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Bağımsızlık Dönemi. Bulgaristan S Ekim 
1908 tarihinde bağımsızlığını ilan ettik
ten sonra "çar" unvanı ile kral olan Prens 
Ferdinand ' ın yönetiminde Osmanlı Dev
Ieti aleyhine bir Balkan ittifakı oluştu

rulmasında önemli rol oynadı. 8 Ekim 
1912'de Karadağ'ın Arnavutluk ve Yeni 

Pazar sancağına girmesiyle başlayan I. 
Balkan Savaşı'na Bulgaristan'ın yanında 
Sırbistan, Yunanistan ve Romanya da 
katıldı. Özellikle Bulgarlar bu savaşta 
önemli başarılar elde ettiler ve Çatalca'
ya kadar Trakya'nın tamamına hakim 
oldular. 30 Mayıs 1913 tarihinde imza
lanan Londra Antiaşması Bulgaristan'la 
müttefiklerinin lehine, Osmanlı Devleti'
nin aleyhine hükümler ihtiva ediyordu. 
Antlaşmadan bir ay sonra, maddelerin 
yorumu ve ele geçirilen toprakların pay
laşılması hususunda müttefik devletler 
anlaşamayınca kendi aralarında IL Bal
kan Savaşı patlak verdi. Bulgaristan· ı 
dört yandan saran Sırbistan, Yunanis
tan, Romanya ve Karadağ bu ülkeyi bü
yük bir yenilgiye uğrattılar ; durumdan 
istifade eden Osmanlı Devleti de Edir
ne'yi geri almayı başardı (20 Temmuz 
1913) Barış isternek zorunda kalan Bul
garistan 10 Ağustos 1913'te Bükreş Ba
rış Antiaşması'nı imzalayarak Güney Dob
ruca'yı Romanya'ya bıraktığı gibi Make
donya ' dan da vazgeçti. Bulgaristan I. 
Dünya Savaşı çıktığında diğer Balkan 
devletlerinin aksine Almanya, Avustur
ya-Macaristan ve Osmanlı imparatorluk
larının yanında yer aldı. Ancak iç karı

şıkiıklar ve yenilgiyle biten savaşın so
nunda Çar Perdinand mütareke isternek 
ve oğlu Boris lehine tahttan çekilmek 
zorunda kaldı (29 Eylül 1918) Savaşı so
na erdiren Neully Antiaşması'yla (27 Ka
sım 19 19) Bulgaristan Sırplar lehine be
lirli bir stratejik toprak kaybına uğra
mış, Batı Trakya'nın tamamını kaybet
miş, Ege denizi kıyısını Yunanistan'a bı
rakmak durumunda kalmış ve Güney 
Dobruca'yı Romanya'ya veren Bükreş 

Barış Antiaşması hükümlerini de onay
lamıştır. Ayrıca bu antlaşma Bulgaris
tan\ otuz yedi yılda ödenmek üzere 2.25 
milyar altın frank, 70.825 baş hayvan ve 
250.000 ton taş kömürü savaş tazmi
natına mahkum etmiştir. 

I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgi, özellikle 
çarpışmaların son yılında yaşanan Dob
re Pole hezimeti üzerine askerlerin is
yan ederek devleti savaşa sokanlardan 
hesap sormaya kalkmaları ve kaybedi
len topraklarda yaşayan Bulgarlar' ın ül
keye göçü siyası istikrarsızlığa ve ikti
sadi sıkıntıya sebep oldu. Savaş sırasın
da yaptığı sert muhalefet yüzünden tu
tuklanan Çiftçi Partisi'nin genç ve dina
mik lideri A. Stamboliyski, ayaklanan as
kerleri yatıştırmak üzere cezaevinden 
çıkarıldı ve ardından koalisyon hüküme
tine bakan olarak alındı; barıştan sonra 
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yapılan genel seçimlerde partisi tek ba
şına çoğunluğu elde edince de başbakan 
oldu. Çiftçi hükümeti, iktidarda kaldığı 
üç yıl içinde küçük çiftçilerin istekleri 
yönünde çeşitli yeni düzenlemeler ya
parken muhalefeti sindirmeye çalıştı. 

