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Малко хора знаят, че на територията на Мала Азия - стара българска земя, завладяна

днес от турците - са съществували в средновековието най-малко три Български държави. Дълг
В не малко източници се споменават средновековните държави Версак, Сувар, Булгар, Анкара,

Граници на Българската
като
държава
български.
в Мала Азия със столица Ерменак при владетеля Яхша ІІ

От арменски източници (Мовсес Хоренаци, Ашхарацуйц) е известно, че първите древнобългарск

Откъс от "История на Караман" Караманското шахнаме (царственик)
"Тюркските и огузките и монголските бейове с 60000 бойци дойдоха в Тарсус тежко разбиха Вар
забележете, че за българи в Тарс говорят и други автори например арабските хронисти - Ибн и

есир том 2 стр 12 има следния пасаж:

"Една част от българите на Волга се качиха на корабите на тарсуците и дойдоха в района на Та
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в Булгар Даг има и славяно езични дунавски българи заселили се в Мала Азия още по византийс

В "Краткото житие на Климент Охридски" - авторът на житието, Охридският архиепископ Димит

1. Велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи*, които народът об

като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всички съседни обл
2. Преподобният мъж водел произхода си оттам."

*Византийските автори често наричат българите „мизи", а България - „Мизия". Това народностно

Интересни сведения за българите в Мала Азия и Булгардаг; извадка от публикацията на д-р Лил

Доц. д-р Лилия Райчева
публикация http://nauka.bg/foru...opic=...0рдаг):

"...........Присъствието на български племена в северна Сирия, южното Причерноморие около Тра

“Българите в Мала Азия от древността до наши дни” София 1998 г. в което издание тя прави зад
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Огромният брой писмени източници, които намира и цитира авторката, позволява да се обгледа

потомци Яхши Хан Огулар.

Намерените източни показват два пътя за движение и заселване на българите в Мала Азия: сев

Прокопий (византийски автор) описва кимерийците като прадеди на българите. Ирано-хазарско

се представят. Проф. Тоган, 1970 г., стр. 34.

Ибн ал Калби пише, че хазари и барсулци (берсилите) които са едно българско племе (семе) са с

Огузкият Дастан “Огузнане” също съобщава за племето Улу-булугур, което в началото е живяло

Мовсес Хоренатци съобщава за български племена, които слизат на юг до езерото Ван. Те извъ

Към XI в. все още се откриват следи от тези преселени българи в района на Карс в областите Ва

От следващите столетия има исторически отбелязани преселвания на българи в района на Траб
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заселване на българи през различни столетия и по двата пътя северозападен и североизточен.

Според Скилица Кедрин “Кратка История” (стр. 651) през 30-те години от царуването на Юстини
Теофан също описва това преселение след победата на гепида Мундо. През следващи военни

сражения са описани не едно преселения тук.
Известни са не едно насилствени преселения на българи в този район при войните, които води б

Днес в България живеят хиляди потомци на малоазианските българи, които са напуснали земит

БЪЛГАРИТЕ В МАЛА АЗИЯ

Днес наши историци ни убеждават, че прадедите ни са отишли там късно - едва преди 3-4 века и
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емигрантска - напротив - от нея прозира ясното съзнание за собствена земя и за роден край - та

Българи живеят на компактни маси в продължение на векове в сърцето на Османската империя
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При появяването на турците, в Мала Азия там вече е съществувала една голяма държава - Кара
За държава в Мала Азия с името Булгар се споменава още в летописна бележка на Санджар, а

В летописа на Абу Мансур ал Хазини се споменават "славянските страни Сувар, Булгар и Анкара

В караманските хроники - Караманското шахнаме (царственик) се говори за две български държ

Българската планина Торос. Древната история на Караманските владетели е само едно от свид

За караманите и за техните съюзници от българското царство в Анадола, основано близо до пл

Последната Българска Държава в Мала Азия, която е имала за владетел Българската кралица

Селим I
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Турците израстнали като империя в постоянни борби с караманците и техните съюзници - малоа

Когато караманците идват в Южен Анадол около 1217 г. влизат във войни с България от Тороск

Принудително разселение на българско население
Българиски преселници на няколко вълни в продължение на 5 века (от VII до XII век) са

принудително изселвани от византийските императори и администрация в Анатолия по религиоз

По оценка броят на днешните потомци на това население в Анадола възлиза на няколко милион

Новите им поселения са съсредоточени в южната част на Централен Анадол около планината Б

Териториалният ареал на разселение на тези български изгнаници се простира от планината Бу

БЪЛГАРСКИТЕ ЦАРСТВА В МАЛА АЗИЯ

От XII до XVI в., според "История на Караманската династия" ("Таварих-е ал-е Караман"), тукашн
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Известни имена на българските владетели са: Асен Асеноглу, Яхша хан I и ІІ, царица Катерина. Т

Българите участват в похода на Селим I в Египет. Княжеството района на Булгардаг, с легендар

В ожесточените сражения с войските на султан Селим I голям брой от войниците и населението

В последното сражение загива и самата царица Катерина. Останалите живи българи за да се сп
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Български князе управляват населената с българи в средновековието област при планината Бу
И от тези българи не са останали следи.

Bulgar Dagh - Днес преименувана от турските власти в Болкар Дагла

---------------------СПРАВКА:
http://bg.wikipedia.org/wiki
СЕЛДЖУЦИТЕ
Селджуците са династия на тюрките огузи, управлявали териториите на Централна Азия,
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Велики Селджук 1092 Близкия изток и Мала Азия, между средата на 9 век и края на 13 век.

