BULGARISTAN TÜRKLERININ
BIRINCI MILLI KONGRESI
(31 Ekim — 3 Kas~m 1929)
Doç. Dr. HÜSEYIN MEM~SO~LU
H.Ü. Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi

Bundan 6o y~ l önce, 31 Ekim - 3 Kas~ m 1929 tarihleri aras~ nda Sofya'da Bulgaristan Türk az~ nl~~~ n~ n Birinci Milli Kongresi yap~ ld~. Bu, Bulgaristan Türklerinin milli varl~~~ n~ , duygular~ n~~ dile getiren ilk te~ebbüs oldu. Böyle bir kongrenin yap~ lmas~~ için çe~itli dü~ünceler senelerce ortaya
at~lan konular aras~nda yer alm~~, fakat onun gerçekle~tirilmesi için gereken imkânlar yarat~ lmam~~t~. 1928-1934 y~ llar~~ aras~ nda Mehmet Celil '
yönetimi alt~ nda ç~ kar~ lan "Rehber" gazetesi Milli Kongre dü~üncesini
özetle ~öyle aç~ klamaktad~ r: "Bulgaristan'~ n kurulu~undan beri geçen elli
y~ l içinde Bulgaristan'da ya~ayan Türk az~ nl~~~~bir genel toplant~~ yapmam~~, kendi sorunlar~ n~~ birlikte görü~üp konu~mam~~~ve ortak kararlar almam~~t~. Bu, büyük bir eksiklikti. Bulgar Hükümeti böyle bir toplant~y~~
engellemiyordu; ama Türklerin kendisinden kongre teklifi de gelmemi~ti.
Ara s~ ra bu dü~ünceyi ortaya atanlar olmu~sa da onlar da bu i~i gerçekle~tirememi~lerdi. Ba~kalar~~ böyle toplant~ lar yap~yorlard~. Bulgaristan
Türk gençli~i de baz~~ dernekler kurmu~tu ve periyodik aral~ klarla toplant~lar düzenliyorlard~ . Bütün Bulgaristan Türklerini kapsayacak genel bir
kongre ihtiyac~~ günden güne artm~~t~" 2.
192o'li y~ llar~n sonlar~ nda Bulgaristan Türklerinin ekonomik, sosyal,
kültürel ve milli meselelerini görü~ mek ve bu hususta el birli~i ile tedbirler almak için böyle bir kongreye büyük ihtiyaç duyulmu ~tu. Bu ihtiyaç
Bulgar Hükümeti'nin ekonomi, siyasi ve Türk az~ nl~ k politikas~ nda ortaya
ç~ kan durumdan kaynaklanmakta idi.
' Mehmet Celil (1876-1939) Dobruca'n~n Hac~o~lu Pazarc~ k (Tolbuhin) kasabas~nda
do~mu~tur. Ru~ tiye tahsilini Istanbul'da Mülkiye Mektebi'nde yapm~~~ ve dönü~ünde
Ba~müftülük kkibi, okul müdürlü~ü, vak~flar müdürlü~ü görevlerinde bulunmu~tu. 1928
y~l~ nda emekliye ayr~l~nca Sofya'da "Rehber" adl~~ gazeteyi ç~ karmaya ba~lam~~~ ve Milli
Kongre dü~üncesini bu gazete arac~l~~~yla i~lemi~tir.
2

Rehber, s. 7o, 18.5.1929.

310

HÜSEYIN MEMI~O~LU

1929-1933 y~llar~~ aras~nda Bulgaristan o zamana kadar görülmemi~~
derin bir ekonomik bunal~ mla sars~lm~~t~. Bu kriz deri ve ayakkab~, metal
i~leme, seramik ve tekstil sanayiini çok etkilemi~ti. K~sa bir zaman içinde
g~da, tütün ve ba~ka sanayi kollar~ n~~ da kapsam~~t~. Üretim bir hayli azalm~~~ve çok say~da sanayi müessesesi kapanm~~t~. Kapanan i~letme yerleri
sadece ~~928-193 I y~llar~ nda 2645'e ula~m~~t~.
Özellikle, köy iktisadiyat~~ bunal~ mdan ciddi surette etkilenmi~ti. Tar~ m ürünlerinin fiyat~~ çok dü~mü~, sanayi ve bakkaliye mallar~ n~ n fiyatlar~~
ise hemen hemen ayn~~ kalm~~~veya pek az dü~mü~tü. Mesela, toptan bu~day fiyat~ n~ n kilosu 1928-1932 7~ llar~~ aras~ nda üç misli dü~mü~tür. K~ rcaali, Hasköy, Pa~makl~ , Cuma-i-balâ illerinde, Filibe, Pazarc~ k ve di~er
bölgelerde köylünün geçimini sa~lad~~~~tütün fiyat~~ da iki misliden fazla
dü~mü~tü. Köylü kendi tar~ m i~lerini yürütmek için gerekli sanayi
mamüllerini sat~n alamad~~~~gibi en zorunlu ihtiyaçlar~n~~ kar~~layabilme
imkân~ ndan da yoksun edilmi~ti. Tar~ m bunal~ m~~ köylüyü harap etmi~~ve
görülmedik bir sefalete sürüklemi~ti'.
Ekonomik bunal~ m ve özellikle tar~msal bunal~ m Bulgaristan Türklerinin durumunu da gayet a~~rla~t~ rm~~t~. Çünkü bu ahalinin ço~unlu~u
köylerde ya~~yordu ve çal~~an k~sm~n~n da yüzde 9o-~~ (31 Aral~ k 1934 y~ l~,
Dobruca bölgesi hariç, 298.016 ki~i) tar~ mla u~ra~~yordu 4. Türk çiftçi aileleri özellikle az toprakl~~ ve fakir kimselerdi. 1934 y~ l~~ say~ mlarma göre 5o
dekar topra~~~olan Türk ailelerinin oran~~ Türk as~ll~~ çiftçi aile say~s~ n~n
yüzde 78.71'ini yani dörtte üçünden fazlas~ n~~ olu~turuyordu ve Türk ahalisinin i~ledi~i (Dobruca bölgesi hariç 2.675.265 dekar) topra~~n yüzde
48.71'ine, yani yar~s~ ndan daha az~ na sahiptiler. 5o'den ~~ oo dekara kadar
topra~a sahip olan Türk köylüleri Türk as~ll~~ çiftçi ailelerin yüzde ~~ 7.02'sini, yani yakla~~ k olarak alt~da birini olu~turuyorlard~~ ve Türk ailelerinin i~ledi~i tüm topra~~n yüzde 33.52'sine yani üçte birine sahiptiler. ~ oo dekar~n üstünde topra~a sahip olan aileler Türk as~ll~~ çiftçi ailelerin yüzde
4.27'sini, yani yirmibe~te biri kadar küçük bir az~ nl~~~~olu~turuyorlard~ '.
Görüldü~ü gibi 50 dekara kadar ve 5o'den ~ oo dekara kadar topra~a
sahip olan çiftçiler Bulgaristan'da köylü Türk ahalisinin büyük bir ço~unKunin, P. Razvitieto no agrarno selskiya v~ pros v B~lgariya (Bulgaristan'da Tar~mKöy Sorununun Geli~imi), Sofya, 1975, s. 229.
SD~A-Sentralen D~ rjaven ~storiçeski Arhiv (Merkez Devlet Tarih Ar~ivi). Sofya,
fond. 453, opis. 2, arhivna edinitsa. 225, s. 1-17.
SD~A, L 453, op. 3, a.e. 1174.
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lu~unu meydana getiriyorlard~. Onlar çiftçi ailelerinin yüzde 95.73'ünü
te~kil ediyorlar ve Türk ahalisinin i~ledi~i topra~~n yüzde 82.23'üne sahiptiler. Bunlar~ n büyük bir k~sm~~ bu topraklardan geçimini tamam~yla sa~layam~yorlard~~ ve giderek sanayi müesseselerinde ve özellikle tütün i~letme
ve di~er sanayi dallar~ nda i~~aramak zorunda kal~yorlard~.
Ekonomik bunal~ m~ n sonuçlar~~ Türk as~ ll~~ i~çi, zanaatç~~ ve memurlar~ n durumunu da çok a~~rla~t~ rm~~t~. 31 Aral~ k 1934'te resmi verilere göre
Bulgaristan'da Türk as~ ll~~ 40.459 i~çi vard~. Bunlardan 24.070 ki~i, yani
yüzde 6o'~~~kadar~~ tar~ mda çoban (3.675) ve gündelikçi olarak (20.564)
görev yap~yorlar, geri kalan 16.383 i~çi tütün sanayiinde, in~aatta, ula~t~ rma, ticaret vb. i~yerlerinde çal~~~yorlard~.
Türk ahalisinden küçük dükkan sahibi bir hayli zanaatç~~ da vard~.
Bunlar~ n say~lar~~ 1934'te 4.942 idi. Bu zanaatç~larm yan~ nda 5.695 kalfa ve
ç~ rak çal~~~yordu. Türk as~ll~~ memurlar~ n say~s~~ da 1.721 ki~i idi 6. Bütün
bu i~çiler, zanaatç~lar, memurlar v.s, ekonomik bunal~m~ n s~ k~nt~s~~ içindeydiler.
Ekonomik krizin getirmi~~oldu~u güçlükler yetmiyormu~~gibi, Bulgar
Hükümeti Türk ahalisine a~~r vergiler yüklüyor ve onun ekonomik durumunu daha da kötüle~tiriyordu. Türklere yükletilen vergiler Bulgarlara k~yasla 8- ~~ o defa daha a~~rd~. Mesela Bulgar Hükümeti, Maarif Kanunu'nun 359. maddesine dayanarak 2 Ocak 1929'da yay~ nlad~~~~(Bulgaristan Türklerinin ve di~er az~ nl~klar~ n hususi mekteplerinin idaresi için toplanacak olan paran~n ne surette serpilip toplanaca~ma ait) nizamname
mücibince Türk ahalisi üzerine haddinden ziyade büyük ve a~~r, hatta baz~~ yerlerde al~nan devlet vergisinin yüzde 300 ve 400 nispetine varan vergiler yüklemi~tir 7. Yine Türk ahalisinin iktisadi durumunu daha da kötüle~tirmek amac~yla hükümet Türk mektep encümenlerinin bütçelerini tasdik
ederken zaruri masarif fas~ llar~n~~ fevkalede yüksek bir dereceye ç~ karmaktayd~. Hakikatte ise bu nevi masarife olan ihtiyaç o dönemde o kadar
büyük ve zaruri de~ildi. Bunlar senelere taksim olunabilecek ihtiyaçlard~.
Mesela yeni okul binas~~ in~as~, e~ya ve alat~~ ted~isiye tedariki v.s. Ayn~~
zamanda senelerce önce Türk mekteplerine belediyeler taraf~ndan verilmi~~
olan mektep fondu tarlalar~~ "Mesaiye müstenid ziraat" müdüriyetine mensup mesaha memurlar~~ taraf~ ndan al~ narak Bulgarlara verilmekteydi. Hatta
birçok belediyede serbest arazi olmas~na ra~men yine Türk mektep tarla6

