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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Зростаюча світова тенденція посилення 

боротьби національних меншин за свої права та спроби здобути статус суб’єктів 

національного та міжнародного права, вибух у багатьох країнах світу етнічно-

політичних конфліктів загрожують безпеці як окремих країн, так і регіонів світу. 

Національне питання залишається складною внутрішньою проблемою у 

Великобританії, Бельгії, Канаді, США та в інших країнах. Запорукою 

стабільності в умовах етнічного розмаїття є не тільки гармонійні відносини  

національних меншин з державою-перебування, але й характер взаємодії 

національних меншин з державою-походження. Розглянувши основні тенденції 

розвитку глобальної політики на початку ХХІ століття, можна виявити низку 

країн, які переглянули нейтральну позицію щодо своїх мігрантів та родинних 

меншин за кордоном. Серед них Індія, Вірменія, Мексика, Ізраїль, Франція, 

Австралія, Південна Африка, тощо. Політичні та економічні зміни в світі після 

завершення Холодної війни обумовили появу нової форми зовнішньополітичної 

активності держав, яка отримала назву діаспоральна політика. Діаспоральні 

зв’язки меншин з державами-батьківщинами зазвичай посилюють дружні 

відносини між країнами, а обмін культурами і традиціями сприяє 

міжнаціональному взаєморозумінню. Проте діаспоральне використання 

людського ресурсу державою-батьківщиною в зовнішньополітичних та 

геополітичних цілях створює міждержавну і міжетнічну напругу, що може 

призвести до військового конфлікту. Етнонаціональне розмаїття є важливим 

чинником політичних конфліктів на Балканському півострові ще з ХІХ століття. 

Наявність в Болгарії значної кількості турецького та мусульманського 

населення, а також зростаюча активність взаємодії Туреччини зі своїми 

співвітчизниками за кордоном обумовлюють необхідність детального 

дослідження турецької діаспоральної політики та її впливу на болгаро-турецькі 

відносини. Діаспоральні дослідження є актуальною темою і для України, адже 

активну діаспоральну політику щодо різних груп населення на території України 

проводять такі країни як Росія, Угорщина, Румунія, Болгарія, Польща, 

Туреччина, Греція. Діаспоральна політика може набувати різні форми: від 

проголошення символічного членства в національній спільноті шляхом 

офіційної риторики до підтримки етнічних сепаратистських рухів, що увиразнює 

необхідність якнайдетальнішого дослідження зазначеної проблематики.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в рамках комплексної науково-дослідницької 

теми кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова «Трансформаційні процеси в 

сучасній світовій політиці та міжнародних відносинах: глобальний та 

регіональний вимір» (державний реєстраційний номер № 0113U004891).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної праці є визначення 

особливостей діаспоральної політики Республіки Туреччина та виявлення її 

впливу на болгаро-турецькі двосторонні відносини.  
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Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких основних 

дослідницьких завдань: 

– встановити існуючі в політичній науці концепції вивчення ролі 

національних меншин в міжнародних відносинах та визначити теоретичні 

засади державної діаспоральної політики;  

– виявити ключові параметри та об’єкт діаспоральної політики Туреччини, 

прослідкувати її еволюцію; 

– з’ясувати, які групи населення в Болгарії виступають об’єктом 

діаспоральної політики Туреччини; 

– виявити взаємозалежність між національною політикою болгарських урядів 

щодо національних меншин, які є об’єктом турецької діаспоральної 

політики, та болгаро-турецькими двосторонніми відносинами; 

– відзначити основні проблеми болгаро-турецьких відносин, пов’язані з 

діаспоральною політикою Туреччини щодо національних меншин на 

території Болгарії.  

Об’єктом даного дисертаційного дослідження є болгаро-турецькі 

двосторонні відносини. 

Предметом дисертаційного дослідження є діаспоральна політика 

Республіки Туреччина та її вплив на болгаро-турецькі відносини.  

Методи дослідження. Специфіка теми дисертаційної праці спонукала 

автора застосувати низку методів дослідження та методологічних підходів. 

Теоретико-методологічну основу дисертації є діалектичні принципи наукового 

пізнання, що в сукупності дали змогу розкрити проблему аналізу історії 

формування діаспоральної політики Республіки Туреччина та її впливу на 

болгаро-турецькі відносини. Серед головних принципів в основу дисертаційного 

дослідження покладено такі: принцип історизму дав можливість простежити 

еволюцію суспільно-політичних явищ у Болгарії та Туреччині в контексті 

болгаро-турецьких відносин у їхній причиново-наслідковій взаємозалежності; 

принцип всебічності та мультидисциплінарності прислужився в розкритті 

предмета дослідження в усій його повноті. В сучасному глобалізованому світі 

стає очевидним, що проблеми міжнародних відносин неможливо вивчати 

ізольовано від інших дисциплін, а тому залучення елементів соціології, історії, 

етнології, досліджень націоналізму й ідентичностей відкриває нові можливості 

та має потужний науковий потенціал.  