Идват в Анадола от Централна Азия в края на 10 век, сеейки ужас и разруха във византийските
По произход са клон на тюркското племе огуз, населяващ северните брегове на Аралско море.
Още от самото основаване на своята империя селджуците силно се иранизират, приемат фарси
Отслабените селджукски държави са завладени от османските турци през 15 век.
-------------------------------Справка:
ОСМАНСКИТЕ ТУРЦИ

Въпросът за произхода на турците от много време е спорен и дискусионен между учените. През
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Картината Башибозук на
Централна
Франсис Азия,
Дейвис
а са
Милет
наследници
-Американският
предимнохудожник,
на турцизирано
журналист
местно
и писате
насел
"Групата TURANID има много силно представителство сред унгарците - 25%, по-голямо дори от
ТУРЦИТЕ НЕ СА ТЮРКИ
- особеност е, че и етническа група "тюрки" не съществува. "Тюрки" не е

"Тюрките" са спекулация подобна на "славяните". И за тях в генетичните изследвания е изобрет

Най-сериозните изследователи по темата Арнолд Тойнби и Стивън Рънсиман виждат техните ко
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Турската нация е създадена през 20 в. от Младотурската партия на Кемал Ататюрк. Ататюрк - "

Всъщност "турски етнос" няма. Понятието "турци" става събирателно за различните народности

Наистина е ирония, че идеята за Пантюркска империя никога не e произхождала от османските

Карта на бежанските вълни
Британското
от Тракия,
външно
Македония,
министерство
Западните
- и продължава
Покрайнини,
даМоравия,
е английски
Добруджа
агент п

"Пантюркизъм" започват да налагат още селджушките турци при смесването им със заваренит

Това е най-старата история, тоест, коренът на пантюркизма, който през следващите векове се н

Ататюрк наследява в Анатолия един "врящ котел от народности". По официални статистики на
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Данните на генетиката показват, че по-голямата част от това население /някъде около

бежанските вълни от Тракия,
60-70%/ Македония,
НЕ е е от т.нар.
Западните
тюркски
Покрайнини,
произход. Моравия,
Антропологическите
Добруджа, замерва
издаден

Етнографските изследвания също показват, че „съвременните турци” са нееднородна смес от н

Тогава какъв е произходът на огромната част от населението на Турция? Чии потомци са ту
Щом няма ясни данни населението на Анатолия да се е променило коренно - оказва се, че то е

Тезата за тюркския квас сред по-многобройно друго население много повече приляга за Турция,
КЪДЕ ИЗЧЕЗВАТ ВИЗАНТИЙЦИТЕ И ОТКЪДЕ СЕ ВЗИМАТ ТУРЦИТЕ?

Простият отговор би трябвало да е: никъде и отникъде. Османската държава наследява Ромей

Има ли ясни данни народите на Византия да са изчезнали през Средновековието? Всъщност не

Те са народите, които населяват Анатолия от античността - отпреди нахлуването на гърците - и

В Западна и Централна Анатолия това са народите, които в миналото са наричани хети, пеласг

От същото население през 20 в. Младотурската партия създава "турски народ". От 1920 г. до д

Мала Азия е населявана или завладявана от колхи, хати, лувийци, хети, фриги, кимерийци, лид
До края на Османската империя в началото на 20 век, Мала Азия остава мултиетническа.

Османлиите са смес от множество народи сред които българи, караманци, лази, гърци, ар
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КАК СЕМЕЙСТВАТА СЕЛДЖУК И ОСМАН УСПЯВАТ ДА ПРЕВЗЕМАТ ВИЗАНТИЯ?

Според Д-р Асен Чилингиров: "Разделението на църквата е утвърдено (от православната парти
И за да е съвсем ясно:

"След продължителни гонения над обявените за "еретически" църкви в Мала Азия, голяма част

Цялата статия:

http://bgistoria.jimdo.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE
%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%
B5/

-------------------Справака:
ПАЛЕОЛОЗИТЕ
Палеолозите са византийска династия, управлявала Византия от 1261 до 1453 година.
-----------------------------Справка:
ОСМАНЛИИ
Понятието османлии произлиза от първия им султан Осман I (управлявал 1299-1326), основател
Отоман означава европейската дума "атаман" - предводител (казашкото отаман в украински и
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Fatih Sultan Mehmet 1453
оттам - атаман в руски и български).

Същото е със Селджуките, на които официалната история се осланя, за да даде пример за аз

След разпадането на Османската империя, Кемал Ататюрк променя самоназванието и ги обявяв

... През 12 век едно туркменско племе на име „Кайи“ под ръководството на Ертогрул се преместв
Ертугрул успява да се докаже като добър войн пред селджукския султан Кай Кубадх I, и той му

Отражение върху формирането на техния етногенезис оказва приетия „Кръвен данък“ през 136
---------------------СПРАВКА:
Турски учени: Османците не са били жестоки
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=624422
------------------------------Справака:
Кой довежда османските турци в Европа?

Йоан Кантакузин VI (1347 - 1354) привлича като съюзници османските турци в борбите си за над
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Йоан VІ Кантакузин председателства
Дългата гражданска
църковния
война
събор
изтощила
от 1351г.
силите на Източно римската импери

Йоан Кантакузин, от друга страна, прибягва до съюз с малоазийски наемници от османски и сел

В 1344 г. независимият български владетел на Родопите и Беломорска Тракия - севастократор М

Успява да осъществи това като през нощта изпраща кораби, които запалват закотвените плават

Момчил е сред първите местни управители, които осъзнават надвисналата османска опасност. Т
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при това положение деспотът продължава борбата си в източната част на Родопите.