Sonunda hükümet askeri bir darbe ile 
devrildi (9 Haziran 1923) ve Stamboliyski 
öldürüldü. Darbeden sonra A. Tsankov 
başkanlığında kurulan hükümet, önceki 
hükümetin köylülere dağıttığı toprakla
rı eski maliklerine iade etti ve siyası par
tilerin kapatılması yönünde bir propa
ganda kampanyası başlatarak lider kad
rodan önde gelenlerin bir kısmını tutuk
tattı. Çiftçi iktidarına karşı yapılan dar
be sırasında tarafsızlık ilan eden komü
nistler, 23 Eylül 1923'te yeni rej ime kar
şı silahlı ayaklanma başlattılar; ancak 
büyük bir başarısızlığa uğradılar ve yıl 

sonuna doğru hükümet meclisten Ko
münist Parti ile bağlı kuruluşlarının ka
patılmasını içeren Devleti Koruma Kanu
nu'nu geçirdi. 1923-1925 dönemindeki 
olaylar ve terörist hareketler kamuoyu 
önünde Tsankov hükümetini yıpratırken 
iktidarın kendi içinde de önemli bir mu
halefetin doğmasına sebep oldu. 1926'
da muhalif liderlerden A. Lyapçev'i.n baş
kanlığında kurulan hükümet ilk iş ola
rak bir af çıkardı ve suçluların cezalan
dırılmasında adalet gücüne ağırlık ver
di. Ülkede çok partili siyasi hayat sürdü
rülürken komünistler de İşçi Partisi adıy
la yeniden Iegal örgütlenmeye gittiler 
(ı 927) Lyapçev döneminde iktisadi ha
yatta nisbi bir istikrar sağlanmış olma
sına rağmen radikallerle liberallerden 
ve çiftçilerden belirli bazı grupları da ya
nına alan Demokrat Parti lideri A. Mali
nov, "Ulusal Blok" adıyla bir muhalefet 
oluşturdu ve 1931 'deki seçimleri kaza
narak iktidara geçti. Malinov hükümeti 
iç politikada önemli bir değişiklik yap
mazken dış politikada Yugoslavya, Yu
nanistan ve Romanya'dan eski toprak
Iarın geri alınabileceğini umarak Faşist 
İtalya ve Hitler Almanyası 'yla yakınlık te
sis etti ; bu yüzden 1934 'teki Balkan 
Paktı'na da girilmedi. Bu arada İşçi Par
tisi kapatıldıysa da yerine Bulgar İşçi 
Partisi adıyla yenisi kuruldu. 19 Mayıs 
1934'te, eski başbakanlardan Tsankov'un 
kurduğu Ulusal Sosyal Hareket Partisi, 
askerlerle yakın ilişkisi olan Zveno adlı 

faşizan kuruluşla birlikte eyleme geçe
rek bir darbe yaptı. K. Georgiev başkan
lığında kurulan hükümet ilk olarak mec
lisi dağıttı ve bütün siyasi partilerin fa
aliyetlerini durdurdu; ayrıca yerel yöne-
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timler kaldırılarak merkeziyetçilik güç
lendirildL Darbeyi yapanlardan bir gru
bun istekleri doğrultusunda önce Yu
goslavya ve Fransa ile yakınlık kurulur
ken daha sonra hükümet de değiştiri

lerek (1935'e kadar P. Zlatev ve A. Toşev, 

1940'a kadar G.Köseivanov) Almanya ve 
İtalya ile yakınlık sağlandı. 1937' de Al
manlar'ın baskısıyla önce Yugoslavya ile, 
arkasından da Selanik'te öteki Balkan 
ülkeleriyle "Sürekli Dostluk Anlaşması" 
imza edildi. 

