkiler nedeniyle bulundukları bölgelerde tutuklandıktan ve çeşitli yerlerde 

sorguya çekildikten sonra, Belene Adası’na gönderilmişlerdir. Belene Adası’nda 

Belene Toplama Kampı’nın dışında Belene Cezaevi’nde ve Tecrit Kampı’nda da 

kapatılmışlardır. Belene Cezaevi, kamp tutukluları Adaya getirildiğinde de faaliyet 

göstermekte iken, yıllar öncesinden kapatılmış olan Belene Toplama Kampı ve Tecrit 

Kampı ad-kırımı uygulamalarında tutuklanarak Belene Adası’na getirilen Türkler için 

yeniden açılmıştır.  

 

Belene Toplama Kampı’nın (1985-86) kapatılması konusunda Bulgaristan’a baskılar 

gelmeye başladıktan sonra Bulgaristan Belene Toplama Kampı’nın varlığını inkar 

etmiş ve kampı boşaltarak kamp mağdurlarından büyük bir kısmını kuzey 

Bulgaristan’daki Bulgar köylerine sürgüne gönderirken, kamp mağdurlarından bir 

kısmını ise yine kuzey Bulgaristan’da bulunan Bobov Dol Cezaevi yakınında yeniden 

açtığı Bobov Dol Toplama Kampı’na nakletmiştir. 

                                                 
* Bu bölüm; bu çalışma kapsamında sözlü tarih yöntemiyle görüşülen 20 tanık-katılımcının sözlü tarih 
anlatılarından elde edilen verilerle oluşturulmuştur. Ancak sf. 147’de yazılı literatürden bir alıntı 
yapılmıştır: Belene Toplama Kampı mağdurlarından biri olan, ancak bu çalışma kapsamındaki tanık-
katılımcılardan biri olmayan Ömer Osman Erendoruk’un kamp anılarından da bahsettiği bir anı 
kitabından bir alıntı (Erendoruk, 2006: 42) yapılmıştır.  
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 4.1.  BELENE TOPLAMA KAMPI MAĞDURLARININ TUTUKLANMA 
SÜRECİ 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığı üzerindeki genelde kültür-kırımı 

uygulamalarına, özelde ise ad-kırımı uygulamalarına çeşitli biçimlerde etkin direnç 

gösteren ya da potansiyel dirençle etiketlenen ulusal Türk azınlığının bazı mensupları 

cezaevlerine, bazıları sürgünlere, bazıları da 1985’te yeniden açılan Belene Toplama 

Kampı’na kapatılmıştır. Bazıları da öldürülmüştür. Bütün bu cezalandırma süreçlerini 

aynı zamanda yaşayanlar da olmuştur.  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin 1984’te uygulamaya geçirdiği kültür-

kırımı uygulamalarında ulusal Türk azınlığın mensuplarından gelen hiçbir itiraz ya da 

direnci cezasız bırakmadığı söylenebilir. Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman 

Ahmet), Sofya’dan 30 üniversiteli Türk öğrenci arkadaşıyla beraber Kırcali köylerinde 

kültür-kırımı ve ad-kırımı uygulamalarına karşı yapılacak olan yürüyüşe destek vermek 

için Kırcali’ye giderler ve vardıklarında yürüyüşün kanlı bir şekilde bastırıldığını 

görürler; Kırcaali köylerinde bir savaştan çıkılmış havası ve üzüntü hakim iken, 

Sofya’ya aynı gün döndüğünde bir bayram havası olduğunu, bir şenliğin düzenlendiğini 

ve herkesin eğlendiğini görür. Aynı günde gördüğü bu iki farklı yaşam ve durumdan 

çok etkilendiğini belirten tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), Kırcaali 

köylerindeki insanların dövülmesi, ezilmesi, tutuklanması, öldürülmesi sonucundaki acı 

ve yıkılmışlık ile Sofya’daki eğlenceyi karşılaştırdığı “Bir Günün İki Dünyası” ve “1984 

Aralık Kanlı Olayları” adlı yazılar yazdığı için, değiştirilmeden önce Türk olduğuna dair 

bir kanıt elinde bulunması amacıyla Türk adının yazılı olduğu Pasaportunun 

fotokopisini çektirdiği ve bu ad-kırımı olaylarını dünyaya duyurmak için ne 

yapabilecekleri ile ilgili olarak üniversiteli Türk arkadaşlarıyla toplanıp konuştuğu için 

tutuklanıp, işkence görüp, toplama kampına gönderildiğini aşağıdaki gibi ifade eder. 

Sosyalist rejimle yönetilen Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’de tanık-katılımcının anlattığı 

bu birkaç direnç biçimi, siyasi otorite tarafından rejime yönelik çok büyük bir tehdit 

unsuru olarak sorunsallaştırıldığı görülmektedir:   
"İsmi Değiştirme olayları başladığında, bunun Aralık 1984 yılında yoğunluk kazandığını 
söylemiştim. Bu tabi ki bizi de üniversite öğrencileri olarak şiddetli bir şekilde rahatsız 
etmeye başlamıştı. Kendi aramızda yapılan toplantılarda, görüşmelerde fikir 
alışverişinde bulunduk ve kendi katkımız ne olabilir diye düşünmüştük. Bunlardan bir 
tanesi; dünya kamuoyunu aydınlatmaktı, Türkçe isimleriyle taşıdığımız pasaportların 
fotograflarının çekilmesi ve belge olarak daha sonra saklanmasıydı. Biz bunları 
kararlaştırırken daha organize bir şekilde neler yapabiliriz diye düşünürken olaylar çok 
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hızlı gelişti ve Mestanlı'daki o toplu gösteriler olmaya başladığını öğrendik ve bunlara 
destek olmak için üniversitedeki Türk öğrencileri organize ederek Mestanlıya gelme 
kararı aldık. Bir gece trene bindik ve trenle yola çıktık. Tabi bizim bu hareketimiz ve 
daha öncelerinde yaptığımız toplantılar da Bulgaristan Gizli Servisi tarafından takip 
edilmiş ve sürekli gözetim altında olduğumuzu önümüzdeki günlerde biz de gördük. … 
Ve biz 30 civarında Türk üniversite öğrencisi, Sofya'dan bir gece yarısı trenle 
Mestanlı'ya yola çıktık fakat geldiğimizde gördük ki bu ayaklanma olmuş ve şiddetli bir 
şekilde bastırılmış ve bastırdıktan sonra da köyler, kasabalar, yollar Bulgar askerleri, 
polisleri tarafından bloke edilmiş, tutulmuş ve kuş uçurtulmayacak derecede Sıkı 
Yönetim ilan edilmiş. Ben köye geldiğimde bunu sezdim ve daha önce bizim kendi 
aramızda görüştüğümüz gibi tekrar durumu değerlendirip ertesi gün Kırcaaali'de 
toplanıp acaba yeniden bir yürüyüşte, bir gösteride, katkıda bulunabilir miyiz diye bunu 
görüşme düşündüğümüzü şey yaptım ve bunun imkanı olmadığını bu dönemde fark 
ettim ve tekrar Sofya'ya döndüm. Diğer arkadaşlarım da ordaki durumu gördükten 
sonra onlar da teker teker Sofya'ya geri dönüş yaptılar. Yalnız Sofya'ya geri 
döndüğümde şöyle bir manzarayla karşılaştım ve benim için çok çarpıcı bir 
manzaraydı. Bizim yaşadığımız bölgede bir savaş olmuştu, insanlar dövülmüştü, 
ezilmişti, öldürülmüştü ve tutuklanmıştı ve tutuklu insanlar hücrelerde işkence görmüştü 
ve görmeye de devam ediyordu. Yani felaket bir durum söz konusuydu ama aynı 
dönemde, aynı anda Sofya'nın merkezinde bir bayram vardı. Sofya şenlikleri 
yapılıyordu. … Sofya'nın merkezinden geçerken orda bir bayram havası olduğunu 
sezdim. Çünkü Sofya'nın civarından, köylerden at arabalarıyla, eşek arabalarıyla o 
şenliğe katılan birçok insan vardı, yani orda oyunlar oynanıyordu, gösteriler yapılıyordu, 
müzik çalıyordu ve coşkulu bir hava vardı. Hatta o zaman eşime dedim ki, bak dedim 
bir günün iki dünyası, bu ne demek, Tanrının bir günü ama bu bir günün içinde çok 
farklı olay yaşanıyor. Olayın biri felaket bir tarafta sanki savaş olmuş ama diğer tarafta 
ise bayram havası vardı. Ve hatta daha sonra döndüğümde bunu kaleme aldım ve yazı 
olarak yazmıştım bu olayları. Yazıya şöyle bir başlık attım: ‘1984 Aralık Kanlı Olayları’ 
diye. O bizdeki, bizim bölgemizdeki yaşanan olayları anlatmaya çalıştım ve ikinci bir 
başlık da 'Bir Günün İki Dünyası'. İşte bu ‘Bir Günün İki Dünyası'nda bunu dile 
getirmeye çalıştım. İki ayrı olay, iki farklı olay ama aynı zamanda gelişen iki olay diye. 
Ve ondan sonra bu yazıları ben masanın altına sakladım, eşimle beraber sakladık. Ben 
akabinde bir şeyler daha ilave ettim. Fakat tekrar eski yerine, zulaya, zula dediğimiz 
yere saklamadım. Benim okula giderken kullandığım küçük bir çantam, bavulum vardı 
onun içine koydum. 12 Ocak 1985 Cumartesi günü bir sabah yataktan yeni kalkmıştık. 
O gün eşimin babası Kremikovtsi diye denilen büyük sanayi tesisi vardı, Sofya'ya belki 
40-45 km. uzaklıkta, onu ziyaret etmeyi düşünüyorduk. Fakat maalesef ziyaret 
edemedik, saat dokuz, dokuz buçuk civarlarında oturduğumuz binanın, kirada 
bulunduğumuz binanın kapısındaki zile basıldı. Zil çok şiddetli bir şekilde çalıyordu ve 
ev sahibi gidip kapıyı açtı. Kapıyı açtıktan sonra koşarak bizim oturduğumuz kapının 
yumruklandığını hissettim ve çok şiddetli bir şekilde kapı yumruklanıyordu ve en az 4-5 
kişinin de kapının önünde olduğu hissediliyordu. Ben şiddetle kalkıp kapıyı açtım ve 'siz 
kimsiniz, ne hakla benim kapımı böyle yumrukluyorsunuz' diye seslendiğimde 'hareket 
etme, davranma' diye bana bağırıldı. Bağırıldıktan sonra içeri dört kişi girdi. Bu dört 
kişinin daha sonra Emniyetten gelen ve Bulgar Güvenlik Dairesinden gelen 
istihbaratçılar olduğunu fark ettim ve bana sanki bir terörist hücresi basılırcasına 
hakaret edip, silahı çıkarmamı istediler. Ben öyle bir silah olmadığını ısrarla söylememe 
rağmen 'silahını çıkar, silahını çıkar' diye baskı yapmaya çalıştılar. 'Benim silahım yok, 
silahım hiç bir zaman da olmadı'. O zaman 'bıçağı çıkar' dediler. Dedim 'bıçak yok'. 'Hiç 
mi bıçak yok' dediler. Bıçak diye sadece ekmek kesmeye kullandığımız küçük bir 
bıçağımız var, işte bu dedim bıçak. Sonra bana hazırlanmamı söylediler. Dedim 'siz 
kimsiniz, neden geldiniz, ne yapmak istiyorsunuz?' Hiç bir bilgi vermeden 'seni 
tutukluyoruz, sen, bir sorguya götürmemiz gerekiyor, çok kısa sürecektir, daha sonra 
geri gelirsiniz' dediler. Beni çıkardılar. Odamdan çıkarken birisi arkamda o sivil 
polislerden, birisi önümde, iki de yanımda vardı. Arkamda olanın bir tanesi dedi ki ha 
dedi kaçmaya teşebbüs etmişsin, ha dedi seni arkadan vurmuşum. Yani silahla seni 
vururum diye tehdit etti. Ondan sonra evin önünde park edilmiş bir beyaz Lada'nın içine 



 97

girdim. Arka koltuğa oturdum. Sağıma soluma iki tane görevli oturdu. Şoför koltuğunun 
yanında oturan başka birisi daha vardı. Beni tutuklayıp götürdüler nereye götürdüklerini 
de bilmiyorum. Bir büyük binanın bodrum katına indik. Bodrum katına indikten sonra 
beni arabadan çıkardılar. Dediler ki 'duvara yaslan'. Hiç dediler sağına soluna 
bakmayacaksın, sesini de çıkartmayacaksın. Şimdi belirli bir süre bekledim, bekledikten 
sonra benim arkamdan başka bir araçtan başka birisi daha indi. Onun da benim en 
yakın arkadaşlarımdan bir tanesi olduğunu gördüm. Dedim ki, o da tutuklanmış. Zaten 
eş zamanlı tutuklanmışız. Önce onu tutuklamışlar, daha sonra beni gelip almışlar. Bu 
da Devlet Güvenlik Mahkemesinin binası olduğunu daha sonra fark ettim. Sonra beni 
bir hücreye götürdüler. Hücreden sonra Sorgu Hakiminin yanına götürdüler. Sorgu 
Hakimi soruları sordu benimle ilgili, arkadaşlarımla ilgili, bizim yapmış olduğumuz 
konuşmalarla, faaliyetlerle ilgili. Konuşma esnasında, sorgu esnasında başka birisi 
geldi, dedi ki 'kim bu?' Bu dedi 'Ahmet olan'. Haa dedi tamam o Ahmetse onu hiç 
sorgulama dedi, o zaten kalıcı dedi, bu dedi kalcak burda. Gitsin dedi eşyalarını versin, 
bu dedi tutuklancak. Sonra beni gardiyanlar odasına götürdüler. Üzerimdeki sivil 
elbiselerimi değiştirdim, mahkum elbisesi verdiler ve bunu parantez açmak istiyorum. 
Belki tesadüf olmuş olabilir ama çok büyük bir etki yarattı bende. Gardiyanlar 
odasındayken bir Bulgar şarkıcı vardı Vasko Naydenov diye. Onun bir şarkısının 
radyoda veya teypte dinledim. Şimdi hala daha bilemiyorum. Belki de tesadüftür. Belki 
de Gardiyanların bana psikolojik bir baskı yapmak için o anda bana dinletmiş olabilirler. 
'Elveda' şarkısı vardı. Yani o psikolojik durumda beni daha belki derinden 
etkileyebilmek için. 'Elveda' şarkısını dinledim ve dedim ki elveda, neye elveda, acaba 
neye elveda oluyor diye bir, öyle bir şey yaşadım, bir an yaşadım. Daha sonra 
elbiselerimizi değiştirdik. Elbiselerimizi değiştirirken de arkadaşlarımızın elbiselerini de 
gördüm. Ordan anladım ki onlar da tutuklanmış. ... Ondan önce de yaşanan bir süreç 
de vardı benimle ilgili. Benim nasıl onlarla iş birliği yapmamı istedikleri, onlarla 
çalışmamı istedikleri, o tutuklama aşamasına gelmeden önce bir şey vardı. … 
Tutuklandık. Devlet Güvenlik Mahkemesine götürüldük. Götürülürken birisi bana şunu 
söylemişti: 'Bizim dediğimizi yapmadın, bizim dediğimize gelmedin, şimdi cezanı 
çekecesin'. Bu ne demekti, bunu biraz açmak istiyorum. Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde görevli olan bir kişi, ben üniversiteye yeni başladığımda bir gün karşıma 
çıktı. Nasıl çıktı karşıma, teneffüste dışarı çıkmamıştım, benim bir arkadaşım odaya 
geldi, dedi ki Ahmet seni bir arkadaşın görmeye gelmiş, seninle konuşmak istiyor, dışarı 
çıkar mısın. Çıktım. Odanın önüne, koridorda tanıdık birini göremedim. Birisi bana 
yaklaştı dedi ki, Ahmet sen değil misin, evet benim dedim buyrun. Ben seninle 
görüşmek istiyorum dedi. Buyrun dedim görüşelim. Ben dedi Bulgaristan'da Partinin 
Gençlik Kolları var, Komünist Patinin Gençlik Kolları var. O Gençlik Kollarının Merkez 
Komitesinde çalışıyorum dedi. Merkez Komitesinden görevlendirildim dedi seninle 
görüşmek için dedi. Biz dedi seni araştırdık dedi, köyünde, okulda, ilkokulda, lisede, 
askerde kim olduğunu araştırdık dedi ve iyi bir öğrenciymişsin, arkadaşların tarafından 
sevilen birisiymişsin, iyi bir karaktere sahip biriymişsin, onun için seninle çalışmak 
istiyoruz dedi. Ama dedi şimdi dedi bunun detaylarını konuşamayız, yarın dedi 
müsaitsen gel buluşalım, bir yerde konuşalım dedi. Ben dedim yarın öğleye kadar 
derslerim var, öğleden sonra görüşebiliriz. Randevulaştık, saat üçte öğleden sonra, 
Sofya'da Milli Tiyatronun önünde buluşalım diye. Ayrıldık. Ayrıldıktan sonra benim 
kafamda bazı düşünceler oluşmaya başladı. Şimdi ben Sofya'ya gelmiş köy 
çocuğuyum. Benimle neden ilgileniyorlar acaba diye sorular sormaya başladım kendi 
kendime. Çünkü benim arkadaşlarım vardı, Bulgarlar, anneleri babaları üniversitelerde 
çalışan Doçentler, Profesörler, Bakanlık çocukları vardı, onlarla ilgilenmiyorlar benimle 
acaba neden ilgileniyorlar diye. Ama randevuya sadık kaldım ertesi gün saat üçte gittim 
buluştuk. Buluştuğumuzda kendisini tanıttı ve tanıtırken de Gençlik Kollarından, Gençlik 
Kolları Merkez Komitesinde çalışmadığını, Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir subay 
olduğunu bildirdi ve dedi dün dedi böyle söylemek zorunda kaldım kusura bakma dedi. 
Üniversite ortamında böyle söyledim dedi ama ben dedi Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde çalışıyorum. Ve anlaşıldı ki Devlet Güvenlik Mahkemesinde Türk 
Öğrencilerle ilgili bir masa kurulmuş. O masada çalışan bir görevli olarak karşıma çıktı. 
Bunu söyledikten sonra ben bir adım geri attım. Geri attığımı ve tedirgin olduğumu 
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gördükten sonra dedi ki, yok dedi ya o kadar tehlikeli değil, rahatsız olma, seninle 
sadece sohbet etmek istiyorum, konuşmak istiyorum dedi. Bu dedi bir lokantaya 
oturalım dedi, en yakın lokantaya gittik, oturduk ve bana sorular sormaya başladı, dedi 
ki sen dedi şimdi üniversiteye gelmişsin, üniversite çevresine girmişsin ve senin 
etrafında arkadaşların oluşcak, o arkadaşların arasında yanlış düşüncede olan 
arkadaşların olabilir ve sen bunların, düşüncelerini, fikirlerini bizimle paylaşırsın hep 
beraber onları o yanlış düşünceden doğru yola çekebiliriz dedi. Ben onun kendisine 
muhbir olmamı istediğini fark ettim ve dedim ki bakın ben köyden gelen birisiyim, Sofya 
çok büyük bir şehir, üniversite ortamı çok kalabalık, benim çevrem yok, ben kimseyi 
tanımıyorum, kaldı ki ben karakter olarak sizin bu yaptırtmak istediğinize müsait birisi 
değilim. Dedi ki sen dedi çevren oluşur, çevreni oluşturursun, daha sonra görüşürüz, 
konuşuruz vesaire beni ikna etmeye çalıştı. Israrla böyle birisi olmadığımı söylememe 
rağmen, görüşmelerimiz devam etsin dedi. Bana alkol ikram etmek istedi. Ama ben 
dedim alkol kullanmıyorum. Alkol almadım, alkolsüz içki içtik, kalktık. Ondan sonra 
belirli bir süre sonra beni tekrar rahatsız etti ve tekrar çağırdı. Buluştuk, buluşmamızda 
aynı şekilde üniversitedeki arkadaşlarım arasında konuşulanları hatta ve hatta köyde 
olup bitenleri, konuşulanları ona aktarmamı, bildirmemi istedi ve ben kendisine sürekli 
böyle bir yapıda birisi olmadığımı, bunun için ben kendimde herhangi bir şey 
bulmadığımı söylememe rağmen ısrar ediyordu. Ve bana farklı tekliflerde bulundu. Beni 
alkolle sınamak istedi, alkole bağlantım olup olmadığını, alkole karşı bir zaafım olup 
olmadığını, daha sonra maddi yardımda, parasal yardımda bulunabileceğini ima etti, 
ben bunu da kabul etmedim, dedim ki ben buraya üniversiteye meslek edinmeye 
geldim ve benim annem-babam kısıtlı imkanlarla göndermiş olduğu paralar bana 
yetiyor ve ben aşırı bir para harcayan birisi değilim. Eğlence teklif etti, hep birlikte 
eğlencelere katılabiliriz, diskolara gidebiliriz, barlara gidebiliriz diye. Öyle bir tarza bir 
yaşantım olmadığını söyleyip reddettim. Onun da ötesinde üniversitede sıkıntım olursa, 
yardımcı olabileceklerini söyledi. Bunların hiç birini kabul etmedim ve daha sonraki 
aşamada benimle baş edemeyeceğini fark ettikten sonra kendi amiri olan bir Albayı 
toplantıya getirdi, bizim buluşmamıza getirdi. Bu Albay benimle ilk aşamada çok 
yumuşak, çok nazik ve çok seviyeli bir görüşme yaptı. Ama ikna edemeyince sert 
konuşmaya başladı ve sinirlendi. Ve sonunda bana dedi ki sen dedi bizim bu 
dediklerimizi kabul etmezsen, bizim dedi kolumuz çok uzundur, biz dedi her yere 
ulaşabiliriz dedi ve tehdit etti. Ben ayrıldım, ayrıldıktan sonra da benimle daha sonra 
ilgilendi ama şöyle bir sıkıntı yaşadım. Bu olaydan sonra benim sınavım vardı. 
Matematik sınavı ve bu sınavda ben bir sıkıntı yaşadım. Nasıl sıkıntı, hatta o sınava 
öyle tesadüfti ki doğum günüme denk geldi. Doğum günümde sınava girdim. Sınavda 
soruları çözdüm. Ve hocanın yanına gittim. Doçent hoca. Gitmeden önce asistanı 
hocaya sessiz bir şekilde fısıltıyla ‘Ahmet olan bu’ dediğini duydum. Gittim hocanın 
yanına oturdum, yazdıklarıma baktı ve soru sormadan ‘sizinle bir defa daha 
karşılaşacağız’ dedi. Ben o sınavı o defa geçemedim. Sonra ayrıldım, gittim yurtta 
kaldım. Onun için geri dönüş yaptım, bu olayı hatırlatmak için. Benimle o dönemde 
ilgilenen ve baş edemeyen, kendi tarafına çekemeyen kişi, beni tutuklamaya gelenler 
arasında vardı ve o zaman o cümleyi sarf etmişti: Bizim dediklerimizi yapmadın, şimdi 
cezasını çekeceksin. Böylelikle tutukluluk günlerim daha sonra aylara dönüştü, 
başlamış oldu. Bu tutukluluk Sofya'da Devlet Güvenlik Mahkemesinin hücrelerinde 
kaldım ve 75 gün o hücrelerde kaldım, 75 gün sorgu devam etti ve bu 75 gün 
esnasında şunu gördüm ki daha üniversiteye ilk adım attığımızda her nereye gittiysek, 
her kimlerle görüştüysek, ne toplantılar yaptıysak, ne konuşmalar yaptıysak, bunlar 
hepsi takip edilmiş, izlenilmiş. Yani İstihbaratın ne kadar tefferuatlı ve profesyonelce 
yapıldığını orda gördüm. Bu sorgu esnasında bizim yaptığımız gizli toplantılardaki 
konuşmaları ortaya çıkarmaya çalıştılar. İkili görüşmelerimiz vardı. İkili 
görüşmelerimizden bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştılar. Benim yazmış olduğum 
yazılarla ilgili çok sorular soruldu, sadece sorulmakla da kalmadı, onlarla ilgili epeyce 
de işkence uygulandı. İlk aşamada bir tahta parçası ile dövüldüm. Enseme, kollarıma 
vuruldu. Daha sonra demir, inşaat demiri, inşaat demiriyle enseme vuruldu, kollarıma 
vuruldu. Hatta çıtayla, tahta çıtayla kafama vurulduğunu hatırlıyorum, orda bir şiş de 
oluşmuştu. Şimdi bu günleri hatırlamak bile insanı hem üzüyor, hem rencide ediyor, 
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çünkü burda temel İnsan Hakları İhlallerini bile görüyorsunuz ve acı yaşıyorsunuz. Bu 
sıkıntıları yaşamak, bunlara maruz kalmak insanı rencide ediyor. Ben o işkencelerden 
sonra bir hafta yemek tabağını dahi tutamadım. Yemek veriliyordu bize çok kötü 
olmasına rağmen yemek kış aylarında çok soğuk günlerde bir plastik tabağın içinde 
yemek veriliyordu. Bu yemek o kadar kötüydü ki, ben ilk günlerde onu yememiştim. 
Ama sonradan fark ettim ki zorla yemek yemem gerekiyordu. Çünkü eğer yemeği 
yemezsem ben bir gün açlıktan ölebilirdim. Açlıktan öldüğümde de hiç kimsenin 
umrunda olmayacaktı ailemden başka. Ordaki görevliler belki de onu da istiyordu. Ama 
kendi kendimi zorladım ve zorla yemek yemeği öğrendim. Şimdi ben tutuklandıktan 
sonra eşimle beraberdim. Eşim de yanıma yeni gelmişti, biz yeni evlenmiştik ve eşimle 
nerdeyse bir ay kadar beraber kalabildik o da çok etkilenmiş, çok korkmuştu benim bu 
şekilde tutuklanmama sormuş, soruşturmuş hiç kimseden bilgi alamamış, en sonunda 
bizim gruptan olan bir arkadaş onu da sorguya çekmişler ve bırakmışlar, serbest 
bırakmışlardı sorgudan sonra. O bilgi vermiş, demiş ki Ahmet Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde tutuklu orda kalıyor. Eşim de daha sonra gelip sormuş benim Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde kaldığımı öğrenmiş, öğrendikten sonra köye dönmüş. Bu 
sorgu 75 gün devam etti demiştim. İlk hücreye girdiğimde şöyle bir şey yaşadım. Ben 
hiç Emniyete dahi girmemiş birisiydim, ama o hücreye girdim, o hücreye girdikten sonra 
sanki başka bir dünyaya, başka bir boyutlara geçmiş gibi hissettim kendimi. Beni 
karanlık bir hücreye attılar, o hücrede oturdum, oturduktan sonra kendimden geçmişim, 
yarım saat kadar öyle bir ilginç anım var ki onu da sizinle paylaşmak istiyorum: Yarım 
saat sonra kendime geldim ve bir ıslık sesi duydum 'aldırma gönül aldırma, başın 
önüne eğilmesin, ağladığın duyulmasın' diye, dedim bu nerden geliyor acaba. Böyle 
dinledim, dinledikten sonra, onu benim ıslığım olduğunu fark ettim. Yani kendi kendime 
istemeyerek belki de beynin bir özelliği diye düşünüyorum daha sonra, kendi kendimi 
motive etmek için belki zor durumda kendi kendime yardımcı olmak için 'aldırma gönül 
aldırma, başın öne eğilmesin, ağladığın duyulmasın' diye bir şarkının müziğini ıslıkla 
söylemeye başlamışım. Sonra kendime geldim biraz, toparladım ve böylelikle sorgular 
başladı. Tabi bu sorgu esnasında çok hakaretlere maruz kaldım, işkenceden biraz önce 
bahsettim, dövüldüm, bu yazdığım yazılar vardı, en çok da o yazıları niye yazdığımla 
ilgiliydi sorulan sorular. … O yazının bir tanesinin başlığı '1984 Aralık Kanlı Olayları' 
diye. Bunun alınıp çok güzel bir şekilde tercüme edildiğini gördüm, o başlığı okudu ve 
okuduktan sonra ben hem o yazıyı aldıklarından, ellerine geçtiğinden dolayı üzüldüm, 
hem de çok uygun bir tercüme ettiklerinden dolayı hoşuma gitmişti. Bir de diğer yazı 'Bir 
Günün İki Dünyası'ydı. Bir günün iki dünyası dediğimizde, bir mecaz bir anlam vardı, o 
mecaz anlamıyla tercüme etmişler ki, Türkçeyi çok iyi bilen ve Türkçeye çok hakim olan 
biri tarafından yapıldığını gördüm ve bu yazılarda ben olayları aktarmaya çalışırken o 
kadar olayların içinde olan birisi olarak çok nasıl diyeyim çok milli bir ruhta yazmışım ki 
bana en sonunda, o yazılanları okuduktan sonra ‘sen aşırı bir milliyetçi ruhta yazmışsın’ 
dedi. Dedim bunları ben yaşadığım için, gördüğüm için o ruhta aktardım. Dedi ki bana 
sen bu yazıları niye yazdın, kimin için yazdın dedi. Kendim için yazdım dedim. Nasıl 
kendin için yazdın dedi. Çünkü dedim bu sizin yapmış olduklarınız, biz kabul etmiyoruz, 
gönüllü yapmıyoruz, zorla yapıyorsunuz, yaptırtıyorsunuz, bizden sonraki gelecek olan 
nesillere bir belge olsun, bilsinler bizi suçlamasınlar diye yazdım dediğimde sanki bir 
iğne batılmış gibi, batırılmış gibi yerinden kalkıp ayağa, böyle birden sıçradı, dedi ki sen 
kimsin, sen yeni tarih mi yazmak istiyorsun, sen tarihe not mu düşmek istiyorsun diye 
şiddetli bir şekilde hakaret..e [biraz durakladı] uğradım ve bana saldırıda bulunmuştu. 
Yani benim yaptıklarımın haksız olduğunu ve daha sonraki nesillere doğruları aktarma 
isteğim onu aşırı derecede rahatsız etmişti. Ve bu yazıları hangi gazetelere, 
Türkiye’deki hangi televizyonlara, hangi radyolara göndermek istediğimi, istiyorsun diye 
soru soruldu, baskı yaptı. Dedim ben bunu hiç bir yere gönderme niyetinde değildim, 
hiç bir kimseye verme niyetinde değildim, yalnız kendim için, kendi arşivim için, bizden 
sonraki gelecek olan nesiller için dedim bir not olsun, o amaçla yazdığımı bildirdim. Ve 
süreç böyle devam etti, bir an orda, hatırlatmak istiyorum ilk hücreye girdiğimde 
hücrenin duvarında kalanlar günlerini saymak için çizikler yapıyorlar, ben de orda 
öğrendim yapıyorlarmış. Dört tane düz çizgi, beşinciyi de yatay çizgi, böylelikle sayması 
kolay oluyor, beş beş beş diye. Yirmi beş çizik gördüm, o yirmi beş çizginin bir İtalyan 
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bayana ait olduğunu okudum orda, altında yazıyordu, dedim ki o bayan 25 gün burda 
kalmış, 25 günde acaba sağ mı çıktı diye. İnsanoğlu öyle bir şey ki bir söz vardır. 
Gerektiğinde gülden nazik olur, gerektiğinde taştan da sert olur diye, o bayan 25 gün 
kalmış ama ben 75 gün o hücrede kaldım ve hücre o kadar havasızdı ki, haftada iki 
defa bizi hücreden çıkarıp başka daha büyük bir odaya götürüyorlardı, o odada birkaç 
dakikalığına dolanıyorduk, vücudumuz oynasın, hareket etsin ve biraz daha temiz hava 
teneffüs edebilelim diye ben o teneffüsten geri döndüğümde yarım saat belki o odadaki 
kirli havaya adapte olamıyordum. Hatta şöyle bir şey de yaşadım bir gün o tenefüs 
odasına çıktığımızda camın kırık olduğunu gördüm, yüksekte bir cam, cam kırılmış, o 
kırık camın altında durdum ve oksijen almaya başladım, yani oksijeni bol olan bir hava 
teneffüs etmeye başladım ve birden bayıldım, yani düşmedim ama bir rahatsızlık oldu, 
oksijen çarpması diye bir olay orda ilk defa yaşadım. Çünkü hücreden oksijeni çok az 
olan bir havadan bol olan bir havaya geçince, büyük olasılıkla o değişimde bir 
rahatsızlık oldu, sonra da tekrar hücreye döndüm. Hücrede yaşamak, kalmak gerçekten 
insanoğlu onurunu aşırı derecede rencide eden bir olay, çünkü bir hayvandan farkınız 
kalmıyor. Dört tane duvar ve bir kapı, demir kapı, kapının başında elektrik ampülü, 24 
saat yanıyor ve siz o odanın içinde duruyorsunuz, dış dünyadan tamamen bağlantınız 
kesilmiş, hiç bir haber alamıyorsunuz, hiç kimseyle görüşemiyorsunuz, hatta Sorgu 
Hakiminin odasına giderken bir gardiyan önünüzde, bir gardiyan arkanızda sizi 
götürüyor, koridorlarda herhangi bir başka mahkumla karşılaşmamak için birbirleriyle 
haberleşiyorlar ve 75 gün esnasında o sorguya giderken ben hiç bir kimseyle 
karşılaşmadım. 45 gün civarında yalnız tek hücrede kaldım, daha sonra 20 gün kadar 
başka birini getirdiler yanıma, o da bir Albayı öldürmüş bir katil ve bir hafta kadar da 
Sofya'da araba kaçakçılığından mahkum olmuş birisiyle kaldım. Hani yalnız kaldığım 
zamanlar gerçekten bir insan için çok, ruhen acı veren bir durum söz konusuydu. Kaldı 
ki yanıma gönderilen kişiyi de özellikle göndermişler ki benden bilgi alsın, bilgi sızdırsın 
diye sonunda o çocuk da itiraf etmek zorunda kaldı, dedi böyle böyle, ben dedi senden 
bir şeyler öğrenmeye çalıştım ama sen çok ketummuşsun, ağzın çok sıkıymış dedi ve 
hiç o konuda konuşma dedi. Gerçekten de o konuları onunla hiç konuşmadık, başka 
konularda konuştuk, sohbet ettik kendisiyle. Sonuna doğru bize serbest kalacağımızı 
söylediler yani serbest kalıp üniversiteye devam edeceksiniz dediler, ama son gün 
geldiğinde bir sürprizle karşılaştık, dediler ki siz serbest kalmıyorsunuz ama daha rahat 
bir ortama gideceksiniz. Daha rahat bir ortam neresi oluyor? Dediler Belene'ye 
gideceksiniz, orda daha rahat olursunuz. Son gün artık bu Mart ayının 25'i civarıydı, bizi 
gardiyanlar odasına topladılar ve tutuklu diğer iki arkadaşımı 75 gün sonra tekrar orda 
gördüm ve onları gördükten sonra, onların yüz ifadelerini görünce, yüzlerindeki o şeyi, 
zayıflığı görünce, zayıflık dediğim de, bedensel olarak o zayıflığı gördükten sonra 
kendimin de o halde olduğunu fark ettim, ama 75 gün hücrede kalmamıza rağmen, biz 
üçümüz bir araya geldikten sonra o düşüncelerimizde, o ruhen hiç birimizde bir çöküntü 
olmadığını fark ettik. Ve bizi daha sonra Sofya'daki merkez hapishaneye götürdüler, bir 
gece orda kaldık, ondan sonra trenle Plevne'ye gittik. Plevne istasyonunun arkasındaki 
hücrelerde bir akşam kaldık, ertesi gün bizi Belene'ye götürdüler. Biz şöyle 
zannediyorduk, artık tutuklu olmayacaz, bir şehire bizi yerleştirecekler, iş verecekler, 
sadece akşam-sabah gidip muhtara veya Emniyete imza vereceğimizi düşünüyorduk, 
ama Belene kasabasından Belene Adası’na geçiş olan köprüye çıktığımızda bunun 
öyle olmadığını fark ettik. Köprüye çıktık ve köprüden karşıya geçtikten sonra adaya 
vardık, o zamana kadar o adadan pek bahsedilmiyordu ve adayla ilgili pek bilgimiz de 
yoktu.”  
 

4.2.  BELENE ADASI 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığı üzerindeki kültür-kırımı 

uygulamaları sırasında özellikle ad-kırımı uygulamasına ulusal Türk azınlığı 

mensuplarından etkin direnç gösterenler ve siyasi otorite tarafından potansiyel dirençle 
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etiketlenenlerden bir kısmı (resmi rakamlara 517 kişi, ancak bu çalışma kapsamında 

bu sayının 517’den fazla olduğu belgelenmiştir, tanık-katılımcılardan birçoğuna göre 

ise bu sayı 700-800 civarındadır; bkz. EK 2, EK 4, EK 5), Bulgaristan ve Romanya 

arasındaki sınır hattını oluşturan Tuna nehrindeki Bulgaristan topraklarına ait olan 

Belene Adası’na sürülmüştür (bkz. Çizim 5). Ada’da önce Belene Cezaevi’nde 

tutulmuşlardır, çünkü ilk tutukluların Belene Ada’sına gönderildiği Ocak 1985’te Belene 

Toplama Kampı henüz açılmamıştır. Kamp tutuklularının bir kısmı, Belene Ada’sında 

sadece Belene Toplama Kampı’nda tutulmamıştır; yine Belene Ada’sında bulunan 

Belene Cezaevi’nde ve bir Tecrit Kampı’nda da tutulmuştur.   

 

Tanık-katılımcı Eşref Kahraman (Eşref Faik Aliosman) Belene Adası’na ilk getirilişini 

şöyle ifade etmiştir:  
“Belene Adasına Tuna Nehrinin üzerinden ponton bir köprü yapmışlar, onun üzerinden 
geçiyoruz ama bilmiyoruz yani Tuna mı, Belene Adası mı hiç bir şey bilmiyoruz, nereye 
gittiğimizi bilmiyoruz ki, yargılama bir şey yok, neyse vardık, oraya Hapishaneye 
girerken, anadan doğma soyuyorlar seni, sıcaklık sıfırın altında 32 derece, dışarı 
atıyorlar seni, orada ben bayılıyorum tabi, baygınlık geçiriyorum, çünkü çok kan 
kaybetmiştim, bütün ayakkabılarımın içi kan olmuştu, dizlerime o sopalardan sonra, 
dayaklardan sonra, işte orda yavur [gavur] polis gördükten sonra, gözyaşlarını gördüm 
o yavurda [gavurda] ben, beni o halde gördükten sonra, herhalde insanlık duygusu 
biraz daha başka. Sonra aldılar, bir sıcak odaya götürdüler. Neyse uyandım gece bir 
ara, camın şeyinden, böyle iki cam ekli, aralığından baktım, bir tane şey arabası, 
Pleven arabası, bu sefer anladım Belene'de olduğumu. Ama o zamana kadar, Yeni Yıl 
kutluyorlar Hapishanede Hapisciler, işte gırnata çalıyorlar, Türkçe, şeyimi 
kaybetmişime, alla alla dedim bir yandan dayak yedik ama Türkiye'ye getirmişler bizi 
diye o aklıma geldi. İşte ister istemez bunları düşünüyorsun. Daha sonra insanlar 
arkadan getirilmeye başlandı, işte 5-10-20, işte böylece o kampta toplandık biz…”  

 

4.2.1. BELENE CEZAEVİ  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; yaklaşık 200 

tutuklu Belene Toplama Kampı’ndan önce Belene Cezaevi’nde tutulmuşlardır. Bunun 

nedeni, ilk tutuklamaların gerçekleştiği Aralık-Ocak-Şubat 1985 tarihlerinde Belene 

Toplama Kampı’nın henüz açılmamış olmasıdır. Kamp 1985’in Nisan sonunda 

açılmıştır. Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından çıkan sonuca göre; kampın ilk 

tutuklamaların gerçekleştirilmesinden birkaç ay sonra açılmasının nedeni Sovyetler 

Birliği’ndeki yönetim değişikliği ile doğrudan bağı vardır.  

 

10 Mart 1985’te Sovyet Komünist Parti Genel Sekreteri Çernenko ölmüştür. 11 Mart 

1985’te Çernenko’nun yerini Gorbaçov almıştır. Gorbaçov ile birlikte “açıklık” ve 

“yeniden inşa” politikalarının başlangıç temelleri atılmış ve bu da, Belene Toplama 

Kampı’nın açılma nedenlerinden belirleyici olanlardandır. Çünkü ad-kırımında direnen 
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200-300 civarında kişi Ocak-Şubat 1985’te Belene Adası’na götürülmüştür ve Belene 

Cezaevinin bazı koğuşları boşaltılarak Cezaevine kapatılmışlardır; bunlar öldürülmek 

için götürülmüştür, çünkü henüz Belene Toplama Kampı açık değildir.  

 

Belene Toplama Kampı açıldıktan sonra yavaş yavaş Belene Cezaevinde kaldıkları 

depo odalarından (cezaevinde kalan mahkumlarla farklı kategoride uygulamalara 

maruz kalmışlardır) çıkartılıp Belene Toplama Kampı’na nakledilmişlerdir. İlerleyen 

günler ve aylarda Belene Toplama Kampı’ndaki tutuklu sayısı resmi rakamlara göre 

517 (bu rakamın 517’den fazla olduğu bu çalışma kapsamında belgelenmiştir, bkz. EK 

4’te Muhammet Ayyıldız/Mohamed İbryam Yuseyin’in belgesi), sözlü tarih 

anlatılarından elde edilen verilere göre 800 kişiye kadar çıkmıştır.  

 

Belene Toplama Kampı 1985’in Nisan sonunda, Gorbaçov’un 11 Mart’da Parti’nin 

Genel Sekreteri olarak göreve başlamasıyla birlikte Demir Perde sisteminde bir 

esneklik yaratmasıyla birlikte açılmıştır ve kamp tutukluları öldürülmemiş ve Belene 

Cezaevi binasından çıkartılarak yine Belene Adası’nda bulunan Belene Toplama 

Kampı’na nakledilmişlerdir. Zaman zaman bazıları yine kamp binasından cezaevi 

binasına ceza amaçlı götürülmüş ve belli bir süre sonra Belene Toplama Kampı’na geri 

getirilmişlerdir. Belene Adası’ndaki Belene Toplama Kampı ile Belene Cezaevi 

arasındaki mesafe 10-15 kilometredir. Cezaevinde maruz bırakıldıkları koşullar hem 

ısınma, yeme, tuvalet, hijyen, hem de koğuşlardaki kişi sayısı bakımından daha sonra 

nakledildikleri Belene Toplama Kampı’na oranla çok ağırdır. İntihar girişiminde 

bulunanlar da olmuştur. Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarında Belene 

Adası’ndaki Cezaevi Binası “Birinci Obekt” olarak da geçmektedir.  

 

Belene Toplama Kampı’ndan önce Belene Cezaevi’nde tutulmuş olan tanık-katılımcılar 

Belene Cezaevi’nde en çok “tuvalet, yemek ve soğuk” nedeniyle çok büyük sıkıntı ve 

zorluklar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

 

Belene Cezaevi’ndeki tuvalet ve yemek koşullarını tanık-katılımcı Eşref Kahraman 

(Eşref Faik Aliosman), şöyle ifade etmiştir:  
"İlk zamanlarda çok, psikolojik olarak baskı vardı, işkence vardı, ilk günlerde 24 saatte 
bir tuvalete götürüyor seni Gardiyan, iki tane, biri tuvalete götürüyor, biri de tuvaletin 
kapısı açık e kalaşnikofla kafanın üstünde duruyor böyle. Sen edemiyorsun tuvaletini, 
olsa bile edemiyorsun, korku var çünkü, aniden tetiğe basar mı diye. Bu sebepten 
dolayı koğuşun içinde tuvalet olarak kofa var, kofanın içine ediyorsun, kofanın kapağı 
yok, düşünebiliyor musun, 24 saat, aşağı yukarı 20 kişilik hücreler var, 10 kişilik, 30 
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kişilik, o kofadaki acı şeyi soluyorsun, gözlerin bütün şey oluyor, böyle işkenceler. E 
tabi zaman zaman sorguya çekiliyorduk, işte kökünün Bulgar olduğunu kabul ediyor 
musun, etmiyorum, bu sefer de istediği gibi dayak atıyor sana. … Yemek diye bir şey 
yoktu, ekmeğe gelirsek, ikişer yüz gramlık ekmekler, o da buz tutmuş, yumruklan 
kırıyorduk, içinde kurtlar, onları ıtlayıp yiyorduk, çorbaya gelince tavuk ayakları, domuz 
kulakları, balık kafası gibi çorba türleri, et zaten yok, haftada bir kere bir tür balık 
veriyorlar ama hiç paklanmamış, doğru dürüst yemek hiç verilmedi, zaten yiyemiyorsun, 
ilk 4 ayda çok zahmet çektik.” 

 

Tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu (Mustafa Nuri Huseyin), Belene Cezaevi’ndeki yemek 

ve soğuk koşullarından maruz kaldığı zorlukları aşağıdaki gibi dile getirmiştir: 
"Zaten çok ince giyinmiştim, böyle kalın şeyler hepsi ıslanmıştı da en son elime ne 
geldiyse, yani bir pardesüyle, Belene dediğin yer ise o kadar soğuk ki, indirdiler 
arabadan, sıraya dizdiler bizi, ondan sonra tek tek içeri aldılar, sorguya çektiler, anadan 
doğma soyup belirli işaret arıyorlar herhalde, resim yaptılar, parmak izi, aldılar bizi 
kapalı tamamen, camları da saç bırakmış, saç da boyanmış saçlar teneke dediğimiz, 
hiç bir yersini görmek mümkün değil, şöyle bir tahtadan yataklar var, yırtık battaniye 
var, bir-iki tane, 7-8 arkadaş bir koğuşa attılar bizi, uyumak mümkün değil, uyursan 
donup öleceksin, donup öleceksin, yani ölmemek için ne yapıyorduk bizi, ayakta 
duruyoruz, kuş yavruları gibi böyle [bir daire yapıp sarıldıklarını gösteriyor] sarılıyoruz 
birbirimize hepimiz, soluğumuzla böyle üfleye üfleye, yani donmamak için, yani o kadar 
soğuktu. Yatamazsın uyuyamazsın. Zaten bir-iki eski battaniye var orda. İşte ondan 
sonra orda 1 aya yakın kaldık soğukta, daha sonra te arada sorguya alınıyoruz. … 
Yediğimiz yemekleri gene afedersin domuzlar yemez, yemez, ben belki de bu mideyi o 
yemeklerden, soğuklardan midem onun için patladı, yemekler aç ölmeyecek kadar 
sana, aç ölmeyecek kadar [iki kez vurguladı], şu kadar bir kibrit kutusu kadar peynir 
veriyor, şöyle ekmeğin yarısından az, çeyreğini verir ama tuğla gibi sert, kup kuru, bi 
defada yesen öğleye ne yiycen, akşama ne yiycen, kemik kaldık kemik bir ay içinde, 
aynı Toplama Kamplarında, filmlerde, sinemalarda gördüğünüz şekilde, kemik kaldık, 
sakallar büyüdü böyle, traş olmak yok, banyo yok, bir ay, çıktık, zaten ilk gidenleri 123 
kişiyi ölüme, ölüm amacıyla, öldürmek amacıyla götürmüşler, bunu sonradan anladık 
biz, ispatlandı.”  

 

4.2.2. BELENE TOPLAMA KAMPI 
1949-1959 döneminde ilk kez açılan Belene Toplama Kampı’na daha çok rejim 

muhalifleri, kooperatifleştirmeye karşı olanlar vs. kapatılmıştır ve koşulları çok ağırmış. 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı, 1984’te başlatılan kültür-kırımı sürecindeki direnci kırmak için Nisan 1985’te 

tekrar açılmıştır. “Dünya Kamuoyu”nun ya da başka bir deyişle Liberal Dünya’nın 

baskısı ve Gorbaçov’un sosyalist rejimi esnetme politikaları ile birlikte Aralık 1986’da 

Belene Toplama Kampı kapatılmıştır. Belene Toplama Kampı’ndan çıkartılan 

tutukluların bir kısmı bu süreçte yeniden açılan Bobov Dol Toplama Kampı’na 

nakledilmişler, büyük bir kısmı sürgüne, çok az bir kısmı da ev-hapsine maruz 

bırakılmıştır.  
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Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), Belene Toplama Kampı’nın 

1949-59 dönemiyle ilgili olarak toprağı kazarken gördüğü insan kemiklerinden 

bahsetmiştir:  
"Şimdi biraz geriye gittiğimizde kaldığımız o Kampta daha önceleri 50'li yıllarda kalan 
yaşlı arkadaşlarımız da vardı, o arkadaşlarımız o zamanlar Kampın durumunun çok çok 
daha kötü olduğunu anlatmışlardı bizlere, onların bu anlattıklarını ispatlayıcı bazı 
olaylar da yaşadık. Kampın avlusunda kanal kazdık, gider kanalları, hatta bu kanalları 
kazarken belki de 60-70 sm. derinliğinde, 40-50 sm. genişliğinde kanallarda bile insan 
kemikleri çıkıyordu ve onların anlattıklarında Kampın kenarında kuyularda yüzlerce 
insan olduğunu yani anlatmışlardı. O derin kuyulara o dönemde insanları alıp oralara 
atmışlar. Hatta bu kampın önünde büyük bir bataklık vardı, o bataklıkta bile yüzlerce 
insanın o zaman atıldığı anlatılmıştı. Çok ilginç bir olay daha anlatmışlardı, insan belki 
midesini bulandırıyor ama yine de bahsetmekte fayda var. O dönemde o adada 
yetiştirilen domuzlara mahkumların etleri bile yedirilmiş. Yani bu bir insanın yapabilecek 
olduğu en büyük vahşet ama o vahşet o dönemde orda maalesef yaşanmış. Yani bunu 
anlatmışlardı."  

 

Tanık-katılımcı Mümin Akkaş (Mumin Ali İsmail), Belene Toplama Kampı’na 1970’lerde 

Pomaklar üzerinde gerçekleştirilen ad-kırımı uygulamalarında Pomakların sürüldüğünü 

ve o dönemde kalan Pomaklardan taşlar üzerinde yazılar gördüğünü dile getirmiştir:  
“Bizden önce 1970 yılında, ne zaman Pamakların adını değiştirdikten sonra, Pamakları 
sürmüşler oraya. Pamakların bazılarının adları vardı taşlarda. Öldürmüşler baya o 
zaman Pamaklardan.” 
 

Tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), kültür-kırımı uygulamalarının 

yapıldığı dönemde ulusal Türk azınlık mensuplarından Cezaevine gönderilenler ile 

Belene Toplama Kampı’na gönderilenler arasında aşağıdaki gibi bir ayrım çizmiştir:  
"Cezaevine gönderilen kişilere karşı herhangi bir suç unsuru yöneltebildiyse, yani bir 
suç buna itham edebilirse onu Cezaevine gönderiyor, yani bir şey geçmiş eline, yani bu 
yalan da olabilir, bunlar çoğunlukla uydurma ithamlardı, gönderiyor, benim kardeşimi 
Cezaevine gönderdiler, o da öğretmendi, beni Belene'ye gönderdiler mesela, 
Cezaevine gönderilenlerin bir kısmında hakikaten çok daha bilinçli bir şekilde bir takım 
eylemlere girdikleri de baka, ben Cezaevine düşenlerin biraz daha fedakar, yani daha 
gözü pek yani kesinlikle o olayları hiç bir şekilde kabul edemeyen ve bunun için bir 
takım hareketlerde bulunan, eylemlerde bulunan insanlar olarak görüyorum ve onlar 
çok daha müvergül görüyorum ben kendi gözümde, çünkü göze alıyor her şeyi, mesela 
ben kardeşim bir doktor arkadaşıyla ikisi bir takım kanallardan Uluslararası Af Örgütüne 
bütün tutukluların listesini göndermeye kalkışıyorlar, şimdi bu bir şeydir, yani bir şeyi 
göze almak yani tehlikeli bir işe giriyorsun, sen o zamanda kuş uçmuyor, buna benzer 
birçok olayları sebep olan fedakar, dürüst insanlar Cezaevine girmiştir, Belene'ye 
gönderilenler ise daha önceden Türklük duygusunun çok güçlü olduğu, onların 
şeylerine not edilmiştir, ama hiç bir şey yapmamıştır, mesela bizim Yablanovo'dan iki 
tane arkadaş vardı, ben bunları önceden biliyordum, Türklük duygusu çok güçlüydü, bu 
iki kişi de hastanedeydi bu olaylar sırasında, Hastaneden alınıp Belene'ye götürülüyor, 
çünkü bu Operasyon başlamazdan önce Türklük duygusu güçlü olanların listesi zaten 
yapılmış, şimdi benim elimde dolaylı yollardan geçmiş benim hakkımda çıkarılan emir 
var şu anda benim kendi arşivimde, orada şöyle diyor, 'Milliyetçi. Belene'de kalması 
onun üzerinde hiç bir etki yapmadı. Aşırı milliyetçi pozisyonunda durmaya devam 
ediyor, Belene Adasında itaatsizliğe teşvik ediyor, insanları kışkırtıyor' gibi şeyler 
yazmışlar. Yani bunlar önceden not edilmiş şeyler, yani o liste önceden hazırlanmış 
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diye düşünüyorum ben, Belene'ye gönderileceklerin listesi ve şimdi çünkü Gizli Servis o 
zaman bütün Türkleri adım adım özellikle eğitim görmüş Türkleri adım adım takip 
ediyordu, herkesin arkasında en az iki kişi vardı, gece gündüz senin ne yaptığını 
biliyordu, kiminle ne konuştuğunu biliyordu, bu budur."  

 

Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), Belene Toplama Kampı’na 

gönderilen ulusal Türk azınlığı mensupları üzerinde siyasi otoritenin getirdiği 

“potansiyel direnç etiketlemesi”ni şu ifadelerle dile getirmiştir:  
"Cezaevine gönderilen kişileri, cezaevine göndermek için belirli bir sistemden 
geçiriyorlar, onlar hakkında uydurma dahi olsa bazı suçlamalar isnat ediliyor. Bu 
suçlamalar doğrultusunda mahkum ediliyorlar, mahkum edilip cezaları belirleniyor 
ondan sonra cezaevine bu cezalarını geçirmek için gidiyorlar. Kampa ise cezaevine 
gönderilcek bir delil bulamadıklarından dolayı, yani biz oraya gittiğimizde defalarca 
gelen görevlilere sorduk: biz neden burdayız, bizi neden tutukladınız, bizi 
hürriyetimizden neden mahkum ediyorsunuz? Açıkladıkları şey şuydu: biz önleyici 
tedbir aldık, prevantiv. Bu ne demek: bir şey yapmamışsın ama yapabilirsin veya 
yapma ihtimalin vardır diye ondan toplayıp Kamplara götürmüşler insanları."  

 

Siyasi otoritenin “potansiyel direnç/tehdit etiketlemesi” ile yaptığı tutuklamaları “”tanık-

katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), şöyle ifade etmiştir:  
“Diyelim ben öğretmenim bu isim değiştirme kampanyasını başlattılar, ben hiç bir şey 
demiyorum, yürütülen o anki siyaset hakkında hiç bir şey konuşmuyorum, bir tepki de 
göstermiyorum işime gelip gidiyorum, normal rutin her gün, ama bu böyle durduğuna 
bakmayın bunun, bu bir anda boyutu çok büyük olan bir tepki gösterebilir düşüncesiyle 
etrafta alınan bilgiler doğrultusunda, senin arkadaşlarının yanında konuştuğun bilgiler 
doğrultusunda ve sen kendin de anlamıyorsun beni niye götürüyorsunuz, ben ne 
yaptım ki diyorsun. Oysa sen etrafında devlet bu işi yaparken yani zorla İsim Değiştirme 
Kampanyası'nda daha önceden başlatılmış üç beş ay önce veya bir yıl önce başlatılmış 
şu veya bunu dile getirmiş: bu bir haksızlıktır, yapılan insanlık suçudur ve bunu 
muhbirler aracılığıyla tabi bunu bunlar duymuşlar ve senin dosyana işlemişler. Bunu 
privent, privantif yani ön bir tedbir olarak almışlar."  

 

Ayrıca tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), ad-kırımı başlamadan 

bir yıl kadar önce kabul edilen 39.cu maddenin kampa götürülmek üzere 

tutuklamalardaki işlevinden bahsetmektedir:  
"Onlar şöyle yaptılar, büsbütün rejimin o günkü oyunları bunlar, muhtemelen bu 
şeylerde de [raftaki kitaplarına işaret ediyor] yazıyor zaten, bunlar şimdi kendilerine iş 
çıkarmak için, bak Türkler terörist, terörizm da uyguluyor bunlar diyebilsinler diye 
kendileri, provoke deniliyor buna, provokasyon deniliyor biliyorsunuz, kendileri gittiler 
orda virane bir köyde, bu kilisemiş bu kiliseyi Salih Çubukçu ile işte Ömer Saatçi, Saatçi 
Ömer veya Saatçi Lütfi bu kiliseye bomba attılar, çocukların bir şey yaptığı yok, zaten o 
viraneye bomba atsan n’olcak, atmasan n'olcak, sonra Kırcaalide meydan yerinde bir 
binanın üzerinde Türk bayrağı asmışlar, falan filan, yalan, Filibe tren istasyonunda 
bomba patlamış, Bulgaristan'da bomba bulmuşlar, bunların hepsi provokasyon, biraz 
da bizim haricimizde Belene'ye yollananların haricinde biraz da Hapse gönderelim 
terörizm nedeniyle diyerekten, fakat bizim Belene'ye girmemizin nedeni, yani 
mahkemelere götürülmedin, bir anda o hengamede, çünkü Ad Değiştirme Olayı çok 
hızlı bir şimşek gibi gelişti, iki, iki buçuk ayın içinde bitirdiler her şey, işte o hengamede 
mahkemeye götür mahkemeye getir, terörizm yaptı şu yaptı bu yaptı uğraşmaktansa, 
bunlar bela yapabilir, bir madde çıkardılar 39. madde, Polis Kanununun 39. maddesi, 
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bu şu demek devlet seni alabilir, hiç Mahkemeye götürmeden hiç suç isnat etmeden 
sana, sen şu işi yaptın ben seni bundan dolayı hapise atıyorum demeden, devlet ve 
oradaki yerel polis ve yönetim der ki Şükrü'yü ve Hamdi'yi biz birini Belene Kampına 
sürüyoruz, götürüyoruz, öbürünü de sürgüne götürüyoruz filan köye. Bu 39. maddeye 
göre bunu yapabilir, bu Polis Kanunu, bunu da İsim değiştirmeye 1 sene kala kabul etti 
Bulgar Devleti hazırlık olarak, alt yapı, 39. Madde Polis Kanunun. Şimdi Belene'ye 
girmemizin şeyi, Belene'ye girenler genellikle o hengamede o iki, iki buçuk ayın içinde 
hızla isimlerini zorla değiştirirken ortalığı korkutmak, sındırmak, sindirmek ve herhangi 
bir başka bir teşebbüsü yok etmek için, daha sonraki aylarda bak bunlar terörist, 
terörizm uyguluyorlar Avrupalının gözünde bunu diyebilsin diye, daha sonraki 
arkadaşlardan Hapise girenlere bakacaksınız, isterseniz bakın tarihlerine, hepsi Belene 
Kampına gidenlerden sonra gitmiştir Hapse, buna bir bakın göreceksiniz."  

 

4.2.2.1. Belene Toplama Kampı’nın Yeniden Açılma Nedeni 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı’nın 1985-86 döneminde yeniden faaliyete açılmasının temel nedeni ve işlevi, 

1984’te başlayan kültür-kırımı uygulamalarına karşı direnci kırmak için kurulmuştur. 

Ancak kamp, 1984’te kültür-kırımı uygulamaları başladığında açık değildir ve tavuk 

çiftliği olarak kullanılmaktadır. Kültür-kırımına direnç gösterenlerin bir kısmı ilk önce 

Belene Adası’nda bir Belene Cezaevinde tutulmuştur. Gorbaçov’un göreve gelmesi ile 

birlikte kamp binasındaki tavuk çiftiliği kapatılıyor ve yerine kamp açılıp cezaevi 

binasında çok ağır koşullarda tutulan kültür-kırımına direnç oluşturan ya da direnç 

oluşturma potansiyelleri nedeniyle tutulanlar, kamp binasına getiriliyor. Başka bir 

deyişle Belene Toplama Kampı’nın bu dönemde açılması ilk başta birbiriyle çelişkili 

gibi görünen iki nedenle olmaktadır: Gorbaçov’un esnek politikaları ve Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde Türklerin kültür-kırımına direncini kırmak. 

 

Bu konuyu tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov) şöyle ifade etmiştir:  
“Şimdi burada bilemiyorum başka arkadaşlar neler söylediler ama benim kişisel 
kanaatim Belene Adası’na götürülenlerin tamamı imha edilmek amacıyla götürülmüştür 
diye düşünüyorum ben, çünkü bunun bir takım emareleri var, bir takım belirtileri var, 
bugün ortaya çıkan bir takım şeyler var, eğer bizi orada uzun zaman tutma niyeti 
olsaydı Bulgarların, bunun bir hazırlığını yaparlardı, fakat onların hiç bir hazırlığı yok, bir 
de başka bir şey var, bir arkadaşımızın babası uzun bir çaba sarf ediyor, oğlunun orada 
olup olmadığını tespit etmek için, hiç bir yerden bilgi verilmiyor, fakat günün birinde, işte 
bir ay filan geçtikten sonra diyorlar ki 'burada emin ol üzerinden tehlike kalktı', şimdi 
burada benim kanaatime göre ben çıktıktan sonra bunun araştırmasını yaptım, biz 
oradayken günün birinde o Adaya bir helikopter indi, ve bize orada kalan Roman asıllı 
Çingene asıllı Cezaevinde kalan kişiler, bir General indi yine oraya, aşağıdan yukarı 
doğru bağırdılar 'bu sizinle ilgili geldi' diye, şimdi bu Generalin gelmesi ben daha sonra 
araştırdım, tam o zamanın İngiltere Dış İşleri Bakanı Karintanın Bulgaristan'a 
gelmesiyle aynı güne denk geliyor ve ben şöyle düşünüyorum, Türkiye İngiltere 
kanalıyla Bulgaristan Hükümetine çok sert bir nota verdi veya İngilizler verdi bunu, yani 
'buraya tıktığınız insanları katlederseniz bunun hesabını sizden sorarız' gibi, ve bundan 
sonra Bulgarların mecbur kaldılar Toplama Kampı oluşturmaya, şimdi bakın bizi 
Toplama Kampına yani İkinci Obekt denen yere götürüyorlar, Bulgarların daima planlı 
çalışır, uzun vadeli çalışır, bizi İkinci Obeğe götürdükleri zaman, orda İkinci Obekte hiç 
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bir hazırlık yok, yıllarca o az önce bana gösterdiğiniz bina Piliç Çiftliği olarak kullanılmış, 
kapı yok, pencere yok, en önemlisi etrafta tel örgü yok, ve bizi oraya naklettikten sonra 
o odalarda içerde piliç gübresinin kokusundan adeta içeride durulmuyordu ve gece 
gündüz bizi çalıştırarak bir kısmımıza tel örgüleri yaptırdılar her tarafta, polis kuleleri 
yaptırdılar, bir kısmı da içerinin temizliği, badanası, kapıların, pencerelerin konmasıyla 
uğraştı, eğer Bulgarların burada bir Kamp, Toplama Kampı, Temerküz Kampı 
oluşturması, oluşturma planları olsaydı diyorum ben bunu zamanında bunun hazırlığını 
yaparlardı, yani bizi Belene Adası’na götürmelerinin esas onların planlarına göre imha 
etmek, fakat uluslararası baskının sonucunda bunu gerçekleştiremeyeceklerini 
gördükten sonra İkinci Obege Kamp oluşturuyorlar, Toplama Kampı oluşturuyorlar ve 
Toplama Kampına bu insanları naklediyorlar.”  
 

Tanık-katılımcı Eşref Kahraman’ın (Eşref Faik Aliosman) ifadeleri şöyle olmuştur:  
"Gerçekten öldürceklermiş ama Allahtan o Rusya’nın o zamanki o şeyi ölmüş, 
Başbakanı Çernenko mu ne o vefat ediyor, polis bir sabah Müjde diye geldi, öldü dedi, 
kim öldü dedik, e filan kişi öldü, dedik ne olmuş üldünen, e kurtuldunuz dedi, yoksa 
öldürceklermiş.” 

