BULGARISTAN TÜRKLERI'NIN SOSY0-EKONOMIK
YAPISI
HÜSEYIN MEMI~O~LU
Bulgaristan Türkleri, XIX. yüzy~ l Türkiyesi'nin Tuna ve Edirne vilayetleri Türkleridir. Be~yüzy~l Türk topra~~~olan bu iki önemli vilayette
Türk nüfusu büyük bir yekün tutuyordu. 1876 y~l~ nda Tuna vilayetinin
alt~~ sanca~~nda (Ni~~sanca~~~hariç) 1.130.000 Bulgar ve I .1 20.000 Türk
vard~. Berlin Andla~mas~'yla Do~u Rumeli ad~ n~~ alan Filibe ve ~slimye
sancaklannda ise, yine 1876'da 483 bin Bulgara kar~~l~ k 681 bin Türk ya~~yordu . Yani 1876 y~ l~ nda sözü geçen bu iki vilayette ya~ayan nüfusun
yüzde 52.7'sini Türkler te~kil ediyordu. ~~lenebilen tar~m topraklar~n~n ve
ormanlar~ n yüzde 60-70 kadar~~ da Türklerin elindeydi. Bulgar bilim
adamlar~~ taraf~ndan yap~lan ara~t~ rmalara göre, 1874'te Kuzeydo~u Bulgaristan'da Türklerin toplam olarak toprak mülkiyeti içerisindeki durumlar~~
~öyle verilmektedir.
Tablo r : 1874'te Kuzeydo~u Bulgaristan'da Türklere ait toprak miktan ve
oran~ '.
Toprak Mülkiyet Türü'
150 Dönümden fazla
Türk mülkleri
150 dönüme kadar
Türk köylüleri
Türklerin elindeki toplam
topraklar (dönüm)
Say~lan toplam toprak mülkiyeti
Türklerin sahip oldu~u
toprak oran~~
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' Biffi N. ~im~ir, Bulgaristan Türkleri, Ankara, 1986, s. 18.
~~ oo Godini B~lgarska ~konomika (Yüz y~ l Bulgar ekonomisi) Sofiya, 1978, s. 29,
Fbl. 5).
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Tatar ve Çerkez köylerinin dahil oldu~u belirtiliyor.
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Buradaki verilere göre, Kuzeydo~u Bulgaristan'daki topraklar~ n Stra~imir Dimitrova göre yüzde 55'i, Slavka Draganova'ya göre yüzde 60'1 Türk
nüfusuna ait oldu~u görülmektedir. Yaln~z tar~mda de~il, ayn~~ zamandazanaatta ve ticarette Türkler üstün durumda idiler. Nikolay Todorov'un
verdi~i tahminlere göre, Tuna vilayetinde ticaretin yüzde 52.6's~, zanaatç~~
esnaf~ n yüzde 57'si Türklerin elinde bulunuyordu. Memur k~sm~ n~ n da
yüzde 71.7'sini Türkler te~ kil ediyordu. Ancak ücretli çal~~an i~çilerin
yüzde 54.1'ni Bulgarlar, 42.7'sini ise Türkler olu~turuyordu'. Türklerin iktisaden üstünlü~ü Kocabalkan~ n güneyinde bulunan Filibe ve islimye sancaklannda, Rodop ve Pirin Makedonyas~~ bölgelerinde de görülmektedir.
Buradaki çiftlik sahiplerinin ço~unlu~unu yine Türkler olu~turuyordu.
Hatta Petriç-Menlik bölgesinde topra~~ n yüzde 75'i Türklerindi'. 1877/
1878 Osmanl~-Rus Sava~~~bu durumu Türkler zaranna alt üst etti. Tuna
cephesinde yedi ay süren bu sava~ ta 600 binden fazla Türk çok kanl~~ biçimde yerlerinden sökülüp göçe zorland~ , 350 binden fazla Türk ise katliamdan, açl~ktan, so~uktan, salg~ n hastal~ klardan k~r~ld~ '. Bu sava~~esnas~ nda Türklerin tarlalar~, ba~lar~, bahçeleri, hayvanlar~, evleri, dükkanlar~~ ve
öteki mallar~~ Bulgarlar taraf~ ndan geni~~ölçüde ya~ma edildi. Ayn~~ zamanda vak~flann emlâk~~ da Bulgar köylüleri ve kentlilerince zaptedildi. Bu
maddi kaynaklara elkoyma hareketi 1878 y~ l~nda büyük bir yo~unluk kazand~ '. Geçici Rus Askeri yönetimi Bulgarlarm Türk mülklerini ele geçirmelerine gözyumdular, hatta Bulgar köylülerinin daha fazla toprak zaptetmelerini te~vik edici hareketlerde bulundular. Bu amaçla 1878'de acele
