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Въведение

Книгата „Република Турция между Изтока и Запада“ по същество пред-
ставлява анализ на едно общество, раздирано от социални, етнически, 

религиозни, политически, географски и цивилизационни противоречия. 
Предизвикателството в този социален разрез е, че във фокуса на изследва-
нето попада страна, която все още се движи по своя модернизационен път, 
т.е. процесите, които текат в нея, са динамични, не са установени в своята 
цялост и имат усложняващото свойство за всеки анализатор да се променят 
пред очите му.

Още в епохата на Танзимата ранните модернизатори в Османска-
та империя предприемат открит курс към модернизация и скъсяване на 
дистанцията с европейските Велики сили в опит да избегнат корозивните 
процеси, разграждащи структурата на империята. С полагането на осно-
вите на републиката кемалисткият елит продължава тази линия. Поетапно 
след края на Втората световна война Турция се присъединява към Север-
ноатлантическия договор (НАТО), Организацията на обединените нации 
(ООН), Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (по-къс-
но ОССЕ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), ста-
ва асоцииран член в Европейските икономически общности (ЕИО) и като 
естествена закономерност подава молба за членство в Европейския съюз 
(ЕС).

От своя страна политиката на разширяване на ЕС повдига бариерите 
между големи и малки страни, между източни и западни демокрации (при 
цялата условност на този термин), но основният въпрос – дали ще се вдиг-
не и цивилизационната бариера, дали ще бъде позволено перспективата за 
членство на една мюсюлманска Турция в ЕС да бъде доведена докрай – с те-
чение на времето стана все по-обтекаем и загуби своя смисъл. Дали поради 
опасността членството ѝ в съюза да се превърне в своеобразен „сблъсък на 
цивилизациите“ (Хънтингтън, 2009) или това е само удобен претекст за от-
хвърлянето на суверенната политика на Турция в желанието ѝ да отстоява 
своя независима геополитическа субектност, или поради обстоятелството, 
че предприетият курс към модернизация във вътрешнополитически аспект 
все още не е доведен до финален етап и това е един от пунктовете, по които 
се различават Турция и ЕС, остава да бъде изяснено по-долу. Седемнайсет 
години след поставеното начало на преговорния процес е все по-очевидно, 
че дебатът относно „за“ и „против“ нейното присъединяване не е от акаде-
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мичен (Маркова, 2011), а от политически характер. Причините за достига-
нето до „задънената улица“ са комплексни – не се свеждат само до няколко 
отделни събития, а са продукт на дълготрайни процеси, протичащи както в 
Турция, така и в ЕС.

Първоначалната идея на изследването беше да се представи процесът 
по присъединяването на Турция в ЕС като дилема и за двете преговарящи 
страни. Промяната се наложи, тъй като колкото повече се задълбочи ра-
ботата ми в тази посока, толкова повече изкристализира убеждението, че 
дилемата не се състои в това дали Турция да бъде приета в съюза или не, 
не се състои и в покриването на формалните изисквания по преговорните 
глави или хармонизирането на правната ѝ уредба в съответствие с европей-
ското законодателство. Две са основните причини, които ме подтикнаха да 
преосмисля идейната концепция. На първо място това е резкият завой на 
управляващия елит в посока към перманентна конфронтация със Запада. 
Втората причина е особеното състояние, в което се намира самият ЕС. Вза-
имното им преплитане ускорява в още по-голяма степен трансформации-
те, през които преминават и Турция, и ЕС. Някои от тези трансформации 
всъщност допълнително ме провокираха да се откажа от първоначалния ми 
план. На първо място това е неуспешният опит за преврат в Турция през 
2016 г. и всички произтичащи от това последствия. На второ място – задъл-
бочилият се проблем с мигрантската вълна от Близкия изток към Европа 
и ключовата роля на Турция в него. И третото важно събитие – положи-
телният резултат от референдума във Великобритания, с което се постави 
началото на Брекзит, а оттам и необходимостта от цялостната преконфи-
гурация и предефиниране на европейския проект. Всички изброени съби-
тия носят след себе си каскада от последствия, чийто внимателен анализ ме 
подтикна да преформулирам своята работа и да концентрирам вниманието 
си по-скоро върху самия модернизационен път на Турция с произтичащите 
от това социални катаклизми за турското общество, отколкото да продължа 
единствено с механичното отчитане на пукнатините по оста ЕС–Турция с 
оглед правно-техническата процедура по преговорния процес. Не че те не 
са от значение за новата ситуация и за новата фаза в отношенията помежду 
им, точно обратното, но те ще бъдат използвани, за да бъде обяснен турско-
европейският възел от противоречия.

