
РЕЦЕНЗИЯ
от

доц. д-р Иво Христов

на докторска дисертация на докторант Елица Маркова на тема: 
„Преговорите на Турция за членство в Европейския съюз” 

за получаване на образователна и научна степен „доктор по политология”

     Представената дисертация на докторант Елица Маркова на тема:„Преговорите на 

Турция за членство в Европейския съюз”за получаване на образователна и научна 

степен  „доктор  по  политология”,  е  посветена  на  един  от  най-актуалните  и 

противоречиви проблеми, свързани с разширяването на Европейския съюз и особената 

роля на Турция в този процес. Трябва веднага да бъде отбелязан куража на докторант 

Маркова  да  се  захване  с  една  особено  тежка  и  твърде  нееднозначно  третирана 

проблематика.

    Комплицираността  на  темата  се  изразява  в  това,  че  тя  покрива  едновременно 

множество  научни  полета:  тези  на  международното  право  и  международните 

отношения, правото на Европейския съюз, икономиката, политологията, геополитиката, 

социологията  и ред други социални науки.  В този смисъл познаването на прилично 

ниво на съответните научни традиции в тези научни сфери е желателна предпоставка за 

адекватно осветляване на предмета.

    На второ място, така очертана тематика има „отежняващото” за една дисертационна 

тема  свойство  да  се  променя  изключително  динамично,  което  поставя  непосилното 

предизвикателство  пред  всеки,  който  се  е  заел  с  нея,  да  отчита,  че  постигнатите 

аналитични  и  научни  резултати  и  изводи  ще  девалвират  твърде  бързо,  с  оглед 

особената динамика на предмета.

    На трето място, темата на предложения за защита дисертационен труд има особен 

отзвук в съвременна България, с оглед на обстоятелството, че страната е член на ЕС, 

съсед на Турция,  има специфично отношение към процесите,  които се развиват в и 

около нея, и не на последно място – третираната в дисертацията проблематика усилено 

се експлоатира в актуалната вътрешна и външна българска политика.

    Така посочените общо и схематично „отежняващи” обстоятелства биха стреснали и 

отказали не един и двама далеч по-рутинирани изследователи. Чест прави на докторант 

Маркова, че тя не се е уплашила от мащаба и сложността на тематиката, а смело се е 

заела с нея. Резултатът е повече от обнадеждаващ. 



   Предложеният за защита дисертационен труд отговаря на необходимите технически 

изисквания. Общият обем на дисертационния труд е 215 стандартни стр., от които 170 

стр.  са  непосредствения  текст,  включващ  Въведение,  седем  глави  и  Заключение. 

Работата  съдържа  библиография  (стр.171  -  197)  и  приложения  (стр.198  –  215). 

Приложената  библиография  съдържа  литература  на  български,  английски  и  немски 

езици, включително и такава достъпна в eлектронен вариант.

   Във въведението е очертано изследователското поле на дисертацията, посочени са 

общите и специфични проблеми на тематиката,  дефинирана е основната хипотеза на 

изследването („дебатът за това дали Турция трябва да бъде приета в Европейския съюз 

помага за определянето на това, което Съюзът е (или не е).” стр.5); очертани са общите 

и специфични предизвикателства пред процеса на преговорите на Турция за членство в 

Европейския съюз. Следва ясно да бъде посочено, че работата заявява и демонстрира 

сериозна  методологическа  грамотност  (нещо  все  по-рядко  срещано  в  жанра 

напоследък). 

   В първа глава авторката очертава техническите и институционални характеристики 

на механизма и състоянието на преговорния процес Турция – ЕС, както и разгръщането 

на неговите измерения във времето. Направен е критически преглед на съществуващата 

внушителна научна литература,  посветена на отделни аспекти от проблематиката на 

дисертацията,  като  е  демонстрирано  добро  познаване  на  отделни  направления  и 

изследователски течения.

   Втора  глава  представя  избраната  от  авторката  изследователска  методология  на 

критическия институционализъм, като е очертана (буквално: вж. схема № 2, стр. 46) 

структурата  на дисертацията,  основният изследователски въпрос,  задачите,  на които 

дисертацията  следва  да отговори;  дефиниране  на  основни четири хипотези,  както и 

очертаване на базови „специфични предизвикателства”,  стоящи пред ЕС и Турция в 

хода на преговорния процес. 