Ці принципи наукового пізнання в практичному плані служать основою 

застосованих методів дослідження. Проблемно-хронологічний метод спонукав 

розташувати факти, явища та процеси у хронологічній послідовності. Завдяки 

історико-порівняльному методу вдалося комплексно зіставити джерела різного 

походження з історіографією та спеціальною літературою і проаналізувати 

діаспоральну політику Туреччини в різні проміжки часу. Системний метод 

дослідження уможливив вивчення політичних процесів між Болгарією та 

Туреччиною в межах системи взаємовідносин держава-перебування – 

національні меншини – держава-батьківщина, в якій національні меншини 

виступають об’єктом політики певного актора міжнародних відносин. Частково 
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залучений кількісний метод дав змогу отримати кількісну інформацію, яка 

сприяла динамічному аналізу предмета дослідження, декодуванню всіх його 

складників на різних рівнях історичної та політичної дійсності.  

Хронологічні межі дослідження зумовлені темою дисертації та науковою 

специфікою й охоплюють період з 1989 р. по 2016 р. Нижня межа визначена 

відставкою лідера Болгарської комуністичної партії Т. Живкова та початком 

демократичних змін у країні. Верхня ж хронологічна межа визначена спробою 

військового заколоту в Туреччині 15-16 липня 2016 р. Утім, для якіснішого 

розгляду питань у деяких аспектах хронологічну межу розширено до моменту 

створення (відродження) Болгарської держави, тобто до 1878 р. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційне 

дослідження є першою у вітчизняній політичній науці спробою комплексного 

аналізу діаспоральної політики Республіки Туреччина та її впливу на болгаро-

турецькі відносини.  

Наукові положення, які найбільш повною мірою розкривають новизну 

дослідження, полягають у наступному: 

вперше: 

- комплексно розкрито особливості формування та реалізації 

діаспоральної політики держав та представлена її типологія; 

- представлений аналіз таких нових концепцій в міжнародних відносинах 

як «родинна держава / родинна меншина» та «екстратериторіальне 

громадянство»; 

- досліджено діаспоральну політику Республіки Туреччина та 

представлена її періодизація; 

- проведений широкий та всебічний аналіз етнорелігійного складу 

населення Болгарії з точки зору конструктивістського підходу; 

- визначено вплив діаспоральної політики Республіки Туреччина на 

болгаро-турецькі двосторонні відносини; 

удосконалено: 

- дослідження теорії націоналізму як основи діаспоральної політики 

держав; 

- данні про чисельність та політичну активність національних меншин 

Республіки Болгарія; 

- проаналізована турецька зовнішньополітична доктрина неоосманізму як 

основа сучасної турецької діаспоральної політики; 

дістало подальшого розвитку:  

- дослідження ролі та місця концепції діаспора в міжнародних відносинах 

в історичній перспективі та на сучасному етапі; 

- дослідження інструментів м’якої сили Республіки Туреччина як 

елементу діаспоральної політики, їх застосування як щодо країн 

Балканського півострову, так і щодо Республіки Болгарія;  

- еволюція національної політики урядів Республіки Болгарія щодо 

національних меншин-об’єкту турецької діаспоральної політики; 
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- дослідження характерних рис болгаро-турецьких відносин в період з 

1989 р. по 2016 р. 

Практичне значення одержаних результатів визначається актуальністю 

дослідження, його новизною та результатами. Розвиток діаспоральних 

досліджень як окремої галузі політичних наук в Україні має великий науковий 

потенціал. Отримані результати дисертаційного дослідження мають важливе 

значення для розуміння сучасних болгаро-турецьких відносин як на 

загальнодержавному, так і на локальному рівнях. Представлена модель 

діаспоральної політики, яка базується на основі конструктивістського підходу до 

діаспор, може бути успішно використана при дослідженні аналогічних процесів 

і в інших країнах, зокрема в Україні. Подальший розвиток запропонованих 

концепцій відкриває можливість для кращого розуміння як загроз, так і 

привілеїв, які несе з собою широке національне розмаїття країн, формує 

теоретичну базу для вироблення діаспоральної політики України, а також для  

політики України щодо національних меншин в межах її території. Певні аспекти 

представлених у дисертаційному дослідженні фактів, аналізу та узагальнень 

можуть бути використані для впровадження таких нових в західній науці 

дисциплін як діаспоральні дослідження (diaspora studies), дослідження міграцій 

(migration studies) та дослідження націоналізму (nationalism studies), а також при 

викладанні тематики з політичної географії, етнополітології, історії, теорії та 

практики сучасних міжнародних відносин, новітньої історії південних слов’ян, 

країн  Західної та Південно-Східної Європи. 

