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Сажетак
Циљ ра да је да пу тем ана ли зе по ли тич ких ин сти ту ци ја, као и 

ана ли зе кључ них мо ме на та мо дер не тур ске исто ри је, што пот пу ни-
је при ка же глав не ка рак те ри сти ке по ли тич ког си сте ма Ре пу бли ке 
Тур ске. Та ко ђе, ауто ри ра да ана ли зи ра ју уло гу вој ног фак то ра у 
фор ми ра њу и одр жа ва њу се ку лар ног кур са ре пу бли ке, и на сто је 
да ра све тле су шти ну ак ту ел ног “исла ми стич ког” скре та ња са ке-
ма ли стич ког пу та. У ра ду је пр во дат исто риј ски осврт на Ата тур-
ко ву ре фор му и на ста нак тур ске ре пу бли ке, а за тим сле ди при каз 
основ них ка рак те ри сти ка ње них по ли тич ких ин сти ту ци ја. По том 
ауто ри ана ли зи ра ју не ка да шњу и са да шњу уло гу вој ске у тур ском 
по ли тич ком жи во ту, као и ре форм ски за о крет ко ји је на сту пио на-
кон по бе де исла ми ста на из бо ри ма 2002. го ди не. У за вр шном де лу 
раз ма тра се пи та ње да ли ак ту ел на по ли ти ка вла да ју ће АКП во ди 
ве ћој де мо кра ти за ци ји дру штва, ње го вој исла ми за ци ји или пак до-
ми на ци ји јед не пар ти је над свим кључ ним по лу га ма вла сти?
Кључ не ре чи: Турска, Кемал Ататурк, кемализам, секуларизам, поли

тичкисистем,милитаризам,војнипуч,исламизам,демо
кратизација
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Тач но се дам де це ни ја на кон смр ти, Ке мал Ата турк је по ка-
зао да је и да ље у ста њу, па ма кар и пост хум но, да Тур ску ус пра ви 
на но ге. Исти на, не ви ше у гра ди тељ ском под хва ту ства ра ња мо-
дер не на ци о нал не др жа ве већ у жуч ној по ле ми ци око јед ног до ку-
мен тар ног фил ма. На и ме, при ка зи ва ње фил ма “Му ста фа”, ко ји је 
2008. го ди не ви де ло не ко ли ко ми ли о на Ту ра ка, а у ко ме су при ка-
за ни број ни ма ње по зна ти или до са да пот пу но не по зна ти де та љи 
из при ват ног жи во та оца на ци је, иза зва ло је с јед не стра не бу ји цу 
кри ти ка а с дру ге сал ву по хва ла ко ји ма је по де ље на тур ска јав ност 
за ки ти ла ре ди те ља Ка на Дун да ра. Јав на де ба та ко ја се из то га из-
ро ди ла на мо ме нат је пот пу но за се ни ла те ку ће про бле ме ко ји већ 
ду го при ти ска ју Тур ску. Рас ту ће тен зи је из ме ђу се ку ла ри ста и вла-
да ју ћих исла ми ста, при јем у ЕУ, Ки пар, ге но цид над Јер ме ни ма, 
све је на тре ну так за бо ра вље но док је на ци ја по ле ми са ла о то ме 
да ли је до зво ље но твор ца тур ске ре пу бли ке при ка за ти као чо ве-
ка ко ји је пре ви ше пио и пу шио, во лео плес, за ба ве и же не? Чак 
и ако је при ват но мо жда за и ста и био та кав. Чи та ва ова си ту а ци ја 
се не ко ме ван “ле вант ског” под не бља мо же учи ни ти по ма ло сме-
шна и бе сми сле на јер је, ка ко смо већ ре кли, од пре се ље ња чу ве ног 
Ке мал Па ше на ахирет (арап ски тер мин за “онај свет”)про шло 
већ 70 го ди на. Но, та ква оце на би би ла и су ви ше ола ко да та јер је 
Ата тур ко во на сле ђе и да ље ве о ма жи во у да на шњој Тур ској, а са-
ма јав на по ле ми ка о не до дир љи во сти ње го вог ли ка и де ла ја сан је 
ин ди ка тор да на Бос фо ру да нас вла да јед на дру га чи ја по ли тич ка 
и кул тур на кли ма. Но, да би смо раз у ме ли по ли тич ко устрој ство 
мо дер не тур ске др жа ве, као и по ли тич ке тен ден ци је и тен зи је ко-
је “ти ња ју” Ке ма ло вом др жав нич ком тво ре ви ном мо ра мо се пр во 
вра ти ти у до ба ње го ве све о бу хват не по ли тич ке, еко ном ске, кул тур-
не ре фор ме ко јом је од ис тро ше не Ото ман ске им пе ри је ство рио 
мо дер ну се ку лар ну Тур ску...  

АТАТУРКОВАРЕФОРМА-РАЂАЊЕ
ТУРСКЕРЕПУБЛИКЕ

При ча о “Оцу Ту ра ка” за по чи ње при дру жи ва њем мла дог 
офи ци ра Му ста фе Ке ма ла Ко ми те ту је дин ства и про гре са, на ци о-
на ли стич кој ор га ни за ци ји ко ја је оку пља ла ви ше  раз ли чи тих по-
кре та ко ји су те жи ли ре фор ми Ото ман ске им пе ри је.1) Ве ћи на тих 
на ци о на ли стич ких по кре та ује ди ни ла се убр зо у тзв. Мла до тур ски 

1) Комитет јединства и прогреса је установљен 1889. године, као тајна организација која 
се првобитно звала “Комитет отоманског јединства”.
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по крет ко ји је и сам функ ци о ни сао као ко а ли ци ја раз ли чи тих ре-
форм ских фрак ци ја ко је су кри ти ко ва ле ото ман ски мо нар хи зам и 
за ла га ле се за ожи вља ва ње Уста ва из 1876.2) Ипак, овај по крет ни је 
те жио уки да њу цар ства, већ ства ра њу устав не мо нар хи је. Њи хов 
иде ал био је ује ди ње ње раз ли чи тих на ци ја ко је су жи ве ле на те-
ри то ри ји Осман ске им пе ри је у јед ну је дин стве ну на ци ју у окви ру 
цен тра ли зо ва не пар ла мен тар не др жа ве. Мла до тур ци су од ба ци ва-
ли ислам као ко хе зив ни фак тор бу ду ће др жа ве, сма тра ју ћи да је 
упра во он осла био Ото ман ску им пе ри ју, оне мо гу ћа ва ју ћи хри шћа-
ни ма ко ји су жи ве ли на ње ној те ри то ри ји да се осе те као ње ни пу-
но прав ни гра ђа ни. Сто га су сма тра ли да је “Осма ни зам” а не ислам 
кључ ни ује ди њу ју ћи фак тор у ства ра њу бу ду ће Осман ске на ци је. 
Ме ђу тим, ре ал ност ко ју ће до не ти Мла до тур ска ре во лу ци ја би ла 
је да ле ко пле ме ни тих ре форм ских пла но ва: “Де сет го ди на на кон 
успо на на власт, 1918. го ди не мла до тур ска вла да је уни шти ла Ото-
ман ско цар ство, од ве ла ми ли о не тур ских вој ни ка у смрт и по чи ни-
ла ма сов но уби ство соп стве них по да ни ка.”3) Мла до тур ци су уву-
кли Ото ман ско цар ство у I свет ски рат, би ра ју ћи по гре шну стра ну 
(Тур ска се у овом ра ту бо ри ла на стра ни си ла Осо ви не), што је на 
кра ју и до ве ло до њи хо вог па да и ре ста у ра ци је Осман ске ди на сти-
је.4) Ма са кр над Јер ме ни ма по чи њен од стра не мла до тур ског ре жи-
ма и да ље оста је нај ве ћа мр ља но ви је Тур ске исто ри је ко ја и да нас 
оп те ре ћу је ње не од но се са хри шћан ским све том. По ни же ње ко је је 
по том усле ди ло има ло је об лик бри тан ске оклоп ња че Ага мем нон 
чи ји су то по ви са Злат ног ро га др жа ли у по кор но сти пре сто ни цу 
не ка да нај моћ ни јег цар ства на пла не ти. У том де ли кат ном тре нут-
ку, ка да су за пад ња ци уоби ча ва ли да оно што је оста ло од не ка да-
шње им пе ри је по грд но на зи ва ју “Бо ле сник са Бос фо ра”, Му ста фа 
Ке мал ће из во је ва ти по бе де ко је ће Тур ци ма вра ти ти на ци о нал ни 
по нос, и због ко јих ће ње го вом име ну ка сни је би ти до да те по ча сне 
ти ту ле по пут “Ата турк” или “Га зи”.5)

2) Реч је о првом Уставу Отоманског царства, донетог за време владавине султана 
Абдулхамида II. Овај Устав је био на снази само две године, и у пракси је био далеко 
од правог конститутивног акта. Више се радило о једном квази-уставу који, и поред 
тога што је предвиђао постојање дводомног парламента, суштински није ограничио 
султанов апсолутизам. Па и поред ове чињенице Устав је укинут 1878. године.

3) Том Рајс, Оријенталиста, Едитор, Београд, 2006, стр. 122.

4) Потребно је напоменути да владајућа династија за време Младотурака није била defacto 
збачена са власти, али је тадашњи султан Мехмед V владао као конститутивни монарх, 
и заправо је био марионетска фигура у тзв. режиму “Три паше” (Енвер паша, Талат 
Паша и Ђемал Паша)  који су чинили стварну отоманску власт све до 1918.

5) “Гази” на турском значи “Победник”. Овај надимак му је доделила скупштина када 
је 1923. године постао први председник ново проглашене Турске Републике. Титула 
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Ата турк је већ то ком ра та сте као ве ли ки углед по ра зив ши 
бри тан ске, аустра лиј ске и но во зе ланд ске екс пе ди ци о не сна ге у чу-
ве ној бит ци код Га ли по ља, је ди ном пра вом вој ном успе ху ко ји је 
Тур ска оства ри ла у овом свет ском су ко бу. Са да је по вео по бу ну 
про тив са ве знич ких тру па (бри тан ских, ита ли јан ских и фран цу-
ских) ко је су оку пи ра ле Ана до ли ју. На тај на чин је по но во угро зио 
њи хо ву вој ну су пре ма ти ју и сте као још ве ћу по пу лар ност у тур-
ском на ро ду. Вој не по бе де и сте че на на кло ност на ро да омо гу ћи ли 
су Ата тур ку да се окре не про тив сул та но вог ре жи ма ко ји је био 
ком про ми то ван до пу шта њем са ве знич ке оку па ци је. При вре ме на 
вла да је ус по ста вље на 1920. у Ан ка ри, а Ве ли ка на род на скуп шти-
на иза бра ла је Ата тур ка за пред сед ни ка вла де. Усле дио је и су коб 
са Грч ком ко ја је, уз Бри тан ску по моћ, оку пи ра ла Из мир и Ана до-
лиј ску оба лу. Ка да је по ти снуо Гр ке, Ата турк се окре нуо Истам-
бу лу. Ње го во ко нач но пре у зи ма ње вла сти би ће пра ће но сво је вр-
сним па ра док сом. Тај “ке ма ли стич ки” па ра докс огле дао се у то ме 
да је Ата турк, бо ре ћи се да те ри то ри јал но осло бо ди “Ори јент” од 
европ ске оку па ци је те жио да, исто вре ме но, ори јен тал ни дух пот-
чи ни евро пе и зму. Је дан од нај леп ших ко мен та ра ово га па ра док са 
дао је, у књи зи Алахјевелики, Му ха мед Есад Беј. Ево шта он ка же: 
“При хва тио је, раз у ме се, по моћ ко ји му је пру жа ла Ази ја у бор би 
про тив Грч ке, али у ду ши се бо рио баш про тив те исте Ази је. Сул-
тан ко ји се у сво ме двор цу у Ца ри гра ду кла њао пред европ ским 
ге не ра ли ма, био је ствар но пред став ни ка Ази је. А Ке мал па ша ко-
ји је по шао у кр вав бој, да би ис те рао и по след њег Евро пља ни на 
са тур ског тла, ишао је ти ме за крај њим ци љем: да си лом пре са ди 
европ ски дух на азиј ско тло.”6) Ата турк је 1922. го ди не зба цио Мех-
ме да VI са вла сти и уки нуо сул та нат. На за се да њу Ве ли ке на род не 
скуп шти не 1923. го ди не Тур ска је по ста ла ре пу бли ка, а Ата турк 
њен пред сед ник. Та да за по чи ње ко ре ни та ре фор ма тур ске др жа ве 
и дру штва, у ци љу при бли жа ва ња европ ској ци ви ли за циј ској ма-
три ци. Ка ко би лак ше ре а ли зо вао овај “еп ски” по ду хват Ата турк 
1923. го ди не осни ва На род ну пар ти ју, ко ја ће убр зо би ти пре и ме-
но ва на у Ре пу бли кан ску на род ну пар ти ју. Пре сто ни ца но ве, мо дер-
не Тур ске из ме ште на је у Ана до ли ју, у Ан ка ру, чи ме је учи њен не 
са мо сим бо лич ки, већ и те ри то ри јал ни рас кид са ото ман ским на-
сле ђем. Во ђен мла до тур ском иде јом о ре ла ти ви за ци ји ре ли ги је,7) 

