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ИСЛЯМЪТ ПРИ ДЪРЖАВИТЕ-НАСЛЕДНИЦИ  
НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ В КОНТЕКСТА 
НА НАЦИОНАЛНО-МАЛЦИНСТВЕНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИТЕ 
НА СИГУРНОСТТА.

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ е професор в Института за 
исторически изследвания към Българската ака-
демия на науките.  Магистър е по тюркология на 
Софийския университет (1974), доктор по фи-
лософия на Хумболтовия университет в Берлин 
(1981), доктор на историческите науки (2004). 
Научните му интереси са насочени към гранич-
ните области на историята, историческата ет-
нология и антропология, Източна и Югоизточна 
Европа. Има над 150 научни публикации, отна-
сящи се до различни аспекти на помощните ис-
торически науки (дипломатика, палеография, 
ономастика), евразийските конни народи (хуни, 
българи, кумани), националните и малцинствени 
въпроси, проблемите на европейския ислям и др. 
ВАЛЕРИ СТОЯНОВ е заемал различни позиции в 
научни сдружения като Специализирания съвет 
по нова и най-нова история към ВАК, Научния съ-
вет на Института за исторически изследвания, 
бил е член на ръководството на Хумболтовия съ-
юз в България, член на Комисията за история на 
Югоизточна Европа при Фондация „Про-Ориен-
те“ (Виена), председател на българската част 
на Българо-унгарската историческа комисия, 
пред-седател на Комисията за исторически на-
уки при ВАК и др.  Участвал е в различни редко-
легии и научни проекти от страната и чужби-
на. Близо 20 години е бил заместник директор на 
Института за исторически науки; от 1992 г. е 
ръководител и на неговата Секция по „Помощни 
исторически науки и информатика“. Участвал е 
в множество научни форуми. Като стипендиант 
на Фондация „Александър фон Хумболт“ е спе-

циализирал в Рурския университет на гр. Бохум 
и в Свободния университет Берлин. Преподавал е 
като гост-професор в Института за източноев-
ропейска история на Виенския университет, че-
те лекции и в Софийския университет.   
Предлаганият материал е извлечен от лекцион-
ния курс по „Ислямски аспекти на национализма 
на Балканите“, воден от 2012 г. насам в Истори-
ческия факултет на СУ.
Резюме В текста е предприет опит за очерта-
ване в хронологичен план на ситуацията с мю-
сюлманското население в основните направления 
на балканския национален ландшафт с акцент 
на Гърция, България и Босна. Отчита се, че спе-
цификите при регулиране на малцинствения въ-
прос в трите страни се дължат на различията 
в тяхната политическа и социално-икономиче-
ска система, като водоразделът е по гранич-
ната полоса между „комунизъм“ и „либерална 
демокрация“, както и принадлежността към 
НАТО (Гърция и Турция), Варшавския пакт (Бъл-
гария) или Движението на необвързаните дър-
жави (Босна в рамките на Югославия).  До края 
на Втората световна война, когато политиче-
ските режими на Балканите следват една об-
ща, национално ориентирана линия, мерките за 
регулиране на „малцинствения проблем“ в него-
вия „ислямски аспект“ са сходни. Различният 
статут на мюсюлманското население в отдел-
ните държави обуславя и нюансите в тяхната 
малцинствената политика.  Ако в Гърция напри-
мер „турското“ малцинство е било редуцирано 
чрез регулиран обмен на население, а политика-
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та към мюсюлманите варира между съхранява-
не на статута им като „османци“ (по-късно и 
„турци“) или диференцирането им по етниче-
ски признак в рамките на общността, за да се 
прекъснат влиянията върху тях от съседните 
национални държави, то в България нещата са 
далеч по-комплицирани. От самото начало тя 
включва повече или по-малко компактни маси 
мюсюлмани. Те не са били прогонени в османски-
те предели или разменени с християни, както в 
гръцкия случай, а остават по родните места и 
се превръщат в обект на националната полити-
ка - доста по-либерална от гръцката, но показ-
ваща и редица сходства. Различията се задълбо-
чават, когато България попада в съветския блок. 
Конфронтацията през Студената война превръ-
ща българските мюсюлмани в заложник на бор-
бата между двете системи. Оттук – всички оп-
ити за редуциране на тяхната численост чрез 
периодичен натиск за изселване или засилено иде-
ологическо въздействие, което в последните де-
сетилетия на режима закономерно се изражда в 
опит за етнокултурна асимилация. След рухване-
то на комунистическия режим, подобрените от-
ношения с Турция и „отварянето“ на страната 

към света засилват външните влияния и водят 
до проникване сред мюсюлманите на доскоро не-
типични за тях идеологически доктрини, имащи 
потенциала да променят естеството на прак-
тикувания традиционен ислям. Това вече се за-
белязва в Босна и Херцеговина, която по силата 
на историческото си развитие предлагаше дос-
коро един по-отворен към модерността либера-
лен модел на европейски ислям. Но закрепването 
на уахабизма в страната вече е факт и неговото 
въздействие над младото поколение мюсюлмани 
не бива да се подценява. Проявите на „реислями-
зация“ сред мюсюлманите и обръщането към 
корените на вярата в опита им да се противо-
действа на западния културен модел, са елемен-
ти от един цивилизационен сблъсък, който зако-
номерно стои в полезрението на националната 
сигурност. Това обуславя и нуждата от по-до-
бро познаване на състоянието и тенденциите на 
развитие на исляма във всяка една страна.
 Ключови думи Балкански ислям; Осман-
ско наследство; Югоизточна Европа; турци, бош-
наци, помаци; мюсюлмани в Гърция, България и 
Босна; национална сигурност и малцинствена 
политика; уахабизъм.
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 Summary In the text an attempt is made 
to outline in chronological terms the situation with 
the Muslim population in the main directions of the  
Balkan national landscape, with an emphasis on 
Greece, Bulgaria and Bosnia. It is recognized that the 
specificities in the regulation of the minority issue in the 
three countries are due to differences in their political 
and socio-economic systems, with the watershed 
along the border line between “communism” and  
“liberal democracy”, as well as NATO membership 
(Greece and Turkey), the Warsaw Pact (Bulgaria), or 
the Non-aligned Movement (Bosnia and Herzegovina). 
By the end of World War II, when the political regimes 
of the Balkans were following a common, nationally-
oriented line, measures to regulate the “minority 
problem” in its “Islamic aspect” were similar. The 
different status of the Muslim population in single 
countries also determines the nuances of their minority 