SD~A, f. 453, op. 2, a..e. 225, S. 1-17.
D~ rjaven vestnik (Resmi gazete), Sofya,s. 224, 2.01.1929.
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lar~~ okul encümenlerinin elinden al~ n~ p Bulgarlar aras~ nda payla~t~ r~ llyordu. Böylelikle Türk okullar~ na gelir sa~layacak kaynaklara el konuluyor ve
birçok Türk okulunun kapanmas~ na sebeb olunuyordu.
Bir yandan Türk okullar~ n~ n kapat~ lmas~~ sürdürülürken, öte yandan
kapat~ lmayan Türk okullar~ na da a~~ r yükler getiriliyordu. Türk encümenlerinin hak ve yetkilerini hiçe sayarak, Türk okullar~ na tepeden inme Bulgar ö~retmenleri tayin ediliyor ve bunlar~ n maa~lar~ n~ n Türk encümen
bütçesinden, yani Türk ahalisi taraf~ ndan ödenmesi ~art ko~uluyordu. Her
Bulgar ö~retmenine, Türk ö~retmeninin ald~~~~maa~~ n iki kat~~ maa~~ödenmesi de isteniliyordu 8. Halbuki, Osmanl~~ Hükümeti ile Bulgaristan aras~ nda yap~ lan 1913 Antla~mas~~ ve müftülüklerle ilgili sözle~me hükümlerine
göre Bulgaristan'daki Türk okullar~ n~ n giderlerini devlet kendi bütçesinden kar~~layacakt~. E~itim-ö~retim Türkçe yap~ lacak, ayr~ca Bulgarca ö~retilecek ve ö~retmenlerin maa~lar~~ Bulgar Devleti hazinesinden verilecekti 9.
Bütün bu ekonomik sorunlarla birlikte 192o'li y~ llar~ n sonlar~ na do~ru
Bulgar zulmü de yeni boyutlara ula~t~. Bu y~ llarda iki silahl~~ Bulgar
örgütü Bulgaristan Türklerine zulüm yap~yorlard~ . Kuzey Bulgaristan'da
"Rodna Za~tita" (Yurt Korumas~) ve Güney Bulgaristan'da Trakya komiteleri Türk az~nl~~~ na durmadan sald~ r~yorlard~. Bugün Bulgar kaynaklar~ nda da belirtildi~i gibi "Rodna Za~tita" 1923 y~ l~nda kurulan ~ rkç~~ bir
örgüttü. "Bulgaristan Bulgarlar~ nd~ r", "Bulgaristan'da ba~ka ~ rklara hayat
hakk~~ yoktur" diyen bu örgüt güçlü bir Bulgar monar~isi kurmak amac~yla Bulgaristan Türklerini yerinden söküp atmak istiyor ve masum Türk cemaatine kar~~~sald~ r~ lar düzenliyordu. Ortada hiçbir sebep olmadan Deliorman köylerinde Türklere çe~itli hakaretler ve tecavüzler yap~ l~yordu.
Çok yerlerde camilere haç resimleri tak~ llyor, hay~ rsever sahipleri taraf~ ndan senelerce evvel yapt~ r~ lm~~~olan umumi çe~meler, camiler üzerindeki
Türkçe yaz~ lar siliniyor ve onlar~ n yerine siyah boya ile "Buras~~ Bulgaristan'd~ r" cümleleri yaz~llyordu 1°. Güney Bulgaristan'da, özellikle Rodoplar
bölgesinde Türklere kar~~~zulümler daha fazla Trakya komiteleri taraf~ ndan düzenleniyordu. Bu dönemde Sofya'da ç~ kan "Deliorman" gazetesi
"Rodna Za~tita" ve "Trakya" komitelerinin sald~ r~lar~ n~~ ~öyle dile getiriyor:
"~imdi Bulgaristan'da Türklere dayak atan, köy çe~ mesine domuz ya~~~
Rehber, S. 97, 23.11.1929.
~ brahim Kâmil, ikili ve Çok Tarafl~~ Antla~malar I~~~~ nda Bulgaristan'daki Türklerin
Statüsü ve 1984/85 Olaylar~ . Yay~ nlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni. Sosyal Bil.
Enst. Ankara, 1986, S. 15.
''' Rehber, s. 15, 28.04.1928.
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süren, müezzini ta~layan, bazen de cami y~kan, velhas~l saf halk~n dini
hissiyat~ n~~ galeyana getirmek, gözünü y~ld~rmak, üzerlerine deh~et, korku
salarak bu güzel vatan~~ terk ettirmeye çal~~an kara bir te~kilat faaliyetine
devam ediyor.
Son zamanlarda ~imal tarafindaki bu belaya, cenup taraf~nda ikinci
bir bela daha ilave oldu. K~rcaali ve havalisinde de kahpece pusu kurarak
namuslu Bulgarya Türkünü öldürenler belirdi. Orada da Türklerin tarlas~n~, evini b~rak~p hicret etmesini isteyenler hissolunmaya ba~lad~. ~imdiye
kadar kalemle, nutuklarla hareket eden bir te~kilat~n eline sopa ve silah
ald~~~n~~ Bulgarya Türkü hayretle, esefle, lanetle hissediyor..." 11.
Bulgar Hükümeti 192o'li y~llar~n sonlar~nda Türk az~ nl~k e~itimine de
sava~~açt~. Türk okullar~~ uydurma bahanelerle kapat~lmaya veya Bulgarla~t~ r~lmaya ba~land~. Türk okullar~ n~ n bir k~sm~~ "Milli okul" yani Bulgar
okulu yap~ld~. Bu okullar~n mal varl~~~~da millile~tirilen veya Bulgarla~t~ r~lan okullara devredildi. Türk çocuklar~~ bu okullarda Bulgarca ö~renim
görmeye zorland~lar. Ayd~n Türk ö~retmenleri suçsuz yere ç~karc~~ kimselerin fltnelemeleri üzerine "kara liste" nam~~ verilen cetvellere kaydedilerek
ö~retmenlik haklar~ndan mahrum edildiler. Ayn~~ ~ekilde Türk az~nl~~~n~n
dini, milli, kültürel ve hay~rsever derneklerinin ve kurumlar~ n~ n özerkli~ine
kabaca müdahale edildi 12.
Bütün bu hareketlerin ve Bulgarlann izledi~i bu politikan~n ba~l~ca
amac~, Bulgaristan Türklerini a~~r ekonomik ve politik ~artlar içinde peri~an bir duruma getirip onlar~~ Türkiye'ye göçe zorlamakt~. Bu politikan~n
bir hayli yükseklere t~rmand~~~n~~ gören bilinçli Türk ayd~nlar~~ Bulgaristan
Türklerinin umumi dertlerini görü~mek ve el birli~i ile çözüm yollar~n~~
ara~t~rmak için bir Milli Kongre'nin kaç~ n~lmaz bir ihtiyaç oldu~unu öne
sürdüler. Bu teklif 1929 May~s ay~~ ba~lar~nda Türk az~nl~~~n~n dertlerini
~çi~leri Bakan~na arz etmek üzere Sofya'ya gelen heyet üyeleri ve
o dönemde Bulgar parlamentosunda (Narodno S~braniye) bulunan Türk
mebuslann~n i~tirak etti~i toplant~da desteklendi '3. Bu münasebetle kongre için bir haz~ rl~ k komitesi (Müte~ebbis Heyet) kuruldu. Heyete Preslav
Mebusu Mehmet Ali Giray, Eski Cuma Mebusu Mehmet Sait, Rusçuk
Mebusu Haf~z Sad~ k, Pa~makl~~ Mebusu A~u~o~lu Haf~z Emin, K~rcaali
Mebusu Ali Mustafa, Ko~ukavak Mebusu Hüseyin Hac~~ Galib beyler seDeliOrMan, S. 19, 8.03.1930.