“Ататурк” тј. “Отац Турака” додељена му је, такође од стране скупштине, 1934. године 
у знак захвалности за све што је учинио за турски народ.

6) Мухамед Есад Беј, АлахјеВелики,Ново дело, Београд, 1991, стр. 239. 

7) Ататурков став по питању религије био је изразито негативан. То најбоље показује 
његова следећа изјава: “Ја нисам религиозан, и понекада пожелим да све религије 
заврше на дну мора. Слаб је владар онај коме је потребна религија како би упоставио 
своју власт; то је исто као када би свој народ заробио у клопку.” (/26/06/2011/www.
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ко ја је са да би ла оја ча на и чи ње ни цом да је од Тур ске ство ре на 
на ци о нал на др жа ва, у ко јој до ми нант но ста нов ни штво чи не Тур-
ци, те ислам ви ше ни је мо гао би ти те мељ фа во ри зо ва ња Ту ра ка у 
од но су на дру ге на ро де цар ства, “Га зи” се пр во об ра чу нао са ин-
сти ту ци јом ха ли фа та. Ти ту лу ха ли фе су од 16. ве ка но си ли тур ски 
сул та ни, и са да је по но во би ла раз дво је на од сул тан ске ти ту ле и по 
пр ви пут у исто ри ји пре тво ре на у чи сто ре ли ги о зни по ло жај. Под-
у чен још увек све жим бри тан ским ис ку ством, ка да је сво је вољ но 
уки да ње ха ли фа та од стра не вој ног упра ви те ља Истам бу ла Лор да 
Кур зо на иза зва ло про те сте у број ним азиј ским про вин ци ја ма под 
бри тан ском упра вом ко је су на се ља ва ли му сли ма ни,8) Ата турк је 
био до вољ но му дар да не по ку ша да исто вре ме но уки не и сул та нат 
и ха ли фат. Том Рајс опи су је те про те сте као сво је вр сну лан ча ну ре-
ак ци ју: “Од 1919. до 1924. го ди не ју жном Ази јом се про ши рио по-
крет Ка ли фат, но си лац па ни слам ске и ан ти бри тан ске иде о ло ги је, 
услед стра ха и гну ша ња над ак ци ја ма оку па ци о них вла сти у Кон-
стан ти но по љу. У Дел хи ју, Бом ба ју, Ка ра чи ју и ју жно ин диј ској му-
сли ман ској про вин ци ји Ке ра ли бук ну ли су ма сов ни про те сти. Во ђе 
Ка ли фа та су твр ди ле да Бри тан ци, го спо да ри ве ћи не му сли ма на, 
же ле да ис ко ре не ка ли фат. Фор ми ра ла се иде ја о За па ду као ди ја-
бо лич ној ма ши ни ре ше ној да уни шти ислам”.9) Из ву кав ши по у ку 
из гре ша ка сво јих не при ја те ља, Ата турк је ре шио да иде ко рак по 
ко рак. Пр во је раз дво јио ти ту ле сул та на и ха ли фа, уки нув ши од мах 
по том ову пр ву. По то ња је до де ље на Аб ду лу Ме џи ду II, по след њем 
ха ли фи у исто ри ји и по след њем Осма ну ко ји ће ужи ва ти не ки об-
лик вла сти, па ма кар и ре ли гиј ски. Ха ли фат је ко нач но уки нут 3. 
ма ја 1924. го ди не и та да су сви му шки по том ци по ро ди це Осман 
до би ли 24 са та да на пу сте Тур ску, док су прин це зе и да ља род би на 
до би ли три да на.10) Чи та ва по ро ди ца је до би ла па со ше ко ји су им 
за у век за бра њи ва ли по вра так у зе мљу. Ата турк им је до зво лио да 

en.wikiquote.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atatürk). Према самом исламу био је још тврђи 
и изричитији: “Тврди се да је религиозно јединство један од фактора у формирању 
нација. Али, ми видимо супротну ствар у Турској нацији. Турци су били велика нација 
и пре прихватања ислама. Та религија није помогла Арапима, Иранцима, Египћанима 
и другима да се уједине са Турцима да створе нацију. Напротив, она је ослабила 
националне односе међу Турцима, успавала Турски национални осећај и ентузијазам. 
То је било природно, јер је мухамеданизам базиран на Арапском национализму над 
свим националностима.” (/26/06/2011/ www.ataturk.com/content/view/33/70/ )

8) Арапски свет међутим није учествовао у овим протестима. Арапска племена су током 
I светског рата, као савезник Британаца, повела борбу за независност против Турака и 
страствено су прижељкивала поновно успостављање халифата под арапским окриљем.

9) Том Рајс, исто, стр. 127.

10) Интересантно је да је Ататурк као један од разлога за укидање халифата навео управо, 
горе поменути, панисламистички покрет Xалифат. Наиме, он је сматрао да је таква 
експлозија незадовољства вид притиска и мешање у турска унутрашња питања! 
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би ра ју ме сто бо рав ка на за па ду, уз услов да ни је дан Осман не сме 
да се на се ли на му сли ман ској зе мљи.  

На кон што се об ра чу нао са пред став ни ци ма ста рог ре жи ма, 
Ата турк се окре нуо мо дер ни за ци ји др жа ве. Ре фор ма ко ја је по том 
усле ди ла мо же се де фи ни са ти као све о бу хват на по ли тич ка, еко-
ном ска, со ци јал на и кул тур на тран сфор ма ци ја за ста ре лог ото ман-
ског си сте ма у мо дер ну про е вроп ску др жа ву. Су шти на ове ре фор-
ме се мо же су ми ра ти у шест глав них прин ци па: Републиканизам,
Популизам, Секуларизам, Реформизам, Национализам и Етати
зам. Сва ки од ових прин ци па под ра зу ме вао је низ ра ди кал них ре-
зо ва у прав цу мо дер ни за ци је тур ске др жа ве: про кла мо ва на је јед-
на кост свих гра ђа на; же не су по ста ле рав но прав не са му шкар ци ма 
и да то им је из бор но пра во; уме сто ше ри ја та уве де но је мо дер но 
гра ђан ско за ко но дав ство; одво је на је ве ра од др жа ве, и из Уста ва 
је укло њен део о исла му као др жав ној ре ли ги ји; за бра ње но је но-
ше ње за ра, фе са и фе ре џе; арап ско пи смо је за ме ње но ла ти ни цом; 
из вр ше на је ре фор ма ка лен да ра, је зи ка и пра во пи са; из вр ше на је 
аграр на ре фор ма... Дар ко Тан ско вић ова ко су ми ра Ата тур ко ва до-
стиг ну ћа: “Је ди ну ра ди кал ну се ку ла ри стич ку ре фор му на ни воу 
чи та вог дру штва и др жа ве у му сли ман ском све ту из вео је Му ста-
фа Ке мал па ша Ата турк у пе ри о ду из ме ђу 1923. и 1938. го ди не. 
Он је, ни зом за ко на и про пи са, на раз ва ли на ма Осман ског цар ства 
уста но вио ла ич ку и де мо крат ску ре пу бли ку и спро вео ко ре ни те ре-
фор ме у свим бит ним обла сти ма дру штве ног жи во та и кул тур них 
на ви ка”.11) 

Кад се све ове за слу ге узму у об зир ја сно је да је Ке мал па ша 
са пу ним пра вом по нео ти ту лу “Оца Ту ра ка”, и да ни је ни ка кво чу-
до што су ге не ра ци је од ра ста ле вас пи та ва не да на ње гов лик и за-
о став шти ну гле да ју као на не што са крал но и не у пит но. Сто га нам 
јав на по ле ми ка око по ме ну тог би о граф ског фил ма ја сно ста вља до 
зна ња да мит о во ђи и да ље тра је, али нам на го ве шта ва и то да се 
да нас, са да већ не што ви ше од се дам де це ни ја по сле ње го ве смр ти, 
тај мит про пи ту је сло бод ни је не го икад. Од го вор на пи та ње шта се 
то про ме ни ло у све сти Ту ра ка ле жи у ак ту ел ној по ли тич кој сце ни 
Ре пу бли ке Тур ске, чи ме ће мо се по за ба ви ти на сле де ћим стра на-
ма...   

11) Дарко Танасковић, Исламдогмаиживот, Српска књижевна задруга, Београд, 2008, 
стр. 277.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНОУСТРОЈСТВО

РЕПУБЛИКЕТУРСКЕ

Тур ски по ли тич ки си стем мо же би ти де фи ни сан као пар ла-
мен тар на пред став нич ка де мо кра ти ја за сно ва на на на че лу по де ле 
вла сти. По де ла вла сти под ра зу ме ва тра ди ци о нал ну де мо крат ску 
по де лу на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт. Че сто се ис ти че 
да је по свом уре ђе њу Тур ска се ку лар на пар ла мен тар на ре пу бли ка, 
при че му се пре фикс се ку лар на по себ но на гла ша ва. Иако у очи ма 
за пад ња ка ова кво де кла ри са ње из гле да као сво је вр сни по ли тич ки 
пле о на зам, јер “ок ци ден тал ни” кон цепт де мо кра ти је, сам по се би, 
под ра зу ме ва и одво је ност ве ре од др жа ве, при мер Ира на и оста-
лих ислам ских ре пу бли ка ја сно ста вља до зна ња да ислам ски свет 
по зна је и “ори јен тал ни” кон цепт де мо кра ти је у ко ме се се ку ла ри-
зам мно го не вред ну је. Сто га, схва ћен у овом кон тек сту, пре фикс 
“се ку лар на” има не ма лу те жи ну, и ја сно ука зу је да је реч о је ди ној 
пра вој ла ич кој и де мо крат ској ре пу бли ци у ислам ском све ту.