Особистий внесок здобувача. Автором вперше у вітчизняній науковій 

літературі представлений конструктивістський підхід до діаспор, на основі якого 

розкрита сутність діаспоральної політики Республіки Туреччина та її вплив на 

болгаро-турецькі відносини. Наукові результати роботи належать особисто 

авторці та є теоретичним і практичним внеском у розвиток політичної думки.  

Апробація результатів дисертації. Різні аспекти дисертаційного 

дослідження пройшли апробацію на 10 міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях за участю автора. Серед них: міжнародна конференція «Понятия, 

ценности, промени. Историята: време и реалности»  (м. Варна, Болгарія, 11 липня 

2015 р.); Друга міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, 

психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки» (м. Одеса, Україна, 

5 лютого 2016 р.); міжнародна конференція «VIII Дриновские чтения» (м. Харків, 

Україна, 29-31 березня 2016 р.); Друга міжнародна мультидисциплінарна 

конференція «Чорноморські наукові студії» (13 травня 2016 р., м. Одеса, 

Україна); міжнародна конференція «Traditional Greek culture in the European 

context» (м. Ясси, Румунія, 3-5 листопада 2016 р.); ХIV міжнародна конференція 

«Болгары в Северном Причерноморье» (м. Білгород-Дністровский, Україна, 3-4 

вересня 2016 р.); «Науковий семінар з теорії, історії та історіографії міжнародних 

відносин» (м. Одеса, Україна, 20 жовтня 2016 р., 20 березня 2017 р.); міжнародна 

конференція «Соціальні та політичні трансформації у Центральній та Східній 

Європі (1917-2017): чинники, досягнення, проблеми» (м. Одеса, Україна, 28-29 
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червня 2017 р.); міжнародна конференція «Knowledge exchange. Europe and the 

Black Sea Region, 1750–1850» (м. Грац, Австрія, 28-29 вересня 2017 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дисертаційного 

дослідження знайшли відображення в опублікованих автором працях за темою 

дисертації, з яких 5 статей у наукових фахових виданнях, затверджених згідно з 

вимогами Міністерства освіти і науки України, одна – в іноземному науковому 

виданні, одна – в українському науковому виданні, що не є фаховим. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

переліку умовних скорочень, вступу, 4 розділів, кожен з яких поділений на 

декілька підрозділів, висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 211 сторінок. Перелік джерел налічує 218 

позицій на болгарській, російській, українській, англійській та турецькій мовах. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету та завдання роботи, об’єкт і предмет дослідження, висвітлено 

методологічну основу, розкрито наукову новизну та практичне значення, 

наведено відомості про апробацію результатів дослідження та публікації за 

темою дисертації, вказано обсяг і структуру роботи.  

Розділ 1 «Теоретичні засади діаспоральної політики» складається із 6 

підрозділів і присвячений аналізу джерельної бази з досліджуваної 

проблематики, висвітленню існуючим на сьогодні різноманітним концепціям та 

підходам щодо ролі національних меншин у міждержавних відносинах, 

центральне місце серед яких займає концепція діаспори. Розкриті основні засади 

такого нового явища в міжнародних відносинах як діаспоральна політика 

держав. 

У підрозділі 1.1. «Аналіз джерельної бази» представлений аналіз 

джерельної бази, особливістю якої є співвідношення джерел різного 

походження. Саме дослідження праць турецьких, болгарських, американських, 

європейських, українських, російських вчених дало можливість розкрити 

зазначену тематику об’єктивно, фахово відповідально та виважено. Використана 

література було поділена на декілька підтем:  по-перше, дослідження, присвячені 

загальній характеристиці болгаро-турецьких відносин на сучасному етапі; по-

друге, література, в якій представлений етнонаціональний склад населення 

Болгарії; по-третє, праці, які присвячені особливостям зовнішньої політики 

Туреччини щодо населення за кордоном, зокрема, на території Болгарії; по-

четверте, дослідження політики болгарських урядів щодо національних меншин, 

які проживають на її території; по-п’яте, література з теоретичних концепцій в 

рамках теорії міжнародних відносин, які дають необхідне теоретичне поле для 

дослідження державної діаспоральної політики. 

У підрозділі 1.2. «Концепція транснаціоналізму» представлені основні 

засади концепції транснаціоналізму як одного із способів дослідження впливу 

мігрантів на державу-перебування та державу-донора. Дана концепція висвітлює 
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один із двох типів турецької діаспоральної політики, зокрема, залучення 

турецьких мігрантів у країнах Західної Європи.  

У підрозділі 1.3. «Сучасне розуміння концепції діаспори в теорії 

міжнародних відносин та історія її розвитку» проаналізована еволюція 

концепції діаспори в теорії міжнародних відносин протягом XX століття, 

висвітлені та систематизовані різноманітні підходи щодо даної концепції. 

