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Wprowadzenie

Celem autora jest przedstawienie w poniższym artykule genezy, prze-
biegu oraz konsekwencji kluczowych zamachów i przewrotów politycznych
w Turcji w XX i w XXI stuleciu. Istotne było tutaj uwzględnienie licznych
uwarunkowań politycznych, a także wzięcie pod uwagę istniejącej w pań-
stwie tureckim struktury stosunków społecznych, które przyczyniły się do
konieczności  zmian  w  systemie  politycznym  tego  kraju.  Przyjęto  tezę,
zgodnie z którą Turcja była w XX i na początku XXI wieku państwem po-
datnym na próby przewrotów i zamachów polityczno-wojskowych, co pro-
wadziło do zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz stabilności we-
wnętrznej, a zwłaszcza polityczno-ustrojowej. 

Turcja  jeszcze  przed  wybuchem  I  wojny  światowej  (w 1914 r.)  była
uwikłana w konflikt na Półwyspie Bałkańskim, tracąc na skutek zakończe-
nia  wojen  z  koalicją  grecko-bułgarsko-serbską  wiele  swoich  posiadłości
w tej części Europy. Państwo, które przez wiele kolejnych stuleci funkcjo-
nowało jako Imperium Osmańskie, musiało zmierzyć się z nową sytuacją
polityczną w regionie, zaistniałą w przededniu wybuchu I wojny światowej.
Sytuacja ta wymagała zmian zarówno na gruncie politycznym oraz ustro-
jowym, jak i uregulowania sytuacji  terytorialnej. Wcześniej, bo w połowie
XIX wieku, pomimo formalnego zwycięstwa Turcji i  koalicjantów z Rosją
w wojnie krymskiej (1853-1856), zmiany narodowościowe i ruchy wyzwo-
leńcze w obrębie Imperium Osmańskiego przyczyniły się do gruntownych
zmian terytorialnych na skutek rozstrzygnięć międzynarodowych. Przykła-
dowo, Imperium Osmańskie musiało przyznać suwerenność Rumunii, Ser-
bii  i Czarnogórze, a także uznać niezależność północnej części Bułgarii.
Ponadto Austro-Węgry uzyskały pod koniec XIX wieku zarząd nad Bośnią
i Hercegowiną, a Rosja zajęła część Armenii. Wycofanie dla Turcji popar-
cia przez Wielką Brytanię, spowodowane nagłośnieniem masowych rzezi
Ormian w Imperium Osmańskim z lat 1894-1896, znacząco osłabiło mię-
dzynarodową pozycję Turcji.  Państwo stanęło znowu przed perspektywą
zagrożenia ze strony Rosji, domagającej się rozszerzenia swoich wpływów
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politycznych i  terytorialnych nad Morzem Czarnym kosztem Osmańskiej
Turcji1. 

Na rys. 1 umieszczono mapę z granicami państw na Półwyspie Bał-
kańskim, po tzw. Kongresie Berlińskim (1878), który formalnie stanowił za-
kończenie przegranej przez Imperium Osmańskie wojny z Roją. Pierwsze
z wymienionych państw utraciło część swoich terytoriów na rzecz Serbów,
Bułgarów, Rumunów, Czarnogórców, Greków oraz Bośniaków. Imperium
Osmańskie utrzymało jeszcze zwierzchność nad Tracją, Albanią, Macedo-
nią oraz Azją Mniejszą. Terytorialny stan posiadania Imperium Osmańskie-
go w dwóch ostatnich dekadach XIX stulecia przedstawiał się jednak zde-
cydowanie niekorzystnie w stosunku do sytuacji sprzed 1878 r. Międzyna-
rodowe rozstrzygnięcia terytorialne narzucone Osmanom stały się punk-
tem zapalnym dla tureckiego ruchu narodowego, którego jedną z podstaw
stały się kolejne zamachy i przewroty polityczne. 

      Źródło: A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, PWN, Warszawa, 2009, s. 404.

Rys. 1. Granice terytorialne państw na Bałkanach po 1887 r.

Zamachy  i  przewroty  polityczne  w  Imperium  Osmańskim  w  latach
1900-1918. Krótki okres w historii XX wieku, od początku tego stulecia do
zakończenia I wojny światowej,  przyniósł burzliwe wydarzenia na scenie

1 A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2009, s. 403-405.
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politycznej w Imperium Osmańskim. Pogarszająca się sytuacja międzyna-
rodowa państwa, zwłaszcza na Bałkanach, przyczyniła się do wzrostu po-
trzeby  zmian  polityczno-ustrojowych.  W  1908 r.  doszło  do  wydarzenia,
określanego  mianem rewolucji  młodo-tureckiej.  W praktyce rewolucja  ta
sprowadzała się do odsunięcia od władzy sułtana Abdulhamida II, do cze-
go doszło w 1909 r. Sułtanowi formalnie zarzucono organizowanie prze-
wrotu  o charakterze  kontrrewolucyjnym  w celu  stłamszenia  pożądanych
przez społeczeństwo zmian w duchu ruchu młodo-tureckiego. Detronizacja
sułtana oraz jego internowanie w Salonikach przyczyniły się do przejęcia
władzy przez nacjonalistyczne i modernistyczne (w swoim programie poli-
tycznym) ugrupowanie młodo-turków, których głównym celem politycznym
była reorganizacja państwa w momencie ostatecznego obalenia monarchii
osmańskiej2. 

Rewolucja młodoturecka z 1908 r. miała charakter burżuazyjny, pobu-
dzana była zmianami, które miały miejsce w Rosji w latach 1905-1907. Po-
wstańcy  tureccy  domagali  się  utworzenia  Turcji  w  miejsce  Imperium
Osmańskiego, żądając zniesienia ustroju monarchicznego, opartego na sil-
nej władzy kolejnych sułtanów. Warto dodać, że w swoim programie ugru-
powanie dokonujące zamachu politycznego nie zdefiniowało precyzyjnie,
czy nowe państwo tureckie ma być rządzone według modelu monarchii
konstytucyjnej  czy też republiki,  choć dążenia rewolucyjne opisywanego
ruchu przyczyniły się do rozwoju idei konstytucjonalizmu w nowożytnej hi-
storii Turcji. Wprawdzie w 1876 r. sułtan nadał Osmanom konstytucję, ale
jej  stosowanie zostało szybko zawieszone przez Abdulhamida II.  Zawie-
szenie stosowania przepisów konstytucji stanowiło jeden z głównych katali-
zatorów poparcia  dla  ruchu młodo-tureckiego  w ówczesnym  społeczeń-
stwie  chylącego  się  ku  upadkowi  Imperium  Osmańskiego.  Rewolucja
z 1908 r. zyskała szerszy wydźwięk także dzięki temu, że za rozprzestrze-
nianie  jej  idei  odpowiadali  w  dużym  stopniu  ludzie  bardzo  dobrze  wy-
kształceni, często pochodzący z korpusu oficerskiego armii osmańskiej. W
całym XIX stuleciu sułtani Imperium Osmańskiego w pierwszej kolejności
dokonywali modernizacji armii, co przyczyniło się również do adaptowania
wśród oficerów i żołnierzy licznych treści, typowych dla społeczeństw za-
chodniej Europy. W programie ugrupowania młodo-tureckiego, które utwo-
rzyło tzw. Komitet Jedność i Postęp, pojawiały się także nawoływania, aby
utworzyć laickie państwo prawa, które będzie w stanie odbudować silne
państwo  tureckie,  w pełni  niezależne  od  wpływu  rosnących  w  siłę  mo-
carstw europejskich, zdolnych do narzucenia Turkom rozstrzygnięć na are-
nie międzynarodowej. Jak dodaje się w literaturze, w oczach zwolenników
ruchu  młodo-tureckiego:  parlamentarna  i  konstytucyjna  kontrola  władzy
sułtana była narzędziem w rękach oświeconych elit, pozwalających refor-

2 M. Tanty, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Książka i Wiedza, Warszawa 2003,
s. 65.
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mować  państwo3.  Dobrze  wykształceni  członkowie  ugrupowania  szybko
jednak  wykluczyli  możliwość  nadania  równych  praw  różnym  członkom
społeczeństwa, wykluczając poza jego obręb między innymi przedstawicie-
li mniejszości etnicznych z Ormianami i Kurdami na czele4. 

