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Въведение 

Очакванията към изследване по темата “преговорите на Турция за членство в 
Европейския съюз” би следвало да са съобразени с обстоятелство, че преговорите за 
присъединяване към Европейския съюз (ЕС) не са „класически” преговори, а един по-
скоро технократски процес на едностранно приспособяване на страните кандидатки 
към достиженията на правото на Общността (acquis communautaire). Техническите 
параметри на този процес се свеждат до това Турция да интегрира в националното си 
законодателство близо 90-те хиляди страници европейско право, което при това има 
характер на движеща се мишена, т.е. постоянно е в процес на развитие. Преговорите 
се състоят въз основа на един, по думите на Торебланка, не много демократичен 
принцип: “неделимостта на acquis communautaire, което означава, че 
новоприсъединяващите се държави няма как да не участват и биха могли да договорят 
само временни, но не и постоянни дерогации. [...] Това придава на acquis 
communautaire особен конституционен характер: членовете [на Съюза] могат да не 
участват в бъдещи споразумения и да променят acquis, кандидатите не могат да не 
участват в предишни споразумения и не могат да поставят под въпрос тези acquis ” 
(2003:18).  

При така поставен акцент върху преговорите на Турция, техническият подход 
към темата предполага анализ на процеса на хармонизиране на турското национално 
законодателство с това на ЕС. Основните два въпроса, произтичащи от тук, биха били 
следните: Колко дълго/докога ще продължат преговорите с Турция и какъв ще бъде 
резултатът от тях?  Но дори и изпълнението на такава многосекторна и строго 
експертна задача не би могло да предостави задоволителна информация за преди 
всичко политическия проблем на Европейския съюз по отношение на държава 
кандидатка от мащаба на Турция. Поради това, в основата на  подхода към анализа на 
преговорите би следвало да се държи под внимание въпросът защо преговорите за 
присъединяване на Турция са толкова “тревожен” и sui generis казус за Европейския 
съюз, без аналог в историята на досегашните му разширявания? Какво прави тези 
преговори така различни? Нещо повече, въпросът дали Турция някога ще стане 
пълноправна страна членка на Европейския съюз не е от академичен характер. 
Отговорът на този въпрос, рано или късно, ще се прояви под формата на политически 
обосновано нормативно решение. Налице обаче са сериозни основания да се 
предполага, че  независимо от съдържанието на това решение, то ще има сериозни 
последици както за Турция и регионите в съседство, така и за Европа като политически 
проект.  

Турция кандидатства за асоциирано членство в тогавашната Европейската 
икономическа общност (ЕИО) още през 1959 г. От този момент нататък Турция и 
Европа се развиват по свой път, със свое темпо и приоритети, но и в условията на 
висока степен на взаимно проникване. Настоящото изследване се стреми да представи 
онези аспекти от процеса на присъединяване, които подкрепят хипотезата, че 
готовността на Турция за членство и търсенето на посока за развитие на европейския  
интеграционен проект в условията на глобализация са два взаимосвързани процеса, 
които подлежат на  комплексна, макар и не толкова популярна интерпретация, в която 
на бъдещето не се гледа само по линеарен и механичен начин. Легитимността на 
темата на дисертацията от гледна точка на един такъв подход (в който обект на 
изследване е не само Турция, а и ЕС – т.е. и двете страни в преговорите)  произтича от 
факта, че с откриването на процеса на преговори през октомври 2005 г., казусът 
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Турция, съпътстващ процеса на (западно)европейска интеграция от 1959 г. насам, 
навлезе в един качествено нов и различен етап. От този момент нататък дебатът и 
аргументите “за” и “против” членството на Турция би следвало да останат в страни от 
анализа на актуалната ситуация, още повече, че всички аргументи “за” и “против” могат 
да бъдат сериозно дискутирани – не е възможно да се разработят теории и методи, с 
които да се предложи точна прогноза за период от десет-петнадесет години напред. 

 Едновременно с това трябва да се има предвид, че преговорите за 
присъединяване на Турция не присъстват активно, т.е. по същество, в европейското 
публично пространство, а са по-скоро паралелен процес на устойчивия дебат „за” и 
„против” Турция в ЕС. Като цяло, емпиричният анализ върху напредъка на страната в 
отделни секторни политики среща значително по-малко внимание в сравнение, 
например, с наблюденията върху изпълнението на политическите критерии за 
членство.  Членството на Турция, с много малки изключения, се разглежда и като цяло 
е вън от контекста на изследванията върху европейската интеграция. Това 
наблюдение говори в подкрепа на схващането, че представата за разширяването с 
Турция като за sui generis казус за Европейския съюз е трайно утвърдена както в 
публичния, така и в академичния дебат. Официалната реторика неизменно препраща 
към изпълнението на условията за членство, които на този етап все още са най-
важната котва, гарантираща  предвидимост в отношенията между двете договарящи се 
страни. Но отвъд официалния език в отношенията с Турция винаги са се откроявали 
критерии от един друг порядък, които са определящи при формирането на публичното 
мнение в страните членки относно приемливостта на членството, дори и при условие, 
че Турция изпълни всички формални условия, пред които са били изправени всички 
останали страни кандидатки преди нея. Анализът на реториката в дебата за 
членството на Турция показва, че това което прави преговорите с тази страна 
кандидатка толкова различни от гледна точна на публичното мнение, в сравнение с 
всички досегашни преговори за разширяване, е фактът, че Турция се възприема преди 
всичко като преобладаващо “мюсюлманска страна”. Включването на религиозното 
измерение само по себе си означава, че преговорите не могат да бъдат разглеждани 
като един изцяло бюрократичен процес. Макар че дебатът “за” и “против” Турция в ЕС  
е твърде общ, паралелен и дори в много отношения асиметричен на процеса на 
преговорите, той притежава едно много важно качество, което е от особено голямо 
значение за дисертацията – удивителното свойство да абсорбира, концентрира и 
комуникира през недостатъците и особеностите на Турция като страна кандидатка 
редица реални и потенциални дефицити и недостатъци на самия европейски 
интеграционен проект. Ето защо, доколкото подлежи на анализ, този дебат, или по 
скоро дебати в страните членки, са важни преди всичко от гледна точка на 
информацията, която предоставят за трасирането и състоянието на разделителните 
линии и предизвикателства пред самата Европа.  
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Обща характеристика на дисертационния труд 

Актуалност на проблема 

Турция кандидатства за асоциирано членство в тогавашната Европейската 
икономическа общност (ЕИО) още през 1959 г. От този момент нататък, паралелно със 
задълбочаването на институционалните отношения,  Турция и Европа се развиват по 
свой път, със свое темпо и приоритети. Степента на взаимно проникване обаче е 
такава, че петдесет години по-късно едва ли би било възможно двата процеса бъдат 
разделени и разглеждани независимо един от друг. Турция кандидатства за 
пълноправно членство в Европейския съюз (тогава Европейска икономическа общност) 
на 14 април 1987 г. През 1990 г. започването на преговори е невъзможно на фона на 
мащабните промени на международната сцена и по-специално в Източна Европа и 
Съветския съюз. Но оттогава нататък Европейската комисия фактически не променя 
реториката си към Турция що се отнася до готовността за разширяване и за 
задълбочаване на икономическите отношения, без изрично да отхвърля възможността 
за пълноправното членство в бъдеще. Като цяло, Европейският съюз демонстрира 
една последователна практика в подхода си към Турция. Отрицателните становища на 
Европейската комисия по молбата на Турция за членство са последователно 
аргументирани с недостатъчната подготовка на страната, а не с недопустимостта на 
кандидатурата й  (какъвто е аргументът за отхвърлянето на молбата за членство на 
Мароко през 1987 г.). В този смисъл, след 2005 г., вече в условията на водене на 
преговори с Турция, дебатът „за” и „против” нормативното санкциониране на 
възможността за членството на страната в Съюза, е по-скоро подвеждащ и преди 
всичко непродуктивен. Държавите членки вече са постигнали съгласие, че крайната 
цел на преговорите – въпреки всички условности на процеса – е присъединяване към 
Европейския съюз.  Няколко години след започването на преговорите за 
присъединяване обаче става ясно, че обещанията, дадени на Турция от европейските 
лидери и администратори, не се поддържат от парламентите и публичните нагласи в 
страните членки.  

Официалната реторика неизменно препраща към изпълнението на условията за 
членство, които на този етап все още са най-важната котва, гарантираща  
предвидимост в отношенията между двете договарящи се страни. Но отвъд 
официалния език, в отношенията с Турция винаги са се откроявали критерии от един 
друг порядък, които са определящи при формирането на публичното мнение в 
страните членки относно приемливостта на членството, дори и при условие, че Турция 
изпълни всички формални условия, пред които са били изправени всички останали 
страни кандидатки преди нея. Копенхагенските критерии, както и общностното 
законодателство, се считат за “слепи към културата”, т.е. те не предпоставят 
определена култура като критерий за членство. Но с концепцията за капацитета за 
абсорбиране Европейската комисия въведе начина на дискурсивно конструиране на 
Турция в страните членки като фактор на влияние върху протичането на преговорите и 
техния изход. Конструирането на образа на Турция е тясно свързано с образа на 
мюсюлманските имигранти. Така членството на Турция става зависимо от политиката 
на идентичност на страните членки, а както е известно, мюсюлманите са основният 
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“Друг” в  голяма част от западноевропейските държави. От друга страна, приемайки 
паралелния подход при анализ на проблемите в Турция и ЕС, в Турция се натъкваме 
на сходен проблем с наличието на “Другия” в представите на турските националисти, 
които не биха се отказали лесно от мита за хомогенността на турската нация. При тях 
идеята за обединена Европа, без национални граници черпеща единство не от 
споделени културни ценности, а от универсални демократични идеали и споделени 
интереси, не е добре приета. 

