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„ДА СЕ РОДИШ ОТНОВО”�:
ДЕЦАТА КАТО ЗАЛОЖНИК В БЪЛГАРО-ТУРСКИТЕ 

ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ (1986-1988 Г.)

Деяна Кръстева

Вторият пик на Студената война през 80-те 
години �� век изве�да на преден п�ан нови ак�енти�� век изве�да на преден п�ан нови ак�ентиизве�да на преден п�ан нови ак�енти 
в противопоставянето на Източния и Западния б�ок. 
Разг�е�дан на многобройни пуб�ични форуми, един 
от тях –� проб�ем�т за чове�ките права –� в�ияе и проб�ем�т за чове�ките права –� в�ияе ипроб�ем�т за чове�ките права –� в�ияе и –� в�ияе и–� в�ияе и в�ияе ив�ияе и 
в�рху изсе�ническите настроения в Б��гария. За да 
се стигне до там обаче, б��гаро-турските двустранни 
отно�ения т�рпят с�о�но развитие в рамките на 
двата противостоящи си б�ока. В хода на взаимното 
противопоставяне Б��гария преустановява издаването 
на визи за Тур�ия през 1951 г. с�ед избухна�ата „истинска 
изсе�ническа еуфория”2 от 1950 г., а б��гарското 
правите�ство форму�ира нова �иния за спече�ване 
на турското ма��инство к�м каузата на со�иа�изма 
чрез то�ериране на етноку�турните му особености. 
Грани�ата е отворена отново през 1953 г. и през ю�и 
1957 г. в Тур�ия се изсе�ват 2500 ду�и, посочени 
1  „Да се роди� отново” �„������� ��р���”, 1987�� –� �„������� ��р���”, 1987�� –�„������� ��р���”, 1987�� –�, 1987�� –�1987�� –��� –�–� 
те�евизионен фи�м в четири серии, посветен на с�дбата на 
Айсе� Йозгюр –� едно от де�ата, на които не е разре�ено да 
се с�берат с родите�ите си в Тур�ия. За основни данни за За основни данни заЗа основни данни за 
фи�ма мо�е дапог�еднете на адрес http://www.���b.c��/t�tl�/
tt0426825/ 
2 Стоянов, В. Б��гарските тур�и с�ед Втората световна Стоянов, В. Б��гарските тур�и с�ед Втората световна 
война.. Исторически преглед, 1998., кн. 1-2, 103., 103. 103..
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сред б��гарските тур�и.6 И ако Тур�ия като „втора 
родина” не мо�е да не приема периодично �е�аещите да 
емигрират чове�ки пото�и, за Б��гария изсе�ванията се 
явяват средство за стаби�изирането на еднона�иона�ния 
моде�. В�преки с�о�ната по�итическа игра ме�ду 
двете д�р�ави, в крайна сметка б��гарските управни�и 
намират резу�татите от проведените изсе�ническите 
кампании за незадво�ите�ни. През 1980 г. тур�ите в 
Б��гария са над 9% от насе�ението на страната, горе-
до�у ко�кото е броят им в п�рвите години от на�агането 
на „народната в�аст”.7 Това с�здава всички предпоставки 
за пос�едната интегра�ионна фаза, която б��гарското 
правите�ство започва зимата на 1984-1985 г. В�рху 
б��гаро-турските отно�ения окончате�но пада сянката 
на асими�а�ионната по�итика на Б��гария спрямо 
турското ма��инство.

В�преки разви�ите се три го�еми изсе�нически 
кампании �1949-1951, 1962-1964, 1969-1978��, в Б��гария 
все още остават многобройни ч�енове на разде�ни 
семейства, изме�ду които и много де�а, чиито родите�и 
са замина�и да се установят в Тур�ия. За ре�ението 
на точно тези с�учаи е подписано  споразумението от 
1982 г. ме�ду д�р�авните г�ави Тодор Живков8 и Кенан 

6 Груев, М., Ка��онски, А Груев, М., Ка��онски, А. „Възродителният процес”. 
Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, 
реакции и последици. С., 2008, 120-121 �под печат��. Б�агодаря 
на авторите, които ми разре�иха да по�звам текста преди да 
б�де пуб�икуван �Книгата вече е пусната на пазара от CIELA 
–� Бе�.ред.�� 
7 Пак там. Пак там. 
8 Макар форма�но да не е д�р�авен г�ава �так�в по това Макар форма�но да не е д�р�авен г�ава �так�в по това 
време е ко�ективният орган Д�р�авен с�вет��, практически е 
ясно кой стои наче�о на б��гарската д�р�ава. 
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поименно в спис��и с ч�енове на разде�ени семейства. 
Военният преврат в Тур�ия �27 май 1960 г.�� отново 
дестаби�изира двустранните отно�ения и дава нача�ото 
на поредна изсе�ническа в��на �1962-1964 г.��. С�ед 
двугоди�ни преговори на 22 март 1968 г. е подписана 
нова изсе�ническа спогодба ме�ду Б��гария и Тур�ия3, 
като е в�зприето турското искане тя да обхваща само 
онези семейства, разде�ени по време на кампанията от 
1949-1951 г. По си�ата на новия документ в периода 
1969-1978 г. за Тур�ия заминават око�о 130 000 ду�и4. 
Скоро с�ед приемането на спогодбата в Б��гария се 
заси�ва натиска над мюсю�манското насе�ение и в 
новоприетата „Живкова” конститу�ия �8 май 1971 г.�� вече 
не се признават ко�ективните на�иона�ни ма��инства, на�иона�ни ма��инства,на�иона�ни ма��инства, 
а само се дава на „гражданите от небългарски произход” 
индивидуа�ното право „да изучават и своя език”�.  Шест 
години по-к�сно б��гарското правите�ство тв�рди, че 
Б��гария в�рви к�м п��на етническа хомогенност и е 
подписан протоко� за доп��ните�но изсе�ване на още 
62 000 ду�и, с�ед което то фактически е преустановено 
и само по изк�ючение се разре�ават отде�ни с�учи на 
емигра�ия.