Rehber, s. 28, 20.11.1929.
' Rehber, s. 69, 11.65.1929.
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çildiler. Bu Komitenin Ba~kanl~~~n~~ Rusçuk Mebusu Haf~z Sad~ k, Genel
Sekreterli~ini de Mehmet Celil üstlendiler ve birlikte kongre haz~ rl~ klar~ n~~
yürüttüler.
Haz~ rl~ k komitesi 30 Haziran 1929 tarihli oturumunda kongrenin yap~ lmas~ n~~ karara ba~lad~~ ve ~u bildiriyi sundu: "Bugün bütün cihanda her
millet kendi varl~~~ n~~ korumak ve yükseltmek emeliyle birçok kongreler
düzenliyor, cemiyetler kuruyor ve her vesile ile toplanarak mukadderatlar~n~~ görü~üp dü~ünüyorlar. Biz de bir millet olarak birçok ihtiyaçlar~ m~z~~ el
birli~i ile hal edecek i~lerimiz bulundu~unu göz önüne alarak bir Milli
Kongre akdi tasvirini kuveden fa~ale ç~ karma~a karar verdik'. Yay~ nlanan bildiride kongrenin amac~~ belirlendi ve üç ana bölümlü bir gündem
sunuldu: 13
. Bulgaristan Türk az~ nl~ k okullar~~
Türklerin dini kurumlar~~ ve vak~ flan
Hay~r dernekleri (Cemiyeti hayriyeler)
Bu üç madde Türk az~ nl~~~ n~ n ana sorunlar~ n~~ te~kil ediyordu. Gazeteci Mehmet Celil'in de belirtti~i gibi "milletimizin (yani Türk az~ nl~~~ n~ n)
en büyük mukaddesat~, varl~~~, ya~amas~, ilerlemesi ancak bu üç müessesat~ n (kurumun) muhafaza ve mevcudiyeti ile kabildir". Yani, Bulgaristan
Türk az~ nl~~~ n~ n varl~~~ , Türk okullar~ na, dini kurulu~lar~ na, vak~ flar~ na ve
hay~ r derneklerine ba~l~yd~. Bu bak~ mdan, Bulgaristan Türklerinin Milli
Kongresi bu üç ana konuyu etraf~~ olarak görü~ecekti 16.
Haz~rl~ k komitesinin yay~ nlad~~~~bildiride ayr~ca kongreye gönderilecek
olan delegelerin seçilmeleri ile ilgili ve yap~ lacak olan i~lemlerin ne ~ekilde
yürütülece~ine dair geni~~bilgiler verildi 17. Bu talimatnamelere uyarak
kongreye gönderilecek olan delegeler demokratik usullerle seçildiler. ~ki
dereceli seçim yap~ld~. Köyler be~er, kasabalar onbe~er ki~i seçtiler. Seçilenler de ilçe merkezlerine toplan~ p kendi aralar~ nda be~er delege seçtiler.
Yani Türklerin oturdu~u her ilçeden iki dereceli seçimle be~er delege seçilip Milli Kongre'ye gönderildi. Ayr~ca cemaat encümenleri ile okul
encümenleri kendi aralar~ ndan birer delege seçtiler. Üye say~s~~ ellinin üzerinde olan Türk dernekleri de kendi üyeleri aras~nda birer delege seçip
'4 Rehber, s. 77, 6.o7. ~~ 929.
Rehber, s. 77, 6.o7. ~~ 929.
16 Rehber, s. go, 5.10.1929.
1 ' Rehber, s. 77, 6.o7. ~~ 92g.
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kongreye gönderdiler ~ s. Böylece Birinci Milli Kongre'ye Bulgaristan'~ n çe~itli bölgelerinden 450 civar~ nda Türk delegesi yolland~. Onlarla birlikte,
kongrenin çal~~ malar~ n~~ yak~ ndan izlemek için 25o'den fazla misafir de kat~ ld~.
31 Ekim 1929 Per~embe sabah~~ 800 delege ve misafirin i~tiraki ile Birinci Türk Milli Kongresi Sofya'n~ n "Humüs" sinemas~ nda aç~ ld~~19 .
Kürsüye gelen Müte~ebbis Heyeti Ba~kan~~ Rusçuk Mebusu Haf~z Sad~ k
Bey delegeleri selamlad~~ ve kongrenin önemine de~ indi. "Bu kongre, Bulgaristan Türkünün art~ k memleketin kanunlar~ n~, zaman~ n ihtiyaçlar~ n~~
anlad~ klar~ n~~ ispat eden bir hadisedir. Bizi buraya gönderen milletimizin
itimad~ na lâyik olmak, onun yüksek ve rahat ya~amak arzular~n~~ meydana
getirme~e çal~~ mak borcumuzdur" sözleri ile kongreyi açt~~ 2°. ~lk i~~olarak
ba~kanl~ k divan~~ seçimlerine geçildi. Ba~kan E~ridere ve Ko~ukavak Delegesi Bekir S~ dk~~ Bey; ~ kinci Ba~kan, Pravad~~ Delegesi Dr. Basri Bey; Ba~kan yard~ mc~ lar~ , Rusçuk Delegesi Peynircizade Süleyman Bey ile K~ rcaali
Delegesi Hasan Sabri Efendi; Kâtipler, ~slimye Delegesi Ali~~Ekrem Bey
ile Osmanpazar~~ Delegesi Arif Necip Bey oldular'.
Ba~kanl~ k divan~ n~ n seçiminden sonra komisyonlar~ n olu~turulmas~ na
geçildi. Kongre alt~~ komisyon kurdu: Maliye, Müftülükler ve ~eriye Mahkemeleri, Cemiyeti Hayriyeler, Maarif, Cemaati ~slamiyeler ve Vak~ flar komisyonlanyla kongre kararlar~ n~~ kaleme almak üzere kurulan Tahriri Mukarrerat Komisyonu.
Kongre düzenini sa~lamak üzere ayr~ ca on inzibat görevlisi seçildi.
Arkas~ ndan kongre içtüzü~ü görü~ülüp kabul edildi. Seçilen komisyonlar
hemen çal~~malar~ na ba~lad~ lar'.
Kongre, Türk okullar~~ sorununa büyük önem verdi. Bu konuda hararetli tart~~malar oldu. Bilhassa Türk okullar~ n~ n mali idaresini temin edecek kaynaklar üzerinde ciddi münaka~alar oldu ve mühim kararlar al~ nd~ .
Kararlarda Türk ahalisine yükletilen okul vergilerinin hafifletilmesi ve bu
vergilerin miktar~~ al~ nan devlet vergilerinin âzami yüzde otuz nispetini geçmemesi, daha fazla bir nispete ihtiyaç duyuldu~u takdirde "vergi mükel18 Rehber. s. 89, 27.9.1929; S. 90, 5.10.1929; S. 91, 12.10.1929; S. 92, 19.10.1929; s. 93,
26.16.1929; 5. g4, 39.10.1929.
Pladne, s. 298, 1.11.1929, Halk sesi, s. 13, 20.12.1929.

2" Rehber, s. 96, 16.11.1929.