Към края на 2004 – началото на 2005 г. цялостната нагласа в страните членки 
към задълбочаване на интеграцията и продължаване на процеса на разширяване 
започна да се изменя. Тази т.нар. “умора” (fatigué) намери израз в отхвърлянето на 
проекта за Европейска конституция във Франция и Холандия през 2005 г. 
Обществената подкрепа за процеса на разширяване започна да спада. В последствие 
правителствата на Франция и Германия отхвърлиха възможността за разширяване на 
Европейския съюз без влизането в сила на договора от Лисабон. Но освен в заложник 
на публичното мнение в страните членки, преговорите за присъединяване на Турция от 
самото начало са и част от „голямата политика”. Ако допреди осъществяването на 
Петото разширяване, реториката спрямо Турция като цяло се центрираше върху 
проблемите, свързани с качеството на турската демокрация и спазването на човешките 
права,  то умората от разширяването, заедно с неспособността за намиране на 
решение на кипърския проблем допринесоха за една нова атмосфера в отношенията 
между Турция и ЕС, в която „голямата политика” започна да измества отчитането на 
напредъка на базата на реалните постижения. В тази нова среда започна да се 
променя и естеството на политическата условност на ЕС (conditionality). В периода 
след Петото разширяване прилагането на принципа на условността към новите страни 
кандидатки и в частност към Турция стана много по-строго. Вече не съществува 
гаранция за това, че успешното изпълнение на условията за присъединяване ще 
осигури членство в Съюза. От началото на 2009 г. се забелязва тенденция турският 
управляващ елит да прибягва до тактиката на самия Европейски съюз, включвайки 
теми като енергийната сигурност на ЕС и на други държави по географските му 
граници в Средния изток, Африка, Балканите и Кавказ като средство за упражняване 
на по-голямо влияние в преговорите.  Това е повратна точка в отношенията между 
Турция и ЕС, която Али Усул нарича „завръщането на голямата политика в преговорите 
за присъединяване между Турция и ЕС” (Usul 2009).  

За мнозина настоящата ситуация, в която се намират Турция и Европейският 
съюз е възможно най-добрата – преговорите се състоят, но в същото време те могат 
да се проточат необозримо дълго По всичко личи, че за мнозинството от политическите 
лидери и гражданите на държавите членки на Европейския съюз е по-важно да се 
обърне внимание на вътрешните проблеми на Съюза, отколкото да се запази импулса 
за бъдещо разширяване. За критиците на разширяването, свързаните с него разходи 
надвишават потенциалните ползи. Но не е възможно да се да се състави пълен баланс 
на позитивите и негативите без да се вземат под внимание рисковете и разходите, 
произтичащи от спирането или значителното забавяне на процеса на разширяване. 
Това заключение важи с особена тежест за разширяването на ЕС с Турция, която 
поради географското си разположение, ниво на икономическо развитие, човешки 
ресурс и военна сила е фактор за всички заобикалящи я региони. “Турция развива една 
нова перспектива, която се основава на визия, мека сила, универсален език и 
прилагане на последователни външни политики в различни части на света”. (Davutoglu 
2010).Това, което прави нейната роля наистина отличителна е, че на практика нито 
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една друга държава – освен САЩ – не е участник в толкова много на брой и 
характеризиращи се с различни  политически системи географски райони (Rubin and 
Kirisci, eds. 2001:1). Разглеждането на разширяването преди всичко като инструмент на 
външната политика, а не като процес, който се отразява върху всеки аспект от  
развитието на Европейския съюз като интеграционен процес обаче, крие редица 
рискове. Стратегическите съображения за членството на Турция в Европейския съюз 
не са особено добре аргументирани в настоящия политически дебат. Сами по себе си 
те не произвеждат необходимите аргументи, чрез които да се преодолеят обективните 
рискове и субективните опасения от пълното членство. Повишаването на външната 
сигурност на Европа като аргумент за членството на Турция контрастира с действието 
на перспективата за членството като „агент на несигурност” в самия ЕС. Като се 
фокусират върху стратегически аргументи и пренебрегват политическите, социално-
икономическите или свързаните с идентичността въпроси, политическите лидери 
подценяват влиянието, което разширяването оказва върху публичното мнение в 
Европа и извън нея.  

Възможно е след като Турция премине през труден и дълъг процес на 
подготовка, договорът й за присъединяване да бъде отхвърлен на референдум в една 
или няколко от държавите-членки на ЕС. Отхвърлянето на членството на референдум 
хипотетично е възможно и от страна на самата Турция, особено при положение, че в 
договора й за присъединяване залегнат клаузи, които не биха могли да получат 
необходимата обществена подкрепа. Проектът на договор (по същество – резултатите 
от преговорите), съдържащ условията и датата на присъединяване, преходните 
периоди и измененията в договорите, на които се основава Съюза, трябва да получи 
одобрението и на самата страна кандидатка съобразно нейните конституционни 
разпоредби, а настоящият турски министър-председател вече е намеквал за 
възможността от провеждане на референдум в Турция. Факторът, който на практика 
ръководи страната кандидатка по време на преговорите е мотивацията за 
присъединяване към ЕС. Ето защо, естеството на обществените нагласи към 
Европейския съюз в страните кандидатки има не по-малка роля в анализа, отколкото 
подкрепата на гражданите в страните членки. Промяната в правилата на играта чрез 
инструментализирането на разширяването за постигане на вътрешнополитически цели 
не помага да се превъзмогнат недостатъците в политиката на разширяване. По-скоро, 
по думите на Хилиън, резултатът е точно обратен: генерира се един непредсказуем 
процес, който подкопава достоверността на политиката и поради това – нейната 
ефективност. Непредсказуемостта може да се задълбочи чрез използването на 
методологията за ползването на критерии/еталони (benchmarks) за спиране на 
преговорите без да се подава ясна индикация за това какво е нужно да се направи за 
да може процесът да продължи. Блокирането на редица доклади по изпълнението на 
критериите/еталони в случая с преговорите с Турция, без при това да бъдат 
предлагани нови такива критерии от страна на съответните държави членки е пример в 
тази посока. В резултат на това страната кандидатка няма информация за това какво 
трябва да предприеме, така че въпросната преговорна глава да може да бъде 
отворена (Hillion 2010:28). Може да се каже, че процесът на разширяване не е така де-
политизиран и обективен, както често бива представян.  

Би могло да се обобщи, че към настоящия момент Европейският съюз е 
заинтересован от безкрайното проточване на преговорите с Турция, така както за 
Турция би било най-безболезнено, ако би могла да се присъедини към Съюза без 
необходимостта да предприема фундаментални реформи по т. нар. “чувствителни 
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въпроси, засягащи националния интерес” (с цялата условност на това твърдение, що 
се отнася до разнопосочните пристрастности на различните сегменти от турското 
общество и политически елити). Но, докато в контекста на разгледаните 
предизвикателства за ЕС и Турция става видимо, че Турция би намерила отлични 
възможности за реализация извън рамките – и съответно правилата на ЕС, то 
изгледите за Европа да се справи с пост-националните си предизвикателства, ако не 
намира необходимата виталност да приеме Турция за свой пълноправен член, не са 
окуражаващи. Подходът на Европейския съюз и неговите държави членки към Турция е 
променлива, която ще даде отражения върху ключови за Европа неизвестни като 
геополитическото й позициониране в глобалния свят, европейската идентичност и 
пост-националните форми на европейско публично пространство. 

Макар и с голямо закъснение, темата за членството на Турция в ЕС започна да 
присъства и в българското публично пространство, но с много малки изключения, през 
сравнително непретенциозния опит за заявяване на политически позиции под формата 
на анти-турски лозунги. Малко повече от две години след началото на членството на 
България в ЕС и почти десет години след решението на Европейския съвет от 
Хелзинки за предоставяне на Турция на статус на страна кандидатка, най-видимото 
проявление на заявяване на българска позиция по дебата въобще, настъпи по време 
на предизборната кампания от лятото на 2009 г. Оттогава насам, вътрешно-
политическите несполуки на редица политически актьори с лекота биват канализирани 
благодарение на попътния вятър на национализма във външно-политическата посока с 
най-малко съпротивление – съседна Турция. Въпросът за позиционирането на 
България в темата не е непосредствен обект на анализ в дисертацията (макар че този 
въпрос би представлявал интерес на един по-късен етап) не на последно място и 
поради липсата (все още) на критична маса внимание от страна на академичната 
общност, от която се очаква да внесе нужната структурираност и основа за 
концептуален анализ отвъд политическото спринтиране на къси разстояния, 
историографските трудове и художествено-литературния жанр.  
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Източници 

Прегледът на литературата за целите на дисертационния труд обхваща над 300 
заглавия, в това число книги, научни сборници, статии, доклади, анализи, официални 
документи, значителна част от които са достъпни в електронен вид. Прегледът на 
литературата е осъществен с помощта на специализирани он-лайн базирани 
библиотеки с бази данни като EBSCO Information Services (http://www.ebscohost.com/) и 
Questia (http://www.questia.com/Index.jsp), както чрез ползването на специализирани 
сборници като: “Между Европа и Близкия Изток – преговорите за присъединяване на 
Турция – преглед на изследванията с сферата на социалните науки” на 
Информационния център социални науки в Бон (Zwischen Europa und Nahem Osten - 
Die EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei Ein Überblick über sozialwissenschaftliche 
Forschung 2006).  Освен официалните източници като документалната база на сървър 
Европа (http://europa.eu/), съм направила преглед на ключови публикации на редица 
европейски и турски изследователски центове (Think-tanks).  

