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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Есетата в този сборник са резултат на две изследователски пътувания в Истанбул, 
Анкара и Газиантеп през ноември 2010 г. и февруари-март 2011 г. Проектът беше 
осъществен с помощта на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), Центъра 
за икономически и външнополитически изследвания (EDAM) в Истанбул, Центъра 
за либерални стратегии в София и фондация „Меркатор”. Целта беше влиятелни 
политически анализатори от различни европейски страни да дадат възможност на 
видни турски интелектуалци, политически фигури, журналисти и дипломати да 
обяснят от първа ръка дилемите, приоритетите и стремежите на Турция, да се 
запознаят с една бързо променяща се страна, все по-богата и влиятелна в 
регионален и в глобален план.  
 
Сборникът има за цел да бъде обща платформа на широк кръг от мнения, както и 
да даде непосредствен достъп до бурните политически дебати в Турция. Промяната 
на турската външна политика от няколко години привлича вниманието на 
западната преса. Но преди да се фокусира върху турските отношения с 
Европейския съюз (ЕС), както и върху мястото на Турция в регионалната и 
световната политика, сборникът обръща внимание на дебатите върху 
идентичността и демократизацията на страната. Надяваме се, че тази публикация 
ще се превърне в отправна точка за всички, които се опитват да вникнат в 
проблематиката на скорошната турска трансформация. 
 
Освен авторите на отделните доклади, в съставянето на сборника участваха: 
Абдула Гюл, президент на Република Турция, Ахмет Хан, университет „Кадир 
Хас”, Али Чаркоглу, университет „Коч”, Айхан Кая, университет „Билги”, Айше 
Сезгин, Министерство на външните работи, Башак Кале, Близкоизточен 
технически университет, Бинназ Топрак, университет „Бахчешехир”, Чагръ Ерхан, 
Републиканска народна партия, Джан Бухаралъ, заместник-председател на EDAM, 
Джем Дуна, бивш посланик, Джемал Усак, вицепрезидент, Асоциация на 
журналистите и писателите, Дженгиз Актар, университет „Бахчешехир”, Дженгиз 
Шимшек, генерален директор на организираната индустриална зона на Газиантеп, 
Димитриос Триандафилу, университет „Кадир Хас”, Доган Бермек, председател на 
Алевийските фондациите, Ергун Йозбудун, университет „Билкент”, Феридун 
Синирлиоглу, Министерство на външните работи, Фуат Кейман, директор на 
Истанбулския център за политика към университет „Сабанджъ”, Гюлсун Сагламер, 
Форум за глобални отношения, Гювен Сак, изпълнителен директор, Фондация за 
икономически изследвания на Турция (TEPAV), Ханзаде Доган Бойнер, 
председател, „Доган Газетеджилик”, Илтер Туран, университет „Билги”, Ипек 
Джем, член на бордовете на EDAM и ЕСВП, ъшък Йозел, университет 
„Сабанджъ”, Йоост Лагендaйк, Истанбулски център за политика към университет 
„Сабанджъ”, Керим Урас, Министерство на външните работи, Марк Пиерини, шеф 
на Делегацията на ЕС, Анкара, Максин Имер, Форум за глобални връзки, Мехмет 
Аслан, президент на борда на директорите, Търговска камара на Газиантеп, Митхат 
Челикпала, декан на Департамента по международни отношения, университет 
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„Кадир Хас”, Мелиха Алтунъшък, декан на Департамента по международни 
отношения, Близкоизточен технически университет, Мемдух Каракуллукчу, 
президент на Форума за глобални връзки, Мухсин Киилкала, журналист, Нежат 
Коджер, Индустриална камара на Газиантеп, Нилгюн Аръсан Ералп, Турска 
фондация за икономически и политически изследвания (TEPAV), Огуз Оян, 
Републиканска народна партия, Йомер Джихад Вардан, Асоциация на 
независимите индустриалци (MŰSIAD), Осман Фарук Логлу, бивш посланик, 
Йоздем Санберк, бивш посланик и председател на Международната организация за 
стратегически изследвания (USAK), Йозгехан Сенюва, Близкоизточен технически 
университет, Йозгюр Юнлюхисарджъклъ, директор, German Marshall Fund - 
Турция, Реджеп Екси, член на изпълнителния борд, Конфедерацията на 
бизнесмените и индустриалци в Турция  (TUSKON), Ризанур Мерал, президент,  
TUSKON, Шабан Дишли, депутат, Партия на справедливостта и развитието, Салим 
Дервишоглу, Форум за глобални връзки, Седат Ергин, журналист, Сенджер Аята, 
заместник-председател, Републиканска народна партия, Сейфетин Гюрсел, 
директор, Център за икономически и социални изследвания, университет 
„Бахчешехир”, Тугрул Тюркеш, депутат, Партия на националистическото действие, 
Юмит Фърат, журналист, Юмит Юлген, Асоциация „Философията на Ататюрк”, 
Волкан Вурал, член на борда, Асоциация на турските индустриалци и бизнесмени 
(TŰSIAD), Явуз Джаневи, Форум за глобални връзки, Зеки Левент Гюмрюкчю, 
Министерство на външните работи. 
 
Участниците от страна на ЕС са Александър Смолар, президент на борда на 
фондация „Стефан Батори”, Андре Вилкенс, директор на „Меркатор” център 
Берлин,  издателство „Меркатор”, Анна Ганева, изпълнителен директор, Център за 
либерални стратегии, Есра Гюлфидан, Уникредит, Фабиен Босар, президент, 
Център за политически и външни отношения (Париж), Гералд Кнаус, председател, 
Европейска инициатива за стабилност, Ханс Айхел, бивш министър на финансите, 
Германия, Хедър Грабе, изпълнителен директор, институт „Отворено общество” – 
Брюксел, Иван Кръстев, председател на борда на директорите, Център за 
либерални стратегии, Яако Илониеми, бивш посланик и бивш изпълнителен 
директор, Инициатива за кризисен мениджмънт, Марк Ленард, директор, ЕСВП, 
Меглена Кунева, бивш европейски комисар с ресор защита на потребителите, Саша 
Хавличек, изпълнителен директор, Институт за стратегически диалог, Щефан 
Корнелиус, журналист, „Зюддойче Цайтунг”, Тереза Гувея, член на борда на 
фондация „Калуст Гулбенкиян” и бивш външен министър на Португалия. 
 
Специални благодарности на Анна Ганева, която координира проекта в София, на 
екипа на EDAM за организацията на двете пътувания и на Рана Айдън за 
координацията на работата с издателство „Меркатор”. Освен това бихме искали да 
изкажем признателността си на Истанбулския център за политика към 
университета „Сабанджъ”, университета „Кадир Хас”, Близкоизточния технически 
университет, както и на TEPAV за домакинството на кръглите маси по време на 
посещението ни през февруари-март 2010 и на TUSKON и Ханзаде Доган Бойнер 
за организацията на работни вечери за делегацията на Европейския съвет за 
външна политика. Етиен Махчупян, Ебру Илхан, Уфук Урас, Осман Кавала, 
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Йозгюр Мумджу, Емре Йоктем, Осман Джан, Айше Бугра, Едже Темелкуран, 
Мехмет Емин Актар, Абдула Демирбаш, Небахат Аккоч, Галип Енсариоглу, Раджи 
Билиджи, Кезибан Йълмаз, пастор Ахмет Гювенер и отец Юсуф Акбулут 
помогнаха неимоверно много на изследователите в работата по този проект. 
 
Благодарим също на Ханс Кунднани за блестящата редакторска намеса и на Нина 
Куун, технически редактор на текста. Особено сме задължени на Мехмет Карлъ, 
преподавател в юридическия факултет на Галатасарайския университет, без чиито 
усилия тази публикация нямаше да е възможна, на Баскън Оран от Анкарския 
университет за щедрата му помощ, и на Гералд Кнаус, Нора Фишер Онар от 
Университета „Бахчешехир” и Керем Йоктем от Оксфордския университет за 
интелектуалния им принос. 
 
Иван Кръстев, Марк Ленард, Андре Вилкенс и Синан Юлген 
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Димитър Бечев 
 
Предговор към българското издание 
 
Какво мисли Турция видя бял свят на 7 юни 2011 г., броени дни преди 
парламентарните избори, които донесоха на Партията на справедливостта и 
развитието (ПСР) трети мандат. Тайип Ердоган изживя своя политически триумф. 
В обръщението си към множеството, събрало се пред партийната централа в 
Анкара, той каза: “Вярвайте ми, днес Сараево спечели така, както и Истанбул, 
Бейрут – както Измир, Дамаск – както Анкара, Рамала, Наблус, Дженин, Западният 
бряг, Йерусалим – както Диарбекир. Турският лидер с лекота можеше да спомене и 
Бенгази. В началото на юли Турция направи завой в Либия и от критик на френско-
британската интервенция се превърна в основен финансист и поддръжник на 
Преходния национален съвет. През септември Ердоган беше посрещнат с огромни 
почести в Триполи, вече овладян от противниците на Кадафи. Милиони видяха на 
телевизионните си екрани как турският премиер посети петъчната молитва заедно с 
Мустафа Абдел Джалил, преходния лидер на Либия. Триполи бе последната спирка 
в обиколка на столиците на Арабската пролет, чиято цел бе да покаже Турция като 
“източник на вдъхновение” за новите режими в региона. Тази задача обаче се 
оказва нелека. За изненада на своите опоненти в Турция Ердоган препоръча 
светското начало да залегне като крайъгълен камък в бъдещата египетска 
конституция, което предизвика гняв и неодобрение у организацията 
“Мюсюлмански братя” и салафистките групи.  В същото време партията Ал-Нахда 
начело с Рашид Гануши, спечелила парламентарните избори в Тунис през 
октомври, е много по-отворена към турския политически модел. Но въпреки това 
далеч не е ясно какво точно привлича обществата в Близкия изток и Северна 
Африка: смесицата между демократично управление и политически ислям; 
светската държава (термин, предмет на разпалени спорове в самата Турция); 
икономическият успех или, както ни уверяват циниците, анти-израелската 
риторика на управляващите в Анкара, насочена както към пословичната арабска 
улица, така и към редовите граждани в Турция? 
 
Едно е сигурно. Арабската пролет отнесе в миналото доктрината за “нулеви 
проблеми със съседите” и преобрази турската политика спрямо съседите. Когато 
режимът в Сирия отговори с насилие на надигналата се опозиция, турските 
ръководители разбраха, че влиянието им върху Башар ал-Асад е ограничено. В 
борбата си за оцеляване Асад няколкократно наруши обещанията си и пренебрегна 
предупрежденията на Анкара.  Последва завой в турската позиция: в края на август 
президентът Абдула Гюл заяви смело: “ние сме с народа”. Днес Турция е приютила 
т.нар. Свободна сирийска армия, както и Сирийския национален съвет, обединяващ 
различни опозиционни групи. Насилието в Сирия изнесе наяве съперничеството 
между Турция и Иран, ключов съюзник на режима в Дамаск. Решението Турция да 
приеме на своя територия радар от системата за противоракетна отбрана на НАТО 
допълнително обтегна отношенията с Техеран. То обаче заздрави връзките със 
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САЩ, въпреки продължаващото напрежение с Израел. Изправяйки се срещу 
авторитарните режими в Сирия и Либия, Турция се сближи със Запада, но 
проблемите й със съседите в Близкия изток се множат. Да не забравяме и Кипър. 
Плановете на Никозия за съвместно проучване на газови полета в източното 
Средиземно море с Израел нагнети напрежението и събуди опасения за 
военноморски сблъсък с участието на Турция. 
  
В състояние ли е Турция да намери вярното решение? Вероятно да. Въпреки това 
изпитанията, спънките и тежките политически избори, проследени в Какво мисли 
Турция, стават все по-остри и наболели. Възходът на  Турция като регионална сила 
излага на показ сложната и противоречива дилема за баланса между  ценности и 
стратегически интереси, позната ни както от външната политика на САЩ, така и от 
отношенията между ЕС и неговите съседи. 
 
Както посочват и всички автори в сборника, много зависи от това дали Турция ще 
съумее да се справи със своите вътрешни въпроси и дилеми.  Връщайки се към 
Ердогановата победна реч, не е ясно доколко Диарбекир бе сред печелившите на 12 
юни. Възобновените въоръжени сблъсъци между турската армия и Кюрдската 
работническа партия (ПКК) в югоизточните провинции не предвещава нищо добро 
за намирането на политическо разрешение на кюрдския въпрос. Арестите на 
журналисти, университетски преподаватели, студенти и висши военни будят 
растящи опасения, че авторитаризмът се завръща. Новата демократична 
конституция, обещана от ПСР, е все още далеч. Партията не спечели необходимото 
мнозинство, за да промени едностранно основния закон по примера на 
конституционния референдум през 2010 г. Това би трябвало да е добра новина, тъй 
като е основание за сътрудничество с парламентарната опозиция. Републиканската 
народна партия (РНП), един брак по сметка между твърдолинейни кемалисти и 
социалдемократи, не изпълни заявката си да бъде реална алтернатива на 
управлението. Прокюрдската Партия на мира и демокрацията (ПМД) пък все още 
не е успяла да се освободи от прегръдката на ПКК.  Демократизацията на Турция е 
процес в развитие, а пътят напред изглежда все по-дълъг и несигурен. 
 
Уводната глава на Какво мисли Турция завършва с повик към ЕС да подаде ръка на 
новата Турция. Но за съжаление през изминалата година отношенията се влошиха.  
Нищо не илюстрира по-ярко пропастта между Брюксел и Анкара от коментара на 
Абдула Гюл, познат като еврофил в редовете на ПСР, че една “полудържава” ще се 
окаже начело на “злощастен съюз”, препратка към Кипърското председателство на 
ЕС през втората половина на 2012 г. Настоящото статукво е лошо както за Европа, 
така и за Турция. Кризата в Еврозоната и задаващата се рецесия няма как да отмине 
и пощади турската икономика, която се очаква да снижи рязко темповете на 
растеж. От интерес на ЕС е Турция да продължи по пътя на демократичните 
преобразувания, да разгръща още повече стопанското си развитие и да подпомага 
политическите промени в съседните държави. Време е за прагматизъм в сложните 
двустранни отношения. 
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ПРЕДГОВОР 
 
Турция вече не е онази страна, която Западът познаваше. Кризата в Либия отново 
показа, че турската подкрепа за НАТО не е безусловна. Анкара предпочита да 
работи с Иран на президента Махмуд Ахмадинеджад, а не да го изолира и не се 
притеснява да контактува с Хамас, Хизбула и суданския президент Омар ал-Башир. 
Близките доскоро отношения с Израел са в криза заради инцидента с флотилията, 
отплавала към Газа през май 2010 г. Турция вече не чука отчаяно на вратата на ЕС, 
а следва многополюсна политика, защитаваща  нейните интереси в областта на 
търговията и сигурността. Турски предприемачи действат на широк фронт от 
Африка до Латинска Америка. Накратко, Турция вече е играч, икономически 
полюс и вероятно се стреми да се превърне в регионален хегемон или както казва 
външният министър Ахмет Давутоглу, „основател на режим” (düzen kurucu). 
Парадоксално, въпреки това Турция все повече заприличва на Запада: 
глобализирана, икономически либерална, демократична. По думите на 
американския телевизионен журналист Чарли Роуз, „Турция не желае да върви на 
Изток или на Запад. Турция иска да се движи нагоре.” 
 
Разгадаването на този парадокс налага да разберем как страната гледа на себе си и 
на света. По време на Студената война и дори през 90-те години на ХХ в., подобни 
въпроси не вълнуваха Запада, тъй като там си мислеха, че знаят отговорите. 
Турците – или поне онези сред тях, които имаха реална тежест – желаеха да бъдат 
част от западния клуб, отхвърляха исляма и бяха обърнали гръб на Близкия изток. 
Тази нагласа отразяваше вярата в прогреса, наследена от ХІХ в., която представяше 
силната държава и твърдата национална идеология като най-краткия път към 
модерността. Скептиците проявяваха още по-малък интерес. Те виждаха една 
авторитарна държава, в образността на филма „Среднощен експрес”; 
милитаризирана; Турция бе твърде бедна, прекалено голяма, населена с прекалено 
много мюсюлмани, разположена неудобно пред вратите на крепостта Европа. 
 
Животът доказа несъстоятелността на тези стереотипи. Днес Турция вече не е 
бедна и самовглъбена периферия на Запада, а център на свой собствен свят, 
прострял се на териториите на бившата Османска империя и отвъд, свят, изграден 
чрез търговски връзки, трансгранични инвестиции, масова култура и човешки 
контакти. По думите на Ибрахим Калън, съветник по външнополитически 
въпроси на министър-председателя Реджеп Тайип Ердоган, „Турция едва сега 
започва да чете историята от неевропоцентрична гледна точка и да открива 
алтернативите”. И все пак нито разбирането за изместване на съюзническата ос, 
нито твърдението, че външната политика на страната е заложник на политическия 
ислям, не са в състояние да обяснят подобен завой. Статията на Соли Йозел 
показва, че възходът на Турция се корени в разместванията на глобалния и 
регионалния ред, дошли с края на Студената война,  атентатите от 11 септември 
2001 г. и войната в Ирак през 2003 г. Той се дължи и на икономическата 
глобализация, която наред с тясната интеграция с ЕС, донесе на турците 
просперитет и спомогна за задълбочаване на демократичните промени в страната. 
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Промяната във външната политика на Турция е неотделима от промяната отвътре. 
След 2002 г. умерените ислямисти от Партията на справедливостта и развитието 
(ПСР) оспориха влиянието на доскоро всемогъщата “дълбока държава” (derin 
devlet)1, вкоренена в армията и в бюрократичния апарат, и приближиха страната до 
европейските норми за демокрация и човешки права. Отварянето към света налага 
преосмислянето и на трудни периоди от миналото, както показва блестящо есето на 
Айше Кадиоглу и Орхан Мироглу. Травмите, съпътстващи разпада на 
Османската империя, ранните години на републиканския период, военните 
преврати от 1960 г., 1971 г. и особено 1980 г., както и войната в кюрдските 
провинции вече са се превърнали във важни теми в публичните дебати. По думите 
на Хакан Алтънай „в сравнение с 2001 г. Турция от 2011 г. е по-богата, по-
открита, по-свободна, по-демократична, по-справедлива и по-мирна”. Не само това: 
Турция вече е източник на вдъхновение, дори модел за арабските общества, 
отхвърлили склерозиралите авторитарни режими. 
 
Ако старата Турция беше парализирана от конфликта между държавата и 
обществото, а икономиката й редовно ставаше жертва на цикли от ръст и 
главоломен спад, то водената от ПСР нова Турция излъчва самочувствие. Дори и 
опонентите на Ердоган и хората около него приветстват неговата визия за една 
силна Турция, уважавана в чужбина. Днес Анкара е против това да тя бъде 
приемана като даденост от ЕС и САЩ и вярва, че Западът има по-голяма нужда от 
нея, отколкото тя от Запада. Въпреки че такава нагласа издава прекалена 
самоувереност, тя има своите същински основания. Турската икономика преодоля 
глобалната криза, постигайки невероятен растеж – 9 % през 2010 г. и според 
прогнозите поне 4 % годишно през следващото десетилетие. Инфлацията е с 
безпрецедентно ниски нива. БВП на глава от населението (при паритет на 
покупателната способност) достигна 14 243 щатски долара през 2010 г. при 6000 
преди десетилетие. Износът вече обхваща продукти с висока добавена стойност, 
което помага на страната да изкачи няколко стъпала нагоре в глобалното 
разделение на труда. Турската икономика е 16-та по големина в света и 6-та в 
Европа – горд член на Г-20. Макар и извън БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай), 
страната е изпълнена с амбиция и динамизъм. Контрастът със стагниращия 
Евросъюз, основния търговски партньор за Турция, не би могъл да бъде по-рязък. 
Всичко това дава основание на много турци (и не на последно място на 
бизнесмените от бързо развиващите се анадолски градове като Кайзери и 
Газиантеп, където подкрепата за ПСР е особено силна) да чувстват гордост, дори 
известно злорадство. Те смятат, че най-накрая Турция е спечелила и се изказват 
пренебрежително за визовата бариера, която им пречи да се ползват от същата 
свобода на движение из ЕС, която позволява на стоките им да достигат дори най-
отдалечените точки на континента. 
 

