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АНОТАЦІЯ 

 

Юркевич М. М. Становлення та конституційний розвиток Турецької 

Республіки (ХХ–ХХІ ст.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень. – Львівський національний університет імені Івана Франка 

Міністерства освіти і науки України, Львів, 2021. 

У дисертації на основі історико-правового аналізу історіографічного 

знання конституцій, конституційних законів, інших нормативно-правових актів 

та політико-правових документів, архівних документів, писемних джерел 

з’ясовано історико-правові закономірності та особливості становлення та 

конституційного розвитку Турецької Республіки у ХХ – на початку ХХІ ст. 

Становлення Турецької Республіки на початку ХХ ст. описано як 

результат низки історико-правових процесів, що ґрунтуються на загальних 

закономірностях державотворення. Серед таких – трансформація 

континентальних європейських та азійських імперій у  суверенні  національні 

держави, формування державних ідеологій на засадах націоналізму, 

конституціоналізація та демократизація монархій та формування модерних 

(сучасних) республік. Визначальною особливістю державності Туреччини є 

формування державотворчих а правових реформ згори вниз – від нечисленної 

еліти (найчастіше військових або бюрократії) до численного слабко 

організованого громадянського суспільства.  У дисертації ця особливість 

обґрунтована за допомогою аналізу державних (найчастіше конституційних) та 

правових реформ 20-х-30-х, 60-80-х років ХХ ст., а також 20-х років ХХІ ст. Ці 

реформи розвинули специфічні історико-правові явища – турецький 

республіканізм та турецький конституціоналізм. Турецький республікалізм 

проголошує основну мету республіки – загальне благо громадян, а не особисті 

права окремих осіб. Радикалізація ідеї турецького республікалізму 
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неодноразово приводила до монополізації влади політичними партіями, 

військовими та  бюрократичними елітами. 

У дисертації розвиток турецького конституціоналізму показано як 

складову історико-правових процесів вестернізації, модернізації, євроінтеграції, 

екзогенним чинником яких з середини ХХ ст. стала європейська перспектива 

Туреччини, зокрема перспектива вступу в  Європейський Союз. 

Основні етапи конституційного розвитку Турецької Республіки у 

дисертації виокремлені на основі аналізу конституційних документів, 

насамперед конституцій та конституційних законів. Зміст першого етапу 

визначає становлення  турецької моделі національної держави та її 

конституційне оформлення в результаті розпаду та трансформації Османської 

імперії. Турецька модель, заснована на прагненні перетворити турецьку 

державу на європейську, бачилася засновником Турецької Республіки 

Мустафою Кемалем як перехідна світська демократія з вільною ринковою 

економікою. Тимчасовий Конституційний закон 1921 р., який не скасував 

повністю османського Основного закону 1876 р., закріпив найважливішу засаду 

Турецької Республіки – суверенітет турецького народу (нації). По суті це 

означало встановлення немонархічного режиму і у 1922 р. Великі національні 

збори скасували султанат. Інше положення установчого характеру стосувалося 

представництва нації. Друга стаття Тимчасового конституційного закону 

уповноважила Великі національні збори  як єдиного та справжнього 

представника нації узяти на себе відповідальність за виконавчу та судову гілки 

влади. Як обраний голова Великих національних зборів Мустафа Кемаль 

отримав надзвичайні повноваження та зосередив у своїх руках  законодавчу, 

виконавчу та судову владу. Відтак, Тимчасовий конституційний закон не тільки 

формалізував парламентське правління у Турецькій Республіці, але й  створив 

можливості для концентрації влади однією особою – Мустафою Кемалем. 

Початки становлення Турецької Республіки, конституціоналізму та 

парламентаризму були позначені дихотомією історико-правових процесів, 

насамперед, демократизації. 
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Другий етап у розвитку турецького конституціоналізму розпочинається 

прийняттям Конституції Турецької Республіки 1924 р. Вона формалізувала 

принципи турецького конституціоналізму, частина з яких відповідала, а інша 

суперечила принципам європейського конституціоналізму. Одним з 

найважливіших принципів, реалізований у конституції, став принцип поваги до 

основних прав і свобод людини, у тому числі рівність усіх громадян перед 

законом, свобода слова, совісті, друку, зборів, право приватної власності, право 

на освіту, недоторканість життя, свободи, власності, житла, листування (ст. 68-

88). Конституція забороняла тортури, реквізиції. Попри проголошення ісламу 

державною релігією ст. 75 гарантувала свободу віросповідання, проведення 

релігійних обрядів. Засадам європейського конституціоналізму відповідає 

декларування свободи преси, заборона цензури. Історичним досягнення 

Конституції 1924 р. було визнання рівних прав жінок і чоловіків. 

Важливим історико-правовим процесом, який формалізувала Конституція 

1924 р., була секуляризація. Конституція встановлювала президентсько-

парламентську систему правління, світський характер держави, хоча й зберігала 

певні привілеї за ісламом. 

Принципам європейського конституціоналізму суперечило конституційне 

регулювання прав національних меншин. Згідно бачення кемалістів надмірні 

права, надані національним меншинам, підривали політичний суверенітет і 

соціальну рівновагу в країні. Відтак турецькі націоналісти вимагали від 

національних меншин відмови від своєї мови, а асиміляція проголошувалася 

проявом лояльності до державності. На практиці це заклало основи для 

етнічних конфліктів. 

Конституція Турецької Республіки 1924 р. не створила запобіжників для 

авторитарного розвитку. Державно-правовий режим Туреччини 30-х років 

ХХ ст. залишався типовим авторитарним режимом світського характеру з 

пануванням однієї політичної партії, єдиним  лідером держави. 

Особливу роль у конституційному розвитку Турецької Республіки 

відіграли Конституції 1961 та 1982 років. Конституційні новації 1961 р. 
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стосувалися розподілу влади та незалежності її гілок, заборонено експлуатувати 

релігійні почуття людей у політичних цілях, посилення ролі соціальної держави 

шляхом розширення її компетенції в  економічній сфері та посилення 

відповідальності державних службовців. Вагомим здобутком  Конституції 

1961 р. у розвитку турецького конституціоналізму було створення 

Конституційного суду. У подальшому його діяльність сформувала турецьку 

модель правового захисту конституції. Загалом Конституція 1961 р. істотно 

вплинула на інституційну спроможність Турецької Республіки, проте не 

подолала історичних суперечностей турецької державності та турецького  

конституціоналізму. 

У дисертації виокремлено та вивчено закономірності та особливості 

історико-правового процесу  демократизації, який своє формальне завершення 

знайшов у Конституції 1982 р. У підрозділі наголошено на ролі турецьких 

військових як окремої політичної сили, що істотно вплинула на державний та 

конституційний розвиток Турецької Республіки в кінці ХХ ст. Конституція 

1982 р. окремо регулює статус збройних сил Туреччини. Вони 

підпорядковуються Президентові в якості Верховного командувача. Начальник 

Генерального штабу  відповідає перед Прем’єр-міністром від час виконання 

своїх функцій, а останній разом з рештою Ради Міністрів несе відповідальність 

перед парламентом (ст. 117). До Ради національної безпеки входять начальник 

Генерального штабу та чотири головні командувачі збройних сил та обрані 

члени  Ради міністрів для розробки політики національної безпеки держави 

(ст. 118). Військова влада після прийняття Конституції 1982 р. послідовно і в 

установлені терміни здійснила заходи з переходу до цивільного правління. 

У підрозділі описані зміни, які Конституція 1982 р. внесла в економічну 

систему Турецької Республіки. Конституційні норми та прийняті на їх основі 

закони уможливили скасування монополії держави на низку галузей економіки 

та масштабну приватизацію. 

Важливим кроком  у процесі демократизації став розвиток виборчого 

законодавства. Конституція 1982 р. і спеціальний Закон від 10 червня 1983 р. 
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запровадили нову виборчу систему змішаного типу (пропорційно-

мажоритарну). Подальшу демократизацію забезпечили принципи виборчого 

права. Вибори в Турецький Республіці 1980-х років загальні, прямі, вільні та з 

таємницею голосування. 

Загалом Конституція 1982 р., попри те, що сприяла політичній стабілізації 

та подальшій демократизації турецького суспільства, не розв’язувала 

історичних суперечностей. Про це свідчить велика кількість змін до неї у 

наступні роки. 

Дисертація узагальнює  практику державотворення в кінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. Особлива увага зосереджена на  результатах конституційного 

референдуму 2017 р., який фактично засвідчив перехід Туреччини до 

президентської республіки як форми правління держави. З’ясовано стан та 

тенденції сучасного державотворення та правового розвитку Турецької 

Республіки, законодавчої діяльності ВНТЗ, повноважень та діяльності 

Президента, Ради Міністрів, Конституційного та інших судів. 

Серед тенденцій державного та правового розвитку виокремлено та 

детально описано формування президентської республіки з мінімальними 

стримуваннями для президента та завершення трансформації традиційного 

конституціоналізму у харизматичний конституціоналізм. Ревізія державних і 

правових реформ Мустафи Кемаля а трансформація  конституціоналізму 

зумовили необхідність розробки та прийняття нової конституції Турецької 

Республіки. У підрозділі аналізуються зміст та напрями конституційної 

реформи, діяльність парламентської комісії, створеної для підготовки проєкту 

нової Конституції. 

У дисертації з’ясовано тенденції розвитку Турецької Республіки та 

турецького конституціоналізму. Для обґрунтування цих тенденцій здійснено 

порівняльний аналіз юридичної та фактичної конституції Туреччини. 

Ключові слова: державність Туреччини, право Туреччини, Турецька 

Республіка, турецький конституціоналізм, конституційна реформа.  
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ANNOTATION 

Yurkevych M.M. Formation and сonstitutional development of the 

Republic of Turkey. (20
th 

- 21
st
 centuries). – Qualifying scientific work on the right 

of manuscript.  

Thesis for the Candidate of Legal Sciences degree on specialty 12.00.01 – 

theory and history of the state and law; the history of political and legal doctrine. – 

Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Lviv, 2021.  

The thesis reveals historical and legal peculiarities of the formation and 

constitutional development of the Republic of Turkey in the 20
th

 and early 21
st
  

centuries on the basis of historico-legal analysis of historiographical knowledge of 

constitutions, constitutional laws, other legal instruments and political documents, 

archives as well as written sources.  

 The Republic of Turkey formation in the early 20
th
 century is described as a 

result of a number of historical and legal processes based on general state formation 

regularities. Abovementioned regularities are the following: transformation of 

continental European and Asian empires into sovereign states, formation of state 

ideologies on the nationalism basis, constitutionalization and democratization of 

monarchies as well as modern republics formation. The determinative peculiarity of 

Turkish statehood is the formation of state-building and legal reforms “from top to 

bottom” – from small elite (usually the military or bureaucracy) to numerous poor-

organized civil society. In the thesis, such a peculiarity is asserted with the help of 

state (mainly constitutional) and legal reforms of the 20-30s, 60-80s of the 20
th
 

century as well as the 20s of the 21
st
 century. These reforms have developed specific 

historical and legal phenomena – Turkish republicanism together with Turkish 

constitutionalism. Turkish republicanism proclaims the common good of citizens, but 

not the personal rights of individuals, as the main aim of the Republic. The 

radicalization of Turkish republicanism idea has repeatedly led to the monopolization 

of power by political parties, military and bureaucratic elites.  
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The thesis demonstrates the development of Turkish constitutionalism as 

integral part of historical and legal processes of westernization, modernization as well 

as European integration, the exogenous factor of which, since the middle of the 20
th
 

century, have become the European perspective of Turkey, in particular the 

perspective to join the European Union.  

In the thesis, the main stages of the Turkish Republic constitutional 

development are singled out on the basis of the constitutional documents analysis, 

mainly constitutions and constitutional laws. The first stage’s content determines the 

formation of the Turkish nation-state model and its constitutional design as a result of 

the Ottoman Empire collapse and transformation. Mustafa Kemal, the founder of the 

Republic, anticipated the Turkish model, based on the desire to transform the Turkish 

state into a European one, as a transitional secular democracy with a market 

economy. The 1921 Provisional Constitutional law, which did not completely repeal 

the 1876 Ottoman Constitution, enshrined the sovereignty of the Turkish people 

(nation) as the most important principle of the Republic. In essence, it meant the 

establishment of a non-monarchical regime and the Grand National Assembly 

abolished the sultanate in 1922. Another constitutive provision concerned the 

representation of the nation. Article 2 of the 1921 Provisional Constitutional law 

authorized the Grand National Assembly, as the sole and valid representative of the 

nation, to assume responsibility for the executive and judiciary. Mustafa Kemal, as 

the elected chairman of the Grand National Assembly, received extraordinary powers 

and concentrated in his hands the legislature, executive as well as judiciary. Thus, the 

1921 Provisional Constitutional law not only formalized the parliamentary system in 

the Republic, but also created opportunities for the concentration of powers by one 

person – Mustafa Kemal. The beginnings of the formation of the Turkish Republic, 

its constitutionalism and parliamentarism were characterized by the dichotomy of 

historico-legal processes, especially democratization.  

The second stage in the Turkish constitutionalism development began with the 

1924 Constitution adoption. The Constitution formalized the principles of Turkish 

constitutionalism, some of which corresponded and others contradicted the principles 
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of European constitutionalism. One of the most important principles implemented in 

the constitution was the principle of respect for fundamental rights and freedoms, 

including equality of all citizens before the law, freedom of speech, conscience, 

press, assembly, the right to private property, education, privacy, freedom, housing as 

well as correspondence (articles 68-88). The Constitution prohibited torture and 

requisitions. Despite the proclamation of Islam as state religion, Article 75 

guaranteed freedom of religion and religious rites. Freedom of the press declaration 

and censorship prohibition correspond to the principles of European 

constitutionalism. The recognition of equal rights for women and men was the 

historic achievement of the 1924 Constitution. 

Secularization was an important historico-legal process, formalized by the 

1924 Constitution. The constitution established president-parliamentary system of 

government, the secular nature of the state, although it retained certain privileges 

under Islam.  

The constitutional regulation of the national minorities’ rights contradicted the 

principles of European constitutionalism. According to the Kemalists, excessive 

rights, granted to national minorities, undermined political sovereignty and social 

balance in the country. Consequently, Turkish nationalists demanded national 

minorities to renounce their mother tongue, and proclaimed assimilation as a 

manifestation of loyalty to the state. In practice, it laid the basis for ethnic conflicts.  

The 1924 Constitution of the Turkish republic did not create any precautions 

for authoritarian development. State and legal regime of Turkey in the 30s of the 20
th
 

century remained a typical secular authoritarian regime with one political party and 

the sole leader of the state. 

Both the 1961 and 1982 Constitutions played a special role in the constitutional 

development of the Republic of Turkey. The constitutional innovations of 1961 

concerned the separation of powers and independence of each branch, the prohibition 

of exploiting people’s religious feelings for political purposes, strengthening the role 

of welfare state by expanding its competence in the economic sphere as well as 

increasing the responsibility of government officials. The Constitutional Court 
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establishment was an important achievement of the 1961 Constitution in the 

development of Turkish constitutionalism. Afterwards, the Constitutional Court 

activities formed the Turkish model of the Constitution legal protection. In general, 

the 1961 Constitution significantly affected the institutional capacity of the Republic 

of Turkey, but did not overcome the historical contradictions between Turkish 

statehood and Turkish constitutionalism. 

The thesis researches and singles out the regularities and features of the 

historico-legal process of democratization, which found its formal conclusion in the 

1982 Constitution. The section emphasizes the role of the Turkish military as a 

separate political force that significantly influenced the state and constitutional 

development of the Republic of Turkey in the late 20
th
 century. The 1982 

Constitution separately regulates the status of the Turkish Armed Forces. The Turkish 

Armed Forces are subordinate to President as Commander-in-Chief. The Chief of the 

General Staff is responsible to Prime Minister in performance of his duties, and the 

latter, together with the rest of the Council of Ministers, is responsible to the 

Parliament. (Article 117) The National Security Council consists of the General Staff 

Chief, four commanders-in-chief of the armed forces as well as elected members of 

the Council of Ministers for the development of national security policy. (Article 

118) After the 1982 Constitution adoption, the military authorities, consistently and 

within the established terms, took measures to transfer to civil government.  

The section describes the changes that the 1982 Constitution introduced to the 

economic system of the Republic of Turkey. Constitutional provisions and laws, 

adopted on their basis, made it possible to abolish the state monopoly on a number of 

economy sectors and to unblock large-scale privatization.  

The development of electoral legislation was an important step in the process 

democratization. The 1982 Constitution and a special Law of June 10, 1983, 

introduced a new mixed (proportional-majority) electoral system. Further 

democratization was ensured by the principles of electoral law. In the Republic of 

Turkey of 1980s, elections were held on the basis of general, direct and free suffrage 

by secret ballot.   
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In general, despite the fact that the 1982 Constitution promoted political 

stabilization and further democratization of Turkish society, it did not resolve 

historical controversies. The large number of changes to the Constitution in 

subsequent years asserted that fact.  