   В  този  контекст  следва  да  бъде  подчертан  особения  предмет  на  дисертацията: 

преговорите между Турция и ЕС за членство. Сам по себе си един преговорен процес, 

независимо  от  неговия  характер,  предполага  по-скоро  един  процедуралистки  и 

технически подход при неговото изучаване.  Юридическите и процедурни аспекти на 

преговорния процес Турция – ЕС намират солидно място в дисертационния труд, но 

важно е да бъде отбелязано,  че не те съставляват изследователското ядро на текста. 

Приплъзването в тази посока, би превърнало дисертацията в просто един от многото 

ординерни,  по-скоро  технически  текстове,  третиращи  едни  или  други  процеси  на 



европейското разширяване. Точно обратното – изследователският акцент и интерес на 

дисертацията е поставен на съвършено друго и, по мое мнение, много по-съществено 

място: използването на преговорния процес Турция – ЕС като изходна отправна точка 

за задълбочен анализ на това какво представляват и как се променят идентичностите на 

двете  страни  в  този  процес,  съответно  ЕС  и  Турция.  Следователно  специфичният 

изследователски предмет не е собствено преговорният процес (колкото и съществен да 

е  той),  колкото  комплексната  и  вероятно  различна  динамика  на  промяна  на  самите 

страни в преговорния процес. Това е текст, посветен на обществената динамика и на 

Турция,  и  на  ЕС,  видени  през  призмата  на  мъчителния  диалог  между  тях.  Т.е. 

многостепенността на преговорния процес и неговата променлива времева траектория, 

е особено средство за социална дисекция на преговарящите.

   Трета  глава  е  посветена  на  специфичните  предизвикателства  по  отношение  на 

преговорния процес за Турция. Проследени са законодателните промени, инициирани 

пряко или косвено от ЕС и съответно наложени и имплементирани от Турция в хода на 

преговорите, касаещи цялостната юридическа рамка (особено място тук трябва да се 

отдели  на  въвеждането  на  примата  на  международното,  в  т.ч.  правото  на  ЕС  по 

отношение на вътрешното право на Турция, особено при наличие на колизия между 

вътрешни и външни норми), свързана с регламентация и спазване на човешките права, 

правният режим на политическите партии, политическата дейност по-общо, особеният 

върховен  статут  на  армията  едновременно  вътре  и  над  политическата  сфера; 

юридическият режим на етническите и лингвистични общности (най-вече непризнатото 

кюрдско малцинство), обширната проблематика, свързана с функциониране на правата 

на  жените,  немюсюлманските  малцинства,  медиите,  съдебната  и  пенитенциарна 

система  на  страната;  трудовите  отношения  и  защитата  на  синдикалната  дейност  и 

съществуващите в  тези сфери ограничения и ред дефицити.  Отделено е  съществено 

място на кипърския въпрос като лакмус за нивото на демократизация на страната и 

нейните отношения със съседите, най-вече Гърция, Република Кипър и ЕС като цяло. 

Много  добро  е  проведеното  сравнително  детайлно  проследяване  на  напредъка  по 

отделните преговорни глави (стр.64 – стр.71).

   Четвърта глава на представения дисертационен труд е посветена на специфичните 

предизвикателства, които преговорите за присъединяване на Турция към ЕС, поставят 

към самия съюз, в контекста на Лисабонския договор. С оглед казаното по отношение 

на втора глава следва да се посочи, че тази материя е доразвита подробно в четвърта 

глава, като изрично е отбелязано, че процесът на разширяване по посока Турция за ЕС 



поставя  с  особена  острота  един  много  по-кардинален  въпрос:  този  за  характера  и 

естеството  на  самия  Европейски  съюз.  Авторката  добре  аргументира  тезата,  че 

преговорите  на  ЕС с  Турция  катализират  съдбоносната  дилема,  относно  това  какво 

собствено  представлява  ЕС,  като  е  разкрита  логиката  на  възникване  и  развитие  на 

европейския проект от елитарен процес, иницииран от кръг избрани през 50-те години 

на  20  век,  към транснационален  геополитически  субект  със  собствена  „европейска” 

идентичност,  каквото  и  да  означава  това,  или  към  хлабава  общност  с  неясно 

геополитическо бъдеще. В този смисъл дебатите и преговорите с Турция за възможно 

членство само изострят и очертават едни или други възможни алтернативи в едната или 

другата посока. Отделено е значително място, като е цитирана солидна изследователска 

литература,  фокусираща  се  върху  посочените  аспекти,  като  е  отделено  съществено 

място на механизмите и флуктуациите на общественото мнение в страните членки на 

ЕС  както  по  отношение  на  разширяването  на  съюза  по  посока  Турция,  така  и  по 

отношение  на  бъдещето  на  този  транснационален  проект,  видян  през  призмата  на 

разширяването.