Sprawę młodoturków reprezentował nowo wybrany władca, którym zo-
stał  Mehmed V.  W czasie jego rządów ogłoszono przywrócenie  pełnego
obowiązywania konstytucji z 1876 r., nowelizowanej w latach
1909, 1912, 1914, a także w 1916 r. Główne skutki tych zmian sprowadza-
ły się do systematycznego ograniczania zakresu władzy sułtana, a także
wprowadzania elementów parlamentarnego modelu rządów5. Z kolei w la-
tach 1913-1918 faktyczne  rządy o charakterze dyktatorskim w państwie
sprawowało  trzech ministrów (Enwer  Pasza,  Dżemal Pasza oraz Taalat
Pasza). W państwie młodo-tureckim narastały jednak w tym czasie liczne
problemy narodowościowe, etniczne, religijne i społeczne. Szczególnym za-
grożeniem dla elit rządzących była działalność mniejszości Ormian, którą po-
strzegano jako zagrożenie dla nowego ładu rewolucyjnego. W ówczesnym cza-
sie doszło przy tym do wzrostu konfliktu narodowościowego pomiędzy Ormia-
nami i Grekami zamieszkującymi licznie południową część Imperium Osmań-
skiego. W ramach Komitetu Jedność i Postęp szerzono w związku z powyż-
szym treści nacjonalistyczne, a następstwem tych treści stało się nawoływanie
(powrót) do prześladowania mniejszości ormiańskiej na obszarze przyszłej Tur-
cji. Ostatecznie w latach 1915-1916 młodoturcy zrealizowali swój plan, co do-
prowadziło do ludobójstwa mniejszości ormiańskiej6. 

W polityce zagranicznej zwolennicy rewolucyjnych zmian zwrócili  się
z kolei w stronę Niemiec, szukając w tym państwie sprzymierzeńca i gwa-
ranta niezawisłości politycznej. Szerokim echem odbiła się w przededniu
wybuchu I wojny światowej (oraz podczas tego konfliktu) współpraca woj-
skowa i wywiadowcza Turków z Niemcami. W latach 1912-1913 Imperium
Osmańskie zostało uwikłane z kolei w wojny bałkańskie, na skutek których
zostało prawie wymazane z kontynentu europejskiego. Młodoturcy dążyli
do zacieśnienia relacji z Niemcami w obliczu braku możliwości samodziel-
nego poradzenia sobie z licznymi problemami nowo zarządzanego pań-
stwa.  Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  w  1800 r.  posiadłości  europejskie
Osmanów liczyły ponad 460 tysięcy kilometrów kwadratowych, a w 1913 r.

3 M. Cegielski,  Oko świata.  Od Konstantynopola  do  Stambułu,  Wydawnictwo  WAB,
Warszawa 2009, s. 76.

4 J. Reychman,  Historia  Turcji,  Zakład  Narodowy  im.  Ossolińskich,  Wrocław  1973,
s. 269.

5 G. Kryszeń, Sąd konstytucyjny Republiki Turcji a zmiany konstytucyjne, [w:] S. Bożyk
(red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Temida 2, Białystok 2013, s. 545.

6 J. Anderson, V. Head, A. Williams, Rzezie, masakry i zbrodnie wojenne od starożyt-
ności do współczesności, Bellona, Warszawa 2009, s. 79-80.
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powierzchnia tych posiadłości wynosiła tylko 29 tysięcy kilometrów kwadra-
towych7. 

W momencie zakończenia I wojny światowej państwo osmańskie mu-
siało zmierzyć się z konsekwencjami udzielonego w czasie wojny poparcia
Niemcom. Na mocy traktatu pokojowego w Sevres (z 1920 r.) Turcy stracili
zarówno Syrię, obszary w Mezopotamii, jak i formalne zwierzchnictwo nad
Egiptem  oraz  Kuwejtem.  Na  mocy  narzuconych  warunków  pokojowych
Osmanom odebrano dostęp do złóż naturalnych nad Morzem Czerwonym
oraz w rejonie  Zatoki  Perskiej.  Południową  część Turcji  przejęli  z  kolei
Grecy, a terytoria Armenii oraz Kurdystanu stały się autonomiczne. Szcze-
gólnie niekorzystne dla opisywanego państwa było ponadto poddanie fran-
cusko-włoskiej  kontroli  i  strefie wpływów południowo-zachodniej  Anatolii.
Co więcej,  traktat pokojowy w Sevres nakładał ograniczenia dla osmań-
skich sił zbrojnych (do maksymalnej liczby 50 - tysięcznej armii), narzuca-
jąc zakaz posiadania i rozwijania lotnictwa oraz broni pancernej8. 

Ograniczenia narzucone traktatem w Sevres doprowadziły do wybuchu
niezadowolenia w społeczeństwie i uprzedzeń w stosunku do rządów ugru-
powania młodoturków. Społeczeństwo zgodziło się przede wszystkim z ko-
niecznością ostatecznego zakończenia władzy sułtanatu, która nie odpo-
wiadała powojennym realiom w Europie. W ten sposób oddolnie zainicjo-
wano rewolucję skierowaną przeciwko sułtanowi oraz warunkom pokojo-
wym narzuconym przez aliantów. Misji  likwidacji  Imperium Osmańskiego
podjął się Mustafa Kemal Pasza, zwany Ataturkiem. Przejął on władzę po
klęsce w czasie I  wojny  światowej,  wymuszając  uznanie  przez tureckie
Zgromadzenie Narodowe likwidacji sułtanatu. Działalność Ataturka wpisy-
wała się w ideę ogólnonarodowego przewrotu polityczno-ustrojowego, nio-
sącego zupełnie inny model rządzenia państwem. Przewrót ten wymagał
usunięcia z obszaru dawnego imperium osmańskiego okupacyjnych wojsk
francuskich i popierających ich Ormian, a także proalianckich stronników
z parlamentu tureckiego. 

23 kwietnia  1920 r.  Ataturk  utworzył  nowy  jednoizbowy  parlament  –
Wielkie  Zgromadzenie  Narodowe  Turcji,  które  obradowało  w  Ankarze.
W praktyce oznaczało to system dwuwładzy, ponieważ z jednej strony na-
dal funkcjonował rząd osmański popierający działania aliantów, 
z drugiej - Ataturk kierował niepodległościowymi strukturami parlamentar-
nymi, domagając się pełnej suwerenności narodu tureckiego. Sukcesy poli-
tyczne  i wojskowe  w walce  z  siłami  alianckimi,  Grekami  oraz  wojskiem

7 A. Chwalba, Historia powszechna..., s. 418.
8 J. Gierowska-Kałłaur, M. Kornat, Turcja w koncepcjach polskiego Sztabu Generalne-

go  w  okresie  Konferencji  Lozańskiej  (1922-1923).  Nieznane  memorandum  Tadeusza
Schaetzla, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. 49, z. 2, 2014, s. 24-
25.
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Armenii,  skłoniły  społeczność  międzynarodową  do  rokowań  pokojowych
z Turkami9. 