Особливу увагу зосереджено на конструктивістському підході, який є найбільш 

розповсюдженим на сьогодні в науковому дискурсі та служить основою для 

даного дисертаційного дослідження.  

У підрозділі 1.4. «Концепція родинної держави / меншини» розкрита 

сутність та основні особливості концепції родинної держави / меншини. 

Відмінною рисою такої моделі взаємодії національних меншин з державою 

батьківщиною є природа походження національних меншин, які опинилися в 

такому статусі внаслідок зміни державних кордонів. Це робить її актуальною для 

дослідження взаємовідносин Туреччини з турецькою та мусульманською 

меншинами Болгарії, які опинилися у статусі меншин після розпаду Османської 

Імперії. Ця концепція успішно застосовується для дослідження діаспоральної 

політики країн Південно-Східної Європи, які зазнавали змін державних кордонів 

протягом XX століття. У підрозділі також представлена концепція 

екстратериторіального громадянства, в рамках якої вивчається створення 

державами законодавчої бази для взаємодії зі своїми діаспорами.  

У підрозділі 1.5. «Націоналізм як рушійна сила діаспоральної політики. 

Модель Р. Брубекера» проаналізовані різні типи націоналізму, на яких базується 

взаємодія держави-батьківщини, діаспори та держави-перебування. Модель 

взаємодії націоналізмів, представлена дослідником Р. Брубекером, є 

теоретичною базою для пояснення природи турецької діаспоральної політики 

щодо країн, які у минулому входили до складу Османської Імперії, зокрема і 

Болгарії та національних меншин на її території.  

У підрозділі 1.6. «Сутність державної політики створення та залучення 

діаспори» дається детальна характеристика діаспоральної політики, яка поєднує 

всі зазначені у попередніх підрозділах концепції. Аналіз концептуальних основ 

формування діаспоральної політики надав змогу виокремити два основні її 

різновиди залежно від типу меншин, які виступають об’єктом. Визначено, що 

основними складовими елементами діаспоральної політики є офіційна риторика, 

спеціальні інститути, які займаються справами співвітчизників за кордоном, 

законодавча база щодо подвійного громадянства, екстратериторіального 

громадянства, гуманітарне співробітництво, інструменти «м’якої сили».  

У розділі 2 «Діаспоральна політика Туреччини на Балканах», який 

складається із 3 підрозділів, розглянуто основні етапи еволюції турецької 

діаспоральної політики в цілому, та на балканському напрямку зокрема. 

Висвітлено зміну активності взаємодії Туреччини з різним типом діаспорального 

населення протягом XX століття. Досліджено вплив на турецьку діаспоральну 

політику зміни ситуації на міжнародній арені на початку 1990-х років, а також 
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внутрішньодержавних чинників, зокрема, приходу до влади нової політичної 

сили – Партії справедливості та розвитку в 2002 р. 

У підрозділі 2.1. «Еволюція відносин Турецької Республіки з 

національними меншинами на Балканах» зроблений аналіз еволюції турецької 

діаспоральної політики з часів проголошення Турецької Республіки у 1923 р. до 

моменту приходу до влади Партії справедливості та розвитку в 2002 р. Особливу 

увагу зосереджено саме на балканському векторі турецької діаспоральної 

політики, адже саме цей вектор має безпосередній вплив на розвиток болгаро-

турецьких двосторонніх відносин. Досліджено діяльність широкої інституційної 

мережі взаємодії Туреччини з населенням-нерезидентів. 

У підрозділі 2.2. «Неоосманізм як основа діаспоральної політики 

Туреччини на Балканах» досліджені ідеологічні та політичні зміни в Туреччині, 

які мали місце після приходу до влади Партії справедливості та розвитку в 2002 

р. Проаналізована нова концептуальна основа зовнішньої політики, автором якої 

є видатний турецький вчений та політик А. Давутоглу. Відзначені зміни 

турецької ідентичності, пов’язані з актуалізацією османського минулого 

Туреччини. Ці зміни стали ознакою нового етапу турецької діаспоральної 

політики, у якому балканські турки та мусульмани займають особливе місце.  

У підрозділі 2.3. «Інститути залучення турецької діаспори» 

представлена характеристика основних інститутів, які залучені до діаспоральної 

політики Турецької Республіки, висвітлена їх структура та особливості 

функціонування. Основними інститутами є: Міністерство у справах турків за 

кордоном і родинних спільнот, ТІКА (Турецька агенція зі співробітництва та 

розвитку), Управління у справах релігій і Фонд Діянет, Міністерство 

закордонних справ, Міністерство культури і туризму, Міністерство національної 

освіти, Інститут Юнуса Емре тощо. Дослідження діяльності таких турецьких 

установ дало можливість виявити групи населення, які виступають об’єктом 

турецької діаспоральної політики на сучасному етапі та у різних регіонах світу. 

