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GEOGRAFSKI IN SOCIOLOŠKI VIDIKI VKLJUČEVANJA TURČIJE V EVROPSKO
UNIJO
Izvleček:
Evropa in Turčija sta politično in zgodovinsko povezani vse od osmanske države, preko
Atatűrkove Republike in povojne ureditve Evrope do današnjega približevanjaTurčije v
Evropsko unijo. Leta 1959 je Turčija zaprosila za članstvo v Evropski uniji, 3. oktobra 2005
pa so se uradno pričela pristopna pogajanja, katerih cilj je polnopravno članstvo v Evropski
uniji. Diplomsko delo obravnava najpomembnejše geografske in sociološke dejavnike, ki
vplivajo na položaj vključitve Turčije v Evropsko unijo. S pomočjo literature, statističnih
podatkov, javnomnenjskih raziskav ter z metodo neposredne udeležbe na terenu tako preuči
omenjene dejavnike in njihovo vlogo. V procesu pridruževanja Evropski uniji se Turčija
srečuje s številnimi ovirami, ki upočasnjujejo celoten postopek vključevanja v Evropsko
unijo. Diplomsko delo izpostavi demografske značilnosti, kulturne in verske razlike ter
gospodarske zmogljivosti Turčije in preuči, v kolikšni meri le-ti vplivajo na proces turškega
vključevanja v evropsko integracijo.
KLJUČNE BESEDE: sekularizacija, Turčija, Evropska unija, islam, Mustafa Kemal Atatürk

GEOGRAPHICAL AND SOCIOLOGICAL FACTORS OF TURKISH ACCESSION TO
THE EUROPEAN UNION
Abstract:
Europe and Turkey have had a political and historical bond since the Ottoman Empire,
through The Republic of Atatűrk and even in the post-war regulation of Europe, until the
present day with Turkey attempt to access to the European Union. Turkey applied for the
membership in 1959, whilst the official negotiations began on October 3, 2005 with a goal to
become its full-fledged member. The diploma thesis deals with important geographical and
sociological factors which influence to the accession. Combining literature, statistic data,
public polls and method of direct field participation these factors and their impact are
carefully studied. Turkey has been dealing with various obstacles during the process of
gaining membership. For that reason, the diploma work highlights important demographic
features, cultural and religious differences as well as economic power of Turkey in order to
define their role in the process of integration.
KEY WORDS: secularization, Turkey, European Union, Islam, Mustafa Kemal Atatűrk
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1. UVOD
Turčija je ena izmed najstarejših kandidatk za polnopravno članstvo v Evropski uniji. Zaradi
lastnosti države, kot so njena specifična geografska lega, bogata zgodovina, številčno
prebivalstvo, kulturna drugačnost, pa je Turčija zagotovo edinstven primer v zgodovini
pridruževanja Evropski uniji.
Turčija ima z geopolitičnega vidika poseben položaj, saj kot edina država na svetu povezuje
Evropo z Azijo, hkrati pa varuje pomembne ožine, ki povezujejo Črno morje s Sredozemskim
morjem.
Republika Turčija je bila skozi stoletja prizorišče bogate zgodovine, tako antične kot tudi
islamske. O tem še danes pričajo arheološka najdišča iz Rimskega imperija ter seveda številni
ostanki Osmanskega cesarstva. Nastanek Republike Turčije je nedvomno zgodba o uspehu, ki
se je začela 29. oktobra 1923 s pomočjo vizionarja Mustafa Kemala Atatűrka. Z njim se je
začelo turško potovanje v Evropo, saj je kot prvi predsednik ustanovil prvo demokratično
turško državo po zgledu zahodnih načel. S svojimi družbenimi, političnimi in pravnimi
reformami je državo zasnoval na načelih reformizma, republikanstva, nacionalizma,
populizma in sekularizma (t.i. kemalizem). Eden najpomembnejših ciljev Mustafe Kemala in
njegove stranke pa je bila ločitev religije od države. Atatűrk je pripeljal do novih odnosov
med državo in religijo. Islam je bil postavljen v nove okvire pravne in demokratične države, s
tem je religija postala predmet zasebnega življenja.
Evropa in Turčija sta politično in zgodovinsko povezani vse od osmanske države, preko
Atatűrkove Republike in povojne ureditve Evrope do današnjega približevanjaTurčije v
Evropsko unijo. Že od vsega začetka vključevanja Turčije v Evropsko unijo spremljajo le-to
različni zapleti, kar sproža številne pomisleke, da se Turčije ne obravnavaenakovredno kot
ostale kandidatke za članstvo.
V okviru pridruževanja Turčije Evropski uniji je bilo večkrat poudarjeno, da bo Turčija za
začetek pristopnih pogajanj morala izpolniti t.i. kopenhagenske politične in ekonomske
kriterije za članstvo v Evropski uniji. Kopenhagenski kriteriji so z Uredbo Sveta postali tudi
del sekundarne zakonodaje Evropske unije in na ta način veljajo za vse države kandidatke za
članstvo v Evropski uniji. Še posebej pomembni so ti kriteriji v primeru Turčije, saj odražajo
norme in vrednote vseh držav Evropske unije.
Turčija se v procesu pridruževanja Evropski uniji srečuje s številnimi ovirami, ki
upočasnjujejo celoten postopek vključevanja v Evropsko unijo. (Ne)spoštovanje človekovih
pravic, kurdska problematika, ciprsko vprašanje, nedemokratičnost institucij so
pomembnidejavniki, ki zavirajo celoten proces vključevanja. Pomembno vlogo v procesu
pridruževanja Turčije v Evropsko unijo pa igrajo tudi: geopolitični položaj Turčije,
gospodarske zmogljivosti, demografska slika ter islam in sekularnost države. Omenjeni
dejavniki predstavljajo norme in vrednote Turčije, zato ob morebitni včlanitvi Turčije v
Evropsko unijo lahko pride do ogroženosti norm in vrednot držav članic Evropske unije.
Izmed zgoraj omenjenih dejavnikov smo v diplomski nalogi izpostavili demografske
značilnosti Turčije, kulturne in verske razlike (islam) ter gospodarske zmogljivosti države. Na
podlagi ugotovljenega smo poskušali ugotoviti pomen teh treh dejavnikov za integracijo
Turčije v Evropsko unijo.
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Po prvem uradnem popisu prebivalstva leta 1927 je v Turčiji prebivalo okrog 13,6 milijona
prebivalcev, danes pa v Turčiji živi okoli 73,7 milijona prebivalcev (Turkey΄s Statistical…,
2010). Razvoj kmetijstva, komunikacij in novih tehnologij je povzročil hiter napredek v
gospodarstvu, s tem pa posledično zmanjšal smrtnost in privedel do hitre rasti prebivalstva.
Evropska unija je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi primanjkljaja delovne sile na
stežaj odprla vrata za gostujočo delovno silo. Tudi turške migrante sta želja po boljšem
zaslužku in hiter razvoj zahodnoevropskih držav vodila predvsem v Nemčijo. Turčija je v
šestdesetih letih predstavljala emigracijsko državo, njen položaj pa se je spremenil po letu
1980, ko jepostala vse bolj imigracijska država.
Turčija ima kar 67% aktivnega prebivalstva med leti 15–65, v primerjavi s sedanjimi
članicami Evropske unije. Priključitev k Evropski uniji bi tako pomagala pri reševanju
problema starajočega se prebivalstva, s tem bi prinesla večjo konkurenčnost na trgu dela in
tudi večjo dinamičnost trga Evropske unije.
Turčija je vsekakor kulturno najbolj drugačna potencialna pristopnica in njena morebitna
priključitev Evropski uniji bi imela velike posledice tako v Evropski uniji kot v Turčiji sami,
saj je kar 99,8% vseh prebivalcev islamske veroizpovedi. »Kulturna drugačnost Turčije« je
eden izmed dominantnejših dejavnikov, ki v evropskem prostoru predstavljajo pomisleke o
vključitvi države v EU. Prav religija je osrednja prvina »kulturne drugačnosti«, saj je kljub
močnim prizadevanjem nekdaj vladajočih režimov v nasprotno smer islam ostal pomemben
del turškega življenja in turške identitete.
Turška republika je izjemen primer države, ki ima najdaljšo tradicijo sekularne in
demokratične vlade med muslimanskimi deželami. Kemalizem je zagovarjal sekularizacijo še
pozno proti koncu 20. stoletja. Želja kemalistov je bila, da bi se vse bolj približali zahodnim
pogledom, najprimernejšo rešitev za dosego le-tega pa je predstavljala ločitev religije od
države. Vendar je bil proces sekularizacije uspešen samo na uradni ravni, saj je islam ostal
globoko zakoreninjen v turški zavesti. Islamska kultura je del turške zgodovine. Po letu 1980
je moč opaziti oživljanje islama, saj je le-ta postal prodoren tudi v turški politiki.
Poleg demografske slike in religije smo izpostavili tudi turško gospodarstvo, ki trenutno velja
za eno izmed najhitreje rastočihdinamičnih gospodarstev v zadnjih desetih letih. K pospešeni
rasti gospodarstva je najbolj prispevalo prestrukturiranje finančnega sektorja, obetanje
članstva v Evropski unijiter zunanje trgovinsko poslovanje z Evropsko unijo in državami na
Bližnjem vzhodu.
Turčija zaradi svojega geostrateškega položaja veliko prispeva k evropski ekonomiji in
evropski varnosti. K hitremu razvoju in razcvetu gospodarstva po letu 2001 je v veliki meri
pripomogel pridružitveni proces Turčije k Evropski uniji, saj je le-ta deloval kot gonilna sila
pri reformah in vplival na strukturno spreminjanje turškega gospodarstva. K ekonomski
zmogljivosti turškega trga prispevajo tudi intenzivne trgovinske vezi z Evropsko unijo,
uspešno področje turizma ter hitra gospodarska rast.
Turčija s svojim geostrateškim položajem predstavlja tudi pomembno pot za dobavo energije
evropskim državam. Evropska unija se čedalje bolj obrača proti državam dobaviteljicam
energetskih virov, ki so v neposredni soseščini Turčije.

2
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Izjemen geostrateški položaj, s katerim Turčija predstavlja most med Zahodom in Bližnjim
vzhodom, je pomemben akter v regiji. Vedno bolj je moč opaziti, da Turčija poskuša
vzpostaviti vse tesnejše vezi z bližnjevzhodnimi državami. O vse večjem povezovanju Turčije
z Bližnjim vzhodom kažejo tudi podatki turškega izvoza v to področje, analitiki turške
prihodnosti pa napovedujejo oblikovanje nekakšne Bližnjevzhodne unije, v kateri pa bi
Turčija prevzela dominantno vlogo.

3
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1.1 NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je preučiti najpomembnejše geografske in sociološke dejavnike, ki
vplivajo na položaj vključitve Turčije v Evropsko unijo. Za dosego teh ciljev je potrebno
analizirati zgodovinsko-politično povezanost države z Evropsko unijo inpreučiti
najpomembnejše prelomne dogodke v zgodovini približevanja Turčije Evropski uniji. Na
podlagi raziskanega nas je zanimalo, kateri so najpomembnejši dejavniki in v kakšni meri le-ti
vplivajo na položaj Turčije v evropskem prostoru. Namen je bil tako preučiti demografijo,
položaj religije in gospodarstva v Turčiji. V zadnjem delu pa smo želeli ugotoviti tudi, kakšen
odnos ima Turčija z državami na Bližnjem vzhodu.
V diplomskem delu postavljamo naslednje tri hipoteze:
H1 (hipoteza1): Turčija ima številno aktivno prebivalstvo, le-to pa bi bilo lahko v pomoč
starajočemu se prebivalstvu Evropske unije.
H2 (hipoteza2): Islamska vera je eden izmed najpomembnejših dejavnikov (čeprav
velikokrat prikrit)ob morebitnem vključevanju Turčije v Evropsko unijo. Spričo negativnih
evropskih odzivov na turška prizadevanja k vključitvi v Evropsko unijo pa se krepi
identiteta turškega naroda.
H3 (hipoteza3): Geostrateška lega Turčije je za Evropsko unijo lahko ključnega pomena.
Cilji diplomskega dela so:
-

opredeliti geostrateški položaj Turčije in ugotoviti pomen lege za njeno vključevanje v
Evropsko unijo,
prikazati in analizirati zgodovinski razvoj vse od Osmanskega cesarstva do
osamosvojitve,
ugotoviti, kakšen pomen je imela Turčija v evropski zgodovini,
kronološko predstaviti najpomembnejše dogodke v procesu približevanja Turčije
Evropski uniji,
na podlagi statističnih podatkov preučiti demografsko stanje v Turčiji,
ugotoviti položaj islama v državi in identiteto turškega naroda,
preučiti, kdaj je islam prišel na območje Turčije ter kakšna sta bila njegova vloga in
položaj skozi različna zgodovinska območja,
preučiti namen Atatürkovih reform in vlogo sekularizacije v državi,
s pomočjo Eurobarometra analizirati javno mnenje Evropske unije o Turčiji kot
polnopravni članici Evropske unije,
prikazati spreminjanje vloge posameznih gospodarskih sektorjev skozi čas in njihovo
vlogo za razvoj turške ekonomije,
predstaviti pomen Turčije v regiji kot mediatorja v zunanje političnih prizadevanjih.
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1.2 METODE DELA
V prvem koraku smo zbrali literaturo in raziskave, ki se navezujejo na zastavljene cilje in
hipotezo. Primarni cilj je bil iz literature pridobiti temeljne teoretične podlage, ki so bile
izhodišče za analizo in interpretacijo naših zastavljenih ciljev.
S pomočjo zbrane literature smo opravili zgodovinsko analizo Turčije v procesu približevanja
Evropski uniji. Opravili smo tudi geografsko analizo celotne Turčije, kjer želimo izpostaviti
zlasti sodobno pokrajinsko podobo, tako fizično kot tudi družbenogeografsko.
Od empiričnih metod smo se poslužili analize in vrednotenja podatkov, pridobljenih na
podlagi različnih statističnih podatkov in raziskav, kot so:
-

Eurobarometer (Public Opinion in the European Union), ki nam je služil za
ugotavljanje in analizo javnega mnenja držav članic Evropske unije o vstopu Turčije v
Evropsko unijo.

-

TurkStat (Turkish Statistical Institute) nam je služil za analizo demografske slike v
Turčiji.

-

Tesev(The Turkish Economic and Social Studies Foundation), cilj le-te raziskave je
razumevanje dinamike med religijo, državo in družbo v današnjem svetu in konkretno
v turškem prostoru.

Uporabili smo tudi metodo opazovanja z neposredno udeležbo na terenu, z opazovanjem, z
neposrednim izpraševanjemsmo dobili jasnejšo sliko o položaju Turčije, ki so nam jo
predhodno podali primarni in sekundarni viri.
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS TURČIJE
2.1 LEGA
Republika Turčija (Türkiye Cumhuriyeti) s površino 783.562 km² (kopno: 769.632 km², morje
13.930 km²) je država z ozemljem tako v Evropi kot tudi v Aziji. Manjši del Turčije leži v JV
Evropi, na skrajnem JV Balkanskega polotoka, večji del v JZ Aziji. Oba dela ločujeta ožini
Bospor in Dardanele, ki hkrati povezujeta Črno morje s Sredozemskim. Evropski del –
Trakija – predstavlja le 3% ozemlja države, preostali del (97%) njenega ozemlja pa leži v
Aziji, na polotoku Anatolija (Natek, Natek 2000, str. 354;Kayitur…, 2011).
Turčija meji na osem držav, kopnih meja ima 2.627 km. Na vzhodu meji na Gruzijo (252 km),
Armenijo (268 km), Azerbajdžan (9 km) in Iran (499 km), na jugu na Irak (352 km) in Sirijo
(822km) ter na zahodu na Egejsko morje in otoke v njem, na Grčijo (206 km) in Bolgarijo
(240 km) (Kayitur…, 2011).
Karta 1:Lega Turčije

Vir: The World Factbook…, 2011

2.2 REGIJE
Ozemlje Turčije združuje sedem klimatsko in reliefno zelo različnih regij: Črnomorsko,
Marmarsko, Egejsko, Mediteransko, Centralno Anatolsko, Vzhodno Anatolsko in
Jugovzhodno Anatolsko. Turčijo so na sedem regij razdelili na prvem geografskem kongresu,
ki se je odvijal v Ankari leta 1941. Te geografske regije so bile določene na osnovi podnebja,
geografskega položaja, flore in favne, poselitvenih območij, kmetijske raznovrstnosti,
topografije in drugih značilnosti (Ilešič, 1957).
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Karta 2: Naravne regije Turčije

Marmarska
regija

Črnomorska
regija

Centralno Anatolska
regija

Vzhodno
regija

Anatolska

Egejska
regija
Jugovzhodno Anatolska
regija

Mediteranska regija

Vir: Turkey regions, 2010
2.2.1 ČRNOMORSKA REGIJA
Za to regijo je značilna strma skalnata obala in reke, ki tečejo skozi številne soteske obalnega
območja. Nekaj večjih rek, ki so si vrezale struge skozi Pontsko gorovje (jedro regije), ima
pritoke, ki tečejo skozi široke kotline. Zaradi takšnih naravnih razmer je bila obala Črnega
morja ločena od osrednjega dela Anatolije. Milo, vlažno podnebje ob obali Črnega morja
ustvarja dobre naravne pogoje za razvoj tržnega kmetijstva na tem območju. Zahodni del
regije, še posebej območje okoli naselja Zonguldak, je središče premogovništva in težke
industrije (Ilešič, 1957).
2.2.2 MARMARSKA REGIJA
Marmarska regija obsega severozahodni del države. Evropski del Turčije sestavlja večinoma
valovita planota, primerna za kmetijstvo. Povprečna letna količina padavin je 520 mm. Gre za
gosto poseljeno območje. Na tem območju ležita mesti Istanbul in Edirne (Voglar, 1995).
2.2.3 EGEJSKA REGIJA
Za Azijsko stran Egejske regije so značilne rodovitne prsti in tipično mediteransko podnebje z
milimi, vlažnimi zimami ter vroča in suha poletja. Obširne kultivirane doline predstavljajo
približno polovico najugodnejših kmetijskih zemljišč. Proti Egejskemu morju se tektonsko
razbrazdani zahodnoanatolski gorski svet, razdrobljen v strme, visoke grude in globoke tesne
doline, izteka v močno razčlenjeno obalo z neštetimi zalivi (Ilešič, 1957).
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Za obalno ravnico se dvigajo gore visoke med 1000 in 1800 metrov. Gorske verige ločujejo
številne doline, v katerih ima pomembno vlogo kmetijstvo.
V tej regiji uspevajo različne kulturne rastline: oljke, različne vrste zelenjave, bombaž in
tobak (Voglar, 1995).
2.2.4 MEDITERANSKA REGIJA
Ozka obalna ravnica Mediteranske regije je od Anatolije ločena z gorovjem Taurus, ki doseže
višino od 2000 do 2750 metrov. Rodovitne prsti in toplo podnebje ustvarjajo na mediteranski
obali idealne razmere za rast agrumov, grozdja, fig, različne vrste zelenjave, ječmena,
pšenice, na območjih z namakalnimi sistemi pa uspevata tudi riž in bombaž (Ilešič, 1957).
Slemenitev gorovja Taurus poteka vzporedno z obalo v smeri Z – V in predstavlja drugo
verigo nagubanih gora v Turčiji. Gorovje Taurus je v primerjavi s Pontskim gorovjem bolj
skalnato in manj prepredeno z rečno mrežo, tako da razen na gorskih prelazih ni prehodov iz
obalnega območja v notranjost (Brosnahan, Yale, 1999).
2.2.5 CENTRALNO ANATOLSKA REGIJA
Osrednja Anatolija sega od Egejske regije proti vzhodu med gorskima verigama, ki jo
omejujeta na severu – Pontsko gorovje in jugu – gorovje Taurus, na vzhodu pa sega do
stičišča gorskih verig. Regija je sušna visoka planota, nadmorska višina regije je večinoma
med 600 metrov na zahodu in 1200 metrov na vzhodu. Dve največji kotlini sta Konya in
kotlina,v kateri je veliko jezero, ki se imenuje Tuz Gölu. Osrednja Anatolija prejema nizko
letno količino padavin. Osrednji del visoke planote dobi tako le približno 300 mm padavin
letno. Dejanska količina padavin pa niha vsako leto in tako občasno pade tudi manj kot 200
mm padavin letno, kar vodi do zmanjšanja pridelka in k izgubi živine. Ker je Anatolska
planota na vseh straneh zaprta proti morju, je njeno podnebje močno kontinentalno. Poletja so
ekstremno vroča in skoraj brez padavin, zime pa so mrzle z obilico snežnih padavin (Ilešič,
1957).
2.2.6 VZHODNO ANATOLSKA REGIJA
Vzhodna Anatolija, kjer se gorski verigi Pontskega in gorovja Taurus združita, je gorsko
območje z višjimi nadmorskimi višinami, bolj ostrim podnebjem in višjo količino padavin,
kot jih ima Anatolska visoka planota. Povprečna nadmorska višina vrhov v regiji preseže
3000 metrov. Ararat je s 5137 metri najvišja gora v Turčiji. Precejšnje število vrhov
predstavljajo ugasli ognjeniki – vulkani, glede na obširne tokove lave, ki jih je moč najti na
pobočju gora. V tej regiji je največje turško jezero Van, ki leži na nadmorski višini 1546
metrov. Tu se nahaja tudi povirno območje treh velikih rek. Proti vzhodu teče reka Aras, ki se
izliva v Kaspijsko morje; proti jugu pa tečeta reki Evfrat in Tigris. Poleg treh velikih
vodotokov na tem območju izvira veliko število manjših vodotokov, ki se izlivajo bodisi v
jezero Van, ki je brez odtoka, ali pa v Črno morje (Ilešič, 1957; Voglar, 1995).
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2.2.7 JUGOVZHODNO ANATOLSKA REGIJA
Ta regija je hribovito in planotasto območje. Nadmorska višina se znižuje od severa proti
jugu, in sicer od 800 do 500 metrov. Večina regije leži med rekama Evfrat in Tigris. Obe reki
izkoriščajo v energetske namene ter za namakanje kmetijskih površin (Ilešič, 1957).
2.3 POVRŠJE
Pokrajinska raznolikost Turčije je posledica številnih tektonskih procesov, ki so oblikovali to
območje milijone let in ga oblikujejo še danes. O tem pričajo številni potresi in občasni
vulkanski izbruhi. Razen relativno majhnega dela Turčije ob sirski meji, ki pripada
nenagubanemu Arabskemu ščitu, Turčija geološko spada v evropsko-azijski pas
mladonagubanih gorstev. Ta pas je nastajal v obdobju terciarja (pred približno 65 milijonov
let do 1,6 milijona let), ko so arabska, afriška in indijska kontinentalna plošča trčile v
evroazijsko ploščo. Ta proces se odvija še danes, ko se afriška tektonska plošča pomika proti
evrazijski, zaradi tega procesa pa se anatolska plošča giblje v smeri zahod in jugozahod ob
tektonskih prelomnicah. To sta severnoanatolska prelomna cona in vzhodnoanatolska
prelomna cona. Rezultat teh dejavnosti in procesov je, da uvrščamo Turčijo med potresno in
vulkansko najbolj aktivno območje (Darke, 2000; Natek, Natek 2000, str. 354).
Turčija predstavlja most med Evropo in Azijo, prav tako pa predstavlja tudi geološko mejo
med Gondvano in Lavrazijo. Turčija pred zgodnjim terciarjem ni bila samostojna enota, kot je
danes. Takrat se je več kontinentalnih delov združilo tekom kompleksnega zaporedja
dogodkov, ki so vodili do medsebojnega trka med Gondvano in Lavrazijo (Beccaletto, 1999).
Sočasno s približevanjem Lavrazije in Gondvane pa je prišlo do trčenja in združenja
kontinentalnih delov, prav tako pa so nastale nove kotline (kotlina Črnega morja). Turčijo
sestavlja šest velikih litosferskih delov: Strandja, območje Istanbula in Sakarya, anatolidsko –
tavridski blok, masiv Kirsehir in Arabska plošča. Prva tri območja, ki so bila del Lavrazije, se
imenujejo s skupnim izrazom Pontidi (Pontsko gorovje ob obali Črnega morja). Pontsko
gorovje je ločeno s šivom Izmir – Ankara – Erzican od masiva Kirsehir in anatolidsko –
tavridskega bloka (Beccaletto, 1999).
Geološka struktura Turčije je izredno raznolika s kamninami iz skoraj vseh obdobij. Dežela
sestoji pretežno iz več starih visokih planot; ob nje so stisnjene gmote mlajših kamnin, iz
katerih so nastale nagubane gorske verige različnih velikosti. Te nagubane gore nepravilnih
oblik se vlečejo v različne smeri, saj se ena gorska veriga nenadoma umakne drugi ali pa se
prav tako nepričakovano prevesi v ravnino ali visoko planoto (Darke, 2000).
Osredje maloazijskega polotoka je 1500 km dolgo in do 600 m visoko Anatolsko višavje.
Širna visoka planota je zgrajena iz kristalinskih kamnin, te pa prekrivajo neogenske morske
usedline in vulkanske kamnine. Centralni masiv, sestavljen iz dvignjenih tektonskih blokov in
nižin, se zajeda med dve gorski verigi, ki se združita na vzhodu. Na severu obdaja planoto
Pontsko gorovje, ki se strmo dviga nad obalo Črnega morja, na jugu pa gorovje Taurus
(Natek, Natek, 2000, str.354).
Dolga razčlenjena egejska obala s številnimi nenavadno oblikovanimi otoki in morskimi
rokavi je nastala zaradi razpok v dveh različnih smereh, ki so razcepile kopno tako, da se je
spodnji del potopil v morje. Temu prelomnemu delovanju dolgujeta nastanek tudi Bospor in
9
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Dardanele, celotna črnomorska obala pa je posledica pogrezanja vzdolž cele vrste takšnih
razpok (Darke, 2000).
Turčija je država z visoko nadmorsko višino. Povprečna nadmorska višina Turčije je 1128
metrov.
Evropski del Turčije je valovita obdelana ravnina s hribovjem Istranca na severu. Osrednji del
Azijskega dela zavzema od 1000 do 1500 metrov visoka Anatolska planota, vzhodni del pa
1800–2500 metrov visoko Armensko višavje, ki ga režejo številne globoke doline, nad njimi
pa se dvigujejo preko 3000 metrov visoki gorski hrbti z ugaslimi ognjeniki; vmes so kotline s
slanimi jezeri brez odtoka. Na severu loči planote od Črnega morja do 4000 metrov visoko
Pontsko gorovje, ki se strmo spusti v ozek obalni pas ob Črnem morju. Na južni strani
Anatolije je v podobni legi gorovje Taurus. V zahodnem delu države se hribovja polagoma
spuščajo proti obalam Egejskega morja, kjer so ob rekah široke ravnine z rodovitno prstjo
(Natek, Perko, Žalik Huzjan, 1993).
V azijskem delu Turčije je malo ravninskega sveta, omejen je večinoma na delto reke Kizil,
na obalne ravnice Antalye in Adane, na dolinsko dno reke Gediz in reke Buyukmenderes ter
na nekatere visoke planote v notranjosti Anatolije, večinoma okrog Tuz Gölu in Konya Ovasi
(Karagöz, 2001).
Trakija je topografsko zelo heterogena. Gorovje Istranca, ki meji na Črno morje, je nižje
nadaljevanje Pontskega gorovja, sestavljeno pa je večinoma iz skrilavcev. Večina regije je
valovita planota, ki jo namaka reka Ergene. Severozahodno od Marmarskega morja je gorska
veriga Tekir, ki je iz peščenjaka in se nadaljuje proti jugu proti polotoku Gelibolu (Karagöz,
2001).
2.4 POTRESNA OGROŽENOST TURČIJE
Turčija leži v potresno zelo dejavnem območju sredozemsko-transazijskega pasu, kateremu
pripada več kot 20 odstotkov celotne potresne energije, ki se letno sprosti na našem planetu.
Omenjeni pas se razteza na severozahodu od otoških skupin ob afriški obali in preko
Sredozemlja do jugovzhodne Azije. Nastal je med afriško geotektonsko ploščo na jugu in
evrazijsko na severu. Sestavlja ga več manjših plošč. Od zahoda proti vzhodu si sledijo
jadranska, mesinska, jonska, turško-egejska, lavantinska, plošča Van, arabska, kaspijska in
iranska plošča. Tako večje kot tudi manjše plošče se gibljejo v različnih smereh. Med njimi
lahko prihaja do podrivanja ali subdukcije, trkov ali kolizije, meje pa so lahko tudi strižne –
kjer se dve plošči ali bloka premikata ob prelomu eden proti drugemu. Potresno najbolj
ogroženo je območjev obliki loka, ki sega od okolice Kocaeli do območja severno od jezera
Van do meje z Armenijo in Gruzijo (Godec, Vidrih, 2001).
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Karta 3: Geotektonske plošče

Vir: Godec,Vidrih 2001

2.5 PODNEBJE
Turčija leži na stičišču treh različnih podnebnih območij: evro-sibirskega, sredozemskega in
iransko-turanskega (Darke, 2000, str. 18).
Kljub temu, da leži velik del Turčije v Egejskem in Mediteranskem klimatskem pasu, kjer so
podnebne razmere povsem zmerne, pa se zaradi raznolikosti reliefa in poteka gorskih verig
vzporedno z obalo podnebne razmere močno razlikujejo med posameznimi regijami. Obalna
območja imajo večinoma milo podnebje, v notranjosti na Anatolski planoti pa so izredno
vroča poletja in mrzle zime z malo dežja (Turkish State Meteorological Service, 2011).
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Karta 4: Povprečne letne temperature v Turčiji

Vir: Turkish State Meteorological Service, 2011
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Karta 5: Povprečna letna količina padavin v Turčiji

Vir: Turkish State Meteorological Service, 2011

Turčijo lahko v grobem razdelimo v šest klimatskih pasov:
2.5.1 Marmarski klimatski pas
V Istanbulu in Marmarski regiji je podnebje zmerno, pozimi je temperatura 4˚ C, poleti 27˚C.
Vendar pa se pozimi tudi tu temperature lahko spustijo pod 0˚C (Turkish State Meteorological
Service, 2011).
Pozimi pade večina padavin, količina pa se giba med 600 in 900 mm padavin letno. Ob
ohladitvah, ko se temperature spustijo pod ledišče, lahko tudi sneži. Ohladitve so povezane z
vdorom hladnega zraka z Balkanskega polotoka. Poleti se padavine pojavljajo v obliki
kratkih, močnih nalivov, ki jim ponavadi sledijo dolga sušna obdobja (Whiting 2001).
2.5.2 Egejski in mediteranski klimatski pas
Za Egejska in Mediteranska obalna območja so značilne hladne, deževne zime in vroča
poletja z majhno količino padavin. Letna količina padavin na teh območjih je 580 do 1300
mm letno (Turkish State Meteorological Service, 2011).
Večina padavin pade v močnih nalivih pozimi in zgodaj spomladi, poleti pa so padavine le v
obliki neviht. Temperature in vlažnost naraščajo proti jugu. Hladneje z več padavinami je v
gorah, kjer snežna odeja prekriva višje vrhove Taurusa od dveh do šestih mesecev letno
(Whiting 2001).
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2.5.3 Osrednje Anatolski klimatski pas
To območje ima kontinentalno podnebje z velikimi temperaturnimi razlikami med poletjem in
zimo ter med dnevom in nočjo. Pozimi tukaj prevladuje območje visokega zračnega pritiska,
temperature so nizke, vendar je večinoma suho, padavine pa so v obliki snega. Pomlad je
najbolj namočen del leta (Whiting 2001).
Padavin je malo, ponavadi so v obliki snega. Povprečna temperatura poleti je 23˚C in -2˚C
pozimi (Turkish State Meteorological Service, 2011).
2.5.4 Črnomorski klimatski pas
To je najbolj namočena regija v Turčiji s prevladujočimi severozahodnimi vetrovi, ki se
navlažijo nad Črnim morjem in dajejo izdatne padavine do 2400 mm letno (Whiting 2001).
Podnebje Črnomorske regije je vlažno subtropsko. Povprečna temperatura je 23˚C, pozimi pa
7˚C. Črnomorska regija je edina turška regija, ki ima padavine skozi vse leto (Turkish State
Meteorological Service, 2011).
2.5.5 Vzhodno Anatolski klimatski pas
Vzhodna Anatolija leži daleč od morja, ki blažilno vpliva na podnebje, poleg tega pa leži v
visokih nadmorskih višinah, kar pomeni, da ima celinsko podnebje z ostrimi zimami
(Whiting 2001).
V Vzhodni Anatoliji nadmorska višina gora presega 3000 metrov. Gore Črnega morja in gore
Kavkaza zadržujejo deževne oblake, zaradi česar ima osrednje območje značilnosti
kontinentalnega podnebja z dolgimi in zelo mrzlimi zimami. Pozimi se temperature spustijo
vse od -30˚ C do -38˚C na gorskih območjih na vzhodu, sneg pa obleži tudi 120 dni v letu.
Zime so izredno mrzle s pogostimi snežnimi padavinami. Poletja so vroča in suha, s
temperaturami nad 30˚C. Spomladi in jeseni je vreme večinoma zmerno, vendar pa so tudi
takrat možni vdori mrzlega ali vročega zraka. Povprečna količina padavin je nekje med 500 in
800 mm, odvisno pa je od nadmorske višine. Povprečna temperatura pozimi je le -13˚C, poleti
pa 17˚C (Turkish State Meteorological Service, 2011).
2.5.6 Jugovzhodno Anatolski klimatski pas
To je regija, kjer se temperature poleti povzpnejo najvišje vse do 48˚C. Poleti so tu izrazita
sušna obdobja. Večina regije dobi med 400 in 550 mm padavin letno, večina padavin pade
pozimi (Whiting, 2001).
Turčija ima tako raznoliko podnebje zaradi svoje topografije. Gorovje Taurus leži blizu obale
in preprečuje deževnim oblakom, da bi prodrli globlje v notranjost pokrajine. Zaradi tega
pade največ dežja na obalnih območjih. Ko pa deževni oblaki prečkajo gorovje, so že
iztrošeni in zaradi tega je Osrednja Anatolija mnogo bolj sušna kot obalna območja (Ilešič,
1957).
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2.6 HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI TURČIJE
Turčija ima 177.714 km rek, 203.599 ha naravnih jezer in 179.920 ha umetnih jezer, katerih
površina je v naraščanju (Gateway to land…, 2011).
Vse reke v Turčiji imajo svoje izvire znotraj Turčije, z izjemo reke Asi v Anatoliji ter reke
Meric v Trakiji. Turške reke se odmakajo v sedem povodij: Črnomorsko, Marmarsko,
Egejsko, Mediteransko in Kaspijsko povodje so klasična povodja. V notranjosti Turčije pa
ležita še dve notranji povodji: povodje Osrednje Anatolije in povodje Van (World
Turkey,2011).
Na severu obdaja Turčijo Črno morje, na jugu Sredozemsko morje, na zahodu Egejsko morje
na SZ delu Turčije pa leži Marmarsko notranje morje. Obali Črnega in Sredozemskega morja
sta večinoma ravni in slabo razčlenjeni. To je posledica slemenitve gorovij, ki potekajo
vzporedno z obalo v smeri vzhod – zahod. Obala Egejskega morja pa je zaradi slemenitve
gorovij pravokotno na obalo močno razčlenjena in ima precej otokov (Country Profile,2011).
V Turčiji je več kot 300 naravnih in 130 umetnih jezer. Med naravnimi jezeri ločimo
tektonska in kraterska jezera. Največ jezer je v Vzhodni Anatoliji, kjer leži tudi največje
turško jezero Van (3.755 km²). Je ognjeniškega izvora, brez iztoka, vodo pa dobiva iz
številnih majhnih pritokov, izvirajočih v okoliških gorah. Jezero je 120 km dolgo in 80 km
široko, njegova največja globina pa znaša 457 m (Country Profile,2011).
Večina umetnih jezer je posledica gradnje jezov v zadnjih nekaj desetletij, katerih namen je
pridobivanje hidroenergije, namakanje kmetijskih zemljišč in zagotavljanje pitne vode.
Največja zajezitvena jezera: Ataturk, Karakaya in Keban na reki Evfrat; Altinkaya in Hirfanli
na reki Kizilirmak; Gokcekaya in Sariyar na reki Sakarya; Demirkopru na reki Gediz; Kemer
na reki Buyuk Menderes; Oymapinar in Manavgat na reki Manavgat (Yenen, 2000).

