ASSOCIATION OF JUSTICE, RIGHTS, CULTURE AND COOPERATION
IN THE BALKANS
Saygıdeğer Dernek Başkanı ve Dernek Yönetimi;
Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından 1991 yılında açılan Belene adası Toplama
Kampı’nda yasal olmayan bir şekilde tutsak edilen kişilerle ilgili dava hala sonuçlandırılmamıştır.
Ülkenin adalet otoriteleri davayı 30 yıldır savcılık soruşturma safhasında tutmaktadırlar. On yıl
boyunca mağdurlar Bulgaristan adalet sisteminin söz konusu davaya bir çözüm getirmesini
beklemektedirler. Rejim dönemi zihniyetinin devam ettiği görülünce, 1990’lı yıllardan başlayarak ve
2000 yılından sonra da Belene Toplama Kampına kapatılan ve sürgün edilen insanlar, organize bir
şekilde, yasalar çerçevesinde adalete ulaşma mücadelesine devam etmektedirler. 30 yıl devam eden
çalışmalar sonucunda, makul süre hakkına dayanarak, Sofya Mahkemeleri ve Bulgaristan’ın diğer
illerindeki mahkemeler nezdinde Bulgaristan adalet otoritelerinin, 1984-1989 döneminde Türk ve
Müslümanlara yönelik işlenen suçlarla ilgili suçluların yargılanacağı ceza davasının, 30 yıllık savcılık
soruşturmasının tamamlanarak yargılamaya geçmelerini sağlayacak bir hukuki süreç başlatıldı.
Bu doğrultuda birçok dava açılmasına rağmen adalet dağıtıcılar hiçbirini sonuca bağlamamakla
birlikte, davanın özünden uzaklaşarak 100-150 yıl önce vuku bulan hadiselerin hesabını Belene
Toplama Kampı mağdurlarından sormaya kalktılar.
Buna rağmen mağdurlar tüm şartları zorlayarak sürecin devam etmesini sağladılar ve sonuç olarak
09.06.2022 tarihinde, saat 10:00’da, Sofya Vitoşa Bulvarı No 2’de bulunan Adalet Sarayı’nda
Bulgaristan Yüksek Mahkemesi 3. heyet, Belene adası toplama kampı mağduru Türkçe öğretmeni
rahmetli Aliş Yanar’ın kızı Safiye Yurdakul’un davasına açık duruşmada bakacak. Söz konusu
davanın duruşma tarihi ve yeri Bulgaristan Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
Davaya açık duruşmada bakacak olan yüksek mahkeme heyetinden 31.05.2022 tarihinde dava
duruşmasını izlemek için 3. Kişilerin katılımı konusunda - salgın tedbirlerin 01.04.2022 tarihinden
sonra kaldırılması sebebi ile serbest olduğuna dair yazı alınmıştır.
Görülecek olan duruşma Bulgaristan savcılığına karşı açılmış olup, yukarıda bahsedilen
konular ile ilgilidir. 30 yıldır Bulgaristan savcılığı suçlular hakkında yargılamaya geçilmesini
engellediği dosyanın herkesçe bilinen adı 1984-1989 dönemi sözde “yeniden doğuş süreci” dava
dosyasıdır.
Dava duruşmasına derneğimizin yönetim kurulu katılacak olup, İlgi gösteren Sivil Toplum
Kuruluşlarından birer veya ikişer kişinin dava duruşmasına katılmaları, Belene adası toplama
kampına sadece Türk olduğu ve yaşatılan İnsan haklarını en ağır biçimde ihlal edilmesine karşı
çıktıkları için yargısız kapatılan ve 30 yıldır sürdürülen hukuki mücadelemizin yanında yer almanız
bizler için önemli ve bu sebep ile duruşmaya katılım için sizleri davet ediyoruz.
Avrupa tarihinde 1985 yılında Bulgaristan’da yaşayan vatandaşları için açılan son toplama
kampı olan Belene adası toplama kampına kapatılanlar suçluların cezalandırılması için hukuki
mücadelesine devam etmektedir. Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan adalet dağıtıcılarının, hala
tarih bile olmayan, 1984-1989 yılları arasında etnik Türkler’e uygulanan zulme bakış açısını görme
imkanı olacaktır, zira benzeri duruşmalara tanıklık etmeye çok nadir rastlanmaktadır. Sivil Toplum
Kuruluşlarının ilgi göstermesi ve daha sonra medya vasıtasıyla görüşlerini açıklamaları
Bulgaristan’da yaşamını sürdüren insanlarımız için de önem taşımaktadır.
09.06.2022 tarihinde yapılacak olan halka açık Bulgaristan Sofya Yüksek mahkeme duruşması
saat 10:00’da görülecektir.
Belene Adası Toplama Kampı mağdurları adına
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