olarak her kazada yeni Bulgar mahkemeleri olu~turulmaya, toprak mülkiyet iddialar~~ ele al~ nmaya ve bu davalann seri mahkeme usulüyle kitlesel
olarak hükme ba~lanmas~ na ba~land~ . Davalar yerel gazetelerle ilan edilerek alt~~ hafta içinde taraflar~ n mahkemeye gelmeleri ve mülkiyet iddialar~n~ n bulunmas~~ güç olan kesin ve belirli kan~ tlarla ispatlanmas~~ istendi ve
gelmeyen Türklerin g~yab~ nda aleyhte seri kararlar verildi. Zorunlu göçe
tabii tutulan Türklerin Ayastefanos ve Berlin andla~malar~nda geri dönebilmeleri konusunda olumlu hükümlerin bulunmas~ na ra~men, ayr~ ca
dönmelerini güçle~ tiren uygulamalara ve gerçek d~~~~suçlamalara gidildi.
Nikolay Todorov, Balkanskiyat grad XV-XIX vek (XV-XIX. as~ rda Balkan ~ehri),
Sofiya, 1972, S. 376-377.
s Istoriya na B~lgariya (Bulgaristan'~ n Tarihi), Sofiya, 1987, Cilt 6, s. 41-42, 48.
Tevfik B~ y~ kl~o~lu, Trakya'da Milli Mücadele, Ankara, 1987, Cilt 1, s. 28.
Stopanska Istoriya na B~ lgariya (Bulgaristan'~ n Iktisadi Tarihi) Sofiya, 1981, S.
istoriya na B~lgariya, 1987, Cilt 6, S. 454-455.
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Mesela Rus Askeri Yönetiminin 2 A~ustos 1878 tarihli kararnamesiyle
"ya~ma ve yerli halk üzerinde çirkin olaylara kan~m~~~kaçan Türklerin
dönmeleri durumunda hemen tutuklanacaklan ve askeri mahkemeye verilecekleri" ilan edildi'. Bu gibi tehditlerle Ruslar ve Bulgarlar sava~~esnas~nda zorla göçe tuttuklar~~ yüzbinlerce Türkün geri dönmelerini engellediler. Yerlerinde kalan Türkler ise, nüfusca bir az~nl~k durumuna
dü~ürüldükleri gibi, ekonomik bak~ mdan da yoksul ve zor durumda b~ rak~ld~lar. Sofya da yay~ nlanan "Rehber" gazetesi Türklerin 1930 y~l~~ ba~lar~na kadar ki dönemde iktisadi vaziyetini ~öyle özetlemektedir: "Bulgaristan~ n geçirdi~i yar~m as~rl~ k devresini gözden geçirecek olursak ilk te~kil devrelerinde bizim ticaret ve sanayi itibariyle kuvvetli oldu~umuzu,... memleketin umum serveti olan arazi ve emlak~n~n büyük bir k~sm~n~ n elimizde
bulundu~unu, az bir uyan~ kla memleketin iktisadisinede hakim olmak vesaitine malik bulundu~umuzu görürüz. Aradan geçen elli sene gibi k~sa
bir müddet zarf~ nda elimizdeki bu ana servet y~ld~r~ m sürati ile uçtu, eridi. Bugün, maalesef görüyoruz ki, ~ehirlerde ekseriyetle bir amele s~n~f~~ te~kil ediyoruz. Arada kiraz beni gibi görünen tek tük esnaflanm~z, nüfusumuza, kalabal~~~ m~za nispetle hiç say~ lacak kadar azd~ r. Köylerde arazi ve
servetimizi elden ç~karmam~~~isekte bu sahada da vaziyetimiz memnuniyet
ve iftihar verici de~ildir. Epeyce tetkik olunursa köylerde de servetimiz erimekte, iktisadi hakimiyet di~er unsurun eline geçmektedir". Bu durum
y~ llarca sürüp gitti ve Bulgaristan Türkü bir daha ekonomik durumunu
diriltemedi. Diriltmesine de imkan verilmedi. 1879-1945 y~llar~~ aras~nda
Bulgaristan Türklerinin yakla~~k yüzde 90 kadar~~küçük çiftçi olarak kald~.
31 Aral~ k 1934 tarihinde yap~lan say~ mlara göre Bulgaristan Türk Çiftçi
ailelerinin durumu ~öyle aç~ klanmaktad~r