politics. If in Greece, for example, the “Turkish” 
minority was reduced through a regulated population 
exchange, and the policy towards Muslims varied 
between maintaining their status as “Ottomans” (later 
as “Turks”) or differentiating them by ethnicity within 
the community in order to interrupt the influences 
from the neighboring nation-states, in Bulgaria 
things are much more complicated. From the outset, 
it included more or less compact masses of Muslims. 
They were not banished to the Ottoman territories or 
exchanged with Christians, as in the Greek case, but 
remain in their native land and become the object of 
national politics - far more liberal than Greek one, but 
also showing many similarities. The differences are 
exacerbated when Bulgaria falls into the Soviet bloc. 
The Cold War confrontation made Bulgarian Muslims 
hostage to the struggle between the two world systems. 
Hence all attempts to reduce their numbers through 
periodic pressure for eviction or increased ideological 
influence, which in the last decades of the regime has 
naturally evolved into an attempt for ethno-cultural 
assimilation. After the collapse of the communist 
regime, improved relations with Turkey and the 
“opening up” of the country to the world intensified 
external influences and led to the infiltration among 
Muslims of previously atypical ideological doctrines 
with the potential to change the nature of traditional 
Islam practiced. This is already noticeable in Bosnia 
and Herzegovina, which, by virtue of its historical 
development, has until recently offered a more open-
to-modern liberal model of European Islam. But the 
consolidation of Wahhabism in the country is already 
a fact and its impact on the younger generation 
of Muslims should not be underestimated. The 
manifestations of “re-Islamization” among Muslims 
and the return to the roots of faith in their attempt 
to counteract the Western cultural influence are 
elements of a civilizational clash that naturally stands 
in the view of national security. This also necessitates 
a better understanding of the state and trends of Islam 
in each one country.

Keywords Balkan Islam; Ottoman heritage; Southeast 
Europe; Turks, Bosniaks, Pomaks; Muslims in Greece, 
Bulgaria and Bosnia; national security and minority 
policy; Wahhabism.
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Не е лесно да се прецизира географски раз-
положението на днешните балкански нации. Ед-
но, защото етническите им землища се „просмук-
ват“ взаимно в резултат на столетията общ живот 
без граници в рамките на една „световна“ импе-
рия, и второ, защото всяко поделяне по осите из-
ток – запад или север – юг носи условен характер. 
Понякога се изтъква, че България заема средищ-
ното място на полуострова, откъдето произлизала 
нейната важна геополитическа роля. Това щеше 
да е така, ако беше прието британското предло-
жение на Цариградската конференция от 1877 г. 
за обособяване на две вертикално разделени ав-
тономни български области – западна и източна, 
със столици съответно в София и Търново. Тогава 
Западната България (с Македония) би формира-
ла сърцевината на полуострова. Днес, обаче, Цен-
тралните Балкани се състоят от западната част на 
съвременна България, от северната част на исто-
рическата област Македония (бившата югослав-
ска република под новото си име „Северна Ма-
кедония“) и от южната част на Сърбия с Косово. 
Фактически центърът е „разпределен“ между че-
тири държавни образувания и може би това е до-
пълнителна причина за сложността да се намери 
баланс на силите, доминиращи в региона. На из-
ток от центъра е разположена останалата част от 
България. На юг са териториите на Гърция. Севе-
рът се размива между северна Сърбия, Хърватия 
и Словения, а Западът включва западната част от 
Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Ал-
бания. И само с оглед на съвременните геополи-
тически реалности Гърция се помества изцяло в 
Южните Балкани, а България – в Източните Бал-
кани, докато под Западните Балкани се подразби-
рат държавите наследници на бивша Югославия 
плюс Албания, които още не са станали членове 
на Европейския съюз. Такова условно деление е 
възприето и в това изложение.

Не само географското разположение и свър-
заното с него цивилизационно позициониране на 
съвременните балкански нации, но също натрупа-
ният исторически опит определят тяхното отно-
шение към собствените мюсюлмански общности, 
а и политическото поведение на последните в 
рамките на националната държава. Защото, ако 
сърбите отрано прогонват живеещите на тяхната 
територия турци, а гърците са разменяли турско-
то мюсюлманско срещу гръкоезично православ-

но население, в България нещата са по-сложни, 
а в Албания и Босна-Херцеговина мюсюлмани-
те по-скоро преобладават. Това, както и истори-
ческото развитие на балканските държави, трябва 
да се отчита при всеки анализ на мястото и значе-
нието на мюсюлманите в укрепването (или – об-
ратно – дестабилизирането) на националната си-
гурност. По-долу е предприет опит за скициране 
във времето на ситуацията с мюсюлманското на-
селение в основните направления на балканския 
национален ландшафт.

* * *

Южните Балкани - Гърция
Изтласкването на „Турчина“ от Европа е про-

дължителен процес, в хода на който все по-голе-
ми територии с етнически смесено население се 
откъсвали от имперското тяло и са попадали под 
влиянието на доминиращите в региона християн-
ски сили – най-вече Австро-Унгария, а по-късно и 
Русия. Борбата на „кръста“ с „полумесеца“ се во-
ди по Дунавското направление от северозапад на 
югоизток1,  а в Черноморския басейн – от северо-
изток на юг (към Крим, Кавказ и земите по Долни 

Джамията Фетхийе в Атина, преди нейната 
реставрация през 2017 г.

Дунав). В отпора на османците са се включвали и 
групи от местното християнско население, които 
са съдействали на австрийските респ. на руски-
те войски, а впоследствие са се оттегляли заед-
но с тях в търсенето на убежище, което да стане 
тяхната нова родина. Духовното и политическото 
раздвижване сред балканските християни поста-
вя на дневен ред „националния въпрос“, довеж-
да до формирането на национални идеали и стра-
тегии за тяхното осъществяване, в крайна сметка 
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– до появата на национални балкански държави, 
избуяли върху земите, изтръгнати от султанската 
власт.