2.7 PRST IN VEGETACIJA
Prsti v Turčiji so raznolike in v različnih geografskih območjih so različne skupine prsti.
Najrodovitnejše prsti so v obalnih ravninah in rečnih dolinah. Na vlažnejših območjih Črnega
morja in v večjem delu severozahodnega dela prevladujejo podzoli in rjave prsti. Na obalah
Egejskega in Mediteranskega morja pa prevladujejo rjave gozdne prsti,jerovica in rendzine. V
Osrednji Anatoliji so najpogostejše črne in puščavske prsti, medtem ko je na jugovzhodnem
delu Turčije najpogostejša rodovitna prst černozjom na puhlici (Karagöz, 2001).
Zaradi raznolikosti topografije in podnebja ter dejstev, da Turčijo obkrožajo štiri morja, so
rastne razmere za rastline in življenjski pogoji za živali izredno ugodni. Stopnja biodiverzitete
je v Turčiji izredno visoka, tako je odveč kot 9000 trenutno poznanih vrst v Turčiji skoraj
tretjina avtohtonih. V grobem je razporeditev rastja v Turčiji sledeča: ob egejski in
sredozemski obali je degradirano sredozemsko rastje (makija) in borovi gozdovi. Na planotah
Anatolskega višavja prevladuje stepa, na vzhodnem delu Turčije polpuščava, ob Črnem morju
pa uspevajo listopadni in mešani gozdovi. Gozdovi pokrivajo le 13 % površin (Natek, Natek,
2000)
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3. ZGODOVINSKO-POLITIČNA POVEZANOST TURČIJE Z EVROPO
Turčija in Evropa imata dolgo in živahno skupno zgodovino. Eden izmed pomembnejših
dogodkov, s katerim je povezana zgodovina današnje Turčije z Evropo, je delitev Rimskega
imperija na vzhodni in zahodni imperij leta 395, ki je utrdila različen razvoj obeh delov
cesarstva. Vzhodno Bizantinsko cesarstvo je doseglo vrh s cesarjem Justinijanom I. (527–
565), nato pa je pričelo slabeti zaradi napadov Slovanov, Arabcev, Seldžukov in Osmanov
(Boden, 2004).

3.1 POMEN OSMANSKEGA CESARSTVA
Domovina Turkov je stepska osrednja Azija, kjer so od petega tisočletja pr. n. št. živeli kot
nomadi od živinoreje, lova in vojske. V desetem stoletju so začeli prodirati proti zahodu, kjer
so se srečali z mohamedanskimi rodovi in sprejeli islamsko vero. Prva prava turška država je
bil Seldžuki turški imperij (1037–1109), ustanovljen v Perziji. Ta je v največjem obsegu
obsegal današnjo Turčijo, Iran in Irak. V to obdobje spada tudi zgodovina križarskih vojn, ki
so našle povod v seldžukem ogrožanju krščanskega Konstantinopla. V poznem trinajstem
stoletju je moč Bizanca padla, kar so izkoristili turški narodi, ki so se pomikali proti zahodu,
bežeč pred mongolskimi narodi, ki so pritiskali z vzhoda.
V okolici Burse se je rodilo novo turško cesarstvo, imenovano po njegovem prvem
neodvisnem vladarju Osman Gaziju. Osmanov sin Orhan je razširil njegove meje preko Male
Azije do Bosporske ožine, Bursa pa je po njenem zavzetju postala glavno mesto. Orhanov sin
Sulejman je leta 1353 pri Galipoliju postavil prvo turško postajanko v Evropi, ki je služila za
začetek vojnih pohodov proti Evropi (Gruden, 1992).
Leta 1453 je Sultan Mehmed II Fatih zavzel Konstantinopel in s tem dokončno porazil rimsko
cesarstvo. Mesto je preimenoval v Istanbul, ki je postalo glavno mesto cesarstva. Doba
vladanja Sultana Selima I (1512–1520) je predstavljala uvod v zlata leta cesarstva. Izjemen
vojskovodja in predkan voditelj je razširil meje cesarstva do Sirije, Palestine, Arabije in
Egipta. Njegov sin Sulejman Veličastni (1520–1566) pa je cesarstvo razširil še do Libije,
Alžirije in Tunizije ter ga pripeljal vse do vrat Dunaja. V času njegovega vladanja govorimo o
vrhuncu Osmanskega imperija, ki je zavzemal več kot 16 milijonov km² ozemlja (površina
Turčije danes obsega 783.562 km², kar pomeni, da je bil Osmanski imperij v 16. stoletju velik
za približno 20 Turčij) (Mango, 2004).
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Karta 6: Osmansko cesarstvo v času ekspanzije, 1299–1690

Vir: Ottoman Souvenir, 2011
Od bitke na Marici leta 1371 do osvojitve Banata 1552 so osmanski Turki zavzeli celoten
Balkanski polotok, od 15. do 17. stol. pa so vpadli tudi na Hrvaško in v slovenske dežele. Pod
oblastjo Osmanskega cesarstva je bila tako daljši ali krajši čas večina balkanskih držav; med
njimi Srbija, Bosna in Črna gora več kot 400 let, Makedonija in Bolgarija pa več kot 500 let
(Voje, 1994).
Od konca 16. stol. je moč Osmanskega cesarstva vedno bolj slabela. Ekonomski in tehnični
napredek Evrope je bil čedalje večji, turška država pa je vse bolj zaostajala. Vzhodno
vprašanje je postalo za skoraj 150 let eno od osnovnih vprašanj evropske diplomacije. Gre za
problem t.i. bolnika ob Bosporju, to je turškega cesarstva, ki je vse bolj propadalo. Za njegovo
nasledstvo so se potegovale vse evropske velesile, postalo je stalno žarišče nestabilnosti na
območju jugovzhodne Evrope in vzrok za nekaj vojn. Prva vojna v 19. stol. je bila grška
vojna za neodvisnost (1821–1832). Sledila je Krimska vojna (1854–1856) med Francijo,
Veliko Britanijo in Otomanskim imperijem proti Rusiji, ki se je nadaljevala med Rusijo in
Osmanskim imperijem leta 1877. Leta 1878 je bil sklican Berlinski kongres, da bi se uredila
situacija na Balkanu. Sledila je vojna Srbije in Črne gore z Otomanskim imperijem, nato
poraz Osmanskega imperija in njegov konec na Balkanu. Po porazu v 1. balkanski vojni
(1912–1913) je Turčija izgubila skoraj vsa ozemlja na Balkanskem polotoku. Srbijo in Črno
goro je podprla Rusija, v nadaljevanju pa je prišlo do balkanske zveze med Srbijo, Bolgarijo,
Grčijo in Črno goro (Južnič, 1985).
S propadanjem Osmanskega cesarstva je v ospredje stopalo tudi narodno voditeljsko in
prerodno gibanje ter osvobajanje balkanskih narodov, ki so v 19. stol. drug za drugim
ustanavljali svoje države. Ob začetku 19. stol. so Britanci, Francozi in Rusi podprli grški
odpor proti Turkom, kar je leta 1830 pripeljalo do grške neodvisnosti (Bleicken in sod.,
1976).
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3.2 RAZVOJ TURŠKE NACIONALNE IDEJE IN MLADOTURKI
Mnogi sultani so se zavedali, da se mora cesarstvo modernizirati, če hoče preživeti. Tako se je
v 19. stol. modernizirala vlada, vojska, šole in družba. Spisana je bila tudi prva ustava v
osmanski zgodovini (Mango, 2004).
A vse to ni uspelo preprečiti propada cesarstva. V tem okolju se je rodilo združenje Mladih
Turkov, ki so se zavzemali za reforme, poznane na Zahodu. Za Mladoturke lahko rečemo, da
so jih navdihnili evropski filozofi in sociologi, njihova glavna želja pa je bila gradnja turške
nacionalne identitete.V letu 1908 so prevzeli oblast in začeli obdobje ustavne monarhije
(Independent Commission…2004).
Ob izbruhu prve svetovne vojne so se Turki postavili na stran Nemčije in centralnih sil.Ko je
turška vojska oktobra 1918 kapitulirala, so britanske, francoske, italijanske in pozneje grške
sile okupirale velik del turškega ozemlja. Njihov poraz je pomenil tudi dokončen propad
Osmanskega cesarstva (30. oktober 1918), ko je bilo podpisano premirje v Mudrosu (Benko,
2000; Hobsbawm, 2002).
Po prvi svetovni vojni so sile antante zasedle Istanbul in začele načrtovati delitev Turčije.
Turčija je morala podpisati mirovno pogodbo v Sevresu (10. avgust 1920). Turška država je
bila po sevreški pogodbi omejena na srednjo in severno Anatolijo ter okolico Carigrada,
preostali evropski del pa je bil dodeljen Grčiji. Turčija je bila izpostavljena neprestanim
ozemeljskim težnjam s strani Grčije,tako so Grki 15. maja 1919 zavzeli tudi Izmir (Boden,
2004).
Zaradi nestrinjanja z mirovnimi pogoji, ki so jih v pogodbi iz Sevresa določili zavezniki, so se
v Turčiji okrepile republikanske sile, ki so zahtevale neodvisnost vseh turških ozemelj v
Anatoliji in Trakiji. Odpor je vodil Mustafa Kemal paša, ki je izhajal iz mladoturškega
gibanja. Grško-turška vojna, ki se je začela zaradi poskusa Grkov, da bi uveljavili določila iz
Sevresa, se je končala s porazom Grkov. 1. novembra 1922 je bil sultanat razpuščen in 17.
novembra 1922 je zadnji sultan Mehmed VI.zapustil državo. Vojna za neodvisnost se je
končala z lausannskim mirovnim sporazumom 24. julija 1923 med zavezniki in novo turško
vlado, ki je Turčiji priznal današnje meje (Schick, 1987).
Za sklepno dejanje, ki je opravilo z Osmanskim imperijem, je moč šteti 29. oktober 1923, ko
je Narodna skupščina Turčijo razglasila za republiko. Mustafa Kemal paša je postal prvi
predsednik novoustanovljene države. Oblikoval je moderno posvetno državo po evropskih
zgledih (Boden, 2004).
3.3 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK – KEMALIZEM KOT NOVA IDEOLOGIJA
DRŽAVE
Mustafa Kemal je Turčijo želel preoblikovati v moderno nacionalistično in sekularistično
državo, ki bi bila integralni del zahodnega sveta. Vse to zaradi njegovega prepričanja, da je
Turčija del evropske celine in kulture ter prepričanja, da turška prihodnost leži v Evropi, ki jo
lahko doseže le z modernizacijo. Turčijo je popolnoma reformiral, približal zahodnim
idealom; tako na področju gospodarstva, politike kot tudi socialnega življenja (Evropska
komisija…,2011).
18

Uršič: Geografski in sociološki vidiki vključevanja Turčije v Evropsko unijo

Mustafa Kemal je osnoval stranko Republikanska ljudska stranka (Cumhuriyet Halk Partisi –
CHP), ki je bila do leta 1946 edina dovoljena stranka; to obdobje zato imenujemo
enostrankarsko obdobje (Schick, 1987).
Zaradi njegovega načina vodenja države se je obdobje njegovega mandata (1923–1938)
poimenovalo kemalizem. Ideološka osnova oz. program, ki je preobrazil Turčijo pod
njegovim vodstvom, je obsegal 6 temeljnih principov: reformizem, republikanizem, načela
ljudske stranke, sekularizem, nacionalizem in populizem. Eden najpomembnejših ciljev
Mustafa Kemala in njegove stranke je bil ločitev religije od države. Feredža in fes sta bila
odpravljena (1925), leta 1926 je bila uveljavljena mednarodna ura in gregorijanski koledar, ki
je nadomestil luninega (islamskega). Izboljšal se je tudi položaj žensk. Mnogoženstvo je bilo
odpravljeno, poroka pa je za priznanje morala biti izvedena v civilni obleki. Ženske so dobile
pravico dovolitev in pravico do izvolitve v parlament (1934). Leta 1928 Atatürk izpelje
jezikovno reformo. Do začetka 20. stoletja so Turki pisali v arabski pisavi – to je bila t. i.
osmanska turščina. 1. novembra 1928 je parlament odločil, da po dveh mesecih ne sme biti
nič več objavljeno v arabski pisavi, ampak le v moderni turški abecedi (latinici). Zaradi hitre
menjave pisave se je pojavila zmeda v tisku – leta 1929 je tako izšla ena sama knjiga. Vse
pomembnejše knjige so kmalu ponatisnili v latinski pisavi. Pismenost je bila leta 1923 le 9odstotna, 15 let kasneje ob Atatürkovi smrti pa že kar 33-odstotna (Turkey Politics…,1995).
Leta 1931 je stare enote mere in teže nadomestil standardizirani merski sistem, ki je olajšal
trgovino in ekonomske transakcije. Leta 1934 je bil vpeljan zakon priimka, ki ga prej niso
poznali. Mustafi Kemalu je turški parlament namenil priimek Atatürk – oče Turkov (The
Republic…, 2011).
Sekularizacija turške države je bila zaključena aprila 1928, ko je Republikanska ljudska
stranka iz ustave črtala 2. člen oziroma stavek ˝Religija turške države je islam˝. Po petih dneh
je skupščina ukrep potrdila, popravljeni so bili tudi drugi stavki, ki so nakazovali na
povezanost religije z državo. Odvzem položaja islama v državi je bil s tem zaključen in
Turčija je postala posvetna, laična država, sekularna in moderna v svoji ustavi, po svojih
zakonih in težnjah (Lewis, 2002).
Baza kemalistične verske politike je bila laičnost in ne nevera, njen cilj ni bil uničiti islam,
ampak ga ločiti od države: omejiti njegov vpliv v političnih, kulturnih in družbenih zadevah.
S tem naj bi vlogo islama izenačili z vlogo religije v moderni, zahodni nacionalni državi, zato
so kemalisti naredili tudi nekaj poskusov, da bi islamu dali modernejšo in bolj nacionalno
(turško) podobo (Lewis, 2002).
Atatürk je evropsko, zahodno civilizacijo dojemal kot sekularno, na razumu temelječo
civilizacijo, ki so jo evropske države dosegle v procesu osvobajanja od srednjeveških
teokratskih spon. Civilizacija, ki temelji na razumu, znanosti in človekovih pravicah, pa naj bi
bila univerzalna civilizacija in kot taka v lasti vsega človeštva (Feyzioğlu, 1982) .
Kemalistična elita je torej sprejela zahodno modernost kot univerzalno veljavno in kot način
izgradnje moderne Turčije. Odločila se je doseči raven ˝sodobne civilizacije˝ z vzpostavitvijo
njenih političnih, ekonomskih in ideoloških predpogojev, kot so izgradnja neodvisne
nacionalne države, spodbuditev industrializacije ter konstrukcija sekularne in moderne
nacionalne identitete. Izgradnja Turčije je tako hkrati temeljila na vojni za neodvisnost proti
evropskim državam kot tudi na sprejemanju njihove epistemske in moralne dominance.
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Vključevala je vpeljavo in razširitev zahodnega razuma in racionalnosti v tradicionalne in, po
mnenju kemalističnih reformistov, zaostale družbene odnose (The Centre for
European…2011 ).
Kemalistična elita je vizijo nove turške države oblikovala na podlagi reakcije na dva temeljna
razloga za padec osmanske države, in sicer: osmanska država je bila zaznamovana z osebno
vladavino sultana, kar je vodilo v njegovo nezmožnost tekmovati z evropskimi nacionalnimi
državami, islamski temelj osmanske države pa so dojemali kot glavno oviro napredku v
osmanski družbi. Zaradi tega je bilo potrebno vzpostaviti nacionalno državo, v kateri
suverenost ne bo pripadala sultanu, temveč ljudstvu, in ki bo dovolj sekularna, da bo vloga
islama omejena na področje zasebnega verovanja (Aydin, Keyman,2004).
Vzpostavitev turške republike kot nacionalne države je tako vključevala tranzicijo političnega
sistema od avtoritete osebne vladavine do neosebnih vlad in regulacij, razumevanja
vesoljnega reda od božjega zakona do pozitivističnega in racionalnega razmišljanja, tranzicijo
od skupnosti, temelječi na razredni delitvi, do populistične republike ter tranzicijo religijske
skupnosti v nacionalno državo (Aydin, Keyman, 2004).
3.4 PREHOD V VEČSTRANKARSKI SISTEM
Po smrti Mustafe Kemala Atatürka leta 1938 je narodna skupščina soglasno izvolila Ismeta
Inönuja, Atatürkovega najtesnejšega sodelavca, za njegovega naslednika. Ismet Inönu se je
zavzemal, da bo nadaljeval enako politiko, kot jo je vodil prejšnji predsednik Atatürk. Kljub
Atatürkovi smrti je njegova Republika tako živela naprej. Inönu ni imel toliko politične moči
kot Atatürk, zato se je moral v večji meri zanašati na represijo, še posebno v negotovem času
druge svetovne vojne. Po koncu druge svetovne vojne pa je na Inönujevo pobudo prišlo do
preobrata, do nepričakovane spremembe, ki je končala enostrankarsko vladavino v Republiki
in Turčiji omogočila razvoj v smeri učinkovite demokracije. Proces demokratizacije se je
začel z vstopom Turčije v Organizacijo združenih narodov oz. ratifikacijo Ustanovne listine, s
katero se je država zavezala k prakticiranju resnične demokracije (Lewis, 2002).
Prva opozicijska stranka je postala Demokratska stranka Turčije, ˝Stranka malih ljudi˝.
Demokratska stranka je na čelu s svojim predsednikom Adnanom Menderesom leta 1950 na
volitvah dobila večino glasov in si tako zagotovila oblast in večino v skupščini. Zgodnja 50.
leta 20. stoletja štejemo v zlato dobo Menderesove vladavine.
Nova stranka je prinesla desetletno obdobje ekonomskega napredka, ko se je življenjski
standard ljudi močno izboljšal: gradile so se ceste, mnoge vasi pa so prvič dobile vodo in
elektriko. Rodil se je interes po tujem kapitalu, pospešila se je uporaba kmetijske
mehanizacije, širila se je trgovina in razvoj industrije (Schick, 1987).
Demokratska stranka je izkoriščala vero v politične razloge – ustanavljala je verske šole,
povečala proračun za gradnjo verskih objektov. Nasilni protesti in številni vojaški udari so
tako postali edino možno sredstvo za izražanje nestrinjanja oblasti. V začetku 60. let so se
razplamtele številne študentske demonstracije, saj je oblast postajala vse bolj avtoritarna,
opozicija pa je bila popolnoma zadušena. Turčija je bila v totalnem kaosu. Vojska, braniteljica
države in ustave od dneva ustanovitve republike, je 27. maja 1960 v državi prevzela oblast.
Obljubila je novo ustavo in vrnitev oblasti svobodno izvoljeni civilni vladi. Razpustila je
20