                                                
1 „Дълбоката държава” е термин, с който в Турция обозначават предполагаема тайна организация, 
съюз между влиятелни хора в службите за сигурност, армията, съдебната система, медиите и дори 
подземния свят. Ултранационалистическата й, антидемократична същност се проявява в 
упражняването на задкулисно влияние върху политиката и бизнеса, в прокарването на 
корпоративни и етатистки политики – Б.пр. 
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Стари и нови дилеми 
 
Макар Турция да смята, че нейното време е дошло, под повърхността бушуват 
множество болезнени дилеми, които поляризират обществото. Турските 
политически и социални дебати се водят на широк фронт, факт, който свидетелства 
за дълбочината на демократичния напредък, постигнат от края на 90-те досега. 
Нашият доклад идентифицира три ключови теми в обществените дискусии, които 
чувствително влияят върху представите, както в Европа, така и по света, за това 
какво се случва вътре в страната. 
 
Първо, може ли новата Турция да се справи с вътрешното си многообразие, да 
разреши историческите конфликти и да излекува дълбоките си рани? Въвеждащото 
есе на Мустафа Акйол развива тезата за „много нации пред Бога”: 
консервативните поддръжници на ПСР, светски настроените групи, които доскоро 
се възприемаха като собственици на държавата, но вече се чувстват като 
застрашено малцинство, кюрдите, алевиите, немюсюлманските общности, 
либералните интелектуалци, които от някогашни поддръжници на ПСР напоследък 
се превърнаха в нейни критици. Акйол е оптимист за потенциала на новата 
гражданска конституция да изглади различията и да преобрази закостенелия 
светски модел, наследен от ранната република, както и да предложи решения за 
кюрдския проблем. Орхан Мироглу също споделя надеждата, че „равните права на 
всички граждани и уважението към всички езици и различия” ще бъдат 
гарантирани. Едновременно с това е трудно да пренебрегнем факта, че 
преосмислянето на фундаментални концепции като националната идентичност, 
разбирането за гражданство, както и отношенията между държавата и религията е 
все още незавършен процес, а отговорите съвсем не са очевидни.  
 
Ако първото предизвикателство е познато, то второто е сравнително ново. Макар 
че Турция замени опекунството на военни и бюрократи с по-модерен демократичен 
режим, ПСР е водеща политическа сила вече десетилетие. Това означава ли, че 
страната върви към консолидация на демокрацията, или пък носи заплахата за  
популистка „тирания на мнозинството” и дори авторитаризъм, този път примесен 
със социален консерватизъм? Ако кошмарът на светските елити от 90-те беше 
ислямизацията и създаването на втори Иран, днес „разтревожените модерни” 
(endișeli modernler), някои от които гледаха благосклонно на ПСР, се страхуват от 
„путинизацията” на Турция. На чаша ракъ те разобличават безграничната жажда за 
власт на Ердоган, липсата на функционираща система от конституционни баланси 
и ограничения, която да гарантира правата, както и натиска, упражняван над 
критиците на режима в медиите и гражданското общество. 
 
Загрижен за устойчивостта на демократичните завоевания, Хакан Алтънай не 
пести критиките към ЕС, чието нежелание да приеме Турция подхранва 
авторитарния изкушение у ПСР. Другата му мишена са либералите заради 
„безпринципните им съюзи с всеки, който иска да отслаби армията” и „навикът им 
да омаловажават или подминават с мълчание анти-либералните действия на 
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съюзниците си”. От своя страна, Осман Байдемир, кмет на Диарбекир, отхвърля 
партизанското разбиране на ПСР що е демокрация, която според него пренебрегва 
социалните и икономически права, както и легитимните искания на кюрдите и 
други общности. Шахин Алпай пък настоява, че Турция няма да се отклони от 
курса към плурализъм и либерално-демократична система. Той гледа на ПСР, 
традиционното и религиозно мнозинство в обществото и движението на Фетулла 
Гюлен като на носители на положителна промяна.  
 
Сборникът изследва и пренареждането на приоритетите в отношенията на Турция с 
външния свят. Защо страната действа независимо от Запада? Дали тя е партньор 
или съперник на ЕС и САЩ? Дали турската политика към съседите конкурира тази 
на ЕС или я допълва? Всички автори приемат, че в добавка към вътрешната 
промяна, анализирана в първите две части на книгата, смяната на курса във 
външната политика е свързана с преразпределението на политическа, 
икономическа и идеологическа сила в света. Според Ибрахим Калън, 
глобализацията подхранва идеята за „множество модерности”, която вече засенчва 
„класическия европоцентричен идеал за модернизация” и така улеснява и дори 
тласка Турция да преосмисли и преобрази себе си като се обърне към миналото си 
и отхвърли старата двойствена опозиция Изток - Запад. Резултатът е нова стратегия 
на активно ангажиране, представена от Суат Кънъклъоглу като начин за 
предефиниране на съседите от врагове в приятели и партньори. Капитализмът е 
победил обсадния манталитет, просмукал се в турската политическа култура, макар 
битката да не е спечелена окончателно. Това се случва във време, когато 
отношенията с ЕС са в стагнация – според Атила Ералп и Зерин Торун, 
задънената улица, в която днес се намират преговорите за членство, има опасност 
да се превърне в постоянен блокаж. 
 
Турското общество губи вяра, че страната ще успее някога да влезе в ЕС. Оттук 
следва въпросът няма ли политиката на „интеграция в множество региони” да 
доведе до дистанциране от Евросъюза – по-скоро автоматично, а не заради 
конкретни намерения в тази насока. А амбицията Турция да действа сама може да 
не пожъне плодове. Соли Йозел предупреждава, че турската политика спрямо 
Близкия изток и Северна Африка досега зависеше в голяма степен от 
устойчивостта на авторитарното статукво. Арабската пролет, отказът на Муамар 
Кадафи да предаде властта по мирен път и неуспехът на Анкара в опитите да 
удържи режима в Дамаск да не отговаря с куршуми на демократичните протести 
може би означават, че Турция всъщност губи влияние, вместо да чертае път напред 
за Близкия изток и Северна Африка.  
 
Как да върнем Европа обратно? 
 
Все по-осезаемото отсъствие на Брюксел от турския публичен дебат не значи, че 
ЕС е загубил напълно значението си. Харесва ли им или не, Евросъюзът и Турция 
са в капана на католически брак – според сполучливото сравнение на Гералд Кнаус. 
Въпреки разочарованието, озлоблението и изневерите, те са обречени да останат 
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заедно. Пример за това е важната роля, която играе ЕС в трите ключови области, 
които засяга този сборник. 
 
Да вземем например въпросите на идентичността. ЕС е доказал способността си да 
сближава различията в турското общество в името на общата цел. Докъм 2006-2007 
г. Брюксел крепеше многоцветна коалиция, която тласкаше напред прехода от 
военно-бюрократична държава към реална демокрация. Перспективата за членство 
в ЕС събра демократичните („меки”) кемалисти, либералите, противостоящи на 
„дълбоката държава”, кюрдите, бизнеса, етническите и религиозни малцинства и 
разбира се, новоовластената ислямска средна класа –поддръжник на ПСР. Вярно е, 
че с времето политическите условия на членството скоро причиниха разделения. 
Последва опозиционна вълна, направлявана от кeмалистките хардлайнери в 
армията, националистите в съдебната система, Републиканската народна партия 
(РНП), оглавена в този период от Дениз Байкал, както и от ксенофоби отляво и 
отдясно -  т.е. всички, които не желаеха да видят разграждането на стария режим 
под звездния флаг на ЕС. При все това проевропейската коалиция оцеля дотогава, 
докато перспективата за членство беше реалистична. 
 
Освен това, ЕС спомага за демократизация във вътрешнополитически план. Дори 
тези, които твърдят, че Турция е развила достатъчно голяма вътрешна инерция през 
последното десетилетие  – а това е спорно – не биха отрекли, че подновяването на 
перспективата за членство ще допринесе за скоростта и всеобхватността на 
демократичния процес. И още: ЕС може да уталожи страховете на светския сегмент 
от неограничената власт на ПСР, да ограничи поляризацията при писането на 
новата конституция, да способства за утвърждаването на малцинствата, да помогне 
за преобразяването на РНП в демократична лявоцентристка партия и сериозна 
опозиционна сила, както и да помогне за по-нататъшното демилитаризиране на 
кюрдския проблем. 
 
ЕС и Турция се нуждаят един от друг и във външната политика. Атила Ералп и 
Зерин Торун настояват за изграждането на стратегическо партньорство паралелно 
на преговорите за присъединяване. Суат Кънъклъоглу също привежда сериозни 
аргументи в полза на тезата, че в това време на епохални промени Анкара и 
Брюксел трябва да действат заедно в едно споделено, а не оспорвано, географско 
пространство. Турция има капацитета, знанията, както и контактите – човешки и 
търговски – да се справи с подобно предизвикателство. Но само демократична 
Турция, успешно решила собствените си проблеми (като кюрдския например) и 
радваща се на близки връзки с ЕС, може да бъде привлекателна алтернатива за 
зараждащото се арабско гражданско общество. 
 
ЕС остава ключ и към икономическия успех, другия турски външнополитически 
коз. Конкурентоспособността на страната в глобалната икономика зависи от 
достъпа й до гигантския европейски вътрешен пазар. Въпреки диверсификацията 
на турската външна търговия към Близкия изток, бившия СССР и т.н., ЕС е все още 
най-големият партньор на Турция, с 40,5 % от вноса (40,5 милиарда евро) и 45,9 % 
от износа (33,6 млрд. евро). ЕС е източник на 80 % от преките чуждестранни 
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инвестиции в турската икономика, факт от фундаментално значение за иновациите, 
технологичния напредък и развитието. При цялата си мощ Турция изостава по 
редица показатели: нивото на спестявания, разходите за научни изследвания и 
развой, образованието, професионалните умения и заетостта. Страната поддържа 
обезпокоителен дефицит по текущата сметка, възлизащ на около 8 % от БВП, 
докато потокът от „горещи пари” предизвиква опасения от балон в недвижимите 
имоти. Междувременно доходите растат успоредно с експанзията на икономиката. 
Грубо казано, Турция е изправена пред дилемата на средно развитите страни: вече 
не може да се конкурира с азиатските тигри по отношение на евтина работна ръка, 
но пък е далеч от икономиките на знанието в развития Запад. С други думи, още е 
рано да отписваме ЕС. 
 
Тези специфики на турското развитие не трябва да внушават у европейските елити 
погрешно усещане за безопасност. ЕС не е незаменим и за Турция няма да настъпи 
краят на света, ако двустранните отношения си останат на сегашното ниво. Анкара 
няма да се откаже от преговорите за присъединяване, но ще продължи енергично 
да развива икономическите и дипломатическите си отношения със съседните 
държави в търсене на възможности за упражняване на влияние и за жънене на 
икономически ползи. За съжаление взаимозависимостта не изключва конфликтите: 
ако парализата в преговорите продължи, отношенията между Анкара и Брюксел ще 
се изострят още повече и ще се задълбочи съперничеството. Вече е налице търкане 
в Босна и Херцеговина, където Турция и ЕС преследват едни и същи цели, но 
гледат един на друг с немалко ревност. А стратегическото значение на Босна дори 
не се доближава до това на Иран, където възгледите са много по-разделени. За да 
спечели от взаимната зависимост ЕС, трябва да протегне ръка към новата Турция. 
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МНОГО ЛИЦА НА ТУРЦИЯ 
 
Мустафа Акйол         1 
Кои са турците?  
 
Един американски политически коментатор веднъж описа народа си като „две 
нации пред Бога” – перифраза на всеизвестното „една нация пред Бога” от клетвата 
за вярност пред конституцията на САЩ. Обяснението му беше, че САЩ са дълбоко 
разделени между либералните „сини” щати и консервативните „червени”. 
Разделенията в Турция са още по-очевидни. Пропастта, разделяща гражданите на 
републиката, е не само по-видима, но и броят на „нациите” е по-голям. Така можем 
да говорим за няколко нации пред звездата и полумесеца, разделени от ценности, 
начин на живот и политика.  
 
Най-голямата група е тази на „консерваторите” (muhafazakarlar). Членовете й 
живеят или произхождат от Анадола, сърцето на Турция. Ислямът в сунитската му 
версия е източник на ценностната им система, времето на Османската империя – 
техния Златен век, а начинът им на живот почива върху синтеза между 
религиозната им идентичност и модерността. Съвсем малко от тях са 
идеологизирани ислямисти – с други думи, поддръжници на държава, основана на 
Шериата. Всички консерватори обаче уважават религията и искат да запазят 
определени аспекти на традиционната религиозна култура. През последното 
десетилетие Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на Реджеп Тайип 
Ердоган се превърна в естествен политически избор за консервативния лагер. ПСР 
спечели 46 % от гласовете на изборите през 2007 г. и социологическите проучвания 
сочат, че запазва популярността си. Това е най-голямата турска „нация”. 
 
Секуларистите (laikler) формират втория по големина културен и политически 
лагер и са диаметрално противоположни на консерваторите. Често ги наричат 
„кемалисти” - почти всички се идентифицират напълно със светската културна 
революция на Ататюрк. За тях Златният век на Турция съвпада с ерата на 
кемалистката република, унищожила Османската империя. Разбирането им за 
секуларизъм – по-скоро враждебен, отколкото неутрален към религията – е 
пренесено от Трета френска република от Ататюрк. Оттук произтича и 
десетилетната културна война между секуларисти и консерватори, изразена в 
забраната или ограничението на религиозни практики като, например,  носенето на 
яшмак (турската версия на хиджаб, покривало за глава). Политически, 
секуларистите са представени от Републиканската народна партия (РНП) или 
„партията на Ататюрк“. Тя, макар и повлияна от европейската социалдемокрация, е 
заложник на авторитарните и националистически тенденции на кемализма. 
Гласовете за РНП варират между 20 и 25 %. 
 
Пропастта между секуларистите и консерваторите е огромна и социално значима. 
Турците могат мигновено да се разпознаят като членове на единия или другия 
лагер. Покривалото за глава (хиджаб) или мустаците с определена форма издават 
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консервативната идентичност на носителя им, докато значката на Ататюрк е ясен 
сигнал за принадлежност към секуларистите. Дори имената, които хората избират 
за децата си, са политически натоварени. Консервативното семейство предпочита 
традиционни ислямски имена като Айше, Абдула и Ахмет, докато секуларистите – 
неологизми като Чагдаш, Еврим и Деврим (които означават съответно 
„Съвременен”, „Еволюция” и „Революция”). 
 
Двете „нации” дори не говорят един и същ език. Това се дължи на „лингвистичната 
революция” на Ататюрк – държавна кампания за прочистването на турския език от 
арабски и персийски чуждици. Фондацията за турския език, създадена от Ататюрк, 
започва да „открива” (иначе казано, да измисля) „чисто турски” заместители на 
десетки хиляди думи от богатия османски речник. Днешните турци стриктно се 
придържат или към „стария”, или към „новия” език, за да подчертаят 
принадлежността си към лагера на децата на езиковата революция или на 
езиковите дисиденти. 
 
Макар секуларстите да са политически представени от РНП, това не е всичко. Те са 
били представени от самата република и от институцията в основата й – армията. С 
други думи републиката – една идеологическа, а не демократична държава – 
покровителстваше кемалистите като примерни граждани. Другите групи, като 
консерваторите или кюрдите, бяха третирани като подозрителни, като „вътрешни 
врагове ”. Това обяснява голямата обич на секуларистите към турската армия. Тя е 
институция изцяло създадена от секуларните турци, въплъщение на идеологията и 
интересите им. В днешна Турция е немислимо да има полковник или генерал, 
който се моли всекидневно в джамията, или пък има съпруга, която носи хиджаб. 
 
Скорошното издигане на консерваторите до висши позиции в държавните 
институции, до неотдавна запазени за идеологически „правилните” (т.е. 
кемалистите), шокира, вбеси и отчая секуларните турци. Когато Абдула Гюл беше 
избран за президент през 2007 г., генералите и членовете на РНП отказаха да се 
ръкуват със съпругата му, която покрива косата си. Секуларистите често се 
оплакват от „проникването” в държавните институции на консерватори, и 
специално на ислямисти, доскоро изключени от публичния сектор. 
 
Тази сложна игра превърна консерваторите в яростни поддръжници на 
„демилитаризацията” и демократизацията на турската държава, разиграващи се в 
последното десетилетие. Консерваторите подкрепят кандидатурата на Анкара за 
членство в ЕС, защото я приемат като възможност да се отърват от авторитарната 
кемалистка власт у дома. Това е изненада за някои западни наблюдатели, които 
очакват секуларистите да стоят на либерални, проевропейски позиции. Все пак 
секуларистите се възприемаха като поддръжници на „западния” начин на живот. Да 
водиш „западен” начин на живот обаче не значи да споделяш западните ценности 
или да припознаваш западната либерална демокрация, както се видя от примера на 
южноафриканските поддръжници на апартейда.     
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При все това, една малка, но влиятелна група в средите на светската „нация” 
наистина се стреми към демократизация. Тази група интелектуалци, популярна 
като „либерали”, не споделя кемалистката носталгия по 30-те години на XX век и 
мечтае за съвременна либерална демокрация у дома. Те не са много популярни – 
дори най-обещаващите им партии не взимат повече от 1% на изборите; влиянието 
им в публичния дебат обаче е значимо. Повечето либерали са светски настроени, 
някои дори по-светски от кемалистите, но те не са секуларисти. С други думи, те 
признават легитимната роля на религията в живота на индивида и обществото. 
Това ги позиционира като защитници едновременно на правата на консервативните 
мюсюлмани и на всички останали групи, маргинализирани от кемалистката 
система. Те са и най-ентусиазираните поддръжници на турската кандидатура за 
членство в ЕС, както и на съпровождащите я реформи. 
 
Следователно не е случайност, че в началото на ХХІ век се появи съюз между 
либералите и водените от ПСР консерватори срещу армията и кемалисткия елит 
като цяло. В същото време либералите често критикуват ПСР за либералния й 
дефицит и за липсата на фокус върху европейския проект. Подобни критики ще 
стават все по-чести и яростни с постепенната загуба на интерес към ЕС от страна 
на ПСР, загуба, която е до някъде резултат от отхвърлянето на турската 
кандидатура от Евросъюза. Тази критичност се дължи и на моралния 
консерватизъм – патерналисткото отношение на Ердоган към политическото 
поражда съмнения за нова ера на авторитаризъм, този път наложен от 
консерваторите, а не от кемалистите.  
 
Освен консерватори, секуларисти и либерали, в турския политически живот има и 
четвърти лагер – националистите. Те са представени от Партията на 
националистическото действие (ПНД), която се радва на подкрепата на 10 % от 
избирателите. Би било подвеждащо да се използва етикета „турски националисти” 
единствено за тази група. Национализмът се приема добре и от консерваторите, и 
от секуларистите. Това, което отличава ПНД и симпатизантите й е, че 
национализмът е на практика единствената точка в програмата им. „Запазена 
марка“ на техния национализъм са емоционалността и „мачизма”, допадащи на 
най-затворените и провинциални групи в обществото. 
 
