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Balkan: kansat ja uskonnot 1877 ja nyt.



Bulgarian muslimien 
kolmijako: 

Turkkilaiset, pomakit
ja romanit

▪ Vuonna 1900 Bulgarian suurimmat etniset ryhmät olivat 

bulgaarit (n. 2,9 milj. / 77 %), turkkilaiset (n. 530 000 / 

14 %) ja romanit (n. 90 000 / 2,4 %).

▪ Vuonna 1910 bulgaarien määrä oli kasvanut n. 81 

prosenttiin, turkkilaisten määrä laskenut hiukan alle 11 

prosenttiin ja romanien määrä kasvanut muutaman 

prosentin kymmenyksen.

▪ Tämä suhde säilyi jatkossa suunnilleen samana. Vuonna 

2011 bulgaareja oli 85 %, turkkilaisia lähes 9 % ja 

romaneja noin 4,5 %.

▪ Luokkaan turkkilaiset on laskettu myös islaminuskoiset, 

mutta bulgariaa äidinkielenään puhuvat pomakit, joita 

asuu eritysesti Rhdopevuoriston alueella Etelä-

Bulgariassa. Heitä arvioidaan olevan noin 200 000.



Bulgaria ja 
muslimit vuosina 

1878-1944

▪ Bulgarian itsenäistyessä de facto vuonna 1878 Venäjän 

suojeluksessa maan väkiluku oli ehkä kaksi miljoonaa, josta 

neljännes oli etnisesti turkkilaisia muslimeja. 

▪ He olivat sunneja. Suufilaisuus sai vain vähän jalansijaa 

Bulgariassa.

▪ Itsenäistyneelle Bulgarialle keskeinen oli aluksi Makedonia. 

”Turkkilaiskysymys” oli vähämerkityksellisempi.

▪ Vuosien 1877-1878 sodan jälkeen monet turkkilaiset, erityisesti 

varakkaampi väestö, sivistyneistö ja hallintovirkamiehet, 

muuttivat maasta, yleensä Osmanien valtakuntaan. 

Muuttaneiden määräksi on arvioitu satatuhatta. 

▪ Yli kaksinkertainen määrä turkkilaisia muutti lisäksi 

Bulgariasta Balkanin sotien (1912–1913) ja ensimmäisen 

maailmansodan aikana tai heti niiden jälkeen. Bulgarian 

turkkilaisten muslimien määrä pysyi tämän vuoksi melko 

samana, puolena miljoonana. 



Turkkilaisia 

pakenemassa 

Bulgariasta 

Anatoliaan 

ensimmäisen 

Balkanin sodan 
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▪ Balkanin sodat herättivät etenkin Bulgarian 

valloittamilla alueilla turkkilaisvastaisia tunteita, joita 

maan ortodoksisen kirkon julistama 

isänmaallisuusajattelu vielä vahvisti. 

▪ Ensimmäisessä maailmansodassa Bulgaria ja Turkki 

olivat molemmat akselivaltojen puolella, mikä ehkä 

armeijassa lähensi bulgaareja ja Bulgarian turkkilaisia, 

jotka taistelivat samoissa yksiköissä. 
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muslimit vuosina 

1878-1944

▪ Perustuslaki ja eri kansainväliset sopimukset turvasivat 

muslimeille uskonnonvapauden, turkkilaisen kulttuurin 

kuten kielen, koulutuksen ja lehdistön, säilymisen sekä 

islamilaisten tuomioistuinten oikeuden ratkoa 

siviililainsäädännön alaisia kiistoja. 

▪ Muslimeilla oli oikeus valita omat uskonnolliset 

johtajansa (muftit), mutta valtio nimitti heidät virkaansa. 

Muftit vastasivat muun muassa moskeijoiden ja 

uskonnollisten säätiöiden (waqf) hallinnosta sekä 

islamilaisesta koulutuksesta. 

▪ Valtio ei erikseen tukenut muslimien koulutusta, vaan 

näiden oli itse katettava kustannukset, mihin heillä oli 

harvoin varaa.



Imaret-moskeija, 
Plovdiv. 1400-
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1980-luvulla, 
rakennettu 
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▪ Valtio ryhtyi 1920-luvun alussa rajoittamaan 

turkkilaisten kulttuuriautonomiaa esimerkiksi 

kaventamalla koulujen itsehallintoa. 

▪ Samaan aikaan Kemal Atatürk ryhtyi uudistamaan 

Turkkia. Bulgaria oli jo Kreikan ja Turkin sodan aikana 

(1919–1922) tukenut Kemalia. Se näki uudistuksissa 

keinon ajaa vahvistaa valtaansa suhteessa muslimeihin. 

▪ Valtio perusti (1924) Bulgarialais-turkkilaisen 

ystävyysseuran ja tunnusti turkkilaiset muista 

muslimeista erilliseksi yhteisöksi sekä Turkin oikeuden 

tukea heitä. 

▪ Vastapalvelukseksi Bulgaria odotti saavansa Turkilta 

tukea aluevaatimuksilleen Makedoniassa.
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1878-1944

▪ Turkin ja Bulgarian politiikka jakoi 

muslimiyhteisöä. Sekä islaminoppineet (ulama) 

että maallistuneempi sivistyneistö, lähinnä 

opettajat, tukivat sitä. 

▪ Uskonoppineet näkivät politiikan keinona 

säilyttää muslimien kulttuuriautonomia, mutta 

vastustivat Kemalin radikaalia islamin, ja viime 

kädessä yhteiskunnan, muuttamista.