Uršič: Geografski in sociološki vidiki vključevanja Turčije v Evropsko unijo

parlament, zaprla člane Demokratske stranke in sodila njenim vodjem. Menderes je bil še z
dvema svojima ministroma usmrčen (Ahmad, 2003).
Leta 1961 so sprejeli novo ustavo, ki se je precej oddaljila od tiste iz leta 1924, vendar je še
vedno vsebovala principe kemalizma. Sedemdeseta so bila zaznamovana s političnim
ekstremizmom in hitrimi ekonomskimi spremembami, ki sta jih spremljali visoka inflacija in
brezposelnost. Leta 1970 je prišlo do ustanovitve islamske stranke, ˝Stranke narodnega redu˝.
Njen ustanovitelj je bil Necmettin Erbakan, vendar so leta 1971 stranko razpustili.
Naraščajoče nasilje je 12. marca leta 1971 vodilo v nov vojaški udar. Vojska je oblast vrnila v
civilne roke oktobra 1973 s tem, da je dovolila nove svobodne volitve, na katerih je zmagala
prerojena Republikanska ljudska stranka pod vodstvom Bülent Ecevita, z njim postane le-ta
socialdemokratska (Mango, 2004).
Do politične krize je spet prišlo leta 1980, kjer je ponovno posredovala vojska pod vodstvom
generala Kenan Evrena in ustavila krizo v turškem socialnem, ekonomskem in političnem
življenju. To je bil že tretji vojaški prevzem (prvi leta 1960, drugi pa 1971. leta). Cilj prvih
dveh je bila institucionalna reforma, zadnji pa se je predvsem nanašal na red v državi. Oktobra
1981 je bila ustanovljena Posvetovalna skupščina (Consultative Assembly), ki je leta 1982
pripravila osnutek nove ustave. Ta je precej omejila osebno svobodo iz ustave leta 1961, a je
bila hkrati liberalno usmerjena (Mango, 2004).
Po sprejetju nove ustave (1982) je predsednik vlade Turgut Őzal (1983–1989) postopno
liberaliziral politične razmere. Na volitvah leta 1983 in 1987 je tako največ glasov prejela
Domovinska Stranka (Anavatan Partisi – ANAP) pod vodstvom Őzala. Izvedle so se mnoge
reforme,ki so pospešile gospodarsko rast in rešile problem kroničnega zunanjetrgovinskega
primanjkljaja. Izboljšalo se je tudi sodelovanje z evropskimi državami, njena nevtralnost do
iransko-iraške vojne pa je omogočila povečevanje trgovine z obema državama (The
Europa…, 2003).
V 90. letih je Turčijo pestila precejšnja politična nestabilnost. Že leta 1991 je na splošnih
volitvah Erbakanova stranka z imenom Refah (Blaginja) dobila precejšen odstotek glasov.
Leta 1994 je Erbakanova stranka zmagala na občinskih volitvah tako v Ankari kot tudi v
Istanbulu, leto 1995 pa je prineslo drastično spremembo. Na splošnih volitvah je stranka
Refah dobila približno petino vseh glasov in tako prvič v zgodovini turške republike postala
največja stranka v turški veliki narodni skupščini. Erbakan je s tem dobil precejšen vpliv in
moč, junija 1996 je s privoljenjem koalicijskih partnerjev oblikoval novo koalicijo in se dal
predstaviti za premierja. Erbakanovo vladanje je trajalo manj kot leto dni, 1997 je pod
pritiskom koalicijskih partnerjev na eni in vojske na drugi strani odstopil. Za to je bilo več
razlogov, v ospredju pa je bil gotovo njegov program islamizacije, tako na ekonomskem kot
tudi na družbenem in kulturnem področju (Lewis, 2002).
3.5 VLOGA RECEPA T. ERDOĞANA IN STRANKE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ
(AKP)
Po močni gospodarski in politični krizi leta 1999 je leta 2002 na volitvah zmagala reformirana
zmerno desna ˝Stranka pravice in razvoja˝ (AKP) s 34,3 % podpore pod vodstvom Recepa
Tayyipa Erdoğana. Edina stranka, ki je še prišla v parlament, je bila socialdemokratska
Republikanska Ljudska stranka (CHP) pod vodstvom Deniza Baykala, ki ima korenine v
Atatürkovih republikancih (Turkiye Secimleri, 2002).
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Nova enostrankarska vlada si je zastavila velike načrte: odprava gospodarske socialne krize,
rešitev ciprskega problema in pridružitev Turčije Evropski uniji. Poleg tega v Turčiji z
izvolitvijo AKP vidijo edinstveno priložnost za spravo med islamom in demokracijo (Turkiye
Secimleri, 2002).
Z zmago AKP, čeprav se ta označuje za sodobno demokratsko stranko, so islamisti dosegli
novo stopnjo oblasti v državi. Uspeli so sami oblikovati vlado, kar pomeni, da so prevzeli
nadzor nad vsemi resorji in jim ni bilo več treba sklepati koalicijskih kompromisov
(Predčasne volitve…2002).
Poleg vojske, ki pa bi v primeru posredovanja v politiki morala poseči po najbolj drastičnem
sredstvu – državnem udaru, je lahko dejanja vlade oviral le še predsednik države. Ta položaj
je med leti 2002–2007 zasedal goreč sekularist Ahmet Necdet Sezer, ki je blokiral vrsto
spornih zakonodajnih predlogov vlade AKP. Ob izteku njegovega mandata so bili tako
islamisti kot sekularisti pred veliko preizkušnjo. Predsednika države namreč voli parlament, v
njem pa je imela AKP absolutno večino, zato je bilo nekako samoumevno, da bo novega
predsednika postavila ravno stranka AKP. Premier Erdoğan je kot predsedniškega kandidata
predstavil enega svojih najtesnejših sodelavcev, zunanjega ministra Abdullaha Güla. Kljub
temu, da je Gül obljubil spoštovanje na čelu sekularne ureditve države, je z vložitvijo
kandidature za predsednika sprožil številne proteste. Po državi so se začele vrstiti množične
demonstracije, opozija je AKP obtožila, da želi s prevzemom predsedniškega položaja
dokončno uveljaviti ˝svoj skrivni islamistični načrt˝, vojska pa je celo zagrozila z državnim
udarom, ˝da bi ubranila sekularnost˝ turške države (Turkey country…, 2011).
Julija 2007 je parlament zaradi politične krize izglasoval predčasne parlamentarne volitve, na
njih pa je AKP prejela še več podpore kot na prejšnjih volitvah (46,6%). Vendar se je njen
položaj v parlamentu nekoliko oslabil, saj je glede na to, da se čez 10% volilni prag uspelo
prebiti še dvema drugima strankama, zasedla 341 poslanskih sedežev, medtem ko je imela
pred volitvami v parlametnu 365 predstavnikov (Turkey: 22 July…,2007).
Turčija je 12. junija 2011 stopila v tretji mandat pod vodstvom Stranke za pravičnost in razvoj
premierjaRecepa Tayyipa Erdoğana,s50,3 % glasov si je zagotovila tretji zapovrstni vladni
mandat.Glavna opozicijska stranka, sekularnaRepublikanska ljudska stranka(CHP) Kemala
Kilicdarogluja, pa se je s 25,9 % glasov uvrstila na drugo mesto (Turčija po volitvah …,
2011).
Da je AKP zmagala, sicer ni bilo dvoma, vprašanje je bilo le, koliko glasov bo osvojila
oziroma ali bo dobila zadostno večino za spremembo ustave. V parlamentu je 550 poslancev,
vladajoča AKP pa si je prizadevala dobiti vsaj 330 sedežev, kar bi ji omogočilo, da sama
začne postopek za spremembo ustave, o kateri bi nato na referendumu odločali volivci.
Dvotretjinska večina 367sedežev, ki se glede na javnomnenjske raziskave sicer ni zdela
verjetna, pa bi AKP-ju omogočila, da ustavne spremembe, ki naj bi šle v smeri večje
liberalizacije države, izvede celo brez referenduma (Pred volitvami…,2011).
Turčija je pod vodstvom Erdoğanovega AKP-ja doživela velik gospodarski razvoj. Bruto
domači proizvod na prebivalca se je v tem času podvojil, gospodarstvo po padcu v recesijo
leta 2009 že drugo leto zapored opaža rast – leta 2010 skoraj devetodstotno. Država je kot 17.
največje svetovno gospodarstvo postala članica G20. Na zunanjepolitičnem področju pa je
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članici Nata uspelo precej izboljšati odnose z državami v soseščini, deloma tudi na račun
kritik Izraela (Turčija:Premier Erdogan…,2011).
3.6 TURČIJA PO II. SVETOVNI VOJNI – INTEGRACIJA Z ZAHODOM
Nemška zasedba Francije, sovražni odnos Rusije in razširitev nemške moči in vpliva na skoraj
celotno Evropo je turško vlado proti koncu druge svetovne vojne napeljalo k zaključku, da ne
bi pridobila ničesar od nemške zmage. Junija 1940 so se zato v Turčiji odločili, da ne bodo
izpolnili obveznosti, ki izhajajo iz zavezniške pogodbe in tako so začeli izvajati politiko
negotove in dvoumne nevtralnosti (Lewis, 2002).
Po nemškem napadu na večno turško sovražnico Rusijo se je naklonjenost Nemčiji v Turčiji
povečala, na drugi strani pa so pritiske na Turčijo povečali zavezniki. Politike nevtralnosti se
jeInönu kljub temu oklepal vse do leta 1943, nato pa vendarle popustil in pristal na vstop
Turčije v protinemško koalicijo. Leta 1943 se je Turčija tako pridružila zaveznikom in
vstopila v do tedaj najtesnejše gospodarske in vojaške odnose z Zahodom (Lewis, 2002).
Po drugi svetovni vojni se je Turčija v zunanji politiki povsem identificirala z Zahodom. Leta
1948 je Turčija postala članica Organizacije za evropsko gospodarsko sodelovanje, le leto dni
kasneje pa je vstopila v Svet Evrope (Preston, 1997).
Ker se je Turčija zaradi svojega geostrateškega položaja počutila neposredno ogroženo s
strani Sovjetske zveze, je bila leta 1947 vključena v Trumanovo doktrino in Marshallov plan
gospodarske obnove Evrope. Leta 1952 je vstopila v NATO, kjer je prevzela vlogo mostu
med Zahodom in Bližnjim vzhodom ter začela igrati pomembno vlogo znotraj evroatlantskega varnostnega sistema (Ahmad, 2003).
Članica Sveta Evrope, organizacije varuhinje evropskih enot in načel, je Turčija postala že
avgusta 1949, le nekaj mesecev po ustanovitvi organizacije. Pristopila je tudi k Organizaciji
za evropsko gospodarsko sodelovanje (kasneje Organizacija za evropsko gospodarsko
sodelovanje in razvoj), h Konferenci za varnost in sodelovanje v Evropi (kasneje Organizacija
za varnost in sodelovanje v Evropi) ter postala članica Evropske banke za obnovo in razvoj.
Danes je polnopravna članica vseh glavnih evropskih organizacij, izjema je le Evropska unija,
h kateri si prizadeva pristopiti že več kot štirideset let.
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4. POLOŽAJ TURČIJE V PROCESU PRIBLIŽEVANJA EVROPSKI UNIJI
Zgodovina Evrope (kot ideje, kot politične skupnosti) se začne šele v drugi polovici 15. stol.,
ko se je ˝Evropa˝ začela zavedati sebe kot kolektivnega telesa, dejavnega v zgodovini.
Zahodni kristjani in Evropejci so že od 11. stoletja dalje na muslimanski svet gledali kot na
diametralno nasprotje svojega lastnega sveta. Ker so se zahodni kristjani takrat povezali v
boju proti turški nevarnosti, lahko rečemo, da so Turki v evropski zgodovini prisotni že od
vsega začetka, res pa je, da v poimenovanje Evrope kot politične in kulturne skupnosti takrat
še niso bili vključeni. V vsakem primeru so Turki predstavljali pomemben dejavnik v njeni
zgodovini, s svojo državo, ki je zajemala tudi Balkan, pa so bili del Evrope tudi geografsko
(Mastnak, 1998).
Če pogledamo v srednji vek,Evrope kot politične ideje v zavesti Evropejcev še ni bilo.
Ključna povezovalna sila je bilo krščanstvo, vendar se meje verske ideologije niso prekrivale
z mejami evropske celine, saj je na Bližnjem vzhodu njegovo nadaljnje širjenje preprečeval
islam (Toplak, 2003).
Krščanstvo je že za časa Habsburžanov oznanjalo mit, da sta Evropa in krščanstvo eno in isto.
Od 16. stoletja dalje je bila tako Evropa opredeljena kot nasprotje Osmanskega islamskega
imperija na vzhodu (Delanty, Rumford, 2008).
Prav religija je pomemben dejavnik, saj je, kot pravi Samuel P. Huntington, poleg jezika
osrednja prvina vsake kulture in civilizacije (Huntington, 2005, str. 70).
Tako je tudi v Turčiji, čeprav je uradno sekularna republika. Kljub močnim prizadevanjem
nekdaj vladajočih režimov v nasprotno smer je islam ostal pomemben del turškega življenja
in turške identitete. To dokazuje tudi dejstvo, da se številni Turki bojijo, da bo njihovo
članstvo v EU ogrozilo njihove islamske tradicije.
Turčija je vsekakor kulturno najbolj drugačna potencialna pristopnica in njena morebitna
priključitev v EU bo imela velike posledice tako v uniji kot v Turčiji sami. Ta ˝kulturna
drugačnost˝ je eden izmed glavnih dejavnikov za zavračanje turškega vstopa, s katerim se
bomo podrobneje seznanili v naslednjem poglavju. Številni Evropejci se namreč bojijo, da bo
Evropa z morebitno priključitvijo Turčije izgubila domnevne ˝krščanske korenine˝.
Za članstvo v Evropski uniji lahko po 49. členu Pogodbe o Evropski uniji zaprosi vsaka
evropska država, ki spoštuje načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter pravne države. Država svojo prošnjo naslovi na Svet EU. Evropska
komisija nato pripravi uradno mnenje o državi prosilki, Svet pa je tisti organ, ki odloči, ali bo
sprejel prošnjo. Šele ko Svet soglasno odloči o pogajalskih pooblastilih, se lahko uradno
začnejo pogajanja med kandidatko in državami članicami. Vendar tudi to še ni povsem
dovolj, saj mora država, ki zaprosi za članstvo, pred začetkom pogajanja izpolnjevati temeljne
pogoje za članstvo.
Temeljni pogoj za članstvo v Evropski uniji je torej evropska identiteta države prosilke; kot
edini je bil postavljen tudi v 237. členu ustanovitvene Rimske pogodbe (Cremona, 2003).
Nobena izmed pogodb pa tega, katere države so evropske oziroma kaj pomeni biti evropska
država, ni definirala. Temeljnega pogoja nadalje niso naslovili niti Kopenhagenski Evropski
svet leta 1993 ali leta 1997 Agenda 2000 niti Komisija, s širitvijo Evropske unije pa
vprašanjeevropske identitete postaja vse bolj kontraverzno.
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Kar zadeva geografsko dimenzijo evropske identitete, je mejo Evrope na vzhodu zaradi
zraščenosti z azijskim kontinentom težko natančno določiti. Na jugovzhodu naj bi mejnik
Evrope sicer predstavljala morska ožina Bospor in tako veliko večino ozemlja Turčije
ločevala od Evrope, a tudi ta mejnik ni prepričljiv in dokončno postavljen. To potrjuje že
samo dejstvo, da Evropska unija pri obravnavanju Turčije nikoli ni ugotovila, da Turčija ne
leži v Evropi. Še več,Evropska unija je geografsko ustreznost Turčije za članstvo v Uniji
posredno celo potrdila (Relations between Turkey…, 2011).
Za ugotovitev turške (ne)evropske identitete, prav zaradi njene geografske vmesnosti, je
potrebno preučiti,kakšna država je Turčija zgodovinsko in politično; kam je gravitirala v svoji
zgodovini, kako je bila povezana z evropskimi državami in kakšne odločitve je sprejemala v
svojem družbenem razvoju.
Na vprašanje, kaj danes pomeni biti evropska država, kar zadeva kulturno dimenzijo evropske
identitete, odgovora ni. Dejstvo je, da zaradi procesa sekularizacije, ki je v jedru zahodne
moderne družbe, na Evropo ne moremo več gledati kot na krščansko civilizacijo (Cardini,
2003).
Ker je tudi Turčija sekularna država, izpolnjuje ta temeljni civilizacijski kriterij evropskosti,
dvome v turško evropskost pa vnaša predvsem njena kulturna, verska različnost od držav
članic Evropske unije. Zaradi kulturne različnosti oz. zaradi večinskega prebivalstva islamske
veroizpovedi Turčiji ne bi smeli preprečevati vstopa v Evropsko unijo. Kulturna, verska
enakost naj ne bi predstavljala pogojev za vstop v Evropsko unijo. Prav kulturna različnost
držav članic je tisto, s čimer se Evropska unija ponaša in kar želi negovati. Tudi geslo
Evropske unije se glasi ˝Združeni v različnosti˝ (Portal Evropske unije, 2011).
Vključitev kulturno različne države v Evropsko unijo bi bila problematična takrat, ko bi
specifična kulturna pravila organizacije ali družbene norme spodkopavale učinkovito
implementacijo skupnih evropskih demokratičnih vrednot (Jenkins, 2001).
4.1 ZGODOVINSKI PREGLED TURŠKEGA PRIDRUŽEVANJA EVROPSKI UNIJI
Že kmalu po ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) leta 1958 je Turčija
zaprosila za članstvo in v odgovor na to prošnjo je EGS junija 1959 predlagala pridružitveni
sporazum. Leta 1963 je tako Turčija s Skupnostjo podpisala pridružitveni sporazum –
Sporazum iz Ankare, v veljavo pa je ta sporazum stopil 1. decembra 1964. Ta sporazum je
vseboval tudi zavezo o potencialni včlanitvi Turčije v Evropsko Unijo ( Buhari, 2009).
Po nekajletnem zatišju je leta 1974 prišlo do spora med grškimi in turškimi prebivalci Cipra.
Spor je dosegel vrhunec s turško zasedbo Cipra, leta 1983 pa so ciprski Turki na polovici
otoka oblikovali državo, ki jo je priznala samo Turčija. Po vojaškem udaru v Turčiji je bil
pridružitveni sporazum 1980 ˝zamrznjen˝, kar je trajalo do leta 1986. Aprila 1987 je Turčija
na pobudo predsednika Turguta Özala uradno zaprosila za članstvo v Evropski
skupnosti,predhodnici Evropske unije. Svet ministrov je prošnjo predal v preučitev Komisiji,
ta pa je decembra 1989 ocenila, da Turčija zaradi ekonomske in politične situacije v državi,
slabih odnosov z Grčijo in konfliktov s Ciprom še ni pripravljena za začetek pogajanj o
polnopravnem članstvu (Balcer, 2004).

25

Uršič: Geografski in sociološki vidiki vključevanja Turčije v Evropsko unijo

Januarja 1996 je v veljavo stopila carinska unija med EU in Turčijo, ki je omogočila obsežno
prosto izmenjavo dobrin. Kljub temu je Turčijo znova čakalo razočaranje. Decembra leta
1997 so voditelji Evropskega sveta na Luksemburški konferenci odklonil Turčiji status
države kandidatke, izključili so jo iz listine in tako zavrnili prošnjo Ankare za pridružitev.
Prav zaradi tega je Ankara prekinila politični dialog z EU, vlada pa je zagrozila EU, da bodo
severni del ciprskega otoka, kjer so bile nameščene turške sile, priključili Turčiji. Odnose med
EU in Turčijo je še dodatno zapletlo nasprotovanje Grčije, da bi unija Turčiji kot članici
carinske unije izplačala finančno pomoč (Ahtisaarin in sod., 2004).
Prelomnica v turškem pristopanju k Evropski uniji se je zgodila decembra leta 1999, na
zasedanju Evropskega sveta v Helsinkih. Turčiji so dodelili status države kandidatke za
polnopravno članstvo v Evropski uniji. "Turčija je država kandidatka, namenjena pridružiti se
uniji na podlagi enakih kriterijev, kot ostale kandidatke,˝ so sklenili udeleženci vrha
Evropskega sveta (Helsinki European…, 1999).
Z uradnim priznanjem statusa kandidatke, ki je vključeval sprejetje oziroma sklenitev
partnerstva za pristop in sprejetje nacionalnega programa za prevzem skupnostnega prava, je
Turčija stopila na pot pospešenega prilagajanja svojih struktur in politik standardom Evropske
unije (Relation between Turkey…,2011).
Sklep vrha v Helsinkih velja za pomemben prodor na turški poti v EU. Vzpostavljeno je bilo
pridružitveno partnerstvo, Evropska komisija je začela izdelovati redna poročila o turškem
izpolnjevanju zahtev za članstvo in začeli so se pregledi ujemanja zakonodaje (acquis
screeningsi).Turčija pa se je lotila obsežnih reform, ki so potrebne za članstvo v EU. Med
najpomembnejšimi je bil paket reform avgusta 2002, s katerimi je Turčija med drugim
odpravila smrtno kazen in priznala več pravic kurdski manjšini. Unija je sprejete reforme
pozdravila, a obenem opozorila, da je potrebno sprejete zaveze uresničiti tudi v praksi
(Turkey Country…,2004).
Decembra 2002 so na zasedanju Evropskega sveta v Kopenhagnu na podlagi Evropske
komisije določili konec leta 2004 za sprejetje odločitve o začetku pristopnih pogajanj s
Turčijo. Svet je zaključil, da ˝če Evropski svet čez dve leti na podlagi poročila in priporočila
Evropske komisije ugotovi, da Turčija izpolnjuje kopengahenske politične kriterije, bo EU
brez odlašanja začela pogajanja za članstvo Turčije v EU˝ (Copenhagen European…, 2003).
Junija 2003 je turški parlament sprejel nadaljnje zakone za izboljšanje spoštovanja človekovih
pravic, kar je bila že nekaj časa ena večjih ovir Turčije za vstop v Evropsko unijo. Mesec dni
kasneje so vrhunec dosegle reforme, ki jih je Turčija sprejela v svojem približevanju EU, in
sicer turški parlament je omejil vpliv vojske na politiko in družbo. Novembra 2003 je
Evropska komisija izrekla Turčiji pohvalo za napredek in odločne ukrepe pri izpolnjevanju
političnih meril za članstvo. Z vidika Bruslja se je vse odvijalo uspešno, dokler se ni v Turčiji
septembra 2004 zapletlo s sprejemanjem obsežne reforme kazenskega zakonika. Glavna
sporna točka je bilo določilo o kriminalizaciji prešuštva,ki so ga iz zakonika umaknili leta
1996, vendar so ga sedaj hoteli poslanci stranke AKP ponovno vključiti vanj. V Evropski
uniji je takšna namera sprožila huda nasprotovanja, Ankara se ji je uklonila in skladno z
evropskimi pričakovanji reformirala zakonik brez spornega člena o prešuštvu. Dodatne
napetosti med Evropsko unijo in Turčijo je povzročil odnos Turčije do Cipra. Evropska
komisija je Turčijo jasno opozorila, da ne more računati na ugodno oceno, če ne bo
pripomogla k rešitvi vprašanja razdeljenega otoka Ciper. Turška vlada je zato sodelovala pri
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pripravi mednarodnega načrta za združitev Cipra, vendar ga je grška skupnost na referendumu
24. aprila 2004 zavrnila in v EU je 1. maja 2004 vstopil le grški del otoka (Archick, 2005).
Evropska komisija je oktobra 2004 pozitivno ocenila pripravljenost Turčije za začetek
pristopnih pogajanj o članstvu Turčije v EU. Komisija je objavila poročila o napredku in
priporočila začetek pogajanj, ob tem pa Ankari postavila nekaj ostrih pogojev. Med drugim
naj bi imela EU pravico kadarkoli zamrzniti ali ustaviti pogajanja, če Turčija ne bo
izpolnjevala danih političnih zavez, kot so spoštovanje človekovih ali manjšinskih pravic. Na
tej podlagi je Evropski svet decembra 2004 v Bruslju uradno odločil, da bo unija oktobra
2005 začela pristopna pogajanja s Turčijo (Ahtisaarin in sod., 2009).
Za Ankaro je bil najpomembnejši datum 3. oktober 2005, ko so se za Turčijo začela uradna
pogajanja glede polnopravnega članstva kljub temu, da je Turčija na uradni pričetek pogajanj
upala že prej. A pred tem je Turčija morala kot pogoj za začetek pogajanj podpisati protokol k
sporazumu o carinski uniji med Turčijo in EU, ki razširja carinsko unijo na deset novih članic
EU, torej tudi Ciper. Ankara je dodatni protokol podpisala, a mu je dodala ločeno izjavo, v
kateri je potrdila, da podpis ne pomeni uradnega priznanja Cipra. S 1. junijem 2005 pa je v
Turčiji začel veljati spremenjen državni kazenski zakonik – to je bil tudi eden od glavnih
pogojev, da so se pogajanja pričela (EU-Turkey…, 2011).
Tretjega oktobra 2005 so se po vrhu v Luksemburgu uradno začela pristopna pogajanja med
Evropo in Turčijo, ko je Svet dokončno potrdil pogajalski okvir, junija 2006 so pogajanja
kljub kljubovanju Cipra dobila vsebinsko obliko. Pogajanja vsebujejo 35 specifičnih poglavij,
vsako poglavje mora biti soglasno odprto in zaprto s strani Sveta. A ker Turčija ni hotela
razširiti carinske unije na Ciper, je Svet decembra 2006 odločil, da EU ne bo odprla osmih
pomembnih poglavij in ne bo začasno zaključila nobenega poglavja, dokler Turčija ne izpolni
svojih obvez. Pogajanja o osmih poglavjih – prostem pretoku blaga, pravica do ustanavljanja
podjetij in opravljanja storitev, finančnih storitvah, kmetijstvu in razvoju podeželja, ribištvu,
prometu, carinski uniji in zunanjih odnosih – se bodo nadaljevala šele po tem, ko bo Turčija
rešila carinsko vprašanje s Ciprom.Voditelji držav in vlad takrat še petindvajseterice so jasno
nakazali, da v Unijo ne morejo sprejeti novih članic, preden ne bodo dorekli institucionalne
reforme EU. Obenem so poudarili, da mora država, ki se želi pridružiti uniji, izpolniti prav
vse pogoje za članstvo. Pri tem so posredno namignili Turčiji, da ne more postati del
Evropske unije, če ne bo izpolnila vseh svojih obveznosti do Cipra (Negotiating…,2005).
Svet Evropske komisije je 18. februarja 2008 sprejel dopolnjen dokument o partnerstvu za
pristop s Turčijo. Istega leta so se začela tudi pogajanja o dveh poglavjih, in sicer
intelektualna lastnina in pravo družb.
Do konca leta 2010 je bilo v pristopnih pogajanjih odprtih 13 poglavij in eno začasno zaprto.
Svet EU je decembra 2009 pozdravil zavezanost Turčije pristopnemu procesu in pohvalil
napredek na področjih pravosodja, civilno-vojaških odnosov in kulturnih pravic ter pozitivno
ocenil vladno pobudo za demokratizacijo države, še posebej v jugovzhodnih provincah.
Ministri so Turčijo pozvali, da pospeši sprejemanje in izvajanje reform ter implementira
ukrepe, ki so jih že sprejeli (EU-Turkey…, 2011).
EU pričakuje, da bo Turčija aktivno iskala rešitev ciprskega vprašanja v okviru OZN. 12.
septembra 2010 na 30. obletnici državnega udara iz leta 1980, je v Turčiji potekal referendum
o paketu 26. ustavnih sprememb (za krepitev demokracije, zmanjšanje vpliva vojske na
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politiko in modernizacijo države). Predlagane spremembe, ki so jih turški državljani na
referendumu potrdili, bodo pozitivno vplivale na nadaljnja pogajanja z EU, ki je pozdravila
pozitiven izid referenduma, hkrati pa napovedala, da bo še naprej podrobno spremljala
implementacijo teh reform (Turški premier oznanil…,2010).
Vključevanje Turčije v Evropsko unijo danes predstavlja turško zunanjepolitično prioriteto in
kljub temu, da Turčija še ni članica, Evropska unija predstavlja tisti del sveta, v katerega je
država najbolj gravitirala; carinska unija pokriva kar polovico celotne turške trgovine.
Evropska unija je največja investitorica v turško gospodarstvo, članice Unije pa so
ustanoviteljice skoraj polovice vseh tujih podjetij v Turčiji. Na drugi strani je Evropska unija
območje, kjer je na tujem ustanovljenih največ turških podjetij, in območje, kjer zunaj
matične domovine živi največ Turkov (Kramer, 2006).
Članstvo v Evropski uniji torej ostaja turška zunanjepolitična prioriteta, kljub temu pa od
devetdesetih let Turčija ni več izključno orientirana na Zahod. Po koncu hladne vojne, ko so
se razrahljale vezi z ZDA, je namreč več pozornosti začela posvečati svoji soseščini oz. regiji,
v kateri se nahaja – Evraziji. V njej se je namenila aktivneje in bolj samozavestno uresničevati
svoje nacionalne interese, obenem pa delovati kot model za razvoj držav centralne Azije
(Kramer, 2006).
4.2 ODZIVI EVROPE NA VSTOP TURČIJE V EVROPSKO UNIJO TER ANALIZA
JAVNEGA MNENJA
Minilo je že več kot petdeset let od prve turške prošnje za članstvo, dolgotrajna pot do datuma
za začetek pogajanj, a Turčija danes še vedno ostaja zavezana procesu priključevanja EU,
vendar ne v taki meri, kot je bila sprva, saj se je začela nagibatiin povezati z Bližnjim
vzhodom. Turčija se je od leta 1923 uspela konsolidirati na marsikaterem področju
(zunanjepolitičnem, gospodarskem…), implementirati reforme na različnih področjih in se
ponovno dokazati kot nepogrešljiv akter v regiji. Podoba moderne Turčije je danes bistveno
drugačna, kot je bila v času njenega nastanka, to je še toliko bolj pomembno, saj je Turčija
izhajala iz nedemokratične politične tradicije, ki je črpala svojo moč iz velikega vojaškega
aparata – Osmanskega cesarstva. Turčija je v manj kot stoletju uspela spremeniti svojo
politično podobo (Mehikić, Šabič, 2008).
Mustafa Kemal Atatűrk je novo državo z družbenopolitičnimi reformami poslal na pot razvoja
po vzoru evropskega Zahoda. V petdesetih letih prejšnjega stoletja se je ta cilj manifestiral v
želji po članstvu v evropski integraciji in Turčija ga intenzivno zasleduje vse do danes. V tem
obdobju je šla ne samo skozi obsežne reforme, ampak se je izmed vseh kandidatk morala
najbolj dokazovati, tudi vedno znova upravičevati svojo ˝evropskost˝. EU kot celota ima pred
sabo enak cilj: turško članstvo v EU. Vendar pa kaže, da je po obetavnem začetku v
pogajanjih leta 2004 celotni proces prešel v začarani krog. Čeprav velja načelo, da za
kandidatke veljajo enaka pravila in postopki, pa je Turčija zaradi svojih geografskih, verskih
in drugih posebnosti od vseh sedanjih in preteklih kandidatk izpostavljena najbolj obsežnemu
(tudi bilateralnemu) pogojevanju (Turkey Country…, 2011).
Evropa je glede vstopa Turčije v EU močno razdeljena. Po večini pozitivna uradna stališča
držav se razlikujejo od javnega mnenja, ki je precej nenaklonjeno evropskim ambicijam
Ankare. Javno mnenje v državah EU nasprotuje vstopu Turčije v Unijo, čeprav intenziteta od
države do države varira.
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Evropski voditelji so bili pri odzivih nekoliko bolj previdni. Bolj ali manj so začetek
pristopnih pogajanj s Turčijo vsi pozdravili, a so hkrati poudarili, da ima Bruselj pravico, da
lahko s Turčijo kadarkoli prekine pogajanja, če Turčija ne bo izpolnila vseh pogojev. Pri tem
so se sklicevali na uresničevanje reform, spoštovanje človekovih pravic ter absorbcijsko
sposobnost v EU.
Ena prvih anket javnega mnenja o vstopu držav, ki si prizadevajo se vključiti v takratno EGS,
je bila s strani Evropske komisije opravljena že leta 1976. Devet držav članic, kolikor jih je
štela skupnost po prvi širitvi, so spraševali,katero državo bi si želeli v povezavi v bližnji
prihodnosti. Že takrat se je le 10% vseh anketirancev odločilo, da bi bila to lahko Turčija.
Analitiki so takšen rezultat pripisovali geografski in kulturni oddaljenosti, ki naj bi v večji
meri tudi določala subjektivno oddaljenost v primeru Turčije. V naslednji raziskavi, leta 2002,
se je sicer pokazalo, da zahodni Evropejci vedo o Turčiji malo več, zahvaljujoč turizmu,
potovanjem in splošnim informacijam. Vendar je Turčija še vedno dobila najnižjo podporo
med vsemi možnimi državami kandidatkami. Kar 47% anketirancev od 15. držav članic je
nasprotovalo turški vključitvi in le 31% se je z njo strinjalo (Servantie, 2007).
Raziskava javnega mnenja Eurobarometer vsako leto preveri, kakšno je mnenje držav članic
EU in držav kandidatk o nadaljni širitvi EU. Eurobarometer opravlja raziskave javnega
mnenja v zvezi z vstopom v EU tudi v posameznih državah članicah in kandidatkah za vstop
v EU. V jesenski raziskavi Eurobarometra v letu 2005 ugotovimo, da so največjo podporo
dobile države EFTA (European Free Trade Association): Islandija (68%), Norveška (77%) in
Švica (77%). Turčija je na seznamu zaželenih novih članic zasedla zadnje mesto z 31 %
podpore in 55% proti njenemu vstopu, 14% pa je bilo neopredeljenih (Standard
Eurobarometer 64…, 2005).
Leta 2006 je podpora javnega mnenja glede vključevanja novih držav članic ostala na visoki
ravni za države področja EFTA. Turško članstvo je bilo v EU ponovno najmanj zaželeno, saj
je podpora njeni priključitvi še padla. Po podatkih Eurobarometra leta 2006 je vstop Turčije v
EU podpiralo le 28% državljanov EU, medtem ko je 59% njenemu vstopu nasprotovalo. 13%
državljanov pa je bilo neopredeljenih. Javna raziskava, ki je bila izvedena jeseni v letu 2006,
je pokazala, da je več kot polovica Evropejcev mnenja, da se Turčija ˝kulturno˝ preveč
razlikuje od ostalih evropskih držav, da bi lahko postala polnopravna članica povezave
(Standard Eurobarometer 66..., 2006).
K tej ˝kulturni˝ drugačnosti nedvomno prispeva veroizpoved turškega prebivalstva, ki je za
razliko od ostalih držav v Evropi večinoma muslimansko. To pa je tudi eden izmed glavnih
dejavnikov, ki Turčijo ovira, da bi postala polnopravna članica EU. Širšo razlago o veri kot
dejavniku, ki močno vpliva na vključevanje,bomo podali v naslednjem poglavju. Pri širitvi
maja 2004 na deset novih članic, od katerih jih je večina slovanskih narodov, se kulturnih
razlik teh držav nikoli ni postavljalo pod vprašaj, pa čeprav so te države nekdaj pripadale
komunističnemu vzhodnemu bloku. Prav tako na takšne pomisleke nista naleteli ne Romunija
in Bolgarija, ki sta se Uniji pridružili januarja 2007 (Standard Eurobarometer 67..., 2007).
Leta 2008 je podpora javnega mnenja glede vključevanja novih držav članic ostala visoka za
države področja EFTA: Norveška (68%), Švica (77%), Islandija (71%) ter v nekaj manjši
meri za Hrvaško (52%). Podpora za vstop Turčije je bila enaka kot v letu 2005:31%
anketiranih je bilo za priključitev v EU, 55% anketirancev pa je njenemu vstopu nasprotovalo.
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Podpora turškemu članstvu v Evropski uniji se od države do države razlikuje. Po podatkih
Eurobarometra iz leta 2008 je podpora turškemu članstvu v EU v nekaterih državah članicah
EU višja kot v Turčiji sami. Medtem ko je 55% turških državljanov v letu 2008 podpiralo
vključitev Turčije v EU, je bila podpora višja na Poljskem in Sloveniji (57%), na Danskem
(59%), Romuniji (64%), na Nizozemskem (67 %) ter na Švedskem (71 %) (Standard
Eurobarometer 69…,2008).
V raziskavi Eurobarometra za leto 2009 je 43% anketirancev vključenih v raziskavo
odpiralo nadaljnjo širitev EU, 46% pa je širitvi nasprotovalo. Dosedanje članice EU nadaljnji
širitvi še vedno nasprotujejo. Stališče v okviru le-teh za leto 2009 je sledeče: 38% javnosti je
nadaljnjo širitev podpiralo, 52% pa ji je nasprotovalo. Največji nasprotniki širitve so še naprej
ostali Luksemburg, Nemčija, Avstrija ter Francija. Nove članice pa so širitev EU podpirale.
Tako med novimi državami članicami 64% javnosti bodočo širitev podpira, 21% pa ji
nasprotuje(Standard Eurobarometer 71…,2009). Tako je tudi na primeru Turčije, podpora lete kot kandidatke za polnopravno članstvo v EU je v letu 2009 ostala nizka. Iz javnih raziskav
Eurobarometra je jasno razvidno, da državljani EU v povprečju niso naklonjeni vstopu
Turčije v EU, čeprav ima Turčija bistveno višjo podporo med novimi državami članicami, kot
med prvotnimi državami EU-15, ki so tradicionalno njene najmočnejše nasprotnice (Standard
Eurobarometer 71…,2009).
Po podatkih Eurobarometra (jesen 2010) je po javnomnenjski raziskavi še vedno največ
odstotkov vprašanih glede priključitve držav v EU namenilo: Švici (75%), Norveški (74%),
Islandiji (60%), Hrvaški pa 47 %. Sledijo jim države, ki so jim anketiranci namenili le
tretjino odstotkov, to so: Ukrajina, Črna gora, Republika Makedonija, Bosna in Hercegovina,
Srbija, Albanija in Kosovo. Turčija se nahaja na desetem mestu, namenjenih pa ji je bilo le
30% podpore za vstop v EU, kar je en odstotek manj kot v letu 2008. Proti turškemu vstopu v
EU se je v poročilu Eurobarometra za jesen 2010 opredelilo 59%, kar je 4% več kot v letu
2008. Iz spodnjega grafa je razvidno mnenje vseh anketirancev o nadaljnji širitvi oz. vstopu
novih držav v EU za leto 2008 in 2010 (Standard Eurobarometer 74…,2010).
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Graf 1: Mnenje o razširitvi EU na posamezne države
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4.3 PRISTOPNA POGAJANJA TURČIJE ZA VSTOP V EVROPSKO UNIJO
V začetku leta 2009 je Turčija imenovala novega pogajalca za pristopna pogajanja z Evropsko
unijo. Naloge, ki jih je takrat opravljal zunanji minister Ali Babacan, je kasneje prevzel
Egemen Bagis, ki Turčiji posveča dovolj pozornosti in dobro izvaja reforme in s tem Turčijo
pripravlja na vstop v Evropsko unijo.
Turčija je kandidatka za članstvo v EU od leta 1999, pristopna pogajanja pa so se začela leta
2005.
12. oktobra 2011 je Evropska komisija objavila t.i. širitveni sveženj, ki vključuje naslednje
dokumente: Širitvena strategija in ključni izzivi v letih 2011–2012, Mnenje Evropske
komisije o prošnji Hrvaške za članstvo v EU ter redna poročila o napredku držav za leto
2011.Sveženj dokumentov Evropske komisije, ki med drugim vključuje poročila o napredku
držav širitvene politike, predstavlja pomemben instrument, ki po eni strani kaže dosežene cilje
držav v obdobju zadnjega leta, po drugi strani pa opredeljuje ključna področja za delovanje v
prihodnje. EU s svojo širitveno politiko širi področje miru, stabilnosti in blagostanja. Nedavni
dogodki v južnem Mediteranu in na Bližnjem vzhodu samo potrjujejo pomembnost pola
stabilnosti in demokracije v jugovzhodni Evropi; prostoru, ki je tako trdno zasidran v širitveni
politiki. Finančna kriza in težave v evro območju so samo poudarile soodvisnost nacionalnih
ekonomij v EU in preko njenih meja. Ti dogodki kažejo na potrebnost konsolidacije
ekonomske in finančne stabilnosti ter spodbujanje gospodarske rasti, tudi v ˝ širitvenih˝
državah. Tu je znova dokaz, kako močno orodje predstavlja širitvena politika (Izjava
Ministrstva…, 2011).
Dokument Evropske komisije o napredku držav širitvene politike, ki je bil objavljen 12.
oktobra 2011, je tako pokazal, da pristopna pogajanja s Turčijo v zadnjem letu niso
napredovala na nobenem področju. Doslej je Turčija odprla 13 poglavij, ta poglavja pa so
sledeča: Znanost in raziskave; Prost pretok kapitala; Društveno pravo; Intelektualno stvarno
pravo; Informacijska družba in mediji; Varnost živil, Veterinarska in fitosanitarna politika;
Obdavčenje; Statistika; Podjetniška in industrijska politika; Medevropske povezave;
Potrošniki in zaščita v zdravstvu; Finančna kontrola. Eno izmed tehpoglavij pa je začasno
zaprto in to je Znanost in raziskave. V pristopnih pogajanjih v preteklem letu ni bilo znatnega
napredka, kljub temu pa ostaja proces pristopa k EU za Turčijo najučinkovitejši okvir za
spodbujanje reform, razvoj dialoga o vprašanjih zunanje in varnostne politike ter krepitev
konkurenčnosti gospodarstva. Preden lahko država začne resno napredovati v pristopnih
pogajanjih, bo potrebno polno izpolnjevanje obveznosti carinske unije in dokazati napredek
pri normalizaciji odnosov s Ciprom (Turkey 2011…,2011).
Listina pripravljenih poglavij za pogajanje Turčije z EU poleg zgoraj naštetih 13 poglavij
vsebuje še naslednja: Prost pretok blaga; Prosto gibanje delovne sile; Pravica do ustanovitve
in svobodno opravljanje storitev; Javno preskrbovanje; Konkurenčna politika; Finančne
podpore; Razvoj kmetijstva in podeželja; Ribolov; Transportna politika; Energija; Ekonomska
in monetarna politika; Socialna politika in zaposlovanje; Regionalna politika in koordinacija
strukturnih inštrumentov; Sodstvo in osnovne pravice; Pravičnost, svoboda in varnost;
Izobrazba in kultura; Okolje; Carinska unija; Zunanji odnosi; Tujci, varnostna in obrambna
politika; Nadzor nad financami in proračunom (Turkey 2011…, 2011).
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4.3.1 NAČELA, KI VLADAJO PRISTOPNIM POGAJANJEM
Namen širitve Unije je oblikovanje in povezovanje v celoto države, ki so se obvezale
spoštovati določena načela EU. Ves trud je usmerjen v zaščito kohezivnosti in učinkovitosti
Unije. Na kopenhagenskem Evropskem svetu leta 1993 so sklenili, da je namen Unije
priključitev Turčije, kar je pomemben interes tako EU kot Turčije. Naloga Turčije je, da
sprejme zahtevane kopenhagenske kriterije in se popolnoma usidra v evropske strukture.
Evropska komisija nadzoruje namen preko pogajanj, ki se nanašajo na vse pomembne točke,
zastavljene oktobra 2004. Pogajanja so namenoma odprta, da Turčija uveljavi vse politične
kriterije, ki so bili zastavljeni na kopenhagenskem Evropskem svetu leta 1993 in so
podrobneje opisani v Pogodbi o Evropski uniji ter poglavju o temeljnih pravicah. Unija in
Turčija bosta intenzivno nadaljevali s političnim dialogom. Da so reforme v Turčiji dejansko
uveljavljene, celotni proces nadzira Evropska komisija, ki z rednimi poročili obvešča Svet.
Napredek Evropska komisija nadzira na sledečih področjih:
1. Kopenhagenski kriteriji: stabilnost institucij za zagotavljanje demokracije, vladavine,zakon
človekovih pravic, spoštovanja in zaščite manjšin; delovanje tržne ekonomije in sposobnost
tekmovanja s konkurenčnim pritiskom in ekonomskimi silami znotraj Unije; sposobnost
sprejemanja dolžnosti Unije, vključno z vdanostjo političnim, ekonomskim in monetarnim
ciljem ter sposobnost administracije, da uporablja in izpolnjuje acquis.
2. Odkrita turška pripadnost dobrim sosedskim odnosom. Turčija se mora lotiti reševanja
sporov na svojih mejah v soglasju s principi mirnega reševanja problemov in Listino
združenih narodov, kar vključuje tudi pristojnosti sodne oblasti Mednarodnega sodišča za
pravice.
3. Turčija mora ves svoj trud usmeriti v mirno reševanje problemov s Cipromna temelju
Listine združenih narodov in principov, na katerih temelji EU. Potrebno je normalizirati
bilateralne odnose med Turčijo in vsemi članicami EU, vključno s Ciprom.
4. Izpolnitev turških obveznosti dogovora glede priključitve in dodatnega protokola, ki je
razširil dogovor na vse nove države članice EU. Tu je predvsem pomemben odnos med EU in
Turčijo glede carinske unije ter implementacija reform.
Vzporedno s pogajanji bo med Turčijo in EU še naprej potekal intenzivni politični in državnodružbeni dialog. Namen teh pogovorov je zviševanje skupnega razumevanja (Pogoji za
članstvo, 2010).
4.3.2 VSEBINA PRISTOPNIH POGAJANJ
Za uspešno priključitev Turčije k Evropski uniji se mora le-ta prilagoditi evropskemu sistemu
in institucionalnemu okvirju, ki ga poznamo pod besedo acquis. Acquis zahteva, da mora
država prilagoditi svojo zakonodajo terjo uspešno in pravočasno uveljaviti v vsakdanji praksi.
Rezultat pravic in dolžnosti, ki jih bo Turčija kot država članica morala spoštovati, je tudi
prenehanje vseh obstoječih bilateralnih dogovorov med Turčijo in državami. Vsak ukrep
pridružitvenega dogovora, ki se razlikuje od acquis, ne more biti upoštevan v pristopnih
pogajanjih. Sprejetje pravic in dolžnosti Turčije v sklopu acquis zahteva specifične
prilagoditve in lahko povzroči nastanek predhodnih meril za Turčijo v procesu pridružitvenih
pogajanj. V kolikor bodo potrebne precejšnje prilagoditve, ki zahtevajo veliko truda in velike
finančne stroške, se lahko planira primeren tranzicijski dogovor, ki pa na noben način ne sme
omejevati delovanja Unije. Komisija bo to vključila v predloge na področjih: prost pretok
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ljudi, strukturna politika in kmetijstvo …Sprejetje detajlov ni potrebno med samim
pogajalskim procesom, pripravljeni bodo v sodelovanju s Turčijo in sprejeti s strani Unije v
čim krajšem času, z namenom, da stopijo v veljavo na dan, ko se Turčija pridruži EU.
Na vseh področjih, ki jih vsebuje acquis, mora Turčija prilagoditi institucije, vodstvo,
administrativne in sodne sisteme na raven standardov EU, tako na državni kot na regionalni
ravni. Turčija mora biti sposobna acquis učinkovito uveljaviti oz. jih mora biti sposobna v
doglednem času implementirati (Pogoji za članstvo, 2010).