The thesis generalizes the practice of state formation in the late 20
th
 – early 21

st
 

centuries. Special attention is focused on the results of the 2017 constitutional 

referendum, which actually certified the transition of Turkey to a presidential 

republic as a form of government. The conditions and tendencies of modern state 

formation and legal development of the Republic of Turkey, legislative activity of 

VNTZ, the powers and activity of President, the Council of Ministers, the 

Constitutional Court and other courts are clarified in the thesis.  

Among the tendencies of state and legal development, the formation of 

presidential republic with minimal restrains for president as well as completion of the 

transformation of traditional constitutionalism into charismatic one are singled out 

and described in details. The revision of Mustafa Kemal’s state and legal reforms, 

together with constitutionalism transformation, necessitated the creation and adoption 

of a new Constitution of the Republic. The section analyzes the content and direction 

of the constitutional reform and the activities of parliamentary commission, 

established to prepare a draft of a new Constitution.  

 The thesis clarifies the development trends of the Republic of Turkey and 

Turkish constitutionalism. To substantiate these very trends, a comparative analysis 

of both legal and factual constitution of Turkey was made. 

Key words: Turkish statehood, law of Turkey, the Republic of Turkey, 

Turkish constitutionalism, constitutional reform.  
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Науковий інтерес до історії 

державності та права Туреччини в Україні зумовлений трьома аспектами. 

Перший аспект – історичний, що спирається на аналіз українсько-турецьких 

відносин з середини ХVІ до ХХІ століття, які засвідчують систематичні 

політичні, економічні, культурні контакти народів – сусідів. Історичний аспект 

увиразнює взаємний вплив державної та правової традиції України та 

Туреччини, провокує черговий дискурс про їх належність до однієї так званої 

«межової цивілізації» (цивілізації на межі європейської та азійської 

цивілізацій). Другий аспект – політико-правовий, який дозволяє з’ясувати 

історико-правовий процес становлення сучасної держави та права Туреччини в 

єдності його складових – революційного переходу від Османської імперії до 

республіки, подальшої секуляризації, вестернізації, модернізації, 

інституалізації. Політико-правовий аспект акцентує увагу на особливостях 

формування турецької демократії, які на початку ХХІ століття західні науковці 

та політики узагальнено розглядали як експеримент, що показує чи можна 

помирити іслам з демократією.  

Третій аспект – євроінтеграційний – апелює до досвіду державних та 

правових реформ у Турецькій Республіці, які мали забезпечити її прийняття до 

Європейського Союзу. Цей досвід є негативним, оскільки незавершеність 

реформ, відступ від європейських цінностей свободи, рівності, релігійної 

терпимості, прав людини унеможливили вступ Туреччини до Європейського 

Союзу.  

Відтак, дослідження основних тенденцій розвитку сучасної держави та 

права Туреччини має прикладний характер з огляду на європейські амбіції 

України.  

За таких умов науковий інтерес до історії держави та права Туреччини в 

Україні недостатній, а українська історіографія турецької державності та права 

не сформувалася. Нечисленні монографії та статті досліджують лише окремі 

періоди чи явища в історії Турецької держави та права. На цьому фоні останнім 
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часом вирізняються перекладені та опубліковані в Україні праці турецьких 

науковців. Серед турецької історіографії державності та права ці публікації 

вирізняються науковим підходом, позбавленим пропагандистських та 

міфологічних засад чималої кількості інших монографій та статей, 

опублікованих у ХХ ст.  

Поряд з історіографічною суттєво розширилася емпірична база історико-

правових досліджень держави та права Туреччини. З ініціативи посольства 

України в Туреччині оцифровані та стали доступними архівні матеріали про 

українсько-турецькі відносини. Український портал практики Європейського 

суду з прав людини систематично публікує рішення Суду у справах проти 

Туреччини. Важливою складовою емпіричної бази є рішення Конституційного 

суду Туреччини, оприлюднені на веб-сайті цього органу. Розширення 

емпіричної бази, удосконалення методології призвели до формування 

комплексного характеру дослідження державності та права Туреччини, 

залучення знань і методик інших суспільних наук – зокрема соціології, 

політології тощо.  

Спроба такого дослідження дозволила сформувати основні найбільш 

суттєві результати, які відображають закономірності та особливості розвитку 

державності та права Туреччини. 

Зв'язок роботи з науковим програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідницької теми 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

«Характерні ознаки розвитку державності, права та політико-правової думки в 

Україні та зарубіжних країнах» (номер державної реєстрації 0112U003267). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у характеристиці 

історико-правових закономірностей та особливостей становлення та 

конституційного розвитку Турецької Республіки. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі основні завдання: 
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- охарактеризувати історіографію, джерельну базу та методологічні 

особливості дослідження; 

- з’ясувати закономірності трансформації Османської імперії у 

Турецьку Республіку, становлення турецької «держави-нації» та турецького 

конституціоналізму; 

- встановити особливості історико-правового процесу становлення 

Турецької Республіки, зокрема «ісламського республіканізму», «турецького 

секуляризму», «політичного ісламу»; 

- охарактеризувати основні етапи конституційного розвитку 

Турецької Республіки та конституційні документи, які визначали їх зміст; 

- виявити внутрішні та зовнішні чинники конституційного розвитку 

Турецької Республіки, зокрема можливості впливу Європейського Союзу на 

державність та конституціоналізм Туреччини в процесі її євроінтеграції; 

- узагальнити, оцінити діяльність державних органів Турецької 

Республіки, зокрема судів, у механізмі Турецької Республіки та її 

конституційному розвитку; 

- охарактеризувати конституційні засади та неконституційні 

практики політико-правових змін у Турецькій Республіці та турецькому 

конституціоналізмі. 

Об’єктом дослідження є Турецька Республіка та турецький 

конституціоналізм як історико-правові явища у ХХ – на початку ХХІ ст. 

Предметом дослідження є історико-правові закономірності та 

особливості становлення і конституційного розвитку Турецької Республіки. 

Методологія дослідження. Головні підходи, методи та прийоми 

дослідження об’єднані принципом його всесторонності, обрані з врахуванням 

об’єкта та предмета дослідження –історико-правових явищ. Центральним у 

дослідженні був історико-правовий підхід , який забезпечив деідеологізацію та 

деміфологізацію вчення про турецьку державність та конституціоналізм. 

Інституційний підхід доповнив історико-правовий, дозволив виявити реальне 

співвідношення між правовими основами політики і реальним 
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функціонуванням публічних інститутів, які реалізують ці основи в конкретному 

житті. 

Спеціальними методами дослідження вважаємо історико-понятійний, 

аксіологічний та порівняльно-правовий. Історико-понятійний метод дозволив 

з’ясувати історичний та сучасний зміст таких понять, як «турецька держава», 

«турецьке право», «турецька демократія», «турецький конституціоналізм» та 

багато інших. За допомогою аксіологічного та порівняльно-правового методу у 

дисертаційному дослідженні з’ясовано відповідність чи невідповідність 

турецького конституціоналізму цінностям європейського конституціоналізму. 

Система й особливості застосування підходів, методів і прийомів цього 

дослідження проаналізовані в підрозділі 1.2. 

Наукова новизна отриманих результатів зумовлюється, як видається, 

тим, що воно є першим в Україні монографічним дослідженням історико-

правового процесу становлення та конституційного розвитку Турецької 

Республіки на всіх його етапах. 

Унаслідок дослідження сформульовано основні положення і висновки, 

яким притаманна наукова новизна: 

уперше: 

- з’ясовано дихотомію історико-правового процесу становлення 

турецької державності та права, поєднаними та суперечливими політико-

правовими явищами якого були секуляризація та політичний іслам, турецький 

націоналізм і пантюркізм, республіканізм і монополія на владу окремих 

політичних партій, інституціоналізована в однопартійній системі, 

непропорційно сильні позиції військових та бюрократії, а також 

мусульманської релігії у державотворенні; 

- обґрунтовано тяглість державотворення у Туреччині, основною 

ознакою якої було формування державотворчих та правових реформ та 

мобілізації громадянського суспільства згори вниз, що забезпечило їх 

деспотичний характер під проводом військових і бюрократії; 
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- розвиток конституціоналізму та права Туреччини показано як 

складову історико-правових процесів вестернізації, модернізації, євроінтеграції, 

екзогенним чинником яких стала європейська перспектива Туреччини, зокрема 

перспектива вступу в Європейський Союз, яка в окремі історико-правові 

періоди стимулювала політико-правові реформи, а в інші передувала їх імітації; 

- здійснено порівняльний аналіз юридичної та фактичної конституції 

Туреччини та встановлено істотні відмінності між ними, які назовні 

виявляються у неконституційних практиках популізму, клієнтелізму, 

фаворитизму, непотизму. 

Удосконалено: 

- вчення про відносну неспроможність західних (європейських) 

демократичних інститутів у модернізації Туреччини, яка пояснюється 

неузгодженістю (несумісністю) західної та турецької традиційної політичної 

культури; 

- політико-правове розуміння «кемалізму» як ідеологічної основи 

становлення та конституційного розвитку Турецької Республіки; 

- знання про особливості функціонування державного механізму 

Турецької Республіки, особливої ролі у ньому військових та релігійних 

(мусульманських) організацій. 

Набули подальшого розвитку: 

- історіографія становлення та конституційного розвитку Турецької 

Республіки; 

- положення про особливу роль Конституційного суду Туреччини у 

розвитку сучасного турецького конституціоналізму та його гармонізації з 

європейськими конституційними цінностями; 

- знання про особливості турецького парламентаризму, про роль 

політичних лідерів та політичних інститутів у становленні Турецької 

Республіки та турецького конституціоналізму. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

положення та висновки, обґрунтовані у дослідженні, сприяють подальшому 
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формуванню української наукової історико-правової школи історії державності 

та права Туреччини.  

Результати дослідження можуть бути використані: 

- у науково-дослідній сфері під час з’ясування місця та ролі 

державності та конституціоналізму Турецької Республіки у загальній історії 

права та держави; 

- у навчальному процесі положення і висновки пропонованого 

історико-правового дослідження застосовуються в межах викладання курсів 

«Історія держави і права зарубіжних країн», «Порівняльне конституційне 

право»; 

- у правотворчості для удосконалення конституційного законодавства 

України, міжнародних договорів, інших нормативно-правових актів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дисертації обговорювалися на кафедрі історії держави, права та політико-

правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка та 

були апробовані на таких наукових конференціях: ХХІV Звітній науково-

практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні»  (м. Львів, 2018 р.);  Міжнародній конференції «[Не]безпека – сучасні 

виміри явища» (Республіка Польща, м. Сандомир, 2018); ХХV Звітній науково-

практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 29-30 

січня 2021р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні правові 

системи світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 27–28 серпня 

2021 р); Міжнародній науково-практичній конференції «Людина і закон: 

публічно-правовий вимір» (м. Дніпро, 1–2 жовтня 2021 р.). 

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційної роботи 

викладені у 6 публікаціях, з яких 3 наукові статті, одна з яких опублікована у 

фаховому періодичному виданні держави – члена Європейського Союзу 

(Республіка Польща). 
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Структура та обсяг дисертації. Структура роботи зумовлена 

предметом, метою та завданнями дослідження. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, які об’єднують дев'ять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 197 

сторінок, з них основного тексту – 169 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія та джерельна база дослідження 

Знання та інформація про становлення та конституційний розвиток  

Турецької Республіки у ХХ – на початку ХХІ століття відзначаються широтою 

та різноманітністю. Різноманітним аспектам турецької державності та 

конституціоналізму присвячено чимало публікацій. Водночас їх зміст та назви 

на кшталт книг про визначного турецького державного діяча Ататюрка 

«Ататюрк та студенти – медики», «Ататюрк та метеорологія», «Ататюрк та 

Євразія», «Соціалістичний рух, Ататюрк та Конституція» ставлять питання про 

науковість та про критерії, за якими ту чи іншу публікацію можна віднести 

власне до історіографії проблеми. 

При цьому необхідно пам’ятати про сенс використання терміну 

історіографія у дисертаційному дослідженні. На думку Н. Яковенко, «терміну 

«історіографія» не судилося втримати монополію на однозначність. Починаючи 

від ХІХ ст. й до сьогодні ми під «історіографією» розуміємо: 1) сукупність 

праць із тих чи тих ділянок історії; 2) наукову дисципліну, що вивчає стан 

історичної науки та історії історичного знання. 

У першому випадку словом «історіографія» позначають перелік праць 

присвячених тим чи тим питанням, як – от історіографія козацьких воєн; 

історіографія Голодомору; історіографія історії освіти тощо. Слово 

«історіографія», що фіксує тут назви розвідок із певної ділянки знань, в такий 

спосіб, по суті, ототожнено з бібліографічним переліком – доконечним 

вступним кроком до будь-якого дослідження»
1
. Для того, щоб сформувати 

такий перелік праць, які свідчать про сучасний стан наукового дослідження 

становлення та конституційного розвитку Турецької Республіки, необхідно 

подбати про деміфілогізацію, історизацію та контекстуалізацію за допомогою 

                                                           
1
 Яковенко Н. Вступ до історії. Київ: Критика, 2007. С. 31. 
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історичних першоджерел. Тобто, в основі відбору публікацій, які становлять 

історіографію становлення та конституційного розвитку Турецької Республіки 

покладено не тільки специфічний предмет досліджень – історія Турецької 

Республіки та турецького конституціоналізму, а й відповідна методологія 

історико-правового дослідження з особливою увагою до джерел права, 

особливо конституційного, а також сукупністю підходів, методів та прийомів, 

притаманних науці історії права та держави. Такі критерії відбору наукових 

публікацій відразу змушують поділяти історіографію проблеми на турецьку 

історіографію та світову історіографію. Серед особливостей турецької 

історіографії необхідно виділяти такі: 

- для значної кількості науковців залишаються недоступними 

чисельні історичні архіви, наукова робота з якими або заборонена (закриті 

архіви), або потребує спеціального дозволу державних органів. Прикладом 

такого архіву може бути Президентський архів у Чанкої
2
. Це призвело до 

поділу турецької історіографії на офіційну та неофіційну; 

- чимало публікацій турецьких науковців є ідеологізованими, такими, 

що ґрунтуються на некритичному сприйнятті та популяризації ідей 

пантюркізму, ісламізму, кемалізму тощо. Окрім цього в їх основі різні 

інтерпретації історицизму, історичного матеріалізму та детермінізму; 

- переважають наукові публікації, які «інтерпретують», 

пристосовують загальновживані поняття, надають їм специфічного «турецького 

звучання». Наприклад, турецький республіканізм, турецький 

конституціоналізм. 

Головно це найважливіші особливості турецької історіографії, які 

відрізняють її від умовно «європейської». Вони спонукають звернутися до 

другого смислу поняття «історіографія», яке описує відомий дослідник 

історіографії Л. Зашкільняк. Науковець вважає, що «саме історичне знання 

здобуте в результаті пізнавальних зусиль дослідника, є об’єктом вивчення 

                                                           
2
 Ганіоглу Ш. М. Ататюрк: Біографія мислителя; пер. з англ. О. Галенка. Львів: Видавництво Анетти 

Антоненко; Київ: Ніка-Центр, 2018. С. 24. 
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історіографії як наукової дисципліни, а підсумками пізнавальних зусиль 

одержання нового – історіографічного знання про історичне знання і способи 

його створення та сприйняття»
3
. 

Л. Зашкільняк визначає такі складники предметної сфери історіографії: 

«1) світоглядний складник, що включає в себе ідеологічну компоненту – 

систему ідей і цінностей історика, з позицій яких він сприймає і пояснює 

навколишній світ, часто неусвідомлено переносячи їх на минулі події; 

2) методологічний (теоретичний) складник, що передбачає наявність у 

дослідника знань про мету, принципи і засоби (методи) здійснення історичного 

пізнання, а також його приналежність до визначеного наукового напряму, 

школи, інституції; 3) фактологічний (джерельний) складник, пов'язаний з 

умінням дослідника працювати з історичними джерелами і реконструювати на 

їх підставі минулу дійсність; 4) соціально-культурний складник, який 

забезпечує присутність у створюваних істориком знаннях впливів соціального 

(родинного) оточення, його ментальних структур, зокрема історичної пам’яті; 

5) психологічний складник, що відображає присутність індивідуально-

емоційних переживань, симпатій та антипатій історика у здобутих ним знаннях; 

6) мовнолінгвістичний складник, що передбачає використання дослідником 

відповідного вербального представлення історичної інформації, яке забезпечує 

зрозумілу й прийнятну для фахівців інтерпретацію історичних знань»
4
. 

Названі складники дозволяють не аналізувати всі без винятку публікації, 

які стосуються  турецької державності та конституціоналізму, а лише ті, які 

формують науковий образ Турецької Республіки та турецького 

конституціоналізму на засадах поширених в історичній та юридичній науці 

підходів, моделей і схем історико-правового пізнання. 

Ці публікації класифікуються, насамперед, за ідеологічною компонентою. 

Ідейною та ціннісною основою для переважної більшості праць про Турецьку 

                                                           
3
 Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей 

університетів. Львів: ПАІС, 2007.С. 12. 
4 Там само. С. 13 
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Республіку та конституціоналізм є кемалізм- сукупність поглядів Мустафи 

Кемаля Ататюрка, розвинених наступними поколіннями вчених та політиків. 