Stopanska istoriya na B~lgariya,... s.

222.

9 Rehber, s. 55.3.0 I . 93o.

1 ° Tablodaki rakamlara Güney Dobrucada'ki Türkler ve topraklar~~ dahil de~ildir.

lar 1940 y~l~na kadar Romanya s~n~rlar~~ içindeydi.

On-
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Tablo 2 : Sahip olduklar~~toprak miktanna göre Bulgaristan Türk çiftçi aileleri(31.12.1934) ".
Dekar olarak
sahip olduklar~~
toprak miktar~~
I. to dek. kadar
10-20

n

20-50
"
50- I oo
"
~~oo- ~~5o
"
15o'den fazla
Toplam :

Çiftçi aileler
Dekar Nispi pay

Sahip olduklar~~
toprak miktar~~
Dekar Nispi pay

14373
20267
32584
14539
2680

16,83
23,73
38,15
~~7,o2
3,14

946885,3
896673,0
291762,8

3,09
10,22
35,40
33,52
10,90

269

1,13

183722,8

6,87

100,000 2675264,8

too,00

85412

Ortalama bir
aileye

82668,7
273552,2

Dekar
6
13
29
62
I 09
190
—

Cetvelden görülüyorki, Türk as~ ll~~ çiftçi ailelerinin büyük ço~unlu~u
50 dekara kadar topra~a sahiptiler. 10 dekara ve ~ o dan 20 dekara kadartopra~a sahip çiftci aileleri en fakirdiler ve yoksul köylü kitlesini olu~turuyorlard~. 20 dekara kadar topra~a sahip köylü ailelerin büyük bir ço~unlu~u ve 20 den 50 dekara kadar topra~~~olanlar~n da bir k~sm~~ bu topraklardan geçimlerini tamamiyle sa~layam~ yorlar ve giderek sanayi i~lerine ve
özellikle tütün ve di~er sanayi dallar~ nda i~~aramak zorunda kal~yorlard ~.
1934 y~l~~ sarmlanna göre bu fakir çiftci ailelerin say~ s~~ Türk as~ll~~ çiftçi aile say~s~ n~ n yüzde 78.71'ini, yani 3/4'ünden fazlas~ n~~ olu~turuyordu ve
Türklere ait olan topra~~ n yüzde 48.71'ine, yani 1/2'inden daha az~ na sahiptiler.
5o'den ~ oo dekara kadar topra~a sahip orta halli köylüler Türk as~ ll~~
çiftçi ailelerinin yüzde 17.02'sini, yani yakla~~ k olarak 1/6'ini olu~turuyorlard~~ ve Türk çiftçi ailelerine ait olan tüm topra~~n yüzde 33.52'sine, yani
~ /3'ine sahiptiler. Genellikle bu kategorideki aileler kendi topra~~~ile daha
rahatça geçiniyorlard~ . Hatta bu kategoriden 1/5 kadar~ n~~ olu~turan ve
topra~~ n 1/3 kadanna sahip bulunan 8o ve ~ oo dekarl~~ aileler, özellikle
verimli tar~ m bölgelerinde, varl~kl~~ çiftçiler düzeyine yak~ nla~~yorlard~.
~~ oo dekann üstünde topra~a sahip çiftçi aile kategorileri ise zengin tabakay~~ te~kil ediyorlard~. Say~ lan itibariyle bu son iki kategori 1934 y~l~ nda
" Müellif tabloyu 31.12.1934. say~m sonuçlanna göre düzenlemi~tir. (SD~A, fond 453,
opis 3, a.e. 174).
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Türk as~ll~~ çiftçi ailelerin yüzde 4.27'sini, yani 1/25 kadar küçük bir az~nl~~~n! olu~turuyorlar ve Türklere ait topra~~n yüzde 17.77'sine sahiptiler.
Çiftçi ailesi için en önemlisi i~ledi~i toprak olmakla beraber, ailelerin
ekonomik durumlar~ n~~ en do~ru bir biçimde belirtmek için tek bir gösterge de~ildir. Çiftçi ailelerin ekonomik durumlar~ n~~ daha tam olarak belirtmek için sahip olduklar~~ hizmet(i~) hayvan~, makine ve ta~~ t araçlar~ n~~ da
dikkate almak laz~ md~ r. Çünkü bu üretim araçlar~~ olmadan tar~m üretimi
gerçekle~tirilemez. Fakat tüm Bulgaristan Türklerinin sahip oldu~u üretim
araçlar~ n~~ gösteren istatistik veriler bulunmad~~~~için bu hususta ahalisi
yüzde 95'i Türk as~ll~~ olan K~rcaali, Mestanl~~ ve Ko~ukavak ilçelerine ait
verilerden belirli bir fikir edinebiliriz.
Tablo 3 : Bu üç ilçede hizmet hayvan~~ ve ta~~t araçlar~ndan yoksun çiftçi
aileleri (3 . 12.1 934) 12.
Sahip

Makinesi

olduklar~~

Çiftçi

istedikleri

Kendi hizmet hayvan~~

olmayan

toprak

aile

toprak

olmayan aileler

aileler

miktar~~

say~s~~

miktar~~

say~ lar~~ nispi pay~~

(dek.)
t. to d. kad
10-50

nispi pay~~ say~lar~~ nispi pay

(dek.)

21652,0

1637

38,48

t 593

46,13

1619

47,4 1
9,60

8332,6

374265,8

27597,8

7,37

1265

7,50

23

2,78

1318,9

2,58

13

1,57

44

51041,9
5252,8

—

—

—

—

—

100

6927,1

i

I 98

459140,6

3280

3453
"16864

50-100 "
ioo-15o"

toprak

827

150'den
fazla
Toplam: 2

1,00
—

260,0
37509,3

3,75

5

5,00

2876

Veriler gösteriyor ki, !o dekara kadar topra~a sahip ailelerin yakla~~ k
yar~s~ nda hizmet hayvan~~ ve makine yoktu. Topra~~n 38.48'ine sahip olan
bu aileler üretim araçlar~~ olmad~~~ ndan dolay~~ topraklar~ n~~ ba~kalar~ na veriyorlard~. Bunlar ba~l~~ ba~~ na çiftçilikle geçinemedikleri için bir k~sm~~ zengin çiftcilere ~ rgatl~ k, çobanl~ k ederek, yani ücretli tar~m i~çisi olarak geçimlerini sa~l~yorlard~. Di~er k~sm~~ ücretli i~çi olarak ta~~ocaklar~ nda, maden ocaklar~nda, zanaatc~~ ve sanayi i~letmelerinde çal~~~yorlar& to dekara
12

Tablo 31.12.1934 say~m sonuçlanna göre düzenlenmi~tir. SD~ A, fond. 453, opis. 3,