4.3.3 POSTOPEK PRISTOPNIH POGAJANJ
Evropska unija od Turčije zahteva, da pokaže svoj položaj ter poroča o svojem napredku.
Pravilna turška implementacija, ki vključuje učinkovito uporabo primernih administrativnih
ter sodnih struktur, v veliki meri vpliva na približevanje vstopa v EU. Komisija zelo pazljivo
nadzoruje Turčijo na vseh področjih z vsemi instrumenti. Svet bo upošteval oceno Komisije,
ko se bo odločal o nadaljnjih korakih, torej o prehodu na druga poglavja. Naloga Turčije je,
da kljub temu, da se določeno poglavje zapre, še naprej poroča o napredku in implementaciji
acquis s tega področja. Tudi če se določeno poglavje zapre, lahko Komisija ponovno odpre
poglavje, predvsem v primeru, če Turčija ne bo izpolnjevala svojih obveznosti in bo površna
pri implementaciji svojih obveznosti (Pogoji za članstvo, 2010).
Evropski komisar za širitev Stefan Füle je poudaril, da je potrebno v odnosih med EU in
Turčijo razviti novo pozitivno agendo, s katero bo zagotovljen bolj konstruktiven odnos, ki bo
temeljil na konkretnih korakih na področjih v skupnem interesu. Poleg tega je Komisija
Turčijo opozorila, da je za njen napredek na poti v EU nujno popolno izvajanje carinskih
pravil in izboljšanje odnosov s Ciprom ter da so potrebni nadaljnji rezultati na področju
temeljnih pravic, predvsem za zagotavljanje svobode izražanja. Stefan Füle je med drugim
izpostavil, da morajo biti vsa prizadevanja osredotočena na ˝celostno rešitev˝ spora med
Turčijo in Ciprom. Evropska unija je nekaj poglavij celo zamrznila, ker Ankara vztrajno
prepoveduje plutje ciprskih ladij in pristajanje letal na svojem ozemlju, kar pomeni kršitev
sporazuma o carinski uniji z Unijo (Bruselj Turčiji…, 2011).
V letu 2012 pa se utegnejo odnosi med Turčijo in grškim delom razdeljenega otoka, ki je
članica EU, še poslabšati, kajti v drugi polovici leta 2012 bo Nikozija za šest mesecev
prevzela predsedovanje skupnosti, iz Ankare pa so zagrozili, da bodo tedaj zamrznili odnose z
Unijo (Bruselj Turčiji…, 2011).
Turčija je za status kandidatke zaprosila leta 1987 in pogajanja začela hkrati s Hrvaško leta
2005, vendar je v popolnem zastoju od junija 2010. Doslej je v šestih letih pogajanj odprla le
13 poglavij in začasno zaprla le eno, medtem ko je Hrvaška pogajanja že končala. Največji
problem za počasen napredek Turčije so njeni nerešeni odnosi s Ciprom, zaradi katerih je EU
decembra 2006 zamrznila 8 poglavij, pa tudi odločno nasprotovanje Francije in Nemčije
njenemu polnopravnemu članstvu v EU (Bruselj Turčiji…, 2011).
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5. GEOGRAFSKI IN SOCIOLOŠKI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POLOŽAJ
TURČIJE V MEDNARODNI SKUPNOSTI
5.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TURČIJE
Prebivalstvo Turčije je eden izmed dejavnikov, ki med državami članicami Evropske unije
vzbuja pomisleke za sprejem tako velike države, kot je Turčija, v članstvo Evropske unije.
Turčija bi z več kot 73 milijonskim prebivalstvom v primeru pridružitve EU postala ena
izmed največjih držav po številu prebivalstva.
Evropski politiki in širša javnost poudarjajo, da bi se lahko pojavil problem pri sistemu
odločanja, saj bi Turčija s tako velikim številom prebivalstva imela veliko težo pri odločanju
v politiki Evropske unije. Z vključitvijo Turčije v Evropsko unijo se članice bojijo tudi
migracijskih posledic, kajti nov val turške delovne sile bi tako preplavil trg dela in
zasedeldelovna mesta ostalim državljanom Evropske unije. Pri migracijah turške delovne sile
v EU ne gre zgolj za ekonomske posledice, temveč se tu pojavijo tudi pomisleki stika
različnih kultur in nove identitete Evropejcev. Vendar bi Turčija lahko pomenila tudi rešitev
za starajoče evropsko prebivalstvo;z dotokom mladega prebivalstva in z novo delovno silo, ki
bi tako prinesla tudi spremembe na ekonomskem področju s konkurenčnostjo na trgu dela.
Po prvem uradnem popisu prebivalstva leta 1927 je v Turčiji prebivalo okrog 13,6 milijona
prebivalcev. Danes pa okrog 73,7 milijona prebivalcev (Turkey´s Statistical…, 2010).
V času Osmanskega cesarstva je razvoj novih tehnologij, kmetijstva, komunikacij povzročil
hiter napredek v gospodarstvu. Posledično pa so novosti privedle do hitrega zmanjševanja
smrtnosti in hitre rasti prebivalstva v cesarstvu. Kljub temu, da so bili v času Osmanskega
cesarstva izvedeni določeni popisi prebivalstva, je bil prvi popis izveden šele v času nastanka
Turške republike leta 1927 (Özdalga, 2005).
Ob drugem popisu leta 1935 se je število prebivalcev povečalo na 16,2 milijona, temu so
precej prispevale imigracije z ozemelj, ki jih je Turčija izgubila med vojno. V obdobju druge
svetovne vojne (1940–1945) se je prebivalstvena rast upočasnila, vzroki temu pa so bili
ustavitev imigracij v državo, slabši ekonomski pogoji in zmanjšanje deleža prebivalstva v
starosti 20–35 let zaradi posledic izgub v prvi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni je
število prebivalstva ponovno začelonaraščati, življenjski pogoji so se izboljševali, boljša pa je
bila tudi zdravstvena oskrba. V obdobju 1950–1955 se je skupno prebivalstvo povečalo iz
18,8 milijona na 24,1 milijona prebivalcev. Leta 1950 je število prebivalcev v Turčiji že
presegalo 20 milijonov. Obdobje med letom 1955 in 1960 predstavlja rekordno obdobje rasti
prebivalstva, saj se je število prebivalcev v povprečju povečalo kar za 2,8% na leto do 27,8
milijonov prebivalcev v letu 1960 (Turkey´s Statistical…, 2010).
Leta po drugi svetovni vojni pomenijo obdobje gospodarskega preporoda, posledično s tem pa
tudi povojno obdobje migracij delovne sile. Predvsem zahodnoevropske države so zaradi
presežnega povpraševanja po delu v hitrorastoči industriji iskale migrante zunaj svojih držav.
Tako je v zahodno Evropo, največ v Nemčijo, kot delovna sila emigriralo veliko Turkov.
Emigracije v 60. letih so spremenile prebivalstveno sliko znotraj države. Prebivalstvo je še
vedno hitro naraščalo, vendar je Turčija postala neto emigracijska država. Ker so emigrirali
predvsem prebivalci v reproduktivni dobi, se je ustrezno zmanjšala tudi rodnost in rast
prebivalstva (Karadayi in sod., 1974, str. 11).
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Iz podatkov turškega statističnega inštituta lahko ugotovimo, da se je prebivalstvo Turčije v
povprečju povečalo za približno milijon prebivalcev na leto. Ob popisu iz leta 2000 je v
Turčiji živelo 67,8 milijonov prebivalcev. Povprečna letna rast za obdobje med leti 1990 in
2000 pa znaša 1,8%, kar je manj kot v 50-ih letih, ko je povprečna letna rast znašala 2,8%
(Turkey´s Statistical…, 2010).
Na podlagi podatkov registra prebivalcev so zabeležili, da je v Turčiji leta 2010 živelo
73.722.988 milijonov prebivalcev, letna rast prebivalstva pa je znašala 1,6%. Od tega je
37.043.182 milijona prebivalcev moških, kar znaša 50,3%, žensk pa je po podatkih registra
prebivalcev za leto 2010 36.679.806, kar znaša 49,7% prebivalstva (Turkey´s Statistical…,
2010).

Tabela 1: Naraščanje števila prebivalstva v Turčiji 1927–2010
Leto
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2010*

Št. prebivalstva
13.648.270
16.158.018
17.820.950
18.790.174
20.947.188
24.064.763
27.754.802
31.391.421
35.605.176
40.347.719
44.736.957
50.664.458
56.473.035
67.803.927
73.722.988

Opomba: * Podatek na podlagi registra prebivalstva

Vir:Turkey´s Statistical…, 2010
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Graf 2: Primerjava rasti prebivalstva med leti 1927–2010
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Vir: Turkey´s Statistical…, 2010

5.1.1 NATALITETA IN MORTALITETA PREBIVALSTVA
Po podatkih turškega statističnega inštituta se je rodnost začela zmanjševati v 1950-ih letih.
Od ustanovitve Turške republike leta 1923 pa do leta 1950 se je število otrok povečalo iz 5,5
na 7,0 otrok na žensko. Rodnost se je najbolj zmanjšala v obdobju 1970–1990, in sicer iz 5,6
na 2,65 otrok na žensko. Po popisu leta 2000 je bila stopnja rodnosti 2,53 otroka na žensko.
Leta 2006 so zabeležili 2,18 otroka na žensko, medtem ko leta 2009 2,06 rojenega otroka na
posamezno žensko (Turkey´s Statistical…, 2010;Sansal, 2011).
Zaradi boljših življenjskih pogojev in zdravstvene oskrbe se smrtnost novorojenčkov v Turčiji
z izjemo obdobja druge svetovne vojne drastično zmanjšuje. V 50-ih letih 20. stoletja je bila
smrtnost novorojenčkov okrog 250 umrlih na 1000 živorojenih, leta 2000 je bilo umrlih 43,
medtem ko je bilo za leto 2004 24,6 umrlih na 1000 živorojenih. Leta 2006 pa se je smrtnost
zmanjšala na 26 umrlih na 1000 novorojenčkov (Turkey´s Statistical…, 2010;Sansal, 2011).
5.1.2 SPREMINJANJE STRUKTURE PREBIVALSTVA
Pričakovana življenjska doba je leta 2006 znašala za moške 69,1, za ženske pa 74,0 let. Po
ocenah CIE je bila leta 2009 pričakovana življenjska doba za moške ob rojstvu 70,1 leta, za
ženske pa 73,9 let (The World Factbook…,2011).
Medtem ko je leta 1970 povprečna starost turškega prebivalstva znašala 19 let, se je leta 1985
povzpela na 20,9 let, leta 2000 pa je le-ta znašala že 24,8. Konec leta 2010 je znašala 29,22
let, iz česar je razvidno, da v Turčiji prevladuje mlado prebivalstvo (Turkey´s Statistical…,
2010).
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Tabela 2: Prebivalstvo Turčije in delež prebivalstva po starostnih skupinah
Skupaj
Leto popisa prebivalstva
1980
44.736.957
1985
50.664.458
1990
56.473.035
2000
67.803.927
2008*
71.517.100
2010*
73.722.988

Delež
Delež
Delež
skupine 0–14 skupine 15–65 skupine
(%)
(%)
(%)
39,0
55,9
4,7
37,5
58,1
4,2
35,0
60,7
4,3
29,8
64,5
5,7
26,3
66,9
6,8
25,6
67,1
7,2

65+

Opomba: * Podatek na podlagi registra prebivalstva

Vir:Turkey´s Statistical…, 2010

Graf 3: Prebivalstvo po spolu in starosti 2010
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Vir: Turkey´s Statistical…, 2011, str. 56
Trendu povečevanja povprečne starosti turškega prebivalstva ustreza tudi starostna struktura
prebivalstva. Delež prebivalcev v starostni strukturi med 0–14 let se je od leta 1980, ko je ta
znašal 39,0 %, zmanjšal na 26,3% leta 2008, leta 2010 pa je delež prebivalcev med 0–14 let
znašal že 25,6 %. Aktivnih prebivalcev med 15–65 let je bilo leta 1980 55,9%, do leta 2010
pa se je delež aktivnega prebivalstva povečal za 11,27%, kar znaša 67,16% vsega aktivnega
prebivalstva. Delež starejših nad 65 let pa se je povečal v desetih letih za 1,53%, kar znaša
7,23% celotnega prebivalstva. Po podatkih Državnega statističnega urada Turčije danes v
Turčiji živi 49,5 milijonov ljudi v delovni dobi (15–65) (Turkey´s Statistical…, 2010).
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Kljub temu, da je delovno aktivnih prebivalcev (15–65) več kot polovica celotne populacije,
je tudi v Turčiji moč opaziti padanje rodnosti in posledično dvig povprečne starosti. Padanje
rodnosti v Turčiji se je odvijalo v okviru ruralno – urbanih migracij, pa tudi zaradi izboljšav v
izobraževanju in boljšem položaju žensk v družbi. V preteklosti so bile za podeželje Turčije
značilne velike družine, prav zaradi potreb po številni delovni sili v kmetijstvu. Odnos do
števila otrok se je močno spremenil z množičnim preseljevanjem iz ruralnih predelov v mesta,
velikost družin se je zmanjšala (Turkey´s Statistical…, 2010).
Danes je povprečna velikost družine na podeželju močno padla, družine v turških mestih pa
so po številu otrok zelo podobne zahodnim razvitejšim državam.

5.1.3 SPREMINJANJE DELEŽA URBANEGA IN RURALNEGA PREBIVALSTVA
Konec leta 2010 je bila povprečna gostota poselitve v Turčiji 94 prebivalcev/km². Turčija je
razdeljena na 81 provinc. Ob prvem popisu leta 1927 je delež urbanega prebivalstva znašal
24,22% celotne populacije, danes pa delež prebivalstva, ki živi v mestih znaša kar 75,5%. Če
primerjamo delež ruralnega prebivalstva Turčije leta 1927, je ta znašal 75,78%, danes pa je ta
delež padel na slabih 24,5% (Turkey´s Statistical…, 2010;The World Factbook…, 2011).
Tabela 3: Delež urbanega in ruralnega prebivalstva Turčije 1927–2010
Delež
Delež
urbanega
ruralnega
prebivalstva prebivalstva
(%)
(%)
1927
24,22
75,78

Leto
popisa

1935

23,53

76,47

1940

24,39

75,61

1945

24,94

75,06

1950

25,04

74,96

1955

28,79

71,21

1960

31,92

68,08

1965

34,42

65,58

1970

38,45

61,55

1975

41,81

58,19

1980

43,91

56,09

1985

53,03

46,97

1990

59,01

40,99

2000

64,9

35,1

2010*

75,5

24,5

Opomba: * Podatek na podlagi registra prebivalstva

Vir:Turkey´s Statistical…, 2010
Vzrok tako velikemu deležu urbanega in nizkega deleža ruralnega prebivalstva danes je iskati
predvsem v notranjih migracijah, ki so bile močne že vse od 19. stoletja.
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Migracije znotraj Turčije so dobile pomembno mesto že v 19. stoletju, ko se je Osmansko
cesarstvo začelo reformirati. Vedno večja centralizacija Cesarstva in sodelovanje s svetovnim
gospodarstvom sta bila v prid predvsem zahodnemu delu Anatolije. Istanbul kot glavno mesto
takratnega cesarstva je doživljal pravi gospodarski preporod zaradi centralizacije, razvoja
bank in vlaganje denarja zahodnih investitorjev. Na drugi strani pa območja ob Črnem morju,
osrednja in vzhodna Anatolija niso doživljala tako velikega gospodarskega razcveta. Prav te
razlike v razvitosti med regijami so pripeljale do močnejših migracij iz vzhodne Anatolije v
urbana središča in zahodno Anatolijo (Clay, 1998; Davegos in sod., 2007).
Migracije znotraj Turčije so se odvijale predvsem v ruralno – urbani smeri. Vzroki za
zmanjšanje deleža ruralnega prebivalstva so predvsem visok delež populacije, ki je živela v
vaseh; omejenost obdelovalne zemlje; majhna produktivnost kmetijstva ter slaba kvaliteta
življenja. Kmetje so se iz ˝nerodovitnih˝ predelov države selili v rodovitnejše predele ali
urbana središča, zlasti v bolj razvita mesta, kot so: Istanbul, Ankara, Bursa, Konya,
Izmir…Želja po preseljevanju v urbana središča je bila prisotna predvsem zaradi hitre
industrializacije v urbanih območjih, s tem posledično velikega povpraševanja po delovni sili,
še posebej v Istanbulu in Izmirju. Kmetje so v urbanih območjih videli tudi boljšo kvaliteto
njihovega življenja, večjo dostopnost do izobraževanja, zdravstva…(Ahtisaari, 2004;
Gümüşçű, 2004).
Hitra urbanizacija po letu 1950 in s tem pospešene notranje migracije so posledica razvoja
gospodarstva Turčije. Ob nastanku Republike Turčije je gonilno silo v gospodarstvu
predstavljalo kmetijstvo. Slabe prometne povezave med ruralnimi in urbanimi področji,
gospodarska politika v korist kmetijstva so razlogi, ki so do sredine 20. stol. omejevali
migracije v mesta. Vse večje razlike med regijami v Turčiji, počasnejša rast kmetijske
proizvodnje, padanje cen kmetijskih proizvodov, pomanjkanje novih kmetijskih zemljišč, s
tem pa hiter razvoj industrije v urbanih središčih ter gradnja cestnih povezav med mesti in
njihovimi ruralnimi zaledji so glavni dejavniki, ki so od leta 1950 pospešili migracije in
urbanizacijo (Tanfer, 1983).
Graf 4: Spreminjanje deleža urbanega in ruralnega prebivalstva Turčije 1927–2010
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Vir:Turkey´s Statistical…, 2010
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Kakor lahko vidimo, se je v obdobju tridesetih let, od leta 1950 do 1980, delež urbane
populacije povečal iz 25 % na 44 %. Reforme v gospodarstvu po letu 1980 so omogočile še
hitrejši razvoj in s tem še hitrejšo urbanizacijo, ki je konec leta 2010 znašala že 75,5 %. V letu
1980 je okrog 56 % prebivalcev še živelo v ruralnih območjih, delež ruralnega prebivalstva je
padal in je konec leta 2010 znašal 24,5 %. Turčija se je tako v osemdesetih letih 20. stol.
spremenila iz pretežno ruralne v urbano državo. Razlog za spremembe v ruralni in urbani
sestavi prebivalstva Turčije je predvsem pospešeno uvajanje kmetijske mehanizacije od leta
1980 dalje in s tem manjše povpraševanje v kmetijstvu. Urbana območja pa so ljudi
privabljala predvsem s hitro rastjo industrije, storitvenih dejavnosti ter z razvojem transportne
in komunikacijske infrastrukture (Keyder, 2005).
5.1.4 MIGRACIJSKI TOKOVI MED TURČIJO IN EVROPSKO UNIJO
Poleg notranjih migracijskih tokov so po 2. svetovni vojni velik pomen dobile tudi migracije
v tujino. To je bilo obdobje gospodarskega preporoda in konec kolonializma. Od leta 1955 do
začetka 1960-ih so Evropo zaznamovali prosti migracijski tokovi delovne sile v pravem
pomenu besede, saj so zahodnoevropske države zaradi velikega povpraševanja po delu v hitro
rastoči industriji to iskale zunaj svojih držav (Rystad, 1992).
V začetku 50. let 20. stoletja sta bili glavni imigracijski državi Švica in Švedska, sledile so
Francija, Velika Britanija in Zahodna Nemčija. Berlinski zid, ki je bil postavljen leta 1961, je
prekinil dotok delovne sile iz Vzhodne Nemčije, zato je Evropa tujo delovno silo začela iskati
tudi v državah južne Evrope in v severni Afriki. Obdobje od leta 1950 do naftne krize leta
1973 je bilo zlato obdobje evropskega gospodarskega razvoja, ki je ustvarjalo povpraševanje
po delu imigrantskih delavcev. Imigrantski delavci v Evropi so bili v tem obdobju predvsem
mladi moški, ki so v zahodnoevropske države prihajali na začasno delo in s svojim zaslužkom
oskrbovali svoje družine v domovini (Straubhaar, 2006).
Največji evropski imigracijski državi v prelomnem letu 1974 sta bili Nemčija z 2,4 in Francija
z 1,9 milijona imigrantskih delavcev. Energetska kriza leta 1973 je upočasnila hitro evropsko
gospodarsko rast, kar je posledično zmanjšalo tudi povpraševanje po delu imigrantskih
delavcev. Zahodnoevropske države so začele omejevati imigracije: za tuje delavce so svoje
meje zaprle s sistemom viz ali pa sprejele ukrepe za hitrejše vračanje začasnih tujih delavcev.
Imigranti so se zaradi imigracijskih omejitev bali vrniti v domovino in ker jim je bila
omogočena združitev z njihovo družino v imigracijski državi, se je velik del začasnih
delavskih imigracij spremenil v stalne, kjer so nekdanji imigranti postali del družbe in
prispevali drugo in tudi že tretjo generacijo imigrantov (Verlič Christensen,2002).
Hiter razvoj zahodnoevropskih držav in želja po boljšem zaslužku sta bila po letu 1960
pomembno vodilo tudi za turške migrante, ki so se koncentrirali predvsem v Zahodni
Nemčiji. Medtem ko je v prvi polovici 20. stoletja Turčija predstavljala neto imigracijsko
državo, je postala po letu 1960 neto emigracijska država (Kirişçi, 2003).
Leta 1961 sta Ankara in Bonn podpisala sporazum, ki je ustvaril splošni okvir za migracije
delavcev v Nemčijo. Podobne bilateralne sporazume so s Turčijo podpisale tudi druge
zahodnoevropske države, in sicer leta 1964 Avstrija, Nizozemska in Belgija. Podpisani
sporazumi so imeli predvsem pomembno vlogo v začetnih stopnjah migracij turške delavne
sile v omenjene države. V obdobju 1961–1974 so bile najštevilčnejše migracije turških
delavcev v Zahodno Nemčijo, kjer jih je bilo v tem obdobju 649.257, sledila je Francija s 55.
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923 turških delavcev ter Avstrija s 36. 962.Število turških delavcev v Nemčiji je iz leta v leto
naraščalo, leta 1974 je v Nemčiji živelo kar 85 % vseh turških imigrantov v Evropi. Največji
izvor turških imigrantov so bile regije na zahodu in večja mesta, kot so Istanbul, Izmir, Bursa
in Ankara. Delež migrantov, ki so prihajali iz urbanih središč na zahodu Turčije je močno
presegal delež imigrantov, ki so prihajali iz manj razvitih provinc na vzhodu. Migrirali so
predvsem moški v starosti med 20 in 45 let, njihova stopnja izobraženosti je bila v povprečju
višja od nemigrantov, vendar so svojo izobraženost v času želje po imigraciji skrivali, saj so
se bali, da jim država ne bi dovolila odhoda v tujino. Kljub svoji izobrazbi so v tujini
opravljali nižje pozicionirana dela. Večina turških imigrantov je v začetku delala v
industrijskem sektorju (Akgűndűz, 2008).
V začetku migracijskega vala so v Nemčijo odhajali predvsem moški, ki jih je izbralo
Ministrstvo za delo. Sprva je bilo mišljeno, da bodo ˝gostujoči˝ Turki ostali v Nemčiji le 2–3
leti, družinski člani niso smeli priti z njimi. Toda Nemčija je sredi gospodarskega čudeža
potrebovala predvsem pridne roke. Izbira migrantov je postala manj selektivna in posledično
so v Nemčijo odhajali manj izobraženi delavci. Ko so leta 1973 med prvo gospodarsko krizo
ustavili novačenje turških delavcev, so se mnogi od tistih, ki so še razmišljali o vrnitvi,
odločili, da raje ostanejo, kajti bali so se, da nikoli več ne bodo mogli nazaj v Nemčijo
(Žerjavič, 2011).
Povpraševanje po delu imigracijskih delavcev se je zmanjšalo leta 1973 z energetsko krizo.
Razvite zahodnoevropske države so ugotovile, da so se imigracije delovne sile iz začasnih
spreminjale v stalne. Nove imigracije so bile močno omejene in so prizadele tudi 140.000
turških emigrantov, ki so se morali leta 1975 iz Nemčije preseliti v domovino. Toda kljub
temu je število turških državljanov v Evropi naraščalo, spremenil se je le način migracije, in
sicer so se Turki preseljevali predvsem zaradi združevanja družin. Zaradi vojaškega udara
septembra 1980 pa so bile migracije tudi politično motivirane (Koç, Onan, 2004, str. 82).
Kljub obsežnim gospodarskim in političnim reformam po letu 1980 Turčija ni uspela ustvariti
dovolj delovnih mest, zato je del podeželskega prebivalstva migriralo v tujino. V obdobju
1980–1995 je v zahodnoevropske države skupaj imigriralo 1,7 milijon Turkov, s čimer se je
turško prebivalstvo v teh državah od leta 1980 podvojilo na preko 3 milijone (Içduygu, 2011).
V Nemčiji je bilo leta 1971 registriranih 652.812 turških državljanov, leta 1975 že več kot
milijon, leta 1995 več kot 2 milijona, nato je število turških državljanov v Nemčiji začelo
rahlo padati in je leta 2008 znašalo slabih 1,7 milijona oziroma slabih 26% vseh tujcev (6,7
milijona). Število turških delavcev se je v zadnjih 30 letih gibalo med 400.000 in 600.000.
Poleg tega je bilo do konca leta 2005 naturaliziranih 700.000 turških državljanov. Leta 2006
je turška etnična skupnost še vedno predstavljala največjo tujo etnično skupnost v Nemčiji.
Tega leta je bilo v Nemčiji zaposlenih 842.000 turških državljanov, kar predstavlja 24%
imigrantske delovne sile oziroma 2% celotne delovne sile v Nemčiji. Danes v Nemčiji živi
okrog 2,5 milijonov prebivalstva turškega izvora. Rojeva se že njihova četrta generacija.
Izmed teh jih je okrog tretjini mlajših od 35 let. Podobno kot drugi imigranti so se tudi Turki
v Nemčiji naselili predvsem v industrializiranih in velikih mestih, kot so Berlin, Frankfurt,
Hamburg in München. Med turškimi državljani jih je približno 70% Turkov, 20% Kurdov,
medtem ko je 10% ostalih. Na drugem mestu z največ turškimi imigranti je Nizozemska z
250.000 imigranti in njihovimi potomci iz Turčije. Skupaj danes v zahodnoevropskih državah
prebiva približno 3,5 milijonov Turkov (Togan, 2005, str. 1032).
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Po letu 1970 se je del turških migracij usmeril tudi v države na Bližnjem vzhodu, kajti
potrebovale so dodatno delovno silo. Po letu 1990 je delež turških delavcev v arabskih
državah začel padati.
Tabela 4: Število prebivalcev turške narodnosti v Nemčiji po posameznih letih

Leto
1967
1971
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2007

Turški
državljani
172.439
652.812
1.077.097
1.462.442
1.401.932
1.694.600
2.014.311
1.998.534
1.764.000
1.713.000

Skupaj
(turške
korenine)
172.439
652.812
1.078.150
1.465.060
1.408.880
1.709.214
2.103.914
2.423.096
2.463.137
2.527.000

Vir: Migration in Turkey…, 2008
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Tabela 5: Število turških imigrantskih delavcev v Nemčiji
Leto

Število
imigrantskih
delavcev

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1.039.000
/
1.008.000
996.000
1.004.000
974.000
975.000
937.000
840.000
842.000

Vir: Turkey-International Migration…2008

5.1.5 TURČIJA PO LETU 1980 KOT IMIGRACIJSKA DRŽAVA
Od leta 1960 pa do leta 1980 je bila Turčija neto emigracijska država, vendar se je smer
migracij po letu 1980 spremenila, saj je postala Turčija znova neto imigracijska država. Za
Turčijo kot imigracijsko državo so značilne predvsem štiri vrste migracijskih tokov: tranzitni
migracijski tokovi, ilegalne migracije, iskalci azila in begunci ter delovne migracije (Içduygu,
2011).
Tranzitni migranti vidijo Turčijo kot prehodno državo in nadaljujejo pot v Evropo, drugemu
delu migrantov pa Turčija predstavlja končno destinacijsko državo. Po mnenju Îçduygu, so
glavni razlogi za položaj Turčije po letu 1980 kot neto imigracijske države naslednji:
1. politične napetosti in spopadi v sosednjih regijah, ki njihove prebivalce silijo v
migracije v mirnejša območja,
2. geografski položaj Turčije, ki jo postavlja v tranzitni migracijski položaj,
3. gospodarski razvoj Turčije po letu 1980, ki privablja delovne migrante (Içduygu, 2005,
str. 10).
Številčnejše priseljence v Turčijo predstavljajo Bolgari turške narodnosti, te migracije imajo
predvsem politično in kulturno konotacijo. Največji val migracij Bolgarov turške narodnosti
je bil leta 1989 kot posledica prisilne asimilacije v državi. Turčija je tako tega leta pod
vodstvom Őzala na stežaj odprla vrata za bolgarske Turke in jim omogočila avtomatično
pridobitev državljanstva. Tega leta je v Turčijo prišlo okrog 300.000 bolgarskih Turkov, val
bolgarskih migrantov se je nadaljeval tudi v 90-ih letih, ko so migracije postale ekonomsko
motivirane (Parla, 2007).
Turčija ima zaradi ugodnega geostrateškega položaja veliko tranzitnih migracij, ki so pogosto
ilegalne. V obdobju 1979–1978 je v Turčijo imigriralo veliko Irancev, ki so bežali zaradi
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spremembe režima v letu 1979. Med leti 1980–1991 naj bi Turčijo prečkalo kar 1,5 milijona
Irancev, Turčija jim je predstavljala le začasen postanek, nato pa so se odpravili v Evropo in
Severno Ameriko (Içduygu, 2005).
Od razpada Sovjetske zveze se je v Turčijo priseljevalo veliko število migrantov iz balkanskih
držav in držav nekdanje Sovjetske zveze.
V zadnjih letih je moč opaziti tudi veliko število evropskih imigrantov v Turčijo, predvsem se
preseljujejo migranti s turškimi koreninami, in sicer največ iz Nemčije. Med imigranti je velik
delež evropskih investitorjev in nemško-turških upokojencev. Le-ti se stacionirajo predvsem v
razvitih regijah, kot so Marmarska z Istanbulom, Egejska ter Mediteranska regija (Turkeyfocus migration, 2009).
Opaziti je, da se iz leta v leto številni mladi nemški državljani, ki so otroci turških
priseljencev, vračajo v Turčijo, kjer se ne čutijo manjvredne, nasprotno, postajajo del turške
ekonomske elite (Pol stoletja gastarbajterjev…, 2011).