W toku  zdobywania  wpływów  w modernizowanym  państwie  Ataturk
dokończył  sprawy związane z regulacjami  po wojnie  turecko-armeńskiej
(1920) oraz grecko-tureckiej (1919-1922). Doprowadził również do rewizji
postanowień traktatu z Sevres na mocy traktatu w Lozannie (1923). Ten
ostatni  zakończył  wojnę  Turków  z  Grekami,  przyznając  Turcji  pełne
zwierzchnictwo  nad Anatolią,  Kurdystanem i  Tracją Wschodnią,  a także
prowadząc do korzystnego zrewidowania granicy z Armenią. W 1922 r. po-
wstało formalnie państwo tureckie z republikańską formą rządów, w którym
rok później Ataturk został prezydentem. Okres rządów Ataturka (w latach
1923-1938) cechowały umacnianie podstaw państwowości tureckiej i sta-
bilność  polityczno-ustrojowa  na  fundamencie  autorytarnych  i  charyzma-
tycznych rządów. Podstawą umacniania rządów Ataturka była głęboka mo-
dernizacja armii oraz oparcie modelu republikańskiego na świeckim pań-
stwie oraz reformach społecznych. Lata 1923-1938 w historii Turcji ozna-
czają również okres uzyskania pełnej niezależności nad polityką wewnętrz-
ną oraz polityką zagraniczną, a także aktywizację państwa tureckiego na
arenie międzynarodowej w ważnych sprawach dla kontynentu europejskie-
go przed wybuchem II wojny światowej (polityka włączenia w sprawy eu-
ropejskie)10. 

Jedną z podstaw ogólnonarodowej rewolucji tureckiej po zakończeniu
I wojny światowej pod przewodnictwem Ataturka było oparcie stosunków
politycznych i społecznych w państwie na konstytucji.  W 1921 r.  Wielkie
Zgromadzenie Narodowe Turcji przyjęło tymczasową ustawę zasadniczą,
wyrażając w ten sposób oczekiwanie,  że nowy rząd będzie respektował
przepisy konstytucji. W tej konstytucji po raz pierwszy w dziejach tureckie-
go państwa podkreślono, że to naród sprawuje władzę zwierzchnią w pań-
stwie. Zmiany konstytucji z 1921 r. dokonano dosyć szybko, bo w paździer-
niku 1923 r., a następnie w kwietniu 1924 r., już po formalnym wprowadze-
niu republikańskiej formy rządów. Trzema naczelnymi zasadami konstytu-
cyjnymi stały się: zasada republikańskiej formy rządów, zasada świeckiego
charakteru państwa, zasada nacjonalizmu11. Warto też dodać, że w listopa-
dzie 1922 r. w Turcji formalnie zniesiono urząd sułtana, z kolei w marcu
1924 r. – godność kalifa12. Można ocenić, że takie postanowienia stanowiły
podstawę do umocnienia republikańskiej formy rządów w państwie turec-
kim. 

9 A. Szymański,  Turecki  nacjonalizm – historia  i  współczesność,  Krakowskie  Studia
Międzynarodowe, t. VII, nr 1, 2010, s. 35-48.

10 J. Reychman, Historia Turcji..., s. 305-306.
11 G. Kryszeń, Sąd konstytucyjny..., s. 545-546.
12 M. Szkudlarek, Kapelusz kontra fez – o roli nakryć głowy w europeizacji Turcji, Środ-

kowoeuropejskie Studia Polityczne, UAM, nr 4, 2014, s. 60.
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W literaturze przedmiotu wymienia się również bardziej  rozszerzony
katalog naczelnych zasad, dzięki którym rewolucja turecka po zakończeniu
I wojny światowej znalazła swoje mocne ugruntowanie w społeczeństwie.
Wśród tych zasad wpisujących się w tzw.  doktrynę kemalizmu (od nazwi-
ska Ataturka) można wskazać13:

 republikanizm jako gwarancję zerwania z sułtanatem,
 nacjonalizm jako element konieczny dla stworzenia i umocnienia tu-

reckiej świadomości narodowej,
 populizm,  traktowany  jako  przejaw  egalitaryzmu  społecznego

wszystkich Turków, tj. będący gwarantem, że interesy całego narodu będą
stawiane ponad interesami pojedynczych klas społecznych, które to klasy
powinny być negowane,

 rewolucjonizm, wprowadzający wyższość rewolucyjnych zmian nad
zmianami ewolucyjnymi,  a przede wszystkim podkreślający  konieczność
wprowadzania reform i modernizacji polityczno-społecznej oraz kulturalnej
w sposób regularny i systematyczny,

 laicyzm, rozumiany jako oddzielenie instytucji państwa oraz religii
islamskiej, a także wpisujący się w świecką koncepcję sprawowania wła-
dzy publicznej,

 etatyzm, podkreślający kluczową rolę państwa w narodowej gospo-
darce.

Ogólnonarodowa rewolucja turecka pod rządami Ataturka realizowała
jeszcze jedno niezwykle istotne założenie, pojawiające się już podczas re-
wolucji młodoturków, urzeczywistnienie ideologii tzw.  panturkizmu. Ideolo-
gia ta uwypuklała znaczenie tożsamości narodowej wszystkich Turków, bu-
dowanej na podstawie wspólnego języka ludów tureckich i tzw. etosu tu-
reckiego.  Wprowadzenie w Republice Turcji  nieislamskich szkół publicz-
nych na wzór państw europejskich doprowadziło do szerzenia idei pantur-
kizmu,  której  finalnym  założeniem  miało  być  zjednoczenie  w obrębie
wspólnego państwa wszystkich osób posługujących się językiem tureckim,
aby mogły jako jeden naród wspólnie rządzić państwem. Wykorzystanie
ideologii panturkizmu przez Ataturka nosiło przy tym znamiona politycznej
użyteczności,  ponieważ  legitymizowało  działania  rządu  i  armii  służące
zjednoczeniu wszystkich ludów tureckich w ramach republiki. Działania ta-
kie wymagały z kolei  rozszerzenia ekspansji  w kierunku Azji  Środkowej
oraz zakładały rugowanie odrębnej świadomości członków mniejszości et-
nicznych oraz narodowych, takich jak Ormianie, Kurdowie i inni14. Na tej
podstawie można dojść do wniosku, że to właśnie wspólny język stanowił

13 E. J. Zürcher,  Turcja.  Od sułtanatu do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 182.

14 B. Wróblewski,  Turcy i Arabowie wobec idei nacjonalizmu w okresie upadku Impe-
rium Osmańskiego (1908-1925), Polityka i Społeczeństwo, nr 2, 2005, s. 164.
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jeden z kluczowych elementów, dzięki którym udało się ugruntować zdoby-
cze rewolucji tureckiej po dojściu do władzy przez Ataturka. 

Rewolucja turecka, o której mowa, miała jeszcze jeden bardzo ważny
wymiar,  mianowicie doprowadziła do procesu  odislamizowania  Turcji,  co
było trudne do wyobrażenia i zrealizowania w całej wcześniejszej historii
Imperium Osmańskiego. Z inicjatywy Ataturka prezydent Republiki Turcji
odseparował się od sprawowania ideowego wpływu na społeczności mu-
zułmańskie na wzór kalifa,  a w 1925 r.  w państwie oficjalnie zabroniono
mężczyznom nosić fezy i nakazano kapelusze oraz czapki na wzór euro-
pejski. Tego samego roku dokonano likwidacji licznych islamskich bractw
religijnych, wywierających pewien wpływ na kierunek wcześniejszej polityki
sułtanatu. Przywódca wszystkich Turków zdecydował się rok później wpro-
wadzić kalendarz gregoriański w miejsce muzułmańskiego, a prawo szaria-
tu zastąpiono świeckim kodeksem cywilnym. W 1928 r. alfabet arabski za-
stąpiono łacińskim, co doprowadziło do rewolucji w systemie szkolnictwa.
W 1934 r. Turcja przyznała wszystkim kobietom pełne prawa wyborcze, a
wszyscy Turcy zostali zobowiązani na wzór europejski przyjąć nazwiska.
Wszystkie przedstawione reformy, często o rewolucyjnym dla Turcji cha-
rakterze, sprawiły, że Republika Turcji stała się państwem świeckim, ina-
czej niż ówczesne państwa świata arabskiego15.