Въпреки че доскоро съществуваше все пак минимален шанс за геополи-
тическо уреждане на въпроса в тази връзка, то към днешна дата и подобен 
сценарий не е на дневен ред. Основният проблем произтича от обстоятел-
ството, че от „полупериферна страна“ (Wallerstein, 1976: 465) управлява-
щият турски елит предприе радикален курс към обособяването на Турция в 
„регионален център със собствена периферия“ (Христов, 2014). Накратко, 



  В
ъв

ед
ен

ие

| 11 

съвременна Турция прави опит да се еманципира от западните си геопо-
литически зависимости в търсене на свой собствен, алтернативен път. От-
говори на въпросите дали има основания за подобни допускания, на каква 
база се развива този процес и как и защо се стигна дотук, ще бъдат предло-
жени по-нататък в изследването.

Книгата, която читателят държи в ръцете си, има три основни целеви 
групи. По мои наблюдения образът на Турция в масовото възприятие на 
българите има две доминиращи лица. На първо място са негативните исто-
рически конотации и митологеми, наложени от педагогическата машина в 
опит да изгради българската национална идентичност непосредствено след 
Освобождението. На второ място това е образът на Турция, настанил се у 
нас в последните две десетилетия, като достъпна дестинация за качествена 
почивка по нейните морски курорти и евтин пазар за разнообразни стоки. 
Т.е. първата ми цел е да премина отвъд тези общи възприятия, като покажа 
на широката публика и други, скрити лица на съвременна Турция.

Вторият адресат, който смятам за естествен бенефициент на книгата, 
е научната общност. Желанието ми е да провокирам интерес към турските 
изследвания, тъй като смея да твърдя, че въпреки близостта на Турция до 
България на пръстите на едната ръка се броят учените у нас, които имат 
траен и задълбочен интерес за процесите, които текат при нашия непосред-
ствен съсед. Представеният по-долу анализ е своеобразна покана към съ-
временните историци, социолози, антрополози, политолози, културолози 
и други социални изследователи, с които да възвърнем традициите у нас, 
оставени ни в наследство от силната българска школа по османистика.

На трето място, но не и по степен на важност, надеждата ми е книга-
та да достигне до онази част от българския политически елит, натоварена 
с отговорността по взимането на стратегически за външната ни политика 
и националната сигурност решения. През XXI в. Турция се превърна във 
военна, икономическа и политическа сила с амбиции, които надхвърлят не-
посредствения ѝ регион. Тя се стреми да бъде един от центровете в офор-
мящия се в последните години многополюсен международен ред и струва 
ми се, че това у нас нито се отчита, нито се познава.

В структурен план книгата съдържа три части. Първа част е наречена 
„Теоретични рефлексии“. В нея се въвежда основният изследователски про-
блем, очертават се рамките на изследването и се аргументира използването 
на теорията за модернизацията, нейната критика, свързана с концепцията 
за множеството модерности, както и теорията за преплетените модернос-
ти като необходимите теоретични модели за обяснението и разбирането на 
спецификата на турската държава. Освен това е поставен акцент и върху 
теорията за зависимостта, тъй като една от хипотезите ми е свързана с мяс-
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тото и ролята на съвременна Турция в сферата на международните отноше-
ния и глобалния капитал.

Втората част от книгата е наречена „По пътя на модернизацията“ и за-
сяга четири периода от историята на Турция, които дават пряко отраже-
ние върху нейния съвременен облик: 1) реформаторската програма от края 
на 30-те години на XIX в., известна под името Танзимат; 2) кемалистките 
нововъведения в турския социум след установяването на републиканска-
та форма на управление през 1923 г.; 3) военният преврат от 1980 г. и ста-
билизационните мерки на Тургут Йозал; 4) управлението на Партията на 
справедливостта и развитието (ПСР) от 2002 г. до президентските избори 
през 2018 г. Основният фокус в тази част е поставен върху управлението 
на Партията на справедливостта и развитието (ПСР). Този период се оказ-
ва повратен в изследването, тъй като при него се проявяват най-отчетливо 
драматичните социални разломи в турския социум, онагледяват се различ-
ни аспекти от собствено различния модернизационен курс на страната, раз-
гръщат се етнически напрежения с взривоопасен оттенък и пред очите ни 
„стратегическата дълбочина“ (Давутоглу, 2015) в турската външна полити-
ка започва да очертава своите полета за действия. Несъмнено тук е мястото 
да се проблематизира и дали пътят, който Турция извървява за по-малко от 
сто години от изток на запад, вече не поема в обратна посока.

В последната част от книгата, наречена „Сценарии за бъдещето на Тур-
ция“, е направен опит за прогноза с ограничен хоризонт от не повече от 
десет години. Разгледаните потенциални варианти се базират на извърше-
ното в предходната част проследяване на траекториите на развитие на тур-
ското общество и турската модерност. Следователно интерпретациите за 
бъдещето ѝ се основават на устойчиви социални и политически процеси и 
тенденции, подплатени със съответните емпирични доказателства. А то, бъ-
дещето, несъмнено е особено важно както за самата Турция, така и за поне 
три перманентно нестабилни региона: Балканите, Близкия изток и Кавказ.