Tabela 6: 10 najpomembnejših imigrantskih držav v Turčiji za leto 2006
Dovoljenje
za
Delovno
prebivanje dovoljenje
495
47.746
902
7.963
1.532
7.351

Država
Bolgarija
Azerbajdžan
Nemčija
Velika
1.656
Britanija
5.388
1.562
Rusija
4.787
2.157
ZDA
3.829
Grčija
326
3.787
604
Irak
4.800
877
Iran
4.193
262
Moldavija
4.157
Vir: Turkey-focus migration, 2009

Študents
ko
dovoljenje

SKUPAJ

3.276
2.014
269

51.517
10.879
9.152

185
834
395
2.078
523
766

7.229
7.183
6.381
6.191
5.927
5.836

255

4.674

V času približevanja Turčije EU evropski voditelji pogosto izražajo strah, da bi se migracijski
tokovi v pogojih proste mobilnosti delovne sile močno povečali. Pogostoma se ukvarjajo tudi
z dejstvom, če bo Turčija v obdobju 2015–2020 sprejeta v EU, bo takrat največja država ne le
po geografskem merilu, temveč tudi po številu prebivalstva. Strah vstopa Turčije v očeh
nekaterih Evropejcev predstavlja geografski položaj Turčije, kajti če bo Turčija postala
članica EU, bo s tem postala še močnejša tarča migracijskih pritiskov iz sosednjih
gospodarsko in politično nemirnih regij. Posledično bo v Turčiji še več tranzitnih (ilegalnih
migrantov). Tako z vidika Evropske unije turški migranti ne bi povzročali največje nevarnost,
temveč migranti iz sosednjih držav. Turčija ima kar 7.000 morske obale in 2.800 km gorske
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meje z Irakom, Iranom in nekdanjimi Sovjetskimi republikami na Kavkazu, kar pa je zaradi
nedostopnosti težko nadzorovati.
5.1.6 ETNIČNA PRIPADNOST IN PROBLEM KURDSKE MANJŠINE
Člen 6. pogodbe o Evropski uniji (PEU), spremenjen z Amsterdamsko pogodbo (1997), v
svojem prvem odstavku določa, da Unija temelji na načelih svobode, demokracije, vladavine
prava ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Spoštovanje človekovih
pravic je torej opredeljeno kot eno izmed temeljnih načel Unije in če Svet EU pri državi
članici ugotovi resno in vztrajno kršenje temeljnih načel, lahko državo tudi kaznuje; po 7.
členu lahko zaustavi izvrševanje njenih pravic, ki izhajajo iz Pogodbe (Accetto, Grilc,
Podobnik, 2002, str. 66).
Kljub dokaj obsežni zavezanosti k mednarodnemu varstvu človekovih pravic ter zavezanosti
k varstvu manjšin s Pogodbo iz Lausanne Turčija človekovih pravic in varstva manjšin ni
zadovoljivo spoštovala. Decembra 1999 je Evropski svet, ko je Turčiji uradno priznal status
kandidatke za članstvo v Evropski uniji, o turškem spoštovanju človekovih pravic in varstvu
manjšin podal negativno oceno.
Decembra leta 2004, ko je Evropski svet odobril Turčiji začetek pristopnih pogajanj, je
Turčija v ustavi in zakonodaji vidno povečala svojo zavezanost k spoštovanju temeljnih
pravic in svoboščin, izboljšave pa so bile storjene tudi na področju varstva manjšin.
Do leta 2011 je Turčija na področju človekovih pravic in varstva manjšin sprejela številne
reforme, da bi se čimbolj približala izpolnjevanju pogojev za vstop v Evropsko unijo.
Po etnični pripadnosti je Turkov 70–75%, kot smo že omenili prihajajo današnji prebivalci,
Turki, iz stepske osrednje Azije, od koder so v 10. stoletju začeli migracijsko pot proti
zahodu. Eden izmed vzrokov za naselitev na to področje je bil pritisk mongolskih plemen z
vzhoda. Leta 1299 so turški narodi v okolici Burse ustanovili novo turško cesarstvo,
imenovano po njegovem prvem vladarju Osman Gaziju (Gruden 1992, str. 322–327).
Kurdi predstavljajo največjo manjšinsko skupnost v Turčiji (18%), poleg Kurdov pa so
prisotne še druge etnične manjšine, kot so Arabci, Armenci, Grki, Gruzijci ter drugi. Te
etnične manjšine v Turčiji predstavljajo 7–12% celotnega prebivalstva Turčije (The World
Factbook…,2011).
Kurdistan je ime za pokrajino v JZ Aziji, ki obsega del Turčije, Armenije, Sirije, Iraka in
Irana. Površina znaša približno 600.000 km². Prebivalstvo izhaja iz Medijcev, ki so v 8. st.
pr.n.š. zasedli omenjeno območje, kasneje pa so si to območje prisvojili Perzijci. V 7. st. n. š.
so ga zasedli Arabci in s seboj prinesli muslimansko vero, ki jo je večina Kurdov sprejela. V
16. st. je Kurdistan postal del turškega cesarstva, ki pa je po koncu 1. svetovne vojne
propadlo. Leta 1920 so evropske sile v Sevresu podpisale mirovno pogodbo, s katero naj bi
Kurdistan postal neodvisna država, vendar je Turčija to pogodbo zavrnila (Kurdistan…,
2011).
Če pogledamo položaj Kurdov, v Osmanskem cesarstvu ta ni nikoli zahteval, da se vsi
posamezniki podredijo enotnemu kulturnemu modelu. Za Osmane je bilo dovolj, da so
njihovi prebivalci izkazovali zvestobo Cesarstvu, sicer pa so lahko prosto izkazovali svojo
46

Uršič: Geografski in sociološki vidiki vključevanja Turčije v Evropsko unijo

etnično identiteto, pa naj so bili Kurdi, Arabci, Armenci ali Grki. Položaj etničnih manjšin pa
se je s propadom Cesarstva poslabšal, saj so manjšine pomenile problem nacionalni
identiteti.Z razpadom Osmanskega cesarstva in z ustanovitvijo Republike Turčije se je le-ta
soočala z dediščino heterogene populacije. To je bil tudi razlog, da se je Turčija vse bolj
nagibala k ukrepom za večjo etnično in versko homogenost ter dosegala vse večjo nacionalno
in družbeno integriteto (Yüksekser, 2004).
Turški Kurdistan je dežela, kjer se lomita dve viziji. Tam, kjer centralna vlada vidi teroriste,
lokalci vidijo osvobodilno gibanje. Tam, kjer Turki vidijo turško ozemlje, kjer je treba
govoriti turški jezik, Kurdi vidijo kurdsko ozemlje, kjer se govori kurdski jezik. Kurdi se vse
od ustanovitve republike nenehno borijo za svoje pravice v Turčiji. Kurdi so si tudi po
politični poti prizadevali za priznanje in enakopravnost svojega naroda. V tem kontekstu je
bila leta 1978 ustanovljena Delavska stranka Kurdistana (PKK). Avgusta 1984 je PKK pričela
z vstajo, katere cilj je bila ustanovitev ločene marksistične kurdske države (Boden, 2004;
Badalič, 2008).
Leta 1987 je turška vlada razglasila izredno stanje v jugovzhodni Turčiji. V osemdesetih in
devetdesetih letih, ko so spopadi med turško vojsko in PKK dosegli vrhunec, je turška vojska
uničila okrog 3500 kurdskih vasi. V petnajst let trajajočem konfliktu med Kurdi in Turki je
Turčija kršila temeljne človekove pravice. Ocena pravi, da naj bi bilo v jugovzhodni in
vzhodni Turčiji na območju s pretežno kurdskim prebivalstvom v osemdesetih in devetdesetih
letih prisilno razseljenih približno tri milijone ljudi. Večina izmed razseljenih se je naselila v
večja mesta po celotni Turčiji (Badalič, 2008).
Kurdska etnična manjšina je bila največji vir teptanja manjšinskih pravic, saj ji je bila odvzeta
pravica do uživanja lastne kulture. Vendar turške varnostne sile niso bile edine kršiteljice
mednarodnega prava. V državljanski vojni med Turki in PKK so bile kršitve človekovih
pravic zabeležene tudi s strani PKK in nekaterih drugih prepovedanih opozicijskih skupin,
čeprav morajo po mednarodnem humanitarnem pravu oborožene ilegalne skupine prav tako
spoštovati temeljne človekove pravice (Human Rights…, 1995).
Z uradno razglasitvijo Turčije kot kandidatke za članstvo v Evropski uniji je postalo jasno, da
ima kurdsko vprašanje tudi kulturne razsežnosti. Sprememba odnosa turške vlade do
kurdskega vprašanja je postala pomemben pogoj za pričetek pogajanj o članstvu v EU, saj
predstavlja izpolnitev kopenhagenskih političnih kriterijev, kamor spadajo tudi kulturne
pravice Kurdov.
S približevanjem Evropski uniji je turška vlada sprejela reforme, ki zagotavljajo Kurdom
večje kulturne pravice. Do še enega koraka k izboljšanju odnosa do kurdske manjšine je prišlo
spomladi 2004, ko so na vzhodu Turčije odprli prvo zasebno šolo za poučevanje kurdskega
jezika (Badalič, 2008).
K izboljšanju je pripomoglo tudi predvajanje radijskih in televizijskih programov v kurdskem
jeziku. Za ta obsežen korak se je Turčija odločila, da bi pokazala pripravljenost k lažji
vključitvi Turčije v Evropsko unijo.
Na zadnjih parlamentarnih volitvah junija 2011 je kurdska stranka Mir in demokracija (BDP)
dobila kar 36 poslank in poslancev, kar je največ doslej. Kurdski poslanci si bodo tako v
novem mandatu še naprej prizadevali za večje pravice Kurdov in za temeljne spremembe
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turške ustave. Kot poudarja kurdski poslanec v prejšnjem mandatu Osman Özelick, se pojavi
težava, ker nihče noče spremeniti prvih treh členov ustave, ki govorijo o lojalnosti
ustanovitelja sodobne Turčije Atatürku, o nedeljivosti Turčije in turškega naroda in o turškem
jeziku, ki da je edini uradni jezik v državi (Soban,2011).
5.1.7 DEMOGRAFSKA NAPOVED
Na podlagi Nacionalnega poročila o demografskem razvoju za Turčijo se bo stopnja celotne
rodnosti zmanjšala iz 2,06 na 1,79 otroka na žensko v letu 2050 in nato naj bi rodnost na tej
stopnji ostala. Stopnja smrtnosti se bo po napovedi zmanjšala, tako da bo leta 2050
pričakovana življenjska doba za moške 74,3 in za ženske 80,4 let. Neto migracije naj bi bile
od popisa prebivalstva leta 2000 pa do leta 2050 enake 0. Na osnovi teh podatkov je
pričakovati, da se bo prebivalstvo Turčije do leta 2050 povečalo na 97 milijonov. Spremenila
se bo tudi struktura prebivalstva po starostnih skupinah, in sicer; delež skupine od 0 do 14 bo
padel na 17,7 %, delež starejših od 65 let se bo povečal iz 7,2 % na 17,6 %, medtem, ko se bo
delež aktivnega prebivalstva (15–65) le nekoliko zmanjšal, in sicer iz 67,1 % na 64,7 %.
(Demographic…, 2007).
Evropsko prebivalstvo naj bi v naslednjih 10–15 letih beležilo naravno zmanjšanje
prebivalstva, saj bo število umrlih preseglo število rojenih. Negativna rast prebivalstva naj bi
se pričela po letu 2020, število prebivalcev v aktivni dobi pa že pred letom 2015. Prebivalstvo
Evropske unije naj bi bilo po napovedih v letu 2050 staro, saj bo 30% prebivalstva starejših
od 65 let in polovica starejših od 50 let (Demographic…, 2007).
Glede na projekcije prebivalstva lahko sklepamo, da bo rast prebivalstva v Turčiji še vedno
večja kot v večini sedanjih držav članic EU. Po napovedih naj bi Turčija med letoma 2015 in
2020 po številu prebivalstva prehitela Nemčijo, ki je trenutno največja v EU.
Zatorej se med demografskimi raziskovalci postavlja vprašanje, ali močnejše imigracije lahko
zmanjšajo staranje evropskega prebivalstva?
V primerjavi s sedanjimi članicami Evropske unije je turško prebivalstvo bistveno mlajše.
Zaradi takšne demografske slike Turčije je ena izmed rešitev za starajoče evropsko
prebivalstvo dotok mlade delovne sile iz novih držav članic. V tem primeru je Turčija
primerna država, saj ima v primerjavi s sedanjimi članicami mlajše prebivalstvo.
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5.2 ISLAM IN SEKULARIZEM V TURČIJI
5.2.1 POMEN RELIGIJE V DRUŽBI
Religija je bila in je še vedno močna sila v razvoju različnih svetovnih kultur. Durkheim
poudarja:˝Religija krepi družbeno zavest. Čaščenje družbe krepi vrednote in moralna
prepričanja, ki tvorijo podlago družbenemu življenju. Z opredeljevanjem vrednot kot svetih
jim religija nudi večjo moč, ki usmerja človekovo delovanje.˝(Haralambos, Holborn, 2005,
str. 455)
Religija je del kulture, njen sestavni del, saj religija soustvarja kulturo po svojih moralnih
standardih. Parsons trdi:˝Religija je del kulturnega sistema. Kot taka religiozna prepričanja
zagotavljajo smernice za človekovo delovanje in standarde, po katerih lahko ocenjujemo
njegovo vedenje.˝(Haralambos, Holborn, 2005, str. 457)
Religija je vir sprememb in hkrati tudi vir ohranjanja obstoječega stanja, s čimer preprečuje
napredek. Nekateri neverujoči menijo, da ima vera na družbo prej slab kot dober vpliv, saj
lahko povzroča tudi vojne. Ne glede na to, kakšno funkcijo ima religija v družbi in kulturi, je
tudi vir konfliktov. Religija povezuje ljudi z enako vero in naredi družbo homogeno, medtem
ko preprečuje heterogeno. Tako so še zmeraj delitve po drugačnosti in konflikti, ki izhajajo iz
te delitve. Ali imajo vera in s tem verske institucije v današnjem svetu še vedno velik vpliv na
politiko? Ali ima vera večjo moč kot ekonomski interes? Na ta vprašanja bomo poskušali
odgovoriti na primeru Turčije, kakšen vpliv ima islam na politiko ter kako se to odraža v
družbi.
Islam je za krščanstvom druga najbolj razširjena monoteistična religija na svetu z 22,43%
prebivalstva. Začetki islama segajo v sedmo stoletje, ko je Mohamedu nadangel Gabrijel
razodel Božjo besedo in ko je le-to Mohamed začel razglašati po svetu. Razodetje je
zabeleženo v Koranu, sveti knjigi islama. Sprva je Mohameda ljudstvo zavračalo, zato je celo
pobegnil iz Meke v Medino (leta 622) in to je tudi začetek muslimanskega štetja let. Ta
selitev, Hidžra, je za muslimane začetek nove dobe, v kateri ni več pomemben klan ali
družina, temveč verska skupnost. Za razliko od krščanstva islam ni prešel obdobja
reformacije. Islam se deli na tri glavne veje verovanja, ki si medsebojno nasprotujejo glede
nasledstva Mohamedovega sporočila. To so sunitska, šiitska in haridžitska veja. Nekateri
priznavajo še sufizem, mistični islam, kot četrto vejo islama (Smrke, 2000).
5.2.2 VLOGA ISLAMA V TURŠKI ZGODOVINI
Po podatkih CIAje v Turčiji 99,8% od 78,7 milijona prebivalcev muslimanov. Večina turških
muslimanov je sunitov (80–85 %), 15–20% pa predstavljajo Aleviji. Aleviji predstavljajo
nekakšno mešanico sunitske in šiitske veje islama, prisotni pa so tudi elementi drugih religij,
ki jih je moč najti v Anatoliji (The World Factbook…,2011).
Preostali delež predstavljajo pripadniki armenske in grške cerkve, rimokatoliške in judovske
vere.
Turčija je sekularna, parlamentarna republika od leta 1926, ko so šeriatsko pravo zamenjali za
moderno. Gre za sobivanje – na eni strani sekularizma ter na drugi strani islamske vere.
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Turčija je bila prva sekularna muslimanska država, vendar sta bila kljub dolgemu obdobju
sekularne države sekularizem in islam nenehno v ˝boju˝.
Religijski dejavnik je za Turčijo eden izmed najpomembnejših dejavnikov ob morebitnem
vključevanju Turčije v EU. Islam je resen, čeprav velikokrat prikrit dejavnik, ki si ga pri
argumentiranju za vstop Turčijev EU le redki upajo odkrito priznati, še posebej politiki. Če
islam kot dominanten med dejavniki ne bi imel take vloge, ne bi bil Bruselj in posamezne
članice EU tako občutljive na vsakršen znak uveljavljanja političnega islama v Turčiji.
Zanima nas predvsem razvoj islama skozi čas, pojav sekularizacije ter identiteta Turkov.

5.2.2.1 ZAČETKI ISLAMA V TURČIJI OD 7. DO 11. STOLETJA
Arabci so začeli vpadati na območje Bizantinskega cesarstva že v 7. stoletju. Leta 674 so
vpadli v Anatolijo (pokrajina imenovana tudi Mala Aziji – po rimski provinci Asia Minor) in
kar štiri leta neuspešno oblegali Konstantinopel. V tem času je bilo Bizantinsko cesarstvo še
dovolj močno, tako da se Arabci na območju Anatolije niso nikoli dalj časa zadržali. Arabci
so tako ostali na južni strani Armenskih gora, na drugo stran, torej v Anatolijo in na
Sredozemsko in Egejsko obalo so samo občasno vpadali. Kot že rečeno,se tam niso za stalno
nikoli naselili (Ĕtienne, 2000).
Tako je Turčija doživela prvi stik z islamsko vero. Prebivalstvo je bilo v tem času večinoma
krščansko in islam ni pustil večjega vpliva.

5.2.2.2 RAZVOJ ISLAMA V TURČIJI OD 11. DO 15. STOLETJA
V 11. stoletju so turška plemena s seboj prinesla novo vero in začelo se je obdobje
nenasilnega sobivanja krščanskega prebivalstva z muslimanskim. Pomuslimanjenje je bilo
prostovoljno in nikoli nasilno. Turki so se islamske vere učili največ od potujočih asketov,
dervišev in mistikov. Kot smo že omenili v 3. poglavju, imajo Seldžuki pomemben vpliv v
turški zgodovini, saj so v 11. stoletju premagali Gaznavide in doživeli svoj razcvet. V 13.
stoletju je vladal najbolj uspešen seldžuški vladar Aleadin Keykubad.Keykubad je bil derviš,
mistik, nomad, ki je imel velik vpliv na Anatolijo. Seldžuki, ki so takrat vladali, večinskega
krščanskega prebivalstva niso na silo spreobračali, kdor pa je želel ohraniti svojo avtentično
vero, je moral plačati nekoliko višje davke. Ravno zaradi nenasilnega podajanja islamske vere
so Seldžuki na ljudiimeli velik vpliv. Stiki med različnimi ljudstvi in različnimi verami so
omogočili razvoj kulture in znanosti. V tistem času je imel pomembno vlogo tudi
pisatelj,filozof, derviš in mistik Rumi – Mevlana. Po Mevlanovi smrti so njegovi učenci
ustanovili meniški red Mevlevi, ki jih na zahodu bolj poznamo pod imenom plesoči derviši.
Mevlevi so živeli v samostanih, imenovanih Mevlevihane. Red Mevlevi pripada pravoverni
glavni veji islama, imenovani sunni. Njegova doktrina se ni nikoli razvila v revolucionarno, a
čeprav so jo občasno kritizirali kot krivoverno, je vedno uživala spoštovanje uradnega islama.
Mevlevi so se ohranili vse do 20. st., dokler Atatürk ni razpustil in prepovedal vse verske
redove, med njimi tudi red plesočih dervišev. Seldžuski imperij pa je zaradi velike obsežnosti
kmalu razpadel (Smailagić, 1990; Öz, 2000).
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5.5.2.3 ISLAM V ČASU OSMANSKEGA CESARSTVA
Islamska vera je imela pomembno vlogo tudi v času Osmanskega cesarstva, organiziranega
kot teokratična monarhija, ki se je opirala na islamsko pravo (šarija). Osman I (1288–1362) je
začel islam uporabljati kot sredstvo za pridobivanje naklonjenosti ljudi in širjenje svojega
imperija. Obvezo muslimanov do džihada je uspešno uporabil za novačenje vojakov, za boj
proti krščanskemu Bizantinskemu cesarstvu po celotni Mali Aziji, s čimer si je pridobil veliko
prednost. Pomembno vlogo, ki je prispevala k širjenju islama, so imeli janičarji. Janičarstvo
se je izkazalo kot dober način integracije osvojenih krščanskih ozemelj v Osmansko
cesarstvo, še posebej na začetku njihovih osvajanj, ko je bila osmanska oblast v večini
primerov ugodnejša kot tista, pod katero so živeli dotlej (Öz, 2000).
Slika 1: Hagia Sofia – cerkev, spremenjena v mošejo – sedaj muzej

Avtorica: Melita Uršič, 2011
V osmanski državi je bila verska pripadnost stvar celotne skupnosti in ne stvar vsakega
posameznika. Ljudje so bili organizirani v skladu z religijo, kateri so pripadali. V tem
obdobju je bila islamska vera pripravljena na sprejemanje novih idej, prevajala so se različna
antična dela, svoj vrh so dosegli znani islamski filozofi, matematiki, skratka v tistem času je
Osmansko cesarstvo kulturno cvetelo. To so bili prvi koraki k oblikovanju moderne
centralizirane države.
Osmansko cesarstvo je svojo moč počasi začelo izgubljati v času Selima II. Prišlo je do prvih
reform, ki so vključevale pravosodje, šolstvo, vojsko…Cilj teh reform je bila posodobitev
cesarstva in boljša integracija različnih skupin znotraj imperija, v katerih so se z zametki
nacionalizma kazala odcepitvenega nagnjenja. Vendar so te reforme naletele na upor
muslimanskega vladajočega razreda, a temu jih ni uspelo zatreti. Reforme so namreč
spodkopavale načelo tradicionalnega sistema in s tem avtonomijo posameznih verskih
skupnosti (Ĕtienne, 2000).
Muslimani so imeli od teh reform najmanj koristi. Za razliko od ostalih verskih skupnosti v
imperiju niso imeli neke ˝nacionalne˝ cerkve, s katero bi se lahko identificirali. Islam ima
namreč načelo univerzalnosti, kar pomeni, da muslimanske skupnosti niso organizirane
nacionalno.
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S pričetkom razpada Osmanskega cesarstva so Turki imeli specifičen pogled na Evropo oz.
Zahod, ki je skoraj diametralno nasproten današnjemu. Kajti takrat so Evropo dojemali kot
manj vredno, krščansko vero pa podrejeno islamski (Gruden, 1992).
˝Evropa je bila v srednjem veku v pravem pomenu besede sedež krščanstva; za kristjana je
veljal vsakdo, ki se je imel za Evropejca.˝(Cardini, 2003, str. 181) ˝Turška nevarnost pa je
predstavljala zadnjo fazo v stoletja dolgih napadih islama na krščanstvo.˝ (Zalta, 2006, str.
559)
Evropa je po vseh obleganjih Osmanov kot posledico strahu pred njihovo oblastjo razvila
nekakšen občutek enotnosti in skupnosti. Vse to je privedlo do tega, da so Evropejci
potemtakem svojo sovražno identiteto gojili do muslimanov v sedaj simbolično podobo
˝Turka˝ (Zalta, 2006).
˝Turek˝ je bil v očeh Evropejcev razumljen kot pogubna sila, ki jo je poslal Bog, da kaznuje
kristjane za njegove grehe. Da bi se obranili tega zla, je bilo za kristjane nujno, da se
pokesajo, združijo in obranijo svojo vero (Coser, 1964, str. 71).
˝Reprezentacije ˝drugega˝ so se uporabljale za krepitev in utrjevanje kolektivne identitete
Evrope, dojemanje Evrope kot politične ideje pa se začne zlasti po padcu Konstantinopla, ki
so ga leta 1453 zasedli osmanski Turki˝ (Zalta, 2006, str. 559).
Religija postane glavni dejavnik pri reprezentaciji osmanskega Turka kot evropskega
˝drugega˝. ˝Turek˝ je religijsko drugačen od krščanstva, vendar pa zagovarja monoteizem,
upravlja z uspešno politično organizacijo in vojaško močjo. Zaradi vseh teh dejavnikov
postane enakovreden izzivalec Evropejcu (Neumann, 1999, str. 51).
S propadom Osmanskega cesarstva in pojenjanjem njihove moči in obsega njihovega imperija
je v Evropi še vedno ostal strah do Turka. V očeh takratne Evrope jo je Turek ogrožal tako
kulturno kot tudi versko (Zalta 2006, str. 560).
Pripadniki islamske vere sose v Osmanskem cesarstvu v prvi vrsti identificirali kot
muslimani, ne pa kot narod. Ideologija turkizma se je pojavila šele konec 19. stoletja, a še
takrat je bila omejena na majhen krog intelektualcev, tj. gibanje Mladih Turkov. Mladoturki
so bili možje, ki so sicer pripadali vladajoči eliti, a so želeli spremembe. Odigrali so
pomembno vlogo v Ustavi 1876 in tako poskušali narediti sintezo evropskega liberalizma in
islamske tradicije (Özdalga, 2005).
Leta 1908 so ˝mladi revolucionarji˝ izvedli revolucijo in sultana Abdula Hamida II. prisilili,
da je znova vzpostavil ustavo. Osmanska družba je bila še vedno močno konzervativna, to je
tudi glavni razlog, da Mladoturki ustave niso mogli sekularizirati in iz nje črtati 11. člen, ki je
islam razglašal za državno religijo. V tem času se med reformatorji pojavita dva glavna trenda
– islamisti so rešitev iskali znotraj islamske vere, drugi pa so se nagibali k Evropi.
Vzpostavita se dve različni ideologiji: to sta islam in nacionalizem (Ahmad, 2003).
Po prvi svetovni vojni je državo še vedno vodil sultan, vzporedno s tem pa so se v Anatoliji
znova začeli organizirati privrženci Mladih Turkov. Med njimi je najbolj vidno mesto zasedel
že omenjeni Mustafa Kemal, ki je vodil narodnoosvobodilno gibanje s sedežem v Ankari
(Feyzioğlu, 1982).
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5.2.2.4 ORTODOKSNI IN POPULARNI ISLAM
Islam v Turčiji je vedno deloval na dveh ravneh: na formalni, ki jo predstavlja dogmatična
vera imperija – šole in verska hierarhija (to je t.i. ortodoksni islam) in na popularni, to pa je
mistična ter intuitivna vera množic, ki je našla svoj izraz v velikih derviških redovih (t.i.
popularni islam). Od prvih dni ortodoksni islam, strog v svojem verovanju, oddaljen v svoji
politiki, ni zadovoljil verskih in družbenih hrepenenj večine prebivalstva. V srednjem veku so
zato mnogi iskali nadomestilo v raznih šiitskih verskih sektah, ki so jih uleme in kalifi
stigmatizirali, kasneje so se začeli obračati k bratovščinam, ki so bile sicer mnogokrat
obtožene heterodoksnosti, a so ostajale znotraj sunitske veje. K bratovščinam in njihovim
derviškim voditeljem so se navadni ljudje obrnili za pomoč in vodila, kajti tu je ortodoksni
islam odpovedal. Nasproti strogemu ritualu iz mošeje so bile tu zamaknjene molitve in
srečanja v derviških samostanih obogatena z glasbo, petjem in plesom. Medtem ko so uleme
postajale nedostopen bogatejši sloj, so derviši ostajali del ljudstva, z velikim vplivom in
prestižem med navadnimi ljudmi (Feyzioğlu, 1982).
˝Ortodoksni˝ (tradicionalni) islam se ne spreminja niti časovno, ne krajevno niti kulturno, na
drugi strani pa se t.i. ˝anatolijski˝ islam – popularni oz. ljudski islam nanaša na posamezno
kulturo in je odraz ljudskih običajev. V Turčiji za ˝ortodoksno˝ obliko islama velja sunijski
islam, ki se navezuje predvsem na kanoniziran način življenja in čaščenja (Yavuz, 2004; Zalta
Bratuž, 2009).
Tako kot lahko vidimo v Turčiji na vsakem koraku, ima islam tudi v današnjem času
pomembno vlogo v vsakdanjem življenju ljudi. Ne gre zgolj samo za tradicionalen
(kanoniziran) islam, veliko vlogo ima t.i. ljudski islam, ki je živ in prisoten v dejanjih, ki jih
počnejo ljudje v vsakdanjem življenju, pa naj bo to v modernem Istanbulu kot tudi v ruralnem
področju Osrednje Anatolije.