1940'taki seçimler sonunda B. Filov 
başkanlığında kurulan hükümet, 1 Mart 
1941 'de "Üçlü İttifak"a (Almanya, İtalya 
ve Japonya) girme kararı aldı ve ertesi 
gün Alman askerleri Bulgaristan'a gel
meye başladılar. Almanlar buradan Yu
goslavya ve Yunanistan'a hücum eder
ken Bulgar ordusu da Makedonya, Batı 
Trakya ve Sırbistan'a girdi; bu arada Ro
manya'dan da Güney Dobruca alındı. 

Bunların yanında Bulgaristan savaş bo
yunca Almanya'ya sürekli biçimde gıda 
maddesi sağladı. Ancak bütün bunlar, 
ülkenin Üçlü İttifak'ta yer almasına kar
şı olan ve Sovyetler tarafından destek
lenen muhalefetin büyüyerek 1942 ·de, 
Bulgar İşçi Partisi'nin liderliğinde öte
ki bazı grupların da katılmasıyla "Vatan 
Cephesi" adıyla bir ittifak oluşturması
na yol açtı. Bu sıralarda Kral Boris es
rarengiz şekilde öldü ve yerine geçen 
genç Simean adına üç kişilik bir naibler 
konseyi ülkeyi yönetmeye başladı. 1943'
te Bulgar İşçi Partisi, mevcut hükümeti 
devirip yerine bir Vatan Cephesi hükü
meti kurmak amacıyla "ihtilalci Ulusal 
Kurtuluş Ordusu" adı altında oluşturdu
ğu güçlerle gerilla faaliyeti başlattı. 5 
Eylül 1944'te Sovyetler Birliği Bulgaris
tan'a savaş ilan ederek askerlerini bu 
ülkeye soktu ve 9 Eylül'de de gerçekleş
tirilen bir hükümet darbesiyle K. Geor
giev başkanlığındaki Vatan Cephesi hü
kümeti iktidarı ele aldı. 

Vatan Cephesi 'nin köylü- komünist as
keri hükümeti kurulduktan sonra hemen 
Sovyetler' deki sosyalist düzenin yerleş
tirilmesine geçilm edi. 5 Eylül 1944 'te 
Sovyetler Birliği'nin Bulgaristan·a savaş 
açarak Kızılordu'nun bu ülkeye girme
sinden sonra 9 Eylül'de de Bulgaristan 
Almanya'ya savaş ilan etti. Bunun ar
dından 28 Ekim 1944'te Sovyetler Birli
ği, Amerika Birleşik Devletleri ve İngil
tere ile mütareke yapıldı. 18 Kasım 1945 
seçimlerinden sonra yine K. Georgiev'in 
başkanlığında komünistterin hakim ol
duğu Vatan Cephesi hükümeti kurulun-
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ca ordunun karşıt görüşlü elemanlardan 
temizlenmesine ve denetim altına alın
masına öncelik verildi. 8 Eylül 1946'da 
yapılan halk oylamasıyla cumhuriyet ilan 
edildi; arkasından 27 Ekim 1946 tari
hinde yapılan yeni seçimleri yine Vatan 
Cephesi kazanarak yıllardır Sovyetler Bir
liği'nde yüksek görevlerde bulunan ve 
1944'te ülkesine dönen komünistlerin 
lideri G. Dimitroce başbakanlığa getiril
di. Sovyetler'in desteğiyle güçlenen ko
münistler. Vatan Cephesi içindeki ve bü
tün ülkedeki muhalefeti ezerek spekü
latif kazanç ve mallara el koyma. 200 
dekardan fazla (Dobruca'da 300) tarım 
topraklarının devletleştirilmesi ve eme
ğin korunması ile ilgili yasaları çıkardı
lar. 1 O Şubat 1947'de Paris'te herhangi 
bir toprak kaybına uğramadan barış ant
Iaşması imzalandı. 4 Aralık 1947'de Yu
goslavya ve Sovyetler Birliği anayasaları 
örnek alınarak Bulgar İşçi Partisi'nin ye
rine kurulan Komünist Parti 'nin liderli

.ğini kabul eden ve yönetirnde ona rakip 
başka bir partiye yer vermeyen yeni ana
yasa kabul edildi. 