a.e. 1113, 1114.
Belleten C. LVII, 50
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kadar topra~a sahip olan köylülerin ancak yüzde I0-12'S1 kendilerinde olmad~~~~veya yetersiz oldu~u için üretim araçlar~~ve toprak kiral~yorlard~~13 .
Bu kategoriye yak~ n çiftçi aileleri ~~o-5o dekar topra~~~olan çiftçilerdi
ve bunlar~ n da kimisinde hizmet hayvan~ , makine ve ta~~t arac~~yoktu.
Tabloda anla~~laca~~~üzere, gösterilen üç ilçede 1934 y~l~nda bu kategoridelci çiftçi ailelerinin yüzde 7.5o'sinde üretim arac~~ yoktu ve bunlar~n
yüzde 75'i 10-20 dekar topra~a sahiptiler. Ve yine ~~o-5o dekara kadar topra~~~olanlar~n yüzde ~~o kadar~n~n da hizmet hayvan~~ yoktu ve bunlar~n
yüzde 75'i yine 10-20 dekar topra~a sahipbler. Verilerden görüldü~üne
göre ~~o dekardan 50 dekara kadar topra~a sahip çiftçi ailelerinden ço~unun ekonomik durumu pek iyi de~ildi. Onun için bu kategoriden de çok
say~da köylü ba~ka i~~alan~ nda veya büyük çiftlik sahiplerinde çal~~mak
zorunda idiler.
50-100 dekar toprakl~~ ailelerin ancak az bir k~sm~nda, yüzde üç kadannda, i~~hayvan~~ yoktu ve yüzde 1.57'si makine ve ta~~t arac~ndan yoksundu, di~er k~sm~ nda, daha varl~kl~ , zenginlere yak~ n orta halli çiftçilerde ise
fazla üretim arac~~ vard~~ ve bunlar~~kiraya verirlerdi. Son kategorideki çiftçilerin az bir k~sm~ nda da hizmet hayvan~~ ve makine yoktu. Bu aileler topra~~= hepsini veya birk~sm~ n~~kiraya verirler, kalan~n~~ da ba~kalanndan
kirayla üretim arac~~ al~p ücretli i~çilerle i~letirlerdi. Yani büyük toprak sahipleri çiftliklerinde bir hayli ücretli i~çi çal~~t~rmak zorundayd~lar. Gezgin
zümre denilen bu geçici ücretli tar~m i~çilerinin bu y~ llarda Bulgaristan
Türklerinin sosyal yap~s~ nda önemli yeri vard~. Onlar~n say~s~~ tar~m d~~~nda çal~~an Türk i~çi say~s~ ndan çok daha yüksekti. Mesela 31 Aral~ k 1934
y~l~~ say~ mlanna göre, Bulgaristan'da Türk as~ll~~ 40459 i~çi vard~. Bunlardan
24070 ki~i, yani yüzde 6o kadar~~ tar~ mda çoban (3675) ve gündelikçi olarak (20395 ki~i) geçimini sa~larlard~ . Geri kalan 16389 ki~i tütün sanayinde, in~aatta, ula~t~rma, ticaret v.s, sektörlerde çal~~~rd~.
Bulgaristan Türlderinden küçük dükkan sahibi bir hayli zanaatç~~ da
vard~. Bunlar~n ço~u terzi, kundurac~ , saraç demirci, berber v.s, idi ve 31
Aral~k 1934'te bunlar~n say~s~~ 4942 dolay~nda idi. Bu i~yerlerinde 5695
kalfa ve ç~rak çal~~~yordu. Türk as~ll~~memurlar~n say~s~~ ise 1721 ki~i idi.
Bulgaristan Türkleri aras~nda sanayici ve tüccar gibi i~adamlar~~ da
bulunmaktayd~, fakat onlar~n say~s~~ve nispi pay~~ çok dü~üktü. 1934 y~l~nda Türk as~ll~~sanayicilerin say~s~~ tahminen 292 civanndad~r. Bunlar tütün
13

SD~A na RB, fond. 2 ~ o, opis. ~ , a.e.2193.
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mazalan, deri, de~irmen, tekstil v.s, küçük sanayi müesseselerin sahipleridir. 1934 y~l~ nda zahire tüccan, cambaz, tütün tüccan ve arac~lan gibi
büyük ve küçük tüccar Türklerin say~s~~2288 idi 14.
Görüldü~ü gibi, 1877/1878 Osmanl~-Rus Sava~~'ndan sonra Bulgaristan Türklerinin sosyo-ekonomik yap~s~ nda sanayici, tüccar v.s, i~adam~~
olabilen Türklerin say~s~~ çok azd~r. Türklerin yüzde 9o'l köylerde ya~~yordu ve çal~~an k~sm~n~n da yüzde 90'1 tar~mla u~ra~~yordu ". Tar~m da çal~~an Türklerin de yüzde 90'1 küçük çiftçi sahipleriydi. Cedvelde de (Tablo
2) görüldü~ü gibi, 50 dekara kadar topra~a sahip fakir köylülerle 50'den
~~oo dekara kadar topra~~~olan orta halli çifçiler köylü Türk ahalisinin
yüzde 95.73'ünü olu~turuyordu. Onlar ba~l~ca kendi ihtiyaçlar~n~~ kar~~layan tar~m ürünlerini kendi al~n teriyle üretiyorlard~, devlete ve bankalara
olan borçlar~n~~ ödeyebilmek için de ürettikleri ürünün pek az bir k~sm~n~~
pazara ç~kanyorlard~ . Yani küçük çiftçi zümresi kendi kendine yeter say~labilecek bir durumda idi.
Komünist rejimde bu durum kökten de~i~tirildi. 1944 y~l~nda
komünistlerin iktidara gelmesiyle Bulgaristan özel mülkiyete dayal~~ ekonomik sistemden devletçi sosyalist ekonomik sisteme do~ru yöneldi. Tabii 9
Eylül ~ 944'te iktidar de~i~ikli~i olur olmaz ve Vatan Cephesi Hükümeti
kurulur kurulmaz bu de~i~iklik derhal olmad~, çünkü bu hükümetin içinde komünistler önemli bir a~~rl~~a sahip olmakla birlikte, burada di~er siyasi güçler de bulunmaktayd~.
Bu nedenle, ekonominin kamula~t~r~lmas~~ için komünistlerin iktidarda
mutlak egemenliklerini sa~lamalar~~ gerekmekteydi. Bu da 1946 seçimleriyle gerçekle~tirildi. Seçimlerden sonra ekonominin kamula~t~nlmas~na h~z
verildi. Kamula~ma, sanayide, ticarette ve bankac~l~ kta çok daha k~sa sürede gerçekle~tirildi, tar~ mda ise nispeten biraz daha uzun sürdü. Bu farkl~l~k iki kesimin özelliklerinden dolay~~ böyle geli~ti. Fakat Bulgar ekonomisindeki kamula~t~ rma hareketi öteki sosyalist ülkelere loyasla daha h~ zl~~ geli~erek k~sa sürede tamamland~. Bu olayda 1947 y~l~nda Bulgar parlamentosu taraf~ ndan sanayi müesseselerin ve bankalar~n millile~tirilmesi ile ilgili
kabul edilen yasan~ n büyük rolü oldu. Yasan~n kabul edilmesi ile sanayi
i~letmeleri, onlar~n yan~~ s~ra bir çok zanaat i~letmeleri ve bankalar millile~SDIA (Merkezi Devlet Tarih Ar~ivi), fond. 453, opis 2,a.e. 225, S. 1 -17.
'5 1934 say~n-damla göre Bulgaristan Türklerinin nüfusu (Güney Dobruca hariç)