5.2.3 RAZVOJ SEKULARIZMA V TURČIJI
5.2.3.1 RAZLAGA SEKULARIZMA
Po Merriam Webster Collegiate Dictionary izvira etimološka beseda saecularis iz latinske
besede saeculum, kar pomeni današnji svet in označuje: 1. nanašajoč se na sedanjost,
posvetnost; ne javen ali nespecifično religiozen pomen; ni cerkven ali kleriški; 2. ni povezan z
redovniškimi zaobljubami, pravili ali ustanavljanjem duhovščine, ki bi pripadala religijskim
redom ali kongregaciji; 3. zgodi se enkrat v veku ali stoletju; obstaja ali se nadaljuje skozi
veke ali stoletja; obstaja na nedoločen čas (Guruz, 2004).
Sekularizacijo lahko označimo za proces, v katerem posvetni način življenja počasi
prevladuje nad religijskim. Pomeni prehod, preobrazbo iz cerkvenega v posvetno ali državno.
Proces sekularizacije je bil intenziven predvsem v Evropi, kjer je bila vloga krščanske cerkve
na vseh področjih zelo močna. Sekularizacija je posledica prehoda iz tradicionalne v moderno
družbo. Z modernizacijo se je vloga verskih institucij v družbi zmanjšala, s tem pa je prišlo do
radikalnih sprememb v odnosu do verske prakse. Minimalizirala se je funkcija religije kot
legitimacijsko in integracijsko sredstvo. Takšno obliko sekularizacije pogosto imenujejo tudi
laizacija družbe (Guruz, 2004).
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Sekularizem je doktrina, ki zahteva strogo ločitev med vero in družbo ter zagovarja omejeno
vlogo vere v družbi. Izraz sekularizacija se navadno nanaša na dolg zgodovinski proces v
zahodnih družbah, v katerem so vse manifestacije religije postajale vse manj pomembne. V
20. stoletju so se izoblikovale različne definicije, kaj sekularizacija sploh je (Robertson,
2002).
˝Sekularizem je bil sprejet kot normativni model in integralni del sodobne ustavne države.
Vendar pa so koncepti, ki obravnavajo stopnjo ločenosti med državo in religijo v Evropi, zelo
heterogeni, kar kaže na dejstvo, da je sekularizacija definirana manj kot proces desakralizacije
in bolj kot ločevanje religijske in nereligijske sfere, ki pa se nujno ne izključujeta.˝(Zalta
Bratuž, 2009, str. 450)
Pogled na sekularizacijo si številni sociologi interpretirajo različno. Podali smo le nekaj
interpratacij sekularizma pomembnih sociologov v zgodovini.
Weber je razumel sekularizacijo kot del radikalnega procesa modernizacije, ki upošteva tako
državo kot družbo (Weber, 1920; cv; Zalta, Bratuž, 2009).
Jose Casanova pa razlikuje tri vidike sekularizacije: ločitev laičnih oblasti od religijskih in
institucij in normter emancipacijo prvih od drugih, zaton religijskih predstav in vedenjskih
norm ter omejitev religije na zasebno sfero (Casanova, 1996, str. 181).
Po Özdalgu je sekularizacija sociološki proces, ki se vrši kot posledica faktorjev, ki so nad
posameznikovo kontrolo in verske institucije ter običaje ločujejo od ostalih področjih v
družbi. Sekularizacija je po njegovem mnenju eden temeljnih aspektov celotnega procesa
modernizacije – in v tem je univerzalna (Özdalga, 2005).
Po Kerševanu je sekularizacija proces zmanjševanja družbenega pomena religije in to je
posledica modernizacije. Pri tem Kerševan nadalje razčleni te procese v štirih točkah:
1. zmanjševanje (izginjanje) nekdaj odločilnega vpliva religioznih institucij in posebej
cerkve na druga področja in institucije,
2. zmanjševanje navezanosti posameznika na cerkev (cerkve) in verske skupnosti (npr.
manj cerkvenih obredov…),
3. zavračanje in nesprejemanje tradicionalnih verskih predstav in naukov ter
4. spreminjanje cerkva – spremembe znotraj cerkve (Flere, Kerševan, 1995).
Kerševanova definicija se nanaša na krščanski svet. Pri povezavi njegove definicije z islamom
pa se pojavi naslednji problem: v islamu je odnos institucij drugače zastavljen kot v
krščanstvu.
Sociolog Karel Dobbelaere pa pravi, da je sekularizacija proces funkcionalne diferenciacije,
pri čemer se družba razdeli na vrsto podsistemov, ki opravljajo različne funkcije in so ločeni
drug od drugega. Religija postane eden od teh podsistemov in tako izgubi svoj vpliv na
preostalih področjih (Dobbelaere, 2002).
˝Današnje razumevanje ideje je nekakšna reformacija klasične sekularizacijske teze, ki
ocenjuje, da je religija v večini modernih družb izgubila verodostojnost, da nima več
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možnosti družbenega in moralnega reda ter da je postala privatizirana človekova
dejavnost.˝(Zalta Bratuž, 2009, str. 450)
V praksi gre za zmanjševanje vpliva verskih institucij, s tem ko se jih izključi iz
izobraževalnega in pravnega sistema gospodarstva politike. Religija tako nima več glavnega
pomena na vseh področjih človekovega življenja, ampak se skrči na nekaj elementov verskega
nauka in osnovne obrede.

5.2.3.2 SEKULARIZACIJA POD VPLIVOM ATATÜRKA
Pereč problem pridruževanja Turčije v EU predstavlja prav islamska vera. Predvsem krogi
krščanskih demokratov v državah EU dvomijo o turški evropski identiteti. V evropskih krogih
pogosto zasledimo,čeprav prikrito, da Evropa predstavlja krščanski klub. Če hoče Evropa
zanikati tezo, da temu ni tako, bo morala medse sprejeti tudi Turčijo z večinskim
muslimanskim prebivalstvom. Samuel Hungtington v svoji knjigi Spopad civilizacij med
drugim obravnava tudi vlogo oz. mesto Turčije med civilizacijami ter trdi, da Turčija ne
pripada nobeni ˝civilizaciji˝ in da ji primanjkuje civilizacijskih kvalitet.
˝Z ustanovitvijo turške republike leta 1923 se Turčija začne intenzivnejše spogledovati z
˝Zahodom˝. Mustafa Kemal Atatűrk Turkom predstavi evropski sekularni način življenja, ki
je Turčijo razdelil na ˝tradicionalne˝ in ˝sodobne˝ ter oblikoval spor ˝sekularnih˝ in
˝nesekularnih˝ mentalitet, ki traja še danes.˝ (Zalta Bratuž, 2009, str. 449)
Atatűrk je postavil temelje sekularni državi: odpravili so sultanat (1922); aprila 1924 so
zavrnili kalifat – vodenje islamskega sveta; leta 1926 so sprejeli zahodni pravni zakon in
opustili verskega; zaprli verske šole; nedeljo in ne petek so razglasili za dan počitka;
zamenjali so islamski lunarni koledar z zahodnim solarnim koledarjem; arabske črke so
zamenjali za latinske; zahtevali so, da je klic k molitvi v turščini in ne v arabščini. Podprli so
spremembe v oblačenju s t.i. ˝Şapka kanunu (Zakon klobuka) – tradicionalne turške feze so
prepovedali, namesto njih naj bi Turki začeli nositi klobuke. Stil oblačenja naj bi se prilagodil
evropskemu. Tudi ženske naj bi začele nositi moderne obleke. Atatürk je spodbujal odpravo
feredže, saj je bila po njegovem mnenju sredstvo, ki ga moški uporabljajo za zatiranje žensk.
To je povzročilo kulturni šok, saj je bila ženska pokrita več kot tisoč let in zanjo je bil spodnji
del obraza intimen del telesa (Feyzioğlu, 1982; Seal, 1996).
Aprila 1928 so tako iz ustave črtali stavek ˝vera turške države je islam˝, s tem so islam
popolnoma umaknili iz ustave. Tako je Atatürk v dobrih štirih letih po razglasitvi Republike
docela odpravil tako imenovani sveti zakon in popolnoma ločil vero od države (Feyzioğlu,
1982).
Zadnji kamen sekularizma je bil položen leta 1937, takrat so v ustavo dodali še načelo
sekularizma.
Kemalisti so poskušali z uvedenimi reformami izriniti islam iz javnega in političnega
življenja. Kdor je nasprotoval tem reformam oz. jih ni hotel sprejeti v svoj način življenja, je
kemalistični krog ljudi zadušil njihovo nestrinjanje. Kajti islamska veroizpoved in islamske
prakse so bile še vedno pomembne, saj so bile neločljiv del identitete Turkov, vendar so bile
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pod vplivom republikancev, ki so se ravnali po zgledu Zahoda, potisnjene v zasebno sfero.
Država je uvedla državni aparat, s posebnim državnim organom, ki je bil pristojen za verske
zadeve in s tem je ohranila nadzor nad islamsko vero (Karakas, 2007).
Kar zadeva sekularnost Turčije, tudi za Turčijo ni mogoče reči, da država nima nobenih
uradnih vezi z verskimi gibanji. Sekularizem, ki ga je uvedel Mustafa Kemal, namreč ni enak
ločitvi cerkve od države, kakršnega pozna npr.Francija. Verska prepričanja so bila v novi
turški državi sicer premeščena v področje zasebnosti in tako ločena od javnih, državnih zadev,
a verske institucije so prešle pod nadzor in v skrbništvo države. Medtem ko Francija niti ne
priznava niti ne financira verskih zadev, je prav vlada v Turčiji torej tista, ki preko Direktorata
zareligijske zadeve upravlja z religijo v državi. Tako država predvideva gradnjo verskih
objektov, določa versko izobraževanje in delovanje mošej, ureja karitativne dejavnosti,
lokalne in provincijske imame pa zaposluje kot državne uradnike (Ahtisaari in sod., 2004).
V Turčiji je tako vzpostavljena sekularnost, pri kateri gre – bolj kot za ločitev cerkve od
države – za kontrolo države nad religijo, za laicizem in ne sekularizem(Ahmad, 2003, str. 84).
Kljub temu je sekularizem eno izmed temeljnih, ustavnih načel moderne Turčije. V turškem
primeru se prvenstveno nanaša na netokratsko, neislamsko oz. na republikansko ureditev
države ter na nevmešavanje islamske etike v javno življenje in zadeve države.
5.2.3.3 LAICIZEM
Laicizem izhaja iz latinske besede laicus, njegov pomen pa izvira iz časov, ko je bila
izobrazba privilegij duhovščine. V modernem pomenu besede laik pomeni osebo, ki ne
pripada nobenemu članu klerikov ali človek, ki ne pripada nobeni določeni profesiji. Laicizem
tako označuje politični sistem, kjer sta cerkvena kontrola in vpliv izključena (Guruz, 2004).
Laičnost države pomeni njeno nazorsko nevtralnost. Laična država se distancira od religijskih
institucij, vendar sama kot država sodeluje pri izvajanju svojih oblastnih funkcij. Država
priznava religiozno verovanje kot legitimni interes svojih državljanov, ne da bi se pri tem
vmešavala v to (Stres, 1998).
Leta 1937, ko so v turško ustavo dodali še načelo sekularizma, je ustavno sodišče definiralo
laicizem kot: ˝/…/ civilizirani način življenja, ki oblikuje osnove za razumevanje svobode in
demokracije, za neodvisno nacionalno suverenost in humanistični ideal,ki se je razvil kot
rezultat zmage razuma in razsvetljenske znanosti nad srednjeveškim dogmatizmom. V
laicizmu je religija osvobojena politizacije, ne uporablja se več kot instrument moči in pripiše
se ji primeren ter časten prostor v zavesti državljanov.˝(Rumpf,1999, str. 166)
˝Turški laicizem si prizadeva za sekularizacijo in modernizacijo države in družbe, hkrati pa
osvoboditev religije od politizacije. Dva središčna sekularna problema zaznamujeta
kemalistični sistem: preplet religije in nacije ter simultani prevzem islama.˝ (Zalta Bratuž,
2009, str. 450)
Specifični turški način sekularizacije je amalgam, zlitje religije, nacije in laicizma, ki je
edinstven ne zgolj v muslimanskih družbah, temveč v svetu nasploh. Ta amalgam Cemal
Karakas imenuje ˝kemalistični tripod˝(Karakas,2007).
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5.2.3.4 VOJSKA KOT BRANITELJICA SEKULARIZMA
Varnostna vloga vojske v Turčiji močno presega vlogo oboroženih sil v drugih evropskih
državah. Zgodovinska dejstva in družbene ter kulturne okoliščine razvoja države so vojski
pripisale pomembno vlogo. S soglasjem in z velikim zaupanjem večine državljanov turška
vojska uživa vlogo varuhinje nacije, obenem pa predstavlja tudi varuhinjo kemalizma. Tako
vojska Republiko Turčijo varuje pred zunanjimi nevarnostmi, njena pomembna vloga pa je
tudi v turškem notranjepolitičnem življenju. Vojska prav varovanje sekularnosti, kot
temeljnega načela sekularizma, dojema kot svojo sveto dolžnost (Jenkins, 2001).
Že v obdobju Atatürka je dobila vojska v Turčiji zakonsko dolžnost ¨braniti in varovati
republiko Turčijo¨. Naloga vojske je ščiti sekularno demokracijo in ukrepati takrat, ko je
sekularnost države ogrožena, lahko rečemo, da je vojska varuh Atatürkovega sekularizma.
Vojska je svoj vpliv na notranjepolitično dogajanje v državi izvajala preko zagotovljene
udeležbe svojih predstavnikov v Nacionalnem varnostnem svetu, pa tudi z javnim in
zasebnim izražanjem mnenj o aktualnih političnih vprašanjih. Vojska je s političnimi pritiski
ali pa z vojaškim udarom posegla v notranjepolitično dogajanje le takrat, ko je v državi prišlo
do političnih kriz, ki jih civilna oblast ni bila zmožna obvladati, ali takrat, ko je zaznala
odklon od kemalističnih načel (Jenkins, 2001).
V osemdesetih letih je islamski sentiment na čelu Stranke blaginje naraščal, vendar je v drugi
polovici osemdesetih let vojska začela uveljavljati svoj vpliv. Ob zmagi Stranke blaginje leta
1995 je vojska postala še bolj pro-aktivna. Vojska je dogajanje v notranji politiki budno
spremljala in vseskozi poudarjala temeljnost sekularizma. Po zgledu vojske so sledili tudi
civilni kemalisti, ki so protestirali proti kakršnemukoli antisekularizmu v državi. Vojska je
aktivno sodelovala tudi pri zmanjševanju moči Stranke blaginje, s tem naj bi zmanjšala moč
islamskega gibanja. Med najpomembnejšimi ukrepi vojske so bili nadzorovanje islamskih
medijev ter zmanjšanje vpliva islamskega verskega izobraževanja (Jenkins, 2001).
Turška vojska je tako vseskozi delovala preventivno, protislamistično. Vojska naj bi bila
glavna ovira za vzpostavitev države, ki bi temeljila na islamskem pravu.

5.2.4 POMEN URADA ZA VERSKE ZADEVE - DIYANET
Po ukinitvi kalifata je bila leta 1924 ustanovljena posebna vladna služba, imenovana
direktorat za verske zadeve ali Diyanet. Še danes prav ta predstavlja najvišjo islamsko
avtoriteto v državi in je zadolžen za administracijo verskih zadev na področju islamske vere, v
prvi vrsti pa sta njegovi nalogi seznanjanje javnosti z verskimi zadevami in upravljanje z
verskimi objekti (Duymaz, 1999).
˝Kemalistično prizadevanje po reformiranju islama si je za cilj zastavilo evropeizacijo
turškega islama. Tako imenovani cağdaş islam, ki so ga zahtevali kemalisti, je bil po
njihovem mnenju racionalen in razsvetljen, imenovan tudi islamska reformacija, saj so ga
uvajali ob prevodih Korana iz arabščine v turščino.˝ (Zalta Bratuž, 2009, str. 452)
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Diyanet je javna ustanova, strukturno je del državnega mehanizma in birokratskega sistema.
Po zagotovilih samega Diyaneta ta zaradi svoje vpetosti v državni sistem ne nasprotuje
sekularizmu, in sicer po teh načelih, ki jih zagovarjajo v Turčiji:
- religija ne sme biti prevladujoči ali učinkoviti (efektivni) dejavnik v državnih zadevah;
- zagotavljanje neomejene svobode za verske predstave posameznikov in verske svoboščine
so
pod
ustavno
zaščito;
- preprečevanje zlorabe in izkoriščanje religije je osnova za zaščito javnega interesa;
- država ima moč, da zagotovi verske pravice in svoboščine kot zaščitnica javnega miru in
pravic (Zalta Bratuž, 2009, str. 452).
Diyanet ima danes v Turčiji pod nadzorom več kot 78.000 mošej v državi in zaposluje imame,
ki so tako državni uradniki. Hkrati diyanet financira verski pouk, zaposluje učitelje in določa
učni načrt v verskih šolah. Denar za te šole in mošeje dobiva iz davčnih obremenitev
državljanov (Duymaz, 1999).
˝Diyanet naj bi preprečil vdor nedržavnih in protikemalističnih vzgibov, ki bi svojo religijo
uporabili kot sredstvo proti svoji državi, zatorej je Diyanet pristojen, da rešuje in odloča o
religioznih vprašanjih. Tudi islamski verski učenjaki, tradicionalna duhovščina so podrejeni
Diyanetu˝(Zalta Bratuž, 2009, str. 452).
Po informacijah vladnega urada za informiranje Diyanet poskuša v družbi uveljaviti islamska
načela (enotnost, sodelovanje ter medsebojno pomoč), ki so v skladu s principi določeni v
turški ustavi.Diyanet, ki ima pod nadzorom gradnjo mošej v Turčiji in pa tudi verske
uradnike, največjo vlogo pripisuje dominantnemu sunijskemu islamu. Potemtakem se nam
zastavi vprašanje, če današnja Turčija res dopušča religijsko heterogenost in nevtralnost, ali je
Turčija res sekularna država, navkljub pomembni funkciji, ki jo predstavlja urad za verske
zadeve.
˝Popolnoma sekularna država teoretično ne bi smela niti vzdrževati niti nadzirati verskih
organov. Turške oblasti to delajo z namenom, da bi sunijski islam ohranile skladnega z
republikansko modernizacijo. Dejstvo, da Turčija ni opustila tega nadzora,dokazuje
zaskrbljenost sekularnega režima glede tega, kaj bi se lahko zgodilo, če dobi islam v Turčiji
proste roke.˝(Chislett, 2004)
Voditelji Diyaneta poudarjajo, da položaj Diyaneta ni v nasprotju z idejo sekularizma, saj je
glavna naloga le-tegaskrb, da religija ni dominanten dejavnik v državnih zadevah, na drugi
strani pa Diyanet nadzoruje, da se religije ne izkorišča v nedovoljene namene. Kot pravijo
vodje Diyaneta le-ta ščiti verske svoboščine, po drugi strani pa je mehanizem za nadziranje
izražanja verskih zahtev, katere bi lahko ogrozile socialni red in mir (Bilgili in sod., 2011).
Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da gre v Turčiji za ločitev med versko in posvetno
sfero oz. dominiranje ene sfere nad drugo z namenom nadziranja oziroma omejevanja druge.
Gre predvsem za vpliv države na religijo. Turška država posega v religijo,kar pa niso znaki
prave sekularne države. Država v skladu s prepričanjem, da je religija stvar vsakega
posameznika, aktivno posega na versko področje, da bi tako omejila vpliv verskih organizacij
na druga področja delovanja družbe.
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Islam je v Turčiji nemogoče povsem izključiti iz javnega življenja. Čeprav se turške verske
oblasti odkrito ne vmešavajo v politiko, posredno vplivajo na javno mnenje in na volitvene
izide ter državno politiko. Vodje verskih ustanov neposredno ne komentirajo aktualnih
političnih dogajanj v državi, se ne opredeljujejo glede spornih vprašanj, vendar pa stališče
verskih oblasti zastopajo politiki z bolj ali manj izrazitimi religioznimi nagnjenji.
5.2.5 KREPITEV TURŠKEGA POLITIČNEGA ISLAMA
Od ustanovitve Republike Turčije je bila ena izmed najbolj perečih tem v državi vloga islama
v javnem življenju. Zahteva republikancev je bila, da se islam zreducira na področje
zasebnega življenja, islamu niso dovolili dominantne vloge na področju javne in državne
sfere. Po smrti Atatűrka leta 1938 so sekularisti pričeli izgubljati na svoji moči, začel se je
večati vpliv islamistov, ki zagovarjajo pravico muslimanov do izkazovanja vere in opravljanja
verskih praks (Çarkoğlu, Toprak, 2007).
S prehodom v večstrankarski sistem leta 1946 in z zmago Demokratske stranke pod vodstvom
Menderesa leta 1950 je islam začel pridobivati pomembno funkcijo v javnem življenju. S tem
prelomnim letom je postalislam eden izmed najpomembnejših točk turške notranje politične
agende. Takoj po zmagi Menderesa je prišlo do številnih znakov naraščanja verske aktivnosti.
Ena izmed najpomembnejših sprememb je ponovno klicanje k molitvi v arabskem jeziku.
Poleg tega je narasel obisk v mošejah, na javnih mestih so se pojavili napisi v arabski pisavi,
prišlo je do poplave novih izdaj znanstvenih in populističnih knjig. Verska izobrazba se je
utrdila in razširila v šole in na univerze (Çarkoğlu, Toprak, 2007).
Politični islam se je napajal iz islamskih verskih redov in islamskih skupnosti (islamski
intelektualci), ki so se v Turčiji obdržali kljub kemalističnim ukrepom proti vplivu islama v
javnem življenju. Zagovorniki političnega islama islam vidijo kot načelo urejanja zasebnega
in javnega življenja. Pomembno vlogo političnega islama v moderni Turčiji imajo še vedno
islamski intelektualci, ki imajo vpliv na študentske kroge in manjše islamske
organizacije.Turški politični islam je v svoji sestavi heterogen, vendar si vsi znotraj njega
prizadevajo, da bi islam postal ne le zasebna stvar, ampak tudi sfera javnega življenja
(Kramer, 2000).
V petdesetih letih je islam v Turčiji začel pridobivati ponovno vlogo v politiki. Gre za
sobivanje verskih in političnih organizacij, ki vodijo k integraciji islama v turški javnosti.
Zgodnji politični islam ni vodil k izrazitejši islamizaciji turške družbe, saj so desnosredinske
stranke imele temelj v mladi republikanski in demokratični tradiciji moderne Turčije. Prav
zadostna količina religije v javni turški sferi v 50-ih je nadzirala levo usmerjene stranke in
tako odpirala pot religiji v politiki vse do ustanovitve prve islamistične stranke v Turčiji
(Kramer, 2000).
Politični islam je začel svojo pot utirati kot protest proti zatiranju, socialni neenakosti in
nepravičnosti v Turčiji. Desnosredinske stranke so poskušale islam promovirati kot živ
kulturni aspekt v glavni tok turške politike. Desnica, katera je vključevala islamiste, je
levičarske ideje označila kot komunistično propagando. Demokratska stranka je skozi
družbene in kulturne zadeve izražala zmerni tradicionalizem in si v družbi prizadevala za
uveljavitev liberalne ekonomske politike (Abramowitz in sod., 2000).
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Pod vodstvom Necmettina Erbakana je bila leta 1970 ustanovljena islamistična stranka,
Straka nacionalnega reda. S Stranko nacionalnega reda se je islam razvil v ideologijo za
pridobivanje politične moči v državi. Zaradi svojega islamskega značaja je bila stranka v
nasprotju z uradno sekularistično doktrino Republike. Ustavno sodišče je na podlagi Zakona o
organizaciji političnih strank,ki prepoveduje izrabljanje religije v politične namene, leto
kasneje stranko razpustilo.
V osemdesetih letih, po treh državnih udarih v državi, je turška družba postala vse bolj odprta
in pluralistična. Ukrepi države proti islamskim aktivnostim so bili podprti tudi s protesti v
javnosti. Zagovorniki političnega islama so islamu v javnem življenju pripisovali vse večji
pomen, islamski diskurz se je krepil tudi v intelektualnih krogih. Kemalisti so si v času
vzpona političnega islama (še posebej vojska, ki predstavlja varuha sekuralizma) prizadevali
za zadrževanje islamskega gibanja, saj so islam videli kot resno grožnjo Republiki (Ahmad,
2003).
V korist vzponu turškega političnega islama so desnosredinske stranke v 80-ih letih doživljale
svojo politično šibkost. Politični islam in njegovi zagovorniki so poudarjali, da je politični
islam legitimen del turške politike. Erbakanova moč se je ponovno vzpostavila z ustanovitvijo
Stranke blaginje (Refah) leta 1983(Ahmad, 2003).
V devetdesetih letih je turški politični islam prevzel oblast. Stranka turškega političnega
islama in Stranka blaginje sta postali dominantni stranki v državi. Stranka prave poti in
Domovinska stranka pa sta izgubljali svoj pomen. Sekularisti, ki so se upirali političnemu
islamu, strogemu ločevanju religije od države, so bili prisiljeni s Stranko blaginje oblikovati
stabilno vlado. Junija 1996 se je Stranka blaginje zato povzpela na oblast, Erbakan pa je tako
prevzel funkcijo premiera v državi.Prvič v zgodovini Turčije sta tako vlado vodili stranka in
premier, ki javno nasprotujeta načelom sekularizma. Tako je turški politični islam svoj
vrhunec doživel leta 1996. Kljub svoji dominantnosti politični islam ni predstavljal resne
grožnje sekularnosti. Tudi sam Erbakan je vztrajno zatrjeval, da ne želi odvrniti Turčije od
sekularizma in Zahoda, a si kljub temu med sekularisti ni pridobil zaupanja. Vojska je s tem,
ko je označila politični islam za nevarnega, leta 1997 prisilila Erbakana, da je potrdil vrsto
ukrepov proti političnemu islamu. Pod pritiskom koalicijskih partnerjev in vojske je Erbakan
junija 1997 odstopil. Po njegovem odstopu so kemalisti znotraj državnega vodstva sprožili še
sodni proces proti Stranki blaginje, saj naj bi ta domnevno delovala protisekularno. Sodišče je
stranko januarja 1998 razpustilo (Kramer, 2000; Ahmad, 2003).
Erbakanovi islamski tradicionalisti so zagovarjali predvsem prednost odnosov Turčije z
islamsko usmerjenimi državami. Njihova usmerjenost je bila, da Turčijo ločijo od Zahoda in s
tem spremenijo položaj Turčije v vodilno državo islamskega sveta. Erbakanovi privrženci in
Stranke blaginje so poskušali uveljaviti strategijo tihe islamizacije, s tem pa so računali na
postopno spreminjanje temeljnih načel Republike v smeri večje uveljavitve islamskih vrednot
in običajev. Prizadevali so si za legalizacijo nošenja muslimanskih rut v javnosti ter za
prilagoditev delovnega časa javnih ustanov v času muslimanskega svetega meseca ramadana.
Z realizacijo teh sprememb v turški družbi bi islam dobil večjo moč v državi in s tem
prekinitev kulturne tradicije kemalistične republike. Na omenjene predloge Erbakana se
jekemalistična elita odzvala z ogorčenjem in z velikimi kritikami (Kramer, 2000).
Prisilno zatiranje in razpustitev Stranke blaginje pa še ni pomenilo konec turškega političnega
islama. Islamisti so že decembra 1997 ustanovili Stranko kreposti (Fazilet Partisi) pod
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vodstvom Recaija Kutana. Vendar Stranka kreposti ni doživela takega vrhunca kot njena
predhodnica, kajti kemalistična elita je delovala proti islamističnim tendencam, tako pa
stranka ni zmogla biti politično učinkovita. Na predčasnih volitvah leta 1999 je Stranka
kreposti dosgla le 15,4 odstotne točke glasov in tako zasedla komaj tretje mesto med
strankami v državi. Turški politični islam je s tem doživel poraz, a kljub temu se je potrdil kot
pomemben in upoštevanja vreden element v turški politiki (Kramer, 2000).
Ustavno sodišče je junija 2001 razpustilo Stranko kreposti zaradi strankinih prizadevanj za
razveljavitev prepovedi nošnje islamskih rut na javnih mestih. Po razpustitvi stranke so
konservativnejši islamisti julija 2001 ustanovili Stranko blaženosti, reformistični krilo Stranke
kreposti pa novo Stranko za pravičnost in razvoj. Za Stranko za pravičnost in razvoj so njeni
ustanovitelji trdili, da je sekularno orientirana. Vodstvo omenjene stranke je prevzel sedanji
premier Recep Tayyip Erdoğan.
Turški politični islam ima različne ideološke orientacije, v temelju se deli na tradicionaliste in
moderniste. Tradicionalisti so poudarjali predvsem nacionalno islamsko tradicijo, enačili
turško identiteto z islamsko, zagovarjali prednost pravic islamskih skupnosti in pravic države
pred pravicami posameznika ter izkazovali konservativen pogled na svet. Zagovorniki
modernega političnega islama pa so poskušali zagovarjati pravice posameznika pred
pravicami skupnosti in države, islam so reinterpretirali v skladu z modernim razmišljanjem,
bili so naklonjeni modernim oblikam organizacije in diskurza. K modernistični struji
političnega islama se uvrščata tudi sedanji turški premier Recep Tayyip Erdoğan in
predsednik države Abdullah Gül. Kljub Erdoğanovemu izvoru v islamskem gibanju se je
Stranka pravice in razvoja zavezala k spoštovanju načel sekularizma, kot prioritetni cilj
državepa opredelila vstop Turčije v Evropsko unijo. Stranka pravice in razvoja je takoj po
prevzemu oblasti leta 2002 pospešeno začela sprejemati politične in ekonomske reforme, ki
so usklajene z zahtevami iz Evropske unije, in dosegla velik napredek v demokratizaciji
države. S tem se je izkazala za evropsko usmerjeno, sporen postopek in dejanje, ki bi lahko
predstavljal poskus islamizacije Turčije, pa je bil v tem obdobju predlog o kriminalizaciji
prešuštva. Erdoğanova stranka si je tako ustvarila identiteto prozahodne sredinske stranke
s¨konzervativnim¨socialnim programom ter strogo zavezanostjo liberalni tržni ekonomiji in
članstvu v Evropski uniji (Turkiye Secimleri, 2002; Turkey Countrey…, 2011).
Stranka pravice in razvoja je opazno drugačna od svojih predhodnic. Razlog je v tem, da je
novonastala stranka produkt sodobne družbe. Zagovorniki stranke poznajo turško kulturo,
katere glavna determinanta je islam,in poznajo Zahod, kjer dominira svoboda. Nastala stranka
je produkt zrelosti Turčije kot sodobne družbe in demokracije (Boland, 2004).