На думку М. Шюкрю Ганіоглу, кемалізм – це сплав сцієнтизму, 

матеріалізму, соціального дарвінізму, позитивізму, пантюркізму та інших 

популярних теорій, який надав Мустафі Кемалю широкий та утопічний 

теоретичний апарат для осягнення минулого та конструювання майбутнього
5
. 

Однією з визначальних рис цієї ідеології, неоформленої у відповідну програму, 

був культ республіки. Республіка, доводив Мустафа Кемаль, була не лише 

системою управління, а й «єдиним знаряддям для охорони добробуту, 

процвітання та свободи турецької нації нині й у майбутньому». У такому 

випадку всі громадяни були зобов’язані їй служити. Для того щоб насадити 

республіканський ідеалізм у населенні, новий режим вихваляв республіканізм у 

підкреслено ідеалістичних термінах і уживав прикметник «республіканський», 

щоб надати більшої уваги новим установам і відрізнити їх від попередніх. 

Наприклад, уряд називався «республіканським урядом», а прокурорів прозвали 

«республіканськими прокурорами». 1924 р. власне партія Мустафи Кемаля 

приєднала слово «республіканська» до її назви. Моряки на військовому флоті 

носили капелюхи з кокардами, на яких були ініціали Т.С.В. (що турецькою 

означали «моряк Турецької Республіки»). Так само абревіатура Т.С. (Турецька 

Республіка) замінила всі імперські монограми на колишніх османських 

будівлях». 

Республіканський ідеалізм, поєднаний з турецьким націоналізмом склав 

основу ідей для низки книжок із суспільствознавчих дисциплін, які редагував 

сам Мустафа Кемаль і які заклали основи громадянської освіти і суспільних 

наук для багатьох поколінь турків. Поступово за безпосередньої участі 

Мустафи Кемаля та з допомогою спонсорованих державою історичних 

досліджень була сформована турецька історична теза, яка акцентувала увагу на 

особливій ролі турків у світовій історії. За турецькою історичною тезою 

                                                           
5
 Ганіоглу Ш. М. Ататюрк: Біографія мислителя. Пер. з англ. О. Галенка. Львів: Видавництво Анетти 

Антоненко; Київ: Ніка-Центр, 2018. С. 217. 
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колискою людської цивілізації була Центральна Азія, турецька прабатьківщина. 

Звідти тюрки мігрували до всіх частин старого світу, засновуючи основні 

держави – такі, як Шумерська та Хетська імперії, і допомагаючи «відсталим» 

людським спільнотам, як от китайці та індійці, утворити вражаючі цивілізації. 

Так само слід віддати належне туркам і за досягнення греко-римської 

цивілізації, яка була творінням тюркських народів, які мігрували на Крит і до 

Італії. Хоча не всі народи Китаю, Індії чи Середземноморського басейну були 

турецькими у расовому відношенні, вони були зобов’язані своїми цивілізаціями 

тюркським міграціям, що стали наслідком змін довкілля
6
. Турецька історична 

теза виробила основну лінію турецької історіографії у дослідженні Турецької 

Республіки та турецького конституціоналізму. Вона ж сформувала турецький 

історичний міф та сучасний турецький націоналізм. Ті чи інші складові цих 

явищ притаманні більшості наукових праць турецької історіографії. Вони ж 

залишалися незмінними і тоді, коли на зміну кемалізму приходили інші вчення 

чи погляди, наприклад, гюленізм чи його сучасний опонент – ідеї та погляди 

Р.Т. Ердогана та його прихильників. 

Попри надмірну ідеологізацію та міфологізацію турецької історіографії 

Мустафа Кемаль Ататюрк заклав основи для багатьох її напрямів та жанрів. 

Наприклад, для його magnus opus – «Промови», характерним є поєднання 

історичної монографії зі спогадами засновника Турецької Республіки. Тому 

вплив Ататюрка на турецьку історіографію Турецької Республіки та 

конституціоналізму важко переоцінити. 

Критично осмислити цей вплив дозволяє наукова біографія Ататюрка 

професора Пристонського університету турецького походження Шюкрю 

Ганіоглу
7
. Проте вона ж є складовою турецької історіографії становлення 

Турецької Республіки та її конституційного розвитку. Автор, аналізуючи життя, 

ідеї та праці Ататюрка, досліджує нелегкий перехід від пізнього османського 

імперського режиму до сучасної турецької нації – держави, обстоюючи суттєву 
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7
 Ганіоглу Ш.М. Ататюрк: Біографія мислителя; пер. з англ. О. Галенка. Львів: Видавництво Анетти 
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тяглість на противагу раптовому ривку, як це часто зображувалося в 

історіографії на цю тему
8
.  

Відтак Шюкрю Ганіоглу можна вважати яскравим представником учених, 

які еволюцію державності та конституціоналізму Туреччини описують в рамках 

цивілізаційного підходу. 

Найбільше праць з питань еволюції політичного режиму Туреччини 

написано в рамках цивілізаційного підходу. Основоположником такого підходу 

можна вважати С. Хантінгтона. В його праці «Зіткнення цивілізацій» – 

проблема трансформації не є центральною. Однак автор доходить 

концептуального висновку, що в економічному та політичному відставанні тієї 

чи іншої країни винні культурні особливості. Автор сумнівається щодо 

можливості демократії в Туреччині, звертаючи увагу на феномен «індигенізації 

другого покоління», який став актуальним для турецького суспільства від кінця 

XX ст., і акцентує на патологічній неможливості демократії в Туреччині. 

С. Хантінгтон визначає цей стан як нездатність «дотягнутися або дійти до 

золотої середини» 
9
. 

Вчений також є автором іншої теорії, що він захищає у відомій праці 

«Третя хвиля: демократизація наприкінці XX століття». З його погляду, 

розглядуваний процес має міжнародний характер і здійснюється хвилями, 

захоплюючи відразу кілька країн та надаючи і позитивний, і негативний 

ефекти. За цією теорією, нова демократія буде стабільною під час вдалого збігу 

внутрішніх та зовнішніх чинників, а невдачі Туреччини визначаються 

наявністю такого актора, як армія. 

Виокремимо також у рамках цивілізаційного підходу спільну працю 

М. Алтунішик і О. Тюр «Туреччина: проблеми послідовності і зміни», 

дослідження Е. Калайджіоглу «Турецька політична культура і демократія в 

порівняльній перспективі», А. Усуль «Демократія в Туреччині: впливання умов 

ЄС», роботу М. Явуза «Ісламська політична ідентичність в Туреччині». 
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Так, М. Алтунішик і О. Тюр оцінюють турецький режим як вдалий 

трансформаційний проєкт, розпочатий у 1945 р. З погляду авторів, щоб стати 

справжньою ліберальною демократією, Туреччині обов’язково необхідно 

вирішити курдське питання. 

Дослідник Е. Калайджіоглу узагальнює численні емпіричні дані стосовно 

Туреччини. Як стверджує автор, демократичний режим у Туреччині не 

консолідований внаслідок недорозвиненості громадянського суспільства і 

відповідної йому політичної культури. Вчений доводить тезу, порівнюючи 

показники політичної культури Туреччини, країн Латинської Америки та 

Європи. Е. Калайджіоглу оперує великим масивом статистичних даних, що 

піддаються серйозному соціологічному аналізові
10

. 

Як зазначає А. Усуль, за останні 20 років встановився міцний зв’язок між 

умовами Європейського Союзу, що мають політичний характер, виконання 

котрих необхідне для того, аби Туреччина стала членом цієї організації, з 

процесом демократизації у країні. Послуговуючись тим самим підходом, що й 

С. Хантінгтон, автор аналізує весь перелік змін, які зазнала політична система 

Туреччини. А. Усуль доходить висновку: в Туреччині демократизація може 

бути результатом виконання умов ЄС лише тоді, коли висунуті вимоги будуть 

достатньо переконливими, що визначається їх мерітократичною природою 

Туреччини як країни-кандидата. За виконання умов жодні перепони 

політичного характеру не перешкоджатимуть їй стати повноцінним членом ЄС. 

Проте дослідження автора засвідчує: позиція єврокомісарів з приводу 

Туреччини не вирізняється високою якістю мерітократичності, що, 

найімовірніше, визначається несприйняттям країни в структурно-

інституційному та політико-культурному сенсі. 

Дослідник М. Явуз відповідає на питання, чи звернула Туреччина зі 

шляху лаїцизму, коли в листопаді 2002 р. до влади прийшла ПСР. Автор 

усебічно проаналізував політичну ісламську ідентичність у Туреччині, 
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починаючи з реформ Ататюрка. Вчений стверджує, що після смерті Мустафи 

Кемаля в 1938 р. спостерігається поступовий відхід від військового 

секуляризму до «тихого відродження ісламу». На думку автора, ісламська 

політична ідентичність не гомогенна: в ній є і сучасно-прогресивні, й 

консервативно-авторитарні елементи. З одного боку, кемалізм завжди 

сприймався як захист проти «реакційного» політичного ісламу, з іншого – 

використовував «ісламську загрозу», щоб перешкоджати демократизації та 

зберігати монополію на владу в себе. Автор звертає увагу на «м’який» 

переворот 1997 р., коли коаліційний уряд, очолюваний – ісламістською Партією 

благоденства, був відправлений у відставку. М. Явуз стверджує: переворот 

спричинив нову кризу легітимації, вийти з якої допоможе лише лібералізація 

політичної системи. Вчений акцентує на особливості турецького досвіду й 

можливості його поширення на інші мусульманські країни і вважає, що 

ісламські організації можуть сприяти поширенню демократичних цінностей
11

. 

У розробленні даної досліджуваної проблеми допоміг так званий 

елітський підхід. Виокремимо такі розвідки, як «Сучасна політика Туреччини: 

проблеми консолідації демократії» Е. Озбудуна, «Демократизація в Туреччині» 

X. Тюрсан, «Історичний глухий кут турецьких інтелектуалів» Б. Кахрамана, 

«Політичні лідери та демократія в Туреччині» М. Хепера і С. Сараї, «Еволюція 

парламентської демократії в Туреччині і турецькі еліти» А. Арслана, 

«Консолідація демократії в Туреччині: держава, політичні партії, громадянське 

суспільство, відносини між військовими і цивільними, соціально-економічний 

розвиток, ЄС, зростання політичного ісламу і курдського сепаратистського 

націоналізму» під редакцією М. Акнур, «Профспілки та робітничий клас 

Туреччини» Р. Маргаліса та Е. Ілдізоглу, «Збройні сили і модернізм» С. Шена. 

Науковці Е. Озбудун і X. Тюрсан розглядають політичний процес у 

Туреччині через призму «хвиль демократизації» та доходять висновку, що 

причиною невдалої консолідації демократичного режиму в Туреччині є 
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нестабільність партійної системи країни, яка формується з партій, орієнтованих 

на різні соціальні верстви. Консолідація демократичного режиму в Туреччині, з 

погляду автора, у найближчій перспективі неможлива через тривалий конфлікт 

між партіями, що виступають реалізаторами антагоністичних інтересів 

протиборчих соціальних груп
12

. 

Дослідник Б. Кахраман обґрунтував етапи модернізації за критерієм 

домінування в політичному житті певної еліти. Автор класифікує еліту, 

використовуючи такі критерії, як фахова приналежність, інтелектуальний 

рівень і політичні переконання (консерватори, помірні, ліберали). Демократія в 

Туреччині, за цією моделлю не консолідується через неможливість домінування 

однієї еліти водночас із неможливістю встановлення міцних спілок між 

декількома елітами. 

З погляду М. Хепера, С. Сараї й А. Арслана, характер політичного 

режиму залежить від лідера, що перебуває при владі, тобто є прем’єр-

міністром. Походження лідера і те, як він просувався політичною драбиною, 

визначають рух до ліберальної демократії або відхід назад. Модель А. Арслана 

розглядає режимні характеристики через зміну партій і визначення причин 

зміни імкумбента. Згідно з до цією моделлю прихід тієї чи іншої партії до влади 

визначається переважанням певного політично активного електорату. Тобто 

відповідно до вікового складу, гендерного співвідношення та фахової 

приналежності основної маси електорату змінюється склад парламенту, а 

можливість відходу чи просування до консолідації залежить від психологічних 

характеристик лідера правлячої партії або коаліції
13

. 

Як вважає колектив авторів за керівництва М. Акнура консолідації 

демократії в Туреччині перешкоджає сувора етатистська традиція. Кемалістська 

управлінська еліта у свій час монополізувала та використовувала у власних 
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цілях таку традицію. Той самий шлях обрала ПСР, що легально контролює 

парламент, оскільки має в ньому більшість. Можливість контролювати 

парламент, виконавчу владу й судову систему (останні поправки до Конституції 

дозволяють це зробити, адже суддів призначають Президент і парламент). 

Отже, ПСР реалізує абсолютний контроль над політичною системою та 

повністю ігнорує механізм балансу й противаг. Однак, на думку групи авторів, 

ПСР може консолідувати демократію в Туреччині
14

. Для цього вона повинна: 

– зосередитися на реалізації ліберальних прав і цінностей; 

– забезпечити реальну самостійність судової системи; 

– домогтися, щоб Туреччина стала повноцінним членом ЄС; 

– ставитися однаково до всіх громадян; 

– вирішити курдське питання. 

Дослідники Р. Маргаліс і Е. Йилдизоглу детально аналізували роль 

робітничого руху в боротьбі між різними силами за визначення пріоритетів 

розвитку економіки Туреччини. 

Учений С. Шен відповів на питання, чому армія, незважаючи на три 

перевороти, скоєні нею, залишалася найлегітимнішим актором у політичному 

просторі Туреччини. Такі думки цінні для нашого дослідження тим, що в них 

виявлена економічна складова автономії армії від цивільної влади. 

У праці «Турецький скляний ковпак» К. Чаглар, будучи прихильником 

неомарксистских поглядів, розглядає політичний процес у Туреччині як 

постійну боротьбу економічних сил, що підтримують певні партії. Циклічна 

зміна станів економіки (пришвидшений розвиток – стабільність – уповільнення 

темпів розвитку або криза) змін ює перебування при владі сили, а залежно від 

носія влади стає інакшою модальність режиму, яка завжди залишається радше 

авторитарною, аніж демократичною. 

Особливий інтерес дослідника конституційного розвитку Турецької 

Республіки становить історіографія турецького конституціоналізму. Її 

особливістю є наявність двох доктринальних позицій. Частина турецьких 
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дослідників конституціоналізму вважає, що його національні особливості, 

історико-правовий контекст становлення не повинні бути основою для ревізії 

фундаментальних засад конституціоналізму, насамперед західного чи 

європейського. Інша група вчених зазначає, що універсалізація прав і свобод 

невіддільна від історичного контексту, тому турецький конституціоналізм є 

результатом синтезу ідей та практик європейського та ісламського 

конституціоналізму
15

. Науковий дискурс про природу турецького 

конституціоналізму добре накладається на запропоновану українськими 

вченими –конституціоналістами класифікацію видів конституціоналізму. 

В. Кампо, М. Оніщук та інші «в основу класифікації видів конституціоналізму 

пропонують покласти типи легітимного урядування за М. Вебером 

(традиційний, харизматичний і легітимний). Тож, як стверджує Г. Волинська, 

держави можна поділити на такі, де існує «класичний конституціоналізм» - тут 

маються на увазі ті з них, де реально втілюються конституційні принципи та 

засади, а також держави «традиційного конституціоналізму», де існують лише 

декларативні положення, та «харизматичного конституціоналізму», які будують 

свою державно-правову практику на основі влади авторитетного лідера»
16

. 

Очевидно, що турецький конституціоналізм є певним синтезом 

«традиційного конституціоналізму» та «харизматичного конституціоналізму». 

Окрім того він, на думку окремих турецьких дослідників
17

, увиразнює 

дихотомію європейського та ісламського конституціоналізму, яка вповні 

виявилася в Указі Президента Туреччини Р.Т. Ердогана про вихід зі 

Стамбульської конвенції про захист прав жінок та ідеях нової конституції, 

запропонованих правлячою Партією справедливості та розвитку
18

.  

З’ясування змісту та особливостей турецької історіографії становлення та 

конституційного розвитку Турецької Республіки, констатація її некритичного 
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характеру посилили інтерес до праць європейських дослідників, насамперед 

українських. 

Традиція наукових історичних досліджень Турецької державності та 

права в Україні є стійкою. Переважно це дослідження за напрямами – 

сходознавство; історія українсько-турецьких взаємин, економічні відносини 

Україна – Туреччина, історія турецької державності та історія турецького 

права. Для кожного з цих напрямів характерним є поступове формування 

історіографії проблеми, описаної у монографіях та дисертаціях на здобуття 

наукових ступенів. Проте сформованою можна вважати тільки історіографію 

українсько-турецьких відносин, описану у монографії Богдана Сергійчука та 

Володимира Сергійчука «На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в 

середині ХVІ – на початку ХХІ ст.»
19

 та дисертації Б. Сергійчука «Українсько-

турецькі відносини у першій чверті ХХ століття», захищеній на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук у 2011 році
20

. Окрім того, В. 