14

618.268 ki~i olarak gösterilmektedir. Bu rakama Müslüman Romak Türkleri, Müslüman
Çingeneler, Tatarlar, v.s, dahil de~ildir. (SDIA, fond. 453, °pis 2, a.e.2 25, S. I -17).
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tirildi. Bunlar~n arkas~ ndan iç ve d~~~ticareti ve ula~t~rma devletin eline
geçti. özel d~~~al~ m ve d~~~sat~ m kurulu~lar~~ ortadan kald~ r~ld~~ ve özel kesimin toptan ticaretine son verilerek kamula~ma i~i tamamlanm~~~oldu.
1949 y~l~~ sonunda ve 1950 y~l~n~ n ba~~nda özel kesimin perakende ticaret
yapma hakk~~ da kald~ r~ld~, bu i~leri devlet i~letmeleri ve tüketim kooperatifleri üstlendiler. Böylece endüstri ve ticaret alan~ nda sosyalist sektör egemen duruma sokuldu ve 1956'da art~k sanayi üretiminin yüzde 97.7'si,
perakende ticarette de yüzde 99.5'i burada toplad~.
Tar~mda da örgütlenmeye gidildi. Bu örgütlenmenin a~~rl~ k paylar~~
farkl~~ olmakla birlikte birinci a~amada kolektif tar~ m i~letmeleri olan Emek
Kooperatif Tar~ m i~letmeleri (TKZS) ve Devlet Tar~m i~letmeleri (DZS),
ikinci a~amada ise ( ~~ 970)'lerden sonra) Tar~ m Sanayi Kompleksleri (APK)
olu~turuldu. Emek Kooperatif Tar~m i~letmelerin kurulmas~~ dü~üncesi daha 1945'te ortaya konuldu ve uygulama s~n~ rl~~ çevrelerde ra~bet gördü.
Köylünün büyük k~sm~~ küçük i~letmelerinde güç durumda da olsa bu uygulamaya hiç de sempati duymad~lar. Bu durum bir kaç y~ l böyle sürdü.
Komünist Partisinin Be~inci Kongresi (1948) kararlar~~ do~rultusunda bundan sadece 2-3 y~l sonra kaba güç kullan~ larak kooperatifle~tirmede "kitlele~tirme” hareketi ba~lat~ld~~ ve bunun neticesinde 1959 y~l~ nda topra~~n
yüzde 96's~~ kooperatifle~tirildi.
Kooperatifle~tirme politikas~~ en çok Bulgaristan Türklerini etkiledi,
çünkü onun yüzde 90'1 tar~mla u~ra~~yordu. Türklerin özel mülkiyeti kollektifle~tirilince onlar kendi tarlalar~ ndan, ba~lar~ndan, bahçelerinden, ~ehirdeki Türkler ise kendi özel dükkanlar~ndan, atölyelerinden, i~letme yerlerinden yoksun kald~lar. Art~k Türklerle Bulgarlar ayn~~ kooperatiflerin
üyesi ve i~çisi oldular. Tar~m ve meslek kooperatiflerinden artakalan Türk
nüfusu, özellikle gençler, ba~ka bölgelere, ba~ka sektörlere yöneltildi. Buda
k~rsal alanlardan kentlere do~ru, Türk bölgelerinden ba~ka bölgelere do~ru sürekli bir göç (migrasyon) ak~m~ na neden oldu. 1956-1965 döneminde
migrasyon ak~m~~ 108.828 Bulgaristan Türkünü kapsad~. Bunlardan
lo.71 8'i kentlerden, 98.11o'u köylerden ba~ka yere göç ettiler.
1965-1975 döneminde ise 13, 277'si kentlerden, 96,422'si köylerden olmak üzere yeni 109,699 Türk biryerden ba~ka yere göçettiler. Dolay~s~yla
1956-1975 y~llar~~ aras~nda Bulgaristan'da toplam 218,527 Türk yer de~i~tirdi. Bunlardan 14.4.431'i bulundu~u ilin hudutlan içindeki kentlere ve
köylere, 74,096's~~ ise de~i~ ik illerin köy ve kentlerine göç ettiler". Ya~anan
"' Veriler Bulgaristan'da 1.12.1965 ve 2.12.'975'te yap~lan nüfus say~m' sonuçlanndan
al~nm~~t~r.
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bu iç göçü sonucu pek çok Bulgaristan Türkü sanayi, ula~t~rma, in~aat ve
di~er sektörlerde çal~~maya ba~lad~, fakat bu kitlenin de belirli yerlerdeki
nüfus yo~unlu~u bir ölçüde k~r~ld~. 1956-1975 döneminde çal~~an Türk
nüfusu sektörlere göre ~öyle bir geli~me gösterdi.
Tablo 4 : Sektörlere göre aktif (çal~~an) Türk nüfusu '7.
SEKTÖRLER