Периодичното разре�аване и нас�рчаване 
на изсе�ванията, отварянията и затварянията на 
грани�ата, взаимните по�итически провока�ии водят до 
обособяването на спе�ифичен „изсе�нически синдром” 

3 До тогава действаща е Анкарската изсе�ническа спогодба До тогава действаща е Анкарската изсе�ническа спогодба 
от 1925 г.
4 Ка�инова, Е., Баева, И. Ка�инова, Е., Баева, И. Българските преходи 1939-2002. 
С., 2002, 212., 2002, 212. 2002, 212., 212. 212..
5  Конституция на Народна република България. С., 1971,., 1971,1971,, 
ч�. 45, а� 7., а� 7. а� 7..
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подчертана антиб��гарска насоченост, организирани 
от изсе�ническите дру�ества. В рамките на тези прояви 
през 1986 и 1987 г. до Б��гария са отправени и десетки 
заяв�ения за предаване на разде�ените от родите�ите 
си де�а. Ч�енове на р�ководствата на изсе�ническите 
дру�ества взимат участие и в �еремониите, организирани 
при посрещането на пристигащи де�а на КПП Капитан 
Андреево, в Одрин, Истанбу�, Бурса. Тези прояви са 
�ироко отразени и в местните средства за масова 
информа�ия, като обикновено статии с�с сходно 
с�д�р�ание са поместени в раз�ични вестни�и и�и се 
из��чват ана�огични те�евизионни репорта�и. Така 
например през про�етта на 1986 г. почти всички средства 
за масова информа�ия отразяват 23 апри�, празник на 
де�ата в Тур�ия, като т��на дата за тридесет и деветте 
„деца турци”, които Б��гария „държи като заложници, 
тъй като родителите им се намират в Турция”11. 

Широката обществена анга�ираност и подетите 
от изсе�ническите организа�ии протестни ак�ии 
провокират б��гарското правите�ство да изрази своята 
пози�ия по в�проса в нота от 19 август 1986 г. В нея се 
заявява, че Б��гария ще с�трудничи за ре�аването на 
отде�ни хуманитарни с�учаи, касаещи неп��но�етни 
де�а, разде�ени от своите родите�и. 

П�рвите такива с�учаи намират ре�ението си в 
нача�ото на 1987 г. и още януари месе� вестник „Едирне” 
пи�е за превр�щането на граничната гара Кап�ку�е в 
„гара на наде�дите”, т�й като се очаква предаването на 
14 де�а от Б��гария на семействата им в Тур�ия. Де�ата 
се очакват на 12 януари, но с�ед като не пристигат на 
уговорената дата, по�учи�ият се сканда� е отразен не 

11 ДА на МВнР, оп. 43-17, а. е. 597, �. 87. ДА на МВнР, оп. 43-17, а. е. 597, �. 87.
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Еврен9 за ре�аване на отде�ните хуманитарни с�учаи. 
Независимо от този акт, свидете�стващ за единомис�ие 
ме�ду двете страни, в нача�ото на 1985 г. г�авният 
секретар на президенството на Тур�ия Седат Гюнера� 
се оп�аква от „висящите” 1500 с�учая, чието ре�ение 
в рамките на това споразумение Б��гария бави10. В 
с�едващите няко�ко години го�яма част от сб��с��ите 
ме�ду б��гарската и турската дип�ома�ия са именно 
по тази �иния. А за�о�ник на конфронта�ията остават 
десетките де�а, които очакват временните зати�ия в 
двустранния конф�икт, за да се с�берат с родите�ите 
си.

* * *
Настоящият текст разг�е�да с�бития, с�учи�и се 

през 1986-1988 г., които са характерни като �я�о за 
б��гаро-турските двустранни отно�ения през периода. 
Изграден г�авно на база материа�и от Дип�оматическия 
архив на МВнР, той представя изк�ючите�но б��гарската 
г�една точка и едва с�ед евентуа�но прос�едяване 
и на турската, изводите от този текст биха мог�и да 
претендират за повече изчерпате�ност.