Прегледът на литературата е съпътстван от следните ограничения: 
 

� По отношение на езика на публикациите: В изследването е взета под внимание 
преди всичко литературата, публикувана на английски, немски и български език, 
като следва да се отбележи, че литературата на български език по темата за 
преговорите на Турция е ограничена като обем. Обемът на ползваните данни на 
турски език е също така несъществен, като това произтича от твърде скромните 
езикови познания на автора. Но, за щастие, както посочва Мелтем Мюфтюлер-
Бач, темата за отношенията между Турция и ЕС, като това до известна степен се 
отнася и за международните отношения и другите социални науки, е една от 
темите, по които представителите на турските академични среди публикуват 
предимно на английски, вместо на турски език (Müftüler-Baç 2003: 660); 

  
� По отношение на обема на обхваната литература: Тематичният кръг следва 

структурата на дисертацията и поради това е доста широк. От това произтичат 
редица ограничения, най-важното от които е свързано с риска от нененавлизане 
в достатъчна дълбочина по всяка една от обособените тематични области. 

На фона на така посочените ограничения,  от прегледа на литературата 
произтичат следните ключови за целите и задачите на дисертацията наблюдения и 
изводи:  

1) На първо място прави впечатление фактът, че литературата по въпроса за 
процеса на присъединяване на Турция към Европейския съюз в много малка степен 
кореспондира с изследванията, посветени на европейската интеграция и политиката на 
разширяване. Това заключение се споделя от редица изследователи. Както посочва 
Солер-и-Леча: “литературата върху европейската интеграция, включително анализите 
върху процеса на разширяване, отделят малко внимание на Турция” (Soler i Lecha 
2008:3). В ситуацията с кандидатурата на Турция Европейският съюз е изправен пред 
един „граничен и особен случай”. В полза на това заключение говорят предвижданото 
времетраене на преговорите за присъединяване, новата рамка за преговори, както и 
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несигурността по отношение на техния краен резултат (Lippert 2005). В повечето 
случаи авторите анализират отношенията между Турция и Европейския съюз като 
проблем sui generis, в резултат на което се обръща малко внимание на цялостната 
динамика на политиката на разширяване (Kahraman, 2000 по Soler i Lecha 2008:2). 
Малко са книгите и статиите, които правят препратка към теоретичните и аналитични 
рамки, които се използват при анализира на досегашните кръгове от разширявания. 

2) В изследването изхождам от допускането, че политиката и последствията от 
разширяването на ЕС са ключов проблем при анализа на преговорите с Турция. От 
една страна, както посочва Диез може да се очаква повишаване на нормативния натиск 
за присъединяване на Турция от страна на нейните западни съседки (Diez 2005: 169), 
от друга страна обаче, разширяването повдига въпроси за капацитета на институциите 
и с повишаването на броя на държавите членки се компрометира целта за “все по-
тесния съюз”. В същото време, от прегледа на литературата може да се направи 
извода, че въпреки безспорната си политическа значимост, разширяването на 
Европейския съюз е сравнително пренебрегван теоретичен въпрос в изследванията на 
европейската интеграция. Нещо повече, анализът върху политиката на разширяване 
показва, че ЕС не разполага с ясни и прецизни правила за приема на нови страни 
членки.  

3) С разгръщането на дебатите “за” и “против” членството на Турция бяха 
генерирани изключително много на брой материали, преди всичко с политически и 
лобистки характер, които трябва да бъдат взети под внимание, тъй като формират 
публично мнение. 

4) Анализът на литературата, посветена на по-нататъшното разширяване на ЕС, 
в това число с Турция показва, че „ограниченията” пред разширяването зависят от 
визията за Европейския съюз. По отношение на предизвикателствата (или 
ограничаващите фактори) от гледна точка на отделните страни членки и на ЕС като 
цяло спрямо разширяването, изпъкват  въпросът за европейската идентичност, за 
капацитета на институциите и икономическото въздействие от присъединяването на 
нови държави членки към Съюза. Редица изследователи посочват идентичността като 
потенциално ограничителен фактор за политиката на разширяване. Наличието на 
колективна общностна идентичност и значимостта на въпроса за наличието или 
липсата на такава идентичност с оглед на стабилността и ефективността на ЕС, са 
обширно дебатирани въпроси в академичната литература.  

5) Що се отнася до  анализите и разработките върху отношенията между Турция 
и Европейския съюза, анализът на литературата показва, че те са в много голяма 
степен повлияни от контекста, в който възникват. Така например, влизането в сила на 
митническия съюз през 1996 г. и преди всичко решението на Европейския съвет в 
Хелзинки от 1999 г. за предоставянето на Турция на статус на страна кандидатка, 
драматично повишават интереса към отношенията Турция-ЕС както в  турската 
академична общност, така и в международните академични среди (Müftüler-Baç 2003: 
656). След решението от Хелзинки, анализите постепенно започват да акцентират 
върху аспекти, свързани с човешките права и демократизацията. Но истинският бум в 
литературата по темата настъпва с приближаването на възможността за започване на 
преговори и възникването на дебати в страни като Германия и Франция. Някои от 
работите анализират ползите и разходите от процеса на присъединяване, докато други 
ясно заемат позиции по оста “за” и “против” членството.  
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6) Двете приоритетни линии в изследванията по темата се отнасят до 
стратегическото измерение на отношенията на Турция с Европейския съюз с акцент 
върху турската външна политика и до процеса на демократизация в Турция с акцент 
върху темата за човешките права. Както в Турция, така и в страните членки, 
перспективата за членство на Турция се разглежда приоритетно от гледна точка на 
стратегическото измерение в отношенията с Европейския съюз. Поради това, 
отношенията Турция-ЕС се превръщат в основен елемент на изследванията върху 
турската външна политика (Soler i Lecha 2008:3). По-голямата част от тази литература 
се характеризира със силния акцент върху ефектите от Студената война върху 
международната система и начинът, по който  те влияят върху привлекателността на 
идеята за членството на Турция в ЕС.  
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Цели и задачи 

Задачата на дисертацията е да изследва отношенията между Европейския съюз 
и Турция в контекста на състоящите се преговорите за членство, разглеждайки ги не 
само като линеен и технократски процес, а и като процес на двустранна промяна, т.е. 
процес, който се отнася не само до Турция като страна кандидатка, а засяга и 
Европейския съюз като интеграционен проект с постмодерен характер – движещ се в 
посока отвъд твърдите граници и централизирания суверенитет от времето на 
Вестфалската модерна държава, към пропускливи граници и многопластов 
суверенитет (Ruggie 1993). Изходната хипотеза при анализа е, че преговорите с Турция 
са sui generis (единствен по рода си) казус за Европейския съюз и че резултатът от тях 
ще има особено важни последици и за двете страни, тъй като дебатът дали Турция 
трябва да бъде приета в Европейския съюз помага за определянето на това, което 
Европейският съюз е (или не е). 

Целта на изследването е да допринесе към дебата за разширяването на 
Европейския съюз с Турция с привнасянето на един по-скоро непопулярен поглед по 
темата, а именно чрез акцентиране върху проблеми, по които може да се прокара 
паралел между особеностите на Турция и на ЕС и за чието разрешаване или по-
нататъшно развитие членството в Съюза/неговото разширяване с Турция, се явява 
своеобразен ключ.  В този смисъл, целта на настоящата работа не е да взема една или 
друга страна в дебата за присъединяването на Турция към ЕС, а да насочи внимание 
към процеса на взаимно обусловена промяна при развитието на отношенията между 
двете страни, в която специална роля е отредена на социалните актьори, пряко или 
непряко въвлечени в проблема за членството както в Турция, така и в страните членки. 
Това е по-скоро пренебрегваната перспектива на социологическия и интерактивен 
аспект на процеса на преговори за присъединяване. 
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Методология  

В дисертацията е предложен анализ на политиката на разширяване на 
Европейския съюз с Турция с фокус върху особеностите на двете страни в този процес. 
В структурно отношение този анализ носи някои на характеристиките на анализите от 
типа оценка на въздействието. Изготвянето на оценка на въздействието изисква 
предприемането на стандартни стъпки, като определяне на проблема, 
идентифициране и оценката на алтернативни възможности, избор на предпочитана 
опция. За целите на работата съм модифицирала някои от тези стъпки, така че да се 
отрази комплексния характер на проблема. Съответно, методологията е артикулирана 
чрез предприемането на следните стъпки: 

1. Определяне на проблема. Включва анализа на настоящата ситуация, 
съдържащ се първа глава: “Анализ на състоянието на проблема и преглед на 
литературата”; трета и съответно четвърта глава: “Специфични предизвикателства с 
отношение към преговорния процес за Турция и за Европейския съюз” и пета глава: 
“Предизвикателства от един и същи порядък за Турция и за Европейския съюз”. 
Специфичната цел е да се идентифицират проблемни сфери и/ или пропуски, които 
могат да бъдат ясно адресирани в процеса на присъединяване от една страна, и други 
проблеми, които са от по-концептуален характер и стоят отвъд техническия процес на 
водене на преговори между страните членки и Турция.  Изхождайки от заключението 
на Лафан, че Европейският съюз се намира в условията на постоянна несигурност по 
отношение на пет основни измерения, а именно: конституционен ред, географски 
граници, институционален баланс, правила за вземане на решения и функционален 
обхват  (Laffan 1998:5), правя опит за паралелно позициониране на част от тези пост-
национални “несигурности” спрямо т.нар. национални “особености” на Турция 
(наречени “предизвикателства от един и същи порядък” с цялата условност на една 
такава формулировка) за да демонстрирам, че разширяването с Турция е ключов 
вътрешен въпрос за Европейския съюз. 

