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Anotace
Bakalářská práce „Role armády ve vytváření a udržování turecké sekulární republiky“ se
zabývá tím, jaký vliv měla armáda na tureckou politiku v průběhu času. Zaměřuje se
především na jejím podílu ve vytváření a následného udržování sekularizačního procesu
turecké republiky, který je nepochybně významný. Chronologicky začíná od doby nástupu
Mustafy Kemala do politiky, zakladatele Turecka, který zásadním způsobem vštěpil Turecku
sekularizační a demokratický nádech. Od této doby to byla právě turecká armáda, která se
považovala za strážce Kemalova dědictví a zasahovala vždy, když cítila, že bylo toto dědictví
ohroženo. V současné době však svou silnou pozici v politickém dění postupně ztrácí a už jí
nevychází mít rozhodující slovo v tomto dění.

Annotation
The bachelor thesis "Role of the army in the formation and continuation of the Turkish
secular republic" deals with how the army has had influence over Turkish politics over time.
It focuses primarily on its share in the creation and subsequent maintenance of the
secularization process of the Republic of Turkey, which is undoubtedly significant.
Chronologically, it has begun since the entry of Mustafa Kemal into politics, the founder of
Turkey, who has fundamentally incited Turkey with a secularist and democratic sentiment.
Since then, it has been just the Turkish army, which considered itself as the guardian of
Kemal's legacy, and always interfered, when she felt that this legacy was at stake. At present,
however, its strong position in political affairs is gradually losing and it is no longer up to it to
have a decisive say in this case.

Klíčová slova
Turecko, armáda, vojensko-civilní vztahy, sekularizace, republika, vojenský převrat,
demokracie, Atatürk, Erdogan

Keywords
Turkey, army, civil-military relations, secularization, republic, military coup, democracy,
Atatürk, Erdogan

Title/název práce
Role of the army in the formation and continuation of the Turkish secular republic.

Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval panu PhDr. Vítu Stříteckému, M. Phil, Ph.D., za
trpělivost, vstřícnost a samotné vedení této bakalářské práce.

Obsah
Úvod ................................................................................................................................................................ 2
Atutürkovy reformy a nástup kemalismu ........................................................................................................... 5
Demokratizace Turecka a prohlubování role armády v politice ........................................................................ 10
Vojenský převrat 1960 .................................................................................................................................... 12
Vojenská intervence 1971 ............................................................................................................................... 14
Vojenský převrat 1980 .................................................................................................................................... 17
Armádní intervence 1997 a oslabování vnitropolitického vlivu armády ............................................................ 20
Vojenský převrat 2016 .................................................................................................................................... 23
Závěr .............................................................................................................................................................. 26
Použitá literatura ............................................................................................................................................. 28
Teze bakalářské práce ..................................................................................................................................... 30

Úvod
V této bakalářské práci se budu zabývat tureckou armádou, konkrétně její rolí na
chodu turecké republiky, zejména na utváření a zachovávání jejího republikánského a
sekulárního zřízení. Chronologicky kořeny této role započaly po první světové válce, přesněji
po roce 1923, tedy po konci staletí existující Osmanské říše a následného vzniku moderního
tureckého státu pod taktovkou Mustafy Kemala Atatürka (Otce Turků), který byl hlavním
přispěvatelem ve vštěpování nové tváře tohoto státu, kdy zavedl mnoho reforem, jež velmi
přispívaly k republikánské a sekulární podobě Turecka a naprosto popírající fungování bývalé
Osmanské říše. Tyto reformy jsou zásadní pro celý následující text této práce, protože turecká
armáda se začala považovat za garanta jejich pokračování a snažila se je chránit před
jakýmkoliv vlivem, který by je chtěl omezovat, zejména v druhé polovině 20. století byla
právě armáda jednou z rozhodujících sil zásadně se podílejících na politice turecké republiky.
Mým úkolem bude zjistit, zdali tato politika byla tureckou armádou prováděna skutečně tak,
pro jaký účel si svou roli ve vnitřní politice Turecka určila, tedy pro právě ono zmíněné
pokračování v Atatürkově politické linii. Proto se tato bakalářská práce pokusí odpovědět na
dvě zásadní výzkumné otázky. První z nich zní: Jakou roli hraje armáda v turecké vnitřní
politice, zejména při udržování sekularismu? Druhá zní: Jak se tato role vyvíjela a
proměňovala?
Turecko v minulých desetiletích prošlo několika politickými krizemi, v nichž armáda
intervenovala a projevila se jako klíčový prvek jejich řešení. Vrcholy těchto intervencí byly
přímé vojenské intervence. V druhé polovině 20. století, kdy byla turecká armáda
vnitropoliticky velmi silná, provedla celkem čtyři intervence v letech 1960, 1971, 1980 a
1997, které přinesly zásadní změny v dosavadní politice těch, proti kterým byly namířeny,
protože byli tureckými ozbrojenými silami považováni za hrozbu sekulárního nebo
republikánského Turecka, tudíž těmito zásahy chtěla armáda uchovat Atatürkův odkaz. Avšak
s příchodem 21. století a Recepa Teyypa Erdogana, který byl a je hlavní osobností politického
dění nedávné a současné turecké republiky, začal vliv armády na vnitřní politiku této země
postupně ubývat. A právě mimojiné i obava z úplné ztráty tohoto vlivu vedla k prozatím
jejímu nejčerstvějšímu projevu, kterým byl pokus o vojenský převrat v roce 2016 namířený
právě proti Erdoganovi, avšak tento puč nepřinesl téměř žádný výsledek oproti předchozím
intervencím armády v turecké politice, což velmi pravděpodobně může značit změnu role
turecké armády ve vnitřní politice Turecka, což bude mým úkolem z dostupných zdrojů
nastínit.
2

Tento nedávný vojenský převrat mě mimojiné přiměl k napsání této práce, protože dle
mého mínění znamenal velkou změnu v dosavadní politice armády v Turecku, navíc je doba
jeho uskutečnění ještě dosti nedávná na to, aby se s jeho zpracováním do následujícího textu,
daly utvořit nějaké originální závěry této práce. Turecký případ mě zajímá i proto, že to je
velmi specifický případ ve světě, kdy se armáda snaží být pojistkou sekularizace a později i
demokratizace země, přičemž snad v naprosté většině ostatních států má jinou roli (obranná,
mimopolitická) a v případě, že má roli podobnou jako v Turecku, kdy si uzurpuje hlavní roli
ve vnitřní politice státu, zastává pozici dokonce spíše zcela opačnou, proto tato bakalářská
práce bude zkoumat pouze turecký případ, který nemá ve světě obdoby.
Metodologií většiny mé bakalářské práce tedy bude jedno-případová studie Turecka,
která bude zkoumat několik aspektů. Hlavním pilířem práce bude popsat angažovanost
turecké armády ve vnitřní politice státu, což bude vyjádřeno především jejím vlivem
v klíčových

vnitropolitických

událostech

Turecka

chronologicky

v čase.

Další

charakteristikou, kterou bude řešit tento text, bude míra sekularizace turecké republiky, která
bude vyjádřena tím, do jaké míry byla politická rozhodnutí politických představitelů
v Turecku liberálního či konzervativního střihu, v tomto geografickém prostoru souvisejících
především s islámským náboženstvím. Další důležitým znakem zkoumání v této práci bude
stav demokracie a lidských práv v turecké republice, což s předchozím bodem úzce souvisí.
Poslední důležitým rysem, na který se zaměřím, bude trochu shrnovat dva předchozí, protože
se bude zabývat mírou identifikace tureckého obyvatelstva právě se sekularizovaným a
demokratickým tureckým státem, což bude vyjádřeno i například volebními výsledky.
V bakalářské tezi jsem uvedl, že tato práce bude obsahovat okrajově i komparativní
studii případu Turecka s ostatními státy, avšak po konzultaci s vedoucím práce a prostudování
dostupných zdrojů k tomuto tématu, jsem od tohoto nápadu upustil a tato práce bude
obsahovat pouze jedno-případovou studii Turecka. Dle mého mínění by stejně komparace se
zeměmi uvedenými v tezi, tedy Íránem, Pákistánem a Thajskem nepřinesla nové poznatky,
neboť turecký případ je světový unikát, co se týče role armády dovnitř státu v podpoře
sekularizace a demokratizace, zatímco v ostatních zemích je role armády ve vnitřní politice
státu omezená obecně a velmi těžko by se tyto případy srovnávaly s Tureckem, kde je vliv
armády na vnitřní politiku velmi silný a navíc i velmi specifický. Dále by komparace zbytečně
rozmělnila text a u hlavního tématu práce by hrozilo ochuzení o jeho hloubku, z těchto
důvodů jsem se tedy rozhodl komparativní studii v práci nezkoumat.
Absencí komparativní studie v následujícím textu a tím, že bude zkoumat pouze jediný
případ Turecka, dle mého názoru ztrácí na významnosti i teoretická část, která se v této práci
3

neobjeví, a tudíž bude pouze čistě empirická, zato se bude snažit jít více do podrobností, co se
týče problematiky samotného tureckého případu. Dále k této formě práce přispívá i již výše
popsaná metodologie, kde nebyly řečeny aspekty zkoumání, na něž by bylo nutností
zpracovat samostatnou teoretickou část, protože se zde neobjeví například model zapojení
armády do politiky, kde by teoretická část již byla žádoucí, avšak protože tomu tak není,
rozhodl jsem se zpracovávat práci jako empirickou z dostupných odborných zdrojů, které se
též věnovaly problematice role armády ve vnitřní politice turecké republiky a jejímu
udržování sekularizmu v této zemi.