Първата пост-османска национална държава 
на Балканите е Гърция. Наистина, още в начало-
то на преломния за Европа ХІХ в. надигането на 
сърбите в Белградския пашалък (1804) прокар-
ва пътя към възраждане на тяхната държавност. 
Вече второто сръбско въстание (1815-1817) води 
до създаване на автономно княжество Сърбия в 
рамките на империята, което по-късно на Берлин-
ския конгрес (1878) бива признато за независи-
мо, за да се превърне през 1882 г. в самостоятелно 
кралство. Но не сърбите, а далеч по-осъзнатите 
в национален план гърци били онези, които раз-
търсват властта на султана в европейските му 
провинции. Тяхната революция от 1821 г. пре-
раства във въоръжена борба за национално осво-
бождение, която след първоначални колебания е 
подкрепена и от европейските сили. С англо-ру-
ския протокол от 4 април 1826 г. се предвижда да-
ването на автономия на гръцките земи и изселва-
нето на турското население от тях. Година след 
това обединените морски сили на Русия, Англия 
и Франция разбиват край Наварино в Пелопонес 
османско-египетския флот (1827). Формираното 
гръцко правителство се установява първоначал-
но на остров Егина, а две години по-късно (1829) 
се премества в Нафплио на Пелопонес. Чрез Од-
ринския мирен договор от септември същата го-
дина султанът предоставя автономия на Гърция, 
а с Лондонския протокол от 3 февруари 1830 г. тя 
бива призната за независима държава, което е по-
твърдено на 24 април и от Високата порта. 

Първоначално новата самостоятелна държа-
ва обхващала Централна Гърция, Пелопонес и 
Цикладите в Егейско море. През 1864 г. към нея 
се присъединили Йонийските острови. След Бер-
линския конгрес, през 1881 г. на Гърция била от-
стъпена и Тесалия. В 1908 г. е бил обявен съюзът 
на страната с Крит, но това било признато от Ве-
ликите сили едва след Балканските войни (1913), 
в чийто ход Гърция придобила и повечето от ос-
таналите си острови, а също Епир с център Янина 
(Йоанина) на север и Южна Македония със Со-
лун. През 1947/48 г. тя получила и „Дванадесетте 
острова“ (Додеканезите) близо до югоизточния 
средиземноморски бряг на Турция, заедно с оби-
таващите ги мюсюлмани. 

Няма информация за това до каква степен в 
гръцкото кралство се е запазило мюсюлманско-
то население и какъв процент от местните тур-
ци и другоезични мюсюлмани се били изсели-
ли съгласно първоначалните планове. Това важи 
най-вече за островите, докато на континента ко-
личеството правоверни е растяло с териториал-
ното разширение на страната в резултат на Бал-
канските войни – северната част на Южен Епир е 
известна като Чамерия по името на изповядващи-

те исляма албаноезични чами, повечето от кои-
то в 1944 г. са изселени в Албания; мюсюлмани 
е имало и в Егейска Македония, но най-вече в За-
падна (Беломорска, Гръцка) Тракия, загубена  от 
България с Междусъюзническата война и отново 
след Първата световна война. Това са българите 
мюсюлмани (помаци, ахряни) и представители на 
турското население, състоящо се на свой ред от 
потомци на преселници по време на османското 
владичество, но и на интегрирани в турската общ-
ност местни мюсюлмани, вкл. потомци от смесе-
ни бракове между турци и българи (също турци и 
роми) мюсюлмани.

Основополагащ за статута на мюсюлман-ско-
то население в Гърция е Атинският договор, 
сключен в 1913 г. с Османската империя2.  С него 
е регулирано практикуването на исляма в страна-
та. Статутът на мюфтиите и техните подчинени е 
бил приравнен към този на гръцките обществе-
ни служители с всички произтичащи права и за-
дължения. Администрирането на вакъфите било 
предоставено на членовете на самата религиозна 
общност, на която се признавало правото да под-
държа молитвени домове и частни училища (мед-
ресета). Със закон № 2345 от 1920 г. прилагането 
на Атинския договор е инкорпорирано в гръцко-

Джамията Цистаракис в Атина.
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то законодателство, а с договора от Лозана (1923) 
са затвърдени и основните положения, отнасящи 
се до религиозната свобода, свободата на съвест-
та и вероизповеданието в Западна Тракия. На 23 
август 1923 г. в Лозана е било договорена и при-
нудителната размяна на население между Гърция 
и Турция, по силата на което малоазийски гърци 
били заселени на мястото на прогонени от селата 
си турци (а и българи) в континентална Гърция. 
От този обмен са били изключени „гръко-тракий-
ските“ мюсюлмани, както – разбираемо – и тези 
в по-късно присъединените острови (например в 
додеканезките о-ви Родос и Кос).

Официално в Гърция има към 170 000 мю-
сюлмани, представляващи до 3,5% от население-
то. По други данни заедно с имигрантите мюсюл-
мани те стигат 7-8%. Според трети неофициални 
източници, обаче, само в Атина живеели между 
200 до 300 хиляди мюсюлмани – значителна част 
от общо 1 милион души в страната, изповядващи 
исляма. Повечето са автохтонни жители, обита-
ващи Западна Тракия (по разни сведения – меж-
ду 120 000 до 145 000 души). Те, заедно с придо-
шлите в Гърция албанци мюсюлмани, потомците 
на приели Исляма местни гърци и с турците от 
додеканезките острови, са привърженици на тра-
диционните форми на исляма, така както той се 
е развил на територията на Османската империя. 
Почти всичките са сунити, само в някои селища 
на префектура Енос преобладават алевитите-бек-
таши. Наред с тях, обаче, в страната пребивават и 
араби, пакистанци и представители на други на-
ции от Близкия и Средния Изток, сред които – съ-
що последователи на салафитското течение в ис-
ляма. Ако през 1991 г. например пакистанската 
общност е наброявала едва 1 911 души, едно де-
сетилетие по-късно, в 2001 г., тя била нараснала 
на 9 945 души, за да достигне в 2006 г. 16 478 мю-
сюлмани. По официални данни на гръцкото ми-
нистерство на вътрешните работи, през 2007 г. в 
Гърция е имало 13 325 пакистански имигранти с 
валидни разрешения за пребиваване, като 26% са 
били на възраст между 21 и 30 години, а 47% – 
между 31 и 40 годишни. От тях преобладаващата 
част са били мъже. Сред хилядите социално оси-
гурени емигранти пакистанци през 2009 г. са би-
ли отбелязани едва 47 жени. След разклащане на 
устоите на близкоизточните общества в хода на 
„арабската пролет“ и с увеличаване на потока от 
имигранти към Европа, особено след избухване-

то през 2011 г. на сирийската „гражданска война“, 
количеството на чуждите мюсюлмани нараства 
неимоверно, а Додеканезите (особено о-в Кос в 
2015 г.) се превръщат в един вид депа за насочва-
не на „сирийски бежанци“ към по-богатата част 
на Европа.