Önceleri tarımda küçük özel işletme
ler hakim iken Komünist Parti 'nin be
şinci kongresinde (ı 948) alınan karar
lardan sonra hızla kollektivizasyona ge
çildi ve tarım işletmelerinin toprakları 
devletleştirildi. Arkasından sanayide de 
aynı yola gidilerek bu konudaki yasanın 
kabulüyle bütün işletmeler devletleşti
rildL Sonuçta tamamen merkezi planla
maya dayalı bir ekonomik yapı kuran 
Bulgaristan sanayi alanında önemli ba
şarılar kazandı; fakat bu arada dış tica
ret de dahil olmak üzere her bakımdan 
Sovyetler Birliği'ne bağımlı hale geldi. 

1980'1i yılların sonunda Sovyetler Bir
liği'nin Doğu Avrupa ülkelerine, bu ara
da Bulgaristan'a öteden beri sağlamak
ta olduğu ucuz ham madde ve belirli 
enerji kaynaklarını aynı şartlarla vere
memesi ve giderek vermekten tamamen 
vazgeçmesi, bu ülkelerde ekonomik sı
kıntıların ve yeni siyasi durumların or
taya çıkmasına sebep oldu. Bir yandan 
yıllardır süren tam bağımlılıktan bağım
sızlığa geçiş hareketi hızlanırken öte yan
dan kaynak sağlanamayışı sebebiyle iş

letmelerin çalışmalarını yavaşlatmaları 

ve bu yeni hayat tarzının getirdiği sıkın
tılar içinde eski ekonomik sistemin ta
mamıyla terkedilip yerine yenisinin ku
rulmak istenmesi. üretim ve dağıtım sis
temini temelinden felce uğrattı. Bunla
rın yanında Bulgar yönetimi. belki hal
kın dikkatini bu sıkıntılardan başka alan-

!ara çevirebilmek için yakın tarihte eşi 
görülmemiş bir devlet politikasıyla ül
kedeki Türk azınlığın adlarını zorla de
ğiştirmeye başladı. Bu harekete karşı 

Türkler'in direnişe geçmesi ve bu dire
nişin başta Türkiye olmak üzere hemen 
bütün ülkeler ve bizzat Bulgar halkının 
oluşturduğu bazı örgütler tarafından 

desteklenmesi, ülke genelinde yönetim 
karşıtı gösterilerin yapılmasına yol açtı. 

Sonunda, 1954 yılından beri Komünist 
Parti genel serketerliğini yürüten ve 
1971 'de de Devlet Konseyi başkanı olan 
T. Jivkov halka teşkilatianma hürriyeti 
tanımak ve arkasından da görevlerin
den ayrılmak zorunda kaldı (ı O Kasım 
1989). Bunun üzerine, aralarında çoğun
luğunu Türkler'in oluşturduğu Haklar ve 
Özgürlükler Hareketi adlı siyasi örgütün 
de bulunduğu çeşitli siyasi partiler ku
ruldu. Adını Sosyalist Parti'ye çeviren es
ki Komünist Parti 'ye karşı birleşerek De
mokratik Güçler Birliği'ni oluşturan ye
ni kuruluşlar yapılan son seçimlerde ( 13 
Ekim 199 ı ) başarı kazanarak iktidara 
geçtiler. Bu seçimlerde yirmi dört mil
letvekili çıkaran Haklar ve Özgürlükler 
Hareketi anahtar parti durumuna gel
miş, devlet başkanlığı seçiminde de De
mokratik Güçler Birliği ' nin lideri Jelyu 
Jelev'i destekleyerek seçilmesine önem
li katkıda bulunmuştur. 