Сергійчук проаналізував турецьку складову в сходознавчих дослідженнях 

українських науковців у міжвоєнний період
21

. Українська історіографія 

взаємовідносин України та Туреччини відзначається різноманітністю підходів 

та методів дослідження, широтою проблем і тем, проте об’єднана однією 

спільною рисою – пошуком історичних передумов для сучасного стратегічного 

партнерства України та Туреччини. Саме тому результативними були численні 

міжнародні наукові конференції, круглі столи, зустрічі інтелектуалів, які 

започаткували систематичний науковий дискурс про взаємний вплив історико-

правового процесу в Туреччині та Україні
22

. 

На відміну від історіографії взаємовідносин України та Туреччини 

українська історіографія державності та права Туреччини не є систематичним 
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історіографічним знанням. Фактично вона започаткована дисертацією на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук представника 

львівської наукової історико-правової школи О. Міщенка «Політико-правова 

система Туреччини в період 1918–1945 років» У дисертації автор констатує 

малодослідженість теми в українській політичній та правовій науках і ґрунтує 

своє дослідження працями турецьких та європейських науковців. Поза увагою 

О. Міщенка не залишилися і праці радянських тюркологів та сходознавців
23

. 

Надалі науковець на засадах історико-правового підходу досліджує різні 

аспекти турецької державності. Зокрема, уперше в Україні показує з позицій 

правознавства та державознавства трансформацію Туреччини з імперії в 

республіку
24

, запровадження реформ, які забезпечили світську основу нової 

турецької держави, роль Мустафи Кемаля у становленні турецького 

конституціоналізму, основні політико-правові ідеї Конституції Туреччини 1924 

року
25

. 

Наукові праці О. Міщенка поклали початок формування наукової 

історико-правової школи державності та права Туреччини. Теоретичні та 

прикладні засади цих праць істотно вплинули на більшість сучасних 

українських публікацій історико-правового характеру. Почасти вони стали 

теоретико-методологічною основою для досліджень А. Мамедової
26

, 

З. Макарухи
27

, П. Крайолка, Ю. Ковбасюка, С. Загороденка, В. Костенка
28

 та 

інших. 
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Більшість праць українських істориків права про державність та 

конституціоналізм Туреччини мають спільні риси, тому їх можна об’єднувати в 

окрему наукову школу
29

. 

По-перше, представники цієї наукової школи розглядають на відміну від 

турецької історіографії історико-правовий процес становлення турецької 

державності та конституціоналізму як особливе, але не виняткове історико-

правове явище. Відтак вони позбавлені впливу культу Ататюрка чи інших 

турецьких історичних лідерів. 

По-друге, представники цієї наукової школи наголошують на дихотомії 

історико-правових явищ та процесів у Туреччині. Наприклад, у дослідженні 

системи джерел права Туреччини А. Мамедова зазначає, «що правовій системі 

Туреччини притаманна вся сучасна різноджерельність. Проте існує певна 

дихотомія у регулюванні питань джерел права, тому що основна група джерел 

закріплена у Конституції 1982 р., але є ввідна частина Цивільного закону, яка 

додає до основного переліку джерел ще і такі, які є доповнюючими: звичай, 

доктрина, судові рішення
30

. 

По-третє, українські вчені активно застосовують порівняльно-правовий 

метод дослідження, маючи на меті вивчення історико-правового досвіду 

Туреччини щодо інтеграції в НАТО та Європейський Союз. Окрім того, деякі 

проблеми конституційного розвитку Туреччини прямо впливають на політичні 

та економічні відносини України та Туреччини. 

По-четверте, для української історіографії становлення та 

конституційного розвитку Турецької Республіки характерною є посилена увага 

до реалізації принципу верховенства права, визнання та захисту прав людини. З 

огляду на це формується і джерельна база дослідження, значну частину якої 

становлять рішення міжнародних і турецьких органів конституційного 

контролю. 
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Загалом формування джерельної бази дослідження було досить складним 

процесом з огляду на закритість архівних фондів Туреччини та проблеми 

мовного характеру. З огляду на цінність архівних матеріалів в історико-

правовому дослідженні у дисертаційній роботі використані перекладені та 

оцифровані посольством України в Туреччині окремі архівні матеріали. 

Використані також архівні матеріали, розміщені на офіційних сайтах 

державних органів, зокрема Президента Туреччини та Конституційного Суду 

республіки. 

Доступнішими для аналізу були юридичні акти, які склали нормативну 

базу дослідження. У нормативній базі вирізнено тематичні блоки: 

- законодавчі акти (конституції, закони, підзаконні нормативно-

правові акти); 

- історичні документи державотворчого та політично-правового 

характеру, конституційні й інші законопроєкти (акти проголошення держави, 

програми, проєкти конституцій); 

- дипломатичні документи (договори, конвенції, угоди, протоколи 

тощо); 

- матеріали діловодства (офіційні листи, звернення, петиції); 

- судова практика (рішення судів, акти Конституційного суду 

Туреччини); 

Серед інших джерел, досліджених у дисертації, необхідно також виділити 

документи політичних партій (програми, статути), документи релігійних 

організацій та мемуаристику (спогади державних діячів, насамперед Ататюрка). 

Важливу роль у з’ясуванні практики турецького конституціоналізму 

відіграла характеристика турецьких та зарубіжних періодичних видань (газет, 

журналів). Сучасним джерелом інформації є електронні сайти різного 

характеру, зокрема опозиційні до сучасного політичного режиму. 

Загалом багата джерельна база дослідження є дуже суперечливою. Проте 

методологія дослідження дозволила встановити достовірність окремих джерел 
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за рахунок аналізу історичного контексту, порівняння історіографічного та 

документального знання. 

 

1.2. Методологічні засади дослідження 

Основною проблемою методології історико-правового дослідження  

становлення та конституційного розвитку Турецької Республіки у ХХ–ХХІ 

столітті є великий масив дослідницьких стратегій, програм, методів, 

напрацьованих не тільки правознавством, а й іншими науками, насамперед, 

політичною філософією, політологією, соціологією, історією, релігієзнавством 

тощо. За таких умов перспективним видається комплексний дослідницький 

підхід, який би поєднував методи різних суспільних наук, зводив у єдину 

систему всі знання про предмет дослідження, інтегрував його. Проте окремі 

методи і методології головно визначаються об’єктом історико-правової науки. 

У нашому випадку об’єктом є історія турецької державності, права та 

конституціоналізму. Львівська наукова історико-правова школа сформувала 

теорію державності, центральне місце в якій посідає розуміння того, що в 

державному розвитку є власна логіка, міцно пов’язана з логікою верховенства 

права. У цьому принципова відмінність історико-правового підходу до 

дослідження історії державності. Такий підхід результативний не тільки у 

дослідженнях історії державності України
31

, а й Польщі
32

, Італії
33

, Англії
34

, 

Німеччини 
35

 тощо. Його застосування у дослідженні історії державності 

Туреччини забезпечило реалізацію одного з основних принципів соціальних 

наук – принципу всесторонньості, зміст якого полягає в тому, щоб 

досліджувати державні явища не окремо, а в їх взаємозв’язку та взаємодії з 

іншими явищами, насамперед правовими. Всесторонність дослідження 
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уможливила також деміфологізацію державності Туреччини за допомогою 

правових джерел, насамперед конституційних актів. Такий підхід 

простежується у сучасних наукових працях про Турецьку Республіку, зокрема у 

науковій біографії Мустафи Кемаля Ататюрка. Її автор Ш.М. Ганіоглу «прагне 

помістити засновника сучасної Турецької республіки у його історичний 

контекст. У цьому підході Ататюрк постає продуктом інтелектуального та 

суспільного розвитку ХІХ і раннього ХХ століття. Той факт, що він очолив 

масштабну спробу утворити сучасну націю-державу, засновану на докорінно 

нових ідейних засадах, не повинен нас збивати на висновок, ніби він змінив 

ходу історії, мислив про немислиме чи втілив задум, який неможливо інакше 

собі й уявити. Турецька історіографія дуже таки старається бачити в ньому 

творця історії, на якого не впливав довколишній світ і який одноосібно 

сотворив диво у вигляді сучасної Туреччини … Хоча вирішальна роль його 

проводу в творенні республіки, що постала на руїнах Османської імперії, є 

беззаперечною, це не применшує внеску Ататюрка в історію Туреччини, коли 

визнати, що його ідеї та вчинки вписувалися в інтелектуальні, соціальні та 

політичні реалії його часу»
36

. 

Так описаний принцип всесторонності акцентує увагу на філософських 

основах сучасної історико-правової концепції державності. Вони 

сформульовані ученими - філософами так : 

- єдність світу полягає в тому, що на всіх рівнях організації діють 

загальні закони; 

- системне бачення є пріоритетним відносно механічного розуміння 

світу; 

- синтез детермінізму, багатоваріантності та випадковості; 

- відмова від концепції редукціонізму: знаходження ізоморфними 

законів у різних сферах
37

. 
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Такі філософські засади спонукали науковців Львівської наукової 

історико-правової школи до освоєння нової методології історико-правових 

досліджень. На думку В.О. Семківа, «новизна методів сучасної української 

історико-правової науки є відносною, оскільки більшість із них закорінені в 

традиції історико-правових досліджень в Україні, а також запозичені з 

глобалізованого інтелектуального історико-правового середовища (світової 

історико-правової науки). Яскравим прикладом такого розвитку української 

науки історії права та держави є історико-правова концепція української 

державності, яка формується на засадах «традиційного» та «нового» наукового 

правознавства»
38

. Постає питання, чи можна і яким чином можна використати 

апробовану концепцію української державності для історико-правового 

дослідження державності Туреччини. На нашу думку, провідною ідеєю 

концепції історії української державності є право української нації на створення 

національної держави. Засновком цієї концепції є гіпотеза про ідею права нації 

(народу) на політичне самовизначення, верховенство права як основу будь якої 

європейської державності, про специфічну спільну «мову юристів», які 

більшість соціальних явищ розглядають як правові інститути. Визначальними є 

історичні подібності у становленні української та турецької державності, у 

співвідношенні понять «народ», «нація», «держава». Для української концепції 

державності характерним є те, як розуміє співвідношення народу та держави 

видатний український правознавець С. Дністрянський. У «Загальній науці 

права і політики» він пише: «Черга органічних суспільних зв’язків не кінчиться 

на державі, але завершується щойно в народі. Від французької революції 

починає виступати на політичний овид новий суспільний зв'язок, так само 

територіальний, як держава, та з новими внутрішніми елементами, які не були 

необхідно потрібні в державі. В боротьбі за свої права, добув собі народ велике 

політичне значіння незалежно від держави, в котрій знаходиться. Політичний 

вислід боротьби є право народа на самовизначення. Як окремий суспільний 
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зв'язок побіч, а чимало й проти держави, має нарід свою питому організацію. 

Вона обіймає всі суспільні зв’язки від родини аж до племені для збереження 

своїх власних вищих цілей. Часто й самі держави підганяють народи в 

осягненню їхньої мети та підпорядковуються цілям національної ідеї. В інших 

випадках ведеться боротьба між народом і державою та історичний розвій 

сього питання проводить помалу до повного вирівнювання сфери спільних 

інтересів»
39

. Ця думка має методологічне значення для розуміння історико-

правового процесу трансформації Османської імперії, становлення Турецької 

Республіки та турецької нації. 

Окреме методологічне значення має виділення напрямів сучасних 

наукових досліджень української державності, зокрема: дослідження державної 

та правової традиції, демократії, самоврядування, недержавного права тощо. 

Поділ на окремі напрями виділено у дисертаційному дослідженні з метою 

застосування методів, апробованих іншими юридичними науками, зокрема 

наукою конституційного права. Йдеться про турецький конституціоналізм, 

який є складовою предмету дисертаційного дослідження. Представники 

львівської наукової школи конституційного права розвинули методологію 

дослідження європейської моделі конституціоналізму
40

, фактичної 

(політичної)конституції)
41

. У монографії «Європейська модель 

конституціоналізму: системно – аксіологічний аналіз» О. Бориславська 

зазначає, що «сьогодні в політичному сенсі світ фактично розділений на три 

табори: конституційні держави, у яких державна влада обмежена задля 

гарантування фундаментальних прав особи (приблизно одна четверта від усіх 

держав світу), неконституційні держави із свавільною владою (приблизно така 

ж кількість) та держави перехідні (які перебувають у транзиті від свавільного 

до конституційно обмеженого правління (близько половини держав світу)). 
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Конституціоналізм є ідеологічною та доктринальною основою функціонування 

конституційних та перехідних держав, проте, якщо першим вдалося реалізувати 

його на практиці, другі лише перебувають у процесі формування конституційно 

обмеженого правління»
42

. Така класифікація спонукала до віднайдення місця 

сучасної Турецької Республіки серед інших держав. Методичне значення як 

гіпотези нашого дослідження мала думка О. Бориславської про те, що «якщо 

розглядати конституціоналізм не як суто теоретичну конституцію, а як 

практичну модель функціонування політичної системи, можна прослідкувати, 

що поряд із універсальними засадами в його структурі присутні елементи, які 

носять суто національний характер»
43

. Справді на конституційний розвиток 

Туреччини впливає ціла низка чинників як зовнішнього, так і внутрішнього 

характеру. Серед зовнішніх чинників – євроінтеграційні процеси, які 

стимулюють розвиток турецького конституціоналізму за європейською 

моделлю. Ця модель ґрунтується на визначенні пріоритету цінностей, описаних 

у систематичній теорії конституції Михайла Савчина. До таких цінностей 

науковець відносить: а) розуміння конституції як втілення ідей 

конституціоналізму, що відбивають національну конституційну традицію, як 

основи національної правової системи, яка однаковою мірою визначає зміст 

публічного і приватного права (горизонтальний ефект конституції), а отже 

структуру правового захисту; б) конституція як інструмент забезпечення участі 

держави у прийнятті владних рішень і реалізації народного суверенітету на 

наднаціональному рівні публічної влади, транскордонного співробітництва 

через мережу горизонтальних і вертикальних зв’язків на міжнародній арені; в) 

система соціальних цінностей, які забезпечуються правовим захистом, із огляду 

на це набувають характеру конституційних цінностей та становлять сутнісне 

ядро розуміння конституції відповідно до їх ієрархії у конкретно історичному 
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типі суспільства; г) механізм дії конституції, що містить її установчий характер, 

верховенство і пряму дію, інтерпретацію та правовий захист
44

. 

У дисертаційному дослідженні відповідність чи невідповідність 

турецького конституціоналізму цінностям європейського конституціоналізму 

встановлено з допомогою аксіологічного та порівняльно-правового 

(компаративного) аналізу. 

Аксіологічний (ціннісний) аналіз турецького конституціоналізму не 

тільки обґрунтував його як термінопоняття історико-правового дослідження 

становлення та конституційного розвитку Турецької Республіки, а й 

обґрунтував дихотомію фактичної та юридичної конституції цієї держави. 

Відтак виникла потреба у дослідженні співвідношення фактичної та юридичної 

конституції у Туреччині та неформальних практик у політичній сфері. 

Термінологічною основою такого дослідження стали розроблені професором 

С. Рабіновичем термінопоняття «фактична («матеріальна» або ж «політична») 

конституція та «неформальні (неофіційні) політичні практики». Терміном 

«фактична конституція» науковець позначає «реальні, фактичні основи 

державного ладу, організації і діяльності держави, реальний порядок 

здійснення державної влади, реальні взаємовідносини між державою та 

індивідом. Її утворює система усталених у політичній сфері суспільства 

поведінкових зразків, практик та стратегій з їх реалізації, вмотивованих 

певними інтересами і діями (Дж. Фінк, Е. Корвін, Р. Нейджел). 

Поняття фактичної (політичної) конституції відображає відмінності між 

писаними конституційними нормами і політичною практикою. Якщо юридична 

конституція може розглядатися як модель балансу соціальних інтересів, то 

конституцію фактичну утворює динаміка реальної взаємодії таких інтересів
45

. 

Відмінності між фактичною та юридичною конституцією у дисертації 

виокремлені на яскравому прикладі правового становища жінок у Туреччині. 

Незважаючи на відсутність правових бар’єрів, що перешкоджають участі жінок 
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у політиці чи інших сферах життя, ситуація з становищем жінок у турецькому 

суспільстві залишається складною
46

. Попри зусилля громадянського 

суспільства не викликають оптимізму авторитарні чи автократичні тенденції у 

розвитку Турецької держави, намагання ревізувати гендерні реформи. На думку 

Мадлен Олбрайт, президент Туреччини Р.Т. Ердоган навіть зробив певні кроки 

задля скасування одного з історичних досягнень Ататюрка. Конституція надає 

рівні права жінкам, але Ердоган запропонував «турецького типу інтерпретацію 

цього положення, засуджуючи контроль за народжуваністю, вмовляючи 

матерів народжувати трьох і більше дітей і припускаючи, що жінки, які 

працюють – це люди наполовину»
47

. 

Основні методи, які дозволяють встановити відмінності між фактичною 

та юридичною конституціями – це методи політичної соціології та статистики. 