От 80-те години на ХХ век до сега основната движеща сила на турския 
национализъм и МНР е обществената реакция срещу кюрдския национализъм и 
най-вече срещу агресивните действия от страна на забранената Кюрдска 
работническа партия (ПКК), включена в списъка с терористични организации не 
само в Турция, но и в САЩ и в много европейски страни. Вдъхновената от ПКК 
партизанска война срещу турската държава и бруталният отговор на Анкара 
доведоха до смъртта на повече от 40 000 души и оставиха дълбоки белези. Кюрдите 
са най-проблемната от многото „нации” пред звездата и полумесеца. Те са една от 
многото етнически групи в състава на „мюсюлманската нация”, част от Османската 
империя, но никога не са се чувствали у дома си в турската република, която 
винаги се е опитвала да „турцизира” малцинствата. Действията на ПКК са просто 
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най-скорошните и най- кръвопролитните от повече от 20 бунта, вдигани от 1923 г. 
насам, т.е. от основаването на републиката досега.  
 
Никой не знае със сигурност точно колко кюрди живеят в Турция, но по 
приблизителна информация броят им е около 10 милиона, или 15 % от 
населението. Трябва да обърнем внимание и на още два важни факта. Първо, 
заради миграционните процеси, водещи ги в градовете на западна Турция, кюрдите 
вече не обитават единствено историческата си родина в югоизточната част на 
страната. Второ, далеч не всички кюрди са националисти, а още по-малко – 
поддръжници на ПКК. Партиите, които изповядват сходни на ПКК идеи – 
Партията на мира и демокрацията (ПМД) е най-новата сред тях – обикновено 
печелят около 5 % от гласовете на национални избори, което означава, че 
получават подкрепата на един от трима кюрди. По-религиозните кюрди напоследък 
гласуват за ПСР, която предприе множество реформи и постави началото на 
политики със символно значение за кюрдския въпрос. С други думи, макар 
повечето кюрди да не са привърженици на турската национална идея, те са добре 
интегрирани в турското общество. В бъдеще въпросът как да бъде 
институционализирана тази интеграция, за да приключи конфликта между ПКК и 
силите за сигурност, ще бъде ключов. 
 
Накрая, няколко думи за религиозните малцинства. Най-голямото (макар и 
непризнато от турските закони) е алевитското. Алевиите са неортодоксална 
мюсюлманска общност в Турция. В политическо отношение те са близо до 
кемализма и левичарството, затова са и твърди поддръжници на РНП. Те смятат, че 
сунитското мнозинство ги дискриминира, тъй като храмовете им (cemeviler) не 
получават официалната подкрепа, давана на джамиите. ПСР предприема 
определени стъпки за разрешаване на „алевийския въпрос”, засега безрезултатно. 
 
В Турция има и немюсюлмански общности, признати от закона, като арменската, 
гръцката и еврейската. Тези общности обаче, и по-специално Вселенската 
патриаршия на православната църква, са имали много повече права по време на 
Османската империя, отколкото в републиканска Турция. Националистическата и 
ксенофобска република дълго време смяташе гръцките си, арменски и еврейски 
граждани за чужденци – пета колона, подкрепяна от съседна Гърция и от 
„империалистите, които искат да разделят Турция”. Въпреки, че ПСР постигна 
известен напредък в ревизирането на драконовските секуларно-националистически 
закони на Турция (благодарение в немалка степен на реформите под влиянието на 
ЕС), все още има много за правене в тази насока. 
 
В крайна сметка, истинският гарант за правата и свободите на малцинствата и 
мнозинството ще бъде един нов либерален социален договор – демократичната 
конституция. Двете предходни турски „конституции” бяха наложени от военни 
хунти през 1961 г. и 1982 г. В отговор на обществените тежнения, политиците 
поеха обещанието да напишат „гражданска конституция” за следващия парламент. 
Да се надяваме, че всички турски „нации” ще постигнат мечтата си, като допуснат 
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взаимноизгодни компромиси и извлекат взаимни ползи. В противен случай, те няма 
да успеят да се отърват от дилемите и проблемите, които са ги делили досега. 
 
Предстоящите общи избори през юни 2011 г. са ключово важни. Допитванията на 
общественото мнение сочат, че ПСР ще победи, но всичко зависи от това колко 
голяма ще бъде победата. Ако ПСР спечели повече от две трети от местата в 
парламента, ще може да напише новата конституция сама.2 Това би провокирало 
секуларистите, както и кюрдските и турските националисти, и би създало сериозно 
напрежение. Ако ПСР спечели по-малко места, ще трябва да се съобрази с 
останалите и да търси консенсусно решение чрез преговори с една или повече 
опозиционни групи. Този вариант е по-добър за страната, защото тя има нужда не 
просто от стабилно правителство, но и от разумна опозиция. 
 
 

                                                
2 На изборите ПСР спечели 49.83% от вота, което доведе до загуба на 14 депутатски мандата във 
Великото национално събрание и невъзможност за едностранна промяна на основния закон по 
модела на конституционния референдум от септември 2010 г. Основната опозиционна сила, РНП, бе 
подкрепена от 25.98% от гласоподавателите и увеличи групата си във Великото национално 
събрание с 23 представители. ПНД завърши трета с 13.01% и загуба на 18 мандата в сравнение с 
2007 г. Бел. ред. 
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Айше Кадъоглу и Орхан Мироглу       2 
От забравата към паметта: скелетите в гардероба на турската република3 
 
„Национализмът не се гради върху общата памет, а върху колективната забрава” – 
думите на Ърнест Гелнер по време на лекцията му в Близкоизточния технически 
университет в Анкара през декември 1993 г. бяха радушно приети от публиката. 
Въпреки общоприетото мнение, че всички национализми са продукт едновременно 
на паметта и забравата, призраците на турската национална идентичност се 
подценяваха в изследванията. В края на 90-те години процесите, които 
освобождават духа на паметта от бутилката, вече бяха започнали. Те набраха сила в 
последното десетилетие, заради разпространението на академични изследвания, 
биографии, мемоари, романи, поезия, произведения на изкуството и филми.  
 
Припомнянето на насилията, извършени в името на постигането на хомогенност в 
края на Османската империя и по време на ранната турска република, е един от 
тези процеси. Докато някои социални групи правят усилия по припомнянето им, 
други продължават да се придържат към официалната реторика на забравата. 
Въпреки тези различия, можем да кажем че има значими стъпки в Турция, които 
отдалечават страната от културата на забравата и потискането на паметта към 
припомнянето. 
 
В последните няколко години имаше бум на популярни текстове, разказващи 
забравени или потулени семейни истории. Една от най-важните е “Моята баба“ 
(Anneanem, публикувана през 2004 г.). Авторката Фетхие Четин описва как, точно 
преди смъртта си, баба й признала за първи път, че всъщност е арменка по 
рождение.4 Била е осиновена от мюсюлманско семейство при депортирането на 
арменците в началото на ХХ век. Към 2008 г. личните разкази на няколко други 
арменки също бяха публикувани. Има и подобни книги, и филми за съдбата на 
кюрдски жени, осиновени от турски семейства по време на кланетата в Дерсим 
през 1938 г. Два филма получиха национално признание. Първият – Salkim Hanimin 
Taneleri (“Диамантите на госпожа Салкъм“, 1999 г.) – е посветен на данъка 
„богатство“, наложен от правителството на немюсюлманските малцинства през 
1942 г. Вторият – Güz Sancisi (“Болката от есента”, 2009 г.) - описва истанбулските 
събития от 6-7 септември 1955 г., когато магазините и домовете на хиляди 
немюсюлмани са унищожени при масов погром. Към тях можем да добавим и 
телевизионния сериал Bu Kalp Seni Unutur mu? („Може ли това сърце да те 
забрави?”), показан в праймтайма през есента на 2009 г. Драмата разказва за 
мъчителната реалност на затвора в Диарбекир след военния преврат от 1980 г. 
 
През 2009 г. група публично признати интелектуалци поднесоха извинение на 
арменците, в което заявиха, че съвестта им не може да понесе липсата на 
чувствителност и отрицанието на „Великата катастрофа”, преживяна от османската 

                                                
3 Първата част от това есе е написана от Айше Кадъоглу. Втората част включва интервю с Орхан 
Мироглу, проведено от Кадъоглу. Оригиналът на интервюто е на турски. Преведено е от Кадъоглу. 
4 Фетхие Четин е също позната като адвокат на семейството на прочутия турски интелектуалец и 
журналист от арменски произход Хрант Динк, паднал в жертва на атентат през януари 2007 г. 
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арменска общност. До края на същата година под публикуваното онлайн извинение 
вече имаше 30 000 подписа. Разбира се, последва ответен удар от страна на 
националистите. Процесът на припомняне вървеше успоредно с конституционни и 
юридически мерки, като отменянето на забраната за преподаване и излъчване на 
радио и телевизионни предавания на кюрдски език. Тези мерки ускориха и процеса 
по денационализирането на гражданството в Турция. 
 
Военният преврат от 1980 г. нанесе тежък удар на политическата сфера в Турция. 
На практика, политиката се превърна в престъпление. Средностатистическият 
аполитичен турчин от високата средна класа можеше да живее нормално, въпреки 
полицейския час, честитите блокади и проверки в големите градове. За сметка на 
това животът на обикновения кюрд в някой югоизточен град се превърна в ад. 
Властите наложиха забрана на всякакви форми на изразяване на кюрдска 
идентичност. Например, закон от 1983 г. забрани използването на кюрдски език. 
Въпреки, че той беше отменен през 1991 г., забраната за радио и телевизионно 
излъчване на кюрдски остана до 2002 г., след което постепенно беше отменена като 
част от реформите, изисквани от ЕС. През 2009 г. един държавен телевизионен 
канал започна излъчване на кюрдски. 
 
Военният преврат от 12 септември 1980 г. и последвалата го тригодишна хунта 
официално приключват с изборите през ноември 1983 г. и формирането на 
гражданско правителство. Малко преди изборите, отиващият си кабинет (назначен 
от армията) прокарва нов закон за извънредното положение (Olağanüstü Hal 
Kanunu, или OHAL). Този закон дава на кабинета (който в Турция е 
председателстван от президента, а не от премиера) правото да обяви военно 
положение в някои провинции, при това за период от шест месеца. Между 1987 г. и 
2002 г. военно положение е обявявано по различно време в 14 провинции на 
югоизточна Турция. ПКК започва операциите си срещу турското правителство с 
акции в градовете Шемдинли и Ерух през август 1984 г.  
 
За периода след 1980 г. и през всичките години на закона OHAL, в югоизточна 
Турция се прилагат пет различни полицейски тактики. Първата дава на армията 
зелена светлина да влиза във въоръжени сблъсъци с ПКК и да поддържа видимо 
присъствие в района. Втората превръща кюрдите в обект на внезапни обиски, чести 
проверки, произволни арести, продължително задържане под стража, затвор без 
съд и присъда, нечовешко отношение и чудовищни мъчения в затвора на 
Диарбекир (премиерът Ердоган наскоро призна за зверствата там). Трето, 
кюрдските села са поставени под контрола на охранители, замесени в криминални 
действия като палежи, тормоз, грабежи, изнасилвания, въоръжени нападения и 
отвличания. Така натискът над кюрдските селяни нараства двойно: от една страна 
ПКК ги кара насила да станат членове или съучастници, а от друга - държавата ги 
принуждава да работят като охрана по селата. Четвърто, много села са изгорени до 
основи, а милиони хора са принудени да мигрират към западните провинции. Пето, 
властите подемат кампания за преименуване на кюрдските топоними с турски 
имена и за възпиране на родителите да именуват децата си с кюрдски имена. Много 
местни пансиони са създадени с цел турцизиране на кюрдски деца. 



 22

 
Хиляди кюрдски граждани са избити или „изчезват” по време на тайни действия в 
Турция през 90-те години. Днес телата на някои от „изчезналите“ се откриват в 
масовите гробове. През януари 12 тела са открити в провинция Мутки, в Битлис. С 
появата на все повече и повече трупове става очевидно, че скелетите в турския 
републикански гардероб, трябва да бъдат извадени. В страна, където обичайният 
тост на чаша ракъ е „да пием и да забравим”, не е лесно да започнем да си 
припомняме. 
 
Орхан Мироглу е жив свидетел на ерата след 1980 г. Между 1982 г. и 1988 г. е 
затворник в Диарбекир. Ранен е тежко по време на успешния атентат срещу 
водещия кюрдски интелектуалец Муса Антер в Диарбекир през 1992 г. В момента 
му е забранено да участва в политиката. Публикувал е осем важни труда – 
документална и художествена литература, автобиографичен роман, писмата си от 
затвора, всички посветени на кюрдския проблем. В интервюто по-долу той 
разглежда два ключови въпроса:  
 
Кадъоглу: Осемдесетте и деветдесетте години на ХХ век бяха белязани от 
принудителна миграция, насилие, произволни арести, задържане под стража и 
затвор, както и от убийствата на хиляди кюрди. През 2009 г. правителството 
обяви намерението си да премахне някои от ограниченията, наложени на 
кюрдите, но все пак не удовлетвори очакванията на много демократи. Надявате 
ли се, че кюрдският проблем може да бъде разгледан на политическо ниво? 
 
Мироглу: Има надежда. Въпреки че тук-там има изолирани актове на насилие, 
които целят да повлияят на наближаващите избори, вече не е възможно да се 
поддържат нивата на насилие от миналото. Надявам се, че след изборите ще можем 
да решим кюрдския проблем на политическо ниво, чрез нова конституция. Този 
процес до голяма степен ще бъде повлиян от начина, по който основните актьори, 
по-точно ПМД и управляващата ПСР ще подходят към преговорите. В последните 
години те не можаха да постигнат консенсус по много причини. 
 
След изборите от 2007 г. основните кемалистки партии вляво и вдясно загубиха 
доверието на кюрдските гласоподаватели. ПСР запълни този вакуум, което 
моментално я превърна в конкурент на ПМД. Вместо да търсят диалог в 
парламента, ПМД се фокусираха върху съперничеството. Например, партията 
бойкотира референдум за важни конституционни поправки и запази дистанция от 
разследването по случая „Ергенекон”5 срещу „дълбоката държава”, вместо да ги 
следи по-активно от който и да било друг политически актьор. За всеобща изненада 
ПМД декларира, че е не е етично ПКК да бъде призовавана да прекрати огъня. Това 
изявление стана повод за подновяване на насилието от страна на ПМД и вследствие 
на това 15 човека намериха смъртта си за три седмици. Два месеца преди изборите 

                                                
5 Тайно сдружение с участието на хора от турските служби за сигурност и армията, кръстено на 
митична долина в Алтай, прародината на тюрките. Част от така наречената „дълбока държава”, 
„Ергенекон” изповядва ултранационализъм от кемалистки тип и носи отговорност за редица 
терористични актове срещу противници на кемализма и турската държава. Б.пр. 
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ПМД започнаха кампания за гражданско неподчинение и настояха да бъде вдигнат 
тавана на десетпроцентовата бариера за националните избори, да бъдат въведени 
образователни програми на майчиния език, да бъдат освободени задържаните 
членове на т.нар. Съюз на общностите в Кюрдистан (градското крило на ПКК), 
както и да бъдат прекратени военните операции. 
 
От друга страна, ПСР прекъсна процеса на демократизация, започнал през 2009 г. с 
„демократичното отваряне”. Партията не промени закона за изборната бариера, 
което щеше донякъде да потуши напрежението. Освен това ПСР гледа на ПМД 
като на политически съперник. Тази вражда трябва да се преодолее, за да може 
кюрдският проблем да се разреши със средствата на надпартийната политика. Това 
са факторите, които затрудняват разрешаването на кюрдския проблем. И все пак, 
има основания за оптимизъм. 
 
За кюрдите е ясно, че турската държава вече не може да забранява езика и 
културата им. Дори политическите съюзници на ПКК са против насилието. 
Военните вече не са главно действащо лице в кюрдските дела. Част от 
напрежението вътре в общността беше преодоляно чрез откритост и контрол над 
нелегалните групи, упражняващи насилие. Тези от кюрдите, които бяха отчаяни от 
нелегитимните действия на турската държава сега настояват ПКК да се 
нормализира. Тези действия са много важни. След изборите, новият парламент ще 
обсъжда създаването на конституция, гарантираща равните права на всички 
граждани и уважение към всички религии и различия. 
 
Кадъоглу: Как турците и кюрдите да се изправят лице в лице с призраците от 
турското републиканско минало? 
 
Мироглу: Като си припомнят арменско-асирийския геноцид от 1915 г., масовото 
унищожение на кюрдите от Дерсим през 1938 г. и неотдавнашния конфликт, който 
донесе толкова много болка на народа ни. И турците, и кюрдите са като хора, 
внезапно събудили се с амнезия. И двете народности се опитват да се отърсят от 
едно кошмарно минало и се опитват да го забравят. Те трябва да изградят нова 
памет. Процесът не обхваща всички части на обществото: все още няма обществена 
подкрепа за съдебните процеси срещу нелегалните държавни операции като 
„Ергенекон” и „Бальоз”6, както и случаите ЖИТЕМ7, при които бяха убити мирни 
кюрдски граждани. 
 
Кемалистите и неонациoналистически настроените левичари успяха да 
дискредитират тези съдебни процеси вътре в страната и зад граница. 
Доказателственият материал по делото за убийството на Хрант Динк сочи, че то е 

                                                
6 Аферата „Бальоз” („Чук”) от 2010 г. доведе до ареста на 196 човека, сред които висши турски 
военни, по обвинение в подготовка за държавен преврат срещу законно избраното правителство на 
АКР (Б.пр.). 
7 Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JITEM), или „Жандармерия, разузнаване и борба с 
тероризма” е секретно поделение на турската жандармерия, чието съществуване излезе наяве около 
съдебния процес „Ергенекон”. Замесено е в тайни операции срещу кюрдите. (Б.пр.).   
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дело на „Ергенекон”, но връзката не е направена в следствието или в съда. 
Убийствата в кюрдските градове са обвити в пълно мълчание. Въпреки тези 
процеси, опитите на Турция да погледне истината за миналото си в очите и да се 
изправи срещу нея не може да се сравни с подобни опити в други страни. 
 
Например, някои от задържаните като заподозрени по делото „Ергенекон” 
понастоящем са кандидати на РНП на изборите. Това създава чувство на 
несигурност сред населението, което се опасява, че нелегалните операции на 
държавата никога няма да излязат на бял свят. Много разследвания на убийства, 
включително това на Муса Антер през 1992 г., когато ме раниха тежко, скоро ще 
бъдат приключени поради давност. Около 1000 човека, убити в кюрдските 
провинции, са погребани в масови гробове. Всеки ден откриват по един масов гроб. 
За съжаление, нито едно от тези открития не следва стандартите на ООН, 
прилагани в такива случаи, нито пък задължителните ДНК процедури.  
 
Арменският и кюрдският проблеми са в основата на турските опити да бъдат 
излекувани травмите от миналото. Без съмнение, броят на хората, склонни да 
вярват на лъжите и изфабрикуваната история намалява непрекъснато, но тази 
промяна в нагласите все още не е повлияла на политиците. Засега призивите за 
официално извинение остават без отговор. Вместо това като че ли се задава 
компромис в типично турски стил. Ако има политическа воля и идеята спечели 
обществена подкрепа, парламентът може да конституира Комисия на истината и 
помирението по подобие на южноафриканската след края на апартейда. Това би 
било крачка напред. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЕМОКРАТИЧНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ  
 
Шахин Алпай         3  
Ще завие ли Турция към авторитаризъм без външната опора от ЕС? 
 
На запад е налице голям интерес към въпроса накъде върви турската политика в 
средносрочна и дългосрочна перспектива. Участниците в неотдавнашен семинар на 
Центъра за глобални проблеми при Нюйоркския университет, сред които имаше 
турски и американски наблюдатели, предложиха три алтернативи. Според две от 
тях Турция се отклонява в посоката на авторитаризма, било то от ислямистки или 
секуларен тип. Но третият сценарий, с който съм по-скоро склонен да се съглася, 
предполага уверен курс по пътя на либералната, плуралистична демокрация.  
 