С�ед нача�ото на в�зродите�ния про�ес в Б��гария 
през 1984 г. в Тур�ия не секват протестните митинги с 

9 Ахмет Кенан Еврен � роден 1918 г. Зав�р�ва военна Ахмет Кенан Еврен � роден 1918 г. Зав�р�ва военна � роден 1918 г. Зав�р�ва военна� роден 1918 г. Зав�р�ва военна роден 1918 г. Зав�р�ва военнаоден 1918 г. Зав�р�ва военна 
академия през 1938 г. Гради кариера в турската армия, като се 
издига до нача�ник на Генера�ния щаб. През 1980 г. ог�авява 
поредната намеса на турските военни в по�итическия �ивот 
на страната. Избран за президент на Репуб�ика Тур�ия чрез 
референдум от 7 ноември 1982 г. и по ирония на с�дбата остава 
на този пост до 9 ноември 1989 г., т.е. един ден преди падането 
на Т. Живков. 
10 �ютем, Й. 1985: Кампанията за смяна на имената. �ютем, Й. 1985: Кампанията за смяна на имената. 
Спомени. Факел, 2001, кн. 2, 205-207.
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при подходящия случай”14. 
П�рвите пуб�ика�ии по темата се появяват през 

�ятото на 1986 г.15 Реди�а турски вестни�и поместват 
с�общения за прод���аващата в Муданя г�адна стачка 
на семейството на Се�им и Фатма Йозгюр и техния 13-
годи�ен син Мехмед по повод �ипсата на информа�ия за 
остана�ата в Б��гария тяхна д�щеря Айсе�.16 По време 
на заседанията на пар�амента на Европейския с�вет 
в Истанбу�, семейство Йозгюр изпраща те�еграма до 
С�вета относно с�учая с д�щеря им, а бащата подробно 
разказва пред турската преса за по�о�ението на тур�ите 
в Б��гария и за опитите да прехв�р�и семейството си в 
Тур�ия. С�ед направените пост�пки през 1975 г. Се�им 
и Фатма Йозгюр на два п�ти посещава�и свои роднини в 
Тур�ия, но без да им б�де позво�ено да вземат с�с себе 
си двете де�а. Забраната да се изучава и говори свободно 
турски език накара�а Се�им Йозгюр да започне да внася 
книги на турски в кори�ите на заг�авия от руски автори, 
разказва в. „Терд�уман” от 7 ю�и. Вероятно това му 
рисковано начинание го кара да е особено предпаз�ив. 
Затова и едва в пос�едния момент преди заминаването 
той споде�я с б�изките си намерението си семейството му 
да остане завинаги в Тур�ия. Семейство Йозгюр наистина 
14 ДА на МВнР, оп. 43-17, а. е. 605, �. 113. ДА на МВнР, оп. 43-17, а. е. 605, �. 113.
15 Информа�ията от турската преса е �итирана на базата на Информа�ията от турската преса е �итирана на базата на 
б��гарския прег�ед на турския печат, по�учаван от посо�ството 
на НР Б��гария в Анкара. –� В�. ДА на МВнР, оп. 43-17, а. е. В�. ДА на МВнР, оп. 43-17, а. е.В�. ДА на МВнР, оп. 43-17, а. е. 
597.
16 Според в. „�юрийет” �10 ю�и 1986 г.�� семейство Йозгюр Според в. „�юрийет” �10 ю�и 1986 г.�� семейство Йозгюр 
започва г�адната си стачка пред Генера�ното консу�ство 
на НР Б��гария в Истанбу�. С�ед мо�ба от по�и�ията и с�с 
с�действието на местните в�асти те са преместени в Муданя 
на п�ощада с паметник на Ататюрк, а Се�им Йозгюр е приет за 
ч�ен на Дру�еството за ку�тура и со�идарност с ба�канските 
тур�и и се вк�ючва активно в неговите мероприятия. 

145

само в местните, но и в на�иона�ните медии, а Б��гария 
се обвинява в „нечове�ки действия”. 

Като �я�о б�изо 50% от антиб��гарските пуб�ика�ии 
през периода са посветени именно на в�проса за 
предаването на „турските де�а” от Б��гария. Ана�из�т 
на Иван Иванов, втори секретар в б��гарското посо�ство 
в Анкара, посочва, че турската д�р�ава предварите�но 
се е подготви�а „да постигне максимален пропаганден 
ефект от тези посрещания и да покаже, че нашата 
страна е започнала да отстъпва от своята позиция”12. 
От друга страна той отчита и че „По-продължителното 
време за предаването на децата също имаше известен 
положителен ефект за нас. То даде възможност по-
продължително време да се задържи вниманието на 
турската общественост върху един хуманен жест на 
нашата страна”13. 

Очакванията за по�о�ите�ен ефект в�рху турската 
общественост обаче, скоро се оказват неосновате�ни. 
Само няко�ко месе�а по-к�сно емо�иона�ният тон 
на пуб�ика�иите еска�ира, т�й като проб�ем�т за 
де�ата, очакващи да б�дат прехв�р�ени в Тур�ия, се 
персонифи�ира в �и�ето на 16-годи�ната Ася Михай�ова 
�за б��гарското МВнР�� и�и Айсе� Йозгюр �за турските 
институ�ии и средства за масова информа�ия��.