2. Създаване и оценка на „пакети от опции”. След като всеки един от основните 
„проблемни” въпроси в преговорите между ЕС и Турция са анализирани поотделно, 
шеста глава: “Хипотези за възможния изход от преговорите”  предлага анализ на 
наличните комбинации от възможности за изхода от преговорите, които са наречени 
„хипотези”. Направена е оценка на очакваните рискове и възможности за всяка една от 
опциите. За всяка една хипотеза е разработен SWOT анализ, т.е. обобщен анализ на 
силните, слабите страни, на възможностите и заплахите, въз основа на което са 
изведени и съответните стратегии по отношение на всяка една от четирите хипотези. 

3. Определяне на алтернативните възможности  се съдържа в последната седма 
глава: “Алтернативите на членството в Европейския съюз”.   

Структурата на работата е показана на схемата по-долу: 
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ВЪПРОС: 
Защо преговорите с Турция са “различни” и изходът от тях е 

толкова важен и за двете странни? 

ЗАДАЧИ: 
1. Обособяване на основните елементи в процеса на преговори:  
Статичен – процедура на преговорите  
Динамичен – обществено мнение 
2. Определяне на специфичните условия, които трябва да са налице за осъществяване на 
членството в Турция и в ЕС – извод: не са достатъчни за разбирането на проблема, 
следователно, има и други фактори. 
 3. Извеждане на общи за Турция и ЕС предизвикателства, които влияят на решението за или 
против присъединяването на Турция  
4. Формулиране на хипотези за изхода от процеса 

Специфични 
предизвикателства за 

Турция 

Специфични 
предизвикателства за 

ЕС 
 

Общи предизвикателства 
За Турция и ЕС 

Хипотеза  
Pacta sunt servanda 

Хипотеза  
Vox populi vox dei 

Хипотеза  
Quo vadis Turkey 

Хипотеза  
Quo vadis Europa 

Турция остава извън 
ЕС – какво следва? 

ПРЕГОВОРИ 
(връзка) 

Политически

те  
критерии от 
Копенхаген  
 

Решаване на 
Кипърския 
проблем  
 

ТУРЦИЯ ЕС 

Капацитет за  
абсорбиране  
 

Публично 
мнение   
 

- Идентичност  
- Национализъм  
- Политическа 
култура 
... 
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По отношение на посочения инструментариум е необходимо да посоча следните 
важни ограничения:  

 
� Първо, SWOT анализът като матричен инструмент произлиза от теориите на 

управлението, които се считат за остарели и често търпят критика заради твърде 
опростения подход при очертаването на полето на анализа, който предлагат. 

 
� Второто и по-съществено ограничение произтича от основната слабост на този 

тип анализ, а именно – присъщата му субективност, т.е. той е продукт от 
определена гледна точка и може да бъде полезен най-вече ако се изготвя в хода 
на делиберативен процес, с участието на различни актьори, което в конкретния 
случай не може да бъде осигурено.  

 
� С  предложения инструментариум не си поставям за задача да обсъждам 

вероятността за настъпването на посочените хипотези в бъдеще. Те не биха 
могли да претендират с изчерпателност на вероятностите, а са по-скоро опит за 
обобщение на основните модели (видими на този етап) на типа 
взаимоотношения между ЕС и Турция, за които има вероятност да се проявят, 
при това не непременно като взаимноизключващи се алтернативи. Освен 
паралелни алтернативи, те могат да бъдат разглеждани и като последователни 
във времето етапи в един сложен и противоречив процес на 8присъединяване 
или „неприсъединяване“ на Турция към ЕС.   
 
По отношение на концептуалната обосновка на изследването е необходимо да 

се посочи, че разглеждам развитието на европейския интеграционен проект и проекта 
за членството на Турция в рамките на един общ процес като прибягвам до ползването 
на предимно качествени, но където е възможно (най-вече в частта, отнасяща се до 
анализа на фактора публично мнение) и на количествени методи. Особеностите на 
този не линеен, а по-скоро паралелен подход към проблематизирането на избраните 
за анализ въпроси са следните: 

 
� От прегледа на литературата по темата може да се заключи, че отражението и 

успехът на последното пето разширяване тепърва предстои да бъдат 
изследвани и поставяни в теоретични рамки, но неговата концептуализация като 
цяло е “теоретичен пъзел” за изследователите. Членството на Турция по-скоро 
рядко се поставя в контекста на политиката на разширяване на Съюза. Това до 
известна степен може да се определи като парадокс, тъй като Турция става 
асоцииран член на ЕО/ЕС още през 1963 г., но въпросът за членството остава 
встрани от процеса на последователно възникване и отмиране на теоретични 
парадигми на европейската интеграция. Водещи експерти като Хайнрих Крамер 
са на мнение, че въпреки включването на клауза за опцията за членство в 
Споразумението за асоцииране на Турция, “европейската интеграция е била 
възприемана от публиката на ЕС предимно като не включваща Турция” (Kramer 
2006а:24). Каквото и обяснение да приемем,  в хода на позиционирането на 
въпроса за разширяването на ЕС с Турция в теоретичния контекст както на 
европейските изследвания, така и на международните отношения, възниква 
необходимост от прибягването към паралелни методи за анализ, тъй като  
придържането към едно единствено теоретично направление поставя 
ограничения пред обхващането на комплексни теми като тази за бъдещия облик 
на европейския политически проект – “последната политически ефективна 
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утопия” по формулировката на Beck and Grande (2004), за който казусът Турция е 
своеобразен лакмусов тест.  

 
� От друга страна, с разгръщането на дебатите “за” и “против” членството на 

Турция, в контраст с ограничения брой академични изследвания, бяха 
генерирани изключително много на брой материали, преди всичко с политически 
и лобистки характер, които няма как да не бъдат взети под внимание, тъй като 
играят много по-голяма роля при формирането на публичното говорене по 
темата, а с това и на самата политика, отколкото теоретичните и понякога 
твърде енигматични разработки по темата за разширяването. Това е и една от 
основните специфики и ограничения при разглеждането на проблема. 

 
� Изследването обхваща един сравнително широк кръг от теми, обособени в 

няколко отделни глави – от трета до седма глава включително, които в общия 
случай се разглеждат поотделно в литературата. Поради това се налага да 
прибягвам до ползването и заимстването от различни инструменти, концепции и 
методи на анализ съобразно особеностите на мястото, което конкретно 
повдиганият въпрос заема в структурата на работата, а именно: 

 
а) Позициониране на казуса с Турция в контекста на теоретичните направления в 

анализа на европейската интеграция;  

б) Позициониране на казуса с Турция в контекста на теоретизирането на 
политиката на разширяване;  

в) Инкорпориране на вътрешнополитическите фактори в анализа на преговорите 
– от една страна между страните членки, от друга страна между тях и Турция;  

г) Ползване на теорията на социалния конструктивизъм като инструмент за 
анализ на формирането на идентичност. 
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Теза и хипотези  

Тезата на изследването е, че дебатът за това дали Турция трябва да бъде 
приета в Европейския съюз помага за определянето на това, което Европейският съюз 
е (или не е).  

Европейската интеграция винаги до сега е била преди всичко един изключително 
успешен елитарен проект. Парадоксът е, че гарантирането на демократична 
легитимност на този над-национален проект крие редица рискове и неспокойството, 
пораждано от тези рискове е нещо, по което Европейският съюз и Турция 
изключително много си приличат. Парадоксите на турската демокрация, които най-
общо се отнасят до източниците на легитимност за пътя на развитие на страната, 
хетерогенността на турското общество и публичните пространства, множествените 
идентичности, необходимостта от промяна и по различен начин идентифицираните и 
свързваните с тази промяна рискове, твърде много наподобяват на парадоксите на 
Европейския съюз (като например преодоляването на демократичния дефицит без да 
се губи интеграционна инерция, запазването на единство в многообразието, все по-
хетерогенните общества и културни пространства в европейските градове, 
европейските популизми и национализми и въпросите за толерантността). Макар и с 
различно съдържание и генезис, предизвикателствата пред Турция и Европа си 
приличат много. Нещо повече, императивът на промяната е налице и в двата случая. 
Така нареченият “Севърски синдром” на родената от руините на мултинационалната 
империята национална държава Турция се оглежда в Османския синдром на 
преодоляващата националните граници пост-модерна Европа.  