* * *
Гърция изгражда националната си идентич-

ност в постоянна борба с „турското“ – още при 
своето откъсване от Османската империя и вой-
ните за нейното изтласкване от Европа, после – с 
участие в опитите на Антантата за разпокъсване 
на малоазийските турски земи, в противопоста-
вянето на кемалистката революция, в конфликта 
за Кипър, та чак до конфронтациите от най-ново 
време, към които можем да причислим и тълпите 
мюсюлмани, промъкнали се на гръцките остро-
ви на път за Европейския съюз. Тази идентич-
ност се базира на представата за споделено ми-
нало и историческа съдба (при което ислямът се 
отъждествява с „вековете на робство“, а Турция 
– с главната заплаха от изток), също – на приетия 
като официален новогръцки език и на доминира-
щата роля на Гръцката православна църква, раз-
полагаща с привилегирован статут и по-специал-
ни правомощия. Тя се проявява в политиката на 
гръцките правителства – било със започналото от 
1928 г. променяне на имената на населените мес-
та с оглед заличаването на следите от „турското 
наследство“, със занемаряване на нуждите на мю-
сюлманската общност, или с еволюцията в офи-
циалната представа за етническия характер на то-
ва конфесионално малцинство.

Първоначално неговите представители били 
определяни като „мюсюлмани“, а оттук – и „тур-
ци“, поради обичайното за Балканите и през пър-
вата половина на ХХ в. отъждествяване на „тур-
ската вяра“ с „турската народност“, идващо от 
характерното за Османската империя обхващане 
на населението в един вид „конфесионални на-
ции“ (миллети). Двете названия са се употребява-
ли паралелно като взаимно заменяеми в продъл-
жение на десетилетия, въпреки настояванията на 
турските републикански управници за дефинира-
не на мюсюлманите в Западна Тракия като „тур-
ци“. До края на Втората световна война обаче 
гръцките власти не са отдавали някакви по-осо-
бени предпочитания към което и да било от тях. 
Нещата се променят след гражданската война от 
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края на 1940-те години, когато държавата започва 
да насърчава турската идентичност в региона, за 
да се противопостави на идващата „от север“ от-
към България „комунистическа заплаха“. С това 
се задълбочава и пропастта между българските и 
гръцките помаци, като последните биват подло-
жени на целенасочено турцизиране. Особено след 
включването на Турция и Гърция в южния фланг 
на НАТО. В хода на сближаването между две-
те страни Гърция възприема по-гъвкава полити-
ка и през 1954 г. започва да налага обозначенията 
„турски“ и „турчин“ на мястото на „мюсюлман-
ски“ и „мюсюлманин“. В наредбата на областния 
управител на Тракия Г. Фесопулос до кметовете 
от префектурата Родопи изрично се изисквало от 
тях „от сега нататък и при всички случаи да бъдат 
използвани термините „турчин – турски“, вместо 
„мюсюлманин – мюсюлмански“.3  За стриктно 
спазване на правителствената разпоредба се съди 
и по друга негова заповед от 5 февруари 1955 г., 
засягаща непроменения надпис на едно мюсюл-
манско училище в с. Аратос по пътя между Ко-
мотини и Александруполис: „Тази, както и всяка 
друга подобна табела, които биха съществували в 
района на префектура Родопи, трябва да бъдат не-
забавно заменени“. 4 

С изостряне на турско-гръцките отношения 
около спора за Кипър и особено след  погромите 
в Истанбул от септември 1955 г., когато тълпи от 
екзалтирани турци опустошили гръцките магази-
ни, църкви и жилищата, прогонвайки десетки хи-
ляди гърци, последвани през 1964 г. от нова въл-
на емигранти, настъпили изменения и в гръцката 
малцинствена политика. Властите все по-често 
започнали да говорят за наличието на „мюсюл-
манско население“ в Западна Тракия, докато на-
края официално се преустановило споменаването 
на каквото и да е „турско малцинство“. Това про-
дължава до началото на 1990-те години, когато, с 
вдигане на „Желязната завеса“, възможността за 
ново сближаване на българоезичното мюсюлман-
ско население от двете страни на границата под-
тиква гръцките власти да вземат съответни мерки. 
При посещението в Западна Тракия на Констан-
тинос Мицотакис (14-15 май 1991) гръцкият ми-
нистър-председател оповестява нов модел. Той 
разглежда вече „мюсюлманското малцинство“ 
като съставено от три различни етнически гру-
пи – „турскородени“ (но не и „турци“), помаци и 

цигани. Тази диференциация цели пресичане на 
външните влияния върху мюсюлманите в реги-
она. В случая с помаците като „славофонни ели-
ни“ се предприема съставяне на речници (по-
машко-гръцки и гръцко-помашки), изготвяне на 
граматика на „помашкия език“ и редица други, 
подкрепяни от военните среди инициативи, които 
биват определени от гръцката общественост ка-
то висш патриотичен акт в посока на укрепване 
на националната сигурност. В същото време чрез 
специални хематологични изследвания се правят 
опити да се докаже, че гръцките помаци нямали 
нищо общо с българите и с турците, а са се явява-
ли по-скоро потомци на коренното тракийско на-
селение в региона, което – както следва да се оч-
аква – е било най-близко родствено на древните 
елини. С косвената помощ на някои американски 
спонсори тези идеи проникват и в България, ка-
то слагат начало на процеса по конструирането на 
отделен „помашки етнос“. 