Още в средата на 1986 г. в тримесечния си док�ад 
Марин Маринов, ви�еконсу� в Генера�ното консу�ство 
на НР Б��гария в град Истанбу�, заявява че „от 
известно време широко се раздухва въпросът за Ася 
или Айсел... като напоследък публикациите по този 
въпрос затихнаха, но вероятно отново ще се подемат 

12 ДА на МВнР, ф. 12, оп. 44-3, а.е. 207, �. 52.  ДА на МВнР, ф. 12, оп. 44-3, а.е. 207, �. 52.
13 Пак там, �. 53. Пак там, �. 53.
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предадения от Мехмет Чаву�19 спис�к с 28 подобни 
с�учая като този на Айсе�. В с�щата статия се изт�ква, 
че президент�т Еврен с�еди отб�изо кампанията за 
прехв�р�янето на Айсе� в Тур�ия и „мора�но подкрепя 
стачкуващото семейство”. По негова мо�ба е прекратена 
и г�адната стачка на семейство Йозгюр в края на месе�а 
с�ед обещание за активно д�р�авно и обществено 
с�действие по с�учая. И наистина, няко�ко месе�а по-
к�сно се появяват реди�а пуб�ика�ии, с�общаващи 
за раз�ични американски и анг�ийски дру�ества, 
протестиращи срещу зад�р�ането на Айсе� в Б��гария 
в нес�ответствие с ме�дународните споразумения и 
документи, касаещи чове�ките права. Пуб�икувани 
са док�ади на A����t�� I�t����t����l и ��l����� ��tch.A����t�� I�t����t����l и ��l����� ��tch. I�t����t����l и ��l����� ��tch.I�t����t����l и ��l����� ��tch. и ��l����� ��tch.��l����� ��tch. ��tch.��tch.. 
Отразени са и протестните ак�ии в Западен Бер�ин и в 
Северен Кип�р. А в пресата се коментира, че „случаят с 
Айсел е само върхът на айсберга”.20

Турските пуб�ика�ии свидете�стват и за започването 
на нови г�адни стачки от семейства, пода�и мо�би за 
с�биране с б�изките си от Б��гария. В Б��гарските 
тримесечни ана�изи на турските антиб��гарски 
пропагандни действия обаче, такива не са отразени.

Тази разрази�а се през �ятото на 1986 г. медийна 
кампания срещу Б��гария, наистина стихва в нача�ото на 
с�едващата година, когато в Тур�ия пристигат п�рвите 
де�а, изпратени с�ед б��гарското обещание от 19 август 
1986 г. Ви�еконсу��т Марин Маринов обаче, из�иза прав 
–� развитието на историята теп�рва предстои. И както ще 
се ока�е, �е�анието на б��гарското правите�ство да 

19 Мехмет Чаву� е председате� на Дру�еството за ку�тура и Мехмет Чаву� е председате� на Дру�еството за ку�тура и 
со�идарност с ба�канските тур�и �Истанбу���.
20  Newspot. �����s�� ���est. �������� �����������s�� ���est ���������est. A�����, 25. 07. 1986.A�����, 25. 07. 1986., 25. 07. 1986.. 07. 1986.
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напуска Б��гария, но не в п��ен с�став.  Тяхната 16-
годи�на д�щеря Айсе� остава да �ивее с роднините си в 
с. Дованд�и�ар �Соко�яне��ванд�и�ар �Соко�яне��анд�и�ар �Соко�яне��17, К�рд�а�ийско. Причините 
за това не са изяснени нито в турската периодика, 
нито в стенограмите от пос�едва�ите разговори ме�ду 
турския пос�аник и б��гарски дип�омати. Се�им Йозгюр 
споде�я пред кореспондент на в. „�юрийет”, че до апри� 
1985 г. подд�р�а�и постоянни контакти с остана�ата 
си в Б��гария д�щеря, но с�ед тази дата всякаква 
информа�ия секва. 

На 10 ю�и в. „Терд�уман”, опреде�ян от Посо�ството 
на НР Б��гария като вестника с най-ярко изразена 
антиб��гарска �иния, отново посвещава �я�а страни�а 
на проб�ема за остана�ата в Б��гария „като за�о�ни�а” 
Айсе�. С�общава се и че вестник�т е ини�иатор на 
кампанията „Свобода за Айсе�”, в�в вр�зка с която 
са интервюирани реди�а обществено-по�итически 
�ичности. На в�прос на вестника да�и правите�ството е 
предприе�о някакви мерки по ини�иативата „Свобода за 
Айсе�” минист�р-председате�ят Тургут Йоза�18 отговаря: 
„Тази драма ние ще доведем до знанието на целия свят. 
Няма да ги оставим на мира”. Четири дни по-к�сно под 
надс�ов „Айсе� е един симво�”, в. „Терд�уман” пуб�икува 

17 В интерес на истината документите и материа�ите, скоито В интерес на истината документите и материа�ите, скоито 
работих посочват името Доганд�и�ар без уточнения. В основния 
текст с�м посочи�а се�ището, за което предпо�агам , че става 
дума. Мо�е с�що така да са има�и предвид с. Код�а Доган 
�Го�ямо Соко�ово��, Т�рговищко и�и с. Доганд�а �Соко�и�а��, 
П�овдивско. 
18 Тургут Йоза� е роден 1927 г. Зав�р�ва Истанбу�ския  Тургут Йоза� е роден 1927 г. Зав�р�ва Истанбу�ския 
технически университет, спе�иа�изира в САЩ. През 1983 г. 
с�здадената от него Отечествена партия, пече�и изборите и той 
се издига като минист�р-председате�.
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ч�еновете на разде�ените семейства. Той подчертава, 
че изпращането на седемнадесетте де�а в п�рвите 
месе�и на 1987 г., е в�зприето като по�о�ите�на 
ст�пка на б��гарското правите�ство, но не скрива и 
недово�ството от забавянето на остана�ите с�учаи и 
даването на негативни отговори на някои от нотите.24  
В отговор Шопов изт�ква огорчението на б��гарското 
МВнР, че изпращането на тези де�а се изпо�зва за 
по�итически, вра�дебни антиб��гарски �е�и, което 
сериозно затруднява ре�аването на тези в�проси.