4

Atutürkovy reformy a nástup kemalismu
Již v 19. století nastoupila zkostnatělá a zaostávající Osmanská říše určitou cestu
reforem, které se týkaly politické modernizace, ať už to bylo zavedení nové moderní armády
či odstranění absolutistické formy vlády sultána.1 Ale teprve nástup Mustafy Kemala Atatürka
do čela Turecka byl zásadní pro celou tamější společnost, což platilo i pro ozbrojené síly.
Zavedl mnoho radikálních reforem, které měly rychle a úplně změnit tvář nově vzniklé
Turecké republiky, přičemž Atatürk si sám přál vidět efekt těchto reforem ještě za jeho
života.2 Tyto reformy samozřejmě též velmi ovlivnily samotnou tureckou armádu a přispěly k
rozsáhlé změně její role dovnitř státu, když se prohlásila ochráncem této rozsáhlé přestavby
tureckého státu.
Mustafa Kemal Atatürk byl nepochybně velmi respektovanou osobností v celé turecké
společnosti, o to více v ozbrojených silách. Je to patrné již dle jeho příjmení (která mimojiné
zavedl) Atatürk, jež mu bylo přiřknuto a v překladu znamená „Otec Turků“. Sám sloužil od
mládí v armádě, kde to dotáhl až na generála, později se stal národním hrdinou, a to během 1.
světové války, kde se především zaskvěl při obraně Gallipoli nedaleko Istanbulu. Po válce
vedl reformní hnutí, kterému se po něm říkalo kemalisté. S tímto hnutím usiloval o
znovuobnovení suverenity tehdy ještě poražené Osmanské říše a též se chtěl zasadit o
odstranění feudálního islámského systému a jeho nahrazení sekulární republikou,3 což se mu
v roce 1923 nakonec podařilo. Mezitím ještě vedl armádu ve válce s Řeckem, kterou se mu
podařilo vyhrát, čímž ještě více posílil svou téměř až božskou roli mezi členy armády, určitě i
proto v pozdějších dobách tak tvrdě hájili jeho odkaz, když cítili, že byl ohrožen. Atatürk se
po převzetí moci stal prezidentem a vládl diktátorsky, aby mohl rychle a zásadně proměnit
tureckou republiku podle svého přesvědčení. Jeho reformy zahrnovaly 3 základní aspekty,
prvním byla sekularizace státu, druhým bylo uzákonění občanských svobod a třetím bylo
přiblížení Turecka Evropě.4
Pro příklad lze uvézt několik nejzásadnějších reforem, které drasticky změnily tehdejší
tureckou společnost. V roce 1924 byl zaveden nový kalendář v západním stylu, kdy sobota a
neděle se staly víkendem a muslimský šabat se přesunul z pátku na neděli též po vzoru
Západu. Později v témže roce bylo zrušeno Ministerstvo pro islámské právo (šaríu) a též
islámské náboženské nadace (vakfy), což oslabilo vliv islámu v zemi. Dále byla zasažena
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PIRICKÝ, Gabriel: Stručná historie států: Turecko. Praha: Libri 2006, ISBN 80-7277-323-2, s. 43
Tamtéž, s. 78
3
Atatürk. In: Malá ilustrovaná encyklopedie. Praha: Encyklopedický dům 1999, ISBN 80-86044-12-2, s. 72
4
Tamtéž
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velká rána náboženské výuce, když byly uzavírány náboženské školy (madrasy) nebo byly
přesunuty pod autoritu Ministerstva školství. Posledním symbolickým aktem, jenž měl
definitivně zpřetrhat linky s Osmanskou říší, a který měl ztvrdit sekularizační proces
v Turecku, bylo označení fezů, tedy pokrývek hlavy dospělých muslimů, za ilegální a mohly
se nosit pouze pokrývky hlavy v západním stylu, třeba klobouky.5
Velmi významným krokem k sekularizaci turecké republiky bylo přijetí nového
občanského zákoníku v roce 1926, který upravoval záležitosti týkající se manželství, dědictví,
rozvodu či adopce, s tím taktéž souviselo úplné anulování islámského práva o pár měsíců
později. Turecko též opustilo arabskou abecedu a od roku 1929 přistoupilo k nové, latinské,
tudíž to znamenalo, že nová generace tureckých občanů se již oficiálně neučila arabštinu,
která byla jazykem, v němž byl sepsán Korán. V téže době turečtí představitelé vytvářeli
zákony, jež měly přinést jazykovou jednotu, a to turečtiny, kdy znalost tohoto jazyka byla
nutná k udělení tureckého občanství. 6
Aplikací těchto Atatürkových reforem v praxi se říká kemalismus, což je právě již
téměř celé jedno století tradičně přijímaná doktrína ve většině turecké společnosti. Síla
kemalismu spočívá v pluralismu a armádě. 7 Turecká armáda přijala roli strážce kemalismu,
přičemž se začala opírat o vznikající moderní společnost a chtěla být zárukou jejího chodu,
ačkoliv nechtěla tuto společnost nějak ovládat či ohrožovat. Kemalismus zpočátku, ještě za
Atatürkova života, prosazoval sekularizaci autoritářským způsobem, kdy existovala pouze
jediná strana v tureckém poltickém spektru, přičemž tento autoritatismus armáda
podporovala. V praxi se projevoval především nátlakem na muslimské skupiny, například
pronásledování zastánců súfismu.8 Avšak historie ukazuje, že turecké ozbrojené síly, stejně
jako Atatürk, neměli v úmyslu brzdit rozvoj pluralitní společnosti protináboženskými
aktivitami. Chtěli jí naopak vštěpit laickost, která měla zlomit vliv náboženského integrismu,
což by vytvořilo prostor pro rozvoj individuálních svobod. 9
Sám Mustafa Kemal však chtěl opatrně izolovat armádní velení od přímé stranické
politiky, což se mu částečně podařilo. Na konci roku 1923 byl dán v platnost zákon, který
ukončoval přímé armádní působení v turecké politice. Vojenští důstojníci se od této doby
museli rozhodnout mezi vojenskou a civilní kariérou, obojí najednou vykonávat již nemohli.
5