   Пета и шеста глава на дисертационния труд, по мое мнение съдържат най-солидните 

приносни моменти. 

   В  пета  глава  това  са  редовете,  посветени  на  два  ключови  проблема:  ислямът  в 

турската  политическа  система  и  публично  пространство  и  турската  национална 

стратегическа  култура  и  идентичност.  Противно  на  многобройните  (по-скоро 

повърхностни  и  с  предимно  медиен  характер)  анализи  на  тази  ключова  и  особено 

актуална за модерна Турция тема,  авторката  на дисертацията не се е поколебала  да 

тръгне  срещу  течението  на  елементарното  и  некомпетентно  мислене,  което 

демонстрират не един и двама набедени „експерти” по процесите в съвременна Турция. 

По отношение на ролята на исляма, дисертацията прави анализ на политическия ислям 

в  Турция  в  паралел  с  генезиса  и  развитието  на  кемалисткия  секуларен  режим  и 

идеология  като  своеобразна  антитежест  в  хода  на  цялото  съвременно  развитие  на 

Турция от 1922 г. насам. 

   Докато кемализмът е особена прагматична идеология на разнородни секуларистки 

елити, целящи едновременното уестърнизиране и модернизиране на бившето османско 

общество чрез една модернизация „отгоре”, реализирана от свръхмощната държава и 

нейните военни и административни елити, ролята на исляма в модерна Турция е далеч 

по-сложна и нееднозначна. Преди всичко въпреки теократичния й характер Османската 

империя никога не е била държава, в която религията и ислямските улеми са играли 



доминираща роля, каквато е историята на съседен Сефевидски Иран например. В този 

смисъл ислямът и ислямската религиозна върхушка винаги са били под контрола на 

военно-административния елит на империята,  който ги е използвал за вътрешна или 

външна мобилизация и употреба.  Второ, типична османска традиция,  водеща своето 

начало още от Селджушкия султанат и неговите държави – наследници в Анадола, е 

наличието на своеобразен вън от непосредствения етатистки контрол, „народен” ислям 

в  лицето  на  многобройни  религиозни  братства  (суфийски  тарикати  –  ордени), 

обединяващи разнородни социални елементи. Тази многобройна и сложна мрежа наред 

с непосредствените религиозни задачи, изпълнява и много фина и незабележима роля 

за социална интеграция на различни социални слоеве. Трето, съществува едно много 

солидно  религиозно,  но  и  социално  малцинство  в  лицето  на  алевитите  (турските 

шиити), които споделят многовековна традиция на подчертана опозиция по отношение 

на държавата, както и на своеобразно вътрешно социално и икономическо подпомагане 

и  солидарност  между  своите  членове.  Четвърто,  въпреки  ударната  модернизация, 

провеждана  от  военно-светските  елити  от  Кемал  Ататюрк  насам,  която  цели  да 

неглижира ролята на религията и да постави под стриктен държавен контрол култа и 

неговите служители, сунитският ислям в неговата анадолска версия запазва своята роля 

на  своеобразен  културнорелигиозен  корпус  и  код  за  голяма  част  от  анадолското 

аграрно  общество,  като  своеобразен  контрапункт  на  светските  военни, 

административни  и  бизнес  елити,  концентрирани  в  големите  градове,  най-вече  в 

западната част от страната. 

   От много съществено значение е особената динамика, свързана с модернизацията на 

страната, водеща до няколко успоредно течащи процеса: урбанизация на анадолското 

селско общество, свързана със сериозни стратификационни промени в Турция и оттам 

до придобиване на ново социално качество на това общество; мащабно движение по 

посока  изток  –  запад  и  своеобразно  презаселване  на  големите  градски  центрове  в 

централна  и  западна  Турция  с  доскорошни  селски  маси,  привлечени  от  динамично 

развиващата се индустриализация на страната; поява на нова анадолска „буржоазия”, 

която  едновременно  е  привързана  към  традиционната  култура,  в  това  число  и 

традиционния  ислям  и  едновременно  с  това  търси  адекватни  културни  и 

институционално-политически  канали  за  представителство  и  налагане  на  своите 

интереси.  Тъкмо  този  особен  социален  коктейл  от  разнопосочни  социални  групи  и 

интереси,  наред с  постоянстващия  кюрдски проблем в  Югоизточен Анадол,  създава 

особения устойчив гръбнак на турския политически ислям от възникването на  Milli 



Gurus до сега управляващата АКП на Ердоган и Гюл. Турският модерен политически 

ислямизъм, класифициран като особен синтез от „османизъм, вестернизъм, ислямизъм 

и туркизъм” (стр.122) няма аналог в други мюсюлмански страни и неговото актуално 

институционално  и  политическо  развитие  е  исторически  експеримент,  който  в 

значителна степен ще предопредели жалоните за евентуално развитие на целия останал 

ислямски  свят.  Доколко,  как  и  в  какви  форми  това  би  било  успешно  е  проблем  с 

отворен засега финал. 

