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BULGARİSTAN’DAKİ MİLLİYETÇİLİĞİN OLUŞUMU  

                                                ATAKA PARTİSİ 

                                                                                                       Seren ÖZCAN

 

          Bulgar Devleti 7. Yüzyılda kurulurken , 11. Yüzyılda Hristiyanlığı seçti. Bulgaristan 

toprakları  1 0 1 8 ’ d e  B i z a n s  İ m p a r a t o r lu ğ u ’ n u n  e l i n e  g e ç e r k e n ,  1 1 8 5 ’ t e  

k u r u l a n  i k i n c i  B u l g a r  İmparatorluğu ise 14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu 

tarafından parçalanmıştır. Osmanlı döneminde Bulgarlar, kilise etrafında örgütlenerek, dil 

ve kültürlerini sürdürmeyi başarmışlardır. 

         Bu dönem içinde Bulgar kültürü taşraya yerleşirken,  şehirlere gelirin yüksek 

olduğu bölgelere ise Türk ve Yunan kültürünün hâkim olduğunu görürüz. Zaman içinde 

bu durum sonucunda, sırf dinsel farklılıklardan değil, aynı zamanda da ekonomik 

farklılıklardan doğan hoşnutsuzluğun oluşturduğu bir milliyetçilik doğacaktır. Bulgar 

milliyetçiliği ayrı bir Ortodoks Bulgar kilisesi kurulmasıyla 1870’lerde kuvvetlenecek, kilise 

Bulgar kültürünü, tarihsel hikâyeler ve eğitim yoluyla yayacaktır. Kilise yardımıyla 

oluşturulan Bulgar olma bilinci, ayaklanmalarla varlığını gösterecek ve Osmanlı’nın Rusya ile 

yaptığı savaşı kaybetmesi ile imzalanan Berlin anlaşması sonucunda modern Bulgar 

devletinin oluşumuna neden olacaktır. 

        1991 So vyet ler  Bir l iğ i’n in dağ ı lmas ıyla  ber aber  Bu lgar ist an’da 

ko müniz m so nras ı demo kras iye ad ım at ılmas ıyla  et nik  çeş it l i l ik  so run 

o luştur ma ya  başlamıştır. Hükümet, Slav çoğunluk  ile Türk azınlık arasındaki 

sorunların polit ik  düzene yönelik tehdit oluşturduğu gerekçesi ile Bulgaristan 

Türklerine yönelik kültürel ve dinsel asimilasyon politikaları uygulamaya başlamıştır . 

 

          Asimilasyon politikaları Bulgaristan mil l iyet ç i l iğ in i kö rük ler ken,  

Bu lgar ist an ve Tür k iye  aras ında no ta kr iz ine  neden o lmuş, s ın ır lar ın  

aç ı lmas ıyla  yüz bin le rce Bu lgar ist an Türkü ü lkeyi t er k et mişt ir .  

As imilas yo n politikalarına son verilmesi ve Türklerin geri dönüşü azınlık sorununu tek 

başına çözmeye yeterli olmamıştır. 
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        1 9 9 0 ’ l a r d a  B u l g a r i s t a ’ d a  y a ş a y a n  T ü r k  v e  M ü s l ü m a n l a r ı n  

p o l i t i k  t e m s i l i n i  s a ğ l a y a n  H a k  v e Özgürlükler  Hareketi’nin varlığı büyük 

önem arz ederken günümüzde etkinliği git  gide azalmışt ır. 

           Günümüzde Bulgaristan’da  Avrupa Birliği politikaları ve ekonomi olarak 

siyaset bu iki alanda şekillenmektedir.Bulgaristan'daki sorun etno-kültürel ve dinsel bir 

nitelik taşımakta ve hâkim çoğunluk ile azınlıklar arasındaki toplumsal ve kültürel ayrım 

çizgilerinin üzerinden ilerlemektedir. 

             23 Eylül 2011'de Bulgaristan'ın en büyük ikinci şehri olan Plovdiv (Filibe)'ye bağlı 

bir kasaba olan Katunitsa'da gerçekleşen bir ölümlü trafik kazası, Bulgaristan gibi farklı etnik 

ve dinsel unsurları bir arada bulunduran bir ülkede bir kazanın dahi nelere yol açabileceğini 

göstermesi bakımından önemlidir. Roman kökenli bir Bulgar vatandaşının 19 yaşındaki bir 

Bulgar gencine çarparak ölümüne neden olması, etnik gerilimin bir andaartmasına neden 

olmuş ve hâkim çoğunluk olan Bulgarlar, Romanlar ve Türklere karşı nefret gösterileri 

başlamıştır.  