З допомогою цих же методів у дисертаційному дослідженні вивчалися 

неформальні практики у політичній сфері Турецької Республіки. На думку 

С. Рабіновича «неформальні (неофіційні) політичні практики – усталені форми 

фактичної взаємодії учасників політичних відносин, яка відбувається поза 

законодавчим регулюванням або в межах сфери законодавчого регулювання, 

але з порушенням його принципів
48

. Виокремлені українськими науковцями 

шість різновидів неформальних практик – клієнтелізм, непотизм, фаворитизм, 

«блат», дозвільні компетенції, приятелювання – притаманні історичній та 

сучасній політичній практиці Туреччини. Вони досить детально описані у праці 

опозиційної діячки Едже Темелкуран «Як втратити країну. Сім кроків від 

демократії до диктатури»
49

. Поширеність неформальних практик серед іншого 

забезпечує тривкість дихотомії державно-правових явищ, таких як демократія 

та державний патерналізм чи державний популізм тощо, викривлює зміст 

основних історико-правових понять, які інтерпретують історію турецької 
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державності та конституціоналізму. Для львівської наукової історико-правової 

школи характерною рисою стало обов’язкове у монографічних і дисертаційних 

дослідженнях формування поняттєво-термінологічного апарату на засадах 

історичності понять. Відтак історико-понятійний метод в українській історико-

правовій науці широко використовується, але не характеризується. Його можна 

розкрити у таких тезах: 1. Історія понять не претендує на те, щоб бути 

самостійною історичною дисципліною серед інших історичних наук. 2. 

Історико-понятійний метод – це метод історико-критичний. Він потребує 

знання конкретно-історичних умов або подій, які викристалізовуються у слова, 

що їх необхідно дослідити у ролі понять. 3. Слово стає поняттям, якщо в ньому 

цілком вміщається вся повнота суспільного контексту значень, в якому – і для 

якого – використовується це слово. 4. Історія конденсується у певних поняттях і 

стає історією відповідно до того, в якому вигляді і як її розуміють
50

. 

Застосування історико-понятійного методу у дослідженні історії 

державності та конституціоналізму Турецької республіки викликає чимало 

труднощів, пов’язаних не тільки з проблемами перекладу, а й намаганням 

турецьких політиків та вчених пристосувати поширені європейські терміни до 

реалій державного та правового життя Туреччини. Серед таких необхідно 

виділити ісламський республіканізм, початки ідеології та практики якого 

знаходимо у кемалізмі, тобто політичних та правових ідеях і державотворчій 

практиці Мустафи Кемаля Ататюрка. Подібно до Жан-Жака Руссо, Мустафа 

Кемаль уважав за головну мету республіки не забезпечувати індивідуальну 

свободу громадянам, а служити для висловлення «загальної волі»
51

. Уявлення 

про представництво цієї «загальної волі» постійно змінювалося. Сам Ататюрк 

інституціоналізував монополію на владу у вигляді однопартійної системи. 

Після його смерті та руйнації однопартійної системи на представництво 

«загальної волі» претендували військові, неодноразово здійснюючи державні 
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перевороти – як-от у 1960, 1971, 1980 і 1997 роках. У сучасній Туреччині 

«загальну волю» представляє правий популізм, який виправдовує тоталітаризм. 

Монополія на представництво «загальної волі» серед іншого характеризувалася 

коаліціями політичних сил з релігійними групами, які посилювали роль релігії в 

повсякденному житті. На початку ХХІ ст. це політико-правове явище 

сприймалося демократичним світом як експеримент, який показує чи можна 

примирити іслам з демократією. Проте результатом цього експерименту стала 

президентська форма правління у Туреччині з кількома нечисленними 

механізмами стримування. Причому ці механізми також відображають основні 

суперечності політико-правових явищ. Наприклад, створення Конституційного 

суду Туреччини серед іншого мало за мету створення противаги вищим 

державним органам – спочатку парламенту, а тепер і президенту. Проте 

сьогодні Конституційний суд лише частково виконує цю роль, оскільки домінує 

конституційний контроль не за змістом, а за формою конституційності 

нормативних актів. Після того як у Туреччині з’явився інститут індивідуальної 

конституційної скарги виразними стали суперечності між міжнародними 

стандартами прав людини та практикою ісламського республіканізму. 

Виступаючи перед українськими колегами, заступник голови Конституційного 

Суду Турецької Республіки Енгін Їлдирим інформував про прийняття низки 

важливих рішень, пов’язаних з оголошенням надзвичайного стану. Він 

акцентував увагу на тих положеннях основного закону, що стосуються 

надзвичайного стану в країні, коли його було оголошено під час спроби 

державного перевороту. Це означало, що суддям довелося відступити від 

стандартів Конвенції про захист прав людини і основних свобод. 

Все ж, попри намагання турецької інтерпретації усталених понять, 

історико-понятійний метод дозволив з’ясувати історичний та сучасний зміст 

таких понять, як «турецька держава», «турецьке право», «турецька демократія», 

«турецький конституціоналізм» та багато інших. 

Зважаючи на все зазначене, центральне місце в історико-правовій теорії 

державності посідає застосування принципу верховенства права як 
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методологічної основи дослідження політичного порядку, так чи інакше 

пов’язане з інституційним методом, який забезпечує максимальну синергію 

політичних та правових знань. 

На думку зарубіжних учених, інституційний підхід відповідає завданню 

вивчення суб’єктів правової політики. У сучасній політології, історії, 

політичній філософії, у тому числі вітчизняній, інституціоналізм дуже 

популярний
52

. Водночас політологи, філософи, соціологи зобов’язані цим 

підходом юридичній науці. Засновником інституціоналізму вважається М. Оріу, 

який виокремлював два види інститутів: інститутів – речей (комплекс норм, які 

регулюють однорідні суспільні відносини) та інститутів – корпорацій (установи 

та органи влади, які забезпечують застосування цих норм). Теорія інститутів М. 

Оріу відрізнялася єдністю політичного і правового, інститути-корпорації та 

інститути-речі нерозривні, оскільки перші продукують другі. 

Інституційний підхід знайшов своє місце серед підходів і методів 

українського правознавства, зокрема в історико-правовій науці. У монографії 

С. Кондратюка «Традиція парламентаризму на західноукраїнських землях: 

історико-правове дослідження» досліджено інститут парламентаризму як 

історичний політичний, соціальний інститут з такими ознаками: 

«1. Історично виокремлюється певне коло суб’єктів, котрі в процесі 

діяльності вступають у відносини, що набувають стійкого характеру (загалом ці 

відносини стосовно парламентаризму можна назвати відносинами 

представництва – народного представництва).  

2. Постає певна достатньо формалізована організація (у нашому 

випадку – парламент). 

3. Існують специфічні соціальні норми та приписи (насамперед 

юридичні), які регулюють поведінку людей у межах соціального інституту 

(парламентське право – складова конституційного чи державного права). 
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4. Наявні соціально значущі функції інституту, що інтегрують його в 

соціальну систему і забезпечують участь у процесі інтеграції останньої 

(найважливіша функція парламентаризму – законодавча)»
53

. 

Отже, інституційний підхід в українській юридичній науці виправдав 

себе, зокрема у дослідженні політико-правових інститутів. Він 

продемонстрував плюралізм політичних суб’єктів, розкриває їх специфіку і 

соціальні функції. По-друге, інституціоналізм яскраво демонструє відому тезу 

про те, що формальні інститути недостатньо просто „створити”. Вони 

починають реально працювати лише тоді, коли доповнюються і підтримуються 

адекватними неформальними нормами, коли легальний порядок легітимний. 

Джерелом інституційних змін в політиці та економіці є зміна світосприйняття 

людей, яка відображається у зміні політичних цінностей. Інституціоналізм 

підкреслює, що формальні правила можуть бути змінені державою, а 

неформальні обмеження змінюються дуже повільно. По-третє, інституціоналізм 

дозволяє виявляти реальне співвідношення між правовими основами політики і 

реальним функціонуванням публічних інститутів, які реалізують ці основи в 

конкретному житті. Таке розуміння політичного інституту створює можливості 

для доповнення інституційного підходу природно-правовими та позитивно-

правовими підходами правознавства. 

Загалом методологічні підходи, принципи, методи, прийоми добиралися 

таким чином, щоб довести чи спростувати наукову гіпотезу дослідження про те, 

що найхарактернішою рисою становлення та конституційного розвитку 

Турецької Республіки була дихотомія історико-правових процесів, яка 

залишилась неподоланою до сьогодні і унеможливлює вступ Туреччини до ЄС. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗПАД ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА СТАНОВЛЕННЯ 

ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 

2.1. Тимчасовий Конституційний закон 1921 р. та його роль у 

становленні Турецької Республіки 

Формування Туреччини як держави пов’язане з комплексом проблем, що 

значно вплинули на роль цієї країни в регіональному й міжнародному сенсі. 

Зміни в турецькому середовищі сприяли виробленню певної регіональної 

політики. До її найважливіших чинників належить використання Туреччиною 

власного політичного, історичного й особливо – геополітичного потенціалу
54

. У 

сучасних кордонах Туреччина успадкувала здебільшого ту географічну 

значущість, якою володіла Османська імперія, розкидана на трьох континентах. 

Туреччина була однією з найважливіших у стратегічному відношенні країн 

регіону і, за словами Агатангела Кримського, її розвиток безпосередньо 

викликав природну зацікавленість в українців
55

.  

Туреччина розташована між чотирма морями – Середземним, 

Мармуровим, Чорним і Каспійським та знаходиться на перехресті шляхів: 

морських (Босфор – Дарданелли), сухопутних (Азія – Європа), повітряних 

(Європа – Близький Схід – Азія) і нафтових (Перська затока – Середземне 

море)
56

. Окрім цих переваг, Туреччина домінувала в північно-східному секторі 

Середземномор’я, що вбудовує її з огляду стратегічної значущості в один ряд зі 

Суецьким каналом і Баб-ель-Мандебською протокою. Разом з Іраном і Ефіопією 

Туреччина належала до найважливіших сусідів арабського світу й утворювала 

його стратегічний тил
57

. 
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Географічні чинники, підсилені релігійним фактором й особливостями 

етносоутворення, спричинили значний вплив на державно-політичний лад 

Туреччини. Дослідник Вадим Рубель відзначав: “Бурхлива історія, військово-

деспотичний характер влади, постійна територіальна експансія та переважно 

вдалі результативні війни виховали в середньовічних турках войовничість, 

великотурецьку пихатість…, надзвичайне чиношанування…, сунітський 

корпоративізм і фанатизм… До цього треба додати повагу й жах перед будь-

якою владою…, гордість за імперію”
58

. Середньовічні історичні традиції, на 

нашу думку, позначалися на розвитку Турецької держави і в новітній час. 

У XVIII–XIX ст. Османська імперія втратила колишню могутність й стала 

перетворюватися на другорядну державу, вага якої відчувалася лише в регіоні, а 

не на всій міжнародній арені
59

. Тільки надмірна мілітаризація й сунітський 

фанатизм дозволили туркам зберегти свою державність, однак про успішні 

завойовницькі війни мова вже не велася
60

. Державу зсередини підкошували 

загострення міжетнічних і міжрелігійних чвар, занепад господарства і боротьба 

за султанський престол: “Східний деспотизм вичерпав свій ресурс… Турки 

вперто продовжували правити старими методами (терор, збільшення податків, 

війна, дріб’язкова регламентація, бюрократичний контроль, фальсифікація 

монети)… і замість вступу до Нового часу Османія впала в колапс 

постсередньовіччя, агонія якого тривала до ХХ ст.”
61

. 

Геополітичне розташування, так само, як і величезні території, були не 

лише важливим надбанням Османів, але й їхнім слабким місцем. Імперія мала 

землі, віддалені від центру на великі відстані й відрізані від решти держави 

географічними бар’єрами (пустелі, гори, моря). З точки зору державного 
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управління, це створювало певні труднощі
62

. Відтак, окраїнні території імперії з 

часом перетворилися на володіння периферійних еліт
63

.  

Для Османської імперії, як складової Четвертного союзу, Перша світова 

війна завершилася поразкою. Султанський уряд Енвер-паші підписав 30 жовтня 

1918 р. в порту Мудрос перемир’я з країнами Антанти на принизливих 

умовах
64

. Формально Мехмед VI зберігав владу, але країну окупували війська 

Антанти, загостривши урядову кризу й поставивши імперію на грань занепаду. 

Професор Олександр Мотиль з цього приводу відзначав: «Війна переобтяжила 

відсталі імперські економіку та військо, але через те, що османські володіння не 

зазнали брутальної руйнації, якої зазнала Романовська Росія, її крах мав 

прискорити якийсь інший чинник. Османська імперія, подібно до Австро-

Угорщини, перебувала у ролі європейського хворого через геополітичне 

довкілля, яке сприяло її подальшому існуванню. Перша світова війна знищила 

це середовище: що важливіше, вона підірвала Центральні держави, які 

безпосередньо підтримували Стамбул… Османи під тиском націоналістичних 

сил… втратили можливість надалі існувати як імперська династія і царство»
65

. 

10 серпня 1920 р. у передмісті Парижа – Севрі було підписано мирну угоду. 

За її умовами Османська імперія припиняла своє існування; під контроль Англії 

передавався район Мосулу, Франції – землі на кордоні з Сирією, Греції – Східна 

Фракія та Ізмір
66

. Капітулянська політика султана й пізніша окупація Стамбула 

викликали антиурядові демонстрації й консолідацію патріотичних сил, 

очолюваних генералом, діячем молодотурецького руху Мустафою Кемалем
67

. 

Мустафа Кемаль (1881–1938) – турецький державний діяч, засновник і 

перший президент Турецької республіки. Походив з родини митника, отримав 
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вищу освіту. Закінчив Військову академію Генерального штабу в Стамбулі, 

після закінчення академії проходив військову службу в кавалерійському полку 

в Сирії та Македонії
68

. Відомий як активний учасник молодотурецького руху. 

Негативно ставився до пронімецького курсу Енвера-паші. За роки Першої 

світової війни пройшов шлях до командувача армією і фронту, дослужився до 

чину генерала. Перемога турків під Галіполі створила М. Кемалю військову 

славу в країні та за її межами. Завдяки опозиційній лінії проти політики 

військових лідерів партії “Єднання і прогрес” здобув авторитет серед 

офіцерського корпусу турецької армії
69

. 

За Севрським договором 1920 р. розподіл володінь Османської імперії 

державами Антанти відбувся внаслідок низки міркувань, переважно 

геополітичного та стратегічного характеру
70

. Франція та Італія одержували зони 

впливу в Анатолії, Греція поширювала владу на Східну Фракію
71

. Фактично 

розподіл торкнувся не лише околиць, а й географічного центру Туреччини. 

Національний уряд, очолений Мустафою Кемалем, попередньо схвалив 

Севрський договір, усвідомлюючи прірву, над якою опинилася країна. Мирні 

перемовини турків з країнами Антанти спочатку обіцяли їм лише крихку і 

незначну державу, що складається з небагатьох районів Анатолії та має лише 

один вихід до Егейського моря
72

. Від самого початку виникнення Турецької 

Республіки було пов’язане з геополітичними розрахунками європейських 

держав, які мали на меті змінити географію регіону, розчленування його на 

невеликі частини, що відповідають їхнім політичним намірам
73

. 

З часом турецький уряд відмовився від ратифікації Севрського мирного 

договору, активізувавши національно-визвольну боротьбу проти держав 

Антанти (Англія, Греція), які окупували частину Туреччини
74

. Після перемоги 
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країн Антанти виношувався план розподілу територій Османської імперії на 

зони колоніального впливу. Необхідно було визначити географічну та політичну 

природу нової турецької держави, її внутрішню і зовнішню політику. На 

міжнародній арені подією того часу став більшовицький переворот 1917 р. у 

Росії та встановлення комуністичного режиму в цій країні. Упродовж 1920–

1921 рр. відбулися перемовини турецьких представників з більшовиками, 

унаслідок чого в Москві була підписана міждержавна угода
75

. Російські 

більшовики пішли на значні територіальні поступки на користь Туреччини, 

визнавши за нею Карську область і Ардаган, турецький суверенітет над 

протоками в обмін на свободу судноплавства в них
76

. У відповідь Туреччина 

визнала комуністичний режим у Росії. Більше того, московський уряд розпочав 

поставку туркам зброї. Більшовики вважали, що рух Мустафи Кемаля є 

національно-визвольною революцією, спрямованою проти колоніалізму й 

імперіалізму. Інша причина таких симпатій до патріотичного руху, очолюваного 

генералом Мустафою Кемалем, полягала в його чіткій антизахідній позиції
77

. 

Програма національного руху, названого кемалістським, була вироблена і 

прийнята на Всетурецькому конгресі «Товариства захисту прав» Анатолії і 

Румелії (м. Сівас, 4–12 вересня 1919 р.) 
78

. Різнорідний за соціальним складом 

антисултаністський табір (інтелігенція, селяни, ремісники, торговці) мав єдину 

мету – обстояти цілісність і незалежність своєї країни. Обраний конгресом 

Представницький комітет на чолі з М. Кемалем фактично виконував функції 

майбутнього уряду
79

. 