 

Aynı konuda tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet) ise şunları dile 

getirmiştir:  
“Hatta şunu da size anlatayım, önceden neler düşündüklerini, niyetlerinin neler 
olduğunu: Bazı arkadaşlarımız Belene'ye gelirken belirli yerlerde konaklayarak 
gelmişler, getirilmişler. Çünkü şimdi bizim yöreden doğrudan Beleneye değil de belirli 
bir etapta belirli bir kasabaya getirip, 1-2 gün orda kalıyorlar, başka yerlerden gelen 
makhumları veya kampa gidecek olanları birleştirip, toplayıp daha farklı bir yere 
götürüyorlar, ondan sonra birlikte diğerleriyle beraber kampa getiriyorlar. Bu yolculuk 
esnasında hücrelere girmeden önce sizin üzerinizdeki eşyalar alınıyor. Ne alınıyor, 
saatiniz alınıyor, yüzükleriniz alınıyor, üzerinizde herhangi bir şey varsa alınıyor, dolaba 
konuluyor; ondan sonra ordan çıkarken size teslim ediliyor. Bunların içinde birçoğunun 
altın yüzükleri teslim edilmemiş, verilmemiş. Şimdi bu arkadaşlar Kamplara geldiler, 
Kampa geldikten sonra, belirli bir zaman geçtikten sonra artık olaylar Dünya 
Kamuoyuna mal olduktan sonra, gizlenilemeyecek duruma geldi. Yani Bulgaristan'da 
bir kamp var, Belene Kampı, Toplama Kampı, bu Kampta Türkler var, artık herkes 
konuşmaya başladı, konuşmaya başladıktan sonra artık duyuldu. Ve gelen görevlilere 
bizim arkadaşlar soru sormaya başladılar. Dediler ki bizim eşyalarımız vardı, 
yüzüklerimiz vardı, altın yüzüklerimiz vardı, gardiyanlar bunları bize teslim etmediler, 
bunlar n’oldu diye. Daha sonra yapılan araştırmalarda bu gardiyanlar yüzükleri bilinçli 
olarak aldıkları ortaya çıktı, mahkemeler oluşturuldu o mahkemelerde şahit olarak bizim 
arkadaşlar gittiklerinde gardiyanlar şunu demişler: biz sizin sağ kalacağınızı 
zannetmiyorduk, biz sizin hayatta kalabileceğinizi düşünmüyorduk, bunlar nasıl olsa 
ölüme gidiyorlar, bir daha artık geri dönüşü olmayacak bunların, onun için onlara el 
koyduk diyebilmişler. Bu olay gösteriyor ki gerçekten oraya, kampa toplanan kişilerin 
belki de bir emirle bir gecede yok edilebilirlerdi. … Biz bir operasyon yapıyoruz, 2 buçuk 
milyon insanın ismini değiştiriyoruz, muhakkak buna tepki olacaktır, tepki etçek kişileri 
önceden tesbit edelim, bunları alıp götürelim, hem geriye kalanlara gözdağı olsun, hem 
de bu tutukladığımız Kampa götürdüğümüz kişileri çok daha çabuk asimile edip geri 
gönderebiliriz, düşüncesi belki hakimdi, ama bu öyle olmadı."  

 

4.2.2.2. Belene Toplama Kampı’nın Fiziksel Özellikleri  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Adası’na 

gönderilen ilk tutukluların Ocak 1985’ten Nisan sonu 1985’e kadar tutuklu kaldıkları 
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Belene Cezaevinden kampa nakledildikleri zaman, koşullar her açıdan daha 

iyileştirilmiştir. Daha önce kaldıkları Belene Cezaevi binasına göre yemek, ısınma, 

tuvalet, temizlik ve koğuş koşulları iyileştirilmiştir. Tanık-katılımcılar koşulların bu 

iyileştirilmesinin nedenini; 11 Mart 1985’te Sovyet Komünist Partisi’nin Genel Sekreteri 

olarak Gorbaçov’un göreve başlamasında görmüşlerdir. Ayrıca dünya kamuoyunun da 

kamptan haberdar olması sonucunda kampın kapatılması için Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’ne karşı baskısı söz konusu olmuştur. 

 

Bu konuyu tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet) şöyle ifade etmiştir:  
“Kamptaki durum biraz daha farklıydı [cezaevine göre]. Çünkü kaldığımız koğuşlar 
daha büyüktü ve aydınlanması da pencerelerdeki camların daha büyük olmasından 
dolayı daha iyiydi ve biz kampın avlusunda gezebiliyorduk gündüzleri öyle bir imkan 
tanınmıştı.”  

 
4.2.2.2.1. Yiyecek-İçecek 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı’nda yemek koşullarının belirli bir standardı yoktur, ancak genel olarak 

sabahleyin kampın dışına çalışmaya çıkarılmadan önce tutuklulara yemekhanede 

kahvaltı verilir, öğle yemeği kamp dışında çalışılan yerde yenir, akşam çalışma 

dönüşünde kamptaki yemekhanede akşam yemeği yenir. Kamptaki yemekler, 

çalışmak için kamp dışına çıkarıldıklarında verilen yemeklere göre daha kötüdür; 

çünkü çalışırken yedikleri öğle yemeği genellikle kamp tutukluları dışındaki işçilere 

verilen yemeklerle aynıdır. Ancak Belene Toplama Kampı’na getirilmeden önce 

tutukluların Belene Cezaevi binasında yedikleri yemekler bazan tavuk ayağı 

tırnaklarıyla beraber, balık kafası çorbası vs. olabilmekte olduğundan, cezaevindeki 

yemeklere göre kamptaki yemekler daha iyi olmuştur.  

 

Kamptayken hasta olduğu için hiç çalışmaya gidemeyen tanık-katılımcı Mustafa Sakin 

(Miroslav Yankov Stoyanov), -hastalık veya yaşlılık nedeniyle- çalışmaya 

gidemeyenlerin yemekhanede yemeklerinin ayrı kazanlarda verildiğini ve çalışan 

tutuklulara göre çalşamayan tutukluların yemeklerinin daha kötü olduğunu ifade 

etmiştir:  
“Çalışmaya gidenlerin öğle yemeği dışarıda olduğundan, orda daha iyi yiyebiliyorlar. 
Yemeğimizi yemekhanede yiyorduk, ama kazanlar ayrı geliyor. Hasta olup da işten 
kalanların yemeği ayrı. Hepsi birbirine benzer ama ayrı. Hiç işe çıkmayanlar mesela 
bizim gibi, benim gibi hastalar ayrı, en aşağı yemek hiç işe çıkmayanların. İşe 
gitmeyenlerin yemeği duru su gibi. İşten gelmiş onlarınkisi azcık daha iyi, devamlı işe 
gidenlerin daha iyi. İşe gidenin başka, gitmeyenin başka.” 
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Çalıştıkları yerde yedikleri öğlen ymeğinin kampta yedikleri yemeklerden daha iyi 

olduğunu ifade eden tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet) şunları dile 

getirmiştir:  
"Belirli bir standardı yoktu, ne yiyeceğinizi de bilmiyordunuz. Sabah kahvaltı oluyordu, 
öğlen işe gittiğimizde, sabah kahvaltıdan sonra işe gidiyorduk, öğlen çalıştığımız yerde 
yiyorduk yemeği, akşam da yine kampın büyük bir yemekhanesi vardı, o yemekhanede 
masalar vardı, tek masa değil de uzun tahtadan yapılmış masalar, oralarda yemek 
yiyorduk. … Ancak işe çıkmaya başladıktan sonra öğle yemekleri biraz daha iyi olmaya 
başladı, çünkü dışarıda şehirde çalıştığımızdan dolayı öğle yemekleri biraz daha 
normaldı."  

 

Tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), kendilerine verilen 

domuz etlerini yemediklerini ve geri çevirdiklerini ifade etmiştir:  
“Şimdi inşaatta çalışan veya inşaat işlerinden anlayan var mı dediler, ben Askerdeyken 
çalışmıştım inşaat işlerinde, ben fayans işlerini bildiğim için yazıldım, bazı arkadaşlar 
şey dediler sen Mühendissin bu şey için okumadın ama şimdi anladım ki orda kalsan 
daha kötü en azından çalışabildiğim kadar çalışacam, en azından güneşi görebilecem, 
çünkü hiç güneş görmedim yani, çünkü biliyorum yani okudum yani güneşsizlikte 
insana bir sürü hastalıklar şey oluyor, sonra inşaata götürdüler işte otobüsle, köpeklerle 
gene, bir kısa sayım vardı diziliyorduk, kaçan filan olmasın diye, ama ilk gün arabayla 
yemek getirdiler bize orada, yani dışarı çıktığımız için çalıştığımız için yemek ama, 
büyük kazanda getirdiler, bi açtık domuz eti domuzun yağları, kapattım ben geri iade 
ettik, Ahmet şeydi sağlık memuru kendisi Fotinovo köyünden, orda ekmeği aldık soğan 
da vardı, arkadaşlar 40 kişiyiz çalışanlar, kimse birşey demedi soğanla ekmeği yedik 
yani, orada da üstlere olcak o kadarını söyledik, biz dedik Müslümanız öyle şey 
yemeyiz dedik, çünkü birkaç şeye götürmüşlerdi çalışmaya orda da benzer şey olmuş, 
ama en azından yoğurt vardı, o yoğurtlan ekmek.” 

 
4.2.2.2.2.  Isınma 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta kışın 

ısınma odun sobasıyla olmaktadır. Tutuklular gardiyanların denetimi altında kamp 

çevresinden odun toplayıp odun sobasını yakarak ısınmaktadırlar; bazen de işten 

yorgun geldiklerinde odun sobasını yakmadan soğukta uyumaktadırlar.  

 
4.2.2.2.3. Tuvalet 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta tuvalet 

koşulları daha önce tutuldukları Belene Cezaevi binasındakine göre fazlasıyla 

iyileştirilmiştir. Çünkü kamp tutukluları Belene Cezaevi’ndeyken tuvalet ihtiyaçlarını 

genellikle 30-40 kişinin bulunduğu, aslında 10 kişilik olan bir koğuşta kapının arkasına 

konan bir kovaya yapıyorlar; ancak kampta tuvalet hem kamp binasında hem de kamp 

binasının dışında ancak kamp binasının çevrili olduğu tel avlunun içinde vardır. Bu 

açıdan kamp tutukluları cezaevinden kampa geçtikten sonra kampın tuvalet koşulları 

onlara çok konforlu gelmiştir. 
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Bu konuyu tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), şöyle ifade etmiştir:  
"Hapishanenin binasında bir kere asla çok kötüydü, istemem bir daha öyle yerlere 
düşmek, çok kötüydü, Kamp binası ya o da kötülerin iyisi hani derler ya, şimdi en iyi 
olan yeri Hapishaneden çıkıp Kampa götürdüklerinde en azından geceleri tuvalete 
istediğin saatte, istediğin zaman girebiliyordun, tuvalet meselesi çok önemli, gıdadan 
daha önemli, çünkü bir odanın içinde 30-40 kişi veya 15-18 kişi, kapının arkasında bir 
kova ve herkesin gözünün önünde oraya tuvaletini yapıyorsun Allah kimseyi 
düşürmesin. Kampta tuvalet normal, açıp kapıyı gidiyorsun. Kamp binasının içinde de 
tuvalet var, Kamp binasının dışında bahçede de tuvalet var. Geceleri içerdeki tuvalet, 
kapılar kapandıktan sonra 8'de kullanılıyor... Cezaevine göre Zastava'da [Tecrit 
Kampı’nda] koşullar daha iyiydi, orada da tuvalete gidebiliyorsun gece istediğin 
zaman."   
 

4.2.2.2.4. Temizlik 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene 

Toplama Kampı’nda her tutuklu kendi temizliğini kendisi yapmıştır. Her tutuklu 

çamaşırlarını kendisi elinde yıkamakta ve ranzasının kenarına asmaktadır. İki 

binadan oluşan Belene Toplama Kampı’nın binalarının sadece birinde banyo 

vardır. Tutuklular banyo ihtiyaçlarını burada karşılamışlardır. Ayrıca tutuklular 

arasında tutukluların saç kesimlerini yapan bir berber bulunmaktaymış.  

 

Kampta özellikle kışın yıkanan çamaşırlarla ilgili yaşadığı sıkıntısını tanık-katılımcı 

Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), şöyle anlatmıştır:  
"Koğuşlar küçük 12 kişisin içerde, çamaşır yıkama imkanın ona göre, çamaşırını 
yıkıyorsun kurutacak yer yok, nereye asacaksın, ister istemez ranzanın başına 
asacaksın, 13 kişisin içerde, 13 kişi de sigara içiyor, o içerde birkaç günün içinde 
kuruyor çamaşırın ama sırtına giyecek olduktan sonra o sigara kokusundan adeta 
insanın midesi bulanıyor, yani içerde ortam çok kötüydü, kış günleri özellikle.” 

 
4.2.2.2.5. Giyim 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kamp 

tutukluları, Mayıs 1985’te ziyaret ve görüşme izni verildikten sonra ailelerinin getirdiği 

ve görüşmelerde verdiği giysileri kamp içerisinde serbest giyinebiliyorlar. Ancak 

çalışmaya giderken kamp yönetimi tarafından verilen mavi çizgili bir işçi giysisi 

giymeleri gerekmektedir (bkz. EK 8). 

 

Kampta ve çalışırken giydiği giysiyi tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman 

Ahmet), şöyle anlatmıştır:  
“Bize elbise vermişlerdi. Hatta ilk gittiğimde bana öyle bir elbise vermişlerdi ki ben 
nerdeyse iki defa pantolonu dolandırdım böyle, çok uygunsuz bir elbiseydi, daha sonra 
işe çıktıktan sonra, işe gidip gelmek için farklı bir elbise verdiler, çünkü sivil insanlarla 
görüşüyorduk, şehrin içine çıkıyorduk, uzaktan da olsa birileri bizi görüyordu, onlar da 
belki uygun olmaz diye elbise vermişlerdi."  
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4.2.2.2.6. Uyuma 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta 

çalışmaya gidecek olanlar saat sabahleyin 6’da uyandırılmaktadır. Çalışmaya 

gidemeyecek kadar yaşlı veya hasta olanlar kampta kalmaktadır. Ancak Pazar günü 

işe çıkarılma yoktur.  

 
4.2.2.2.7. Koğuştaki Kişi Sayısı 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta ilk 

önceleri sabah saat 6 ile akşam 8 arasında koğuş binalarının dış kapıları ve koğuş 

odalarının kapıları açık, bunun dışındaki saatlerde kilitlidir. Ancak ilerleyen aylarda 

akşam saat 8’den sonra sadece kampın dış kapıları kapanmaktadır ve koğuş 

odalarının kapıları açık bırakılmakta ve gardiyanlar tarafından kilitlenmemektedir. 

Kamp koğuşlarındaki tutuklu sayısı, küçük koğuşlarda 12-13 civarında, büyük 

koğuşlarda 40-50 arasında değişmektedir.  

 
4.2.2.2.8. Kütüphane 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta küçük 

bir kütüphane vardır, ancak tutuklular bunlara kitap gözüyle bakmamaktadırlar, 

propaganda aygıtları olarak görmektedirler, çünkü kütüphanedeki bütün kitaplar resmi 

ideolojinin propagandasını yapan kitaplardır.  

 

Tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu (Mustafa Nuri Huseyin), konuyu şöyle ifade etmiştir: 
"Kitaptan kitaba bağlı, orda Kütüphane dencek gibi kitap da değil, hep Komünist şeyler, 
vardı küçük bir şey."  

 
4.2.2.2.9. Televizyon 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta bir 

salonda bir televizyon vardır. Akşam işten gelip yemekhanede yemek yendikten sonra 

gardiyan televizyonu belli bir saatte açıyor. Tek kanal vardır, genelde sadece haberler 

izlenmektedir, televizyona genellikle pek ilgi gösterilmemiştir. Ama sonraki dönemde 

televizyonu tutukluların istedikleri zaman açmalarına izin verilmiş, ancak yine de 

televizyona tutuklular tarafından pek ilgi gösterilmemiştir. 
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4.2.2.2.10. Büfe 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta ilerleyen 

aylarda küçük bir büfe açılmıştır. Büfede sigara ve bisküvi türünden bir şeyler 

satılmaktadır. Büfede kamp tutuklularından birisi çalıştırılmaktadır.  

 

Tanık-katılımcı Remzi Keser (Remzi Hasan Receb), kamp açıldıktan sonra ilerleyen 

zamanlarda açılan büfenin daha çok sigara içen tutukluların işine yaradığını ifade 

etmiştir:  
“İçerde sonra, şöyle küçücük bir şey, bir market, küçük mini market gibi. Daha fazla 
sigaracıların işine geliyor bu. Sigara işte, alkol yok tabi, limonata, işte çeşit çeşit bi nevi 
gıdalar vardı.” 

 

Tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), kamptaki büf hakkında şunları 

belirtmiştir:  
 “Büyük Kampta [Belene Toplama Kampı’nda] bunlar var, getirtebilirsin, Büyük Kampta 
vafla [gofret] alabilirsin, şeker alabilirsin, reçel alabilirsin, yani bunlar var burada 
satılıyor, yer açtılar küçük bir yer, ikinci bloktaydı, ikinci katta.  Daha sonra o yaz, 86'nın 
yazında daha sonra dışarıda bu yemekhanenin bir köşesine açıldı." 

 

4.2.2.3. Belene Toplama Kampı’nın Toplumsal Özellikleri  

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; iki binadan 

oluşan kamp içerisinde sadece tutuklular kalmaktadır. Gardiyanların kaldığı yer, kamp 

binasının çevrili olduğu tel örgünün hemen dışındadır. Ayrıca Gardiyanlar kampın 

çevrili olduğu tel örgünün dört köşesindeki gözetleme kulelerinden kampı 

gözetlemektedirler. Kampın yönetimi ise gardiyanların kaldığı binanın biraz daha 

ilerisindedir. Tutukluların istihbarat tarafından sorgulanmaları kamp yönetiminin olduğu 

binada gerçekleştirilmektedir. Kamp tutukluları arasında maddi açıdan bir hiyerarşi 

yoktur. Ayrıca kamp tutukluları içerisinde kamp yönetimi tarafından ajan olarak kampa 

sokulmuş kişiler de vardır. Ancak bunlar çok az sayıdadır.  

 
4.2.2.3.1. Tutukluların Sayısı ve Etnik Dağılımı 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kamptaki 

tutuklulardan Bulgaristan resmi rakamları sadece 517 tutuklunun adını yayınlamış 

(bkz. EK 5), ancak bu çalışma kapsamında görüşülen tanık-katılımcılardan bazılarına 

göre kamptaki tutuklu sayısı 800 civarında olmuştur. Resmi rakamların yayınladığı 517 

rakamından söz konusu sayının daha fazla olduğu bu çalışma kapsamında 

belgelenmiştir (bkz. EK 4’te Muhammet Ayyıldız/Mohamed İbryam Yuseyin’ın belgesi). 
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Tutukluların etnik kökeni Türk’tür. Ancak birkaç Bulgar getirilmiş ve kısa bir süre sonra 

da çıkarılmışlardır. Yedi Pomak sünnetçi de getirilmiştir, bu kişiler kültür-kırımı 

uygulamaları esnasında sünnet yaptıkları için kampa getirilmişlerdir. Bu açıdan kamp 

tutuklularının bu birkaç kişi dışında hepsi Türk’tür. Tutuklu Türkler Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nin çeşitli coğrafi bölgelerinden getirilmişlerdir kampa. Kamp tutuklularının 

yaşları 18-70 yaş arasında değişmektedir. 

 

Tanık-katılımcı Halil Öztürk (Huben Slavçev Çavdarov), 1985-86 döneminde Belene 

Toplama Kampı’ndan geçen tutukluların sayısının resmi gazetenin verdiği 517 

rakamından kesin olarak fazla olduğunu, kamptayken bunun çalışmasını yaptıklarını 

ve söz konusu tutuklu sayısının 740 civarında olduğunu söylemiştir:  
“Bu rakam 517’den kesinlikle fazla. 740 civarında, birkaç fazla birkaç eksik. Bunun 
700’ün üstünde olduğundan kesin eminim, çünkü biz bunun çalışmasını yaptık orada. 
Burada gördüklerimizi not alıyorduk, her bölgeden bizim komitemizde, bizim 
grubumuzda insan vardı. Şöyle not alıyorduk… mesela Razgrad’dan ressam Şaban 
vardı, Razgrad’dan, Şumen’den artislik yapmış birisi, tiyatro bölümlerinden Mehmet 
vardı, işte Fehmi vardı, Varna’dan vardı Sezenler, Sliven’den Nasıf vardı, şu an 
ankara’da emekli Sabri İskender vardı, bunlar hep farklı bölgelerden, Kırcali’nin farklı 
bölgelerinden, Mastanlı’dan, Kırcalı’dan, Benkovski’den, Cebel’den. … Grubumuzda 
insanlar bölgelerinden tanıdıklarını not alıyordu, onların bazıları salındığı zaman, işte 
onların çoğunun ismi yok şu devlet gazetesinde.” 

 

Tanık-katılımcı Ahmet Kitapçı (Ahmet Mehmed Numan), diğer tanık-katılımcıların da 

belirttiği gibi Belene Toplama Kampı’nda her meslekten tutuklu bulunduğunu 

belirtmiştir:  
 “Bulgaristan’ın her yöresinden o Belene Kampı’nda insan olduğunu gördük, ve her 
kesimden. Doktoru, mühendisi, şoförü, imamı, her çeşit insan vardı aramızda. Çok iyi 
arkadaşlıklar kurduk.” 
 

Bu konuyu tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu (Mustafa Nuri Huseyin), şöyle ifade 

etmiştir:  
"Benim bi defasında gözüme ilişti, yemek listesi gözüme ilişti benim, 533 kişinin adı 
yazılıydı, bu kadar vardı, ama belki 600'ü de geçmiştir, çünkü bazıları teslim olup 
Bulgar Devletinin yani Komünist İdaresinin dediği bazı Beyannameleri doldurdular, 
vaatlerde bulundular, Ajanlık yapacaklarına, Bulgar Komünist Partisine çalışacaklarına, 
Bulgar İstihbaratına çalışacaklarını, bazı arkadaşlar bunları duydu. Toplam 600 kişiyi 
geçmiştir en az, belki de daha fazla, kimi salındı ya erken, onlar daha, Mayıs ayının 
sonuna kadar hep insan geldi, ondan sonra durdu. Bir 40-50 gün yatıp gidenler oldu, 
daha Birinci Kamptan [Belene Cezaevi] gidenler oldu, serbest bırakılanlar. ... Herhalde 
gizli gizli bir şeyler kabul ediyorlar, Ajanlık mı kabul ediyorlar." 

 

Aynı konuda tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), şunları dile 

getirmiştir:  
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“Belene Kampında Türklerin dışında çok az sayıda Pomak da vardı ve daha sonraları 
Bulgarlar da geldi, Bulgarların tır şoförü olarak göndermişler, peki niye geldiklerini bir 
türlü anlayamadık, görevleri neydi ve aramıza o kadar Türkün arasına niye getirdikleri 
soru işareti doğurdu, belki de özel olarak göndermiş olabilirler, hani bizim aramızdan 
bilgi sızdırması için veya ortamı kendilerine akort etmeleri için getirtmiş olabilirler. 
Zannedersem üç tır şoförü vardı, Sofya’dan bir Bulgar getirilmişti, 4-5 kişiyi aşmıyordu. 
Pomaklardan vardı, Pomakları ise daha önceleri sünnetçilik yapmış kişileri tutuklayıp 
getirmişlerdi, yaşlı kişilerdi, belki 65-70 yaşında, yaşlıları alıp getirmişlerdi.”  
 

4.2.2.3.2. Tutukluların Kampa Getirilme Nedenleri ve Tutulma Süreleri 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; tutukluların 

kampa getirilme nedenleri esas olarak iki tanedir: Kültür-kırımı sürecine ya doğrudan 

direnç gösteren ya da siyasi otorite tarafından direnç gösterme potansiyeli olabileceği 

düşünülmüş olanlar. Kampta herhangi bir mahkemede yargılama sürecinden 

geçirilmeden tutulmuşlardır. Her tutuklunun kampta tutulma süresi değişiktir. Kampta 

tutulma süresinin değişikliğine neden olan etmenlerden birisi kamp yönetimine 

gösterdiği uyum ya da uyumsuzluk iken; diğeri de adının bir şekilde Amnesty 

International, BBC, Free Europe Radio gibi örgütsel kuruluşlarda geçip geçmemesidir. 

Eğer tutuklulardan birinin adı bu örgütsel kuruluşlar tarafından yayınlanırsa o tutuklu 

kamptan serbest bırakılmaktadır.  

 

Bu konuyu tanık-katılımcı Merdinç Türker (Merdinç Mehmedali Yuzeir), şöyle ifade 

etmiştir:  
“İki tür alındı Belene’ye: rastlantıyla ve brigadire ters gelenler ve siyasetten, tarihten vs. 
anlayan ve yönlendirebilecek olanlar… Sigurnost geldi aldı okuldan, ben 
beklemiyordum. Veli’yle ters düşüyordum. Veli’nin dediklerine gelmiyordum.”  

 

Tanık-katılımcı Ahmet Alpay’ın (Ahmet Aliosman Ahmet) ifadeleri şöyle olmuştur:  
"Genelde buraya gelen kişiler, bu yapılan eyleme karşı gelen kişiler. Hani aralarında 
kurban seçilmiş kişiler de var muhakkak. Hatta şöyle bir olayı da anlatabilirim: yaşlı bir 
ağbimiz, amcamız vardı, o kendi köyünde çobanlık yapıyormuş, her sabah köyün 
kenarında, borusu varmış, boruyu çalıp sığırlarını getirmeleri için haber veriyormuş, bir 
sabah o isim değiştirmek için gelen asker ve polisler köyü sarmışlar, sardıktan sonra 
boru sesi duyuyorlar, boru sesini duyduktan sonra telaşa kapılmışlar, demişler ki 
hemen bu adamı tutuklayın, tutuklamışlar, oysa adam boruyu hayvanlarınızı, 
sığırlarınızı getirin dağa götürcem diye boru çalıyor, polisler ve askerler ise köylüyü 
uyandırmak için, köylüyü kaçırmak için, uyarmak için boru çalıyor diye suçlamışlar, 
böylelikle onu da tutuklayıp Belene'ye getirmişlerdi. Buna benzer bireysel olaylar da 
vardı, tesadüfen getirilenler, ama genel içinde çok az bir yüzde olduğunu 
düşünüyorum."  

 
4.2.2.3.3. Yönetim 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kamp, Bulgar 

Komünist Partisi’nin istihbarat örgütü olan Devlet Güvenliği (Dırjaven Sigurnost) 
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tarafından yönetilmektedir. Devlet Güvenliği belli aralıklarla kamp tutuklularını 

sorgulamakta ve “Yeniden Doğuş Süreci”nin temel iddiasını yani “Bulgar olduğunu” 

kabul edip etmediği sorgulanmaktadır. Belli aralıklarla kamp tutuklularına yazılı sorular 

da sorulmaktadır ve “Yeniden Doğuş Süreci” hakkındaki düşünce ve algı biçimleri bu 

biçimde de kontrol edilmektedir. Kamp yönetimi tutuklular arasında bazı çatışmalar da 

yaratmaya çalışmıştır. Örneğin Alevi-Sünni çatışması ya da Güneyli-Kuzeyli çatışması. 

Ancak tutuklular arasında bu yaratılmak istenen çatışmalar görülmemiştir. Kamp 

yönetimi tutuklular arasına ajan Türkler de sokmuştur. Kimin ajan olarak kampa 

getirildiği bazan anlaşılabilmiştir ve onlara karşı diğer tutuklular dikkatli davranmıştır.    

 

Kamp yönetimiyle ilgili olarak tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), 

şunları dile getirmiştir:  
"Kamp Yönetimi özellikle orda psikologların da desteğiyle, aramızda bizim bu tür 
gruplaşmaların, kamplaşmaların olması için çok büyük çaba sarf edildi, mesela biz 
Kuzeylileri çağırıyorlar, bu Güneyliler sizden çok çok daha ilkel çok daha ilkel seviyede, 
siz neden onlarla yakınlık yapıyorsunuz diye, bizi Kuzeyli-Güneyli olarak birbirimize 
düşürme çabasına girdiler, bunda kesinlikle başarılı olamayacaklarını anladılar, sonra 
Alevi-Sünni oyununa girdiler, işte orada da arkadaşlarımız gereken hassasiyeti 
göstererek bunun önüne de geçtiler, bu da olmadı. Böyle kavga, gürültü, aramızda 
sürtüşme olmadı, gardiyanların bazıları eve vardıktan sonra bunlar nasıl insan biz 
yıllarca ömrümüzü geçirdik bu Adada, Cezaevlerinde her gün kavgalar oluyor, bunlar 
ise biribirlerine yardım, destek vermek için, dayanışmak için elinden geleni yapıyor, 
bunlar çok farklı insanlar diyenler olmuş ve Belene kasabasında konuşmalar olmuş, 
böyle böyle deniliyor bunlar için diye."  

 

Bu konuyu tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet) şöyle ifade etmiştir:  
“Orda oluşmuş bir birlik vardı, bir bünye vardı, bu birliğin oluşması istenmiyordu. Kimler 
tarafından istenmiyordu, o kampın yöneticileri o cezaevinin yöneticileri tarafından 
istenmiyordu. Genel bir prensip vardır, parçala ve böl ve yönet diye. Aynı taktik orda da 
uygulanmak istendi. Hatta suni öyle bir sorun ortaya çıkarmaya kalkıştılar ki, 
ayrıştırmak için, o birliği bölmek için kuzeyli-güneyli sorunu yaratmaya çalıştılar. Yani 
Kuzey Bulgaristan'da yaşayan Türkler ve Güney Bulgaristan'da yaşayan Türkler; sanki 
aralarında fark varmış gibi öyle bir ayrışım yaratmaya çalıştılar. Ama maalesef biz o 
tuzağa düşmedik. ... Gardiyanlar olsun, sorguya çeken kişiler olsun, yönetim tarafından 
öyle suni bir ayrışmaya kalkıştılar, ama o suni bir ayrışım ciddi bir şey olmadı yani, 
başaramadılar, onu başaramadılar, biz birliğimizi, beraberliğimizi yine devam ettirdik. ... 
Mesela Kuzeyli olanlara siz onlarla niye iş birliği yapıyorsunuz, onlar Türk değil, sanki 
biz Güneydeki olanlar Türk değilmiş de Kuzeydeki esas Türkmüş, halbuki öyle bir şey 
yoktu o arkadaşlar bile daha sonra kaynaşmayı gerçekleştirdikten sonra, iki tarafın da, 
Güneyin de Kuzeyin de arasında bir fark olmadığını gördü, hepimiz aynı soydan gelen 
insanlarız, aynı soydaşlarız, böyle bir farkın olmadığını gördüler, ama vurgulamak 
istiyorum böyle bir ayrışım yaratmaya çalıştılar."  

 

Tanık-katılımcı Şükrü Altay’ın (Şükrü Süleyman Mehmet) ifadeleri şunlar olmuştur:  
“Mayıs ayında, öyle sanıyorum İkinci Öbekt dediğimiz, yani Kamp'a götürdüler ki orada 
biraz daha bir nefes aldık, Kamp'ta. Evde kalan yakınlarımız, eşlerimiz, çocuklarımız 
uzunca bir zaman bizden haber alamadılar. Kamp'a girdikten bir ay sonra mektup 
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yazabilirsiniz, yakınlarınıza mektup yazabilirsiniz izni çıktı, yazabiliriz izni çıktı, hatta 
daha sonraki günlerde zorlamaya başladılar yazacaksınız diye. Çünkü dışarıda insanlar 
götürüldü ve bir daha insanlar diyor ki bir daha dönmeyecekler söylentileri hasıl olduğu 
için zorla bize mektup yazmamızı istedi, yazanlar yazdı, yazmayanlar yazmadı ve 
Kamp'a gelince, Büyük Kampa gelince artık Mayıs'tan sonra, biraz daha Mayıs ayında, 
Haziran ayında, Temmuz ayında, hatta Ağustos ayında dahi az da olsa Kamp'a 
insanlar getirildi, az da olsa Belene Tutuklama Kampı'na insanlar geldi ve o yaz öyle 
geçti ve sonbahar, Ekim, Kasım aylarıydı 1986 yılı, bir şey getirdiler oraya, bir akşam 
bir öneri, topladılar hepimizi Kampın önüne dediler ki buradan bu Belene Adasından 
çıkmak isteyenler bir dilekçe yatırsınlar, fakat doğup büyüdükleri yerlere dönmemek 
şartıyla en az 10 yıl, buradan çıkıp gidebilirler ve hatta devletten maddi yardım da 
alabilecekler, alabileceklerini söylediler, ama tabii bizim arkadaşlarımız, doğup 
büyüdüğün yerlere dönmeyeceksin deyince kimse buna şey göstermedi, rağbet 
göstermedi ve 86 yılı da bu şekilde geçti, yarı aç yarı tok, çünkü yemekler çok kötüydü, 
akrabalarımızın veya yakınlarımızın getirdiği yemekler de ne kadar yetecek, 3 ayda bir 
görüşmeler yapıyoruz.”  

 

Kamp yönetiminin bazı uygulamaları hakkında tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov 

Mehmedov), şunları dile getirmiştir:  
"Biz bir kere şundan emindik, bu Kampın içinde %20'si dışardan oraya sokulma 
insanlar, ben bunu bir kere kendim böyle düşünüyordum, onların çalışma sistemi bunu 
gerektiriyor, ama oraya bu amaçla sokulan insan da kendisini belli etmemek için 
elinden geleni yapıyordu, ama bazılarını çok kolay anlıyorduk, onlara hizmet etmek 
amacıyla gönderildiğini, ama şu bir gerçek bu amaçla gönderilenlerin önemli bir kısmı 
da orada bizim nasıl bir haklı davaya adadığımızı gördükten sonra bizim tarafımıza 
geçtiler, ben bunu söylemiyorum, Kırcaali Gizli Servisinin şefi geldikten sonra, bizim 
buraya gönderdiğimiz adamları da etkisiz hale getirdiniz diye bir gün bağırdı, yani bir 
kısmı orada bu insanların ne kadar haklı bir davaya kendisini adadıklarını gördükten 
sonra şey yapıyor. ... bu insanların direndiklerini, taviz vermediklerini bütün baskıya, 
bütün şiddete, bütün teröre rağmen kesinlikle geri adım atmadıklarını, bunların 
hakikaten haklı olduklarını görüyor, aralarında konuşmayı dinliyor, her şeyi dinliyor, 
bunu bana bir genç çocuk bana dedi ki beni Sofya'ya götürdüler dedi, sonra bana şart 
koştular, ya 10 yıl Cezaevinde yatacaksın ya da gideceksin Belene'ye bize 1 yıl hizmet 
edeceksin, ben dedi ikincisini kabul etmek zorunda kaldım, fakat ben buraya geldikten 
sonra sizi gördüm, ben sana namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ben sizin 
tarafınızdayım ben o şeyden vazgeçtim dedi, itiraf etti çocuk bunu benim önümde."  

 
4.2.2.3.4. Uygulanan Kurallar ve Cezalar  

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kamptaki temel 

kurallar şunlardır: kampta Türkçe konuşmak yasaktır, kampa teyp, fotoğraf makinası, 

defter, kalem, alkol, yiyecek vs. sokmak, ibadet etmek yasaktır. Kamp tutuklularına 

görüşme ve ziyaret izni verildikten sonra, ailelerinin getirdiği yiyeceklerden belli bir 

miktarını kampa almalarına izin verilmektedir. Ancak söz konusu belli miktarı geçen 

yiyecekleri sokmak yasaktır. Kamp binası akşam saat 8’de kilitlenmektedir ve bu 

saatten sonra kamp binasının dışına çıkmak yasaktır, zaten kapılar kilitlidir. Kamp 

binasının çevrili olduğu tel örgüde iki telin arasında ayak izini belli edecek ince toprak 

vardır, tel avlunun dışına çıkmak yasaktır. Kampta Türkçe konuşmak yasaktır ancak 

kamp tutuklularının hepsi Türk olduğundan dolayı ve zaten kamp binası akşam 8’de 



 117

kilitlendiğinden dolayı aralarında Türkçe konuşmaktadırlar. İlerleyen aylarda kampta 

Türkçe konuşma yasağı esnek tutulmuştur. 

 

Tanık-katılımcı Enver Özkan’ın (Enver Tahsin Akif) Belene Toplama Kampı’nda Belene 

Atom Elektrik Santrali’nde çalıştırıldığını ve kamptan çalışmaya gidip gelirken üstlerinin 

arandığını belirtmiştir:  
”Beni çağırdıkça ‘Türkiyecilik olmayacak, Türkiyecilik olmayacak, artık kardeşiz, Bulgar 
oldunuz, hiç Türkiye’yi aklınıza getirmeyin’ diye böyle birkaç sefer bana hep bunu 
sordular, ben de dedim bir sefer madem olmayacak artık Türkiyecilik o zaman, 
Bulgaristan’da televizyon var dedim, çıksın desin dedim, biz de görelim. Böyle olaylar 
vardı. … Kampta vardı, her kampın bir şeyi var, kuralları var. İçeri bir şey sokmak için, 
yok. İşe çıktığımızda atom elektrik santralinde çalışırken biz içeri girerken yokluyorlardı. 
Dışarıdan içeri getirmek için bir şey var mı diye, radyo, alkol, böyle şeyler içeri sokmak 
için, böyle şeyler hep girerken de çıkarken de arama tarama yapıyordular.” 

 

Kamptaki kural ve cezalarla ilgili tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), 

şunları dile getirmiştir:  
“Hani belirli bir zamanlarda cezalandırmalar da oluyordu, ayrı tek ceza koğuşlarına 
gönderilenler de oluyordu, tekrar kamptan cezaevine götürülenler de oldu, aramızdan 
kişileri ayırıp oralarda cezalandırmaya da çalıştılar. Bu tür olaylara da başvurdular. … 
Kampın içinde biz toplu halde olduğumuzdan dolayı gardiyanlar tarafından şiddet 
görmedik. O hakaretler oldu, o tutuklayıp cezalandırmalar oldu, fakat öyle bireysel 
olarak bir şey görmedik benim kaldığım aşamada. Daha sonra belki diğer kamplara 
götürüldükten sonra olmuş olabilir. … Yasaktı ama gizli de olsa anılarını yazabilmiş 
kişiler vardı. Bunlardan bir tanesi Mehmet Türker. Bu kitapları yazan kişi o zaman da 
olsa bir yöntemini bulup anılarını yazıp saklayabilmişti ve onları daha sonra da kaleme 
almış. … Kampın içinde fotograf çekme mümkün değildi. Keşke fotograf makinası olup 
da o ortamı görüntülemek kısmet olsaydı, ama yok fotograf makinası alınması mümkün 
değildi. … Kampın dışına çıkmak kesinlikle yasak, kampın kenarında [tel örgünün 
dışında] bize bir bahçe yaptırtmışlardı, domates fileleri dikilmişti, domates, biber, 
karpuz, biz ordan işe gidip gelirken geçerken bizim onları almamız bile yasaktı.” 

 

Bu konuyu tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov) şöyle ifade etmiştir:  
"Türkçe konuşmaya Kampta müdahale olmuyor değil, binanın içine girdikten sonra, 
kapılar kapandıktan sonra, gardiyan polis kalmadıktan sonra sen tek başına kalıyorsun, 
herkes istediği gibi türküsünü, şarkısını söylüyor, konuşuyor kendi arasında Türkçe. 
Ama dışarıda sana emir getiriyor, diyor ki sen kamp içinde ellerini sallayarak 
dolaşamazsın ellerin mutlaka böyle olacak [ayağa kalkıp iki elini arkada belinde üst 
üste kavuşturuyor], ellerin mutlaka böyle gezeceksin, huzurun yok Kamp içinde, Türkçe 
konuşmayacaksın, buna senin uymadığını gördükten sonra başlıyor cop indirmeye."  

 

Tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu’nun (Mustafa Nuri Huseyin) kamptaki kurallarla ilgili 

söyledikleri şunlar olmuştur:  
"Türkçe konuşmak yasak derler, kural, birinci, kesinlikle Türkçe konuşmayacaksınız, 
Türkçe adlarınızla birbirinize hitap etmeyeceksiniz dediler, dışarıdan gizli gazete, 
Türkiye mesela eşyası, radyo, teyp kesinlikle öyle bir şeyler yasaktı, temiz tutmak, alkol 
molkol sokmak Adaya, Kampa,  maalesef bazı arkadaşlar bunu yapıyorlardı, dışarı 
çıkarıyorlar ya kasabaya, köprüden geçiyoruz, o ponton köprüden, kasabadan 
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aldırıyorlar orda sivil işçiler de var. Hep başında durmayacak ya gardiyan, 
pantolonlarının içlerine gizleyip öyle geçiriyorlar. Kontrol ediyorlar yakaladıklarında 
Adaya girerken, pantolonunun içinden şişeleri alıp Tuna nehrine attılar kırdılar onlarca."  

 

Tanık-katılımcı Eşref Kahraman (Eşref Faik Aliosman), kamptaki kural ve cezaları 

şöyle ifade etmiştir:  
“İşkence bunlar, seni haftada bir kere seni sorguya çekiyorlar, bilmediğin şeyleri 
soruyor sana, bilmediğin kişileri, işte mesela kuzey Bulgaristan’dan Razgrad'dan Ömer’i 
nasıl tanıyorsun, gerçekte hiç tanımıyorsun, nasıl tanıyorsun onu, inkar ediyorsun, 
sonra diyorsun onu tanımıyorum, inkar ediyorsun beraberdinize, işte dayak atmak için 
bahane, göz atıyor yandaki gardiyan vur dayak öl dayak. Sonra anket yapıyorlardı, bir 
ankette de 5 madde üzerine, işte soruyorlar, sen kökünün Bulgar olduğuna inanıyor 
musun, ankette, hayır inanmıyorum, Birleşmiş Milletler Teşkilatının Bulgaristan 
İçişlerine karışmaya hakkı var mı, onu soruyor, var tabi diyorum, var diyorum, neden 
var diyor, işte imzaladık ya İnsan Hakları İhlali olmasın diye bunları, sen nerden 
biliyorsun bunları, şimdi gene suçlusun. Şeye inanıyor musun hocalara mollalara diye 
soruyor, şimdi orda ben çok ilginç bir cevap verdim, ne kadar istinski hakiki bir 
Komüniste inanıyorsam, o kadar da hakiki hocaya imama inanıyorum, biz Sahte 
Komünist miyiz diye o zaman kalkverdi o zaman baya dayak yedim [küçük bir kahkaha 
atıyor]. … İyisi vardı kötüsü vardı, işe çıkardılar, orda blokta inşaatta işçiler vardı, bir 
tane radyo getirttim haberleri seslemek için, gardiyan da bunu biliyordu göz yumuyordu, 
ama o gün olcak ki başka bir gardiyan geliyor, Vlah mıdır nedir bilemiyorum, esmer bir 
şey. Bir tane arkadaş dedi ki ben seslim bu üüğlen haberleri dedi, ben daha iyi 
anlıyorum dedi, sanki biz anlamıyoruz, sesle dedim, ama kapıyı kilitle dedim. Hiç 
kitlememiş yatmış böyle yüzükoyun, haberleri sesliyor, o dediğim gardiyan da geliyor 
tutuyor bunu, nerden aldın nerden getirdin, işte bunu Eşref getirdi, işte gelip beni 
alıyorlar. 5 gün orda şey ceza verdiler bana, orda ölüm cezası gibi bir hücreler var, 
çamurun içinde duruyorsun yerin altında, ayaklarına kadar çamur, hiç yatmağa yer yok, 
yemek vermiyorlar, sadece sabahleyin şey veriyorlar, biraz tuz bir dilim de ekmek, büün 
[bugün] yiycen bu, onu yiyorsun susuyorsun, su yok, işte 5 günlük ceza aldım orda, 
ordan dışarı salmadılar beni dışarı işe, mısır çapası kazmaya götürdüler, ben öyle 
şeyden zaten anlamıyorum, hiç çapa kazdığım yok bilmiyorum, o şeyler de keskinmiş 
çapa dediğimiz geniş böyle, mısırları kesmişim ben, kestim daha doğrusu canım, ama 
kesmişim, bunlar sıcakta seriliyorlar, geldiler aldılar beni gene, haydi bakalım cipin 
içine. Sen dediler bunu bilinçli mi yapıyorsun, işte mısırı kesiyorsun devlete zarar 
veriyorsun, aldılar beni götürdüler Hapislerin yanına çalışmaya odun kesmeye, 
Belene'nin içine, ona gene hakları yok, neyse gittim ben, napacaksın sen bir şey 
yapamazsın ki gittim, orda Hapislerin biri dedi sen dedi ne aptal insansın ma dedi, sen 
dedi yargısız burda seni tutuyor dedi, seni bu Hapislerin yanına getirmeye hakkı yok 
onların dedi, bir olay olursa senlen ilgili kim şey vercek dedi, sen buna niye itiraz edip 
sormadın dedi. Benim aklıma gelmedi zaten. Kanunları biliyorsan itiraz etme şeyin 
oluyor, ben kanunları bilmiyorum ama o çocuk öyle dedikten sonra, ben itiraz ettim, 
hangi maddeye dayandırarak siz beni buraya getirebilirsiniz, tepki gösterdim, telsizle 
hemen haber ettiler şeye, geldiler beni kayıkla aldılar şeyden. ... çok var da her bir şeyi 
hatırlayamıyorsun ki. … Öyle bir şey yoktu da biz gizli olarak kalem, defter 
getirtebiliyorduk, kitap yok, kitap zaten yasak, ama bunları çıkarken aldılar hepsini, ... 
aldılar, günlük yazıyorsun ya, çıktıktan sonra bir yere vercek diye aldılar hepsini, bende 
vardı, ama gizlice çıkartabilen de olmuştur, ama nasıl olmuştur, dışarıda çalışırken o 
defteri içeri sokmamıştır, işe çıktığı zaman kasabada bir köşeye notunu yazıp 
saklamıştır, öyle yapmıştır yani."  
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4.2.2.3.5. İlişki ve Etkileşimler 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kamp binasında 

sadece tutuklular kalsa bile, kamp tutuklularının toplumsal ilişki ve etkileşim alanlarında 

kendi aralarında, gardiyanlarla ve kamp yönetimiyle olan ilişki ve etkileşimler olmuştur. 

Kampın dışında ise Belene Adası’nın dışında ziyaret izni verildiğinde ailesiyle 

görüşmekte ve kampın dışına çalıştırılmaya götürüldüğünde çalıştıkları inşaatlarda ya 

da tarlalarda diğer işçilerden kişilerle doğrudan olmasa bile bir temasa geçme ortamı 

oluşmuştur. Ancak kamp tutuklularının başlıca ilişki ve etkileşim alanlarını gardiyanlar 

ve kamp yönetimi oluşturmuştur. Diğer toplumsal ilişki ve etkileşim alanlarını ise Ada 

dışına çalışmaya götürüldükleri yerlerdeki diğer işçiler ve görüşme izni verildiğinde 

ziyaretlerine gelen yakınları ile olan ilişki ve etkileşimleri oluşturmuştur.  

 
4.2.2.3.5.1. Tutuklular Arasında 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kamp tutukluları 

arasında bir hiyerarşik yapılanma olmamıştır. Tutuklular Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde kültür-kırımı sürecindeki direnç nedeniyle kampa kapatıldıkları için, 

özellikle akşam saatlerinde gardiyanlar kamp binalarının kapılarını kilitleyip gittiklerinde 

kendi aralarında tarihi bilenler Türk tarihini, edebiyat bilenler Türk edebiyatını, Türk 

dilini vs. Türklük ile ilgili bilgi alış verişleri ve Türkçe türküler ve şiirler okumuşlardır. 

Tanık-katılımcılar Belene Toplama Kampı’ndan bu sohbetleri nedeniyle bir “Türklük 

Akademisi” olarak da bahsettiler. Kamp tutukluları arasındaki ilişki ve etkileşimlerin 

ağırlıklı olarak dayanışma biçiminde olduğu bulgusu elde edilmiştir.  

 

Tanık-katılımcı Sabri Gavaz (Sabri Bekir Gavaz), tutuklular arasındaki ilişkileri ve 

küçük gruplaşmalar hakkında şöyle ifade etmiştir:  
“Herkes kendi mantığına göre insan seçiyordu, kumarcı kumarcıyla oluyordu, politik 
politikayla, öğretmen öğretmen kısmıyla, herkes kendi çevresini böyle seçiyordu, her 
çeşit insan vardı aramızda.” 

 

Tanık-katılımcı Muhammet Gölcüklü (Muhammed Bekir Myumyun), Tuna nehrinin öbür 

kıyısında Romanya gibi bir komünist ülke olmamış olsaydı kamptan çok arkadaşının 

kaçma girişiminde bulunabileceğini söylemiş ve kamptan 2 arkadaşıyla kaçma 

girişiminde bulunmak istediğini ancak aşağıdaki nedenlerle vazgeçtiğini belirtmiştir:  
“Şimdi biz üç tane arkadaş kaçma teşebbüsünde bulunduk, ne zaman odun toplamaya 
çıktığımızda Ada’ya. Bi tanesi slive kasabasından Sezen isminde bir arkadaşımız, 
diğeri de Sliven köylerinden Novaçova denilen bir köyden Nedim isminde arkadaşımız. 
Onlar ikisi de Bulgaristan’da şu anda. Fakat Nedim arakdaşımıza sorduk Sezen’le 
beraber sorduk, dedi ben yüzemem, ben bu nehri geçemem dedi, Ben de dedim ben 
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geçerim. Nedim eğer yüzebilseydi, bizimle gelebilseyid, o zaman kaçma teşebbüsünde 
bulunacaktık. Ama kaçsan da nereye kadar kaçabilecen, orası da o dönemde 
Romanya da bir komünist ülkesi. Bizi yakalayacaklar gene iade edebilirler. Ama biz 
başka düşünceyle oraya gittiğimizde bir Batılı konsolosluğa sığınma düşüncesiyle bu 
niyete girdik yani. Girdik ama Nedim, ben yüzme bilmiyorum deyince, biz de vazgeçtik. 
Çünkü tuna nehri geniş bir nehirdir, tabi Nedim’in gözü almadığı için biz de 
niyetimizden vazgeçtik. Biz kaçmayı düşünyorduk, ama Romanya komünist ülkesi 
olduğundan dolayı cesaret edemiyorduk, orda yakalanıp tekrar iade ediliyor, o 
dönemde komünist ülkesine kaçmanın hiç anlamı yoktur. Başka türlü, Avrupa ülkeleir 
olsaydı çok insan kaçabilirdi.” 

 

Tanık-katılımcı Remzi Keser (Remzi Hasan Receb), tutukluların arasında kampın tel 

avlusunun içerisinde boş bir alana futbol ve voleybol sahası yaptıklarını ve boş 

zamanlarında kendi aralarında bu tür sporlarla da uğraştıklarını ifade etmiştir:  
“Orda büyük bir kavak vardı, oraya küçük bir top sahası, yan tarafa da voleybol sahası 
vardı… bizi belli saatlerde, ovaya çıkarırlardı çalışmaya, ordan döndükten sonra belli 
saatlarda spor faaliyetleri yapabiliyorduk, mesela voleybolda, futbolda yapıyorduk yani.” 

 

Kamp koğuşlarında tutukluların kendi aralarında bir hiyerarşinin bulunmadığından ve 

koğuşlar arasında gidiş gelişlerin mümkün olmasından kaynaklanan iletişim ve 

etkileşim olanağından ve Pazar günleri çalıştırılmadıklarından dolayı düzenledikleri 

voleybol oyunlarından bahseden tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman 

Ahmet), konuyla ilgili anılarını şöyle ifade etmiştir:  
"Yok öyle bir hiyerarşi, koğuş ağası gibi bir şey yoktu, ama biz kendi aramızda 
büyüklerimize tabi ki saygılı davranıyorduk, çünkü hem yaş itibarıyla epeyce 
yaşlanmışlardı ve mücadele olarak da yıllarca mücadele etmişlerdi Türklük konusunda, 
Türk kültürünü, Türk dilini, geleneklerini, göreneklerini korumak için canlarını dahi 
ortaya atmışlardı, o fedakarlığı bulunmuş kişilere tabi ki saygı gösteriliyordu. … Bize 
yapılan bütün bu baskılara rağmen aramızda yine samimiyeti hiçbir zaman 
kaybetmedik, yani bu Kampa taşındıktan sonra Kampa naklimizin gerçekleştiğinden, 
kaynaşmalar daha fazla olmaya başladı, çünkü hapishanede koğuşlar arasında gelme-
gitme diye bir şey söz konusu değildi. Burda ise bahçede, avluda artık insanlar daha 
fazla görüşüp, daha fazla konuşma imkanı buldu. İlerleyen zamanlarda kendi 
çabalarımızla voleybol oynayabilmek için bir saha oluşturmuştuk, o sahada da voleybol 
turnuvaları yapıyorduk. O turnuvalar o kadar zevkli geçiyordu ki Sofya'dan gözlemci 
olarak gelen kişiler bile şaşırmışlardı, çünkü onların itiraf ettikleri, söyledikleri şuydu: biz 
onları buraya asimile etmek için buraya getirdik, ama maalesef bunlar bir tek kelime bile 
Bulgarca konuşmuyorlar, kendi aralarında Türkçe konuşuyorlar. Biraz önce de 
bahsettiğim gibi onlar açısından kaş yapayım derken, göz çıkarma olayı oldu. Çünkü 
biz orda sanki üniversiteye gelmiş gibi yeni bir ortam oluşturduk ve herkes olumlu 
yönde kendi bildiğini, kendi bilgisini diğer arkadaşlarla paylaştı ve öyle bir sahnenin, 
ortamı oluşturmuştuk."  

 

Kamp tutukluları arasındaki dayanışma ilişkisine tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf 

Bilalov Mehmedov), aşağıdaki örneği vermiştir:  
"Kendi aramızdan Türk doktorlar aramızda vardı, onlar da doktorluk yapıyordu 
aramızda, ayrıca oranın Merkez Cezaevinde de doktor vardı, işte bir arkadaşımızın 
apandisiti patlamıştı, koğuşlar kapanmış, biz bunu dışarı duyuramıyoruz, hatta binayı 
yıkacak hale getirdik, yani o uğultularla, bağırmalarla, mecbur bıraktık gelip 
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ilgilenmelerini, dedik ki arkadaşımız ölecek, apandisiti patlamış, geceleyin işte Plevne 
Hastanesine kaldırılıp bu şekilde ameliyat edilmesini sağladık. Bir gün bir 
arkadaşımızın ailesi onu ziyarete gelirken ailesi kaza geçirmiş, ailesinden üç kişi ölmüş, 
biz bunu söyleyemiyoruz, biz duyduk, o bilmiyor, nihayetinde söylemek zorunda kaldık, 
yine o şekilde onun o gece oradan çıkarılmasını sağladık, yıkacaz binayı."  

 

Kamp içerisinde tutuklular arasındaki ilişki ve etkileşimin dayanışma biçiminde 

olduğunu ancak ilerleyen aylarda bazan “çok bencil” davranışlar gösterenlerin de 

ortaya çıktığını tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), belirtmiştir: 
"Bu arkadaş şimdi Toscalı'dan, onlar üç-dört kardeş ama topunu Toplama Kampına 
getirmişler, üç-dört erkek kardeş, bunlara bir-iki elma gelmiş, ailesiyle görüştükten 
sonra işte iki elma üç elma ne verildiyse o gün. Şimdi o elmaları yemiş yemiş bir tane 
kalmış, başka biri koğuştan biri alır yer bu elmayı yemesin yerse de kim olduğu belli 
olsun diye, ağzı kesilsin diye bu elmanın içine küçük küçük traş bıçağından kırmış onu 
içine bastırmış ve tesadüfen de bunu dışarıdan başka koğuştan olan arkadaşların 
yanında anlatırken, Besim Doktor bunu duymuş. Besim Doktor o da gene kamp 
arkadaşımız, o iç hastalıkları uzmanıydı doktor, gene Kırcaali sancağından. Hemen 
geldi koğuşa, arkadaşlar dedi, o Toscalı’dan adını unuttum ben adını şimdi 
hatırlayamayacam, böyle böyle yapmış dedi, çekmecesinde elma varmış, elmanın içine 
ustura bıçağını kırmış kırmış, küçük küçük parçacıklara ayırmış onu ve elmanın içine 
tıkmış, sakın ola ki dedi yemeyin dedi, ağzınız, dudaklarınız parçalanır dedi, 
bağırsaklarınızı keser dedi. Neyse bunu biz koğuş olarak akşam olunca dedik ki sen 
utanmıyor musun, olur ya bir arkadaş alır, canı istemiştir, rahatsızdır, aklına gelmiştir, e 
arkadaşım bişey demez bana ben şu elmayı yiyeyim derse n'apacaksın dedik, hiç mi 
utanmıyor musun, neyse almasın diyor, yemesin diyor bana sormadan, o benimdir. 
Neyse kampta bazı arkadaşlar arasında veya kamp mağdurları arasında öyle ciddi 
sürtüşmeler yoktu da, ama bu anlattığım karakterde bencil insanlar vardı, fakat onlar ilk 
aylarda o kadar belli değildi, pek o kadar su üstüne çıkmamışlardı, ama daha sonraki 
aylarda herkesin aşağı yukarı karakteri veya nitelikleri ortaya çıkıyor, nitekim öyle de 
oldu daha sonraki zamanlarda, fakat çok da iyi arkadaşlar var, örneğin son yudumunu 
al bir şey demez. Örneğin bizi Mehmet Zafer'le ikimizi Zastava'ya götürdüklerinde, 
Zastava küçük bir Tecrit Kampı, Mestanlı'dan bir televizyon ustası var Cevdet Semerci, 
o hemen arkamızdan, daha o günü, ertesi günü hemen arkamızdan, bize işte sucuktur, 
salamdır, şekerdir vs. bizim o Tecrit Kampına giren aşçılardan fazla fazla para 
ödeyerek yollamıştı, kendinin de pek bir şeyi yok ama böyle insanlar da vardı, yani çok 
fedakar arkadaşlarımız vardı, çok cesur arkadaşlarımız da vardı, onları söylememek, 
onların adını anmamak doğru değil, onları hatırlatmamız lazım hatırladığımız 
kadarıyla.” 
 

4.2.2.3.5.2. Tutuklular ile Gardiyanlar Arasında   

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta 

tutuklular ile gardiyanlar arasındaki ilişkiler ilk başta oldukça serttir, ancak gardiyanlarla 

zaman içerisinde biraz daha ılımlı bir ilişki kurulmuştur. Ancak her gardiyana göre 

gardiyan ile tutuklular arasındaki ilişki değişim göstermiştir. Bazı gardiyanlarla ilişki 

daha sert iken, bazı gardiyanlarla ilişki ve etkileşim daha yumuşak olmuştur. 

Gardiyanlar Vlah’tır. Gardiyanlar kendi aralarında Vlahça, bazen de Bulgarca 

konuşmaktadırlar. Gardiyanlar koğuş kapılarını ve bina kapılarını kilitleyip açmakta, 

tutukluları çalışmaya götürüp getirmekte ve tel avluyla çevrili olan kampın etrafını 
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korumaktadırlar. Gardiyanlar kampın çevrili olduğu tel avlunun hemen dışında 

kalmaktadırlar. Ayrıca gardiyanlar kamp yönetimi tarafından sorguya çağırılan 

tutukluları kamptan alıp kampa geri götürmekte ve ziyaret izni verilen tutukluları Belene 

Adası’nın dışında Adaya giriş yapmayı sağlayan ponton/dubollu köprünün hemen 

yanındaki görüşme yerine tutukluları kamptan alıp kampa geri götürmüşlerdir. 

Gardiyanlar, Vlah etnosundandır ve kendi aralarında genellikle Bulgarca, bazen Vlahça 

konuşmuşlardır.   

 

Gardiyanların ilk başta kendilerine çok uzak durduklarını ve çok sert/güvensiz tutum 

gösterdiklerini, ancak bir süre sonra tutukluları tanıdıktan sonra bu tavırlarını bir ölçüde 

değiştirdiklerini tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), şöyle ifade 

etmiştir:  
"Son dönemde gardiyanlar biraz daha insancıl davranmaya başladılar ama ilk aşamada 
gerçekten de çok sert tavırları vardı, hatta hatırlıyorum bir tanesi sinirlendiğinde elindeki 
‘otomatik silahla imkan versinler hepinizi öldürürüm’ dediğini hatırlıyorum. … Şunu 
aktarmak istiyorum: işe çıktığımızda bizim yanımıza sivil ustalar verildi, bu ustalar ilk 
günlerde bizden çok uzak durdular, bize hem soğuk davrandılar, hem çok uzak 
durdular. Soğuk davranmalarının ve uzak durmalarının sebebini daha sonraları yine 
kendileri aktardılar, kendileri bildirdiler bize, onlara demişler ki sizin yanınıza çalışmak 
için birileri gelecek. Bunlar Türkler. Şimdi bizi asimile etmek istiyorlar, Türklüğümüzü 
inkar etmemizi istiyorlar, ama Türkler gelecek diyorlar, onlara demişler ki bu insanlar 
çok cani, çok vahşi, yaklaşmayın sizi vurabilirler, balkona beraber çıkmayın balkondan 
aşağı itebilirler, sizi öldürebilirler, kafanıza bir şey vurabilirler, yani olabilecek olan insan 
için söylenebilecek en acımasız, en vahşice bütün sıfatları bize yakıştırmışlardı. Ama 
insanoğlunun düşünme kapasitesi olduğu için kendi gördüklerine, kendi duyduklarına 
daha çok inandığı için belirli bir zaman sonra bu soğukluk ortadan kalktı. Çünkü 
anladılar ki oraya gelen kişiler, onların polislerin anlattığı gibi vahşi ve cani, katil 
insanlar değil, kendini bilen, belirli bir kültüre sahip olan medeni insanlar ve bu insanlar 
bizimle sohbet etmeye başladılar. O samimiyet oluştuktan sonra da bu itiraflarda 
bulundular.” 

 

Gardiyanların Vlah etniğinden olduğunu ve her bir gardiyanın kendilerine yönelik 

tavırlarının birbirinden farklı olduğunu belirten tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov 

Mehmedov), şunları dile getirmiştir:  
"Gardiyanlar hiç Türk olabilir mi, orda Türk gardiyan olamaz bir kere, o bölgede zaten 
Türk yok, gardiyanların önemli bir kısmı Vlah'tı, Vlahlar Romanya asıllı, çünkü o 
bölgede o nüfus yoğundur, onlar da Bulgarlaştırılmış. ... Gardiyanlar kendi aralarında 
Bulgarca konuşuyordu. ... Beyni yıkanmış Bulgarlar var, kendini bilen Bulgarlar var, 
birkaç gardiyan ben biliyorum çok insancıl davranıyordu, orda subaylar vardı mesela 
yani komiser görevinde olanlar, çok gaddarca acımasızca davrananlar da vardı."  

 

Tanık-katılımcı Eşref Kahraman (Eşref Faik Aliosman), tutukluların çalışmaya 

götürüldüğünde 50 tutuklunun 3 gardiyan gözetimde bulunduğunu ve gardiyanların 

yanında sürekli köpeklerin de bulunduğunu dile getirmiştir:  
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"Onlar nöbetleşe değişiyordu. Mesela işe çıkarırken bizim çıktığımız o şeyde 50 kişi 
vardı, 50 kişiye 3 tane gardiyan vardı, ama işte hudut köpekleri diyorduk ya orda, o 
köpekler de gardiyanlarla beraber hemen olası bir şeyde taaruza geçecekler. Zaten 
herkes de işe çıkarılmıyordu, kimisi hastaydı yaşlıydı, çoğu da içerde çalışmak için 
çıkarılıyordu, kabak, mısır öyle şeyler, Ada’nın içinde. Kasabanın içinde inşaatlar vardı. 
Ben genelde dışarda çalıştım, çünkü ustalık yaptığım için onlar bu şeye de bakıyorlar."  
 