У розділі 3 «Національні меншини Болгарії як об’єкт турецької 

діаспоральної політики», який складається з 3 підрозділів, представлений 

аналіз етнічного складу населення Республіки Болгарія та особливості 

ідентичності різних етнічних груп з точки зору конструктивістського підходу. Це 

дало можливість визначити ті групи населення Болгарії, які на різних етапах були 

об’єктом турецької діаспоральної політики або потенційно можуть ними бути. 

Серед них етнічні турки, болгарські мусульмани (помаки) та тюркські народи 

(гагаузи, татари та ін.).  

У підрозділі 3.1. «Етнорелігійний склад населення Болгарії» 

представлений етнорелігійний склад населення Болгарії згідно з даними 

останнього перепису населення 2001 р. Згідно з висновками щодо критеріїв 

турецької ідентичності, на яких базується турецька діаспоральна політика, 

виявлено ті категорії населення на теренах Болгарії, на яких вона поширюється.  

У підрозділі 3.2. «Болгарські турки як ядро турецької діаспори в Болгарії» 

представлена характеристика турецького населення на території Болгарії, яке 

опинилося у якості меншини на території останньої в результаті проголошення 
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незалежності Болгарії від Османської Імперії в 1878 р. Турки в Болгарії є на 

сьогодні головним об’єктом турецької діаспоральної політики. За чисельністю 

вони посідають друге місце в країні після болгар та зосереджені переважно в 

південно-східній та північно-східній частинах Болгарії. 

У підрозділі 3.3. «Мусульманські меншини Болгарії» представлена 

характеристика не тільки турків, а й інших мусульман країни. Серед них 

особливу увагу заслуговує група болгарських мусульман (помаків), чия 

ідентичність сформувалася під впливом османського минулого, 

характеризується високою динамікою ідентичності залежно від ступеня впливу 

на неї болгарської чи турецької сторони. 

 Розділ 4 «Вплив турецької діаспоральної політики на болгаро-турецькі 

відносини» складається з двох підрозділів і присвячений дослідженню 

взаємозв’язку турецької діаспоральної політики та болгаро-турецькими 

двосторонніми відносинами. Розкрита сутність взаємодії болгарського та 

турецького націоналізму, проявом якого є турецька діаспоральна політика. 

Проведено дослідження болгарського націоналізму, політики болгарських 

урядів щодо турецького та мусульманського населення, та її вплив на відносини 

між Болгарією та Туреччиною. Зокрема, відзначена активізація турецької 

діаспоральної політики та погіршення двосторонніх відносин у відповідь на 

асиміляційні кампанії болгарських урядів щодо турок та мусульман, які мали 

місце у XX столітті. 

У підрозділі 4.1. «Болгарський націоналізм як протидія діаспоральній 

політиці Туреччини» на основі моделі взаємодії націоналізмів Р. Брубекера 

представлена характеристика болгарського націоналізму з моменту створення 

(відродження) болгарської державності в 1878 р. та його взаємодія з турецьким 

націоналізмом. Проведено аналіз сучасного політичного, економічного, 

соціального стану турецької та мусульманської меншин в Болгарії. Досліджений 

взаємозв’язок динаміки двосторонніх болгаро-турецьких відносин та 

інтенсивності турецької діаспоральної політики.  

У підрозділі 4.2. «Основні протиріччя в болгаро-турецьких відносинах як 

наслідок турецької діаспоральної політики» виявлені основні негативні 

наслідки турецької діаспоральної політики щодо населення, яке мешкає на 

території Болгарії, та їх вплив на болгаро-турецькі двосторонні відносини. 

Розкрита реакція болгарської сторони на активізацію взаємодії Туреччини з 

турецьким та мусульманським населення Болгарії у зв’язку зі втіленням у життя 

доктрини неоосманізму.   

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації, відповідно до поставлених завдань, здійснено дослідження 

діаспоральної політики Республіки Туреччина та її впливу на болгаро-турецькі 

відносини. Отримані результати дозволили зробити висновки, які мають певне 

теоретичне і практичне значення. 
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1. Основними теоретичними засадами діаспоральної політики є наступні 