Влада національного конгресу під час опрацювання стратегії боротьби з 

зовнішніми окупантами намагалася підвести під свою діяльність юридичне 
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підґрунтя. Назва організації, заснованої в Сівасі, також робила наголос на 

понятті «право» –  «Товариство захисту прав Анатолії та Румелії». Зокрема, 

влада національного конгресу спиралась на міжнародні юридичні принципи, 

одним із яких були положення “Програми 14-ти пунктів” Президента США 

Вудро Вільсона стосовно  права націй самим визначати свою долю. 

Національний конгрес з початку заснування дотримувався принципу поваги до 

Конституції Османської імперії 1876 р. Це вказує на те, що вихід з кризової 

ситуації національні сили на чолі з М. Кемалем намагалися шукати в рамках  

існуючого  законодавства і, перш за все, конституції
80

. З цього приводу 

дослідник політико-правової історії Туреччини, дипломат Олександр Міщенко 

відзначав: «Ці обставини були характерними рисами національно-визвольного 

руху Туреччини, оскільки визвольний рух ХХ ст. в інших країнах в основному 

базувався на силових методах (повстання, заколот, партизанська та 

громадянська  війни, революційний терор тощо) для досягнення своєї мети. 

Прагнення кемалістів продовжувати боротьбу за незалежність країни під 

керівництвом правових положень нової конституції може свідчити про те, що в 

основі національно-визвольного руху в Туреччині було закладено принцип 

верховенства права, а не тільки революційної необхідності»
81

. 

Розуміючи, чим загрожують їм зазіхання великих держав, турки 

намагалися використовувати будь-які зміни, зокрема позицію радянської влади, 

що підтримувала право народів на самовизначення. Радянська Росія виявилася 

найсильнішою регіональною державою, стримуючим чинником на міжнародній 

арені. Всі ці обставини давали туркам змогу виявляти гнучкість і реалізм у 

процесі перемовин з європейськими державами, які велися після війни за 

незалежність, що тривала від 1919 р. до 1922 р. і закінчилася вигнанням 

окупантів
82

. Одночасно уряд Кемаля ставив вимоги анулювання умов 
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Севрського договору та евакуації з Туреччини військ Антанти, оскільки цей 

договір фактично ліквідовував незалежність країни 
83

. 

Війська Мустафи Кемаля зуміли спочатку звільнити західну Анатолію 

і встановити контроль над бунтівними вірменськими районами, змусивши 

вірмен підписати в Александрополі Гюмрійську угоду, продиктовану турецьким 

генералом К. Карабекіром, за якою вони зобов’язувалися відмовитися від ідеї 

створення «незалежної Вірменської республіки» і повернути всі зайняті ними 

території. Він також зумів покінчити з курдським рухом і змусив французів 

покинути Кілікію. Згодом військові дії зосередилися проти італійців, котрим 

довелося залишити окуповані ними райони 
84

.  

Перемоги, досягнуті Мустафою Кемалем, значною мірою пояснюються 

його військово-політичним досвідом і талантом. Успіхи, очолюваних ним сил, 

призвели до того, що західні держави воліли мати справу саме з ним – 

реальним, а не номінальним правителем. До того ж, він отримав фактично 

диктаторські повноваження
85

. Проте важливу роль зіграла й зовнішня 

підтримка, яку Кемаль отримав відразу після початку колапсу Османської 

імперії, зокрема з боку англійців. Англія вимушено вступила у перемовини з 

кемалістською Туреччиною і 11 жовтня 1922 р. в турецькому порту Муданья (на 

березі Мармурового моря) було укладено перемир’я між турецькими 

уповноваженими представниками, з одного боку, та англійськими, 

французькими й італійськими, з другого боку (невдовзі до них приєдналися і 

грецькі дипломати). Угода передбачала припинення воєнних дій між сторонами, 

фактичну денонсацію Севрського договору та скликання нової мирної 

конференції
86

. 

Мирна конференція у справах Туреччини відбувалася впродовж 

20 листопада 1922 р. – 24 липня 1923 р. (з перервою на понад два місяці) у 
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швейцарській Лозанні. Як підсумок, уряд Кемаля домігся міжнародного 

визнання скасування невигідного країні Севрського договору, натомість взяв на 

себе визнання оттоманського державного боргу у частині, що відповідала 

турецькій території
87

. Туреччина зуміла зберегти за собою Східну Фракію, 

Західну Вірменію та північні частини Месопотамського плато. Лозаннський 

договір складався із 17-ти окремих документів, які регулювали питання 

чорноморських проток, обміну грецьким і турецьким населенням (близько 

півтора мільйона осіб) і т.д.
88

.  

Лозаннська угода стала дипломатичною перемогою нової турецької влади, 

яка домоглася міжнародного визнання
89

. Але не менш важливе полягало в 

іншому, на чому наголошує французький історик міжнародних відносин Жан-

Батіст Дюрозель: «Спираючись на міцний національний фундамент, нова 

Турецька Республіка, що заступила місце Османської імперії, переставала бути 

ставкою політичних чвар і перетворювалась на найстабільнішу державу 

Близького Сходу»
90

. 

Паралельно з боротьбою проти інтервентів тривала й політична реформа, 

покликана зміцнити суверенну Турецьку державу. Вже у травні 1920 р. Великі 

національні збори (далі – ВНЗТ; створені 23 квітня у кількості 388 депутатів) 

обрали конституційну комісію, яка мала сформувати новий Основний закон. 

Скликання представницького органу влади стало новим етапом національно-

визвольного руху, навіть попри те, що у його складі переважна кількість 

депутатів були представниками військово-чиновницької бюрократії
91

. ВНЗТ 

володіли надзвичайними повноваженнями і працювали не лише як 

законодавчий, але й виконавчий орган. На другий день його роботи першим 
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вибраним головою ВНЗТ став Мустафа Кемаль, котрий також очолив 

тимчасовий виконавчий орган із семи осіб
92

. 

З метою забезпечення умов своєї діяльності, депутати ВНЗТ 29 квітня 

1920 р. прийняли Закон №12 «Про зраду Батьківщині», згідно з положеннями 

якого всі особи, які намагатимуться чинити опір діяльності ВНЗТ, усно або 

письмово, не визнавати легітимність ВНЗТ, будуть вважатися зрадниками і 

підлягатимуть смертній карі
93

. На противагу скликанню ВНЗТ, султанський 

уряд з допомогою окупаційних військ Антанти створив т.зв. «халіфатську армію 

порядку» для придушення національно-визвольного руху. Однак всі спроби 

змінити ситуацію на свою користь зазнали невдачі
94

. Влітку 1920 р. кемалістські 

сили розбили «халіфатську армію порядку» й придушили виступи в регіонах на 

підтримку султанату. Попри це керівництво Антанти прагнуло все ще створити 

із решток султанської армії боєздатну армію для наведення порядку в країні, але 

зусилля в цьому напрямку не дали бажаних результатів
95

.  

Дебати щодо змісту Основного закону (Тешкілат-и есасіе) завершилися 

20 січня 1921 р. Тоді було ухвалено Закон №85 «Про основи організації 

держави», в якому було вперше вжито термін «Турецька держава»
96

. Уже 

24 січня 1921 р. Конституційний акт було схвалено (діяв до 1924 р.). Створити 

повноцінну конституцію тоді не вдалося, але за ініціативою Кемаля був 

прийнятий Тимчасовий Конституційний Закон «Про основи організації» 

(Teşkilâti Esasiye Kanunu), який складався лише із 24-х пунктів і виконав 

функцію тимчасової конституції, формально не скасовуючи Конституції 

1876 р.)
97

.  
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Першим кроком на шляху до ухвалення конституції був текст під назвою 

«Проєкт основного закону», розроблений урядом. Зазначений текст був 

переданий на розгляд постійних комісій  меджлісу 18 вересня 1920 р. під 

назвою «Проєкт конституції» і нагадував урядову програму дій. Зважаючи на 

це, проєкт документа передали на доопрацювання спеціальній тимчасовій 

комісії. Після доопрацювання через два місяці проєкт основного закону знову 

подали на розгляд меджлісу. За пропозицією тимчасової конституційної комісії 

перші чотири статті урядового проєкту були сформовані в окремий документ і 

прийняті парламентом як Декрет ВНЗТ. Головними в цьому документі були 

положення, пов’язані з функцією парламенту та статусом армії
98

. Уперше в 

документах військового характеру Туреччини найвищий законодавчий орган 

проголосив, що армія перестала дотримуватися ідеології «священної війни і 

завоювань нових земель», що було характерно колись для Османської імперії
99

. 

На початках існували небезпідставні побоювання щодо того, чи зможе 

пропонована конституція прижитися, адже в недавній історії мав місце 

негативний досвід конституціоналізму
100

. У 1876 р., коли султаном став Абдул-

Хамід ІІ, він дав письмове зобов’язання запровадити конституцію, що й зробив 

23 грудня того ж року
101

. Конституцію (Канун-і-Есасі) підготовила спеціальна 

рада із 28-ми осіб, відома як Маджліс-і-Махуса. Конституція 1876 р., або інакше 

«конституція Мідхата» (за іменем її розробника – Мідхата-паші), проголосила в 

Туреччині конституційну монархію, створила гнучку систему управління, що 

дозволяло підтримувати політичну стабільність в імперії
102

. Вона передбачала 

впровадження двопалатного парламенту: верхня палата Маджліс-і-Мебусан 

(його члени обиралися) та нижня палата – Меджліс-і-Аян (члени цієї палати 
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призначалися султаном)
103

. Члени сенату повинні були призначатися султаном 

пожиттєво, а палата депутатів обиралась на основі високого майнового цензу. 

Султан мав право призначати і звільняти міністрів, оголошувати війну, укладати 

мир, запроваджувати воєнний стан і припиняти дію законів. Всі піддані імперії 

оголошувались «османами» і вважались рівними перед законом. Державною 

мовою проголошувалася турецька, а релігією – іслам
104

. 

Конституція Мідхата складалася  з 119-ти статей і поділялася на такі 

розділи: 1) про Оттоманську імперію (ст. 1–7); 2) про державне право оттаманів 

(ст. 8–26); 3) про міністрів (ст. 27–38), 4) про державних чиновників (ст. 39–41), 

5) про Національне зібрання (ст. 42–59); 6) про Сенат (ст. 60–64); 7) про Палату 

депутатів (ст. 65–80); 8) про судову владу (ст. 81–91); 9) про Верховний суд 

(ст. 91–95); 10) про фінанси (ст. 96–107); 11) про адміністрацію вілайєтів 

(ст. 108–112); 12) різні постанови (ст. 113–119)
105

. 

Незважаючи на обмежений характер, зокрема в сфері особистих свобод, 

Конституція 1876 р. все ж була прогресивним актом, але й такий варіант 

основного закону держави не отримав належної підтримки 
106

. Незабаром, після 

проголошення конституції, султан Абдул-Хамід ІІ став на шлях її скасування. 

Спершу він звільнив з уряду Мідхата-пашу, далі – 28 червня 1877 р. розпустив 

парламент, і, нарешті, фактично скасував конституцію (по-суті, у 1878 р.). Після 

проведення нових виборів був створений Другий Меджліс, який пропрацював 

лише до 14 лютого 1878 р.
107

. На певний час в Туреччині запанував 

самодержавний режим Абдул-Хаміда ІІ, відомий як «зулюм»
108

.  

Лише внаслідок т.зв. «молодотурецької революції» 1908 р. Абдул-Хамід ІІ 

підписав указ про відновлення конституції і вибори до парламенту
109

. Після 
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виборів 17 грудня 1908 р. відкрився Меджліс-і умумі, але політичному хаосу це 

не запобігло. 27 квітня 1909 р. Меджліс усунув султана Абдул-Хаміда ІІ і 

сприяв призначенню його брата Мехмета Решада. До Конституції 1876 р. були 

внесені чергові поправки: уряд і міністри стали відповідальними перед 

парламентом, а права султана щодо закриття Меджлісу були обмежені. 

Монархія набула рис парламентської системи
110

. Загалом, Конституція (Канун-і-

есасі) впродовж 1908–1918 рр. змінювалася сім разів, але домогтися 

стабільності так і не вдалося
111

.  

До часу ухвалення нової Конституції ВНЗТ з повагою ставилися до 

Конституції 1876 р., однак залишили за собою право на зміни в основному 

законі, оскільки новий меджліс мав надзвичайні повноваження. Так, наприклад, 

при прийнятті Закону №3 від 2 травня 1920 р. про призначення членів уряду під 

впливом групи депутатів, які наполягали на дотриманні конституційних 

положень, було застосовано спеціальний кворум. Внесення змін до конституції 

могло прийматися простою більшістю голосів присутніх на засіданні без 

дотримання спеціальної процедури голосування
112

. 

Під час обговорення і прийняття Конституції 1921 р. не було застосовано 

спеціальний кворум і правила, а використані процедури, як для звичайних 

законів. Згідно з положеннями ст.116 Основного Закону Османської імперії для 

внесення змін у конституцію було необхідно набрати 2/3 голосів від повного 

складу депутатів кожної з двох палат окремо і затвердити ці зміни конституції  у 

падишаха. Проте під час підготовки Конституції 1921 р. ні султанський уряд, ні 

падишах вже ніяким чином не могли впливати на конституційні процеси
113

. 

Обговорення проєкту конституції у ВНЗТ продовжувалося близько  двох 

місяців. З деяких питань депутати так і не дійшли згоди і вони були винесені за 

рамки проєкту конституції. Група опозиційних кемалістам депутатів – 
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прихильники султанського режиму – намагалася взагалі заблокувати розгляд 

конституції, розуміючи всю хиткість ситуації як султанату, так і халіфату. Так, 

одним із спірних було питання прямих (одноступеневих) виборів. У проєкті 

конституційної комісії зазначалося, що народ може прямо використовувати своє 

виборче право через одноступеневу систему виборів, однак були депутати, які 

міркували інакше
114

. Друге спірне питання полягало у пропозиції Кемаля, щоб 

наприкінці четвертого місяця своєї роботи ВНЗТ таємним голосуванням обирав 

третину депутатів із повного складу парламенту для продовження роботи 

парламенту в «урізаному» складі  з правом використовувати  всі повноваження 

ВНЗТ. Як слушно зауважує О. Міщенко, тут спостерігався приклад Радянського 

Союзу, а також прагнення кемалістів шляхом створення своєрідної 

парламентської президії запобігти ускладненням у роботі в повному складі, 

оскільки постійно виникали гострі перепалки під час обговорення майже всіх 

законопроєктів
115

. Проте перемогла думка кемалістів і в такому варіанті проєкт 

Конституції простою більшістю голосів присутніх на засіданні  членів 

парламенту було схвалено. 

Конституція 1921 року відрізняється від попередньої османської 

конституції, в першу чергу, своєю назвою Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Закон про 

основні організації)
116

. До цього в юридичній термінології в якості назви 

османської конституції використовувався термін «Kanunu Esasi» (Основний 

Закон). У положеннях Конституції 1921 р. не було обумовлено порядку 

припинення дії положень попередньої конституції, а прихильники Кемаля 

виходили з точки зору, що документи не суперечать один одному. Формально 

положення Конституції Османської імперії 1876 р. юридично не були скасовані, 

тож після прийняття Тимчасового Конституційного Закону 1921 р. почався 
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період двоконституційності (dual constitutional period)
117

. Дослідник зауважує: 

«Цілком природно, що ВНЗТ, як революційний орган нової, відмінної від 

султанської влади, не захотіли використовувати назву діючої Конституції. Крім 

того, приймаючи свою першу конституцію, кемалісти виявили максимум 

обережності, що було зумовлено складністю внутрішньополітичної ситуації в 

країні та тим, що прибічники султанату-халіфату на той час ще мали міцні 

позиції у ВНЗТ, армії та місцевих органах влади»
118

. 

У Тимчасовому Законі «Про основи організації» 1921 р. проголошувався 

принцип національного суверенітету народу, представники якого можуть 

самостійно визначати свою долю (ст. 1), була легалізована влада ВНЗТ, як носія 

волі народу (ст. 2) і обраного ним уряду – «уряду Великих Національних 

Зборів» (Büyük Millet Meclisi)
119

. В Основному Законі було вжито термін 

“Турецька держава”
120

, а не “Держава турків”, як пропонували деякі депутати. 

Новий турецький режим у конституції не отримав визначення, хоч фактично 

означав республіканську форму правління. Сам Кемаль, очевидно, щоб не 

дражнити прихильників султанату, використовував термін «народне правління» 

(по суті, той самий зміст, але м’якша конотація)
121

. 

Подібним чином, юридично було обіграно парламентську форму 

правління, оскільки формально не передбачено посаду глави держави. Значною 

мірою це пояснюється не стільки політико-правовими особливостями 

парламентаризму, скільки політичною ситуацією всередині країни, де крім 

фактичної влади Кемаля, залишалася  номінальна влада султана і його оточення. 