1991 anayasası kuwetler ayrılığını ka
bul eden, çoğulcu parlamenter sistemi 
benimsemiş, Batı standartlarına dayalı, 

insan hak ve özgürlükleriyle özel mülki
yetin korunmasını ve rekabetçi bir eko
nomik yapıyı öngörmektedir. Anayasa
nın kabulünden sonra demokratikleş

me yönünde bazı adımlar atılarak tarım 
topraklarının eski sahiplerine iadesini 
hükme bağlayan yasa kabul edilmiş, özel 
teşebbüsün iktisadi faaliyetini serbest 
bırakan, hatta teşvik eden düzenleme
ler getirilmiştir. Ancak ülkede üretim 
mekanizmasının felç olmuş durumda bu
lunmasından ve eski sisteme göre çok 
farklı bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulma
sından dolayı halkın buna alışması ve 
yeni müteşebbis kadroların doğup yeni 
süreci yürütmesi biraz zaman alacağa 
benzemektedir. Bu arada yabancı ser
maye de teşvik edilmekte ve daha şim
diden ülkede belirli alanlarda yabancıla
rın faaliyete başladıkları görülmektedir. 
Dış politikada da Bulgaristan. kurucu 
üyesi olduğu COMECON ve Varşova Pak
tt'nın dağılması üzerine Batı bloku ku
ruluşlarına. bu arada Avrupa Birliği'ne 

ve ekonomik örgütlere üyelik için baş-



vurmuş bulunmaktadır ve bu alandaki 
çabalarını genişletmeye çalışmaktadır. 
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III. BULGARİST AN VAKlFLARI 

Bulgaristan XIV. yüzyılda Balkanlar'da 
ilk fethedilen yerlerden biri olup Osman
lı fetih siyasetinin sonucu olarak daha 
o tarihlerden itibaren burada birçok va
kıf eser kurulmuştur. Başta Osmanlı pa
dişahları ve saray mensupları olmak üze
re bölgede faaliyet gösteren akıncı ve 
sancak beyleri, ulema ve özellikle çeşit
li sebeplerle Anadolu'dan buraya iskan 
edilen halk pek çok vakıf kurmuşlar, 

bunları ayakta tutacak gelir kaynakları 
tahsis etmişlerdir. Bu faaliyetlerin böl
genin Türkleşmesi ve islamiaşmasında 
önemli rolü olmuştur. 

XVI. yüzyıldan itibaren bölgedeki şe
hir ve kasabaların büyük çoğunluğu Ana
dolu'dakilerden farksız hale gelmiş, hat
ta yer yer Türk ve müslüman nüfus yo
ğunluğu ve vakıf eserlerin yaygınlığı Ana
dolu'dan fazla olmuştur. Sayıları binler
le ifade edilen vakıfların çoğu mahalll 
küçük vakıflar olmakla birlikte özellikle 
büyük şehirlerde geniş gelir kaynakları
na sahip abidevi vakıflar da bulunmak
taydı. Bulgaristan· daki vakıf eserlerin 
adları, sayıları, gelirleri ve dağıldıkları 

yerler hakkında tahrir ve cihat defterle
rinde, XIX. yüzyıl salnamelerinde, ko
nu ile ilgili Iayihalarda ve ll. Abdülhamid 
devri resim albümlerinde çok önemli bil
giler ve görüntüler bulunmaktadır. Bun
lardan özellikle cihat defterlerinde bü
tün vakıfların isimlerini bulmak müm
kündür. Ayrıca başta Evliya Çelebi olmak 
üzere yerli ve yabancı seyyahlara ait se
yahatnamelerde de bilgi verilmektedir. 
Bulgaristan'da vakıflar sayı bakımından 

olduğu gibi tür olarak da. zengindi. Bu
rada zamanla birçok vakıf köyler, mez
raalar, çiftlikler oluşmuş ve bunlara bağ-

lı olarak vakıf reayası teşekkül etmiştir. 
Mesela Sofya'ya bağlı ihtiman'da Miha
loğlu Mehmed Bey'in zaviyesine bu böl
gedeki müslüman ve gayri müslim ce
maatiyle on yedi köyün, çok sayıdaki çift
lik ve mezraanın vakfedildiği görülmek
tedir (BA, TD, nr. 370, s. 202 -203). Bu ne
vi vakıflarda reaya çeşitli mahsul vergi
lerini vakfa vermekteydi (geniş bilgi için 
bk. Kiel, s. 101-116) 