концепції:  концепція діаспори, транснаціоналізму, родинної держави / 

меншини, екстратериторіального громадянства та теорія націоналізму. Серед 

дослідників і досі немає консенсусу щодо єдиного визначення терміну 

«діаспора», основні дебати проходять між представниками натуралістичного 

підходу та конструктивістського. Конструктивістський підхід передбачає, що 

діаспоральна ідентичність є конструйованим явищем, а діаспори створюються 

певними політичними силами задля досягнення політичних цілей. Зазвичай 

центральне місце у процесі створення діаспори займає держава походження 

діаспори. Діаспоральна політика є новим різновидом зовнішньої політики 

держави. Вона направлена на створення діаспори та її залучення. При 

реалізації діаспоральної політики важливе значення має походження діаспори, 

яке буває двох типів: 1) внаслідок процесу міграції населення з території однієї 

держави в іншу; 2) внаслідок процесу розпаду держав та зміни державних 

кордонів, при якому міграція населення не відбувається. У рамках концепції 

транснаціоналізму проходять дослідження діаспор першого типу – мігрантів, 

їхнього впливу на політичні, економічні, соціальні процеси. Концепція 

родинної держави / меншини має справу з діаспорами другого типу. Залежно 

від того, на який тип діаспор направлений державний інтерес, виділяють два 

типи діаспоральної політики: діаспоральна політика держави-відправника 

мігрантів (чи держави-донора)  та діаспоральна політика родинної держави. 

Рушійною силою діаспоральної політики держави виступає націоналізм, 

зокрема, його різновид – «віддалений націоналізм».  

2. Для визначення об’єкту турецької діаспоральної політики було встановлено, 

яке населення за кордоном сприймалося Туреччиною в якості «своїх». Для 

цього було проведено дослідження турецької ідентичності та націоналізму. 

Помірний інтерес Туреччини до свого населення за кордоном протягом XX 

століття був обумовлений особливостями зовнішньополітичної ситуації, при 

якій взаємодія зі своїми співвітчизниками була майже неможливою. Розпад 

блокової системи, відкриття кордонів, розвиток комунікацій сприяв росту 

зовнішньополітичної взаємодії Туреччини зі своїм населенням за кордоном. 

Вже на початку 1990-х років Туреччина прагне заповнити вакуум безпеки на 

Балканах, позиціонуючи себе захисником балканських мусульман у 

конфліктах, пов’язаних з розпадом Югославії. Значно посилюється етно-

лінгвістичний елемент турецької ідентичності, що знайшло вираження в 

політиці пантюркізму щодо республік Центральної Азії. Невдачі зовнішньої 

політики на європейському напрямку змусили Туреччину шукати нові 

зовнішньополітичні орієнтири. Реалізація теоретичних напрацювань 

турецького вченого та політика А. Давутоглу, які отримали назву «доктрина 

неоосманізму», відкрила новий етап в розвитку діаспоральної політики 

Туреччини. При цьому вектор такої політики направлений як на турецьких 

громадян-емігрантів по всьому світу, так і на родинне населення. Об’єктом 

сучасної турецької діаспоральної політики є три типи населення: турки, 

тюркські народи та мусульмани на теренах колишньої Османської Імперії. 
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3. Проаналізувавши етнорелігійний склад населення Болгарії було виявлено 

серед нього турецьке, тюркське та мусульманське населення, яке є об’єктом 

турецької діаспоральної політики. Турки є найчисельнішою національною 

меншиною Болгарії з найсильнішою самосвідомістю та політичною 

активністю. Їх міцний зв’язок з державою-батьківщиною – Туреччиною - 

настільки сильний, що часто провокує міжетнічну напруженість, недовіру у 

двосторонніх відносинах. Іншим об’єктом такої політики на території Болгарії 

є болгарські мусульмани, відомі також як помаки. Характерною рисою цього 

населення є так звана «етнічна маргінальність», яка передбачає етнічний 

дрейф самосвідомості в сторону того чи іншого етносу залежно від багатьох 

факторів. Офіційна політика Софії щодо помаків виходить з того, що помаки 

не є окремим етносом, а є болгарами, які прийняли іслам за часів Османської 

Імперії. Відсутність спільної та стійкої самосвідомості, спільна з Туреччиною 

релігія сприяє ефективності щодо них турецької діаспоральної політики. 

Ромське населення Болгарії релігійно різноманітне, немобілізоване, політично 

неактивне. Ромів часто відносять до «діаспори без країни-батьківщини», а 

тому вони не мають вагомого впливу на болгаро-турецькі двосторонні 

відносини. Іншим населенням Болгарії, яке в певній мірі залишилося поза 

межами даного дисертаційного дослідження, є тюркське населення, відсоток 

якого вкрай незначний.  