Що се отнася до самите турци, те можели на 
индивидуално ниво да се определят като таки-
ва (подобно на гърци, роми, помаци), но среща-
ли трудности в поддържане на колективната си 
идентичност – за разлика от помаците и рома, на-
пример, които могли да образуват организации, 
чиито обозначения да съдържат собствените им 
етнически названия, турците били ограничавани 
в това отношение. Въпреки всичко, влиянието на 
Анкара върху гръцките мюсюлмани продължава 
и днес да бъде достатъчно интензивно и много от 
тези „последни османци на Балканите“ по тради-
ция се броят за „турци“.

* * *
Първоначално гръцкото законодателство 

предвиждало да има избор на главен мюфтия (baş 
müftü), който да представлява всички мюсюлма-
ни. Притесненията, че това би създало институ-
ция с представителни функции и реална власт, 
осуетява тази идея. Така духовното ръководство е 
оставено в ръцете на изборните мюфтии по мес-
та, като с времето то е било концентрирано в кон-
тинентална Гърция – в трите префектури на За-
падна Тракия (Родопи, Ксанти и Еврос). Тъкмо 
оттам минава през 1924 г. на път за египетското 
консулство в Атина последният османски шейх-
юл-ислям Мустафа Сабри Ефенди (1869-1954). 
Той е бил придружен от други религиозни дейци, 
част от групата на „Сто и петдесетте“ (150-likler) 
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– видни личности, опониращи на новата турска 
власт. Някои от тях се установили в Западна Тра-
кия и допринесли за запазване на османския стил 
на живот. Дейността им е била често толерирана 
от гръцките власти, тъй като тя е дистанцирала 
населението от влиянията на Република Турция. 
Кемалистките идеи на свой ред били пропаган-
дирани от турските емисари и от завърналите се 
от обучение в Турция млади местни мюсюлмани. 
Това довело до разцепление в общността и поя-
вата сред мюсюлманския елит на две противос-
тоящи групи – на модернисти (привърженици на 
новите реформи) и консерватори (поддръжници 
на традиционния начин на живот) – един процес, 
който през 1920-те и началото на 1930-те години 
се наблюдава и в съседна България. 

И след Първата световна война мюфтиите в 
Гърция продължавали да се избират от местно-
то население, виждащо в тях не само духовни 
водачи, но и защитници на неговите интереси. 
С времето тази последна функция се разшири-
ла до такава степен, че мюсюлманските религи-
озни дейци станали фактор за мобилизиране на 
населението в защита на малцинствените му пра-
ва. Това особено проличава от втората половина 
на 1980-те години, когато близо 10 000 мюсюлма-
ни се събрали на протест в Комотини (1988). Мо-
же само да се предполага дали и доколко подоб-
но „раздвижване“ не е било инспирирано също от 
Турция, защото то съвпада във времето с борба-
та срещу т.нар. Възродителен процес в съседна 
България. Новата ситуация подтикнала властите 
да въведат законови изменения – след смъртта на 
мюфтията на Комотини (Гюмюрджина) през 1985 
г. избор не се провел, а ведомство му започнало 
да се управлява от временни служители. Със за-
кон № 1920 от 1991 г. мюфтиите започнали да бъ-
дат назначавани от държавата за срок от 10 годи-
ни5.  Така мюфтия на Комотини в префектурата 
Родопи станал Мецо Хафъз Джемали, преназна-
чен през 2001 г. за още едно десетилетие.6  Кога-
то в 1990 г. умира мюфтията в Ксанти, на негово 
място е бил назначен синът му Мехмед Емин Ага, 
но след отказа му в знак на протест срещу назна-
чаването на мюфтията в областта Родопи, той бил 
заменен от Мехмед Синикоглу. По същия начин в 
префектура Еврос за мюфтия на гр. Дидимотико 
бил назначен Мехмед Сериф Дамадаоглу.7Смяна-
та на правилата предизвикала естествена съпро-

тива. Повечето мюсюлмански общности не при-
ели спуснатите им „отгоре“ мюфтии и на тяхно 
място избрали свои8.  Държавата на свой ред дала 
на съд избраниците заради „узурпиране на власт-
та“, а те се жалвали на Европейския съд по чо-
вешки права (през 1997 и 1999 г.), който поста-
новил, че Гърция нарушавала правото на свобода 

Мюсюлмански емигранти пред непризнатия офи-
циално молитвен дом Masjid As-Salam в Атина.

на мисълта, религията и съвестта. Така от начало-
то на 1990-те години насам в Гърция съществу-
ват по двама мюфтии в Комотини и Ксанти, а съ-
що един в Дидимотико. Нещо подобно по същото 
време се случва и в България, когато в резултат 
на политически противоборства в страната функ-
ционират по два православни синода и две главни 
мюфтийства. Това усложнява живота на религи-
озните общности и създава проблеми в ежеднев-
ното практикуване на вярата. 

Както навсякъде по света, особено там, къде-
то мюсюлманите са малцинство, благотво-рител-
ните фондации (вакъфи) играят съществена роля 
в организирането на религиозния им и общест-
вен живот. От вакъфските имоти се покривали 
разходите по издръжката на джамиите, гробища-
та и религиозните училища. Приходите от тях-
ната експлоатация и отдаването им под наем се 
използвали за нуждите на цялата общност, която 
избирала от своите среди членовете на органите 
на управление. С военния преврат от април 1967 
г. и с налагането на режима на хунтата всички из-
борни членове в управителните тела на вакъфите 
в Гърция са били заменени с назначени от властта 
представители, на места дори и немюсюлмани9.  
Овладяването на ръководството на вакъфските 
имоти довело до частичното им отнемане в полза 
на държавата, особено след като те са били обло-
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жени с допълнителни данъци, причинили посте-
пенното им западане. През първото десетилетие 
на ХХІ в. вакъфските задължения в Комотини на-
пример надхвърляли 770 хиляди евро. С времето 
част от по-ценните вакъфски имоти в Комотини и 
Ксанти отпаднали от контрола на управителните 
съвети, не без участието и на част от назначените 
в тях членове.