CAGAPTAY, Soner: Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey: Who is a Turk? London:
Routledge 2006, ISBN 978-0-415-56776-3, s. 13
6
Tamtéž, s. 13-14
7
MÜLLER, Zdeněk: Islám a islamismus: Dilema náboženství a politiky. Praha: Academia 2010, ISBN 978-80200-1818-2, s. 215
8
MÜLLER, Zdeněk: Islám a islamismus: Dilema náboženství a politiky. s. 216
9
Tamtéž, s. 216-217
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Existovala i mírnější verze tohoto zákona, kdy například členové ozbrojených sil sice mohli
sloužit jako poslanci v parlamentu, avšak pouze pod podmínkou, že se vzdali svých
vojenských hodností. Tato verze se vztahovala na všechny s částečnou výjimkou samotného
Mustafy Kemala, který sice přestal být náčelníkem štábu turecké armády, aby mohl nadále
zůstat prezidentem, ale hodnost maršála mu byla za zásluhy při vytvoření republiky
ponechána. Dále však byla aplikována již bez výjimky na tehdejšího předsedu vlády Ismeta
Inönü, ministra obrany Kâzıma Özalpa a další členy Kemalova kabinetu, kteří se právě museli
svých hodností vzdát, aby mohli zůstat ve svých politických funkcích.10
Přesto však armáda za Atatürkovy vlády hrála důležitou roli ve dvou jiných aspektech.
Za prvé, plány hospodářského rozvoje, především během 30. let 20. století, byly částečně
formovány vojenskými faktory, někdy však na úkor maximální ekonomické návratnosti. Za
druhé, armáda představovala významný zdroj schopných kádrů, pokud se v Turecku objevil
naléhavý případ, vojenští velitelé občas převzali civilní správní funkce, například v neklidném
Kurdistánu po tamějších povstáních v letech 1925 a 1930.11
Základním kamenem, který právně stvrzoval již výše zmíněné sekularizační reformy v
Turecku, byla ústava z roku 1924, která rušila sultanát a chalífát a charakterizovala Turecko
jako republiku. Definitivní tečku oddělení náboženství od státu, dala změna této ústavy v roce
1928, kdy z ní byla vyňata klauzule o islámu jakožto státního náboženství Turecka.12 Důvody
těchto energicky prosazených změn byly nepochybně ideologické, neboť to byly způsoby, jak
odtrhnout tureckou společnost od jejích osmanských a středovýchodních islámských tradic a
přeorientovat ji na západ. Tato celospolečenská změna proběhla s úžasnou rychlostí a nakonec
i získala rozšířené přijetí mezi tureckými občany. 13
Kemalismus se tedy v době Atatürkova vládnutí stal jakousi oficiální státní ideologií
Turecka, i když to nebyla nějak explicitně formulovaná ideologie, nýbrž spíše soubor
principů, které byly aplikovány v politické praxi. Šest základních principů kemalismu bylo
v roce 1931 formulováno Atatürkem na sjezdu jím vytvořené Republikánské lidové strany, jež
v té době vládla v Turecku. Těmito principy byly – republikanismus, etatismus, populismus,
laicismus, nacionalismus a revolučnost, jež byly později v roce 1937 definitivně zakotveny i v
ústavě.14
10
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Atatürk sice vládl autoritářsky při zavádění jeho reforem prostřednictvím jediné
povolené Republikánské lidové strany (CHP), avšak přesto uchovával určitý demokratismus,
který se i díky jeho zásluze mohl později převtělit do plného demokratického pluralismu.
Díky němu se v mladém, ještě málo moderním Turecku neprosadily žádné totalitní ideologie,
ať již fašismus, nacismus či komunismus, které zlákaly některé ostatní země, jež trpěly tíhou
první světové války, především ty poražené, přičemž nesmíme zapomínat, že mezi
poraženými byla i Osmanská říše, předchůdkyně Turecka. Atatürk ale obdivoval Západ, jeho
hodnoty a svobodu,15 a nechtěl se řadit k zemím, jež byly pod vlivem nově vzniklých
totalitních ideologií, a znamenaly úplný opak toho, co představoval Západ, proto je zde
zmíněn určitý demokratismus v jeho myšlení, který se ale mohl více prosadit až později,
protože právě na rozdíl od zmíněných dobových totalitních ideologií, kemalismus nikdy
nezakotvil systém vlády jedné strany a s tím ruku v ruce jdoucí vůdcovský princip do ústavy,
což právě umožnilo postupný přechod Turecka k stranickému pluralismu po druhé světové
válce.16
Navzdory izolaci tureckých ozbrojených sil od přímé stranické politiky, ji Atatürk ve
skutečnosti používal jako nástroj pro udržení unipolárního systému, tudíž k podpoře jeho
vládnoucích republikánů. Armáda byla používaná jako prostředek k boji proti silám, které
CHP považovala za reakcionářské. Síly, které se stavěly proti Atatürkově pojetí modernizace,
stanuly zároveň proti armádě, která se od té doby stála jediným ochráncem nového režimu.
Dobrým příkladem byly armádou spravované tribunály pro nezávislost,17 jež fungovaly i
chvíli po získání turecké nezávislosti v dobách míru.
Další charakteristikou kemalistické politiky a zároveň jeden z jejích základních
principů, byl extrémní nacionalismus, který je sice v rozporu s obdivným napodobováním
západních cest, avšak ve skutečnosti tento nacionalismus sloužil k snadnějšímu přijetí
západních způsobů. Na jedné straně kladl důraz na turecké dědictví, jako něčeho, co
oddělovalo Turecko od Středního východu a islámské civilizace tehdejší Osmanské říše, což
usnadnilo výměnu hodnot z těch tradičních, jež byly vlastní Středozápadní civilizaci na ty
naopak typické pro Západ. Na druhou stranu nacionalismus vštěpoval do Turků, zvláště těch
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z mladších generací, silný pocit národní identity a hrdosti, což v jistém smyslu psychologicky
vyvážilo potřebu sledovat Evropu.18
Po Atatürkově smrti se novým tureckým lídrem stala jeho pravá ruka Ismet Inönu.
Ten byl v roce 1938 jmenován tureckým prezidentem a též doživotním předsedou strany
CHP. Inönu byl sice v soukromí praktikující muslim, ale zůstal loajální k Atatürkově principu
sekulární republiky a energicky navázal na jeho reformy. Díky jeho obratné balancující
politice se Turecko vyhnulo všem nástrahám druhé světové války a udrželo si neutralitu až do
sklonku této války, což bylo jistě důležité k zachování jeho modernímu a sekulárnímu
charakteru.19
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Demokratizace Turecka a prohlubování role armády v politice
Po druhé světové válce se začíná pluralismus prosazovat i v politice, když vznikla
Demokratická strana (DP) k již existující CHP, jež byla kemalistickou a etatistickou stranou,
jak už bylo výše zmíněno. DP je naopak opozicí přísného kemalismu, což připadalo
sympatické především muslimům z venkova, díky nimž získala první křesla v tureckém
parlamentu ve vůbec prvních pluralistických voleb v Turecku v roce 1946, aby nakonec pod
vedením Adnana Menderese zvítězila v dalších volbách v roce 1950.20 Úspěch této strany
spočíval v tom, že kemalisté nedokázali modernizovat Turecko podle představ všech obyvatel
a docházelo k politické, sociální a etnické polarizaci, jež se projevovala především ve velkých
sociálních rozdílech, ve venkovských oblastech přetrvávaly patriarchálně-feudální vztahy a
důsledkem politiky CHP sílila religiozita a etnická diferenciace v těchto oblastech,21 což
vedlo k nepopularitě CHP mezi tamějšími lidmi a hledání alternativy, jež se jim objevila
v DP. V této straně se prolínal odpor vůči vládnoucím kemalistům s opozicí proti razantní
sekularizaci a westernizaci Turecka. Dokázala apelovat na obyvatele Turecka jakožto
autentický reprezentant „obyčejného lidu“ vůči „elitě“, která byla charakterizována civilní a
vojenskou byrokracií. Dále též kladla důraz na význam islámu v rámci kultury a identity,22
čímž se též velmi lišila od CHP, která náboženství potlačovala.
Vítězstvím demokratů se k moci dostala výrazně odlišná část elity, než tomu bylo po
desetiletí předtím v podobě CHP. Jejich členové měli zázemí především v obchodní nebo
právní sféře a téměř se tu nevyskytovali jedinci, kteří by měli byrokratické nebo vojenské
zázemí, což bylo typické pro CHP. A právě proto mezi demokraty panovala nedůvěra
k armádě a byrokracii, tudíž DP vynaložila velké úsilí, aby tyto organizace získala pod svou
kontrolu.23 Ve volbách v roce 1954 navíc DP ještě drtivěji zvítězila a Menderes ztratil veškeré
pochybnosti o jeho politice, kdy dokonce tvrdil, že již dále nepotřebuje konzultovat své kroky
s ostatními veřejnými činiteli. Navíc se přestal armády bát a vyhrožoval konfrontací
s důstojníky, kteří by si dovolili chovat nezodpovědně k jeho vládě,24 což v budoucnu i tak
učinil, když na přelomu let 1957-58 zatkl několik z nich, když byli obvinění z příprav na
spiknutí proti vládě, 25 to jen přispělo k nevraživosti armády k demokratům, což se nakonec
ukázalo o pár let později.
20
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Dalším důležitým faktorem, jenž lze považovat za další vzestup nevraživosti armády
vůči tehdejším vládám demokratů, byl vstup Turecka do NATO v roce 1952, který pouze
přispěl k prohloubení nespokojenosti vojenských důstojníků, poněvadž tento krok považovali
za další pokles jejich tradičních ústředních rolí v turecké politice, které si užívaly za vlády
CHP. Proto už v 50. letech minulého století proběhly pokusy armádních důstojníků vstoupit
do politického dění, prozatím ještě neúspěšně,26 které však, nutno podotknout, byly pouze
menšího rozsahu.
Když byl u moci vedoucí představitel DP Adnan Menderes, tak dříve potlačované
náboženské řády (taríq) zažily nový rozmach, které se následně staly základnou konzervativní
pravice.27 Tento proud má od té doby místo v turecké politice dodnes. Strany, které jej
vyznávaly, navazovaly na konzervativní tradici v turecké politice, která se vyznačovala
především odlišným pojetím sekularismu, ekonomického systému a modernizace, než jak
byly tyto znaky definovány kemalisty, přičemž za zakladatelku této konzervativní tradice se
považují právě demokraté.28
V 50. letech 20. Století, když ještě Turecko relativně prosperovalo, vlády demokratů
respektovaly Atatürkovy sekularizační reformy v politické a právní oblasti, avšak v ostatních
oblastech jako byly školství, kultura či obecně společnost, Atatürkovo dědictví postupně
ztrácelo na významu, protože politické strany, kemalisté a koneckonců i turecké ozbrojené
síly musely začít více respektovat náboženské cítění konzervativnější části společnosti, a
proto stát v této době rezignoval na prosazování sekularizace v náboženské oblasti a začal
podporovat sunnitský islám. 29
Ke konci 50. let se politická a hospodářská situace Turecka zhoršila a DP začala
koketovat s přechodem na autoritářský styl vládnutí, čehož důsledkem začala strana ztrácet
příznivce a to včetně těch z vlastních řad, kteří z ní odcházeli a založili vlastní partaj, Stranu
svobody. Toto se projevilo ve volbách v roce 1957, kdy strana výrazně ztratila a Menderes,