През май 1345 г. турците, водени от емира на Айдън Умур бег, се прехвърлят от Мала Азия на Б

Скоро след това , на 7 юли 1345 г., обединените турско-византийски войски на Умур бег и Канта
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Справка:
ВИДЕО:
www.vbox7.com/play:c3ead57577
-------------------------------------

Справка:
Османски турски език- Характерно е, че неговата лексика се е състояла от около 70% арабски

ИЗКУСТВЕНОТО СЪЗДАВАНЕ НА ТУРСКИЯ ЕЗИК

Днешният книжовен турски език е създаден при управлението на Ататюрк през 20 в. Той въвеж

"Османският език - официалнен в империята - е с лексика от около 70% арабски и персийски зае

Ататюрк учредява Турската езикова фондация, която имала за задача да замени арабските и п

Днес казваме, че езиците на някои от бившите съветски републики приличат на турския, а всъ

Днес някои турски историци се връщат към корените си. Те казват, че турците са наследници н

"Не е ли този премълчаван факт доказателство, че терминът "траки" (както и неговият произво

-------------------------------

Справка:
Името на турците се появява
т.е. с началото
в българската
на Възраждането
книжнина условно
едва през
определяно
втората половина
със съставянето
на XVIII нв
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Константин Фотинов - османските
първи български
мюсюлмани
учителсав алегорично
Мала Азия ичада
основоположник
на библейската
на Агар,
българската
робиня н
ж

До кърджалийското време, спрямо мюсюлманите в Османската империя са се използвали епите

В Европа Името "турци" навлиза векове, след като е създадена Османската държава. През 16 в

През разцвета на Османската империя - 16-17 век - и до началото на 19 век, името "турчин" било
--------------------------------МНЕНИЕ ОТ ФОРУМА:
ТУРЦИЯ ТРЯБВАДА НИ ВЪРНЕ ЦЯЛА ИЗТОЧНА ТРАКИЯ ДО БОСФОРА И ДА СЕ ОТТЕГЛИ В
-----------------------------------КАРАМАНСКО ЦАРСТВО
Карамания е историческа област в анадолското плато в Южна Турция на територията на която
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караманите основават в средновековието Караманския бейлик.

Наименованието си Караманският бейлик носи от името на основателя Караман бей. Караманогу
Караманско царство 1250 – 1487

След разпадането на Селджукската държава върху бившите й територии се появяват много цар

Караманското царство е най-мощното и най-дълго просъществувало от тях. За разлика от други

Караманското царство е тясно свързано с българските земи, защото именно населението на тов
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Баязид I Йълдъръм - Мълнията
върнат някои части и ги удрят в гръб.
През 1391 българите при Булгардаг разгромяват Баязид.

Караманите са използвали Персийски език (Фарси, Farsca ), арабската писменост се въвежда ка
------------------------------------------------------

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЦИ И КНИГИ
1. "Българи арменци и караманци в средновековна Мала Азия", "Българите в Мала Азия от
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древността до наши дни" на Катерина Венедикова

Сензационни факти, основаващи се на преведената от авторката "История на Караман", които ф

Книгата на Катерина Венедикова съдържа факти и цитати и от "История на Караман", турски а

Цитат от Катерина Венедикова
"В най стария парижки препис на разказа на Мелик Денишменд от 1577 година се говори за ПОХ
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НА ПЛАНИНАТА БУЛГАР (ВИЖ MELIKOFF 1960,l,379;ll,196)
Споменаването на българската граница показва че през 1098 година около Булгар Даг в Тороск

"Съдбата и действията на българите били преплетени със съдбата и действията на караманцит

1. Българщината в Мала Азия - книга за българите в Анадола, писана от Петър Коледаров (1940

3. Необикновената история на малоазийските българи - откъси от едноименната книга на Димит

изселници нямат никакви права върху тези имоти. Това статукво ярко контрастира със запазени
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-------------------------СПРАВКА:
БОЛКАР ДАГ - БЪЛГАРСКАТА ПЛАНИНА

Българската планина (на турски: Bulgar Dagh) е планински хребет в Мала Азия, част от веригата

Най-високият връх на планината Медеджик (на турски: Medetsiz) се издига на 3524 м надморска

височина, а самия хребет има тектоничен произход.

Болкар даг (Bulgar Dagh) - преименувана от турските власти по времето на Ататюрк, който прави

Vipera bulgardaghica (de•en•fr) е отровна усойница чийто ендемичен вид обитава тази планинска в

Планината е гранична с проход по главния път между анатолийското плато и средиземноморски

24 / 82

ydara.com

След края на Румелийския султанат, е интегрална част от Караманския бейлик, като през 1398 г

Какво е НИГДЕ?
Значение на думата нигде.
Нигде (на турски Nigde, на турски се произнася Нииде
нареч. Диал., обикн. нар.-поет.
1. Никъде,нигде,
МУЗЕЯТ В НИГДЕ

Музеят в Нигде има забележителени експонати - 17 мумии намерени в църквата Canl? в областт
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Мумията в музеят на гр.
наНигде
русокоса монахиня
, мумифицирано по непозната до сега технология, р

"В X веке султан Алаеддин основал цитадель, которая сегодня и является главным историческим

Напротив, у самого подножия крепостного холма, возвышается мечеть Сенгур-Бей (XIV в.), котор

Вокруг города

В 6 км к востоку от города расположен монастырь и церковь Эски-Гюмюслер (открыты ежеднев
----------------------------------------------

I

.

"Българщината в Мала Азия" - книга за българите в Мала Азия
Петър Коледаров, 1940 г.
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”П.Коледаров привежда и известията на Хиндалов за българите от Булгардаг след битката при
Интерес будят извлеченията му из "Бележки по учителстването ми в Мала Азия" на Н.Орешков.