Връщайки се към нормативната уредба на процеса на преговори между 
Европейския съюз и Турция, за целите на изследването е важно да се държи под 
внимание факта, че по условията и датата на присъединяване, преходните периоди и 
измененията в договорите, на които се основава Съюза, трябва да бъде постигнато 
споразумение под формата на договор за присъединяване между страната кандидатка 
и държавите членки.  Този проект на договор (резултатите от преговорите) за 
присъединяване, трябва да бъде утвърден от Съвета и да получи одобрението на 
Европейския парламент. Съгласно договорите на ЕС, Съветът единодушно трябва да 
постигне съгласие по присъединяването, след като се консултира с Комисията и 
получи одобрението на Европейския парламент. За да стане присъединяването факт, 
договорът се ратифицира от всички държави членки и държавата кандидатка, съгласно 
техните конституционни разпоредби. Ако едната от договарящите се страни не успее 
да ратифицира договора за присъединяване, присъединяването на страната 
кандидатка не може да се състои 

В дисертацията е предложен анализ на комбинации от възможности за изхода от 
преговорите, които са наречени „хипотези”. Направена е оценка на очакваните рискове 
и възможности за всяка една от опциите. За всяка една хипотеза е разработен SWOT 
анализ, т.е. подробен анализ на силните, слабите страни, на възможностите и 
заплахите. С посочения анализ не си поставям за задача да обсъждам вероятността за 
настъпването на посочените хипотези в бъдеще. В една от най-нашумелите 
напоследък атаки срещу опитите да се предсказва каквото и да било, освен най-
простите неща от ежедневието, Насим Талеб пише: “Историята е непрозрачна. Вижда 
се крайният продукт, а не сценарият, по който се случват събитията, генераторът на 
историята. В разбирането ви за подобни събития има фундаментална непълнота, тъй 
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като не виждате какво има в кутията, как работи механизмът”. Този скептицизъм е 
насочен с еднаква сила както към пословично изненадващите финансови пазари, 
измамно стабилните дългосрочни тенденции в икономиката и обществото и големите 
вълни в историята, които надхвърлят хоризонта на човешкия живот. Според Талеб 
причините за тази заблуда са три: а) илюзията за разбиране в един свят, който е по-
подвластен на случайността отколкото си представяме; б) ретроспективното 
изкривяване, което позволява “да обясняваме” нещата пост фактум, поради което 
историята изглежда много по-подредена в учебниците, отколкото в реалността и в) 
надценяването на наличната информация и на авторитета, което води до 
“платонифициране”, т.е. до измисляне на иначе убедително звучащи теории, които 
нямат обаче никаква емпирична основа. (Талеб: 2009, 39). 

Четирите предложени хипотези не биха могли да претендират с изчерпателност 
на вероятностите, а са по-скоро опит за обобщение на основните модели (видими на 
този етап) на типа взаимоотношения между ЕС и Турция, за които има вероятност да 
се проявят, при това не непременно като взаимноизключващи се алтернативи. Тези 
четири хипотетични сценария сочат към една по-скоро негативна развръзка на 
преговорите, а именно, те да не доведат до пълноправно членство на Турция в 
Европейския съюз. Разбира се, никой и нищо не би могло да предвиди с точност 
развръзката на един толкова сложен процес в дългосрочен план, но това не е 
основание да не се разсъждава за последиците от една такава развръзка.  

1) Хипотеза Pacta sunt servanda 

Pacta sunt servanda:  Обещанията са спазени и от двете страни           
                  Изходът от тази хипотеза е по-скоро неизвестен 
                                 
Силни страни: 
- ЕС запазва имиджа си на нормативна 
сила 
- Турция продължава да се развива в 
европейска посока  

Слаби страни:  
- Разкриване и задълбочаване на 
вътрешните противоречия между 
държавите членки в Съюза 
 

Възможности: 
- Може да доведе до членство на 
Турция, което страната е “заслужила” по 
правилата на ЕС 

Опасности: 
- Членството на Турция може да бъде 
отхвърлено на референдум в 
някоя/няколко от държавите членки  
 

 

Съблюдаването на принципа, че “договорите се спазват”, съгласно който и двете 
страни в преговорния процес изпълняват ангажиментите по предварително 
договорените условия, а обществените нагласи са достатъчно устойчиви, за да не 
влязат в ролята на критично важна променлива в това уравнение, би представлявало 
логичен завършек на един добре планиран процес на разширяване. Впрочем, до 2007 
г. по този начин завършват всички разширявания на ЕС, като изключим Кралство 
Норвегия, която остава извън Европейския съюз по волята на мнозинството от 
гражданите на страната. 

Доколкото обаче опитът сочи, че присъединяването на нови страни членки към 
Европейския съюз е един по-скоро политически, отколкото икономически въпрос за 
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самия Съюз, а и особено в случая с Турция, той засяга един многоизмерен контекст, 
обединяващ икономически, социални и културни теми, отхвърлянето на членството на 
Турция (било то активно, чрез предприемането на конкретен акт като референдум, или 
пасивно, чрез безкрайното протакане на преговорите) е възможно да се случи и при 
хипотезата, че “договорите се спазват” – т.е. дори и в случай, че преговорите протичат 
при формално спазване на процедурата (с възможност да бъдат доведени до край), 
без внасянето на нови изисквания от страна на ЕС към Турция, при запазване на 
вътрешното равновесие в Съюза и при положение, че Турция успее да изпълни всички 
предварително договорени условия за членството й в ЕС.  

При тази първа и при следващите три хипотези трябва да се има предвид 
следното: Може да се твърди, че до момента разширяването на Европейския съюз е 
успешно, тъй като както правилата за управление на процеса (най-видим през 
процедурата на преговори), така и резултатите от него се приемат консенсусно от 
страната кандидатка. Нещо повече, те биват приемани тъй като страната кандидатка ги 
счита за легитимни в три измерения, на които стъпва тази легитимност (по същество, 
по процедура и по идентификация) (Beetham and Lord 1991 в Torreblanca 2003:18).  По 
същество – тъй като страната кандидатка има полза от членството (все още никоя 
държава не се е отказала от членството бидейки в позиция на губеща); По 
идентификация – макар че европейската идентичност е проблематична и не може да 
бъде сравнявана с националната идентичност, “европейското чувство” помага на 
присъединяващите се държави да приемат наложените от ЕС норми; По процедура – 
тъй като е видимо, че въпреки дисбаланса в преговорните отношения, 
присъединяването става факт чрез съгласие (било то чрез парламентарен вот или на 
референдум), като страните кандидатки приемат членството не само от материална 
необходимост, а и тъй като считат правилата на играта и начина на тяхното 
определяне за легитимни (ibid.). В случая с преговорите с Турция обаче, изглежда има 
проблем по отношение на всяко едно от тези три измерения. 

  
2) Хипотеза Vox populi vox dei 
 

Vox populi vox dei: Турция покрива критериите за членство, но то бива 
отхвърлено на референдум                   Турция не се присъединява към ЕС 
Силни страни: 

- Договорите са спазени и от 
институционална гледна точка ЕС 
запазва своята нормативна сила 

Слаби страни:  

- Без наградата на членството, 
постигнатата хармонизация с ЕС няма 
да доведе до реални резултати в 
демократичното развитие на Турция 

Възможности: 

- Турция все пак да поеме трайно по 
демократичен път на развитие 
благодарение на положените по време 
на преговорите усилия. 

Опасности: 

- Разочарованието на Турция 
преминава в търсенето на алтернативни 
пътища за развитие извън ЕС 

- Прилагането на принципа “единство в 
многообразието” в Европа претърпява 
провал 
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За мнозина настоящата ситуация, в която се намират Турция и Европейският 
съюз е възможно най-добрата – преговорите се състоят, но в същото време те могат 
да се проточат необозримо дълго. Това не омаловажава необходимостта от 
разглеждането на един от най-тежките сценарии – след като Турция премине през 
труден и дълъг процес на подготовка, договорът й за присъединяване да бъде 
отхвърлен на референдум в една или няколко от държавите-членки на ЕС.  

Отхвърлянето на членството на референдум хипотетично е възможно и от 
страна на самата Турция, особено при положение, че в договора й за присъединяване 
залегнат клаузи, които не биха могли да получат необходимата обществена подкрепа. 
Както вече беше посочено, проектът на договор (по същество – резултатите от 
преговорите), съдържащ условията и датата на присъединяване, преходните периоди 
и измененията в договорите, на които се основава Съюза, трябва да получи 
одобрението и на самата страна кандидатка съобразно нейните конституционни 
разпоредби, а настоящият турски министър-председател вече е намеквал за 
възможността от провеждане на референдум в Турция. Резултатът от един такъв 
референдум в Турция би бил в пряка зависимост от съдържанието на самия договор и 
доколко той предоставя равноправно членство на Турция. Всъщност, сценарият “vox 
populi vox dei” е продължение на хипотезата “pacta sunt servanda”, описана по-горе, и 
доколкото съдържа и зависимостта между съдържанието на договора за 
присъединяване и изхода от един евентуален референдум в самата Турция, то този 
сценарий е до известна степен и във връзка и с хипотезата “quo vadis Europa” (описана 
по-долу), според която ЕС поставя нови изисквания към Турция. 

3) Хипотеза Quo vadis Turkey 
 
Quo vadis Turkey: Турция не покрива критериите за членство 
              Турция не се присъединява към ЕС 
      
Силни страни: 

Договорите са спазени и ЕС запазва 
своята нормативна сила 

Слаби страни:  

Турция не постига стабилност в 
демократичното си развитие 

Възможности: 

Търсене на алтернативни начини за 
запазване на близки отношения между 
ЕС и Турция 

Опасности: 

- Разочарованието на Турция 
преминава в търсенето на алтернативни 
пътища за развитие извън ЕС 

- Прилагането на принципа “единство в 
многообразието” в Европа е застрашено 

 

В рамките на процеса на присъединяване, дискусията за реакцията на 
Европейския съюз към страна кандидатка, която не успява да изпълни условията за 
присъединяване може да се състои на практика единствено тогава, когато 
Европейската комисия обявява своя редовен доклад по напредъка и преди Съветът да 
излезе със заключения. За влизането в ход на сценария, в който Турция не успява да 
отговори на критериите за членство, е необходимо в ход да влязат поотделно или 
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едновременно няколко (известни на този етап от преговорните отношения) фактора-
обстоятелства.  