Историята на републиката, изградена върху руините на Османската империя, може 
да бъде разделена на три периода. Първият – на основаването – се характеризира с 
правителствени реформи, целящи създаването на светска турска нация с 
еднопартийна, авторитарна власт. Демократизацията, последвала Втората световна 
война, е продукт на вътрешен и външен натиск, в резултат на който се ражда 
нелиберална демокрация и многопартийна система под опеката на военната и 
гражданска администрация. Тази демокрация е подсилвана от периодически 
военни интервенции по време на Студената война. Авторитарният секуларизъм 
държи религията под контрола на държавата като ограничава религиозните 
свободи и в същото време налага турския национализъм и сунитската форма на 
исляма на мултикултурното, мултирелигиозно население.  
 
С края на Студената война идва преходът към либерален и плуралистичен режим, 
този път движен отдолу нагоре. Първият знак за това е така наречената революция 
на Тургут Йозал в началото на 80-те години на миналия век. Турската икономика 
преминава от модел на заместване на вноса към пазарна либерализация. 
Вследствие на това, в Анадола се появи нова бизнес класа. Консервативна и 
религиозна в културно отношение, тя прегърна ентусиазирано демокрацията и 
пазарната икономика и се превърна в конкурент на големия бизнес, установен в 
Истанбул и разчитащ на държавни субсидии и протекции в замяна на лоялността си 
към официалната кемалистка идеология, тоест, към елитарния секуларен 
национализъм. 
 
Възходът на анадолската буржоазия е сред факторите, довели до разцеплението на 
умерено ислямисткото движение „Национална визия” (Millî Görüş) на Неджметин 
Ербакан в края на 90-те и основаването на ПСР на Ердоган и приятелите му през 
2001 г. Партията на благоденствието на Ербакан смесва ислямистки и 
националистически нагласи с елементи от идеологията на развиващия се свят в 
опит да се противопостави на европейската интеграция и да убеди Турция да 
обедини мюсюлманския свят. „Консервативно-демократичната” ПСР, от друга 
страна, прегръща кандидатурата за членство в ЕС заедно с пазарната демокрация 
по европейски правила. 
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Религиозните лидери и движения като суфийското братството на накшибендиите и 
общността т.нар. “нурджии”8 заявяват подкрепата си за либерална, глобализирана 
икономика и политическа общност. Най-влиятелен сред тях е ученият Фетулла 
Гюлен, който акцентира върху моралните и социални аспекти на исляма и 
разглежда религията и науката като допълнение към морала. Той е привърженик на 
демокрацията и човешките права, на секуларизма като свобода на 
вероизповеданията, на уважението към различието на убежденията и начина на 
живот, както и на пазарната икономика. Гюлен подкрепя турското членство в ЕС и 
насърчава последователите си да създават бизнес, да откриват училища и болници, 
да основават благотворителни организации в Турция и по света. Училищата на 
движението му са разпръснати из няколко континента и са нещо като културно и 
предприемаческо предмостие на Турция в повече от 120 страни. 
 
Вторият фактор, улеснил прехода към европейски тип демокрация, е критичният 
дискурс на либералните интелектуалци. Запазили горчив спомен от военната хунта 
през 1980-1983 г., те атакуват кемалистката идеология, поставят под въпрос ролята 
на военните в политиката, критикуват деспотичния характер на официалния 
секуларизъм и идентичностните политики. С помощта на медиите, които стават по-
свободни и плуралистични от началото на 90-те насам, този дискурс оказва силно 
влияние на интелектуалния живот в страната. Вече няма теми-табу: дори тази за 
съдбата на арменците в Османската империя не е. 
 
Друг ключов фактор е перспективата за членство в ЕС и турската кандидатура от 
края на 1999 г. ПСР идва на власт през ноември 2002 г. с кампания, фокусирана 
върху ЕС. Конституционните и правни реформи, които последват, помагат на 
Турция да изпълни копенхагенските политически критерии и да започне преговори 
за присъединяване през октомври 2005 г. Тази тиха революция разширява 
човешките права, стеснява влиянието на военните, позволява излъчването на 
програми на кюрдски език и прекратява отричането на кюрдската идентичност. 
 
Предприсъединителните преговори стигат до задънена улица по добре известни 
причини. Първата е забавянето на реформата в Турция – следствие главно от 
вътрешната нестабилност межди 2006 г. и 2008 г., заради опита за военен преврат и 
повдигнатия случай пред Конституционния съд за забрана на ПСР. Реформата е 
подновена след провала на опита за преврат. Плановете за поправка на 
конституцията, одобрени с голямо мнозинство по време на референдума на 12 
септември 2010 г., силно ограничават правомощията на въоръжените сили и 
съдебната система. На 1 януари 2009 г. канал TRT6 на обществената 
радиотелевизионна компания започва да излъчва 24-часови програми на кюрдски. 
През август Анкара оповести „Кюрдската инициатива”, която цели да подобри 
връзките с кюрдската регионална власт в Ирак чрез удовлетворяване на искания на 
кюрдското население и обезоръжаването на ПКК. Неотдавна Ердоган потвърди, че 
правителството преговаря с излежаващия доживотна присъда лидер на ПКК 

                                                
8 От Nur Cemaati (Общество на светлината), основано от последователите на ислямския 
интелектуалец от кюрдски произход Саид Нурси (1878-1960). Бел. ред. 
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Абдула Йоджалан. Все пак рано е да се каже дали всички тези мерки ще бъдат 
успешни. 
 
Докато страната се готви за парламентарните избори, насрочени за 12 юни 2011 г., 
правителството на ПСР обяви изработването на нова, демократична конституция 
като цел номер едно. Според някои социологически проучвания ПСР ще спечели 
трети мандат, най-вече заради неудържимия икономически растеж, но критиките 
към правителството нарастват. Някои идват от старите опоненти на партията – 
лоялните кемалисти, които подкрепят опитите на военните и съдебната система да 
завземат властта с преврат. Те гледат на ПСР като на авторитарен ислямистки 
режим от ирански тип или светска диктатура по руски модел, само че поддържана 
от консервативно-религиозното мнозинство. 
 
Тези противници твърдят, че делата „Ергенекон” и „Бальоз” са опит от страна на 
полицаи, прокурори и съдии, верни на движението на Гюлен, да накарат 
опозицията да замлъкне, че делото за укриване на данъци срещу медийната група 
„Доган” е опит от страна на властите да създадат атмосфера на страх и да притъпят 
критиките към себе си, че „социалният натиск”, упражняван от Гюлен и ПСР, е 
източник на нетолерантност и дискриминация спрямо хората, които не споделят 
консервативно-религиозния начин на живот. Но тези твърдения не са подкрепени с 
достоверни доказателства. 
 
Някои от доскорошните привърженици на ПСР обаче също започнаха да я 
критикуват. Те се страхуват, че партията вече не се интересува от реформи, а от 
консолидация на властта и това значи сдобряване с кемалистките военни и 
правораздавателни елити, чиито правомощия ПСР оряза. Разочарованите от ПСР 
съзират доказателство за тези намерения във флирта на Ердоган с идеята за 
президентска система, макар президентът Гюл и заместник-министър 
председателят Бюлент Арънч да са против. Но истинският тест за Ердоган и ПСР 
ще бъде дали премиерът ще удържи на обещанието си и ще прокара новата 
демократична конституция, както и дали ще се придържа към нормите на 
„напредналата демокрация”, за които често говори. 
 
Каквито и да са недостатъците и провалите на правителството на ПСР, то постигна 
макроикономическа стабилност и средно 6-7 % годишен ръст, вследствие на което 
доходите на глава от населението се вдигнаха от малко над 3000 щ. д. през 2002 г. 
до около 10 000 щ. д. през 2010 г. Модернизираната и силна икономика подхранват 
очакванията на държавата и на обществото за консолидация на демокрацията. 
Обикновените хора, усетили предимствата на свободата, демокрацията и 
нарастващото благополучие, вече оказват натиск върху политиците да продължат с 
модернизацията и демократизацията. Правителства, които не могат да 
удовлетворят тези искания, няма да се задържат на власт. 
 
Политически, икономически и културно, днес Турция е далеч по-отворена в 
сравнение с предходното десетилетие. Въпреки ограниченията на Закона против 
тероризма, Наказателния кодекс и Закона за масмедиите, в страната вече протичат 
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свободни дебати. Разследващата журналистика, водена от всекидневника „Тараф” 
(основан през 2007 г.), разкри заговорите за военни преврати и неадекватността на 
въоръжените сили в опитите им да се справят с партизанската война, водена от 
ПКК. Такива публикации подпомагат популярното искане военните да се 
придържат към професионалните си задължения. Вече има и знаци, че все по-
голяма част от армията е уморена от политиката. Законодателство, ограничаващо 
прерогативите на военните, съдебното преследване на заговорниците (очевидно 
одобрявано от върховното командване на армията) и най-важното, все по-широкия 
консенсус сред военните срещу участие в политиката предотвратява риска от 
бъдеща намеса и следователно, опасността от светски авторитаризъм. 
 
Опасенията от „електорален” авторитаризъм, базиран на съюза между ПСР и 
различни религиозни движения са неубедителни. Истинската религиозност може и 
да е широко разпространена, особено сред сунитското мнозинство, но подкрепата 
за режим, основан на Шериата, е изключително ниска. Много от членовете на 
движението „Национална визия” (първата ислямистка организация в Турция) се 
присъединиха към ПСР, а две или три от другите партии, произхождащи от 
разцеплението на това движение дори не могат да бъдат описани като ислямистки. 
 
Турското общество традиционно е консервативно-религиозно, а бързината на 
социоикономическите промени усили ролята на религията в живота на хората. 
Авторитарните секуларни политики на кемалистката държава не успяха да 
ограничат влиянието на религиозните братства, общности и движения, базирани на 
вярата. Промените в Турция популяризираха разбирания на исляма, които са в 
съгласие с модерността, а също така подкрепят и секуларизацията, т. е. истинско 
разделение на религията от политиката. И още нещо, дълбоките различия между 
изповядващите ислямски ценности възпрепятстват създаването на единен блок. 
 
Популярните искания за свобода и демокрация, зачестили при глобалното 
разведряване след края на Студената война, се отразяват не само на 
правителството, но и на опозиционните групи. ПКК е добър пример за това. 
Основана в края на 70-те години с цел да обедини всички кюрди в Близкия изток в 
единна марксистко-ленинска държава, днес организацията е изоставила 
комунистическата и отцепническа реторика в името на регионална автономия в 
рамките на турската държава. Промяната се дължи на няколко фактора: упадъка на 
марксизма-ленинизма, липсата на подкрепа за независимост сред живеещите в 
западна Турция кюрди, плахите стъпки на държавата за признаване на кюрдската 
идентичност като част от стратегията й за влизане в ЕС, както и участието на 
кюрдски партии като ПМД в местната власт. ПМД, която печели около 6-7 % от 
гласовете на национално ниво, взе решение да участва в парламентарните избори 
през 2007 г.9 Ако ПКК и ПСР се договорят да сложат край на въоръжения 
конфликт, демократичната консолидация в Турция ще получи значителен тласък. 
 

                                                
9 Независими кандидати, излъчени от редиците на ПМД, спечелиха 6-7% от вота на изборите през 
юни 2011 г, което се равнява на 35 парламентарни мандата.  
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Републиканската народна партия също се промени под натиска на обществото. 
Кликата на Дениз Байкал, която доминира партията от повторното й основаване в 
началото на 90-те и която изцяло поддържаше патерналистичния кемализъм, 
обърна гръб на основните предизвикателства пред страната (кюрдския въпрос и 
необходимостта от либерализация на политическия режим) и аргументира 
опозицията си срещу идеите на ПСР с необходимостта да бъде запазен 
„застрашеният светски характер на държавата”. Партията подтикна военните и 
гражданската бюрокрация да дадат отпор на правителството на ПСР, подкрепи „е-
меморандума” на армията против избирането на Абдула Гюл за президент през 
април 2007 г. и заедно с военните упражни натиск върху Конституционния съд да 
анулира избора на Гюл месец по-късно. Електоратът реагира остро на опитите на 
Републиканската народна партия да манипулират изборите от юли 2007 г. и това се 
отрази негативно на партията. Все пак през март 2008 г. тя подкрепи главния 
прокурор в опита му да принуди Конституционния съд да забрани ПСР. Дениз 
Байкал, който не се поколеба да се самоопредели като поддръжник на мрежата 
„Ергенекон”, бе принуден да подаде оставка през май 2010 г. заради извънбрачна 
връзка с депутатка от партията си. 
 
Новият лидер Кемал Кълъчдароглу, кандидатът на партията за кмет на Истанбул на 
изборите през 2009 г., обеща „нова Републиканска народна партия”. Въпреки че бе 
избран с подкрепата на част от кликата на Байкал, първата работа на Кълъчдароглу 
беше да измести от изпълнителния борд на партията лоялните на Байкал и 
генералния секретар Йондер Сав апаратчици. През април 2011 г. Кълъчдароглу 
извади цялата клика, с изключение само на Байкал, от позиции в кандидат-
депутатските листи. След като укрепи властта си, новият лидер обнови и 
партийното послание. Мантрата „светското начало е в опасност” бе изоставена и 
Кълъчдароглу отвори партийната платформа за всички. Предизборната програма на 
партията обещава нова демократична конституция, премахване на всички пречки 
пред свободното изразяване на кюрдска идентичност, равни граждански права за 
алевиите, укрепване на местната власт според европейските норми, намаляване на 
задължителната военна служба, като едновременно с това поставя акцент върху 
икономическото развитие и социалното осигуряване. Дали партията ще удържи 
обещанията си, ще стане ясно в бъдеще, но засега изглежда, че Кълъчдароглу е 
решен да скъса с режима на бюрократичен патернализъм. Политиката му увеличава 
шансовете за междупартийно сътрудничество при съставянето на новата турска 
конституция. 
 
В заключение, Турция най-вероятно ще остане на пътя на демократичната 
консолидация, дори този път да не е гладък. Ако ЕС бе единодушен в подкрепата 
си за турското присъединяване, страната щеше да изпълни критериите за членство 
значително по-бързо. За съжаление, процесът по присъединяването е в застой, но 
промените, които отключи, продължават да тласкат Турция в посока на 
демократизация. 
 



 30

Хакан Алтънай         4 
Движещи се части 
 
Последното десетилетие бе добро за Турция.  Икономиката нарасна от 200 
милиарда щатски долара през 2001 г. до 800 милиарда през 2011 г. и според 
британското списание „Икономист” ще расте по-бързо от тези на еврозоната, 
Великобритания и САЩ през 2011- 2012 г. Публичният дълг намаля от 75% до 40% 
от БВП. Лихвата падна от 35 до 5% и днес Турция има по-нисък рисков рейтинг от 
всичките си съседи в Южна Европа. Банковата система, която до скоро тревожеше 
всички правителства и бе опорочена от мафиотски практики, днес е първокласна и 
дори премина през кризата от 2008 г. без сътресения и с добри печалби. 
 
Ниските лихви и намаляването на дълга позволиха на Турция да положи основите 
на добра система за общо здравеопазване и да прокара впечатляващи социално-
осигурителни реформи. Въвеждането им веднага се отрази на индекса на Джини за 
социално неравенство. През последните 10 години Турция премахна смъртното 
наказание, прекрати 25-годишното военно положение, отхвърли ограниченията за 
излъчване на програми на кюрдски език, призна решенията на Европейския съд за 
човешките права за основополагащи при повторните съдебни дела, сложи край на 
нелегалните арести и безнаказаността на хората, прилагащи мъчения, елиминира 
намалените присъди за извършителите на така наречените „престъпления на 
честта” и отмени извънредните привилегии на военните. 
 
Често недобрите отношения на Турция с нейните съседи също се промениха 
положително. Страната въведе безвизов режим с Грузия, Иран, Йордания, Ливан, 
Русия и Сирия. Скоро от него ще се възползва и Украйна. Турската „мека сила” 
нарасна сред всичките й съседи.10 Училищните програми бяха променени, така че 
да се премахне механичното наизустяване и да се въведат методи, насърчаващи 
критичното мислене. Образованието от най-ранна детска възраст бе разширено в 
пъти. В сравнение с 2001 г., Турция от 2011 г. е по-богата, по-открита, по-свободна, 
по-демократична, по-справедлива и по-мирна страна. 
 
Накъде с ЕС?     
 
ЕС изигра ключова роля за тази трансформация. Преките чуждестранни 
инвестиции в турската икономика нараснаха четирикратно след решението през 
2004 г. страната да започне предприсъединителни преговори. Перспективата за 
членство донесе на Турция престиж и фокусира икономическото й бъдеще. 
Копенхагенските критерии предоставиха паралелна пътна карта за политическата 
промяна в страната. Между 2002 – 2003 г. политически партии с най-разнообразни 
идеологии и приоритети приеха да подкрепят няколко реформаторски вълни, 
необходими за членството. 
 

                                                
10 Темата за „меката сила” на Турция е застъпена в Хакан Алтънай, „Турската „мека сила”: 
необработен диамант или неуловим мираж”, Insight Turkey, Vol.10, No.2, April-June, 2008. 
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Напоследък положителната роля, която ЕС изигра за напредъка на Турция, мина на 
заден план, тъй като точно когато се появиха резултати, Никола Саркози бе избран 
за президент на Франция. За разлика от другите скептици сред европейските 
лидери, Саркози не просто постави под въпрос смисъла от турското 
присъединяване, а направо отхвърли правото на Турция да се кандидатира. Фактът, 
че това право бе потвърждавано през 1989 г., 1999 г., 2002 г. и 2005 г. не притесни 
президента на Франция, а и до ден днешен останалите европейски лидери не са 
наказали каприза му да пречи на процеса с порицанието, което заслужава.11 
 
Разбира се, Турция също може да бъде критикувана, защото не направи 
достатъчно, за да обясни на западното обществено мнение как точно ще допринесе 
за успеха на европейския проект. Турците често споменават, че страната им има 
потенциала да се справи с европейската демографска криза или пък да подпомогне 
енергийната сигурност на Съюза, но и двете твърдения стъпват на съмнителна 
емпирична база. Турция наистина има по-младо население от ЕС и се намира на 
различен етап от демографския преход, но турските абсолвенти се сблъскват с едно 
от най-високите нива на безработица сред развитите страни. Турция не успява да 
подготви младежта си за предизвикателствата на вътрешния пазар на труда, камо 
ли за европейския. Страната е по-зависима от руски енергийни доставки от 
повечето западноевропейски държави, следователно никак не е ясно как ще 
подсили енергийната независимост на ЕС. Истинската ценност на Турция се крие в 
потенциала на страната да увеличи „меката сила” на ЕС в региона, но, за да стане 
това трябва радикална промяна в мисленето и на двете страни. В момента 
отношенията между ЕС и Турция напомнят стария съветски виц за работниците, 
които се престрували, че работят и шефовете им, които се престрували, че им 
плащат. 
 
Нормативен аргумент в полза на турското присъединяване 
 
За едни ЕС е визионерски проект, непрекъснато разширяващ границите на мира, 
благоденствието и свободата. За други Съюзът е просто начин да бъдат постигнати 
дребнави национални интереси под прикритието на високи идеали. Защитниците 
на първия възглед обичат да цитират Жан Моне и намират успокоение в думите му. 
Привържениците на втория твърдят, че в ЕС всички искат да поделят с другите 
това, което нямат: Франция – монетарна политика, Германия – външна политика, 
всички останали – глобална тежест. И двата възгледа са отчасти верни. 
Интеграцията нямаше да успее, ако не отговаряше на основните интереси на 
страните-членки. В същото време, този новаторски и смел проект нямаше да 
просъществува, ако не бе променил радикално и не бе дал нов нормативен 
хоризонт на разбирането на страните-членки за собствения им национален интерес. 
 