Нај ви ши прав ни акт др жа ве је Устав. Устав Ре пу бли ке Тур-
ске до нет је 1982. го ди не. Он је усво јен на кон што се прет ход ни 
Устав (1961.) по ка зао не а де кват ним за из град њу склад ног и функ-
ци о нал ног ин сти ту ци о нал ног си сте ма. Ова ква си ту а ци ја, ис пу ње-
на по ли тич ким и со ци јал ним тен зи ја ма, до ве ла је до вој ног пу ча 
1980. го ди не, на кон ко га је усле ди ла су спен зи ја Уста ва, га ше ње 
по ли тич ких пар ти ја и за бра на по ли тич ких ак тив но сти за мно ге по-
ли ти ча ре. Вој ска је пре у зе ла власт и фор ми ра на је тзв. Осни вач ка 
скуп шти на ко ја је ра ди ла на при пре ми но вог Уста ва.12) Ка да је при-
пре мљен, но ви Устав је дат на ре фе рен дум на ко ме је при хва ћен 
са 91.27% гла со ва. Устав из ‘82. го ди не до нео је из ве сне но ви не у 
од но су на прет ход ни - уво ђе ње јед но дом ног пар ла мен та и де ли-
мич но ја ча ње из вр шне вла сти. На кон усва ја ња Уста ва и пар ла мен-
тар них из бо ра 1983. го ди не, Тур ска се по но во вра ћа у де мо крат ски 
ко ло сек. Сам Устав је пу тем аманд ма на ви ше пу та ме њан. Из ме не 
Уста ва из вр ше не су 1995, 1999, 2001, 2004, 2007. и 2010. го ди не.13) 
Ипак, Устав из 1982. го ди не оне мо гу ћа ва из ме ну основ них од ред-
би ко је се ти чу фор ме др жав ног уре ђе ња. На и ме пре ма чла ну 4. 

12) Турској се тада по принципу déjàvu, поновила ситуација од пре тачно 20 година. Наи-
ме, 1960. године турска армија је извела први пуч, након кога је такође формирана Осни-
вачка скупштина у циљу доношења новог устава. 

13) Пакет уставних амандман из 2007. и 2010. године усвојен је путем референдума. На 
референдуму 2007. турски народ је прихватио низ уставних измена међу којима је била 
и одредба о увођењу директних избора за положај Председника републике. 
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овог Уста ва атри бу ти Ре пу бли ке, не де љи вост др жа ве, зва нич ни је-
зик, за ста ва, хим на и глав ни град су не про мен љи ви и не мо гу би-
ти пред мет устав них аманд ма на. Устав као ис кљу чи вог но си о ца 
су ве ре ни те та озна ча ва тур ски на род, без мо гућ но сти пре но ше ња 
су ве ре но сти на би ло ког по је дин ца, гру пу или кла су. За ко но дав ну 
власт, у име тур ске на ци је, вр ши Ве ли ка тур ска на род на скуп шти-
на, и она се не мо же де ле ги ра ти ни ком дру гом. Из вр шну власт вр-
ше Пред сед ник ре пу бли ке и Са вет Ми ни ста ра, у скла ду са Уста вом 
и за ко ни ма. Суд ску власт вр ше не за ви сни су до ви. Чла ном 10. Уста-
ва про пи са на је рав но прав ност свих гра ђа на, без ика квих дис кри-
ми на ци ја пред за ко ном, без об зи ра на је зик, ра су, пол, бо ју ко же, 
вер ско опре де ље ње...

Пред сед ник је шеф тур ске др жа ве. Ње га је, све до по ме ну-
тог устав ног аманд ма на из 2007. го ди не, би ра ла Ве ли ка тур ска на-
род на скуп шти на тзв. Меџлис, са нај ма ње дво тре ћин ском ве ћи ном 
на са мо је дан сед мо го ди шњи ман дат. По след њи пред сед ник ко ји 
је иза бран на овај на чин је сте ак ту ел ни шеф др жа ве Аб ду лах Гул, 
ко ји је на власт до шао 2007. го ди не, не пу них два ме се ца пре усва-
ја ња по ме ну тог аманд ма на. Устав ним аманд ма ном пред ви ђе но је 
да се по за вр шет ку Гу ло вог ман да та, Пред сед ник ре пу бли ке би ра 
ди рект но на не по сред ним пред сед нич ким из бо ри ма. Та ко ђе, пре ма 
овој из ме ни пред ви ђе но је и скра ћи ва ње пред сед нич ког ман да та 
са се дам на пет го ди на. Да би мо гао да бу де иза бран на по ло жај 
пред сед ни ка, кан ди дат мо ра да бу де тур ски гра ђа нин ста ри ји од 
40 го ди на, до сто јан да бу де иза бран за по сла ни ка у Меџлису и са 
ви со ком струч ном спре мом. Пред сед ник се на ла зи на че лу На ци о-
нал ног са ве та за без бед ност,14) и та ко ђе је вр хов ни ко ман дант. Но, 
у слу ча ју ра та он ову функ ци ју оба вља са мо де кла ра тив но, док се 
у прак си она пре но си на на чел ни ка ге не рал шта ба, ко ји на сту па као 
вр хов ни ко ман дант у пред сед ни ко во име. Пред сед ник има овла-
шће ње да про гла ша ва за ко не и да их вра ћа пар ла мен ту на по нов но 
раз ма тра ње, да рас пи су је пар ла мен тар не из бо ре, да са зи ва јав не 
ре фе рен ду ме, да име ну је пре ми је ра или при хва та ње го ву остав-
ку; да по ста вља и сме њу је ми ни стре; да ра ти фи ку је и об ја вљу је 
ме ђу на род не спо ра зу ме; да име ну је чла но ве на ци о нал них су до ва, 
ше фо ве Цен трал не бан ке и ра ди о ди фу зне аген ци је... 

14) Поред председника Национални савет за безбедност чине још и премијер, начелник 
генералштаба, министар националне одбране, министар унутрашњих послова, 
министар спољних послова, као и команданти различитих огранака оружаних снага и 
жандармерије. О овом веома моћном и утицајном државном телу биће више речи даље 
у тексту.
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По ред пред сед ни ка из вр шна власт је и у ру ка ма Са ве та ми-
ни ста ра, ко ји вр ши функ ци ју вла де и на чи јем че лу се на ла зи пре-
ми јер. Пре ми је ра име ну је пред сед ник, из ре до ва чла но ва Ве ли ке 
тур ске на род не скуп шти не,15) а пре ми јер пред ла же ми ни стре, чи ју 
но ми на ци ју одо бра ваМеџлис. По пред ло гу пре ми је ра, пред сед ник 
раз ре ша ва и по ста вља но ве ми ни стре. Са вет ми ни ста ра се са сто ји 
од 23 ми ни стра, и три за ме ни ка пре ми је ра. Не де љу да на по фор-
ми ра њу но вог Са ве та ми ни ста ра, пре ми јер или је дан од ми ни ста-
ра пред ста вља ју про грам вла де пред Ве ли ком тур ском на род ном 
скуп шти ном, по сле че га сле ди гла са ње о по ве ре њу. У очи оп штих 
из бо ра, ми ни стри прав де, уну тра шњих по сло ва и ко му ни ка ци ја 
мо ра ју да под не су остав ке на сво је по ло жа је у вла ди, да би их за ме-
ни ле не у трал не лич но сти (ван све та по ли ти ке). Са вет ми ни ста ра 
про пи су је пра ви ла о спро во ђе њу за ко на и о дру гим пи та њи ма, под 
усло вом да та пра ви ла ни су у су прот но сти са по сто је ћим за ко ни ма. 
Ве ли ка тур ска на род на скуп шти на мо же сме ни ти вла ду пу тем из-
гла са ва ња не по ве ре ња. Од усва ја ња Уста ва из 1946. го ди не, тур ске 
вла де су у ве ћи ни би ле ко а ли ци о ног ка рак те ра, и са чи ња ва ле су 
их две или ви ше пар ти ја. Мно ге од њих су би ле по ли тич ки сла-
бе и не функ ци о нал не. Ипак, си ту а ци ја се дра стич но ме ња на кон 
пар ла мен тар них из бо ра 2002. го ди не, ка да Пар ти ја прав де и раз-
во ја (АКП) успе ва да осво ји до во љан број ман да та и са мо стал но 
фор ми ра вла ду. Ову “при ви ле ги ју” АКП за др жа ла је и на кон пар-
ла мен тар них из бо ра 2007, као и на кон не дав но одр жа них ово го ди-
шњих из бо ра.

По уста ву из 1982 го ди не, за ко но дав на власт по чи ва у Ве ли-
кој на род ној скуп шти ни тј.Меџлису, ко ји за се да у Ан ка ри. Тур ски 
пар ла мент је јед но до ман и са сто ји се од укуп но 550 по сла нич ких 
ме ста. По сла ни ци се би ра ју по си сте му про пор ци о нал не за сту-
пље но сти, а пра во гла са по се ду ју сви пу но лет ни гра ђа ни. Устав је 
ис пр ва пред ви ђао по сла нич ки ман дат у тра ја њу од пет го ди на. Ме-
ђу тим, аманд ма ном из 2007. го ди не по сла нич ки ман дат је скра ћен 
на че ти ри го ди не. Та да је Меџлису од у зе то и пра во из бо ра пред сед-
ни ка, ко је је до та да ужи вао. Цен зус тј. бараж ко ји пар ти је мо ра ју 
пре ћи да би ушле у пар ла мент из но си 10% гла со ва би ра ча. Ве ли ка 
тур ска на род на скуп шти на до но си, ме ња и уки да за ко не; над гле да 
рад Са ве та ми ни ста ра и овла шћу је га да из да је де кре те о од ре ђе-

15) Најчешће је реч о лидеру партије или коалиције која је на парламентарним изборима 
добила највећи број посланичких места. Тренутно ову дужност, по трећи пут, обавља 
некадашњи градоначелник Истамбула РеџепТајипЕрдоганчија је АКП(Партија
правдеипрогреса)нанедавнимизборимаујуну2011.годинеосвојилавећинуу
парламенту.
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ним пи та њи ма, ко ји има ју за кон ску сна гу; ра ти фи ку је ме ђу на род-
не спо ра зу ме и од лу ке у ве зи са штам па њем нов ца, про гла ша ва-
њем рат ног ста ња и уче шћем ору жа них сна га зе мље у опе ра ци ја ма 
у ино стран ству; од лу чу је о пи та њи ма у ве зи са да ва њем ам не сти је 
и по ми ло ва ња; по твр ђу је смрт не ка зне итд. За ко ни ко је скуп шти на 
усво ји мо ра ју би ти про кла мо ва ни од стра не Пред сед ни ка ре пу бли-
ке у ро ку од нај ви ше 15 да на, с тим што пред сед ник има пра во да 
их вра ти пар ла мен ту на до ра ду и по нов но раз ма тра ње.

Устав из 1982 го ди не про гла сио је не за ви сност на ци о нал них 
су до ва и су ди ја. Тур ски прав ни си стем функ ци о ни ше као је дин-
ствен си стем ци вил них и вој них су до ва, од ко јих и јед ни и дру ги 
има ју апе ла ци о не су до ве ко ји за се да ју у Ан ка ри. 

Устав ни суд, уста но вљен Уста вом из 1961, оце њу је устав-
ност за ко на и де кре та са за кон ском сна гом, као и пра ви ла и про-
це ду ра Ве ли ке тур ске на род не скуп шти не. Та ко ђе, до де ље на му је 
и ду жност над гле да ња устав них аманд ма на у по гле ду фор ме. Овај 
суд утвр ђу је по сто ја ње пре кр ша ја из вр ше них од стра не пред сед-
ни ка, чла но ва Са ве та ми ни ста ра, чла но ва и су ди ја Устав ног су да, 
Апе ла ци о ног су да, Др жав ног са ве та, Вој ног апе ла ци о ног су да, Вр-
хов ног вој ног управ ног су да, Ре ви зор ског су да, Ви со ког са ве та су-
ди ја и ту жи ла ца, као и глав ног јав ног ту жи о ца ових су до ва. Од лу ке 
Устав ног су да се об ја вљу ју у слу жбе ном гла сни ку и оба ве зу ју ће су 
за све, укљу чу ју ћи и за ко но дав ну и из вр шну власт. Су ди је Устав-
ног су да по ста вља ју пред сед ник и пар ла мент. 