Преданието за "Маненската крепост" на "Мано, български войвода на преселените много отдавн

Крепост с такова име се намира в околностите на Ерменак в Южен Анадол. В нея често се подсл

Но и недалеч от езерото Маняс в Северозападна Мала Азия около 1872 г. стърчели все още раз
Моменти от книгата:

Българската столица в Мала Азия
Според Караманския царственик крепостта Ерменак (днешния турски град Ерменек - в областта
Турско-българските войни

Ето как българската столица в Мала Азия била временно превзета от турците през 13 век, спор
Арменците, караманците и турците постоянно се оплаквали на селджукския (турския) султан Ая
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поход срещу българите.

"С помощта на всички огузки, тюркменски и кюрдски бейове и главно благодарение на хитростта

(Всички имена и титли са дадени в караманския царственик според караманските писатели и тур

Войните с българите продължили няколко години. Накрая българския владетел Яхша хан загин
Българите бият кръстоносците
През 1243 г. вече като турски васал Айдън бей се бил с 4000 души българска войска срещу

френските кръстоносци "с железни гащи". В голямо сражение при Гюргес те били поразявани о

Българските князе продължават да водят своя политика в Мала Азия. Те се месят в междуособ
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През 1343 г. заедно с караманския владетел Алаедин Карамански, 10 000 българи се били срещ

Разширение на българската държава до Средиземно море. Войни между българите и карам

През 1354 г. потомъкът на Айдън - Яхша ІІ решил да отхвърли зависимостта си от Алаедин Кара

Алаедин Карамански се опитал да привлече на своя страна и Асен - вероятно (но недоказано) по
Последният търновски Асеновец - Иван Асен ІІІ - имал сложна съдба. Първо избягал с

държавното съкровище от България при татарите през 1270 г. После татарския хан Ногай се оп

Родственикът на Асен - Асеноглу (вероятно негов син) през това време заедно с варсаци се отпр

Варсаците (берсилците) са съюзници на малоазийските българи. Те са народност от български
"Племето Березити, населяващо района около Охрид и Битоля е известно още и като варсаци ил

Ханът изявил желание да стане "султан" и с развято знаме начело на 20 хиляди войници се отпр

При Ларенда, където воювал с караманите, пристигнал срещу него и Алаедин Карамански. Яхша

"Алахан манастир" в Ерменак
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По-късно начело на 20 хилядна войска шах Яхша превзел град Никде (Нийде) и Акъ Сарай. Там

"Алахан манастир" в Ерменак
обаче бил обсаден от Алаедин. Той успял да внесе разцепление сред бъл

Алаедин победил, но оттам нататък караманците и българите трябвало да се защитават от турц

Войни с турците. Българите разбиват Баязид

След битката на Косово поле (1380 г.), султан Баязид (бъдещия поробител на Търновска Българ

Баязид презема Търново и води още две войни с караманците и малоазианските българи, които
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ERMENEK

все се подновяват, тъй като не успява да ги подчини.

Тамерлан и българите
През 1402 г. монголския хан Тамерлан напада Баязид и му нанася пълно поражение. Накрая
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Тамерлан

поробителят на България на свой ред е пленен от Тамерлан. Малоазианс
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Кралица Катерина

Царственика съобщава за още една българска държавица - в непристъпната планина Еренкело

Турския проф. Асъм бей (изследовател на караманския царственик) разказва: "Понеже била

Пещерите в планина Листра,
умна, тя
където
станала
се много
криели
богата.
войниците
Тя нена
ходила
кралица
на плячка,
Катерина
а войската си изпо

По нейно време, изтощени от вековните войни с турците, караманците се били оттеглили при бъ
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През това време султан Селим водел войни в Египет, но понеже тила му бил постоянно смущава
Но по-късно султан Селим обградил Алтън сарай, бомбардирал го и го разрушил. Катерина се

Планината Еренлер, където
отдръпнала
били владенията
в планинатанаи българската
поставила в пещерите
кралица Катерина
в прохода войници, коит
-------------

Фани Попова Мутафова описва съдбата на последната българска царица в Мала Азия - Катери

Българска кралица, управлявала българската държава в района на планината Булгар Даг /Бъл

Крепостна стена в Ерменак
водела кръвопролитни войни с селджуките за отстояване на българските

Нито един академичен учен в България не е и чувал за българска държава в Мала Азия, камо л

Фактът, че не познаваме историята на българите в днешните земи на Турция дължим на османл
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Руини от Ерменак

българската земя Мала Азия, но и унищожили дори всички писмени сведе

Проф. Н. Асъм бей

"В приложението към царственика, имало сведения за една друга българска държава в Мала А

Там в края на XV и н ачалото на XVI в. царувала една кралица на име Катерина, която "понеже, -

една хубава местност тя имала чифлик и дворец, който наричали Алтън сарай, т.е. "златен", защ
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население до Кония и Бей Шахир останало под властта на кралица Кат ерина. Поради това, че, д

Съдбата на кралица Катерина остава неизвестна за нас.