4.2.2.3.5.3. Tutuklular ile Kamp Yönetimi Arasında  

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampın yönetimi 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde Devlet Güvenliği (Dırjaven Sigurnost) adındaki 

Bulgar istihbarat örgütü tarafından yapılmıştır. Kamp yönetimi, tutukluları belirli 

aralıklarla “Yeniden Doğuş Süreci”ne yönelik tutum değişikliği olup olmadığını ölçmek 

için sorgulamaktadır ve sorguların dışında da yine aynı konudaki tutum değişikliğini 

ölçmek için anket-formlar verilmekte ve doldurtulmaktadır. Anket-forumlarda “Yeniden 

Doğuş Süreci hakkındaki görüşünüz nedir? Çocuğunuzun Bulgar’la evlenmesi 

konusundaki tutumunuz nedir? Birleşmiş Milletler’in Bulgaristan’a müdahalesi sizce 

doğru mu? Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz?” gibi sorular sorulmuştur. Kamp 

yönetimi bazan kampa tutukluların “Yeniden Doğuş Süreci”ne ikna edilmesi amacıyla 

seminer vermesi için konuşmacılar getirtmiştir.  

 

Kamptaki bazı bakımlardan bir keyfi rejimin olduğundan bahseden tanık-katılımcı Nasıf 

Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), kampa “Yeniden Doğuş Süreci”nin tezini savunma 

konusuyla ilgili getirtilen konuşmacıların konuşmalarını Türklere hakarete kadar 

vardırdıklarından bahsetmiştir:  
“Mesela Cezaevinin günlük bir şeyi var, mesela sabah altıda kalkılır, yedide kahvaltı 
yapılır, yedi buçukta işe çıkılır, akşam saat altıda dönülür; şimdi burda keyfi bir rejim 
var, öyle bir rejim yok, istediğini yapıyor, yani seni canından bezdirmek için her gün 
farklı farklı bir şey uyguluyor, bugün seni bataklığa kereste çıkarmaya gönderiyor, o 
kışta, soğukta bataklıkların içinden kavak kerestesi, ya da bir başka gün yaz aylarında 
seni ay çiçeği tarlalarına götürüyor, bütün gün sabahtan akşama orda çapa yapıyorsun, 
ertesi gün bir başka işe götürüyor, geç saatlere karanlığa kadar çalıştırıyor, döndükten 
sonra seni Beyin Yıkama odasına sokuyor, topluca bir Toplantı Salonuna, işte 
Plevne'den, Sviştof'tan, şehirlerden bir takım onların lektor [konuşmacı] dedikleri, 
okutman dedikleri işte tarihçileri getiriyorlar, bizim Bulgar olduğumuzu kanıtlamak için 
tarihi bir takım bilgiler aktarmaya çalışıyorlar, yani ikna etmeye, biz Bulgarmışız, yani 
anlatıyor akla hayale gelmeyecek bir takım şeyler anlatıyor, hiç kimsenin 
inanamayacağı şeyler, bunlar hakarete, Türklere karşı hakarete varıyor, e sinirlerin 
yıpranmış, buna tepki gösterenler oluyor ve bu tepki gösterenler hemen ceza 
koğuşlarına tıkılıyor.”  

 

Kamp koğuşlarında hoparlörler olduğundan bahseden tanık-katılımcılar, bu 

hoparlörlerin genellikle tutuklularla ilgili duyurular yapma amacıyla kullanıldığını 
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söylemişlerdir. Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), söz konusu 

hoparlörlerden şöyle bahsetmiştir:  
"Odalarda hoparlör vardı, Radyo Toçka diyorlardı galiba, ordan duyurular yapıyorlardı, 
duyuruları ordan takip ediyorduk. Kamptan ayrılcak olanlar veya görüşme yapcak 
olanlar, kişileri anons ediyorlardı. Biz gelmeden farklı bir uygulama olmuş olabilir, onu 
bilmiyorum."  

 

4.2.2.3.6. Çalışma  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta kamp 

binasından çıkartılıp işin ağır olmasına rağmen çalışmaya götürüldükleri için tutuklular 

genelde memnun olmuşlardır. Çünkü çalıştıkları yerde verilen öğle yemeği kampta 

verilene göre daha iyi olmuştur, ayrıca güneş görebilmişlerdir, bazen da çalışırken aynı 

çalışma ortamındaki sivil işçilerle gizlice iletişime geçip fazladan yiyecek alıp onları 

küçük küçük parçalara bölüp giysileri içerisine saklayıp kampa geçirebilmişlerdir. 

Çalışma saati tamamlandıktan sonra tutukluların üstleri yoklanmıştır, ancak bu 

yoklamalar genellikle kampa girişte değil Belene Adası’na girişte yapılmıştır. Adaya her 

girişte yoklamalar yapılmış ve bir şey bulunursa üstlerinden atılmıştır, ancak 

yoklamalar bazan çok da sıkı olmamış ve tutuklular gizlice bir şeyleri (yiyecek, içecek, 

radyo, defter vs.) adaya ve kampa geçirebilmişlerdir. Çalışmaya çıkarılmayanlar 

sadece çalışamayacak kadar hasta ya da çok yaşlı olanlar olmuştur. Belene Toplama 

Kampı döneminde tutuklulara ait tek resim, Belene Adası dışında çalıştırmaya 

çıkarıldıklarında gizlice çektirdikleri bir resim olmuştur (bkz. EK 8).  

 

Tanık-katılımcı Fehim Karaduman (Fehim Hasan Yusuf), kamptaki çalışma koşullarına 

göre tutukluların bildikleri işlere göre bir iş dağılımı yapıldığını ve kendilerine ayda bir 

çalışmalarının karşılığında maaş alacakları söylendiğini ancak sonunda borçlu 

kaldıklarını belirtmiştir:  
“Sabah gider akşam gelirdik, herkesin mesleğine göre, diyelim ki camcı camcı, sıvacı 
sıvacıdır. Benim için, ben klima şeyinde çalışırdım, havalandırma şeyinde çalışırdım. 
Hakikat çok çalışıyorduk. Sekiz saatti. Çok çalışırdık. Ay sonu geldikten sonra, siz bu 
kadar maaş alcaksınız, te şunu bunu. O gün geldikten sonra, yatma paramız kesilirdi, 
yemek paramız kesilirdi, su parası bilmem ne hepsi kesilirdi, biz devlete borçlu kalırdık. 
Bak o kadar çalışırdık, hem de borçlu kalıyorduk.” 
 

Kamp tutukluları, bütün gün kampta kalmaktansa tarlalarda ve inşaatlarda çalışmayı 

tercih etmişlerdir. Böyle bir tercihin nedenlerinin yanı sıra çalışma sırasında çok sıkı bir 

biçimde denetlendiklerini tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), 

aşağıdaki gibi ifade etmiştir:  
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"Herkes istiyordu çalışmayı, imkanı olan, fiziki durumu müsait olanlar. Çünkü çalışmak 
demek, günü daha iyi geçirmek anlamı taşıyordu. Çalışıyorsun, yoruluyorsun belki ama 
en azından kampın dışına çıkıyorsun, sivil insan görüyorsun. Ve öğlen yemekleri de 
kamptaki yemeklerden daha farklıydı. Onun için çalışmak isteyenler çoğunluktaydı. … 
Şehire gittik, kampın dışına çıktık, yani adanın dışına çıktık, işe gitmemiz biraz sancılı 
oldu, çünkü bize güvenmediklerinden dolayı işe giderken bir defa sayılıyorduk, araçlara 
biniyorduk, araçlardan indikten sonra sayılıyorduk, çalıştığımız yerlere gidiyorduk zaten 
o çalıştığımız iki tane bina vardı, o binanın etrafı polislerle, köpeklerle sarılmıştı, ordan 
herhangi bir yere gitmemiz mümkün değildi. Bizim yanımıza sivillerin yaklaşması dahi 
engellenmişti, o şehirde yaşayan vatandaşların engellenmişti ve her saatte bir sayım 
yapılıyordu, hani herhangi bir kaçak var mı diye, çok şükür herhangi bir kaçak olmadı, 
çünkü öyle bir teşebbüs de yoktu, kaçma niyetinde de yoktu, biz kendimizin haklı 
olduğumuzu, suçsuz olduğumuzu biliyorduk ve öyle bir girişimde de bulunmadık.”  

 

Tanık-katılımcı Mehmet Zafer (Mehmet İbrahim Ahmet), tutuklular arasında 

çalışmayacak kadar hasta olanların çalışmaya çıkarılmamasının yanı sıra kurallara 

uymayan ve “Yeniden Doğuş Süreci”nin tezine tepkisini doğrudan gösteren tutukluların 

da bazen kamp dışına çalışmaya çıkarılmadığını belirtmiştir:  
“Şimdi belirli saat, 8-10 saat çalıştırılırdık, mısır kazmaya götürülürdük, belirli bir yer 
gösterilirdi ve onu bitirmeden çıkamaz gelemezsin, ya onu bitirmek zorundasın, 
kimisine odun kesme, kimisini mısır çapalama, o tür şey işlere çıkarıldı bir kısmı, ‘iyi 
tutum gösteren’ diye ayrıldı bazı kişiler, bazı arkadaşları çıkarmadılar hiç, isim olaylarını 
içerde de tepkisini göstermeyi veya geçmişteki belirli şartlara uymaması mıdır, onun 
için, ve dış insanlardan izole etme amaçlı, kontakt kuramasın diye bazı kişileri önlem 
almışlar, onları biz gibileri bazen çıkarmadılar, kısa süre çıkardılar da.” 

 

Tanık-katılımcılar, çalışmalarının karşılığında para alacaklarının, yani para karşılığında 

çalıştırıldıklarının belirtilmesine rağmen, çalıştıkları parayı alamadıklarını, hatta 

bazılarının kamptan serbest bırakıldığında kampa borçlu olarak ayrıldığını ifade 

etmişlerdir. Bu konuyu tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), 

aşağıdaki gibi ifade etmiş ve kampa ait tek fotografı (bkz. EK 8) gizlice nasıl 

çektirdiklerini ve o fotografı nasıl kamptan sonra evine gizlice getirebildiğini anlatmıştır:  
"Çalışma karşılığı para verilmedi, ama dediler ki siz burda çalışırken yani para verilecek 
dendi, ama ben Kamptan saldıkları zaman da bir hesap yaptılar ben borçlu çıktım, orda 
kira parası tutmuşlar, yemek yemenin parası, elektrik parası, su parası şey yapmış, 
diyo sen bu kadar çalıştın diyor bana en düşük tarifeden bir ücret yapmışlar, sonunda 
borçlu çıktım. Dediler bu paraları senden alacaz yani, öyle bir şeyden geçiyosun, çünkü 
dünyanın önünde bunlar bizi Mahkemeden geçmediğimiz için şey gibi göstermişler, bu 
39. madde vardı onların şeyinde, Kanun şeyinde, o 39. cu maddeye göre istenmeyen 
kişiler diyelim ki 3 ay için başka bir yere gönderebiliyorsun yani, siyasi bir olumsuzluk 
yaptın o cezası o Kanuna göre 3 aya kadar başka yerde mesken edinme gibi bir şey. … 
Şimdi bize de dediler bu Kanun ama biz dedik 3 aydan fazla olamaz, yani bu 39. cu 
madde ama bir de bilmem ne özel yani şeyler, hakları yok yani bizi orda tutmaya 
Kanuncasına ama Dünyanın Önünde öyle gösteriliyor, gizleniyor daha doğrusu. … 
Kendi elbiselerimizi giyerdik, çalışırken şey verdiler inşaatta çalışanlara böyle mavi 
elbiseler verdiler, çalışma elbiseleri, düz mavi, şapka yok, mavi, bi fotograf vardı böyle, 
ben orda tek fotograf kaldı, inşaattan, böyle mavi elbise. … Şimdi biz inşaatın içinde 
çalışıyorduk, yasak aslında, bizim aramızda Siviller de vardı, alçıpan yapıyoruz şeyde, 
dediler ki kendi işçilerlen bir yarışma yaptılar kim daha çok sıva yapacak diye, bir de 
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ödül töreni yaptılar o şeyde, biz de o mavi elbiseleri işçi elbiselerini giydiğimiz için yani 
bizim Kamptan olduğumuzu, bir tane bayan fotografçı geldi, biz de dedik ki bizi de 
fotograf çek, o da çekti yani, ondan sonra ertesi gün fotograf getirdi bize biz de aldık, o 
fotografı sakladık, inşaatın bacasına sakladım ben, Kampa götürmedim, ondan sonra 
Kamptan saldıktan sonra inşaattan geçtim, arkadaşlar da çalışıyordu, onlarla 
vedalaşmak bahanesiylen, çikolata aldım, sakladığım yerden de aldım fotografı öylece 
getirdim yani. … Radyo her şey yasak olduğu için, mesela inşaata çıktığımız zamanda, 
inşaatta o bayanlar vardı o fotograf çıktığım, [o resmi gösteriyor] bu çalışma 
elbiselerimiz, bu beyaz şeyler de alçıyla çalıştığımız için batık yani, o beyaz gömlekler 
de pantolonu duruyor da çıkarmış üstünü fotograf için çıkarmış, ben ise özellikle belli 
olsun çalıştığım diye çıkarmadım bıraktım yani. Orda tek yani, başka fotograf da yok 
yani, mümkün değil zaten çekmek, bu da tesadüfen, zaten bu fotograf olduğunu 
öğrenselerdi belki beni Hapse de atarlardı, çok zorlarlardı fotografı dışarı mı verdin 
kime verdin, gazetecilerin, bu fotograf çıksaydı o zamanda çok büyük şey olcaktı, 
Dünya Gazetelerine yayılsa, ... tek şey olduğu için bunu baya bir koruma altına 
alıyorum bugün."  
 

Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), kamptan serbest bırakıldığında 

kamptaki çalıştırılmasının karşılığında çok az miktarda bir para kendisine verildiğini 

belirtmiştir:  
"İnşaatta çalıştık. İnşaatta ne iş yaptık, duvar ördük, sıva yaptık, mozaik yaptık temel 
kazdık, toprak kazdık, beton karıştırdık vesaire bunun gibi işler. Birçok kişiye 
çalışmalarına rağmen borçlu kaldınız diye baskı yapılmıştı. Yani çalışıyorsunuz, 
tutuklusunuz, kamptasınız, zorla sizi getirmişler ama senin kampta kalma maliyetin 
çalışmakla aldığın paradan daha fazla diye birçok kişiyi borçlu çıkardılar. ... Çok cüzi 
miktarda para aldım, para denilecek kadar değildi." 

 
4.2.2.3.7. Görüşme ve Ziyaret İzni 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; ilk kamp 

tutuklularının tutuklanmasından 5-6 ay sonra (Mayıs 1985’te) ailelerine mektup yazma 

ve sağ olduklarını bildirip görüşmeye izin verilen bir tarihte gelebilecekleriyle ilgili iki 

satırlık bir mektup yazmalarına izin verilmiştir. Hatta kamp tutukluları bu mektupları 

yazmaları ve sağ olduklarını, iyi olduklarını yazmaları için zorlanmışlardır. Çünkü 

kamptan dünya kamuoyu haberdar olmuş ve Bulgaristan’a baskılar yapmaya 

başlanmıştır. Ziyaret izni verildiğinde tutuklular bu izini ailelerine mektup ile bildirmiş ve 

aileleri ziyarete gelmiştir. Kamp tutuklularının aileleriyle olan görüşmeleri Belene 

Adası’nı Belene Kasabasına bağlayan ponton köprüyü hemen geçince belirlenen bir 

binada gerçekleşmiştir. Tutuklular görüşmeler sırasında ailelerinin getirmiş olduğu 

belirlenmiş miktarda giysi ve yiyecek alabilmişlerdir. Görüşmeler esnasında tutuklular 

ile aileleri arasında Türkçe konuşmak yasaklar arasında olmuştur. Görüşmeler 

esnasında gardiyanlar görüşmeleri dinlemiş ve izlemiştir. Ancak kampın kapanmasının 

son dönemlerine doğru bazı gardiyanlar bazı görüşmeler esnasında Türkçe 

konuşulmasına biraz izin vermiştir. Ancak görüşmeler esnasında bir Türkçe kelime 
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konuşulduğunda görüşmeyi kesen gardiyanlar da olmuştur. Görüşme süresi bir saatten 

kısa tutulmuştur. Ailesiyle görüşme ve ziyaret izni, her tutukluya aynı şekilde ve aynı 

sıklıkta verilmemiştir.  

 

Yaşlı annesinin bir tek kelime Bulgarca bilmediğini bu yüzden kendisini ziyarete 

geldiğinde konuşamadıklarını, çünkü tek bir Türkçe kelime nedeniyle ziyaretin 

kesilebileceği için annesinin sadece ağladığını ve tek kelime konuşamadan ziyaretin 

sonlandırıldığını tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), yaşadığı bu 

olayın etkisini hala duyumsadığını belirten ifadelerle aşağıdaki gibi anlatmıştır:  
"Ziyaretçilerimiz geldikten sonra demir parmaklıklar arkasından görüşüyorsun, senin 
arkanda bir polis duruyor, karşında seninle görüşmek için gelenlerin yanında bir polis 
duruyor ve orada bir Türkçe kelime yapıldıktan sonra hemen kesiliyor görüşme. Mesela 
benim gözlerimin önünden hiç o tablo gitmez, annem geliyor benim, yaşlı, bir tek kelime 
Bulgarca bilmiyor, 'nasılsın oğlum' dese kesilcek, hüngür hüngür sade ağlıyor orda, biz 
işte eşim, çocuklarım, kardeşlerim orda durmuşlar ben onlara Bulgarca birkaç kelime 
söylüyorum bununla bitiyor görüşme. Süresi belirlenmişti, 20 dk. mıydı, şu anda 
hatırlamıyorum, 1 saat gibi uzun değildi zannediyorum. ... Ziyaretler konusunda da keyfi 
bir uygulama vardı, mesela bana bir ara 6 ay ziyaret verilmedi, müsaade edilmedi. ... 
Bana verilmediğinde müsaade başkasına veriliyor, bakıyorsun başkasına böyle 
uzatıyorlar. ... Mesela kolet [paket] gönderiyorlar, ne deniyor, ha paket gönderiliyor, 
erzak gönderiliyor, bana gelenleri geri çevirmişler hep, başka arkadaşlara da böyle 
yapmışlar hep, yani ayrım yapıyorlar, bunu daha fazla arkadaşlar arasında bir şüphe 
uyandırmak amacıyla da yapıyor, Hasan'a madem izin veriliyor, Hasan burada ispiyon 
olabilir düşüncesi, şüphesi yaratmak, bana verilmiyor ona niye veriliyor, bana ziyaret 
verilmiyor ona veriliyor, yani bu psikolojik bir harekattı. ... Ziyaret hakkını bana 
bildiriyorlardı, mektup yazıyorduk, açık mektup ama, dili Bulgarca, şu tarihte şu saatte 
benim ziyaretim var diye."  

 

Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), Türkçe konuşmaları 

durumunda görüşmelerin kesilmesi nedeniyle görüşme süresince ailesiyle Bulgarca 

konuşmak zorunda kaldıklarını belirtmiştir:   
"Bizi kamptan ziyareti yaptığımız yere getiriyorlardı, o da kampın, adanın dışında şehrin 
kıyısında, o görüşmeyi Bulgarca yapmak zorunda kalıyorduk, çünkü gardiyanlar vardı 
başımızda. Türkçe konuşmaya başladıktan sonra hemen o görüşmeleri 
durdurabiliyorlardı."  

 
4.2.2.3.8. Kültür-Kırımı Sürecinin Görünümleri 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta kültür-

kırımı sürecinin en belirgin görünümleri şunlar olmuştur: Türkçe konuşmak yasaktır 

(ama gardiyanlar ilerleyen aylarda Türkçe konuşan tutukluların üzerine fazla 

gitmemiştir), “Yeniden Doğuş Süreci”ne yönelik tutukluların tutumları sürekli değişik 

biçimlerde (soruşturmalar, anket-forumlar vs.) gözetim altında tutulmuştur, zaman 

zaman koğuşlarda bulunan hoparlörlerden “Yeniden Doğuş Süreci”nin propagandası 
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yapılmıştır, zaman zaman kampa bazı konuşmacılar getirtilmiş ve bu konuşmacılar 

“Yeniden Doğuş Süreci” konusunda toplantı yapmış ve “Yeniden Doğuş Süreci”nin 

tezini tutuklular önünde sürekli tekrarlamış ve savunmuşlardır. Tanık-katılımcıların 

sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre kampta bazı tutuklular bazen dua 

etme gibi dini ibadet yapmış, ancak diğer dini ibadet ve pratikleri yapanlar olmamıştır. 

Kampta İslam dini ibadetinin tüm görünümleri yasaktır ve ağır cezai yaptırımları vardır.  

 

Siyasi otoritenin “Yeniden Doğuş Süreci” adını verdiği kültür-kırımı sürecine yönelik 

tutumlarının ölçüldüğü soruları ve bunlara verdiği cevapları tanık-katılımcı Mustafa 

Nurioğlu (Mustafa Nuri Huseyin), aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  
"19 ay kaldım dedim ya orda, 3-4 defa olsun toplam, en çok aklımda kalan ve en çok da 
göze batan da diyebiliriz, dediler ki, soru olarak, 'serbest bırakılırsanız köyünüzde yani 
doğup büyüdüğünüz yerdeki halk, vatandaş sizi nasıl karşılayacaklarını 
düşünüyorsunuz, sizi bir kahraman gibi mi karşılayacaklar, bir düşman gibi mi veyahut 
da başka mı?' işte böyle sorular, ben tabi ki dedim onların takdiridir herhalde kahraman 
gibi karşılayacaklardır, çünkü davamız birdir diye cevap verdim. ... Evlilikle ilgili bazı 
sorular biliyorum, mesela 'kızınız/oğlunuz bir Bulgar çocuğuyla/kızıyla evlenmeye karar 
verirse ne gibi tepkide bulunursunuz, olumlu mu bakarsınız olumsuz mu?', ben kendi 
cevabını söyleyebilirim, başkaları için bir şey diyemem de ben olumsuz cevap verdim, 
çünkü bu mümkün değil dedim, neden, açıklamasını da yaptım, eğer dedim 
Bulgaristan'da bir demokratik rejim olsa, bir Amerika olsa, bir İsviçre olsa dedim, 
demokratik bir rejim olsa evet derdim, ama sizde dikta rejimi var bugün, kesinlikle karşı 
çıkarım diye öyle cevaplar verdim."  

 

Kampa kültür-kırımı sürecine uyum sağlamalarını sağlamak için kampa kapatıldıklarını 

ancak kampta tutukluların Türklük bilincinin geliştiğini tanık-katılımcı Ahmet Alpay 

(Ahmet Aliosman Ahmet), aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  
“Sorgular yapılıyordu, sorguya çekiliyorduk. Sorgularda da ikna edilmeye çalışılıyorduk, 
artık pek de yapabilecek oldukları pek fazla da bir şey yoktu. Çünkü insanlar kendi 
inandıklarını, kendi bildiklerini benimsemişlerdi ve o ikna etme yöntemleri geçersiz 
sayılırdı. Çünkü bizim orada kendi benliğimizi, Türklüğümüzü bildiğimizden emin 
olduğumuzdan dolayı, sizlere ne kadar siz Türk değilsiniz deseler de anlamsız 
kalıyordu. Çünkü o sorulan sorulara veya yapılan baskılara kişiler tarihten, geçmişten 
örnekler vererek onlara karşı argüman sunabiliyordu. … Listeler yapıldı, o listelerde 
isimler yazılıyordu, kendi isimlerimiz ilk aşamada sadece Bulgarların vermiş olduğu 
isimleri yazcaksınız diyorlardı, yazdırtıyorlardı, daha sonra her iki isim de yazılmaya 
başlandı. Tabi sorgu esnasında şöyle sorular da oluyordu: nasıl görüyorsunuz, ne 
düşünüyorsunuz bu yapılan İsim Değiştirme Olayı ile ilgili diye. Mesela ben bir 
tanesinde bunu tarih kınayacak demiştim ve çok rahatsız olmuştu, o Sofya'dan gelen 
bir sorgu hakimiydi. Neden öyle diyorsun sen, buna inanmıyor musun bizim 
yaptığımızın doğru olduğuna diye de, bu cevabı verdiğimde: bunu tarih kınayacak, tarih 
objektif, nesnel bir şekilde yargılayacak dediğimde müthiş bir rahatsızlık hissetmişti. … 
Kampta da sorguya alıyorlardı. Benim 75 gün Sofya'da Devlet Güvenlik Mahkemesinde 
kaldığım süredeki sorgular farklıydı tabi, bizim üniversiteli öğrenciler arasındaki 
faaliyetlerimizle ilgili sorular vardı, ama Belene'ye geldiğimizde sorular daha geneldi, 
yani bizim dışarıdaki olaylarla ilgili, bunu benimseyip benimsemediğimizi soruyorlardı, 
bunu benimsememiz zaten söz konusu olamazdı. … İlk aşamada Bulgarca 
konuşmamız tabi ki istendi, söylendi ama artık burdaki kişiler o baskılara boyun eğecek 
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kişiler değildi. Burdan ötesi yok diyerek artık herkes her şeyi göze almıştı ve kimse de 
uymadı yani Bulgarca konuşmaya yeltenseler bile bazı kişiler, yani bunu devam 
ettirmeleri mümkün değildi. Orda bir aydın kitlesi vardı ve herkes ne olduğunu biliyordu 
ve bilincindeydi. … Birinci Öbekt dediğimiz o Hapishanede bir ay civarında kaldım, 
çünkü ben Belene'ye 25 Mart, Martın sonunda 1985 yılında geldim. Diğer arkadaşlar 
ise Ocak ayının başında ve Aralık ayının sonunda getirilmişler. Onlar doğrudan 
tutuklandıktan sonra Belene Kampına getirilmişler. Biz ise daha önce de anlattığım gibi 
75 gün Sofya'da Devlet Güvenlik Mahkemesinde tutuklu kaldıktan sonra buraya 
getirildik. Şimdi ilk hücreye girdiğimde tanıdık kişiler gördüğümden dolayı eve gitmiş 
kadar sevindiğimi söylemiştim. Çünkü tek başına hücrede kalmak, bütün dünyadan 
soyutlanmak, konuşamamak, birileriyle bir şeyler paylaşamamak gerçekten çok zor ve 
acı verici bir duygu, hele hele ortak davaya baş koymuş kişilerle aynı fikirde, aynı 
düşüncede olan kişilerle birlikte olmak bizim için çok rahatlatıcı bir unsurdu. Bütün 
sıkıntılar olmasına rağmen yine de biz ruhen çok iyi durumdaydık. Bize yapılan bu 
baskılar kendi aramızda kenetlenmemize, kendi aramızdaki ilişkilerin çok daha iyi 
düzeyde olması için bir sebep oldu. Büyüklerimizden Türk Tarihi ile ilgili, 
Bulgaristan’daki geçmişte yaşanan olaylarla ilgili bilgi alıyorduk. Çünkü Belene 
Kampına sıradan insanlar götürülmedi, burda yazarlar vardı, şairler vardı, öğretmenler 
vardı, mühendisler vardı, doktorlar vardı. Nitekim üniversite öğrencileri geldi bizimle 
beraber ve Bulgaristan’da yaşayan Türklerin aydın sayabilecek olduğum saygın kişiler 
buraya toplanmıştı, çünkü belki de Bulgar Hükümeti için tehlikeli olan da bu kişilerdi. 
Toplum arasında saygınlığı olan kişiler, itibarlı olan kişiler onlar için tehlikeliydi. Belki de 
bu kişileri toplayıp Belene'ye götürmek onlar için başkaları üzerinde, diğerleri üzerinde 
baskı yaratmak daha kolay olabilirdi, onları bir şeylere zorlamak daha kolay olabilirdi 
kendi açılarından. … Fakat burada öyle bir ortam oluştu ki bizi asimile etmek isteyenler, 
asimile etmek için bu Kampa toplayanlar gördüler ki tam tersi oldu, çünkü burda 
asimilasyon diye bir şey söz konusu değildi. Kampın içinde biz kendi aramızda sürekli 
Türkçe konuşuyorduk, Türkçenin daha iyi konuşulması için, Türkçeyi daha iyi telaffuz 
edebilmek için hocalar bilgi veriyordu. Sürekli kendi birikimlerini bizlerle, diğer 
arkadaşlarla paylaşıyorlardı, yani Bulgar hükümeti burda kaş yapayım derken belki de 
göz çıkardı, bu tabiri kullanmak istedim özellikle, çünkü büyük şehirlerden gelip de 
Türkçesi çok iyi olmayan kişiler sanki burda bir Türkoloji okumuş gibi Türkçeyi 
öğrendiler, güzel bir şekilde hem konuşmasını, hem telaffuzunu öğrenmiş oldular. Bunu 
birçok arkadaşımız da kendileri itiraf etti. Yani şunu vurgulamak istiyorum, bu kamp bir 
Aydınlanma Kampı oldu, bir Kenetlenme Kampı oldu insanlar arasında, o tutuklananlar 
arasında, işte o baskı insanları belki de tek vücut yaptı, tek vücut gibi davranmaya 
zorladı. Şimdi bunu söyledikten sonra tabi ki Bulgar Devletinin aramıza ajan sokarak 
provokatif olaylar yaptırtmaya veya kişiler arasında yapılan konuşmaları öğrenmeye 
çalıştığını da biliyoruz, ama biz yine kendi aramızda bu tür kişilere ve olaylara çok 
hoşgörülü davranmayarak onların önlerini birçok yerden kesmiş olduk.”  

 

Tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), da diğer tanık-katılımcılar gibi, 

yasak olmasına rağmen kampta tutukluların kendi aralarında sadece Türkçe 

konuştuklarını dile getirmiştir:  
"Türkçe konuşmak kesinlikle yasaktı bir kere, ama orada artık bilinçlenmiş her şeyi 
göze almış bir kitle var, bununla başa çıkamıyor, biz içerde zaten koğuşlarda aramızda 
sadece Türkçe konuşuyoruz, dinleme cihazı olsa bile hiç kimse buna aldırmıyor, 
dışarda sana copla vuracakmış, dipçikle vuracakmış, bilmem ne yapacakmış yine 
aramızda Türkçe konuşuyorduk. Generaller geliyor mesela görüyorlar oturmuş Pazar 
günü mesela iş günü değil, bir yere 7-8 kişi oturmuş arasında sohbet ediyor, generaller 
geçerken Sofya'dan özellikle generaller geliyordu, onlar şimdi ordan geçerken ses 
tonunu yükseltiyordu kasten, Türkçe duysunlar, bizimle başa çıkamadıklarını anlasınlar 
diye. ... Bir general kalkıp ta tepki göstermez, gardiyanlara diyor, onlara baskı yapıyor, 
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görevinizi yapmıyorsunuz, bunlar hala Türkçe konuşuyor, bunlar hiç bir zaman Bulgar 
olmayacak diye."  

 

Ulusal Türk azınlık mensupları sokakta, okulda, aile içerisinde, işyerinde vs. Türkçe 

konuşmaları tamamen yasaklanmış ve yasağa uyulmaması durumunda cezai 

yaptırmlara başvurulmuşken ve bu nedenle de Türkler Türkçe açıkça konuşmaya 

korkar iken, kampta bu korkunun olmadığını ve kamp tutuklularının hem kendi 

aralarında hem de gardiyan ve generallerin yanında Türkçe konuştuklarını tanık-

katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), şöyle ifade etmiştir:  
"Türkçe, biz orda korkmuyorduk, zaten oradan öteye, bir defa kendi aramızda 
konuşuyoruz bir tanesi geldi o Sivillerden yani Amirlerden, voleybol oynuyoruz İkinci 
Obekt'te ama yaza doğru o zaman biraz serbestlikti o zamana kadar mümkün değildi 
bu şey, 'sayıları Bulgarca sayın da ben de anlayabileyim' dedi, yani biz aramızda 
Türkçe konuşuyoruz yani korkumuz yoktu yani, aslında bütün şeyler dışardamış yani bu 
korkular, çünkü cezalar şeyler, biz içerdeyiz ordan ötesi yok"  

 

İlk tutuklandığı sırada kendisine “Eşref” adıyla seslenildiğini, ancak kendi ikamet ettiği 

bölgeden siyasi otoritenin dayattığı “Bulgar adları” kamp yönetiminin eline ulaştığı 

zaman kendisine “Bulgar adıyla” seslenildiğini ve devamında ise “Bulgar soyadını” 

kendisinin söylemesinin istendiğini, ancak kendisinin dayatılan ve söylemesi istenen 

“Bulgar soyadı” yerine kendi Türk soyadını söylediğini tanık-katılımcı Eşref Kahraman 

(Eşref Faik Aliosman), aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  
“İlk önce Eşref diyorlardı, ama daha sonra vermişler ya gıyabeten, almışlar bunları 
herkesin bölgesinden, o ismi söylemeye başladılar, ama biz bunu kabullenemiyoruz, 
akşam yoklama yapıyorlar, işte okuyorlar ismi Şteryu koymuşlar, Şteryu diyor, ikinci 
üçüncü ismini de kendin söyliyceksin, bu bir işkence, ben de Faikov Aliosmanov 
diyodum, a sen böyle diyemezsin, ertesi gün götürüyorlar işte tokat tekme dövüyorlar, 
herkes bunu yapıyordu sadece ben değil, hiç kimse kabul etmiyordu."  

 

Tanık-katılımcı Mehmet Zafer (Mehmet İbrahim Ahmet), kamptaki hoparlörlerden 

“Bulgar olduklarının propagandasının” yapıldığını anlatmış ve dayatılan “Bulgar adını” 

kabul ettiğine dair imza atarsa kamptan dışarı çıkarılabileceği seçeneğinin 

sunulduğunu dile getirmiştir:  
“Hepimiz aramızda Türkçe konuşuyorduk, zaten bize müdahale edemezlerdi gece 
kapalı olduğumuz dönemde, zaten gece açıp da seni kontrol edemez, Cezaevi şartı 
bunlar, içerde ne istersen onu yap, konuşa şarkı söyle türkü söyle, ama belli kuralları 
yerine getirmen koruman lazım, disiplin diye bir şey var. … O hoparlörden yapılan, 
belirli o dönemde Bulgarların Propagandası, Bulgaristan içinde Türk olan bölgelerden 
hazırlanmış kendi Propagandası, … sözcük olarak sizin geçmişinizde Bulgarlık vardır, 
geçmişiniz sizin Yeniçeri askerlerinin ordusunun boyunduruğu altında kalma, 
gelmişsiniz buralara aileleriniz onlardan, dedeleriniz onlardan bu şekilde şeyler 
devamlı, bölgelerin adları söylenirdi, mesela o bölge adını taşıyor Bulgar ismi 
olduğundan dolayı, Türkler orasını Türkleştirmiş zorla, bu şekilde şeyler, siz anlayın 
sizin geçmişiniz Bulgarlara bağlı diye, bunu kabullenin diye, … duyardın bunları ama 
seni alakadar etmeyen bir şey, zaten ilgili olsan dışarda olursun, verin bu deklarasyonu 
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ben kendim kabul ettim onaylıyorum bu ismi verin imzalayacam dersin çıkar gidersin, bi 
de ödül verirler sana gel dünya önüne bakın bu adam nasıl bir deklarasyonla çıkıyor 
dünya karşısına diye, herkese sunuldu bu.”  

 

Tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), kampta “Bulgar olduğunu kabul 

ettiğine” dair imza atanların kamptan dışarı salınabilmesi nedeniyle, kampta yaşlı ve 

hasta olan tutuklulara, bu imzayı atıp çıkmalarını ve bu imzayı neden attıklarını 

kendilerinin herkese anlatacağını, bunun taviz vermek anlamına gelmediğini 

söyledikleri halde kamptaki yaşlı ve ağır hastaların bu imzayı atmayı kabul 

etmediklerini anlatmıştır:  
“Toplama Kampında özellikle ilk bir yıl çok ağır bir rejim, baskı, terör altında tuttular 
insanları. Burada amaç bu insanların direniş gücünü kırmak ve ben Komünist Partisinin 
uyguladığı bu Politikayı kabul ediyorum dedirtmek ve bu şekilde bunları serbest 
bırakmak. Mesela bir beyanname hazırmış 'ben düşündüm taşındım, soyumun 
sopumun Bulgar olduğu kanaatine vardım, bu tarihi gerçeğin yerine gelmesi için 
Bulgaristan Komünist Partisine ve Gizli Servise yardım etmeye hazırım' diyeni hemen 
ertesi gün serbest bırakıyor ve bunu yapanların sayısını çoğaltmak için de aşırı bir 
şiddet, aşırı bir terör uyguluyor. Yani açlık burana [parmaklarıyla boğazını gösteriyor] 
geliyor, verdiği yemek balık kafası, balık kanadı çorbası veya domuz yağından çorba, 
yenecek gibi değil, ekmekler donmuş, bazan kurtlu geliyor, bütün bunların tek bir amacı 
vardı. Bu bir yıl bu şekilde devam etti. Yani bu insanların direncini kırmak, moralini 
kırmak ve o beyannameyi imzalayıp kendi bölgelerine dönmelerini sağlamak, yani o 
Beyannameyi imzalatıp o şekilde dönmelerini sağlamak, fakat bunda başarılı 
olamadılar. Şöyle ki bu beyannameyi imzalayanların sayısı çok azcıktı. Hatta ağır 
hasta, yaşlılarımız vardı aramızda. Diyorduk ki siz imzalayın gidin, biz sizin kim 
olduğunuzu biliyoruz, biz bunu hiç bir zaman bir taviz verme olarak görmiycez, biz bunu 
Türk halkının arasında da anlatacaz, hastasınız. Ama bu yaşlı insanlar benim vicdanım 
bunu kabul etmez diyerek, kesinlikle kabul etmediler. Mesela bizim komşu köyden, 
Yablanovo köyden dediğim bir Ahmet Ağbey vardı bel fıtığından yürüyemiyordu, 
sürünüyordu, buna rağmen, ben çok ısrar ettim, fakat kesinlikle bunu benim vicdanım 
kesinlikle kabul etmez dedi, kabul etmedi. Burada ikinci bir özellik var, Bulgaristan 
Devleti burasının bir Türklük Okuluna dönüştüğünün farkına vardı, yani tutukluların 
emin olun yüzde elliden, yüzde altmıştan, belki yüzde yetmişinden fazlası kendi Türk 
benliğine sadık, örf ve adetlerine, kendisini Türk hissediyor, fakat Türklük hakkında bir 
bilgisi yok, Türk Tarihini bilmiyor. Şimdi burada adeta aramızda gruplaşarak, özellikle 
gençlerin bilinçlenmesi, Türklüğün ne olduğunu daha iyi kavrayabilmesi, Türk Tarihini, 
Şanlı Türk Tarihini öğrenebilmesi için büyük çabalara girişildi.”  

 
4.2.2.3.9. Tutukluların Tepkileri  

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampta 

tutukluların kamp uygulamalarına karşı gösterdikleri tepkiler birçok çeşitte ve alanda 

olmuştur. Açlık grevi yapılmış, kültür-kırımı sürecini benimsetmeye yönelik olan 

uygulamalara karşı çoğunlukla etkin direnç gösterilmiş, gizlice kampın içine yiyecek 

sokmuşlar, gizlice çalışma yerinde bir fotoğrafa (bkz. EK 8) çıkmışlar, gizlice kampa 

radyo getirtmişler vb. Kamptan kaçma girişiminde bulunan olmamıştır. Kamptan kaçma 

girişiminde neden bulunmadıkları ile ilgili soruya “aklımıza gelmedi ki zaten, nereye 

kaçacağız? dışarısı da aynı, hatta daha beter ki” şeklinde cevaplar verilmiştir. 
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Kamp tutuklularının çalıştıkları yerlerdeki bazı sivil işçilerle irtibata geçip ailelerinin 

gönderdiği yiyecek ve paraları gizli direnç biçimi olarak nasıl kampın içerisine 

geçirebildiklerini tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), aşağıdaki gibi 

dile getirmiştir:  
“85'in yazında, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül 24'e kadar, çok iyi 
hatırlıyorum, oradaki polisler için, Polis Karakolu, yeni Polis Karakolu inşa ediliyordu ve 
bizler de aşağı yukarı 60-70 kişi o binada çalıştırıldık, o binadan bizim haricimizde, yani 
Belene Toplama Kampı mağdurları haricimizde, Sevriyevo bölgesinden, yani Gabrovo 
ilinden ve Akıncılar köyünden üç-dört Türk vardı, isimlerini hepsini hatırlayamayacağım 
ama Bayazit, birisi Bayazit idi. Ve o Akıncılar köyüne yakın başka bir köyde benim 
kendi ablam vardı evli, bu Bayazit her hafta sonu köyüne gidiyordu, çünkü işçi o, bizim 
gibi mağdur değil, mahkum değil, mahkum demeyelim de tutuklu değil, her hafta sonu 
evine gidiyordu yani köyüne Akıncılara, Servi kasabasına yakın o bölgeden, ve biz 
bununla irtibata girdik ve o Pazartesi işe Belene'ye inşaata işe dönerken, ablam 
rahmetli ablam, öldü, 2009'un Haziranı'nda öldü, ondan yollayabildiği kadar, fazlaca 
miktar gıda gönderiyordu bize, Bayazit'ten. İşte börekler, köfteler, tavuk, piliç, 
kızartılmış piliç, dolmalar, sarmalar, tatlılar, ne varsa, onları o Bayazit işçi getirip bizim 
çalıştığımız binanın bir noktasına bırakıyordu. Her taraf gardiyanla dolu, gardiyanlar 
köpekli hatta bazıları, ama o sivil işçi olduğundan dolayı ondan şüphe etmiyorlardı, ve 
Pazartesi günü 1 Aralık'ta uygun bir yerde, uygun bir yerde bana söylüyordu, ablanın 
göndermiş olduğu yemekler, ablamın adı Şükriye, binanın şu katında şu noktasında, iki 
kelimeyle, sonra rahmetli Halit Agam, Koşukavak'tan, Halit Ağbiciğim böyle böyle filan 
noktada yemek var, ablam göndermiş, bunları nasıl alırız oradan ve naparız, o bizden 
daha tecrübeli olduğundan dolayı, bir yolunu bulup o yemekleri gidip alır getirir ve 
Koşukavak'tan olan arkadaşlarımız yemekleri parça parça parça parça, azar azar 
miktar halinde ya torbalarımıza ya ceplerimize, ya bir şekilde gizleyip onları, akşam iş 
saatinden sonra kapıdan geçirip onları, çünkü üstün başın aranıyor, ama o derece de 
teferruatlı aramıyorlardı, bütün bu yiyecekler böyle küçük miktarlar kişilere 
paylaştırılmış, bunlar geçiyordu kampa, yani geçiriyorduk, ve kampa ulaştığımızda 
herkes o az az olan miktarda yemekleri, gıdaları hepsini gene bir araya koyuyorduk ve 
bütün arkadaşlar oturup onları yiyorduk. Bu şekilde bu sürdü Eylül'ün 24'üne kadar, 
Eylül 24'te ben artık daha fazla işe gidemez oldum, çünkü hastalandım, yani adadan 
dışarı çıkamaz oldum ve çıkmayacağımı anladığımda o Bayazit'ten ablama da haber 
gönderdim, artık yemek yollama ben dışarı çıkamıyorum, hastayım, yani orada bu 
Akıncılar'dan olan Bayazit ve arkadaşlarının ve rahmetli ablamın pek yardımları oldu 
bize, tabi hepsi artık hatıra oldu. Daha sonra 24 Eylül 1986'dan sonra ben işe çıkamaz 
oldum ve Kampta çok ağrılar içinde, böyle gece gündüz ağrılar içinde, çok ağır günler 
geçirdim; ve doktorlar vardı, arkadaşlarımız, yani hem Felçer hem de başka arkadaşlar 
da vardı doktor, işte farklı iğneler, bu hastalığa bu iyi gelir, yani normalde bir tetkik de 
yapılması mümkün değil, çünkü doktora da götürmüyorlar, ama bu ağrılara bu iğne iyi 
gelir veya bu ağrılara bu ilaç iyi gelir, ve benim yeğenim yine ablamın kızı, 
Sevriyevo'dan yeğenim Sevinç, o da hastanede çalışıyordu, oradan tedarik edip 
iğneleri bir şekilde bana ulaştırıyordu, yani o şekilde o hastalığımı yenmeye uğraştım. 
… İnsanlarımızın çalıştığı iş yerlerindeki sivil işçiler vasıtasıyla, o sivil işçiler bazıları 
tabi hepsi değil de, bizim bir haksızlık olduğunu ortalıkta biliyorlardı, yani bu rejimin 
yapmış olduğu bir vahşet, olmaz böyle doğru değil diye düşünüyorlardı ve bazı 
arkadaşlarımızın akrabaları veya yakınları bu sivil işçilerle irtibata girip para 
gönderiyorlardı onlara, o sivil işçilerden yani Toplama Kampından olmayan işçiler, o 
kasabada olanlar da çalıştıkları yerde, çalıştıkları esnada bir şekilde paraları 
mağdurlara veriyorlardı. Örneğin benim ablam 6 ay boyunca bize gıda gönderdi ve para 
da gönderdi bana.” 
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Tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), kampta intihar girişimleri 

olduğunu ve yasak olmasına rağmen gizlice örneğin sigara paketlerine kampla ilgili 

yazı yazanları anlatmıştır:  
"Kampta intihar girişimleri çok oldu, kendisini asmaya getirenler, biz bunların önüne 
geçmeyi başardık, canına tak deyip. ... Her gün bir işkence, her gün çekilmez bir 
durum, aileni düşünüyorsun, çoluk çocuğunun perişan olduğunu düşünüyorsun, bu 
baskılar, bu terör ailenin üzerinde de uygulanıyor aynı şekilde, köyünde yerinde, bu 
insanların buna katlanacak o hazırlıkta değil, yani bunun bu kadar ileri gideceğini 
düşünememiş, açlık sefalet, içerlerde fareler dolaşıyor, üzerinde fareler dolaşıyor, yani 
bütün bunlara dayanamayıp canına kastedenler mutlaka her yerde çıkabileceği gibi, 
burada da kastetmek isteyenler oldu. … Her hafta kampın içinde arama tarama 
yapılıyordu, her hafta gözlük görsün gözlüğünü alıyordu mutlaka, bu gözlükle bir şey 
yapar, yazar düşüncesiyle, defter kalem olmaması için elinden geleni yapıyordu, ama 
buna rağmen bazı arkadaşlarımız bazı önemli günleri olayları bir tarafa not etiklerini 
gördüm, buraya geldikten sonra anladım, bunu başarabilenler olmuş, sigara paketine 
yazarak gizleyerek.” 

 

Tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu (Mustafa Nuri Huseyin), Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde “Türkçe yasağı”nın getirildiği kültür-kırımı döneminde tutuklanan kamp 

tutuklularının kampta Türkçe konuştuklarını, hatta gardiyanların yanında özellikle 

bağıra bağıra Türkçe konuştuklarını anlatmıştır: 
"Biz inadına bağıra bağıra Türkçe konuşuyorduk, ne kadar da gardiyanlar bağırsalar, 
bazılarını pataklarlar döverler, biz inadına Türkçe konuşuyorduk, Bulgarca bir kelime 
ağızımıza almamışızdır bak, ben almam, bazıları var, Türkçe'yi zor bilenler var, kuzey 
Bulgaristan'dan olsun, Bulgarların yoğun yaşadığı bölgeler var, bazıları Türkçeyi bile 
unutan var, onlar Bulgarca anadili gibi konuşuyorlar, ama ben çoğumuz Bulgarcayı 
konuşmak nerde inadına hep Türkçe konuşuyorduk, gardiyan yanında duysa bile."  

 

Tanık-katılımcı Eşref Kahraman (Eşref Faik Aliosman), kampa gelen ve kendisiyle 

Bulgarca konuşan bir Türk görevliye nasıl cevap verdiğini, kampta yaptıkları açlık 

grevlerini ve kampın boşaltılma aşamasında en son kendisiyle beraber 8 kişinin 

kaldığını ve aralarından birinin telefon hatlarına girerek Özgür Avrupa Radyosu’na 

kampta kalan 8 kişinin adını verip açlık grevi yaptıklarını bildirdiğini anlatmış ve doktor 

olarak da dışarıdan bir doktor yerine tutuklular arasından bir doktor arkadaşlarının 

kendileriyle ilgilenmesini istediklerini belirtmiştir: 
“Bizim bölgeden de bir tane Türkü getirmişler, ismi de neymiş onun Bulgarca, şimdi 
hatırlayamayacam, Lütfü Mestan diye biri, Peev, Peev, bizim Cebel bölgesinde 
insanları bıraktılar, biz aşağı yukarı Cebel bölgesinden 17 kişiydik, ilk ben girdim, 
baktım Türk o Halilov, yani Peev diyorlar, selamün aleyküm dedim, dobır den [Bulgarca 
'iyi günler' demek] dedi o da. Şimdi Bulgarca konuşuyor, ondan sonra, ben dedim 
buyrun dedim ne sorcaksınız? Ondan sonra, dedi otur dedi, oturmıycam dedim ben 
böyle rahatım dedim, ondan sonra, nasılsın dedi, sağlık durumun iyi mi dedi, ben ne 
kadar biliyorsam sağlık durumun iyi değil senin dedi, burada dedi havalar nemli dedi 
Tuna'nın içinde dedi. Sen kimsin ya dedim doktor mu oldun bunca zaman sonra beni 
burda tedavi etceksin ya, sen kimsin ya sen niye geldin buraya, ya soruyorum işte, bak 
ne diycem sana Halilov dedim, sen de benim gibi damarlarında dedim dolaşan asil Türk 
kanı taşıyan bir kişisin sen dedim, sen biliyor musun dedim bu davada kavalın son 
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deliğinde olan bir kişisin dedim, seni kullanıyorlar dedim, sen bana başka bir şey sorcan 
mı dedim, hayır dedi, nyama [Bulgarca ‘yok’ demek] dedi, ondan sonra çıktım örttüm 
kapıyı gittim. Sonra Cebel'e döndükten sonra benim hanıma haber salıyor Emniyete 
gelsin diye, çok dokunmuş o laf ona, hanım da gidiyor benim, sen diyor yürü ben 
arkadan gelcem Emniyete diyor, geçerken arkadan 'bi daha görüşmeye gidersen diyor 
aynen devam etsin diyor', oradaki Protestosuna inadına, dokunmuş çünkü, sonra biz 
işte 2 yıl da orda oldu benim, biz 8 kişi kaldık sonunda, arkadaşları sürgüne yolladılar, 
kimsini evine saldılar, çeşitli oyunlar oynadılar, yani insanları bölmek için, 8 kişi kaldık, 
ekmek de getirmiyorlar, hiç bir şey getirmiyorlar, öyle 2-3 gün duruyorlar, açlık grevleri 
arasız oluyor, e bu sefer dedik nasılsa ekmek getirmiyorlar yemek, bi açlık grevi bali 
yapalım. Sliven'den bir arkadaş vardı orda bizimle, Sezan isminde, şimdi telle ana 
hatları açıp bir şeyler yapmayı biliyordu kablolarla, neyse gidiyor, Ştab diyorlar orda, 
Karargah işte, gece olmadığı zamanda o şeylerin, kabloları açıyor telefonlan, bizim 8 
kişinin ismini Hür Avrupa'ya bildiriyor, işte böyle böyle bu işler, açlık orucuna yatılmıştır 
diye, işte havaya kalkıyor bütün dünya Belene Adası'ndan böyle bir haber çıkıyor, 
helikopterlen Sofya’dan geldi işte o büyükler, işte kim haber etti bunu, nasıl haber etti, 
şimdi bunu araştırıyorlar bunlar, kim söyler ki, kim söyler ki, biz de açlık grevindeyiz 
zaten, 8 kişiyiz, sonra ben düştüm Açlık Grevinde 8.ci gün müydü ne. Beni şeye 
kaldırıyorlar Belene içinde bir Hastaneye, Polikliniğe, orda bir serum takıyorlar bana, 
ben kendime geldim, acele kendime geldim, baktım bir gardiyan var başucumda. Ben 
çektim serumu attım, kan fışkırdı tabi, ondan sonra ordan yeniden getirdiler beni, 
vazgeçtim açlık grevinden, şimdi uzun gitmeyeyim, isteklerimiz neydi, 1. Bulgaristan 
Türklerinin, Bulgaristan Müslümanlarının elinden alınmış olan o hakları geri iade 
etsinler, 2. isteyen kişi istediği ülkeye gidebilsin, Türkiye değil sadece. Neyse bunları 
kabul etmedi bunlar, sadece sürgüne çıkardılar. … Biz yabancı doktor istemedik, işte 
bize hap verir, iğne yapar filan diye, kendi aramızdaki doktoru istedik."  

 

Belene Toplama Kampı’ndayken kampın dışında çalışmaya çıkarıldıklarında gizlice 

edindikleri kalemlerle siyasi otoritenin gözünden uzak pasif/gizli direnç olarak bazen 

şiir vs. yazanların olduğundan (bkz. EK 14’te “Fısıltı” şiiri) tanık-katılımcı Süleyman 

Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), bahsetmiştir:  
"Birinci şeyde, Cezaevinde mümkün değildi, çünkü bizden her şey alınmıştı, İkinci 
Obeğe [Belene Toplama Kampı] geçtikten sonra yazma durumu doğdu yani, bir kalem 
filan işte inşaata gittikten sonra sivillerden aldık gizli gizli, orda baya bi şiirler de yazıldı 
yani, sonra o mesela, bir de şeye Osman, şey, şiirleri çıkmıştı yani, SOS, onların 
çoğunu Belene'de yazdı, Belene'den çıktıktan sonra gizli yollardan onları çıkardık 
dışarı, ondan sonra kitap çıkardı geldi yayınladı Türkiye'de, ama birinci şeyde 
[Cezaevinde] imkansızdı yani, kalem her şey alınmıştı elimizden, bir de ikide bir kontrol 
yapılıyordu, tarama yapılıyordu var mı yok mu diye."  

 

Tanık-katılımcı Merdinç Türker (Merdinç Mehmedali Yuzeir), çalışmaya 

götürüldüklerinde bir keresinde öğle yemeğinin gelmediğini ve kendisinin ‘yemek yoksa 

iş de yok’ diye tepkide bulunduğunu ve karşılığında ‘bir daha o lafı söyleme seni 

öldürürler’ cevabını aldığını ifade etmiştir:  
“40-50 gün açlık grevine giden oldu. … Tarımda olanlara kooperatifler (TKZS) veriyordu 
yemek. Bir keresinde yemek gelmedi. ‘Yemek yoksa iş de yok’ dedim; ‘bir daha o lafı 
söyleme seni öldürürler’ dediler. Saat 2’den sonra topladılar kampa geri götürdüler, 
‘dikleşmeyin 22 000 girdi hiç çıkan olmadı’ dedi bir Bulgar köylü.”  
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Kampta kültür-kırımı süreci kapsamındaki uygulamalardan birisi olan anket-formlara 

nasıl yanıt verildiğini kendi gözlemleriyle tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov 

Mehmedov), şöyle ifade etmiştir:  
"12 soru vardı zannediyorum ben bu anket forumlarında. Bu anketlerin son sorusu 
standarttı, yani hiç değişmiyordu son sorular, Zorla Bulgarlaştırma, Soya Dönüş 
Sürecine karşı düşüncen nedir? Diğer soru: Partinin uygulamış olduğu Politikayı nasıl 
buluyorsun? Bunlar değişmiyordu. Diğer sorular değişiyordu. Mesela hatırlıyorum ben 
günün birinde bir tartışma yaptım, bir soru vardı 'hocalara ve mollalara senin bakış açın 
nedir?', beni sorguya çektikten sonra, burda böyle böyle yazmışsın, ben oraya yazdım 
'siz bir kere hoca ne demek olduğunu öğrenin, molla kelimesinin ne anlama geldiğini 
öğrenin, ona göre bu soruyu sorun' diye yazdım. Sonra beni sorguya çektikten sonra 
hocanın ne demek olduğunu, mollanın ne demek olduğunu, mollanın dini medresede 
okuyan bir öğrenci olduğunu, bunları onlara anlatmaya çalıştım, yani buna benzer daha 
fazla işte Türkiye ile ilgili bir takım siyasi sorular soruluyordu, onlar değişiyordu, fakat 
değişmeyen iki soru vardı, devamlı son sorular. ... Bu anketlerin uygulanması 15 günde 
bir miydi, çok zaman geçti aradan, öyle gibime geliyor. ... Soruların altında boşluklar 
vardı, oraya görüşlerini yazıyordun. Hiç unutmuyorum iki kardeş vardı, benim komşu 
köyümden, birisinin adı Mustafa, birisinin adı Osman, bunun küçük kardeşi Mustafa 
olan benim önümdeydi, o anket formunu doldururken, bu Mustafa da 1 hafta evlilikten 
sonra tutuklanıp getirilmiş oraya genç bir çocuk, o son soruya şöyle bir cevap vermiş, 
'ben Türktüm, Türküm, Türk kalacam'. Ben dışarı çıktıktan sonra onu alnından öptüm, 
bu kadar genç yaşta bu cevabı verebilmesi hakikaten beni şaşırtmıştı, o zaman bana 
şunu söyledi, 'biz babamızdan böyle terbiye aldık Nasıf ağbi' dedi. ... altında her 
sorunun bir boşluk vardı, oraya o son soruya 'kakvo e otnoşenieto ti kım Vızroditelniyat 
Protses', yani 'Soya Dönüş sürecine karşı senin düşüncen nedir, münasebetin nedir?' 
sorusuna 'ben Türküm, Türktüm, Türk kalacam' diye yazmıştı o gencecik çocuk, 
önümde baktım eğilerek ne yazıyor diye. ... Anketler dolduruluyor, toplanıyor, gidiliyor. 
Ama ayda bir defa mesela benim ilimden İl Emniyet Müdürlüğünden Gizli Polisin, 
DS'nin [Dırjavan Sigurnost: Bulgar İstihbarat Örgütü] elemanları bizden sorumluydu, 
onlar ayda bir defa geliyordu ve bizim Sliven ilinden olanları, karargah binası var, tek 
tek çağırıyorlar, oturuyorsun karşısına, nasılsın iyi misin, ondan sonra başlıyorlar, sen 
düzelmeyecek misin, sen hala anlamadın mı Partinin geri dönüş yapmayacağını, bu 
tarihi bir süreç, sen çoluk çocuğunu düşünmüyor musun, sen akıllanmayacak mısın, gel 
bundan vazgeç gibi buna benzer şeyler, ondan sonra kavga ediyorsun çok kez, ondan 
sonra küfretmeye başlıyor, kemiklerin burada çürüyecek diyor, çıkıp gidiyorsun, yani 
karşı karşıya aynı odada, yüz yüze o kişileri de çok iyi tanıyoruz, kendi bölgemizden 
olduğu için."  

 

Tanık-katılımcılardan Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), kamp içerisinde 

koğuş arkadaşlarından birisinin 20 günde gizlice nasıl bir saz yaptığını anlatmıştır:  
“Fakat Pazar günleri Kampta artık çok zor geçiyordu, daha hüzünlü geçiyordu, çünkü 
sabahtan akşama kadar Kampın içinde, bakıyorsun arkadaşların bazıları üzüntüsünü 
bir meşgaleye gömmek için ağızlık yapıyor sigara içmek için, ağızlık deriz biz başka ne 
denir bilmiyorum, tesbih taneleri yapanlar oluyordu, yani ahşap parçacıklarından, zeytin 
tanesinin çekirdeklerinden, yani bazan da saz yapan oldu içimizde, mesela o Zvezdelli 
Cevdet Mehmet saz yaptı, Adada saz yapabildi ve sazı kaldığımız koğuşun tavanında 
böyle bir kiriş vardı, kirişin arkasına, kapıdan girdikten sonra bu yüzünü görüyor 
gardiyan, arka yüzünü göremiyor, oraya sakladı ve akşam olunca tabi alıyor ordan ve 
şarkı söylüyor, biz de dinliyoruz koğuşta, bir gün subayın biri koğuşun kapısından girdi 
ve öbür duvara kadar, yürüdü ve sonra geriye dönerken bir baktı arkaya kirişin arasında 
saz var, kimin bu saz, nasıl oldu bu, dedi ki ben hiç bir ceza vermiycem, yani bu sazı 
nasıl yaptınız burda bu kapalı şartlarda, Mehmet dedi saz benim, nasıl yaptın sen bu 
sazı, yataklar tek kişilikti demirdendi onlar, onlar böyle iki parmak kalınlığında böyle 
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çapraz konmuş demirleri vardı, ordan demirin birini Mehmet koparmış ve bir Hapiste 
kalan, gerçek adi suçlulardan birisine parayla vermiş, demiş bunun ucunu eriteceksin 
böyle ve keskinleştireceksin, böyle eğri ve keskin yapacaksın ve bana şöyle bir ağaç 
parçası getireceksin, anlatmış ona nasıl istediğini, kağıdı da var o, parayla tabi, istediği 
kadar para veriyorlar, işte bana o telleri getireceksin sazın tellerini, hepsini Mehmet 
yemiyor içmiyor bunu ödüyor ve bu suçlu da bize yemek getirirken arabayla bir şekilde 
bu demiri de sokmuş içeriye, Mehmet'e teslim etmiş, ve o gereken ağaç neyse artık 
onu da ve Mehmet bunu aşağı yukarı 20 günde tamamladı, yani biz aynı koğuştaydık, 
işte böyle anlattı subaya, böyle böyle yaptım size anlattım bunu, tamam dedi, şimdi hiç 
hatırlamıyorum sazı aldı mıııı yoksa bıraktı mı çalma diye, ama hatırladığım kadarıyla 
almadı sazı, yalnız geceleri çalmayın dedi, gündüzleri çalın dedi, geceleri 8'den sonra 
şey olmasın. Ve çok yetenekli arkadaşlarımız da vardı tabi içimizde."  

 
4.2.2.3.10. 24 Saat 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kampın açık 

bulunduğu dönemde hem kampta tutuklu bulunanların sayısı hem de tutuklulara 

yönelik uygulamalar değişiklik göstermiştir. Ancak kampta bir günü; tutuklular 

açısından nasıl geçtiği ile ilgili genel olarak değerlendirmek gerekirse; çalışamayacak 

kadar hasta ya da yaşlı olanlar dışındaki tutuklular Pazar günleri hariç sabahleyin saat 

altı gibi küçük bir kahvaltıdan sonra tarlalara ya da inşaatlara çalışmaya çıkartılmış, 

öğle yemeği çalışılan yerde yenilmiş, akşam saat beşte iş bıraktırılmış ve akşam saat 

altı gibi kampa geri getirilmişler ve akşam yemeği kamp yemekhanesinde yenildikten 

sonra, akşam saat sekizde kamp binasının kapıları kapatılmıştır.  

 

Akşam sekizden yaklaşık on bire kadar koğuşlar arasındaki bir koridorda Türkçe şarkı-

şiir bilenler bunları okumuş, Türk edebiyatı ve tarihini bilenler bunları anlatmıştır. Bu 

sohbetlerden tanık-katılımcılar “Türklük akademisi” olarak bahsetmektedirler. 

 

Tutuklular, kamptan sağ çıkarsam, serbest bırakılırsam kesin Türkiye’ye gönderilirim, 

Türkiye’ye gidebilirim diye sürekli bu umudu taşımışlardır. Bütün dünyanın, Türkiye’nin 

ve Müslüman ülkelerinin kendileri hakkında girişimlerde bulunduğu ve kendileri 

hakkında konuştuğunu düşünenler olmuştur.  