21 Rehber, 95, 9.11.1929, Bilâ1 N. ~im~ir, Bulgaristan Türkleri, Ankara, 1986, s. ~~ ~~ o.
22

Bilâ1 N.~im~ir, a.g.e., s. ~~ o.
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leflerine reyi âm usulüyle müracaatta" bulunulmas~; Türk okul encümenleri bütçeleri onaylan~rken, e~itimle ilgili fas~llann gereksiz yere ve Türk
ahalisinin ta~~yamayaca~~~ölçüde art~r~lmamas~ ; okul encümenleri bütçelerinin o bölgedeki müftülerce onaylanmas~ ; encümenlerin ellerinden al~nan
okul tarlalann~ n geri verilmesi; okula gitmeyen çocuklar~ n ebeveyinlerinden al~nan para cezalar~n~ n Türk okulu encümenlerine verilmesi gibi çok
mühim maddeler vard~. Ayn~~ zamanda ders programlar~ , Bulgarca dersin
miktar~, ba~ö~retmenlerin tayin meselesi, ö~retmenlerin maddi ve manevi
durumlar~, 1926 y~l~nda kapat~lm~~~olan Türk ö~retmen okulunun aç~ lmas~ , devletin ve belediyelerin yard~m~~ ile yeni okullar~n yap~lmas~ , kapat~lan
Türk okullarm~n aç~lmas~, ö~retimin Türk (latin) harfleri ile yap~lmas~~ gibi
önemli sorunlar üzerinde tart~~ malar oldu ve kararlar al~nd~ . Milli Kongre
al~nan bu kararlar~~ Bulgar Hükümeti'ne sunmak ve bunlar~n gerçekle~tirilmesini sa~lamak amac~ yla Sofya'da daimi bir yürütme kurulu b~rakt~.
"Milli Kongre Kuvvei ~craiyesi" denen bu kurul, gerekli giri~imlerde bulundu".
Milli Kongre, müftülükler konusuna da büyük a~~rl~ k verdi. Çünkü
Bulgaristan Türklerinin ruhani liderleri olan müftüler geçmi~~elli y~l döneminde Bulgar hükümetlerinin kuklalar~~ ve oyuncaklar~~ durumuna getirilmi~lerdi. Onlar Bulgar makamlar~n~n iste~i üzerine atan~yorlar ve Bulgarlar~n istedi~i ~ekilde yönetiliyorlard~. Bu durumu önlemek için kongre delegeleri müftülerin seçimle göreve getirilmesini ve seçimlerin iki dereceli
usulle üç senede bir defa yap~lmas~n~ , müftü adaylar~n~n Hukuk veya
Nüvab~n yüksek bölümünü bitirmi~~olanlar aras~ndan seçilmesini,
ba~müftünün yaln~z müftülerce de~il, müftülerle birlikte Türk, ~slam toplulu~unun gönderece~i seçmenlerle ortakla~a seçilmesini ortaya koydular'
Delegeler, Türk az~nl~~~~ ~eriye mahkemelerinin de ba~~ms~ z olmamalann~~ üzüntü ile dile getirdiler ve ~eriat yarg~c~~ s~fat~yla müftülere tam ba~~ms~zl~k sa~lanmas~n~~ istediler. Bulgar Hükümeti'ne sunulan kararlarda,
~eriye yarg~c~~ s~fat~n~~ da üstlenen müftülerin seçimle i~~ba~~na gelmeleri,
seçimlerin Kral iradesiyle onaylanmas~ , ancak ba~müftüden "mürasele" ald~ktan sonra müftülerin ~eriye yarg~c~~ görevini üstlenebilmeleri ve öteki
Bulgar yarg~çlar~~ gibi güvence alt~nda olmalar~~ isteniyordu. Delegeler, ~eri23 Rehber, s. 95, 9.11.1929, Deliorman, s. 1, 1.12.1929, S. 2, 5.12.1929; Halk sesi, s.
13, 20.12.1929, S. 17, 14.02.1930.
24

Rehber, s. gg, 7.12.1929, Deliorrnan, s. 4, 13.12.1929.
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ye mahkemeleri ile ilgili bir yönetmeli~in tez elden haz~ rlanmas~~ gerekti~ini, hukukçu müftüler yeti~tirilmesine ihtiyaç oldu~unu, ~eriye mahkemelerinin üç yarg~çl~~ olmas~~ gerekti~ini öne sürdüler'.
Milli Kongre, Cemaati ~slamiye ve vak~ flar konusuna da geni~~yer
ay~ rd~ . Bu kurullar 1919 tarihli "Müslüman Müessesat~~ Diniye ~dare ve
Te~kilat~~ Nizamnamesi" hükümleri ile yönetiliyordu '; fakat bu hükümlerde birçok sakat noktalar vard~. Bunlar uygulamada daha da aç~ k olarak
ortaya ç~ kt~lar ve Türk az~ nl~~~ n~ n hakl~~ ~ikayetlerine sebep oldular. Mesela 40 haneden az Türk cemaatinin ya~ad~~~~yerler, encümenler seçemiyorlar ve buralara Bulgar makamlar~ nca üç ki~ilik bir komisyon atan~yordu.
Cemaatin güvenmedi~i bu komisyonlar, cemaatin vak~f mallar~ n~~ kötüye
kullan~yorlar veya ya~ma ediyorlard~. Sonra seçilen encümenler Bulgar
makamlar~ nca feshediliyor, yerlerine hükümetin istedi~i ki~iler atan~yordu.
Bu da cemaatin kendi öz ç~ karlar~ na ters dü~üyordu. Ayn~~ zamanda
encümen seçimlerine Çingeneler de kar~~t~r~l~yor ve Türk vak~flar! sorumsuz Çingenelerin eline teslim ediliyordu. Bütün bu sorunlar Milli Kongre'de dile getirildi ve madde madde saptan~ p Bulgar Hükümeti'ne sunuldu. ~ lk önce seçme sistemindeki eksiklikler ortaya konuldu. Burada Cemaati ~slamiye te~kili için icap eden Müslüman aile say~s~n~ n 40 haneden
20 haneye indirilmesi, encümen seçimlerinin mahkemelerce onaylanmas~,
mahkeme karar~yla feshedilmesi, üçlü komisyonlar~n ba~müftü taraf~ ndan
atanmas~, Çingenelerin encümenlere girmelerinin önlenmesi ve Türk vak~ f27
lar~na kar~~malar~na izin verilmemesi üzerinde de önemle duruldu
Milli Kongre "Cemiyeti Hayriyeler Derne~i" ad~ nda bir kurumun veya örgütün kurulmas~n~~ da ortaya koydu. Bulgaristan Türklerinin böyle
bir deme~e büyük ihtiyaçlar~~ vard~ ; çünkü onlar~n genellikle sosyal güvenceleri, sigortalar~, emeklilik haklar~~ yoktu. Kongre bu çok mühim sosyal
mesele hakk~ nda cereyan eden müzakereleri dinledikten sonra "Merkezi
Sofya'da olmak ve ta~ralarda ~ubeleri bulunmak üzere yetimlere, dul kad~ nlara ve fakir mektep talebelerine ve di~er bütün yard~ma muhtaç kimselere yard~m etmek ve ayn~~ zamanda Türk ahali aras~nda içtimai tesanüt
hissinin inki~afina hizmet eylemek maksad~yla bir hay~ r ve hars cemiyeti
te~kil edilmesini" kararla~t~ rd~~ ". Bu cemiyetin nizamnamesini haz~ rlayacak
25 Deliorman, s. 4, 13.12.1929.
26 Bulgaristan Çarl~g~~ dahilinde Müslüman Müessesat~~ Diniye ~dare ve Te~kilat~~ Nizamnamesi, Sofya, 1924.
27
28

Deliorman, s. 3, ~~o. ~~ 2.1929; S. 8, 28.12.1929.
Rehber, s. 99, 7.12.1929, Deliorman, 5.4, 13.12.1919.
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ve tastik olunmas~~ için ilgili bakanl~ klara takdim edecek hususi bir komisyon da seçildi.
Milli Kongre baz~~ devlet memurlar~ n~ n te~viki ile a~~ r~~ ~ rkç~~ Bulgarlar~ n ve örgütlerinin sakin Türk ahalisine kar~~~yapt~ klar~~ tecavüz ve hakaretler neticesinde Türk unsurunun Bulgaristan'dan hicrete mecbur edildi~ini
nazar~~ dikkate alarak, hükümetin bu gibi haks~zl~ klar~ n önlenmesi için ciddi tedbirler almas~ na dair istirhamda bulundu 29.
Milli Kongre, ayr~ca Yeni Yerler'deki 3° birçok Müslüman-Türk ailesinin Balkan Sava~lar~~ esnas~nda arazi ve emlakinin elinden al~ nmas~yla ortaya ç~ kan a~~r ekonomik durumunu da dile getirdi. Bu sorunun hal edilmesi için karar al~ nd~~ ve hükümete sunuldu. Kararda "Yeni Yerler'de evvelce emlakini terk eden bu kerre yurtlar~ na dönen Müslümanlara, mesaiye müstenit zirai tasarruf kanunu mücibince veyahut ba~ka bir surette
arazi verilmesini temin veyahut da ellerinden al~ nan arazinin iadesi z~ mn~ nda, mezkum Müslümanlar~ n do~up büyüdükleri memleketleri terk etmemek arzusunda olduklar~~ nazar~~ itibara al~ narak, icap eden tedbirlerin ittihaz~n~~ muhterem hükümetimizden Kongre Heyeti Umumiyesi istirham
eder" 31.
Dört gün süren bu kongrenin yedi oturumunda daha birçok sorunlar
ele al~ nd~~ ve çözüm yollar~~ belirlendi. Bütün bu kararlar~~ ile Milli Kongre
Bulgaristan'da Türk varl~~~ n~, onun milli duygular~ n~, milli dileklerini dile
getirdi ve Bulgaristan Türklerinin tarihinde derin izler b~ rakt~. Bu bak~ mdan Birinci Milli Kongre, Bulgaristan Türk az~ nl~~~~aras~nda ve onun bas~ n~ nda geni~~yank~ lar yapt~, pek iyimser yorumlara neden oldu. "Rehber"
gazetesi bu kongreden "bir güne~~do~aca~~n~" yazarken. "Deliorman"
gazetesi "Bu kongrenin Bulgaristan Türklerinin tarih önünde bir dönüm
noktas~~ oldu~unu" belirtti 33.
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Elçisi R~dvanbeyo~lu Hüsrev (Gerede)
Bey de "Deliorman" gazetesine verdi~i beyanatta Milli Kongre'yi ~öyle de~erlendirdi:
"... Milli kongreniz hakk~ nda fikrimi soruyorsunuz. Yaln~z Bulgaryal~~
Türkün de~il, Bulgaristan tarihi siyasisinde ilk defa görünen bu toplant~n~ n siyasi, hukuki k~ymet ve mahiyeti pek büyüktür.
29

Rehber, 5.99, 7.12.1929.