Едно от най-неблагоприятните за Турция обстоятелства в този смисъл  се 
изразява в хипотезата за временно прекъсване на преговорите по всички глави, по 
които се преговаря, както и вето върху предложенията за отваряне на нови глави, 
докато Турция не изпълни задълженията си по Допълнителния протокол, свързани с 
признаването на Република Кипър.  

Факт е, че пет години след началото на преговорите, всички европейски 
институции изразяват безпокойство, че усилията на Турция да задвижва и прилага 
сериозни политически реформи са недостатъчни и незадоволителни. Както показват 
наблюденията на Морели и Мигдаловиц, към края на 2009 г. редовните доклади на 
Комисията  и решенията на Съвета са обект на труден вътрешен дебат поради 
“липсата на консенсус сред държавите членки за начина, по който да се реагира на 
недостатъците в процеса на предприеманите в Турция реформи и на неуспеха й да 
изпълни задълженията си спрямо Кипър съгласно митническия съюз след четири 
години” (Morelli and Migdalovitz 2009:10).  

4) Хипотеза Quo vadis Europa 
 
Quo vadis Europa: ЕС поставя нови изисквания и Турция се отказва да 
преговаря             Турция не се присъед8инява към ЕС 

Силни страни: 

- ЕС намира оправдание за 
прекратяването на преговорите  

- в Турция също е намерено е 
легитимно обяснение за провала на 
преговорите и на усилията за 
довеждане на проекта за 
демократизация до успешен край. 

Слаби страни :  

- Отговорът на въпроса дали ЕС 
запазва легитимността си по този начин 
не е еднозначен - Голяма част от 
законодателството вече е 
хармонизирано, налице са условия за 
демокрация, но без условността на ЕС, 
реформите на могат да бъдат доведени 
до край; обществото е разделено. 

Възможности: 

- Концентрация върху проблемните 
теми в самия ЕС, избистряне на 
политиката за разширяване и 
интеграция 

Опасности : 

- Турция поема по самостоятелен път на 
развитие и се конкурира с ЕС в 
регионален мащаб; още по-голямо 
разделение в турското общество 

Никога преди това Европейският съюз не е приемал толкова обстойна и 
внимателно формулирана рамка за водене на преговори. Този факт също подчертава 
уникалността на процеса на присъединяване на Турция и е в контраст с постоянните 
уверения на европейските институции, че към Турция ще бъдат прилагани същите 
принципи, както и към останалите страни кандидатки. Дори и това да е така, тези 
принципи се прилагат “по специфичен начин към специфичния случай на Турция” 
(Kramer 2006а:30) Разбира се, със самото започване на преговорите през октомври 
2005 г. може да се приеме, че  Турция вече се е съгласила с тези условия, но те 
представляват вероятност до момента, в който тяхното прилагане не бъде поискано на 
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практика. Дали тогава турското обществено мнение ще приеме тези условия като цена 
за членството, не може да се твърди със сигурност.  

Факторът, който на практика ръководи страната кандидатка по време на 
преговорите е мотивацията за присъединяване към ЕС. Ето защо, естеството на 
обществените нагласи към Европейския съюз в страните кандидатки има не по-малка 
роля в анализа, отколкото подкрепата на гражданите в страните членки. Но значението 
на турското публично мнение далеч не се ограничава единствено до хипотетичната му 
изява по време на един предполагаем референдум, при това след евентуалното 
успешно приключване на преговорите. В хода на тези преговори от турското общество 
се изисква да приема огромни по обем и същество промени и реформи. Факт е, че 
повечето от дискутираните в процеса на преговори въпроси са твърде технически и 
сложни за възприемане от обикновения гражданин, така че той или тя да може да си 
изгради мнение. Но съществуват и множество изключително “чувствителни теми”, по 
които се дебатира, и които са поставени от политиците в дневния ред на обществото. 
Публичната подкрепа от решаващо значение за предприемането на мащабни 
реформи. Ако турското правителство в даден момент вече не успява да си гарантира 
тази публична подкрепа, то вероятно не би се поколебало да излезе от преговорите за 
членство в ЕС, още повече ако за това решение допринесе и внасянето на 
допълнителни изисквания и поставянето на нови условия от страна на ЕС, които биха 
се възприели като несправедливост към Турция и биха легитимирали по един напълно 
задоволителен начин решението за отказ от полагането на по-нататъшни усилия за 
членство.   

При реализирането на такъв сценарий, без на това място да се коментира 
вероятността на неговото случване в реалността,  Турция би потърсила реализация 
извън Европейския съюз и този ход би изглеждал напълно легитимен отвън. В този 
контекст не бива да се неглижира факта, че едно от най-големите предизвикателства 
за Европейския съюз през идните години се очаква да произтича от регионите и 
държавите в съседство – вън от външните граници на Съюза. Досегашният опит от 
разширяванията сочи, че надеждата за евентуално членство отключва мощен стимул 
за реформи в редица съседни страни.  Ако тази надежда бъде отнета, радикализмът и 
национализмът биха станали привлекателни за хората, които се чувстват изключени от 
европейския мейнстрийм. Всичко това има значение за обединените в рамките на 
Европейския съюз държави. 
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Изводи 

По отношение на преговорите с Турция като особен казус: 
 

� Преговорите за присъединяване не присъстват и не са част от дебата „за” и 
„против” членството на Турция в Европейския съюз, а са по-скоро паралелен 
процес на този дебат – своеобразна запазена територия за политиците и 
администраторите, ангажирани в процеса. Емпиричният анализ върху напредъка 
на Турция по отделни секторни политики – така наречените преговорни глави,  
привлича значително по-малко внимание от страна на изследователите в 
сравнение с традиционно критичните за Турция теми като спазването на 
човешките права или външнополитическата/геостратегическа тема, впрочем 
едни от най-устойчивите елементи от аргументационната схема „за” и „против” 
членството на Турция в ЕС. Дори пет години след началото на преговорния 
процес, практикуващи политици в Европа и България включително, продължават 
да ползват като аргумент против присъединяването на Турция  твърдението, че 
страната не отговаря на изискванията за членство, въпреки че изпълнението на 
Копенхагенските политически критерии в задоволителна степен е условие sin 
equa non за откриване на преговори за присъединяване въобще.  

  
� В същото време, членството на Турция, с много малки изключения, се разглежда 

от изследователите извън контекста на изследванията върху европейската 
интеграция. Представата за разширяването с Турция като “особен” казус е 
трайно утвърдена както в публичния/популярния, така и в академичния/научния 
дебат, като не рядко тези два дебата се подхранват взаимно, или поне е трудно 
да бъдат отграничени един от друг.   

 
� Дебатът между привържениците и противниците на турското членство се състои 

на различни плоскости и относително точно отразява асиметрията в 
теоретичните подходи към интеграцията и визията за бъдещето на Европа. 
Разглеждането на разширяването преди всичко като инструмент на външната 
политика, а не като процес, който се отразява върху всеки аспект от развитието 
на Европейския съюз като интеграционен процес, крие редица рискове. Напълно 
съгласна съм с Визиер, която посочва, че теоретичните анализи по темата за 
разширяването на ЕС пренебрегват въздействието на този процес върху 
идентичностите, интересите и моделите на поведение на политическите и 
социалните актьори. Нещо повече, като се фокусират или върху европейското 
ниво, или върху една или повече страни кандидатки, тези изследвания оставят в 
сянка и взаимодействията и взаимните влияния, които съществуват между тези 
две нива (Visier 2009). Като се фокусират върху стратегически аргументи и 
пренебрегват политическите, социално-икономическите или свързаните с 
идентичността въпроси, политическите лидери подценяват влиянието, което 
разширяването оказва върху публичното мнение в Европа и извън нея.  

 
По отношение на преговорите с Турция по същество: 
 

� Напредъкът на преговорите официално е поставен в зависимост от 
разрешаването на казуса с Кипър. 

 
� Преговорният процес се намира в задънена улица, а институционално, 

реформите въведени съгласно “новия консенсус по разширяването” изместват 
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баланса на силите  в посока към страните членки. Първоначално, въпреки 
скептицизма към предприемането на определени политически реформи, 
турските управляващи елити са убедени, че страната ще се присъедини към 
Европейския съюз при условие, че просто изпълни политическите критерии от 
Копенхаген. Но изследването на разширяването на ЕС с Турция не може да 
бъде изчерпано с техническия анализ по въпроса дали Турция е в състояние 
да изпълни критериите от Копенхаген – каквато е официалната позиция по 
темата. Разширяването на Европейския съюз зависи от предпочитанията на 
страните членки и тяхната способност да оказват влияние във вътрешно-
политическия процес в общността – фактори, които от своя страна се 
формират въз основа цялостния “политически климат” в Европа.  Това не 
означава, че критериите за присъединяване са произволни, а че освен тях 
тежест имат и други фактори, които са отвъд усилията на Турция да се справи 
с поставените изисквания. 