 

Pazar günleri tutuklular dinlenmiş, voleybol vs. oynamış, sigara kutusu, biblo, tesbih 

vs. gibi küçük eşyalar (bkz. EK 9) oymuş, resim çizmiş, çamaşır yıkamış vs. ya da 

kamp avlusu içerisinde bazı işlerde çalıştırılmışlardır. Aşağıda iki tanık-katılımcının 

kendi deneyimlerini değerlendirmelerine göre kampta bir günün yaklaşık olarak nasıl 

geçtiği ile ilgili anlatıları verilmiştir.  
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Tanık-katılımcı Muhammet Gölcüklü (Muhammed Bekir Myumyun), kamptaki 24 

saatini kısaca şöyle özetlemiştir:  
“Sabah 6’da kaldırıyorlar. Kahvaltını yapıyorsun yemekhanede. Gardiyanların kontrolü 
altında tabi. Yemekten çıkınca hemen otobüsler geliyor, işe götürüyorlar. İşe 
götürdükten sonra dvamlı çalışıyorsun zaten, Öğlende bir saat paydos yapıyorsun, 
tekrar çalışmaya. Eğer çalışmadığını görürsen gardiyan hemen seni cezalandırıyor. 
Cezası, akşamleyin hücreye atıyor, ayrı tek koğuşlara atıyor. Akşam 6’da mı ne 
dönüyorsun, yemek veriyorlardı. Yemekten sonra koğuşlara gidiyorduk, kilitliyorlardı. 
Yemekhanede yiyorduk yemeği. Çalışırken domuz eti falan da getiriyorlardı öğlen, 
domuz etini yemiyorduk. Günde 8 saat çalışıyorduk.” 

 

Tanık-katılımcı Şükrü Altay’ın (Şükrü Süleyman Mehmet) kampta tipik bir gününün 

yaklaşık olarak hangi duygu ve düşünceler altında nasıl geçtiği ile ilgili anlatısı 

aşağıdaki gibi olmuştur:  
"İlk geldiğimiz, ilk başta olduğumuz Hapishanenin, Birinci Obekt dediğimiz yerde eğer 
şartlar ağır geliyor idise şundan kaynaklanır, ilk üç dört ayda, 85'in ilk üç dört ayında 
şey vardı, bir belirsizlik vardı durumda, bir belirsizlik ki yarın sabah, bu gece ne 
olacağını kimse bilmiyordu, şimdi mahkemeden geçerek şu kadar zaman mahkum 
edildin deseler o zaman belli, problem yok, ama bunu demediklerinden dolayı, sabah 
olur akşam olduğunun farkına varmazsın, akşam olur sabah olduğunun farkına 
varmazsın, yani bir döngenin içinde bulunuyorsun böyle gece-gündüz, gece-gündüz 
dönüp duruyor ve içinde sadece bir ümitle yarın belki durum değişir biz de belki gideriz 
eve, döneriz evlerimize. Tabi bu ümit de basbayağı herkeste bunu yaşamıştır. İlk bir-iki-
üç ayda böyle bir ümitle yaşıyor herkes, herkes öyle yaşadı. Ama daha sonra, şimdi 
hapishanenin içinde olduğumuz yaşam şartlarıyla toplama kampındaki yaşam şartları 
arasındaki fark rejimden kaynaklanan fark değildi. Çünkü toplama kampında da aynı 
rejim vardı, sabah belirli saatte gardiyan kaldırıyor, bütün gün çalışıyorsun, akşam 
olunca gene yemekhane, tuvalet ve kapılar kilitleniyor, fakat yemekhane ve tuvalet 
hepsi çok hızlı bir şekilde bitirilip koğuşların kapıları kilitleniyor ve binanın önünde, o 
boşlukta plats denilen yerde dolaşmak, arkadaşlarınla görüşmek veya birçok farklı 
arkadaşlarla paylaşmak imkanı yok. Ama Hapisin dışındaki toplama kampına, İkinci 
Obekt dediğimiz yer, götürdüklerinde gene orda da rejim vardı, gene sabah belli saatte 
kalkıyorduk, akşam belli saatte kapılar kilitleniyordu ama koğuştan koğuşa 
gidebiliyordun bir, iki Pazar günleri çalışmadığımız günlerde Kamp çünkü kuşatılmış 
dikenli tellerle ve elektrikle, Kampın önündeki meydanda oturup arkadaşlarla sohbet 
edebiliyordun, istediğin zaman tuvalete gidebiliyordun geceleri, kapılar kilitli olsa da; ve 
böylelikle biraz daha şey görünüyor Toplama Kampındaki yaşam Hapise göre biraz 
daha hafif, fakat her ne olursa olsun sen bir Toplama Kampındasın birçok arkadaşımızı 
gelip alıp götürdüler ve arkasından sadece üzülüyorsun. Çünkü nereye gittiğini 
bilmiyorsun, mahkeme tarafından mahkum edilseydik, yılı belli, yeri belli, her şeyi belli; 
ve bu alınıp da götürülen arkadaşların bir kısmı Sofya Merkez Tahkikat, Sofya'daki 
Tahkikat Merkezine götürülmüşler ve daha sonra onlar mahkemeden geçirilip Hapse 
atıldılar. Öyle arkadaşlarımız oldu mesela bir tanesi Sali Çubukçu, başkaları da var 
öbürlerini hatırlayamıyorum. Ve sabah gardiyan geldiğinde koğuşa, koğuş koğuş 
geçiyordu böyle, kalk diye bağırdığında bütün birden çünkü uykulusun, artı hep içinde 
bir tedirginlik var. Ooofff diyorsun bitecek mi bu, kaç yılda bitecek, böyle hat safhada bir 
üzüntüye kapılıyorsun, inanılmaz bir karamsarlık, sonra daha ümit dolu arkadaşlar vardı 
aramızda, tabi bazıları da tabi daha karamsar, ümit dolu arkadaşlarımız daha karamsar 
arkadaşlara bu da bitecek, her şeyin bir sonu var, böyle şeyde bulunuyorlardı, onlara 
cesaret vermek için telkinlerde, aklına geliyor işte ben sabah, öğlen ben öğretmendim, 
ben diyorum kendi kendime tabi, ben işimde, görevimde olsaydım, işte sabah 
kalktığımda kahvemi içerken birkaç konuya göz atacaktım, ne bileyim ben traş 
olacaktım, giyinip kuşanıp bir insan gibi işe gidecektim. Oysa bi bakıyorsun sırtındaki o 
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toplama kampı elbiselerine, bu daha da kahrediyor seni ve yemekhanede ne yedin ne 
yemedin artık o yenilecek gibi değil zaten. Ama hayvanlar gibi kamyonlara bindirilip 
sayarak kaç kişi var, kaç kişi yok, eğer hasta isen, sıraya dizildiğimizde hastaysan ve 
işe gitmiycem bugün dediğin zaman bir bölük azar işitiyorsun, ayırıyor seni kenara, 
geliyor subay elinde sopa veya gardiyan, yok sen hasta değilsin gideceksin işe, bütün 
bunlar hat safhada üzücü. Çünkü bizi oradaki insanlarımızın yüzde yüzü hemen böyle 
bir yaşam biçimi görmemiş, daha önce Hapislere girmemiş, giren de varsa az, Toplama 
Kampından sahile, Tuna'nın sahiline ulaştığımızda o dubollu köprüden geçip de kasaba 
içindeki iş yerlerine, inşaatlara gitmeden önce o kapıdan geçerken Hapisin kapısından 
ve giriş çıkış kapısından o subayların, gardiyanların hepimize nefret dolu gözlerle 
bakması, anlıyorsun gözünün içinden ki seni hiçe sayıyorlar, sana bir düşman gözüyle 
bakıyor, aklının ucundan bile geçmiyor ki sen sadece bir insansın, hiç bir suç 
işlemmişsin, sadece bir Türk olduğundan dolayı Kamptasın, onu düşünemiyor, 
düşünmüyor ve her söylediği kelime herhangi bir arkadaşımıza, nefret dolu, 
hissediyorsun görüyorsun gözlerinden belli ve köpekler ve silahlı gardiyanlar inşaatı 
sarmış kuşatmış ve kasaba nüfusu da tabi yakında yol var, park ve ordan geçiyorlar, bu 
çok utandırıcı. İlk işe başladığımız aylarda Nisan-Mayıs aylarında bir parkın içinde 
çalıştık, park düzenledik tabi insanlar da oradan geçiyor, kasabada yaşayan insanlar, 
onlar öyle bakıyor ki bize sanki biz insan değiliz hayvanız, çünkü insanlar öyle 
aldatılmış, öyle kandırılmışlar ki buraya gelen, Belene Kampına gelen Türkler bunlar 
hepsi katil, Bulgar düşmanı, ve çok utanıyordun. Ben bizzat çok utanıyordum, kimsenin 
yüzüne bakamıyordum. Sonra çalışırken gardiyanın veya gardiyanların üç-beş 
çalışanın başında bir gardiyanın durması, heykel gibi durması beklemesi ayrı kırıcı bir 
şey, yani ben böyle insan değilim, neden bu hallere düşürdünüz beni diyesin geliyor 
içinden, ama desen de kimsenin anlayacağı yok seni, ve bu şekilde çalışmak zorunda 
kalıyorsun, çalışmasan bu sefer Toplama Kampında aylar, yıllar nasıl geçer, yani en 
azından Toplama Kampından 8-10 saat çıkayım da, onu da göz ardı edemiyorsun 
çıkmak istiyorsun. Şimdi bu bir günlük değil, bu her gün tekrar eden bir olay ve artık bir 
müddet sonra o ilk duygulardan kurtuluyorsun ve kasabanın sakinleri oradan geçerken 
senin çalıştığın yerin yakınından geçerken bana ne gözle bakacaklar acep diye 
düşünmez, düşünemez oluyorsun artık, ya soruyorsun kendine bir doktor, bir öğretmen, 
ben öğretmen, arkadaşım doktor, neden biz bu hallere düşürüldük, bu şeye sokulduk? 
Sonra sorsaaan kimse cevap vermiyor, yemekleri gene yediğimiz yemekleri örneğin 
sabah ve öğle yemeğinde yediğimiz yemekler onlar keza, yani yarı aç yarı tok, Allahtan 
orda çalışan sivil Bulgarlar ve başka insanlar vardı, onlar gizli kapaklı yoğurt ekmek 
veya parayla da aldırıyorduk onlara, onlar gidip dükkandan alıp işte kenarda köşede 
gardiyandan görmeden onları yiyorduk, zaman zaman öğle yemeğinde subay gelir 
birkaç alay edici kelime eder yani çok çalışırsanız, iyi çalışırsanız, hadi 30 yıl değil de 
20 yılda dönersiniz, yani böyle alaylı bir şekilde, sonra aylar yıllar demeyelim de, aylar 
böyle gelip geçti, ve akşam olunca, akşam saat 5 oldu mu, gayet zaruri değilse, gayet 
zaruri değilse, tam 5'te işi bıraktırıyorlardı, yani bir inşaat, yüksek bina, hata olur, biri 
düşer falan bir problem olmasın diye belki ve kitabına uydurmak amacıyla yani bizi 
dünya kamuoyunda, kamuoyunda bizi Toplama Kampı mağduru olarak göstermiyor ki, 
ben bunları buraya getirdim ve bu pansiyona yerleştirdim, bunlar çalışmayı öğrensin, 
disiplini öğrensin, çalışan insan disiplinli olur ve ben onları bir eziyet için getirmedim ki 
buraya dünya kamuoyunu veya Avrupa Kamuoyunu bu şekilde kandırıyordu. Ve asıl 
acı yeri akşam saat 5'ten sonra yine Toplama Kampına dönmek yine Hapisin yani 
Adaya girişte Büyük Kapıdan, Hapishanenin, yani Ada zaten tamamıyla büyük bir 
Hapishane yine subay ve gardiyanların nefret dolu bakışları altında, tabi torbanda ne 
var, cebinde ne var arama tarama, o ayrı bir eziyet, zaman zaman yeme içme bir şeyler 
aldırsak da orda çalışanlara onları parça parça böyle bölüyorduk, küçük küçük 
parçacıklara, işte kaç arkadaşsak orda grupta, 10 arkadaş 10 parça yapıyordu bu 
gıdayı, peynir olur kaşar olur ne olursa olsun, küçük olunca bir yere saklayabiliyorsun 
veya atabilirsin gerekirse, sonra Kampa toplandığımızda işte 6, 6 buçuk gibi o 
parçacıkları bir araya getirip, 5-10 arkadaş kaç kişiyse grup, bir sofra kurup onları 
yiyorduk, böyle geçinmeye çalışıyorduk. Adaya giriş, portal denilen kapıdan Adaya 
girmek, her akşam olunca o kendiliğinden ayrı bir işkenceydi, apayrı bir işkence ve 
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biraz tarihi bilgileri olanlar veya biraz daha eğitimi düzgün olanlar, çünkü bizi sahilden 
alıp da Toplama Kampına getircek olan 13 km. mesafe, kamyonun gelmediği zamanlar 
da oluyordu, beklememiz icap ediyordu sahilde, ve diyorduk ki 'ey bizim atalarımız bu 
Tuna'da bir zamanlar atlarını sulamışlar, oysa biz bugün Tuna boyunda bu hallerdeyiz' 
diye böyle paylaşıyorduk arkadaşlarla ve yine araba gelir, yine o 13 km.'yi kamyonun 
üstünde ve 6, 6 buçuk gibi Kampa giriş ve yine üzüntü dolu kahır dolu Kamp geceleri, o 
kitap okumaya uğraşıyorsun, belki kitap okuyarak bir şekilde gerçekten kaçabilirim, 
gerçeklerden biraz uzaklaşabilirim düşüncesiyle olmuyor, aynı şeyi yine okuyorsun 
anlamıyorsun veya devam edemiyorsun. Sonra birden o saatler, o saatlerde evde tabi 
olunca, 30-35 yıl evde geçirdiğim akşamları, şu saatte şöyle yapıyorduk evde, bu saatte 
böyle yapıyorduk, işte şöyle oluyordu, çocuğum böyle yapıyordu, ben şunu diyordum 
vs., işte arkadaşlarla oturup birer kahfe içiyorduk veya bahçemde çalışıyordum bu 
saatte, bunların hepsini aklından film gibi, bant gibi geçiriyorsun, gece yarısı olmuş 
çoğu zaman gece yarılarına kadar uyuyamış oluyorsun ben bizzat. Bu duygular 
zamanla yavaş yavaş yavaş siliniyor çünkü o zaman zarfında geçen zaman zarfında 5 
ay, 6 ay, 8 ay, 10 ay, geçmişinle, yani ailenle, evinle, arkadaş ortamıyla, işinle, kampa 
düşmeden önce yapmış olduğun işle bağlantıların zayıflıyor, seniyor, hele hele 
üstünden de 12-13 ay geçince, sanıyorsun ki sanki hiç bir zaman öğretmen 
olmamışsın, ya da hiç bir zaman doktorluk yapmamışsın. Mesela şöyle soru sorulabilir 
niye çalıştınız, hepiniz 400-500 kişi yok biz çalışmıycaz, istemiyoruz deseydiniz ne 
olurdu diye. Ama o şartlar altında bunu diyemezdik, çünkü daha da kötü durumlara 
sokabilirlerdi, yani çalışmak değil daha fazla amacımız ama çalışıyoruz diyerek Adadan 
hiç olmazsa 8-9-10 saat uzaklaşmak, daha fazla amacımız buydu. Bazı arkadaşlar işte 
orada küçük küçük notlar tuttular, tutan oldu, başka bir grup ise mesela benim 
grubumda bir Sezen vardı Sliven'den, ve bu grupta birkaç arkadaş daha vardı Ali, Faik, 
biz ise Sezen daha cesurdu bizden, çok daha cesurdu, bir küçük radyo bulmuş, 
bataryalı, pilli yani, ve onu bir duvarın içinde, duvarı ayna, aynanın arkasında bir yer 
açmış, tuğlayı kırmış ordan, ve o pilli radyoyu saklıyordu, işte o zaman zaman o 
radyodan haberleri yani gelişen haberleri, ancak bizimle ilgili haber var mı yok mu 
düşüncesiyle, gizli fazla insan bilmeksizin yani haberdar olmaksızın dinliyorduk o pilli 
radyoyu, biz zannediyorduk ki bütün dünya oturmuş bizi izliyor veya bizimle alakadar 
oluyor. Halbuki öyle bir şey yok, yıllar sonra eve döndüğümüzde baktık ki öyle bir şey 
yok, hiç kimsenin ilgilendiği yok, sadece o Toplama Kampında olan kişilerin aileleri 
kahır içinde yıllarını geçirmişler, tabi biz o pilli radyoyu her açtığımızda zannediyorduk 
ki bütün tut Amerikasından, geç Almanyasına, Türkiyeye ve bütün öbür Müslüman 
alemi, vay Müslümanları Bulgar rejimi, Komünist Rejimi Belene Toplama Kampında 
öldürüyor, yakıyor, yıkıyor diye yani öyle konuşuyor veya bizimle alakadar oluyorlar 
diye düşünüyorduk. Halbuki öyle bir şey yokmuş, ama işte öyle düşünmemiz de çok 
önemliymiş o çünkü bize hayat verdi. Şimdi akşamları işten döndükten sonra veya daha 
işe gitmediğimiz aylarda, arkadaşlarımızın veya büyüklerimizin arasında yazarlar, 
şairler vardı, Ömer Osman rahmetli benim öğretmenimdir, kitap yazdı o, üç dört kitap, 
onun ses tonu şiir okumaya çok müsaitti, çok uygundu, yani hangi şiiri okursa okusun 
duygulanmamak mümkün değildi, ve akşamları çünkü onun yanı sıra alıştık şiir 
dinlemeye, her akşam Ömer Ağbinin etrafına toplanırız Ömer Ağbi bize şiir oku, her ne 
kadar Türkçeyi bilsek de, her ne kadar Türkçeyle ilgilensek de, her ne kadar kendimizi 
Türk hissetsek de, edebiyat yani Türkçe yazılmış edebiyattan uzak kalmışız tabi ve 
rahmetli Ömer Agamın orada, yine eski günlerde olduğu gibi orada da kültürel açıdan 
bir şeyler elde etmemize, müzik aracılığıyla tabi, ve Mehmet’in konseri bittikten sonra 
daha yaşlılar bize edebiyatı, şiiri sevdirdi ve ilgimizi o yöne çekti yani katkıları çok 
fazladır; akşamları başka neler oluyordu diye sorcak olursanız yine bir Camcı Mehmet 
vardı şeyden Zvezdenden, yani Güven dediğimiz köyden, o hem saz çalıyordu, hem 
klarnet, hem de şarkı söylüyordu, onun şarkıları her akşam ikinci blokta yatıyorduk biz, 
çünkü birinci blok ve ikinci blok her ikisinin de saat 8'den sonra kapılar kilitleniyor, saat 
8'den sonra Camcı Mehmet güzel şarkılar söylüyordu çok, o dönemin arabesk, 
gündemde olan arabesk şarkılarını, yani Mehmet'in de çok büyük katkıları olmuştur 
bizim o yıllarda, o karanlık yıllarda kültürel açıdan bir şeyler elde etmemize müzik 
vasıtasıyla tabi ve Mehmet'in konseri bittikten sonra, daha yaşlılar, böyle onlar daha 
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saygın olduğundan dolayı, onları yan yana oturtuyorduk böyle ve onların sohbetlerini 
dinliyorduk, geçmişte yaşadıklarını, yani işten sonra, saat 5'ten sonra Kampa dönüş her 
ne kadar hüzün verici olsa da, daha sonraki ilerleyen saatlerde Mehmet Camcı gibi 
sanatçılar sayesinde, iste Ömer Osman Ağbi gibi yazarlar ve şairler sayesinde 
gecelerimiz biraz renkleniyordu, yani daha bir ümitle yarına, yarın daha iyi olacak, ille 
biz de burdan kurtulup çıkacaz ve insanca yaşama dönecez ümidi yeşerildi içimizde. Bu 
arkadaşların çok büyük katkıları olmuştur bu konularda, ve gece 11'i geçti mi saat artık 
yavaş yavaş artık o arkadaşlarla dolu olan koridor, salon diyelim boşalıyordu ve herkes 
yine koğuşuna ve korkunç bir sessizlik ve gece yarısı nedense o çakallar, o adada çok 
çakal vardı, hep gece yarısı başlıyordu bağırmaya, onların sesleri de ilginçti çok, 
zannedersin ya bir insanı boğuyorlar ki bağırıyordu, ya bir çocuk boğazlanmış gibi öyle 
değişik korkunç, tüyler ürpertici bir sesle.” 

 

Kampta geçirilen günlerin en büyük sorununun “açlık” olduğunu belirten tanık-katılımcı 

Nasıf Mutlu’nun (Nasıf Bilalov Mehmedov), kampta bir günün yaklaşık olarak nasıl 

geçtiği ile ilgili anlatısı aşağıdkai gibi olmuştur:  
"İkinci Obeğe [Belene Toplama Kampı] aktarıldıktan sonra artık 3 öğün yemek 
sistemine geçildi, Birinci Obekte [Cezaevi] işte sadece bir çorba veriliyordu günde. 
İkinci Obekte sabah 6'dan sonra işte bir çay verilir, su gibi bir çay, bir ekmek. Ondan 
sonra arabalara insanlar itilerek kakılarak bindiriliyor. İşkence olsun diye 5 km gidiyor, 
mesela traktörün üzerindesin, romörkün üzerinde, bağırıyor gardiyan inin sıra olun, 
kaçan var mı aranızda. Şimdi bu insanların bir kısmı 30 yaşında, 40 yaşında, 50 
yaşında, 60 yaşında insan var. Bu insanlar genç asker gibi hemen sıra olabilir mi, 
ondan sonra başlıyor copla vurmaya itmeye kakmaya diziyor sayıyor, binin, 60 yaşında 
bir insanın romörke pinmesini düşünün. Gidiyor 10 km tekrar aynısını ve bu şekilde iş 
yerine varıyoruz, iş yerine vardıktan sonra başında dikiyor, çalıştırıyor seni, işte geliyor 
bir çorba anlattığım gibi domuz yağından yapılmış, balık kafasından yapılmış. Evden 
bize balık konservesi gibi bazı şeyler getiriliyordu, onları idare ederek 3 arkadaş, 4 
arkadaş bir araya gelerek, kombine kurarak bu şekilde yani gıda almaya çalışıyorduk. 
Orasının en büyük sorunu açlıktı, açlık çekmek, işte akşam geç saatlere kadar 
çalıştırıyor seni dönüyorsun, Kampta öte beri bir yemek veriliyor, ondan sonra işte şey 
dediğim Beyin Yıkama Toplantı Salonlarına götürülüyorsun, geliyor işte konuşmacı, ona 
bir misyon verilmiş, bir görev verilmiş denmiş ki sen buraya gideceksin, Zorla 
Bulgarlaştırma Sürecinin ne kadar haklı, ne kadar tarihi gerçeklere uygun bir süreç 
olduğunu anlatacaksın bunların beynine uygun bir dille, inandırıcı bir şekilde sokmaya 
çalışacaksın. Konuşmacılar Plevne'den merkezden geliyor, onun görevi nedir, bir 
enstitüde Öğretim Görevlisi midir, Komünist Partisine bağlı lektörler [konuşmacılar] 
grubu vardı. Bunlar köylere giderler, toplantı yaparlar, herhalde bunlardan birisi birileri 
geliyor, işte onların önceden yaptığı bir hazırlığa göre başlıyor anlatmaya, işte Osmanlı 
bu topraklara geldikten sonra şunları yapmış, bunları yapmış, Bulgarları kesmiş, asmış, 
bir kısmını zorla işkenceyle, baskıyla, kılıçla Müslümanlaştırmış gibi şeyler. İşte bunlar 
zaten yorgun, canından bezmişsin bütün gün, bataklık içinde çalışmışsın, inşaatlarda 
çalışmışsın gelmişsin ve böyle hakaretlere varan bir takım şeyler duyduktan sonra bazı 
arkadaşlarımız, aramızdan bazıları dayanamayıp tepki gösteriyordu, bu söyledikleriniz 
doğru değil, bu böyle böyle olmuştur gibi, işte o zaman o tepki gösterenler hemen 
tutuklanıp ceza koğuşlarına götürülüyordu. Her akşam olmuyordu bu toplantılar, aradan 
çok zaman geçti tam hatırlayamayacam ama haftada iki defa, üç defa, dört defa 
oluyordu gibime geliyor. … Cumartesi günü çalışılıyordu, Pazar günü ise kampın içinde 
iş buluyordu sana ... Kampın içinde kampın genişletilmesi vardı orada, yeni yeni 
mutfaklar yapılıyordu, işte tahtalar vardı bir taraftan aldırıp öbür tarafa götürttürüyor, 
temizlik işleri yaptırıyor, yani buluyordu rahatına bırakmamak için, huzur vermemek için 
bir şeyler düşünüyor. … Eğlence için geceleri kapılar kapandıktan sonra, mesela bir 
koğuşun bir yerine veya büyük bir koridor vardı işte oraya toplanıyorduk, işte türküler 
söyleniyordu, şiirler söyleniyordu, Pazar günleri voleybol oynayanlar oluyordu."  
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Kamp tutuklularında yaygın olan duygu ve düşüncelerden biri Türkiyecilik; diğeri de 

evini, ailesini, tutuklanmadan önceki yaşamını düşünmek olduğu görülmüştür. Kamp 

tutuklularında kamptan dışarı çıkmayı isteme arzusu kadar, kamptan çıktıktan sonra 

Türkiye’ye gidebilme arzusu da olduğu görülmüştür. Tanık-katılımcı Eşref Kahraman 

(Eşref Faik Aliosman), bu iki duygusunu aşağıdaki şekilde dile getirmiştir:   
"Kaçsan nereye kaçacan, biz bütün arkadaşlar inanıyorduk ki kamptan çıktıktan sonra 
Türkiye'ye gidecez, inanç buydu herkeste. Birbirimize moral veriyorduk, hatta yalan 
söylüyorduk bize görüşme veriyorlardı, işte yok Ecevit böyle demiş, Mesut Yılmaz böyle 
demiş, Turgut Özal böyle demiş diye. Döndükten sonra arkadaşlara moral verirdik 
böyle. Onunla insanlar beslenirdi, kolay değil ya Türk olmak çok zor bir şey bak. Bu 
Türklüğün kıymetini nasıl bilmiyorlar Türkiye'de anlamıyorum ya, ha şimdi bir Müslüman 
olabilirsin, bir İngiliz geliyor o da Müslüman oluyor burda, yok sünnet oluyorsun filan 
Müslüman oluyor, ama Türk olamıyor, o İngiliz hiç bir zaman Türk olamaz. … Hiç 
değişmeyen duygu çıkacaz anavatan Türkiye'ye gidecez. Hatta diyorduk dışarı çıkınca 
yeniden örgütleşcez, demokratik bir şekilde elimizden alınan hakları geri alacaz diye, 
mücadele edecez yeniden gene diye. … Kampta kalmak çok etkiledi, evi zaten 1978 
yılında yapmıştım, büyük güçlüklerle o evi yapmıştım, evime çok bağlıydım, yeni ev 
yaptığım gibi, yemişler fidanlar ektim bahçesine, işte elma, armut, üzüm, kiraz, taksiyle 
işten geldikten sonra bir kere onlarla uğraşıyordum. Yani çok meraklıydım böyle. Orda 
kampta onları hayal ediyordum, acaba ne oldu, ağaçlar işte ne halde diye 
düşünüyordum, işte çocuk düşünür gibi onları düşünüyordum ben, ben ağaca çok gönül 
veren bir kişiyim, ağacın ne olduğunu da bildiğim için, ... çok seviyodum ağaçları.” 

 

4.2.3. BELENE TECRİT KAMPI 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı tutuklularından yaklaşık 80 tutuklu daha ağır bir biçimde cezalandırılma 

amacıyla yine Belene Adası’nda bulunan ve tanık-katılımcıların anlatılarında “Zastava” 

diye de geçen ve koşulları Belene Toplama Kampı’na göre çok daha ağır olan bir 

Tecrit Kampı’nda da kapatılmışlardır. Belene Toplama Kampı’ndan Tecrit Kampı’na 

gönderilenler tecrit kampını toplama kampına göre birçok bakımdan koşullarını çok 

ağır bulduklarını söylemişlerdir. Örneğin yemek neredeyse verilmemiş, ziyaret ve 

görüşme izni verilmemiş ve Ada dışında sivil işçilerin olduğu yerlere çalıştırılmaya da 

çıkarılmamışlardır. Bu türden ağır koşullar nedeniyle Tecrit Kampı’ndayken tutuklular 

açlık grevi yapmışlar ve açlık grevi sonucunda sağlığın bozulması nedeniyle komaya 

girenler olmuştur.  

 

Tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu (Mustafa Nuri Huseyin), Belene Toplama Kampı’ndan 

Tecrit Kampı’na nasıl götürüldüğünü ayrıntılı bir biçimde aşağıdaki gibi anlatmıştır:  
“Bir sabah geldiler gene birkaç Subay, bir liste ellerinde. İsimleri okumaya başladılar. 
Bu bu bu çıksın, bu bu bu çıksın, çıktık ben de dahil. Şimdi bazı arkadaşlar dediler 
hemen hazırlayın eşyalarınızı, neyiniz varsa, dolapta molapta orda, bazıları hemen iyi 
tarafını yorumladılar, salıyorlar serbest bırakcaklar bizi diye, hatta bazı yiyecek ne 
konservesi varsa hep diğer arkadaşlara bıraktılar. Ya arkadaşlar acele etmeyin ne 
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olacağını bilmiyorsunuz dedim ben. Aa herhalde serbest bırakcaklar, dediler. Ne 
serbest, 20 kişiyi çıkardılar bizi dışarı. Aldık eşyaları, tam çıkışta orda, karargah orda 
zaten, subaylar, onların bir binası var orda çıkışta. Bir traktör duruyor romörklü. Yağmur 
yağıyor, kar yağıyor, yerde kar zaten var, bizi traktöre, açık traktöre, romörke 
doldurdular. Önde bir cip, arkaya da bir cip, içinde silahlı askerler, işte jandarmalar, 
gardiyanlar diyelim, nerde, traktör çekildi tık tık tık gidiyoruz, gidiyoruz. Ada büyük ada, 
85 000 dönümlük bir ada deyince pek küçük geçinmesin, Tuna nehri bir arada ikiye 
ayrılıyor ortada kalan bizim, 85 000 dönüm diye duyduk, orda öyle biliniyor. Gidiyoruz, 
gidiyoruz. Git git, 5-10 km oldu, arkadaşlar dedim, bizi bunlar dedik artık, ağaçlık 
ormanlık, Ada çok yeşildi, olmaz mı orası su içinde. Bir ara cipler durdu, öndeki durdu, 
traktör durdu, arkadaki durdu. Tam ağaçlık, karanlık bir yer. Bu kadarmış dedik, işte 
arkadaşlar kurşuna dizcekler bizi, biz de ne yapalım, başladık 'Osman Paşa Tuna nehri 
akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor, yüz bin kafir kesmeyince ben çadırımdan çıkmam 
diyor', ünlü Osman Paşanın. Onu söylemeye başladık inadına. Onlar indiler cipten, 
namluya verdiler şeyi, dedik şimdi tarıyorlar, diktiler bize doğru silahları ondan sonra 
gülerek bindiler şeye. Dalga geçiyorlar işte, oynuyorlar, psikolojini bozmak senin, bu da 
işkencenin bir türüdür, daha da kötüdür, bir tokat vurursun dimi, şamar, o geçer, ama 
böyle şeyler sözler bu türlü hareketler kolay kolay unutulmuyor. Te [işte] bindirdiler, 
gittik gittik biraz daha, orda indirdiler tekrar, tek bir bina tek bir kat, orasını düzmüşler, 
neden bizi, en ağır bizi mi gördüler, herhalde vardır bir bildikleri. Benim dosyam çok 
ağırdır biliyorum zaten. Ama diğerlerini ne bileyim ben. İlk gidenler bizdik bu 
Zastava'ya, Zastava ne demek Askeri Kışla demektir, neden öyleymiş. Çünkü tam Tuna 
nehrinin kıyısında, bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla, 10 yıl Bulgar askerleri 
beklermiş sınırı, öbür taraf Romanya ya, Bulgarların şeyi bitti mi 10 yıl Romanya 
beklermiş öbür taraftan. Onun için oraya Kışla deniyor, Zastava, Askeri Kışla aslında 
Türkçesi. 50-55 gün kaldım orda, orda da sorgulandık, orda işkence fiziki demiyeyim de 
iş bataklık, suyun içinde ağaç kestirdiler, ağaç kesiyorsun, baltayla maltayla, batağın 
içinde, suyun içinde, o da geçti, ondan sonra bir ara geldiler gene, benim ismimi de 
okudular, aldılar gene İkinci Kampa [Belene Toplama Kampı].” 

 

1985’in Kasım sonlarında-Aralık başlarında Belene Toplama Kampı’ndan Tecrit 

Kampı’na gönderilen tutuklulardan birisi olan tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü 

Süleyman Mehmet), Belene Toplama Kampı ile Tecrit Kampı koşulları arasındaki farkı 

anlatarak, Tecrit Kampı’nda başladıkları açlık grevini ve sonuçlarını ayrıca Tecrit 

Kampı’ndan tekrar nasıl Belene Toplama Kampı’na ve oradan da tekrar Cezaevine 

nakledildiğini ve sonrasında da Belene Adası’ndan nasıl bir Bulgar köyüne sürgüne 

gönderildiğini aşağıdaki anlatıda dile getirmiştir: 
"Şimdi Zastava'ya [Tecrit Kampı’na] gönderilme işi ne zaman başladı dersen, 1985 
yılının sonbaharında, Kasım aylarında, Kasım'ın sonu belki, Aralık ayının başlarında, 
Zastava'ya gönderilme olayı orada Kampın yönetiminin yaptığı bir olay değil, yerel 
polislerden gelen bir talep. Örneğin Koşukavak yerel, bu Dırjaven Sigurnost dediğimiz 
yani Devlet Güvenlik Teşkilatı [Bulgaristan İstihbarat Örgütü], onlardan gelen bir talep 
örnek veriyorum çünkü hep öyle oldu, Koşukavak Polisi diyor ki Şükrü'yü, Mehmet'i, 
Halit'i Zastava denilen tecrit yani biraz daha ağırlaştırılmış şartlar altında tutacaksınız. 
... Orası Zastava diye geçiyor, bu yerin biraz daha ağırlaştırılmış şartları öbür Büyük 
Kampa [Belene Toplama Kampı] nazaran, yakınlarınla görüşemezsin, paket, gıda vs. 
alamazsın, mektup yazamazsın, parayla gıda, tatlı, meyve, şeker vs. getirtemezsin ve 
alamazsın. … 25 Mart 1986 yılı karar aldık, arkadaşlar, 37 kişiden 30'u, 6-7 tanesi 
katılmadı, bir açlık grevini başlatalım. Çünkü öyle veya böyle yarı aç ölüyoruz. Bali hem 
bununla tepkimizi sergileriz, hem de ne olacaksa olsun şeklinde. 25 Mart 1986 yılı yazılı 
olarak ilan ettik, açlık grevine başlıyoruz, ya buradan bizi başka bir ülkeye gönderirsiniz, 
ya da adadan bizi başka bir yere gönderirsiniz, yani bir şartla böyle. Aynı gün bir Albay 
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geldi, ne yani biz sizi buraya beslemeye mi getirdik dedi, ne istiyorsunuz siz. Biz de 
dedik ki bizi beslemenizi istemiyoruz, biz sadece sizinle her şeyin bittiğini, aramızda 
hiçbir şeyin kalmadığını ve biz bu ülkeden çıkmak istiyoruz dedik ve ilk 7-8 günde 
başladılar, doktor çünkü muayene ediyor, her sabah her akşam, gerçekten açlık grevi 
yapılıyor, doktorlar bunu biliyor, ve arkadaşlarımız başladık yavaş yavaş dökülmeye ve 
ben mesela 8. günü götürdüler beni Birinci Obekt dediğimiz, yani hapishane'nin 
reverine, yani hapishanede bir şey var, sağlık ocağı tipinden bir şey. Tabi yataklar da 
var orada, 8. gün ben oraya gittim, götürdüler beni. Başka arkadaşlar daha önce düşen 
oldu, yani düşeni götürüyorlar, düşeni götürüyorlar. Daha benimle beraber 
arkadaşlardan Mehmet orada Mehmet Zafer, Halit Agam rahmetli orda, Şemsettin 
rahmetli o da öldü o da orada ve bu 8. günden sonra Birinci Obekten yani hapishanenin 
sağlık ocağında da 6 gün daha. Doğrudan Sağlık Ocağına götürmediler de 
hapishanenin sağlık ocağına yakın bir koğuşuna. 6 gün de orda sürdürdüm toplam 14 
gün açlık grevi; ve 14. gün artık vücut tükendi tamamen. Daha fazla sürdürmem bu şu 
demekti ölümle pençeleşmek. Oysa ben kalp hastasıyım, hastasıydım. Askerlikten de 
zaten eve gönderdiler, kalp hastası olduğumdan dolayı askerlik yaptırmadılar. 14. gün 
akşam üzeri gün batmadan bir gardiyan geldi beni aldı koğuştan ve iki tane doktor 
Plevne'den gelmişler, bir de hapishanenin doktoru. Dediler ki sen kalp hastasısın 
bundan sonra bu açlık grevini sürdürmen sana hat safhada zarar verecek, ha ben 
kendimi öldürecem ve Bulgaristan'ı dünya önünde küçük düşürecem diye 
düşünüyorsan dediler, buna müsamaha göstermiycez, buna imkan vermiycez, 
helikopter dediler burda bekliyor, helikopterle Sofya'ya götürecez, burada sana imkan 
vermiycez, ölme imkanı; ve zaten benim kendimin de artık daha fazla gücü kalmamıştı 
ve o akşamı sağlık ocağına götürdüler beni. Bir boş yatak var ve oraya gidince, bir 
camcı Mehmet vardı Mestanlı'dan, o da arkadaşımız, o da açlık grevi yapanlardan bir 
tanesi ordaymış, bir de Talat, Tolbuhin ilinden bir arkadaş ve orada da 18 Nisan'a kadar 
o sağlık ocağında kaldık, 18 Nisan günü bir görüşme, bizim eşim ve yakınlarım uzunca 
zaman haber alamayınca korkmuşlar acap bir şey mi oldu diye, 18 Nisan'da görüştük 
yeniden benim yakınlarımla ve o günü de 18 Nisan 1986'da o Zastava [Tecrit Kampı] 
denilen yerden Büyük Kampa [Belene Toplama Kampı] geriye aldılar bizi. … Ama ben 
artık bizzat Büyük Kampa gittiğimizde Mehmet Zafer'le beraber 500 kişiden sadece 40 
kişi kalmıştık, bu esnada Şubat-Mart ve Nisan 18, yani bu aşağı yukarı 68-70 gün 
zaman zarfında 500 arkadaşımızı hepsini Adadan, Belene Adası'ndan çıkartmışlar. 86 
tanesini Bobovdol Toplama Kampı’na götürmüşler. Geriye kalanlarını da Bulgaristan'ın 
farklı köylerine, farklı bölgelerine sürmüşler, tek tek veya ikişer ikişer. Ve 18 Nisan 
1986'dan 20 Ağustos'a kadar orada bir zaman dilimi geçti, ve Temmuz ayının sonlarına 
doğru belki 26-27'ine falan, o civarlarda tam hatırlayamayacam 86 yılı, bir Pazar günü 
Kampın dışında bulunan o subayların ofislerinin olduğu küçük bir binaya, gardiyan beni 
dedi ki oraya kadar götürecem seni, oraya çağırdılar seni. Ben sandım Subaylardan 
birisi herhalde, ne sorcaksa artık, gide gide gittim ve ne göreyim bizim Koşukavak'tan 
Polis, Koşukavak Polisinin Şefi, zaten kırmızı arabayı, Lada arabayı görünce de 
Kırcaali numaralı, ben birden şok oldum, 600 km yol katetmiş ve biliyor musunuz ne 
dedi bana, elini uzattı ben elini almadım. Çünkü çok insanlara eziyet etti bu adam, sen 
dedi biliyor musun ben niye geldim buraya, bilmem dedim, seni de görmek 
istemiyorum, bunu söyledim daha önceden, ben seni görmek istiyorum, sana dedi 
ağbini de sürgün ettiğimi söylemeye geldim sana buraya dedi. Yani ağbimi, benim 
büyüğümü de onu da sürmüş. Evde iki erkektik biz, benim eşim, ağbimin eşi, üç çocuk 
ve yaşlı anam tamamen yalnız kaldılar ve beni daha önceden sürmüşlerdi Kampa, 
ağbimi de sürünce bunlar yalnız kaldı. Ben de dedim ki, sen dedim ne utanmaz 
adamsın be, hiç insan ben ağbini de sürdüm n’apacaksın şimdi demek için 600 km. 
dedim kateder mi? Devletin dedim kıymetini bu kadar dedim, hani siz seviyordunuz biz 
sevmiyorduk yaşadığımız memleketi? Biz dedi güçlüyüz her şeyi yaparız, o senin işin 
değil. Kalktım ben oturmamıştım zaten hemen kapıya yöneldim, herhangi bi dön geriye 
veya gidemezsin ben müsaade etmedim falan demedi. Çıktım ben isyan ederekten, 
gardiyan bekliyordu binanın dışında, götürdü beni Kampa ve çok düşündük 
arkadaşlarla, bir daha başka arkadaşımız daha vardı, Sezen Sliven ilinden, tabi o bir 
şekilde öğrenmiş, o kışı yani 86'yı 87'ye bağlayan kışı kimler Adada geçirecek ve o 
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isimlerin içinde ben de varım, ben de dedim ki ben yapamam bir daha, bu adada bir kış 
daha geçiremem, yani ölümü dahi göze alacam dedim, paylaşıyoruz arkadaşlarla, 
yapamam dedim, bir daha, üçüncü kışı burda geçiremem. Ve 8 Ağustos 1986'da 
arkadaşlarla karar aldık, yeniden açlık grevini başlattık ve yazılı olarak dilekçelerimizi 
yani beyanımızı verdik ve daha o gün birkaç arkadaşı ve ben de varım onların içlerinde 
hemen götürdüler bizi Hapishaneye gene, yani Birinci Obekt dediğimiz yer. Orada 8 
gün sürdü, 8. günü akşamüstü gardiyan geldi, yine götürdü beni Hapisanenin 
Yönetiminin olduğu binaya. Dediler ki seni bu adadan sürcez bir köye, kuzey batı 
Bulgaristan'ın bir köyüne. Ama bu şekilde gidemezsin çok zayıf, bitkinsin, üç beş gün 
yemek ye, 20 ağustos sabahı dediler saat 8'de sizi burdan götürcez Adadan sürgüne. 
Öyle de oldu. Ben tabi Emirnameyi de görünce yazılı olarak, çıkacağıma artık inandım, 
ve çıkmak da istiyordum Adadan artık. Ve bir Perşembe günüydü sanırsam 20 Ağustos 
1986, sabah 8'de geldiler aldılar beni, Mehmet Zafer'i ve Mümün, Cebel köylerinden bir 
Mümün arkadaş; ve o akşamı Mümün ve ben Montana ilinin Dolno Zerevo köyüne, o 
köye yerleştirdiler bizi 20 Ağustos'ta."  
 

4.2.4. TUTUKLULUĞUN TUTUKLU AİLELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kamp tutukluları 

kampta iken aileleri dışarıda bunun etkisini çeşitli biçimlerde yaşamışlardır. Başka bir 

deyişle kamp tutukluları kendi tutukluluklarını zaten yaşarken, bu tutukluluk kampın 

dışındaki ailelerini de etkilemiştir. Tutukluların çocukları okullarda öğretmenler 

tarafından ayrımcılığa maruz tutulmuş, ayrıca birçok örnekte tutukluların eşleri 

işlerinden atılmış ya da iş yerinde ayrımcılığa maruz tutulmuştur.  

 

Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), kampta ve cezaevlerinde 

tutulan ulusal Türk azınlık mensuplarının ailelerinin işittiği çeşitli dedikodular yayılması 

nedeniyle ailesinin yaşadığı sıkıntıyı anlatmıştır:  
"Ben 141 gün sonra, görüşme yaptım. Görüşmeye izin verdiler, eşim, annem, babam 
gelmişlerdi, görüş vardı. Onlar bir şeyler getirmişlerdi. Onların getirdiklerini 
kullanmıştım, özellikle vurgulamak istiyorum: 141 gün ve bu 141 gün esnasında benim 
eşim, annem, babam benim ne durumda olduğumu bilmiyordu, ben kayıptım, yoktum. 
Ben kendi yaşadığım sıkıntıları anlatıyorum, onlardan bahsediyorum ama onların 
yaşamış olduğu sıkıntılar çok daha farklıydı. Çok daha acı, çok daha şiddetliydi, çünkü 
ben kendimin ne durumda olduğumu biliyordum, onlar ise benim ne durumda olduğumu 
bilmiyorlardı. Onlar için her gün ölen, her gün canlanan, her gün ızdırap yaşatan birisi 
gibiydim. Çünkü o dönemde dışarısını da biraz anlatmak gerekirse, Belene'de ve 
hapishanede kalanlar için psikoloji olarak öyle yoğun bir baskı yapılmış ki, her gün farklı 
haberler, farklı dedikodular verilmiş. Öyle şeyler anlatılıyormuş ki bu kampta olanların 
yakınlarının kulağına da gitsin diye, mesela bir tanesi: Tuna nehri buz tutmuş ve 
kamptakiler kaçmaya çalışmış ve kaçarken de birçoğunu öldürmüşler, birçoğunun da 
kanlı elbisesi gelmiş, onları öldürmüşler, atmışlar vs. gibi insan ruhunu her gün rencide 
eden söylentiler yayılmış. Bunun da tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bunları hep 
eşim, annem, babam, kardeşlerim duymuşlar yaşamışlar ve görüşmeye geldiklerinde ilk 
söyledikleri şey şuydu: biz senin kafana, eline koluna baktık acaba hepsi yerinde mi 
diye, herhangi bir şey var mı diye. Bu kadar dedikodu, bu kadar insafsızca yalanlar 
söylemişler ki tek parça olduğumu gördüklerine sevinmişlerdi."  
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Kamptayken dışarıda eşinin ve çocuğunun yaşadığı sıkıntıyı tanık-katılımcı Süleyman 

Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  
"Şimdi en acı olan şey de evdekilere haber verilmemiş nerde olduğumuzu, tamam 
tutuklanmışlar gitmişler ama evdekiler bilmiyor ki sağ mısın değil misin, tabi onların 
ajanları mı diyeyim, gelip rahatsız etmişler hanımı, işte Süleyman'dan koli gelmiş işte 
ayakkabısı ayağınlan beraber ordaymış, en azından sağmış falan, gibi bir yandan 
rahatlatıyor ama, şimdi o genelde cahillikten mi diyeyim, böyle laflara inanıp da bilmiyor 
nereye götürceğini, o iyilik yaptığını zannediyor gelip de laf getiriyor ama amaç üzmek 
yani evdekileri. … Ben Belene'deyken de hanım öğretmenlik yapıyor, okuldan 
kovuluyor, o akşam gelmiş İsmini Değiştirmeye. Değiştirmediği için, onu da ciplen 
Emniyete götürmüşler, 5 Ocak 1985'te, o olayda da baya bi, 3 ay geç değiştiriyorlar 
ismini, değiştirmek istemiyor hanım yani, bütün Kırcali'nin çocukların isimleri değişti, 
benim aile kalıyor yani, hanım da diyor ki benim kocam sağ mı değil mi bilmiyorum 
kocam geldiği zaman o karar verecek. Bir gün okul müdürü benim büyük oğlan 4. cü 
sınıf, almış defterini yırtmış senin baban hain demiş, o yaşta çocuk 10 yaşında benim 
babam hain değil demiş, müdür çakmış iki tane, orada da Emniyete haber ediyor. 
Hanımı çağırmışlar Emniyetten. 10 saat hanımı zorlama yani, ismini değiştir diye. 
Hanıma demişler ki, seni hapise gönderiyoruz. Tamam, demiş; çocukları köye gönderin 
dedesine. Yoook demiş bu saatten sonra senin çocuğun yok, onları da göndercez şeye 
onların kendi okulları var kimsesiz şeyine. O zaman hanımın eli ayağı çözülmüş tabi bir 
anne için, uğraştığımız çocuklar için yani, çocuğumu elimden aldıktan sonra ne kalmış 
diye, orda sinir krizi geçirmiş bayılmış."  

 

Tanık-katılımcı Mehmet Zafer (Mehmet İbrahim Ahmet), bazı kamp tutuklularının 

yaşadıkları halde “öldü diye” evlerine elbiselerinin geri gönderildiğini dile getirmiştir:  
“6. aydan sonra ziyaretçi almaya başladım, görüşmelerde başımızda biri [Gardiyan] 
bulunuyordu, o söylüyordu Bulgarca konuşcaksınız. Tam teşekküllü Cezaevi koşulları 
var orda, Kamp deyince tatil kampı değil ki bu. … 5. ci - 6. cı ayda beyan ettirdiler, 
isteyen istediği yere mektup yazabilir dediler, olduğu yeri belirleyebilir, isterse bazı 
şeyleri gönderebilir diye şey verdiler, ama bazıları da olan bölgelere geri iade edildi, 
bazı elbiseleri, bu filan kampta öldürülmüştür havası yaratılsın diye, azınlık olan 
bölgelerde, elbiseleri geri gönderildi, … o kişi yaşadığı halde geri gönderildi bir kısmı 
elbiselerin ve o yerlerde, o bölgelerde bu kaybedilmiş, yok edilmiş, öldürülmüş, geri 
kalan insanlar herhangi bir ayaklanma yapmasın sindirilsin korkutulsun diye.”  

 

4.2.5. BELENE TOPLAMA KAMPI’NIN KAPATILMASI ve TUTUKLULARIN 
ÇIKARILMA SÜRECİ 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı’nın kapatılmasının nedeni dünya kamuoyunun bu kampı öğrenmesi ve 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ne kampın kapatılması konusunda baskı yapmasıdır. 

Siyasi otorite Belene Toplama Kampı’nın varlığını inkar etmiştir ve sonrasında kampı 

mütemadiyen boşaltmış ve kamptaki tutukluların bir kısmını Bobov Dol adında yeniden 

açtığı bir toplama kampına, büyük bir kısmını Bulgar köylerine sürgüne, bir kısmını da 

ev-hapsine göndermiştir. Tanık-katılımcılardan birinin adı, Af Örgütü’ne verildiği için 

kamptan evine ve işine geri gönderilmiş, ancak evine ve işine geri gönderilse de yine 

de göz hapsinde tutulmuş olduğunu belirtmiştir. Kamptan çıkarılacak olan tutukluların 
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isimleri bir gün öncesinden kamp binalarındaki koğuş odalarında bulunan 

hoparlörlerden bildirilirmiş.   

 

Tanık-katılımcı Ali Çöl (Ali Halil Çol), 1986’nın Aralık ortasında Belene Toplama 

Kampı’nda son kalan 6 civarındaki kişinin de önce Belene Cezaevine getirildiklerini 

ama sonra onların kamptan ve Ada’dan çıkarılışından sonra kendisinin salınmadığını 

ve iki hafta kadar Belene Cezaevi’nde tek başına tutulduğunu daha sonra sürgüne 

gönderildiğini belirtmiştir. Tanık-katılımcı Ali Çöl (Ali Halil Çol) Belene Ada’sından son 

çıkartılan Belene Toplama Kampı tutuklusudur: 
"Aşağıda [Belene Toplama Kampı’nda] insan kalmadığından beni geri çevirdiler 
[Belene Cezaevi’ne]. Tek kişi benim, bütün gece fare koşturuyordum, kedi bişeyler 
yoktu. … Herkes ben sona kalcam, ben sona kalcam, ben de dedim bir akşam en son 
ben kalcam, ben kapaycam. Herkes gitti bir-iki, bir-iki… Şöyle bir odada yalnızdım. Kış 
günü, soba yok. Kalorifer var ama Cezaevinde adi suçlular kalıyor, onlar işe çıkarılıyor, 
onlar işe çıkarıldıktan sonra kaloriferler çalışmıyor. Orda napcam, 3-4 tane battaniye 
var, onları büküyorum. Aşağı yukarı 12-13 gün yalnız kaldım orda, ordan da sürgüne 
gittim.” 

 

Bulgaristan’daki akrabalarının Türkiye’deki bir akrabasına gönderdikleri bir mektubun 

üstüne yapıştırılan pulun arkasına üstü örtülü bir biçimde kendisinin Belene’de 

olduğunun bildirilmesi sonucunda, Türkiye’deki akrabasının bu örtük mesajı anlayarak 

Af Örgütü’ne adını verdiğini ve sonrasında da nasıl serbest bırakıldığını ve devamında 

yaşadığı süreci tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), şöyle 

dile getirmiştir:  
"Bir gün geldiler Ekim'in 18'inde, kalk dediler beni Birinci Obeğe [Cezaevi] götürdüler 
yapyalnız. Ne için götürdüklerini de anlayamadım. Orda Kırcalı'dan vardı Emniyetten 
gelenler, onların da bilgisi yoktu niçin götürdüler diye. Sonradan öğrendim, bir tane 
Volger geldi araba Sofya'dan, ne görevi vardı bilmiyorum, sivildiler. Dediler ki, sen 
bugünden itibaren serbestsin, yarından itibaren Kırcalı'da Emniyete gidip haber vermen 
lazım bu şeyi. O zaman da şaşırdım ben, çünkü Kırcalı Emniyetindekileri de çağırdılar 
onların da haberi yoktu benim çıkacağımdan. Sonradan öyle tahmin ettim ki kardeşim 
Necattin bazı müracatlarda bulunuyor Türkiye'den, Amnesty International vardı Af 
Örgütü, İngiltere Almanya'yı temsilen. Ordan bir baskı olmuş, çünkü ben Belene'den 
çıktıktan sonra, çıktım, Emniyete uğradım. İşte bir ay sonra da fabrikadan çağırdılar işe 
başla diye. Sürgüne gitmedim, ama orası gözetim altı gibiydi her gün imza attığım için, 
o şef poziyonundan indirmişlerdi yani, ama işe gidip geliyorsun yani, bir de hafta sonu 
geldi mi evden bir yere gitme deniyordu. Ev hapisi gibi bişeydi, gibi değil de ev 
hapisiydi. Özelliklen gelip bizim semtin bir sorumlusu vardı o da şeye gönderiyordu, 
şimdi bir gün çağırdılar fabrikada Emniyetten siviller geliyor, dediler ki yarın gazeteciler 
gelcek, ondan önce de hal hatır soruyorlar. Gazeteciler gelcek senin ismin dediler Batı 
dergilerinde şeylerde geçiyormuş, sen onların önüne çıkıp söyliycen, 'ben çalışıyorum, 
çocuklarım okula gidiyor, ama Belene olayına geldi mi inkar etcen' dediler, yani ben 
üstüme sıcak sular indi yani, şimdi orda bir saniyede düşündüm, dedim şimdi 
düşünüyorum ama o anda da acaba gazeteciler gerçek gazeteci mi, BBC'de 
Türkiye'den mi geliyor, sordum ben gazeteciler nerden geliyor diye, Suriye, Libya 
dedileri, bu Arap şeyleri de Komunist şeylere yakındı, yani satın alıncak gazteciydi 
bunlar. Onların yanında gerçeği de söylesen yalanı yazıp çok zor duruma düşebilirdim. 
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Ben kararımı verdim, en iyisi hiç çıkmayayım onların önüne, ben yalan söyleyemem 
dedim, cevabım buydu yani. Onu, çok kısa zamanda kararı verdim, benim dedim 3 tane 
oğlum var dedim, ben böyle terbiye gördüm, gerçekten de öyle, benim babam en karşı 
çıktığı şey yalandır, yalan, hırsızlık, öyle terbiye gördüm ben, her ailede de böyledir 
küçük yaştan beri ama, benim için o şey çok önemlidi yani. Ama öyle de demek 
zorundayım, şimdi amacım oraya çıkmamak. Ama sonra dediler sen bunu yapmazsan 
biz seni Belene'ye yine göndercez, düşün taşın dediler bu gece. Sonra ertesi gün, onda 
da rahmetli amcam da o da Belene'de yattığı için, ona da aynı şey uygulanıyor ama 
aynı saatte yapıyorlar, aramızda bilgi alışverişi olmasın diye. Kış günü, o gün de eve 
gittim, hanıma dedim bu sefer tedbirli davranayım. Ben genelde uzun don giymem 
gençlik var, ama bu sefer uzun don giydim, Emniyet'e çağırdılar yani. … Gittim, akşam 
da yine onların ajanlarından bir bayan geldi laf arıyor, paylaşamıyorsun ama, ben 
düşüncek bir şey yok dedim, o gazetecilerin önüne çıkamam ben. Ondan sonra zaten, 
tabi psikolojik durumum da bozuk, çünkü benden istedikleri şey çok imkansız bir şey. 
Verin, karar sizin, dedim. Onlar üstüme yüklendiler. İşte biz o kadar bizim Polisimiz bu 
faşist zamandaki gibi değil, biz eğitim görmüş insanlarız diye şeyi çevirdiler. Önceki gün 
tehdit eden kişiler şimdi öyle davranmaya başladılar. Tabi ki ben gaztecilerin önüne 
çıkmadım, rahmetli amcam da çıkmadı. Daha sonra öyle paylaşıyoruz da aynı saate 
gelmişler, o bağlantıyı kurdum yani benim Belene'den salınmamın sebebi Batı'daki şey, 
sonradan da o şeyler var yani bazı dergilerde var, Amnesty'nin şeyinde yazışmalar da 
var. Necattin, o yapmış. Emniyete de gitmiş, nerden öğrenmiş, bizim bir akrabamız, 
mektuplar var ya, mektup pulunun arkasına yazmış, işte 'Süleyman Ağbi, Saadettin 
amca ve Gürsel Tuna Nehrine gezmeye gittiler' diye. Mektubun içinde de demiş Nurgül 
bizim akrabamız burada [Türkiye’de], pulları çok seviyor, yani yavaş kopar diye, benim 
kardeşim tabi anlamış onu, pulun arkasında okumuş onu, Emniyete gitmiş bilgi vermiş 
yani."  

 

4.2.5.1. Belene Toplama Kampı’ndan Sağ Çıkma  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; tutukluların 

Belene Toplama Kampı’ndan sağ çıkmaları Gorbaçov’un gelişiyle başlayan açıklık ve 

yeniden inşa uygulamalarıyla birlikte sosyalist rejimin yumuşamasına bağlı olmuştur. 

Tanık-katılımcıların anlatılarına göre onlar oraya Belene Adası’na öldürülmek üzere 

gönderilmişlerdir, ancak SSCB’de Çernenko’nun ölmesi ve yerine Parti Sekreteri 

olarak Gorbaçov’un gelişiyle rejim yumuşamış ve kamp tutukluları da Belene 

Adası’ndan sağ çıkarılmışlardır.  

 

Çalışma kapsamındaki tanık-katılımcılardan biri olmayan ancak 1985-86 dönemindeki 

Belene Toplama Kampı mağdurlarından biri olan Ömer Osman Erendoruk “Kırcaali’nin 

İl Parti Sekreteri Georgi Tanev idi. İçi alev alev Türk düşmanlığı ile yanan bu 

faşistleşmiş Bulgar komünisti, hiç sıkılmadan ‘Amacımıza ulaşmak için yarım milyon 

Türk’ü yok edebiliriz’ diye konuşmuştu. Bunu Almanya’dan yayın yapan Hür Avrupa 

radyosundan işittim” (bkz. Erendoruk, 2006: 42) diye yazmıştır. 

 

Tanık-katılımcı Muhammet Gölcüklü (Muhammed Bekir Myumyun), sağ çıkmalarının 

nedenini “dünya basınının” öğrenmesi olduğunu söylemiştir:  
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“4 ay bilgi vermediler ailelerimize, nerde olduğumuzu. Haber vermediler çünkü onlar 
bizi öldürme maksadıyla götürdüler. Ama sonra bunu gerçekleştiremediler. 
Gerçekleştiremediler çünkü dünya artık öğrendi. Dünya basını Belene’de kaç kişi 
olduğunu, sayısını öğrendi. Bizi yok etmek için götürdüler oraya. Gerçekleştiremediler, 
çünkü duyulacağını biliyor, bütün dünya basını.” 

 

Tanık-katılımcı Halil Öztürk (Huben Slavçev Çavdarov), tutukluların tamamının yok 

edilmek, öldürülmek için tutuklandığını, Bulgar siyasi otoritesinin o dönemde amacının 

bu olduğunu, ancak dış baskı nedeniyle bu amacını gerçekleştiremediğini belirtmiştir:  
“İşte kooperatifleştirme, Pamaklarda isim değiştirme, Türklere soykırım uygulama, 
bizden önce dedem de geçmiş bu kamplardan. İşte onların zamanında öldürdükleri gibi 
planlamış bunlar önce. Ama daha sonra özellikle Türkiye’nin Birleşmiş Milletler önünde, 
diğer uluslar arası kurum ve kuruluşlarda konuyu devamlı sıcak tutması, tabi ki bunları 
bir ölçüde frenlemiş. Yoksa dış baskı olması, bunların niyeti, buraya topladıklarının 
tamamını öldürmek, tamamını. Hatta bunun mimarını da söyleyeim, General Stoyanov, 
o zamanki İç İşleri Bakanı’ydı, yani ölümü öngören bize o. O ölüm biz buradayken 
[Belene Cezaevindeyken] karar alınmış.” 

 

Kamptan dışarı çıktığında ilk yapmak istediği şeyin ailesini görmek daha sonrasında da 

yarım kalan üniversite eğitimini tamamlamak olduğunu belirten tanık-katılımcı Ahmet 

Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet) da, kampın kapatılması ve kamptan sağ çıkmalarının 

nedenini diğer tanık-katılımcılar gibi sosyalist rejimin yumuşamasıyla açıklamıştır:  
"Bir emirle belki bir gecede hepimiz yok olabilirdik. Nitekim daha önceden yaşanmış 
olaylar var. Belki o kuyuların birinde biz de olabilirdik, bizim kemiklerimiz orda 
çürüyebilirdi. Ama artık o dönemde gizli kalamadığından dolayı, dünya kamuoyunun 
haberi olduğundan dolayı, Bulgaristan'a da artık Avrupa'dan baskılar gelmeye başladı. 
O baskılar neticesinde, biraz da rejimi yumuşatmak zorunda kaldılar, o baskıları 
azaltmak zorunda kaldılar, bunu severek yaptıklarını zannetmiyorum ama yine de bu 
baskıların hafiflemesini biz kendimiz hissettik. Onun için bizi ortadan kaldırmak için 
herhangi bir girişimde bulunamadılar. Ama bununla beraber psikolojik olarak da o 
baskılar yine devam etti. … Bulgaristan'daki bizimle ilgili olan olaylar Demir Perde 
ülkesi olduğundan dolayı, belki ilk aşamada dışarı sızmadı, bilgi akışı yoktu, yabancı 
gazeteciler gelemiyordu. Kaldı ki, Bulgaristan’daki gazetecilerin birçoğu bile bu 
olaylardan haberdar değildi, o bölgeye [Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali bölgesine] 
girişler yasaktı. Bizim zaten beraber olmamızın amacı, toplantılarımızı yapmamızın 
amaçlarından bir tanesi de dünya kamuoyu oluşturmaktı. Tabi ki içeri girdikten sonra 
ordaki yaşantıları daha sonra birilerine aktarmayı muhakkak düşündüm ama ilk yapmak 
istediğim şey tabi ki ailemin yanına gitmekti, daha sonra da yarım kalan üniversite 
eğitimimi tamamlamaktı." 