3°

Balkan Sava~lar~~ sonunda Bulgaristan'a kat~lan topraklara "Yeni Yerler" deniyordu.

31 Deliorman,
32

17.12.1929.

Rehber, s. 94, 30. io.1929.
DC1101-Marl, S. I , I . I 2.1929.
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Siyasi mahiyeti:
Bulgaristan Hükümeti'nin hürriyeti kelama, içtimaiyata ve ekalliyetlerine kar~~~gösterdi~i hay~ rhahl~~a canl~~ bir misal te~kil etmekle demokrasiye olan merbutiyet ve hürmetini ispat eder.
Hukuki mahiyeti ise:
Türk az~ nl~~~= me~ ru hukukunu elde etmek için mevcut vas~talann
(mebuslar~, encümenleri, cemaat te~kilat~ . ..v.s.) kafi gelmedi~ini bilamel
görerek bir kongre halinde toplanarak müzakerat~n tarz~~ cereyan ve karann ilan~~ ile "siyasi rü~tünü" fiilen ispat ve dileklerini hükümetine "Milli
Birli~inin" hakl~~ bir davas~~ olarak arz etmesi sureti ile pek kuvvetli ve esasl~d~r. Ekseriyeti kahire ile al~ nan bu kararlar~ n protokolünü ekalliyet hukuku noktai nazar~ ndan tetkik ettim. Mektepleriniz, müftülükleriniz, evkaf~n~z hakk~ nda istediklerinizin ve Sosyal Yard~ m Cemiyeti hakk~ndaki karar~n~z her hür memlekette ya~ayan ve vatanda~l~k hakk~na malik olan her
cemaatin, her ekalliyetin hükümetinden talep edece~i me~ru haklar oldu~unu gördüm. Demokrasi usuli ile idare olunan ve ekalliyetler hukukuna
riayet etmekte oldu~unu cihana ilan eden hükümetinizin kongrenizin mahiyeti siyasiye ve hukukiyesini göz önüne alarak dileklerinizi is'afta istical
gösterece~i tabiidir"'.
Her ne kadar Sofya Elçisi R~ dvanbeyo~lu Hüsrev (Gerede) Bey, Milli
Kongre'nin sonuçlar~ n~~ de~erlendirirken siyasi özellik bak~m~ ndan Bulgar
Hükümetini övüyorsa da bu davran~~~ n diplomatik kaideler çerçevesinde
de~erlendirilmesi gerekir. Çünkü geçen zaman içinde Bulgar Hükümeti
al~ nan kararlar~n uygulanmas~ na izin vermek bir kenara, bizzat kongreye
kat~lan yüzlerce delege hakk~nda kovu~turma ba~latt~ . Lider durumunda
olanlar pusuya dü~ ürülerek öldürülme tehlikesi ile kar~~~ kar~~ya kald~lar.
Bilhassa Milli Kongre Ba~kanl~ k Divan~ 'na ve onun Daimi Heyetine Reis
seçilen Bekir S~tk~~35 Bey Bulgar Hükümeti taraf~ndan daimi takibe tabi
" Bilâ1 N. ~im~ir, a.g.e., s. 114.
35 Bekir S~tk~, K~ rcali havalisinde E~ridereli Müderris Mehmet Emin Efendi'nin o~ludur. Istanbul'da medrese tahsilini bitirdikten sonra, yenilik dü~üncelerini benimsemi~~ve
kendisini Rumeli Türklerine hizmete vakfetmi~ ti. 1913-1915'te Gümülcine'de 1917-1919'da
Rusçuk'ta müftülük yapm~~t~r. O s~ ralarda Bulgaristan'da ç~ kmakta olan "Türk sedas~" ve
"Balkan" gazetelerinde çe~ itli imzalarla ate~li makaleler yazarak milli meselelerin müdafas~ n~~
yapm~~t~ r. Birinci Dünya Sava~~~sonunda kurulan ~kinci Bat~~ Trakya Hükümetinde Adalet
Bakanl~~~~görevinde bulunmu~ tur. Türk Kurtulu~~Sava~~~ y~llar~ nda önemli hizmetlerde bulunmu~~ve Rodop Türklerinden Türkiye K~z~lay~ na büyük miktarda yard~m toplam~~t~ r.
Anavatana gösterdi~i yard~mlardan dolay~~ kendisine ~stiklal Madalyas~~ verilmi~tir. 1923 y~-
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tutuldu. Ayn~~ ~ ekilde kongre katibi Arif Necip, "Deliorman" gazetesinin
sahibi Mahmut Necmettin ve daha birçok bilinçli Türk genci a~~r bask~ lara maruz kald~ lar. Milli Kongre'ye öncülük etmi~~olan Mehmet Celil'in
"Rehber" gazetesi kapat~ ld~, kendisi sürgünden sürgüne yolland~~ ve sonunda A~ustos 1939'da Sofya Bulgar hapishanesinde tüyler ürpertici bir cinayete kurban gitti.
Evet, Milli Kongre'yi toplam~~~olan Bulgaristan Türk az~ nl~~~~tarih
önünde "siyasi rü~tünü" kan~ tlamay~~ becerdi. Fakat bu kongreyi içine sindiremeyen Bulgar Hükümeti henüz siyasal olgunluktan uzak oldu~unu
vah~ice davran~~lar~yla ispat etti.
MILLI KONGRE KARARLARI*
—I—
Çarhk dahilindeki hususi Türk mekteplerinin idaresi ve varidat menbalan
31 Te~rinevvel 929-3 Te~ rinsani 929 tarihlerinde Sofya'da toplanan
Bulgaristan Türklerinin birinci harsi, irfani ve hayri "Milli Kongre"si ruznamesinin birinci maddesini te~ kil eden (Çarl~ k dahilindeki hususi Türk
mekteplerinin idaresi ve varidat menbalar~) meselesi hakk~ nda cereyan
eden uzun ve geni~~münaka~alardan a~a~~daki hususat~~ mü~ahede ve nazar~~ itibara alm~~t~ r. ~öyle ki :
. Maarif Kanunu'nun 359. maddesi ile Resmi Gazetenin 2 Kanunsani 929 tarih ve 224 numaral~~ say~s~ nda ne~rolunan (Bulgaristan dahilindeki gayri Bulgar ve gayri Hiristiyan ahaliden kendi hususi mekteplerini idare için toplanacak olan paran~ n ne suretle serpilip toplanaca~~ na ait Nizamname) ahkam~ na tevfikan Türk ahali üzerine sal~ nacak mektep taksal~nda Mestanl~~ Sanca~~ 'ndan hükümete muhalif olarak Liberal Parti listesinden mebus
namzedi gösterilmi~~ve büyük bir ço~unlukla Bulgar parlamentosuna mebus seçilmi~tir.
Milli kongre Ba~kanl~k Divan~na ve onun Daimi Heyetine Reis ayr~lmas~~ Bulgar
Hükümeti'nin endi~elerini ziyadele~tirdi~inden kendisi devaml~~ bir takibe tabi tutulmu~tur.
Fakat bu tehditlere kulak asmayan Bekir S~ tk~~ Bey soyda~lann~n hakk~n~~ hayat~~ pahas~na savunaca~~n~~ söyleyerek Sofya'dan aynlmak istememi~tir. Daha sonra arkada~lar~n~n teklifi
üzerine geçici bir süre için K~rklareli'nde bulunan karde~inin yan~na gitmeye raz~~ edilmi~~
ve orada âni bir hastal~k yüzünden vefat etmi~tir ( ~ 6.6.1 932).
''' Kongre kararlar~~ o dönemde Bulgaristan'da ç~kan "Rehber", "Halk sesi" ve "Deliorman" gazetelerinde yay~nlanm~~lard~ r. Bu kararlar "Deliorman" gazetesinden (s. 1,
1.12.1929; S. 2, 5.12.1929; S. 3, 11:L12.1929; s. 4, 13.12.1929; s. 5, 17.12.1929) al~narak Bilâl
N. ~im~ir'in 1986'da bas~lan "Bulgaristan Türkleri" adl~~ kitab~nda ilk olarak Türkiye'de de
yay~nlanm~~ t~r.