který však přesto udržel křesla premiéra pro sebe, se poté snažil potírat opozici, například
vytvořením výboru, který měl vyšetřovat údajné podvratné aktivity opozice. 30
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Vojenský převrat 1960
Všechny vnitropolitické problémy Turecka vyústily ve vojenský převrat, který se
odehrál 27. května 1960. Byl zorganizován nižšími armádními důstojníky, které vedl
plukovník Alparslan Türkeš, ten usiloval o hlubokou reformu politického systému. Armáda
založila Výbor národní jednoty (VNJ), který si uzurpoval veškerou politickou moc, a jenž byl
složen z 38 důstojníků. Politicky nejsilnější vyšel z tohoto puče velitel tureckých pozemních
jednotek, respektovaný generál Cemal Gürsel, který se stal zároveň prezidentem, předsedou
vlády a ministrem obrany. Turecká inteligence a studentstvo z měst převrat uvítala, zatímco
lidé z venkova stáli spíše za do té doby vládnoucími demokraty, avšak tato strana byla krátce
po převratu rozpuštěna a nešťastný osud potkal i jejich vedoucí představitele, kteří byli
uvězněni a odsouzeni mimojiné i za porušování ústavy, což nakonec přivedlo na popraviště
expředsedu vlády ze strany demokratů Adnana Menderese, dále též například exministra
financí Hasana Poltakana či exministra zahraničí Fatina Rüstüa. 31
Již v den vojenského převratu si armáda předvolala pět profesorů práva z Istanbulské
univerzity a dala jim za úkol vypracovat novou ústavu. Za necelý měsíc, 12. června, VNJ za
pomocí těchto profesorů vydal prozatímní ústavu, jež poskytla právní základ jak pro nově
založený VNJ, tak pro samotný převrat. Kabinet instalovaný VNJ, byl pouze exekutivním
orgánem, poněvadž všechna zásadní poltická rozhodnutí prováděl VNJ sám. 32
Radikální křídlo VNJ v čele Türkešem však chtělo zajít ve změnách ještě dál, než bylo
pro armádu původně dostačující (změna vládnoucí garnitury). Začalo provádět čistky i
v jiných orgánech státu, než byl ten politický, například ve školství, kdy vyhazovalo
akademické pracovníky z univerzit. Türkeš se dokonce snažil převzít funkce spojené
s náboženstvím nebo kulturou a chtěl je řídit dle svého uvážení, avšak tímto by Turecko
mohlo získat totalitní nádech, což si uvědomili umírněnější členové VNJ, a tudíž se Türešovy
činy setkaly s jejich odporem, a to včetně generála Gürsela. Z těchto důvodů Gürsel nakonec
VNJ přetransformoval, kdy v novém VNJ už nebyl začleněn Türkeš a dalších 14 radikálů
z ozbrojených sil, ti byli nakonec uklizeni mimo Turecko, tím že jim byly přičleněny funkce
v zahraničí. 33
Očištění VNJ od radikálů ukázalo, že většina členů armády nechtěla konat politická
rozhodnutí dlouhodobě, a též se nechtěla přímo pouštět do řešení jiných mimopolitických
společenských problémů, takže bezprostředně po převratu z roku 1960 byla moc v rukou těch,
31
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kteří upřednostňovali návrat k parlamentní demokracii. Ta poté již byla znovu zavedena
poměrně rychle. Základním kamenem nezbytným pro její budoucí fungování, bylo přijetí
nové ústavy v roce 1961, která s sebou přinesla rozsáhlé změny v tureckém politickém
systému. Měla zabránit mocenskému monopolu jedné politické strany, tudíž zrušila většinový
systém a nahradila ho poměrným. Dále vyvážila dolní komoru tím, že vytvořila senát,
přičemž legislativa musela před schválením projít oběma komorami. Na její ústavnost měl
dohlížet též nově vytvořený ústavní soud. Samotnému soudnictví, společně s masmédii a
univerzitami, byla zaručena plná autonomie. Úplný výčet občanských svobod byl též zahrnut
do nové ústavy. 34 Přijetí této ústavy bylo posléze potvrzeno všeobecným referendem.
Rada pro národní bezpečnost (MGK), jež byla vytvořena v roce 1962, rozšířila
možnosti armády v jejím následném usměrňování vývoje společnosti. MGK měla sice
oficiálně být jen jakýsi poradní orgán vlády, avšak jak se v budoucnu ukázalo, držela mnohem
větší moc, co se týče turecké vnitřní politiky. 35 MGK se stal ústavou stvrzeným orgánem,
který rozdělil politickou odpovědnost mezi civilní a vojenskou správu, tudíž ozbrojené síly se
od té doby těšily větší autoritě v tureckém politickém prostředí a bylo zřejmé, že skrze MGK
upevnily svou hegemonii ve vnitropolitické sféře Turecka a staly se téměř nedotknutelnou
silou. MGK představovala ztělesnění byrokratické nadřazenosti nad lidem zvoleným
parlamentem a byla navržena tak, aby armádě sloužila jako platforma k vyjádření svých
stanovisek týkající se záležitostí národní bezpečnosti. Přesto však v MGK civilní členové
počtem převyšovali vojenské činitele. Vojenská část MGK sestávala z náčelníka generálního
štábu a třech dalších velitelů ozbrojených sil, zatímco ta civilní z předsedy vlády a několika
dalších ministrů, kteří byli určováni premiérem v závislosti na situaci. 36
Menderes byl svou politikou nepopulární u obou krajních pólů tureckého politického
spektra. Proto jim tento vojenský puč přišel vhod, kdy se oba póly snažily naklonit si armádu.
Krajní pravice si představovala diktaturu latinskoamerického typu, zatímco krajní levice zas
obdobu egyptského násirismu. Nastala doba chaosu a křehké demokracie, kdy se na scéně
objevily Atatürkem zapovězení komunisté v podobě Dělnické strany a islamisté v podobě
Strany národní spásy,37 proto se stalo pouze otázkou času, kdy turecké ozbrojené síly opět
intervenují do vnitropolitického dění.
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Vojenská intervence 1971
Na počátku roku 1971 se Turecko opět nacházelo v hluboké krizi. Univerzity
přestávaly fungovat, přičemž studenti raději vykrádali banky, nebo podnikali další nepokoje,
například útočili na americké cíle nacházející se na tureckém území. Byly také páchány
bombové útoky na domy profesorů, kteří byli kritičtí vůči vládě, které byly uskutečňovány
vynořivšími se fašistickými bojůvkami. Továrny prováděly dlouhé stávky, islamistická hnutí
začala otevřeně volat po odmítnutí Atatürkova kemalismu, což samozřejmě rozzuřilo armádní
činitele. Když se navíc prokázalo, že tehdejší předseda vlády Süleyman Demirel není schopen
situaci řešit, protože vůči němu panovala nedůvěra v jeho vlastní Straně spravedlnosti,
rozhodla se armáda vnitropoliticky přímo intervenovat.38
12. března 1971 z pověření tureckých ozbrojených sil, generálové armády,
námořnictva a letectva předložili memorandum prezidentu Cevdetu Sunayovi a předsedům
obou parlamentních komor. V něm požadovali vytvoření silné a důvěryhodné vlády, která by
byla schopná provádět reformy, jež předpokládala ústava z roku 1961. Poněvadž tehdejší
vláda nebyla dle jejich mínění schopna toto memorandum naplnit, pohrozili představitelé
armády silou, pokud by tehdejší vláda v čele s Demirelem odmítla rezignovat, která po této
hrozbě tak učinila. Rezignace Demirelovy vlády teprve pomohla nastartovat kroky, které byly
v souladu s míněním armády i ústavou z roku 1961, avšak díky nastalé nestabilní společenské
a politické situaci nemohly být prováděny demokratickou cestou, což bylo paradoxně s téže
ústavou v rozporu, proto je předtím nemohl sám Demirel aplikovat,39 čímž se tedy dostal do
slepé uličky.
Tato armádní intervence vedla k novým teroristickým aktivitám v Turecku, tudíž
armáda vyhlásila stanné právo v mnoha tureckých provinciích. Dále se tento vzrůstající
terorismus stal pro ozbrojené síly záminkou, jak zasáhnout proti nepohodlným politickým
silám. Uvěznila až 5000 osob, především z řad levicové inteligence, jako byli např. profesoři,
studenti, odboroví předáci, spisovatelé či novináři. Avšak na pravicové straně politického
spektra, též armáda nenechala nit suchou, když rozpustila extrémistickou Dělnickou stranu a
také islamistickou Stranu národního řádu, avšak její předseda Erbakan již další rok tuto stranu
obnovil pod názvem Strana národní záchrany.40
Nihat Erim byl ozbrojenými silami brzy po jejich intervenci jmenován premiérem a
zformoval nový dočasný kabinet, který měl dovézt Turecko do voleb. Byl složen především
38
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z technokratů, kteří se předtím pohybovali mimo politický establishment. Erim přislíbil, že
jeho vláda obnoví řád a pořádek v zemi a zavede mnoho potřebných a dřívějšími vládami
přehlížených socioekonomických reforem. Jeho reformní program zahrnoval pozemkovou
reformu a s ní spojenou pozemkovou daň, znárodnění nerostných surovin nebo opatření na
ochranu tureckého průmyslu před zahraničním kapitálem. Tyto reformy se však setkaly
s odporem mnoha obchodních a zemědělských zájmových skupin. 41
Po této přechodné vládě se Turecko vrátilo k zastupitelské demokracii. Avšak
problémy této formy vlády, především politická nestabilita, jež mimojiné vedly armádu
k intervenci v roce 1971, nebyly vyřešeny. Ve volbách v letech 1973 a 1977 si žádná strana
nevybojovala absolutní většinu v tureckém parlamentu. Turecko se v této době utápělo v sérii
slabých vládních koalicí, jež byly závislé na vratké loajalitě menších stran. Mezi lety 1973 až
1980 zde bylo více než deset takových vlád a též dlouhá mezidobí, kdy se vládní strany
dohodovaly o koalicích. 42
Navzdory tomuto prvku, jenž znepokojivě přispíval politické nerovnováze tehdejší
doby, turecká armáda prozatím ustoupila do pozadí a hrála sekundární roli v turecké vnitřní
politice. Na jednu stranu se armádní představitelé obávali toho, že by vypadali slabí před
očima veřejnosti, kdyby znovu po tak krátké době intervenovali, čímž by jen potvrdili, že se
jim nepodařilo přinést do Turecka potřebnou stabilitu. Na druhou stranu přišla armádě vhod
invaze na Kypr v roce 1974, která jí přinesla příležitost předvést svou sílu před tureckou
společností a zároveň prozatím posílila její důvěru v civilní politiku. 43
Byl to Bülent Ecevit, který jakožto vítěz voleb z roku 1973 za CHP, nechvalně proslul
onou zmíněnou invazí na Kypr, kdy dodnes Turecko okupuje jeho severní část. V roce 1974
též uzavřel spojenectví s islamisty vedenými Necmettinem Erbakanem za Stranu národní
spásy a ještě za podpory ultrapravicových Šedých vlků vytvořil novou civilní koaliční vládu,44
tímto krokem bylo prolomeno Atatürkovo tabu, když se poprvé v historii turecké republiky
podíleli islamisté na politické moci.
Ecevit od té doby byl premiérem ve třech různých vládách a na konci 1979 definitivně
rezignoval, když jeho strana CHP prohrála volby do senátu a hrozilo, že by prohrála volby i
do dolní komory parlamentu, Velkého národního shromáždění. Na jeho místo již (opět
potřetí) nastoupil Sülyeman Demirel se svojí sekulární Stranou spravedlnosti. Ten se rozhodl
vytvořit menšinovou vládu s podporou menších stran na pravé straně tureckého politického
41