                                                
11 За реакцията на гражданското общество, виж Алтънай, Баяр, Бобински, Хюз, Крал, Точи и 
Торебланка, „Безгрижното непостоянство на Саркози спрямо Турция застрашава репутацията на 
ЕС”, писмо до „Файненшъл таймс” от 6 септември 2007. Оттогава насам станахме свидетели на 
странно поведение, като например промяна на картата на Европа върху евро монетите, така че 
Кипър да бъде включен, без да бъде изобразена Турция – комичен фокус.  
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Въпреки, че дебатът за турското членство се води вече 10 години, все още няма 
нормативни аргументи за присъединяването. Всички предишни вълни на 
разширяване имаха видим нормативен фон: южна Европа влезе в ЕС заради 
императива за солидарност с новите демокрации; източна Европа се присъедини, 
защото Западът протегна ръка към отчуждените и често онеправдани свои съседи, 
но никой не е търсил подобно обяснение за турското присъединяване. 
 
Като се има предвид, че общоевропейският проект е преди всичко насочен към 
постигането на траен мир, тази цел може да послужи за нормативна основа. В 
рамките на последния век, Османската империя (предшественика на съвременна 
Турция) е воювала на териториите на две от настоящите страни-членки: България и 
Гърция. Турция поддържа военен контингент и на остров Кипър, който не е добре 
дошъл за кипърските гърци. И обратно – пет от настоящите страни-членки на ЕС  – 
България, Франция, Гърция, Италия и Обединеното кралство – са разполагали 
войски на територията на днешна Турция. Вместо да започнат процес на 
саморефлексия, тези държави не обръщат внимание на трайните последици от тези 
войни, при които дори столицата на Турция е била окупирана за период от няколко 
години. 
 
Историята на европейските представи и предразсъдъци спрямо Изтока трябва да 
бъде подложена на преоценка. Мартин Лутер описва турците като превъплъщение 
на самия Антихрист и агенти на дявола. Волтер и лорд Байрон разпалено настояват 
турските варвари да бъдат изгонени от Европа.  В един многозначителен текст, 
британският министър-председател от ХІХ век Уилям Гладстон твърди, че турците 
са „като цяло, от първия черен ден, когато стъпват в Европа, пример за един 
изключително антихуманен вид сред човечеството”. Не е изненадващо, в 
светлината на изказаната по-горе теза, че Гладстон настоява Европа да бъде 
напълно изчистена от турците.12 Тук има още един нормативен императив: 
пазачите на европейската нормативна рамка трябва открито да се конфронтират с 
европейския ориентализъм. За да поправи предишните си грехове, Европа трябва 
да се отнася към Турция като към равен и желан партньор. 
 
От друга страна Турция трябва да покаже на приятелите и враговете си, че има 
ресурс да бъде част от европейското нормативно пространство. В последните 
години Турция започна да обсъжда трудни епизоди в историята си: съдбата на 
арменците в Османската империя, погромите над истанбулските гърци, ужасите на 
диарбекирския затвор от 80-те. Някои дори направиха първите смели стъпки за 
поемане на отговорност. Това дава повод за оптимизъм, но съвсем не е достатъчно. 
Турция заявява желанието си да се присъедини към ЕС и да бъде фактор на 
международната сцена чрез членство в Съвета за сигурност на ООН и Г-20, но 
образователната й система насърчава съществуващата ксенофобия и внушава 

                                                
12 Единственото по-обезпокоително от това да четеш ръкописа от 1876 г. през 2011 г. е, че всъщност 
в Европа все още не се е появила критика на този текст, нито на нагласите, прозиращи от него в 
духа на критиката на „ориентализма”, развита от Едуард Саид. Вместо критична преоценка на 
дискурса на Гладстон, чуваме как бившият британски министър-председател Тони Блеър обявява 
именно Гладстон за един от политическите си кумири.   
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откровено циничното разбиране, че истината е на страната на силните. Мета-
наративът на учебниците е като изваден от текстове на Томас Хобс и в резултат от 
това, сравнителните изследвания показват, че турците са относително по-
скептични към другите нации.13  
 
Да се изработи нормативен аргумент в полза на турското присъединяване не е 
лесна задача и изисква и двете страни да действат решително. Може би поради 
дългия списък с недовършени задачи, прогресивно настроените турци са по-
напред. Ключовият въпрос сега е, дали прогресивните интелектуалци в Европа ще 
отговорят със същото. Ако го направят, всяка от страните може да черпи кураж от 
силата на другата и така ще се получи затворен кръг от позитивна енергия. Това би 
заслужило Нобеловата награда за мир на века. Ако не стане, Турция ще се справи 
някак си, но ЕС вече съвсем няма да бъде толкова важен фактор за еволюцията й, 
колкото е бил досега.14 
 
Бъдещето е загадка 
 
Като човек, ръководил Турция по време на впечатляващия й „скок”, премиерът 
Ердоган демонстрира изключително самочувствие. По характер той никога не е 
бил пламенен демократ, по-скоро е демократ с неохота. В последните три години 
обаче Ердоган стана истински авторитарен. Той непрекъснато поучава хората 
колко деца трябва да имат, кои вестници да четат, да ядат грозде вместо да пият 
вино. Заплашва да забрани неправителствените организации, които не му харесват 
и държи собствениците на медии лично отговорни за мненията на журналистите им 
и за редакционните политики и дори очаква те да уволняват тези, чиито възгледи 
не споделя. Пресгрупата „Доган”, най-голямата и най-плуралистичната, редовно 
страда от гневните му изблици и дори бе глобена със сума, надхвърляща няколко 
пъти пазарната капитализация на компанията заради неплатени данъци. Останалите 
собственици си извадиха поука от случващото се с „Доган” и тревожната практика 
на автоцензурата вече пусна корени в турските медии. 
 
В известен смисъл, турската ситуация не е уникална. Много успешни лидери са 
ставали жертва на прекомерната самонадеяност, опивали са се от властта и са 
ставали все по-нетолерантни към несъгласните с тях. Това, което прави ситуацията 
наистина необичайна е кротостта, с която турските либерали посрещат подобен 
авторитаризъм. Те явно са решили, че военните са основната, а за някои от тях и 
единствена, пречка пред развитието на либералната демокрация в Турция. Не е 
лъжа, че военните имат много лошо минало и са заплашвали правителството с 
преврат дори през 2007 г. Либералите обаче не подбират с кого се съюзяват и често 
                                                
13 Турция не е страна по Устава на Международния криминален съд и е една от малкото държави, 
неподкрепили Копенхагенското споразумение за климатичните промени.  
14 Речта на Ердоган пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа през април 2011 г. 
повдигна леко завесата пред едно възможно бъдеще. Премиерът обясни, не съвсем мило, че няма 
намерение да търси съветите или одобрението на европейците за това дали десетпроцентовата 
бариера за парламентарно представителство е приемлива или не. Почти в съзвучие с прословутото 
„Държавата, това съм аз” на Краля-слънце, Ердоган заяви, че лично той гарантира спазването на 
малцинствените права в Турция.      
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подценяват или направо игнорират анти-либералните тактики на съюзниците си. 
Резултатът е странно съзвездие от коалиции, в което либералите пренебрегват 
реални и повтарящи се доказателства за изолация на нерелигиозни хора в турската 
провинция, случаи на фалшифициран доказателствен материал в ключови 
политически съдебни дела, заплахите срещу и дискредитирането на неудобни 
дисиденти. Ако Турция иска да продължи реформите и да се превърне в истинско 
отворено общество, турските либерали трябва да престанат да търгуват с основните 
си ценности в името на краткосрочни политически ползи. 
 
По същото време, когато Ердоган става все по-авторитарен и губи интерес към ЕС, 
турската опозиция най-сетне намира европейските си ориентири. Турция страдаше 
от липса на адекватна опозиция в последните години. Едновремешната РНП бе 
реакционна и ксенофобска.15 Новата РНП под ръководството на Кемал 
Кълъчдароглу е отново ангажирана с диалога с ЕС, произвежда творчески 
алтернативи в областта на социалната политика и най-важното, отървала се е от 
противната практика да придава обществена легитимност на военната намеса в 
политиката. Не е ясно дали РНП ще продължи да се изявява така, но ако това се 
случи, здравето на турската демокрация ще укрепне и дори може да послужи за 
конструктивен коректив на Ердоган. 
 
Малко вероятно е това да стане, но ако ЕС случайно открие смисъла от 
съществуването си и успее да се ориентира в ситуацията, може да служи за 
ефективна и конструктивна отправна точка за всички политически сили в Турция. 
Перспективата за интеграция може да се окаже същият успокояващ фон, както този 
зад Испания, когато тя се изправи пред демоните си.16 В тази връзка, работата на 
Независимата комисия за Турция заслужава искрени поздравления.17 С докладите 
си от 2007 г. и 2009 г. комисията се утвърди като източник на подробни анализи и 
говорител на принципно аргументирани позиции. Европа и Турция могат много да 
спечелят от подобен диалог и следователно имат нужда от продължаването му. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
15 За неуспешния опит да бъде демонстрирана ползата от ЕС за скептичните секуларисти виж Хакан 
Алтинай и Калипсо Николаидис, „Защо ЕС подсилва турския секуларизъм”, Оупън Демокраси, 3 
септември 2008, на http://www.opendemocracy.net/article/the-european-union-and-turkey-strengthening-
secularism . 
16 За анализ на аналогията между Турция и Испания, виж Уилям Гизлет, „Испанска траектория: 
източник на вдъхновение за Турция”, Институт „Отворено общество”, Турция, 2008. 
17 За Независимата комисия виж http://www.independentcommissiononturkey.org/ . 
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Осман Байдемир         5 
Демокрация тип „ние знаем най-добре”  
 
Най-простата дефиниция на демокрацията е управление на народа. Тази форма на 
управление е близка до идеалната в наше време. Да бъдеш демократичен означава 
да участваш в диалог, който дава възможност на всички страни да договорят общи 
места чрез дебати и толерантност към различията. За юристите тези общи места са 
в основата на обществения договор в абстрактна и правно ангажираща форма, т.е. 
конституцията. Общественият договор, който скрепява турската демокрация и 
управлява 70-милионното й население е конституцията, приета след военния 
преврат на 12 септември 1980 г. 
 
Когато обсъждаме турската демокрация, трябва да си зададем много належащи 
въпроси. Могат ли хората да се самоуправляват и да участват ефективно в 
обществените дела? Турция правова държава ли е и може ли да се каже, че има 
независима и активна съдебна система? Медиите свободни ли са и страдат ли от 
предразсъдъци? Политическите партии вътрешно демократични ли са? 
Кандидатите за публични постове от членската маса ли се избират, или от 
лидерите? Признават ли се различията между идентичности, култури, езици и 
вярвания? Справедливо ли е разпределението на доходите? Има ли големи 
различия в развитието на отделните региони и ако има, властите взимат ли 
адекватни мерки, за да ги разрешат? Жените имат ли думата при решаването на 
важни житейски проблеми? Има ли ефективно противодействие срещу така 
наречените „убийства на честта”? 
 
Това са критично важни въпроси. Но по какъв критерий да съдим турската 
демокрация? Според мярката на съседните страни като Сирия, Афганистан, Либия 
и Египет или според мярката на ЕС? Разбира се, Турция изглежда много по-добре, 
когато я сравним с порочни режими и слаби демокрации. Страната обаче не може 
просто да използва подкрепата на ЕС и САЩ за ПСР и опитите да бъде 
представена като модел за арабския свят като доказателство за зрелостта на 
демокрацията си. Турция е по-скоро, според мен, демократична за управляващата 
партия, но правата не са поравно споделени. 
 
За тези, които не са на власт, има дефицит на демокрация. Няма правна защита за 
работниците, когато фабриките затварят врати, за жените, убити от съпрузите си, за 
децата, които получават стогодишни присъди, за замерване на въоръжената 
полиция с камъни, за регионите с унищожена околна среда. Най-важната причина 
за несигурността е следната: от основаването си, републиката е движена от 
убеждението на лидерите й, че „хората не знаят какво е най-добро за тях, но ние 
знаем.” Този възглед определя както опитите за модернизация, така и по-късно за 
демократизация на обществото отгоре надолу, чрез използването на радикални 
методи за реализирането на един изключващ просвещенски проект.  
 
Методът „отгоре надолу” просто бе оставен в наследство от републиканските елити 
на ПСР. Подобно на предшествениците си, правителството на ПСР настоява, че 
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„знае най-добре.” Хората остават с впечатление, че ПСР защитава мека форма на 
либерална религиозност, защото говори за промяна и защото уважава жените, 
които не носят покривало за глава и ги номинира за различни постове. При все това 
действията на правителството на ПСР противоречат на демократичния му имидж. 
Много хора вече са убедени, че партията е движена от авторитарен дух. 
Спечелвайки парламентарно мнозинство, ПСР успя да наложи пълна хегемония, 
която й позволява да упражнява властта си, както намери за добре. Позицията на 
партията в новия конституционен дебат при гласуването на поправките във 
върховния закон не е демократична. 
 
Признаването на „другия” е основополагащ принцип на демокрацията. Подкрепата 
на партията за десетпроцентната изборна бариера не позволява формирането на 
коалиционни правителства и следователно означава, че волята на хората – по-
специално на кюрдите – не е отразена справедливо в парламента. Премиерът 
Ердоган не вярва нито в смисъла на демокрацията, нито в изборите, а в принципа 
на йерархичната власт. Президентската система, която иска да въведе, подхранва 
културата на подчинението. Хвърляйки поглед назад към деветте години власт на 
ПСР, видно е, че партията е подчинила голяма част от бизнес елитите на страната. 
Освен това ПСР упражни натиск върху Асоциацията на турските индустриалци и 
бизнесмени (ТЮСИАД) да не заемат позиция на конституционния референдум 
през септември 2010 г. 
 
Премиерът Ердоган не спести заплахите към нито една част от обществото, от 
неправителствените организации до политическите коментатори. Значителна част 
от медиите е контролирана от управляващата партия, а останалите се обуздават 
чрез данъчни проверки и глоби. Ердоган консолидира контрола си и върху 
академичната общност, полицията, Върховния съвет на съдиите и прокурорите и 
дори върху последната крепост на кемализма – Конституционния съд.  
 
Без силна и независима опозиция не може да има демокрация. Може ли РНП да се 
превърне в автентична демократична опозиционна сила? Какво направи РНП в 
защита на демокрацията през деветте години управление на ПСР? Можем ли да 
игнорираме подкрепата й за военния патернализъм, поддръжката за армията, 
подкрепата, която оказа Байкал за заподозрените по делото „Ергенекон”? Не 
подсили ли РНП правителството в битката си с „козметичната” демокрация на 
ПСР? Не го ли оттласна от демократичния път? Преди да се запитаме дали Кемал 
Кълъчдароглу ще бъде ефективна опозиция на ПСР, а не просто комичен герой, 
трябва да се вгледаме в типа политическа култура, насаждана от ПСР през 
годините.  
 
Би било погрешно да заключим, че турската демокрация не е консолидирана, а 
разделена по партиен признак. Всеки път, когато ПСР прави крачка напред в 
процеса на демократизация, после отстъпва две крачки назад. Опитите за 
разрешаване на кюрдския проблем са добър пример. Въпреки че конституцията бе 
променена, за да получат кюрдите повече граждански права, Партията за 
демократичното общество (ПДО) бе забранена от Конституционния съд. От една 
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страна, правителството стартира „демократична инициатива”, приканвайки 
населението да „слезе от планините в полето и да участва в политиката”, от друга – 
нарежда ареста и задържането на над 2000 кюрдски политици, кметове, активисти 
на НПО, членове на женски организации. Не е чудно, че цялото кюрдско 
опозиционно движение счита ПСР за непредсказуема. При управляващите има 
драматична разлика между думи и дела. Неслучайно кюрдската опозиция нарича 
демокрацията на ПСР „демокрация за вътрешнопартийна употреба.” 
 
Има два основни измерителя, според които можем да съдим за демократичните 
постижения на съвременна Турция. Първият е конституцията, продукт на военния 
преврат от 1980 г. Вторият – как интерпретираме взаимодействието между 
гражданите и държавата. На населението все още се гледа като на крепостни 
селяни и васали, манталитет, наследен от османско време, но затвърден от 
кемалистите по време на републиканската ера. На популярен език това звучи така: 
Бог властва в небесата, държавата – тук на земята. Нито едно турско правителство, 
включително това на ПСР, никога не е вярвало, че народът може да властва на 
земята или че държавата служи на обществения интерес. 
 
Тази нагласа доминира всички закони, правителствени институции, съдебната 
система, изпълнителната и законодателната власт. Силата му прозира и от 
изявлението на генералния директор на турското национално радио и телевизия 
TRT: „Ние открихме TRT 6 (канал, излъчващ на кюрдски) не защото хората го 
искаха, а защото държавата реши, че е уместно” (всъщност признаването на 
културните права на кюрдите бе наложено от ЕС). В Турция, реформите не се 
провеждат в името на общественото благо, а в полза на държавата. Този навик 
подкопава самата идея за реформи.  
 
Може ли да се каже, че демократичния процес в Турция е набрал скорост? За целта 
трябва да бъде анализиран демократичния хоризонт на РНП, както и въпроса дали 
партията смята да погледне по нов начин на проблеми като статута на кюрдите, 
алевиите, забрадките и малцинствата. Преди да се залови с тези предизвикателства 
обаче, ръководената от Кълъчдароглу партия трябва да свикне с мисълта, че пътят 
към властта не минава през казармата. РНП трябва да реши дали е партията-
създател на кемалистката република или пазител на статуквото. Ако партията 
избере второто, между Кълъчдароглу и Байкал няма разлика. В такъв случай РНП 
няма да стане истински конкурент на ПСР, нито пък да се превърне в смислена 
опозиция и да задържи управляващите в що-годе демократична траектория. 
 
Ако реши да облече мантията на партия-основателка на републиката, РНП ще 
трябва да намери разрешение на проблема с едни други първостроители – кюрдите. 
Републиката на Мустафа Кемал трябва да признае двете си фундаментални грешки 
– потискането на кюрдската идентичност и забраната, наложена на религиозността. 
Конституцията от 1924 г. стъпи на погрешни представи и даде началото на 
десетилетия политика на турцизиране, идеята за налагане на един-единствен етнос, 
бунтове и кървави разправии, загуба на живот и страх от отцепничество. 
Преодоляването на това наследство отне на хората на Турция близо век. 
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Живеем в страна, в която министър-председателят е лежал в затвора, защото е чел 
стихотворения. Същият този човек изпрати в съдилищата стотици писатели. 
Живеем в страна, в която една партия (ПМД) има подкрепата на най-голям брой 
кюрдски гласоподаватели, но й се налага да издига независими кандидати, защото 
електоралната бариера не й позволява да влезе в парламента. Живеем в страна, в 
която вкарват в затвора кюрдски политици и кметове въз основа на лъжливи 
обвинения и то без правото да се защитават на родния си език. Живеем в страна, в 
която изправят пред съда кюрдски деца, защото скандират лозунги и хвърлят 
камъни. Живеем в страна, в която глобяват журналисти, писатели и карикатуристи 
с астрономически суми. Живеем в страна, в която жените са обект на насилие и ги 
убиват в името на „честта”. Живеем в страна, в която обявяват за предатели 
защитници на околната страна, които застават против строежа на язовири в 
местности с културно-историческо значение като Хасанкеиф и Зеугма. 
 
Ясно е, че безусловната подкрепа за ПСР от страна на ЕС през последните два 
мандата не подпомогна турската демокрация. Докато никой не пита защо 
предприсъединителният процес не се движи с постоянство и ентусиазъм и докато 
няма нови идеи, мисълта, че ЕС може отново да бъде катализатор на промяната в 
Турция ще бъде несъстоятелна. ПСР и РНП не се различават нито във 
философското си разбиране за това що е демокрация, нито в отношението си към 
кюрдите. Демократичното развитие на Турция не може да бъде осъществено от 
един-единствен актьор. Втора република, изградена върху демократичните 
принципи, върховенството на закона и европейските ценности със сигурност ще 
има. Отклоненията и регреса обаче са част от турската история. Важното в случая 
е, че принципите и основните ценности на демокрацията и динамиката на 
демократизацията трябва да се случват независимо от временните промени. 
Демократизацията, демилитаризацията, търсенето на ненасилствени решения на 
различни предизвикателства и приносът към разрешаването на конфликтите трябва 
да бъдат основните принципи в отношенията межди ЕС и Турция. 
 