1956
say~~

1965
%

say~~

1975
%

say~~

%

~~ . Sanayi sektörü
22967
6,8 46156 12,0 75470 20,9
in~aat sektörü
41.02
1,2 22666 5,9 29274 8,1
Tar~ m sektörü
282310 84,3 283646 73,9 203563 56,~~
Orman sanayi
1310 0,3 2597 0,7
Ula~t~ rma ve haberle~ me
5545 1,7 8706 2,3 142 IO 3,9
Ticaret
3199 1,0 6021
1,6 12651 3,5
Di~er üretim dallar~~
42
196
216 Konut ve hizmet sektörü
3176 0,9 4365 1,1 3457 0,9
Bilim, bilimsel hizmetler,
e~itim, kültür ve sanat
5940
~~,8 6541
1,7 ~~ 0903 3,0
~~ o. Sa~lik, sosyal güvenlik ve
spor
431 0,1 160o 0,4 4377 1,2
~~ ~~ . Di~er hizmetler
7168 2,1 2797 0,7 3859 1,7
Toplam t8 : 335180

- 384004

- 360607

-

Verilerden görüldü~ü gibi, bu migrasyon ak~m~~ tar~m sektöründe çal~~an Türk nüfusunda bir azalma durumu ortaya ç~ kard~. 1956-1975 döneminde bu sektörde istihdam edilen Türklerin aktif nüfusunda üçtebirlik
bir dü~ü~~belirdi ki, bu nispi pay~n yüzde 84.3'den yüzde 56.1'e dü~mesi
sonucunu do~urdu. Ayn~~ zamanda sanayi sektöründe istihdam edilen i~çilerin hem mutlak say~s~nda, hem de nispi pay~nda art~~~oldu. 1956'da sanayi sektöründe Türk i~çi yüzdesi 6.8 iken 1975'te 3 kat artarak yüzde
20.9'a yükseldi.
'7 Tablo 1.12.1956, 1.12.1965, ve 2.12.1975 nüfus say~m~~ sonuçlar~ na göre düzenlenmi~tir.
's Resmi Bulgar say~ n-damla göre, Bulgaristan Türk nüfusu 1956'da 656025, 1965'te
780928, 1975'te 730728 ki~i olarak gösterilmektedir. Bu nüfusun ~ 956'da 33518o'i, 1965'te
384.004'ü ve 1975'te 36o6o7'si çal~~ an (aktif) Türk nüfusu olarak verilmektedir.
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Sanayi sektöründe en fazla Türk i~çisi makina imal ve metal i~letme
sektöründe istihdam edilmektedir. Bu i~çilerin 1956 y~l~ nda say~lar~~ 3162
iken 1975'te 5.5 kat artarak 17423'e ç~kt~. G~da sanayinde çal~~anlar~ n say~s~~ 1956'da 4594 iken 1975'te 3 misli art~~~göstererek 13284'e yükseldi,
tekstil sanayinde rakamlar 1929 iken 5.5 misli art~~ la 10541 oldu, kimya
sanayinde ~ 99'dan 314.7'ye yükseldi, metalu~jide 1785'den 1.5 kat artarak
2368'e ula~t~.
Binlerce Bulgaristan Türk kad~n~~ da erkeklerle birlikte sanayi
sektöründe çal~~maya ba~lad~. 1975'te say~lar~~ 1956'ya göre ~~ o kat 1965'e
göre 3 kat artt~. 1975'te tekstil sanayiinde 8481, g~da sanayiinde 7384, makina imalat~~ ve metal i~leme sanayiinde 3588, kimya sanayiinde 1538 v.s.
Türk kad~n~~ çal~~~yordu. 1975'te sanayide istihdam edilen Türk i~çilerinin
33019'u, yani yakla~~ k yüzde 44.'ü Türk kad~ nlar~ ndan olu~maktayd~.
Kimya sanayinin geli~mesi, kimyasal maddelerin tar~ mda yayg~ n biçimde kullan~ lmas~, kimya, kauçuk ve petrol sanayiinde çal~~an Türk i~çilerinin say~s~ n~ n artmas~na neden oldu. 1965-1975 döneminde bu
sektörlerde istihdam edilen Türk i~çilerin say~s~~ 5 kat artt~. Hafif sanayi
sektöründe çal~~an Türklerin say~s~~ da art~~~ e~ilimi gösterdi. Tekstil dal~ nda 1965'te 2262 ki~i çal~~~ rken 1975'te 3.5 misli bir art~~la 7974 ki~iye ula~t~. Terziler de art~~~5 misli, ayakkab~c~larda 2 misli, g~da sanayiinde 1.5
misli art~~~oldu. Di~er hafif sanayi dallar~nda istihdam edilen Türk i~çilerin say~s~~ da benzer ~ekilde art~~~e~ilimi gösterdi.
in~aat sektöründeki Türk i~çilerin say~s~ nda da bir hayli art~~~oldu.
1975'te bu sektördeki Türk i~çilerin say~s~~ 1956'ya oranla 7 kat ve 1965'e
oranla 1.5 kat artt~. Bilhassa armaturistci (demir-beton in~aat~~ mütehass~s~), s~vac~, betoncu (beton i~leriyle u~ra~an kimse), mozaik i~çisi, boyac~,
marangoz v.s, i~çilerin say~s~~ çok artt~. 1956'da bu gibi in~ aat i~çilerin
toplam~~ birkaç bini a~maz iken 1965'te onlar~n say~s~~ 21545'e, 1975'te
26731 ki~iye ula~t~.
De~i~ik sektörlerdeki olumlu geli~meler ula~t~rma sektöründe de
görüldü. Kara ve demiryolu ta~~mac~l~~~ nda çal~~anlar~ n say~s~~ 1956'da 173
iken 1965'te 29o3'e 1975'te 11431'e yükseldi. Sadece ~oför say~s~~ 1956'da
yüz civar~nda iken 1965'te 2526'ya, 1975'te 998o'e ula~t~. Deniz ula~~ m~nda çal~~anlann say~s~s da az de~ildir. Ticaret ve hizmet sektöründe
çal~~anlar~n say~s~ nda da art~~~oldu. 1965 y~l~ nda bu sektörde istihdam edilen Türklerin say~s~~ 4.407 iken 1975 y~ l~ nda iki kat artarak 9297'ye ula~t~.
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Bulgaristan Türklerinin ya~ad~~~~yörelerdeki sosyo-ekonomik de~i~iklikler, tar~m sektöründe çal~~anlar~n say~s~nda ve da~~l~ m~ nda da baz~~ de~i~ikliklere neden oldu.
Tablo 5: Tar~ m sektöründe istihdam edilen Türk aktif nüfusunun u~ra~~türlerine göre da~~l~ m~~19.
U~RA~~TÜ RLER~~
Tar~msal bitki yeti~tirme birim
ba~kanlar~~
Traktör birimleri ba~kanlar~~
Hayvan yeti~tirme birim ba~kanlar~~
Grup ba~kanlar~~
Traktör sürücüleri
Eker biçer sürücüleri
Tar~m makinalari kullananlar
Bitki yeti~tirenler
Hayvan yeti~tiren ler
~~o. Belirgin olmayan tar~ msal u~ra~~~
olanlar
Toplam :