ZÜRCHER, J. Erik: Turkey: A modern history. s. 258-259
HALE, William: Turkish Politics and the Military. London: Routledge 1994, ISBN 0-415-02455-2, s. 215
43
Tamtéž
44
MÜLLER, Zdeněk: Islám a islamismus: Dilema náboženství a politiky. s. 223
42

15

spektra, kdy jeho vládu překvapivě podpořily strany jako opět islamistická Strana národní
spásy nebo Nacionálně činná strana, jež byla napojená na již zmíněné neofašistické Šedé vlky,
které předtím podporovaly právě Ecevita. S jejich pomocí získal nakonec Demirel důvěru ve
sněmovně,45 ale to už tureckým ozbrojeným silám docházela trpělivost.
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Vojenský převrat 1980
V roce 1980 bylo Turecko v hluboké vnitřní krizi, kdy politicky motivované násilí,
polarizace společnosti a neschopnost politických stran vyřešit problémy vedly armádu
k provedení vojenského puče, který byl vykonán 12. září 1980, kvůli jejím obavám, že by z
tehdejší situace mohla vypuknout občanská válka. Tento převrat byl veden náčelníkem
tureckého generálního štábu Kenanem Evrenem, při němž velitelé armády, námořnictva,
letectva a četnictva vyhlásili stanné právo a dohodli se na znovuzřízení Rady pro národní
bezpečnost (MGK), která již původně vznikla po vojenském převratu z roku 1960, což byla
de facto junta, která vedla Turecko až do svobodných voleb v roce 1983.46 Veřejnost přijala
pozitivně tento vojenský převrat a s ním též vyhlášené stanné právo a příslib stability, kterou
armáda nabízela, neboť už byla unavená rozpadajícím se právem a pořádkem, zvyšující se
inflací, nedostatkem základního zboží a všudypřítomnými hádkami mezi politickými
stranami, jež paralyzovaly parlament. 47
Armáda se stejně jako v dřívějších případech deklarovala jakožto strážkyně republiky,
jednoty země a kemalistických reforem, což bylo koneckonců zakotvené v tureckém zákoně o
ozbrojených složkách, na který se velení armády tehdy odvolávalo. Tento převrat je
považován za nejradikálnější armádní intervenci dovnitř státu v moderní historii Turecka,
neboť nebyl namířen pouze proti vládnoucí garnituře, nýbrž proti všem politickým stranám a
dalším zájmovým organizacím, které byly armádou považovány za narušitele jednoty země a
kemalistického systému jako takového. Armáda se též na rozdíl od dřívějších intervencí
dokonce uchýlila k dosazování svých představitelů i na komunální úrovni, nejen na té
celostátní. Turecké ozbrojené síly sice nezamýšlely převzít moc ve státě trvale, avšak
usilovaly o hluboké změny v politickém systému, které by znemožnily další opakování
politických krizí a jež by zajistily trvalou stabilitu kemalistického státu, čehož se dále snažila
docílit i jejím zasahováním do dalších sfér turecké společnosti, a to do médií či školství. 48
Tato armádní intervence do turecké politiky již byla třetí za pouhých dvacet let, avšak
dalo se jí zabránit, kdyby se civilní vlády poučovaly ze svých chyb. Politické strany nejednaly
s naléhavostí a jednotou v řešení problémů. Předsedové dvou nejsilnějších politických stran
Ecevit a Demirel se nebyli schopni domluvit na velké koalici, která by mohla přinést větší
stabilitu vlády, přičemž mohli prosadit volební zákony například týkající se zredukování role
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minoritních a nesystémových stran v parlamentu, které právě narušovaly efektivní fungování
demokracie v Turecku. Poté by mohli prosadit mezi veřejností sice nepopulární reformy, které
by však alespoň pomohly zmírnit ohromné ekonomické potíže, jež tehdy sužovaly tureckou
republiku. Společnými silami též mohli provést čistky ve státních silových složkách od
elementů, jež přinášely nesoulad v jejich řadách, stejně jako posílit pravomoci důstojníků,
kteří dohlíželi na fungování stanného práva, díky kterému by bylo možno obnovit řád a
pořádek ve společnosti. Aplikací těchto reforem by zmizela potřeba armádního zásahu, avšak
to se ve skutečnosti nestalo, proto se vojenský převrat jevil jako logické řešení tehdejší situace
v Turecku.49
Kemalisté, kteří měli v armádě stále zásadní vliv, viděli další příčinu tohoto převratu
v nedostatečném prosazování vize kemalismu a odporu jejich ideových oponentů a snažili se
ho poté restaurovat v modifikované podobě.50 Tato modifikace se nazývala turecko-islámská
syntéza a spočívala v propojení nacionalismu a islámu jako v jakési propojené ideologické
pilíře společenské shody, které se vymezovaly vůči komunismu, kurdskému nacionalismu a
revolučnímu islamismu aplikovaným Ajjatoláhem Chomejním v Íránu. V tomto se velmi
angažovaly armádní špičky, které v této době zaujímaly pozici rozhodujícího mocenského
faktoru, které například v roce 1982 zavedly povinnou náboženskou výuku ve školách, což
však lze považovat za příkrý rozpor s Atatürkovým sekularismem, tudíž armáda ho v této
době stoprocentně striktně nectila. Tento posun ve vnímání islámu tureckými ozbrojenými
silami a jeho podporou zcela jistě souvisí se vzestupem islamismu v pozdějších letech.51
V listopadu 1982 byla s posvěcením armády sepsána nová ústava, která byla následně
přijata referendem, přičemž tato ústava stále platí s určitými novelizacemi až do současnosti.
V tehdejší podobě posílila pravomoci prezidenta, které náležely nově zvolenému Kenanu
Evrenovi, tedy iniciátorovi vojenského puče. Dále zakotvila kontrolní a řídící funkci armádou
založených institucí, například již výše zmíněné MGK. V preambuli ústavy byla navíc
zdůrazněna role armády jako neoddělitelné složky tureckého národa, jež měla povinnost
zakročit proti hrozbě rozvrácení tureckého státu a poté vytvořit tuto ústavu. 52 Nová ústava
dále omezila práva a svobody jednotlivce, svobodu tisku nebo činnost odborových svazů,
kterým byly zakázány stávky. Svoboda slova nebo shromažďování sice do ústavy zahrnuty
byly, avšak mohly být zrušeny kdykoliv, pokud by to přineslo prospěch národnímu zájmu,
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veřejnému pořádku či bezpečnosti, nebo naopak neprospělo republikánskému řádu nebo
veřejnému zdraví. 53
Krátce po implementování nové turecké ústavy do praxe byl také přijat nový zákon o
politických stranách. Politikům, kteří byli aktivní před převratem v roce 1980, nebylo dalších
deset let umožněno vykonávat svou práci. Nové strany mohly být založeny pouze se
souhlasem MGK, přičemž studenti, učitelé nebo státní úředníci nemohly být členy takto
dalších založených politických stran. V období krátce po vojenském puči bylo vytvořeno
okolo patnácti stran, avšak armáda pouze tři z nich připustila k volbám v roce 1983.54 Mezi
nimi byla středopravicová Vlastenecká strana, jež zvítězila, dále se těchto voleb účastnily
kemalistická Lidová strana a Strana národní demokracie, jež byla podporována generály, ale
ve volbách příliš neuspěla. 55 Zákon o politických stranách měl tedy přinést jednotu a stabilitu
země, tedy aspekty, které byly pro armádu prvořadé, a měly převážit nad zájmy
společenských skupin a politickými ideologiemi.
Armádní převrat z roku 1980 přivedl na scénu Türgüta Özala, jež byl zbožným
muslimem, avšak chápal význam kemalistického dědictví a rozhodl se znovu obnovit
demokracii v Turecku. Özal získal důvěru lidových vrstev islámské Anatolie, intelektuálů,
podnikatelů, dokonce i umírněných Kurdů, avšak co bylo v této době nejdůležitější, armády. 56
Nejprve, bezprostředně po převratu zastával funkci vicepremiéra pro ekonomiku ve vládě
vytvořené armádou, kde se osvědčil v realizování svého liberalizačního programu, což mu