Образователното равнище на мюсюлман-ско-
то малцинство в Гърция не е особено високо. По 
данни на Организацията за икономическо сътруд-

обичайната практика, мюсюлманските деца да се 
обучават предимно в унаследените малцинствени 
училища, които – до голяма степен – били продъл-
жение на османската образователна система, ос-
нована на кварталните начални училища (махалле 
мектеби). В тях децата са били обучавани в исля-
ма и религиозните практики, като са получавали 
базови познания по османски език и математика в 
продължение на четири години. След завършване-
то на мектеб те можели да се постъпят в средно-
то училище (рюшдийе – прогимназия) или в учи-
лищата за подготовка на духовни кадри (медресе). 
Прогимназиите са имали двугодишен курс на обу-
чение, били са определяни като „училища за зря-
лост“ (от араб. rüšd „зрялост, пълнолетие“) и се 
издържали изцяло от държавата. В тях момчетата 
(първото рюшдийе за девойки било открито едва 
през 1858 г. в Истанбул) наред с религиозни пред-
мети изучавали естествознание, аритметика и ос-
нови на геометрията, география, история. Учеб-
ните помагала били безплатни. От края на ХІХ в. 
в областните центрове били разкрити по-висши 
учебни институции – един вид гимназии (ида-
дийе) за обучение на държавни служители. Тяхна-
та най-висша форма (султанийе) съответствала на 
тогавашните френски лицеи. Със завършването й 
приключвал курсът на средното образование, като 
дипломантите придобивали право да следват било 
в Истанбулския Dar-ul-Fünün („Дом на науките“, 
т.е. университета) или в другите специализирани 
висши училища.

През 1920-1923 г. на територията на присъе-
динената към Гърция Беломорска Тракия е имало 
изградена училищна мрежа, задоволяваща нуж-
дите на мюсюлманското население. В Комотини, 
например, съществували по едно рюшдийе и ида-
дийе, както и 6 медресета, в Ксанти – 1 рюшдийе и 
2 медресета, в Александруполис – 1 рюшдийе и 3 
медресета. В другите части на страната запазени-
те сгради от този сегмент на „османското наслед-
ство“ били одържавени и използвани за различни 
нужди. В Солун след 1912 г., например, триетаж-
ното идадийе е било превърнато във военна болни-
ца, но през 1927 г. постройката е предоставена на 
университета. В междувоенния период тя е била 
разширявана; през 1941-1944 г. отново е станала 
военна болница и после отново е била върната на 
университета. Сега този над 100-годишен памет-
ник (построен в 1887 г. по проект на сицилианския 

ничество и развитие, в началото на новото хиля-
долетие само 9% от гръцките мюсюлмани са били 
с висше образование, 34% са имали средно и 57% 
- основно образование. При не-мюсюлманите съ-
отношението било 14% (висше) на 33% (средно) 
и 54% (начално).10 Тази пропорция е резултат и от 

Някогашната османска гимназия (идадийе)  
на V. Poselli, приютила Философския факултет  

на университета в Солун.



21

архитект Vitaliano Poselli) е главната сграда на Фи-
лософския факултет на Солунския университет.

 След краха на Османската империя, през 
1925 г. в Западна Тракия се наброявали 16 религиоз-
ни училища (медресе) – 8 в Комотини (Gümülcine), 
3 в Ксанти (İskeçe) и по едно в селищата Ehinos 
(Şahin), Paxni (Paşevik), Dimario (Demercik), Oreo 
(Yassıören) и Sappes (Şapçı).11 Те са били достатъч-
ни за задоволяване на духовните нужди по подго-
товката на имами за цялата страна. По това време 
за мюсюлманите съществували общо 267 училища 
(с 6326 ученика през учебната 1925/26 г.), повече 
от 2/3 от които се намирали в префектурите Родо-
пи и Ксанти. Не навсякъде заварената образовател-
на система е функционирала изрядно, тъй като в 
по-малките села недостигали средствата за издър-
жане на мектебите. Това оказвало допълнително 
влияние за поддържането на едно по-ниско образо-
вателно равнище сред мюсюлманското население.

Борбата на традиционалисти и модернисти не 
подминала и учебното дело. Още преди провъзгла-
сяване на Републиката, от Турция бяга т. нар. „Гру-
па на 150-те“ – представители на османския елит, 
несъгласни с делото на Мустафа Кемал. От тях 30 
души, заедно с Мустафа Сабри – последният им-
перски шейх-юл-ислям, пристигнали в Западна Тра-
кия, другите се заселили в Македония. Те се проти-
вопоставяли на привържениците на реформите, на 
свой ред предвождани от Мехмед Хилми. И двете 
групи имали собствени печатни органи – вестни-
ците “Yeni Ziya” и “Yarın”.  Както и в България по 
онова време, гръцките власти толерирали консер-
вативното крило, но през 1928 г. те отстъпили пред 
искането за въвеждане в училище на новата лати-
низирана турска азбука. За пръв път това се случи-
ло в Ксанти, а по-късно и в Комотини, където акти-
вен проводник на кемалистките идеи бил турският 
консул. Вече през 1930-те години правителството на 
Елефтерос Венизелос отстъпило пред натиска на 
Анкара, подтиквайки част от 30-те емигранти тра-
диционалисти да напуснат Западна Тракия. Това 
разкрило възможности за по-ефикасното налагане 
на турска идентичност сред мюсюлманите. Особе-
но, след като със съдействието на турското Минис-
терство по религиозните дела (Dinayyet) започнало 
организирането на летни курсове за гръцки имами 
и обучението на гръцки юноши в турските религи-
озни гимназии (“imam” hatip mektepleri). С времето 
като единствен „жив спомен“ за някогашната тради-

ция останал вестник „Sebat“, който продължил да 
бъде издаван на османски и арабица до началото на 
1970-те години.

Съгласно чл. 41 от Лозанския договор Гър-
ция е била задължена да осигурява финансова под-
крепа за училищата и религиозните институции 
на мюсюлманите. Още през 1924 г. било решено 
учителите, преподаващи предмети на турски език, 
да бъдат избирани от самото население, а тези на 
гръцки – да се назначават от държавата. През 1928 
г. са били открити и частни малцинствени учили-
ща с 5-годишен срок на обучение, където се е пре-
подавало по новата турска азбука – за разлика от 
обичайните мектеби и медресета, в които обуче-
нието се водело предимно на османотурски език и 
писмо. Администрирането на началните училища 
е било в ръцете на училищни настоятелства или на 
вакъфските комитети, които определяли и учебна-
та програма. Те подсигурявали също заплащането 
на учителите, а в по-малките населени места това 
правели самите родители. Назначените от властта 
гръцки учители на свой ред са били заплащани от 
държавата. 