Zamachy stanu w Turcji w II połowie XX stulecia

Historia Turcji po zakończeniu II wojny światowej charakteryzowała się
z jednej strony tendencją do zaangażowania w działalność na arenie mię-
dzynarodowej  - Turcja przystąpiła do NATO oraz podpisała antykomuni-
styczny Pakt Bagdadzki, z drugiej strony - dążeniem do umacniania władzy
wewnętrznej  m.in.  poprzez  represjonowanie  przeciwników  politycznych.
Charakterystyczne dla lat 50. XX stulecia zwalczanie opozycji przy pomocy
metod  siłowych,  w połączeniu  z  trudną  sytuacją  ekonomiczną  państwa,
przyczyniło się do wzrostu niezadowolenia społecznego. W latach 1950-
1960 premierem Turcji był Adnan Menderes wykluczony pod koniec II woj-
ny światowej  z  wyznającej  idee  polityczne  kemalizmu –  Partii  Ludowo-
Republikańskiej z powodu działalności opozycyjnej w stosunku do kierow-
nictwa. Wspomniany premier Turcji stanął na czele Partii Demokratycznej,
realizując podczas swej kadencji kierunek polityki zagranicznej opartej na
bliskiej  współpracy  z  Zachodem  oraz  forsując  przystąpienie  do  NATO.
W polityce wewnętrznej jednak rozprzestrzeniały się korupcja i nepotyzm.
Interwencjonizm gospodarczy doprowadził do wzrastającej inflacji, z kolei
rosnące niezadowolenie  społeczne było pacyfikowane przez władzę po-
przez łamanie i ograniczanie konstytucyjnych swobód obywatelskich. Wła-

15 Tamże, s. 167.
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dze przyzwalały również na dyskryminowanie mniejszości, czego przykła-
dem był w 1955 r. pogrom chrześcijańskiej ludności greckiej i ormiańskiej,
a także Żydów w Stambule oraz innych miastach tureckich. Władze dały
przyzwolenie w szczególności na ograbianie greckich majątków, popiera-
jąc nacjonalistyczny kierunek polityki wobec mniejszości zamieszkujących
Turcję16. 

Kierunek współpracy z państwami Europy Zachodniej i Stanami Zjed-
noczonymi przyczynił się do głębokiego niezadowolenia wśród społeczno-
ści muzułmańskiej w Turcji.  Nierzadko dochodziło do zakłócania wieców
politycznych,  a  także porządku publicznego  przez islamskich  fanatyków
w wyniku aktów terroru. Laickość państwa tureckiego nie przyczyniła się
do wyeliminowania napięć religijnych w kraju, ponieważ społeczność mu-
zułmańska była liczna zarówno w mniejszych, jak i większych ośrodkach
miejskich. Ścierała się ona z ludnością chrześcijańską oraz wyznającą ju-
daizm. W takich okolicznościach sytuacja wewnętrzna w Turcji pozostawa-
ła niestabilna i wymagała podjęcia przez premiera działań w celu ugrunto-
wania sprawowanej władzy. Eskalacją wydarzeń okazał się pucz wojskowy
przeprowadzony  27 maja  1960 r.  Wojsko  tureckie  postanowiło  odsunąć
Adnana Menderesa ze stanowiska premiera, skazując go na śmierć pod
zarzutem rozprzestrzeniania  praktyk  korupcyjnych  oraz  przyzwolenia  na
pogromy mniejszości z 1955 r.17 Ówczesny prezydent Turcji, Celal Bayar,
reprezentujący tak jak Menderes Partię Demokratyczną także został odsu-
nięty od władzy i ostatecznie osadzony w więzieniu. Bezpośrednim następ-
stwem zamachu z 1960 r. było ponadto poddanie pod sąd 601 osób, z któ-
rych 464 skazano18. 

Przeprowadzenie  wojskowego  puczu  obalającego  premiera  i  prezy-
denta stanowiło, zdaniem osób odpowiedzialnych za zamach stanu, spo-
sób na uniknięcie bratobójczej walki Turków w obliczu planowanych przez
zwolenników Partii Demokratycznych dalszych represji opozycji politycznej
i części społeczeństwa. Wojskowym znane były zamierzenia polityków wy-
wodzących się z rządzącej partii, aby ostatecznie rozprawić się z opozy-
cjonistami, zaostrzyć system cenzury, a także zakazać demonstracji, pod-
czas których manifestowano społeczne niezadowolenie z sytuacji w kraju.
Jedną z głównych idei puczystów było odwołanie się do zasad kemalizmu
jako  doktryny  narodowej,  spajającej  wszystkich  Turków,  nawołującej  do
jedności w obliczu niesprawiedliwości społecznej oraz krzywdzących decy-

16 H. Altinay, Ruchome elementy, [w:] D. Beczew (red.), Co myśli Turcja?, Europejska
Rada  Spraw Zagranicznych,  Fundacja  im.  Stefana  Batorego,  Londyn-Warszawa  2011,
s. 51.

17 J. Krasuski, Europa Zachodnia po II wojnie światowej. Dzieje polityczne, Wydawnic-
two Poznańskie, Poznań 1990, s. 340.

18 A. Zastawna-Templin, Problem zamykania partii politycznych w Turcji w kontekście
starań o członkostwo w Unii Europejskiej, [w:]  A. Szymański (red.), Turcja i Europa. Wy-
zwania i szanse, PISM, Warszawa 2011, s. 54.
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zji  zapadających na szczeblach władzy.  Odwołanie do zasad kemalizmu
miało znaleźć praktyczne urzeczywistnienie w programie Komitetu Jedno-
ści Narodowej, który znalazł się w rządzie koalicyjnym po odsunięciu od
władzy prezydenta  Bayara  i  straceniu  premiera Menderesa oraz dwóch
ściśle współpracujących z nim ministrów (ministra finansów – Hasana Po-
latkana oraz ministra spraw zagranicznych – Fatina Rustu Zorlu)19. 

Do  utworzenia  rządów  koalicyjnych  doszło  jednak  dopiero  jesienią
1961 r., podczas gdy od maja poprzedniego roku faktyczna władza w kraju
była sprawowana przez elity wojskowe pod przewodnictwem ówczesnego
dowódcy tureckich sił lądowych (Cernala Gursela), który po zamachu przy-
jął  stanowisko  Przewodniczącego  Rady  Bezpieczeństwa  Narodowego
(a w latach 1961-1966 pełnił funkcję prezydenta Turcji). Legitymizacji pu-
czu wojskowego w Turcji miała służyć dodatkowo zmiana konstytucji,  do
której doszło w 1961 r. pod wpływem skorzystania przez wojskowych z po-
mocy profesorów tureckich uniwersytetów. Zmiana ta w ograniczonym za-
kresie przyznawała swobody demokratyczne społeczeństwu tureckiemu, a
także przywracała Senat i dodatkowo doprowadziła do utworzenia nowego
organu władzy sądowniczej, tj. Trybunału Konstytucyjnego20. 