1965

1975

843

978
70
281
563
10996

63
248
1133
4466
I 45
~~3 ~~I
232 I 88
~ 8800

560
652
~~5343o
17874

1 43315

4553

27351 2

189957

Veriler 1975'te tar~ m sektöründe istihdam edilen Bulgaristan Türklerinin say~s~n~ n yüzde 56.1 oldu~unu ortaya koymaktad~r.
Yani Bulgaristan Türklerinin yine büyük ço~unlu~u tar~mla u~ra~maktad~ r. Tabi 1975 y~l~ nda 1956 y~l~ na k~ yasla bu sektörde çal~~an
Türklerin yüzde 31 oran~ nda azald~~~~da görülmektedir. Bu azalma son
y~llarda makinala~man~n h~zl~~ oldu~u bitli ve hayvan yeti~tirme dallar~n~~
kapsamaktad~ r. Bulgaristan Türklerinin ya~ad~~~~köylerde de makinala~man~n etkili olmas~, i~ lerin bölünmesini ve daha geli~mi~~mesleki yap~n~ n ortaya ç~kmas~ n~~ sa~lam~~t~ r. Bu da tar~ m sektöründe çal~~anlar~n uzmanla~mas~~ sonucunu do~urmu~tur.
Bulgaristan Türkleri üretim alan~~ yan~s~ ra sosyal hizmetler alan~nda
da yer alm~~t~ r. Fakat bu pay onlar~ n sosyo-ekonomik yap~s~nda çok
I o Tablo, yazar taraf~ ndan, 1.12.1965 ve 2.12.1975 nüfus say~m~~ sonuçlar~na göre
düzenlenmi~tir.
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dü~ük nispeti te~ kil etmektedir. Verilere göre 1956-1965 döneminde Türk
aktif nüfusunun yüzde 96's~~ üretim alan~ nda istihdam edilirken 1975'te bu
oran yüzde 93.7'e dü~mü~tür. Sosyal hizmetler alan~ nda ise bu kitlenin
aktif nüfusunun pay~~ yüzde 4'den sadece yüzde 6.3'e yükselebilmi~tir.
Ülke ortalamas~ na göre bu pay çok dü~ük olmakla birlikte onun geli~mesi
için özen gösterilmemi~tir.
Genel olarak bugün Bulgaristan Türklerinin sosyo-ekonomik yap~s~~ i~çi ve kooperatif üyesi köylüler ~eklinde iki grupta yo~unla~maktad~ r. Bu
iki grup çal~~an toplam Türk nüfusun yüzde 94'ünü olu~turmaktad~ r. Bu
da Türklerin Bulgaristan için büyük bir i~gücü te~kil ettti~ini kan~tlamaktad~ r. Bulgaristan Türklerinin sosyal yap~s~ndaki de~i~iklikler a~a~~daki
tabloda daha aç~ k bir ~ekilde görülmektedir.
Tablo 6: Bulgaristan Türk aktif nüfusunun sosyal gruplara göre da~~l~m~ 20.
Sosyal Gruplar

1956
say~~

~ . i~çi
Memur
Köylü Tar~m Koop. Üyesi
Köylü özel mülk sahibi
Zanaatkar koop. üyesi
Zanaatkar koop. üyesi
olmayan
Di~erleri
Toplam :