nepochybně přispělo k jeho vítězství ve volbách v roce 1983, kde se profiloval jako jediný
představitel, jenž byl civilního střihu a který nebyl protěžován armádou. V druhé polovině 80.
let minulého století postupně omezoval vliv armády na domácí a zahraniční politiku,57 to se
mu dařilo i díky tomu, že armáda byla zaměstnána válkou v Kurdistánu proti tamějšímu
povstání, jehož intenzita byla největší právě za vlády Özala.
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Armádní intervence 1997 a oslabování vnitropolitického vlivu armády
V 90. letech minulého století se stala premiérkou poprvé žena (doposud jediná) Tansu
Čillerová za Stranu pravé cesty (DYP), což lze považovat za symbol sekularizovaného
Turecka, že právě žena stanula v čele vlády. Po volbách 1995 však uzavřela koalici se Stranou
prosperity, jejíž předseda a již politický veterán Necmettin Erbakan se tak tímto aktem stal
premiérem, poněvadž tyto volby vyhrál. Nicméně armádě se tato situace nelíbila, protože
s Erbakanem už měla své zkušenosti, neboť měl islamistické smýšlení v rozporu
s kemalismem uznávaným právě tureckými ozbrojenými silami. Když v únoru 1997 nedaleko
Ankary Erbakanův spolustraník společně s íránským velvyslancem agitovali za zavedení
islámského práva v Turecku, armádě došla trpělivost a 28. února 1997 proti Erbakanovi
intervenovala již podruhé v jeho politické historii. Cílem její intervence bylo omezit vliv
politického islámu a odstranit jeho přívržence ze státního aparátu, což se jí podařilo, když
donutila Erbakana vzdát se vlády, nakonec tehdejší přímý vstup ozbrojených sil do turecké
vnitřní politiky vyvrcholil zákazem samotné Strany prosperity o rok později.58 Poté si armáda
vynutila vznik vlády Bülenta Ecevita s Mesutem Yilmazem, která se neopírala o náboženství
a nasměrovala Turecko blíže k Evropské unii,59 avšak tato koalice nedokázala zabránit
nástupu islamistické, i když v tomto směru umírněnější AKP.
Strana AKP, celým názvem Strana spravedlnosti a pokroku, jež se začala prosazovat
ve volbách na přelomu nového tisíciletí a nakonec se stala nejsilnějším poltickým aktérem
nedávno minulé doby, se považovala za islámskou demokratickou stranu, která uznávala
pravidla politické demokracie. Respektovala pluralistický princip a nijak nezakazovala
typickosti vlastní sekulárnímu státu, například alkohol, hudbu či činnost žen ve veřejném
životě, protože toto by armáda nepřipustila. Turecké ozbrojené síly si zachovávaly respekt
politických činitelů a též celé společnosti, protože byly považovány za hlavního tvůrce
moderní turecké republiky, jež dokázaly zorganizovat její pluralistickou podobu a to více ve
společenské rovině než v té politické,60 a právě tento faktor byl klíčovým na jejím
dosavadním velkém vlivu v Turecku.
Přesto však od roku 2000 vliv armády dovnitř Turecka začal klesat. Právě od této doby
totiž turecké vlády zahájily podstatné a bezprecedentní institucionální a právní změny, které
omezily politické pravomoci armády. Tento proces byl vyvolán především požadavky
Evropské unie, protože poté, co bylo v roce 1999 Turecko uznáno za kandidáta na plné
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členství v této organizaci, Evropská unie vyzvala Turecko, aby odstranilo nadřazenost armády
nad civilní politikou, a též aby implementovalo civilní kontrolu nad armádou v souladu s již
členskými státy unie.61
Transformaci v tureckých civilně-vojenských vztazích ve 21. století lze ukázat na
několika příkladech. Prvním z nich je nahrazování vojenských soudců v soudních institucích
těmi civilními, nakonec i samotná likvidace soudů založených armádou po roce 1980. Též
bylo povoleno civilním soudům soudit vojenské činitele, pokud byli obviněni z narušování
bezpečnosti či ústavního pořádku, navíc účastníkům vojenského převratu z roku 1980 byla
sebrána imunita. Dále byl oslaben vliv MGK, kdy byla zrušena jeho priorita v příjímání
politických rozhodnutí a kladl se důraz na její poradenskou funkci, s tím souviselo i navýšení
počtu civilních členů této rady, čímž v ní armáda ztratila absolutní moc. Byly zvýšeny výdaje
na kontrolu transparentnosti armády, kdy parlament byl oprávněn provádět finanční audity
objektů a organizací vlastněných či spravovaných ozbrojenými silami. A jakýsi symbol
omezování vlivu armády ve vnitřní turecké politice bylo rozhodnutí o odstranění vojenské
jednotky na půdě parlamentu z roku 2011.62
Spolu s těmito změnami však proběhl další vývoj v tureckých civilně-vojenských
vztazích. Od roku 2007 civilní soudy zadržovaly a vyslýchaly stovky vojenských důstojníků,
včetně bývalého náčelníka generálního štábu Ilkera Basbuga, kteří byli obviněni, že se
podíleli na zakládání teroristické organizace a přípravách spiknutí proti vládní AKP. Dále byl
také zahájen soudní proces proti lídrům armádního puče v roce 1980, kdy prokurátor dokonce
žádal doživotí pro generála Kenana Evrena, což se nakonec stalo, načež Evren krátce nato
zemřel, tudíž rozsudek nebyl nakonec naplněn. Tyto bezprecedentní události však v plné
nahotě ukazují, že turecká armáda v posledních letech ztratila svůj nedotknutelný status.63
Navzdory tomuto oslabení armádní moci v politice ve prospěch moci civilní,
v poslední dekádě armáda stále vypadala natolik silně, aby měla právo mluvit i do otázek, jež
se jí samotné netýkaly. Stále se viděla jako konečný ručitel a strážce Turecka a tudíž se
zapojovala do politických otázek prostřednictvím neformálních kanálů, jako byly prohlášení
nebo varování prostřednictvím jejích webových stránek nebo oznámení pro tisk. Příkladem
může být tzv. elektronické memorandum, které vydala armáda prostřednictvím internetu
k prezidentským volbám v roce 2007. V něm velmi varovně uvedla, že šátek přes hlavu, jež
nosila žena prezidentského kandidáta strany AKP Abdulláha Güla, byl dle jejího mínění
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hrozbou sekularismu v Turecku, avšak další rozsáhlejší akci už nepodnikla. 64
Teroristický útok 11. září 2001 přinesl změnu v politice AKP, kdy zpřetrhaly vazby se
všemi islamistickými skupinami, jež s tímto útokem sympatizovaly. Tímto se AKP očistila a
stavěla svůj program na tradicionalismu, který neodporoval kemalismu a byl proevropský,
čímž dokázala zaujmout dostatek tureckých voličů natolik, aby vyhrála volby o rok později.
Demokracie v Turecku byla až doposud udržována na kompromisu mezi armádou nebažící po
politické moci a osvícenými muslimy, kteří svým proevropským postojem umožňovali zdravé
základy poklidné politické změny. 65 Tento kompromis spolu s pragmatickou politikou AKP
byly zásadní pro politickou stabilitu Turecka, jakou dlouhá desetiletí předtím nepamatovalo,
neboť od roku 2002 všechny parlamentní volby AKP s přehledem vyhrála a tudíž dosud drží
otěže moci pevně v rukou.
AKP se v době své vlády, jako každá vláda předtím, snažila oslabit své oponenty, což
pro ni byli především kemalističtí činitelé z řad armády a justice, jak již bylo výše zmíněno.
V tomto úsilí vystupovala zprvu převážně pragmaticky a zdrženlivě, co se týče
kontroverzních otázek náboženství, aby tak nedali záminku kemalistům proti nim zasáhnout.
Též prosazovala politiku posílení demokracie v demokraticky naladěné turecké společnosti,
například zvýšila práva žen, avšak když v roce 2011 tímto svým přístupem drtivě vyhrála
volby, začalo se její vedení chovat asertivněji, kdy třeba prosadilo rozšíření náboženské
výuky na školách či zákaz nočního prodeje alkoholu v obchodech a s tím související zákaz
reklamy na alkohol,66 což turecké ozbrojené síly nepochybně začaly vyhodnocovat jako