5.2.6 SOBIVANJE ISLAMSKE IN SEKULARISTIČNE IDENTITETE
Pojavi se nam vprašanje sobivanje islama in sekularizma v Turčiji.Islam kot živa in
dinamična vera, ki se razvija in prilagaja različnim okoljem in spreminjajočim se
zgodovinskim okoliščinam, se je izkazal za kompatibilno z vsemi različnimi oblikami družbe
in vlade v svoji zgodovini. Kot je bilo že omenjeno, je imel islam v času Osmanskega
cesarstva veliko vlogo v javni sferi.Toda vse od ustanovitve Turčije leta 1923 ima sekularna
identiteta pomembno vlogo v moderni Republiki. Nacionalističen diskurz ustvariti moderno
identiteto nacije se je tako popolnoma razlikoval od diskurza v preteklosti, kjer je islamska
61

Uršič: Geografski in sociološki vidiki vključevanja Turčije v Evropsko unijo

identiteta imela pomembno vlogo v javni sferi. Nacionalno, sekularno identiteto so
predstavljali kot agendo napredka in modernosti, islamska identiteta pa je predstavljala
agendo zaostalosti in tradicije. Ob nastanku moderne Republike je morala biti islamska
identiteta zmarginalizirana in izključena iz nacionalne (Aydin, Keyman, 2004).
Kemalistična elita je z željo, da bi dosegla izoblikovanje nacionalne, državne identitete v
Republiko vgradila strogi sekularizem. Z uvedbo sekularizma so radikalno zmanjšali vlogo
islama v turški družbi, ga obvladali in nadzirali. Vendar je bil projekt sekularizacije uspešen
samo na uradni ravni, saj je bil islam še vedno globoko zakoreninjen v turški zavesti.
Družbeno ureditev po načelih sekularizmadel turškega naroda ni sprejel in jo je celo zavračal.
Kot odziv kemalističnemu načinu vodenja turške družbe se je vdevetdesetih letih v državi
razvil turškipolitični islam. Uradni sekularizem ni mogel preprečiti razširjenosti vere kot
pomembnega političnega faktorja. Prisilna marginalizacija islama in nezadostna
modernizacija turške družbe so pravi razlogi za vzpon turškega političnega islama
(Abramowitz in sod., 2000).
Islam je predstavljal pomemben simbolični sistem, ki je dajal pomen človeškemu obstoju ter
tvoril temelj individualne identitete. V osemdesetih letih 20. stoletja sta liberalizacija in
internacionalizacija turškega gospodarstva z oslabitvijo kemalistične države odprla politični
prostor islamskemu diskurzu in tako prispevala k oživitvi islamske identitete. Turška družba
je z željo demokratizacije in stabilizaciji gospodarstva leta 2002 na volitvah največ glasov
namenila Stranki pravice in razvoja. Ta pa je z vzpostavitvijo stabilnosti in z reformami,
potrebnimi za vstop v Evropsko unijo, pridobila večinsko podporo vse do danes.
Lewis govori o treh glavnih tokovih, ki so soustvarjali sodobno Turčijo in sodobnega Turka,in
sicer o islamskem, turškem in ¨lokalnem¨elementu. Islamski se nanaša na vero, turški
predvsem na jezik in lokalni na prostor, kjer še danes živijo Turki. Turško identiteto naj bi po
Lewisovem mnenju danes določali predvsem trije faktorji; jezik, država in vera (Lewis,
2002).
S približevanjem Turčije Evropski uniji se pogosto srečamo s turško-evropskim diskurzom in
o identiteti turškega naroda. Zanima nas vloga Evrope pri oblikovanju turške identitete.
Glavno merilo moderne zahodne evropske družbe je njena dinamičnost. Dinamika je
evropsko zahodno kulturo povzdignila v zgodovini v kulturo par exellence. Samo ob večnih
menjavanjih in spremembah lahko modernost ohrani svojo identiteto. Modernost ne priznava
omejitev, temveč jih presega. Gre za dinamičen Zahod in statičen, negiben Vzhod (Robins,
1996).
˝Turčija je imela pomemben vpliv v evropski zavesti že v preteklosti. Na oblikovanje turške
identitete je tako pomembno vplivala prav Evropa. Evropa je skozi svojo zgodovino beležila
mnoge ¨druge¨, a evropski ultimativni ¨drugi¨ Turek je skozi zgodovino ostal navzoč pri
oblikovanju sodobne evropske identitete in Evrope kot sodobnega sistema držav.˝(Zalta,
2006, str. 558)A med Evropejci je vseeno ostal občutek, da Turčija avtentično ne
pripadaZahodu, ostal je občutek drugačnosti, tujosti, občutek, da je Turčija vsiljivka na
evropskih tleh.
S pojavom Mladoturkov, prevzemom oblasti Mustafa Kemala, se je Turčija začela odpirati
zahodni modernizaciji. Proces zahodnizacije za kemalistično elito je postal logičen in
neizogiben, ker je bil Zahod smatran za temelj civilizacije. Revolucionarji so se zavedali, da
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bo za dosego ¨univerzalnosti¨ evropske kulture potrebna temeljna družbena preobrazba
(transformacija) turške družbe. Odločili so se posvojiti evropski tip nacionalizma in evropski
tip nacionalne države. Zahodnizacija je bila pot ¨rešitve¨ turškega ljudstva, njena prilagoditev
je morala biti popolna. Turki so poskušali modernizirati državo po evropskemu delu, vendar
jim ni uspelo sestaviti moderne dinamike. Kot merilo kulturne uspešnosti je bila stopnja
podobnosti evropski kulturi. Kulturni razvoj je bil razumljen v okviru čim boljše simulacije
originalne paradigme. Kemalistična elita je modernizacijo izvedla na osnovi čvrste prepovedi
in izobčenja tradicionalne, osmanske kulture. Osmanska zgodovina je postala zaničevana
zaradi svoje zaostalosti, predvsem zaradi njene vernosti. Zaničevanje se vidi že v izjavi
Atatürka: ¨Nova Turčija nima nobenega odnosa s starim. Osmansko vladanje je utonilo v
pozabo zgodovine. Rodila se je nova Turčija.¨ (Robins, 1996, str. 68)
Ob vzpostavitvi nove Republike se vzpostavi kemalistična ideologija, ki je bila ponujena kot
nacionalna in sekularna alternativa v novi Republiki. Zahodna identiteta naj bi tako
nadomestila ¨staro¨ identiteto muslimanske kulture. Vendar je bila turška kultura v času
republikanskih reform osiromašena, nastala je praznina v turški kulturni kreativnosti. A
zavesti v islamsko vero turške družbe ni bilo mogoče kar naenkrat izbrisati. Turška republika
se je na začetku znašla pred reakcijo ljudstva, temu pa se je morala vladajoča kemalistična
elita prilagoditi (Navaro-Yashin, 2002).
˝Ob nastanku moderne Turčije in z vstopom v zvezo NATO se je zgodil premik v
razumevanje turškega ¨drugega¨; naenkrat postane ¨pomembni drugi¨, ki Evropo brani pred
¨še hujšim(komunističnim) drugim¨. Še vedno pa Turek ostaja ¨drugi¨ v evropski zavesti.˝
(Zalta 2006, str. 560)
Turki se z vstopom v Evropsko unijo bojijo, da bodo izgubili svojo lastno identiteto. Religija
kot pomemben del identitete in kulture naroda je eno najpomembnejših sredstev, ki jih
uporabljajo ljudje, da kategorizirajo in osmišljajo fizični in družbeni svet (Haralambos,
Holborn, 2005, str. 464).
Za Turčijo je to še toliko bolj izrazito, saj je večinska religija turškega prebivalstva ena od
lastnosti, po kateri se Turčija razlikuje od sedanjih članic Evropske unije. Turki se tako bojijo,
da se bodo ob vstopu v evropski krog morali odpovedati svojim verskim prepričanjem in jih
prilagoditi Evropski uniji, ki je po izrekanju pripadnosti večinoma krščanska, v smislu
verovanja pa post-krščanska družba.
Kot lahko ugotovimo iz vsega napisanega, glavno skrb oziroma oviro za članstvo v Evropsko
unijo predstavlja islam. Iz javnih raziskav smo tako ugotovili, da Turčijo EU obravnava po
dvojnih merilih, s kakršnimi ni bila soočena nobene druga kandidatka za članstvo v Evropski
uniji. Tega dejstva se zavedajo tudi turški politiki s poudarjanjem, da je Evropska unija
multikulturna družba, poudarjajo, da Evropska unija ni krščanski klub in tako bi Turčijo
morali sprejeti medse, če EU hoče zanikati tezo o ¨spopadu civilizacij¨.
Samuel P. Huntington trdi, da konec hladne vojne pomeni hkrati tudi padec ideološkega zidu,
ki je toliko let razdeljeval Evropo, zato ¨spopad civilizacij¨ po Huntingtonu tokrat ne bo
potekal med ideološkimi bloki, temveč med ¨civilizacijami¨. Medcivilizacijski spopad bo
najverjetneje potekal med ¨zahodno¨ in ¨islamsko¨ civilizacijo, kar pomeni, da imajo novi
potencialni spopadi poleg etno-nacionalne tudi religiozno naravo (Zalta, 2006, str.561).
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˝Huntington obravnava mesto Turčije med civilizacijami ter trdi, da Turčija ne pripada nobeni
¨civilizaciji¨ in da ji primanjkuje civilizacijskih kvalitet. Huntington trdi, da je bila Turčija
zgodovinsko najbolj ¨raztrgana država¨, ki trpi krizo identitete.˝( Zalta, 2006, str. 561)
Po besedah premiera Erdoğana bo Evropa s priključitvijo Turčije ˝prispevala k enotnosti
krščanskega in islamskega sveta˝. Tako bo nastala popolnoma drugačna svetovna sila na
področju kulture in dialoga med religijami in civilizacijami (Turkey Country…,2011).

5.2.7 KREPITEV NACIONALNE TURŠKE IDENTITETE
Turški narod je v svoji dolgi zgodovini spogledovanja z ˝evropskim klubom˝ prišel do
spoznanja, da ni dobrodošel v integraciji in se je postavil v obrambni položaj. Posledica
dolgih pogajanj Turčije z Evropsko unijo je v turški zavesti privedla do padca podpore
priključitveTurčije kEvropski uniji, na drugi strani pa se tako iz leta v leto krepi turški ponos
in narodna zavest.
Primer, kako se krepi religiozna identiteta, lahko prenesemo iz besed britanskega sociologa
Steva Bruca na odnos med Turčijo in Evropsko unijo. Steve Bruce poudarja, da se ob stiku, še
posebej pa konfliktu med dvema kulturama krepi verska zavest družbe. ¨Sodobnost
spodkopava religijo, razen ko ta pridobi pomembno socialno vlogo. Ko sta dve družbi v
konfliktu in pripadata različnim religijam, lahko njuna religiozna identiteta dobi nov pomen in
postane magnet za večjo lojalnost, saj ta postane način za dokazovanje etničnega ponosa.¨
(Bruce, 1997, str. 96)
Anketa dveh turških univerz, ki so jo junija 2006 objavili turški časniki, je pokazala, da vse
več Turkov meni, da lahkosvoje probleme najbolje rešijo sami in da zato ne potrebujejo
pomoči drugih narodov, v tem primeru Evropske unije (Turki vedno manj…, 2006).
Med potovanjem po Turčiji sem tudi sama zasledila, da Turki postajajo vedno manj navdušeni
nad Evropsko unijo in posledično bolj ponosni na svojo ¨turškost¨. Ponos Turkov je viden tudi
pri turških priseljencih v državah EU. Danes živi v Nemčiji skoraj tri milijone ljudi turškega
rodu.Rojeva še že njihova četrta generacija. V strahu pred izgubo turške identitete in z
občutkom ekonomske in socialne izločitve iz gostiteljske družbe so se predvsem prve
generacije priseljencev držale skupaj, se naseljevale v skupinah in tako oblikovale etnične in
religiozne skupine. Veliko pozornost so namenjali predvsem ohranitvi svojega jezika, načina
življenja in svojih religioznih in kulturnih navad. Vzdrževanje stikov z njihovo državo je
onemogočala njihovo asimilacijo v gostiteljsko družbo.

5.2.8 PRIMERJAVA RAZISKAVE TESEV1999/2006 – DINAMIKA MED RELIGIJO,
DRUŽBO IN POLITIKO V TURČIJI
Še pred nekaj leti je v Turčiji vladala splošno razširjena podpora tako političnim reformam
kot članstvu v EU. Zadnje čase pa je moč opaziti, da naklonjenost Turčije članstvu EU
upada.
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TESEV (Turkish Economic and Social Studies Fundation) izvaja raziskave, ki temeljijo na
znanstvenih načelih, le-ta pa deluje v tej smeri že od leta 1999.Projekt temelji na preučevanju
državno-versko-družbenih povezav, cilj le-tega pa je, da bi razumeli spreminjajočo se
dinamiko med religijo, državo in družbo v današnjem svetu in konkretno v turškem prostoru.
Projekt si prizadeva, da bi ustvarili oziroma povečali dialog med turškimi družbenimi
skupinami. Çarkoğlu in Toprak sta avtorja izvedene raziskave, ki je bila izvedena v urbanem
in ruralnem okolju. Prva raziskava je bila izvedena leta 1999, druga pa leta 2006. S pomočjo
teh dveh raziskav primerjamo in spremljamo spreminjajočo se identiteto Turkov in njihov
odnos do religije, družbe in politike (Çarkoğlu, Toprak, 2007).
V turški javnosti se je začela razprava, ali lahko v državi, kjer je 99% ljudi muslimanov,
upravičeno zagovarjajo vidno vlogo islama v javnosti in je tudi povsem normalno, če to
zahtevajo ljudje kot demokratično pravico. Na drugi strani je strah sekularistov, da v državi,
kjer je večina muslimanov, obstaja veliko tveganje vzpostavitve šeriatske vladavine
(Çarkoğlu, Toprak, 2007).
Eden izmed zaključkov, do katerega so prišli v tejraziskavi je, da Turki sčasoma postajajo bolj
religiozni. Če primerjamo raziskavo iz leta 1999 in 2006, opažamo, da se je odstotek ljudi leta
2006, ki se definirajo za bolj religiozne,znatno povečal.
Tistih, ki so se na prvem mestu leta 1999 identificirali kot muslimani, je bilo 36%, do leta
2006 je bilo teh že za 9% več, kar znaša 45%.
Znotraj turške družbe pa se Turki glede identitete razlikujejo, opazne so razlike med urbanim
in ruralnim prebivalstvom. Sekuralizem ima svoje korenine predvsem v urbanem okolju,
predstavlja način razmišljanja bolj izobraženih in ˝zahodno˝ usmerjenih. Ruralno področje
Turčije pa se v večji meri identificira kot islamska družba.
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Graf 5: Opredelitev turškega prebivalstva
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5.3 GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI TURČIJE
Turčija je zaradi svojega dinamičnega gospodarstva, pomembne vloge v regiji ter prispevka k
zunanji politiki Evropske unije in njeni varnosti preskrbe z energijo ena ključnih držav za
varnost in blaginjo Evropske unije. V okviru carinske unije je v veliki meri že vključena v
Evropsko unijo v smislu trgovine in tujih naložb. Postala je pomembna industrijska platforma
za številna vodilna evropska podjetja, zato je pomemben del evropske konkurenčnosti.
V manj kot 100 letih se je iz ˝bolnika ob Bosporju˝, kakor so Zahodnjaki imenovali
Osmansko cesarstvo, razvila močna nacionalna država, 17. po gospodarski moči in članica
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD. Če bi bila Turčija v Evropski
uniji, bi bila na 6. mestu po gospodarski moči, kajti turško gospodarstvo že 10 let raste hitreje
od evropskega (Lah, 2011).
5.3.1 POMEN PRIMARNEGA IN SEKUNDARNEGA SEKTORJA V TURČIJI
5.3.1.1 KMETIJSTVO – GONILNA SILA GOSPODARSTVA ZGODNJE REPUBLIKE
Zaradi zahtev Evropske unije, Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne trgovinske
organizacije prihaja do reform kmetijstva. Ta reforma zajema zmanjševanje subvencij,
uvedbo direktnih plačil kmetom, privatizacijo državnih podjetij in zmanjševanje uvoznih tarif.
Cilj reform v kmetijstvu je približati turško kmetijsko politiko evropski kmetijski politiki.
Pred letom 1980 je Turčija vodila politiko uvozne substitucije,kar pomeni, da država izdelke
proizvaja sama, čeprav bi bil uvoz morda cenejši. Eden sloganov Atatűrkove avtoritativne
dobe je bil ˝kmet je gospodar dežele˝. Motor gospodarstva zgodnje Republike je bilo brez
dvoma kmetijstvo.
Turčija (razen kurdskega dela) ni nikoli imela fevdalnega režima, propadlo cesarstvo pa je za
seboj pustilo številne majhne kmetije, ki so bile v državni lasti. Kmetijska produkcija je bila
državi zadostna, s presežki pa so trgovali že takrat – tudi s pomočjo železnic, ki so jih zgradili
britanski, francoski in nemški koncerni. Kmetijstvo je bilo že takrat izrednega pomena za
razvoj gospodarstva, saj se je v njem akumuliral kapital, ki je bil osnova za razvoj kasnejše
industrije. Leta 1925 je Atatűrk uvedel subvencije kmetijstvu, kar je omogočalo 10–12%
večjo prodajo kmetijskih izdelkov. Mehanizacija v kmetijstvu je povzročila pravo agrarno
revolucijo, posledično pa se je povečala proizvodnja (za 115 % v letih 1923–1929) –še
posebno bombaža in tobaka. Leta 1929 je sledila kriza, ki je povzročila velik padec. Vlada je
krizno situacijo delno rešila s programom, ki je vključeval podpore kmetom in prehod na
proizvodnjo predvsem pšenice, s precejšnjim znižanjem cen železniškega transporta kot tudi
davkov na živino. Po 1. svetovni vojni je ZDA kot vodilna gospodarska sila želela urediti nov
ekonomski red. Turčijo je ZDA videla kot izvoznico kmetijskih dobrin, še posebno žitaric, ki
bi hranila Evropo v povojni obnovi. Poleg teh pritiskov so bili tudi notranji pritiski, ki so
klicali k svobodni zunanji trgovini na temeljih kmetijskih izdelkov. Na tem je temeljil tudi
Marshallov plan, ki je priznal pomen investicij v kmetijstvo; predvsem traktorizacija,
povečevanje obdelovalnih površin in notranje migracije so pripomogle k velikemu porastu
kmetijske proizvodnje. V 60. letih se je povečala uporaba umetnih gnojil, veliko denarja pa so
investiraliv namakalne sisteme, tako da se je površina namakalnih polj v letih 1949–1973 več
kot podvojila. Dohodki iz izvoza, ki so temeljili popolnoma na kmetijskih dobrinah, so
namreč postali nezadostni za pokritje uvoznih potreb (dražjih industrijskih izdelkov), poleg
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tega pa se je njegova rast ustavila zaradi vse manjšega širjenja obdelovalnih površin, medtem
ko so cene kmetijskih izdelkov padle (Schick, 1987).
V pregledu razvoja sodobnega gospodarstva ugotavljamo, da je bil kmetijski sektor do
nedavnega največji zaposlovalec v Turčiji in je največ prispeval k družbenemu proizvodu.
Kljub temu, da je pomen kmetijstva od 80. let močno padel, je kmetijski sektor še vedno
pomembna veja gospodarstva, tako z vidika proizvodnje, zaposlovanja kot zunanje trgovine.
Leta 1950 je prispevek kmetijstva k BDP-ju znašal 40%, leta 1980 je ta padel na 22% in v
letu 2002 je le-ta znašal 11,5%. Kljub drastičnemu padcu prispevka kmetijstva k BDP-ju od
leta 1950 pa do danes je kmetijstvoše vedno pomembna gospodarska panoga. V letu 2010 je
bilo v kmetijstvu zaposlenih 30% vsega prebivalstva, prispevek kmetijstva k BDP-ju pa je
znašal 9,6% (The World Factbook…, 2011).
Turčija ima okrog 39 milijonov ha kmetijskih površin, kar predstavlja 41 % celotnega
ozemlja. V primerjavi z EU-27 je odstotek kmetijskih zemljišč v Turčiji nekoliko nad
povprečjem. Prevladuje drobna zemljiška posest, saj ima 67,1% kmetij manj kot 6 ha
obdelovalne zemlje, kar je pod evropskim povprečjem (EU-25 povprečno 13 ha) (TurkeyAgriculture…,2010).
Raznolikost v reliefu in različni tipi podnebja so razlogza tako širok spekter kmetijskih
pridelkov. To je tudi razlog, da je Turčija postala ena izmed največjih proizvajalk in izvoznic
kmetijskih proizvodov.
Turčija je ena izmed glavnih v proizvodnji žita na svetu; na polovici njivskih površin, zlasti v
suhi notranjosti Anatolije in v Trakiji pridelujejo žita, predvsem pšenico. V letu 2009 je
proizvodnja žit v Turčiji znašala 32.612.000 ton, do septembra 2011 pa je proizvodnja žita
narasla že na 35,2 milijona ton. Veliko pridelajo tudi ječmena, ovsa, ob Črnem morju koruzo
in na JV riž. Turčija je tudi vodilni svetovni proizvajalec in neto izvoznik sadja in zelenjave.
V letu 2008 je proizvodnja sadja in zelenjave znašala skupno 26,8 milijona ton, kar
predstavlja kar 60% pridelave sadja in zelenjave v EU-27. Turčija proizvede okrog 80
različnih vrst svežega sadja in zelenjave, od tega gre v izvoz okrog 30 vrst zelenjave in 20 vrst
sadja. Med najpomembnejšo zelenjavo za izvoz sodi paradižnik (za izvoz 14%), korenje (za
izvoz 13%), paprika (za izvoz 11%) in kumarice (za izvoz 11%). Pomembna je tudi pridelava
agrumov in drugega sadja (grozdje, hruške, slive, breskve, marelice itd…) predvsem v
egejskem delu in ob sredozemski obali. Je pomembna po proizvodnji fig, saj proizvede 36%
celotne svetovne proizvodnje in predstavlja od 70 do 75% celotnega svetovnega izvoza
(Agriculture, 2011).
Črnomorsko primorje je eno najpomembnejših območij pridelovanja lešnikov na svetu in je
obenem tudi največji izvoznik le-teh, pridelujejo tudi orehe, kostanj, pistacije in mandlje. Od
industrijskih rastlin so najpomembnejši bombaž, tobak in sladkorna pesa. Bombaž gojijo
predvsem v obalnih ravnicah Sredozemskega in Egejskega morja ter predstavlja ključen
pomen za domačo tekstilno industrijo. Proizvodnja tobaka predvsem v Trakiji, ob egejski in
črnomorski obali je ena izmed pomembnih kmetijskih proizvodov, letno pridelajo približno
200.000 do 300.000 ton letno. Je pomembna proizvajalka čaja, ta raste predvsem na
vzhodnem delu črnomorske obale, pomembno vlogo v kmetijstvu pa ima tudi predelava oliv
(Turkey-Agriculture…,2010).
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Živinoreja je pomembna zlasti na sušnem Anatolskem višavju, kjer redijo ovce, govedo ter
koze. Ovce redijo predvsem za meso, pomembna pa je tudi prireja volne.

5.3.1.2 RUDARSTVO
Pomembna rudna bogastva v Turčiji so železova ruda, baker, svinec, žveplo in boksid. Eno
največjihnahajališč volframa na svetu je v bližini Burse, ob Črnem morju pa so odkrili
nahajališča urana(Natek, Natek, 2000, str. 357).
Od fosilnih energijskih virov je najpomembnejši rjavi premog, ki ga kopljejo predvsem na
zahodu. Črni premog kopljejo pri Zonguldaku in vsega predelajo v koks. Na JV so manjša
nahajališča nafte in zemeljskega plina (Natek, Natek, 2000, str. 357).
5.3.1.3 POMEN TURČIJE ZA EVROPSKO ENERGETIKO
Lega Turčije na robu južnega Kavkaza in Bližnjega vzhoda, kjer so bogata nahajališča nafte
in zemeljskega plina, ima pomembno vlogo. Pomembna pa je tudi njena vloga tranzitne
države za dobavo energije, med drugim tudi evropskim državam. Najbolj direktna, poceni,
tehnološko in okoljsko izvedljiva transportna pot za te vire do Sredozemlja je ravno pot čez
vzhodno Turčijo.Preko Turčije vodi naftovod iz Kirkula v Iraku do Dörtyola (Turkey´S
Energy…,2011).
Rast cen energentov na svetovnem trgu, odvisnost od ruske dobave, vpliv na gospodarstvo in
varnost državljanov EU so eni izmed glavnih argumentov, zakaj EU čedalje bolj pogleduje
proti Turčiji za zagotavljanje prihodnje energetske oskrbe gospodarstva EU. Turčija bi v
prihodnosti lahko delovala kot most z energenti močno potrebo EU in z energenti bogato
Kaspijsko regijo in Bližnjim vzhodom. Novembra leta 1999 je bil med Turčijo,
Azerbajdžanom in Gruzijo podpisan sporazum z namenom izgradnje naftovoda Baku – Tbilisi
– Ceyhan (BTC), ki bi dobavljal nafto iz Kaspijskega jezera (Azerbajdžana) skozi Gruzijo
preko Turčije do njenega sredozemskega pristanišča, od tam pa na trge zahodne Evrope
(Barysch, 2007).
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Slika 2: BTC projekt

Vir: Turkey´S Energy…,2011
Velik pomen v Turčiji predstavlja tudi Bosporska ožina, ki je glavna tranzitna pot za nafto in
plin s tankerji s Črnega morja v Sredozemlje in naprej. Maja leta 2006 je bil naftovod BTC
zaključen, leta 2007 pa je bil končan še projekt izgradnje plinovoda Baku – Tbilisi – Erzurum,
ta dva projekta pa sta nekoliko razbremenila Bosporsko ožino. EU teži k diverzifikaciji
energetske oskrbe in Turčijo vidi kot pomembnega energetskega partnerja EU, predvsem
zaradi geografske lege, kajti kar 75% svetovnih rezerv nafte in plina leži vzhodno od Turčije.
Turčija bo tako pridobila tranzitne pristojbine, zgradile bi se rafinerije in terminali za
utekočinjeni plin. Obstoječi naftovodi in plinovodi, ki Turčijo že povezujejo z Rusijo,
Azerbajdžanom , Gruzijo, Iranom in Irakom ter Grčijo, Turčijo že umeščajo med pomembne
strateške partnerje EU. S projektom Nabucco, ki je bil podpisan kot medvladni dogovor za
izgradnjo 3.300 km plinovoda med Azijo, Bližnjim vzhodom in Evropo med leti 2010 in
2014, bi dosegli razbremenitev Bosporske ožine. Nabucco bo tekel skozi Turčijo, Bolgarijo,
Romunijo in Avstrijo in naj bi Evropo oskrboval s plinom iz Srednje Azije in Kaspijske
regije. Za Evropo je ta projekt izrednega strateškega pomena, kar bi Turčiji omogočal dobro
pogajalsko pozicijo. Turčija kot ena izmed ključnih tranzitnih držav v energetiki mora
prevzeti tudi varnostne razsežnosti energetike. Izredno pomembna je zaščita energetske
infrastrukture, ki čedalje pogosteje postaja tarča napadov terorističnih in drugih skupin. PKK
je v zadnjih letih začela poleg napadov na turške vojaške enote v gorah jugovzhodne Turčije
izvajati tudi napade na energetsko infrastrukturo (Barysch, 2007).
Tako bo Turčija morala zagotoviti največjo možno stopnjo varnosti za energetske poti. Za že
omenjeni naftovod BTC ter za njegovo varnost skrbijo zasebne varnostne sile v okviru
BOTAŞ (Petroleum Pipeline Corporation), obalna straža in deloma vojska. Iz varnostnih
razlogov so cevi položene pod zemljo, črpališča pa so dobro zavarovana, kljub temu pa še
vedno prihaja do uspešnih napadov. Visoka stopnja energetske varnosti je potrebna tudi na
območju Bosporske ožine, saj vsako leto skozi ožino pluje okrog 10.000 tankerjev s približno
tremi milijoni sodčkov nafte na dan. Stopnja varnosti na morju je pokrita s strani turških ladij
in NATO ladjevja, ki naj bi nadzorovale gibanje teroristov. Podobno velja za Črno morje, kjer
turške sile skupaj z ruskimi ob podpori zračnih sil izvajajo podoben nadzor. Turška mornarica
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pa izvaja poostren nadzor v okviru Mediterranea Shield Operation v pristanišču Ceyhan in
njegovi okolici (Winrow, 2009).

Slika 3: Bosporska ožina – pomembna tranzitna pot

Avtorica: Rosana Uršič, 2011
Turčija ima tako pomembno vlogo kot energetsko tranzitna država, ki je blizu naftnih in
plinskih zalog, naftnih poti in ladijskih povezav. Njena strateška lega je za prihodnost Evrope
pri dobavi energentov z Bližnjega vzhoda in tudi iz Kaspijske regije lahko ključnega pomena.
Turška priključitev bi v tem primeru pomagala zavarovati poti do teh virov. Turčija bi lahko
sodelovala pri možnostih alternativnih dobav iz Rusije, Bližnjega vzhoda ali iz držav v bližini
Kaspijskega morja. Obe, tako Turčija kot Evropa, bi lahko ob sodelovanju na področju
energije veliko pridobili. Evropska unija bi pridobila zanesljivo alternativno dobavno pot,
Turčija pa bi lahko povečala tranzitne zaslužke in hkrati dobila priložnost, da se izkaže kot
nepogrešljiv partner.

5.3.1.4 POMEN INDUSTRIJE
V prvem obdobju industrializacije so imela vodilno vlogo državna podjetja, po letu 1987 so
jih velik del privatizirali in v 90-ih letih tudi široko odprli vrata tujemu kapitalu. Industrija je
leta 1950 prispevala k skupnemu BDP-ju 13,1%, leta 1970 je narasel na 22,3%, leta 2002 je
znašal 29,5%. Danes je v industriji zaposlenih 24,7% celotnega prebivalstva, prispevek
industrije k BDP-ju pa znaša 26,7% (The World Factbook…,2011).
Najpomembnejše industrijske panoge, ki jih je moč najti predvsem na zahodnem delu Turčije,
so tekstilna, obutvena in avtomobilska industrija, poleg tega pa še kemična, prehrambena,
strojna, steklarska industrija, industrija gradbenega materiala ter industrija zlatega in
srebrnega nakita, ki je razvita predvsem v Istanbulu (Natek, Natek, 2000).
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Turčija je četrta največja proizvajalka tekstila na svetu in velik delež le-tega je namenjen tudi
izvozu. Največje središče tekstilne industrije je Istanbul, po razvoju industrije zaseda drugo
mesto Izmir, ki je bil skozi zgodovino znan kot center kulture in trgovine (Pikon, Todorovski,
2011).
Turčija ima močno razvito kovinsko, strojno industrijo vključno z avtomobilsko industrijo.
Avtomobilska industrija igra v Turčiji pomembno vlogo v proizvodnem sektorju turškega
gospodarstva. Največ podjetij, ki delujejo v turški avtomobilski industriji, se nahaja v
Marmarski regiji. V letu 2008 je bila Turčija po proizvodnji motornih vozil šesta največja
proizvajalka v Evropi in petnajsta največja na svetu. Poleg avtomobilske industrije je dobro
razvita tudi industrija avtomobilskih delov. Če naredimo primerjavo med letoma 2009 in
2010, je bilo v Turčiji leta 2009 prodanih 557.126 vozil, v letu 2010 pa že 750.000 vozil
(Turčija z rekordno…,2011).
Po proizvodnji televizij in DVD-jev se Turčija uvršča v sam svetovni vrh. Turčija je tudi
drugi največji proizvajalec bele tehnike v Evropi. Za podjetje Arcelik, eno izmed
najpomembnejših v proizvodnji bele tehnike, je značilna hitra rast, prodaja izdelkov na
svetovnem trgu, nakupu drugih podjetij ter prevzemanju tujih blagovnih znamk iz Evrope in
Azije. Na globalnem tržišču se pojavljajo pod blagovnimi znamkami Beko, Arcelik ….
Poudarjajo, da želijo z inovativno tehnologijo in z visoko kakovostjo zadovoljiti želje in
pričakovanja tudi zahtevnejših uporabnikov bele tehnike doma in v tujini (Arcelik, 2011).