Изучаването на националния език в учили-
щата е било необходимост. Но поради малкия 
брой часове по гръцки и характера на учебните 
помагала, пълни с гръцки имена и православни 
идеи, много от представителите на малцинството 
трудно го овладявали. Затова през 1920-те години 
всички учебници, дори тези по предметите, изу-
чавани на гръцки, били внасяни от Турция. Дори 
историята и географията се изучавали на турски. 
Разбира се, учебниците трябвало предварително 
да бъдат одобрени от Министерството на образо-
ванието в Гърция, като при нужда цензорът прос-
то е откъсвал цели страници. Имало е идея учеб-
ните помагала да бъдат отпечатвани в Атина, но 
тя се е  осъществила едва през 1960-те години. 

 Въпреки, че гръцката държава формално 
подкрепя малцинственото образование, като ос-
тавя населението самò да определя учебната про-
грама и да си избира учителите, броят на мюсюл-
манските училища на практика намалял. От 16-те 
медресета в Западна Тракия до 1939 г. оцелели 
едва 4 (всички – в Комотини), а през 1950-те го-
дини остават само 2 (едното – в Комотини и едно 
друго – в община Echinos, Ксанти). През втората 
половина на 1960-те години правителството осъ-
ществило важни промени. Сега вече изучаването 
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на гръцкия език станало задължително, от 1967 г. 
и турските учители били задължени да го владе-
ят, увеличил се броят на учителите гърци в мал-
цинствените училища, засилил се и контролът 
върху учебниците, внасяни от Турция. В началото 
на 1970-те години се слага край на училищното 
обучение на турски – то било заменено с препо-
даване на гръцки език. Това засяга също курсо-
вете, свързани с исляма и неговото практикуване. 
Държавната власт постепенно увеличава контро-
ла си над училищата, в резултат на което медре-
сетата спират да функционират като религиозни 
институции. Заедно със затварянето на повечето 
джамии (през 2009 г. в Западна Тракия останали 
само около 300 месчети; в тях се провеждали и 
коранически курсове), мюсюлманското населе-
ние губи част от своите религиозни и образова-
телни институции, включително техните имоти. 
И въпреки, че с отслабване на натиска през 1990-
те години, когато гръцките мюсюлмани можели 
вече да следват както в Турция, така също в Си-
рия, Египет и Саудитска Арабия (тенденция, поч-
ти изчезнала след 2010 г.), неграмотността сред 
тях продължава да бъде висока.

* * *
Подобно на България, и в Гърция мюсюлма-

ните през отделни периоди от най-новата им ис-
тория са били подлагани на целенасочен натиск. 
Макар съюзница на Турция по време на Студе-
ната война, Гърция не занемарява национални-
те си интереси, определящи и отношението към 
малцинството. Или обясняващи дългогодишните 
ограничения, с които то се е сблъсквало. Дискри-
минацията е имала и икономически измерения – 
на мюсюлманите не се позволявало, например, 
да купуват трактори, те са били ограничавани 
в собствеността, получавали са откази за стро-
еж или дори ремонт на съществуващите сгради. 
В 1938 г. законодателят постановява те да искат 
позволение от съответния митрополит за израж-
дането на месчет, като разрешението е трябвало 
да бъде одобрено също от министъра на образо-
ванието и религиозните дела. Това водело до за-
бавяне на строителните разрешения, понякога до-
ри с десетилетия.12 От средата на 1990-те години 
нещата започнали да се подобряват; след 2006 г. 
разрешения се дават вече само от Министерство-
то на образованието и религиозните дела. Дълги 
години религиозният живот на малцинството бил 

съсредоточен в трите префектури на Западна Тра-
кия, извън които е нямало например обособени 
мюсюлмански гробища. Естествено, вярващите 
от островна Гърция могли да ползват и местни-
те общински гробища, но за да спазят ислямски-
те норми и получат необходимите им докумен-
ти те трябвало да се обръщат към мюфтийските 
институции на континента. Същото се отнасяло 
и до обучението им в общинските училища, тъй 
като специалните задължения към мюсюлмани-
те съгласно Лозанския договор са се прилагали 
предимно към жителите от Беломорска (Западна) 
Тракия. 

С времето са били предприети мерки за подо-
бряване на образованието и общото положение на 
гръцките мюсюлмани – чрез въвеждането на отдел-
ни икономически поощрения, на квоти за прием в 
училищата и университетите, както и на улеснения 
за обучаващите се в публичните гръцки училища. 
През 2004 г. е бил регистриран и един мюсюлман-
ски депутат в гръцкия парламент – Илхан Ахмед. 
Това, макар и като слабо отражение, напомня на 
опитите на друга балканска национална държава, 
България, за интегриране на нейното мюсюлман-
ско малцинство. Трудностите в живота, обаче, под-
тикват много турци, помаци и роми мюсюлмани да 
търсят препитание в големия град и в частност – в 
Атина. Мигриралите през 1970-те и 1980-те годи-
ни в гръцката столица мюсюлмани, особено напус-
налите Тракия поради липса на работа, се заселва-
ли предимно в центъра на Атина – в районите на 
Gazi (известен  днес с многобройните си гей-барове 
и ресторанти) и Plateia Vathis (площад Ватис, близо 
до главната ЖП-гара). Миграционното движение е 
поощрено от наченатата през 1980-години  полити-
ка на стимулиране на тракийските мюсюлмани да 
търсят реализация и в публичния сектор. Попадна-
ли в нова градска среда далеч от родните си мес-
та, те трябвало да намерят начини да се интегрират. 
Особено, след като били загубили достъпа до тради-
ционните си мюсюлмански институции (молитвени 
домове, малцинствени училища и пр.), най-малкото 
заради липсата им извън региона на Тракия.   