▪ Maallikot tukivat sitä, koska heidän tavoitteenaan 

oli irtautua uskonnollisesta muslimi-määritteestä 

ja saada turkinkielinen väestö määrittelemään 

itsensä turkkilaisiksi joko etnisin tai 

kulttuuriperustein. 
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▪ Bulgarian Turkin-politiikka muuttui 1930-luvun 

alkupuolella, vuoden 1934 sotilasvallankaappauksen 

myötä. 

▪ Kaappaus syrjäytti vasemmiston ja vahvisti bulgarialais-

nationalistista politiikkaa. Tämä muutti suhtautumista 

muslimeihin. Edistykselliset muslimijärjestöt 

lakkautettiin ja uudet vallanpitäjät antoivat tukensa 

perinteistä islamia tukeneille uskonoppineille. 

Toimenpiteillä muslimit haluttiin pitää epäpoliittisena 

uskonnollisena vähemmistönä.

▪ Turkkilaisnationalistit pyrittiin karkottamaan ja 

bulgaareina pidetyt pomakit pakkobulgarialaistamaan. 

Lisäksi vuonna 1934 kaksi kolmasosaa turkinkielisistä 

paikannimistä bulgarialaistettiin viranomaisten 

päätöksellä. 



Pomakeja noin 
1932. National 
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▪ Osa muslimeista pakeni 

ulkomaille, jotkut ryhtyivät 

aseelliseen vastarintaan. Tämä 

jatkui ilmeisesti toisen 

maailmansodan aikanakin –

varmaa tietoa asiasta ei ole.

▪ Noustuaan valtaan (1944) sosialistit 

aloittivat aktiivisen muslimien 

kouluttamisen. Tavoitteena oli 

Neuvostoliiton mallin mukaisesti 

luoda luokkatietoinen, sekulaari 

vähemmistökansallisuus. 

▪ Kuvassa partisaanit marssivat Plovdiviin

9.9.1944.
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▪ Islamin julkista roolia yhteiskunnassa rajoitettiin 

samalla tavalla kuin muidenkin uskontojen. 

▪ Merkittävin muutos oli naisten värvääminen 

mukaan työ- ja poliittiseen elämään. Valtaosin 

konservatiivisissa muslimipiireissä tätä 

vastustettiin voimakkaasti. 

▪ Myös valtion politiikkaa yleensä vastustettiin, ja 

kesällä 1950 yli 150 000 muslimia pakeni 

Bulgariasta Turkkiin. 



▪ Seuraavina vuosina valtio alkoi pakottaa 

erityisesti turkkilaisia muslimeja 

bulgarialaistumaan.

▪ Turkkilaisvähemmistö julistettiin 

elimelliseksi osaksi Bulgarian sosialistista 

kansaa, jolla ei ollut mitään tekemistä 

Turkin ja turkkilaisuuden kanssa. 

▪ Turkinkieliset koulut suljettiin (1958) ja 

turkin opetusta valtiollisissa kouluissa 

rajoitettiin. 



▪ Rinnan koulujen sulkemisen kanssa alkoi islamin ja 

ylipäätänsä uskonnon vastainen kampanja. 

▪ Myös islamilaista ja turkkilaista tapakulttuuria 

pyrittiin juurimaan pois tai, esimerkiksi hautajaisissa, 

korvaamaan ”sosialistisilla” juhla- ja 

rituaaliperinteillä. 

▪ Pomakeja ja romanimuslimeja painostettiin 1970-

luvulla muuttamaan nimensä slaavilaistyyppisiksi. 

Turkkilaisten muslimien kohdalla näin tehtiin 

seuraavalla vuosikymmenellä.
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▪ Pakottaminen ei johtanut valtion toivomaan 

lopputulokseen. 

▪ Turkin kieli ja islam menettivät merkitystään verrattuna 

sosialismia edeltäneeseen aikaan, mutta tämä ei 

johtanut merkittävään ”bulgarialaisen kansallisen 

tietoisuuden” kehittymiseen muslimien keskuudessa. 

▪ Vielä vuonna 1985 virallisen arvion mukaan 55 

prosenttia Bulgarian turkkilaisista oli uskonnollisia ja 

esimerkiksi järjesti hautajaiset islamilaiseen tapaan 

sekä vietti (yksityisesti) tärkeimpiä islamilaisia juhlia.

▪ Bulgaarien keskuudessa uskonnollisten prosenttiluku 

oli tuolloin 23. 
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▪ Mahdollisesti turkkilaisten ”uppiniskaisuuden” takia 

valtio aloitti vuoden 1984 lopulla laajamittaisen 

turkkilaisten pakkobulgarialaistamiskampanjan. Heidän 

nimensä bulgarialaistettiin, turkin kielen julkinen käyttö 

kiellettiin ja islamin harjoittamista rajoitettiin 

entisestään. 

▪ Kampanja herätti suurta kansainvälistä huomiota; 

Balkanilla Jugoslavia kritisoi sitä. 

▪ Kesällä 1989 Todor Žvikov muutti taktiikkaa ja antoi 

turkkilaisille luvan muuttaa maasta. Muutamassa 

viikossa noin 370 000 bulgarianturkkilaista muutti 

Turkkiin. Puolet heistä palasi pian takaisin pettyneenä 

Turkin oloihin. 

▪ ”Turkkilaiskysymys” jäi näin ratkaisematta, ja Žvikov

syrjäytettiin marraskuussa 1989.



Musliminaiset rukoilemassa kommunismin uhrien vuotuisessa muistojuhlassa Breznitsassa, Lounais-

Bulgariassa. Vuonna 1973 Breznitsasta pakkosiirrettiin kauas syrjäseudulle noin 70 perhettä. Vastaan 

hangoitelleita ammuttiin. Kuva vuodelta 2012. 