По след њу ин стан цу за раз ма тра ње од лу ка и пре су да су до ва 
чи ни Ви со ки апе ла ци о ни суд. Ње го ве су ди је по ста вља Ви со ки са-
вет су ди ја и ту жи ла ца. Нај ви ши ад ми ни стра тив ни суд је Др жав ни 
са вет. Уста вом из 1982. пред ви ђе но је и по сто ја ње Су до ва за без-
бед ност др жа ве у чи јој над ле жно сти су де ла про тив на ци о нал ног и 
те ри то ри јал ног ин те гри те та Тур ске, де мо крат ског уре ђе ња, угро-
жа ва ње уну тра шње и спо ља шње без бед но сти др жа ве итд. Уз то, 
у прав ном си сте му при сут ни су и број ни ни жи ци вил ни и вој ни 
су до ви.16)

Тур ска је ад ми ни стра тив но по де ље на на 81 про вин ци ју тј. 
Вилајет. Сва ки вилајет се са сто ји од окру га и по до кру га. Про-
вин ци ја ма упра вља ју гу вер не ри ко је име ну је Са вет ми ни ста ра уз 
са гла сност пред сед ни ка. Гу вер не ри оба вља ју сво ју ду жност као 
пред став ни ци цен трал не вла сти и од го вор ни су Ми ни стар ству уну-

16) За детаљнији приказ турског правосудног система видети: Хакан Ђандуран, 
“Правосудни систем у Турској”, ИнформатордруштвасудијаСрбије, Друштво судија 
Србије, Београд, март 2006.  
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тра шњих по сло ва. Та ко ђе, сва ки вилајет, округ и ло кал на упра ва 
има ју ве ћа ко ја се би ра ју на ди рект ним из бо ри ма. Иако су над ле-
жно сти ло кал них вла сти уве ћа не од 1980, си стем др жав не упра ве 
оста је ве о ма цен тра ли зо ван. Цен трал на власт па жљи во над гле да 
рад иза бра них ло кал них са ве та ка ко би оси гу ра ла њи хо ву ефи ка-
сност и за шти ти ла јав ни ин те рес.17) Вла да има сво је кан це ла ри је на 
ни воу вилајета и окру га. Ауто ном не ло кал не упра ве по сто је на ни-
воу оп шти на, ко је би ра ју гра до на чел ни ка  и оп штин ска ве ћа. У се-
ли ма се о ска скуп шти на би ра ве ће ста ре ши на и се о ског по гла ва ра.

У Тур ској је на сна зи ви ше пар тиј ски си стем. Ви ше пар ти зам 
је уве ден још 1946. го ди не али и да нас има до ста кон тра вер зи у 
ве зи са овом те мом. Оне се ти чу огра ни че ња осни ва ња но вих пар-
ти ја и мо гућ но сти за бра не и рас пу шта ња стра на ка од стра не пра-
во суд них ор га на. Иако су устав ним аманд ма ни ма из 1995. и 2001. 
го ди не знат но огра ни че ни усло ви под ко ји ма Устав ни суд мо же да 
рас пу сти не ку пар ти ју, овај ор ган и да ље има ве ли ка овла шће ња по 
овом пи та њу. То је по ка за ла и по ли тич ка кри за из 2008. ка да је, под 
оп ту жбом да угро жа ва прин цип се ку лар но сти вла сти, ума ло рас-
пу ште на вла да ју ћа АКП. Број пар ти ја у Тур ској је не ста лан, и мно-
ге од њих се мо гу ока рак те ри са ти као про ла зна по ја ва. Ипак, из у-
зе так чи ни Ре пу бли кан ска на род на пар ти ја (ЦХП), ко ју је, ка ко смо 
ре кли, осно вао још Ке мал Ата турк. Ова пар ти ја је и да нас дру га по 
ве ли чи ни за сту пље но сти у Меџлису. Пар ла мен тар ни из бо ри 2002. 
пред ста вља ли су пре крет ни цу у пре ра спо де ли сна га на тур ској по-
ли тич кој сце ни, јер су са мо две по ме ну те стран ке (АКП и ЦХП) 
пре шле цен зус од 10% гла со ва и ус пе ле да за др же ме ста у пар ла-
мен ту. Из бо ри 2007. до ве ли су тре ћу пар ти ју у пар ла мент. Реч је о 
Пар ти ји на ци о на ли стич ког ак ци је (МХП), по ли тич кој стран ци ко ја 
је крај ње де сни чар ски опре де ље на. Исти са став пар ла мен та по твр-
ђен је во љом би ра ча и на по след њим, не дав но окон ча ним пар ла-
мен тар ним из бо ри ма. На кон јун ских из бо ра ак ту ел ни од нос сна га 
у Меџлису из гле да ова ко: АКП је осво ји ла убе дљи ву ве ћи ну од 50% 
(тј. 326 по сла нич ка ме ста), ЦХП 25,9%, а МХП 13% гла со ва.По-
ред ове три пар ти је у пар ла мент су ушли и не за ви сни кан ди да ти и 
њи ма при па да 36 по сла нич ких ме ста. Ме ђу тим, реч је о по сла ни-
ци ма ко ји су са мо но ми нал но не за ви сни, и ко ји у ствар но сти нај че-
шће пред ста вља ју ма ње по ли тич ке пар ти је.18) 

17) Министар унутрашњих послова је, у име јавног интереса, овлашћен да суспендује 
локалног администратора под истрагом или кривичним поступком у вези са повредом 
службене дужности.

18) У овом случају, реч је о кандидатима које је подржала про-курдска Странка мира и 
демократије (БДП). Треба напоменути да је 6 посланичких места (од поменутих 36) још 
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 (Ше мат ски при каз по ли тич ког си сте ма Ре пу бли ке Тур ске)
Иако је Тур ска је ди на ислам ска др жа ва ко је је сво јим по ли-

тич ким уре ђе њем до се гла европ ски иде ал ла ич ке ре пу бли ке она 
још увек ни је у пот пу но сти за о кру жи ла про цес де мо кра ти за ци је. 
Не до ста ци су нај ви ше при мет ни у обла сти по што ва ња људ ских 
пра ва. Ре пу бли ка Тур ска је ду ги низ го ди на су о че на са про бле мом 
Курд ске ма њи не, и ово пи та ње и да нас оста вља про стор за број не 
кри ти ке на ра чун од но са тур ске др жа ве пре ма ет нич ким ма њи на-
ма. Ипак, 2002. го ди не, про гра мом ре фор ме и уна пре ђе ња људ ских 
пра ва ко ји је др жа ва пред у зе ла, ста тус курд ске ма њи не се знат но 
по бољ шао. Рад на ре фор ми се на ста вља већ сле де ће го ди не ка да 
Тур ска усва ја план ускла ђи ва ња са стан дар ди ма ко је у обла сти 
људ ских пра ва про пи су је ЕУ.19) Ме ђу тим, број не до ма ће и стра не 
ор га ни за ци је ко је се ба ве за шти том људ ских пра ва из ве шта ва ју 
да про цес спро во ђе ња ре фор ми те че ја ко спо ро. Цен трал на власт 
огра ни ча ва не за ви сно де ло ва ње ме ди ја и че сти су слу ча је ви «уз-
не ми ра ва ња» но ви на ра, пи са ца и дру гих кул тур них и ме диј ских 
лич но сти ко је др жа ва «про ка же» као ауто ре кон тра вер зи.20) Та ко ђе, 

увек спорно, јер су ови “независни” кандидати у притвору под оптужбом за сарадњу 
са организацијом Унија заједница Курдистана (КЦК) за коју се верује да је повезана са 
терористичком Радничком партијом Курдистана (ПКК). 

19)  На том пољу учињено је неколико конкретних корака напред: уведене су строжије казне 
за случајеве мучења и тортуре у казненим заводима, оптуженим лицима је олакшан 
приступ адвокату, допуштено је емитовање медијског програма на курдском и другим 
мањинским језицима, и омогућено је цивилним лицима да дођу на чело Националног 
савета за безбедност...

20)  Најпознатији случај новијег датума свакако је суђење чувеном писцу Орхану Памуку, 
који је 2005. године оптужен да je изјавом о геноциду над Јерменима и Курдима, 
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2007. го ди не др жа ва је уве ла тзв. фил те ре на при ступ од ре ђе ним 
ин тер нет са др жа ји ма. Пра во на сло бо ду ве ро и спо ве сти се по шту-
је, али су при мет на огра ни че ња ка да је у пи та њу фи нан сиј ска, тех-
нич ка и ор га ни за ци о на по др шка не и слам ским вер ским за јед ни ца-
ма и ор га ни за ци ја ма. Што се ти че пра ва же на, она у Тур ској не 
пред ста вља ју акут ни про блем као у ве ћи ни дру гих ислам ских др-
жа ва. Ка ко је по ло жај же на и му шка ра ца из јед на чен Уста вом (члан 
10.), при ту жбе се нај че шће ти чу слу ча је ва зло ста вља ња у по ро ди-
ци, ко је је и да ље вр ло при сут но у ру рал ним обла сти ма Тур ске...

ТУРСКИМИЛИТАРИЗАМ-ГАРАНТ
СЕКУЛАРНОСТИИЛИФАКТОРНЕСТАБИЛНОСТИ?

Иако је ин сти ту ци о нал но устрој ство тур ске ре пу бли ке нео-
спор но за сно ва но на за пад ном де мо крат ском мо де лу, ње му ипак 
тре ба при сту пи ти са не ма лом до зом ре зер ве и скеп ти ци зма. Јер, 
да у је ди ној истин ској ла ич кој ре пу бли ци ислам ског све та не што 
до бра но “шкри пи”, по ста ло је ја сно већ оно га тре нут ка ка да је по-
ли тич ки плу ра ли зам по чео да узи ма ма ха. Ка ко су “ке ма ли сти” 
по че ли да гу бе по ли тич ку су пре ма ти ју, и то упра во за хва љу ју ћи 
оним по ли тич ким тј. де мо крат ским вред но сти ма за чи је су се очу-
ва ње ва тре но за ла га ли, ини ци ја ти ву су пре у зе ли чу ва ри Ата тур ко-
вог на сле ђа, оли че ни у офи цир ском ко ру. И баш као што је не кад 
“Отац Ту ра ка” по вео вој ску на власт ко ју ви ше ни је сма трао ле ги-
тим ном, та ко су са да тур ски офи ци ри пре у зе ли ствар у сво је ру ке, 
по вев ши вој ску про тив оних за ко је су сма тра ли да су на ру ши ли 
све тост се ку ла ри зма ко ју им је Ке мал па ша оста вио у ама нет. Па-
ра док сал но, ова ква од лу ка би ла је пот пу но стра на ду ху ке ма ли зма, 
јер је Ата турк сма трао да вој ска тре ба да пред ста вља на ци о нал ну 
ин сти ту ци ју ко ја се др жи из ван днев не по ли ти ке, и не уче ству је у 
фрак циј ским по де ла ма. Ве ро вао је да је ди но та ква вој ска при ли чи 
мо дер ној тур ској ре пу бли ци. Вој ни врх је на кон ње го ве смр ти де-
кле ра тив но ува жа вао овај став, али је вре ме ном све ви ше по чео да 
га ин тер пре ти ра у оном прав цу у ко ме вој ска би ва де фи ни са на као 
чу вар Уста ва и га рант ке ма ли зма (основ них прин ци па Ата тур ко ве 
ре фор ме). Та ква ин тер пре та ци ја је ну жно до ве ла до пр ве вој не ин-

датом једном швајцарском недељнику, нанео штету угледу турске државе и нанео 
бол породицама погинулих турских војника. Само годину дана касније исти аутор 
постаће добитник Нобелове награде за књижевност и на тај начин ће прославити 
Турску широм света. Ипак, епилог судског случаја, дугог скоро шест година, дошао је 
у виду проглашења кривице турског нобеловца, и казном плаћања симболичне новчане 
одштете.