В края на март 1987 г. �ютем иска среща с 
б��гарския заместник-минист�р на в�н�ните работи 
Иван Ганев, по време на която за пр�в п�т в�прос�т 
за Айсе� е поставен на по-високо равнище. Отговор�т, 
който по�учава е, че с�ед като чрез действията на 
родите�ите на момичето с�учаят се е прев�рна� от 
хуманитарен в по�итически, б��гарската д�р�ава не 
в�знамерява да се занимава с него. Проб�ем�т обаче, е 
тв�рде експ�оатиран в Тур�ия, за да мо�е б��гарското 
МВнР да си затваря д��го очите за него. 

В нача�ото на септември 1987 г. Шопов отправя 
п�рвите си упре�и к�м турската по�итика по този 
в�прос. Той протестира срещу подготвянето на сериа�а, 
прос�едяващ с�дбата на Айсе� и преименуването на 
у�и�ата в б�изост до б��гарското посо�ство, изт�квайки, 
че подобни действия не допринасят с нищо за ре�аването 
на хуманитарните с�учаи. Отговор�т на �ютем е 
изк�ючите�но емо�иона�ен, за което свидете�ства 
стенограмата от 15 септември 1987 г.: „Разбирам, че 
българската страна е недоволна от именуването на 
улица на Айсел и от подготвянето на тези серии. Не бях 

24 ДА на МВнР, ф. 10, оп. 44-3, а. е. 166, �. 6. ДА на МВнР, ф. 10, оп. 44-3, а. е. 166, �. 6.
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„задържи вниманието на турската общественост върху 
един хуманен жест на нашата страна” ще изиграе �о�а 
�ега на б��гарската дип�ома�ия, която губи време да 
протака проб�ема вместо да т�рси начин за неговото 
разре�аване. 

На 12 март 1987 г. по ини�иатива на община Чанкая –� 
Анкара, е организирано т�р�ествено поставяне на табе�а 
„Свобода за Айсе�” на у�и�ата на г�рба на б��гарското 
посо�ство. Месе� по-к�сно в. „Терд�уман” с�общава, 
че е готов с�енарият за 4-сериен те�евизионен фи�м за 
Айсе� –� „Да се роди� отново”21 –� който трябва да б�де 
заснет от известния ре�ис�ор Осман Седен. С�учаят 
на Айсе� се превр�ща от хуманитарен в по�итически, 
както по-к�сно многократно ще б�де изт�квано и от 
б��гарското МВнР.

Ме�дувременно в Б��гария пос�аник�т на 
Тур�ия Йомер �ютем22 многократно ини�иира срещи 
с ог�авяващия отде� „Трети” �Ба�кански д�р�ави�� 
в б��гарското МВнР �юбомир Шопов23, на които 
защитава изпратените от Тур�ия ноти за с�биране на 
21 Като и�юстра�ия в�. например отк�с от фи�ма „Да се Като и�юстра�ия в�. например отк�с от фи�ма „Да се 
роди� отново”. –� �b��: http://�����.��l.c��/�����-��t��l/��������-�b��: http://�����.��l.c��/�����-��t��l/��������-: http://�����.��l.c��/�����-��t��l/��������-
�����-1987t�t-������-����/2099975861��.
22 Йомер Енгин �ютем е роден 1933 г. в Истанбу�. Зав�р�ва Йомер Енгин �ютем е роден 1933 г. в Истанбу�. Зав�р�ва  
По�итически науки в Анкара. Развива дип�оматическа кариера 
в Страсбург, Мюнхен, Трипо�и, Рим. С�ед изтичане на мандата 
му на генера�ен консу� в К�о�н вр�чва акредативните си 
писма в Б��гария на 5.10.1983 г. Автор е на много интересни 
спомени, из�ез�и на турски език, в които е засегнат „с�учая 
Айсе�” – L�t��, Ц. E. T���-Bulg�� Эl�ю��l��� 1983-1989. C�lt I-II.. C�lt I-II. C�lt I-II. 
A�����, ASAM, 2000; 2006. За �а�ост нямах дост�п до тях и тук За �а�ост нямах дост�п до тях и тукЗа �а�ост нямах дост�п до тях и тук 
с�м изпо�зва�а само пуб�икуваните на б��гарски език отк�си в 
списание „Факе�”. В�. бе�. № 10. 
23 Син е на Григор Шопов, в�ияте�ния заместник-минист�р Син е на Григор Шопов, в�ияте�ния заместник-минист�р 
на в�тре�ните работи от 1960 до 1989 г., отговарящ за част от 
работата на ДС.  
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в�рху те�евизията за спирането на сериа�а, т�й като 
той мо�е да с�здаде „конкретни настроения у тези, 
които се грижат за децата и по този начин да затрудни 
решаването на конкретните случаи”27. 