 
� Несигурността в крайния изход на преговорите води до забавяне на 

реформите и спад в публичната подкрепа за европейския проект на Турция. 
Освен политическия климат в Европа, съответно, предпочитанията и 
относителната сила на отделните страни членки и тягата към споделянето на 
ценностите на либералната демокрация (двете логики в политиката на 
разширяване, описани във втора глава на дисертацията), значение имат и 
особеностите на турската демокрация, които са по-различни от досегашния 
опит на Съюза със страните кандидатки в хода на петте разширявания, но 
едновременно с това имат нещо общо с предизвикателствата пред 
разширения Европейски съюз с оглед на визията за неговото бъдеще. 
Понастоящем никой, дори и в Турция, не отрича, че процесът на 
трансформация не е приключил. Макар че преговорите между Турция и 
Европейския съюз се развиват около приемането на общностното 
законодателство, обособено в 35 преговорни глави, то в Турция е налице един 
също толкова важен преговорен процес, случващ се в самото турско общество 
между привържениците и подкрепящите необходимите реформи, и тези, които 
биха искали запазването на status-quo. Парадоксът е че, анти-турската 
реторика на водещи европейски лидери подхранва в значителна степен 
позицията на привържениците на статуквото в Турция и по този начин 
Европейският съюз влиза в ролята на допълнителен играч в турската 
вътрешна политика – в ущърб на собствения си интерес за насърчаване на 
демокрацията в страната.  

 
Основни изводи: 
 

Тъй като въпросът за разширяването на Европейския съюз с Турция обединява 
цял комплекс от политически икономически, социални, и културни теми,  отношенията 
между двете страни като цяло са сложни и вероятността за пълноправно членството на 
Турция (такова, каквото познаваме до този момент от историята на ЕС) е далеч по-
нюансирана, отколкото просто произтичаща от изпълнението или неизпълнението на 
политически и икономически критерии. Тази вероятност ще се прояви като  резултат от 
реални политически калкулации. Спазването на човешките права и качеството на 
турската демокрация естествено са все така важни за Европейския съюз, но в 
политиката на разширяване на ЕС към Турция се наблюдава: 
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� първо, тенденция за трайно изместване на фокуса – от една нормативно-
базирана аргументация –  към въпросите на голямата политика.  

 
� Второ, за първи път се обръща такова внимание на до момента пренебрегвания 

аспект от критериите от Копенхаген, отнасящ се до способността на настоящите 
държави членки да се справят с този процеса на присъединяване на нови 
членове на Съюза. По всичко личи, че придобитата нова актуалност на 
капацитета за абсорбиране, или интеграционният капацитет, се дължи на 
поставянето му в един по-широк контекст от отворени въпроси като бъдещето на 
Европа и институциите от една страна и приемливостта на разширяването за 
европейската публика от друга. Редица експерти по разширяването започнаха 
да деконструират концепцията за абсорбционния капацитет, свеждайки я до 
конкретните й съставни елементи. Едно такова упражнение би могло да покаже, 
че всяко едно отделно предизвикателство за абсорбирането – по отношение на 
процеса на вземане на решения, институциите, бюджета или отделните 
политики – е вероятно преодолимо и разрешимо. Такава промяна от неяснота и 
замъгленост към конкретизиране и осезаемост на предизвикателствата може да 
промени естеството на настоящия дебат.  

 
� Трето, публичното мнение се превръща в трета страна в преговорния процес. 

Отвъд спекулациите дали и как, след като Турция успешно завърши преговорите 
за присъединяване, най-вероятно, референдуми ще бъдат проведени както в 
страни членки на ЕС, така и в Турция. Така публичното мнение ще се превърне в 
краен арбитър дали Турция ще бъде приета като нова страна членка, или не. 
Така още със започването на преговорите с Турция, проблемът за техния краен 
изход попада в една нова плоскост, в която европейските аргументи отвъд 
нормативно-процедурната основа на техническото синхронизиране на 
законодателството вземат превес. Общественото мнение в страните членки се 
превръща в трета страна по преговорния процес с тенденция европейската 
представа за Турция да се превърне във формиращ елемент на липсващото 
европейско публично пространство. В този смисъл, независимо от техническия 
ход на преговорите за присъединяване, Турция е част от дебатите за 
космополитното бъдеще на Европа. По отношение на ролята на публичното 
мнение, важно е да се отбележи необходимостта от въвеждането на повече и 
по-добри индикатори в изследванията (анкети, проучвания), които имат за цел 
разбирането на публичното мнение за Европа.  

 
� Накрая, но съвсем не и по значение – голяма е вероятността последната дума в 

процеса на присъединяване към ЕС – макар и изненадващо за мнозина в Европа 
– да е на Турция. Тази хипотеза е видима най-вече през анализа на 
външнополитическото позициониране на Турция. Турция се движи убедително в 
посока възвръщане на традиционните си позиции в един по-скоро широк 
регионален контекст. Макар и с все още крехък растеж, без съмнение Турция 
може да бъде определена като водещата и най-динамична регионална 
икономика в съчетание със значителен военен потенциал. Това не означава 
непременно, че стратегическите интереси на Турция и ЕС непременно се 
разминават – тъкмо напротив. Разликата е в начините и пътищата към 
постигането на тези цели. Що се отнася до външнополитическите цели на 
Турция и визията за това, как те да бъдат постигнати, то по думите на външния 
министър Ахмет Давутодлу, “те са напълно ясни”, а за страничния наблюдател в 
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ролята на съсед в непосредствена близост, звучат достатъчно внушително. 
“Първо, тя  [Турция] има за цел да постигне всички условия за членство в ЕС и 
да се превърне във влиятелна страна членка  до 2023 г. Второ, ще продължи да 
се стреми към регионална интеграция, под формата на сътрудничество в 
сферата на сигурността и икономическо сътрудничество. Трето, ще търси начини 
да играе влиятелна роля в разрешаването на регионални конфликти. Четвърто, 
ще участва енергично на всички глобални  арени. Пето, ще играе решаваща 
роля в международни организации и ще се превърне в една от топ 10-те най-
големи икономики в света.” (Davutoglu 2010).  
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Съдържание на дисертацията 

В първа глава е поставен акцент върху две основни теми от ключов характер за 
поставянето на проблема и разгръщането на неговите измерения по-нататък в 
работата. Това са механизмът и състоянието на преговорния процес с Турция, в 
качеството му на най-сигурната котва в отношенията Турция-ЕС, и ролята на 
публичното мнение от гледна точка на приемливостта на кандидатурата на Турция за 
членство. Първа глава съдържа и обзор на ключовите теоретични направления и 
изследвания по въпроса за преговорите, готовността на Турция за присъединяване към 
Европейския съюз и политиката на разширяване, както и  описание и целите и 
задачите на докторантурата   

Втора глава представя методите на изследване при работата по така 
обособените теми. Отвъд техническата страна на воденето на преговорите с Турция, 
като цяло, въпросът за членството на Турция е рамкиран от страна на политическите 
елити и на медиите в страните членки както като икономически проблем (например 
миграцията на работна ръка, субсидиите, които Турция ще получи от европейския 
бюджет), така и като проблем, свързан с европейската идентичност, сигурност и 
ценности. Ето защо, следващата част от работата, изхождайки от така дефинирания 
анализ на проблема, насочва вниманието към един по-обширен кръг от въпроси, които 
в общия случай биват разглеждани поотделно в литературата.   

Приемайки преговорите за присъединяване и установените критерии за 
членство за най-достоверен източник на информация за състоянието на 
взаимодействието между Турция ЕС, в  изследването обособявам две категории 
предизвикателства1 пред двете страни в преговорния процес, задаващи структурата на 
дисертацията: специфични предизвикателства – каквито са изпълнението на 
политическите критерии за членство и разрешаването на Кипърския въпрос за Турция 
и съответно темата за интеграционния капацитет на ЕС, приемането на Договора от 
Лисабон/последиците от влизането му в сила и ролята на публичното мнение в 
страните членки за Европейския съюз, и проблеми, които макар и с диаметрално 
противоположен исторически генезис, по хипотезата ми, са сходни както за Турция, 
така и за Европейския съюз -  наречени предизвикателства от един и същ порядък. 
Такива предизвикателства са въпросите за идентичността, национализма и 
политическата/стратегическата култура2 за Турция като модерна национална държава-
наследник на империя, и въпросите за европейската идентичност, управлението на 
многообразието и тенденцията за ре-национализация в Европа за Европейския съюз 
като пост-национален проект; справянето с могъщата сила на митовете – 

                                                
1 Ползването на думата “предизвикателство” в качеството й на ключова дума би могло да се възприеме 
като клише, но все пак се надявам, че с разгръщането на текста това впечатление ще бъде разсеяно. В 
случая, става въпрос за нееднозначни “проблеми”, пред които са изправени Турция, ЕС и неговите 
държавите членки в частност, които в своята съвкупност представляват своеобразен парадокс – обект 
на анализ в настоящото изследване. 
2 По определението на Грей, “стратегическата култура на дадена нация произтича от нейната география 
и ресурси, история и опит, както и от структурата на обществото и политическата й структура” (Gray 
1999).  
 



 
29 

преодоляването на идеята за хомогенност на турската нация и преодоляването на 
Севърския синдром за Турция и преодоляването на стереотипите, културно-ценностно 
центрираните предразсъдъци и своеобразния “Османски синдром” за Европа.  