И за да заключим, Турция днес изпитва непреодолима нужда от демокрация, но и 
тежки затруднения в задоволяването на тази необходимост. Проблемът е прекалено 
сериозен, жизнено важен и не може да зависи само от волята на отделни индивиди 
или управляващи партии. Демократичната трансформация има огромно значение за 
кюрдите, жените, за немюсюлманите, за всички маргинализирани като „други”.  
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ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА: ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПРОМЯНА    
 
Ибрахим Калън         6 
Турската външна политика през 2011: една оценка 
 
Новата динамика на турската външна политика през последното десетилетие 
повдига ред въпроси, някои – подплатени с реално знание, други – чисто 
реторични. Има ли връзка между вътрешнополитическите цели на АКР и турския 
ангажимент в множество региони? Да тълкуваме ли новооткрития интерес към 
Близкия изток като знак за „ислямизация” или като открито заявена амбиция за 
регионално политическо и икономическо лидерство? Ако наистина Турция 
диверсифицира международните си отношения, защо и как го прави? 
 
За да отговорим на тези въпроси, първо трябва да разберем промените в турската 
вътрешна политика, в близките й региони и в глобалния ред през първото 
десетилетие на ХХІ век. За да интерпретирам променящата се външна политика на 
Турция, ще анализирам три взаимосвързани теми: първо, геостратегическия 
контекст, формиращ турските външни отношения, второ, големите цели и 
принципи на тази нова нагласа, която тласка Турция към нови сфери на влияние и 
ангажименти, и трето, новите инструменти и механизми, използвани за 
реконфигурирането на политическия и дипломатически пейзаж в съседните й 
региони. 
 
Новият контекст  
 
Новите геополитически реалности накараха Турция, както и много други държави, 
да преосмисли стратегическите си приоритети. Краят на Студената война роди не 
нов ред, а един свят, разбягващ се в различни, противоречиви посоки. 
Множеството модерности предизвикаха старите властови центрове да създадат 
нови сфери на влияние. Станахме свидетели на преход от класическото, 
европоцентристко разбиране за модернизация към свободно рееща се, 
многополюсна глобализация. Интелектуалният хоризонт на света се измести отвъд 
бинарните опозиции на Западната модерност в търсене на истински плуралистичен, 
егалитарен и космополитен ред. 
 
Оста на световната икономика бавно, но сигурно, се мести към Азия, като Китай и 
Индия са водещите сили. Други нови полюси като Бразилия и Турция също 
увеличават приноса си в глобалния БВП и успяват да заемат полагащото им се 
място в Г-20. Подобна динамика определя и социо-културната сфера. От арабския 
свят до Латинска Америка, нови социални актьори предлагат мощни и 
предизвикателни идеи самоуверено и чрез влиятелни социални мрежи. Новите 
технологично грамотни поколения оспорват европоцентричните и ориенталистки 
представи на ХХ век. Арабската пролет е сред най-забележителните примери за 
начините, по които културният порядък в света се е разместил, а най-различни 
форми на загатнат или открит расизъм и дискриминация са били преодолени. 
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Именно в този широк контекст турската вътрешна политика преживява радикална 
трансформация: от идеология на сигурността и изключването към възглед, 
ориентиран към свободата, включването и увереността. Военните преврати, 
компрометираните отношения между военните и гражданското общество, 
кюрдският проблем, религиозните малцинства, гражданските свободи, свободата 
на вероизповеданията, икономическото неравенство, пропастта в развитието и цял 
куп други проблеми бяха пренебрегвани в продължение на десетилетия или пък 
решавани със сила. Връзките със съседите бяха белязани от травми. Практиката да 
се преценяват всички проблеми през призмата на националната сигурност 
струваше скъпо на Турция, но глобалните промени принудиха страната да 
преподреди приоритетите си, съчетавайки идеологията и подхода на Realpolitik. 
 
Стратегическите хоризонти и геополитическото въображение на Турция днес се 
разширяват към нови посоки, подходи и възможности. От Балканите и Кавказ през 
Близкия изток, Централна Азия и Африка до Латинска Америка, една все по-
включваща идея за география пречертава менталните карти на политици, 
дипломати, НПО-та, бизнесмени и други социални актьори. Това е историческа 
възможност да се преодолеят старите вражди със съседите. Повечето турски 
актьори вече не смятат, че присъединяването към ЕС или добрите отношения със 
САЩ са несъвместими с ангажимент в Близкия изток или където и да било 
другаде. Такива бинарни рамки са не просто непродуктивни, но и нестабилни. 
Вместо това, включваща и многопосочна вътрешна и външна политики стават не 
просто възможни, а дори неизбежни.  
 
Смелото лидерство на премиера Ердоган открива нови възможности. В опита си да 
създаде нова форма на „консервативна модерност” от противоречивия опит на 
модернизацията отгоре, Ердоган прие демокрацията, човешките права и 
върховенството на закона, без да се отказва от традиционните, консервативни 
ценности на турско-ислямската култура. АКР търси средния път между 
глобализацията и регионализма, развитието и историческата памет, съвременните 
институции и традиционните ценности, между още куп други бинарни опозиции, 
маркирали турската модернизация през последните два века.  
 
Най-красноречив израз на този нов подход дава книгата на Ахмет Давутоглу 
Стратегическа дълбочина: международната позиция на  Турция (2001 г.). За 
Давутоглу, разположението на Турция върху критично важни разломи на 
границите на евразийския континент, Близкия изток и Северна Африка й дават 
право на глас по ключови въпроси на новия глобален ред. Това право е подсилено 
от историческите и културни връзки, които Турция има със страните от бившата 
Османска империя. Те й дават статута на естествена регионална сила. Докато 
републиканските елити гледаха на историята и географията като на проблем, днес 
турското минало и разположението на страната се превръщат в стратегическо 
преимущество. Фокусът върху националната държава като основен играч е 
изместен от нов цивилизационен хоризонт, привнасящ културни, исторически и 
нормативни измерения в полето на международните отношения. Тази промяна е 
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илюстрирана най-добре от Съюза на цивилизациите, съпредседателстван от Турция 
и Испания под егидата на ООН. 
 
Цели и принципи 
 
Вече е станало клише това, че материалните нужди предопределят националните 
външни политики, но дефинирането на националния интерес зависи от 
съдържателния дебат върху това какво е приоритет. Заплахите за сигурността не са 
вечни, а интересите не са имунизирани срещу промяна и интерпретация. Турските 
дебати върху националните интереси и заплахите за националната сигурност се 
развиха значително през последните 10 години. Докато елитите се придържаха като 
удавници за сламка към вкаменените представи от времето на Студената война, 
алтернативни идеи се родиха и откриха нови възможности. Във 
вътрешнополитически аспект кюрдският и алевисткият проблем, свободата на 
вероизповеданията и религиозните малцинства престанаха да се мислят като 
заплахи за националната сигурност. Съседите като Русия, Сирия, Гърция и 
Армения вече не са врагове. Тази промяна в доктрината е един от най-важните 
резултати на процеса на нормализация и на промяната в себевъзприятието на 
Турция. 
 
Четири основни цели лежат в основата на новата турска външна политика: 
сигурност, свобода, просперитет и идентичност. Изненадващото е, че тези цели 
могат да бъдат постигнати, ако бъдат споделени от другите в една здравословна 
форма на взаимозависимост. Политиката на „взаимно овластяване” води до баланс 
между свободата и сигурността, като едновременно с това споделя просперитета и 
адресира проблемите на идентичността. Турция не може да твърди, че е постигнала 
сигурност, докато един, или повече, от съседите й е в състояние на гражданска 
война. Турция може да бъде икономически двигател на региона само и единствено, 
ако е постигнала пълна интеграция със съседите си. 
 
Сигурността подчертава важността на реда като базова предпоставка за всяка 
политическа общност преди решаването на проблеми като справедливостта и 
равенството. Това разбиране отдавна влияеше на, но и ограничаваше, способността 
на Турция да задълбочи демократичния процес и политическите свободи. Военните 
преврати от 1960 г., 1971 г. и 1980 г. направиха компромис с гражданските свободи 
тъкмо в името на сигурността. Резултатът бе осакатена демокрация под 
опекунството на армията. Днес в Турция се появява ново разбиране. Сигурността 
нито се ограничава до държавния апарат, нито е форма на компромис с 
демокрацията и свободата. Това ново разбиране, акцентиращо едновременно върху 
сигурността и свободата, отразява новата чувствителност на обществото. Днес 
всички приемат, че сигурността без свобода води до авторитаризъм, докато 
свободата без сигурност – до хаос и нестабилност.  
 
Тези две ценности се простират от вътрешните  отношения между гражданите и 
военните до външната и отбранителна политика, като определят регионалните и 
глобални ангажименти на Турция. Придържайки се към политиката на ненамеса 
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във вътрешните работи на други страни, политиците в Анкара подчертават колко е 
важна връзката свобода-сигурност за всички държави. Това е една от причините 
толкова живо да се обсъжда турския модел в арабския свят. За да гарантира 
сигурността на гражданите си и безопасността на границите си срещу ПКК, Турция 
разшири гражданските свободи и демократичните права. Трябва да признаем, че 
експериментът на ПСР в това отношение беше в голяма степен успешен. Също така 
обаче е вярно, че крехкият баланс между сигурност и демокрация се нуждае от 
укрепване. 
 
Икономическата мощ винаги е била важна, а в епохата на глобализацията 
придобива още по-голяма тежест. Създаването и разпределението на богатството 
формира ключова част от новия профил на Турция – 17-та по големина икономика 
в света и 6-та в Европа. Докато икономическите интереси на страната се 
разпростират на няколко континента, политиците работят в толкова тясно 
сътрудничество с бизнеса, че изкушават анализаторите да използват израза 
„търгуваща държава”, за да опишат симбиозата между външната политика и 
търговията. Тази симбиоза действа в тандем и с политиките за задълбочаване на 
икономическата интеграция със съседите. Политиката на „взаимно овластяване” 
(mutual empowerment) е в интерес както на Турция, така и на партньорите й в 
Близкия изток, черноморския басейн, Средиземноморието и Централна Азия. 
Турция продължава да поддържа близки търговски отношения и с ЕС. 
 
Идентичността – или националната представа от гледна точка на историята и на 
мястото в световния ред – също е важна тема. Новата външна политика на Турция 
изоставя класическия модел на идеологически обоснована модернизация „отгоре-
надолу” и поема по пътя на многопосочната, децентрализирана и движена от 
интереси дипломация. Този нов модел приема, че всички нации играят еднаква 
роля в хода на историята и следователно имат право на равен глас в регионалната и 
световна политика. По-егалитарен и справедлив глобален ред е в основата на 
геополитическото въображаемо на толкова различни места като Турция, Индия, 
Бразилия и Южна Африка. Глобалният ред се преструктурира, заради исканията на 
новите сили за повече справедливост и равенство в регионалните и глобални 
институции като ООН, Международния валутен фонд и Световната банка. 
 
Инструменти 
 
За да постигнат тези цели, турските политици използват четири основни 
инструмента: отношения с всички политически играчи, подкрепа за 
демократичните процеси, икономическа интеграция, подпомагане на културните и 
междуличностни връзки. Тези инструменти се прилагат в партньорство между 
държавните агенции и не-държавни актьори като неправителствени организации, 
медии и бизнес общност. 
 
Взаимоотношенията с всички актьори в трудна политическа обстановка се 
превърна в един от видимите и противоречиви аспекти на външната политика, 
водена от ПСР. Нормализацията на отношенията със Сирия, диалога с Хамас в 
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Палестина, контактите с „Хизбула” в Ливан и преговорите с различните сунитски 
групи в Ирак донесоха известен престиж на Турция в регионален план, но и много 
отговорности. Опитите на Турция да посредничи, резултат от тази политика на 
сериозно ангажиране, предизвикаха критики от страна на Запада.  
 
Що се отнася до подкрепата за демократичните процеси в Близкия изток, Турция 
призна изборните резултати в Ливан, Палестина, Ирак, Иран и т.н. и прикани 
всички участници да спазват законите на страните си. Турция изрази подкрепа за 
правителството на Хамас, след като движението спечели изборите в Палестина 
през 2006 г., макар че много западни страни, водени от тогавашната американска 
администрация, отказаха да го направят. Турската подкрепа за демокрацията стана 
особено важна след революциите в Тунис и Египет. В момента Турция търси 
дипломатически изход от ситуацията в Либия, като води преговори с всички 
страни, за да улесни прехода към многопартийна система. От друга страна 
турското правителство настоява Сирия да проведе реформите, желани от 
собствения й народ, както и да започне преход към демократичен режим.18 
 
Икономическото сътрудничество и интеграцията подпомагат създаването и 
преразпределението на материални блага. В последното десетилетие Турция 
увеличи стокообмена със съседите си от Иран и Сирия до Русия и европейските 
страни. Интеграцията е ключов компонент на стратегията за нулеви проблеми със 
съседите. В резултат на това, бизнес общността се превърна в основен акционер на 
външнополитическия „пазар”. Големи делегации, включващи представители на 
няколко стотин компании станаха норма за посещенията на турския президент в 
други страни. И Турция, и партньорите й печелят от това. Търговията е средство за 
устойчиви и стратегически политически и дипломатически отношения. 
 
Културните връзки и личните контакти се опират на историческите връзки на 
Турция с ред общности на Балканите, Кавказ, Близкия изток и Централна Азия. В 
последните години културната дипломация зае централно място в международните 
отношения. Опитите на Турция да превърне културните връзки в стратегическо 
предимство в голяма степен успяха да създадат подходяща атмосфера на диалог и 
сътрудничество.  
 
Струва си да се спомене и „меката сила” на Турция – предмет, разискван от учени, 
политици, експерти, журналисти и дори бизнесмени. Потенциалът да излъчва 
надалеч икономическото и културното си влияние превърна страната в могъщ 
притегателен център. Чарът на Турция се крие в историята й, в културата й и в 
мощната й икономика, но вече се дължи и на демократичния й облик, 
прозрачността, отговорността и политическата стабилност. От опитите за 
посредничество и дипломацията до директните чуждестранни инвестиции и 
сериалите, Турция открива все нови и нови възможности в сложната плетеница на 
международните отношения. 
 
                                                
18 Турция промени позицията си през август 2011 г., когато се обяви против режима на Башар ал-
Асад. Бел. ред. 
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Турската външна политика продължава да бъде динамична, активна и ориентирана 
към бъдещето. Процесът на нормализация, обхванал всеки аспект на културата и 
вътрешната политика промени и имиджа на Турция навън. Това е процес в 
развитие, затова Турция, която сега е във възход у дома и в силни позиции навън, е 
обречена да бъде стратегически ценна за приятели и съюзници на изток и запад. 
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Атила Ералп и Зерин Торун        7 
Отношенията между Турция и ЕС: още една задънена улица? 
 
Отношенията между Турция и ЕС се определят като поредица от възходи и 
спадове. Периодите на застой са неизменна част от процеса: времето след военния 
преврат от 1980 г. и Люксембургската среща на върха от 1997 г., когато турските 
надежди за кандидат-членство бяха прекършени, са добър пример. В момента, от 
35 преговорни глави само 13 са отворени, а 18 са замразени заради вето, наложено 
от Франция, Кипър или Европейския съвет като цяло. Останалите три глави, 
„Политика на конкуренцията”, „Социална политика и заетост” и „Обществени 
поръчки”, са технически трудни и изискванията по тях засега не могат да бъдат 
изпълнени. За външния наблюдател, предприсъединителните преговори на фона на 
този де факто блокаж вероятно изглеждат като поредната задънена улица. И все 
пак, някои специфики правят този блокаж различен. Именно затова преодоляването 
му зависи от сериозните усилия и на двете страни. 
 
Като начало, както много проучвания сочат, турците (и особено работещите в 
публичния сектор) са все по-песимистично настроени относно шансовете за 
преодоляване на препятствията по пътя към членството. Тази промяна в нагласите 
не води автоматично до намаляваща подкрепа за членството в ЕС сред турците,  но 
картината в съюза е много по-различна. Ентусиазмът по разширяването като цяло е 
значително затихнал и все пак отношението към Турция е много по-различно от 
това към други бивши или бъдещи кандидати. Още повече, че турското членство се 
превърна в част от вътрешните политики на много страни-членки на ЕС, въпреки 
официалното признаване на турската кандидатура и старта на преговорите. Това 
излага на риск доверието в ЕС от страна на турците. От страните-членки, негативно 
настроени към турското присъединяване, Германия все пак реши да се придържа 
към принципа рacta sunt servanda („договорите трябва да се спазват”). Франция 
отказа да вдигне ветото, наложено върху преговорните глави. 
 
Всичко това сочи, че има структурни проблеми във взаимоотношенията между 
Съюза и Турция като доминацията на есенциалистки нагласи, например, за 
идентичността на ЕС, потвърждаващи идеята на „Крепостта Европа”. 
Разрешаването на тези въпроси може да превърне временния блокаж в 
отношенията между Турция и ЕС в постоянен. Като се има предвид, че дебатите 
около Турция се въртят около въпроси главно за това доколко е „европейска”, а 
това се мисли в социо-културни, т.е. религиозни понятия, не е трудно да се 
заключи, че всъщност това е опит да се очертае границата между исляма и Запада, 
в този случай – Европа. 
 
В този контекст, опитите на противниците на турското членство да прокарат 
алтернативни сценарии, като Средиземноморски съюз или „привилегировано 
партньорство”, не просто засилват турското недоверие към ЕС, но и сериозно 
застрашават демократичните реформи в страната. Първият мандат на ПСР (2002-7) 
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беше белязан от уталожването на притесненията, свързани с ислямисткия уклон на 
партията, заради започването на преговори за присъединяване и началото на 
вътрешните реформи. Промяната в отношението на ЕС към Турция обаче забави 
процеса на сближаване на демократичните стандарти, поляризира турското 
общество и ясно открои тенденция към решаване на вътрешните проблеми без 
съотнасяне с европейските норми. Всички опити за по-нататъшна демократизация, 
включително т. нар. „кюрдско отваряне”, както и забележителната активност в 
областта на външната политика днес се случват при отсъствието на външната 
опора от страна на ЕС. 
 
Очевидно инициативите на турската външна политика в Близкия изток, Кавказ, 
Балканите и Африка се дължат в много по-голяма степен на фактори като 
регионалния властови вакуум, като силата на турската икономика и 
дискредитирането на други играчи, а не толкова на религиозната близост.  Целта на 
тази политика – да създаде взаимозависимости, които ще намалят риска от 
конфликти в тези региони – е в синхрон с подхода на ЕС към подобни проблеми. 
Следователно, нарастващата зависимост на турската външна политика от „меката 
сила” е недвусмислен резултат от промени, настъпили под влияние на Съюза. 
Освен това, все по-голямата привлекателност на Турция сред съседите й също 
може да се разглежда като страничен продукт на кандидат-членството. Това 
обяснява защо турското правителство чувства необходимост непрекъснато да 
уверява хората у дома и навън, че членството в ЕС остава стратегически приоритет. 
 
Липсващата европейска „котва” без съмнение може да доведе до раздвояване на 
позициите, най-малко защото нуждата от и възможностите за координация на 
външната политика ще намалеят. Големият проблем е запазването на 
международния ред, тъй като бъдещето на Близкия изток, Кавказ, Балканите и 
Африка все повече ще зависи от това дали и как ЕС, Турция и САЩ ще 
синхронизират политиките си. Фактът, че дори преговорните главите по външна 
политика и енергетика са блокирани придава сила на аргумента, че нарастващата 
активност на Турция на международната арена ще се окаже класически пример за 
обикновено преследване на национални интереси от страна на една регионална 
сила в условията на нововъзникващ многополюсен свят. 
 