СПМброј4/2011,годинаXVIII,свеска34. стр.441466.

454

тер вен ци је и ме ша ња у устав ни по ре дак, ко ји је вој ска из вр ши ла 
27. ма ја 1960. Та да је вој ним пу чем кр ва во сру ше на вла да Де мо-
крат ске стран ке (ДП), ко ја је по сле ви ше од две де це ни је вла сти 
Ата тур ко ве Ре пу бли кан ске на род не стран ке, до шла на власт пу тем 
ре гу лар них пар ла мен тар них из бо ра.21) Тур ске вој не је ди ни це су 
та да, под вођ ством на чел ни ка ге не рал шта ба Џе ма ла Гур се ла, за-
у зе ле глав не вла ди не згра де и ко му ни ка циј ске цен тре, а по том су 
ухап си ле та да шњег пред сед ни ка Џе ла ла Ба ја ра, пре ми је ра Анд на-
на Мен дер са, пред сед ни ка пар ла мен та Ре фи ка Кул та на и ве ћи ну 
по сла ни ка ДП у Меџлису.22) Де мо крат ска стран ка је оп ту же на за 
по ку шај исла ми за ци је др жа ве и уни ште ње Ата тур ко вог на сли је ђа. 
Пред сед ни ку Ба ја ру и дру гим чла но ви ма ДП је су ђе но пред вој ним 
су дом ко ји је до нео смрт ну пре су ду за оп ту же не. Вој ни ко ми тет 
ко ји је оба вљао при вре ме ну власт (вла ду је за ме нио Ко ми тет на-
ци о нал ног је дин ства, са чи њен од 38 офи ци ра ко ји су пла ни ра ли и 
из ве ли др жав ни удар) по твр дио је ову пре су ду у слу ча ју Мен дер са, 
али је Ба ја ро ва ка зна пре и на че на у до жи вот ну ро би ју. 

Иако је по сле кра ћег пе ри о да дик та ту ре и до но ше ња но вог 
Уста ва вој на хун та пре пу сти ла во ђе ње др жа ве ци вил ним вла сти ма 
де мо крат ски про цес је био озбиљ но угро жен.23) Ин тер вен ци ја вој-
ске ће по ста ти уста ље на прак са у пе ри о ди ма по ли тич ке не ста бил-

21) ДП долази на власт 1950. године, након тешког пораза ЦХП-а на парламентарним 
изборима. Лидери партије Џелал Бајар и Анднан Мендерс постаће носиоци извршне 
власти. Бајар ће постати председник а Мендерс премијер. Овај владајући “двојац” себи 
у заслугу приписује увођење Турске у НАТО (1951).

22) Овој акцији је претходила оштра криза турског политичког система, која је често 
резултирала грађанским немирима. Парламентарна активност је била у потпуности 
закочена јер власт и опозиција нису могли да изнађу начин да сарађују. Ради објективности, 
потребно је истаћи да је оваквој ситуацији је знатно допринела реваншистичка политика 
премијера Анднана Мендерса, који је предузео читав низ непопуларних мера у циљу 
“маркирања” кемалиста као анти-демократских и ауторитарних снага. Прогањања 
и хапшења појединих чланова ЦХП-а увећале су незадовољство кемалистичког дела 
јавности. Уследила су и ограничења слободе штампе и рестрикције јавног окупљања, 
које је Мендерс правдао зауздавањем хушкачки настројених новинара и спречавањем 
изазивања нереда. Кап која је прелила чашу била је политичка турнеја лидера ЦХП-а 
Исмета Инениа (који је наследио Ататурка на челу странке) дуж централне Анадолије, 
која је изазвала салву протеста против актуелне власти. Мендерсова влада је реаговала 
забраном свих политичких активности и увођењем ванредног стања. У студентским 
нередима у Истамбулу, одржаним упркос забрани окупљања, полиција је пуцала на 
демонстранте, и притом усмртила неколицину. Већ следеће недеље кадети Војне 
академије предузимају протесни марш у знак солидарности са студентима, што је 
представљало увертиру у конфликт војних и цивилних власти. Из свега наведеног јасно 
је да ДП, упркос честим историјским интерпретацијама које га сликају као жртву про-
кемалистичке војне хунте, и сам сноси добар део кривице за повреду уставности и пуч 
који је потом уследио... 

23) Већ у јануару 1961. године формирана је Уставотворна скупштина, која је под снажним 
утицајем Комитета националног јединства, донела нови Устав који је након бројних 
расправа ратификован у мају, а изнет на референдум у јулу исте године. Усвајање овог 
Устава означило је почетак ере тзв. Друге Турске Републике.
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но сти. На Тур ску по ли тич ку сце ну уве ден је опа сан пре се дан ко ји 
је вој сци до де лио уло гу “бе не во лен тог” па тро на де мо кра ти је.

На кон 1960. го ди не вој ска је ин тер ве ни са ла још три пу та, и 
сва ки пут је то чи ни ла упра во у име за шти те де мо крат ског по рет-
ка.24) Вој ни удар из 1971. го ди не (по пу лар но на зван “Удар ме мо ран-
ду мом” јер је вој ска од лу чи ла да уме сто тен ко ва упу ти ак ту ел ној 
вла сти ме мо ран дум са сво јим зах те ви ма), из ве ден је та ко ђе у тре-
нут ку ка да је по ли тич ки про цес пре тио да се пре тво ри у сво је вр сно 
“вр зи но ко ло”. Ре це си ја, со ци јал ни не ми ри и по ли тич ка уби ства,25) 
пот пу но су де ста би ли зо ва ли по ли тич ку сце ну, и ци вил не вла сти 
ви ше ни су мо гле да одр же кон тро лу над де ша ва њи ма у др жа ви. 
Ме мо ран дум вој них гла ве ши на, пред во ђе них ге не ра лом Фа ру ком 
Гур ле ром, зах те вао је од вла да ју ће Пар ти ја прав де да омо гу ћи фор-
ми ра ње сна жне и кре ди бил не вла де. Овај зах тев је про пра ћен прет-
њом да ће вој ска, уко ли ко се оне мо гу ћи до ла зак ефек тив не вла де 
ко ја ће по вра ти ти по ли тич ку ста бил ност у зе мљи, по но во упо тре-
би ти си лу ка ко би пре у зе ла кључ не ин сти ту ци је др жа ве. Прет ња је 
уро ди ла пло дом и пре ми јер Су леј ман Де ми рел је дао остав ку већ 
исто га да на, да би на ме сту ње го ве вла де, по “су ге сти ја ма” вој ног 
вр ха, би ла ин ста ли ра на не пар тиј ска вла да на ци о нал ног је дин ства. 
На кон то га усле ди ла је по сте пе на, ма да не пре те ра но успе шна, ста-
би ли за ци ја по ли тич ког про це са и по ку шај по нов ног вра ћа ња на 
де мо крат ски курс спро во ђе њем пар ла мен тар них из бо ра 1973. Но, 
но ви ци клус по ли тич ког ха о са усле дио је већ 1980. и Тур ска се још 
јед ном на шла у déjàvu си ту а ци ји. На сил ни су ко би ле ви чар ских и 
де сни чар ских ор га ни за ци ја, ко ји су се на ста ви ли то ком 70тих, кра-
јем де це ни је су бук ну ли пу ном же сти ном а рад пар ла мен та је по-
но во «за ко чен» по ли тич ким не сла га њи ма. Ипак, ово га пу та уло га 
вој ног фак то ра ни је се све ла са мо на бе не во лент ну па тер на ли стич-
ку ин тер вен ци ју у ци љу по врат ка ста бил но сти. На про тив, не за до-
во ља раз во јем си ту а ци је на по ли тич кој сце ни на кон 1973. го ди не и 
по врат ком сврг ну тог пре ми је ра Су леј ман Де ми ре ла на власт (већ 
1975.) вој ска је на мер но под сти ца ла не ми ре у зе мљи и под гре ва ла 

24) Постоје различита мишљења о томе да ли је рушење Ербаканове владе 1997. године 
заиста био прави војни пуч. Аутори рада се неће упуштати у ову полемику, већ ће зарад 
лакшег и бољег увида у проблематику војног утицаја у савременој Турској ову епизоду 
скорашње турске историје посматрати као тзв. меки војни удар...  

25) Тих година (1968-1971) турска политичка сцена се поларизовала на две сукобљене 
стране, левичарски настројене раднике и студенте и десно оријентисане исламисте 
и милитантне националисте. Политички “дијалог” супротстављених страна је често 
подразумевао бомбашке нападе, отмице, батинања и друге облике насиља. Испрва 
је левица држала чврст примат у овој врсти политичког разрачунавања, али је 
убрзо сустижу, а потом и престижу, десне снаге (нарочито ултра-националистичка 
организација “Сиви вукови”).
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тен зи је. Де ми рел, ко ји је за хва љу ју ћи пре вре ме ним из бо ри ма фор-
ми рао ко ал ци о ну вла ду тзв. Пр ви на ци о нал ни фронт, ус пео је да из 
му ње ви тих по ли тич ких пре ви ра ња, ко ја су по том усле ди ла, иза ђе 
као по бед ник.26) Ме ђу тим ни Де ми ре ло ва ма њин ска вла да ни је ус-
пе ла да ре ши кри зу у зе мљи, што је вој ска ис ко ри сти ла као ар гу-
мент да још јед ном пре у зме ствар у сво је ру ке. На рав но ра ди ло се 
о пу ком по во ду, јер је пуч пла ни ран већ не ко ли ко го ди на уна зад, 
а ње го во је из во ђе ње ви ше пу та од ла га но. Вој ни удар је пред во-
дио на чел ник ге не рал шта ба Ке нан Еврен, и под ње го вим вођ ством 
ору жа не сна ге су пре у зе ле кон тро лу над др жа вом 12. сеп тем бра 
1980. го ди не. Нај ве ћи део тур ске јав но сти по здра вио је уво ђе ње 
вој не упра ве, ви дев ши у њој из лаз из анар хи је. На ред не три го ди не 
вој ска ће вр ши ти власт пре ко На ци о нал ног са ве та за без бед ност. 
По ли тич ке пар ти је су при вре ме но уки ну те, а Де ми ре лу и број ним 
дру гим по ли тич ким ли де ри ма из ре че на је за бра на ба вље ња по ли-
ти ком у тра ја њу од 10 го ди на.27) Но ви, и да нас ва же ћи Устав, је 
до нет 1982. го ди не, на кон че га је из но ва за по че та ре ста у ра ци ја де-
мо кра ти је. 