---------------------------------------СПРАВКА:
ФАМИЛНО ДЪРВО НА ЦАРИЦА КАТЕРИНА:

БЪЛГАРКИТЕ са яма зонките това е доказано
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http://www.gtrees.net/individual.php?pid=I6500&ged=tree1

Предполагаема смърт на царица Катерина - 1414
- баща - Асен Везир, син на Авраам (роден 1330год. в Константинопол, Византия - починал 1360

Коня

г. (Age 30)

Присъствието на този Асен и още един друг Асеноглу по-сетне ни наумява за някаква вероятна,
пак, но за да се изгубят безвъзвратно.
- майка - Айдъноглу … Айдъноглу

- брат - Авраам Асеноглу Авраам Асеноглу ( роден 1360 год. - Булгардаг, Мала Азия - 1402 год. (A
Асеноглу (сп. 1380) е син на Асен (сп.1360) - везир на Яхша II хан (сп. 1354), синът на Айдън

Konya, Turkey

бей (сп. 1243) и внук на Яхша I хан. В това време Асеноглу (вероятно синъ

- брат - Павел Асен Павел Асен (1380год. - починал October 20, 1442 (Age 62) - Месемврия, Бълга
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Павел Асен, управител на Константинопол (1437-1438). PAULOS Asanes. Ambassador to Sultan Mu

Коня, Турция

Асен Везир син на Авраам (роден 1305 - Константинопол, Византия баща на царица Катерина
баща
Авраам Асен Палеолог Авраам Асен Палеолог
Birth 1305 26 - Константинопол, Византия
майка
Marriage: yes
брат - Александър Асен Александър Асен
Death 1395 брат - Димитър Асен Димитър Асен
Death 1349 сестра - Мария Асенина Мария Асенина

Коня, Турция
Death 1397 - Константинопол, Византия
sister - Теодора Асенина Теодора Асенина
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Death 1398
---------------------------------------

Планината Еренлер
Според надписа на гроба на Кемал паша, тези битки се водили около 1413-14 г.

картина на БУЛАТ ГИЛЬВАНОВ - АЛТЫНЧЕЧ
Каква е била по-нататъшната съдба на българите от двете български държави не е известно.
По-късно малоазианските българи разказват предание за някаква Маненска крепост на "Мано,
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Град Ерменак е бивша християни,
столица на говорят
българската
турски,
държава
а пишатв на
Мала
гръцки.
Азия.Има много покараманчени

Останали са "много старини" от крепостта Ерменак, но до тях не можело да се иде, а развалини

Българите и от двете държави са християни.

През цялото Средновековие и до 20 в. в Мала Азия се заселват българи - заточени там от визан

Училища и ученици в българските
български земи.
села в Мала Азия - турски текст от Парис Тугладжъ
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През 7 век император Юстиниан заселил 30 хиляди пленени българи от Македония в Киликия за

През 50-те години на 9 век Кирил и Методий отиват в манастира Полихрон в малоазийската план

През 14 век, при византийски междуособици, турците опустошават Тракия и изселват голяма час
Хиляди българчета взети за еничари още от 15 в. били изпращани срещу Тамерлан и по

фронтовете в Мала Азия, Сирия и Египет. След това тези "войнигани" минавали в обоза и става

Връзките с България

били постоянни - в Мала Азия непрекъснато обикаляли български търговски кервани на камили

41 / 82

ydara.com

Най-късните български поселници в Мала Азия са бежанците. Високата порта, подобно на Виза

Еничарин
Занимавали се със земеделие, пчеларство, бубарство, скотовъдство. Коледаров пише, че те са
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били заможни и беден човек между тях рядко имало - всеки род притежавал средно по 100 дека

Имали буден български дух. През 1873 г. жителите на българското село Мандър пребили с коло

Почти навсякъде имало черкви, в които се пеело и на български (освен на гръцки). Делегация о

Нашите предци живели в Мала Азия сравнително свободно и охолно до Освобождението. Тогав

/Забележка: Възрастен българин от най-голямото българско село Коджа Бунар (дядо Илко от с

Положението се променило около Балканските войни, когато правителството започнало да засе
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Събиране на кръвен данък,
страна.османска
Развръзката
миниатюра
е следната - най-сетне преди една сватба в селото д

Те наистина се появили и когато тръгнали да пресичат, българите започнали да ги убиват един

Изселването

(Забележка: Едни от най-ярките разкази, които по-възрастни малоазианци помнят от бащите си
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По-будни българи от малоазийските родове по-отрано пътували за България и издирвали турск

Турска карта на районите
оставало
на българските
за цял живот.)
села

В Мала Азия остават много българи, които изгубват самосъзнанието си. В градовете Бандърма,

Малоазийски българи са и част от "гръцките бежанци от Мала Азия", за които гръцките вестниц

Багдадските българи
Западни учени пишат, че българите имат вродена склонност да колонизират. Така една част от
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Парс Тугладжъ за българските
занимаватсела
с обработване
в Мала Азия
на-горите,
турски текст
селата им са чисти, без инородци и ин

За българска държавност в Мала Азия чак до 16 век в района на планината Булгар Даг узнавам
----------------------------------------

II

.

Из "Българите в Мала Азия от древността до наши дни"
Катерина Венедикова
Караманското княжество е най-силният и сериозен съперник на османците в Анадола. През XIII
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съществуванието си около началото на XVI в.