 

Kamp tutukluları, tutuklandıklarında üstlerinde bulunan değerli eşyalar polis tarafından 

alınmış, ancak tutuklular kamptan serbest bırakıldıktan sonra polisten bu değerli 

eşyalarını geri alamamışlar. Bunun üzerine mahkemeye başvurmuşlar. Eşyaları 

gaspeden polis de ‘aldık, ama neden, çünkü sizi öldürmek için götürdüler oraya’ diye 

cevap vermiş olduğunu tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu (Mustafa Nuri Huseyin) 

aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  
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"Bulgar gene onlar bazı şeyleri gene üzerine gitmişler sonra, nasıl anladık konkret 
[somut] olarak, şimdi Poliz Karakollarında oluyor bu genelde; mesela te [işte] benim 
altın yüzüğüm var mı [parmağındaki yüzüğü gösteriyor], var, Seyko saat mı [kolundaki 
saati gösteriyor], Seyko, bunlar değerli eşya gidiyor, tek tek ceplerinde ne varsa her 
şeyi çıkarttırıyorlar sana, polise gittiğinde. Tutanak düzenleniyor, bu çıktı bu çıktı, 
bunlar çıktı, bu çıktı çakı çakmak vesaire neyse, şimdi ilk gidenlere, dedike bizler 123 
kişi [Ocak ayındaki tutuklu sayısı] Belene'ye gelenler Polis kayıtlarında değerli 
eşyalarını, böyle yüzük, altın yüzük, değerli saat, bunları poliste yazmamışlar 
tutanaklara, kendilerine almışlar, kendine alıyor. Ve soruşturma açılıyor bazılarına 
karşı, bazı Polislere, bizim arkadaşlar da kimin değerli eşyası alındıysa şikayette 
bulunuyorlar ve onları duruşma nerede görülcekse Kırcali'de mi, Haskovo'da mı nereye, 
hem o Polisi getiriyorlar, hem bizdeki Belene'deki arkadaşı alıp, yolda işte onun bir çeşit 
etapları var, bir yükümlünün nasıl gidiyor, aynı o şekilde Polisin, Poliste de var dimi 
tutuklamak için bir-iki gece bodrumda bölümleri. Ordan tesadüfen Polisle bizim eşyası 
alınan bir şeyde, bir bölümde rast geliyorlar. Orda Polis itiraf etmiş arkadaşlara, biz 
yanlış yaptık aldık, ama neden, çünkü sizi öldürmek için götürdüler oraya demiş, 
öldüreceklerdi, hakkaten niyetleri varmış da. Bu türlü şeylerle öğrendik biz dimi gerçek 
olduğunu."  

 

4.3. BELENE ADASI’NDAN ÇIKARILDIKTAN SONRA TUTUKLULARIN 
GÖNDERİLDİĞİ YERLER 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; tutuklular 

Belene Adası’ndan çıkarıldıktan sonra bazıları yeniden açılan Bobov Dol Toplama 

Kampı’na, birçoğu sürgüne, bazıları ev-hapsine, bazıları da evlerine gönderilmiştir; 

Mayıs-Haziran 1989’da da her biri sınır-dışına sürülmüştür (bkz. Çizim 5).  
 

4.3.1. BOBOV DOL TOPLAMA KAMPI 

Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı’nın kapatılması sürecinde kamptan çıkartılan tutuklulardan yaklaşık 80 tutuklu; 

kuzey Bulgaristan’da Bobov Dol Cezaevi’nin yanında bulunan ve bu dönemde, başka 

bir deyişle Belene Toplama Kampı’nı boşaltılıp tutukluların nakledildiği dönemde 

yeniden açılan Bobov Dol Toplama Kampı’na gönderilmiştir.  

 

Bobov Dol Toplama Kampı’na gönderilen tanık-katılımcılardan bazıları; Bobov Dol 

Toplama Kampı’na 75 tutuklunun gönderildiğini söylerken, bazı tanık-katılımcılar da bu 

sayının tam olarak 86 olduğunu söylemişlerdir. Bazı tanık-katılımcılar Bobov Dol 

Toplama Kampı’nın koşullarının (özellikle yemek vs.) Belene Toplama Kampı’na göre 

daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Belene Toplama Kampı’ndan çıkartıldıktan sonra 

Bobov Dol Toplama Kampı’na gönderilen tanık-katılımcılar, Bobov Dol Toplama 

Kampı’nda iki kez açlık grevi yaptıklarını söylemişlerdir.    
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Belene Toplama Kampı boşaltılırken Bobov Dol Toplama Kampı’na gönderilen 

tutuklulardan birisi olan tanık-katılımcı Ahmet Kitapçı (Ahmet Mehmed Numan), 7 ay 

Bobov Dol Toplama Kampı’nda tutulduğunu söylemiştir:  
“1986’nın Nisan ayında 75 arkadaş Bobov Dol Toplama Kampı’na gönderildik. Bunların 
içinde ben de vardım. 11 ay Belene Kampı’nda kaldıktan sonra, 7 ay da Bobov Dol’da 
kaldık. Ondan sonra aynı kasabada beni sürgüne bıraktılar, 22 ay da sürgün kaldım.” 
 

4.3.2. SÜRGÜN 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene 

Adası’ndan çıkarıldıktan sonra tutukluların çoğu; kuzey Bulgaristan’daki Bulgar 

köylerine sürgüne gönderilmişler. Bazıları da önce Bobov Dol Toplama Kampı’na ve bu 

kamptan da çıkarıldıktan sonra sürgüne gönderilmiştir. Bir kısım tutuklu da evlerine 

gönderilmiş ve göz hapsinde ya da ev-hapsinde tutulmuşlardır. 

 

Sürgün gönderildiği Bulgar köyünde birçok arkadaş edindiğini ve köylülerin kendisine 

“Türk Elçisi” adını koyduğunu, ayrıca Bulgar tarih ve ders kitaplarında Türklere yönelik 

yaratılan “Türkler barbardır, vahşidir, elinde sadece kılıçlar vardır” imajının doğru 

olmadığını göstermek için bir çabada bulunarak köye bir çeşme yaptığını ve hala 

Bulgaristan’a bugün de gittiğinde zaman buldukça sürgün döneminde yaptığı bu 

çeşmenin bakımını yaptığını belirten tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu (Mustafa Nuri 

Huseyin), sürgün edildiği köyde yaşadıklarını aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  
“Yine kalaşnikler orda, işte hep bildiğimiz manzaralar. Her zamanki gibi, gidiyoruz, 
nereye gittiğimiz belli değil. O zamanta bazı arkadaşlar salcaklar bizi dediler, serbest 
bırakcaklar. O taa asıl şimdi başlıycak iş, ama önemli olan Adadan çıkıyorsun artık, bu 
cezanın çok daha hafif bir şeyi, bizi Mihaylovgrad ildir, şimdi Montana olmuş adı, 8-9 
arkadaşı, o ilin köylerine sürgüne gönderdiler bizi. Bir köye Hüseyn diye bir arkadaş, 
ondan sonra başka bir köye Sabri, Yusuf bilmem kim, dağıttılar. Gece 12 oldu, en son 
ben kaldım cipte, bir tek ben kaldım. Dedim nedir bu böyle, hemen düşünceye 
basıyorsun, bunlar beni öldürcek mi dedim, bir şey mi yapcaklar dedim. Şahidin de yok. 
Birlikteyken hepimiz cipteyken şahit var. Ama şimdi ben tek kaldım. Onlar işte Polis var, 
şoför var vesaire, onlar zaten şoförler de Polise. Bir köye indirdiler gece 12'de. 
Belediyede, 8-9 tane köyün, Belediyenin Belediye Başkanı, yardımcıları, bilmem polisi, 
8-10 tane memur bekliyorlar beni sanki padişah geliyor köye, işte orda indirdiler, 
Belediyenin toplantı salonunda, bir şeyler anlattılar orda, şunu yapmıycaksın, Türkçe 
konuşmayacaksın, insanlara yakın durmayacaksın, bilmem ne, dedim, Türkçe dedim, 
biz inatız ki, Türkçe dedim ben, burda Türk var mı dedim ben, köyde var mı bilmiyorum 
ben. Masus diyorum ben ona, varsa dedim niye konuşmayayım, Türk dedim varsa 
dedim niye konuşmayayım. Yok dediler, ama orda maden ocağı çalışan varmış, zaman 
geçtiğinde, gene de onlarla gizli gizli görüşüyorduk, kan çekiyor, Türklük kanı. Tordan 
[oradan] eski bir eve götürdüler. 76 yaşında bir ninecik vardı orda, oğlu pilotmuş 
zamanında, uçak kazasında ölmüş, uçağı düşmüş, hep onu bekliyordu oncaz da, fala 
bakıyordu, işte teselli. Onlan ikimiz, odacığı vardı, ben de, yıkıldı mı yıkılmadı mı hep, 
torda geçti, inşaatta Belediyenin inşaatlarında çalıştık. Anaokul yapılıyordu yeni, orda 
inşaatta çalıştık, bir ara benzinlik yapılıyordu, benzinlikte çalıştım. Ovaya çıkardılar bir 
kaç gün, yeni geldiğimde. Orda zaman geçti, aylar geçti. İşte orda midem patladı, 4-5 
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ay raporlu kaldım, on iki parmak. Halk orda beni çok sevdi, ben Bulgar halkını 
suçlamıyorum, Bulgar siyasetçilerini, Komünist Rejimi suçluyorum, Türklere karşı 
takındıkları o acımasızca tavırları, Asimile, Soykırım daha doğrusu siyaset, hiç bir 
Bulgar bak orda onların çok dini bayramları var, davetiye almadan hiç bir şey kalmadı. 
Gençler evime gelirler, hatta duyuyordum kenardan, 'nereye gidiyorsunuz', işte 'Türk 
Elçisine Türk kahvesi içmeye gidiyoruz', Türk Elçisi koydular beni orda, bana gelirler 
giderler, kahve içeriz. Ben de tenisi severdim, tenis menis oynardık, kafeterya vardı, 
oraya gidiyorduk, restorana gitmiyordum, ille biri sana laf atcak orda Türklük Bulgarlık 
dedi mi o zaman benim sigortalar atıyor artık, içki miçki içmedim orda. ... Bulgar tarih 
kitaplarının yazdığının tersini yani belgelemek için kendi olanaklarımla bir Çeşme 
yaptım oraya, Bulgarlar Türkleri, yani tarih kitapları çok kötü yazıyorlar, her zaman 
Türkün elinde kılıç var, kılıç ellerinde, acımasız, canavar gibi gösteriyorlar kitaplar. Ben 
de tam tersini ispatlamak için Türklerin ne kadar merhametli, ne kadar iyi bir insan, ne 
kadar hayırsever olduklarını ıspatlamak için çeşme yaptım oraya. Aslında orada vardı, 
pınar deriz biz, mınar da denir, ama köyde içme suyu çok az, haftada iki gün geliyordu. 
Halk bütün içme suyunu ordan alıyordu, o açık, kazlar tavuklar hepsi ordan su içiyorlar, 
hayvanlar, yani ben tam, raporluduma mide ameliyatından sonra, baya bir düzeldim. 
Yavaş yavaş orda başladım güzel bir çeşme, fayans yaptım her tarafını sıvadım, 
üzerine bir dondurma bir at aldım satın, maket gibi bir at, onu çimentoyla 
sağlamlaştırdım, diktim oraya, o çeşme açıka, kapak yaptım kalın saçtan, otomatik 
olarak çocuklar açsa da kendisi yavaş yavaş kapanıyor, toz muz girmesin, ördekler 
hayvanlar girmesin, yalak var ya orda içsinler. Kapaklarına iki tane de güvercin çizdim, 
barışı simgeleyen, işte o zaman halk doğrudan beni kucağında taşımak gibi bir şeydi 
artık anlıyor musun o kadar sevdiler beni, hatta toplanmışlar bir gün, bir sürü genç, kız, 
erkek, yaşlı var, çeşmeyi ziyarete gidiyorlar. Çok iyi yapmışsın be hoca diyorlar. Ben 
Bulgar adımı söyletmezdim onlara, ya Mustafa diyceksiniz bana, ya da Hoca Hoca, 
burda naap diyorlar, Daskal diyorlar Bulgarca, gavur adını asla. Ama adını 
yazmamışsın dediler çeşmeye, dedim iyi düşünmüşsünüz ben de düşündüm ama 
Türkçe adımı yazarsam yarın kırcaklar dedim, Polis gelcek kırdırcak. Bulgar adını zaten 
yazmam biliyorsunuz dedim. O zaman biz de Türk Çeşmesi koycaz adını dediler, şimdi 
hep Türk Çeşmesi duruyor, gittiğimde bakıyorum, her gittiğimde yine biraz elimden 
gelen bir şey yapabilirim, bir tamir. Adını Türk Çeşmesi koydular, te orda da halkla çok 
yaklaştık, halkı Rejime karşı kışkırtıyor diye, hakkatten çok yaklaştım, bir gün gene 
dayandı iki cip, durdum, geldiler, topla eşyalarını hemen, dedim ne, topla topla, iyi 
dedim, hani Belene'ye alırken almışlardı ya evden 5-6 tane kitap Belene'ye onları da 
getirdiler. Belene'nin siyasi Polisi vardı, rahmetli oldu sonra, ben de çıkarken inadına 
istedim, her eşyayı veriyorlar ya artık ne varsa, ya dedim benim 5-6 kitabım vardı onlar 
nerede dedim ben, inadına, kim ne derdir o zaman, ne bu cesaret derdir. Aaa bakalım, 
dolaplara bakıyor orda, burda burda dedi çıkardı, öbür türlü hiç vermiycek istemesem, 
aldım onu köye getirdim, masanın üstünde, şimdi Polis gene geldi ya, halkı da 
kışkırtıyor Rejime karşı bu diye, toplanalım, kitapları da aldılar, ben topladım ne varsa 
orda, ben dedim taşıyamam, işte rapor dedim. Ben Ameliyat oldum. Bana 1 kilodan 
fazla kaldıramazsın dedi, siz taşıyın dedim ben. Polislere taşıttım omuzlarınlan cipe 
kadar, ordan yine aynı ilin Boyçinovtsi diye bir kasaba var, oraya sürgüne. O 
Boyçinovtsi dediğim kasabada da konserve kombinesi var. Orda işim ağırdı, yük 
indirttiriyorlar trenden kasalar yükle indir, et kestirdim belim artık 40-50 gün hastanede 
yattım, ameliyat oldum, orda da 8 ay kaldım, 7-8 ay, toplam 19 ay Belene Toplama 
Kampı, 29 ay sürgün, toplam 4 sene dolusu doluya, yani bunu güne çevirirsek 1453 
güne tekabül ediyor. Ne evimi gördüm, ne köyümü, bazı arkadaşları, daha 
Belene'deyken bile bazılarını kamptayken izine saldılar, evlerine, 3 gün 5 gün, benim 
oğlum, rahmetli oğlum evlendi düğününe salmadılar, annem ölüm yastığında 
salmadılar, kızım evlendi, kızımın düğününde de salmadılar, onu da göremedim. Yani 
bu çekilenler unutacak gibi değil de insan ne de olsa çekilenlerle hayat bitmiyor 
biliyorsun, yaşamak zorundasın.”  
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Sürgün edildiği Bulgar köyünde köylülere kendisiyle ilgili anlatılan çok yanlış ve 

korkunç şeyler nedeniyle ilk başta köylülerin kendisine çok kötü baktığını ve uzak 

durduğunu ancak zamanla bu söylentilerin doğru olmadığını anladıklarını tanık-

katılımcı Mehmet Zafer (Mehmet İbrahim Ahmet), şöyle ifade etmiştir:   
“Dondukovo köyü, Bulgarların yoğun olduğu Mihaylovgrad’ın yakınlarında ufak bir köy, 
hepsi Bulgar, … orda sürgün olduğum dönemde belli tarım işlerinde çalıştırılmak 
zorunda kaldık, orda köyde kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılamak zorunda 
olduğumuzdan çalıştırılmak ve çalışmak zorunda kaldık, belirli bir şey almazdık, 
aldığımız ücret de kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar, ailemiz belirli bir dönem 
gelebilirdi yanımıza, gelseler de onların bilgisi dahilinde misafirimizi kabul ederdik, 
onların bilgisi dışında isteyen rastgele yanımıza gelip kalamazdı. Orasının yerel 
yönetim, muhtarlığın veya Parti Sekreterinin belirlediği eski bırakılmış evler, oralara 
yerleştirildik. Benim orda en son sürgünden çıkan kişilerden birilerinden olduğum 
kanaatındayım çünkü tüm bölge boşalmıştı, köylerde yakın Bulgar köylerinde sürgün 
benim gibi kişiler vardı, haberleşme imkanımız olurdu böyle birbirimize. O da izinsiz 
haberleşme böyle birbirimizle o köyde bu köyde sürgünde olduğunu. … İlk başta 
köydeki Bulgarlarla çok zor iletişim kurduk, çünkü kötü insanlarmışık gibi bildirilmişik, 
milliyetçi veya Bulgar düşmanı veya Bulgaristan’ı parçalamaya çalışan bir örgüt diye, 
böyle bir insanlar olduğumuzu yerel halka Bulgarlara öyle bildirmişler, ama belli bir 
zaman geçince bizim ne kadar aydın, ne kadar iyi niyetli insanlar olduğumuzu 
görmüşler ve ondan sonra birbirimizi iyi tanımaya başladık ve iletişim kurabildik, … 2 yıl 
orda kaldım.”  

 

4.3.3. EV-HAPSİ 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı kapatıldıktan sonra kamp tutukluları, çoğunlukla ya Bobov Dol Toplama 

Kampı’na ya da sürgüne gönderilmişlerdir. Bazıları da kamplardan ve sürgünlerden 

sonra eve gönderilmiş ancak bu defa da ev-hapsinde tutulmuştur.  

 

Ev-hapsinde açlık grevi yaptığını söyleyen tanık-katılımcı Mustafa Sakin (Miroslav 

Yankov Stoyanov), kamptan ve sürgünden eve salındıktan sonra Bulgaristan’dan sınır-

dışı edilene kadar ev-hapsinde tutulduğunu söylemiştir. Kamptan ve sürgünden sonra 

eve salınan tanık-katılımcı komşularının kendisine karşı zorunlu olarak mesafeli 

durduğunu ve evine gelemediğini ifade etmiştir:  
“Gelemiyorlardı. Burada sağ onlar, onlara sorabilirsin. Emniyet bastırıyor, onun yanına 
gitmiyceniz, onunla konuşmıycanız, adamlar evin önünden geçerdi, adamlar yolu 
değiştirdil, karşıdan geçiyoru. Ama buraya [Türkiye’ye] geldinen söylüyorlar, ‘biz senin 
yanına gelcektik ama getirtmedi Emniyet’, komşunun yanın akim gelmek istemez, kim 
konuşmayı istemez. … Açlık grevinde muayene oluyordu. Söz veriyorsun açlık grevine 
giriyorsun, Belgrada sınır-dışı edildim, Belgrad’a varana kadar ağzıma bişey 
koymadım. Ev-hapsinde açlık grevindeyken sınır-dışı edildim ben.” 

 

Sürgünden sonra evine gönderilen ancak bu defa da ev-hapsinde tutulan tanık-

katılımcı Mehmet Zafer (Mehmet İbrahim Ahmet), yaşadıklarını şöyle anlatmıştır:  
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“Orasının bölge Emniyet görevlisi gidebilirsin artık dedi, Bakanlıktan dedi senin şeyin 
var dedi ama gitçeksin geldiğin yere teslim olcaksın dedi, geldim diye vardığın yere 
bildirceksin. Koşukavak’a geri geldiğimde ben Emniyete bildirdim, fakat dediler ailenden 
dışarı bizden habersiz çıkmayacaksın dediler. Gözetim altında olduğumu söylediler. 
Evliydim, ailemlen beraber Kırcali’de oturuyorduk ve bu oturduğum esnada evimden 
dışarı çıkmama izin verilmedi. Bu Türkiye’ye sınır dışı edilmeme kadar sürdü. 24 saat 
gözetim altındasın dediler. Ev-hapsi göz hapisliğidir ve o dönemde Mastanlı’da olaylar 
başladı, Cebel’de olaylar başladı ve ondan sonra bize benim sürgün geldiğimden 
sonra, bana orda dışarılarda gezme imkanı hiç verilmedi. … İki, iki buçuk ay bir Ev 
Hapsinde gözetim altında kaldım, oradan da zaten Emniyete en son ailecek çağırıldım, 
sınır-dışı edildim Türkiye’ye, Emniyette her şeyim hazırmış, Pasport dekontları bir 
miktar para ödettiler bankaya ve Pasportları kendileri getirdiler, hazırmış zaten 
Pasportlar. … Ev hapsindeyken misafir geliyordu, gelse de rahat bir şey olmazdı, 
biliyorlardı ev hapsinde olduğumu, gelenler de ona göre tedirginlik veya suçlu takip 
edilmiş hissine kapılıp kısa bir şeyde herkes gitme şeyine vardı. Çünkü herkes 
korkuyordu, herkes korku içinde.” 

 

4.4. BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ’NDE BELENE TOPLAMA 
KAMPI’NDAN SONRAKİ TOPLUMSAL İLİŞKİLERİNDE TUTUKLULUĞUN 
ETKİSİ  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı’ndan çıkarılıp Bobov Dol Toplama Kampı’na, sürgünlere, ev-hapislerine ya da 

evlerine gönderilenler kamp tutukluluğun etkisini toplumsal ilişki ve etkileşimlerinde 

yaşamışlardır. Bazı tanık-katılımcılar kamptan sonra evlerine döndüklerinde 

yaşadıklarının kampta yaşadıklarından bile daha eziyet edici olduğunu belirtmişlerdir. 

Kamp tutukluluğu nedeniyle kamp mağdurlarına, daha önceki komşuları çoğunlukla 

çekingen davranmış ve bazen da görmezden gelmişlerdir. Ancak bazı kamp 

tutuklularının da fazlasıyla ilgili davranan yakınları da olmuştur.  

 

Eve salındıktan sonra yine kamptan tanıdığı bir arkadaşının düğününe gitmesine izin 

verilmediğini tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), aşağıdaki 

gibi dile getirmiştir:  
"Belene'den geldikten sonra, bir gün düğün oldu. Bizim bir yine Belene arkadaşımın 
Tırgovişte, kuzey Bulgaristan'dan, İskren köyünde. Ama Emniyetten anlamışlar bizim 
oraya gideceğimizi. Tek tek Belene arkadaşını gezmişler siz bu hafta bir yere 
kıpırdamayın yani, biz bunu duyduktan sonra hanımlan başka bir aileye gittik orda 
kaldık, sonra trenle yolculuk yaptık şeye, o Tırgovişte köyüne yaklaştık, köyün 
arkasından bir yerden geçelim tarlalardan. Bir tane büyük otobüs gibi araba, yani şey 
duruyor orda yolda, yani köy sarılmış girişte. Biz de düğüne gittiğimiz için, kravatlı 
düğün elbiseleriyle gidiyoruz yani, o tarla yolundan köye doğru yaklaşıyoruz. Sonra 
kimliğimizi sordular, baktılar ismim yazıyor orda tehlikelide. Bizi geri çevirdiler o zaman, 
sebebi dedim, köyde dediler tifo var, dediler. Hanım da başladı gülmeye, gülümsedi 
böyle, dedi tifo, Avrupa'da tifo biteli yıllar geçti, on yıllarca geçti daha hangi çağı 
yaşıyoruz dedi. Tabi bunlar yalan uyduruyor ama yalan söylerken de bir gerçekçi 
olmadığı için böyle gülünç bir hale düştüler."  
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Tanık-katılımcı Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet), eve döndükten sonra 

kendisine çoğu tanıdığının mesafeli davrandığını ancak yardımcı olan bazı 

arkadaşlarının da olduğundan bahsetmiştir:  
"Eve döndüğümde 88'in Ekim'in 10'unda 1-2 gün sonra; biz Koşukavak kasabasının 
kenarında yaşıyoruz kenar mahallesinde, kasabanın merkezine doğru ineyim dedim ve 
inanır mısınız, ben de zannettim ki eş-dost en azından geçmiş olsun hoş geldin 
diycekler, hiç olmazsa insan bir hoş geldin der, kasabanın içinde hiç bir tanıdık, 
arkadaşlardan olsun veya daha başka yakından uzaktan tanıdığım hiç kimse gelip de 
yanıma sen dört yıldır yoktun, nerededin, neler gördün diye selam dahi vermediler. Ben 
zannettim ki bu sadece bana has bir olay, meğerse öyle değilmiş, bu insanlar bizim 
insanımız bunu yalnız bana değil, bütün arkadaşlara daha önce dönen arkadaşlara 
yapmışlar bunu. Neyse bunu sordum ben sonra yakın bildiğim bir dosta, ne oluyor 
böyle, n'oldu size diye, işte sizinle konuşursak gizli polisler bizi sizin yanınızda görür, 
ondan sonra bize damga vurulur, işte biz de sizin yüzünüzden daha sonra fişleniriz ve 
şöyle olur, böyle olur. Diyorlar te [işte] ailelerimiz var, te [işte] çocuklarımız var. Dedim 
bizde de var ailelerimiz, bizim aileler aile değil miydi, bizim çocuklarımız çocuk değil de 
karga yavrusu mu. Böyle sıkıntılar da yaşadık, tabi yardım eden arkadaşlar da oldu, 
çocukluk yıllarımdan bir arkadaş Mustafa, gördü ki ben işsizim, yani eşim ne kadar şey 
olabilecek ki buna destek ne varsa o, o ise kuzey Bulgaristan'da bir yerde işçi 
çalıştırıyordu bir işçi grubu, dedi ki bana sen gel benim yanıma yanımda çalış, polisler 
dedim sana bir şey demesinler. Derlerse desinler dedi, Mustafa arkadaşım, Mustafa 
Ferat adı, hiç gözü kırpmadan aldı beni ve ağbimi yanına işe aldı ve Türkiye’ye gelene 
kadar 89'un Mayıs'ın sonuna kadar onun yanında çalıştık ve ondan Allah razı olsun bizi 
gözle görülür bir şekilde ve kesin kararlı bir şekilde bizi destekledi ve bırakmadı bizi, ele 
güne mahçup etmedi bizi."  
 

Kamptan sonra eve gönderildiğinde yaşadığı günlerinin kendisi için daha zor geçtiğini 

tanık-katılımcı Merdinç Türker (Merdinç Mehmedali Yuzeir), aşağıdaki ifadelerle dile 

getirmiştir:  
“Ama eve dönünce günler daha zordu benim için. Beni markete yerleştireceklerdi. Göz 
önünde olayım diye. Kabul etmedim marketi, bunun yerine bir ayda 15 gün işe gidip, 
12’şer saat çalıştım inşaatta. … Eve dönünce Sigurnost [Bulgar İstihbarat Örgütü] 
Veli’ye [Kırcalı-Almalı köyünden muhtar] telefon eder ‘yarın çamın dibine gelsin’. Eve 
geldim 15 günlük işin ertesi günü çağırıyorlar beni, ‘konuşmuşsun, insanları 
kışkırtıyormuşsun’ diye, ‘bu defa gönderirsem kemiklerini dahi bulamayacaklar’ dendi. 
… Belene’den döndükten sonra insanlar geçmiş olsuna 2 hane geldi. Çünkü 
fişleneceklerini düşünüyorlardı, anıları sormaya bile korkuyorlardı.”  
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5. BÖLÜM 
BELENE TOPLAMA KAMPI ve TANIKLIĞININ (1985-86) 

GÜNÜMÜZDE NESNELEŞTİRİLME DURUMU* 
 

5.1. KAMP MAĞDURLARININ BULGARİSTAN’DAN SINIR-DIŞINA 
SÜRÜLME SÜRECİ 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı tutukluları Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1989’un Mayıs-Haziran aylarında 

çoğunlukla Avrupa ülkelerine sınır-dışı edilmişlerdir. Avrupa ülkelerine sınır-dışı edilen 

kamp mağdurlarından çoğu, sürüldükleri Avrupa ülkelerindeki Türkiye Elçiliklerine 

başvurarak Türkiye’ye gelmeyi talep etmişlerdir.  

 

1989’da açlık grevlerine başladıklarını, sonrasında sınır-dışı edildiğini ve Türkiye’ye 

gelişini tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), şöyle dile 

getirmiştir:  
"1989'a geldiğimizde de, o açlık grevlerini yapmak için kanunları çok iyi bilmek 
durumundadık. İlk önce BBC'yi arayıp gün belirleniyordu. Dilekçe yatırılıyordu fabrikada 
çalışanlar izin alabilmek için, yani fabrikadan bir de Belediyeye izin yatıralım yani ben 
bu günler, ama hiç garantileri yok yani. BBC öğrensin ki, radyoylan söylüyordu falanca 
falanca kişi bugün açlık grevine başlıyor, ama o günlerde çalışmadığı için karanfille 
geziyodu yani, çünkü aniden kontroller yoklamalar oluyor, en çok şeker koyabiliyorsun, 
su içiliyor yalnız açlık grevinde, yemek eğer kan tahlilleri yapılıyor, eğer tesbit edildiği 
zaman da cezalar çok büyük yani. Bu şey günü geldi, burdan bazı aileler ilk aileler 
Avusturya'ya gittiler ya, bana da İsveç çıktı demek istediler de, ben reddettim şeyde, 
ben dedim annemi, babamı, kız kardeşim olmadan gidemem. 24 saat verdiler, 24 
saatin içinde çıkman lazım yani, anneme babama da verdiler Pasport 1 günde hemen, 
Filibe'ye gittim trende bilet vermediler, kaldık yani, bavullar elimizde, neyse Kapıkule'ye 
kadar bir taksi tuttuk, karayollarından gittik böyle kaçak gibi bir şey. Ordan da 23 
Haziran 1989'da işte bastık, ama tehdit ettiler, dediler 24 saatte çıkmazsan kötü olur 
dediler senin için, yoksa hanım da çok endişelendi, çocuklar hanım sinirleri bozuldu, 
çünkü tehditler her an her şey olabilir yani."  

 

Sürgünde tutulduğu köyden evine gönderilmeksizin sınır-dışına sürülen tanık-katılımcı 

Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), sınır-dışına sürülme ve Türkiye’ye geliş sürecini 

aşağıdaki ifadelerle dile getirmiştir:  
“Sürgün gönderdikleri köyde… ve böylelikle işte gele gele gele geldi 23 Mayıs 1989, 
şimdi bu 23 Mayıs 1989'a gelmezden önce Bulgaristan'da Türk Azınlığı o ilk anda 
yaşamış olduğu o korkudan, o sarsıntıdan zamanla sıyrılmaya başladı. Çünkü rejim, 

                                                 
* Bu bölüm, bu çalışma kapsamında sözlü tarih yöntemiyle görüşülen 20 tanık-katılımcının sözlü tarih 
anlatılarından elde edilen verilerle oluşturulmuştur. Ancak yazılı literatüre sf. 165-66’da altı atıf 
yapılmıştır; söz konusu atıflar: Belene Toplama Kampı mağdurlarından Türker (2003; 2004a; 2004b) ve 
Erendoruk’un (1989; 2002; 2006) kampla ilgili anılardan bahsettikleri çalışmalara yapılmıştır. 
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Polis duruma hakim olamaz duruma geldi herhalde. Yani ben oradan Türk bölgesinden 
tecrit edildim, fakat ben bu kanaate varıyorum, yani Türkler her şeye rağmen, zamanla 
tekrar örf ve adetlerine dönmeye başlıyorlar. En önemlisi aralarında Türkçe konuşmaya 
başlıyorlar, yani para cezası, yüksek miktarda para cezalarının uygulanmasına rağmen 
direniyorlar, Türkçe konuşuyorlar, zamanla bunların moral gücü yükseliyor, ve bu 
şekilde örgütlenmeler başlıyor ve Mayıs Olayları patlak veriyor. Şimdi bu Mayıs 
Olaylarından önce işte örgütlenmeler dedim, benim olduğum bölgede de arkadaşlar, 
sağ olsunlar, işte Sabri İskender, Mustafa Ömer, Ali Ormanlı'nın önderliğinde 
Demokratik Liga kuruldu, akın akın Türkler buraya üye olmaya başladı. İşte bunların 
sonucu olarak ilk önce bizim tutuklu olduğumuz bölgelerden bizi sınır dışına atmaya 
başladılar. 24 Mayıs Bulgaristan’ın kültür bayramıdır, resmi tatil günüdür. Ben de eşime 
o gün çalışmayacaksın, işte bir gün önceden gel, ayda bir defa ziyaretime geliyordu 
eşim, öyle anlaşmıştık. İşte 23'ünde geldi sabah, 23'ünde değil, 22'sinde sabah 
erkenden saat 6'da trenle geliyordu, oturduk kahvaltı ettik. Ben eşime dedim ki beni 
bugün Emniyet Müdürlüğüne çağırdılar, akşamdan gel Muhtar bana gelmiş bunu haber 
vermişti, dedim sen burada işte benim çamaşırlarımı yap, temizliğimi yap, sil-süpür her 
tarafı ben gidip Emniyette beni niçin çağırdıklarını öğreneyim, o da dedi ki ben burada 
yalnız kalamam, seninle ben de gelecem. Biz ordan Polise bindik gittik, Emniyet 
Müdürlüğüne, ben eşimi Emniyet Müdürlüğünün karşısında küçük bir park vardı oraya 
oturttum. Ben içeri girdim, işte beni buraya çağırmışsınız bugün dedim, geç şuraya 
köşeye birisi gelecek seninle görüşecek dediler. Dikil dikil saat 11 oldu, bu arada ben 
bir gözüm eşimde dışarıda, bu arada baktım benim dayım gelmiş, yani benim sürgün 
olduğum köye gelmiş bulamamış, Muhtardan benim Emniyet Müdürlüğüne gittiğimi 
öğrenmiş, oraya gelmiş, eşimle de buluşmuş, ben rahatladım, yani onun yanında insan 
var artık, onu gördüm pencereden, arabasıyla da gelmiş beni ziyarete. 11'de beni içeri 
aldılar, sadece bir-iki cümle söyledi, 'sana daha fazla bizim bu bölgemizde yer yok, 
buradan çıkıyorsun, Dolna Kremena köyüne, sürgün olduğum köye, palını pırtını 
toplayıp kendi köyüne gidiyorsun'. Ordan çıktım ben, işte eşimin ve dayımın yanına 
vardıktan sonra bu haberi verdim. Her ikisi de çok sevindiler, ve biz oradan hazır araba 
var, eşyamızı da koyup kendi köyümüze döneceğimiz düşüncesiyle benim sürgün 
olduğum köye gittik, şimdi köyün içine vardıktan sonra ben bunlara dedim ki hepimiz 
açız, ben ineyim şurdan fırından sıcak ekmek alayım, siz de gidin sofrayı kurun bir 
yemek yiyelim. Fakat ben arabadan iner inmez köyün Muhtarı başladı bağırmaya, hoca 
hoca hoca, onlar daskal daskal derler, ya her on dakikada seni arıyorlar telefonda, 
yukarı postaneye koş dedi. Gittim postaneye, ikinci katındaydı muhtarlık binasının, işte 
on dakka geçmedi, telefon çaldı, benim damadım arıyor, damat bana aynı şunları 
söyledi, baba dedi, beni bu sabah Emniyet Müdürlüğüne çağırdılar, kayınpederinle 
irtibata geç, sakın buraya dönme niyetine girmesin, ne pahasına olursa olsun onu 
buraya sokmayacaz. Şimdi bunlar sürgün olduğum yerden beni kovuyor, benim 
doğduğum köydeki o bölgeye kabul etmiyorlar, sakın buraya girmesin diyorlar, ben işte 
vardım, eşim başlamış eşyaları toplamaya, battaniyedir her ne varsa, ben şimdi birden 
bu haberi vermekten sakınıyorum, yani her çeşit hal gelebilir, kalp krizi geçirebilir, bir 
böyle haber, ikinci bu haber. İşte eşime ben bu köye doyamadım, birazcık daha kalalım 
burada falan filan diyorum bu arada, en sonda oturduk yemek yirken ben anlattım. 
Bakın dedim sakin olun, bana böyle böyle dendi, bizi köye kabul etmiyorlar, biz bu 
geceyi burda geçirmek zorundayız, yarın ne olacağı Allah kerim artık. O geceyi biz orda 
geçirdik, yattık, sabah kalktık kahvaltı yaparken benim o kaldığım eski yıkılmaya yüz 
tutmuş, ahşap evi, her tarafını bir baktım Polisler sarmış, birçoklarında da köpek var, ilk 
önce bunu eşim fark etmiş, dışarıda ne oluyor dedi, ben çıktım hemen, fırladım dışarı, 
bir sivil çıktı, iki tane Pasport uzattı bize, bana, dedi ki hemen yarım saat içinde hazır 
olun size bu ülkede daha fazla yer yok. Sizi Sofya tren istasyonuna götürcem, yani ben 
diğer arkadaşlar gibi serbest kalıp hiç bir zaman doğduğum köye, ailemin yanına, çoluk 
çocuğumun yanına dönemedim. Şimdi polislerin bu kadar orasını ablukaya almalarının 
nedeni ise benim köyümde, etraf köylere benim sınır dışına atılmış şairası yayılmış ve 
oradan insanlar arabalarla son defa beni görmek amacıyla yollara dökülmüşler. Polis 
bu ihbarı alıyor, bu insanların amacı sadece beni görmek değil. Hepsi bir pusula yazmış 
şu kadar, Türkiye'deki akrabalarına benim akrabalarım şuradadır, bunlara söyleyin bizi 
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burdan kurtarsınlar, kurtuluş yolu bunu görüyor insanlar, bunu yapmak için yola 
dökülüyorlar ve orada bir-iki saat zarfında o evin önünde bir boşluk vardır, büyük bir 
boşluk dört beş dönümlük bir boşluk, orası miting alanına döndü. Yani bütün etraf 
köylerden, benim kendi köyümden, hısım akraba eş dost tanıyan akmış oraya, şimdi o 
köyün yerli ahalisi de hiç bir zaman böyle bir olay görmediğinden dolayı onlar da akın 
etmişler, ve nihayetinde biz adeta gelinle damat gibi eşimle bir valizle içerden çıktık, 
fakat bu arada insanların önüne duramadı polis, o avluların, işte duvarların üzerinden 
insanlar atlıyor, herkes sarılıyor, işte cebime bir kağıt sokuyor, kağıtla birlikte de para 
sokuyor bir avuç para, bir ton mark para. Şimdi dışarı çıktıktan sonra kalabalığın 
önünde orda polis artık bilemiyorum onlar da bir şeye mi geldi, dediler ki hadi müsaade 
ediyoruz son bir defa bu insanlarla bi helalleş. İşte orada korkunç bir manzara, 
ağlamalar, Bulgarlarla da başladı ağlamalar kucaklaşmalar ve bunun sonunda bizi 
eşimle polis arabasına bindirdiler ve Sofya tren istasyonuna getirdiler. Şimdi bundan 
önce daha o köyden çıkmazdan önce, ben bu haberi aldıktan sonra eşime dedim ki bak 
kendini şey tut, metanetini kaybetme, yani her saat farklı farklı şeyler yaşıyoruz, işte 
şimdi de böyle bir durum çıktı, biz bu ülkeyi terk edecez seninle, o artık kafası karışmış, 
o anda dedi ki benim ayakkabılarım yok, yaz olduğundan dolayı sandalet tipi 
ayakkabılarla gelmiş. Ondan sonra beş dakika sonra kendisini toparladı başladı 
kendisini yere vurmaya ben çocuklarımı görmeden nereye gidecem diye, ve böylelikle 
bizi Sofya tren istasyonuna getirdiler eşimle. Dediler ki kendinize bir Batı Avrupa ülkesi 
seçin, o zaman ne onun kafası çalışıyor, ne benim kafam çalışıyor, o bana soruyor, ben 
ona soruyorum, en sonunda 'Avusturya' dedik, işte götürdüler gişeye kadar bizi. Hiç 
unutmuyorum 440 Leva bilet parası ödedik. Biletlerimizi aldık, işte çok geçmeden 
Viyana treni geldi, trene bizi bindirdiler, pindirdikten sonra gümrükçü kıyafetinde bunlar 
herhalde gizli polistiler, geldiler bizim tek valizimizin astarlarını bile söktüler, üzerimizi 
tepeden tırnağa aradılar o yazılı kağıtları paraları son kuruşuna kadar aldılar, bir kuruş 
bırakmadılar. Gece saat 11'de biz Yugoslavya sınırını geçtik, Yugoslavya sınırını 
geçtikten sonra sanki Yugoslavya gümrükçüleri bizim geleceğimizi biliyormuş gibi 
geldiler kompartımana, ilk önce paranız var mı dediler, biz paramız yok dedik. O zaman 
geri döneceksiniz dediler. Ben de özel bir durum olduğunu yaşadıklarımı anlatmaya 
çalışıyorum, bunu bana yapmayın diyorum, benim oraya ölüm döner diyorum. Ama bir 
türlü anlatamıyorum, başka birisi geldi oturdu benim karşıma, bak dedi cebinde 
milyonun olsa bizim gözlerimiz senin paranda değil, hiç bir ülke kendi vatandaşını 
herhangi bir yabancı ülkeye gereken dövizi cebine koymadan göndermez dedi. Bu 
uluslararası kuraldır dedi. Bulgaristan bunu uygulamak zorundadır dedi, bizim zorumuz 
Bulgaristan’la, ben yine başladım yalvarmaya bu arada birisi o valizi tuttu, birisi de beni 
zorla böyle dışarıya itelemeye başladı, bu arada eşim sesle ağlamaya başladı, ve bütün 
o vagonda bulunan, kompartımandaki diğer yolcular olay mı var düşüncesiyle oraya bir 
yığılma oldu ve bunlar bizi bıraktılar indiler. Tam 35 dakika bekledik, ondan sonra 
geldiler şunu söylediler, dediler ki tamam biz sizi salıyoruz, ama emin olun ki bu 
durumda siz Viyana'ya ulaşamazsınız bir kere Macarlar sizi bu durumlan salmaz. İşte 
tren hareket etti, ben kara kara düşünüyorum, ne yapacaz biz bu durumda diye, 
uzatmadan kısa geçiyorum, sabaha karşı Belgrad'a vardıktan sonra ben eşime dedim, 
burada inelim, indik, indikten sonra eşimi tren istasyonunun önünde bir banka oturttum. 
Ben başladım Türk aramaya, Belgrad tren istasyonunda Türk bulucam para dilenecem 
ve bu parayla Türkiye Büyükelçiliğine akıl danışmaya gidecem, ben bu durumda ne 
yapabilirim diye sormaya gidecem. Gezdim gezdim, trenlerin içine girdim, aynı Türklere 
benzeyen, bizim Bulgaristan Türklerinin kıyafetinde olan insanlar var, fakat bunlar 
Boşnak mıydılar, Türkçe konuşmuyorlar ben para bulamadım, döndüm. Eşime dedim ki 
sen bekle burada ben tutuyorum bir istikamet, trenin arka tarafında geçtim, orada bir 
polis gördüm, polise sordum Türk Büyükelçiliği nerede diye, o bana anlatmaya başladı, 
ben dedim ki ben yaya gidecem, ne kadar kaç saat sürer, çünkü Eski Belgrad var, Yeni 
Belgrad var, dedi ya 50 dakika, 1 saat sürer dedi. Ben o zaman rahatladım. Ben köy 
çocuğuyum bu ne demektir 5-6 km mesafedir, ben hızlandıktan sonra, iyi birisiymiş, 
beni tekrar geri çağırdı, dedi ki sen ilerde insanlara sorcaksın dedi, kimse Türk 
Büyükelçiliğini bilmez dedi oralarda dedi, Tito Kütüphanesini sor dedi, bir kütüphane var 
orada dedi, bunu sorabilirsin. İşte bu şekilde ben sora sora 40 dakikada Türk 
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Büyükelçiliğine ulaştım, Türk Büyükelçiliğine vardım, Türk Büyükelçiliğinin önünde uzun 
bir kuyruk var, kuyruk bunlar herhalde Polonyalıymış ordan vize almak için kuyruğa 
girmişler. O kuyruğun en sonunda ben beklerken, Büyükelçiliğin önünde bir dekoratif 
merdiven vardı böyle, onun tepesinde birisi vardı, onunla bizim bakışlarımız çakıştı, o 
siz Bulgaristanlı mısınız dedi. Yani benim duruşumdan mı, kıyafetimden mi anladı. Evet 
dedim, ya siz neden orada duruyorsunuz içeri girin dedi, ben içeri girdim, tam o girişim 
esnasında bu Ayşe Hanım Bulgaristan’dan bir soydaşımız geldi diye bağırdı. Ayşe 
Hanım fırladı dışarı, geçmiş olsun, içeri buyrun bu arada yalnız mısınız diye sordu. İşte 
ben eşim tren istasyonunda kaldı dedim, bu Yakub Bey Yakub Bey diye bağırdı, Yakub 
Bey çıktı, hemen dedi arabayla gidin soydaşımızın eşini alın dedi. İşte çıkardılar bir 
limuzin bindik gittik eşimi aldık tren istasyonundan. Bize bir sofra hazırlamışlar, her şeyi 
var, fakat o heyecandan o yorgunluktan benim buramdan bir şey geçmiyor. Ondan 
sonra bizi bir odaya aldılar, yatın burada birkaç saat dinlenin dediler, yattık uzandık. 
Fakat benim gözüme uyku da girmiyor, iki gece uyumamama rağmen, çıktım ben 
dışarıya, işte görmüşler beni Büyükelçinin yanına aldılar, anlat her şeyi dediler, ben 
anlattım, ondan sonra Türkiye'ye intikal etmiş, bu durum gazetelerde sık sık arayanlar 
oldu, ve akşamsı Büyükelçi bir uçakla bizi Türkiye'ye gönderdi ve bu macera 
Bulgaristan macerası böylece bitti."  

 

5.1.1. KAMP MAĞDURLARININ SINIR-DIŞINA SÜRÜLMEYE KARŞI TUTUMLARI 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı mağdurları sınır-dışı edilmeyi zaten bekliyorlarmış ve edildiklerinde buna uyum 

göstermişler, çünkü başka bir seçenekleri yoktur.   

 

Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), sınır-dışı edildiğinde verdiği 

tepkiyi aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  
"O şartlarda uymamayı düşünmedim, çünkü belki de bunalmış olabilirim, o yapılan 
baskılardan, biran önce o baskıdan kurtulup daha hür bir şekilde yaşamayı düşündüm, 
Anavatana gelmeyi düşünmüşümdür.”  

 

Ad-kırımı sürecinde kendisine verilen “Bulgar ad”la Türkiye’ye gelmek istemediğini 

ancak buna mecbur kaldığını tanık-katılımcı Eşref Kahraman (Eşref Faik Aliosman), 

şöyle ifade etmiştir:  
"Türkiye'ye zorunlu geldim, Türkiye'ye gelmek de istemiyordum bu çeşit zorunlu göç. 
İnsan göç eder, ama her şeyi önceden hesaplayarak eder. Böyle değil. Ha amacım 
neydi daha çok Bulgaristan'da kalıp orada yerinde insanların haklarını savunmaktı, 
bütün arkadaşların da isteği buydu, ama mecbur kaldık, hatta Yugoslavya'dan da 
telefon görüşmeleri yaptık, bir milletvekili vardı ona söylüyorduk bak bizi bu isimle 
almayın Türkiye'ye, Bulgar isimleri geri alınsın isteyen göç etsin Türkiye'ye, biz 
mücadelemizi Bulgaristan'da vercez. Yok dinlemediler biz geldik n'apalım."  

 

5.1.2. KAMP MAĞDURLARININ YERLEŞTİĞİ ÜLKELER 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; Belene Toplama 

Kampı mağdurlarından günümüzde sağ olanların büyük çoğunluğu Türkiye’de 

(özellikle Bursa’da), çok az sayıdaki bir kısmı Bulgaristan’da, yine çok az sayıdaki bir 

kısmı Avrupa ülkelerinde ve ABD’de yaşamaktadır.  
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Tanık-katılımcı Eşref Kahraman (Eşref Faik Aliosman), kamp mağdurlarının sayısı ile 

ilgili tahmini değerlendirmesi aşağıdaki gibidir:  
"Bu insanların %25'i ölmüştür. Bunların %10'u da Türkiye'ye gelmemiştir, işte 
Bulgaristan’da, Avrupa'da, Amerika'da, taa Amerika'da insan var beraber Belene'de 
kaldıklarımızdan. %20-30'u da tahminim en çok 4-5 sene yaşasın, çünkü yetişkin yaşta 
bütün arkadaşlarımız. Çok az genç insan var 50'nin üstünde, 50-51-52. Diğerleri 
genelde 60-61-65-70'e kadar, ne kadar yaşar bu insanlar bilemiyorum." 
 

5.1.3. KAMP MAĞDURLARINDA “TÜRKİYECİLİK”  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kamp 

tutuklularında “Türkiyecilik” söyleminin oluşmasının temel nedenlerinden biri, 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde kendi kimliklerini yaşama haklarına hiçbir şekilde 

sahip olamamaları ve ayrımcılığa maruz tutulmuş olmalarıdır. “Türkiyecilik” nedeniyle, 

Bulgaristan tarafından sınır-dışı edildikten sonra dahi bu sınır-dışı edilmeye yönelik 

memnuniyet duymuşlardır. Örneğin tanık-katılımcılardan birisi “eğer çocuğum pilot 

olmak isterse ben n’apacam?” diye sormaktadır, çünkü Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığı mensuplarının çocuklarına pilot eğitimi 

verilmemektedir. Başka bir deyişle Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nden kamp 

mağdurlarında “Türkiyecilik” tepkisinin oluşmasının iki nedeni bulunmaktadır: birincisi 

asimilasyon ve kültür-kırımı, diğeri de maruz kaldıkları ayrımcı uygulamalarıdır.   

 

Tanık-katılımcı Halil Öztürk (Huben Slavçev Çavdarov), Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlık mensuplarının “Türkiyecilik” tepkisini aşağıdaki gibi 

dile getirmiştir:   
“Bulgaristan’da hepimiz, aman Türkiye’ye gidelim. Gazeteyi alınca birinci, Türkiyecilik 
olacak mı. Birisi gazte okuyorsa, ‘Ahmet, Mehmet, Aysel Türkiyecilik olcağı yazıyor 
mu?’ Orda Türkler biz devamlı bunu belleğimizde taşıyorduk, Türkiyecilik olcak mı? 
Türkiye’ye gidecez mi? Yani belli bir kök salamıyordu orda kimse kolay kolay. … 
Buraya gelen bütün göçmenler ev sahibi oldular, hepsi kök saldılar. İş sahibi, ev sahibi 
oldular. Neden? Çünkü ötedeki özlemi dengelemeye çalışıyor, teraziyi. … Orda aklında 
hep Türkiyecilik, Türkiye’ye ne zaman gidilecek? Aman borca girmeyeyim, aman fazla 
yatırım yapmayayım. Rahmetli babalarımız, dedelerimiz orda [Bulgaristan’da] yatıyor, 
onların da hayatları böyle geçti, Türkiyecilikle. Burada evi olmayan göçmen yoktur, 
çocuklarını eğitip okutup belli bir yere getirmeyen göçmen yoktur. Neden? Çünkü 
ordaki özlemi gidermeye çalışıyoruz, kök salmaya gidiyoruz artık burada.” 

 

Tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov) Bulgaristan’ı vatan olarak 

görmemesinin ve Türkiyeciliğinin nedenini maruz kaldıkları “ayrımcılık”, kendi deyişiyle 

Bulgaristan’da Türklerin gördüğü “ikinci sınıf vatandaş muamelesi” ile açıklamaktadır:    
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"Kesin ve net olarak şunu söyleyebilirim, Bulgaristan'da yaşayan Türk Azınlığı, buna 
Pomaklar da dahil, hiç bir zaman Bulgaristan'ı kendi vatanları olarak görememişler. 
Görmemişler demiyorum, görememişler. Bunun nedenleri var, Bulgaristan'da Türkler 
daima ikinci sınıf vatandaş olarak muamele görmüşler. Bunun yüzlerce örneğini 
sayabilirim size, mesela bir Türk olarak ben Bulgarlarla birlikte askerlik yapamıyorum, 
benim özel inşaat eri diyor, inşaatlarda çalıştırıyor gece gündüz, aynı kölelik muamelesi 
yaptırıyor. Şimdi bir insan ne kadar cahil olsa derin düşünemese bile bir gün bunu 
soruyor kendisine, neden. Bunun dışında size birkaç örnek vercem, Mastanlı, 
Koşukavak, bizim Kotel ilçesi, Omurtak, Preslav, Kubrat, buradaki nüfusun %80'i Türk, 
fakat Parti Komitesine gidiyorsun tek bir Türk yok, belediyeye gidiyorsun tek bir Türk 
yok, hepsi Bulgar. Şimdi haliyle herkes şunu soruyor neden. Bunun dışında bir Türk 
pilot olamıyor, bir Türk subay olamıyor, bir Türk diplomat olamıyor, yani okullarda, 
lisede genellikle Türkleri daha fazla işte inşaat okullarına, daha fazla madencilik 
okullarına gönderiyorlar, tarım meslek liselerine gönderttiriyorlar, bütün bunlar o 
Türklerde burası beni kendi insanı, kendi vatandaşı olarak görmüyor, burası benim 
vatanım değil, ben de insan muamelesi görmek için kendi bayrağımın altına bir an 
evvel ulaşmak zorundayım fikrinin kafasına yerleşmesine sebep oluyor, onun için ben 
bir fedakarlık yapmak zorundayım, ben Türkiye’ye gittikten sonra birkaç zaman belki de 
çile çekerim ama çocuklarım huzurlu bir hayat sürer, ben çocuklarıma bunu sağlamak 
zorundayım, bu benim onlara karşı borcumdur düşüncesi, benim gördüğüm özellikle 
benim bölgemde %90, %95'e bu görüş hakimdi insanlarda. Yani bunun tek nedeni 
ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmelerinden kaynaklanıyor insanların, itilip 
kakılmalarından kaynaklanıyor ve özellikle de son yıllarda yapılan dile, dine, örf ve 
adetlere yapılan o müdahaleler bu duyguyu daha da kabarttı ve bunun sonucu olarak 
herkes işte bir an önce Anadolu'ya kendisini atmak istedi, yani o göç psikolojisi 
yaşandı."  

 

Tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu (Mustafa Nuri Huseyin), dedesinin “olmıycak mı be 

göçmenlik, Türkiyecilik?” diyerek yıllarca Türkiye’ye gelmeyi beklediğini ancak bunu 

göremeden Bulgaristan’da vefat ettiğini belirtmiş ve kendi Türkiyecilik tepkisinin 

nedenini aşağıdaki gibi anlatmıştır:  
"Türkiyecilik denince, biz Türkiye'yi Anavatan kabul ediyoruz, her zaman Anavatan'ın 
bir parçası kabul ettik biz kendimizi ve ayrılamayız, bizler suni olarak ayrıldık savaşlar 
neticesinde. Büyük devletlerin yaptığı haksızlıklar dolayısıyla, aslında biz asıl Osmanlı 
torunlarıyız, dedelerimiz de Konya'dan Konya Karamanoğullarından, göç ettirilmişler, 
kimi gönüllü kimi zorunlu olarak Osmanlı zamanında. Çünkü Karamanoğulları 
Osmanlı'ya en büyük baş kaldıran beylikmiş zamanında, bütün beylikler, 10-15 tane 
beylik var. Karesioğulları, Aydınoğulları, Osmanoğulları, biliyorsunuz, Menteşoğulları, 
çeşit çeşit, Karamanoğulları da bunlara dahil. Osmanlılar tek tek bütün bu beylikleri 
egemenliği altına alıyorlar, bir tek İstanbul bile fethediliyor 1453'te ama 
Karamanoğulları hala teslim olmuyorlar Osmanlıya ve en sonunda teslim olduklarında, 
ben bir tarihçi olarak öyle biliyorum, işittiğim de var, okuduğum da var bazı bilgiler, yani 
Osmanlıya karşı yıllarca kafa tuttuğu için Karamanlıların bazıları Balkanlar'a adeta 
sürülmüşler. Yani biz onun için Anavatan'a hasretlikten Türkiyecilik diyorduk, rahmetli 
babacığım da Türkiye'yi göremeden gitti, biraz ağır duyuyordu, onun gençliğinde 
annemle birlikte bir ormana kazal toplama gitmişler, engerek yılanı, en zehirli yılan 
ısırmış, ordan bir eser kalmış, ağır duyuyordu. Hep haberler Türkiye'den radyodan, o 
zaman daha televizyon yoktu o yıllarda, haberler sabah saat yedi buçuk, üğlen birde, 
akşam yedide, gece on birdeydi, bunları ben ezberledim. Çünkü ayrılmıyordu, o zaman 
taa çocukluktan Türkiyecilikle, Türklükle uğraşmaya başlıyorsun, işte ordan da milliyetçi 
diyorlar, anlattırırsın haberleri, polis duyuyor hepsini, konuştuklarını, hafiyeleri de var 
zaten, bizden, babam da hep to böle [kulağını gösteriyor, babasının radyoya kulağıyla 
nasıl yanaştığını gösteriyor], 'olmıycak mı be göçmenlik, Türkiyecilik', ağır duyuyor, hep 
kulağını dayıyordu radyoya, n'apsın, göremeden o da rahmetli oldu."  
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Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), Bulgaristan’da Türklerde 

Türkiyeciliğin ortaya çıkışının nedenini 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan 

Savaşları ile Türklerin vatan olarak bildiği Bulgaristan topraklarında yabancılaştırılması 

ve sonrasında kendisinin de bizzat yaşamış olduğu 1984’te uygulanmaya başlayan 

kültürel soykırım ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Tanık-katılımcıya göre Bulgaristan’da 

Türklere “Türk olarak yaşama” imkanı verilmiş olsaydı Türkiyeciliğin olmayacağını, 

Türkiye’ye ancak turistik amaçla gelineceğini, kimsenin Bulgaristan’daki evini, 

toprağını, geçmişini bırakarak Türkiye’ye yerleşmeyeceğini aşağıdaki gibi dile 

getirmiştir:  
"Türkiye'ye gelme sebebim şu; Bulgaristan'da doğduk, atalarımız da Bulgaristan'da 
doğmuş, yüzyıllar öncesinde oralara yerleşmişler, o toprakları vatan olarak görmüşler, 
ekmişler, biçmişler, sulamışlar, gerektiğinde kanlarını dökmüşler vatan toprağı diye, 
hani bir söz vardır, eğer o vatan için ölünmediyse, bayrak için kan dökülmediyse o 
bayrak bayrak değildir, vatan vatan değildir diye. Oralarını vatan edinmişler ve yüzyıllar 
boyunca da vatan olarak kabul edilmiş, ama öyle bir şey oluyor ki bir zaman geliyor, 
belki de bu tarihin bir cilvesi diyelim, tarihin bir oyunu ve akışı, vatan zannettiğiniz 
topraklarda siz yabancı oluyorsunuz, öyle bir zaman geldi ki biz o topraklarda yabancı 
olduk, keşke o duruma düşmeseydik, düşürülmeseydik, ama düşürüldük ve yabancı 
olduk ve kovulduk o topraklardan, bu bir insanın kendi evinden, babasından, 
dedesinden kalan bir evden kovulması gibi bir şeydi. … [Türkiyecilik] var, neden var? 
Çünkü artık bu savaşlardan sonra, 93 Harbinden, 1877-78 Savaşından sonra, Balkan 
Savaşlarından sonra, Türklere yapılan zulümler var ve bunların en sonu da 84 sonu ve 
85 başında yaşandı. Bu büyük göçün sebebi olan olaylar yaşandı, işte o olaylarda sizin 
artık orada kalmanız istenmiyordu veya Türk olarak kalmanız istenmiyordu, eğer bir 
insan kendini Türk hissediyorsa, Türk gibi yaşamak istiyorsa, Türk gibi ölmek istiyorsa, 
bu şartlarda orada kalması çok sorunlu. … Zaten Bulgaristan'daki Türklerde çok 
eskilerden beri bu göç olayı canlı tutuluyor, ben beş yaşındaydım, 66 yılında göç olayı 
vardı, 68'de oldu, ki o zaman annemle babam da gelmek istiyorlardı, ben çok küçüktüm 
ama hatırlıyorum, Pasaportlarında yanlışlık olduğundan dolayı o zaman gelememiştik. 
Daha sonra 78'de oldu, 78'deki çok kısıtlıydı. Belki de oralarda daha önceleri olduğu 
gibi Türk olarak yaşama imkanları vermiş olsaydı veya ordaki yaşayanların, Türklerin 
elinden gasp edilmemiş olsaydı, alınmamış olsaydı birçok insan sadece turistik amaçla 
buralara gelmeyi düşünebilirdi. Ama sana bir yerde yaşama şansı verilmiyorsa, imkanı 
verilmiyorsa mecburen seni ordan kovuyorlar ki biz de kovularak geldik."  

 

1989’da sınır-dışı edildiği İsveç’e kültürüne yabancı olduğu için gitmek istemediğini 

Türkiye’ye gelmek istediğini belirten tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov 

Sevdalinov), Türkiyeciliğinin nedenini Bulgaristan’daki kültürel soykırımdan kaçmak 

olduğunu belirtmiş ve kültürünü yaşayabileceği yer olarak da Türkiye’yi gördüğünü 

anlatmıştır:  
"İsveç’e sınır-dışı edildim, ama reddettim, dedim, onlar şimdi şöyle 1 hafta bekledi, 
Türkiye de kabul etmiyormuş galiba o sıralarda, şimdi onlar şey açısından, İsveç 
vizesizmiş, seni oraya gönderiyor, nasıl olsa vize olmadığı için Bulgaristan için, 
gidebilcem yani, orda kalcam. Ama Türkiye vize istiyor şeyde, viza olunca da herhalde 
doğrudan gönderemez yani, şimdi ben İsveç'e gidemezdim, benim için ordaki kültür 
benim için yabancı bir kültür yani. Sınırda bir Amerikalı gazteci geldi benimle intervyu 
[görüşme] aldı, dedi neden dedi, ben dedim hayatımdan çalışıyordum evim var işim var, 
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o ayrı, ama ben kendi kültürümü yaşayamıyorum yani, dilimi okulumu örf ve adetlerimi. 
Çünkü şeyler de var, mezar taşları kırılmaya başlandı, öldükten sonra bizim örf ve 
adetlerimizi, dinimize göre gömülmemeye başlandık, sandık içinde, yani Hıristiyanlık 
inancı gibi, bunu hep böyle seni rencide etmek, ruhunu böyle ezmek, bunlar hep 
köylerde mesela biraz korkmayanlar gizli gizli kendileri gömmeye başlıyor, oraya kadar 
gidiyor sandıklar sonra sandık parçalanır, sandıksız gömüyor, bunlar Genotsid değilse, 
yani burda Ermeniler için konuşuluyor ya bu bundan daha kötü yani. … Ama sindiren 
kim o hale getiren kim, sen boğuluyorsun yani, zor durumdasın, birisi el uzattığında sen 
de yapışcan yani isterse düşmanın olsun, ama şimdi Anavatanımız burasıdı, dedim 
babaannemle şeyde hep o şeylerlen, şimdi nüfus cüzdanına bakıyorum, yani dedemin 
babaannemin Osmanlı yani, babam 1925 doğumlu ama geldi bak Bulgar şeyinden 
buraya Hamitler'de [Bursa’da bir semt] vefat etti, bir nesil böyle şey."  

 

5.1.3.1. Kamp Mağdurlarının Bulgaristan ve Türkiye Algıları  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kamp 

mağdurları günümüzde Bulgaristan ve Türkiye vatandaşıdırlar. Vatan anlayışları ve 

kendi kimliklerini yaşama alanı/ortamı/imkanını Türkiye’de bulduklarını belirtmişlerdir. 

“İçinde doğulan yerin vatan olabilmesi için orada kimliğini en azından belli ölçülerde 

yaşayabilme olanağına kişinin sahip olması gerektiğini” söylemişlerdir.   

 

Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), Bulgaristan’ın bir zamanlar 

vatanı olduğunu ancak artık anavatanının Türkiye olduğunu söylemiştir:  
"Biraz önce bahsettiğim gibi Bulgaristan benim vatanımdı, ama öyle bir duruma geldi ki 
ben vatanımdan kovulduk, ama şu anda tereddütsüz bir biçimde Türkiye benim 
anavatanımdır ve her şeyimdi. … Bulgaristan benim doğduğum, çocukluğumun, okul 
yıllarımın, gençliğimin, askerliğimin geçtiği yerdir. Çünkü o ilk aşamada insanın 
belleğine yerleşen birçok şey vardır, o çocukluğunda belleğine yerleşen şeyler kalıcı 
oluyordur, oluyor da, onları silmek o kadar kolay değil, çok zor, ama Bulgaristan'a, 
Bulgar halkına şu an herhangi bir olumsuz bir düşüncem yok, yani öyle bir kinim, 
garezim yok. Bunun Bulgaristan halkı tarafından istenerek yapıldığını düşünmüyorum, 
bu o zamanki, o dönemdeki yönetimin almış olduğu bir karardı ve uyguladılar, bizim 
üzerimizde uyguladılar. Beni rahatsız eden, beni rahatsız eden unsur da onların almış 
oldukları karar ve uyguladıkları yöntem. Zaten Bulgaristan vatandaşlığımızın da 
muhafaza edilmesi biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da o vatandaşlığı 
kaybetmediğimizi gördük, yani vatandaşlıktan atılmamışız, burdan aldığım belgelerde 
gördüm, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, aynı zamanda Bulgaristan vatandaşlığını 
da kaybetmemiştir' diyordu. ... Ordaki kalanlara tabi ki sahip çıkmak istiyoruz, onlar 
bizim kendi şahsi malımız, yani ordaki topraklar olsun, ordaki evimiz olsun, biz çok sık 
da olmasa oraya gidiyoruz."  