potenciální hrozby v pokračování sekulární linie v zemi.
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Vojenský převrat 2016
Na počátku 21. století se postupně začalo měnit oblíbené vnímání armády tureckou
společností, poté co se začalo ukazovat, že civilní vlády AKP našly klíč ke stabilitě a
prosperitě. Přivedla Turecko blíže směrem k Evropě, přičemž nepotlačovala náboženské
cítění části společnosti, navíc Erdogan se projevil jako silný a charismatický vůdce, tudíž
ozbrojené síly začaly ztrácet půdu pod nohama ve své popularitě mezi občany turecké
republiky. Tuto situaci podporovaly i průzkumy v roce 2013, kde ani ne třetina obyvatel
podporovala intervenci armády do politického dění v Turecku, tím dali jasný signál, že kladou
velký důraz na politickou stabilitu, což se nakonec i projevilo v pokusu o armádní převrat o tři
roky později.67
Situace popsaná výše, tedy klesající popularita armády mezi veřejností, dále
oslabování jejího vlivu na vnitropolitické záležitosti Turecka, vzrůstající autoritářské tendence
vládnoucí strany AKP v čele s Erdoganem a s tím ruku v ruce jdoucí plíživou islamizací
společnosti vedla turecké ozbrojené síly k zatím nejčerstvější vojenské intervenci proti
vládnoucí garnituře v noci z 15. na 16. července 2016. Armáda sama uvedla podobné důvody
její intervence, tedy že politická reprezentace porušovala ústavu a zákony, přispívala
k omezování sekulárního a demokratického právního státu, nerespektovala základní lidská
práva, řídila zemi autokraticky, nedokázala zabránit eskalaci terorismu a také mezi jejími
členy vládla velká korupce, za velmi zkorumpovaný armáda považovala i právní systém. 68
Tento pokus o převrat započal v 10 hodin večer místního času a trval pouze 22 hodin,
než byl potlačen. Byl veden skupinou vojenských důstojníků z tureckého generálního štábu.69
Než byl tento převrat potlačen, stihli pučisté obsadit sídlo tureckých veřejnoprávních médií a
velitelství generálního štábu v Ankaře, též převzali kontrolu nad mosty, jež překlenovaly
Bosporský průliv a spojovaly obě části Istanbulu. Dále pučisté provedli i bombové útoky na
velitelství tureckých speciálních jednotek či na samotný turecký parlament. 70
Na tomto pokusu o převrat se podílela poměrně značná část tureckých ozbrojených sil,
což dokazují následující čísla. Akce se účastnilo přes 8500 vojenských příslušníků, kteří měli
k dispozici 35 vojenských bojových letadel, 37 helikoptér, 246 obrněných vozidel, z toho 74
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tanků, dále použili až 4000 dalších lehkých zbraní, 71 přičemž při této události zahynulo
celkem 272 lidí, z toho 171 civilistů, 63 policistů, 34 pučistů a 4 vojáci, kteří se postavili proti
nim. Přes 18000 lidí bylo bezprostředně po tomto pokusu o puč zadrženo, většina z nich byli
vojáci. Nakonec bylo zatčeno celkem přes 10000 osob, z nichž bylo přes 6000 vojáků, téměř
2000 policistů, přes 2000 soudců a prokurátorů a několik desítek dalších civilistů,72 což
naznačuje, že reakce režimu byla velmi rychlá a tvrdá.
Mezi jednu z hlavních příčin neúspěchu tohoto vojenského puče lze zařadit absenci
vysoce postavených důstojníků a byl veden převážně těmi nižšími, ti naopak nařídili v rámci
převratu svým jednotkám, aby vyšší důstojníky zajistili. Tím že převrat vedly nižší vojenské
kádry, tak mu chyběla především zkušenost, co se týče plánování i samotného provedení
akce, nezbytných k úspěšnému naplnění cílů armádního puče. Dále při tomto pokusu o převrat
chyběli armádě důstojníci, kteří by byli klidní, trpěliví a rozhodní a snadno by nepanikařili při
změně příznivé situace na nepříznivou. Část tureckých ozbrojených sil, jež prováděla převrat,
se jednoduše nemohla opřít o profesionální sílu, pouze především o mladší vojáky, kteří byli u
armády pouze krátkou dobu a neuvědomovali si vážnost jejich povinnosti a byli náchylnější k
provádění chyb, jež byly klíčové pro neúspěch této akce, tudíž absence a dokonce vyloučení
zkušených vysokých vojenských velitelů se ukázalo jako zásadní při této události. 73
V prvních dnech po převratu byla turecká média zahlcena různými příspěvky, které
oslavovaly sjednocení tureckého lidu, který pomohl zastavit pokus o puč, dále neúspěch
tohoto pokusu hodnotili jako něco, co navždy změnilo Turecko. Čtyři dny po události byl
vyhlášen výjimečný stav, který byl již několikrát prodloužen, během něj bylo vydáno desítky
zákonných nařízení a nouzových vyhlášek, které vysvětlovaly nezbytné kroky k boji proti
terorismu v Turecku a prezident Erdogan zahájil čistku napříč celou tureckou společností. Za
viníka pokusu o převrat označil Gülenovo náboženské hnutí a pojmenoval jej jako
teroristické, čímž právě odůvodnil onu mohutnou čistku v Turecku, poněvadž dle Erdoganova
mínění se Gülenovi stoupenci infiltrovali do všech vrstev turecké společnosti a museli být
tedy odstraněni. Následkem tohoto obvinění bylo propuštěno ze služby desetitisíce lidí, mezi
nimiž nechyběli akademičtí pracovníci, učitelé, vojáci, novináři, soudci, státní zástupci,
byrokraté a leckteré další profese. Mnozí z nich byli posléze vyšetřováni či dokonce zatčeni
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kvůli jejich údajné spojitosti s pokusem o převrat. Dále bylo též zrušeno tisíce médií, byly
uzavírány univerzity, školy, nemocnice, nadace, sdružení a další organizace. 74
Paradoxní na těchto drakonických Erdoganovo popřevratových opatřeních, že se dají
srovnat s opatřeními provedených tureckou armádou poté, co úspěšně a opakovaně převzala
do svých rukou politickou moc v druhé polovině minulého století. Jako by se opakoval
podobný scénář, akorát na opačné straně barikády, poněvadž tentokrát se Erdogan prohlásil za
ručitele, co se týče udržení řádu v turecké republice, stejně jako to dříve dělaly právě
ozbrojené síly. Dokonce v řešení důsledků nepovedeného puče zacházel ještě dál, než kdy
vůbec zacházela armáda, uzurpoval si během výjimečného stavu mnohem více výsad, čehož
důsledkem například uvěznil stovky novinářů nebo vláda AKP zabavovala majetky velkých
tureckých společností, dále je buď samotné uzavřela, nebo nad nimi převzala kontrolu, to si
armáda v minulosti nedovolovala. Aby Erdogan posílil legitimitu těchto činností po převratu a
dále též myšlenku, že demokracie 15. července zvítězila, byl tento den prohlášen za státní
svátek a též byla některá místa, kde probíhal pokus o puč, pojmenována po tomto dni, jako
například jeden z istanbulských mostů přes Bospor.75
Postoj turecké společnosti k nedávnému pokusu o puč byl většinově negativní,
poněvadž tuto událost, kdy se část armády snažila svrhnout Erdoganův režim, nepodpořila
žádná významná civilní skupina. Ukázalo se, že turecká veřejnost dala přednost
charismatickému vůdci před armádou, neboť právě on se zasadil ke stabilizaci ekonomické a
politické situace země a dále též nalezl rovnováhu mezi náboženstvím a politikou, tudíž
turecký národ již nepovažoval za relevantní armádní zásah z roku 2016 a také nevěřil, že v
něm turecké ozbrojené síly jednaly v jeho zájmu. Díky úspěchům AKP v jeho politické
činnosti, tato strana neztratila mezi tureckými občany legitimitu a naopak armáda u nich
ztrácela na prestiži a autoritě, toto vnímání se jen po jejím pokusu o převrat jen prohloubilo.
Navíc když vlády AKP postupně omezovaly úlohu ozbrojených sil pouze na zabezpečení
vnější bezpečnosti, tak pokus o převrat ztratil i právní základ,76 o to nemilosrdnější pak byla
reakce režimu na jeho iniciátory.