"Историята на Караман" ("Караман Тарихи") или "Историята на Караманската династия" е летопи

"Историята на Караман" е разказ и за компактно българско население, живяло на и около Булга

То участвало в походи, войни, сражения, обсади и завладявания на градове и крепости предимн

Тези българи имали своя 10-хилядна войска, свои бейове и владетели-ханове, дори кралица. Им

Професорът по история на турския език и по история на Турция в Истамбулския университет Не
...за първата едногодишна война на българите, предвождани от Яхши хан и сина му Айдън, в
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Картата на Сотериадис,
близост
върху до
която
крепоста
е отбелязано
Маре (вер.
селодн.
Коджа
Магара)
бунар
в Българската планина със с

Един клон от българското племе от времето на селджуците и караманците, след монголците (сл

Когато караманците, застрашени от османците, се оттеглили в Българската планина (вер. след 1
Българите на Катерина и тя самата били разгромени от войската на Селим, преди похода му до

Северозападен Анадол,
Египет
в който
и Арабия
са били(1516
българските
г.)
села до 1914 г. - Карта от Васил Кънчов, 1
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Особено ценни са бележките на Неджип Асъм за езика, религията и произхода на тези българи
Езикът на тези българи е славянски, а тяхната религия - християнска. Това показва, че те са от

Изворите и изследванията сочат български преселения там поне от VIII в., ако не и от по-рано. В

Преданието за "Маненската крепост" на "Мано, български войвода на преселените много отдавн
Географското понятие Булгар Дагъ, Българска планина, се споменава в "Данишменднаме" във

Къздеревент върху картата
връзкана
със
Гийом
събитията
Льожанот 1098 г. сл.Хр. и че по същото време е съществув

Ибрахим Татарлъ, позовавайки се на стиховете на Дж. Руми, отбелязва, че българите през тази

Татарлъ правилно регистрира, че според "Историята на Караман" от началото на XIII до началот

Къздеревент, Турция масив; че и до днес са запазени руините на голям средновековен град по
В Малоазииската българска държава били включени християнски славянизирани българи от
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Мизия (Мала Азия)

Балканския полуостров, тюркоезични българи, къпчаци, кумани и др.

Татарлъ изказва предположението, че е възможно една част от българите около Булгардаг да

Според Ходжа Деххани, когато предците на караманците идват в Мала Азия от Ширван и усядат

отношения и извършват съвместни военни действия непрекъснато от XIII докъм първата четвър
Някои автори са обърнали внимание в изследванията си на Българската планина, която често е

Татарлъ счита, че в средновековната тюркска литература названието Булгардаг има по-широко
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Някои учени са обръщали внимание в изследванията си и на Българския рудник (Bulgar madeni),

Турският учен проф. д-р Зеки Веледи Тоган споменава за придвижвания от Северен Кавказ към

"Когато скитите идват към Източна Европа, те подгонват киммерийците, kоито живеят в Севере

киммерийци като прадеди на по-сетнешните българи. Подобно на това и иранско-хазарското пре

M.И. Артаманов отбелязва: "От древноизточните извори е известно, че кимерийците са се появи

Неведнъж потомци на българските владетели са играли важна роля в Анадола. За 1045 г. арме

И извори за XII в. регистрират славянско и българско присъствие в Мала Азия. В летописа на Аб
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В османските регистри Анкара е посочена като едно от местата, в което летуват и зимуват бълг

За устойчивостта на народностния ни дух, за способността му въпреки неблагоприятните истори
Откъси от книгата на Димитър Шишманов, в която авторът твърди, че при принудителното

изселване на българи от Мала Азия през 1914 г., в Анадола са били изоставени български имот
----------------------------------

III.
"Необикновената история на малоазийските българи"
Димитър Шишманов
"Ние сме българе, ние сме българе"
Български войници на Чаталджа през Балканската война 1912-1913 г. били изненадани от този
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българи от Анадола (Мала Азия), избягали от турската армия. С риск за живота си те дезертира
Къз-дервент - най-известното на европейците българско село в Мала Азия

Първите сведения за това голямо и будно, чисто българско село в Мала Азия, са от трима европ

------------------------

СПРАВКА:
В 19 век Къздервент е село в Бурсенски санджак на Османската империя, първото село на мало
----------------------------

През 1807 г. италианският пътешественик д-р Салватори на път за Цариград попаднал в Къ
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Салватори пише: "Един ден преди да стигнем Никея, пренощувахме в едно село, наречено

Къз-дервент, населено само с българи. Ще има около два века, откакто седем челяди българи, п

Днес се наброяват до 150 семейства, които живеят помалко притеснени, отколкото дето и да

Къздеревент, Турция било другаде, произвеждат много лен, коприна и овощия. При пукването н
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Френския пътешественик и дипломат в Персия Ж. М. Танкоан около същото време минал п

"Бяхме приятно изненадани като открихме в това село жени, които се движеха с открито лице и

жителите от бреговете на Дунава и чухме славянски език в местност, в която бихме го сметнали

Тяхното прилежание и това на потомците им скоро довело до разцвет тази малка република, вси

Жителите на това село са християни, източно-православни. При нашето идване те не проявиха н

Един малък български свят в Мала Азия

Етнографът Васил Кънчов в края на XIX в. посетил град Гьонен и с. Киллик. От тамошните бълг
Къздервент - 400 къщи, Коджа бунар - 350 къщи, Сьоют - 60 къщи, Кубаш - 100 къщи,

55 / 82

ydara.com

Бор, Нигде, Турция Тъойбелен - 50 къщи, Йеникьой (Ново село) - 150 къщи, Мандър - 150 къщ
посочен броят на къщите - Чалтик, Трама и Мата. В списъка фигурира и град Гьонен - 50 къщи.