Заснування поста глави держави (не важливо як його назвали) в ситуації, коли 

існує султанат і халіфат, могло бути сприйняте неоднозначно. Більше того, 
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ситуація могла вийти з-під контролю і перерости у повноцінну і затяжну 

громадянську війну
122

.  

Очевидно, іншими мотивами керувалися ідеологи кемалістського руху у 

випадку відсутності положень, які б регламентували діяльність судової влади. 

Проте на практиці судова влада також належала ВНЗТ (у них втілено принцип 

єдності влади)
123

. Діяльність ж судів визначав ухвалений 11 вересня 1920 р. 

Закон №21 «Про створення судів незалежності». В країні було створено вісім 

«революційних судів незалежності» з надзвичайними повноваженнями.  

Своєрідною новизною Тимчасового Конституційного Закону 1921 р. стало 

впровадження до тексту Основного Закону положень про  місцеве 

самоврядування. Закон оформив нову структуру адміністративно-

територіального устрою – поділ на департаменти, повіти й волості. Саме 

представники провінцій формували Великі Національні Збори Туреччини, хоча 

вважалися представниками всієї нації (ст. 4). ВНЗТ обиралися раз на два роки, 

однак депутат міг переобиратися на другий термін. Перша сесія ВНЗТ 

починалася 1 листопада, а їх чинність мала місце до скликання Зборів нової 

каденції. Закон, однак, передбачав можливість відтермінувати вибори, але не 

більше, ніж на один рік. На ВНЗТ покладалися повноваження ухвалювати 

закони, укладати договори війни і миру тощо. При підготовці законів та 

нормативних актів ВНЗТ зобов’язувались керуватись юридичними та 

релігійними положеннями, які найкраще відповідають способу дії людей та 

потребам часу, а також встановленим звичаям (ст. 7)
124

. 

Голова законодавчого органу Туреччини підписував та затверджував 

рішення Ради Міністрів, яка згідно з Конституційним актом 1921 р. вважалася 

виконавчим органом влади
125

. Функції та обов’язки Ради Міністрів у згаданому 

документі прописані не були і передбачалося, що в найближчому майбутньому 

буде виданий окремий закон. Уряд ВНЗТ виконував виконавчу функцію через 
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міністрів, які призначалися і звільнялися законодавчим органом країни 
126

. 

Разом з тим, уряд володів, як і ВНЗТ, законодавчою ініціативою. У період 

23 квітня 1920 р. – 28 лютого 1921 р. із 104 прийнятих меджлісом законодавчих 

актів 83 (майже 80 %) були підготовлені за поданням уряду і тільки 21 (20 %) – 

за пропозицією депутатів ВНЗТ]
127

. 

Що характерно, жодної згадки про султана в Конституційному акті вже не 

було, що можна вважати даниною тогочасній кон’юнктурі й опори на 

республіканські політичні сили
128

. Конституційний акт обходив такі важливі 

питання, як форма державного устрою, економічна і політична основа країни, 

політичні права громадян, судоустрій, керівництво збройними силами тощо. Не 

знайшли свого відображення в конституції і такі важливі проблеми, як 

розв’язання аграрного питання та впорядкування податкової системи
129

. 

Статті 11–21 Конституційного акта стосувалися місцевого 

самоврядування: Вілаєт (ст. 11–14), Каза (ст. 15), Нахіє (ст. 16–21). Попередній 

адміністративний поділ Османської імперії на санджаки (ліви) було скасовано. 

Припускаємо, що велика увага до місцевого самоврядування була зумовлена 

прагненням заручитися підтримкою регіонів у боротьбі за владу й підриву 

впливу султана. Згідно зі ст. 11 Тимчасового Конституційного Закону вілаєт, як 

адміністративна одиниця, визнавався юридичною особою з правами автономії. 

Його влада концентрувалася навколо питань освіти, охорони здоров’я, 

місцевого господарства, громадських робіт та соціального забезпечення тощо. 

Повноваження стосовно діяльності в сфері внутрішньої, зовнішньої політики, 

судочинства, оборони та шаріату належало виключно ВНЗТ
130

. 

Рада того чи іншого вілаєту з когорти своїх учасників для забезпечення 

виконання рішень обирала виконавчий комітет на чолі з головою ради (ст. 13). 
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Водночас, у кожному вілаєті, як уповноважений від ВНЗТ перебував «валі» 

(губернатор), який призначався центром і був його представником (ст. 14)
131

. На 

відміну від вілаєтів, кази (райони) не мають статусу юридичної особи. Ними 

керували «каймаками», котрі призначалися меджлісом і підпорядковувалися 

губернатору. У їхній компетенції перебувало піклування про громадський 

порядок (ст. 15)
132

. Ст. 16–21 були присвячені самоврядним повноваженням 

«Нахіє» (буджак), яких наділили статусом юридичної особи (до складу Нахіє 

могло належати одне або декілька сіл чи селищ). Депутати Ради нахіє 

обиралися безпосередньо населенням їхніх округів, а от керівник нахіє та 

виконавчий комітет – Радою
133

.  

Нарешті, статті 22–23 регламентували діяльність Генеральної інспекції 

(Umumi Müfettişlik)
134

. Отже, традиційна в Османській імперії централізована 

система органів влади була докорінно змінена Конституцією 1921 р. В умовах 

надзвичайної ситуації, що існувала в країні, Мустафа Кемаль, який вважав 

ВНЗТ єдиним органом державного управління, виступав проти ідеї створення 

для кожної області і району окремих органів управління.  Він також надавав 

перевагу централізованій системі
135

. 

Попри законодавче закріплення ваги ВНТЗ, вищою владою у державі як і 

раніше, залишався наділений значними повноваженнями султанхаліф, що 

засвідчувало тимчасовий характер створених органів влади. Йшлося також і про 

роль ісламу як державної релігії. Ліквідувавши султанат, Великі національні 

збори Туреччини не ухвалили жодних юридичних актів, які б визначали форму 

та механізми державного устрою країни
136

. Кемаль усвідомлено відкладав 

вирішення проблеми про формування нової моделі державності й прагнув 

передусім забезпечити реальну контракцію влади: «Суверенітет і влада нікому 
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не можуть бути передані в результаті академічної дискусії, – стверджував 

Ататюрк. – Суверенітет набувається шляхом сили, міцності, навіть насильства. 

Через насильство сини Османа домоглися влади над усією турецької нацією, 

над якою вони панували впродовж шести століть. Тепер ця нація піднімається 

проти узурпаторів і, відкидаючи їх, приймає на себе здійснення за правом 

належного їй суверенітету»
137

. Таким чином, у баченні Кемаля узурпація 

суверенітету була рівнозначна кримінальному злочину, вчиненому султанами
138

. 

Щодо уявлення відносно турецької нації, то Кемаль в її основі вбачав такі 

історичні і природні фактори, як: політична спільність, спільні мова, територія, 

походження, історія і мораль
139

. 

Отже, турецька модель державності, започаткована Кемалем, визначалася 

особливою роллю, яку відводили державі як такій. Більше того, демократію 

(владу народу) ототожнювали з державою і місцем в ній правителя, хоч це все 

прикривалося ідею Великих національних зборів Туреччини. Кемалістські ідеї 

лягли в основу офіційної ідеології Турецької республіки, яка постала як перша 

світська держава мусульманського світу, а її керівництво поставило завдання 

корінної трансформації державно-правової системи на засадах європеїзації, 

демократії і вільного ринку. 

 

2.2. Проголошення Турецької Республіки та процес національного 

державотворення у першій третині ХХ ст. 

Як уже зазначалося, стагнація та поразка у Першій світовій війні 

призвели до краху Османської імперії. При підготовці до проведення 

Лозаннської конференції постало питання – хто представлятиме Туреччину на 
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перемовинах з країнами Антанти?
140

 На той час в Туреччині діяли два центри 

влади: султан та ВНЗТ на чолі з Кемалем Ататюрком. Останній був 

переконаний, що в Лозанні має бути представлена саме його політична сила, 

адже в разі появи в цьому швейцарському місті представників султана, 

Туреччину могли чекати не менш жорсткі заходи, ніж це було в Севрі (не 

відкидаємо, також того, що це могло позначитися на моральному авторитеті 

кемалістів). Натомість країни Антанти 27 жовтня 1922 р. надіслали запрошення 

для участі в мирній конференції обом урядам, прагнучи зберегти період 

двовладдя, який дозволяв зберегти режим капітуляцій в Туреччині
141

. 

Основним місцем політичної  боротьби стали ВНЗТ, де гостро 

обговорювалося питання про призначення делегації від Туреччини на 

Лозаннську мирну конференцію. Щоби перемогти у цій суперечці Кемаль обрав 

тактику послаблення позицій султана і його прибічників
142

. 1 листопада 1922 р. 

Мустафа Кемаль у своєму виступі у ВНЗТ привернув увагу депутатів на 

можливості відокремлення халіфату від султанату, що позбавило б султана 

релігійної опори
143

. Логіка таких закликів була достатньо простою: халіфат – 

релігійна структура, тоді як султанат є світською структурою
144

. Справді, 

раніше влада в Османській імперії належала одній особі – султану, а внаслідок 

національно-визвольної революції перейшла в руки представницького органу 

всього народу – ВНЗТ. Відтак перехід до світської Турецької Республіки був 

незмінним і швидким: 1 листопада 1922 р. Національна асамблея прийняла 

закон про скасування султанату, а вже 29 жовтня 1923 р. проголошено створення 

Турецької республіки
145

.  

Тож, Османська імперія припинила своє існування 29 жовтня 1922 р. 

відповідно до постанови ВНЗТ №307 «Постанова ВНЗТ про формування уряду 
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меджлісу у зв’язку з припиненням існування Османської імперії». Наступна 

постанова №308 від 1 листопада того ж року не менш важлива і вона мала 

красномовну назву «Постанова про те, що вся повнота влади в державі дійсно 

належить ВНЗТ» і зазначенням про вибори нового халіфа (духовного главу всіх 

мусульман) з середовища членів Османської династії». У цих постановах 

йшлося про припинення існування Османської імперії та султанату. Характерно, 

що постанова №308 чіткіше обумовлювала поділ на султанат/халіфат, 

ліквідовуючи перший і визначивши статус другого
146

. 

Після ліквідації султанату було підважено позиції стамбульського уряду, 

очільник якого великий візир Тевфік-паша 4 листопада 1922 р. пішов у 

відставку. За рішенням ВНЗТ керівництво Стамбулом передали Рефат-бею, 

також сформували остаточний склад делегації, яка від імені Турецької держави 

повинна була брати участь у Лозаннській мирній конференції. Крім того, 

ліквідація халіфату підштовхнула до змін в освітній системі – відокремлення 

церкви від школи, адміністрації
147

. Закони, видані ВНЗТ 1923–1924 рр., на нашу 

думку, заклали підґрунтя для творення нової держави, європейської за своїм 

політико-правовим характером. 

Після проголошення республіки між прихильниками республіки і халіфа 

продовжилися серйозні дискусії. В центрі полеміки перебувала доля самого 

халіфа
148

. Султан Мехмед VІ відмовився залишитися в Туреччині, побоюючись 

за своє життя. Відтак він вирішив емігрувати, заради чого 16 листопада 1922 р. 

попросив головнокомандувача окупаційними військами держав Антанти  надати 

політичний притулок (як варіант, обговорювалася Англія)
149

. Вже наступного 

дня султан разом зі своїм найближчим оточенням на англійському кораблі 

залишив Стамбул, опинившись на о. Мальта. 18 листопада 1922 р. меджліс 
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позбавив  Мехмеда VI титулу «халіфа», а наступного дня новим халіфом 

мусульман усього світу було обрано Абдул-Меджида ІІ. Згідно з постановою 

ВНЗТ №334 від 15 квітня 1923 р. буд-які спроби відновити султанську владу 

прирівнювалися до «зради Батьківщини» і каралися смертною карою
150

. 

Халіфат в ісламі був не лише релігійною установою, але й мав певні 

важелі здійснення політичної влади та управління. Відтак, відокремлення 

султанату від халіфату в листопаді 1922 р. з наступним скасуванням першого 

підірвало принцип релігійно-політичної єдності інституту султанату-халіфату. 

Збереження халіфату в 1922 р. можна пояснити існуванням потужної опозиції 

його скасуванню. Причому навіть найближче оточення Кемаля не поділяло його 

думки щодо необхідності ліквідації халіфату, який залишався символом влади 

османів і надією на повернення попереднього впливу
151

.  

Останній халіф Абдул-Меджид ІІ після скасування султанату проводив 

активну політичну діяльність: він приймав іноземні делегації, послів, виступав 

у стамбульській пресі, а також проводив у Стамбулі зустрічі з релігійними та 

політичними діячами. При тому Абдул-Меджид ІІ прагнув більшої влади і 

фінансових ресурсів для існування халіфату. На нашу думку, це й остаточно 

призвело до його ліквідації. Кемаль і його прибічники були готові терпіти 

номінальне існування халіфа, але аж ніяк не його посягання на реальну владу
152

. 

23 лютого 1924 р. під час таємної зустрічі в Ізмірі керівництва держави було 

вирішено ліквідувати халіфат. Це ж питання згодом обговорили у березні того ж 

року на засіданні Народної партії. Тож, першим кроком на шляху скасування 

халіфату можна вважати ухвалення 3 березня 1924 р. Закону  №429 про 

скасування міністерства в справах шаріату. Кемалісти обґрунтовували свою 

позицію тим фактом, що зв’язок релігії з військом та навчальними закладами є 
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джерелом  напруженої політичної ситуації в країні
153

. Отже, згідно з нормами 

вищезгаданого Закону йшлося, що видання наказів і постанов з питань релігії, а 

також контроль за їхнім виконанням належить до компетенції ВНЗТ та уряду. З 

метою координації діяльності релігійних інститутів при останньому було 

створено управління з питань релігії, а Міністерство в справах шаріату 

ліквідовувалося
154

. 

Прихильники халіфату заради його збереження навіть запропонували 

М. Кемалю стати халіфом, але він відмовився. Скасування халіфату відбулося 

згідно з положеннями Закону №431 від 3 березня 1924 року «Про скасування 

халіфату і вислання за межі Турецької Республіки нащадків османської 

династії». Халіф та також всі представники османської династії позбавлялися 

права проживати на території Туреччини (позбавлялися також громадянства). 

Все рухоме і нерухоме майно халіфа й інших членів османської династії 

повністю передавалося в розпорядження народу. Цікаво, що для організації 

висилки було передбачено виплату одноразової грошової допомоги Абдул-

Меджиду ІІ та особам османської династії. Вивезення халіфа до Швейцарії 

відбувалося таємно, позаяк кемалісти побоювалися протестів жителів Стамбула, 

які відзначалися підтримкою султанської влади і раніше
155

. До слова, у січні 

1925 р. з Туреччини було вислано Главу Вселенської Константинопольської 

церкви патріарха Костянтина VI. 

У підсумку, остаточне скасування халіфату, внаслідок чого сім’я султана 

була вигнана з країни, стало підсумком одного з етапів національно-визвольного 

руху, очоленого Мустафою Кемалем у війні за незалежність з державами 

Антанти
156

, які розгромили Османську імперію в Першій світовій війні, 

й з грецькими військами, котрі спробували захопити значну частину Анатолії, 
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та після підписання Лозаннського договору
157

. Перший Президент Туреччини 

Ататюрк прагнув перетворити Туреччину на сучасну європейську державу, але, 

як відзначає Ерік Гобсбаум, він був «не такий чоловік, який дозволив би 

якимось виборам стати йому на заваді»
158

. 

Обраний навесні 1923 р. парламент у жовтні прийняв Закон «Про зміну 

деяких статей Конституції». 29 жовтня 1923 р. під головуванням М. Кемаля 

відбулося засідання парламентської фракції депутатів Народної партії, під час 

якого підготовлено текст законопроєкту про проголошення Республіки. Того ж 

дня законопроєкт про внесення змін і доповнень до Тимчасового 

Конституційного Закону 1921 р. було винесено на обговорення меджлісу. 

Показово, що з 287-ми парламентарів  на засідання не з’явилися 129 депутатів, 

які виступали проти республіки і таким чином  намагалися зірвати голосування 

в парламенті через відсутність кворуму
159

. Попри це, засідання меджлісу таки 

відбулося за участю 158 депутатів, які майже одноголосно підтримали Закон 

№364 «Про доповнення і зміни деяких статей Конституційного Акта 1921 р». 

Закон №364 від 29 жовтня 1923 р. визначив форму правління в державі (ст. 1 – 

республіка), заснував посаду Глави держави – Президента Турецької Республіки 

(ст. 11), визначив основи формування уряду (ст. 12).  

Того ж дня, коли проголошено республіку, М. Кемаля одностайно було 

обрано першим президентом Турецької Республіки. За положеннями нового 

закону главою виконавчої влади в державі ставав президент, який мав 

повноваження призначати прем’єр-міністра і представляти на затвердження 

меджлісу весь склад уряду. Відповідно до конституційних поправок Президент 

Республіки за потреби міг головувати в меджлісі
160

. На думку О. Міщенка, ця 

обставина суттєво відрізняла конституційний закон Туреччини від конституцій 
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західних республік. Ймовірно, це було пов’язано з особистістю самого Кемаля, 

який не хотів втрачати керівництво вищим законодавчим органом держави (а 

ВНЗТ таки контролювали всю повноту влади)
161

. Невдовзі після проголошення 

республіки в країні була ліквідована урядова криза, оскільки призначено новий 

склад уряду, на чолі з генералом Ісмет-пашою (Іньоню) (він одночасно обіймав 

посаду міністра закордонних справ). Разом з ним в уряді було 12 міністрів. 