5.3.2 RAZVOJ GOSPODARSTVA 1960–2001
V obdobju 1960 je postala najbolj pomembna ekonomska politika uvozu nadomestna
industrija, ki je delovala pod močno državno zaščito. Začela se je proizvodnja mnogih
izdelkov, ki so jih pred tem uvažali. Največjo rast je imela lahka industrija, kot npr. tekstilna,
prehrambena in predelava tobaka. Posledica nezadostnega izvoza je bil zunanjetrgovinski
primanjkljaj in pomanjkanje deviz (Schick, 1987).
V letih 1960–1973 se je industrija povečevalaza 10,2% letno, v sredini 70-ih letih pa je
odstotek začel padati. Gospodarstvo je hitro tonilo v krizo. Leta 1980 je Turčija doživela
največjo gospodarsko krizo od ustanovitve republike od leta 1923 naprej. Krizo je pospešila
takratna visoka cena nafte na svetovnem trgu. Po vojaškem udaru leta 1980 je novo izvoljeni
predsednik vlade Turgut Őzal začel popolno transformacijo gospodarstva v izvozno
usmerjeno ekonomijo, ki bi temeljila na prostih tržnih silah. Začel se je proces liberalizacije
gospodarstva; spodbujanje konkurence in privatnega sektorja in liberalizacija zunanje
trgovine. Namesto že omenjene uvozne substitucije, ki se je izkazala kot neustrezna, se je
pospeševal izvoz. Reforme so bile uspešne, saj so se investicije povečale, družbeni proizvod
pa je beležil visoko rast – predvsem s pomočjo rasti v industriji (Kenk, 1996).
Leta 2001 je v Turčiji zaradi rastočih primanjkljajev v trgovinski bilanci ponovno izbruhnila
globoka gospodarska kriza, katere posledica je bila več kot 10% brezposelnost. S pomočjo
programa liberalizacije, rasti industrije in raznih strukturnih reform je šla Turčija skozi
strukturno transformacijo in od leta 2002 doživlja visoko stopnjo rasti (The World Bank´s
Strategy…, 2011).
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5.3.3 POMEN STORITVENEGA SEKTORJA
V turškem gospodarstvu in ekonomiji danes prevladuje storitveni sektor, kajti prispevek
storitvenega sektorja k BDP-ju je v letu 2010 znašal 63,8%, rast le-tega pa se še povečuje. Za
hitro gospodarsko okrevanje po zadnji krizi 2001 je temeljito prispeval sanirani turški bančni
sistem, ki je krizo za razliko od ostalih članic OECD uspel prebroditi brez pomoči države. V
storitvenem sektorju pomembno vlogo zasedajo trgovina na debelo, transport, komunikacije,
bančništvo, mediji ter gradbeništvo in seveda turizem. Novo dinamiko v gospodarstvu so
dodali podjetniki iz srednjega razreda (The World Factbook…,2011).
5.3.3.1 RAZVOJ TURIZMA V TURČIJI
Ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog je turizem; z 28,6 milijona turistov Turčijo
uvrščamo med eno izmed najhitreje rastočih turističnih destinacij na svetu. Glavni razlogi za
obisk Turčije so izjemno privlačne obale v Mediteranski in Egejski regiji, naravne
znamenitosti, edinstveno zgodovinska in arheološka najdišča, ugodno podnebje, izboljšane
turistične infrastrukture ter kultura in gostoljubnost domačinov (Turkey´s Offical Tourism
Portal, 2011).
Turški turistični sektor je v zadnjih desetletjih eden od najpomembnejših dejavnikov za
gospodarski razvoj Turčije v zadnjih desetletjih, kajti zmanjšal je število brezposelnih, dvignil
nacionalni BDP in izboljšal plačilno bilanco države. V letu 2009 je turizem prispeval 10,2%
k BDP-ju ustvarjenega v storitvenem sektorju, v turizmu je bilo zaposlenih približno 1,7
milijoni ljudi (Turkish tourism…, 2010).
Ministrstvo za kulturo in turizem je izdalo ˝Turizem strategija za Turčijo – 2023˝, da okvirno
določi časovni načrt za vlagatelje oz. tuje investitorje v turški turizem. V tem okviru turška
vlada želi kar najbolje izkoristiti potencial svoje države za turizem (Turkish tourism…, 2010).
Prevladuje obalni turizem, kot počitniška destinacije so najbolj znane Antalya, Alanya,
Bodrum, Muğla, v prihodnosti pa pričakujejo še nadaljnjo širitev obalnega turizma v
Mediteranski in Egejski regiji. Obmorsko mesto Alanya velja za glavno turistično mesto v
Turčiji, je najstarejše mesto turške riviere, ki se razprostira na vzhodni strani južne obale, s
številnimi trgovinami, restavracijami in moderno turistično infrastrukturo, ki privablja veliko
število tujih turistov (Turkey´s Offical Tourism Portal, 2011).
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Slika 4: Alanya – pomemben turistični kraj

Vir: Turkish tourism…, 2010
Poleg Alanye pa so najbolj obiskana še največje turško mesto Istanbul, ki je bilo leta 2010
razglašeno za Evropsko prestolnico kulture. Istanbul z bogato zgodovino in geostrateško lego
je edino mesto na svetu, ki leži na dveh celinah, v Evropi in Aziji in zaradi svoje edinstvenosti
privablja veliko število turistov. Antalya in Istanbul skupaj letno ustvarita 60% vseh
mednarodnih turistov (Turkey´s Offical Tourism Portal, 2011).

Slika 5: Istanbul – edino mesto na svetu, ki leži na dveh celinah

Avtorica: Melita Uršič, 2011

Zaradi reliefne in podnebne raznolikosti Turčije, ki je razdeljena na sedem regij, Turčija nudi
turistom široko paleto turističnih zanimivosti po celotni državi. Največji razmah turizem
dosega v zahodnih regijah: Egejski, Marmarski in južni Mediteranski regiji.
Nadaljnja širitev obalnega turizma se v prihodnosti pričakuje, velik potencial pa imajo prav
tako zdraviliški, zimski in kongresni turizem.
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Po številu tujih turistov v Turčiji prevladujejo turisti iz Nemčije, Rusije in Velike Britanije,
skupaj tvorijo približno 36% vseh mednarodnih prihodov. Narašča tudi število turistov iz
Bolgarije, Nizozemske, Francije, Gruzije …(Turkish tourism…, 2010).
Turčija je atraktivna destinacija tudi za slovenske turiste, po navedbah naj bi jo v letu 2010
obiskalo 37.000 turistov iz Slovenije. Največ slovenskih turistov beleži Mediteranska regija,
predvsem Antalya, Alanya in Kemer. Pomembna destinacija slovenskih turistov je tudi
Istanbul, ki velja za kulturno-zgodovinski fenomen v svetu (Gűl vabi slovenska…,2010).

5.3.3.2 INVESTICIJE
Dinamičnost in fleksibilnost označujeta dogajanja v turškem gospodarstvu v zadnjih desetih
letih. To je zahtevno tržišče, na katerem je prisotna konkurenca s celega sveta. Turčija ima
dobre povezave in velik vpliv na Kavkazu in v novih državah, ki so nastale v južnem delu
nekdanje Sovjetske zveze. Tudi na bližnjevzhodnih trgih lahko srečujemo turška podjetja na
vsakem koraku. V zadnjem času se predvsem v zahodnih regijah odpirajo nova evropska
podjetja, ki z investicijami bogatijo gospodarstvo države. Tuji vlagatelji imajo v Turčiji v
lasti 65–80% prosto razpoložljivih delnic. Turški trg je atraktivno okolje za tuje neposredne
investicije. V letu 2010 je bilo registriranih kar 25.800 turških podjetij s tujim kapitalom, od
tega sta dve tretjini podjetij nastali v zadnjih šestih letih. Za tuje neposredne investicije so od
industrijskih dejavnosti glavne panoge tekstilna, avtomobilska in agroživilska. V zadnjih letih
želijo z raznimi subvencijami pritegniti tuja podjetja, ki se ukvarjajo z raziskavami, da bi se
preselila v Turčijo. Tuji investitorji v zadnjem času veliko vlagajo tudi v tehnološke parke
(Turčija. Mednarodno…, 2011).
Turški delniški trg v veliki meri sloni na bankah. Tamkajšnji bančni sistem velja za zelo
stabilnega, država pa je v primerjavi z ostalimi le malo zadolžena (v letu 2010 za 42% BDP).
Poleg tega pa Turčija uživa status pomembne posrednice med Evropo in Bližnjim vzhodom.
Koristi ima zaradi dobrih odnosov z zalivskimi državami, obenem pa je tudi ena
najpomembnejših trgovskih partneric Evropske unije (The Wold Bank´s Strategy…, 2011).
V zadnjih desetletjih so se tuje investicije v Turčiji najbolj povečale na zahodu, predvsem v
Istanbulu in Izmirju. Največji investitorji so General Motors, Philip Morris, RJ Reynolds, ki
so bili tudi prvi investitorji (Turčija ima najhitrejše…, 2011).
Članstvo bi bilo tako za Turčijo tudi priložnost za neposredna tuja vlaganja, ki jih zelo
potrebuje. Turška integracija bi ugodno učinkovala na EU. Obe gospodarski področji sta že
zdaj močno povezani v okviru carinske unije, nadaljnja integracija pa bi omogočala bolj odprt
trg na obeh straneh.
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5.3.3.3 VLOGA TURČIJE V SVETOVNEM GOSPODARSTVU
Turčija se je v zadnjih letih osredotočila predvsem na zunanjo trgovino, ena izmed
najpomembnejših partneric v zunanji trgovini je Evropska unija.
Turčija je velik izvoznik kmetijskih produktov, pomemben evropski dobavitelj tekstila,
oblačil in hladilnikov. Izvaža pa tudi osebna vozila, tovornjake, avtobuse, avtomobilske dele,
elektronske dele, železo in jeklo. Najpomembnejša izvozna tržišča (v % od skupnega izvoza)
so: Nemčija (10,1%), Velika Britanija (6,4%), Italija (5,7%), Francija (5,3%), Irak (5,3%) in
Rusija(4,1%).
Glavna uvozna tržišča za Turčijo (v% od skupnega uvoza) pa so Rusija (11,6%), Nemčija
(9,5%), Kitajska (9,3%), ZDA (6,6%), Italija (5,5%), Francija (4,4%) ter Iran (4,1%). Uvažajo
farmacevtske proizvode, vozila, jedrske reaktorje, električne stroje, kavčuk … (The World
Factbook…,2011).
5.3.3.4 PRILOŽNOST ZA SLOVENSKA PODJETJA
Turčija je ena izmed 25 najpomembnejših zunanjetrgovinskih partneric Slovenije. Njen
položaj je primerna vstopna točka za slovenske poslovneže, ki si želijo poslovati na njenih
sosednjih trgih. Najpomembnejša področja sodelovanja predstavljajo predvsem prevozništvo,
železniški, pomorski promet ter turizem in storitveni sektor (Gűl vabi slovenska…,2010).
Na turškem trgu imajo svoja podjetja ali predstavništva med drugim tudi Cablex, Trimo,
Gorenje in Infotehna…
Slovensko – turška blagovna menjava se od leta 2002 povečuje in v zadnjih letih dosega
približno
300
milijonov
evrov
(Gűl
vabi
slovenska…,2010).
5.3.3 GOSPODARSTVO V TURČIJI OD LETA 2001
Do novega razcveta v gospodarstvu je prišlo zaradi nove vladne ekonomske politike, v
kombinaciji z dobrim poslovnim ekonomskim okoljem na mednarodni ravni. Kljub hitri rasti
pa je bila stopnja brezposelnosti v letu 2002 še vedno visoka, in sicer 10,6%. Gospodarsko
okolje se je izboljšalo tudi zaradi prestrukturiranja finančnega sektorja. K razcvetu je
pomagalo tudi obetanje članstva v EU, povečale so se tudi turške izvozne kapacitete.
Pomembne reforme, ki so v zadnjih 10 letih prispevale k dvigu gospodarstva, so: povečevanje
neodvisnosti centralne banke, prestrukturiranje bančnega sektorja, povečan nadzor bank,
povečana transparentnost javnih financ, zmanjšanje subvencij v kmetijstvu in namesto tega
direktna plačila, povečala se je tudi privatizacija in uvedli so reforme socialnega sektorja. V
veliko pomoč pri turškem razcvetu je bila tudi predpristopna finančna pomoč. Pomembno je k
razvoju gospodarstva prispevala ločitev ekonomije od politike, in sicer neodvisnost centralne
banke, prodaja državnih podjetij in izboljšanje pravnega sistema. Carinska unija, do podpisa
katere je prišlo leta 1950, je ukinila ovire pri trgovanju z dobrinami. K spreminjanju turške
ekonomije je v zadnjih desetih letih močno vplival tudi priliv tujih neposrednih investicij.
Razlogi za tuje investicije so predvsem: hitro rastoč trg, geostrateška lokacija med Evropo,
Azijo in Bližnjim vzhodom, poceni delovna sila in pa rast prebivalstva (The World Bank´s
Strategy…, 2011).
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Turško gospodarsko okrevanje po svetovni gospodarski krizi se je začelo v zadnjem četrtletju
leta 2009, ko se je obseg BDP povečal za 6% v celotnem letu 2009 pa se je gospodarstvo
skrčilo za 4,8% ( The World Factbook…,2011; Turčija ima najhitrejše…, 2011).

Graf 6: Prispevki posameznih sektorjev k bruto nacionalnemu proizvodu Turčije, 1950-2010
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Vir: Schick, 1987, str. 295; Regular Repor…, 1999; Regular Report…, 2003; The World
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Turčija trenutno velja za najhitreje rastoče dinamično gospodarstvo na svetu. V letu 2010 je
zabeležila drugo najvišjo gospodarsko rast med državami G-20, dohodek na prebivalca pa se
je v letu 2010 povzpel na 12.300 dolarjev. Pod vodstvom Stranke za pravičnost in razvoj je
Turčija v zadnjih desetih letih zmanjšala inflacijo s 30% na 6%, javni finančni primanjkljaj s
70% na 42% in podvojila BDP. Turško gospodarstvo je v letu 2010 zabeležilo 8,2%
gospodarsko rast (The World Factbook…,2011; Turčija ima najhitrejše…, 2011).
Država ob Bosporski ožini se v letu 2010 lahko pohvali z razmeroma nizko zadolženostjo.
Turčija po letu 2001 doživlja hiter razvoj in razcvet na določenih področjih gospodarstva. Pri
tem ji je v veliki meri pomagal tudi sam pridružitveni proces k Evropski uniji, ki je deloval
kot gonilna sila pri reformah, ter predpristopna pomoč, ki je vplivala na strukturno
spreminjanje turškega gospodarstva. Pristopna pogajanja Turčiji pomagajo pri zagotavljanju
makroekonomske stabilnosti in pri pridobivanju investicij, pospeševanju rasti ter socialnega
razvoja.Turška razvojna vizija je tako država z informacijsko družbo, stabilna in konkurenčna
država.
K razcvetu turške ekonomije so prispevali tudi veliki prilivi kapitala iz držav Evropske unije
in povečane turške izvozne kapacitete. Vprocesu pridruževanja je bila Turčija deležna veliko
ekonomskih koristi, saj se je izvoz držav Evropske unije v Turčijo potrojil, medtem ko se je
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turški izvoz v Evropsko unijo početveril. Danes je kar 60% zunanje trgovine Turčije vezane
na Evropsko unijo. Povečalo se je zaupanje investitorjev, kajti ko so evropski investitorji
videli, da je država na poti v Evropsko unijo, so vedeli, da se bo poslovno okolje le še
izboljševalo in da bodo lahko izvažali iz države kandidatke na enoten evropski trg, brez da bi
naleteli na kakšne večje tržne ovire.
Turčija se je v zadnjih letih precej osredotočila na zunanjo trgovino, predvem na izvoz. Za
Turčijo bi bile posledice vstopa zelo donosne, kajti poln dostop do notranjega trga Evropske
unije in odstranitev tržnih ovir bi povečal trgovanje in promet.
Turčija ima mlado in dinamično ekonomijo, ki privablja investicije z različnih strani. Velika
prednost je njena mlada populacija, zato je pomembno, da se veliko vlaga v izobrazbo.
Poleg pomembne vloge Turčije kot tranzitne države so pomembni tudi gospodarski potenciali
ter prednosti, ki jih prinaša številna mlada in dinamična sila.
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6. TURČIJA – MOST MED EU IN BLIŽNJIM VZHODOM
Turčija z izjemnim geostrateškim položajem, ki je nekakšen most med Zahodom in Bližnjim
vzhodom, je pomemben akter v regiji. Povezuje Balkan, Črno morje, Kavkaz in Bližnji
vzhod. Svoje geostrateške lege se Turčija zaveda sama, saj se poskuša v zunanje političnih
prizadevanjih v regiji uveljaviti kot nekakšen mediator. Ankara je tako prevzela diplomatsko
pobudo pri reševanju oz. mediaciji dolgo obstoječih odprtih vprašanj in konfliktov v regiji.
Danes je Turčija že uspela izboljšati svoje odnose z Irakom, Iranom, Sirijo in celo Armenijo.

Slika 6: Bosporski most – povezovalec Evrope in Azije

Avtorica: Rosana Uršič, 2011
Analitiki so mnenja, da se Ankara vse bolj odmika od Zahoda in se zateka k bolj islamistični
zunanji politiki. Zaznan premik v turški zunanji politiki (t.i. zunanjepolitična strategija ˝zero
problems with neighbours) in iskanje tesnejših vezi z bližnjevzhodnimi državami je vse
močnejši (Barysch, 2010).
Z večjim povezovanjem Turčije z državami Bližnjega Vzhoda je vedno bolj živ vpliv in moč
orientalizma, katerega je v 70. letih opisal E. W. Said. Nasprotovanje vstopu Turčije v EU je
moč najti v orientalizmu oz. v odnosu, ki ga Zahod, s tem tudi države Evropske unije, goji do
Orienta, z njim pa tudi do Turčije kot predstavnice orientalske države. Ta odnos naj bi
temeljil
na
gospodovalnem,
dominantnem
odnosu
Zahoda
do
Turčije.
˝Orientalizem˝ po Saidu v splošnem označuje način mišljenja, ki svet deli Vzhod (Orient)in
Zahod (Okcident), ter zahodnjaško razumevanje in gledanje na Orient, temelječe na
predpostavki o superiornosti Zahoda in inferiornosti Orienta. Zaradi prepričanosti v svojo
superiornost si Zahod prisvaja pravico do obvladovanja in upravljanja Orienta, obenem pa ga
tudi opredeljuje, mu daje identiteto ter obliko. Orientalska ljudstva in kulture so po
orientalističnih predstavah v primerjavi z zahodno, evropsko identiteto, inferiorna, sam
Orientalec pa v primerjavi z Zahodnjakom sploh ni pravo človeško bitje.˝
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˝Islamski Orient je bil za Evropo vedno problematičen, neobvladljiv in ne povsem podredljiv,
poleg tega pa je Evropo navdajal z občutki strahu in nevarnosti. Ta strah pred islamom, ki se
ga Evropa ni znebila vse do danes, je bil povsem upravičen, saj je islam za kristjanstvo in
kasneje za Evropo v zgodovini predstavljal realno in dolgotrajno grožnjo. Občutek strahu in
strahospoštovanja je bil zaradi vojaških uspehov islamskih osvajalcev razumljiv, to zavedanje
nevarnosti muslimanov pa je evropska civilizacija vgradila v svoja izročila in reprezentacijo
muslimanov. Z njim je poskušala obvladovati svoj strah pred islamom.˝(Said, 1996)
Veliko Turkov je v zadnjih letih mnenja, da vstop Turčije v EU ni več edina opcija. Ankara se
v zadnjih letih obrača k svojim sosedom na jugu in vzhodu s katerimi se skuša čimbolj
povezati. Prvi ključni koraki za povezovanjeso bili storjeni že v letih 2007–2008, ko se je
Turčija odločila skleniti serijo sporazumov o političnem in gospodarskem sodelovanju s
svojimi jugovzhodnimi sosedami. Sporazumi so bili podpisani s Sirijo, Jordanijo, Libanonom
in Irakom, s tem pa nekateri analitiki poudarjajo, da gre za nekakšno postopno oddaljevanje
od EU. Načrtovalci turške prihodnosti napovedujejo oblikovanje nekakšne Bližnjevzhodne
unije, v kateri bi Turčija imela dominantno vlogo. Bližnjevzhodna unija naj bi začela delovati
kot skupno gospodarsko območje, kasneje pa bi se članice tesneje povezale tudi politično in
institucionalno. Turčija je z nekaterimi državami na Bližnjem vzhodu podpisala sporazum o
prostotrgovinskem sodelovanju, in sicer: s Sirijo že leta 2007, z Libanonom v letu 2010 ter
2009 z Jordanijo. Leta 2009 sta Ankara in Damask odpravili tudi uporabo vizumov.
V Ankari kot okvirni rok za ustanovitev Bližnjevzhodne unije postavljajo leto 2023, ko bodo
praznovali
stoletnico
ustanovitve
turške
republike.
O vse večjem povezovanju Turčije z Bližnjim vzhodom pričajo tudi podatki turškega izvoza v
vzhodne države, kajti delež izvoza na vzhodni trg se je iz 13% povečal na 29%. Evropa je za
Turčijo še vedno najpomembnejši izvozni trg, vendar se bo trend iskanja novih priložnosti in
drugačnih povezav, kot pravi vse več turških politikov in ekonomistov, zanesljivo v Turčiji še
nadaljeval (Turčija načrtuje…, 2011).
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7. ZAKLJUČEK
Če povzamemo, lahko rečemo, da je bila Turčija politično in zgodovinsko z Evropo povezana
vse od 15. stoletja, ko se je ideja o Evropi tudi pojavila, a v pojmovanje Evrope takrat še ni
bila vključena. Turčija je bila skozi zgodovino Osmanskega cesarstva vedno povezana z
Evropo, vendar pa ni bila vedno del Evrope. S stiki in povezanostjo tako v vojnah z
evropskimi državami kot v miru, je postopoma postala vse bolj dojemljiva za družbenopolitične vplive iz Evrope. Po prvi svetovni vojni pa se je Turčija z vzpostavitvijo sekularne,
nacionalne Republike jasno odločila za vključitev v Evropo in za razvoj, ki naj bi jo umestil
med evropske države.
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je želja za članstvo v Evropski uniji naraščala, Turčija pa
sledi temu vse do danes. V tem obdobju je šla ne samo skozi obsežne reforme, ampak se je
izmed vseh kandidatk morala najbolj dokazovati, tudi vedno znova upravičevati svojo
˝evropskost˝. Vendar se vse bolj kaže, da je po obetavnem začetku v pogajanjih leta 2004
celotni proces prešel v začarani krog. Čeprav velja načelo, da za kandidatke veljajo enaka
pravila in postopki, pa je Turčija zaradi svojih geografskih, verskih in drugih posebnosti od
vseh sedanjih in preteklih kandidatk izpostavljena najbolj obsežnemu pogojevanju.
Skozi celotno diplomsko nalogo smo se osredotočili na različne dejavnike, za katere menimo,
da so glavni razlog v procesu, da bi Turčija postala polnopravna članica Evropske unije. S
pomočjo literature, statističnih podatkov, javnomnenjskih raziskav ter neposredne udeležbe na
terenu smo tako preučili vplivnejše dejavnike in njihovo vlogo pri vključevanju Turčije v
evropsko integracijo.
Ugotovili smo, da je številčnost turškega prebivalstva eden izmed pomembnejših dejavnikov,
ki med državami članicami Evropske unije vzbuja pomisleke za sprejem tako velike države,
kot je Turčija, v članstvo Evropske unije. Evropski politiki in širša javnost poudarjajo, da bi
se lahko pojavil problem pri sistemu odločanja, saj bi Turčija s tako velikim številom
prebivalstva imela veliko težo pri odločanju v politiki Evropske unije. Z vključitvijo Turčije v
Evropsko unijo se članice bojijo tudi migracijskih posledic, kajti nov val turške delovne sile
bi tako preplavil trg dela in zasedel delovna mesta ostalim državljanom Evropske unije. Pri
migracijah turške delovne sile v EU ne gre zgolj samo za ekonomske posledice, temveč se tu
pojavijo tudi pomisleki stika različnih kultur in nove identitete Evropejcev.
Toda Turčija bi lahko pomenila tudi rešitev za starajoče evropsko prebivalstvo, z dotokom
mladega prebivalstva in z novo delovno silo, ki bi tako prinesla tudi spremembe na
ekonomskem področju s konkurenčnostjo na trgu dela.
Po vseh ugotovitvah v diplomski nalogi, lahko H1 (hipotezi1), ki se glasi: Turčija ima
številčno aktivno prebivalstvo, le-to pa bi bilo lahko v pomoč starajočemu se prebivalstvu
Evropske unije, potrdimo.
Glede na projekcije prebivalstva lahko sklepamo, da bo rast prebivalstva v Turčiji še vedno
večja kot v večini sedanjih držav članic EU. Po napovedih naj bi Turčija med letoma 2015 in
2020 po številu prebivalstva prehitela Nemčijo, ki je trenutno največja v EU.
V primerjavi s sedanjimi članicami Evropske unije je turško prebivalstvo bistveno mlajše.
Zaradi takšne demografske slike Turčije je ena izmed rešitev za starajoče evropsko
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prebivalstvo, dotok mlade delovne sile iz novih držav članic. V tem primeru je Turčija
primerna država, saj ima v primerjavi s sedanjimi članicami mlajše prebivalsto.
Kot smo lahko ugotovili iz vsega napisanega, je religijski dejavnik za Turčijo dominanten
dejavnik,ki predstavlja glavno skrb oziroma oviro za članstvo v Evropsko unijo. Islam je
resen, čeprav velikokrat prikrit dejavnik, ki ga pri argumentiranju Turčije za vstop v EU le
redki upajo odkrito priznati, še posebej politiki. Če islam kot dominanten med dejavniki ne bi
imel tako vloge, ne bi bil Bruselj in posamezne članice EU tako občutljive na vsakršen znak
uveljavljanja političnega islama v Turčiji.
S pomočjo javnomnenjskih raziskav smo spoznali, da si večina evropske javnosti Turčijo še
vedno predstavlja kot »kulturno« preveč drugačno od ostalih evropskih držav, da bi lahko
postala polnopravna članica Evropske unije. Pri tem presenetljivo ni opaziti večjih razlik v
stališčih bolj ali manj vernih Evropejcev, temveč vsi po vrsti večinsko nasprotujejo turškemu
članstvu.
Če se torej vrnemo na začetek k predpostavki in H2 (hipotezi2)diplomske naloge, smo s
pomočjo različnih metod dela prišli do tega, da z vsemi ugotovitvami lahko potrdimo
hipotezo, ki se glasi:Islamska vera je eden izmed najpomembnejših dejavnikov (čeprav
velikokrat prikrit) ob morebitnem vključevanju Turčije v Evropsko unijo. Spričo negativnih
evropskih odzivov na turška prizadevanja k vključitvi vEvropsko unijo pa se krepi identiteta
turškega naroda.
Dejstvo je, da je islam v Turčiji nemogoče povsem izključiti iz javnega življenja. Kot pravi
Lewis, trde in globoke islamske korenine turškega življenja in kulture so še vedno žive in
odločilna identiteta Turka in muslimana je v Turčiji je še vedno nesporna.
Tako kot Turčija se je tudi evropska identiteta v svoji zgodovini spreminjala. Evrope ne
moremo več gledati samo kot krščansko civilizacijo iz 15. st., temveč danes predstavlja
predvsem sekularno civilizacijo. Tako morata Evropa in Turčija v vsakem primeru dokazati,
da različna religija in kultura ne smeta ljudi razdeljevati, temveč lahko le obogatita skupno
hišo, ki bo temeljila na multikulturni družbi in demokraciji.
Po stoletju modernizacije in sekularizacije po evropskem zgleduje Turčija naredila veliko
sprememb – veliko več, kot so si predstavljali najbolj optimistični zunanji opazovalci. Vendar
je turški narod v svoji dolgi zgodovini spogledovanja z ˝evropskim klubom˝ prišel do
spoznanja, da Evropska unija še ni pripravljena za integracijo s Turčijo, zatorej se je Turčija
postavila v nek obrambni položaj. Posledica dolgih pogajanj Turčije z Evropsko unijo je v
turški zavesti privedla do padca podpore priključitve Turčije k Evropski uniji, na drugi strani
pa se tako iz leta v leto krepi turški ponos in narodna zavest.
Če strnemo misel turškega zunanjega ministra Ahmeta Davutogluja, Turčija želi biti del
Evrope,ker verjame, da bi to ustvarilo nov vzgon za mir v globalni in regijski politiki.
Poudarja, da Evropske unije in Turčije ne bi smeli ovirati predsodki in kulturne razlike,
temveč bi morali razvijati občutek za to, kar je skupno obema in to je evropska filozofija.
Vendar meni, če Evropska unija s sedanjimi in vedno novimi razlogi ne bo hotela Turčije za
članico, to še ne pomeni konec za njihovo državo. Poudarja geostrateški položaj Turčije,
zaradi katerega bo Turčija še naprej ena izmed najpomembnejših držav v mednarodni politiki.
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Poleg demografske slike in religije smo preučili tudi položaj turškega gospodarstva. Turčija
kot država strateškega pomena na mostu med Evropo in Azijo doživlja hitro gospodarsko rast,
kar je izrednega pomena za zunanjetrgovinsko poslovanje. Pri preučevanju pomena turškega
gospodarstva za Evropsko unijo smo ugotovili, da ima geostrateška lega Turčije pomembno
vlogona v Evropski uniji, s tem pa lahko potrdimo H3 (hipoteza3), ki se glasi: Geostrateška
lega Turčije je za Evropsko unijo lahko ključnega pomena. Nekdanji predsednik Turčije
Turguz Özal je nekoč izjavil: »Ko bo Turčija postala ekonomski most med arabskim in
zahodnim svetom, ne bo nihče več mogel ignorirati njenega pomena.« (Noyon, 1984, str. 85)
Obe, tako Turčija kot Evropa, bi lahko ob sodelovanju na področju energije veliko pridobili.
Evropska unija bi pridobila zanesljivo alternativno dobavno pot, Turčija pa bi lahko povečala
tranzitne zaslužke in hkrati dobila priložnost, da se izkaže kot nepogrešljiv partner.
Evropska unija ima velika pričakovanja glede regionalne stabilnosti, še posebej pa jo
zanimajo politične in ekonomske povezave Turčije z njenimi sosednjimi državami.
Priključitev Turčije bi se od prejšnjih širitev Evropske unije razlikovala predvsem zaradi
kombinacije različnih dejavnikov, in sicer: številnega aktivnega prebivalstva, geografske
lokacije, dinamičnega gospodarstva, varnosti in vojaškega potenciala, kajti vsi ti dejavniki
Turčije bi prispevali v pri Evropski uniji.
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8. SUMMARY
Turkey has had a close political and cultural connection with Europe since the 15th century,
therefore from the very beginning of the European idea itself. But, nevertheless, at that time
Turkey was not considered as its member. Wars fought with Europe, as well as the periods of
peace, have consequently resulted in Turkey becoming more acceptable to the European
social and political influences. By establishing secular, national Republic after the World
War, Turkey gave a clear sign of her determination to integrate in the Europe.
A strong desire to become a member of the European Union was born back in the 1950’s but
is still present today. To achieve this ambition and in order to show as well as justify her new
European character Turkey has under-gone extensive reforms during this period. Even though
negotiations appeared ripe in 2004, it now seems as if the entire process has come to an
impasse. Turkey is with its specific geographical, religious and other traits subdued to stricter
rules and procedures than other members applying for the same position.
Several obstacles are getting in a way in the process to approach the European Union. Human
rights question, Kurds’ problem, Cyprus’ question and undemocratic institutions are
important factors withholding Turkey’s progress. Geopolitical position, economic power,
demographic force, Islam and secularity are also playing an important role because they
represent norms and values of Turkey which can with their difference threat the standards of
other members.
The diploma thesis highlights Turkey’s demographical, cultural and religious specifics as well
as her economic abilities. The measured results are the basics to establish the meaning of
these factors in the process of the integration.
When it comes to regional stability, the European Union has big expectations and is
especially interested in Turkey’s political and economical connection with her neighbors.
Acceptance of Turkey would differ from previous European Union expansions especially
because of the prosperous combination of several factors, among them being numerous active
population, geographical location, dynamic economy, security and military potential. Those
are the reasons which could contribute to the successful integration.
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