По-подробни са сведенията за българските села към 1897 г. в също така многократно цитирани
Коджа бунар - 245 къщи с 1485 жители, Сьоют - 65 къщи с 440 жители. Ново село (наричано

още Йеникъой и Къзълджилар) - 65 къщи с 425 жители, Киллик - 35 къщи с 212 жители, Тьойбе

Или всичко в тези български села в околиите Боля и Бандьрма е имало 865 къщи с 5323 жители
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Bitola-Bulgarians-19-Century

Изоставените в Мала Азия български имоти и Ангорският договор

Заставени да напуснат родните си места, малоазийските българи не са могли да вземат друго с

В Сборника на Главната дирекция за бежанците от 1932 г. се съдържат твърде непълни сведе
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Данните сочат: 1527 къщи, дюкяни -109, стопански сгради -1070, мелници -106, ниви - 249130 де

Богатите семейства притежавали по 500-800 и повече декара земя, средните по 100-120-150 дек
Непосредствено след преврата в България на 9 юни 1923 г. правителството на Ал. Цанков

предприело постъпки за нормализиране на отношенията с Турция, като се сключи договор за пр

Кемалистите добре разбирали, че правителството на Цанков е много притеснено, както от вътре

- Първото условие било освен договора да бъде подписан Протокол, като неразделна част от не
- Второто условие: да се признаят и гарантират еднакви права на "мюсюлманското малцинство"
- Третото условие било двете страни да се споразумеят за размяна на неравните по количество
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надвишавали десеторно турските в България.

Турската страна преследвала една голяма национална цел със сключването на Договора и на пр

Това е един от най-несправедливите договори в новата българска история, които българско пра

Подписването на Ангорския договор предизвиква бурни протести в България. В София е свикан
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Ангорският договор

Десети извънреден тракийски събор, в който участват представители-де

На 26 май 1926 г. съборът приема единодушно Меморандум до Народното събрание и до всички

"Би могло да се говори за взаимност само ако Турция позволи на тракийските българи да се вър

Пожертвуването на българската национална кауза и идеал за Тракия е друг момент в договора,

В заключение на Меморандума се заявява: "Десетият извънреден събор на тракийските изгнани
От името на малоазийските българи са поставили подписите си делегати. В изказванията си те

Поради масовите протести в цялата страна правителството внася в Народното събрание за рати
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Шивачи от с. Райково, гурбетчии
министър-председател
по Беломорието
е Андрей
и Египет,
Ляпчев.
1890 г.
На 27 май 1926 г. правителството налага ратифицирането на договора с мнозинство само от 14

В статия във в. "Тракия" от 4 октомври 1929 г., озаглавена "На вниманието на бежанците от Мал

Български бежанци отвОдринска
селата сиТракия
в Маланастанени
Азия и да ввлязат
кошара
във
в Източна
владение
Тракия.
на имотите си, да ги пр

на имотите ви и дума да не става."

Любопитно ще е за читателя да узнае какво е било отношението към Договора за приятелство м
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Според Герджиков българското правителство се е отнесло "престъпно безотговорно" като е

Според Герджиков българското
изпратило правителство
в Анкара за преговорите
се е отнесло
делегация,
"престъпно
в която
безотговорно"
не е имало нито ед

Турци изселници от България могат, когато пожелаят, да идват в България, да се установяват н

------------------------------СПРАВКА:
"Разорението на тракийските
- потресаваща
българи"
книга за геноцида и гаврата с българите от Одринско и Стр
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http://rustam.blog.bg/history/2011/03/10/pozorno.702950

Оттам е тази снимка, лично направена от професора, на останките на две пеленачета посечени

-------------------------------
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Български градове и области в Мала Азия
- Град Нигде

е бил български град (или българите са го владеели в съюз с караманцит

{AG}MILENA/ICTORIA/Nigde{/AG}

- Konya

- Град Коня е завладян от сборна войска на българи и караманци през 12

Konya, Turkey
Trabzon (Trapeza, Trapezos) - малоазийски град, в околностите на който е съществувала
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Трабзон

(съществува ?) българска църква. Това сведение говори за наличието на

В документа "Данишменднаме", цитиран от Венедикова, Осман Туран пише, че в първите османс
Beyshehir

- в околностите на град Бейшехир, (разположен на около 80 км западно от

Bozkyr

- според сведения от книгата на Катерина Венедикова, в околностите на т

Nemrut Dag

разположение на Бозкър ?).

Nemrut Dagh

- Според турския професор д-р Зеки Веледи Тоган (цитиран от Катерина
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Bylgar madeni

- оловно-сребърен рудник, който се намира на северните склонове на Бъ

до Първата световна война. Още в средните векове Ибн Фазл аллах говори за сребърен рудник
---------------------------------------

IV.
„Има ли турци в България (за еничарите и днешните им наследници)“ на Христо Красин
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Христо Красин
Откъс от книгата
След хануването на Кормисош и разгрома му от Византия през 8-и век, стотици хиляди българск
Част от племената на Батбаян прехвърлят каменистите хребети на Кавказ и се заселват в плани
Според Шахнамето на караманите, на което се позовава професор Неджиб Асъм бей,

Анталия и Ерметак - включително и крепостта Ерменак, били български
През 1224 година българският хан Айдън (в превод от старобългарски името Айдън означава

„дошъл от луната“ или „луноподобен“) като васал на караманския султан Алеадин взел участие с
През 1237 година няколко хиляди българи участвували в междуособната война между Нуредин
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Първият наследник на българския хан Айдън събрал 20 000 юнаци и въстанал срещу карамана

Завладява и Гюлнари, както и поселищата около Кара даг и Аляие. На негово име започват да

се секат и монети. Султан Алеадин, след като се завръща от поход в Халеп, обсажда български

Както стана дума, чак до 16-и век съществува българска държава в планината Еренкел. През 1

През 14-и век започва експанзията на Омур на Балканския полуостров

Но зад гърба си той вече има една голяма държава, представляваща амалгама от взаимнопрето
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огромни маси се насочват назапад от Босфора, където обаче още през 7-и век Аспаруховите бъ

В годините, когато Осман I формира и разширява държавата си, в Анадола съществуват етноси
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Турски етнос няма и в днешна република Турция!