   Същевременно подробно разгледаният в глава пета своеобразен турски стратегически 

„комплекс” за несигурност, дефиниран чрез различните визии на турската национална 

стратегическа  култура  и идентичност,  разкрива едно общество,  което все още е по-

скоро във възходящата линия на своето модернизационно развитие, включително и в 

областта  на  изграждането  на  нацията.  Болезнената  сетивност  на  турските  военни  и 

политически  елити  по  отношение  на  статута  на  малцинствата,  разкрива  липсата  на 

увереност  в  социалната  кохезия  отвъд  административните  механизми  на 

„произвеждащата”  нация  турска  държава.  Точно  тук  се  крие  и  дълбокото  и  трайно 

разминаване  между  визията  на  ЕС  и  Турция  по  ключови  въпроси,  свързани  с 

европейската  интеграция  и  идентичност  на  партньорите.  Разминаването  притежава 

особена  социално-историческа  геометрия:  докато  турското  общество  и  държава  се 

намират по-скоро във възходящата крива на модернизационното развитие, включващо 

като ключови компоненти националният интегритет и конституирането на нацията от 

твърде разнородни културни, езикови и пр. елементи; държавният суверенитет и реал 

политик  като  средство  за  неговото  отстояване  на  всяка  цена  и  с  всички  средства, 

включително военни (Кипър, Северен Ирак, напрежението със Сирия през 90-те години 

на 20 в., военното противопоставяне с Гърция в Егея  и др.); ЕС е по-скоро обединение 

на предимно „стари” общества отдавна преминали горнилото на модернизационното 

развитие във всичките му измерения – индустриално, национално, институционално, 

културно. В този смисъл мотивационните логики на двамата партньори в преговорите 

се  разминават  съществено  и  отвъд  конкретните  технически  диспозиции  на 

преговорните  глави.  Просто  става  дума  за  общества  на  различни  фази  на  своето 

съществуване и движещи се по съответните адекватни на това съществуване социални 

логики. Ето защо подробно развитите в шеста и седма глава хипотези за възможния 

изход  от  преговорите,  както  и  възможните  алтернативи  на  членство  в  Европейския 

съюз,  само  очертават  в  детайли  евентуалните  изходи  от  така  очертаното  базово 

социално противоречие, което е отвъд техническата конкретика на преговорния процес. 



Разгледаните  в  детайли  в  шеста  глава  на  дисертацията  възможни  алтернативи  на 

пълноправното  членство  на  Турция  в  ЕС,  с  оглед  динамиката  на  актуалния 

геополитически и социален процес, придобиват все повече реквизита на очертаваща се 

реалност, а не просто на дължими теоретични разсъждения по повод тежката материя 

на  отношенията  ЕС  –  Турция.  Нещо  повече  –  очевиден  е  подходът  на  сега 

управляващия  в  Анкара  екип  за  една  поетапна  еманципация  на  турската  външна 

политика  във  всичките  й  измерения.  Тази  сериозна  тенденция,  подплатена  със 

солидните  икономически  постижения  от  последните  десетилетия,  все  повече 

преобръщат базисни допускания и модели за матрицата от възможни разрешения на 

преговорния процес между ЕС и Турция. Ето защо като вариант за евентуален отворен 

финал на дисертационния труд бих само допълнил опцията този процес на прерастне в 

стратегическо партньорство между ЕС и евентуално геополитическо обединение под 

водачеството  на  Турция.  Т.е.  от  преговори  за  влизане  в  ЕС  към  преговори  за 

партниране между ЕС и Турция.

                                                                        *

    Въз основа на така очертаните приноси, направени от докторантката Елица Маркова 

в  докторската  й  дисертация  на  тема  „Преговорите  на  Турция  за  членство  в 

Европейския съюз”, препоръчвам да й бъде присъдена научната и образователна 

степен „доктор” по политология.  

София

10.06.2011 г.

                                                                                                     доц. д-р Иво Христов