В трета и четвърта глава са разгледани специфичните предизвикателства, 
произтичащи от  преговорния процес, съответно за Турция и за Европейския съюз. В 
условията на водене на преговори противниците на членството на Турция ще трябва 
или да предоставят фактически доказателства, че страната не изпълнява критериите 
за присъединяване, или да обяснят защо въпреки изпълнението на тези критерии тя 
трябва да остане извън Европа. Ето защо настоящото изследване задържа фокуса 
върху реалностите на преговорния процес и условията за присъединяване на Турция. 
В трета глава като специфични предизвикателства за Турция в хода на преговорния 
процес са обособени продължаващото изпълнение на политическите критерии за 
членство от Копенхаген и изпълнението на задълженията на Турция, произтичащи от 
разширяването на митническия съюз с всички нови държави членки, включително с 
Република Кипър. Проблемът с Кипър е изцяло от политически характер, подлежи на 
политическо решение и е илюстративен за спецификата на водените с Турция 
преговори за присъединяване като много специфичен казус за Съюза, особено след 
присъединяването на Република Кипър към ЕС през 2004 г. В този смисъл е 
показателно и самото не-включване в политиката на условност на ЕС на други не по-
малко проблемни теми, най-вече по отношение на обществения отзвук, като въпроса 
за признаването на арменския геноцид. Може да се приеме, че юридическият статус на 
резолюцията на Европейския парламент от 15 декември 2004 г., с която се изисква 
признаването на арменския геноцид, е неясен. Тъй като Европейският парламент 
санкционира приемането на нови държави членки, то този въпрос би могъл да бъде 
поставен на дневен ред в самия край на преговорите за присъединяване, но дотогава 
(по принцип, не по-рано от 2014 г.) променливите в ход са твърде много, за да може да 
бъде направен реалистичен анализ (поради което, в настоящата работа този въпрос не 
е включен сред предизвикателствата, които идентифицирам като пряко произтичащи 
от преговорния процес). Редом с така посочените основни за Турция в хода на 
преговорите въпроси, трета глава акцентира и върху проблема за установяването на 
граждански контрол върху въоръжените сили в Турция, тъй като една от т.нар. 
особености на Турция се състои в това, че традиционно “сигурността” е главен 
структуро-определящ критерий за всяка форма на политическа либерализация в 
страната. В същото време е необходимо да се отбележи, че проблемът за 
демократизацията на турския дискурс на националната сигурност е акцентиран 
отделно в следващата глава.  Това произтича от допускането, че демократизацията не 
би следвало да се разглежда единствено като намаляване на вмешателството на 
военната бюрокрация и установяването на граждански контрол над въоръжените сили, 
а и като промяна в обхвата и влаганото значение в понятието “сигурност”, разбирано 
преди всичко като сигурност за гражданите и включването на граждански актьори в 
процеса на дефиниране на концепцията за национала сигурност, т.е. процесът на 
демократизация е по-скоро проблем, свързан с идентичността и политическата 
култура. 

Преговорите се сблъскват с много видове препятствия, от които поне две са 
особено проблематични. След отказа на Турция през 2006 г. да даде на кипърските 
гърци същия статут като този на гражданите на останалите европейски страни и в 
последствие да отвори своите пристанища и летища за корабите и самолетите на 
кипърските гърци, Европейският съвет взе решение да замрази 8 от 35-те преговорни 
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глави, като никоя от междувременно отваряните глави няма да може да бъде 
затваряна. Така от декември 2006 г. отношенията между Турция и ЕС и процесът на 
присъединяване се превърнаха в заложник на кипърския проблем, чието разрешаване 
зависи в много по-голяма степен от политически съображения, отколкото представлява 
техническа бариера пред преговорите, но в действителност е издигнат в статут на 
главна формална причина за застоя в процеса. Другото основно препятствие е 
свързано с ролята на публичното мнение по въпроса за членството, което става все 
по-невъзможно да бъде игнорирано от действащите политически лидери в Европа и в 
самата Турция.  

Пета глава съдържа анализ на онези аспекти на проблема, които определям 
като предизвикателства от един и същи порядък за двете договарящи се страни. В 
пета глава на дисертацията е показано, че факторите, имащи отношение към процеса 
на присъединяване на Турция към Европейския съюз отвъд непосредствените задачи, 
които страната трябва да изпълни като част от техническия процес на договаряне на 
членството, кореспондират с проблемни групи от въпроси със сходно естество както за 
Турция, така и за Европейския съюз. Парадоксално, но “уникалните черти, сложност и 
чувствителности на Турция” (Logoglu 2001:4), с които дълго време турските 
управляващи оправдават неохотата за предприемане на решителни реформи по 
европейски образец, изглежда имат нещо общо с уникалните черти и комплексност на 
самия европейския интеграционен проект. Такива проблемни групи от въпроси са 
консолидирането на демокрацията през овластяването на периферните групи в 
турското общество за Турция и  гарантирането на демократичната легитимност на 
европейския елитарен проект през търсенето на политическа общност и споделено 
европейско публично пространство за ЕС; позиционирането на религията в публичното 
пространство в контекста на секуларната държава и проблемите на социалното 
включване в Турция от една страна, и проблемите на управлението на многообразието 
в Европа, от друга; най-общо казано - търсенето и намирането на консенсус по 
стратегията за развитие в бъдещето и справяне с предразсъдъците и сенките от 
миналото. Макар че турската стратегическа култура ярко се отличава от  
стратегическата култура в Европа и това се очертава като един от най-проблемните 
въпроси, свързани със способността на Турция да бъде конструктивен член на 
Европейския съюз, преодоляването на “Османския синдром” на пост-модерна Европа е 
не по-малко важно от преодоляването на “Севърския синдром” от страна на 
възникналата от руините на една мултинационална империя Турция. Един от важните 
проблеми, които блокират задълбочаването на турската демокрация, е религиозният 
въпрос. Макар че с течение на времето, мнозина в светския лагер започват да 
разбират, че религиозните среди не съставляват единен блок, и че привързаността към 
религиозните ценности не се отъждествява непременно със стремеж за връщане назад 
по отношение на различни светски придобивки от последните десетилетия, 
постановката на алтернативата “шериат-демокрация” е медийно рентабилна на запад 
(а и на север) от Турция,  въпреки че в твърде повърхностна и неточна. Никой 
мюсюлманин не може по принцип да отхвърли шериата, без да се отече от 
убежденията си, тъй като понятието етимологично означава справедливостта. В 
резултат на интегрирането на политическия ислям се случва не друго, а разширяване 
на публичното пространство – съответно и на политическото участие. Огледален на 
този проблем за Турция е проблемът на Европа с мястото на исляма и създаването на 
ефективни механизми за управление на многообразието.  
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Въз основа на предходния анализ и отчитайки ограниченията на избрания 
подход, в шеста глава са обособени четири хипотези за възможен изход от 
преговорите, а последната седма глава разглежда алтернативите на пълноправното 
членство, от една страна от гледна точка на страните членки и от друга страна, от 
гледна точка на самата Турция. В заключението се съдържа обобщение на изводите от 
анализа на преговорния процес по така предложената структура.  

Темпоралната рамка на дисертационния труд обхваща периода от началото на 
демократичните промени в Централна и Източна Европа през 1989 г., с отделни 
препратки към ранните етапи на консолидиране на съвременна Турция, и достига до 
края на 2010 г. , т.е. по отношение на преговорите са обхванати пет години от началото 
на процеса. Важно  е да се отбележи, че поради изключителната динамика на 
материята, текстът  неминуемо ще изостава от актуалните събития, и поради това не 
си поставя за непосредствена задача тяхното следване и съответно отразяване. 
Ретроспективният анализ на процеса на европейска интеграция на Турция не е сред 
приоритетите на настоящата работа, но се приема за необходимост поради твърде 
комплексния характер на изследваните процеси (един пример за това е състоянието на 
политическия ислям). Причината за това е, че стремежът на Турция към Европа не 
представлява съвременен и нов феномен. Принципът на „вестернизацията” е бил 
избран и възприет от турските елити като механизма, чрез който би могъл да се 
осъществи прехода от теократичната Османска империя към секуларната млада 
Турска република. Освен това, настоящите трудности в отношенията между Турция и 
Европейския съюз не могат да бъдат обяснени без за да се вземат под внимание 
особеностите на процеса на консолидиране на Турската република от ранните години 
на нейното създаване. 
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Приноси 

 
� С дисертационния труд е направен опит да се концентрира внимание върху 

процеса на взаимнообусловена промяна в развитието на  отношенията между 
Европейския съюз и Турция през търсене на една по-скоро пренебрегвана 
перспектива на социологическия и интерактивен аспект на процеса на 
преговори. 

 
� В дисертацията е предложена идеята, че факторите, имащи отношение към 

процеса на присъединяване на Турция към Европейския съюз отвъд 
непосредствените задачи, които страната трябва да изпълни като част от 
техническия процес на договаряне на членството, кореспондират с проблемни 
групи от въпроси със сходно естество, макар и с диаметрално различен генезис 
както за Турция, така и за Европейския съюз. Парадоксално, но “уникалните 
черти, сложност и чувствителности на Турция” (Logoglu 2001:4), с които дълго 
време турските управляващи оправдават неохотата за предприемане на 
решителни реформи по европейски образец, изглежда имат нещо общо с 
уникалните черти и комплексност на самия европейския интеграционен проект. 
Такива проблемни групи от въпроси са консолидирането на демокрацията през 
овластяването на периферните групи в турското общество за Турция и  
гарантирането на демократичната легитимност на европейския елитарен проект 
през търсенето на политическа общност и споделено европейско публично 
пространство за ЕС; позиционирането на религията в публичното пространство в 
контекста на секуларната държава и проблемите на социалното включване в 
Турция от една страна, и проблемите на управлението на многообразието в 
Европа, от друга; най-общо казано – търсенето и намирането на консенсус по 
стратегията за развитие в бъдещето и справяне с предразсъдъците и сенките от 
миналото. Макар че турската стратегическа култура ярко се отличава от  
стратегическата култура в Европа и това се очертава като един от най-
проблемните въпроси, свързани със способността на Турция да бъде 
конструктивен член на Европейския съюз, преодоляването на “Османския 
синдром” на пост-модерна Европа е не по-малко важно от преодоляването на 
“Севърския синдром” от страна на възникналата от руините на една 
мултинационална империя Турция.   
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