Вст�пването в д���ност на новото турско 
правите�ство �с�ед изборите от 29 ноември 1987 г.�� 
е изпо�звано от �ютем за пореден опит да изпрати 
Айсе� в Тур�ия. Този п�т обаче, той има и си�ен коз –� 
фи�м�т, който така притеснява б��гарското МВнР. На 23 
декември той поставя за пр�в п�т искането на генера�ния 
секретар на турското МВнР Нюзхет Кандемир, Айсе� 
да отп�тува с него за Тур�ия преди новогоди�ните 
празни�и, като дек�арира, че посрещането й ще б�де 
без�умно и няма да б�де изпо�звано за пропагандни 
�е�и. В тази среща много б�рзо про�ичава променената 
пози�ия на заместник-минист�ра на в�н�ните работи 
Иван Ганев, който заявява: „Що се отнася до Айсел, ние 
проверихме случая и у нас се създаде впечатление, че 
той може да бъде решен...”28. Разбира се в замяна той 
иска незабавно спиране на сериа�а �п�рвата серия е 
из��чена на 14 декември�� и преименуване на у�и�ата 
в Анкара, подчертавайки че:, подчертавайки че:подчертавайки че: „У нас повечето улици 
носят имена на планини, градове, велики личности, 
навярно и в Турция има такива”29. Из��чването и на 
втората серия от фи�ма временно забавя преговорите, 
като б��гарското МВнР се вр�ща к�м добре познатата 
си стратегия да протака, този п�т с оправданието, че 
Ася е 16-годи�на, с�едовате�но п��но�етна и според 
б��гарското законодате�ство само от нея зависи да�и и 

27 Пак там, �. 119. Пак там, �. 119.
28 Пак там, �. 126. Пак там, �. 126.
29 Пак там, �.140. Пак там, �.140.
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запознат с това, но щом Вие казват, аз Ви вярвам. Но аз 
от десет месеца правя всичко възможно това момиче да 
бъде освободено. Поради това, че се настървиха против 
баща ѝ, решиха да не я пращат в Турция. Въобще що 
се отнася до Айсел българската страна е виновна... Ако 
се бяхте съгласили да я освободите, сега нямаше да 
има нито улици на нейно име, нито сериали. Инатът не 
е средство за решаване на такива въпроси... Поискахме 
децата да бъдат пратени до края на миналата година, 
а има още над сто деца... Може би и Вие ще помислите 
върху това, че въпросът за децата прераства в нов 
конфликт. На практика постигаме обратен резултат на 
този, който очаквахме.” 

25
 

Да�и наистина е в�прос на ба�кански инат, но 
б��гарското МВнР ре�ите�но отказва да се занимава 
конкретно с този „по�итизира� се” с�учай. За да се 
успокоят си�ните антиб��гарски настроения в Тур�ия 
обаче, е даден ход на 30 нови с�учая и в края на 
септември - нача�ото на октомври 1987 г. де�ата се 
с�бират с родите�ите си. Айсе� из�иза отново на преден 
п�ан в двустранните отно�ения през декември, когато 
е насрочена дата за из��чването на п�рвата серия от 
фи�ма „Да се роди� отново”.

Б��гарското МВнР сипе обвинения по адрес на 
Тур�ия, че не зачита правата „на Ася”, т�й като никой 
не се е допита� за с�г�асието й да се из��чват фи�ми, 
базирани на нейния �ивот. Това е „посегателство върху 
нейната свобода в смисъла на съвременното разбиране 
за правата на човека”26, тв�рди Шопов. И отправя 
у�тиматум к�м турското правите�ство да в�здейства 

25 Пак там, �. 92-93. Пак там, �. 92-93.
26 Пак там, �. 118. Пак там, �. 118.
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Тряба да се отбе�е�и, че тази „медийна война” не 
се води едностранчиво. На пуб�ика�иите в „Терд�уман”, 
„Тюркие”, „�юрийет” и „Сабах”, б��гарската периодика 
отговаря с реди�а заг�авия като „На вр�щане от робския 
пазар”31, „С�ед 8 ко�марни години - Завр�щане”32, 
„Двадесет разказа за уни�ението”33, „Опропастена 
с�дба”34 и т.н., в които се прос�едяват детай�но 
трудностите, с които се сб��скват емигрира�ите от 
Б��гария б��гарски тур�и в Тур�ия. Интересно е да 
се отбе�е�ат, както изк�ючите�но б�изките дати, в 
които се отпечатват антиб��гарските пуб�ика�ии в 
Тур�ия и антитурските пуб�ика�ии в Б��гария, така 
и �ипсата на каквото и да е медийно отразяване на 
с�учая, в��нуващ турската общественост почти две 
години в б��гарските средства за масова информа�ия. 
За б��гарските медии так�в проб�ем очевидно не 
с�ществува. Единственото споменаване на с�учая, 
с�впада с датата на прик�ючването му в рамките на 
статията „По�е�аваме го�ямо т�рпение на зрите�ите”, 
поместена в�в в. „Работническо де�о”35 като �итат от 
турското списание „К�м 2000 година”. В нея се ак�ентира 
в�рху ниската худо�ествена стойност на фи�ма „Да се 
роди� отново”, който в�преки инвестираните в него 
237 м�н. турски �ири и участието на 3000 статисти и 
400 войни�и, не постига поставената си �е�, защото 
„не мирише на истина, а изцяло на епичност.”36.