Но да видим какво означава „тур“, „туран“, „турк“, „турки“ и какъв е всъщност произходът на това
Турски изследователи на османската история години наред се учудвали на невъзможността да

еничарин

изучавайки най-древните езици в Азия в говора на есеите, староеврейска
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Защо се появява това прозвище и се прилепва на селджуците и караманите? В своите завоевате

Така постепенно с времето и годините околните народи, араби, перси, кюрди започват да нарич

карамански и селджукски гадове. Наименованието „турк“, „туран“, „туркан“, „турчан“, „турчин“ зап

С имперското разрастване на османската държава и покоряването на арабски, персийски,

Баязид I

византийски и български територии на Балканите, понятието турчин став
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Мохамеданите по българските земи са наследници на местните българи християни!“… „Османск

Това са цитати от статия на Митхад паша, велик везир на Османската империя, публикувана във

---------------------------------

v.

Книгата "Българите в Ориенат XIX - XX ВЕК" на

Георги Зеленгора
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http://europomak.com/?p=1957

---------------------------------------СПРАВАКА:
"ИСТОРИЯТА НА КАРАМАН"

В „Историята на Караман“ са посочени повече от 150 сведения, в които се говори не само за Бъл
На много места в „Историята на Караман“ се разказва за героизма и мъжеството на българите,
Летописът разказва как българите, заедно с караманския владетел, Караман Оглу Мехмед бей

В „Историята на Караман“ се отбелязва, че през 1516 г. 10-хилядна българска конница, предвож

През различни периоди от време, както се описва в „Историята на Караман“, българските войски

Обосновани са научни изследвания с многобройните данни за съществуването на българската д
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VI.

Книгата "Българската дъга на исляма" на Георги Кулов

http://www.haskovo.net/news

Книгата на Георги Кулов
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Българи в Анадола!
http://dariknews.bg
"Историята на Караман" ("Караман Тарихи") е летопис за караманците и за династията Караман

завоеванията си не в Мала Азия, а на Балканския полуостров. През XIII и XIV век то е по-силно о

Същевременно "Историята на Караман" е разказ за компактно българско население, живяло на

Тези българи имали своя 10- хилядна войска, свои владетели, дори кралица. Имали и своя терит

В този обем той ни предоставя повече от 150 сведения, в които пряко се споменава булгар та'иф

Авторите на "Историята на Караман" са трима. Летописът бил започнат в стихове на персийски
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булгарский царь мог выставить
форма в 50-тысячное
двустишия севойско
описва живота на източните владетели и историят

Поетът Яриджани продължил на персийски език историята в стихове, като изложил събитията

Професорът по история на турския език и по история на Турция в Истанбулския университет Не
В тази публикация Асъм изнася от ръкопис на разширения вариант на летописа някой данни за

Графики на българскибългарите
войници отза
миниатюрите
XIII век; за първата
в Манасиевата
едногодишна
хроника
война на българите, пред

Неджиб Асъм дава разчетен текст на арабица на приложението, добавено според него отпосле

Когато караманците, застрашени от османците, се оттеглили в Българската планина (вероятно с
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Част от въоражението похода
на български
му до Египет
рицар и
задължителна
Арабия (1516година).
е маската
Неджиб
която еАсъм
символ
въвзавтората
принадл
по

Той подчертава нещо много важно, че езикът на тези българи е славянски, а тяхната религия - х

Според Ходжа Деххани, когато предците на караманците идват в Мала Азия от Ширван и усядат

Войници от Българскабългари
армия раздават
влизат вхляб
съюзни,
на турски
а може
пленници
би и във васални отношения и извършва

Защо в българските учебници няма и думичка за тези български царства?
Фактът, че не познаваме историята на българите в днешните земи на Турция дължим както на
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османлии и гърци, унищожили не само българското население до крак в изконно българската зе
-------------------------------------------Интересна статия за Аралско море
Зловещият остров насред уморащото море
http://indreal.blog.bg/history/2007/03/07/zloveshtiiat-ostrov-nasred-umorashtoto-more.49552
-------------------------------

---------------------

Справка:
доц. Лилия Райчева - журналист
Родена на 23 март 1950 г. в гр. Чирпан.
Доц. д-р Лилия Райчева е български журналист и университетски преподавател. Член на Съвет
Завършила Журналистика в СУ "Св. Кл. Охридски". Защитила докторска дисертация в МГУ "М. В

От 1978 г. е преподавател във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ "Св. Кл
От 1981 г. е автор и режисьор на тв състезанието "Минута е много". Издала книгата "25 години
Член на: СБЖ, IAMCR (Международна асоциация за изследвания в областта на масовата комуни
Автор на книги, публикации и проекти по проблемите на телевизията.
Носител на български и международни отличия.
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-------------------------Петър Коледаров
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Петър Стоянов Коледаров
български историк
Роден: 4 август 1922
Починал: 13 март 1992
София
Петър Стоянов Коледаров е български историк.

Завършва право в Юридическия факултет (1948) и история (1964) в СУ. Доктор на историческит

Ползвана литература:

Книгата "Необикновената история на малоазийските българи" Димитър Шишманов
www.macedonia.kroraina.com/giliev/dsh/dsh_predg_1.htm
Книгата "Българите в Кавказ и Армения" на Петър Gолийски
www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=411&WorkID=14569&Level=2

Книгата "Българщината в мала Азия" на петър Коледаров
www.ziezi.net/anadol/petyr/koledarov1.htm
Книгата "Българите в Мала Азия от древността до наши дни" на Катерина Венедикова
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Анастасиос Гуридис, Koй довежда османските турци в Европа?

2014-09-17 07:17:12

Българите в Мала Азия
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