 

Tanık-katılımcı Merdinç Türker (Merdinç Mehmedali Yuzeir), aralıklarla Bulgaristan’a 

gittiğini ve Bulgaristan’la bağını koparmak istemediğini ancak anavatan olarak gördüğü 

yerin de Türkiye olduğunu belirtmiştir:  
“Anavatan Türkiye, ama orayla da bağı koparmak istemem, atalarımız oradaydı, 
yarımız orada. Olmasa dahi orayı unutamam. Oraya yerleşmeyi düşünmem, belli 
zaman kalırım sadece.”  
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Tanık-katılımcı Eşref Kahraman (Eşref Faik Aliosman), bugün Bulgaristan’a baktığında 

oradaki insanların kültürel kimlikleri ve hakları ile ilgili endişelerini ifade ederek, yakın 

geçmişte Bulgaristan’ın işlemiş olduğu bir suç bulunduğunu ve bunun Avrupa Birliği 

nezdinde cezalandırılmazsa Türkler üzerinde işlenen aynı suçun tekrar edebileceği ile 

ilgili endişesini aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  
"Bulgaristan'da 1 milyonun üzerinde Türk kardeşimiz kaldı, öyleki eğer biz Bulgaristan'ı 
Avrupa'da cezalandıramazsak, gelecekte ben bu insanların geleceğinden endişe 
ediyorum. Göç olayı da zaten kapanmıştır. Bulgaristan Avrupa Birliğine girmiştir. 
Bulgaristan'da asimilasyon politikası devam ediyor, sadece güç yoktur, sadece gözdağı 
vardır, bir üniversiteye girebilmen için mutlaka bir Bulgar adı alman gerekiyor, bunu da 
alıyor bizim gençlerimiz, şimdi Avrupa'da serbest çalışabilmesi için İvan, Dragan olması 
lazım, Türk ismini bırakıp, Bulgar ismini alıyor, bazı siyasetçiler bizim orda insanlar işte, 
bürokratlar, göze girelim biz maaşımızı daha rahat alalım diye, benim çocuğum Türkçe 
okumak istemiyor diye dilekçe yapıyor ya da yaptırıyor, ordaki kardeşlerimizin durumu 
çok kötüye gidiyor. Ben bunu görebiliyorum, herkes göremiyor. Geçen Sofya'da 
Büyükelçilikte Müsteşarla büyük bir tartışma yaptık, dedi bizim yapabileceğimiz bir şey 
yok. E o zaman sizin Bulgaristan'da göreviniz ne beya. İşte biz gördüklerimizi 
söylüyoruz, söylemek değil dedim bak burda [Bulgaristan’da] Türkleri temsil eden diye 
bir parti var, e onların yetkili kişilerini çekceksiniz kulaklarını çekceksiniz ya, bunlar 
yıllardır Bulgaristan Parlamentosunda ya, bir sefer Bulgaristan Türklerinin hakları ile 
ilgili bir gündem maddesi Parlamentoya getirdiler mi dedim Bırakın biz göç edenlerin 
hakları ile ilgili, yok, yani çok acı içindeyim, ben kendim yani o insanların geleceği ile 
ilgili çok endişeliyim. Şöyle bir şey var, eğer ki bugün bir suçluyu cezalandırmazsan 
geleceğe davetiye çıkarmaktır bu ikinci bir suç işlemek için, bir af, bağıştır bu, 
ödüllendirmektir, ben öyle görüyorum."  
 

5.1.3.2. Kamp Mağdurlarının Türkiye’deki Yeni Soyadlarının Bulgaristan’daki 
Yaşantılarıyla İlişkisi 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; 1989’da 

Türkiye’ye sığındıklarında aldıkları yeni soyadların neredeyse tamamı Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’ndeki yaşantıları, sıkıntıları, bastırılmış ve cezaya tabi tutulmuş kimlikleri 

vurgulama ve Türkiye’ye geliş ile ilgili duyguları belirtmektedir. Bunlar, kendi 

vurgulamak istedikleri kimlikleri ya da duyguları, yıllarca ulaşmak için bekledikleri 

amaçlarını yansıtan soyadlarıdır. Hatta çoğu durumda bu soyadları daha Türkiye’ye 

gelebilmelerinden önce “bir gün Türkiye’ye gidebilirsem şu şu soyadını alırım” diye 

kararlar da verilmiştir. Çünkü Bulgaristan’da istedikleri soyadlarını, alma imkanları 

olmamıştır. Bu soyadlarına örnek: Türksöz, Öztürk, Kahraman, Mutlu, Zafer, Türker, 

Özkan vs. Seçilen soyadlarda kimlik vurgusu (özellikle Türklük vurgusu) sıkça 

görülmüştür. “Zafer vb.” soyadlar ise Türkiye’ye gelişi bir zafer olarak görmenin bir 

ifadesidir. 

 

Türkiye’ye geldiğinde “Öztürk” soyadını almasının nedenini tanık-katılımcı Remzi 

Öztürk (Remzi Mehmedov Bekirov), şöyle açıklamıştır:  
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“Öztürk soyadını ben kendim Bulgaristan’dan daha ilkokulda okurken doğduğum köyde 
şarkı türkü söylüyordum çok. O zamanlarda işte radyolardan biz kendim müzik eğitimi 
görmedim, ama Türkiye radyolarından, Bulgaristan radyolarından Kadriye’den, Osman 
Aziz’den falan şarkı türkü yazarken bir gün aklıma geldi öyle tefterin [defterin] ön 
sayfasına yazdım ‘bir gün gelir de benden sonra gelecek olanlar merak ederse bunları 
kim yazmış diye …’, çünkü aşağı yukarı 200 tane şarkım türküm vardı, ve onlara 
bakarak repertuar kururdum, ben 10 sene amatör şarkı türkü grup yönettim orda, her 
sene de benim grubum birincidi, Belediyemizde 6 grup vardı, 6 grubun içinde her sene 
birinci olurduk biz, kendim değerlendiriyordum her şeyi, kendim planlıyordum ve orda 
ön sayfada öğütlerimi yazdıktan sonra en altına yazan Remzi Öztürk diye kendim o 
vakit onu düşündüm, yazdım ve o Soyadınla da sonuna kadar işte buraya geldikten 
sonra nasip oldu o soyadını almak, Türkiye’de Remzi Öztürk Soyadını kimse şey 
yapmadı, kendim daha küçüklüğümde düşündüm ve onunla da gidiyoruz.”  

 

Tanık-katılımcı Merdinç Türker (Merdinç Mehmedali Yuzeir), Türkiye’de tercih ettiği ve 

aldığı “Türker” soyadına daha Bulgaristan’da yaşarken karar verdiğini belirtmiştir:  
“Türkiye’ye bir gün gidersem ya Türker ya da Öztürk soyadını koyacam diyordum.”  

 

Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), Türkiye’de “Alpay” soyadını 

alma nedenini aşağıdaki gibi anlatmıştır:  
“Alpay soyadı, benim daha öğrencilik yıllarımda, lisedeyken defterimin son sayfasında 
yazılıydı. Ben daha o zaman 15-16 yaşlarındayken öyle bir isim seçmiştim kendime. 
Alpay ismi çok hoşuma gitti, çünkü içinde eski Türklerden gelen bir Alp var ve anlamı 
da yüce, büyük, yiğit, kahraman demek ve Ay da bildiğimiz ay ve ikisinin 
birleştirilmesinden oluşan bir isim olduğundan dolayı çok hoşuma gitmişti. 
Bulgaristan’dan geldiğimizde de hiç tereddüt etmeden soyadımızın Alpay olmasını 
istedim.”  

 

Tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), Türkiye’de aslında “Türkcan” 

soyadını almak istediğini ancak kendisinden önce gelen kardeşi “Mutlu” soyadını 

aldığından dolayı kendisinin de “Mutlu” soyadını aldığını anlatmıştır:  
"Mutlu, soyadının Bulgaristan'la bir ilgisi yok. Benim kafamda başka tasarladığım bir 
soyadı vardı. Fakat kardeşim benden önce soyadı almış, 'Mutlu' koymuş, kardeşler 
arasında fark olmasın diye mecburen ben de 'Mutlu' soyadını almak zorunda kaldım. 
Benim tasarladığım soyadı 'Türkcan' idi."  

 

Tanık-katılımcı Eşref Kahraman (Eşref Faik Aliosman), Türkiye’ye geldiğindeki 

mutluluğu nedeniyle soyadını “Mutlu” koymayı tercih etmiş iken, bir arkadaşının önerisi 

üzerine “Kahraman” soyadını tercih ettiğini belirtmiştir:  
"Soyadımı ben 'Mutlu' koyacaktım, Mutluyum ya Türkiye'ye geldiğim için. Ama burda bir 
Albay Sami Kocaoğlu, eskiden göç etmiş 50'li yıllarda. Kitapları da var yazıyor. 
BALGÖÇ'te toplanıyoruz ya, soyadları ilk başta Emniyette şey oluyordu. Daha sonra 
Köy Hizmetleri yaptılar onu. Biz çünkü erken geldik, Mayıs Aynın 26'sında biz 
Türkiye'ye indik, Avusturya'dan uçakla. İşte Mutlu koycam dedinen o Sami Kocaoğlu da 
dedi ki ya ne Mutlu koycan sen Kahramansın ya dedi. Koskoca Kahramana Mutlu 
yakışır mı dedi. E n'olcak o zaman dedim, 'Kahraman' koycaksın dedi, öyle oldu yani. 
Ben Mutlu koycaktım, çünkü Mutluydum yani Türkiye'ye geldiğimde Mutluydum. 
Soyisim böyle oldu, gönül isterdi ki köyümün ismini Gölcük koysam nasıl olurdu, ama 
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en azından iyi ki öyle koymuşum gene, çünkü Bulgarlar çok rahatsız oluyorlar bu 
soyismimde, Kahraman, Geroy demek, Geroy diyorlar ya, inkar etmiyorsun demek ki 
yapmış olduğun mücadeleyi, ismini de öyle koymuşsun diyorlar."  

 

Tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov), Türkiye vatandaşı 

olarak aldığı “Türksöz” soyadının nedenini aşağıdaki gibi açıklamıştır: 
“Benim kardeşim 80 yılında Türkiye’ye kaçak geldi trenlen. Necattin ismi. O da, rahmetli 
amcam benim o da Belene'deydi, ama buraya gelince vefat etti. Necattin orada 'ben 
Türkiye'ye gidecem ben Türkiye'ye gidecem' diye diye amcam da 'Türk demiş 
konuşmaz, Türk verdiği sözü tutar' diye şakalan böyle omzunu okşamış. Ondan sonra 
da kaçıp geldiğinde, yani ben Türk sözünü verdim ve Türksözüyüm diye Türksöz 
koymuş. Biz de buraya geldikten sonra herhalde kardeşimin de Türksöz diye gittiği için 
hepimiz Türksözü olduk, baya da bizim için de anlamlı oldu. Bulgaristan'la bağlı değil 
ama var bağı aslında, Türkiye sevgisinin bir yansıması belki."  

 

5.2. BELENE TOPLAMA KAMPI ve TANIKLIĞININ NESNELEŞTİRİLME 
DURUMU  
5.2.1. KAMP MAĞDURLARININ NESNELEŞTİRMESİ  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; “Belene 

Toplama Kampı olgusu ve tanıklığı”nın bügün kamp mağdurları tarafından 

nesneleştirildiği birkaç alan vardır. Bunların en önemlisi ve günümüzde en etkili olanı;  

Belene Toplama Kampı mağdurları tarafından 2003’te Bursa’da kurulan Balkanlarda 

Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BAHAD) faaliyetleridir. BAHAD’ın 

temel faaliyeti, Belene Toplama Kampı Mağdurlarının haklarını Bulgaristan’da, Avrupa 

Parlamentolarında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde aramaya çalışmaktır. 

Bu faaliyetleri sırasında Avrupa Konseyi’nde 25 Ocak 2006’da yapılan bir toplantıda 

toplantıdaki Bulgar Heyeti Başkanı Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1984-89 yılları 

arasında yaklaşık bir milyon Türke “etnik soykırım” (bkz. EK 15) uygulandığını kabul 

etmiş, 517 kişinin (gerçekte bu sayı 517’den fazladır) Belene Toplama Kampında, 

birçok kişinin cezaevlerinde mağdur edildiğini ve 1989’da 350.000 Türkün de 

Türkiye’ye sınır-dışı edildiğini belirtmiştir. Bugün “Belene Toplama Kampı olgusu ve 

tanıklığı” Avrupa Konseyi ve Parlamentolarında BAHAD’ın örgütlediği Belene Toplama 

Kampı mağdurlarının faaliyetleri ve çabaları ile nesneleştirilmeye devam etmektedir.  

 

1985-86 dönemindeki “Belene Toplama Kampı olgusu ve tanıklığı” günümüzde giderek 

nesneleştirilmektedir. Ancak bugüne kadar kamp mağdurlarından kampla ilgili anılarını 

yazıp yayınlayanlar olmuştur; bu yayınlar Mehmet Türker’in Gölgedeki Kahraman 

(2003), Belene Adası – Zulmün Ateş Çemberi’nden Anılar (2004a) ve Kalem 

Kılıçlaşınca (2004b: özellikle s. 175-182) anı kitapları ve Ömer Osman Erendoruk’un 
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SOS (1989) adlı kitabında yazarın Belene Toplama Kampı’ndayken gizlice yazıp 

Türkiye’ye getirdiği bir şiiri bulunmaktadır (bkz. EK 14). Ayrıca Erendoruk; Ağlatırsa 

Mevlâm Yine Güldürür (2002: özellikle s. 216-241) ve Sevgi Kırıntıları Arıyorum 

Yollarda (2006: özellikle s. 40-47) adlı anı kitaplarında özellikle belirli sayfalarda 

Belene Toplama Kampı’yla ilgili anılarını yazmıştır.  

 

Bugün kamp mağdurlarından bazılarının anıları yazım ve yayın aşamasındadır; bazı 

kamp mağdurları da anılarını yazmak istediğini ancak bu yazmayı emeklilik dönemine 

ertelediğini belirtmiştir. Tanık-katılımcılardan Şükrü Altay (Şükrü Süleyman Mehmet) 

Crimes of Communism Konferansına katılmış ve Belene Toplama Kampı olgusunu 

komünizmin bir suçu olarak duyurmuştur (bkz. EK 11).  

 

Bugün Belene Adası’nda farklı dönemlerde açılıp kapatılmış olan Belene Toplama 

Kampı mağdurları için bir haç ve bir hilal anıtı dikilmiştir. Hilal anıtı, Belene Toplama 

Kampı mağdurlarından Nuri Adalı’nın önerisi üzerine kampın Türk ve Müslüman 

mağdurları anısı için dikilmiştir. Ada’da her yıl Mayıs ayının son haftası Belene 

Toplama Kampı’nın tüm dönemlerinin mağdurları için anma törenleri düzenlenmektedir 

(bkz. EK 13). 

 

Belene Toplama Kampı’nda resmi gazetenin yayınladığı gibi 517 kişi değil, 700 

civarında kişinin bulunduğunu belirten tanık-katılımcı Halil Öztürk (Huben Slavçev 

Çavdarov), 1998’e kadar Bulgaristan’ın kamp mağdurlarına kampta politik baskıyla 

tutulduklarına ve mağdur olduklarına dair resmi belge verdiğini, ancak 1998’den sonra 

bu belgeleri Bulgaristan’ın artık vermediğini belirtmiştir. Artık bu belgenin 

verilmemesinin nedeni olarak da BAHAD’ın, “Belene davasını” Avrupa Parlamentoları 

ve Avrupa Konseyi düzeyine taşıdıktan sonra Bulgaristan’ın bu mağduriyeti daha fazla 

belgeyle kanıtlanmasına engel oluşturduğunu söylemiştir:  
“Belene’de yattığına dair belgeyi daha önce 94, 95, 98’e kadar veriyordu. Ondan sonra 
biz bu mücadeleyi arttırdıktan sonra, yüksek seviyelere taşıdıktan sonra, işte biz 
Avrupa Birliği Başkanıyla bizzat görüştük, bizzat, … biz o kadar bu konuyu ileri 
götürdük. … Bulgaristan’a bu belgeler için başvuranlara, ‘öyle bir belgenin verilmesi 
durdurulmuştur’ diye cevap geliyor… Hatta devlet listesinde adı olmasına rağmen 
gidiyor, ‘işte benim devlet listesinde adım var’, götürüyor ‘işte şu kişi benim’ diyor, hatta 
şeyi var elinde ivan draganla Ahmet Mehmet aynıdır diye, memurun orda kendisini 
savunması çok koyla ‘bize öyle dendi, biz öyle yapıyoruz’.” 

 

Tanık-katılımcı Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov), kamp anılardan daha çok kamp 

mağduriyetleri konusunda Avrupa Mahkemeleri ve Parlamentolarında haklarını ararken 
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maruz kaldıkları ayrımcılığı yazmak istediğini ve bu yazmayı zaman bulabileceği 

emeklilik dönemine ertelediğini belirtmiştir:  
"Maalesef giderek unutuyoruz, zamanla, beni en fazla üzen, ben Hürriyet Lisesinde 
[Bursa’da] uzun yıllar çalıştım ve burada öğrencilerin %60'ı, %70'i göçmen çocuğuydu 
lisede, ve bunlara tek tek soruyordum. Size evde anneleriniz babalarınız Bulgaristan'da 
neler yaşadıklarını anlattılar mı diye. Hemen hemen hiç birisinden işte bizim 
annelerimiz babalarımız Zorla Bulgarlaştırma Sürecini geçirmişler, yaşamışlar diye 
anlatılmamıştı, anlatılmıyor, unutuluyor. Yeni yetişen nesil de bunları bilmiyor. Biz 
geldikten sonra ilgilenenler, basın yayın, kitaplar yazıldı, şu oldu, bu oldu fakat gerçek 
anlamıyla orada yaşanan o Büyük Trajedi yansıtılamadı ve tarihe de not düşülemedi 
diye düşünüyorum ben. İşte bu duygularla 2001 yılında ben bir grup arkadaşı 
toplayarak dedim ki tarih bir kere şunu ispatlamıştır dedim, eğer bir suç 
cezalandırılmazsa bunun tekrarlanmasına davetiye çıkarmak olur, gelin Bulgaristan 
bugüne kadar bu yönde bir adım atmadı, o mezalimi bize yaşatanlardan hesap 
sorulmadı, bunu Avrupa'nın gündemine taşıyalım, ve bu amaçla Avrupa'ya, Avrupa 
Parlamentosu'na, Avrupa Komisyonu'na, Avrupa Konseyi'ne, Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Yüksek Konseyi'ne mekik dokumaya başladık. Yani her iki ayda bir, her üç 
ayda bir oralara toplantılara gitmeye başladık ve böylelikle orada şu anda en az üç 
ciltlik, üç cilt kitap yazılacak bir malzeme birikmesi oldu, çünkü çok toplantılar, çok 
görüşmeler, çok karşılaşmalar oldu. Çok trajik bir takım şeyler yaşandı, yani çifte 
standardın gerçek yüzünü görme imkanımız oldu, çok iyi niyetle yaklaşan Avrupalı 
Parlamenterleri tanıma imkanımız oldu, mesela 2006'nın 25 Ocak’ında saat 3'te Avrupa 
Konseyi Genel Kurulu bunu gündemine aldı ve orada Bulgaristan heyeti itiraf etmek 
zorunda kaldı Avrupa'nın önünde, 'ben etnik azınlıksız bir devlet yaratmak amacıyla 
Bulgaristan Türk azınlığına etnik soykırım uyguladım' [bkz. EK 14]. Düşünebiliyor 
musunuz bu ne demek, 'bizim devletimiz etnik azınlıksız bir devlet yaratmak amacıyla 
Bulgaristan Türk azınlığına etnik soykırım uygulamıştır'. … Zaman zaman düşündüm 
yazmayı ama emekliye ayrılmayı bekliyorum yazmak için, öyle bir planım var. ... 
Özellikle şu 8 sene Avrupa'da yaşadıklarımız yazmak istiyorum, 37 kere Strazburg’a 
gitmişik, 19 muydu Brüksel'e gitmemiz var, 11 kere Cenevre'ye gitmemiz var, Romanya 
Parlamentosu'na gitmemiz var, Prag Parlamentosu'na gitmemiz var, İsveç'e gitmemiz 
var, yani bütün orada yaşadıklarımızı yazmak, orda bize yönelik çifte standardı 
yazmak.”   

 

Tanık-katılımcı Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet), anılarını yazmaya başladığını 

ancak henüz tamamlayamadığını belirtmiştir:  
“Belene'nin özel bir yeri olmaması düşünülemez zaten, muhakkak var. Ben gençliğimin 
en iyi yılını, bir yıl dahi olsa, en iyi yılını tutuklu geçirdim, hürriyetimden mahrum 
edildim. Ben 24. doğum günümü hücrede bir katille kutladım. Bu insana çok acı veriyor, 
hani eşimle beraber, ailemle beraber kutlamam geçirmem gereken doğum günümü 
onunla kutladım ve bu benim, bende çok derin bir iz bıraktı. Yani bunun benim 
tamamen hafızamdan silmem mümkün değil o yaşantıları, yaşamış olduğum sıkıntıları, 
benden dolayı, benim tutuklanmamdan dolayı, ailemin, eşimin yaşamış olduğu 
sıkıntıları, acıları ben silemem, yani o belleğimde öyle bir yer edinmiş ki daimi bir 
bellekte kalmış, geçici bir bellekte değil, kolay kolay silinemez. … Anılarımı yazma 
düşüncesi doğdu, başladım ama henüz sonuçlandıramadım, ... uzun zamandan beri 
ara verdim ama tamamlamayı düşünüyorum."  

 

5.2.2. TOPLUMSAL ÇEVRENİN NESNELEŞTİRİLMESİ 
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; “Belene 

Toplama Kampı olgusu ve tanıklığı” kamp mağdurları dışındaki sosyal çevre tarafından 
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bazı çok kısıtlı alanlarda nesneleştirilmiştir. Örneğin Belene Toplama Kampı 

mağdurlarıyla bazı yayın kuruluşları röportajlar yapmışlardır. Bazan sohbetlerde bu 

konu geçmektedir. Türkiye’ye ilk geldiklerinde Belene Toplama Kampı mağdurlarına 

konut edinme kapsamında çok kısıtlı bir ölçüde, öncelik niteliğinde kolaylık 

sağlanmıştır.  

 

1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı mağdurlarının davası, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nde bir dava olarak henüz kabul edilmemiştir. Ancak bu 

mağduriyetin AİHM’de bir dava olarak kabul edilebilmesi için BAHAD faaliyetlerini, 

Avrupa Parlamentolarında ve Avrupa Konseyinde sürdürmeye çalışmaktadır. 

 

5.2.3. “BELENE TOPLAMA KAMPI ve TANIKLIĞI NASIL NESNELEŞTİRİLMELİ?” 
SORUSUNA TANIK-KATILIMCILARIN ÖNERİLERİ  
Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere göre; kültür-kırımı ve 

Belene Toplama Kampı olgusu tanık-katılımcılara göre tarihsel bir olgudur ve 

nesneleştirilmeye devam edilmelidir. Bununla ilgili olarak tanık-katılımcılar; 

Bulgaristan’da olayların yaşandığı bölgelerde ve Türkiye’de anıtlar dikilmeli, anma 

etkinlikleri düzenlenmeli, film ve belgeseller çekilmeli, tarih kitapları yazılmalı vb. 

önerilerde bulunmuşlardır. Bu tür bazı anıtlar ve etkinlikler vardır, ancak tanık-

katılımcıların çoğu bu anıt ve etkinliklerin yetersiz olduğunu belirtmektedir.     
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SONUÇ ve TARTIŞMA 
 

Bu çalışma; bugüne kadar sosyal bilimler tarafından incelenmemiş olan Bulgaristan 

Halk Cumhuriyeti’nde 1985-86 döneminde yeniden faaliyete açılan Belene Toplama 

Kampı olgusunu incelemek amacıyla, Belene Toplama Kampı’nın (1985-86) toplumsal 

güç ilişkileri bakımından nasıl anlaşılır kılınabileceği sorusu üzerine, 20 kamp 

mağdurundan sözlü tarih yöntemiyle toplanmış olan verilerin holigrafik analiziyle 

gerçekleştirildi.  

 

Çalışmanın kavramsal çerçevesi; Foucault’nun güç ilişkileri yaklaşımından 

sorunsallaştırma, güç ilişkisi, yönetim ve asimilasyon kuramlarından asimilasyon, 

kültür-kırımı, ayrımcılık, sınır-dışına sürme vb. gibi kavramların işe vuruk hale 

getirilmesi ve çalışma kapsamında önerilen ad-kırımı, Türkiyecilik, potansiyel direnç 

etiketlemesi gibi yeni kavramların sunulmasıyla oluşturuldu. 

 

Bu araştırma süresi kapsamında, bugüne kadar Belene Toplama Kampı’yla (1985-86) 

ilgili kamp mağdurları tarafından kaleme alınmış anı niteliğinde birkaç çalışmaya 

ulaşılmıştır. Bu çalışmalar; 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı mağduru 

Mehmet Türker’in Gölgedeki Kahraman (2003), Belene Adası – Zulmün Ateş 

Çemberi’nden Anılar (2004a) ve Kalem Kılıçlaşınca (2004b: özellikle s. 175-182) 

çalışmaları; 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı mağduru Ömer Osman 

Erendoruk’un Ağlatırsa Mevlâm Yine Güldürür (2002: özellikle s. 216-241) ve Sevgi 

Kırıntıları Arıyorum Yollarda (2006: özellikle s. 40-47) adlı anı kitaplarında 1985-86 

dönemindeki Belene Toplama Kampı’ndan belirli sayfalarda ve kısa bölümler halinde 

bahsedilmektedir. Ayrıca bu çalışmalardan bir diğeri de Ömer Osman Erendoruk’un 

S.O.S. veya Üçüncü Mezar adlı şiir kitabında Mayıs-1985’te Belene Toplama 

Kampı’nda tutukluyken siyasi otoritenin gözünden uzak yazdığı ve kamptan gizli olarak 

dışarı çıkarabildiği “Fısıltı” (1989: 36) adlı şiir (bkz. EK 14) vb. şiirlerdir.  

 

Bu çalışmada sosyal bilimler alanında ilk kez 1985-86 döneminde Belene Toplama 

Kampı’nın yeniden açılma ve kapatılma süreci çok boyutlu bir yaklaşımla bilimsel 

nitelikte incelenip anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır. Çalışmanın oluşturulmasında ağırlıklı 

olarak yararlanılan veri kaynağı; sözlü tarih yöntemiyle görüşülen 1985-86 döneminde 
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Belene Toplama Kampı’nda tutuklu bulunmuş kamp mağdurları* arasından stratejik 

örneklem tekniğiyle seçilen 20 kamp mağdurunun/tanık-katılımcının (bkz. EK 2) sözlü 

tarih anlatılarıdır.  

 

Belene Toplama Kampı (1985-86) olgusu; çalışmanın temel sorunu, kavramsal 

çerçevesi ve görüşme sorularıyla bağlantılı aşağıdaki üç temel kategorik ayrım 

kapsamında incelendi:  

• Çalışmanın 3. Bölümü’nü oluşturan “Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi 

otorite ile ulusal Türk azınlığı arasındaki güç ilişkileri” adlı başlık altında; siyasi 

otoritenin ulusal Türk azınlığı üzerinde komünistleştirme, “asimilasyon”, “kültür-

kırımı” ve “dışlama” (“ayrımcılık” ve “sınır-dışında sürme”) uygulamaları ile 

ulusal Türk azınlığın bu sürece yönelik verdiği “uyum”, “direnç” ve “Türkiyecilik” 

tepkileri 20 tanık-katılımcının sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilere 

dayanılarak incelenmiştir. Böylece 1985-86 dönemindeki Belene Toplama 

Kampı’nın ortaya çıkışına yol açan süreçsel bağlamlar ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 

• Çalışmanın 4. Bölümü’nü oluşturan “Belene Toplama Kampı (1985-86)” adlı 

başlık altında; 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı’nın açılma ve 

kapatılma nedenleri; tutuklu sayısı ve tutukluların etnik kökeni; kampta yemek, 

ısınma, tuvalet, temizlik, giyim, televizyon gibi fiziksel özellikler; kampta kurallar 

ve cezalar, ilişki ve etkileşimler, çalışma, görüşme ve ziyaret izni, kültür-

kırımının görünümleri ve tutukluların tepkileri gibi toplumsal özellikler 20 tanık-

katılımcının sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilerin incelenmesiyle ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Belene Toplama Kampı’nın (1985-86) fiziki ve toplumsal 
                                                 
* Bulgaristan’ın resmi gazetesinin 1 Haziran 1990 tarihli sayısında yayınladığı rakamlara göre söz konusu 
kamp mağduru sayısı 517’dir (bkz. EK 5). Ancak bu çalışma kapsamında tanık-katılımcıların sözlü tarih 
anlatılarından elde edilen verilere göre bu rakamın 517’den fazla olduğu görülmüş ve belgelenmiştir. Bu 
çalışma kapsamında görüşülen 20 tanık-katılımcıdan sadece 18’inin “adı” söz konusu resmi gazetenin 
listesinde yayınlanmıştır. 20 tanık-katılımcıdan 2’sinin “adları” ise söz konusu listede yayınlanmamıştır. 
Resmi rakamlardaki bu yanlışlık; bu çalışma kapsamında yine resmi bir belgeye dayanılarak 
gösterilmiştir. Tanık-katılımcılardan Muhammet Ayyıldız’ın (Mohamed İbryam Yuseyin) “adı” 
Bulgaristan resmi gazetesinin yayınlamış olduğu 517 kamp mağdurunun adı arasında yoktur. Ancak 
tanık-katılımcının elinde Bulgaristan İç İşleri Bakanlığı’ndan almış olduğu Belene Toplama Kampı’nda 
(1985-86) tutulduğuna ve mağdur edildiğine dair resmi belge bulunmaktadır ve söz konusu belge bu 
çalışmanın EK 4’ünde verilmiştir. Resmi gazetenin yayınladığı listede adı geçmeyen diğer tanık-katılımcı 
da Merdinç Türker’dir (Merdinç Mehmedali Yuzeir).  
 
1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı mağdurlarının sayısından bahsedildiğinde genellikle resmi 
gazetenin yayınladığı “517” rakamı verilmektedir; çalışma kapsamında tanık-katılımcılarından elde 
edilen belgelendirilmiş verilere göre söz konusu dönemde Belene Toplama Kampı tutuklularının 
sayısının 517’den fazla olduğu görülmüştür.    
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özelliklerini ortaya çıkarmanın yanı sıra, Belene Toplama Kampı tutuklularının 

gönderilmiş olduğu diğer yerler (Belene Cezaevi, Belene Tecrit Kampı, Bobov 

Dol Toplama Kampı, sürgün ve ev-hapsi) hakkında da bulgular ortaya 

konmuştur.  

• Çalışmanın 5. Bölümü’nü oluşturan “Belene Toplama Kampı ve tanıklığının 

(1985-86) günümüzde nesneleştirilme durumu” adlı başlık altında; kamp 

mağdurlarının 1989’da Bulgaristan’dan “sınır-dışı edilme” süreci ve 

“Türkiyecilik” tepkileri incelenmiş ve 1985-86 dönemindeki Belene Toplama 

Kampı ve tanıklığının günümüzde kamp mağdurları tarafından hangi alanlarda 

kullanıldığı ve kültürel değere dönüştürüldüğü ile kamp mağdurları dışındaki 

toplumsal çevreler tarafından hangi alanlarda kullanıldığı ve kültürel değere 

dönüştürüldüğü 20 tanık-katılımcının sözlü tarih anlatılarından elde edilen 

verilere dayanılarak ortaya konulmuştur. Ayrıca 20 tanık-katılımcının 1985-86 

dönemindeki Belene Toplama Kampı ve mağduriyetinin bir daha 

tekrarlanmaması amacıyla toplumsal belleğin sürdürülmesi ve unutulmaması ile 

ilgili önerileri ele alınmıştır. 

 

Çalışma kapsamında yukarıdaki üç temel kategorik başlık altında, sözlü tarih 

anlatılarından elde edilen verilere dayanılarak gerçekleştirilen incelemenin “Belene 

Toplama Kampı’na (1985-86) İlişkin Bir Model Denemesi” ile tamamlandığı 

söylenebilir. Model, henüz sosyal bilimler literatürde incelenmemiş olarak duran 1985-

86 dönemindeki Belene Toplama Kampı olgusuyla ilişkili çalışma kapsamında 

oluşturulan sözlü tarih anlatılarından elde edilen bulgulardan ortaya çıkarılan bazı 

olaylar ve süreçlerle ilgili henüz yapılmamış bulunan kavramsallaştırmalar ve ortaya 

çıkarılmamış olan ilişkilerle ilgili eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla 

oluşturulmuştur. Kampla ilgili model denemesini ortaya çıkaran bir diğer neden ise, 

bazı açılardan kendine özgü bir olgu olması nedeniyle 1985-86 dönemindeki Belene 

Toplama Kampı’nın yer aldığı karmaşık bir ilişkiler, olaylar ve süreçler ağını 

çizimlerden oluşan bir model halinde ortaya koymanın, söz konusu karmaşıklığı bir 

ölçüde azaltabileceği düşüncesi olmuştur. “Belene Toplama Kampı’na (1985-86) İlişkin 

Bir Model Denemesi”, sekiz çizim halinde aşağıda sunulmaktadır:   
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1960 

1944 
 
Türklere 
anadilde eğitim 
verilmektedir. 

Türklere 
anadilde eğitim 
dereceli olarak 
kaldırılıyor. 

1970 

1980 

Okullarda 
Türkçe yabancı 
dil olarak tek 
ders biçiminde 
öğretiliyor. 

Okullarda 
Türkçe eğitimi 
tamamen 
kaldırılıyor. 

1984 

Pomaklar ve 
etnik olarak 
karışık Türk 
ailelerin ad-
kırımı. 

“Y.D.S.” iddiaları 
kitap, toplantı ve 
propagandalard
a görülmeye 
başlıyor. 

Türkçenin 
konuşulması her 
alanda 
yasaklanıyor. 

1989 
Okullarda Türkçe 
yabancı dil olarak 
seçmeli ders 
biçiminde 
öğretiliyor. 

1985 

1986 
B.T.K 

 
 
Anayasada 
Türklerin varlığı 
kabul ediliyor. 
 
Ulusal 
azınlıkların kendi 
anadillerinde 
eğitim alma 
hakkı vardır. 

“Bulgaristan’da sadece 
Bulgarlar vardır. Türkçe 
konuşanlar, Osmanlı 
döneminde zorla 
Türkleştirilmiş 
Bulgarlardır.”

Bugün Bulgaristan 
Anayasasında Türkler, 
“ana dilleri Bulgarca 
olmayan vatandaşlar” 
olarak tanımlanmaktadır. 
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2. Uyum 
3. Türkiyecilik 
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Çizim 2: Bulgaristan’da Siyasi Otoritenin Ulusal Türk 
Azınlığına Yönelik Tanım ve Uygulamalarının ve Ulusal 
Türk Azınlığının Gösterdiği Tepki Kalıplarının Kronolojisi 
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Çizim 4: Belene Toplama Kampı’nın (B.T.K.) Kronolojik Tarihçesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejim muhalifleri, kollektifleştirme uygulamalarına direnç gösteren köylüler, 
Bulgarlaştırılmaya direnç gösterenler, hatta tüm politik uygulamalara uyum gösteren 
binlerce kişi tutuklanıp B.T.K.’ya gönderilerek çalıştırılır, öldürülür. 
     Stalin öldükten sonra SSCB ve B.H.C.’de toplama kampları dereceli olarak 
kapatılmaya başlar. Açık tutulan kamplardaki koşullar da öncekine göre iyileştirilir.  

1949 

195

1959 

Pomaklara ve etnik olarak karışık Türk ailelerine uygulanan ad-kırımına direnç 
sonucu kamp yeniden açılıyor. 

1970 

SSCB’de Komünist parti Genel Sekreteri Çernenko öler. 

10 Mart 

11 Mart 
Çernenko’nun yerine Gorbaçov göreve getirilir ve Belene Cezaevi’ndeki Türk 

tutukluların koşulları iyileştirilmeye başlar. 

Nisan 1985
� Kültür-kırımı uygulamalarına direnç gösterdikleri için Belene Cezaevi’nde tutulan 

200 civarındaki tutuklu Nisan 1985’te yeniden açılan B.T.K.’ya nakledilirler. 
B.T.K.’daki tutuklu sayısı resmi rakamlara göre 517 kişi sözlü tarih anlatılarında 
elde edilen verilere göre ise 517-800 kişi arasında olmuştur. 

� Dünya kamuoyu B.T.K.’nın varlığından haberdar olur ve kampın kapatılması için 
B.H.C.’ye baskı yapılır. Aralık 1986’da B.T.K. kapatılır ve tutuklular Belene 
Adası’ndan çıkartılarak sürgüne, ev-hapsine, Bobov Dol Toplama Kampına ve 
bazıları da evlerine gönderilir. 

 Aralık 
1989 

Mayıs-Haziran aylarında 350,000 Türk (B.H.C.’deki Türk nüfusunun 1/3’ü) B.H.C.’den 
sınır-dışına sürülür. İlk sınır-dışına sürülenler arasında B.T.K. mağdurları 
bulunmaktadır. 

1989 

B.T.K. bugün kapalıdır. Belene Adası’nda her yıl Mayıs’ın son haftasında B.T.K. 
önünde kamp mağdurları ve kurbanları için anma töreni düzenlenmektedir. Törene 
kamp mağdurları da katılmaktadırlar. Bugün kampın yakınında Türk mağdurlar için bir 
hilal ve Bulgar mağdurlar için bir haç anısı dikilmiş bulunmaktadır. 
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Çizim 7: Toplama Kamplarına İlişkin Bazı Sosyolojik Tanımlar ve Belene Toplama Kampı’na 
Atfedilen Sıfatlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çizim 8: Ad-kırımı Uygulamasına, Ulusal Türk Azınlığının 1989’dan Sonra Verdiği Tepkiler 
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Politik baskı ile verilen “Bulgar 
adı” telaffuz dahi etmemek 

Politik baskı ile verilen “Bulgar 
adın” sonundaki ov-ova eklerini 
atarak Türk adını geri almak 

Politik baskı ile verilen “Bulgar 
adı”, Türk adının sonundaki ov-
ova ekini atmadan değiştirmek 

Politik baskı ile verilen “Bulgar 
adı” reddedip Türk adı geri 
almak istese de bazı maddi ve 
bürokratik sıkıntılardan dolayı 
Türk adını geri almaya 
başvuramamak 

Gönüllü olarak “Bulgar adı” 
taşımak ve “Türk adı” geri 
almamak

Bulgar Siyasi Otoritesi

Kamp Tutukluları 

Sosyolojik olarak 

“İş ve Eğitim Yurdu” 

“Ölüm Kampı”, “İşkence Kampı” 
Goffman (1961): “Total kurum”  
Foucault: “Disiplin, gözetleme ve kapatma kurumu” 
Bauman (2008): “Modernliğin toplumda 
arınma/temizlik projesi”nin sonucudur. 
Bu çalışmada: “Toplama kampı” 
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Araştırma konusunun henüz incelenmemiş, tanımlanmamış, kavramsallaştırılmamış ve 

ilişkilendirilmemiş olduğu güçlüğüne kısmi bir çözüm önerisi olarak sunulmuş ve 

yukarıda sekiz çizim biçiminde verilmiş olan “Belene Toplama Kampı’na (1985-86) 

İlişkin Bir Model Denemesi”nde ortaya konmuş olan ilişki ve etkileşim ağlarını 

oluşturan süreçler; aşağıda araştırmanın temel sorunu ve kavramsal çerçevesi 

bağlamında ayrıntı ve bağlamlarıyla dört madde halinde sunulmakta ve 

tartışılmaktadır.   

 

1. Tarihsel süreç içinde modern devletlerin siyasi sınırlarının çizilmesiyle birlikte, söz 

konusu sınırlar içinde kalan nüfusun “kültürel farklılığının yönetimi” sorunu, daha 

öncekinden farklı bir mahiyette ortaya çıkmıştır. “Tek devlet, tek kültür” biçimindeki 

doğruluk/hakikat anlayışı temelinde, egemen kültürden farklı olan kültürler 

sorunsallaştırılarak siyasi otoritenin “doğruluk adına yönetme” anlayışı çerçevesinde -

hızı değişen bir biçimde kültürü dönüştürmekten yok etmeye kadar- değişik yönetim 

mekanizmalarına tabi tutulmuştur. Soruna çözüm olarak sunulan projenin 

boyutlarından sadece birini yansıtan “ulus-inşası” söylemi birçok kuramcı tarafından 

ileri sürülürken, Connor (1972) gibi bazı kuramcılar da süreci “ulus-yıkımı” söylemiyle 

açıklayarak projenin bir diğer boyutuna dikkat çekmeye çalışmışlardır.  

 

Modern devlet sınırları içinde, egemen kültür ile azınlık kültürü arasındaki güç 

ilişkisinin, Descartes’la birlikte anılan düalist felsefenin doğruluk/hakikat anlayışının 

temelleri üzerinde kurulduğu söylenebilir. Modern devletlerde nüfusun yönetiminin 

temel sorunlarından biri, nihayetinde düalist bir temelde “kültürel farklılığın 

sorunsallaştırılması” ile çözüme kavuşturulmak istenmiştir. Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde de Bulgar sosyalist siyasi otoritesi tarafından Türk kültürü, “düalist 

doğruluk anlayışı” çerçevesinde “yanlış kategorisi”nde konumlandırılmış ve 

“düzeltmelere” tabi tutulmuştur. İki kültür arasındaki güç ilişkisinde “asimilasyon”, 

“kültür-kırımı” ve “dışlama” gibi yöntemler uygulanmış ve bunlara yönelik “uyum”, 

“direnç” ve “Türkiyecilik” gibi stratejiler ve tepkiler gösterilmiştir.  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1944-89 yılları arasında “nüfusun yönetimi” 

sorununa, “sosyalist bilgi ve doğruluk anlayışı” çerçevesinde, “Bulgar sosyalist ulus 

inşası” projesi ile çözüm aranmış ve ulusal Türk azınlığın kültürel farklılığı bu 

çerçevede sorunsallaştırılarak düalist bir yaklaşım olan “doğru-yanlış oyunu”na 

sokulmuştur. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından Türk 
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nüfusunun kültürel farklılığının sorunsallaştırılması ve tanımlanması çeşitli dönemlerde 

(özellikle 1947-71, 1970-1984, 1984-89, 1989 sonrası) (bkz. Çizim 2) nitelik açısından 

farklılık göstermiştir. Bu çeşitli dönemlerde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde “Türk 

kültürünün sorunsallaştırılması ve kültürel farklılığı” ile ilgili siyasi otoritenin 

benimsediği doğruluk/hakikat anlayışı ve üretilen bilgiler, belli ölçülerde birbirinden 

farklı olmuştur. Bu farklı tanımlar, ayrı ayrı dönemlerde Bulgar siyasi otoritelerinin 

kollektif zihniyetlerinin parçaları ve ürünleridir. Bu zihniyetler, Türklerin kültürünü 

biçimlendirmeyi ve yeniden-biçimlendirmeyi, başka bir deyişle Türklerin kültürel 

farklılığının nasıl yönetileceğini büyük ölçüde belirlemiştir.  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1947 Anayasası’nda (1971’e kadar yürürlükte 

kalmıştır) “ulusal azınlıkların, Bulgar dilini öğrenmelerinin zorunlu olması kadar, kendi 

ana-dillerinde eğitim alma ve ulusal kültürlerini geliştirme hakkı da vardır” maddesi 

bulunuyordu (Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 1947 Anayasası, 79. madde), ancak söz 

konusu Anayasa’nın hiçbir madde ve fıkrasında “Türk” kelimesi geçmemektedir.  

 

Bulgaristan’da Jivkov Anayasası olarak da bilinen 1971’de yeni Anayasa’nın kabulüyle 

bu madde kaldırılmış ve yerine “Bulgar olmayan soydan olan vatandaşların, Bulgar 

dilini öğrenme zorunluluğunun yanı sıra, kendi dillerini öğrenme hakkı da vardır” 

maddesi getirilmiştir (Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 1971 Anayasası, 45. madde, 7. 

fıkra); bu Anayasa’nın da hiçbir madde ve fıkrasında “Türk” kelimesi geçmemektedir.  

 

1984’te uygulamaya geçirilen ve 1989’a kadar süren bir süreç içerisinde ise, 

Anayasa’da doğrudan belirtilmiş olmasa da dönemin resmi belgelerinde (Angelov: 

2008) ve tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarından elde edilen verilerde görüldüğü 

gibi; siyasi otorite Türkleri tümüyle yok saymış ve “Bulgaristan’da Türk olmadığı, 

Bulgaristan’da sadece Bulgarların yaşadığı” iddiasından hareket ederek, 

Bulgaristan’da “Türkçe konuşanları, Osmanlı döneminde zorla Türkleştirilmiş Bulgarlar” 

olarak tanımlamıştır. Bu tanım, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve Avrupa tarihinde Türk 

varlığına yönelik en kuşatıcı ve baskıcı sorunsallaştırma olmuş ve kültürel soykırıma 

ya da başka bir deyişle kültür-kırımına yol açmıştır.    

 

Bu tanım; Bulgaristan Türklerinin 1877-78 Osmanlı-Rus ve ardından 1912-13 Balkan 

Savaşları sonrasında uğradıkları soy-kırım trajedilerine, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 

döneminde bu defa kültür-kırımı olan yeni bir trajedinin eklenmesine neden olmuştur. 
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Bu kültür-kırımı, Bulgaristan Türklerinin tarihinde yaşadıkları en büyük trajedilerden biri 

ve Avrupa tarihinde de görülmüş en hızlandırılmış kültür-kırımı olarak yazılı literatüre 

geçmiştir (bkz. Dimitrov, 2000: 2).  

 

Bugün bu trajedinin Bulgaristan Türkleri üzerindeki çeşitli etkileri halen sürmektedir. 

Bulgaristan Türkleri Bulgaristan’da ve Türkiye’de her yıl 24-26-27 Aralık tarihlerini 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1984-89 yılları arasında uğradıkları kültür-kırımında 

öldürülenler, işkence görenler, sakat bırakılanlar, cezaevlerine, kamplara gönderilenler 

vd. için Yas ve Anma törenleri düzenlemektedirler. Bulgar siyasi otoritesinin “Yeniden 

Doğuş Süreci” olarak tanımladığı, Avrupa Konseyi’nin raporunda ise “etnik soykırım” 

ifadesiyle geçen (bkz. EK 15) ve bu çalışmada da “kültür-kırımı/kültürel-soykırım” 

olarak tanımlanan 1984-89 yılları arasındaki sürecin; bugün Bulgaristan Türkleri 

tarafından bazı bakımlardan sorunsallaştırıldığı, anma, yas törenleri vs. biçimlerde 

nesneleştirildiği söylenebilir.  

 

1989 yılının sonlarında Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde sosyalist rejimin 

yıkılmasından sonra, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yeni rejimin siyasi otoritesi 

tarafından ulusal Türk azınlığına ilişkin yeni bir anayasal-tanım yapılmıştır. Bu 

anayasal-tanıma göre bugünkü Bulgaristan Cumhuriyeti’nin vatandaşları için “Bulgar 

vatandaşı” ifadesi kullanılmakta (bkz. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 1991 Anayasası, 

25. maddenin 1. fıkrası) ve Bulgar etnik kökeni dışındaki etnik kökenlerden söz 

edildiğinde ise “anadili Bulgarca olmayan vatandaşlar” ifadesi kullanılmakta ve “Türk” 

kelimesi geçmemektedir (bkz. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 1991 Anayasası, 36. 

maddenin 2. fıkrası).  

 

Başka bir deyişle Bulgaristan’da sosyalist rejim yıkıldıktan sonra 1991’de kabul edilmiş 

olan ve bugün yürürlükte olan Anayasa’da “Türk, Pomak, Makedon, Roman, Çingene 

vs.” etnik ifadeler kullanılmamaktadır. 1947 Anayasası’na benzer bir biçimde “Bulgar 

dilinin kullanılması ve öğrenilmesi Bulgar vatandaşı için zorunludur” (bkz. Bulgaristan 

Halk Cumhuriyeti 1991 Anayasası, 36. maddenin 1. fıkrası) ve “Anadili Bulgarca 

olmayan vatandaşların, Bulgarca dilini öğrenme zorunluluklarının yanı sıra kendi 

dillerini de öğrenme ve kullanma hakkı vardır” (bkz. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 1991 

Anayasası, 36. maddenin 2. fıkrası)  maddesi bulunmaktadır. Ancak 1947 

Anayasası’nda “ulusal azınlıklar” ifadesi kullanılmakta iken bugünkü 1991 



 182

Anayasası’nda “anadili Bulgarca olmayan vatandaşlar” ifadesi kullanılmaktadır (bkz. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 1991 Anayasası).  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığa yönelik 

uygulamaları; 1944-84 arasında eşzamanlı bir süreç içerisinde “asimilasyon”, 

“ayrımcılık” ve “sınır-dışına sürme”; 1984-89 arasında ise “kültür-kırımı”, “ayrımcılık” ve 

“sınır-dışına sürme” biçimlerinde görünmüştür. Konuyla ilgili yazılı literatürde sosyalist 

siyasi otoritenin bu uygulamaları henüz büyük ölçüde incelenmemiş olarak 

durmaktadır. Örneğin bu uygulamalarla ilgili olarak asimilasyon ve kültür-kırımı 

uygulamalarıyla eşanlı olarak yürütülen bir “ayrımcılık” kalıbı konuyla ilgili yazılı 

literatürden ayırt edilememektedir. “Ayrımcılık” kavramı ve kalıbı sözlü tarih 

görüşmeleri sonrasında ayırt edilmiş ve çalışmanın kavramsal çerçevesine eklenmiştir.  

 

Avrupa Konseyi’nin Bulgaristan’la diyalogu izleme raporunda Ocak 2006’da Belene 

Toplama Kampı (1985-86) mağdurlarını temsil eden heyet ile Bulgaristan 

Cumhuriyeti’ni temsil eden heyet arasında geçen diyalogda Bulgaristan Cumhuriyeti’ni 

temsil eden heyetin başkanı; 1984-89 yılları arasında Bulgaristan’da yaklaşık 

1.000.000, toplama kampları ve cezaevlerine gönderilen yaklaşık 1.000 ve sınır-dışı 

edilen yaklaşık 350.000 Türk üzerinde yapılan uygulamanın “etnik soykırım” olduğunu 

kabul etmiş ve dile getirmiştir (bkz. EK 15). Avrupa Konseyi 2006’dan sonra 

Bulgaristan’la diyalog sonrası raporlarında ilgili maddede söz konusu uygulamalarla 

ilgili Bulgaristan heyeti başkanının “etnik soykırım” ifadesini kullandığını sık sık 

belirtmektedir. Ancak Bulgaristan’la yapılan diyaloglarda 2006’dan sonra Bulgaristan’ı 

temsil eden heyet söz konusu uygulamalarla ilgili bir daha “etnik soykırım” ifadesini 

kullanmamıştır. Sözlü tarih görüşmeleri sırasında, Avrupa Konseyi’nin izlediği 

Bulgaristan’la diyaloglarda taraflardan birisi olarak bulunan Belene Toplama Kampı 

(1985-86) mağdurlarını temsilen BAHAD üyesi tanık-katılımcılar; Bulgaristan heyetinin 

2006’da kullandığı “etnik-soykırım” ifadesini bir daha kullanmadığı hatta sonraki 

görüşmelerde bu ifadenin bir daha kullanılmaması için çeşitli girişimlerde 

bulunduklarını gözlemlediklerini belirtmişlerdir.     

 

2. İnceleme sonucunda Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1985-86 dönemindeki 

Belene Toplama Kampı’nın, karmaşık bir süreçsel bağlam içerisinde yer aldığı 

görülmüştür. Kampın açılma ve kapatılma süreci; bir yandan Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde “Bulgar sosyalist ulus birliği” politikaları (asimilasyon, kültür-kırımı ve 
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dışlama) -ulus-inşası/ulus-yıkımı projesi- ve bu politikaların uygulanmasına verilen 

tepkiler (uyum, direnç, Türkiyecilik) kapsamında, diğer yandan uluslar-arası güç 

ilişkilerinde değişen dengelerle (SSCB’de Açıklık ve Yeniden İnşa politikalarının 

temellerinin atılışı ve “Dünya Kamuoyu”ndaki tepkilerin etkisi) bağlantılı olduğu 

söylenebilir (bkz. Çizim 1, Çizim 2, Çizim 3, Çizim 4). 

 

Belene Toplama Kampı, genel olarak Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite 

ile ulusal Türk azınlığı arasındaki gerilimli güç ilişkileri bağlamında; özel olarak da 

1984’te uygulamaya geçirilen kültür-kırımı sürecinde yer alan “ad-kırımı” uygulamasına 

gösterilen tepki (etkin direnç, potansiyel direnç etiketlemesi, Türkiyecilik) bağlamında 

yer aldığı söylenebilir (bkz. Çizim 1, Çizim 2, Çizim 3, Çizim 4). 

 

Belene Toplama Kampı’nın Nisan-sonu 1985’te yeniden açılmasına ve Aralık-ortası 

1986’da kapanmasına neden olan sürecin, sadece Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 

çapındaki güç ilişkileriyle değil, uluslar-arası gelişmelerle de büyük ölçüde ilişkili 

olduğu söylenebilir. 10 Mart 1985’te Sovyet Komünist Partisi’nin Genel Sekreteri 

Çernenko’nun ölümü ve yerine 11 Mart 1985’te Gorbaçov’un gelişiyle birlikte başlayan 

SSCB’deki açıklık ve yeniden inşa politikalarının temellerinin atılışı; kültür-kırımı 

sürecinde tutuklanmış ve Belene Cezaevine gönderilmiş Türk tutukluların tutukluluk 

koşullarının iyileştirilmesine ve Nisan-sonu 1985’te yeniden açılan Belene Toplama 

Kampı’na aktarılmasına neden olmuştur. Aralık 1986’da Belene Toplama Kampı’nın 

kapanmasına neden olan gelişmenin ise; kamptan “dünya kamuoyu”nun haberdar 

oluşu ve bu haberdarlık sonucunda da Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ne kampın 

kapatılması konusunda gelen baskılar olduğu söylenebilir (bkz. Çizim 1). 

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığa yönelik yukarıda 

sözü edilen politik uygulamalarında, bu çalışma kapsamında tanık-katılımcıların sözlü 

tarih anlatılarından elde edilen verilere göre kısaca aşağıdaki gibi birbiriyle eşzamanlı 

yürütülmüş olan iki politik uygulama (Bulgarlaştırma ve Dışlama) süreci ayırt edilmiştir:    

 

Bulgarlaştırma Süreci: Komünistleştirmeden Asimilasyona, Asimilasyondan Kültür-

Kırımına. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1944’te sosyalist rejimin kuruluşundan itibaren ilk 

aşamada Lenin’in ”yeni sistemi [yeni sosyalist sistemi] her millete kendi dilinde 

anlatmak gerekir” ilkesinden hareketle ulusal Türk azınlığın kendi ana dilinde eğitim 
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almasına izin verilmiştir; Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali gibi Türkiyeli sosyalist 

yazarların da kitapları okutulmuş ve Türk köylerinin kütüphanelerinde yer almasına izin 

verilmiştir. Ancak ilk aşama geçtikten sonra, yani sosyalist sistem ulusal Türk azınlığa 

kendi ana dilinde anlatıldıktan sonra; ana dil olan Türkçe’nin kullanımı ve işlevi dereceli 

olarak azaltılmış, Türkçe radyo ve televizyon programları kapatılmış ve 

kütüphanelerden Türkiyeli sosyalist yazarların kitapları çıkartılmış ve yok edilmiştir. 

Ardından Türkiyeli sosyalist yazarların kitaplarının Bulgarca çevirilerinin dahi okunması 

yasaklanmış ve kütüphanelerden kaldırılmıştır (bkz. Çizim 2).   

 

Dolayısıyla Bulgar Komünist Partisi; ulusal Türk azınlığını komünistleştirme sürecini, 

giderek şiddetlenen bir “asimilasyon” politikası ile birlikte yürütmüş, 1970’lere 

gelindiğinde asimilasyon sürecinin politik uygulamaları en kapsamlı, yoğun ve etkili 

biçimini almıştır. Bu süreçle birlikte Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde daha önceleri 

Makedonlar, Çingeneler ve Pomaklar üzerinde uygulanan “ad-kırımı”nın, Pomaklar ve 

diğer etniklerle karışık olan Türk aileleri üzerinde de uygulanmaya başladığı 

görülmektedir (bkz. Çizim 1, Çizim 4).  

 

1980’ler ile birlikte siyasi otoritenin doğrudan ulusal Türk azınlığa yönelik olarak ortaya 

attığı “Yeniden Doğuş Süreci” söylemi ile Türk kültür varlığına ait istisnasız olarak tüm 

alan ve unsurlar sorunsallaştırılmıştır (bkz. Çizim 3). Bu sorunsallaştırma sonucunda 

ortaya atılan doğruluk/hakikat anlayışının meydana getirdiği doğru-yanlış oyunu 

kapsamında Türk kültür varlığı yanlış olan tarafta konumlandırılarak ağır yaptırımlarla 

cezai işleme tabi tutulup Bulgaristan ve Avrupa tarihinde en şiddetli ve hızlandırılmış 

kültür-kırımı uygulamalarına tabi tutulmuştur.  

 

Ulusal Türk azınlığına yönelik politik uygulamalar kapsamında asimilasyondan kültür-

kırımına geçişi; “ad-asimilasyonu”ndan “ad-kırımı”na giden süreçle en açık bir biçimde 

örneklendirilebilir: Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1944-84 arasındaki dönemde 

ulusal Türk azınlığın mensupları kendi Türkçe adlarını resmi olarak taşırken adlarının 

son-ekleri Türkçe değil, Bulgarca’dır. Örneğin Sevcan Şabanova Alieva, Vedat Halilov 

Ahmetov. 1984 yılında tüm Türk nüfusu kapsayan uygulamayla başlatılan ve siyasi 

otoritenin “Yeniden Doğuş Süreci” adını verdiği kültür-kırımı sürecine gelindiğinde ise 

adların sadece son-ekleri değil tümü Bulgarlaştırılmıştır. Yukarıda verilen asimile 

edilmiş adlar; kültür-kırımı döneminde politik baskıyla örneğin şöyle değiştirilmiştir: 

“Sevcan Şabanova Alieva” adı, “Svetlana Şopova Anastasova” olarak değiştirilmekte; 
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“Vedat Halilov Ahmetov” adı ise “Veselin Hubenov Asenov” olarak değiştirilmiştir. 

Verilen örnekte görüldüğü ve tanık-katılımcıların sosyal-demografik özelliklerinin 

verildiği tablodaki tanık-katılımcının Türk adı ile ad-kırımında politik zorla verilen 

“Bulgar ad” karşılaştırıldığında görülebileceği (bkz. EK 2; EK 6) gibi “ad-kırımı” 

sürecinin uygulama mekanizması, genelde Türk adının baş-harfleriyle politik baskıyla 

verilen Bulgar adının baş harflerinin aynı olduğu bir sisteme tabi tutulmuştur.      

   

Dışlama Süreci: Ayrımcılık ve Sınır-Dışına Sürme. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlığa yönelik olarak asimilasyon ve 

kültür-kırımı uygulamalarıyla paralel yürütülen “iki tür dışlama” politikası uygulanmıştır: 

Bulgaristan sınırları içinde “ayrımcılık” ve Bulgaristan “sınırları-dışına sürme”.   

 

Ayrımcılık: Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde bazı temel alanlarda asimilasyon ve 

kültür-kırımına paralel bir biçimde yürütülen güçlü ve etkin bir “ayrımcılık” süreci de 

ayırt edilebilir. Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarına göre asimilasyon ve kültür-

kırımı kapsamındayken ayrımcılığın en fazla göründüğü alanlar askerlik, meslek, 

eğitim, iletişim ve seyahat özgürlüğüdür. Ayrımcılık uygulamaları en açık biçimde 

aşağıdaki örneklerle gösterilebilir:  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1944-89 döneminde 2 yıl süren askerlik, mecburi bir 

hizmettir. Ancak iki tür asker vardır: “Silahlı-asker”ler ve “İşçi-asker”ler. Silahlı-askerliğe 

sadece Bulgarlar alınmaktadır. Eğitim düzeyi ve yetenek özellikleri ne olursa olsun 

Romanlar, Pomaklar ve Türklerden oluşan işçi-askerler, 2 yıl süren askerlik görevi 

boyunca ağır işçi gibi çalıştırılmaktadır. Askerlik kurumunda asimilasyondan daha çok 

ayrımcılık kalıbı baskın görünmektedir.  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde meslek alanında asimilasyonun yanı sıra baskın bir 

ayrımcılığın olduğu görünmektedir. Bu tür ayrımcılığın en belirgin örneği ise, ulusal 

Türk azınlığı mensuplarının bazı mesleklere alınmamasıdır; örneğin: pilot, gemi 

kaptanı, gümrük görevlisi, asker vb.  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde eğitim alanında da Türklere karşı ayrımcılık 

yapılmıştır. Tanık-katılımcıların sözlü tarih anlatılarına göre Türklerin sayısının, eğitim 

kurumlarında üst seviyelere doğru azaldığı görülmektedir. Üniversitelerde çok az 

sayıda Türk bulunmaktadır.  
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1984’te siyasi otorite tarafından uygulamaya konulan “Yeniden Doğuş Süreci” adı 

verilen kültür-kırımı süreci içinde Türk adlarının silinip yerlerine “Bulgar adların” 

yazılışına kadar, Türkler birçok alanda Türk olduklarını gösteren Türk adları nedeniyle 

ayrımcılığa maruz kalmıştır. Örneğin Soğuk Savaş döneminde Bulgaristan’da Türk adı 

taşıyan bir mühendisin Bulgaristan sınırları dışında yine sosyalist bir ülkeye dahi 

gitmesi neredeyse tamamen engellenmiştir. Ancak Bulgar etnik kökenine sahip 

olanların, Soğuk Savaş döneminde Bulgaristan sınırları dışındaki sosyalist ülkelere 

geçişi büyük ölçüde daha serbestti. Bu örnekte de Türklere yönelik seyahat-dolaşma 

özgürlüğündeki ayrımcılık açık bir biçimde görülmektedir.  

 

Buradan çıkan sonuç; sosyalizmin ve Demir Perde’nin şiddet ve baskısının etnik-

azınlık kültürlere mensup bireyler üzerinde başat/egemen kültüre mensup bireylere 

oranla çok daha fazla olduğu ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti örneğinde bizzat 

görüldüğü gibi Sosyalist Bulgaristan’da tüm vatandaşların kapatıldığı Demir Perde 

içinde etnik azınlıkların kapatıldığı ikinci bir Demir Perde’nin varlığından söz edilebilir.    