В�преки прод���аващите медийни нападки, 

31  Отечествен фронт, бр. 12407, 02.06.1986.
32  Кооперативно село, бр. 129, 02. 06.1986.
33  Отечествен фронт, бр. 12753, 30.09.1987.
34  Нова светлина, бр. 115, 08.12. 1987.
35  Работническо дело, бр. 363, 29.12.1987.бр. 363, 29.12.1987.
36 Пак там. Пак там. 
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кога ще п�тува. 
С наб�и�аването на 28 декември, посочен от �ютем 

като дата на неговото заминаване за Тур�ия, срещите 
му в отде� „Трети” зачестяват. До посочената дата 
обаче, до ре�ение на проб�ема не се стига и �ютем е 
принуден да остане още два дни, а от Тур�ия пристига 
очакваното потв�р�дение, че из��чването на сериа�а 
е спряно �28 декември�� заедно с �ичните уверения на 
турския генера�ен секретар, че спирането му е не е 
временно, а перманентно. Тази информа�ия нап��но 
устройва б��гарското МВнР и заместник-минист�р�т с�с 
задово�ство заявява: „Въпросът е решен, за което ще 
съобщим на родителите и на детето. Нека да си събере 
багажа и куклите.” 

30
.

Генера�ният секретар на турското МВнР не 
изп��нява нито едно от обещанията си. Пристигането на 
Айсе� в Тур�ия на 30 декември се превр�ща в основна 
тема на турския печат за месе� януари. В�в в. „Тюркие” 
в прод���ение на седми�и се отде�ят �е�и страни�и с 
�ветни снимки, а в. „Сабах” започва да пуб�икува фото 
роман по сериа�а „Да се роди� отново”. По те�евизията 
се из��чват интервюта с Айсе� и нейното семейство, а 
с�що с обществени фигури. В едно от тях президент�т 
Еврен отново опреде�я Айсе� като „симво� на 
с�народни�ите в Б��гария”. Всички средства за масова 
информа�ия разг�е�дат ре�аването на с�учая с Айсе� 
като по�о�ите�на ст�пка в развитието на двустранните 
отно�ения, но не секват и настроенията, форму�ирани 
най-точно от Мехмет Чаву� в изказването му, че трябва 
да се прод���и борбата до освобо�даване на всички 
„Айсе�и” в Б��гария. 

30 Пак там, �. 158. Пак там, �. 158.
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своеобразен да е разг�еданият с�учай, той си остава 
характерен за б��гаро-турските отно�ения в годините 
на „в�зродите�ния про�ес”. Не е изо�ирано яв�ение в 
ба�канската история и употребата на „ма�кия човек” 
за �е�ите на „го�ямата” пропаганда. В Югос�авия от 
времето на „Меморандум�т” на Ср�бската академия 
на науките и изкуствата �1986 г.��, ако не с години, то 
в прод���ение на месе�и �ироко се експ�оатира от 
разбуди�ия се ср�бски на�иона�из�м с�учаят с Д�орд�е 
Мартинович като „реминисценция на най-тъмните дни 
от турската практика на побиване на кол”41.

В разг�е�дания с�учай с Айсе� разрази�ият 
се конф�икт по�учава ме�дународна известност 
поради недаекватно тв�рдата пози�ия на б��гарското 
правите�ство, която противопоставя два раз�ични 
моде�а на водене на в�н�на по�итика. Тук се разкриват 
механизмите за оказване на натиск, упра�нявани от 
Тур�ия в�рху б��гарската д�р�ава, чрез анга�иране 
на �ироката общественост, раздухване на проб�еми в 
медиите и чрез обещания, които е ясно, че няма да б�дат 
спазени. С�учаят е показате�ен и за в�н�нопо�итическата 
�иния на Б��гария спрямо Тур�ия. Посоченото вече 
�е�ание на б��гарското МВнР да протака проб�емите 
в двустранните отно�ения, вместо да т�рси тяхното 
разре�аване, в крайна сметка води до неспособността 
на б��гарската д�р�ава да ов�адее една проб�емна 
ситуа�ия и да отстоява своите пози�ии.

41 Ср�бският се�янин от Косово Д�орд�е Мартинович Ср�бският се�янин от Косово Д�орд�е Мартинович 
стана�, според собствените си тв�рдения, �ертва на наси�ие от 
а�бан�и. Според косовските в�асти обаче той се самонарани�, 
както и сам потв�рди� в самопризнанията си. –� В�. �е Бор, А. В�. �е Бор, А.В�. �е Бор, А. 
Милошевич. Триумф и трагедия по сръбски. С., 2003, 139-140.
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на�и�е е относите�но „затоп�яне” на отно�енията 
ме�ду Б��гария и Тур�ия, потв�рдено и с подписването 
на неочакван с�вместен протоко� за подобряване на 
двустранните отно�ения от 23 февруари 1988 г.37 Това 
се явява пос�едното „разведряване” преди кризата от 
1989 г., когато б��гаро-турските отно�ения стигат до 
„р�ба на войната”, както ги характеризира тогава�ния 
турски в�н�ен минист�р Месут Й��маз38. 