BULGARISTAN TÜRKLERININ I. MILLI KONGRESI

321

lar~~ (vergileri) haddinden ziyade büyük ve a~~ r olup baz~~ yerlerde bilavas~ta al~ nan devlet vergisinin yüzde 300 ve 400 nispetine varmaktad~ r ki, bu
hal iktisadi kuvvet ve tediye kabiliyetinin fevkindedir. ~~bu fevkalade
büyük ve a~~r olan mektep taksalar~ n~~ vermeye Türk ahalisinin vaziyeti
müsaid olmad~~~ ndan gayri kabili tahammül ve içinden ç~ k~ lmas~~
mümkün olmayan bir vaziyetin hudusunu mucip olmas~ na binaen Bulgaristan Türkleri i~bu mektep vergisini kendilerini iktisaden mahv ve tahrip
etmek üzere istimal edilmekte bulunan vas~ ta telakki etti~inden hicrete
mecbur olmaktad~ rlar.
Türk mektep encümenlerinin bütçeleri tastik olunurken zaruri masarif fas~ llar~~ fevkalade yüksek bir dereceye ç~ kar~ lmaktad~ r. Hakikatte ise bu
nevi masarife olan ihtiyaç, o kadar büyük, o kadar müstacel ve zaruri de~ildir. Mesela mektep binas~~ in~aas~, demirba~~e~ya ve alat~~ tedrisiye tedariki gibi birkaç sene zarf~ nda temini kabil olan ihtiyaçlard~ r.
Belediye ve nahiye meclisleri taraf~ ndan Türk mekteplerinin idaresini temin etmek üzere fond tarlalar~ n~~ "Mesaiye müstenid ziraat" müdüriyetine mensup mesaha gruplar~~ mektep encümenlerinin elinden alarak
birçok nahiyelerin bo~~araziye malikiyetine ra~men yersiz ve yurtsuz halka
da~~tilmaktad~ r.
Baz~~ mektep müfetti~leri Maarif Kanunu'nun hususi mekteplere
müteallik sarih ahkâmina ra~men Türk mekteplerindeki Bulgar muallimlerini ayn~~ mekteplere ba~muallim olarak tayin etmektedir ve birçok defalar da Türk maarif encümenlerinin hukukunu benimseyerek Türk mekteplerine do~rudan do~ruya muallimler tayin etmekte ve bu suretle Maarif Kanunu'nun yaln~z nezaret etme hakk~ n~~ vermekte olan ve idari selahiyetleri bah~etmeyen 344. maddesi ahkâm~ na mugayir hareketlerde bulunmaktad~ r.
Son zamanlarda baz~~ yerlerde mahalli mektep müfetti~leri, Maarif
Kanunu'nun muallimlerin tecziyesine ait 360, 361. maddelerinin sarih ahkâm~ na ra~men birçok Türk muallimlerini menfaattar kimselerin esass~z
ve müfteriyane isnatlar~ na veyahut da pek hafif sebeplere müsteniden tertip ettikleri "Kara liste" nam~~ verilen cetvellere kaydederek muallimlik
haklar~ n~~ ellerinden almaktad~ rlar.
Hususi Türk mekteplerinin tanzim ve idaresine ait talimatname ile
yeknesak bir tedrisat program~ n~ n mevkudiyeti(?) dolay~s~yla muallimler,
mektep encümenleri ve Bulgar müfetti~leri aras~ nda maarif i~lerimiz üzeBell~ten C. LIV, 21
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rinde fena akisler yapan anlamamazl~ klar (anla~mazl~ klar) zuhur etmektedir.
7. Bir taraftan yukar~ da bahsi geçen Nizamname mucibince tarh olunan a~~ r mektep vergilerini ta~~ mak imkan~~ bulunmamas~~ ve di~er cihetten
mektep binalar~ n~ n s~ hhi ~eraite uygun olmamas~ ndan veyahut ba~muallimlik vazifesinin vakit ve zaman~yla Bulgar muallimine teslim edilmemesinden ve daha birçok sebepler dolay~ s~yla Türk mektepleri kapat~ larak
Bulgar mektebine çevrilmi~tir.
Kongre yukar~ da say~ lan hususat~~ nazar~~ itibara alarak ittifak~~ âra ve
sürekli alk~~larla a~a~~ daki karar~~ ald~.
Karar
. Maarif Kanunu'nun 359. ve gayri Bulgar ve gayri H~ ristiyan ahaliden hususi mekteplerini idare için toplanacak paralar~ n ne suretle tarh
olunup toplanaca~~na dair Resmi Hükümet Gazetesinin 2 Kanunsani
1929 tarih ve 224 numaral~~ say~s~ nda ne~rolunan 2 ve 3. maddeleri ahkâm~ na tevfikan, Türk ahalisine tarholunan mektep vergisinin miktar~~ bilvas~ ta al~ nan devlet vergilerinin azami yüzde otuzu nispetinde olmal~~ ve daha fazla bir nispette olan ihtiyaç sarih bulundu~u takdirde alakadar vergi
mükelleflerine reyi âm usulüyle müracaat olunmal~d~ r.
Türk mektep encümenleri, bütçelerinin esnai tastikinde ahali üzerine tarh olunacak mektep vergilerinin miktar~~ yükselmemek için birtak~m
mevhum, masarif ile maa~at ve zaruri masarif fas~ llar~~ suni surette kapat~ lmal~d~r ve bu hususta mektep encümenleri taraf~ ndan tespit olunan miktar, hakiki masarife esas ittihaz olunmal~ d~ r.
Türk mektep encümenlerinin bütçeleri bundan sonra alakadar
müftüler taraf~ ndan tastik olunmal~ . Bunlar da, tastikten evvel, kaza merkezlerindeki cemaati islamiyeler taraf~ ndan s~ rf bir hususa mahsus olmak
üzere gösterilecek mütehass~ s bir zat~ n berveçhipe~in mütaleas~ n~~ alm~~~bulunmal~d~ r: ~~bu mütehass~s~ n maa~~ , kaza merkezi ile kaza dahilindeki
Türk mektep encümenleri taraf~ ndan ödenmelidir. Mütehass~s zat~ n vazifesi ayn~~ zamanda kaza dahilini dola~arak encümenleri ve idareleri alt~ndaki
mektepleri tefti~~ederek mektep bütçelerinin tamamii tahakkukuna çal~~makt~ r.
Mektep taksalar~ na (vergilerine) ait nizamnamenin ikinci maddesine
merbut zeyl, çocuk sahibi olmayan vergi mükellefleri hakk~ nda kabili tatbik olmamas~~ nazar~~ itibara al~ narak tay ve ilga olunmal~ d~ r.
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Mevzuubahis nizamnamenin balâdaki noktalarda tespit olunan isteklere mugayir olan bütün ahkâm~~ ilga olunmal~d~ r.
Gerek Türk ahaliye tarh olunan a~~r ve gayri kabili tahammül
mektep taksalar~~ dolay~s~yla ve gerekse mektep binalann~n s~hhate mugayir
olmas~~ ve daha birçok küçük sebeplere mebni kapat~lm~~~olan bütün Türk
mektepleri derhal aç~lmal~~ ve hükümet ve belediyeler ve Türk ahalinin
maddi ve manevi yard~mlar~yla yeni ve s~hhi mektep binalan in~a olununcaya kadar mevcut bulunan binalarda tedrisat~ n devam~na müsaade olunmal~d~r.
Çarl~ k dahilindeki bütün Müslümanlara hasusi mektep açmaya
müsaade olunmal~d~r. Yeni Yerler'deki kapat~lan bütün Müslüman mektepleri yeniden aç~ lmal~~ ve bu hayali Müslümanlar~ na tam ve kâmil dini
ve harsi bir serbestiyet verilmelidir.
Hususi Türk mekteplerine (fond) olarak ayr~ ld~~~~halde encümenler
elinden al~nan bütün mektep tarla ve arazisi iade olunmal~~ ve bu hususta
Belediye Meclislerinin kararlar~~ esas ittihaz olunarak (fond) te~kiline dair
isdan icabeden ~radei Çarinin sadrolup olmad~~~~nazar~~ itibara al~nmal~d~ r. Ayn~~ suretle kapanan Türk mekteplerinin (fond) arazisi bu mektepler
yeniden aç~ l~ rken derhal iade olunmal~d~ r.
Kapat~lan Türk mekteplerinin e~ya ve tedrisi alat~~ en yak~n Türk
mektebine devrolunmal~d~ r.
~~ o. Ba~muallimler, alakadar muallimin meclisleri taraf~ndan intihap
edilmeli ve heyeti talimiyesinin efrad~~ az olan yerlerde ba~muallimler alakadar mektep encümenleri taraf~ ndan tayin edilmelidir.
ii. Kabahat i~leyen Türk muallimleri nin tecziyesi Bulgar muallimlerinin tecziyesine ait usul dairesinde olmal~~ ve mektep müfetti~lerine ~ahsi
kin ve ihtiraslar neticesi olarak as~ls~z ve müfteriyane isnatlara mebni birtak~m kara listeler tanzimi ve bu ~ekilde muallimlik hakk~ n~n nez'i pek
gaddarane ve hiçbir kanunda derpi~~edilmemi~~bulundu~u nazar~~ itibara
al~narak menedilmelidir.
I 2. Ba~müftülü~e merbut olarak hususi bir Müslüman Mektepleri

Dairesi aç~ lmal~d~r. Bu dairenin vazifesi, Maarif Nezareti ile bilitilaf bütün
Müslüman mekteplerinin tanzim ve hüsnü idaresinin temini olmal~d~ r.
13. Maarif Nezareti, fakir ve Müslüman ahalisi az olan mektep
encümenlerine kendi bütçesinden Bulgar muallimleri tayin etmelidir.
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Kongre taraf~ ndan sureti mahsusada intihap olunmu~~olan mütehass~ s zevat taraf~ ndan tanzim edilecek "Türk Mekteplerine Mahsus Nizamname Layihas~ " tadilats~ z tastik olunmal~d~ r.
Maarif Nezareti'nin öyle masarifi Ba~müftülü~e merbut Umumi
Müslüman (fond)'undan verilmek ve Evkaf Müdüriyeti taraf~ ndan idare
olunmak üzere Türk ilk mekteplerine muallim yeti~tirmek için yeni bir
muallim mektebi aç~ lmal~d~ r.
Mektebe devam etmeyen Türk çocuklar~ n~ n velilerinden al~ nan cezai nakdiler Türk mekteplerine verilmelidir.
Mektebi Nüvvab~ n üçüncü senesinden bila itibar son s~ n~ f~ n berisi
muallim yeti~tirmeye tahsis olunmal~~ ve bu husus Ba~müftülük taraf~ ndan
icra edilmelidir.