Już w 1964 r. wygraną w tureckich wyborach parlamentarnych odnio-
sła nowa Partia Sprawiedliwości, która ideowo nawiązywała do treści zde-
legalizowanej Partii Demokratycznej, kierowanej przez straconego premie-
ra Menderesa. Wygrana w wyborach pozwoliła politykom Partii Sprawiedli-
wości podjąć próbę przywrócenia wcześniejszych zasad sprawowania wła-
dzy i oddziaływania na społeczeństwo. Powrót do władzy niedawnych zwo-
lenników Menderesa przyczynił się do wzrostu niezadowolenia w tureckiej
armii. 20 lutego 1962 r. uczniowie szkoły wojskowej w Ankarze, działając
pod kierownictwem Talaata Aydemira, zdecydowali się na przeprowadze-
nie zamachu stanu, który jednak nie przyniósł oczekiwanego przez nich re-
zultatu. Ten sam przywódca stanął na czele próby zamachu stanu 20 maja
1963 r., którą krwawo stłumili rządzący, wydając przy okazji wyrok śmierci
na Aydemira21. 

Okres lat 60. XX wieku to ponadto dojście do głosu w Turcji różnych
ugrupowań lewicowych, z Turecką Partią Robotniczą na czele, opowiada-
jących  się  za  wystąpieniem państwa  z NATO, nacjonalizacją  krajowego
przemysłu i sektora bankowego oraz za reformą agrarną. W 1968 r. z kolei
doszło do masowych starć ludności z policją turecką w Stambule, a równo-
legle organizowano kolejne manifestacje na rzecz wystąpienia Turcji z So-
juszu Północnoatlantyckiego oraz nierzadko uciekano się do terroryzmu
względem amerykańskich dyplomatów w Turcji. Postępująca destabilizacja

19 K. Bieniek, System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011, Elipsa, Warszawa
2013, s. 103-114.

20 A. Zastawna-Templin, Problem zamykania..., s. 55.
21 J. Reychman, Historia Turcji..., s. 331.
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w państwie przyczyniła się do wydania przez wojskowych w marcu 1971 r.
w formie konstruktywnego ultimatum dla rządu - memorandum do rządu
zawierającego  żądanie  przywrócenia  porządku publicznego  w państwie.
Odpowiedzią na memorandum było utworzenie nowego, ponadpartyjnego
gabinetu fachowców, który miał zająć się rozwiązaniem najbardziej proble-
matycznych kwestii społecznych. Mimo powołania nowego rządu w kwiet-
niu 1971 r. w Turcji wprowadzono stan wyjątkowy w 11 prowincjach (odwo-
łany dopiero w 1973 r.), a wojskowi zagrozili kolejnym puczem, wywierając
trwały wpływ na poczynania rządzących elit politycznych22. 

Wydarzenia wiosny 1971 r. pokazały w praktyce współzależność rządu
i armii w tureckim systemie politycznym. Konstytucyjna możliwość wpływa-
nia przez wojsko na rządzących stanowi bardzo interesujący przejaw włą-
czenia armii w system polityczny semidemokratycznego, laickiego państwa
prawa. Co więcej, warto podkreślić, że zagrożenie zamachem wojskowym,
jako legalnym środkiem wpływania na rządzących, nie znajduje zastoso-
wania  w systemach politycznych  wysoko rozwiniętych  państw demokra-
tycznych choćby w Europie Zachodniej. Groźba zamachu wojskowego za-
istniała w 1971 r.  uwidoczniła jak duży wpływ posiadało wojsko tureckie
w strukturze ówczesnego systemu władzy publicznej. Wprowadzenie woj-
skowego stanu wyjątkowego było z kolei przejawem dodatkowej groźby,
która miała skłonić elity polityczne do podjęcia praktycznych kroków w celu
usunięcia przyczyn destabilizacji sytuacji wewnętrznej w państwie. Trudno
zatem nie zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Przemy-
sława Jabłońskiego, zgodnie z którym udział wojska w życiu publicznym
w Turcji posiadał bogate tradycje historyczne oraz był środkiem wywierania
realnego wpływu na kierunek polityki rządowej w państwie23. 

Argumentem przemawiającym  za silnym  oddziaływaniem  tureckiego
wojska na system polityczny w tym kraju był również wpływ na wydarzenia,
do których doszło 12 września 1980 r. Wówczas to grupa wysokich rangą
oficerów wojskowych (dowodzonych przez szefa sztabu wojskowego – Ke-
nana Evrena) przejęła władzę na skutek puczu przeprowadzonego w ra-
mach akcji o kryptonimie Flaga. W celu uprawomocnienia działań wojsko-
wych naczelnym organem władzy ustanowiono Radę Bezpieczeństwa Na-
rodowego,  na której  czele stanął  Evren,  późniejszy  prezydent  Republiki
Turcji  (do 1989 r.).  Pucz wojskowy został przeprowadzony w odpowiedzi
na narastającą anarchię  oraz korupcję  na szczeblach władzy.  Potrzebę
przejęcia władzy wojsko tłumaczyło ponadto brakiem możliwości opanowa-
nia przez parlament i rząd licznych oraz masowych demonstracji ulicznych,
a także starć pomiędzy nacjonalistami oraz grupami lewicowymi. Władze

22 A. Zastawna-Templin, Problem zamykania..., s. 55.
23 P. Jabłoński, Rola wojska w systemie politycznym Turcji, http://www.psz.pl/117-poli-

tyka/przemyslaw-jablonski-rola-wojska-w-systemie-politycznym-turcji
[dostęp:17.08.2016].
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cywilne  nie  były  w  stanie  poradzić  sobie  z  kolejnymi  demonstracjami
i strajkami, falą terroryzmu oraz samowolnym działaniem na poziomie nie-
których samorządów, czego przykładem było m.in. ogłoszenie miasta Fa-
tes komuną miejską, niezależną od władzy centralnej. Dodatkowo w Turcji
narastała popularność skrajnych ideologii zarówno prawicowej, jak i lewi-
cowej, co było możliwe na fali niezadowolenia społecznego z powodu bar-
dzo  trudnej  sytuacji  ekonomicznej  państwa.  Turecki  parlament  z  kolei
przez 5 miesięcy nie był w stanie dokonać wyboru prezydenta, co przy-
spieszyło tylko decyzję sztabu wojskowego o potrzebie dokonania zama-
chu24. 

W komunikacie wojskowym z 12 września 1980 r. ogłoszono rozwiąza-
nie  tureckiego  Zgromadzenia  Narodowego,  anulowanie  immunitetu  par-
lamentarzystom,  a  także  rozwiązanie  rządu.  Wojskowi  zdecydowali  się
również na całkowitą delegalizację partii politycznych oraz wprowadzenie
stanu wyjątkowego, na mocy którego obywatelom zabroniono opuszczać
granice republiki. Co więcej, wojsko wprowadziło godzinę policyjną, a naj-
wyżsi dowódcy poinformowali o planowanej reorganizacji  policji,  telewizji,
radia i  poczty25.  Bezpośrednie następstwa puczu z 1980 r.  dotyczyły  za-
równo masowych  aresztowań polityków oraz  osób z różnych  środowisk
społecznych26, jak i rozwiązania związków zawodowych oraz partii politycz-
nych opozycyjnych wobec programu kolegialnej Rady Bezpieczeństwa Na-
rodowego.  Duże  znaczenie  miało  ponadto  zawieszenie  obowiązywania
konstytucji i wprowadzenie tymczasowej ustawy zasadniczej, na mocy któ-
rej  wojsko uzyskało szeroki zakres władzy publicznej  w kraju. Wojskowi
zdecydowali się również na wydanie około 50 wyroków śmierci za działal-
ność na szkodę państwa tureckiego, a w przekazach medialnych pojawiały
się informacje na temat odwoływania się do tortur i nieludzkiego traktowa-
nia w czasie przesłuchań. W 1982 r. Kenan Evren zarządził  referendum
w sprawie  wprowadzenia  nowej  konstytucji,  która  w  znowelizowanym
kształcie obowiązuje do dziś. Wprowadziła ona między innymi Sądy Bez-
pieczeństwa Narodowego, wzmacniające dodatkowo system sądownictwa
wojskowego, którego rozwojem byli zainteresowani członkowie rządu woj-
skowego,  już  po formalnym przejściu  do systemu rządów cywilnych  od
1982 r.27

W rezultacie wprowadzenia  rządów elity wojskowej  doszło także do
powołania  nowego rządu fachowców i  emerytowanych  oficerów wojsko-
wych, na czele którego stanął admirał Bulent Ulusu. Prace rządu trwały aż

24 P. Schmidt, Turecka armia i jej pozycja w państwie w okresie rządów premiera Re-
cepa Tayyipa Erdogana, Przegląd Geopolityczny, t. 9, 2014, s. 155-156.