1965
°/.2.

say~~

1 975

°k

say~~

°k

48882 14.6
7043 2 * I
118426 35.3
1 53706 45.8
1 459 0 4

100723 26.2
8360 2.2
261623 68.i
5970 ~~.6
4474 ~~.2

232414
~~7826
104504
2829
2361

64.4
4.9
29.0
o.8
0.7

5034 r .5
630 —

2264 0.6
590

335180 —

384004 —

433 o. ~~
240 —
360607 —

Verilere göre aktif nüfus aras~ nda i~çi sosyal grubuna dahil olanlar~n
say~s~~ daimi bir art~~~göstermi~tir. 1956'da say~ lan yüzde 14.6 iken 1975'te
yüzde 64.4'e ç~km~~t~ r. Bu a~~ r~~ art~~~n nedeni son say~mda Tar~m-Sanayi
Kompleksi (APK) ~eklinde örgütlenmi~~birliklere üye olanlar~ n da i~çi grubuna dahil edilmesinden kaynaklanmaktad~r. Buna ra~men Türklerin aktif
nüfusu içinde i~çi sosyal grubunun nispi pay~~ artmaktad~r. Di~er sosyal
gruplar~ n geli~mesi ise farkl~~ e~ilim göstermektedir. Onlar~ n mutlak say~s~~
ve nispi payt~~ daimi olarak azalma göstermektedir. Mesela Türk kooperatif
20 Tablo ~~.1 2. 1956. 1965.1975. nüfus say~ m' sonuçlar~ na göre düzenlenmi~tir.
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üyesi köylülerin nispi pay~~ 1965'te 68. ~~ 'den 1975'te 29'a dü~mü~tür. Bu
da Bulgaristan'~ n sosyo-ekonomik geli~mesinden kaynaklanan tabii ve kaç~n~lmaz e~ilimdir.
1956-1975 döneminde Bulgaristan Türkleri aras~ nda ayd~ nlar grubunda da çok az bir geli~me kaydedilmi~tir. Buna kan~ t olarak aktif Türk
nüfus içinde memur say~s~ ndaki geli~meyi gösterebiliriz. Bilindi~i gibi, memurlar~ n tamam~~ ayd~ nlara dahil edilemez, fakat buna ra~men ayd~ n say~s~n~n biraz artt~~~ n~~ ve Bulgaristan Türklerinin sosyo-ekonomik yap~s~nda
önemli yeri oldu~unu rahatl~ kla söyleyebiliriz.
Bulgaristan Türklerinin sosyo-ekonomik yap~s~ndaki bütün bu geli~meler, onlar~ n sosyal ya~am~ nda da büyük de~i~melere neden olmu~tur. Eskiden Türkler Bulgarlardan her bak~ mdan ayr~~ ve uzak, kendi içine
kapal~~ bir topluluktu. ~ki halk aras~ ndaki ili~kiler asgari düzeydeydi.
Türkler, ço~unlukla ayr~~ bölgelerde, ayr~~ köylerde, ayr~~ mahallelerde ya~~~yordu.Türklerle Bulgarlar~ n kar~~~ k oldu~u yerlerde de Türklerin i~~yerleri,
e~lenme-dinlenme yerleri, e~itim-ö~retim kurumlar~~ Bulgarlar~ nkinden aynyd~. Türkler kendi ya~ay~~~biçimini titizlikle koruduklar~~ gibi, Bulgarlardan uzak durmak konusunda da pek duyarhyd~lar. Ancak kentlerde
Türklerle Bulgarlar aras~nda bir ölçüde i~~ili~kisi vard~. Fakat komünist rejimi Bulgaristan Türklerinin bu içe dönük, kapal~~ ya~am~ n~~ da alt üst etti.
Ekonomik kayna~t~ rma veya eritme yoluyla, kar~~l~ kl~~ sosyal ili~kiler en ~ss~z köylere kadar geni~letilip derinle~tirildi. Kentlerde bulunan zanaat ve
meslek sahipleri kooperatifler içinde kayna~t~r~ ld~. Tar~ m ve meslek kooperatifleri içinde kayna~t~ r~ lmadan artakalan Türk nüfusu ise ba~ka bölgelere, ba~ka sektörlere kayd~ r~larak Bulgar ço~unlu~u içine serpi~tirildi. Bu
politika 198o'li y~ llar~n sonuna kadar devam etti. 1989 y~l~n~ n son aylar~ ndan itibaren Bulgaristan h~zl~~ bir siyasi de~i~im süreci ya~amaya ba~lad~.
Bu de~i~im ro Kas~ m 1989'da diktatör Jivkov rejimine son verilmesi ve iktidar~ n reformcu güçler taraf~ ndan ele geçirilmesi ile mümkün oldu.
O günden bu yana Bulgaristan~ n sosyo-ekonomik ve siyasi hayat~ nda birçok de~i~iklikler oldu. ~lk önce Komünist Partisinin iktidar tekeli~-~e son
verildi ve ço~ulcu parti sistemine geçildi. Bununla birlikte ülkenin içinde
bulundu~u a~~r ekonomik durumdan kurtar~ lmas~~ için sosyalist ekonomik
sisteminden, serbest piyasa ekonomik sistemine, kamula~t~ rrnadan özelle~tirmeye geçi~~yollar~~ ara~t~r~lmaya ba~land~. Bütün bu geli~meler Bulgaristan~n ve Bulgaristan Türklerinin sosyo-ekonomik yap~s~ nda yeni bir yap~la~ma döneminin ba~lang~c~ n~~ ortaya koydu.
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