4. Різноплановою є історія взаємодії болгарських урядів і турецької та 

мусульманської меншин на території Болгарії. Прояви болгарського 

націоналізму супроводжуються активізацією діаспоральної політики 

Туреччини, що призводить до погіршення болгаро-турецьких двосторонніх 

відносин. Протягом XX століття мали місце як прояви болгарського 

націоналізму агресивного типу, що проявлялося в кампаніях асиміляції 

турецького та мусульманського населення країни, так і прояви помірного 

націоналізму з впровадженням широких прав меншинам. При цьому, з огляду 

на те, що діаспоральна політика Туреччини у цей період була вкрай обмежена, 

реакція Туреччини на ці кампанії була дуже помірна. Найбільш масштабна 

кампанія з асиміляції турецького та мусульманського населення в Болгарії 

мала місце в 1984 - 1989 рр. та отримала назву «Процес відродження». Така 

політика болгарського уряду спричинила кризу в болгаро-турецьких 

відносинах, адже саме тоді Туреччина вперше виявила себе в якості родинної 

держави щодо болгарських турків та мусульман. З початком 1990-х років 

масштабні геополітичні зміни в міжнародних відносинах супроводжувалися 

внутрішньополітичними змінами в Болгарії. Болгарія взяла курс на 

євроатлантичну інтеграцію, що передбачало прийняття відповідного 

законодавства щодо національних меншин. Це сприяло потеплінню у болгаро-

турецьких двосторонніх відносинах. На деякий час болгарська етнічна модель 

стала гарантом мирного співіснування різних етносів.  

5. Демократичні зміни в Болгарії на початку 1990-х років призвели до 

релігійного і культурного відродження турків та інших мусульман, а також до 

їх політичної мобілізації. Політичною силою, що представляє інтереси 
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турецької та мусульманської меншин Болгарії, стала партія Рух за права та 

свободи. Діаспоральне лобіювання, яке здійснюється цією впливовою 

партією, є важливим елементом діаспоральної політики Туреччини. З новим 

етапом активності турецької діаспоральної політики після приходу до влади 

Партії справедливості та розвитку у 2002 р. відзначається зростання 

болгарського націоналізму та опору турецькому впливу в болгарському 

суспільстві. Така тенденція виявляється у зростанні популярності болгарських 

націоналістичних партій антитурецького напряму, активізації офіційного 

дискурсу та риторики щодо «османського поневолення», турецької меншини 

як «п’ятої колони Анкари», стривоженості щодо турецького іредентизму в 

Болгарії. Іншим проблемним питанням, пов’язаним із діаспоральною 

політикою Туреччини, є так звана «проблема помаків», яка полягає в тому, що 

і Болгарія, і Туреччина вважає це населення «своїм». Незадоволення турецької 

сторони викликають такі питання як високий рівень безробіття та 

неграмотності серед турецького та мусульманського населення, нестача 

релігійних вчителів – муфтіїв – та заборона їх підготовки у Туреччині, а також 

відсутність визначення чіткого статусу турецької меншини в Конституції 

Болгарії. З огляду на в цілому позитивний стан двосторонніх відносин ці 

питання сьогодні не стоять на порядку денному між двома державами, але 

мають високий конфліктний потенціал та можуть бути використані однією зі 

сторін при зміні зовнішньополітичних пріоритетів. 
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АНОТАЦІЯ 

Волкова Я.О. Діаспоральна політика Республіки Туреччина та її вплив 

на болгаро-турецькі відносини. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, Миколаїв, 2018.  

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню діаспоральної політики 

Республіки Туреччина та її впливу на болгаро-турецькі відносини. Туреччина є 

однією з найактивніших країн світу щодо реалізації діаспоральної політики. 

Автором досліджена еволюція турецької діаспоральної політики протягом XX 

століття та її характерні риси на сучасному етапі. Особливу увагу зосереджено 

на тих змінах, які відбулися у Туреччині з приходом до влади Партії 

справедливості та розвитку та обумовили активізацію діаспоральної політики. 

Були виявлені групи населення, які виступають в якості об’єкту такої політики, 

зокрема, в Болгарії. Задля виявлення впливу такої турецької політики на  

болгаро-турецькі двосторонні відносини був проведений аналіз внутрішньої 

політики Болгарії щодо населення-об’єкту турецької діаспоральної стратегїї з 

точки зору теорії націоналізму. Виявлення точок зіткнення болгарського на 

турецького націоналізмів дало змогу встановити проблемні моменти у 

взаємовідносинах між двома країнами, а також представити загальну 

характеристику впливу діаспоральної політики Туреччини на болгаро-турецькі 

двосторонні відносини.   

Ключові слова: Республіка Туреччина, Республіка Болгарія, діаспора, 

діаспоральна політика, національні меншини,  ідентичність.  
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Волкова Я. А. Диаспоральная политика Турецкой Республики и ее 

влияние на болгаро-турецкие отношения. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и 

глобального развития. – Черноморский национальный университет имени Петра 

Могилы, Николаев, 2018.  

Диссертационное исследование посвящено изучению диаспоральной 

политики Турецкой Республики и ее влияния на болгаро-турецкие отношения. 