У но ви је вре ме тур ска вој ска је јав но де мон стри ра ла свој по-
ли тич ки ути цај 1997. го ди не ка да је ини ци ра ла оп се жну кам па њу 
ко јом је сру ше на Ер ба ка но ва про-ислам ска ко а ли ци о на вла да. На-
и ме, 28. фе бру а ра '97. го ди не, то ком са стан ка На ци о нал ног са ве та 
за без бед ност, вла ди је упу ћен низ при мед би и ста во ва, ко је су се 
ти ца ле ста ња се ку ла ри зма и про бле ма ја ча ња по ли тич ког исла ма у 
зе мљи. Пре ми јер Ер ба кан је био при мо ран да се сло жи са ста во-
ви ма вој ске, и да пот пи ше од лу ке до не те на овом са стан ку. Бит но 
је ис та ћи да је вој ска, ово га пу та, уме сто ору жа не си ле као сред-
ство ру ше ња исла ми ста упо тре би ла ме ди је, не вла ди не ор га ни за-
ци је, ис так ну те ин те лек ту ал це и ака де ми ке... По сто је раз ли чи та 
ми шље ња о при ро ди овог др жав ног уда ра, и пи та ња да ли је то 
уоп ште и био пуч, узев ши у об зир да су из о ста ле упо тре ба си ле и 
прет ња упо тре бом си ле. Сто га се че сто ова вој на «ин тер вен ци ја» 
де фи ни ше као ме ки пуч или пост-мо дер ни др жав ни удар.  

На кон «ме ког пу ча» тур ска вој ска је на ста ви ла да се ме ша 
у уну тра шњу по ли ти ку др жа ве. То ком април ских и мај ских де-

26) У веома кратком  временском периоду Турску су задесили бројни политички преокрети: 
распадање коалиције Првог националног фронта, формирање нове коалиционе владе 
тзв. Други национални фронт, затим смена власти и краткотрајни повратак бившег 
премијера Ецевита, и на послетку формирање прве мањинске владе у турској историји... 

27) Након истека ове забране Сулејман Демирел ће се поново издићи из “пепела” и 1991. 
године још једанпут ће се наћи на функцији премијера. Убрзо потом, после изненадне 
смрти председника Тургута Озала,1993. године, Меџлис га бира за 9. Председника 
републике.  
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мон стра ци ја 2007, ка да је хи ља де љу ди на ули ци де мон стри ра ло 
про тив пред сед нич ких аспи ра ци ја Аб ду ла ха Гу ла, тур ска вој ска је 
по но во упо зо ри ла вла да ју ћи АКП да Де мо клов мач вој ног уда ра и 
да ље сто ји над њи хо вом гла вом.28) Ипак, рас пи си ва њем пре вре ме-
них из бо ра,29) по нов ном по бе дом АКП-а и до ла ском Гу ла на ме сто 
пред сед ни ка, од нос сна га се дра стич но про ме нио. Ско ра шња хап-
ше ња ве ли ког бро ја ак тив них и пен зи о ни са них офи ци ра, на вод них 
чла но ва тзв. Ергенеконгру пе, под оп ту жбом да су ко ва ли за ве ру 
да пу тем на си ља и те ро ри стич ких ак ци ја де ста би ли зу ју по ли тич-
ку си ту а ци ју у зе мљи и сру ше вла да ју ћу пар ти ју, до ве ла су тур ску 
вој ску у де фан зив ни по ло жај. Ова кон тра о фан зи ва ци вил не вла сти 
и да ље тра је, и њен успех ће у мно го че му од ре ди ти бу дућ ност Тур-
ске др жа ве...

При ча о ути ца ју вој ног фак то ра на функ ци о ни са ње тур ске 
де мо кра ти је не мо же се за кљу чи ти без освр та на је дан од нај моћ-
ни јих ор га на тур ске др жа ве - На ци о нал ни са вет за без бед ност. 
На ци о нал ни са вет за без бед ност је фор ми ран на кон вој ног уда ра 
1960. го ди не и од та да, за хва љу ју ћи устав ном уте ме ље њу, чи ни 
кон стан ту ин сти ту ци о нал ног по рет ка тур ске ре пу бли ке. Ка ко смо 
већ ис та кли, у са став овог те ла ула зе: на чел ник Ге не рал шта ба, че-
ти ри ко ман дан та вој ске (ва зду хо плов ство, пе ша ди ја, мор на ри ца и 
жан дар ме ри ја), пре ми јер, ми ни стри од бра не, уну тра шњих и спољ-
них по сло ва. Пред сед ник др жа ве је пред сед ник са ве та.  Ово те ло је 
до ско ра ужи ва ло го то во нео гра ни че ну власт над свим де ша ва њи ма 
у Ре пу бли ци,30) и пред ста вља ло је др жа ву у др жа ви тј. упо ред ну 
власт ко ја је функ ци о ни са ла као “... дво гла ви по ли тич ки си стем: 
ци вил ни Са вет ми ни ста ра по сто ји упо ред но са На ци о нал ним са ве-
том за без бед ност на из вр шном ни воу, и вој ни си стем прав де не за-
ви сно упо ред но са ци вил ним пра во су ђем”.31) Ла ич ки ре че но, овај 
са вет пред ста вљао је глав ни ин стру мент за упли та ње ар ми је у сва 

28) Пардоксално, иако је ова претња изречена у циљу очувања секуларне државе, јер је у 
турској војсци, а и у незанемарљивом делу јавности, превладала бојазан да ће Гулов 
успон на место председника отворити врата убрзаном процесу исламизације друштва, у 
Гулову одбрану устала је Европска комисија. Она је захтевала од војске да се не меша у 
политику, и да поштује Устав и демократске институције. На тај начин је Европска унија 
јасно ставила до знања како гледа на концепт турске војске као paterdēmokratía...

29) Након што је Уставни суд донео контраверзну одлуку да поништи први круг 
председничких избора због недостатка кворума у парламенту (изазваног бојкотом 
опозиције), актуелни турски премијер Ердоган је расписао је превремене парламентарне 
изборе. Након избора, у Меџлису су усвојени уставни амандмани о избору Председника 
републике на непосредним изборима.

30) У његове ингеренције потпадала је контрола над унутрашњом и спољном политиком, 
одбраном, привредом, културом...

31) Cizre Sakallioglu,”The Anatomy of the Turkish Military`s Autonomy”, ComparativePolitics, 
City University of New York, USA, vol. 29, no. 2/1997, str.  157.
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пи та ња и де ша ва ња у др жа ви. Пре ко ње га вој ска је де це ни ја ма нај-
сна жни је из ра жа ва ла свој ути цај на по ли тич ки и при вред ни раз-
вој Тур ске. Ме ђу тим “гла ва” тур ског ми ли та ри стич ког Ле ви ја та на 
вре ме ном се ис пре чи ла као опа сна коч ни ца за раз вој де мо кра ти је, 
и по ста ла је де жур ни кри вац и ка мен спо ти ца ња тур ском при бли-
жа ва њу Европ ској Уни ји. По ли тич ка уло га и ом ни по тен ти ути цај 
ово га са ве та ре дов но су на во ђе ни као јед на од глав них пре пре ка 
ула ску Тур ске у ЕУ. У но ви је вре ме, упра во из тог раз ло га, пред у-
зет је низ ре фор ми у прав цу сла бље ња вој ног ути ца ја у сфе ри уну-
тра шње по ли ти ке. Про цес при дру жи ва ња ЕУ пру жио је ци вил ним 
вла сти ма сна жан ар гу мент за об у зда ва ње вој ске, и ње но ста вља ње 
под ци вил ну кон тро лу. Кон крет ни ко ра ци учи ње ни су 2003. го ди-
не и ти ца ли су се упра во ре фор ме На ци о нал ног са ве та за без бед-
ност. Та да је Меџлисусво јио тзв. “сед ми па кет ре фор ми” ко ји је 
кроз ре фор му Са ве та, знат но осла био вој ни ка па ци тет ме ша ња у 
по сло ве ци вил не вла сти.32) Ипак, Европ ска ко ми си ја ни је би ла у 
пот пу но сти за до вољ на овим ре зул та ти ма. Иако ни је по ри ца ла да 
је ре форм ски па кет до вео до ве ли ког по ма ка на пред, она је ис ти-
ца ла да је тур ска вој ска, упр кос по ме ну тим ме ра ма, за др жа ла зна-
тан ути цај на по ли тич ка зби ва ња у зе мљи, и да је по треб но да ље 
спро во ђе ње ре фор ми.33) На кон не у спе лог по ку ша ја но вог “ме ког 
пу ча” 2007, ко ји је тре бао да за у ста ви “исла ми стич ки” пре о бра жај 
и вра ти Тур ску на “про ве ре ни” ке ма ли стич ки курс, моћ овог те ла 
је убр за но по че ла да сла би. Тај про цес пра тио је по че так ма сов-
них хап ше ња вој них ли ца, по ли ти ча ра, ака де ми ка, но ви на ра и би-
зни сме на оп ту же них за при пад ност суб вер зив ној Ергенекон гру пи. 
Убр зо по том углед вој ске је до дат но по љу јан хап ше њем ве ли ког 
бро ја офи ци ра и не ко ли ко ге не ра ла под оп ту жбом за при пре ма ње 
пу ча 2003. го ди не под тај ним на зи вом опе ра ци ја “Маљ”. По след-
њи у ни зу уда ра ца вла да ју ћа АКП за да ла је ми ли та ри сти ма пу тем 
устав них аманд ма на, из гла са них на ре фе рен ду му 2010, ко ји ма је 
из ме ђу оста лог отво ре на мо гућ ност да ак те ри вој ног пу ча из 1980. 
бу ду кри вич но го ње ни и то пред ци вил ним су до ви ма...34) 

32)  Овим пакетом мера хармонизације са ЕУ, Националном савету за безбедност одузета 
је извршна власт и улога “надзирућег” ауторитета, и укинута му је могућност 
неограниченог приступа цивилним институцијама. На тај начин је Савет defacto сведен 
на саветодавно тело, у коме цивилно чланство има већину.

33)  Да у питању није била празна прича којом се одлаже пријем Турске у ЕУ (како су то 
тврдили турски еуроскептици) показале су поменуте политичке турболенције из 2007. 
године. Протести против Гулове председничке кандидатуре потврдили су да је неке 
“навике” заиста тешко искоренити. Војска је и овога пута покушала да, путем изношења 
својих ставова у јавност, утиче на политичка збивања. 

34) Убрзо по усвајању ових уставних амандмана више од хиљаду грађана и припадника 
разних удружења поднело је петицију турском тужилаштву којом се захтева покретање 
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЈАИЛИ(РЕ)ИСЛАМИЗАЦИЈА

ПОЛИТИЧКОГСИСТЕМА?