Сега е моментът да се създадат механизми за неформален стратегически диалог в 
областта на външната политика между Турция и ЕС. Нуждата от тях е все по-
голяма като се има предвид, че турското членство не присъства дори като 
дългосрочна задача в плановете на някои страни-членки. Не всички предложения за 
подобен диалог целят да изградят „привилегировано партньорство” с Турция. 
Повечето отразяват необходимостта от поне минимални двустранни отношения, 
които да преодолеят настоящия блокаж на преговорите. Не е ясно как подобни 
неформални схеми ще помогнат за сближаването на действия и позиции между ЕС 
и една страна, която дори не е кандидат, като се има предвид, че членове на 
Евросъюза не се придържат към общата му външна и отбранителна политика. 
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В този смисъл създаването на постоянно-структурно и разгърнато сътрудничество 
между ЕС и държавата-кандидат изглежда като по-добрата алтернатива. Подобно 
решение стои по средата между предложението за „постепенно членство” от 
септември 2010 г. на групата на прогресивния съюз между социалисти и демократи 
в европейския парламент и призивите за неформален стратегически диалог, целящ 
да даде нов тласък  на процеса по присъединяване19. То ще даде така необходимите 
доказателства на двете страни, че когато са готови, членството ще остане на дневен 
ред, дори това да се случи в далечното бъдеще. Такова решение би затвърдило 
привързаността на двете страни към реформите и интеграцията, и би намалило 
взаимното недоверие. 
 
Този процес ще отвори Турция за влиянието на ЕС по отношение на 
демократичната консолидация и продължаването на останалите вътрешни 
реформи, но и ще затвърди ролята на „меката сила” в турската външна политика. 
Нещо повече, такъв план би свършил чудесна работа по успокояването на тези 
страни-членки, които са официално против турското членство, но е много вероятно 
той, както и други форми на неформално сътрудничество, да бъдат спрени от 
кипърско вето. 
 
За да не се случи такова нещо, от първостепенно значение е решаването на 
кипърския въпрос, който пречи едновременно на турската кандидатура и на 
отношенията между НАТО и ЕС. Общественото мнение в Турция е чувствително 
по тази тема; критиките към начина, по който ЕС се превърна в страна по въпроса 
ще затруднят което и да било правителство в опитите му да включи Кипър в 
митническия съюз, а това е едно от изискванията за членство. Повечето хора в 
Турция вярват, че кипърските турци са доказали добрата си воля за намиране на 
трайно решение на проблема още през 2004 г., когато подкрепиха плана на Кофи 
Анан, докато кипърските гърци демонстрираха непримиримостта си, гласувайки 
против. Като имаме предвид, че ПСР беше критикувана за подкрепата си за плана 
на Анан (партията бе обвинена, че прави компромис с националните интереси), 
нежеланието на правителството да отиде отвъд подкрепата за поредния кръг 
преговори между двете страни е разбираема. Вместо да се ангажира с нови 
инициативи, правителството декларира, че е неправилно Турция да бъде 
принуждавана да избира между ЕС и Кипър.  
 
За турците и кипърските турци фактът, че кипърските гърци бяха възнаградени с 
членство в ЕС, докато обещанието, че Северен Кипър ще може да търгува директно 
с Евросъюза така и не бе изпълнено, напълно оправдава отказа на Турция да 
включи  островната република в митническия съюз, дори цената за това да е 
кипърско вето върху редица преговорни глави. Общественото недоверие към ЕС 
ще обрече на неуспех опитите на което и да е турско правителство да се справи със 
ситуацията. Може да се каже, че определени среди в Турция ще продължат да се 
възпротивяват на митническия съюз дори ЕС да започне директно да търгува със 
Северен Кипър. Те се противопоставят на двойните стандарти на Брюксел. За тези 
                                                
19 „Постепенното членство” означава турско участие в европейските институции без право на глас. 
Правото на глас ще дойде с пълноправното членство. 
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прослойки изискването Турция да отвори пристанищата и летищата си за кораби и 
самолети на Кипърската република, докато турските превозни средства остават 
извън клаузите на договора е доказателство за двуличието на ЕС и вече 
предсказуемата му несправедливост. И двете се обясняват с религиозни различия. 
 
Въпреки всички тези пречки, турското предложение за пълен достъп на кипърски 
морски съдове и самолети до пристанищата и летищата на страната все още е 
валидно. Ако Брюксел разчисти пътя за свободна търговия, Анкара ще може да 
промени позицията си, без това да й коства кой знае колко изборна подкрепа. С 
други думи, окончателното решение на ЕС за регулирането на директната търговия 
може да се окаже точно толкова историческо, колкото решението за отваряне на 
преговорите с Турция през 1999 г. По този начин би била преодоляна и задънената 
улица по отношение на турската кандидатура, както и кризата в двустранните 
отношения – Турция и ЕС ще имат така необходимото пространство да вземат 
своевременни мерки за това.  
  
Либерализацията на визовия режим ще изиграе още по-положителна роля, наред с 
разблокирането на преговорите. Тя ще придаде тежест на претенциите за баланс и 
справедливост от страна на ЕС и ще снижи недоверието в Турция. Визовата 
либерализация вече бе използвана при други страни-кандидатки. Дори в 
ограничена форма, улесняваща пътуването на бизнесмени, научни работници, 
студенти, държавни служители и представители на неправителствените 
организации например, би спомогнала за изчистването на негативния стереотип 
към турците, който владее умовете на някои хора в европейските страни. Това би 
била най-успешната стратегия „отдолу-нагоре”, ако ЕС цели да стимулира диалога 
на ниво човешки контакти – необходимост, разпозната като важна още през 1999 г. 
 
Тези ключови мерки биха възстановили позицията на ЕС в турската политика. ЕС 
отново ще се превърне в източник на вдъхновение за по-нататъшна демократизация 
и намаляване на поляризацията. От турска гледна точка, европейската „котва” има 
по-голямо значение за вътрешните реформи, отколкото за външнополитическите 
перспективи пред страната. Във време на значителни промени в споделения 
турско-европейски „заден двор”, европейската помощ за консолидация на турската 
демокрация и твърдото установяване на Турция в лагера на западните страни ще 
спомогне за притъпяването на потенциални конфликти и различия във външната 
политика и в областта на сигурността. 
 
Ако ЕС държи да укрепи престижа си и ролята си на поддръжник на „единство в 
различието” между множеството култури и нации, Съюзът трябва да осъзнае, че 
тези мерки са най-успешната комуникативна стратегия, с която разполага. Без 
съмнение освен, че те ще превърнат настоящия блокаж просто в поредната фаза от 
турско-европейските отношения, двете мерки ще изпратят правилното и значимо 
послание към Турция и към тези, които наблюдават внимателно турската 
кандидатура като тест за цивилизационните взаимоотношения между ислямския 
свят и Запада. ЕС се радваше на добра репутация поради способността си да 
вдъхновява промяна към демокрация в западен стил. Усилията да приеме Турция 
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като един от своите ще затвърди посланието, идващо от Близкия изток и Северна 
Африка: между демокрацията, основана на западните стандарти и идеалите на 
исляма няма противоречие. 
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Суат Кънъклъоглу         8 
Турската политика към съседите: реинтеграция в множество региони20 
 
„Турция не може да бъде разбрана географски или културно, ако се разглежда 
като част от един-единствен регион”21 
 
Ахмет Давутоглу 
 
Цели поколения турци са израснали с идеята, че страната им е заобиколена от 
враждебни държави. Официалната идеология непрекъснато ни напомняше, че 
имаме многобройни вътрешни и външни врагове. Като следствие от това, елитът ни 
наследи мания за преследване и рефлекса да гледа с подозрение на бившите 
територии на Османската империя. Късният османски и ранен републикански елит 
води реални войни за запазване на империята, простираща се от Северна Африка 
до Балканите и от Кавказ до Близкия изток, но ги загуби. Десетилетия след това, 
генералитета бе учен да гледа на съседите като на бивши османски поданици, 
готови да предадат империята и да я нападнат, когато е най-слаба. 
 
Турците мислят, че съседите им не заслужават доверие, не само защото са 
предатели и могат да ти забият нож в гърба, но и защото действията им се 
подкрепят и окуражават от „европейските империалистически сили”. Например, 
турците са водили войната за независимост срещу французите, британците, 
гърците и донякъде италианците. Митът за травмата, понесена от тези събития, е 
неотделима част от турската историография. Известният лозунг на Мустафа Кемал 
Ататюрк „мир у дома, мир по света” е следствие от този горчив исторически опит. 
 
След създаването на турската република, нейният основател призова 
сънародниците си да се примирят с границите, постигнати по време на войната за 
независимост и настоя да бъдат реалисти в новата ситуация. С течение на времето, 
турските политици интерпретираха позицията на Ататюрк радикално и престанаха 
да контактуват със съседите. Те почти изцяло обърнаха гръб на бившите османски 
територии в решителния си опит да консолидират остатъците от огромната 
империя в национална държава. С някои малки изключения, тази тенденция 
продължи до 90-те години на ХХ век. 
 
Разпадането на СССР радикално промени ситуацията. Годините на стабилност и 
предсказуемост, характеризиращи Студената война, свършиха. Първата война в 
Персийския залив демонстрира ясно турското нежелание да се заплита в сложни 
регионални взаимоотношения. Кабинетът на Бюлент Еджевит въведе идеята за 
външна политика, съсредоточена върху непосредствения регион през 1999 г., но тя 
не просъществува дълго, а и страдаше от липсата на концептуална рамка. Възходът 
на ПСР обаче, както и смяната на елитите на правителствено ниво промени 
турските представи за съседите й. Намирайки интелектуално вдъхновение в 
                                                
20 Мнението, изказано тук е лично и не следва да бъде възприемано като официална турска позиция. 
21 „Новата визия за турската външна политика”, Insight Turkey, Vol.10, No.1, 2008, p.78 
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концепцията за стратегическа дълбочина на Ахмет Давутоглу – пръв 
външнополитически съветник на премиера и впоследствие първи дипломат – 
новата външна политика на Турция изхвърли на бунището стереотипите за 
враговете, които искат да дестабилизират държавата. Вместо това, съседите се 
превърнаха в братя, роднини, хора, с които споделяме обща история, култура и 
често, религия.  
 
Един от основните двигатели на новата турска външна политика е 
възстановяването на връзката с националната история и култура. Става въпрос за 
ново мислене, което завладява все по-широки кръгове от турското общество. На 
нивото на елитите, това разбиране е мотивирано от осъзнаването на уникалната  
турска „стратегическа дълбочина”. Вместо да гледат на Турция като на европейска 
периферия или пък като на югоизточния фланг на НАТО, привържениците на 
новата външна политика поставят страната в центъра на афро-евразийската суша. 
По-конкретно, геостратегическото положение на Турция е в пресечната точка на 
пет региона: Балканите, Черно море, Кавказ, Близкия изток, източното 
Средиземноморие. Следователно, турската политика спрямо съседите представлява 
и ново ментално позициониране на страната в рамките на региона. Това означава 
преразглеждане на турските ангажименти и стратегически отговорности – дори 
най-простият анализ сочи, че Турция може да бъде спокойна за сигурността си, 
само ако регионите около нея са стабилни, предсказуеми и спокойни. Както 
отбеляза Давутоглу през 2010 г.: 
 

„Ако искаме да спим спокойно в Анадола, трябва да направим всичко 
възможно хората в Босна и Херцеговина, в Сараево, да спят спокойно. В 
Палестина, в Ирак, в Близкия изток като цяло, в Кавказ – навсякъде трябва 
да има мир. Нашата външна политика ни задължава да търсим мир със 
съседите си.” 
 

С други думи, новата политика цели да реинтегрира Турция в непосредственото й 
съседство. Тя се стреми да изгради взаимозависимост, която да минимизира 
потенциала за конфликти между Турция и нейните съседи. На оперативно ниво 
постигането на тази задача се улеснява от следните мерки: 
 

1. Задълбочаване на политическия диалог с нашите съседи; 
2. Увеличаване на търговията и засилване на отношенията в областта на 

енергетиката с нашите съседи; 
3. Насърчаване на директни персонални контакти с нашите съседи. 

 
В резултат на новата нагласа станахме свидетели на многократно увеличаване на 
контактите на високо ниво със съседните страни. Търговията и енергийните връзки 
се разшириха по безпрецедентен начин. Турция вече разширява 
външнотърговското си портфолио, „меката сила” е важен компонент от външната и 
отбранителната й политика. Турската музика, телевизионни програми, филми, 
футболни отбори се радват на невиждана популярност в съседните страни. 
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Либералният визов режим позволява задълбочаването на икономическите 
отношения и процесите на културен и идеен обмен. 
 
Макар да няма концептуални различия в отношението към географските райони, 
заобикалящи Турция, подходът на Анкара към Близкия изток привлече особено 
внимание у международната общност. Това се случи по две причини: първо, 
вниманието на турската администрация бе привлечено към региона вследствие на 
американската окупация на Ирак и последвалите я събития в Близкия изток; второ, 
мрежите от контакти на ПСР в региона са много гъсти и е логично партията да 
предпочете да работи там, където познава обстановката. Консерватизмът на 
правителството на ПСР, принципната му позиция по палестинския въпрос и 
посредничеството му в няколко регионални конфликта спомогнаха за 
подобряването на имиджа на Турция в Близкия изток. Най-големият успех на 
страната бе, че успя да се превърне в пример и вдъхновение за прогресивните 
елити на страните от региона. ПСР и Турция като цяло са сочени като отправна 
точка и успешен модел за съчетаването на ислямските ценности и универсалните 
човешки права в една работеща демокрация. Още повече, докато САЩ и ЕС 
пострадаха от глобалната криза, през последното десетилетие Турция се радва на 
стабилен икономически растеж, като нейният БВП се е увеличил тройно за 
последните 7 години. 
 
Турция гледа на себе си като на набиращ сила регионален хегемон. Страната бе 
член на Съвета за сигурност на ООН през 2009-2010 г. и е сред основателите на Г-
20. Анкара председателства Организацията на ислямската конференция два пъти и 
продължава преговорите си с ЕС, макар и не дотам успешно. Всичко това сочи, че 
турците вярват в собствената си сила и са спокойни за мястото си в глобалната 
политическа система. По-голямата толерантност към религията и желанието за по-
отворена дефиниция на секуларизма доведоха до отваряне към ислямските 
държави. Повечето турци са чувствителни по палестинската кауза, внимателно 
следят събитията в Близкия изток и са по-склонни да обръщат внимание на 
проблемите в съседните държави. Турците следят и скорошните революции в 
Тунис, Египет и Либия.  
 
Турската политика спрямо съседите е в синхрон с Европейската политика за 
съседство (ЕПС). Турция на практика следва политика, която споделя целите на 
ЕПС.  От гледна точка на Анкара, турската политика към съседите не е алтернатива 
на желанието за членство в ЕС, а по-скоро форма на споделяне на отговорностите. 
При все това, ЕС не разпознава и не цени опитите на Турция да сподели бремето на 
външнополитическите отговорности. И по-лошо: някои в Европа изглежда смятат, 
че Турция „овладява” взаимно оспорваното съседство. Влошеното състояние на 
преговорния процес не облекчава нарастващата фрустрация от поведението на ЕС. 
Вълната от расизъм и ислямофобия в Европа охлажда евроентусиазма на 
обикновените турци. 
 
Растящото самочувствие на Турция често среща европейската арогантност и с 
неспособността на Евросъюза да се отнася със страната като със стратегически 
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партньор, а не като с обикновен кандидат за членство. Връзките на Турция със 
САЩ също са във фаза на радикално преосмисляне. Турция цени стратегическото 
си партньорство с Вашингтон, но отношенията между двете страни пострадаха 
силно от инвазията в Ирак. Резултатът бе вакуум в сигурността, използван за 
прегрупиране от страна на ПКК. В крайна сметка последва нова вълна насилие по 
цели в Турция. Американо-турските отношения изглежда бяха на път да се 
подобрят след избирането на президента Обама, но повторно се влошиха заради 
разногласия по подхода към Иран и напрежението между Израел и Турция.  
 
Макар партньорството между САЩ и Турция да придоби нови, по-широки 
измерения, обикновените турци го разглеждат през призмата на три проблема: 
присъствието на ПКК в Северен Ирак, безусловната подкрепа на САЩ за Израел и 
темата за съдбата на османските арменци в американския Конгрес. И тук турските 
политици не виждат противоречие между турската политика към съседите и 
отношенията със САЩ. Точно обратното: Турция смята, че допринася съществено 
за мира в региона чрез политиката си на споделяне на отговорностите и посланието 
за умереност в отношенията, което отправя между съседните й страни. Наистина 
Турция стои зад идеалите на демокрацията, човешките права и равенството между 
половете в отношенията си с близкоизточните съседи. Подкрепата, оказана от 
Анкара на демократичните сили в Тунис и Египет привлече вниманието на хората 
от целия регион. 
 
Възходът на ПСР бележи това, което външният министър Давутоглу нарече 
„четвъртата реставрация на Турция”. Тази препратка към предишни периоди на 
възстановяване в историята на Османската империя са ясен знак, че новият 
външнополитически елит на страната търси приемственост с османската ера. Все 
пак Анкара е много чувствителна към обвиненията в неоосманизъм. Турция не иска 
да попада в графата „неоимпериализъм”, защото това би довело до ненужна 
съпротива и подозрения към целите на турската политика. Докато предишни 
периоди на реставрация означаваха огромни усилия за вписване в променливи 
глобални и регионални условия, настоящата външна политика на страната е 
едновременно опит за наместване в политическото и отбранително статукво след 
края на Студената война, както и самостоятелно усилие за прекрояване на новата 
ера. 
 
Турция е наясно с фундаменталните промени в регионалния и глобален ред. Тя се 
опитва да реагира на тях като поставя самата себе си в центъра на собствената си 
стратегическа визия. Освен това, външната й политика не може да бъде разбрана 
във вакуум – по-смислено е да бъде разглеждана в светлината на регионалните 
проблеми, на американското разбиране за регионални и глобални отношения, в 
частност след Ирак, както и с нарастващия скептицизъм спрямо Турция в ЕС. 
Гледана от тази перспектива, Турция изглежда като страна, изправена пред нов 
световен ред в процес на утвърждаване. Пред нея има предизвикателства и 
възможности, защото тежестта в международните отношения, икономическата 
динамика и културното възраждане се отместват от Европа към Изтока. Турската 
политика спрямо съседите е реакция и на тези дълбоки промени. 
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Обвиненията, че Турция обръща гръб на Запада, са едновременно преждевременни 
и неоснователни. Географското положение на страната изисква активно 
ангажиране както с Изтока, така и със Запада, а също и със Севера и с Юга. Тук не 
става въпрос за произволен избор или лукс, а за фундаментална необходимост. 
Държавните символи на Византийската и Селджукската империи, заемали 
приблизително на същата територия като съвременна Турция, са двуглави орли, 
вперили поглед едновременно на изток и на запад. Следователно не е изненадващо, 
че Турция гледа в същите посоки, опитва се да води политика, насочена към много 
региони и смята, че сигурността й зависи от намаляването на рисковете чрез 
активно участие. Турция не цели да възстанови Османската империя. Вместо това, 
тя преследва историческа задача – реинтеграция в заобикалящата я среда – която 
би преодоляла аномалиите, наследени от Студената война. Подобна реинтеграция 
би била от полза на традиционните ни съюзници и на съседите ни.  
 