Остават обаче реди�а в�проси. Ко�ко стра�на мо�е 
да б�де си�ата на медиите като ор��ие на на�иона�ната 
пропаганда?39 Как понякога историята сама избира 
пионките си. Как от един от многото с�учаи темата за 
Айсе� се превр�ща в „най-силен стимулатор на чувство 
на враждебност срещу България”40, според б��гарското 
МВнР, а в пос�едствие е окончате�но изгубена в рамките 
на „го�ямата” история. 

Не бива да се под�енява и факт�т, че ко�кото и 

37 В протоко�а се предви�да с�здаването на две смесени В протоко�а се предви�да с�здаването на две смесени 
работни групи –� едната по икономическите в�проси, а другата 
по проб�емите в по�итическата и хуманитарната об�аст. –� В�. В�.В�. 
Стоянов, В. Турското население в България между полюсите на 
етническата политика. С., 1998.
38 �аков, Д�. �аков, Д�. История на Турция през �� век.�� век. век. Анкара, 2000, 
с. 400.
39 В отговор на „Да се роди� отново ”, по екраните В отговор на „Да се роди� отново ”, по екраните 
в Б��гария тр�гва „Време разде�но”, а в насоките на ЦК 
за Мероприятията по в�н�но-пропагандната  дейност по 
в�зродите�ния про�ес се препор�чва на ТСО „Б��гарска 
кинематография” наред с екранизирането на романа на Антон 
Дончев да предвиди в п�ановете си реа�иза�ията и на други 
си�но в�здействащи худо�ествени фи�ми с г�авни герои Инд�е 
войвода, Ба�канд�и Йово и др. –� ДА на МВнР, ф. 9, оп. 44-3, а. –� ДА на МВнР, ф. 9, оп. 44-3, а.–� ДА на МВнР, ф. 9, оп. 44-3, а. ДА на МВнР, ф. 9, оп. 44-3, а. ДА на МВнР, ф. 9, оп. 44-3, а. 
е. 172.
40 Според ана�из на антиб��гарската пропаганда, Според ана�из на антиб��гарската пропаганда, 
прове�дана от Тур�ия през п�рвото тримесечие на 1988 г. –� ДА ДАА 
на МВнР, ф. 5, оп. 45-3, а. е. 159.
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������ �f th� Bulg����� M����t��� �f f����g� �ff����, �����l�� 
�� th� ��t�cl�, t� p��l��g th� p��bl��� ���t��� �f t�����g t� �f t�����g t��f t�����g t� 
fi�� th��� ��lut���� fi��ll�� ���ult� �� th� ��c�p�b�l�t�� �f th� 
Bulg����� g��������t t� g��� c������ �f � p��bl���t�c 
��tu�t��� ��� t� �t��� f�� �t� �w� ��t����t�.
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TO BE BORN AGAIN. 
CHILDREN AS A HOSTAGE IN THE BULGARIAN-

TURKISH RELATIONS (1986-1988)

       Deyana Krasteva

Th� p�����t �tu��� �������w� th� c��f���t�t��� b�tw��� 
Bulg����� ��� Tu����h �t�t� p�l�c��� �� th� ������ �f th� 
��-c�ll�� “������l” p��c��� �1984-1989��. Th� ����t� ��� 
f�ll�w�� �� th� c��t��t �f th� ������ �f c���� �f ��p���t�� 
f���l��� �f Bulg����� Tu��� wh�ch ����� g���t p�l���c� �� 
Tu����h ��c��t��. Th� ��t�cl� ��ph���z�� �� ��� �f th��� 
c���� wh�ch g����� ���� ��t����t����l publ�c�t��, ����l�� th� 
f�t� �f th� 16-������-�l� g��l A����l ��zgu� �f�� th� Tu����h 
publ�c �p������� �� A���� M�h���l��� ��� f���t �f th� Bulg����� 
�uth���t�����, wh��� p����t� �u� t� u����w� ������� l�ft 
h�� �� Bulg���� ��� ���g��t��. Th� l�c� �f ��f����t��� 
�b�ut th� ch�l� h�w���� f��c�� th�� t� ���� h�lp f��� 
th� Tu����h g��������t �� ����� t� t��� th��� ��ught�� t� 
Tu�����.
���p�t� ���� f���l�� ��p�ct�, th�� c��� �� � cl����c ����pl� 
�f th� u��g� �f ��p���t� hu��� f�t�� �t th� b�c�g��u�� 
�f ��j�� p�l�t�c�l ��� ��pl���t�c g����. It �l�� �����l� 
th� ��ch������ �f ����t��g ��pl���t�c p����u�� u��� b�� 
th� Tu����h �t�t� �� th� c��f���t�t��� w�th Bulg����, �uch 
�� ��g�g��g b���� c��cl�� �f ��c��t��, f��t����g ��ff����tf��t����g ��ff����t ��ff����t 
p��bl��� �� th� ����� �� �����g p������� wh�ch �t �� 
�b���u� Tu����� �� ��t g���g t� ���p. U�l��� ����� ����l�� 
�t����� th�� �� th� ��� t� g��� ��t����t����l publ�c�t�� �u� t� 
th� �����qu�t� ��� ��t���� Bulg����� �t�t� p���t���. Th� 
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