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Увод

Национална държава, създадена върху развалините на ос-
манската империя в кризисна ситуация от Мустафа Кемал ата-
тюрк, турция дълго време се бори сама с проблемите си, изоли-
рана от света. решително отваряне на страната започва след 2002 
г. под ръководството на президента реджеп тайип Ердоган, който 
я прави едновременно по-уверена в себе си и по-достъпна. Евро-
па, за която тя е важен партньор, постепенно се запознава с раз-
личните ѝ аспекти. турция става много популярна сред народи-
те от Близкия изток и се превръща в техен модел на подражание.

Днес турция е многообещаваща страна с нарастваща мощ, 
която е интересна и привлича: по-богата, по-активна от култур-
на и политическа гледна точка, амбициозна. тя се промени мно-
го през последните петнайсет години. турският модел обаче е 
заквасен с парадокси и изключителният динамизъм на фактор 
с международно значение, търсещ все още ориентири, поставя 
резултатите под въпрос. Мятането от адаптация към затваряне 
обуславя сложна еволюция и това е отразено в отговорите на 
предлаганите сто въпроса.

Възстановяване на миналото
съвременна турция е млада, но е родена от империя, съ-
ществувала шест века. обявената през 1923 г. република в нача-
лото решително обръща гръб на османското наследство. Днес 
преминава през криза на идентичността, която разкрива цялата 
сложност на социална, етническа и общностна тъкан, резултат 
от изключително дълга история, по-стара от империята. ана-



12 | Дороте Шмид ▶ Турция в 100 въпроса

толия (Мала азия) не е била девствена територия по времето, 
когато османците налагат там своето управление – била е насе-
лена с развити общества от епохата на неолита, място на разцвет 
на могъщи царства, особено гръцки, преди усядането на тюрк-
ските племена, – и идеята за някакво културно единство е късна 
фикция, наложена от кемалисткия национализъм. поредицата 
политически трусове е оставила дълбоки следи в подсъзнанието 
на турците. официалната история съзнателно изтрива определе-
ни травматизиращи епизоди, като военни поражения и кланета. 
сега обаче турците се обръщат към миналото в търсене на забра-
вените корени. Гражданското общество започна да преосмисля 
проблема за арменския геноцид. в търсене на нова национална 
легенда тайип Ердоган избра възстановяването на османското 
имперско минало, чиито архитектурни и политически следи се 
откриват на всяка крачка и паметта за което е може би по-добре 
запазена от западните османисти, отколкото от самите турци. 
Днес пред турците стоят две задачи: 1) да възстановят историята 
си и 2) да я осмислят, но в рамки, приемливи за съюзниците им.

Революцията на ПСР:  
от отваряне към свиване

през 2001 г. реджеп тайип Ердоган, възпитан в рамките на 
ислямо-националистическата турска идеология, основава нова 
политическа партия – партия на справедливостта и развитие-
то (псP) (адален ве Калкинма партиси – АКР). тя печели аб-
солютно мнозинство в Националното събрание през 2002 г. и 
всички избори от тогава до днес – и осъществява своего рода 
мирна революция. За малко повече от десетилетие тайип Ердо-
ган успява да убеди западните си партньори, че една ислямистка 
партия1 може да бъде демократична, като използва наличните 

  1  парламентарната асамблея на съвета на Европа в нейната резолюция 
1743 (2010) припомня, че от гледна точка на ислямизма ислямът не е 
само религия, но и социален, правен и политически кодекс за поведе-
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за целта институции. той освобождава потенциала на ефикасен 
капитализъм и поставя началото на непознат дотогава иконо-
мически растеж. успява дори да привлече голяма част от кюрд-
ската общност към своя социален модел – своеобразна смес от 
религиозни ценности и апетит за потребление. Ердоган, който 
разтърси пластовете на остарелия просветителски кемализъм, 
всъщност споделя с ататюрк – обожавания основател на репу-
бликата – свещената цел да отвори турция към „модерността“. 
Но с пср, партията на „черна турция“, на дребната анадолска 
буржоазия, а не с „белите турци“2 на светския Запад, които са в 
авангарда на реформата.

опитът за преврат през юли 2016 г., поредният от дългата 
поредица заговори на армията от 60-те години на миналия век 
насам, се провали. той остави повече от триста убити по улици-
те на истанбул и анкара и разкри крайното политическо напре-
жение, натрупано в последните няколко години между различ-
ните части на турското общество. Натискът на властта се уве-
личава, тя навлиза в нова репресивна фаза. турският президент 
не понася критика и разделя, за да продължи да владее. смъртно 
се скарва с последователите на имама проповедник Гюлен, негов 
съюзник от ранните години на политическата му кариера; сбли-
жава се с националистическата десница; връща състоянието на 
квазигражданска война в източните кюрдски провинции; има 
ескалация на тероризма – кюрдски, ислямистки и на радикал-
ната левица, консенсусът около пср се разпада; политическите 
демони на екстремизма отново излизат на бял свят и насилието 
се връща във всекидневието на турците.

ние. ислямизмът може да бъде насилствен или – и това е основният му 
курс – мирен, но и в двата случая той не приема разделението между 
религията и държавата, което е фундаментален принцип на функцио-
ниране на плуралистичните демократични общества. (всички бележ-
ки под линия са на преводачите.)

  2  За „черните“ и „белите“ турци вж. въпрос 53.