 

Sınır-Dışına Sürme: Bulgar sosyalist siyasi otoritesinin ulusal Türk azınlığı, sosyalist 

rejim dönemi boyunca belli aralıklarla Türkiye’ye sınır-dışına sürmesi, aynı zamanda 

sosyalist rejimlerin sosyalist olmayan rejimlere karşı uyguladığı bir strateji olduğu 

söylenebilir. Bulgaristan’daki Türk nüfusunu sayısal anlamda azaltma politikaları 

doğrultusunda sınır-dışına sürülen Türk nüfusun Bulgaristan vatandaşlığından 

atılmadığı, ancak Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde asimilasyon ve kültür-kırımı 

kapsamından çıkarıldığı söylenebilir. Bu aynı zamanda Türklerin o coğrafyadaki 

tarihsel geçmişi ve yurtlarından da dışlanma anlamına gelmektedir. Resmi belgelerde 

de yazıldığı gibi, sınır-dışına sürülecek olan nüfusun; genellikle Türk kültür unsurlarına 

bağlılık derecesine göre seçildiği söylenebilir (bkz. Belejki na Todor Jivkov ot 

Zasedanie sıs Sekretarite na TSK i BKP Otnosno Vızroditelniyat Protses, 19 Şubat 

1987, 1-2)*. Bu uygulamalar kapsamında Türk nüfusa ait büyük ölçüde taşınmaz ve 

                                                 
* Bu belgelere bir örnek olarak 19 Şubat 1987 tarihli “Belejki na Todor Jivkov ot Zasedanie sıs 
Sekretarite na TSK i BKP Otnosno Vızroditelniyat Protses [Yeniden Doğuş Süreciyle İlgili Merkez 
Komite ve Bulgar Komünist Partisi Sekreterleriyle Toplantıdan Todor Jivkov’un Notları], 19 Şubat 1987: 
s. 1-2” belgesi gösterilebilir. Söz konusu belgede Todor Jivkov 1984’te ulusal Türk azınlığın tüm üyeleri 
üzerinde uygulamaya geçirilen ad-kırımı uygulamasında politik zorla Türk adlarının yerine Bulgar 
adlarının verildiği uygulama sonucunda ad-kırımına uğratılmış Türk nüfusundan “ismi düzeltilmiş 
nüfus” olarak bahsetmektedir; belgedeki konuyla ilgili bazı ifadeler şöyledir: “İsmi düzeltilmiş nüfus … 
kendi toprağındadır ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin vatandaşıdır. ... Şu açıkça ve kategorik bir 
biçimde bilinsin: yeni bir nüfus hareketi/göç olmayacaktır. Bulgar isimlerini güçlendirsinler. Bu şimdiki 
politik çalışmaların merkezi ilgisi olmalıdır. Temel problem budur! … Şu açıkça bilinmelidir ki: ismi 
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taşınabilir mallar Bulgaristan’da terk edilerek, sınır-dışı edilen Türk nüfus büyük maddi 

zarara uğratılmıştır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 1989 yılına kadar geçen 

yaklaşık 110 yıllık bir sürede Bulgaristan’dan yaklaşık 1 milyon civarında Türk, 

Bulgaristan’ı terk etmek zorunda bırakılarak Türkiye’ye yerleşmek zorunda kalmıştır.   

 

Ulusal Türk azınlığın yukarıda bahsedilen politik uygulamalara yönelik gösterdiği 

tepkiler; bu çalışma kapsamında kısaca şöyle ortaya konabilir: Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığı üzerindeki asimilasyon 

uygulamalarına, ulusal Türk azınlığındaki tepkiler ağırlıklı olarak “Türkiyecilik, pasif/gizli 

direnç ve uyum” biçiminde görülmüştür. Bir Demir Perde ülkesi olan Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde bazen sınır-dışına kaçma girişimlerinde bulunanlar da olmuştur. 

1984’te Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığı 

üzerindeki kültür-kırımı uygulamalarına, ulusal Türk azınlığındaki tepkiler ağırlıklı 

olarak “Türkiyecilik, etkin direnç, pasif/gizli direnç ve uyum” biçimlerinde görülmüştür. 

Bu direnç ve tepkilerin hiçbir görünümü, siyasi otorite tarafından cezasız 

bırakılmamıştır. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti tarihinde ulusal Türk azınlığından gelen 

en büyük toplu direnç 1984-89 döneminde siyasi otoritenin “Yeniden Doğuş Süreci” 

dediği “kültür-kırımı” sürecine karşı olmuştur (bkz. Çizim 2, Çizim 3). 

 

Kültür-kırımı uygulamaları arasında en büyük direnç; politik baskıyla Türk adlarının 

yerine “Bulgar adlar”ının konulduğu “ad-kırımı” uygulamasına karşı gösterilmiştir. 

Belene Toplama Kampı (1985-86) tutukluları da, Türk adlarının silinip yerine “Bulgar 

adlar”ının verilmesine gösterdikleri direnç nedeniyle tutuklanmışlardır. Tanık-

katılımcıların sosyal-demografik özelliklerinde (bkz. EK 2) her birinin; 1984 yılında 

siyasi otorite tarafından Türk-adlarının silinip yerlerine politik baskıyla verilen “Bulgar-

adlar” belirtilmiştir. Çünkü tanık-katılımcıların 1984 yılında başlayan tutuklanmalarının 

temel nedeni, ad-kırımı uygulamasına karşı gösterdikleri “etkin direnç” ya da 

“potansiyel direnç etiketlenmesi” olmuştur.   

 

                                                                                                                                              
düzeltilmiş insanların bilinci, Türk milliyeti olmaya devam etmektedir. … Şu da açık olmalıdır ki bugün 
uluslar arası politikada isteyenlerin sınırları geçmesi ve dolaşmasının önü açılmaktadır ve bu süreç bize 
de baskı yapmaktadır. Değişen uluslararası durum giderek çeşitli yerlerden insanları daha serbest 
iletişime geçirecektir. Açıkça bilmeyiz ki biz de bu süreçten kaçamayız. Yıllar sonra, Bulgar milli 
sosyalist bilinci güçlendiğinde, yine de bizim bakış açımızı ve yaşam biçimimizi benimsemeyecek olan 
on binlercesinin gitmesi için sınırları açacağız.” 
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Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde ulusal Türk azınlık mensuplarının; asimilasyon ve 

kültür-kırımı kapsamında maruz kaldıkları ayrımcı uygulamalara karşı genelde 

“Türkiyecilik” tepkisi verilmiş, ancak herhangi bir etkin ve toplu direnç gösterme olanağı 

kesildiği için söz konusu nitelikte tepki ve direnç gösterilemediği söylenebilir. Ancak 

asimilasyon, kültür-kırımı ve ayrımcılık uygulamaları, “ad-kırımı” biçimini aldığında 

bütün direnç gösterme olanaksızlıklarına rağmen, hayatlarını kaybedeceklerini göze 

alarak 1984’ün 24-26-27 Aralık tarihlerinde çevre köy ve kasabalardan gelenlerin 

katılımıyla Kırcaali’nin Sütkesiği, Kirli ve Mastanlı köylerinde Komünist Parti Binalarının 

önüne doğru kınama ve itiraz yürüyüşleri biçiminde “etkin toplu direnç” gösterilmiştir. 

Kuzey Bulgaristan’daki ulusal Türk azınlık mensupları da benzer birkaç “etkin toplu 

direniş” göstermiştir. Bu yürüyüşlerde “Yeniden Doğuş Süreci”nin “siz Bulgarsınız” 

iddiasının tam tersine siyasi otoriteye iletilmek istenen ve pankartlar üzerindeki 

yazılarda esas vurgu “Türküz, Türk kalmak istiyoruz” mesajı olmuştur (bkz. Çizim 1, 

Çizim 2, Çizim 3). 

 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığı sınır-dışına 

sürme uygulamalarına, ulusal Türk azınlığındaki tepkiler ağırlıklı olarak “Türkiyecilik” 

biçiminde görülmüştür. Dolayısıyla sınır-dışına sürülme uygulamasına ulusal Türk 

azınlık tarafından büyük ölçüde uyum gösterildiği söylenebilir. Ancak Bulgaristan’da 

sınır-dışına sürülmeye uyum gösterme, aynı zamanda Bulgaristan’daki asimilasyon, 

kültür-kırımı ve ayrımcılık uygulamalarına direnç gösterme anlamına da gelmektedir. 

Aynı zamanda hem uyumu hem de direnci içeren bu tepki, bu çalışma kapsamında 

“Türkiyecilik” kavramıyla ifadelendirilmiştir. “Türkiyecilik”, Foucault’nun güç ilişkileri 

yaklaşımı ve asimilasyon kuramları bağlamında kendine özgü durumsal bir tepki kalıbı 

olarak görülebilir.  

 

3. Belene Toplama Kampı’nın (1985-86) fiziki ve toplumsal yapısının özellikleri; tanık-

katılımcıların bu çalışma kapsamında oluşturulan sözlü tarih anlatıları ile belirlenmiştir. 

Çalışma kapsamında oluşturulan kampın fiziki ve toplumsal özellikleriyle ilgili bilgiler 

bugüne kadar akademik literatürde işlenmiş en kapsamlı kaynak niteliğinde olduğu 

söylenebilir.    

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otoritenin ulusal Türk azınlığı üzerindeki 

kültür-kırımı uygulamalarına çeşitli biçimlerde “etkin direnç” gösteren ya da “potansiyel 

dirençle etiketlenen” ulusal Türk azınlığın bazı mensupları cezaevlerine, bazıları 
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sürgünlere, bazıları da 1985’te yeniden açılan Belene Toplama Kampı’na gönderilmiş, 

bazıları da öldürülmüştür. Söz konusu cezalandırma süreçlerinin hepsini tek başına 

yaşayan kişiler olmuştur.  

 

Belene Toplama Kampı mağdurlarından yaklaşık 200 civarında kişi Belene Toplama 

Kampı’ndan önce Belene Adası’nda bulunan Belene Cezaevinde tutulmuşlardır. 

Çünkü ilk tutukluların Belene Ada’sına gönderildiği Ocak 1985’te Belene Toplama 

Kampı açık değildi. Tanık-katılımcıların anlatılarına göre 200 civarındaki ilk tutuklular 

Belene Adası’na öldürülmek üzere götürülmüş ve Belene Cezaevinin bazı koğuşları ve 

depo odaları boşaltılarak tutuklular için yer açılmıştır. Belene Adasında Cezaevleri, 

Toplama Kampı ve Tecrit Kampı bulunmaktadır (bkz. Çizim 5).  

 

Belene Toplama Kampı mağdurları sadece Belene Toplama Kampı’na değil, aynı 

zamanda Belene Adası’nda bulunan tanık-katılımcıların “Birinci Öbekt” diye de 

bahsettikleri Belene Cezaevine (200 civarında kişi) ve tanık-katılımcıların “Zastava” 

diye de bahsettikleri, yine aynı tutuklular için açılmış Belene Tecrit Kampına (80 

civarında kişi) kapatılmışlardır (bkz. Çizim 5).    

 

Gorbaçov’un SSCB’de Komünist Partisi Genel Sekreterliği’ne gelişiyle esneklik 

kazanan ağır yaptırım politikaları sonucunda öldürülmekten kurtulan 200 civarındaki 

tutuklu; Belene Cezaevinden 1985’in Nisan sonunda açılan Belene Toplama Kampı’na 

aktarılmıştır. Belene Toplama Kampı’ndaki tutuklu sayısı; Bulgaristan resmi 

gazetesinin yanınına göre 517 kişi (bkz. EK 5), sözlü tarih anlatılarından elde edilen 

verilere göre ise 517 ile 800 kişi arasında bir sayıdır. Bu sayının 517’den fazla olduğu 

bu çalışma kapsamında tanık-katılımcılardan Muhammet Ayyıldız’ın (Mohamed İbryam 

Yuseyin) elinde bulunan bir resmi belge ile gösterilmiştir (bkz. EK 4’te Muhammet 

Ayyıldız/Mohamed İbryam Yuseyin’in belgesi).  

 

Belene Adası’ndaki Belene Toplama Kampı ile Belene Cezaevi arasındaki mesafe 10-

15 kilometredir. Tutukluların cezaevinde maruz bırakıldıkları koşullar hem ısınma, 

yeme, tuvalet, temizlik, hem de koğuşlardaki kişi sayısı bakımından çok ağırdı. İntihar 

girişiminde bulunanlar da olmuştur.  

 

1949-59 döneminde ilk kez açılan Belene Toplama Kampı’na daha çok rejim 

muhalifleri, kooperatifleştirmeye karşı olanlar vs. kapatılmıştır ve koşulları; 1985-86 
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dönemindeki Belene Toplama Kampı’na göre daha ağırdı. Kampın giriş-çıkış kapısının 

dış tarafında Gorki’nin “insan onurlu bir kelimedir”, iç tarafında Dzerjinski’nin “düşman 

teslim olmazsa yok edilir” sözleri yazılıdır (bkz. EK 7).  

 

“Dünya kamuoyu”nun baskısı ve Gorbaçov’un sosyalist rejimi esnetme politikaları ile 

birlikte Aralık-ortası 1986’da Belene Toplama Kampı kapatılmış ve kamp tutuklularının 

bir kısmı (80 civarında kişi); Belene Adası dışında kuzey-batı Bulgaristan’da bulunan 

Bobov Dol Cezaevi’nin yakınında yine aynı tutuklular için açılan Bobov Dol adında yeni 

bir toplama kampına nakledilmiştir. Kamp kapatıldıktan sonra Belene Toplama Kampı 

tutuklularının büyük bir kısmı, kuzey Bulgaristan’daki Bulgar köylerine sürgüne 

gönderilmiş, bir kısmı da ev hapsinde tutulmuştur. Tutukluların diğer bir kısmı da evleri, 

işleri ve okullarına geri gönderilmiştir. Bu süreçleri takiben Belene Toplama Kampı 

tutukluları, 1989’un Mayıs-Haziran aylarında Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde sayıları 

bir milyon civarında olan ulusal Türk azınlığının 350.000 mensubunu sınır-dışına 

sürme uygulamasında ilk sınır-dışı edilenler arasında yer almaktadır (bkz. Çizim 5).  

 

Kampın fiziki özellikleri:  

Belene Toplama Kampı iki binadan oluşmaktadır ve tel örgüyle çevrilidir. Tel örgü biri 

diğeri içinde bir çember biçiminde iki sıradır. Tel sıralar arasındaki alan ise basınca izi 

belli edecek toprak örtüsüyle kaplanmıştır.  Kampın her iki binası da ikişer katlıdır. Tel 

örgünün dört köşesinde de birer gözetleme kulesi bulunmaktadır. Tel örgülerin içinde 

bulunan alanda giriş-çıkış kapısının sağ tarafında bir kuyu, kuyunun hemen ilerisinde 

1949-59 dönemindeki Belene Toplama Kampı’nda tutukluların kaldığı yer altı bir koğuş 

bulunmaktadır. Bu eski dönemdeki koğuşun ilerisinde tek katlı kamp yemekhanesi ve 

yanında bir tuvalet bulunmaktadır. Giriş-çıkış kapısının sol tarafında ise kavak ağaçları 

ve ilerisinde de bir su pompası bulunmaktadır. Koğuş binaları ise giriş-çıkış kapısının 

ilerisinde ve tel örgüyle çevrilmiş alanın orta kısmında bulunmaktadır. Giriş-çıkış 

kapısının sağ tarafında tel örgü dışında gözetleme kulesinin hemen yanında 

gardiyanların kaldığı tek katlı bir bina bulunmaktadır (bkz. Çizim 6).    

 

Kamptaki her bir koğuşta tutulan tutuklu sayısı 40-50 arasında değişmektedir. İlk başta 

sabah saat 6 ile akşam 8 arasında kamp binaları ve koğuş odalarının kapıları açık, 

bunun dışındaki saatlerde kilitli tutulmuştur. Ancak daha sonraları, akşam 8’den sonra 

sadece kamp binalarının dış kapıları kilitlenmiş ve koğuş odalarının kapıları açık 

bırakılmıştır.   
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Kampta çalışmaya gidecek olanlar sabahleyin saat 6’da uyandırılmaktadır. Çalışmaya 

gidemeyecek kadar yaşlı veya hasta olanlar kampta kalmaktadır. Ancak tutuklular 

Pazar günleri kamp dışına işe çıkarılmamaktadırlar. Bazen tutuklular boş 

zamanlarında küçük el işi -süs eşyaları- yapmaktadırlar (bkz. EK 9).  

  

Kampta giyim olarak Mayıs 1985’te aileyle görüşme izni verildikten sonra, kamp 

içerisinde serbest giyinebiliyorlar; ancak çalışmaya giderken mavi çizgili bir işçi giysisi 

giymeleri gerekmektedir (bkz. EK 8).  

 

Kampta kışın ısınma, odun sobasıyla olmaktadır. Tutuklular gardiyanların denetimi 

altında kamp çevresinden odun toplayıp odun sobasını yakarak ısınmaktadırlar; bazen 

da işten yorgun geldiklerinde odun sobasını yakmadan soğukta uyumaktadırlar.  

 

Kampta hem bina içinde hem de dışarıda avluda tuvalet bulunduğundan (bkz. Çizim 6) 

tuvalet ve temizlik koşulları daha önce tutuldukları cezaevi binasındakine göre çok 

daha iyileşmiştir. Çünkü kamp tutukluları cezaevi binasındayken tuvalet ihtiyaçlarını 

genellikle 30-40 kişinin bulunduğu, aslında 10 kişilik olan bir koğuşta genellikle kapının 

arkasına konan bir kova ile karşılamışlardır. Bu açıdan kamp tutukluları cezaevinden 

kampa geçtikten sonra kampın tuvalet ve temizlik koşulları onlara ilk başta oldukça 

konforlu gelmiştir. 

 

Belene Toplama Kampı’nda yeme-içme koşullarının belirli bir standardı yoktur, ancak 

sabahleyin kampın dışına çalışmaya götürülmeden önce kahvaltı verilir, öğle yemeği 

kamp dışında çalışılan yerde yenir, akşam çalışma dönüşünde kamptaki 

yemekhanede akşam yemeği yenir. Kamptaki yemekler, çalışmak için kamp dışına 

çıkarıldıklarında verilen öğle yemeklerine göre daha kötüdür; çünkü çalışırken yedikleri 

öğle yemeği genellikle kamp tutukluları dışındaki işçilere verilen yemeklerle aynıdır. 

Ancak kampa getirilmeden önce tutukluların cezaevinde yedikleri yemekler bazen 

tırnaklarıyla beraber tavukayağı, balık kafası çorbası vb. olmuştur.    

 

Kampta küçük bir kütüphane vardır, ancak tutuklular bunlara kitap gözüyle 

bakmamaktadırlar, propaganda aygıtları olarak görmektedirler, çünkü kütüphanedeki 

bütün kitaplar resmi ideolojinin propagandasını yapan kitaplardır.  
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Kampta bir salonda televizyon vardır. Akşam işten geldikten ve yemekhanede yemek 

yendikten sonra genellikle gardiyan belirli saatlerde televizyonu açmış ve ancak tek 

kanal olduğu için genelde sadece haberler izlenilmiş ve televizyona ilgi pek 

gösterilmemiştir.  

 

Kamp açıldıktan birkaç ay sonra kamp binalarından birinde küçük bir büfe açılmıştır. 

Büfede sigara ve bisküvi türünden bir şeyler satılmış ve tutuklulardan biri büfede 

çalıştırılmıştır.  

 

Kampın toplumsal özellikleri:  

Belene Toplama Kampı’nın iki binasında sadece tutuklular kalmaktadır. Gardiyanların 

kaldığı yer, kamp binasının çevrili olduğu tel avlunun hemen dışındadır (bkz. Çizim 6). 

Kampın yönetimi ise gardiyanların kaldığı binanın biraz daha ilerisindedir. Tutukluların 

istihbarat tarafından sorgulanmaları, kamp yönetiminin olduğu binada 

gerçekleştirilmektedir. Kamp tutukluları arasında maddi açıdan bir hiyerarşi yoktur. 

Kamp tutukluları içerisinde kamp yönetimi tarafından ajan olarak kampa sokulmuş 

kişiler de vardır. Ancak bunlar çok az sayıdadır. 

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinden Belene Toplama Kampı’na 

getirilen tutukluların tamamının etnik kökeni Türk’tür. Geçici olarak getirilen birkaç 

Bulgar kısa bir süre sonra çıkarılmışlardır. Ayrıca kültür-kırımı uygulamaları esnasında 

sünnet yaptıkları suçlamasıyla yedi Pomak sünnetçi de kampa getirilmiştir. Kampa 

getirilenlerin yaşları 18-70 yaş arasında değişmektedir. 

 

Tutukluların kampa kapatılma nedenleri esas olarak kültür-kırımı sürecine ya “etkin 

direnç” gösterenler ya da siyasi otorite tarafından “potansiyel direnç olarak 

etiketlenenler” olmuştur. Kampa kapatılanlar, herhangi bir mahkemede yargılama 

sürecinden geçirilmeden tutuklanmışlardır. Her tutuklunun kampta tutulma süresi 

değişiktir. Kampta tutulma süresinin değişikliğine neden olan etmenlerden birisi kamp 

yönetimine gösterdiği uyum ya da uyumsuzluk iken, diğeri de kamp tutuklusunun 

adının bir şekilde Af Örgütü, BBC, Almanya’nın Sesi, Özgür Avrupa Radyosu gibi 

örgütsel kuruluşlarda geçip geçmemesidir. Eğer tutuklulardan birinin adı bu örgütsel 

kuruluşlar tarafından yayınlanırsa o tutuklu kamptan salınıp evi-işi-okuluna geri 

gönderilmiştir. 
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Kamp Bulgar Komünist Partisi’nin istihbarat örgütü olan Devlet Güvenliği (Dırjaven 

Sigurnost) tarafından yönetilmektedir. Devlet Güvenliği, kamp tutuklularını belli 

aralıklarla sorgulamakta ve “Yeniden Doğuş Süreci”nin temel iddiasını kabul edip 

etmediklerini soruşturmaktadır. Belli aralıklarla kamp tutuklularına yazılı olarak da 

sorular sorulmakta ve “Yeniden Doğuş” hakkındaki düşünce ve algı biçimleri böylece 

kontrol edilmektedir. Tutukluların konuyla ilgili tutum değişikliklerini ölçmek için anket-

formları doldurtulmaktadır. Anket-formlarında “Yeniden Doğuş Süreci hakkındaki 

görüşünüz nedir? Çocuğunuzun Bulgar’la evlenmesi karşısında tutumunuz ne olur?” 

gibi sorular sorulmaktadır. Kamp yönetimi bazen kampa, tutuklulara “Yeniden Doğuş 

Sürecine” ikna konusunda seminer vermesi için konuşmacılar getirtmektedir. 

 

Kamp yönetimi tutuklular arasında bazı çatışmalar da yaratmaya çalışmıştır. Örneğin 

Alevi-Sünni çatışması ya da Güneyli-Kuzeyli çatışması. Ancak tutuklular arasında 

yaratılmak istenen bu tür çatışmalar gerçekleşmemiştir.  

 

Kamptaki temel kurallar şunlardır: Türkçe konuşmak yasaktır, kampa teyp, fotoğraf 

makinası, defter, kağıt, kalem, alkol, yiyecek vs. sokmak yasaktır. Kamp tutuklularına 

görüşme ve ziyaret izni verildikten sonra belli bir miktarda ailelerinin getirdiği 

yiyecekleri kampa almalarına izin verilmektedir. Kamp binasının kapıları akşam 8’de 

kilitlenmekte ve 8’den sonra kamp binasının dışına çıkmak yasaktır. Kampta Türkçe 

konuşmanın yasak olmasına rağmen, tutukluların tamamı Türk olduğu için ve zaten 

kamp binası akşam 8’de kilitlendiğinden dolayı aralarında Türkçe konuşmaktadırlar.  

 

Kamptaki toplumsal ilişkiler ağı tutuklular, gardiyanlar ve yöneticileri kapsamaktadır. 

Kampın dışında ise; ziyaret izni verildiğinde Belene Adası’nın dışında ailesiyle 

görüşmekte ve çalıştırılmaya götürüldüğünde çalıştıkları inşaatlarda ya da tarlalarda 

diğer işçilerle açık bir biçimde olmasa bile gizli bir temas olanağı olmuştur.  

 

Tutuklular Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde kültür-kırımı sürecindeki direnç nedeniyle 

kampa kapatıldıkları için, özellikle akşam saatlerinde gardiyanlar kamp binalarının 

kapılarını kapatıp gittiklerinde kendi aralarında tarihi bilenler Türk tarihini, edebiyat 

bilenler Türk edebiyatını, Türk dilini vb. Türklük ile ilgili bilgileri paylaşmış ve Türkçe 

türküler ve şiirler okumuşlardır. Tanık-katılımcılar Belene Toplama Kampı’ndan bu 

akşam sohbetleri nedeniyle bir “Türklük Akademisi” olarak da bahsetmektedirler. Kamp 

tutukluları arasındaki ilişki, ağırlıklı olarak dayanışma biçiminde görünmektedir.   
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Gardiyanların ilk başta tutuklulara yönelik davranışları çok sert iken, daha sonraları 

sertlik azalmaya başlamıştır. Ancak her gardiyana göre gardiyan ve tutuklular 

arasındaki ilişki değişim göstermiştir. Bazı gardiyanlarla ilişki daha sert iken bazı 

gardiyanlarla ilişki ve etkileşim daha yumuşak olmuştur. Gardiyanlar Vlah’tır. 

Gardiyanlar kendi aralarında Vlahça bazen de Bulgarca konuşmaktadırlar. Gardiyanlar 

koğuş kapılarını ve bina kapılarını kilitleyip açmakta, tutukluları çalışmaya götürmekte 

ve kampa geri getirmekte, tel örgüyle çevrili olan kampın etrafını korumaktadırlar. 

Ayrıca gardiyanlar, kamp yönetimi tarafından sorguya çağırılan ve ziyaret izni verilen 

tutukluları götürüp-getirmekle görevlidirler.   

 

Kampta kamp binasından çıkartılıp işin ağır olmasına rağmen çalışmaya götürüldükleri 

için tutuklular genelde memnundur, çünkü öğle yemeği daha iyi olmaktadır, ayrıca 

güneş görebilmektedirler, bazen de dışarıda çalışırken aynı çalışma ortamındaki 

işçilerle gizlice iletişime geçip fazladan yiyecek alıp onları küçük küçük parçalara bölüp 

giysileri içerisine saklayıp kampa geçirebilmektedirler. Adaya her girişte yoklamalar 

yapılmakta ve üstlerinde bir şey bulunursa atılmaktadır, ancak yoklamalar bazen çok 

da sıkı olmamakta ve tutuklular adaya ve kampa bir şeyleri gizlice geçirebilmektedirler.  

 

Kamp tutuklularına yaklaşık Mayıs 1985 gibi ailelerine mektup yazma ve sağ 

olduklarını bildirip görüşmeye izin verilen bir tarihte gelebilecekleriyle ilgili iki satırlık bir 

mektup yazmalarına izin verilmiştir. Ziyaret izni verildiğinde tutuklular bu izini ailelerine 

mektup ile bildirmekte ve aileleri bildirilen tarih ve saatte ziyarete gelmektedir. Kamp 

tutuklularının aileleriyle olan görüşmeleri, Belene Adası’nı Belene Kasabasına 

bağlayan dubollu köprüyü hemen geçince belirlenen bir binada gerçekleşmektedir 

(bkz. EK 13‘te dubollu köprü).  

 

Tutuklular görüşmeler sırasında ailelerinin getirmiş olduğu belirlenmiş miktarda giysi ve 

yiyecek alabilmektedirler. Ancak bunun miktarı, kamp yönetimi tarafından 

belirlenmiştir. Görüşmeler esnasında tutuklular ile aileleri arasında Türkçe konuşmak 

yasaktır. Görüşmeler esnasında gardiyanlar görüşmeleri dinlemekte ve izlemektedir. 

Ancak kampın kapanmasının son dönemlerine doğru bazı gardiyanlar görüşmeler 

esnasında Türkçe konuşulmasına fazla karışmamıştır. Ancak görüşmeler esnasında 

bir Türkçe kelime konuşulduğunda görüşmeyi kesen gardiyanlar da olmuştur. 

Görüşme süresi bir saatten daha kısa tutulmuştur. 
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Kampta kültür-kırımı sürecinin en belirgin görünümleri şunlar olmuştur: Türkçe 

konuşmak yasaktır (ama gardiyanlar bu konuda tutukluların üzerine fazla gitmemiştir). 

Tutukluların “Yeniden Doğuş Süreci”ne yönelik tutumları sürekli değişik biçimlerde 

(soruşturmalar, anket-formları, ajanlar vs.) gözetim altındadır, zaman zaman 

koğuşlarda bulunan hoparlörlerden “Yeniden Doğuş”un propagandası yapılmaktadır, 

zaman zaman kampa bazı konuşmacılar getirtilmekte ve bu konuşmacılar “Yeniden 

Doğuş Süreci” konusunda toplantı yapmakta ve “Yeniden Doğuş”un tezini, tutuklular 

önünde sürekli tekrarlayıp savunmaya çalışmaktadırlar.     

 

Kampta tutukluların kamp uygulamalarına karşı gösterdikleri direnç ve tepkiler çeşitlilik 

göstermiştir. Örneğin açlık grevi yapılmış, kültür-kırımı sürecini benimsetmeye yönelik 

olan uygulamalara karşı tepki gösterilmiştir, gizlice kampın içine yiyecek sokmuşlardır. 

Kampın açık bulunduğu dönemde hem kamptaki tutuklu sayısı hem de tutuklulara 

yönelik uygulamalar değişmiştir.  

 

Belene Toplama Kampı tutuklularından 80 civarında tutuklu, yine Belene Adası’nda 

bulunan ve tanık-katılımcıların anlatılarında “Zastava” diye de geçen bir Tecrit 

Kampına cezalandırma amacıyla aktarılmışlardır. Belene Toplama Kampı’ndan Tecrit 

Kampına gönderilenler, Tecrit Kampının koşullarını Belene Toplama Kampı’na göre 

birçok bakımdan daha ağır bulmuşlardır. Örneğin yemek neredeyse verilmemekte, 

kimseyle görüştürülmemekte ve Ada dışına çalıştırılmaya da çıkarılmamaktadırlar, 

bazen Ada içinde bataklıkta çalıştırılmışlardır. Bu tür ağır koşullar nedeniyle Tecrit 

Kampındayken tutuklular açlık grevi yapmışlardır. 

 

Kamp tutukluları kampta iken aileleri, dışarıda bunun etkisini çeşitli biçimlerde 

yaşamışlardır. Tutukluların eşleri iş yerlerinde, çocukları ise okullarda bazı haklarından 

mahrum edilerek çok sert ayrımcılık uygulamalarına maruz kalmışlardır.  

 

4. Modern devletlerin sınırları içinde bulunan kültürel farklılıkların “tek devlet, tek kültür” 

doğruluk anlayışı temelinde sorunsallaştırılmasına getirilen çözüm ve uygulamalar; 

nesneleştirilen kültür mensupları tarafından sorunsallaştırılıp nesneleştirilebilir. 

Örneğin bir toplama kampı tanığının, “kamp, kampa kapatılma nedeni, kültürel 

farklılığı, mağduriyeti vs.” ile ilgili yaklaşım ve tanımlamaları tanığın kamp öncesi, 

kamp içerisinde ve kamp sonrasındaki tutum ve davranışlarının biçimlenmesinde 

belirleyici bir rol oynar.  
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Belene Toplama Kampı tutukluları Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1989’un Mayıs-

Haziran aylarında çoğunlukla Avrupa ülkelerine sınır-dışı edilmişlerdir. Avrupa 

ülkelerinde sınır-dışı edilen kamp mağdurlarından çoğu gittikleri Avrupa ülkelerindeki 

Türkiye Büyükelçiliklere başvurarak Türkiye’ye gelmeyi talep etmişler ve Türkiye’ye 

gelmişlerdir.  

 

Belene Toplama Kampı mağdurları sınır-dışı edilmeyi zaten beklediklerini ve 

edildiklerinde de başka bir seçenekleri olmadığı için buna uyduklarını ifade etmişlerdir. 

Belene Toplama Kampı mağdurlarından günümüzde sağ olanların büyük çoğunluğu 

Türkiye’de yaşamaktadır, çok az sayıda Bulgaristan’da, Avrupa ülkelerinde ve ABD’de 

yaşamaktadırlar. 

 

Kampın ve kamp tanıklığının nesneleştirilmesi:  

Günümüzde “Belene Toplama Kampı (1985-86) olgusu ve tanıklığı”nın nesneleştirilme 

durumunun; birkaç alanla sınırlı olduğu söylenebilir. 

 

Belene Toplama Kampı’nın bulunduğu Belene Adası’nda bugün farklı dönemlerde 

açılıp kapatılmış olan Belene Toplama Kampı mağdurları için bir haç, bir de hilal anıtı 

dikilmiştir. Hilalin dikilmesini sağlayan kişi, 1985-86 döneminin Belene Toplama Kampı 

tutuklularından Nuri Turgut Adalı olmuştur. Sosyalist rejimin yıkılışından sonra her yıl 

Mayıs ayının son haftası Belene Adası’nda Belene Toplama Kampı binasının önünde, 

Belene Toplama Kampı mağdurlarını anma ve yas töreni düzenlenmektedir (bkz. EK 

13).    

 

1985-86 döneminin Belene Toplama Kampı mağdurları tarafından 2003’te Bursa’da 

Balkanlarda Adalet ve Haklar Derneği (BAHAD) kurulmuştur. BAHAD’ın temel girişim 

ve faaliyeti, Belene Toplama Kampı mağdurlarının haklarını Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinde aramaktır.  

 

Bunun dışında 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı mağdurlarından Mehmet 

Türker’in (Türker, 2003; Türker, 2004a; Türker, 2004b; Türker, t.y.) gazetelerde yazdığı 

ya da kitap biçiminde yayınladığı anılarıyla; kamp mağduru Ömer Osman 

Erendoruk’un (Erendoruk, 1989; Erendoruk, 2002; Erendoruk, 2006) yazdığı kitap 

biçimindeki anıları ve şiirleriyle (bkz. EK 14) Belene Toplama Kampı ve tanıklığı 

nesneleştirilmiştir. Birçok kamp mağduru da kamp anılarını yazmayı, resmetmeyi ya 
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sürdürmekte ya da söz konusu anıları yazmayı emeklilik dönemi için planlamaktadır. 

Bazı kamp mağdurları da, Komünizmin Suçları (Crimes of Communism) konferansı 

gibi etkinliklere katılarak Belene Toplama Kampı olgusu ve tanıklığını konu 

edinmektedir (bkz. EK 11).  

 

“Belene Toplama Kampı olgusu ve tanıklığı” kamp mağdurları dışında diğer kesimler 

tarafından da belirli alanlarda nesneleştirilmektedir. Örneğin bazı yayın kuruluşlarının 

Belene Toplama Kampı mağdurlarıyla yaptığı röportaj ve söyleşilerde kamp konusu 

işlenmiştir. 

 

Bu çalışmaya bir tanık-katılımcı olarak katılan Nasıf Mutlu (Nasıf Bilalov Mehmedov) 

kampla ilgili yazacağı anılarında en fazla anlatmak ve duyurmak istediği konunun; 

kamp olgusundan daha çok, Belene Toplama Kampı’nın Türk Mağdurlarının Avrupa 

Parlamentoları ve AİHM’de haklarını ararken nasıl çifte standartla karşılaştıklarını 

yazmak ve duyurmak olduğunu söylemiştir.  

 

Kamp mağdurları dışında diğer toplumsal kesimler tarafından söz konusu olgunun 

nesneleştirilmesi kapsamında aşağıdaki örnekler de eklenebilir:  

Türkiye’ye ilk geldiklerinde Belene Toplama Kampı mağdurlarına, kültür-kırımı 

sürecinde cezaevlerine kapatılanlara, yakını öldürülenlere, sakat kalanlara vb. konut 

edindirme kapsamında kolaylık sağlanmıştır. Diğer yandan Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nde Belene Toplama Kampı tutukluları evlerine gönderildiğinde; olası 

cezalandırılmalardan kaçınmak amacıyla genellikle komşuları ve arkadaşları 

tarafından ya gizlice ziyaret edilmişler ya da tamamen uzak durulmuşlardır; ayrıca 

kamp mağdurlarının çoğu, eski işlerine geri dönememişlerdir.           

 

Kamp mağdurlarına göre; kültür-kırımı ve Belene Toplama Kampı olgusu tarihsel bir 

olgudur ve birçok alanda unutulmamak üzere nesneleştirilmeye devam edilmelidir; 

bununla ilgili olarak Bulgaristan’da olayların yaşandığı bölgelerde ve Türkiye’de anıtlar 

dikilmeli ve anma etkinlikleri düzenlenmelidir.  

 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1984-89 döneminde siyasi otorite tarafından 

“Yeniden Doğuş Süreci” olarak adlandırılan ulusal Türk azınlığın tüm mensupları 

üzerinde uygulanan kültür-kırımı sürecinde, sadece ulusal Türk azınlık mensuplarının 
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kapatıldığı üç toplama kampı açılmıştır: Belene Toplama Kampı, Belene Tecrit Kampı 

ve Bobov Dol Toplama Kampı.  

 

Nazi Almanyası’ndaki toplama kampları “fiziksel soykırım” uygulamasında açılmış iken; 

sosyalist Bulgaristan’daki sözü edilen üç toplama kampı “kültürel soykırım” 

uygulamasında ve SSCB’de Gorbaçov’un Parti Sekreterliğine gelişiyle birlikte 

esnemeye başlayan süreçte açılmıştır.  

 

Sovyet Rusyası’ndaki toplama kampları “sosyalistleştirme ve kollektifleştirme 

uygulamalarında ekonomik ve politik nedenlerle” açılmış iken; sosyalist 

Bulgaristan’daki sözü edilen üç toplama kampı “kültür-kırımı sürecinde politik 

nedenlerle” açılmıştır.  

 

Sosyalist Bulgaristan’da “kültür-kırımı” sürecinde ulusal Türk azınlık mensupları için 

açılan sözü edilen üç kampın kapatılması, “dünya kamuoyu”ndan gelen baskılar 

sonucunda olmuştur.  

 

Çalışma kapsamında incelenen örneklerde ne Nazi Almanyası’ndaki, ne Sovyet 

Rusyası’ndaki ne de 1985’ten önce sosyalist Bulgaristan’daki toplama kampları “dünya 

kamuoyu” baskısı ve etkisi ile kapatılmıştır.    

 

Dolayısıyla Nazi Almanyası’ndaki, Sovyet Rusyası’ndaki ve 1985’ten önce sosyalist 

Bulgaristan’daki toplama kamplarının açılma nedenleri, işlevleri ve kapatılma nedenleri 

ile sosyalist Bulgaristan’da 1984-89 yılları arasındaki kültür-krımı sürecinde ulusal Türk 

azınlık mensupları için açılan Belene Toplama Kampı, Belene Tecrit Kampı ve Bobov 

Dol Toplama Kampı’nın arasında belirgin farklılıklar; yukarıda açıklanan biçimde 

değerlendirilebilir.  

 

Bu araştırma; Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite tarafından 1984-89 yılları 

arasında ulusal Türk azınlığı üzerinde gerçekleştirilen kültür-kırımı sürecindeki cezai 

uygulamalardan sadece biri olarak görünüm kazanmış olan 1985-86 dönemindeki 

Belene Toplama Kampı ile ilgili ilk sosyolojik çalışma olması nedeniyle; karşılaşılan 

bazı güçlükleri gidermeye çalışsa da yine de konuyla ilgili birçok eksiği ve güçlüğü 

ortada bırakmıştır. Örneğin Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde siyasi otorite ile ulusal 

Türk azınlığı arasındaki ilişkilerin doğası ve mahiyeti hala tam olarak tanımlanmamış, 
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kavramsallaştırılmamış ve kuramsal temellere oturtulmamış olarak kalmaktadır. Bu 

eksikliğin giderilebilmesi için bugün ve önümüzdeki kısıtlı yıllarda hala ulaşılabilir olan 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ndeki sosyalist, asimilasyoncu, kültür-kırımcı ve 

dışlamacı geçmişi deneyimlemiş tanıkların söz konusu deneyimlerinin sözlü tarih ya da 

benzeri çalışmalarla kayıtlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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EK 1 
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A. Sosyal-Demografik Özelliklerle İlgili Sorular: 
1. Doğum tarihi 
2. Doğum yeri  
3. Vatandaşlık 
4. Cinsiyet 
5. Medeni durum 
6. Eğitim durumu 
7. İş/meslek 
8. Gelir düzeyi 

 
B. Belene Toplama Kampı’na Kapatılmadan Önceki Yaşamıyla İlgili Sorular:  

1. Kampa kapatılmadan önceki özel, sosyal ve mesleki yaşamınızda Türk kültürü 
ile Bulgar kültürünün yeri neydi? 

2. Bulgaristan’da sosyalist dönemde siyasi otoritenin, ulusal Türk azınlığa yönelik 
uygulamaları nelerdi?  

3. Bulgaristan’da Türkleri komünistleştirme ile Bulgarlaştırma arasında bir ilgi var 
mıydı? 

4. Ulusal Türk azınlık siyasi otoritenin kendisine yönelik uygulamalarını nasıl 
karşılıyordu?  

5. Sizin için “sosyalist Bulgaristan’da Türk olmak” nasıl bir şeydi?   
 
C. Belene Toplama Kampı’na Kapatılma Nedeni ve Süreciyle İlgili Sorular: 

1. Ne zaman ve kimler tarafından tutuklandınız? 
2. Niçin tutuklandınız? 
3. Kampa nasıl götürüldünüz?  
4. Kampa kapatılmayı bekliyor muydunuz yoksa sizin için tamamen beklenmedik 

olarak mı gerçekleşti?  
 

Ç. Belene Toplama Kampı’nda Yaşadıklarıyla İlgili Sorular: 
1. “O günleri o günden” anlatır mısınız? 
2. Kampta sizin dışınızdaki tutuklular, gardiyanlar, ilişkiler, kurallar, cezalar, 

hiyerarşiler, şiddet, çalışma, yeme-içme, giyinme, okuma, yazma, gruplaşmalar, 
bireyler arası ve gruplar arası iletişim, ilişki ve etkileşim, dışarıdan gelen 
ziyaretçiler vs. nasıldı?  

3. Kampta kültür-kırımı uygulamaları var mıydı? Nasıldı?  
4. Kampa kapatılmadan önce gündelik yaşam pratiklerinizden kamp içerisinde 

yapabildikleriniz (kitap okuma, duş alma vs.) var mıydı? Yoksa her şey değişti 
mi?  

5. Kamptayken “Belene kampı” neydi sizin için? Sizce niçin vardı ve siz neden 
oradaydınız? Diğerleri niçin oradaydı? Herkes aynı nedenle mi yoksa farklı 
nedenlerle mi oradaydı?  

6. Belene kampını tanımlar mısınız? Sizce Belene kampı neydi? İşlevi neydi?  
 

D. Belene Toplama Kampı’ndan Çıkarılma Nedeni ve Süreciyle İlgili Sorular: 
1. Kamptan ne zaman, niçin ve nasıl çıkarıldınız? 
2. Kamptan dışarı çıkarılacağınızı ne zaman ve nasıl öğrendiniz? Çıkarılmayı 

bekliyor muydunuz? Kamptan sağ çıkmayı bekliyor muydunuz? 
3. Kamptan neden çıkarıldınız? Size bir açıklama yapıldı mı? Sizce niçin dışarı 

bırakıldınız? Kamptan çıkarılacağınız size nasıl bildirildi? 
4. Kamptan çıkarıldıktan sonra nereye/nerelere gönderildiniz?  
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E. Belene Toplama Kampı’ndan Sonraki Yaşamıyla İlgili Sorular: 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ndeki yaşamı: 
1. Kamptan çıkarıldıktan sonra özel, sosyal ve iş yaşamınızda değişiklik oldu mu?  
2. Kamptan çıkarıldıktan sonra özel, sosyal ve iş çevrenizin size yönelik tutum ve 

davranışları nasıldı? Eğer varsa çocuğunuza/çocuklarınıza yönelik tutum ve 
davranışlar (örneğin okulda, öğretmenleri vs.) nasıldı? 

3. Kamptan önce yönelmediğiniz alanlara ve uğraşılara yöneldiniz mi?  
4. Çevreniz kampta yaşadıklarınızı anlatmanızı istedi mi? İstediyse kimler ve 

özellikle neleri anlatmanızı istedi?  
5. Siz çevrenize kamp deneyiminizi anlattınız mı? Kimlere neleri anlattınız?  
6. Kamptan çıkarıldıktan sonra kendinizi nasıl hissettiniz (örneğin mağdur, kurban, 

cezalandırılmış, cezayı hak etmiş, hakkı yenmiş vs.)? 
7. Bulgaristan’dan ne zaman ve nasıl bir süreç içerisinde nereye sınır-dışı 

edildiniz? Sınır-dışı edilmeye karşı tepkiniz ne oldu? 
 

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yaşamı: 
1. Türkiye’ye ne zaman ve nasıl geldiniz? 
2. Türkiye’ye niçin geldiniz? 
3. Türkiye’de aldığınız “yeni soyad”ınızı nasıl seçtiniz? Bulgaristan’la bir ilgisi 

var mı? 
4. Türkiye’ye geldikten sonra kamp deneyiminizle/anılarınızla nasıl bir ilişkiniz 

oldu?  
5. Türkiye’de “Bulgaristan’dan sınır-dışı edilmiş bir Türk olmak” sizin için nasıl 

bir şeydi? 
 

Bugün “kendine ilişkin tanımı” hakkında sorular: 
1. Bugün kamp deneyiminin kendinizle olan ilişkinizde yeri nedir? 
2. Bugün kamp deneyiminin çevrenizle (özel, sosyal ve iş) olan ilişkinizde yeri 

nedir? 
3. Kamp deneyiminin/anılarının zaman geçtikçe belleğinizde, düşünce ve 

duygularınızda, özel, sosyal ve iş yaşamınızda yeri değişmekte midir? Ne yönde 
(örneğin etkisi azalmakta, unutulmakta, yaşamında rolü daha da artmakta vs.) 
değişmektedir? 

4. Bugün kamp deneyimini/anılarını anlatıyor musunuz, kullanıyor musunuz, sizin 
için bir işlevi var mı?  

5. Kamp ve diğer yaşananlar, kullanılmalı ve anlatılmalı mı? Sizce nerelerde nasıl 
kullanılmalı ya da anlatılmalı? 
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EK 2 
 

BELENE TOPLAMA KAMPI (1985-86) MAĞDURU  

20 TANIK-KATILIMCI* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Tanık-katılımcılar, bugüne kadar gönüllü ya da gönülsüz olarak dört farklı dönemde “dört ad-soyad” 
almışlardır. Bu “dört ad-soyad”; Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ndeki üç dönemle (asimilasyon dönemi, 
kültür-kırımı dönemi, demokrasi dönemi) ve Türkiye’ye gelişleriyle bağlantılıdır. Bu “dört ad-soyad” 
Bulgaristan Türklerinin ad-soyadlarında yaşamış oldukları anomiyi de göstermektedir. “Ad-soyad 
anomisi”, bugün de söz konusu nüfus üzerinde çeşitli alan ve boyutlarda varlığını ve etkisini 
sürdürmektedir.        
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1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Ahmet Aliosmanov Ahmedov  
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  Ангел Асенов Ангелов [Angel Asenov 
Angelov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Ahmet Alpay 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Ahmet Aliosman Ahmet  
Doğum Tarihi: 08.02.1961 
Doğum Yeri: Göcenler (Чайка [Çayka]) köyü / Mestanlı ( Momçilgrad / 
[Момчилград]) – Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü / Sofya 
Teknik Üniversitesi 
İşi/Mesleği: Elektronik mühendisi 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 

1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Şükrü Süleymanov Mehmetov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89): Емил Александров Белчинов [Emil 
Aleksandrov Belçinov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Şükrü Altay  
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Şükrü Süleyman Mehmet  
Doğum Tarihi: 14.09.1950 
Doğum Yeri: Koşukavak (Крумовград [Krumovgrad]) / Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Üniversite (Lisans) 
İşi/Mesleği: Almanca öğretmeni, BAHAD’ın başkan yardımcısı 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Tecrit Kampı 
• Belene Toplama Kampı 
• Sürgün  
• Sınır-Dışı Edilme 
  
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 
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1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Süleyman Kazımov Saadettinov  
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Самир Крумов Севдалинов [Samir Krumov Sevdalinov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi):  
Süleyman Türksöz  
4. 1989’dan sonra Türk adını geri alamadığı için gönülsüz olarak 
Bulgaristan vatandaşı olarak taşıdığı “ad” (Demokratik Rejim Dönemi):  
Самир Крумов Севдалинов [Samir Krumov Sevdalinov] 
Doğum Tarihi: 09.04.1951 
Doğum Yeri:  Hallar (Башево [Başevo]) / Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Makine Mühendisliği Bölümü / Sofya Teknik Üniversitesi 
İşi/Mesleği: Makine mühendisi 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 

1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Nasıf Bilalov Mehmedov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Недю Билянов Соколски [Nedyu Bilyanov Sokolski] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Nasıf Mutlu 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Nasıf Bilalov Mehmedov  
Doğum Tarihi: 08.07.1947 
Doğum Yeri: Doğancılar (Соколарци [Sokolartsi]) Köyü / Kotel – Sliven 
Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Felsefe Bölümü / Sofya Üniversitesi 
İşi/Mesleği:  
• Bulgaristan’da, okul müdürlüğü yapmıştır. 
• Türkiye’de, 20 yıldır okullarda psikolojik danışmanlık yapmaktadır. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 
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1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Mehmet İbrahimov Ahmetov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Георги Иванов Коларов [Georgi İvanov Kolarov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Mehmet Zafer 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Mehmet İbrahim Ahmet 
Doğum Tarihi: 22.08.1954 
Doğum Yeri: Koşukavak (Крумовград [Krumovgrad]) - Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Yüksekokul 
İşi/Mesleği: İnşaat teknikeri 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Cezaevi 
• Belene Tecrit Kampı 
• Bobov Dol Toplama Kampı 
• Sürgün 
• Ev-Hapsi 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 

1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Remzi Mehmedov Bekirov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Румен Митев Христов [Rumen Mitev Hristov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Remzi Öztürk 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Remzi Mehmedov Bekirov 
Doğum Tarihi: 25.11.1945 
Doğum Yeri: Ürpek (Любено [Lyubeno]) Köyü / Ardino - Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Ortaokul mezunu 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da tütüncülük, yardımcı makinist, garsonluk, meyhanecilik 
yapmıştır. 
• Türkiye’de garsonluk yapmıştır. Bugün emeklidir. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 
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1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Mustafa Nuriev Huseyinov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Мануш Карамфилов Ламбов [Manuş Karamfilov Lambov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi):  
Mustafa Nurioğlu 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Mustafa Nuri Huseyin 
Doğum Tarihi: 04.03.1946 
Doğum Yeri: Kirli (Benkovski) Köyü / Kırcaali 
Medeni Durumu: Dul ve 2 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Tarih ve Felsefe Bölümü / Sofya Üniversitesi 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da öğretmenlik yapmıştır. Ancak Türklük ile ilgili yaptığı 
konuşmalardan dolayı çeşitli aralıklarla üç kez öğretmenlikten atılmıştır. 
• Türkiye’de 1989’dan 2008’e kadar öğretmenlik ve yeminli tercümanlık, 
adliye bilirkişiliği (eski komünist devletlerden gelenlerin suç işleyenlerinin 
dosyalarını hazırlayıp ilgili dile çevirmek). Hem Bulgaristan hem Türkiye’den 
emeklidir. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Tecrit Kampı 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 

1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Ali Halilov Çolev 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Пламен Хубенов Голев/Чолев [Plamen Hubenov Golev/Çolev] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Ali Çöl 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Ali Halil Çol 
Doğum Tarihi: 24.02.1958 
Doğum Yeri: Türkürpek (Ладинка [Latinka]) Köyü /  Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Lise mezunu 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da postanede müdürlük yapmıştır. 
• Türkiye’de inşaat işçiliği yapmıştır. Bulgaristan’dan emeklidir. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Tecrit Kampı 
• Belene Cezaevi 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 
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1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Remzi Hasanov Recebov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Роман Асенов Райчев [Roman Asenov Rayçev] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Remzi Keser 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Remzi Hasan Receb 
Doğum Tarihi: 13.09.1954 
Doğum Yeri: Almalı (Ябълковец [Yabılkovets]) Köyü / Ardino - Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Spor Okulu mezunu 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da futbolculuk yapmıştır.  
• Türkiye’de berbercilik yapmıştır. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Bobov Dol Toplama Kampı 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 

1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Eşref Faikov Aliosmanov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Щерю Филипов Огнянов [Şteryu Filipov Ognyanov 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi):  
Eşref Kahraman 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Eşref Faik Aliosman 
Doğum Tarihi: 1947 
Doğum Yeri: Bölcek (Генерал Гешево [General Geşevo]) Köyü / Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Ortaokul mezunu 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da şoförlük yapmıştır. 
• Türkiye’de emeklidir. Bugün BAHAD’ın başkanıdır. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Tecrit Kampı 
• Bobov Dol Toplama Kampı 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 
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1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Mumin Aliev İsmailov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Мартин Ангелов Чавдаров [Martin Angelov Çavdarov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Mümin Akkaş 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Mumin Ali İsmail 
Doğum Tarihi: 15.05.1941 
Doğum Yeri: Kulaklar (Върбен [Vırben]) Köyü / Mestanlı (Момчилград) - 
Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Ortaokul mezunu 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da kamyonlardan sorumlu bir işte çalışmıştır. 
• Türkiye’de turizm sektöründe çalışmış ve muhtarlık yapmıştır. Bugün 
emeklidir. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 

1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Mustafa Yakubov Suleymanov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Мирослав Янков Стоянов [Miroslav Yankov Stoyanov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Mustafa Sakin 
4. 1989’dan sonra Türk adını geri alamadığı için gönülsüz olarak 
Bulgaristan vatandaşı olarak taşıdığı “ad” (Demokratik Rejim Dönemi):  
Мирослав Янков Стоянов [Miroslav Yankov Stoyanov] 
Doğum Tarihi: 26.09.1948 
Doğum Yeri: Gölcük (Лебед [Lebed]) Köyü / Mestanlı (Момчилград) - 
Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 4 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Lise mezunu 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da ormancılık yapmıştır. 
• Türkiye’de bekçilik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış ve emekli olmuştur. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Bobov Dol Toplama Kampı 
• Sürgün 
• Ev-hapsi 
• Sınır-Dışı Edilme 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5).  
• Tanık-katılımcı, araştırma tamamlanmadan vefat etmiştir. Bulgaristan’dan 
sınır-dışı edildikten sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle Bulgaristan’a 
gidememiş ve bu yüzden almak istediği halde “Türk adını” geri alabilme 
olanağını bulamamıştır. Bulgaristan kayıtlarında “Bulgar adla” kayıtlıdır. 
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1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Halil Sabriev Bekirov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Хубен Славчев Чавдаров [Huben Slavçev Çavdarov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Halil Öztürk 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden Türk adını almamıştır ve 
daha işlevsel olduğu gerekçesiyle gönüllü olarak taşıdığı ad 
(Demokratik Rejim Dönemi):  
Хубен Славчев Чавдаров [Huben Slavçev Çavdarov] 
Doğum Tarihi: 08.10.1946 
Doğum Yeri: Hayranlar (Горило [Gorilo]) Köyü / Mestanlı (Момчилград) - 
Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Matematik Öğretmenliği Bölümü 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da matematik öğretmenliği yapmıştır. 
• Türkiye’de matematik öğretmenliği yapmaktadır. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 
 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Tecrit Kampı 
• Bobov Dol Toplama Kampı 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 

1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Ahmet Mehmedov Numanov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Адриян Михайлов Нешев [Adriyan Mihaylov Neşev] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Ahmet Kitapçı 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Ahmet Mehmed Numan 
Doğum Tarihi: 01.01.1953 
Doğum Yeri: Alfatlı (Ленище [Lenişte]) Köyü / Ardino – Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Haberleşme Bölümü / Yüksekokul 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da postanede telefon teknikeri olarak çalışmıştır. 
• Türkiye’de elektronikçi olarak çalışmıştır. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Tecrit Kampı 
• Bobov Dol Toplama Kampı 
• Sınır-dışı 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 
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1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Sabri Bekirov Gavazov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Съби Мартинов Гаврилов [Sıbi Martinov Gavrilov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Sabri Gavaz 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Sabri Bekir Gavaz 
Doğum Tarihi: 04.10.1944 
Doğum Yeri: Mestanlı (Момчилград) – Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Lise mezunu 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da postanede çalışmıştır. 
• Türkiye’de emeklidir. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Bobov Dol Toplama Kampı 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5).  

1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Muhammed Bekirov Myumyunov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Михаил Борисов Михайлов [Mihail Borisov Mihaylov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi):  
Muhammet Gölcüklü 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Muhammed Bekir Myumyun 
Doğum Tarihi: 04.03.1952 
Doğum Yeri: Bölcek köyü (Генерал Гешево [General Geşevo]) / Cebel – 
Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Lise mezunu 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da şoförlük yapmıştır. 
• Türkiye’de muhtarlık yapmaktadır. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Tecrit Kampı 
• Bobov Dol Toplama Kampı 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 
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1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Enver Tahsinov Akifov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Евтим Трифанов/Тасев Акбашев [Evtim Trifanov/Tasev Akbaşev] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi):  
Enver Özkan 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Enver Tahsin Akif 
Doğum Tarihi: 31.08.1954 
Doğum Yeri: Kuşavlar (Комунига [Komuniga]) - Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuğu var 
Eğitim Durumu: İnşaat Teknik Lisesi 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da inşaat teknikeri, kadastro ve imar planlamacısı olarak 
çalışmıştır. 
• Türkiye’de inşaat işçisi olarak çalışmıştır. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Tecrit Kampı 
• Bobov Dol Toplama Kampı 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 

1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Fehim Hasanov Yusufov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89): Велин Ясенов Севов [Velin Yasenov 
Sevov] 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Fehim 
Karaduman 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Fehim Hasan Yusuf 
Doğum Tarihi: 30.01.1956 
Doğum Yeri: Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Lise mezunu 
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da kalıpçılık yapmıştır. 
• Türkiye’de teknisyenlik yapmaktadır. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Tecrit Kampı 
• Bobov Dol Toplama Kampı 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
• Tanık-katılımcının adı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru arasında “ad-kırımı”nda politik baskıyla verilmiş olan “Bulgar adla” 
geçmektedir. Listede araştırmacı tarafından işaretlenmiştir (bkz. EK 5). 
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1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Mohamed İbryamov Yuseyinov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Митко Иванов Сердаров (Mitko İvanov Serdarov) 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi):  
Muhammet Ayyıldız 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Mohamed İbryam Yuseyin 
Doğum Tarihi: 1951  
Doğum Yeri: Topallar (Могиляне [Mogilyane]) / Kırcaali 
Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Makine-Traktör Bölümü / Yüksekokul mezunu  
İşi/Mesleği: 
• Bulgaristan’da köy makineleri çalıştırmıştır.  
• Türkiye’de emeklidir. 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Özeti: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi  
• Belene Toplama Kampı 
• Belene Tecrit Kampı 
• Sürgün 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcının elinde Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair 
Bulgaristan’dan almış olduğu resmi belge (bkz. EK 4) bulunmasına rağmen, 
Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp mağduru arasında adı 
geçmemektedir (bkz. EK 5). 

1. Ailesinin doğduğunda verdiği Türk adı (Asimilasyon Dönemi 1944-
84): Merdinç Mehmedaliev Yuzeirov 
2. Bulgar siyasi otoritesinin ad-kırımı sürecinde zorla verdiği “ad” 
(Kültür-Kırımı Dönemi 1984-89):  
Марин Младинов Ясенов (Marin Mladinov Yasenov) 
3. 1989’da sınır-dışı edildikten sonra Türkiye’ye sığınıp vatandaşlığına 
geçtikten sonra aldığı ad (Sınır-Dışına Sürülme Dönemi): Merdinç Türker 
4. 1989 sonrasında Bulgar siyasi otoritesinden aldığı ad (Demokratik 
Rejim Dönemi): Merdinç Mehmedali Yuzeir 
Doğum Tarihi: 04.07.1953 
Doğum Yeri: Hasköy (Haskovo) 
Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuğu var 
Eğitim Durumu: Eğitim Enstitüsü Ön-Lisans mezunu (Matematik, Beden, 
Fizik Öğretmeni) 
İşi/Mesleği: Matematik Öğretmeni 
Yurttaşlık Durumu: Bulgaristan vatandaşı, Türkiye vatandaşı 

 

Kültür-Kırımı Sürecinde (1984-89) Yaşadıklarının Kısa Kronolojisi: 
• Tutuklanma 
• Belene Cezaevi 
• Belene Toplama Kampı 
• Sınır-Dışı Edilme 
 
• Tanık-katılımcı, Bulgaristan resmi gazetesinde yayınlanan 517 kamp 
mağduru (bkz EK 5) arasında adı geçmeyen kamp mağdurlarındandır.  
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EK 3 
 

ÇALIŞMA KAPSAMINDA OLUŞTURULAN 

BELENE TOPLAMA KAMPI’YLA (1985-86) İLGİLİ SÖZLÜ TARHİ ANLATILARININ  

AÇIK KİMLİKLERİYLE BİRLİKTE YAYINLANMASINA DAİR 

20 TANIK-KATILIMCININ İZİNLERİ 
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EK 4 
 

TANIK-KATILIMCILARIN  

BELENE TOPLAMA KAMPI, BOBOV DOL TOPLAMA KAMPI ve SÜRGÜNE 

GÖNDERİLDİKLERİNE DAİR 1989’DAN SONRA  

BULGARİSTAN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ALDIKLARI BAZI RESMİ BELGELER*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Tanık-katılımcılardan 13 tanesine ait olan 17 adet resmi belge verilmektedir. Bu resmi belgeler; bu 
çalışma kapsamında yürütülen sözlü tarih görüşmeleri sırasında tanık-katılımcılar tarafından 
araştırmacıya verilmiştir. Tanık-katılımcıların 7 tanesinin elinde resmi belge bulunmamaktadır. Bu 7 
tanık-katılımcıdan 1 tanesi, 1989’dan sonra Bulgaristan’a gitmemiştir ve söz konusu belgeleri bu nedenle 
alamamıştır. Tanık katılımcılardan diğer 6 tanesi Bulgaristan’a seyrek aralıklarla gitmekte, ancak henüz 
söz konusu belgelerini Bulgaristan resmi makamlarından alamadıklarını ifade etmişlerdir. Söz konusu 
resmi belgeleri henüz alamamış olan 7 tanık-katılımcıdan 6 tanesinin adları; Bulgaristan resmi 
gazetesinin kamp mağdurlarından 517’sinin adını yayınladığı listede ad-kırımı sürecinde politik zorla 
dayatılan “Bulgar adla” yayınlanmıştır.  
 
Tanık-katılımcılar arasında, Belene Toplama Kampı ve Bobov Dol Toplama Kampı’nda tutulma ve 
sürgüne gönderilme dışında, Belene Cezaevi’nde ve Belene Tecrit Kampı’nda da tutulanlar olmuştur. 
Ancak resmi belgelerde Belene Cezaevi’ndeki ve Belene Tecrit Kampı’ndaki tutuklulukları 
belirtilmemiştir.  
 