Пр ви ја сни ин ди ка тор про ме не по ли тич ке кли ме, и по нов ног 
окре та ња Тур ске ислам ској тра ди ци ји и ко ре ни ма, би ла је по бе да 
Ер ба ка но ве Пар ти ја бла го ста ња (РЕ ФАХ) на пар ла мен тар ним из-
бо ри ма 1997. Мно ги ана ли ти ча ри су та да оце ни ли да је РЕ ФАХ из-
бор ну по бе ду од нео ви ше за хва љу ју ћи ре вол ту и не рас по ло же њу 
би рач ког те ла, не за до вољ ног ак ту ел ном по ли тич ком си ту а ци јом, 
не го истин ском по пу лар но шћу сво је исла ми стич ке плат фор ме. Но, 
се ку ла ри стич ке сна ге и ми ли тан ти ке ма ли сти, ни су ола ко схва ти-
ле ову по бе ду. Њи ма је би ло ја сно да је, упр кос свим Ата тур ко вим 
мо дер ни за циј ским на по ри ма, че сто оја ча ним стрикт ним за бра на-
ма, ислам ски иден ти тет Ту ра ка и да ље жив. Они су зна ли да не 
по сто ји са мо јед на, Ке ма ло ва Тур ска, већ да упо ре до са њом жи ви 
и она дру га ко ја ни ка да ни је рас кр сти ла са ислам ском ба шти ном 
и на сле ђем Ото ма на: “Сва ка од ове две оп ци је у Тур ској има сво је 
но ви не, не дељ ни ке, из да вач ке ку ће, те ле ви зиј ске ста ни це, му зич ке 
гру пе, по ли тич ке пар ти је, сво је ре сто ра не, при ват не шко ле, бан ке 
и свој ка пи тал”35). По бе да РЕ ФАХ-а по сла ла је ке ма ли сти ма ја сан 
сиг нал да “дру га” Тур ска по но во по ста је све сна се бе, и да кри тич-
ки по чи ње да про пи ту је оно што је до ско ра би ло не у пит но - дог му 
ке ма ли зма. О то ме го во ри Во ји слав Ла лић у сво јој књи зи Турска
безАтатурка: “У Тур ској за пра во по сто је две Тур ске: она исла-
ми стич ка и она про за пад на. Ме ђу ин те лек ту ал ци ма се са да отво-
ре но по ста вља пи та ње: за што се то ли ко ин си сти ра ло (и још увек 
ин си сти ра) на ‘евро пе и за ци ји’ Ма ле Ази је? За што се та мо дер на 
Тур ска, ко ју ње ни жи те љи ве ћи ном и по др жа ва ју, не гра ди ко рак 
по ко рак, у скла ду са ње ним спе ци фич но сти ма?”36) Сто га ни је чуд-
но, што је по бе да Ер ба ка но вог РЕ ФАХ-а ује ди ни ла ши ро ку ле пе зу, 
ме ђу соб но че сто за ва ђе них, се ку ла ри стич ких сна га у сво је вр сан 
џихад про тив исла ми зма. На кон што је Ер ба ка ну до де љен ман дат 
за фор ми ра ње ко а ли ци о не вла де, Пред сед ник ре пу бли ке Су леј ман 
Де ми рел из ја вио је ка ко ни ко не сме да ко ри сти вер ска осе ћа ња 
гра ђа на у по ли тич ке свр хе, и да ће, уко ли ко се то спре чи, би ти за-

истраге о злочинима почињеним за време војног удара 1980. Након тога покренута је 
званична истрага против Кенана Еврена и других генерала и учесника овог пуча.

35) Милош Б. Марковић, “Спољна политика Турске на почетку 21. века”, Међународна
политика, бр. 1136, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2009, стр. 
18.

36) Војислав Лалић, Турска без Ататурка - Потреси на Босфору, “Филип Вишњић”, 
Београд,1997, стр. 68.
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шти ће ни ла ич ка ре пу бли ка и је дин ство зе мље.37) У име овог све тог 
ци ља Де ми рел је на пра вио “пакт” са сво јим до ју че ра шњим ар хи-
не при ја те љи ма, истим оним ми ли тант ним ке ма ли сти ма, ко ји су га 
вој ним уда ри ма два пу та ру ши ли са вла сти, и по том га прог на ли 
из по ли тич ких во да на чи та ву де це ни ју. Под сти чу ћи На ци о нал ни 
са вет за без бед ност да да сво је ви ђе ње ста ња у ре пу бли ци, са ак-
цен том на ак ту ел ним про бле ми ма, Де ми рел је за пра во вој сци дао 
зе ле но све тло да на пра ви “ре при зу” по ли тич ке ег зе ку ци је ка квом 
је и сам био сврг нут са вла сти ‘71. Оста ло је исто ри ја. Ер ба ка но ва 
вла да је па ла, а Устав ни суд је за бра нио РЕ ФАХ, пре су ђу ју ћи да је 
ова пар ти ја сво јим ан ти-се ку лар ним де ло ва њем пре кр ши ла Устав. 
Са мо ме Ер ба ка ну и ње го вим нај бли жим са рад ни ци ма из ре че на је 
пе то го ди шња за бра на ба вље ња по ли ти ком...   

Ипак, по бе да ко ју су од не ли здру же ни се ку ла ри сти би ла је 
крат ког да ха. Уско ро ће но ва исла ми стич ка пар ти ја за по че ти свој 
успон на по ли тич кој сце ни. Реч је на рав но о Ер до га но вој Пар ти ји 
прав де и раз во ја, фор ми ра ној 2001. го ди не. “Сту па њем на по ли-
тич ку сце ну ове по лет не, а прет ход ним по зи тив ним и не га тив ним 
ис ку стви ма обо га ће не пар ти је сред њо веч них исла ми ста и нео о-
сма ни ста ‘мо дер ног ко ва’ отва ра се ква ли тет но но во раз до бље у 
(ре)исла ми зо ва њу тур ског дру штва и др жа ве...”38) За са мо го ди ну 
да на ова исла ми стич ка пар ти ја је на и шла на по зи ти ван при јем код 
ве ћин ског де ла би рач ког те ла, и на тај на чин је ус пе ла да на из-
бо ри ма 2002. го ди не са мо стал но фор ми ра вла ду. Иако се АКП у 
свом про гра му де кла ри ше као уме ре на кон зер ва тив на стран ка, ко-
ја се за ла же за ли бе рал ну тр жи шну при вре ду и члан ство у ЕУ, она 
је од стра не се ку ла ри стич ког бло ка до жи вље на као стран ка ко ја 
отво ре но те жи исла ми за ци ји тур ске др жа ве. Те шко је ре ћи ко је 
за и ста у пра ву. Тен ден ци ја да се ислам ска тра ди ци ја ре а фир ми-
ше и за шти ти од се ку ла ри стич ког про го на, де фи ни тив но је сте јед-
на од глав них по тки Ер до га но ве уну тра шње по ли ти ке. Ипак, чи не 
се пре те ра ним ке ма ли стич ки по ку ша ји да по те зе исла ми ста (нпр. 
бор ба за пра во на но ше ње хиџаба) из јед на че са по ку ша јем уво ђе ња 
ше ри ја та и ус по ста вља ња те о крат ске др жа ве. Ево шта пу бли ци ста 
Њу јорк Тај мса, Ноа Фелд ман, ка же о тур ским исла ми сти ма: “Та мо 
су исла ми сти пу но ли бе рал ни ји не го игде у му сли ман ском све ту; 
они чак и не за го ва ра ју усва ја ње ше ри ја та (што је по зи ци ја због 
ко је би чвр сто се ку лар на вој ска обо ри ла њи хо ву вла ду). Њи хов 
основ ни фо кус је вла да ви на за ко на и екс пан зи ја основ них пра ва а 
про тив тур ске тра ди ци је цен тра ли зи ра ног др жав ног се ку ла ри зма. 

37) Исто.

38) Дарко Танасковић, Неоосманизам, Службени гласник, Београд, 2010. стр. 33.
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Тур ски су до ви су под све ве ћим при ти ском да пра те ову ви зи ју.”39) 
Ме ђу тим, мно ги не де ле ово ми шље ње, ка ко у са мој Тур ској, та ко и 
ван ње. У сво ме ра ду по све ће ном вла да ви ни АКП-а, Фат ма Сун дал 
ис ти че ка ко су са мо пр ве го ди не АКП вла да ви не би ле обе ле же не 
ја сним дис тан ци ра њем од екс трем них исла ми стич ких ста во ва, а да 
је по том усле ди ло за о штра ва ње ре то ри ке и све че шће при зи ва ње 
ше ри ја та “Ислам по ку ша ва да се вра ти и да го во ри сво јим је зи ком, 
а АКП да нас се бе до во ди у ве зу са исла мом мно го ви ше не го у про-
шло сти. Мој ути сак је да је у пр вом пе ри о ду сво је мо ћи АКП про-
ла зио кроз про цес уче ња да ‘пре ве де свој је зик у се ку ла ран је зик’. 
На жа лост, они су се вр ло бр зо вра ти ли сво јим ко ре ни ма...”40) Она 
скре ће па жњу и на чи ње ни цу да је од до ла ска АКП-а на власт на си-
ље пре ма ла и ци сти ма и не му сли ман ском ста нов ни штву у по ра сту.

Тур ска је по пи та њу по тен ци јал не исла ми стич ке тран сфор-
ма ци је, и на кон ско ро чи та ве де це ни је вла сти исла ми ста, и да ље 
ениг ма. Про цес исла ми за ци је је уве ли ко от по чео, али је још увек 
ра но ре ћи у ком прав цу он иде, и у ко јој ме ри ће се од ра зи ти на 
устрој ство по ли тич ког си сте ма. Ипак, узев ши у об зир да је упр-
кос свим уну тра шњим не ста бил но сти ма Тур ска, и као др жа ва, и 
као дру штво, знат но про фи ти ра ла од Ата тур ко вог европ ског кур са, 
те шко је за ми сли ти да ће све пред но сти мо дер ни за ци је би ти од ба-
че не у име ше ри јет ске ис прав но сти, ко ја је и ина че, ако се у об зир 
узму све ислам ске прав не шко ле, ве о ма рас те гљив по јам. Од ре ђе на 
за стра њи ва ња се мо гу оче ки ва ти али фун да мен та ли стич ко ре фор-
ми са ње це лог си сте ма (ка кав је слу чај био са Ира ном) ма ко ли ко 
то би ло халал не чи ни се ни ма ло ре ал ним. Тур ска већ де це ни ја ма 
те жи упра во су прот ном иде а лу - ли бе рал ној де мо кра ти ји за пад-
ног ти па, и за то АКП про цес исла ми за ци је по ку ша ва да ускла ди са 
про це сом де мо кра ти за ци је. И то Ер до га но вој пар ти ји за са да ве о ма 
до бро по ла зи за ру ком. И ви ше од то га! Де мо кра ти за ци ја и исла ми-
за ци ја, два на из глед ис кљу чи ва иде а ла, по ка за ла су се као до бит на 
ком би на ци ја за су зби ја ње ми ли тант ног ке ма ли зма. Ке ма ли стич ки 
ар миј ски кру го ви, ко ји су се бе тра ди ци о нал но до жи вља ва ли као 
га рант се ку лар но сти, ду го су би ли глав на пре пре ка истин ској де-
мо кра ти за ци ји тур ског дру штва. Па ра док сал но, упра во су тур ски 
исла ми сти по че ли да “дре ше” овај Гор ди јев чвор, сво де ћи тур ски 
ми ли та ри зам у ра зум не окви ре, и до во де ћи Тур ску у пре двор је ЕУ. 
Но, и да ље по сто ји бо ја зан да ће се де мо крат ска опре де ље ност 
исла ми ста у јед ном тре нут ку де ма ски ра ти као сво је вр сни тро јан-

39) Ноах Фелдман, “Зашто муслимани желе шеријат?”,  /27/06/2011/http://www.scribd.com/
doc/55794490/Zato-Serijat-Noah-Feldman

40) Fatma Sundal, “What has happend in AKP years in Turkey: The condititon of islamism, 
Turkish Islam synthesis, and islamist violence”, Политикологија религије, Центар за 
проучавање религије и верску толеранцију, Београд, год. II, бр. 1/2008, стр. 27.
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ски коњ ко га исла ми стич ке сна ге ко ри сте за под ри ва ње још увек 
чвр стих бе де ма ке ма ли стич ке кон струк ци је. 