От историческа, културна и цивилизационна гледна точка, ставаме свидетели на 
изграждането на една нова Турция. Тя няма да се задоволи с настоящите крехки, 
несправедливи и неравностойни отношения с Европа. Турция търси подобаващо, 
достойно и ползващо се с уважение място в една изключително сложна 
геополитическа среда. Нашата политика спрямо съседите е важна стъпка по посока 
на постигането на тази нова регионална позиция.  
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Соли Йозел          9 
Външната политика на АКР в контекст 
 
Напоследък в Турция се налага дразнещата тенденция всеки анализ на външната 
политика на страната да започва с идването на власт на ПСР. Наистина, периодът 
след 2002 г. бе време на активна, иновативна и често ефективна турска 
дипломация. В лицето на Ахмет Давутоглу ПСР откри изразителен теоретик, който 
концептуализира по оригинален начин външната политика на страната с помощта 
на понятия като “нулеви проблеми със съседите”, „стратегическа дълбочина” и 
„Турция в централна сила”, които влязоха в обръщение у дома и в чужбина. В 
последните осем години, турските дипломати търсеха по-настойчива, активна и 
видима роля в съседните региони. Фактът, че Турция вече има безвизов режим с 
няколко от съседите си в Близкия изток и Балканите, да не говорим за Русия, вече е 
сериозен успех. 
 
Въпреки радващата се на огромно обществено внимание външнополитическа 
активност, наблюдаваните напоследък не са се появили от нищото. Турция 
проявяваше сериозен интерес към съседите си още в последното десетилетие на 
ХХ век. Отношенията с три от регионалните й съперници – Гърция, Сирия, Иран – 
започнаха да се подобряват още в края на 90-те. Именно лошо функциониращото 
коалиционно правителство на Бюлент Еджевит прие първия пакет от мерки по 
кандидатурата за членство в ЕС през 2002 г. Не трябва да забравяме, че тази 
коалиция, включваща и ултранационалистите от ПНД, премахна смъртното 
наказание – мярка, която спаси живота на лидера на ПКК Абдула Йоджалан, и на 
която се противопоставиха депутатите от бъдещата ПСР. От това следва, че 
турската външна политика е резултат не само на реформи, но и на приемственост, и 
че някои нейни насоки вече бяха налице в края на Студената война. 
 
Развитието на турската външна политика в последното десетилетие е резултат не 
само от действията на ПСР, а от промените в регионалните и международни 
отношения и структури, както и от динамиката в модернизиращото се турско 
общество. Дори в днешните условия, дилемите и резултатите от 
външнополитическите решения на ПСР са ограничени от структурно 
предопределени фактори. Ето защо най-важната черта на тази политика е не 
толкова радикалната промяна, а по-скоро континуитета в опитите да се намери 
правилната посока след Студената война. Затова е важно да подложим на критичен 
анализ постулатите на тази политика, без задължително да подценяваме 
постиженията й. 
 
Конвулсиите, обхванали Близкия изток, правят тази оценка още по-наложителна. 
Много коментатори преждевременно обявиха, че „петнадесетте минути слава” на 
Турция вече са минали, но подобна „присъда” не обръща внимание на 
структурните фактори, които превръщат страната във важен регионален играч. 
Привидният провал или плахост на турците в реакцията им по отношение на 
вълната от революционни промени в арабския свят е проблем на управлението, а не 
на възможностите, капацитета, потенциала на страната да влияе на събитията в 
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региона. Както казва Исандр aл-Амрани, „Истинското постижение на турската 
външна политика е не толкова, че постига целите си, а независимостта й; Турция се 
държи като суверенна държава, не като държава-клиент. Изправена пред трудна и 
непредсказуема ситуация, която директно засяга интересите й, Турция залитна, но 
запази автономията си.”22  
 
Правителството на ПСР трябва да преразгледа постиженията си не само в Близкия 
изток. Въпреки многото успехи, политиката й в Кавказ не даде нито декларираните, 
нито желаните резултати. Даже обратното – 20 години инвестиции в Грузия бяха 
заличени от руската инвазия. Опитите за подобряване на отношенията с Армения 
са в застой, заради нежеланието на премиера Ердоган да отблъсне Азърбейджан, а 
от своя страна официално Баку все още не може да преодолее възмущението, че 
изобщо е имало опит за помирение. Връзките с Русия са в дисбаланс в 
икономически, политически и стратегически аспект, макар двете страни да са в 
най-добрия период на междудържавни отношения изобщо в историята си. 
Конструктивен напредък бе постигнат в отношенията със Сърбия, Босна и 
Хърватия. 
 
Междувременно, преговорният процес с ЕС отдавна е в дълбока кома и нито една 
от двете страни не е твърде настоятелна в опитите да го съживи. Две от най-
важните страни в Евросъюза, Германия и Франция са затънали в икономическите 
си проблеми и са парализирани от националистическа и расистка вълна, поради 
което преговорите са блокирани. Пропастта между Брюксел и Анкара се задълбочи 
и заради антиевропейския тон на премиера Ердоган, а това доведе до отстъпление 
от демократичните практики, съмнения в смисъла от върховенството на закона и 
нарушения на медийните свободи. В похода си към пълна доминация над турското 
политическо пространство ПСР опасно подкопава основите на либерално-
демократичния ред и нарушава баланса между два важни елемента в турската 
идентичност – образа на страната като светска, капиталистическа и демократична 
страна-членка на НАТО с мюсюлманско население и образа й на кандидат за 
членство в ЕС. Когато тези елементи са в дисбаланс, регионалните амбиции на 
страната страдат. След Арабската пролет, по време на която Турция бе давана за 
пример, демократичната й репутация трябва да остане неопетнена. 
 
Фина настройка на турската външна политика 
 
В последната година, връзката между Турция и западните й съюзници бе на ръба на 
скъсването. Израелското нападение над „Мави Mармара”, флагман на флотилията с 
помощи за ивицата Газа, при която загинаха осем турски граждани, предизвика 
остра криза в отношенията с Тел Авив, Вашингтон и други приятелски страни. 
Турският глас против нови санкции срещу Иран в Съвета за сигурност на ООН 
също предизвика острата реакция на САЩ. Въпреки това статутът на страната в 
международната политика, обществените и политическите й характеристики и 
географското й положение ще запазят важно място за Турция на международната 
                                                
22 Исандр ал-Амрани, „Защо Турция все още е пример за подражание”, The Arabist, 6 май 2011, 
http://www.arabist.net/blog/2011/5/6/why-turkey-is-still-worthy-of-emulation.html  
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арена, особено в Близкия изток и Северна Африка, след революциите там. Наред с 
други сили, НАТО и ЕС, Турция може да играе ключова роля в 
преструктурирането на регионалния ред и да допринесе за установяването на 
стабилност и предсказуемост. По думите на Давутоглу, Турция може да бъде 
„основател на регионален ред”. 
 
За да може да играе тази важна роля обаче, Анкара ще трябва да настрои външната 
си политика по-фино, да бъде по-реалистична и да промени стила си. Например, 
желанието на Турция да създаде добри икономически контакти, да проникне в нови 
пазари и да избегне още една война в региона я накараха да възобнови 
отношенията си с Иран, макар в същото време да балансира иранските интереси в 
Ирак, Ливан и Газа. Този ход накара света да мисли, че страната се отваря към 
аятоласите за сметка на съюзниците си. Безспирната гневна анти-израелска 
реторика пък съживи абсурдния дебат за това дали турската външна политика е 
заложник на ислямизма. Премиерът също така допусна сериозна грешка, 
настоявайки, че суданците не биха могли да допуснат геноцид, защото ислямът го 
забранява. Избягването на такива гафове, наред с подобряването на комуникацията 
със съюзниците, ще спомогне за по-благосклонното възприемане на външната 
политика ПСР от други сили.  
 
Отваряне към Близкия изток 
 
Краят на Студената война промени геостратегическия статут на Турция и в 
частност, ролята й в Близкия изток. Разпадът на Съветския съюз даде началото на 
нова ера, в която интересите на страната не съвпадат задължително и автоматично 
с интересите на западните й съюзници. В началото на 90-те имаше труден период, 
докато Анкара и Вашингтон изяснят общите си интереси, но когато 
гравитационният център на световната икономика бавно се измества от Европа към 
Азия, Турция се оказва в привилегирована позиция. Като светски, демократичен и 
мюсюлмански съюзник на НАТО, интегриран в световната икономика и ситуиран 
до енергийните резерви на Каспийско море и Персийския залив, Анкара може да 
разчита на важно място в новата карта на света. 
 
Опитите на САЩ да прекроят световния ред в свой интерес, особено след 11 
септември 2001 г., започнаха от Близкия изток и бяха в интерес и на Турция. След 
иракската война, потисканото кюрдско население и онеправданата шиитска 
общност получиха достъп до лостове на властта, дори ги монополизираха. Кризата 
на легитимността, обхванала държавите в арабския свят се задълбочи, регионалния 
ред се наруши до степен на почти пълен разпад, а Иран консолидира силата си. 
Появи се празнина, възможност за Турция да балансира Иран в стратегическо и 
религиозно отношение. Може да приемем, че позитивното отношение към Анкара 
на някои страни от Персийския залив се дължи именно на потенциала на Турция да 
изиграе тази роля. 
 
Вътрешнополитическата ситуация в Турция също изигра позитивна роля в 
развитието на отношенията с околните региони и по-специално с Близкия изток. 
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Тук приемствеността във външната политика може да бъде проследена назад към 
годините на Тургут Йозал, който целеше да активизира турското присъствие в 
региона след първата война в Залива и постави задълбочаването на 
икономическите връзки в центъра на дипломатическата си офанзива спрямо 
съседите. Проектът не бе изпълнен докрай поради резервите на турския военен 
елит и защото икономиката на страната не бе готова да понесе този товар. Все по-
изолирана и обкръжена, през 1996 г. Турция предприе смелия ход да се съюзи 
стратегически с Израел. Донякъде това стана причина за екстрадицията на шефа на 
ПКК Абдула Йоджалан – обществен враг номер едно за Турция – от Дамаск през 
1998 г. След 1999 г. Анкара подобри отношенията си с Дамаск и Техеран. 
 
У дома, промените в демографията, в културния и идеологически профил на новия 
елит, както и в икономическите му интереси също спомогнаха за отварянето към 
Близкия изток. След кризата от 2001 г., икономиката се възстанови и растежът се 
завърна, което позволи на Турция да се движи самоуверено в хаоса, настъпил след 
войната в Ирак. Стокообмена с региона се удвои, броят на арабските туристи в 
Турция силно нарасна, а отмяната на визите и популярността на турската телевизия 
допринесе за взаимното им опознаване. 
 
Не на последно място, успехът на администрацията в преодоляването на 
съпротивата на военните срещу признаването на Регионалното правителство на 
Кюрдистан (РПК) даде зелена светлина на повторното установяване на 
икономически отношения между северен Ирак и югоизточна Турция – отношения, 
датиращи от времето на Османската империя. Турското икономическо и културно 
присъствие в РПК, както и сътрудничеството между двете страни срещу РКК, 
базирана в планината Кандил в иракски Кюрдистан, прекроява отношенията по 
начин, немислим само преди пет години. 
 
Демократичната система на Турция, относителната отвореност на обществото й и 
силната й икономика я направиха привлекателен пример за региона. По същото 
време, когато някои арабски лидери запазваха мълчание, когато Израел нападна 
ивицата Газа, Ердоган се превърна в герой-защитник на палестинската кауза. 
Повечето анализи на турската „мека сила” в региона обаче прикриват един 
парадокс: цяла турска стратегия и популярността на политиката на Анкара се 
базираха на запазването на статуквото в арабския свят. Турция можеше да 
балансира двете цели – да работи с режимите и по този начин да се вписва в 
решаването на регионалните проблеми (включително междуарабските 
взаимоотношения) и от друга страна, да се харесва на населението и да го 
вдъхновява, само докато Арабският свят беше в стагнация. 
 
Бъдещето е тук  
 
Арабските бунтове промениха всичко. Турското правителство бе неподготвено за 
революциите, както и останалия свят, и му се наложи да импровизира. Външният 
министър Давутоглу заяви, че близкоизточната история е в процес на 
нормализация. Премиерът Ердоган бе първият, който призова Хосни Мубарак да си 
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тръгне. Но други случаи се оказаха по-трудни за решаване. Либия беше 
предизвикателство, тъй като Анкара се оказа притисната между икономическите си 
интереси и склонността си да действа сама в регионален план от една страна и от 
натовските си връзки, от друга. Първоначално Ердоган се противопостави на 
военната намеса на НАТО и обвини съюзниците си в опит да овладеят петролните 
запаси на Либия, но яростната реторика постепенно отстъпи място на по-сговорчив 
тон. В крайна сметка Турция подкрепи резолюция 1973 на Съвета за сигурност на 
ООН, но остана непреклонна срещу разполагането на сухопътни войски. Накратко, 
когато се стигна до реални действия, Анкара (за разлика от Германия, например) 
изпълни съюзническия си дълг. 
 
Случаят със Сирия също е сложен. През последното десетилетие Турция инвестира 
много в режима на партията „Баас” и прикри изолираните властници в Дамаск след 
войната в Ирак и атентата срещу Рафик Харири. Затова Анкара не можеше нито 
открито да настоява за смяна на режима, нито да призове Башар ал-Асад да си 
тръгне. Като не го направи обаче, Турция рискува да компрометира репутацията си 
на защитник на демократичните права и на „основател на регионален ред”. 
Ситуацията разкри споменатия по-горе парадокс: докато Турция се представя като 
катализатор на промяната в региона, популярността, успехът, и ефективността й 
зависят от статуквото.23 
 
За добро или лошо, статуквото се пропуква. Има реална възможност арабският свят 
да отхвърли насилието и да избере политическите инструменти. Затова смъртта на 
Осама бин Ладен по време на Арабската пролет е заредена едновременно с ирония 
и символика. Смъртта му и залеза на джихадизма означават, че едно от условията 
за популярността на Турция също излиза от употреба. Тази промяна предполага 
преосмисляне и нова стратегия. 
 
Турция все още може да играе важна роля в по-нататъшното развитие на тази 
история. Истинската й сила се крие в силната икономика, светската демократична 
система, способността да посредничи между западните си съюзници и един регион, 
който най-накрая се присъединява към света на ХХІ век. Затова важно е Анкара да 
подобри отношенията си с объркания и парализиран ЕС. Като се имат предвид 
спецификите на сигурността в Средиземноморието, липсата на диалог между 
Анкара и Брюксел (а всъщност Берлин, Париж и Лондон) е еднакво неприемлива в 
морално отношение за всички страни. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 В крайна сметка Турция направи завой по отношение на режима в Дамаск и подкрепи сирийската 
опозиция, така както преди това застана на страната на противниците на Кадафи, ръководени от 
Преходния национален съвет в Бенгази. Бел. ред. 
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ПОСЛЕСЛОВ 
 
Иван Кръстев 
Предпазливи заключения на един очарован лаик 
 
Втората република е мъртва, а Третата все още не е родена. Страхове, объркване, 
несигурност – как може да се каже дали това, което Турция мисли днес, ще бъде 
същото, което ще мисли след месец? И все пак има няколко неща, които изглеждат 
очевидни. 
 
Преди всичко Турция е самоуверена и оптимистично настроена; това я прави 
незападна в момент, когато Западът е обзет от песимизъм. Оптимизмът й до голяма 
степен се дължи на силния икономически растеж и демографската картина. 
Последните успехи на турската външна политика са ключово важни за 
самочувствието на страната. Замаяна от самоувереност, Турция е сляпа за 
структурната уязвимост на настоящата й позиция, склонна е да подценява 
останалите и особено ЕС, и рискува да се отдаде на биене в гърдите и 
хиперактивност.  
 
В същото време Турция е уязвима от три посоки. Първо, тя е застанала по средата 
между високотехнологичните икономики на Европа и икономиките на Азия, 
печелещи заради ниската стойност на работната ръка. В момента само огромен 
приток на чуждестранни инвестиции може да й гарантира продължителен растеж. 
Но от 2007 г. насам правителството на АКР позагуби ентусиазма си за реформи, а 
блокирането им може да доведе до икономически срив, който ще промени 
разбирането на турците за света и за собствената им роля в него. Второ, макар 
турската външна политика от 2007 г. насам да е от изключително значение за 
формирането на идентичността й и за укрепването на самочувствието на режима, 
залозите сега са по-високи. Сериозните анализатори на турската външна политика 
не трябва да забравят, че икономическият растеж и успехът на 
външнополитическите й инициативи са двата стълба, на които е стъпила 
популярността на правителството. Трето, нарастващата поляризация в обществото 
може да доведе или до политически блокаж, или до авторитаризъм. 
 
Турция е дълбоко разделена между „разтревожените модерни” и мнозинството на 
Ердоган. Истинският политически риск за турската демокрация се крие не в 
ислямизацията, а в „путинизацията”. Няма спор, че АКР е силата, която стои зад 
демократизацията на турската Втора република, но при отсъствието на социални, 
политически и институционални задръжки режимът може да се превърне в анти-
либерална демокрация на мнозинството. В момента сме свидетели на опитите на 
АКР да наложи контрол върху съдебната система и медиите. 
 
ЕС не може да бъде гарант за демократичната консолидация на Третата република. 
Една от многото причини за това е, че след като армията загуби способността да 
сваля легитимно избрани правителства, ЕС загуби политическото си влияние над 
АКР. Междувременно, светската опозиция все още е враждебно настроена към ЕС 
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и не знае как да го използва в опитите си да предотврати тотален контрол от страна 
на АКР. Двойната игра на ЕС с турската кандидатура доведе до недоверие към 
Съюза сред турското общество.  
 
За сега, моментът на ЕС отмина. Въпреки че социологическите агенции измерват 
значителни нива на подкрепа за турската кандидатура, одобрението на ЕС зависи 
от политическата принадлежност. Ако АКР реши да промени позицията си, 
данните драматично ще се променят. Логиката на изборния цикъл подсказва, че 
Ердоган няма да търси решение на проблема с европейската интеграция до 2015 г. 
Единственият начин той да спечели част от гласоподавателите на МНР е да 
втвърди тона към ЕС, за да консолидира режима си. За момента, ЕС не е основната 
стратегическа цел на правителството, а по-скоро застраховката му, следователно 
статуквото изглежда стабилно. Както отбеляза Гералд Кнаус, връзката прилича на 
нещастен католически брак – без бъдеще, но и без развод, защото цената е твърде 
висока. Днес в Турция гледат на ЕС като на залязваща сила в търсене на спокоен 
живот. 
 
Все пак ЕС може да получи втори шанс. Истинският въпрос е дали ще може да се 
възползва, ако и когато този шанс дойде. Може да се отвори нова възможност за 
интеграция, ако Турция се изправи пред криза, а ЕС си възвърне самочувствието. 
Някои изследвания показват силна положителна зависимост между подкрепата за 
ЕС и влошаването на икономическата ситуация в Турция. Когато турската 
икономика расте, турците пренебрегват ЕС. В трудни времена обаче, ЕС хвърля 
дълга сянка. За момента, официалната линия е, че отдръпването от ЕС е помогнало 
на Турция бързо да се възстанови от световната икономическа криза. Турското 
въображение е запленено от тенденции, не от обеми, затова политиците в страната 
като цяло подценяват зависимостта на Турция от Европа и пазарите й. Една криза 
ще промени нещата. ЕС трябва да е готов за действие. 
 
Турската външна политика е популярна и се приема като успешна и все пак, макар 
че е възможно Турция да се окаже най-големия победител от близкоизточните 
промени, по парадоксален начин страната вече е и най-големият губещ. 
Забележителният развой на събитията там показва, че турската политика на 
„нулеви проблеми” със съседите не може да бъде поддържана в новия контекст. 
Пространството за маневри е ограничено. В същото време Турция има истински 
преимущества – добро познаване на региона, популярност на масовата й култура, 
активни търговски отношения, близки контакти с всички играчи. Анкара ще се 
опитва да посредничи при преходи (особено в египетския случай), но извън 
светлината на прожекторите. Ще се опита да се запази като автономен не-западен 
играч и ще отхвърля общи инициативи със Запада. Накратко, прогнозата е за все 
по-независима външна политика. 
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