Bazı tanık-katılımcılar, örneğin hem Belene Toplama Kampı’nda tutulmasına hem de sürgüne 
gönderilmesine rağmen, sadece Belene Toplama Kampı’yla ilgili belgeyi alabilmişlerdir.    
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Tanık-katılımcı Eşref Kahraman’ın (Eşref Faik Aliosman) Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair 
resmi belge. Belgede 31.12.1984-03.12.1986 tarihleri arasında tanık-katılımcının sadece, siyasi otoritenin 
Belene Toplama Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu yazılıdır. Tanık-
katılımcı; resmi belgede geçen söz konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama Kampı’nda değil, 
aynı zamanda Belene Cezaevi ve Belene Tecrit Kampı’nda da tutulduğunu belirtmiştir. Belene Toplama 
Kampı 31.12.1984 tarihinde henüz açılmamıştır. Tanık-katılımcı, 31.12.1984’ten 1985’in Nisan sonuna 
kadar Belene Cezaevinde tutulmuştur. Belene Toplama Kampı ise 1985’in Nisan sonunda açılmış ve 
tanık-katılımcı bu tarihten sonra Belene Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na, daha sonrasında da 
Belene Tecrit Kampı’na nakledilmiştir. Resmi belgede Belene Cezaevi ve Tecrit Kampı’ndaki tutukluluk 
belirtilmemiştir. 
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Tanık-katılımcı Eşref Kahraman’ın (Eşref Faik Aliosman) kuzey Bulgaristan’da bir Bulgar köyü olan 
İzgrev’e sürgüne gönderildiğine dair resmi belge. Belgede 03.12.1986-26.09.1988 tarihleri arasında tanık-
katılımcının “politik nedenlerden dolayı” İzgrev köyüne gönderildiği yazmaktadır. Tanık-katılımcı, kültür-
kırımı sürecinde anadili olan Türkçeyi konuşmayı sürdürmüş ve ad-kırımı sürecinde Türk adını politik 
baskıyla verilen “Bulgar adla” değiştirmek istemediğini belirtmiştir. Resmi belge bu tepkiden “politik 
nedenlerden dolayı” diye bahsetmektedir.   
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Tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu’nun (Mustafa Nuri Huseyin) Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair 
resmi belge. Belgede 30.12.1984-25.06.1986 tarihleri arasında tanık-katılımcının sadece, siyasi otoritenin 
Belene Toplama Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu yazılıdır. Tanık-
katılımcı; resmi belgede geçen söz konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama Kampı’nda değil, 
aynı zamanda Belene Cezaevi ve Belene Tecrit Kampı’nda da tutulduğunu belirtmiştir. Belene Toplama 
Kampı 30.12.1984 tarihinde henüz açılmamıştır. Tanık-katılımcı, 30.12.1984’ten 1985’in Nisan sonuna 
kadar Belene Cezaevinde tutulmuştur. Belene Toplama Kampı ise 1985’in Nisan sonunda açılmış ve 
tanık-katılımcı bu tarihten sonra Belene Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na, daha sonrasında da 
Belene Tecrit Kampı’na nakledilmiştir. Resmi belgede Belene Cezaevi ve Tecrit Kampı’ndaki tutukluluk 
belirtilmemiştir.  
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Tanık-katılımcı Mustafa Nurioğlu’nun (Mustafa Nuri Huseyin) kuzey Bulgaristan’da bir Bulgar köyü olan 
Cmolyanovtsi’ye sürgüne gönderildiğine dair resmi belge. Belgede 26.06.1986-08.12.1988 tarihleri 
arasında tanık-katılımcının “politik nedenlerden dolayı” Cmolyanovtsi köyüne gönderildiği yazmaktadır. 
Tanık-katılımcı, kültür-kırımı sürecinde anadili olan Türkçeyi konuşmayı sürdürmüş ve ad-kırımı sürecinde 
Türk adını politik baskıyla verilen “Bulgar adla” değiştirmek istemediğini belirtmiştir. Resmi belge bu 
tepkiden “politik nedenlerden dolayı” diye bahsetmektedir.   
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Tanık-katılımcı Mehmet Zafer’in (Mehmet İbrahim Ahmet) Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair 
resmi belge. Belgede 25.02.1985-05.08.1986 tarihleri arasında tanık-katılımcının sadece, siyasi otoritenin 
Belene Toplama Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu yazılıdır. Tanık-
katılımcı; resmi belgede geçen söz konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama Kampı’nda değil, 
aynı zamanda Belene Cezaevi ve Belene Tecrit Kampı’nda da tutulduğunu belirtmiştir. Belene Toplama 
Kampı 25.02.1985 tarihinde henüz açılmamıştır. Tanık-katılımcı, 25.02.1985’ten 1985’in Nisan sonuna 
kadar Belene Cezaevinde tutulmuştur. Belene Toplama Kampı ise 1985’in Nisan sonunda açılmış ve 
tanık-katılımcı bu tarihten sonra Belene Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na, daha sonrasında da 
Belene Tecrit Kampı’na nakledilmiştir. Resmi belgede Belene Cezaevi ve Tecrit Kampı’ndaki tutukluluk 
belirtilmemiştir.  
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Tanık-katılımcı Mehmet Zafer’in (Mehmet İbrahim Ahmet) kuzey Bulgaristan’da bir Bulgar köyü olan Dolna 
Riksa’ya sürgüne gönderildiğine dair resmi belge. Belgede 06.08.1986-08.12.1988 tarihleri arasında tanık-
katılımcının “politik nedenlerden dolayı” Dolna Riksa köyüne gönderildiği yazmaktadır. Tanık-katılımcı, 
kültür-kırımı sürecinde anadili olan Türkçeyi konuşmayı sürdürmüş ve ad-kırımı sürecinde Türk adını 
politik baskıyla verilen “Bulgar adıyla” değiştirmek istemediğini belirtmiştir. Resmi belge bu tepkiden 
“politik nedenlerden dolayı” diye bahsetmektedir.   
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Tanık-katılımcı Fehim Karaduman’ın (Fehim Hasan Yusuf) Belene Toplama Kampı ve Bobov Dol Toplama 
Kampı’nda tutulduğuna dair resmi belge. Belgede 09.04.1985-09.04.1987 tarihleri arasında tanık-
katılımcının sadece, siyasi otoritenin Belene Toplama Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim 
Yurdu”nda ve siyasi otoritenin Bobov Dol Cezaevi yakınına açtığı Bobov Dol Toplama Kampı için 
kullandığı ifadeyle “Bobov Dol Cezaevi”nde tutulduğu yazılıdır. Tanık-katılımcı; resmi belgede geçen söz 
konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama Kampı ve Bobov Dol Toplama Kampı’nda değil, aynı 
zamanda Belene Cezaevi ve Belene Tecrit Kampı’nda da tutulduğunu belirtmiştir. Belene Toplama Kampı 
09.04.1985 tarihinde henüz açılmamıştır. Tanık-katılımcı, 09.04.1985’ten 1985’in Nisan sonuna kadar 
Belene Cezaevinde tutulmuştur. Belene Toplama Kampı ise 1985’in Nisan sonunda açılmış ve tanık-
katılımcı bu tarihten sonra Belene Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na, daha sonrasında da Belene 
Tecrit Kampı’na nakledilmiştir. Resmi belgede Belene Cezaevi ve Tecrit Kampı’ndaki tutukluluk 
belirtilmemiştir. Belgede “Bobov Dol Toplama Kampı” yerine de “Bobov Dol Cezaevi” yazılıdır. 
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Tanık-katılımcı Fehim Karaduman’ın (Fehim Hasan Yusuf) kuzey Bulgaristan’da bir Bulgar köyü olan 
Şişkovtsi’ye sürgüne gönderildiğine dair resmi belge. Belgede 09.04.1987-30.06.1988 tarihleri arasında 
tanık-katılımcının “politik nedenlerden dolayı” Şişkovtsi köyüne gönderildiği yazmaktadır. Tanık-katılımcı, 
kültür-kırımı sürecinde anadili olan Türkçeyi konuşmayı sürdürmüş ve ad-kırımı sürecinde Türk adını 
politik baskıyla verilen “Bulgar adla” değiştirmek istemediğini belirtmiştir. Resmi belge bu tepkiden “politik 
nedenlerden dolayı” diye bahsetmektedir.    
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Tanık-katılımcı Muhammet Ayyıldız’ın (Mohamed İbryam Yuseyin) Belene Toplama Kampı’nda 
tutulduğuna dair resmi belge. Belgede 28.12.1984-18.04.1986 tarihleri arasında tanık-katılımcının sadece, 
siyasi otoritenin Belene Toplama Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu 
yazılıdır. Tanık-katılımcı; resmi belgede geçen söz konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama 
Kampı’nda değil, aynı zamanda Belene Cezaevi ve Belene Tecrit Kampı’nda da tutulduğunu belirtmiştir. 
Belene Toplama Kampı 28.12.1984 tarihinde henüz açılmamıştır. Tanık-katılımcı, 28.12.1984’ten 1985’in 
Nisan sonuna kadar Belene Cezaevinde tutulmuştur. Belene Toplama Kampı ise 1985’in Nisan sonunda 
açılmış ve tanık-katılımcı bu tarihten sonra Belene Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na, daha sonra 
da Belene Tecrit Kampı’na nakledilmiştir. Resmi belgede Belene Cezaevi ve Tecrit Kampı’ndaki tutukluluk 
belirtilmemiştir. Tanık-katılımcının elinde Belene Toplama Kampı’nda tutulduğunu gösteren bu belge 
bulunmaktadır, ancak Bulgaristan resmi gazetesi kamp mağdurlarından 517’sinin adını yayınladığı listede 
tanık-katılımcının adını yayınlamamıştır (bkz. EK 5).  
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Tanık-katılımcı Şükrü Altay’ın (Şükrü Süleyman Mehmet) Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair 
resmi belge. Belgede 25.02.1985-22.07.1986 tarihleri arasında tanık-katılımcının sadece, siyasi otoritenin 
Belene Toplama Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu yazılıdır. Tanık-
katılımcı; resmi belgede geçen söz konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama Kampı’nda değil, 
aynı zamanda Belene Cezaevi ve Belene Tecrit Kampı’nda da tutulduğunu belirtmiştir. Belene Toplama 
Kampı 25.02.1985 tarihinde henüz açılmamıştır. Tanık-katılımcı, 25.02.1985’ten 1985’in Nisan sonuna 
kadar Belene Cezaevinde tutulmuştur. Belene Toplama Kampı ise 1985’in Nisan sonunda açılmış ve 
tanık-katılımcı bu tarihten sonra Belene Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na, daha sonrasında da 
Belene Tecrit Kampı’na nakledilmiştir. Resmi belgede Belene Cezaevi ve Tecrit Kampı’ndaki tutukluluk 
belirtilmemiştir. Belgede tanık-katılımcının, kuzey Bulgaristan’da bir Bulgar köyü olan Dolno Orizovo’ya 
sürgüne gönderildiği de yazılıdır. Belgede 23.07.1986-16.09.1988 tarihleri arasında tanık-katılımcının 
“politik nedenlerden dolayı” Dolno Orizovo köyüne gönderildiği yazmaktadır. Tanık-katılımcı, kültür-kırımı 
sürecinde anadili olan Türkçeyi konuşmayı sürdürmüş ve ad-kırımı sürecinde Türk adını politik baskıyla 
verilen “Bulgar adla” değiştirmek istemediğini belirtmiştir. Resmi belge bu tepkiden “politik nedenlerden 
dolayı” diye bahsetmektedir.    
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Tanık-katılımcı Ali Çöl’ün (Ali Halil Çol) Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair resmi belge. Belgede 
20.03.1985-30.12.1986 tarihleri arasında tanık-katılımcının sadece, siyasi otoritenin Belene Toplama 
Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu yazılıdır. Tanık-katılımcı; resmi 
belgede geçen söz konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama Kampı’nda değil, aynı zamanda 
Belene Cezaevi’nde de tutulduğunu belirtmiştir. Belene Toplama Kampı 20.03.1985 tarihinde henüz 
açılmamıştır. Tanık-katılımcı, 20.03.1985’ten 1985’in Nisan sonuna kadar Belene Cezaevinde tutulmuştur. 
Belene Toplama Kampı ise 1985’in Nisan sonunda açılmış ve tanık-katılımcı bu tarihten sonra Belene 
Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na nakledilmiş ve 1986’nın Aralık ortasından 1986’nın Aralık 
sonuna kadar tekrar Belene Cezaevi’nde tutulmuştur. Tanık-katılımcı, Belene Adası’ndan en son çıkartılan 
kültür-kırımı mağduru tutukludur. 1986’nın Aralık ortasından Adadan çıkartıldığı 1986’nın Aralık sonuna 
kadar iki hafta civarında Belene Cezaevi’nde tek kalmıştır. Resmi belgede Belene Cezaevi’ndeki 
tutukluluk belirtilmemiştir. 
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Tanık-katılımcı Enver Özkan’ın (Enver Tahsin Akif) elinde bulunan bu belgede, tanık-katılımcının 
24.07.1985 tarihine kadar Belene Cezaevi’nde tutulduğu yazılıdır. Ancak tanık-katılımcı, sadece Belene 
Cezaevi’nde değil, Belene Toplama Kampı, Belene Tecrit Kampı ve Bobov Dol Toplama Kampı’nda da 
tutulmuştur. Belgede Belene Toplama Kampı, Belene Tecrit Kampı ve Bobov Dol Toplama Kampı’ndaki 
tutukluluktan bahsetmemektedir. Ancak tanık-katılımcının “ad”ı, Bulgaristan resmi gazetesinin 1985-86 
dönemindeki Belene Toplama Kampı mağdurlarından 517’sinin adının yayınlandığı listede yayınlanmıştır 
(bkz. EK 5).    
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Tanık-katılımcı Halil Öztürk’ün (Huben Slavçev Çavdarov) Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair 
resmi belge. Belgede 07.01.1985-13.05.1987 tarihleri arasında tanık-katılımcının sadece, siyasi otoritenin 
Belene Toplama Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu yazılıdır. Ancak 
Belene Toplama Kampı, 1986’nın Aralık ortasında kapatılmıştır. Belgede ise 13.05.1987 tarihine kadar 
Belene Toplama Kampı’nda tutulduğu yazılıdır. Tanık-katılımcı, resmi belgede geçen söz konusu tarihler 
arasında sadece Belene Toplama Kampı’nda değil, aynı zamanda Belene Cezaevi ve Belene Tecrit 
Kampı’nda da tutulduğunu belirtmiştir. Belene Toplama Kampı 07.01.1985 tarihinde henüz açılmamıştır. 
Tanık-katılımcı, Ocak 1985’te tutuklandıktan sonra 1985’in Nisan sonuna kadar Belene Cezaevinde 
tutulmuştur. Belene Toplama Kampı 1985’in Nisan sonunda açılmış ve tanık-katılımcı bu tarihten sonra 
Belene Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na, daha sonrasında da Belene Tecrit Kampı’na ve Bobov 
Dol Toplama Kampı’na nakledilmiştir. Belgede tanık-katılımcının; Belene Cezaevi, Belene Tecrit Kampı ve 
Bobov Dol Toplama Kampı’ndaki tutukluluğu belirtilmemiştir. 
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Tanık-katılımcı Muhammet Gölcüklü’nün (Mohamed Bekir Myumyun) Belene Toplama Kampı ve Bobov 
Dol Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair resmi belge. Belgede 22.05.1985-19.05.1987 tarihleri arasında 
tanık-katılımcının sadece, siyasi otoritenin Belene Toplama Kampı ve Bobov Dol Toplama Kampı için 
kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu” ve “Bobov Dol İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu yazılıdır. 
Tanık-katılımcı; resmi belgede geçen söz konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama Kampı ve 
Bobov Dol Toplama Kampı’nda değil, aynı zamanda Belene Cezaevi ve Belene Tecrit Kampı’nda da 
tutulduğunu belirtmiştir. Belgede Belene Cezaevi ve Belene Tecrit Kampı’ndaki tutukluluk verilmemektedir.  
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Tanık-katılımcı Nasıf Mutlu’nun (Nasıf Bilalov Mehmedov) Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair 
resmi belge. Belgede 10.03.1985-11.06.1986 tarihleri arasında tanık-katılımcının sadece, siyasi otoritenin 
Belene Toplama Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu yazılıdır. Tanık-
katılımcı; resmi belgede geçen söz konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama Kampı’nda değil, 
aynı zamanda Belene Cezaevi’nde de tutulduğunu belirtmiştir. Belene Toplama Kampı 10.03.1985 
tarihinde henüz açılmamıştır. Tanık-katılımcı, 10.03.1985’ten 1985’in Nisan sonuna kadar Belene 
Cezaevinde tutulmuştur. Belene Toplama Kampı ise 1985’in Nisan sonunda açılmış ve tanık-katılımcı bu 
tarihten sonra Belene Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na nakledilmiştir. Resmi belgede Belene 
Cezaevi’ndeki tutukluluk belirtilmemiştir. 
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Tanık-katılımcı Remzi Öztürk’ün (Remzi Mehmedeov Bekirov) Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna 
dair resmi belge. Belgede 03.01.1985-15.05.1986 tarihleri arasında tanık-katılımcının sadece, siyasi 
otoritenin Belene Toplama Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu 
yazılıdır. Tanık-katılımcı, resmi belgede geçen söz konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama 
Kampı’nda değil, aynı zamanda Belene Cezaevi’nde de tutulduğunu belirtmiştir. Belene Toplama Kampı 
03.01.1985 tarihinde henüz açılmamıştır. Tanık-katılımcı, 03.01.1985’ten 1985’in Nisan sonuna kadar 
Belene Cezaevinde tutulmuştur. Belene Toplama Kampı ise 1985’in Nisan sonunda açılmış ve tanık-
katılımcı bu tarihten sonra Belene Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na nakledilmiştir. Resmi belgede 
Belene Cezaevi’ndeki tutukluluk belirtilmemiştir. 
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Tanık-katılımcı Sabri Gavaz’ın (Sabri Bekir Gavaz) Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair resmi 
belge. Belgede 28.12.1984-01.08.1986 tarihleri arasında tanık-katılımcının sadece, siyasi otoritenin 
Belene Toplama Kampı için kullandığı ifadeyle “Belene İş ve Eğitim Yurdu”nda tutulduğu yazılıdır. Tanık-
katılımcı, resmi belgede geçen söz konusu tarihler arasında sadece Belene Toplama Kampı’nda değil, 
aynı zamanda Belene Cezaevi’nde de tutulduğunu belirtmiştir. Belene Toplama Kampı 28.12.1984 
tarihinde henüz açılmamıştır. Tanık-katılımcı, 28.12.1984’te tutuklandıktan sonra 1985’in Nisan sonuna 
kadar Belene Cezaevi’nde tutulmuştur. Belene Toplama Kampı ise 1985’in Nisan sonunda açılmış ve 
tanık-katılımcı bu tarihten sonra Belene Cezaevi’nden Belene Toplama Kampı’na nakledilmiştir. Resmi 
belgede Belene Cezaevi’ndeki tutukluluk belirtilmemiştir. 
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EK 5 
 

BELENE TOPLAMA KAMPI (1985-86) MAĞDURLARI ARASINDAN 

517 MAĞDURLA İLİŞKİLİ “ADLAR”IN YAYINLANDIĞI  

BULGARİSTAN’IN RESMİ GAZETESİ DIRJAVEN VESTNİK’İN  

1 HAZİRAN 1990 TARİHLİ SAYISI* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Listede 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı mağdurlarından sadece 517’sinin adı 
yayınlanmıştır. Listedeki 517 mağdurun her biri Türk olmasına rağmen, resmi gazete; mağdurları Türk 
adıyla değil bir önceki sosyalist rejimin kültür-kırımı uygulamalarından biri olan ad-kırımı 
uygulamasında ulusal Türk azınlığın her bir mensubuna politik zorla dayattığı “Bulgar adlar” ile 
yayınlamıştır. Bu çalışma kapsamında görüşülmüş olan 20 tanık-katılımcıdan sadece 18’inin listede “adı” 
yayınlanmıştır. Çalışma kapsamında görüşülmüş 2 tanık-katılımcının “adı” ise listede yayınlanmamıştır. 
Listede “adı” yayınlanmamış tanık-katılımcılardan Muhammet Ayyıldız’ın (Mohamed İbryam Yuseyin) 
elinde Belene Toplama Kampı’nda tutulduğuna dair resmi belge bulunmaktadır (bkz. EK 4’te tanık-
katılımcının belgesine). Listede adı bulunan 18 tanık-katılımcının ad-kırımı uygulamasının ürünü olan 
listedeki “adları” -araştırmacı tarafından- üzeri sarı renkle işaretlenmiştir. 
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EK 6 

 

BELENE TOPLAMA KAMPI (1985-86) MAĞDURLARINDAN  

131 MAĞDURUN TÜRK ADLARIYLA LİSTESİ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
* 1985-86 döneminde Belene Toplama Kampı’nda tutularak politik baskıyla mağdur edilmiş 131 
tutuklunun Türk adlarıyla düzenlenen bu liste, tanık-katılımcılar Ahmet Alpay (Ahmet Aliosman Ahmet) 
ve Mümin Akkaş’dan (Mumin Ali İsmail) edinilmiştir. Listedeki adlar arasında, bu çalışma kapsamında 
görüşülen 20 tanık-katılımcının adları -araştırmacı tarafından- mavi renkle işaretlenmiştir. 
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Sıra 
No 

Türkiye’de
ki Adı 

(1989’dan 
Günümüz

e) 

Bulgaristan’d
a 

Asimilasyon 
Dönemindeki 

Türk Adı 
(1944-84) 

Bulgaristan’da
ki Ad-

Kırımında 
Politik Zorla 
Verilen “Ad” 

(1984-89) 

 
Doğum Yeri 

 
Baba-Ana 

Adı 
 

 
Türkiye’d
e İkamet 
Ettiği Yer 

1 Nasıf 
Mutlu 

Nasıf Bilalov 
Mehmedov 

Nedyu 
Bilyanov 
Sokolski 

Sokolartsi/Sliv
en 

Bilal-Ayşe Bursa 

2 Mümin 
Akkaş 

Mümin Ali 
İsmail 

Martin 
Angelov 
Çavdarov 

Vırben/Kırcali Ali-Ayşe Bursa 

3 Remzi 
Öztürk 

Remzi 
Mehmedov 
Bekirov 

Rumen Mitev 
Hristov 

Burgas Mehmet-
Ümmügülsü
m 

Bursa 

4 Şaban 
Öztürk 

Şaban 
Şefkedov 
Salifov 

Şenko Şenkov 
Stoyanov 
(Şenko 
Stoyanov 
Yasenov) 

Kırcali Şevket-
Azize 

Bursa 

5 İlyas Işık İlyas 
Süleymanov 
Haciev 

İliyan 
Simeonov 
Haytov 

Kırcali Süleyman-
Hazel 

Bursa 

6 Emin 
Korkmaz 

Emin 
Recebov 
Habibov 

Emil Raykov 
Hrirtov 

Kırcali Receb-… Bursa 

7 Kamil 
Korkmaz 

Kamil 
Mehmedov 
İsmailov 

Karanfil 
Çavdarov 
Terziev 

Kitna/Kırcali Mehmet-
Cemile 

Bursa 

8 Ahmet 
Yıldız 

Ahmet 
Mehmedov 
Seyitosmano
v 

Aleksey 
Mirolyubov 
Semov 

Novaçevo/Sliv
en 

Mehmet-
Zeyniş 

Bursa 

9 Hüseyin 
Babekoğl
u 

Hüseyin 
Hüseyinov 
Babeçki 

Dimitır 
Yuliyanov 
Babeçki 

Kornise/Sofya Hüseyin/Ra
hime 

Bursa 

10 Halil 
Öztürk 

Halil Sabriev 
Bekirov  

Huben 
Slavçev 
Çavdarov 

Momçilgrad/Kır
cali 

Sabri-
Habibe 

Bursa 

11 Mehmet 
Yalçın 

Mehmet 
Ahmedov 
Hüseyinov 

Mitko Angelov 
Yuliyanov 

Momçilgrad/Kır
cali 

Ahmet-… Bursa  

12 Muhamm
et 
Gölcüklü 

Muhammet 
Bekirov 
Muminov 

Mihail Borisov 
Mihaylov 

General 
Geçevo/Kırcali 

Bekir-
Kerime 

Bursa 

13 Hasan 
Akar 

Hasan 
Eminov 
Durgudov 

Harizan 
emilov 
Davidov 

Ostrovets/Kırc
ali 

Emin-Fatma Bursa 

14 Fami Akın  Fami Aliev 
İbrahimov 

Filip İvanov 
İvanov 

Momçilgrad/Kır
cali 

Ali-Ümmü Bursa 

15 Mustafa 
Gazioğlu 

Mustafa 
Hüseyinov 
Yaşarov 

Yavor 
Yasenov 
Bogdanov 

Dobromirtsi/Kır
cali 

Hüseyin-
Süleybe 

Bursa 

16 Sait 
Özgür 

Sait 
Recebov 
Muhammedo
v 

Sıbi Rumenov 
Momçilov 

Dobromirtsi/Kır
cali 

Receb/Raim
e 

Bursa 

17 Nurettin 
Yılmaz 

Nurettin 
Raifov 
Hüseyinov 

Nikolay Rusev 
Yuriev 

Krumovgrad/Kı
rcali 

Raif-Kerime Bursa 

18 Nazif 
Uzunoğlu 

Nazif 
Mustafov 

Nedelko 
Çavdarov 

Latinka/Kırcali Mustafa-
Mümine 

Bursa 
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Uzunov Uzunov 
19 Mustafa 

Korkmaz 
Mustafa 
Halilov 
Şükrüev 

Martin Sıbev 
Mançev 

Kırcali Halil-Fenze Bursa 

20 Şakir 
Şabanoğl
u 

Şakir 
Osmanov 
Şabanov 

Zahari 
Andonov 
Zahariev 

Brestovets/Raz
grad 

Osman-
Fikriye 

Bursa 

21 Şemsettin 
Özgür 

Şemsettin 
Şabanov 
Halilov 

Şenko Şenkov 
Hristov 

Tsarevets/Kırc
ali 

Şaban-
Embiye 

Bursa 

22 Hilmi 
Mollaoğlu 

Hilmi 
Sadıkov 
Ahmedov 

Emil Siderov 
Velev 

Kırcali Sadık-… Bursa 

23 Sabri 
Doğan 

Sabri 
Halibrahimov 
İbrahimov 

Sıbi 
Haralampiev 
Andreev 

Pepelişte/Kırca
li 

Halilibrahim-
Fatmagül 

Bursa 

24 Muhamm
et 
Ayyıldız 

Muhammet 
İbrahimov 
Hüseyinov 

Mitko İvanov 
Serdarov 

Mogilyane/Kırc
ali 

İbrahim-
Habibe 

Bursa 

25 Hüsniye 
Atasoy 

Hüsniye 
Ahmetova 
Eminova 

Nina 
Nikolaeva 
Mileva  

Kırcali Ahmet-
Resmiye 

Bursa 

26 Şerif 
Topaloğlu 

Şerif 
Ahmedov 
Topalov 

Şteryu 
Angelov 
Topalov 

Plazişte/Kırcali Ahmet-
Hasgül 

Bursa 

27 Fahri 
Tekulus 

Fahri 
Tahirov 
Ramadanov 

Filip Todorov 
Ruskov 

Kırcali Tahir-
Hilmiye 

Bursa 

28 Fehim 
Karadum
an 

Fehim 
hasanov 
Yusufov 

Velin Yasenov 
Sevov 

Veslets/Kırcali Hasan-
Fatma 

Bursa 

29 Şaban 
Özkan 

Şaban 
Hasanov 
Ruştiov 

Stilian 
Hırelkov 
Raşkov 

Zvezdel/Kırcali Hasan-
Hatice 

Bursa 

30 Mümin 
Kurtulmuş 

Mümün 
Mümünov 
İsmailov 

Mitko Marinov 
İvanov 

Kırcali Mümün-… Bursa 

31 Orhan 
Mutlu 

Orhan 
Necibov 
Hayrulov 

Dimitır Neykov 
Hırelkov 

Momçilgrad/Kır
cali 

Necib-
Cemile 

Bursa 

32 Necip 
Mutlu 

Necip 
Hasanov 
Hayrulov 

Neyko Asenov 
Hırelkov 

Momçilgrad/Kır
cali 

Hasan-
Nefize 

Bursa 

33 Fahrettin 
Mutlu 

Fahrettin 
Mustafov 
Mümünov 

Varadin 
Malinov 
Haciev 

Asenovgrad/Pl
ovdiv 

Mustafa-
Tenzile 

Bursa 

34 Ali Bahar Ali 
Mehmedov 
Çauşev 

Valentin 
Martinov 
Çauşev 

Balgun/Kırcali Mehmet-
Havva 

Bursa 

35 Mümin 
Efendioğl
u 

Mümin 
Yusufov 
Ahmedov 

Buran 
Karanfilov 
Haciev 

Kırcali Yusuf-… Bursa 

36 Salih 
Çubukçu 

Salih 
Hüseyinov 
Dindarov 

Simeon 
Yuliyanov 
Çavdarov 

Gorski 
İzvor/Kırcali 

Hüseyin-
Zeynep 

Bursa 

37 İlyaz 
Tunç 

İlyaz 
Hasanov 
Sülyukov 

İliyan Asenov 
Sokolov 

Mobilyane/Kırc
ali 

Hasan-
Fatma 

Bursa 

38 Sabri 
Yılmaz 

Sabri 
Ramadanov 
Yasimov 

Severin 
Radanov 
Yasenov 

Gorno 
Prahovo/Kırcali

Ramadan-
Kadriye 

Bursa 
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39 Süleyman 
Türksöz 

Süleyman 
Kazimov 
Saadettinov 

Samir Krumov 
Sevdalinov 

Yakoruda/Sofy
a 

Kazim/Salih
a 

Bursa 

40 Fikret 
Karagöz 

Fikret Abilov 
Mustafov 

Filip Aleksiyev 
Karavelov 

Dosev/Silistre Habil-Fatma Bursa 

41 Fehim 
Kazandı 

Fehim 
Mümünov 
Üzeirov 

Filip Martinov 
Fidanov 

Nozevo/Kırcali Mümin-
Naciye 

Bursa 

42 Muhamm
ed Akın 

Muhammed 
Apturahman
ov Eminov 

Karanfil 
Davidov 
Emilov 

Kırcali Abdurahma
n-Nesibe 

Bursa 

43 Eşref 
Kahrama
n 

Eşref Faikov 
Aliosmanov 

Şteryu Filipov 
Ognyanov 

General 
Geşevo-Kırcali 

Faik-
Ganime 

Bursa 

44 Saadettin 
Türksöz 

Saadettin 
Süleymanov 
Saadettinov 

Sevdalin 
Sevdalinov 
Sevdalinov 

Başevo/Krıcali Süleyman-
Gülzade 

Bursa 

45 Şaban 
Özgür  

Şaban 
Aptulov 
Yusufov 

Zlatan 
Angelov 
Yusifov 

Kırcali Abdullah-… Bursa 

46 Sıtkı 
Savaş 

Sıtkı 
Ahmedov 
Hacıbekirov 

Stefan 
Antonov 
Haciev 

Plovdiv Ahmet-
Zekiye 

Bursa 

47 Ziya 
Savaş  

Ziya Sıtkıev 
Hacıbekirov 

Zahari 
Stefanov 
Haciev 

Plovdiv Sıdkı-
Hasibe 

Bursa 

48 Mümin 
Yedikarde
şler 

Mümün 
Hasanov 
Mehmedov 

Mihail Asenov 
Mladenov 

Gorski 
İzvor/Kırcali 

Hasan-
Fatma 

Bursa 

49 Hasan 
Yedikarde
şler 

Hasan 
Tahsinov 
Mehmedov 

Asen Todorov 
Mladenov 

Gorski 
İzvor/Kırcali 

Tahsin-
Nazile 

Bursa 

50 Raif 
İbrahimoğ
ulları 

Raif 
Mustafov 
Aliev 

Radi Martinov 
Balkanski 

Preseka/Kırcali Musatfa-
Hatice 

Bursa 

51 Ali Çöl Ali Halilov 
Çolev 

Plamen 
Hubenov 
Çolev 

Latinka/Kırcali Halil-Hilmiye Bursa 

52 Mehmet 
Zafer 

Mehmet 
İbrahimov 
Karaahmedo
v 

Georgi İvanov 
Kolarov 

Topalka/Kırcali İbrahim-
Hatice 

Bursa 

53 Remzi 
Keser 

Remzi 
Hasanov 
Recebov 

Rumen 
Asenov 
Rayçev 

Yabılkovets/Kır
cali 

Hasan-
Refiye 

Bursa 

54 Ahmet 
Kitapçı 

Ahmet 
Mehmedov 
Numanov 

Adriyan 
Mihaylov 
Neşev 

Lenişte/Kırcali Mehmet-
Rahime 

Bursa 

55 Adem 
Hacıoğlu 

Adem 
Rasimov 
Ahmedov 

Asen Radikov 
Harizanov 

Dolno 
Prahovo/Kırcali

Rasim-
Fatmagül 

Bursa 

56 Osman 
Mestanoğ
lu 

Osman 
Ömerosman
ov Mestanov 

Ognyan 
Yuriev 
Marinov 

Benkovski/Kırc
ali 

Ömer-
Embiye 

Bursa 

57 Mehmeda
li Ata 

Mehmedali 
Hasanov 
Mustafov 

Martin 
Martinov 
Milyanov 

Kırcali Hasan-… Bursa 

58 Lütfi 
Ayyıldız 

Lütfi İsmailov 
Mümünov 

Lyubomir 
Stoilov Terziev

Sinçets/Kırcali  İsmail-Zehra Bursa 

59 Remzi 
Yılmaz 

Remzi 
Halilov 

Yasen Emilov 
Tütünciev 

Lebed/Kırcali Halil-Ayşe Bursa 
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Hasanov 
60 Tahsin 

Öztürk 
Tahsin 
Rasimov 
Ahmedov 

Todor Rayçev 
Angelov 

Kırcali Rasim-
Fatmagül 

Bursa 

61 Ramazan 
Şükran  

Ramadan 
Sadıkov 
Hüseyinov 

Roman Emilov 
Demirov 

Kırcali Sadık-
Selver 

Bursa 

62 Mustafa 
Nurioğlu 

Mustafa 
Nuriev 
Hüseyinov 

Manuş 
Karanfilov 
Lambov 

Veslets/Kırcali Nuri-Zekiye Bursa 

63 Salih 
İbrahimoğ
lu 

Sali Kyaşifov 
İbrahimov 

Saşo Yasenov 
Asenov 

Preseka/Kırcali Kaşif-
Halime 

Bursa 

64 Şevket 
Türküm 

Şevket 
Durmuşev 
Mestanov 

Demir 
Dobromirov 
Mladenov 

Aytos Durmuş-
Durgadın 

Bursa 

65 Orhan 
Güçlü 

Orhan 
Mümünaliev 
Halilov 

Orlin Milanov 
Halaçev 

Kırcali  Mümünali-
… 

Bursa 

66 İsmail 
Öztürk 

İsmail 
Ahmedov 
Osmanov 

İvan Albertov 
Martinov  

Gorno 
Kamenyane/ 
Kırcali 

Ahmet-
Mümine 

Bursa 

67 Sami 
Güler 

Sami 
Eminov 
Eminov 

Stoyu emilov 
Emilov 

Drumçe/Kırcali Emin-Zeliha Bursa 

68 Bayram 
Özgür 

Bayram 
Recebov 
Recebov 

Boyan 
Radulov 
Dyulgerov 

Lenişte/Kırcali Recep-
Ferişte 

Bursa 

69 Faik 
Gökay 

Faik Eminov 
Mehmedov 

Levent 
Demirov 
Kasabov 

Asenovgrad Emin-… Manisa 

70 Ahmet 
Alpay 

Ahmet 
Aliosmanov 
Ahmedov 

Angel Asenov 
Angelov 

Çayka/Kırcali Ali Osman-
Hatice 

Bursa 

71 Yusuf 
Türkoğlu 

Yusuf Saliev 
Hüseyinov 

Yosif Sıbev 
Yosifov 

Kozlevo/Kırcali Salih-Ayşe Bursa 

72 Mümin 
Muratoğlu 

Mümin 
Recebov 
Hüseyinov 

Mariyo 
Biserov 
Topalov 

Peevsko/Kırcal
i 

Recep-
Fatma 

Bursa 

73 Ramadan 
Vatansev
er 

Ramadan 
Süleymanov 
Yusufov 

Orlin 
Sevdalinov 
Boyaciev  

Kırcali Süleyman-
… 

Bursa 

74 Sabri 
Türksever 

Sabri 
Ahmedov 
Karasaliev 

Slavço 
Angelov 
Stoyanov  

Çorbaciysko/ 
Kırcali 

Ahmet-Ayşe Bursa 

75 Hasan 
Güler  

Hasan 
Hasanov 
Halilov 

Asen Asenov 
Harızanov 

Pırvitsa/Kırcali Hasan-
Zeliha 

Bursa 

76 Enver 
Özkan 

Enver 
Tahsinov 
Akifov 

Eftim Trifonov 
Akbaşev 

Komuniga/ 
Kırcali 

Tahsin-
Durdu 

Bursa 

77 Bekir 
Cesur 

Bekir 
Demiraliev 
Halilov 

Bisci Aldinov 
Haydarov 

… Demirali-… Bursa 

78 Fatma 
Babekoğl
u 

Fatma 
Bayramova 
Babiçka 

Bojana 
Boyranova 
Babiçka  

… Bayram-
Fatma 

Bursa 

79 Kemal 
Babekoğl
u 

Kemal 
Hüseyinov 
Babuçkin 

Levent 
Demirov 
Babiçki 

… Hüseyin-
Fatma 

Bursa 

80 Tahsin Tahsin Todor Angelov … Ahmet-… Kayseri 
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Coşkun  Ahmedov 
Mustafov 

Vodeniçarov 

81 Beyti 
Yılmaz 

Beyti 
İsmailov 
Şevkiev 

Belço İvanov 
Şahanov 

… İsmail-… Bursa 

82 Ali Öztürk Ali İsmailov 
Ahmedov 

Neven 
Georgiev 
Asenov 
Ayanov 

… İsmail-… Bursa 

83 Aptulla 
Öztürk 

Aptulla 
Hüseyinov 
Mollahasano
v 

Karanfil 
Yuliyanov 
Cevizov 

Kaylova Hüseyin-
Nazife 

Bursa 

84 Halilibrahi
m Güven 

Halilibrahim 
Mustafov 
Yağcıev 

Boyan 
Boyanov 
Lyubomirov 

Medevtsi/ 
Kırcali 

Mustafa-
Halime 

Bursa 

85 Hasan 
Hacıoğlu 

Hasan 
Saliev 
Haciev 
(Zabitov) 

Asen Yasenov 
Zabitov 

Slivka/Banite/ 
Smolyan 

Sali-
Nazmiye 

Bursa 

86 Yusuf 
Ayyıldız 

Yusuf 
Sadıkov 
Yusufov 

Yosif Yasenov 
Tudulov 

Veslets/Kırcali Sadık-
Fatma 

Bursa 

87 Hamdi 
Hamoğlu 

Hamdi 
Hüseyinov 
hüseyinov 

Radoslav 
Hubenov 
Hubenov 

… Hüseyin-… Bursa 

88 Emin 
Mutlu 
(vefat etti) 

Emin 
Hasanov 
Şakirov 

Emil Asenov 
Manolov 

Preseka/Kırcali Hasan-
Kürsiye 

Bursa 

89 Zekeriya 
Paşaoğlu 

Zekeriya 
Mehmetaliev 
Paşov 

Zdravko 
İvanov Paşov 

… Mehmedali-
… 

Bursa 

90 Osman 
Öztürk 

Osman 
İbraimov 
İbraimov  

Ognayan 
İvanov İvanov 

Kaçulka/Krumo
vgrad/Kırcali 

İbrahim-
Asiye 

Bursa 

91 Muhsin 
Altınsoy  

Muhsin 
Sadettinov 
İsmailov 

Maksim 
Slavov Slavov 

Ardino/Kırcali Sadettin-
Gülbeyaz 

Bursa 

92 Hüseyin 
Adalı 

Hüseyin 
Hüseyinov 
Aliev 

Yosif Yosifov 
Haciev  

Ostrovets/Kirk
ovo/Kırcali 

Hüseyin-
Cemile 

Bursa 

93 Şefket 
Güler 

Şefket 
Mahmudov 
Mahmudov 

Şteryu 
Milenov 
Milenov 

Melçino/Kırcali Mahmut-
Azize 

Bursa 

94 Hamdi 
Türksoy 

Hamdi 
Sadulov 
Hüseyinov 

Lefter Slaveev 
Pirsolov 

Potoçnitsa/ 
Krumovgrad/ 
Kırcali 

Sadullah-
Azize 

Bursa 

95 Ramadan 
Tunalı 

Ramadan 
Selimov 
Habibov 

Roman 
Kasabov 
Avciev (Rayko 
Stoyanov 
Raykov) 

Kırcali Selim-… Bursa 

96 Ahmet 
Süleyman
oğlu 

Ahmet 
Mehmedov 
Süleymanov 

… Fotinovo/ 
Kırcali 

Mehmet-
Embiye 

Bursa 

97 Hasan 
İmamoğlu 

Hasan 
Osmanov 
Hasanov 

Asen 
Ognyanov 
Asenov 

Zimzelen/ 
Krıcali 

Osman-
Selime 

Bursa 

98 Cevdet 
Semercio
ğlu 

Cevdet 
Müminov 
Yumerov 

Deyan 
Martinov 
Siderov 

Momçilgrad/ 
Kırcali 

Mümin-
Hafize 

Bursa 
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99 Tahsin 
Şahinkay
a 

Tahsin 
Rasimov 
Müminov 

Trifon Raşkov 
Gradinarov 

Cebel/Kırcali Rasim-
Nevriye 

Bursa 

100 Nihat İleri Nihat 
Mustafov 
Recebov 

Nikola 
Mihaylov 
Rayçev  

Beli 
Plast/Kırcali 

Mustafa-
Hasine 

Gebze 

101 Şaban 
Esadoğlu 

Şaban 
Sadulov 
Esadov 

İvan 
Severinov 
Emi… 

Gorno 
Prahovo/Kırcali

Sadula-
Fatma 

Bursa 

102 İsmail 
Krayoğlu 

İsmail 
Aliosmanov 
Mehmetaliev 

EvtimArgirov 
Kraev 

Momçilgrad/ 
Kırcali 

Aliosman 
Emine 

Bursa 

103 Sali 
Muhtaroğl
u 

Sali 
Müminov 
Aliev 

Severin 
Martinov 
Mateev 

Preseka/Kırcali Mümin-
Bekiye 

Bursa 

104 Feim 
Ceylan 

Feim 
Murcelimov 
Ahmedov 

Fidan 
Mladenov 
Manolov  

Fotinovo/ 
Kırcali 

Murselim-
Hayriye 

Bursa 

105 Orhan 
Öztürk 

Orhan 
Mustafov 
Halilibrahimo
v 

Ognyan 
Goranov 
Hristov 

Dobromirtsi/ 
Kırcali 

Mustafa-
Zeliha 

Bursa 

106 Ahmet 
Öztürk 

Ahmet 
Mustafov 
Halilibrahimo
v 

Asparuh 
Goranov 
Asenov 

Dobromirtsi/ 
Kırcali 

Mustafa-
Zeliha 

Bursa 

107 Osman 
Aydın 

Osman 
Aydınov 
Mehmedov 

Ognyan 
Marinov 
Asenov 

Ostrovitsa/ 
Kırcali 

Mehmet-
Hacer 

İzmir 

108 Rasim 
Halil Halil 

Rasim 
Halilov 
Halilov 

Ruslan 
Severinov 
Severinov 

Starçitak/ 
Kırcali 

Halil-
Hayriye 

Bursa 

109 Fehim 
İzmirli 

Fehim 
Kaşifov 
İzmirli 

Efrem 
Kamenov İliev 

Mogilyane/ 
Kırcali 

Kaşif-Ayşe Bursa 

110 Adem 
Kaşmer 

Adem 
Mustafov 
Kaşmerov 

Angel Mitkov 
Kamenov 

Kayalova/ 
Kırcali 

Mustafa-
Fatma 

Bursa 

111 Sabri 
Gavaz 

Sabri 
Bekirov 
Gavazov 

Sıbi Martinov 
Gavrilov 

Momçilgrad/ 
Kırcali 

Bekir-Hacer Bursa 

112 Mehmet 
Hafızoğlu 

Mehmet 
Hasanov 
Afızov 

Milan Asenov 
Afuzov 

Byala 
Palanka/Sliven 

Hasan-
Cemile 

Bursa 

113 Bekir 
Üstünel 

Bekir Halim 
Üstünel 

Demir Biserov 
Demirov 

Avramovo/ 
Kırcali 

Halim-
Fatmagül 

Bursa 

114 Mustafa 
Mutlu 

Mustafa 
Müminov 
Hasanvo 

Marin 
Martinov 
Haralampiev 

Sofiytsi/Kırcali Mümin-Ayşe  Bursa 

115 Mümin 
Kaşmero
ğlu 

Mümin 
Ahmedov 
Kaşmerov 

Minço Angelov 
Kamenov 

Kayalovo/ 
Kırcali 

Ahmet-
Zeynep 

Bursa 

116 Mestan 
Güneş 

Mestan 
Kazimov 
Selimov 

Marin Kirilov 
Cambazov 

Kayalovo/ 
Kırcali 

Kazım-
Emete 

Bursa 

117 Mahmet 
Kasap 

Mahmut 
Akifov 
İsmailov 

Martin Zafirov 
Bozaliev 

Rusalsko/ 
Kırcali 

Akif-Şehri Bursa 

118 Hüseyin 
Bakacaklı 

Hüseyin 
Ahmetov 
Süleymanov 

Yasen 
Angelov 
Stoyanov 

Medevtsi/ 
Kırcali 

Ahmet-Nazlı Bursa 
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119 Şaban 
Şen 

Şaban 
Şerifov 
Saliev 

Stoyan 
Eftimov 
Paşikov 

Bligin/Kırcali Şerif-
Zeynep 

Bursa  

120 Besim 
Batmaz 

Beysim 
Rasimov 
Aptulov 

Biser Rayçev Donla Krepost Rasim-
Hatice 

Gebze 

121 Nesibe 
Aziz - eşi 

Aptülaziz 
Raifov 
Bekirov 
(öldürüldü) 

Asen Raifov 
Bekirov 

Strarovo/ 
Kırcali 

Raif-Selver Bursa 

122 Şükrü 
Altay 

Şükrü 
Süleymanov 
Mehmedov 

Emil 
Aleksandrov 
Belçinov 

Polkovnik/ 
Jelyazovo/ 
Kırcali 

Süleyman-
Sahide 

Bursa 
Bursa 

123 Mümin 
Yılmaz  

Mümin 
Recebov 
İbryamov 

Velin Rayçev 
İvanov (Marin 
Rayçev 
İvanov) 

General 
Geşevo/Kırcali 

Recep-
Fatma 

… 

124 Şevket 
Güler 

… Şenko Şenkov … … Bursa 

125 Recep 
Güneş  

Recep 
Halilov 
Mustafov 

Radan 
Hubenov 
Çakırov 

Tırnovtsi/ 
Kırcali 

Halil-Zülfiye Bursa 

126 Ramadan 
Şentürk 

Ramadan 
Mehmedov 
Ahmedov 

Rumen 
Minçev 
Angelov 

Rusalsko/ 
Kırcali 

Mehmet-
Şerife 

Bursa 

127 Tahsin 
Çevik 

Tahsin 
Mustafov 
Seyfettinov 

Tasko 
Martinov 
Haciev (Toma 
Martinov 
Haciev) 

Cebel/Kırcali Mehmet-
Emine 

Bursa 

128 Fartin 
Özgür 

Fartin 
Mustafov 
Seyfettinov 

Martin 
Marinov 
Stefanov 

Potoçnitsa/ 
Krumovgrad 

Mustafa-
Sadet 

Bursa 

129 Süleyman 
Parlakzaf
er 

Süleyman 
Yumerov 
Bekirov 

Stefan Yuriev 
Miluşev 

Kitna/Benkovs
ki/Kırcali 

Ömer-
Meryem 

Bursa 

130 Merdinç 
Türker  

Merdinç 
Mehmedalie
v Yuzeirov 

Marin 
Mladenov 
Yasenov  

Haskovo Mehmedali-
… 

Bursa 

131 Mustafa 
Sakin 
(vefat etti) 

Mustafa 
Yakubov 
Süleymanov 

Miroslav 
Yankov 
Stoyanov 

Lebed/Momçilg
rad/Kırcali 

Yakub-… Bursa 
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EK 7 

 

BELENE TOPLAMA KAMPI’NIN GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPISINDA YAZILI OLAN 

MAKSİM GORKİ ve JAVA DZERJİNSKİ’NİN SÖZLERİ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
* Çizimler, Sofya’daki Yakın Geçmişi Araştırma Enstitüsü (İnstitut za İzsledvane Blizkoto Minalo) 
araştırmacılarından Dimitır Dimov’dan alınmıştır.   
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Belene Toplama Kampı’nın giriş-çıkış kapısının dış kısmında yazılı Maksim Gorki’nin sözleri:  
“İnsan Onurlu Bir Kelimedir (Човек Звучи Гордо / Çovek Zvuçi Gordo)”* 

 
 
 
 

Belene Toplama Kampı’nın giriş-çıkış kapısının iç kısmında yazılı Java Dzerjinski’nin sözleri:  
“Düşman Teslim Olmazsa Yok Edilir (Ако Врагът Не Се Предаде Се Унищожи / Ako Vragıt Ne Se 
Predade Se Uniştoji)” 

 
                                                 
* Bu iki çizim; Belene Toplama Kampı’nın giriş-çıkış kapısının üst kısmında dış ve iç tarafında yazan 
Gorki ve Dzerjinski’nin sözlerini göstermektedir. Bu iki yazı, Belene Toplama Kampı’nın hem 1949-59 
döneminde hem de bu çalışma kapsamında görüşülen tanık-katılımcılardan elde edilen veriye göre 1985-
86 döneminde yazılıdır.  
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EK 8 
 

BELENE TOPLAMA KAMPI (1985-86) DÖNEMİNE AİT TEK FOTOĞRAF: 

BELENE TOPLAMA KAMPI (1985-86) TUTUKLULARI ÇALIŞMA GİYSİLERİYLE* 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov Sevdalinov); kampa ait bu tek fotoğrafı kamptan 
çıkarabilmiş, bugüne kadar elinde koruyabilmiş ve benim de edinmemi sağlamıştır. Fotoğraf, Belene 
Toplama Kampı tutukluları Belene Adası’na çalışmaya çıkarıldığında gizli olarak çektirilmiştir. Fotoğraf, 
Belene Toplama Kampı mağduru gazeteci-yazar Mehmet Türker’in (2004a: 43) kitabında da 
yayınlanmıştır. Fotoğraftaki altı kişi de Belene Toplama Kampı (1985-86) tutuklusudur. Fotoğrafta sağ-
alttaki (bıyıklı) tutuklu, bu çalışma kapsamında görüşülmüş olan tanık-katılımcı Süleyman Türksöz’dür.   
 
Fotoğrafta kamp tutuklularından ayaktakilerden solda ve sağdaki Stanimakalı Mümin ve Salih Kardeşler, 
ortadaki Bayram Öğretmen; çömelikler -soldan sağa doğru- Kirli’li Mümin, Fotinovo’lu Ahmet ve 
Kırcaali’li Süleyman Türksöz’dür.  
 
Kamp tutuklularının çalışma giysisi tanık-katılımcı Süleyman Türksöz’ünki gibidir. Süleyman 
Türksöz’ün üzerindeki giysi, kamp tutuklularına çalışırken kullanmaları için verilen giysidir. Fotoğrafta 
beyaz giysili görünen mağdurlar, fotoğraf çektirme esnasında kamp giysisini çıkarıp beyaz giysileriyle 
fotoğraf çektirmişlerdir.     
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EK 9 

 

BELENE TOPLAMA KAMPI’NDA (1985-86) TUTUKLULARIN 

BOŞ ZAMANLARINDA YAPTIKLARI BAZI KÜÇÜK EŞYALARA ÖRNEK:  

HAMAMDA KADIN ve KÜÇÜK TAHTA KUTU* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Kamp dönemine ait bu iki el yapımı küçük eşya, tanık-katılımcı Süleyman Türksöz (Samir Krumov 
Sevdalinov) tarafından kampta tutuklu bulunduğu dönemde yapılmıştır. Diğer kamp tutuklularından 
bazıları da kampta tutuklu bulundukları sırada bu türden küçük eşyalar (örneğin zeytin çekirdeğinden 
tespih, kalem, vazo vb.) yapmışlardır. 
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EK 10 
 

BELENE TOPLAMA KAMPI (1985-86) MAĞDURLARINDAN BİR KISMI 

2003’TE KESTEL-BURSA’DA BİR ARAYA GELİYOR* 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Fotoğraf, tanık-katılımcılardan alınmıştır.  
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EK 11 
 

TANIK-KATILIMCI ŞÜKTÜR-ALTAY’IN (ŞÜKRÜ SÜLEYMAN MEHMET) KATILDIĞI 

ve BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ’NDE TÜRKLER ve BELENE TOPLAMA 

KAMPI MAĞDURLARI ÜZERİNDE İŞLENEN SUÇLARI ANLATTIĞI  

CRIMES of COMMUNISM KONFERANSI (PRAG)* 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Fotoğraf, tanık-katılımcı Şükrü Altay’dan (Şükrü Süleyman Mehmet) alınmıştır.  
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EK 12 

 
TÜRKİYECİLİK: 

1989’DA BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ’NDEN TÜRKİYE’YE SINIR-DIŞI 

EDİLEN 350.000 TÜRK MAĞDURDAN BAZILARI. KAPIKULE SINIR KAPISI’NDA 

TÜRKİYE’NİN TOPRAKLARINA KAPANIP ÖPEN SINIR-DIŞI EDİLMİŞ 

BULGARİSTAN TÜRKLERİ*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* 1989’da Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde sayıları yaklaşık 1.000.000 olan ulusal Tük azınlık 
mensuplarının üçte birinden fazlası (yaklaşık 350.000 Türk), Bulgaristan’dan sınır-dışı edilmiştir. Söz 
konusu sınır-dışı sürgün, Avrupa tarihinde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tanık olunmuş en büyük 
sürgün olarak bilinmektedir. Günümüzde bu sürgünün Bulgaristan Türkleri üzerinde yarattığı trajedi ve 
bireysel ve toplumsal-kültürel yaşamlarında yol açtığı anomi; çeşitli alan ve boyutlarda varlığını ve 
etkisini sürdürmektedir. Fotoğraf, tanık-katılımcılardan edinilmiştir.       
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EK 13 

 

GÜNÜMÜZDE BELENE TOPLAMA KAMPI’NIN GÖRÜNTÜSÜ, KAMP 

KURBANLARINI ANMA TÖRENLERİ ve ANITLAR*  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Fotoğraflar, Sofya’daki Yakın Geçmişi Araştırma Enstitüsü (İnstitut za İzsledvane Blizkoto Minalo) 
araştırmacılarından Dimitır Dimov’dan alınmıştır. Fotoğraf, 2009 Mayıs’ında Belene Toplama Kampı 
mağdurları için düzenlenen anma törenleri sırasında çekilmiştir.    
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Belene Kasabası ile Belene Adası Arasında Bulunan Dubollu/Ponton Köprü: 

 
 
 

Belene Kasabası ile Belene Adası Arasında Bulunan Dubollu/Ponton Köprü: 
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Belene Toplama Kampı’nın Bugünkü (2009) Görüntüsü: 

 
 
 

Belene Toplama Kampı’nın Bugünkü (2009) Yakından Görüntüsü: 
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Mayıs 2009’da Belene Toplama Kampı Önündeki Kamp Mağdurlarını Anma Törenleri: 

 
 

 
Mayıs 2009’da Belene Toplama Kampı Önündeki Kamp Mağdurlarını Anma Törenleri: 
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Günümüzde, Belene Toplama Kampı Yakınında Kamp Mağdurlarının Anısına Dikilen Haç ve 
Hilal Anıtları:* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* “Hilal Anıtı”, 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı mağdurlarından Nuri Turgut Adalı’nın 
çabası ve önerisi sonucunda dikilmiştir. “Hilal Anıtı”, Belene Toplama Kampı’nın Türk ve Müslüman 
mağdurlarının anısına; “Haç Anıtı” ise Belene Toplama Kampı’nın Bulgar ve Hıristiyan mağdurlarının 
anısına dikilmiştir.    
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EK 14 

 

BELENE TOPLAMA KAMPI (1985-86) MAĞDURLARINDAN  

ÖMER OSMAN ERENDORUK’UN 

KAMPTA TUTUKLU BULUNDUĞU SIRADA YAZDIĞI ve  

KAMPTAN SERBEST BIRAKILDIĞINDA GİZLİCE DIŞARI ÇIKARABİLDİĞİ 

ŞİİRLERDEN BİRİ “FISILTI” ve 

KÜLTÜR-KIRIMINI KONU EDİNEN “ÜÇÜNCÜ MEZAR” ŞİİRİ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
* Ömer Osman Erendoruk, 1934 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali’ye bağlı Karakuz Köyü’nde doğmuştur. 
Bulgaristan’da sosyalist yönetimin ulusal Türk azınlık üzerinde işlediği suçları konu edinen yazıları 
nedeniyle 5 yıl hapisle cezalandırılmıştır. 1984’te ulusal Türk azınlık üzerinde uygulanan “ad-kırımı” 
uygulamasına gönüllü olmadığı için hasta olduğu bir dönemde Belene Toplama Kampı’na gönderilmiştir. 
Kamptan serbest bırakıldığında eşi ve kızıyla birlikte “sürgün” edilmiştir. 1989’da da Bulgaristan’dan 
“sınır-dışı” edilerek Türkiye’ye gelmiştir. Erendoruk, 2006 yılında vefat etmiştir. Sosyalist 
Bulgaristan’da ulusal Türk azınlık mensuplarının uğradıkları “kültür-kırımı”yla ilgili kaleme aldığı 
yazıları ve şiirleri vardır.     
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FISILTI* 
 
 

Burası sayfiye değil ne yalı 

Buradadır Bulgar zulmünün hası 

Burası Belene Ölüm Adası 

Ada baştan başa kana boyalı 

 
Ufka bulansa da akşamın alı 

Katmer katmer nefret içimin pası 

Burası Belene Ölüm adası 

Toprağı pıhtısal kana boyalı 

 
Gelmez pazartesi başlar da Salı 

Haftaların uzar gider arası 

Burası Belene Ölüm Adası 

Öykü değil ne de çocuk masalı 

 
Mayıs, 1985 

Belene  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
* (Erendoruk, 1989: 36). Bu şiir 1985-86 dönemindeki Belene Toplama Kampı’nda tutulmuş, kamp 
mağduru Ömer Osman Erendoruk’un Belene Toplama Kampı’nda tutuklu bulunduğu sırada yazdığı ve 
dışarı çıkarıp Türkiye’de yayınlayabildiği şiirlerden biridir. 
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ÜÇÜNCÜ MEZAR* 
 

Bulgarı’ın ihtiyarı, genci, kadını, kızı, 

Ayırtedebilse de haklıyı ve haksızı, 

Gene öter durur leş kargası gibi gak gak… 

Ortalığa bir çığlık yayılır: yasak, yasak… 

 
Türkçe söylemek yasak, Türkçe yürümek yaya, 

Türkçe işitmek yasak, Türkçe bakmak dünyaya, 

Türkçe sevinmeyeceksin, Türkçe gülmiyeceksin, 

Alnından akan teri Türkçe silmiyeceksin. 

 
Türkçe dinlemek yasak, Türkçe oturmak, yatmak, 

Türkçe çalışmak yasak, Türkçe bir şey yaratmak. 

Kendi adını bile Türkçe bilmiyeceksin, 

Gözlerinin yaşını Türkçe silmiyeceksin. 

 
Türkçe susmak da yasak, Türkçe fısıldamak da  

Turkçe turuncu yasak, Türkçe kara da ak da, 

Türkçe yürümiyecek, Türkçe gelmiyeceksin, 

Yarandan akan kanı Türkçe silmiyeceksin. 

 
Türkçe bağlamak yasak ayakkabı bağını,  

Türkçe ayırmak yasak solunu ve sağını,  

Sofrada ekmeğini Türkçe dilmiyeceksin, 

Türkçe yaşamıyacak, Türkçe ölmiyeceksin. 

… 

Türk olduğumuz için başucumuzda gün gün, 

Baskı, zulüm, hakaret, işkence, hapis, sürgün,  

Olmasa ama var ya.                                    
(Mayıs, Haziran 1987, Roman Sürgünü) 

                                                 
* (Erendoruk, 1989: 71-73). Ömer Osman Erendoruk bu şiiri Belene Toplama Kampı’ndan çıkarıldıktan 
sonra ailesiyle birlikte (eşi ve kızı) sürüldüğü kuzey-batı Bulgaristan’da Vratsa iline bağlı Roman’da 
yazmıştır. Bu şiir, Bulgaristan’da ulusal Türk azınlık üzerinde uygulanan “kültür-kırımı”nın, görünürde 
tek kalan kültür unsuru olan Türkçe’ye yönelik getirilen yasakları dile getirmektedir. Çalışma 
kapsamında görüşülen tanık-katılımcılar, kültür-kırımı döneminde (1984-85) ulusal Türk azınlık 
mensuplarının sokaklarda polis tarafından “Türkçe konuştu” diye ama aynı zamanda “Türkçe güldü, 
Türkçe yürüdü, Türkçe baktı” gerekçesiyle de dövülenler olduğu ve şiirde belirtilen örneklerin 
yaşandığını belirtmişlerdir.  
 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde polisin “dayak” tepkisi; sosyalist dönemde sık rastlanan kalıp bir 
tepki olarak söylenebilir. Polisin “dayak atma” davranışı, Bulgaristan’daki toplama kamplarında da 
tutukluların en fazla maruz kaldıkları ve Bulgar toplama kamplarına özgü belirgin bir durum olarak 
söylenebilir (bkz. Todorov, 1995: 121).     
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EK 15 

 

BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ’NDE 1984-89 YILLARI ARASINDA 

ULUSAL TÜRK AZINLIĞI ÜZERİNDE İŞLENEN  

KÜLTÜR-KIRIMININ YAKLAŞIK 1.000.000, 

BELENE TOPLAMA KAMPI ve CEZAEVLERİNİN YAKLAŞIK 1.000 ve  

SINIR-DIŞI SÜRGÜNÜN YAKLAŞIK 350.000 TÜRK MAĞDURUNA YÖNELİK 

OLARAK; OCAK 2006’DA AVRUPA KONSEYİ’NDEKİ DİYALOG ESNASINDA 

BULGARİSTAN HEYETİ BAŞKANI  

“ETNİK SOYKIRIM” İŞLENDİĞİNİ KABUL ETMİŞTİR. 

AVRUPA KONSEYİ İZLEME KOMİTESİ, SÖZ KONUSU “ETNİK SOYKIRIM” 

İFADESİNİ KONUYLA İLGİLİ RAPORLARINDA 2006’DAN BU YANA 

SUNMAKTADIR (2009 Tarihli Rapor)* 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* Bu rapor, Belene Toplama Kampı (1985-86) mağdurlarının 2003’te Bursa’da kurmuş olduğu 
Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BAHAD) Avrupa Konseyi ve Avrupa 
Parlamentolarındaki faaliyetleri ve diyalogları sonucunda hazırlanmıştır. Tanık-katılımcılar, belgeden 
haberdar olmamı ve edinmemi sağlamışlardır. Şu kaynaktan da söz konusu belgeye ulaşılabilir: Council 
of Europe: Parliamentary Assembly, 2010: 18. 
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Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States 
of the Council of Europe (Monitoring Committee) 
 
 
Post-monitoring dialogue with Bulgaria 
 
 
Information note on the fact-finding visit to Sofia by the Chair of the Committee 
(5-7 November 2008)1 
Rapporteur: Mr Serhiy HOLOVATY, Alliance of Liberals and Democrats for Europe 
 
 
ii. Claims of the former prisoners of Belene Island 
 
80. Like my predecessors in the past, I have been approached on several occasions by the 
Association of Justice, Rights, Culture and Co-operation in the Balkans (hereafter “the 
association”) that represents 517 former prisoners of the Belene Island concentration camp and 
other victims of the forced assimilation in Bulgaria between 1984 and 1989. During those years, 
nearly one million ethnic Turks were subjected to forced "bulgarisation" and about 850 – 900 
ethnic Turks were sent to prisons or concentration camps arbitrarily and without due process. 
Between May and September 1989, 350,000 ethnic Turks were forcibly deported to Turkey in 
order to make Bulgaria a mono-ethnic country. Mr Loutfi, Head of the Bulgarian parliamentary 
delegation, during the debate on the need for international condemnation of the crimes of 
totalitarian communist regimes at the Assembly's January 2006 part-session, considered that 
this was an “ethnic genocide, aimed at undermining the religious, political and ethnic identity of a 
minority". The former prisoners of the Belene Island have the following claims: 
 

- proper investigation of the crimes committed between 1984 and 1989 and bringing 
those guilty before a court; 
- compensation from the state that would adequately compensate them for their physical, 
moral and material damage; 
- counting the years spent in prison for calculating retirement age or pension due for 
service to the state. 

 
81. The former prisoners’ representatives claim that their case could not be brought before the 
Strasbourg Court since the national remedies could not have been exhausted, as the 
authorities refused to take responsibility for what happened in the communist times. As these 
people are not represented politically, I would like to ask the authorities to consider their 
requests which seem to be legitimate to me. 
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