Повече от век в гръцката столица е нямало 
джамия, която да посреща нуждите на нараства-
щия брой мюсюлмани. Старите култови сгради са 
били разрушени или използвани не по предназна-
чение. Изградената през ХVІІ в. в центъра на гра-
да джамия „Фатихийе“ (на мястото на по-ранна 
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постройка на обърнатата в мюсюлмански храм по 
време на завоеванието християнска базилика от 
VІІІ-ІХ в.) е служела до началото на ХХ в. като ка-
зарма, после като военен затвор и пекарня, преди 
да се превърне в склад за археологически наход-
ки, а след 2010 г. – и в място за културни прояви. 
Друг един османски месчет от 1759 г., джамия-
та Цистараки в централна Атина, функционирал 
дълго като филиал на Музея за гръцко народно из-
куство. Мюсюлманите от столицата провеждали 
ежедневните си молитви в частни домове и гара-
жи, или в непризнатия от властите нелегален мо-
литвен дом „Ас Салам“.13  След продължителни 
настоявания, през 2000 г. правителството най-по-
сле дало разрешение за построяването на джамия, 
но поради съпротива на църквата, според която 
хората не били готови да „приемат минаре в сре-
дището на една православна страна“, се решило 
сградата да бъде издигната на 11 км от центъра в 
източното предградие Paiania.  Местните жители 
начело с кмета обаче възразили, че това ще е ед-
на от първите постройки, видими от летището, с 
което би се нарушил „гръцкият характер на реги-
она“. На свой ред мюсюлманите също не намира-
ли за удобно да пътуват над един час за петъчните 
молитви. Това забавило изпълнението и джамия 
така и не била построена, въпреки подсигуреното 
финансиране от Саудитска Арабия и последвали-
те одобрения от страна на гръцкия парламент през 
2006 г. и 2010 г. Вече в края на 2013 г. начинание-
то стартирало с избора на изпълнител и бюджет 
от 964 000 евро. За целта бил отпуснат терен на 
военноморските сили в района на Елеонас, къде-
то някогашна флотска работилница щяла да бъде 
преустроена в джамия. Въпреки многото проте-
сти от страна на църквата и призива на митро-
полита на Пирея епископ Серафим да се отмени 
строежа, дошлото на власт през 2015 г. правител-
ство на Сириза, начело с А. Ципрас, решава да до-
върши проекта. От лятото на същата година райо-
нът край бъдещата джамия e превърнат в приемен 
лагер (своеобразен „болничен център“ с капаци-
тет между 500 до 850 души) за бежанците, про-
никнали в Гърция от източния средиземноморски 
бряг.14 А онези от тях, които решават да останат 
и придобият право на това, избират да се заселят 
в същите райони на по-големите градове, където 
вече има компактни маси мюсюлманско населе-
ние. Обикновено в районите около централните 

гари. Така с годините в Атина, например, са се ус-
тановили между 130 до 200 хиляди мюсюлмани. 
По други сведения, в четири-милионния град ве-
че живеят 500 хиляди мюсюлмани и те използват 
десетки нелегални молитвени помещения, дори 
градски площади за извършването на намаз.15 В 
последно време властите са разрешили функцио-
нирането на три от джамиите в столицата – едната 
за обслужване на имигранти от Бангладеш, друга-
та – за граждани на Пакистан, а третата – за мест-
ните мюсюлмани.16 В крайна сметка, новата джа-
мия на Атина най-после бива завършена през юни 
2019 г. Тя е разположена в района Вотаникос и е 
без минаре, за да удовлетвори негативно настро-
еното обществено мнение, като се предвижда мо-
литвите в нея да бъдат на арабски език, но пропо-

Поглед отвътре на Masjid As-Salam.
ведите – само на гръцки или (по изключение) и на 
английски.17 

* * *  
Нарастващият прилив на мюсюлмани от Сред-

ния Изток и арабския свят превърна Гърция през 
последните десетина години в една от главните 
транзитни зони на ислямската нелегална миграция 
към Европа. Разположена в непосредствена близост 
до мюсюлманския цивилизационен кръг, тя се оказ-
ва на пътя на излъчваните от него културни и сто-
пански влияния. Днес множество банкови инсти-
туции, компании за туризъм и недвижими имоти в 
страната се намират под контрола на ислямски фон-
дове – ирански, саудитско-арабски, египетски и др. 
В Атина, например, e седалището на иранската бан-
ка Saderat, за която се подозира да поддържа кон-
такти с „Хизбулла“. По  някои сведения, Иран по-
кривал 25% от ежегодните петролни нужди и 15% 
от нуждите от газ на Гърция. Предполага се също, 
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че групи на „Хизбулла“ имали бази за логистич-
на подкрепа в Атина – чрез събирането на сред-
ства от контрабандата на тютюн.18 Още през 2009 
г. Държавният департамент на Съединените ща-
ти отбелязва в един доклад за тероризма, че Гър-
ция все повече се превръща във вход за нелегални 
емигранти от Изтока, сред които биха могли да се 
промъкнат и терористи. Изтъква се, че през 2008 
и 2009 г. броят на нелегално проникналите в стра-
ната бил нараснал „драматично“ с над 100 хиляди 
души, половината от които произлизащи от Север-
на Африка, Средния Изток и Южна Азия.19 Бли-
зо пет години по-късно, в 2015 г., това количество 
почти достига милион.

И ако през 1990-те години сред имигранти-
те са преобладавали онези от Пакистан, което ги 

битите, нито последователите на ордена накш-
бандия имат някакво сериозно влияние в Гърция. 
Техните представители не успяват да изградят 
по-стабилна мрежа. Съвременният ислям в стра-
ната е по-скоро с традиционно ориентиран „тур-
ски национален облик“ и това – заедно с мерките 
по опазване на националната сигурност – е доста 
важна, емоционално обагрена духовна преграда 
пред проникването на така актуалната днес сала-
фитска интерпретация на „правата вяра“. 

 Проблемът за Гърция е в навлезлите в 
страната мюсюлмански имигранти – те са носите-
ли на отношения, които, на гръцка почва, привна-
сят методи на традиционната организирана прес-
тъпност. Станалото в Солун на 30 юли 2019 г. е 
класически пример за практиките на сицилиан-
ската мафия в Ню Йорк от началото на ХХ в., или 
на българските криминални групировки от края 
на същото столетие. И в двата случая предлага-
ната закрила срещу възнаграждение (т.нар. „так-
са спокойствие“) е отработен с времето метод за 
обогатяване на „охранителите“ за сметка на по-
търпевшите. Засега все още става въпрос за орга-
низирани пакистански младежи, а не за коренни 
жители на страната, но на практика националният 
произход е без значение за предприемчивостта на 
онези, които се осмеляват да пристъпят граници-
те на закона.20  
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