74

TKADLEČKOVÁ, Daniela: Military coup as a distinctive feature of Turkish military, the changing civilmilitary relations, and the current position of the Turkish army. s. 42
75
Tamtéž, s. 43
76
Tamtéž, s. 47-48
25

Závěr
V této bakalářské práci jsem zpracovával téma role turecké armády ve vnitřní politice
turecké republiky, především co se týče udržování jejího sekulárního a demokratického
charakteru. Tato role započala nástupem Atatürka do čela Turecka, kdy armáda začala být
klíčovým hráčem v ovlivňování politického vývoje v Turecku. Za Atatürkovy vlády ještě
armáda přímo nezasahovala do vnitropolitického dění, poněvadž to nebylo potřeba, protože
vládnoucí republikánská strana zahájila sekularizaci v Turecku ve velkém stylu a armáda se
prohlásila jejím garantem. Tudíž zásadní rolí armády v období před druhou světovou válkou
byla podpora vlád, jež prováděly sekularizační reformy.
Situace se však změnila po konci druhé světové války, kdy se turecká republika
oprostila od vlády jedné strany, a po zavedení pluralitních voleb, zažívali úspěch demokraté,
kteří se stali pro turecký lid alternativou k republikánům. Poté, co se demokraté dostali
k moci, pokusili se díky tehdejšímu volebnímu systému aplikovat absolutní moc, turecká
armáda začala přicházet o své výsadní postavení a začala se obávat o pokračování politické
linie, kterou nastoupil Atatürk.
Nespokojenost vedoucích představitelů tureckých ozbrojených sil s vládnoucími
demokraty vyvrcholila v prvním armádním převratu v roce 1960. Bylo to dočasné přímé
převzetí politické odpovědnosti do rukou armády, neboť vytvořila nové politické orgány
složené především z jejích členů, kteří pak vytvořili novou ústavu a tím zahájili dobu tzv.
druhé turecké republiky, která se pokusila vrátit k demokracii. Toto do té doby nevídané
vmíšení turecké armády do vnitřní politiky vyvrcholilo fyzickou likvidací nejvyšších členů
předchozího režimu.
Následná bouřlivá léta přivedla Turecko k další přímé armádní intervenci do
politického dění v roce 1971. Zde si armáda ovšem vystačila s výměnou tehdejších
politických špiček, nijak neměnila ústavu ani nelikvidovala představitele vlády, jež donutila
armádu k tomuto činu, ale jak se ukázalo, následující léta téměř nijak vnitropolitickou situaci
v Turecku nestabilizovala.
Proto v roce 1980 turecká armáda přistoupila k dosud největší intervenci do turecké
politiky, v pořadí již třetí za 20 let. Opět při této příležitosti vytvořila vlastní politické orgány,
jež dočasně řídily zemi mnohem více do hloubky, než v předešlých případech. Vytvořením
nové ústavy, armáda započala dobu tzv. třetí turecké republiky. Navíc se nespokojila jen
s politickou výměnou a zasahovala i více do celospolečenských otázek, jako je náboženství a
nakonec i přistoupila i na určitou revizi Atatürkova pojetí sekularizmu.
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Po dobách relativní politické stability, přišla v roce 1997 situace, jež opět přiměla
turecké ozbrojené síly přímo vstoupit do vnitropolitického dění, kvůli vzrůstajícímu
islamismu, jenž byl v rozporu s armádním pojetím sekularizmu a jehož přívrženci v té době
byli na vládních pozicích. V této intervenci se vojenské vedení spokojilo s odchodem těchto
přívrženců z politiky a asistovalo při vzniku nové vlády bez islamistického vlivu.
Příchod nového tisíciletí však předznamenal postupné oslabování vlivu turecké
armády na vnitřní politiku turecké republiky, především vlivem vlád AKP, v čele
s Erdoganem, kteří byli úspěšní v jejich snahách o oslabení vlivu ozbrojených sil na civilní
politiku. Erdoganovo působení mělo za důsledek zatím poslední událost, ve které armáda
zasáhla do turecké domácí politiky v roce 2016. Tato celková pátá vojenská intervence za
posledních 60 let, však byla poprvé neúspěšná v dosažení jejich cílů a byla potlačena již na
počátku, což může do budoucna značit změnu paradigmatu v tom, že armáda již nebude
schopna přímo ovlivňovat tureckou vnitřní politiku, což by byla bezprecedentní situace od
vzniku moderního Turecka před téměř stoletím.
Výše popsané ukázalo, že role armády ve vnitřní politice Turecka byla velmi silná a
do značné míry i úspěšná co se týče naplnění jejich cílů, tedy především udržování
Atatürkova sekularizačního odkazu, k tomu se následně přidala armádní podpora demokracie,
kterou by mohla sama kontrolovat, co se týče udržování sekularismu v Turecku. Armádní
převraty z let 1960 a 1980 znamenaly přímé nahrazení civilních představitelů těmi
vojenskými v podílení se na politické správě země, zatímco armádní intervence z let 1971 a
1997 se spokojily s výměnou tehdejší civilní politické moci za tu, která též vznikla na
civilním půdorysu a byla pro armádu přijatelná. Pokus o převrat 2016 je specifický pro
moderní Turecko sám o sobě, protože zůstalo pouze u pokusu a nedosáhl žádného ze svých
cílů a může tím být do budoucna ohrožen sekulární kurz Turecka, když její garant, armáda, již
s největší pravděpodobností není schopna silou sekularizaci bránit.
Proto lze závěrem konstatovat a zároveň tím i definitivně odpovědět na výzkumné
otázky, že do přelomu tohoto tisíciletí byla role armády v udržování sekularizmu naprosto
klíčová a téměř nezpochybnitelná, avšak neúspěšný převrat z roku 2016 tuto roli nejspíš velmi
omezil, ovšem v době napsání tohoto textu je ještě příliš brzy na konečné závěry, situace se
jistě do budoucna určitým směrem vyvine a ukáže se, zdali opravdu turecká armáda již
nebude sloužit ve prospěch sekularizace, prozatím to však tak vypadá.
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Zdůvodnění výběru práce
Toto téma jsem si vybral z důvodu mého zájmu o armádní záležitosti. Zaujalo mě
vměšování armády do turecké politiky a její silná role v tomto státě, též respektuji význam
tamní armády jako "pojistky" sekulárního Turecka, což je jistě důležité i s ohledem na
Evropu, protože demokratické a sekulární Turecko (jakožto jihovýchodní soused Evropy) je
pro nás nejpřijatelnější partner v obchodních, politických i bezpečnostních záležitostech.
Dále je pro mě zajímavý samotný vývoj turecké republiky od nástupu Mustafy Kemala
"Atatürka" a jeho významných reforem až do současné doby, kdy v průběhu tohoto vývoje
armáda intervenovala vždy, když se jejím špičkám zdálo, že je Kemalův odkaz v ohrožení.
Tím se dostávám k tomu, že se toto téma stalo i aktuálním, poněvadž v červenci 2016
došlo k neúspěšnému vojenskému převratu (přičemž všechny předchozí vojenské zásahy byly
úspěšné) proti upevňování moci Recepa Tayyipa Erdogana, což může mít dalekosáhlé
důsledky pro budoucnost sekulárního a demokratického Turecka.
Erdoganovo získání politické moci v Turecku determinovalo roli turecké armády tím,
že Erdoganova administrativa postupně omezovala její vliv na politické dění v zemi, což
mohlo mít za následek onen nedávný neúspěšný převrat. Právě aktuálnost tématu a změna
role turecké armády byly pro mě důležitým impulzem ke zpracování bakalářské práce na tuto
problematiku.
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Předpokládaný cíl
Náplní této bakalářské práce bude popsat roli armády v turecké republice, zejména její
úlohu ve vytváření a udržování sekulárního tureckého státu. Zejména bude kladen důraz na
vliv turecké armády v klíčových vnitropolitických událostech od vzniku republiky v roce
1923 až do současnosti, tzn. její činy a jejich význam, ať už přímý či nepřímý, následně bude
tento vliv srovnán s ostatními státy, kde má armáda silné postavení, především těmi
muslimskými.
Hlavním cílem bude tedy ukázat, do jaké míry byla sekularizace v Turecku vytvářena
a udržována armádou a zdali se dá potvrdit, po zásadních událostech v poslední době, že tomu
tak stále je. Tato práce též nastíní rizika postupného omezování armádní moci, specifická pro
tureckou republiku, které se děje v posledních dekádách pod taktovkou Erdogana.
Metodologie práce
Tato bakalářská práce bude jedno-případovou studií. Nezávislou proměnnou bude
angažovanost turecké armády v tamějším politickém dění (vyjádřená změnami jejího vlivu v
klíčových vnitropolitických událostech v čase), přičemž závislými proměnnými budou: míra
sekularizace turecké republiky (vyjádřená tím, do jaké míry byla politická rozhodnutí
tureckých představitelů liberální či konzervativní), stav demokracie a lidských práv v Turecku
a též míra identifikace tureckého obyvatelstva s ideou sekulární turecké republiky (vyjádřená
mj. volebními výsledky).
V této práci se též budou okrajově komparovat různé případy států se silnou rolí
armády v politice (mj. Írán, Thajsko, Pákistán) s případem Turecka, co se týče míry vytváření
a udržování sekularizace a demokracie v daných státech armádou.
Metodou sběru dat bude v této práci především analýza dokumentů.
Základní charakteristika tématu
Turecká republika je chápána jako příklad úspěšně sekularizovaného islámského státu.
Tuto éru započal Mustafa Kemal "Atatürk" po první světové válce, kdy mnoho jeho reforem
velmi omezilo vliv náboženství na politiku a výrazně modernizovalo turecký stát, třebaže se
nedala jeho vláda nazývat demokratickou. Za jeho vlády se zvýšil význam armády, která měla
chránit Kemalův odkaz proti všem budoucím nebezpečím, což je paradoxní, protože poté kdy
se v Turecku posilovaly atributy právního státu a atributy demokracie, tak tyto atributy
armády chránila často za nedemokratických a násilných metod. Nejvíce se armáda angažovala
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v druhé polovině 20. století, kdy několikrát úspěšně intervenovala proti vládním
představitelům, kteří podle jejího mínění nenaplňovali Kemalův odkaz.
Po převratu v roce 1980 se Turecko postupně více demokratizovalo (to souviselo mj. i
s případným členstvím v Evropské unii), což snižovalo vliv armády na politické záležitosti v
zemi. Po nástupu k moci konzervativní AKP v čele s Recepem Tayyipem Erdoganem se
omezování vlivu armády ukázalo jako rizikové, poněvadž v posledních letech jeho
administrativa otočila kormidlo spíše opačným směrem než k procesu demokratizace a
sekularizace turecké republiky, to mělo za následek neúspěšný armádní převrat v roce 2016,
který jen prohloubil procesy v rozporu s Kemalovým odkazem vedené (nyní již prezidentem)
Erdoganem.
Předpokládaná struktura práce
Tato bakalářská práce se nejprve zaměří na období po vzniku turecké republiky,
především na reformy Mustafy Kemala "Atatürka", které ukotvily sekularizaci v tureckém
státě a upevnily roli armády jako "hlídacího psa" těchto reforem.
Poté se bude věnovat historii turecké republiky až do dnešních dnů, přičemž bude klást
největší důraz na armádní intervence v letech 1960, 1971 a 1980, do jaké míry právě v těchto
událostech armáda ovlivnila budoucí vývoj sekulárního Turecka.
Dále se též pokusím předestřít dopady na roli armády v tureckém státě po vývoji v
posledních desetiletích, především vlivem politiky současné vládní AKP, jež sekularizaci
narušuje, a jak neúspěšný armádní převrat v roce 2016 zasáhl do tohoto vývoje.
Nakonec bude též stručně komparován vliv turecké armády na utváření politiky země
s ostatními státy se silným postavením armády (např. Írán, Thajsko, Pákistán atd.), právě co se
týče sekularizace a demokratizace.
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