25 E. J. Zürcher, Turcja..., s. 280.
26 M. Matusiak,  Wielki skok. Turcja pod władzą Erdogana, Ośrodek Studiów Wschod-

nich, Warszawa 2015, s. 11.
27 O. Emiroğlu, D. Haftka-Isik, K. Stanek, K. Wojciechowska-Litwinek (tłum.), Konstytu-

cja republiki Tureckiej, Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2013, s. 146.
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do  1983 r.,  kiedy  wojsko  uznało,  że  doszło  do  ustabilizowania  sytuacji
w państwie. Władze osądziły przywódców zarówno lewicowych, jak i prawi-
cowych ugrupowań oraz stronnictw. Z kolei byłym przywódcom zdelegali-
zowanych partii politycznych oficjalnie zakazano głoszenia poglądów poli-
tycznych  w  mediach  pod  groźbą  więzienia  (zakaz  ten  przetrwał  aż  do
1987 r.).  Interesującą  sankcją,  na  której  wprowadzenie  zdecydował  się
rząd wojskowy, była sankcja pozbawienia praw wyborczych na okres 5 lat
za brak uczestnictwa w wyborach powszechnych. Decydujący głos wojska
uwidocznił  się  też  na  przykładzie  wprowadzenia  nowej  konstytucji
w 1982 r.,  ponieważ  przewidywała  ona  udział  wojska  przy  ewentualnej
możliwości zawieszenia praw i swobód obywatelskich zarówno w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, jak i zagro-
żenia bezpieczeństwa oraz stabilności ustroju politycznego republiki. Pod
naciskiem rządu wojskowego wiosną 1983 r. przeforsowano również usta-
wę o partiach politycznych i nową ordynację wyborczą, faworyzującą partie
duże,  o rozbudowanych  strukturach  i  stabilnym  systemie  finansowania.
Władze zakazały równocześnie częstej wcześniej praktyki organizowania
młodzieżowych, ideologicznych grup przy partiach politycznych. Zniesiono
również prawo do strajku w odniesieniu do manifestowania niezadowolenia
politycznego. Swoistą ciekawostką na temat nowej ustawy o partiach poli-
tycznych może być fakt wprowadzenia zakazu głoszenia przez ugrupowa-
nia  polityczne haseł  rasistowskich,  klasowych  oraz odwołujących się do
różnic na tle wyznaniowym. Oficjalnie zakazano też podejmowania dyskur-
su nad prawomocnością puczu wojskowego z 1980 r. oraz dyskursu na te-
mat istnienia w kraju mniejszości narodowych. Wreszcie na mocy jednego
z dekretów Rady Bezpieczeństwa Narodowego zakazano publicznego roz-
powszechniania materiałów i haseł w innym języku niż język turecki, a na
mocy innego zmieniono prawo w ten sposób, aby pozwolić armii na wpro-
wadzenie półrocznego stanu wyjątkowego w wybranych prowincjach pań-
stwa28. Te i inne zmiany spowodowały, że trudno nie zgodzić się ze stanowi-
skiem akcentowanym w literaturze przedmiotu, że zamach z 1980 r. zmienił
diametralnie sytuację w Republice Tureckiej29. 

Zamach z 1980 r.  przyniósł  również  krańcowo różne zmiany ekono-
miczne. Wojskowi opowiedzieli się za pogłębieniem procesu integracji eu-
ropejskiej  oraz  urynkowieniem  gospodarki,  co  doprowadziło  do  zmian
w prawie, ale także inwestycji w technologie, zwłaszcza w sektorze komu-
nikacyjnym i informacyjnym. Wzrosła integracja gospodarki tureckiej z ka-
pitalistycznym światem, choć równocześnie postępowało zjawisko społecz-

28 A. Kadıoğlu, O. Miroğlu, Od niepamięci do przypomnienia. Trupy w tureckiej republi-
kańskiej szafie, [w:] Co myśli Turcja?..., s. 33.

29 P. Sus,  Proislamskie Partie Polityczne Republiki  Turcji:  Milli Gorus a AK-Parti, [w:]
S. Chazbijowicz,  M. Turowski,  K. Skarbek  (red.), Nowoczesność,  Europa,  islam.  Religia
a dylematy  obywatelstwa  i  wykluczenia,  Instytut  Studiów  nad  Islamem,  Wrocław  2012,
s. 231.
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nej polaryzacji i pogłębiania się dysproporcji ekonomicznych pomiędzy róż-
nymi  grupami  społecznymi.  Wpływ  zmiany  politycznej  po  zamachu
z 1980 r. na gospodarkę państwa w literaturze ocenia się następująco: zli-
beralizowano wówczas system finansowy, zreformowano finanse państwa
oraz  zaczęto  wdrażać  politykę  proeksportową.  Wprowadzone  reformy
przyczyniły się do szybkiego wzrostu gospodarczego w drugiej połowie lat
osiemdziesiątych30. Pisze się również wprost o zjawisku europeizacji Turcji
od początku lat 80. XX wieku, która być może nie byłaby możliwa do prze-
prowadzenia w wielu sferach życia gdyby nie wydarzenia z 1980 r.31. 

W latach 90. XX wieku Turcja znalazła się pomiędzy opcją dalszej eu-
ropeizacji i integracji europejskiej a wzrostem tendencji do islamizacji spo-
łeczeństwa. W latach 1996-1997 premierem Republiki Tureckiej był Nec-
mettin Erbakan z ramienia Partii Dobrobytu, w której programie za naczel-
ne hasło uznano politykę proislamską oraz promowanie treści wymierzo-
nych w negowanie powiązań Turcji z państwami Europy Zachodniej i Sta-
nami Zjednoczonymi. Partia Dobrobytu była ugrupowaniem, w którym połą-
czyli się zarówno reprezentacji sprawy islamizacji Turcji, nacjonaliści, jak i
zwolennicy tzw. trzeciej drogi dla kraju, sprzeciwiający się integracji z Unią
Europejską, ale też odcinający od haseł trwałego sojuszu ze światem is-
lamskim. Rządy Erbakana stanowiły  wyłom w popularyzowanej  w latach
90. XX wieku ideologii konserwatywnej demokracji, traktującej zbliżenie z
Unią Europejską jako konieczność w obliczu makroekonomicznych prze-
mian tureckiej gospodarki oraz jej otoczenia polityczno-gospodarczego32. 