Турция является одной из самых активных стран мира по реализации 

диаспоральной политики. Автором исследована эволюция турецкой 

диаспоральной политики в течение XX века и ее характерные черты на 

современном этапе. Особое внимание сосредоточено на тех изменениях, которые 

произошли в Турции с приходом к власти Партии справедливости и развития и 

обусловили активизацию диаспоральной политики. Были установлены группы 

населения, которые выступают в качестве объекта такой политики, в частности, 

в Болгарии. Для выявления влияния такой турецкой политики на болгаро-

турецкие двусторонние отношения был проведен анализ внутренней политики 

Болгарии в отношении населения-объекта турецкой диаспоральной стратегии с 

точки зрения теории национализма. Выявление точек соприкосновения 

болгарского на турецкого национализмов позволило установить проблемные 

моменты во взаимоотношениях между двумя странами, а также представить 

общую характеристику влияния диаспоральной политики Турции на болгаро-

турецкие двусторонние отношения. 

Ключевые слова: Турецкая Республика, Республика Болгария, диаспора, 

диаспоральная политика, национальные меньшинства, идентичность.  

 

SUMMARY 

Yana Volkova Diaspora engagement policy of the Republic of Turkey and its impact 

on the Bulgarian-Turkish relations. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree PhD (Political Science) in specialty 23.00.04 

– Political problems of international systems and global development. – Petro Mohyla 

Black Sea National University, Mykolayiv, 2018.  

The dissertation is devoted to the study of the diaspora engagement policy of the 

Republic of Turkey and its influence on the Bulgarian-Turkish relations. In recent 

decades, diaspora construction and engagement policy turned into one of the foreign 

policy instruments and diaspora studies became an integral part of the theory of 

international relations. The Republic of Turkey is one of those countries that implement 

its diaspora engagement policy very actively. The author investigates the evolution of 

the Turkish diaspora engagement policy during the 20th century from the moment of 

the establishment of the Turkish state up to the present. In order to determine the object 

of this policy, the author investigated the Turkish identity, determined the main criteria 

for membership in the Turkish national community, analyzed the official rhetoric of 

the country's top officials, as well as the activities of the relevant governmental and 

non-governmental organizations. The author also ascertained the groups of the 
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population who act as the object of such a policy in various regions and countries of 

the world, in particular, in Bulgaria. At the initial stages of its statehood, as well as 

during the Cold War, Turkey was quite passive in its diaspora engagement. However, 

the new geopolitical conditions that followed the fall of the block system of 

international relations opened new opportunities for Turkish foreign policy, in 

particular, for interaction with the population abroad. In the 1990s, the ethnic factor 

played a key role in the Turkish diaspora engagement policy, and its geographical 

vector was directed to the newly-formed republics of the Central Asia. Particular 

attention in the thesis is devoted to the internal political changes that occurred in 

Turkey with the coming to power of the Justice and Development Party in 2002, as 

they led to the enhancement of the diaspora engagement policy in different directions. 

Together with the change in foreign policy priorities, a shift in the discourse about the 

Turkish national identity occurred: its ethno-national aspect gave way to a broader, 

Islamic aspect. In the modern times, Turkish diaspora engagement policy is aimed at 

such groups of the population as Turks and the entire population of Turkic origin (both 

Christians and Muslims), Muslim minorities living on the lands of the former Ottoman 

Empire, as well as other groups of the population, culturally close to Turkish. In 

Bulgaria, such a population is represented by two main groups - the Turks and the 

Bulgarian Muslims (pomaks). To determine the impact of the Turkish diaspora 

engagement policy towards Bulgarian Turks and Muslims on Bulgarian-Turkish 

bilateral relations, there was conducted a study of the relationship of these groups with 

the authorities of the Republic of Bulgaria. Nationalism was the driving force of the 

Bulgarian and Turkish statehood in the late 19th and early 20th centuries, the 

manifestation of which had a negative impact on the dynamics of the Bulgarian-

Turkish bilateral relations. The Bulgarian campaigns to assimilate the Turkish and 

Muslim populations during the 20th century were inevitably accompanied by the 

condemning reaction of Turkey. At the same time, nationalism is also at the heart of 

the diaspora engagement policy, namely, its special kind is "long-distance 

nationalism". Its characteristic feature is the absence of geographic boundaries, going 

beyond state borders and extending it to the territory and population of other states. 

The identification of points of contact between Bulgarian and Turkish nationalisms 

made it possible to identify the problems in the relations between the two countries, 

and also to present a general description of the impact of Turkey's diaspora engagement 

policy on the Bulgarian-Turkish bilateral relations. Thus, criticism from the Bulgarian 

side is caused by such questıons as excessive Turkish influence in the Bulgarian 

parliament through the pro-Turkish party Movement for Rights and Freedoms, Turkish 

interference in Bulgaria's election process, the Turkification of Bulgarian Muslims, etc. 

Turkey is concerned about the high unemployment rate among the Turkish and Muslim 

population of Bulgaria, their low literacy rate, lack of access to education in their native 

language, and the status of this population in the Bulgarian constitution. Given the 

generally positive state of bilateral relations, these issues today are not on the agenda 

between the two states, but can be used when the changes of the foreign policy 

priorities occur. 
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