            Trafik kazasına karışan Roman kökenli Bulgar vatandaşı, Katunitsa Kasabası'nı 

kontrolü altında tutan Roman kökenli mafya lideri Kiril Raşkov'ın adamlarından biridir. 

Kurduğu organize suç şebekesi ile Katunitsa halkına yıllardan bu yana rahat yüzü vermeyen 

Raşkov'a karşı birikmiş olan kin, bu trafik kazası ile patlama noktasına gelmiş ve insanlar 

sokaklara dökülerek Raşkov'a tepkilerini gösterme çabası içerisine girmişlerdir. Bu noktadan 

sonra işler kontrolden çıkmış ve bir mafya liderine karşı tepki niteliği taşıması beklenen 

gösteriler, milliyetçi Bulgarların kontrolüne girmiş ve yabancı düşmanlığı ekseninde 

şekillenmeye başlamıştır. 

             Bulgaristan Nüfusu'nun %85'ini etnik Bulgarlar oluşturmasına karşın, nüfusun 

yaklaşık %10'unu Türkler, %4,5 kadarını da Romanlar oluşturmaktadır. 

Romanların yarattığı asayiş sorunları genel olarak ciddi bir problem yaratmaktadır, ancak, 

Bulgarların bir trafik kazasından yola çıkarak ülkede yaşayan tüm etnik ve dini grupları 

töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmaları ve bu gruplara ait evleri, işyerlerini, 

ibadethaneleri, vb. yakıp yıkmaları AB üyesi bir ülke için kabul edilemez bir tutumdur. Bu 

gösteriler esnasında Türklerin evlerine, işyerlerine ve camilerine de birtakım saldırılar 

düzenlenmiştir. Hatta aşırı milliyetçilerin sloganlarından biri de "Türkleri kılıçtan geçirelim" 

şeklindedir. Bu durum, Bulgar toplumunun birtakım rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu ve 
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bu rahatsızlığın aşırı milliyetçilik şeklinde yansıtıldığını gösteriyor. Avrupa'da artan yabancı 

düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük de, Bulgar toplumunun etkilendiği bir diğer gerçekliktir.  

              25 Haziran 2005'teki seçimlerde % 9 oy alarak meclisteki 240 sandalyeden 21'ini 

elde eden ve genel başkanı ırkçı olarak bilinen Volen Siderov olan Bulgaristan’daki aşırı 

milliyetçi parti olan ATAKA Partisi’ni en çok Katunitsa Olayı, memnun etmiş olsa gerektir. 

Genel siyasal anlayışını Türk düşmanlığı ekseninde kurgulamış olan Siderov, Bulgaristan'ın 

içerisinde bulunduğu ekonomik sorunlardan da yararlanarak oy potansiyelini arttırmaktadır. 

 

               Özellikle 2000’li yıllardan itibaren AB üyeliği hedefi çerçevesinde Bulgar 

hükümetinin gerçekleştirdiği hızlı reform süreci ve azınlıklara tanınan ‘geç kalınmış’ 

haklardan rahatsız olan milliyetçi çevrelerin yeniden harekete geçmesiyle ülkedeki etnik 

barışı tehlike altına sokacak gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. 

               ATAKA ile benzer çizgide yer alan ve 2006 yılında kurulan Boyko Borisov 

önderliğindeki GERB’in siyasi sahnede hızla yükselerek, 2009 seçimlerinde ülkede iktidar 

koltuğuna birlikte oturmaları, bunun en açık göstergesi olmuştur. Yaklaşık iki yıllık 

hükümetleri döneminde, bu iki liderin birlikte hareket ederek bilhassa ülkedeki Türk azınlığın 

temel hak ve özgürlüklerine dair kısıtlayıcı girişimleri ve Türkiye ile ilişkilerde fevri çıkışları 

dikkat çekmektedir. Ankara Büyükelçisinin geri çağırılması ve yaklaşık 1 yıl boyunca yerine 

başka birinin atanmaması, Devlet Televizyonunda Türkçe yayınların kaldırılması çabaları, 

Bulgaristan dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma haklarına ilişkin hazırlanan yasa 

tasarısı, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı başlatılan imza kampanyası, 1925 Antlaşmasına 

dayanan tazminat talebi bunlardan sadece birkaçıdır.  

                Bu durum, AB olmak üzere uluslararası insan hakları değerlendirme kuruluşlarının 

raporlarında da sürekli eleştirilmektedir. Bu durum sadece Bulgaristan için değil, azınlık 

haklarının korunması, temel prensiplerinin başında gelen AB için de lekeli bir sicil 

oluşturmaktadır. 
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