Wzrost nastrojów islamistycznych w państwie oraz osobiste zaangażo-
wanie premiera Erbakana w faworyzowanie polityki proislamskiej spowo-
dowały, że w nocy z 28 lutego na 1 marca 1997 r. grupa najwyższego do-
wództwa tureckiej armii przedstawiła premierowi listę żądań, zawierającą
nakaz rewizji oficjalnej polityki rządu pod groźbą próby przejęcia władzy za
pomocą zamachu wojskowego. Ostatecznie premier Erbakan zgodził się
(między innymi) na wprowadzenie systemu publicznej obowiązkowej edu-
kacji w systemie 8-letnim, choć uznał, że jego rząd nie jest w stanie spełnić
wszystkich postulatów, których domagało się wojsko, w celu potwierdzenia
laickiego,  demokratycznego państwa prawa.  W czerwcu 1997 r.  premier
złożył dymisję i został zastąpiony przez Mesuta Yilmaza (wcześniej dwu-
krotnego  szefa  tureckiego  rządu).  W  literaturze  wydarzenie,  o którym
mowa, określa się niekiedy mianem postmodernistycznego puczu33, który

30 W. Nowak,  Turcja jako wschodzący donator, Optimum. Studia Ekonomiczne 2015,
nr 3, s. 172.

31 M. Herbut, Wpływ europeizacji na relacje cywilnowojskowe w Turcji za rządów partii
AKP, Przegląd Europejski 2015, nr 2, s. 120.

32 Ş. Alpay,  Czy bez unijnej kotwicy Turcja pożegluje w stronę autorytarnych rządów,
[w:] Co myśli Turcja?..., s. 40.

33 B. Nowotarski, Czy możliwy jest demokratyczny islam?, [w:] Nowoczesność, Europa,
islam..., s. 245.
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nie przyczynił się do rozlewu krwi ani represjonowania przeciwników woj-
ska, ale pokazał po raz kolejny, że najwyższe dowództwo tureckiej armii
jest w stanie wywierać realny wpływ na kierunek realizowanej przez rząd
polityki  wewnętrznej.  Żądania oficerów stanowiły  dostateczną presję dla
premiera i rządu, aby złożyć dymisję i ochronić tym samym kraj przed ko-
lejnym zbrojnym zamachem wojskowym.

Nieudany zamach wojskowy z 2016 roku i prognoza 
dalszej sytuacji polityczno-wojskowej

Przez całe XX stulecie wpływ tureckiej armii na wydarzenia na scenie
politycznej w kraju należy ocenić jako znaczący.  Przełom XX i XXI wieku
przyczynił się do głębokich zmian politycznych i społecznych w państwie, któ-
re stanęło między obroną europejskiej  laickości  i  demokracji  a islamizacją
oraz rządami na wzór semidemokratyczny, a także trzecią drogą, w ramach
której próbowano zintegrować dotychczas sprzeczne tendencje odśrodkowe
w państwie. Tak samo jak w poprzednim stuleciu na początku XXI wieku sta-
wiano pytanie o rolę armii w systemie sprawowania władzy oraz podważano
sens nadmiernej militaryzacji systemu politycznego, a w konsekwencji życia
publicznego. 

W 2007 r. w Turcji doszło do stosunkowo słabo opisywanego w histo-
riografii  wydarzenia,  które  określa  się  mianem  e-puczu.  Mianowicie  na
stronie internetowej wojska pojawił się komunikat wzywający rządzących,
posiadającą  parlamentarną  większość  Partię  Sprawiedliwości  i Rozwoju
(AKP) do zaprzestania udzielania oficjalnego poparcia dla kandydata na
prezydenta, Abdullaha Gula. Mimo prób interwencji ze strony wojska poli-
tyk ten, reprezentujący umiarkowane stronnictwo proislamskie, został osta-
tecznie wybrany na stanowisko prezydenta i sprawował swój urząd w la-
tach 2007-2014. W wyborach parlamentarnych z 2007 r.  i  2011 r.  partia
AKP uzyskała kolejno niespełna 47% i prawie 50% głosów, osiągając tym
samym bardzo duże poparcie tureckiego społeczeństwa. Czynnik ten zna-
cząco  osłabił  potencjalny  sprzeciw armii  wobec  polityki  Abdullaha  Gula
i współpracującego z nim wieloletniego premiera, znanego ze swoich na-
cjonalistycznych,  proislamskich  wypowiedzi,  Recepa  Tayyipa  Erdogana
(od 2014 r. prezydenta kraju)34. 

Rządy premiera, a następnie prezydenta Erdogana, skierowały Turcję
w stronę  autorytaryzmu,  opartego  na  charyzmatycznej  roli  przywódcy,
choć równocześnie państwo kontynuowało proces integracji ze strukturami
Unii Europejskiej. W nocy z 15 na 16 lipca 2016 r. w Turcji doszło do kolej-
nej w najnowszych dziejach państwa próby zamachu wojskowego. Żandar-

34 U. Evelek,  12 czerwca wybory w Turcji wygrali  islamiści, http://www.psz.pl/168-ar-
chiwum/12-czerwca-wybory-w-turcji-wygrali-islamisci [dostęp: 17.08.2016].
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meria  wojskowa  przejęła  wszystkie  mosty  na  Bosforze,  przestrzeń  po-
wietrzną opanowały wojskowe helikoptery, a na ulicach Ankary i Stambułu
rozległy się strzały i wybuchy. Wojsko zmobilizowało także czołgi na głów-
nych arteriach tych miast. Zamach stanu został ogłoszony również w sie-
dzibie narodowej telewizji tureckiej przez wojskową frakcję o nazwie Krajo-
wa  Rada  Pokoju.  Próba  zamachu  polegała  także  na  zbombardowaniu
gmachu parlamentu w Ankarze, wejściu do głównych siedzib Partii Spra-
wiedliwości i Rozwoju oraz fizycznym ataku na dowództwa policji  i służb
specjalnych popierających obóz prezydencki.  Puczyści sformułowali  dwa
główne postulaty pod adresem rządu oraz prezydenta Erdogana.  Pierw-
szym było zagwarantowanie utrzymania prozachodniego tonu polityki za-
granicznej,  natomiast drugim doprowadzenie do zmiany ustawy zasadni-
czej. Pucz stanowił przy tym odpowiedź na zmniejszanie roli armii kosztem
rozrośniętego aparatu policji i tureckich służb specjalnych, pozostających
na bezpośrednich usługach obozu rządzącego. Prezydent Erdogan oparł
przy tym swoją władzę na rozbudowanym systemie poparcia licznych grup
polityczno-biznesowych, wspierających go w dążeniach na rzecz utworze-
nia w Turcji systemu prezydenckiego, godzącego, co zrozumiałe, w silną
pozycję armii35. 

Przebieg puczu wojskowego z 2016 r. wskazywał na brak uporządko-
wania działań spiskowców, co skłania niektórych autorów do wysnucia tezy
o chaotycznej organizacji  tej próby zamachu. Przypuszcza się także, że
sam prezydent Erdogan mógł być dobrze poinformowany o próbie takiego
zamachu, dzięki pracy służb wywiadu oraz bezpieczeństwa, a co za tym
idzie,  odpowiednio  przygotowany na szybkie  odparcie działań mniejszo-
ściowej  grupy,  powstałej  w ramach  tureckiego  sztabu  wojskowego.  Co
więcej, bezpośrednie reakcje społeczeństwa tureckiego po ogłoszeniu pu-
czu w telewizji publicznej utwierdziły prezydenta, że może liczyć na zna-
czące poparcie różnych ugrupowań politycznych oraz tego, z którego się
wywodził. W nocy, kiedy ogłoszono pucz, tysiące ludzi deklarowało popar-
cie dla elit rządzących, zwłaszcza dla Erdogana, a wśród manifestujących
często pojawiały się hasła proislamskie. Istotnym czynnikiem, który pozwo-
lił na szybkie opanowanie puczu, było także uzyskanie oficjalnego poparcia
przez rządzących ze strony duchowieństwa. Duchowni islamscy poprosili
wiernych  o  wyrażenie  obywatelskiego  sprzeciwu  wobec  działań  wojsko-
wych. Ponadto, w przeciwieństwie do stosunkowo słabo skoordynowanych
działań puczystów, silnie indoktrynowana i prorządowa turecka policja oraz
służby bezpieczeństwa wykazały się szybką inicjatywą w zatrzymywaniu
głównych osób odpowiedzialnych za próbę zamachu36. 