Islam Cemaatler~~ve Vak~ flar
Kongre Heyeti Umumiyesi, ruznamei müzakerat~ n ikinci maddesini
te~kil eden "Cemaati ~slamiye ve Vak~ flar" hakk~ nda cereyan eden uzun
münaka~alar~~ dinledikten sonra âtideki hususat~~ mü~ahede ederek nazar~~
itibara alm~~t~ . ~öyle ki:
. Cemaati ~slamiye idarelerine aza intihab~ nda ~imdiye kadar takip
edilmekte olan majorite intihap usulü, müntehiplerin bir k~sm~ n~~ Cemaati
~slamiye ve evkaf~ n idaresine i~tirakten menetmekte olan eski bir intihap
sistemidir.
Müslüman Çingenelerin vak~ flanm~z~ n idaresine i~tiraki, seviyeyi
medeniyelerinin dün bulunmas~~ dolay~s~yla fiiliyat sahas~ nda vak~ flanm~z~ n
mahv ve harabiyetine sebebiyet vermektedir. Bununla beraber Çingenelerin, bugünkü Türk nesline tarih ve ecdad taraf~ ndan ~ rsen intikal eden i~bu s~ rf "milli" Türk servetinin idaresine i~tirak iddias~ na selahiyettar olmad~~~~da nazar~~ itibara al~ nmal~d~ r.
Nizamnamenin ~imdiki vaziyetine nazaran Cemaati ~slamiye heyeti
idareleri her vakit kâfi derecede kuvvetli olmayan sebepler dolay~s~yla fesholunmak tehlikesinin tehtidi alt~ ndad~ rlar. Bu ise vak~ flar~ m~z~ n te~kilats~zl~~~~ve fena tarzda idaresiyle neticelenmektedir.
Baz~~ yerlerde Üçler Komisyonlan bütçe tertip etmekte, gayrimenkul vak~ f emlakini satmakta veya terhin eylemekte veyahut uzun vadeli istikrazIar akd ve in~aata te~ebbüs eylemektedirler. Bütün bu icraat münha-
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s~ran intihapl~~ heyetlerin selahiyetleri cümlesinden bulunmas~na ve komisyonlar muvakkat bir idare s~fat~n~~ haiz olduklar~ndan müntehiplerin itimadlar~ na mazhar olmamas~na binaen evkafim~z~ n istikbal ve mukadderat~yla alakadar ve ehemmiyeti mahsusayi haiz hukukun komisyonlar~~ taraf~ ndan benimsenmemesi laz~ md~ r.
5. Çarl~k dahilindeki vak~ flar~n idaresinde, bu idareye esas te~kil edecek muayyen ve yeknesak bir program ve nafiz bir halk kontrolü bulunmamaktad~r.
Bu hususlar ise evkaf~m~z~n te~kilats~zl~~~na ve gayri ~uuri bir surette
idaresine sebebiyet vermektedir.
Balâda say~lan hususat~~ nazar~~ itibara alan Kongre, muttefikan a~a~~daki kararlar~~ alm~~t~ r.
Karar
t. Cemaati ~slamiye heyeti idaresi azal~~~ na müteallik intihaplar nispi
usul ile ve Te~rinisani ay~~ içinde yap~lmal~~ ve intihaplar sancak mahkemeleri taraf~ ndan tetkik ve tastik olunmal~d~r.
Müslüman Çingeneler Cemaati ~slamiye intihaplar~na i~tirak etmemelidirler.
Cemaati ~slamiye heyetlerinin feshi, kanuni esbaba binaen ve yaln~z sancak mahkemeleri karar~~ ile olmal~d~ r. Yeni intihaplar, ademi tastik
ve fesih karar~ ndan iki ay sonra icra olunmal~d~ r. Yeni intihap emri, sancak mutasarr~f~~ taraf~ ndan verilmelidir.
Üçler komisyonlar~ , sancak müftülerinin inhas~~ üzerine Ba~müftü
taraf~ ndan tayin olunmal~d~ r. Üçler komisyonlar~ , bütçe tanzim etmek,
emvali gayri menkule satmak ve almak veya terhin etmek, uzun vadeli istikrazlar akd ve in~aata te~ ebbüs eylemek gibi haklara malik olmamal~d~ rlar.
Cemaati ~slamiye te~kili için icap eden Müslüman ailelerinin haddi
ekallisi 40 haneden 20 haneye tenzil edilmelidir. Da~~lm~~~Cemaati ~slamiyelerin emlaki do~rudan do~ruya Evkaf Müdüriyeti'ne merbut Umumi
Müslüman Fond'una devrolunmal~d~ r. Müdüriyet, bu gibi evkaf~~ en yak~n
Cemaati ~slamiye heyetleri vas~tas~yla idare etmelidir.
Heyetlerin s~ ra ile iki defa feshi vukubulur veya intihaplar~~ tastik
olunmazsa yerlerine, memuriyetleri alt~~ ay~~ tecavüz etmemek ~art~yla, muvakkat komisyonlar tayin olunmal~d~ r. Bu müddetin hitam~ nda yeni inti-
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hap yap~ lmal~d~ r. Muvakkat komisyonlara yaln~ z müntehap ~eraiti haiz
kimseler tayin olunmal~d~ r.
Heyeti idare azal~~~ ndan vaki olacak istifalar selahiyettar sancak
mahkemelerine verilmelidir.
Sand~ k eminlerinin ve di~er cemaat memurlar~ n~ n maa~lar~~ bütçe
ile tayin olunur.
Hademeyi ilmiye, Cemaati ~slamiyelerin intihab~~ üzerine sancak
müftüleri taraf~ ndan tayin olunurlar. Bu tayinler, Ba~müftülük taraf~ndan
tastik olunur.
~~ o. Ba~müftülü~e merbut ~imdiki Müessesat~~ Diniye ve Vakfiye
Müdüriyeti, müstakil bir Evkaf Müdüriyeti'ne tahvil olunmal~, müdüriyetin ba~~ nda intihapl~~ müdür bulunmal~ d~ r.
Evkaf Müdüriyeti'ne merbut bir Evkaf Meclisi Alisi te~kil olunmal~ d~ r. Müdüriyetin bütçesini kabul ve neticei muhasebat~ n~~ tastik ve mahalli cemaatlerin talebi üzerine emlaki vakfiyenin al~m ve sat~ m~ na ve terhine, istikrazlar akdine, in~aatta bulunmaya ruhsat vermek, gerek Müdüriyet ve gerekse mahalli cemaat idarelerinin memurin kadrosunu tespit etmek, memleket dahilindeki bütün evkaf~n idaresine dair umumi bir program tanzim eylemek ve umumiyet itibariyle evkaf~ n idaresi üzerinde âli
halk kotrolü tatbik etmek ve saire i~bu Meclisi Alinin selahiyetleri cümlesinden olmal~ d~ r.