Ипак, “ше ри јет ска” прет ња мо жда и ни је глав на опа сност ко-
ја се над ви ла над тур ском ре пу бли ком. АКП је устав ним аманд ма-
ни ма, и са да већ тре ћом уза стоп ном по бе дом на из бо ри ма, ста вио 
под сво ју кон тро лу све три гра не вла сти - за ко но дав ну, из вр шну и 
суд ску. Већ го то во де це ни ју АКП др жи убе дљи ву ве ћи ну у пар ла-
мен ту и  са мо стал но фор ми ра вла ду, а с об зи ром на ре зул та те не-
дав них из бо ра из ве сно је да ће та ко би ти и у овом ман да ту.41) Устав-
ни аманд ма ни, за ко је је на ре фе рен ду му 2010. гла са ло око 60% 
Ту ра ка, да ли су зе ле но све тло за ре фор му суд ског си сте ма ко ја је, 
по ми шље њу опо зи ци је, уки ну ла ауто но ми ју суд ства и у пот пу но-
сти га пот чи ни ла во љи АКП-а. Овим устав ним из ме на ма Устав ни 
суд и Ви со ки са вет су ди ја и ту жи ла ца ста вље ни су под ве ћу кон тро-
лу вла де. Тре ба под се ти ти да је Устав ни суд, као глав ни ин сти ту ци-
о нал ни чу вар се ку ла ри зма, че сто био на су прот ним ста но ви шти-
ма у од но су на вла да ју ћу АКП.42) Иако је пред ста вљан као чу вар 
се ку лар ног уста ва и бра ник про тив исла ми за тор ских тен ден ци ја 
вла да ју ће пар ти је, Устав ни суд је у ствар но сти ви ше функ ци о ни сао 
као сна жно упо ри ште кон зер ва тив них ке ма ли ста.Са да за хва љу ју-
ћи аманд ма ну ко ји пред ви ђа да се ода бир чла но ва Устав ног су да 
у пот пу но сти пре пу сти пред сед ни ку ипар ла мен ту (тј. Аб ду ла ху 
Гу лу и АКП пар ла мен тар ној ве ћи ни) овај суд ви ше не пред ста вља 
тра ди ци о нал ни ба сти он се ку ла ри зма. Исту суд би ну до жи вео је и  
Ви со ки са вет су ди ја и ту жи ла ца, за ду жен за име но ва ње су ди ја и 
ви со ких зва нич ни ка пра во су ђа. Ти ме је вла да ју ћа стран ка оства ри-
ла све о бу хват ну кон тро лу над свим кључ ним ин сти ту ци ја ма тур-
ског дру штва, што је до ве ло до то га да кри ти ке на ра чун Ер до га но-
ве уну тра шње по ли ти ке са да ма ње игра ју на кар ту исла ми зма, и да 
су све че шће адре си ра не у прав цу “сул та ни стич ких” ам би ци ја ак-
ту ел ног пре ми је ра. У свом тек сту по све ће ном спољ но по ли тич ким 
ам би ци ја ма Тур ске, ова кво ми шље ње из но си и Зо ран Ми ло ше вић: 
“Нео п ход но је под се ти ти да је у Осман ској им пе ри ји сул тан имао 
све тов ну власт че му, те жи и Ер до ган. На и ме он пу тем по ку ша ја да 

41) Како је АКП и овога пута освојио убедљиву већину (326 од укупно 550 посланичких 
места), он се поново налази у позицији да самостално формира владу. Формирање нове 
владе очекује се почетком јула.

42) Тако је на пример 2008. поништио уставни амандман којим је студенткињама дозвољено 
да на турским универзитетима носе хиджаб. Ову уставну измену је АКП прогураo кроз 
парламент, али ју је накнадно поништио Уставни суд. Убрзо након тога, уследила је и 
политичка криза током које овај суд умало није забранио владајућу партију, а њеним 
лидерима изрекао петогодишњу забрану бављења политиком. Такође, у јануару 2010. 
Уставни суд је укинуо АКП-ов закон који предвиђа могућност суђења војним лицима 
пред цивилним судовима. 
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фор ми ра пред сед нич ку власт у др жа ви (у то ку су устав не про ме-
не) же ли да при гра би моћ ка кву су има ли сул та ни.”43) Ми ло ше вић 
под се ћа ка ко по тра ди ци о нал ном ре цеп ту сул та ни зам и исла ми зам 
иду ра ме уз ра ме, те из но си и те зу да је сле де ћи Ер до га нов про-
је кат вас кр се ње ин сти ту ци је ха ли фа та. Но, уко ли ко ова ква на ме-
ра за и ста по сто ји, из ве сно је да још увек ни је пра ви тре ну так за 
ње ну ре а ли за ци ју. На про тив, упли та њем у ак ту ел не ре фор ме оних 
вер ских ин сти ту ци ја чи јим је уки да њем Ата турк за по чео из град-
њу мо дер не Тур ске, АКП би са мо до дат но ис про во ци рао оштру 
ре ак ци ју се ку ла ри ста, што би оте жа ло Ер до га но ву по зи ци ју уочи 
ве ли ке пред сто је ће бит ке - бит ке за до но ше ње но вог Уста ва и тран-
сфор ма ци ју пар ла мен тар ног си сте ма у пред сед нич ки.44)  

У све тлу Ер до га но вих “сул та ни стич ких” ам би ци ја мо жда 
тре ба по сма тра ти и по ме ну ту афе ру Ергенекон, ко ја је ак ту ел ној 
вла сти по слу жи ла као мо ћан али би за оштар об ра чун са опо зи ци-
јом. Оно што је ис пр ва из гле да ло као сла ма ње кич ме ми ли тант ног 
ке ма ли зма и ул тра на ци о на ли зма, ка ко вре ме од ми че све ви ше по-
чи ње да ли чи на кла си чан “лов на ве шти це”, пу тем ко га се АКП 
об ра чу на ва са сва ким ко ми сли дру га чи је. 

*
**

У пр вом де лу ра да скре ну ли смо па жњу на на чин на ко ји мо-
дер на Тур ска, са не ма лом до зом по но са, ис ти че, ка ко се ку лар ни, 
та ко и ре пу бли кан ски ка рак тер сво га др жав ног уре ђе ња. Ме ђу тим, 
пу чи стич ка «прак са» ко јој су скло не тур ске вој не струк ту ре по ка-
за ла је да де мо крат ски про цес у тур ској ре пу бли ци очи то у се би 
са др жи и не што што би се ме ди цин ски мо гло ока рак те ри са ти као 
«уро ђе ни де фект». Реч је, пре све га, о на сил ном су зби ја њу и спу та-
ва њу исла ми стич ких тен ден ци ја у др жа во твор ној сфе ри, узи да ном 
у сам те мељ тур ске ре пу бли ке. Та ко ђе, ра ди се и о дог ма ти зо ва њу 
Ата тур ко вог на сле ђа, ко је ке ма ли сти твр до кор но на сто је да одр же 
«нео кр ње ним» без об зи ра на чи ње ни цу да су се дру штве не по тре-
бе, а са мим ти ме и по ли тич ке те жње, ве ћег де ла тур ског на ро да 
знат но про ме ни ле од до ба слав ног «Га зи ја». Дог мат ско «це мен-
ти ра ње» Ата тур ко ве по ли тич ке тра се, ко ме су скло ни ке ма ли сти 
(на ро чи то они из вој них струк ту ра), све ви ше тр пи и уз ми че у су-
да ру са ак ту ел ним про це сом исла ми за ци је ко ју спро во ди вла да ју ћа 

43) Зоран Милошевић, “Спољно политичке амбиције Турске”, Национални интерес, 
Институт за политичке студије, Београд, год. VI, vol.8, 2/2010, стр. 154.

44) Ердоган се већ дуже време залаже за превођење садашњег парламентарног система у 
председнички, што аргументује тежњом за већом ефикасношћу државне управе. Ово 
питање биће покренуто у склопу предстојеће кампање за доношење новог турског 
Устава, коју владајућа АКП намерава да започне одмах по конституисању нове владе.
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АКП. Иако исла ми сти ин си сти ра ју на мо дер ни за тор ском аспек ту 
сво га про гра ма, на тај на чин на сто је ћи да уве ре сво је по ли тич ке 
опо нен те да кључ не те ко ви не ре во лу ци је - Секуларизам, Демо
кратијаиМодернизација не ће би ти до ве де не у пи та ње, тен зи је и 
не ста бил ност су и да ље кон стан та у по ли тич ком жи во ту Тур ске. 
Ра за пе та на рас кр шћу ке ма ли стич ког дог ма ти зма, по ср ћу ћег ми-
ли та ри зма, исла ми стич ког «мо дер ни зма» и АКП «ап со лу ти зма», 
Ре пу бли ка Тур ска и да нас функ ци о ни ше по прин ци пу рас тр за но-
сти из ме ђу че ки ћа и на ков ња. На ко ју стра ну ће би ти «ис ко ва на» 
по ка за ће вре ме...     

ZivojinDjuric,VladimirAjzenhamer

POLITICALSYSTEMOFTURKEYAT
THECROSSROADSBETWEEN

THEKEMALIZMANDISLAMISM

Summary
This pa per de ter mi nes, thro ugh the analysis of po li ti cal in sti tu-

ti ons, as well as analysis of the key mo ments of the mo dern Tur kish 
hi story, the main cha rac te ri stics of the po li ti cal system of Tur key. Al so, 
the aut hors analyze the ro le of the mi li tary in the esta blis hment and 
ma in te nan ce of the se cu lar so ci ety, and try to il lu mi na te the es sen ce 
of the cur rent Isla mist shift in Tur kish po li tics. The pa per first gi ves a 
hi sto ri cal over vi ew of Ata turk’s re forms and the emer gen ce of the Tur-
kish re pu blic, fol lo wed by re vi ew of ba sic cha rac te ri stic of its po li ti cal 
in sti tu ti ons. Then the aut hors analyze the past and pre sent ro le of the 
mi li tary in Tur kish po li ti cal li fe, as well as re form shift af ter the vic tory 
of Isla mists on par li a men tary elec ti ons in 2002. The fi nal part of the pa-
per ra i ses the qu e sti on of whet her the cur rent po li ci es of the ru ling AK 
party le ads to а gre a ter de moc ra ti za tion of so ci ety, its Isla mi za tion, or 
do mi na tion of one party over the en ti re po li ti cal system?
Key words: Tur key, Ke mal Ata turk, ke ma lism, se cu la rism, po li ti cal system, 

mi li ta rism, mi li tary co up, Isla mism, de moc ra ti za tion
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Resume
Although modern Turkey with pride points out the secular and 

democratic character оf its republican state system, history of the Turk-
ish military coup show us something that could be medically defined as 
“defect” of Turkish democracy. It is the violent suppression and inhibi-
tion of Islamist tendencies in the sphere of state-building, which is in-
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stalled in the very foundation of the Turkish republic. Another problem 
is dogmatisation of the legacy of Kemal Ataturk, that Kemalists want 
to maintain despite the fact that the social needs and political aspira-
tions of most of the Turks have changed considerably since the time of 
the famous “Father of the nation”. However, in a clash with the current 
process of Islamization, implements by the ruling AK Party, Kemal-
ists are forced to retreat. Although Islamists insist on the modernization 
of Turkish society, and thus try to convince their political opponents 
that the key achievements of the revolution (Secularism, Democracy 
and Modernization) will not be questioned, tensions and instability re-
main constant in the political life of Turkey. On the other hand, biggest
threatfor the democratic process maynotbe Islamization at all. The 
recent constitutional amendments, and a third consecutive victory of 
AK Party in parliamentary elections, put all three branches of govern-
ment (legislative, executive and judicial) under control of ruling party. 
Such domination of one party could lead to “sultanisation” of Turkish 
political system and have a negative impact on political pluralism... 

* Овај рад је примљен 18. октобар 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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