35 K. Kotlarczyk, Próba puczu, http://analizy.koliber.org/files/Konrad_Kotlarczyk_Pró-
ba_puczu-1.pdf [dostęp: 17.08.2016].

36 Tamże.
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Nieudany pucz wojskowy z 2016 r. przyniósł blisko 270 ofiar śmiertel-
nych oraz prawie 1 500 osób rannych na ulicach największych miast Turcji.
Czasowo zamknięto połączenia lotnicze na głównym lotnisku w Stambule
oraz wprowadzono stan wyjątkowy i godzinę policyjną. W ciągu kilkunastu
godzin od poddania się puczystów dokonano również masowych areszto-
wań prawie 3 000 wojskowych, w tym zarówno zwykłych żołnierzy, jak i ofi-
cerów o  wysokiej  randze.  Aresztowaniami  objęto  ponadto  10  członków
Rady Państwa, funkcjonującej jako najwyższy w państwie sąd administra-
cyjny, a także sądownictwa, wydalając w tym ostatnim przypadku ze służ-
by ponad 2 700 sędziów sądów powszechnych.  Policja  rozpoczęła przy
tym poszukiwania 140 członków Trybunału Kasacyjnego, podejrzewanych
o współpracę z wojskowymi przeprowadzającymi próbę zamachu i dążący-
mi do zmiany obowiązującej ustawy zasadniczej. Warto dodać, że w kolej-
nych dniach, od całkowitego opanowania próby puczu wojskowego, oficjal-
ne poparcie dla demokratycznie wybranego rządu oraz prezydenta turec-
kiego wyraziły wszystkie główne mocarstwa światowe,  ze Stanami Zjed-
noczonymi, Niemcami, Francją na czele, a także organizacje międzynaro-
dowe, takie jak Unia Europejska i NATO37. 

Przypuszczalne skutki nieudanej próby puczu z 2016 r. mogą polegać
na wzmocnieniu władzy prezydenckiej przez Recepa Erdogana oraz uzy-
skaniu przez niego dodatkowego społecznego przyzwolenia na realizację
wizji ustroju państwa, zbliżającego się do opartego na władzy prezydenc-
kiej. To właśnie wspomniany polityk stał się głównym beneficjentem nie-
udanego zamachu wojskowego, uzyskując dodatkowe możliwości sprawo-
wania kontroli nad armią oraz urzędami publicznymi w ogóle. Szybkie opa-
nowanie  puczu  i  wykorzystanie  społecznego  poparcia  pozwalają  także
sądzić, że jednym z celów Erdogana będzie próba pozyskania sympatii do-
datkowych mas społecznych, zarówno przed przyszłymi wyborami prezy-
denckimi, jak i wyborami parlamentarnymi dla ugrupowania politycznego, z
którego się wywodzi.  Wreszcie należy się spodziewać, że bezpośrednim
następstwem puczu będzie zainicjowana już na szeroką skalę 
akcja represji i czystek politycznych, która obejmie wszystkich zadeklaro-
wanych  i  potencjalnych  przeciwników obozu rządzącego  i  wizji  nowego
państwa tureckiego. Jak pokazała praktyka działania obozu sprzyjającego
prezydentowi na podstawie licznych przekazów medialnych, represje będą
w nieodległej przyszłości dotyczyć także przedstawicieli różnych środowisk
związanych ze światem biznesu, mediów, a także narodowym sądownic-
twem.

37 Polska Agencja Prasowa,  Bilans nieudanego zamachu stanu w Turcji.  Przebieg,
skutki,  reakcja  świata, www.wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/526534,premier-turcji-
podjeto-probe-wojskowego-zamachu-stanu.html [dostęp: 17.08.2016].
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Zakończenie i wnioski

Zamachy polityczno-wojskowe trwale zaznaczyły  się w historii  Turcji
zarówno w XX, jak i na początku XXI stulecia. Zmiana polityczna wywie-
dziona dzięki aktywności i poparciu siłą zbrojną ze strony oficerów tureckiej
armii stanowiła jedną z podstaw modyfikacji modelu rządów w Turcji w opi-
sywanym okresie. W rezultacie przeprowadzonej analizy można ponadto
sformułować następujące konkluzje: 

System polityczny  Turcji  nie  cechował  się  dostateczną  stabilnością,
aby móc uchronić scenę polityczną i elity rządzące od groźby puczu woj-
skowego i próby zmiany ideologii poszczególnych partii politycznych i rzą-
dzących przez armię w całym okresie XX wieku oraz na początku XXI stu-
lecia. 

Tureckie wojsko posiada historycznie ukształtowany i wzmacniany ko-
lejnymi przewrotami, istotny wpływ na najważniejsze sprawy wewnętrzne
w państwie. Było w stanie w kolejnych dekadach XX stulecia i na początku
XXI  wieku realnie oddziaływać  na kurs polityki  rządowej,  a także prezy-
denckiej. Armia mogła kontrolować obrany przez rządzących kurs zarówno
polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej. 

Ostatnia próba puczu wojskowego w Turcji z 2016 r. pokazuje, że bar-
dzo duży wpływ armii na sprawy wewnętrzne i polityczne w kraju może
w nieodległej przyszłości zostać poważnie osłabiony, zwłaszcza na skutek
umacniania władzy prezydenckiej, wspieranej przez rozbudowany, podpo-
rządkowany politycznie, system policyjny oraz służby bezpieczeństwa. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy potwierdziła się przyjęta teza,
zgodnie z którą Turcja była w XX i na początku XXI wieku państwem po-
datnym na próby przewrotów i zamachów polityczno-wojskowych, co wpły-
wało na bezpieczeństwo państwa i stabilność wewnętrzną, zwłaszcza poli-
tyczno-ustrojową. Zamachy wojskowe zarówno te udane, jak i nieudane, w
tym groźby przewrotów wojskowych, pojawiały się systematycznie w naj-
nowszej historii Republiki Tureckiej. System polityczny i ustrój tego pań-
stwa są podatne na ewolucję, czego najnowszym przykładem jest próba
przeforsowania  przez  aktualnego  prezydenta  (Recepa  Erdogana)  wizji
państwa, opartej na modelu rządów prezydenckich. Zastanawiając się nad
przyszłością ustroju Republiki Tureckiej, można założyć, że może zmieniać
się  w kierunku  kontrolowanej  zasadami  autorytarnymi  quasi-demokracji,
wyraźnie kontrastującej  z demokracją wszystkich państw należących do
Unii Europejskiej, a także demokracją większości państw Europy. 
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ATTEMPTS TO SEIZE POWER IN TURKEY IN THE
20TH AND 21TH CENTURY

Abstract: The aim of this paper is to discuss the genesis, process and
consequences  of  crucial  assassinations  and  political  revolutions  which
occurred in Turkey in the 20th and 21th century.

It is essential to consider numerous political  conditionings,  as social
relations,  which  have  created  the  necessity  of  changes  in  the  political
system of Turkey, are to be kept in mind.

The thesis  has  been accepted that  Turkey,  in  the  20th  and at  the
beginning  of  the  21st  century,  was  a  country  susceptible  to  revolution
attempts and political-military assassinations, which posed a threat to the
national  security  and  internal  stability,  especially  of  political  and
constitutional nature.

This paper presents, in chronological order, the causes, processes and
effects  of  assassinations  to  gain  political  power  in  Turkeyfrom  the
beginning of the 20th century onwards, with special consideration given to
their impact on the internal stability and the status of Turkey in the arena of
international politics.
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