Evkaf Müdüriyeti'ne tayin olunacak namzedin âli veya tâli tahsil
sahibi olmas~~ ~artt~ r.
Evkaf Meclisi Alisi'nin her sene muntazam devrei içtimaiyesi vard~ r. Ihtiyaç halinde fevkalede intihaplar da akteder.
— III —
Müftülükler, Hay~ r Cemiyetleri
Kongre heyeti umumiyesi, ruznamenin üçüncü maddesini te~kil eden
müftülükler meselesi hakk~ nda beyan~~ fikr eden hatiplerin mütaleat~n~~ dinledikten ve cereyan eden münaka~alar~~ tetkik eyledikten sonra, müftülerin
~imdiye kadar mevcut olan tayinleri tarz~~ ~eriat hâkimlerinin bitarafi ve
hukuki istiklallerini ihlale imkân verecek bir mahiyette olmas~~ nazar~~ itibara al~ narak âtideki kararlar~~ vermi~tir:
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Karar
I. Müftüler, intihapl~~ olmal~~ ve intihaplar her üç senede bir defa icra
olunmal~d~ r.
Müftü intihaplar~, müntehab~~ sani usulüyle icra olunmal~~ ve her 50
müntehip bir müntehibi safi intihap etmelidir.
Müftülerin intihab~~ ~radei Çari ile tastik olunur.
Ba~müftü taraf~ ndan muraseleyi ~eriye verilmedikten sonra intihap
edilmi~~müftüler, hakimi ~er'i s~ fat~n~~ iktisap ederler.
Müftülerin müddeti intihabiyelerinin ink~zas~ ndan evvel azilleri mehâkimi nizamiye hâkimlerinin tabi olduklar~~ umumi esasata ve kanuni sebeplere müsteniden olmal~d~ r.
istifa, vefat veya di~er kanuni sebeplerden dolay~, bir müftülü~ün
inhilali taktirinde iki ay zarf~ nda yeni intihap yap~ lmal~d~ r. ~nhilalin vukuu
tarihinden yeni intihap olunan müftünün tastik tarihine kadar geçecek
olan müddet zarf~ nda münhal müftülü~ün deavi ve di~er mülki mesalihi
en yak~ n sancak müftüsü taraf~ ndan görülmelidir. ~ntihaps~z müftü, vekil
tayin olunmamal~d~ r.
taraf~ndan
müftüleri
sancak
tayini,
vekillerinin
Müftü
ndan
tercih
olumüftülük
de
kendi
taraf~
Ba~müftülükçe inha olunur. Ba~
nan namzedi berayi tayin Hariciye ve Mezahip Nezaretine inha eder.
Müftü vekilleri, hâkimi ~er'i s~ fat~n~~ ancak Ba~müftülük taraf~ ndan müraseleyi ~eriye sad~ r olduktan sonra iktisap ederler.
Müftüler, her sene Ba~müftülük nezdinde içtima ederler. Bu içtima
iki hafta devam edip ehemmiyeti mahsusay~~ haiz dini ve ~er'i i~lerle me~gul olurlar.
Ba~müftil, müftüler ve müftülük merkezlerindeki Cemaati ~slamiyelerden gönderilecek birer müntehab~~ safi taraf~ndan be~~sene müddetle
intihap edilir.
~~o. Ba~müftünün azli, istinaf ve cinayet mahkemeleri taraf~ndan mahkümiyet veya müftüler meclisi taraf~ndan sülüsan ekse~iyetle verilecek ademi itimat reyi üzerine vukubulur.
Ba~müftülük makam~n~ n inhilalinde üç ay zarf~nda yeni intihap
icra olunur. ~ nhilalin müddeti devam~ nca intihapl~~ müftülerden biri icrai
vekâlet eder.
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12. ~eriye mahkemelerinin memleketin dahilindeki Müslümanlara ait
veraset davalar~ n~~ bakmak selahiyetleri nez olunmal~d~ r.

Cemiyeti Hayriyeler:
Kongre, ruznamenin dördüncü maddesini te~kil eden cemiyeti hayriyeler meselesi hakk~ nda cereyan eden müzakereleri dinledikten sonra
memleket dahilindeki Türkler aras~ nda içtimai yard~ m~~ te~kilata raptetmeye büyük bir ihtiyaç mevcut oldu~unu, bunun için de fakir, yetim ve dul
kad~ nlar ve di~er yard~ ma muhtaç olanlara yard~ m etmek üzere umumi
bir merkeze merbut hay~ r te~kilat~~ tesisi zaruri bulundu~unu nazar~~ itibara
alarak âtideki karar~~ vermi~tir.
Karar
. Merkezi Sofya'da olmak ve ta~ ralarda ~ ubeleri bulunmak üzere yetimlere, dul kad~ nlara ve fakir mektep talebelerine ve di~er bütün yard~ ma
muhtaç kimselere yard~ m etmek ve ayn~~ zamanda Türk ahali aras~ nda içtimai tesanüt hissinin inki~af~ na hizmet eylemek maksad~ yla bir hay~ r ve
hars cemiyeti te~kil olunmal~ d~ r.
2. Hususi bir komisyon, i~bu cemiyetin nizamnamesini i~leyip tasdik

olunmak üzere alakadar Nezarete takdim edecektir.
Da~~n~ k i~ler
A. Kongre, Bulgaristan'daki Türk ahalinin geni~~harsi, irfani ve dini
hürriyetlerden istifade etmekte bulunmas~ n~~ nihayetsiz bir mahzuziyet ve
derin bir minnettari ile kay~ t ve i~aret eyledikten sonra Bulgar devletine
kar~~~nihayetsiz te~ ekkürlerini ve hürmet hislerini alenen izhar ile kendini
bahtiyar addeder. Bununla beraber Kongre, hükümetimizin kati ve ~edit
emirlerine ra~men baz~~ küçük memurlar~ n ve gayri mesul e~has ve te~ekküllerin sakin ve muti Türk ahalisine kar~~~tecavüz ve teadi cüretinde
bulunarak Türk unsurunun Bulgaristan'dan hicrete mecbur ve binnetice
iktisaden harabesine sebebiyet vermekte bulunduklar~ n~~ derin esefle mü~ahede etmek mecburiyetini kendisinde hissetmektedir. Bu münasebetle
Kongre, muhterem hükümetimizden âtideki istirhamda bulunur.
~stirham:
Kongre, hükümeti muhteremeden Türk ahalisine kar~~~reva görülen
tecavüz ve suimuamelelerin müsebbipleri hakk~ nda daha müessir tedbirler
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al~ nmas~ n~~ ve kabahatlilerin emsaline ibret olacak bir tarzda cezaland~ r~ lmas~~ z~ mn~ nda icab~ n~ n icras~ n~~ rica eder.
Kongre, Yeni Yerler'deki birçok ~slam ailelerinin Bulgaristan haricinde bulunduklar~~ zaman arazi ve emlakinin ellerinden al~ nmas~~ dolay~ s~yla geçim imkân~ ndan mahrum kalm~~~bulunduklar~ n~~ nazar~~ itibara alarak âtideki karar~~ vermi~tir.
Karar
Yeni Yerler'de evvelce emlakini terk eden ve bu kerre yurtlar~ na
dönen Müslümanlara, mesaiye müstenit zirai tasarruf kanunu mucibince
veyahut ba~ka bir suretle arazi verilmesini temin, veyahut da ellerinden
al~ nan arazinin iadesi z~ mn~ nda, mezküm Müslümanlar~ n do~up
büyüdükleri memleketleri terk etmemek arzusunda olduklar~~ nazar~~ itibara
al~ narak, icap eden tedbirlerin ittihaz~ n~~ muhterem hükümetimizden Kongre Heyeti Umumiyesi istirham eder.
Kongre, ~umnu murahhas~~ Çakalo~lu Besim Hilmi Bey'in teklifi
üzerine, âtideki ruznameyi kabul etmi~tir.
Güzel vatan~m~z Bulgaristan'a kar~~~sadakat ve merbutiyetini birçok
defalar vatan~ n saadet ve refah~~ u~runda harp meydanlar~ nda kanlar~ n~~ ve
canlar~ n~~ feda etmek suretiyle ispat etmi~~olan Bulgaristan Türkleri, Neuilly Muahedesi'yle memlekete yükletilen tamirat borçlar~ n~n memleketi iktisadi te~ettüte götürmekte olup bu vaziyetin Galip Devletler taraf~ ndan
yükletilen a~~r yükün alt~ nda herkesle beraber inlemekte bulunan
Müslüman ahali de dahil oldu~u halde, bütün Bulgaristan ahalisini kas~ p
kavurmakta bulundu~unu derin bir elem ve nihayetsiz bir kederle mü~ahede ettikten sonra âtideki karar~~ alm~~t~ r.
Karar
Neuilly Muahedesi'yle Bulgaristan'a yükletilen a~~r tamirat borçlar~ n~~ cihan efkâr~~ umumiyesi huzurunda Kongre, kemali ~iddetle protesto
eder.
Keza, Galip Devletler taraf~ ndan Bulgaristan'a kabul ettirilen
gönüllü ordu sisteminin ilgas~yla yerlerine kura esas~ na müstenit sistemin
kabulünü ister.
~~bu ruzname Kongre Heyeti Umumiyesi taraf~ndan ~iddetli ve sürekli alk~~lar ve "hurra" sadalanyla kabul olunmu~tur. Hususi bir heyet,
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Kongre mukarrerat~ n~~ Ba~vekile, Hariciye ve Mezahip, Maarif ve Maliye
Naz~ rlanyla Sobraniye Riyasetine takdim edecektir.
Bugaristan Türklerinin Birinci Milli Kongresi
Reis: (imza) Bekir S~ tk~ , E~ridere, Ko~ukavak Murahhas~~
~ kinci Reis: (~ mza) Dr.Basri Sabri, Pravadi Murahhas~~
Reis Muavini: (~mza) Peynircizade Süleyman, Rusçuk Murahhas~~
Katip: (imza) Ali~~Ekrem, ~slimye Murahhas~~
Katip: (~ mza) Arif Necip, Osmanpazar Murahhas~~
Mebuslar: (~ mzalar)
Haf~z Sad~ k, Rusçuk Mebusu
Mehmet Ali Geray, Preslav Mebusu
A~u~o~lu Haf~z Emin, Pa~makl~~ Mebusu
Kongreden ayr~ lan zatlar:
Avukat Çakalo~lu Besim Hilmi, ~umnu Murahhas~~
Tüccar Mehmet Kemal, Filibe Murahhas~~
Melâ o~lu Hasan, Rusçuk Murahhas~.
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