Osmanlı şehirlerindeki birçok vakfın 
da Bulgaristan köy ve kasabalarında ge
lir kaynakları olduğu görülmektedir. Me
sela ll. Bayezid'in Edirne'de bulunan kül
liyesinin Silistre'de çok çeşitli cemaat
lerden oluşan vakıf köyleri bulunduğu 
gibi (BA, TD, nr. 370, s. 100). bunun aksi
ne Bulgaristan şehirlerindeki vakıfların 
da Anadolu köy ve kasabalarında gelir 
kaynakları olduğu bilinmektedir. Ayrıca 
bu bölgede pek çok para vakfına (vakf-ı 
nüküd) rastlanmakta olup bunlar diğer 
emsalleri gibi "muamele-i şer' iyye· adıy-
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la yılda % 15'e varan bir kar nisbetiyle 
işletilmekteydi (örnekjer için bk. BA, TD, 
nr. 370. tür. yer.). 

Bulgaristan ' ın Türk- islam hüviyeti, XIX. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar önemli sa
yılabilecek hiçbir problem çıkmadan de
vam etti. Bu yüzyılda yaygınlaşan ba
ğımsızlık hareketlerinden en çok etkile
nen Rumeli kesimindeki bölgeler oldu. 
Asırlarca devam eden huzur ve sükün 
bozularak Balkanlar'da Türk- islam var
lığını temsil eden dini- kültürel eseriere 
karşı büyük bir tahribata girişildL 1878'
de Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'ne ta
bi muhtar bir prenslik haline gelmesiy
le buradaki müslüman ahalinin ve va
kıfların durumunda ve idaresinde huku
ki açıdan önemli bir değişiklik meydana 
geldi. Ayrıca 93 Harbi sonunda müslü
man ahalinin büyük kitleler halinde baş
ta istanbul olmak üzere anayurda göç 
etmesi, şehir ve kasabaların boşalması
na ve Bulgar makamlarının daha ser
best hareket etmesine zemin hazırladı. 
1878 Berlin Antiaşması'nda Bulgaristan'
daki vakıflar ve müslüman ahalinin du
rumu ile ilgili çeşitli maddeler bulunmak
taydı. Özellikle on ikinci maddenin bir 
fıkrasında, "Osmanlı ve Bulgarlar'dan 
mürekkep bir komisyon emlak-i mlriy
ye ve mevküfeyi Babıali hesabına süret-i 
ferağ ve istimaline müteallik işlerin cüm
lesine ve bunlarda bir ilişiği bulunacak 
efradın mesalihine iki sene zarfında tes
viyeye memur olacaktır" denilmekteydi 
(Erim, s. 409). Berlin Antiaşması gereğin
ce buradaki zengin islam kültür mirası
nın tesbiti, yerinde bırakılması veya sa
tılması. başka bir şekle dönüştürülmesi 
için Türk ve Bulgar yetkililerden oluşan 

. komisyonların çalışması gerekiyordu. Bu 
dönemde Bulgaristan'daki vakıflar beş 
kısımda değerlendirildi. 1. Camiler, mes
cidler, medreseler, tekkeler sadece müs
lümanlara hizmet veren kurumlardır ve 
bunlara "hayrat" denilmektedir. Çeş

meler, köprüler, kaldırımlar ise müslim, 
gayri müslim herkese hizmet veren va
kıflar olup bunlara da "müberrat" denil
mektedir. 2. Evler, hanlar. hamamlar ve 
icare-i vahideli vakıflar. 3. icareteynli va
kıflar. 4. Mukataalı vakıflar. s. Mazbut 
ve gayri mazbut arazi vakıfları. 

Son dört maddede yer alan vakıflar 
esas itibariyle birinci maddede zikredi
len hayratın hizmetini devam ettirmesi 
için tesis edilmiş kaynaklardır. Bu tes
bitiere rağmen komisyonun Bulgar üye
lerinin devamlı engellemeleri yüzünden 
vakıfların akıbetiyle ilgili toplantılar çok 
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