Відповідно до Закону «Про зміну деяких статей Конституції» 

підтверджувалася, що «влада в країні належить нації», але «формою управління 

Турецькою державою є Республіка». Друга стаття підтверджувала державний 

статус ісламу і турецької мови. Вводилася посада Президента, встановлювався 

порядок його обрання. Статус президентської влади визначався словами: 

«Президент є главою держави і за необхідності керує меджлісом та урядом». 

Отже, сучасна Туреччина заснована в 1923 р. від анатолійських залишків 

переможеної Османської імперії національним героєм Мустафою Кемалем, 

який згодом був удостоєний звання «батька турків». За його авторитарного 

керівництва країна прийняла широкомасштабні соціальні, правові й політичні 

реформи. Після періоду однопартійного правління експеримент з 

багатопартійною політикою привів до перемоги на виборах 1950 р. опозиційної 

Демократичної партії та мирного переміщення влади
162

. Формою правління 

ставала парламентська республіка («держава Туреччина управляється ВНЗТ за 

посередництвом виконавчої влади, представленої урядом, главу якого призначає 

Президент»). Однак ці заходи все ще мали тимчасовий характер
163

. 

Ататюрк спирався на підтримку військових кіл і політичної еліти. Широкі 

маси турецького народу не були готові до сприйняття змін. Тоді Президент 

виголосив: «Панове! Влада не дається тим, хто її не гідний! Вона береться 

силою! Невже нам знову повертатися до історії Алі й Муавії? Завдяки цьому 
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Османи сиділи на султанському троні та правили світом упродовж шести 

століть. Зараз настала черга народу повернути собі права, які забрали 

узурпатори, здобули свободу та суверенітет. Справа ця вирішена і буде 

зроблено, хочете ви того чи ні. Однак стережіться! Якщо ви й надалі будете 

стояти на шляху, то полетять ваші голови!»
164

. 

Зауважимо, що дебати, які відбулися в турецькому парламенті в лютому 

1923 р. засвідчили побоювання Туреччини стосовно того, що приєднання 

Мосула до Іраку може призвести до створенням курдської держави на її 

кордонах. Один з депутатів навіть заявив з цього приводу: «Для нас не 

залишиться місця на Сході». Що стосується Мустафи Кемаля, якому довелося 

вести з курдами запеклі війни, то він не відмовився від ідеї повернення Мосула 

в майбутньому
165

. 

Уявлення Ататюрка про владу та характер державної політики були 

цілком певними; він прагнув закласти основи зовсім іншої політичної системи. 

Мустафа Кемаль звернувся до турецького народу зі словами: «Щасливий той, 

хто може вважати себе турком»
166

. У цих уявленнях переважали націоналістичні 

мотиви. Американський дослідник Бенедикт Андерсен називав націоналізм у 

Турецькій республіці «громадянським націоналізмом», підкреслюючи його роль 

у формуванні нової державності
167

. 

Політика Ататюрка і його ідеологія одержали назву кемалізму. Ця 

ідеологія не виникла на порожньому місці, а склалася на ґрунті 

антиколоніальних, лаїцистських, патріотичних уявлень цивільної інтелігенції, 

буржуазії, чиновників. Кемалізм став не лише ідеологічною системою, але й 

шляхом розвитку Туреччини у напрямку побудови справді незалежної 

держави
168

. Мустафа Кемаль прагнув побудувати світську державу, рішуче 
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порвавши з османським минулим, ґрунтованому на ідеї панісламізму
169

. Заходи, 

вжиті Ататюрком, були складовими частинами плану формування сучасної 

національної держави в його європейському трактуванні. Мустафа Кемаль 

ліквідував систему халіфату, встановив світський режим влади, закрив релігійні 

школи та зруйнував тисячі мечетей
170

. 

У політичній орієнтації турецького керівництва вагому роль зіграли зміни 

на міжнародній арені й зміна геополітичного балансу в регіоні та світі. І тут не 

варто перебільшувати значущість особи керівника і звертати надто багато уваги 

на те, що пишуть про Мустафу Кемаля, його біографію, схильності й 

переконання. Туреччина у рекордний термін зуміла скористатися міжнародним 

та регіональним становищем, щоби домогтися незалежності й зберегти своє 

місце в міжнародній і регіональній політиці. Унаслідок цього турецьке 

керівництво отримало необхідну легітимність і могло реалізовувати власні 

плани
171

. 

Турецьку модель держави Ататюрк сформував у 1920-х роках, тоді ж 

ініціював реформи у різних сферах державного будівництва. Мета Кемаля – 

перетворити Туреччину на європейську велику державу, а турків – на 

європейську націю (у рамках модернізації і вестернізації)
172

. Захід і США також 

переглянули свої початкові припущення та політику й скоротили підтримку 

турецькій моделі. Знову ж таки існували певні важливі причини спаду в 

підтриманні Заходом турецької моделі. Можна назвати різні фактори. Так, 

враховуючи реальні умови регіону, Захід зрозумів: попри те, що Іран мав деякі 

географічні й стратегічні переваги в регіоні, це також створювало значні 

труднощі. Хоча Іран є ісламською державою, на відміну від початкових західних 

припущень, ефект Ірану в тюркські республіки був дуже обмеженим. Це 

переважно тому, що існує розрив між шиїтами і мусульманами-сунітами, а 
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також вороже ставлення між цими двома сектами
173

. Іран – шиїтська держава, 

натомість на сході з іншого боку більшість населення тюркських держав є 

сунітами, крім азербайджанців. Такі ворожі відносини становлять основний 

бар’єр для Ірану. Посольство в Анкарі зауважило цю проблему, заявивши: 

іранський фундаменталізм не може прийти до нас, їхні люди – шиїти, наше 

населення – суніти. Іран впливає навіть на населення Азербайджану дуже 

обмежено. Азербайджани – тюркські. Іран також має етнічне азербайджанське 

населення близько 20 млн, які проживають на півночі країни. Це турбує 

стосовно можливого об’єднання згадуваних народів. Ймовірно, через те, що 

країна усвідомила межі в регіоні, на відміну від західних очікувань, Іран не був 

задіяний у боротьбі за експорт її режиму в тюркські республіки. Насправді вона 

шукає можливе співробітництво в економічній сфері, після того, як Іран був 

ізольований від Заходу. Внаслідок цього політика Ірану була прагматичною і 

реалістичною, а не авантюристичною, що стало сюрпризом для Заходу. Тому 

через Іран західна підтримка турецької моделі знизилися
174

. 

Водночас із підготовкою конституції ВНЗТ після військових перемог 

підписав міжнародні угоди з іншими країнами. Першу міжнародну угоду 

підписано ВНЗТ з Вірменією 3 грудня 1920 р., унаслідок чого закрився східний 

фронт. Московський договір, підписаний з Радянським Союзом 16 березня 

1922 р., став першим визнанням нової Турецької держави і Національного пакту 

(Мисакі Міллі) з боку іноземної держави
175

. Після перемоги Сакарья підписана 

в Анкарі 20 жовтня 1921 р. угода з Францією забезпечила вихід цієї країни з 

війни. До найгарячіших конфліктів між Туреччиною та Францією спричинилися 

борги пост-Османської імперії. Через глобальну рецесію Туреччина не змогла 

виплатити борги, внаслідок чого розбіжності зросли. Перемовини тоді велися в 
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Парижі. Вони закінчилися угодою 1933 р., що сприяло значному покращенню 

взаємовідносин
176

. 

За сформованого регіонального клімату з усіма його складовими саме 

Мустафа Кемаль зумів спрямувати турецьку кризу в потрібне русло. Для 

колоніальних держав він становив загрозу з огляду їх «життєвих» інтересів за 

межами власне Туреччини, в тому числі в зоні її «ближнього зарубіжжя», 

переважно в арабських країнах, підпорядкованих французькому та 

британському впливові
177

. Внаслідок цього вони поспішили сісти за стіл 

перемовин з турками, аби домогтися їх нейтралізації, дотримуючись 

стратегічних міркувань. Існували серйозні побоювання стосовно того, що 

турецька модель виявиться привабливою для арабських провінцій колишньої 

Османської імперії. Тому було вирішено піти назустріч турецьким вимогам в 

обмін на зобов’язання не втручатися у справи сусідніх країн інакше ніж у 

межах, які допускаються політикою держав у регіоні. 

У цей період Ататюрк здійснював політику замкнутого нейтралітету під 

гаслом «світ всередині – світ зовні»
178

. Туреччина настільки ізольована від 

зовнішнього світу, що Ататюрк жодного разу не виїжджав у жодну закордонну 

країну. Регіональна політика Туреччини формувалася на вичікуванні, відмові 

від участі в будь-яких зовнішніх колізіях. Зусилля турків на тому етапі були 

зосереджені на внутрішньому будівництві
179

. 

Перед смертю 10 листопада 1938 р. історичний правитель Туреччини 

виголосив: «Я доручаю продовжити шлях турецькій молоді, нашій надії на 

майбутнє. Люди відходять, але сильні нації живуть вічно». Період після Першої 

світової війни, можна сказати, сформував основні риси регіональної політики 

сучасної Турецької держави. Подальші події, пов’язані переважно 

з домінуванням нових світових держав, сприяли вибору Туреччиною політики 
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нейтралітету – тією мірою, якою така політика не суперечила її стратегічним 

інтересам
180

. 

Свій вибір турецьке керівництво зробило на користь націоналістичного 

проєкту, але крізь призму європейського секуляризму, пов’язавши власні 

політичні й економічні інтереси з інтересами Заходу. Кемаль відверто заявляв, 

що «повна незалежність можлива лише за умови економічної незалежності»
181

. 

Перетворення в Туреччині зосередилися на підриві системи халіфату та 

релігійних інститутів і затвердженні світського режиму, відповідно до західної 

моделі
182

. Нова Туреччина відмовилася від османської спадщини з її зовнішніми 

відносинами – і з арабськими, і з неарабськими сусідами. Проте згодом ці 

«табу» були поступово подолані згідно з принципом «обміну інтересами» між 

Туреччиною та європейськими державами
183

. Це сталося, наприклад, під час 

підписання в Анкарі франко-турецького договору, за яким Франція поступилася 

Туреччині сирійським ливу (районом) Іскендерун. Одночасно проблема 

іракського Мосула залишалася предметом розбіжностей між Туреччиною та 

Великою Британією. 

Розвиток подій у регіоні й світі спонукав турецьке керівництво 

стримувати власні зовнішні цілі, обмежуючи їх колом, окресленим 

домінуючими державами. Ататюрк офіційно висунув гасло нейтралітету, яке 

відображає зосередження Туреччини на внутрішніх проблемах. Однак, мабуть, 

це гасло зберігається лише до певного часу. Адже всі турецькі лідери, у тому 

числі Ататюрк, дотримувалися спільного: на нинішні і майбутні регіональні 

інтереси Туреччини вони дивилися і дивляться очима Османів
184

. 

Отже, проголошення Турецької республіки у 1923 р. означало початок 

становлення світської національної держави, яка однак була ще далекою від 

демократії і верховенства права. Республіка будувалася на принципах кемалізму, 
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який став ідеологією нової держави. Внаслідок ліквідації султанату, 

проголошення республіки та скасування халіфату було завершено зміну влади. 

Яка зосередилася в руках Мустафи Кемаля. З’явилися можливості для реформ, 

повної секуляризації держави та встановлення однопартійного режиму 

Народної партії. Інституалізація турецької демократії затягнулося в часі, 

демонструючи час від часу всі труднощі трансформації від єдиновладдя до 

влади народу, здійснюваної через представницький орган. 

 

2.3. Прийняття та характеристика Конституції Турецької Республіки 

1924 р. 

Оскільки новій державі – Турецькій республіці потрібен був основний 

закон, то вже невдовзі після встановлення республіканського ладу – у грудні 

1923 р. почалася підготовка проєкту нової Конституції. Її розробка була 

доручена комісії експертів ВНЗТ під головуванням відомого громадського діяча 

та публіциста Юнуса Наді
185

. Кемалісти вихоли з точки зору, що метою 

конституції було створення «сильного державного устрою»
186

. Під час 

підготовки й обговорення проєкту конституції дискусії точилися навколо ідеї 

запровадження двопалатного парламенту та розширення повноважень 

президента. Прихильниками двопалатного парламенту була опозиція, яка таким 

чином прагнула встановити важіль впливу над ВНЗТ (вони пропонували надати 

Сенатові право розпускати весь парламент). Кемалісти натомість ратували за 

необхідність оперативного прийняття рішень, існування двопалатного 

парламенту могло ускладнювати це. Що ж до повноважень президента, то 

пропонувалося обирати його не з-поміж депутатів ВНЗТ та встановити більший 

термін перебування при владі (сім, а не чотири роки). Ці пропозиції були 
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відхилені, як зрештою визнання Президента головнокомандувачем з правом 

одноосібно розпускати ВНЗТ
187

.  

Після завершення розгляду окремих статей конституційного 

законопроєкту, 9 березня 1924 р. парламент приступив до розгляду конституції в 

цілому. Конституція була ухвалена 20 квітня 1924 р., складалася із шести 

частин, 105 статей (плюс одна перехідна/тимчасова стаття, що стосувалася вже 

обраних депутатів ВНЗТ, котрі були військовими)
188

. 

Отже, згідно з Конституцією 1924 р. (Частина І) Туреччина 

проголошувалася республікою (ст. 1), державною релігією в ній – іслам, 

державною мовою – турецька (ст. 2). Правдоподібно, що кемалісти не 

формалізували відокремлення релігії від держави, початково прагнучи 

поставити її собі на службу
189

. Конституція визначала приналежність 

суверенітету без жодних обмежень народові, а здійснення суверенних прав від 

імені народу покладалося на Великі Національні Збори (ст. 4). За ВНЗТ 

закріплювалися законодавчі функції, тоді як судова гілка влади визначалася 

цілком незалежною (ст. 8)
190

. Визнання ісламу і включення цього положення до 

тексту конституції було «політичним компромісом» на вимогу ситуації. 

Відносно джерел влади не відбулося змін – народ залишався носієм 

суверенітету. 

Частина ІІ Конституції стосувалася виборів до ВНЗТ. Так, виборчим 

правом наділялись громадяни віком від 18-ти років (ст. 10), а от вибраним до 

законодавчого органу країни міг бути громадянин у віці не менше 30-ти років. 

Кожен депутат вважався представником всієї нації, незалежно в якому окрузі 

був обраний. Ст. 12 фактично допускала певний ценз, зокрема, знання турецької 

мови, як необхідне для кожного виборця (необхідно було вміти «читати і 
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писати»)
191

. Вибори до ВНЗТ передбачалося проводити кожні чотири роки; 

термін чинності старого парламенту припинявся у день вступу у повноваження 

нових депутатів (у Конституції був викладений і текст депутатської присяги). 

Подібно, як і за Тимчасовим Конституційним Законом 1921 р., наголошувалося, 

що в разі потреби чинність ВНЗТ могла бути пролонгована ще на один рік 

(ст. 13). Передбачалось, що проміжки між сесіями парламенту не можуть бути 

більші за шість місяців
192

. За свою роботу депутати мали отримувати платню, 

розмір якої визначався спеціальним законом. Позачергову сесію могли 

ініціювати 1/5 частина депутатського скликання, або ж Президент республіки 

(ст. 19). Усі дебати (без жодної цензури) підлягали публікації, хоч передбачалася 

і можливість проводити засідання «за закритими дверима». Сесія новобраного 

парламенту починалася у перший тиждень листопада. На ній обирали спікера і 

трьох його заступників. На депутатів фактично поширювався імунітет, оскільки 

дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності свого колеги депутати 

вирішували голосуванням – за такий дозвіл  необхідно було зібрати 2/3 голосів 

«за» (ст. 27; тобто, загальноприйнятий принцип конституційної більшості у дві 

третини)
193

. Засуджений депутат втрачав своє місце у ВНЗТ. До слова, цікавим 

вважаємо припис, що той депутат, котрий два місяці не відвідував 

парламентські засідання, позбувався депутатського мандату (ст. 28)
194

. На 

вакантне місце призначалися довибори. 

Частина ІІІ Конституції у загальних принципах визначала діяльність 

виконавчої гілки влади. Президент республіки обирався членами ВНЗТ із свого 

складу на термін, еквівалентний чинності парламенту. Конституція допускала 

переобрання президента на наступний термін, але не вказувала максимальну 

кількість можливих переобрань (зрештою, М. Кемаль цим сповна скористався). 

На підставі положень внутрішнього статуту (регламенту) ВНЗТ, Президент 

обирався таємним голосуванням абсолютною більшістю повного складу 
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депутатів парламенту. Президент вступав у свої повноваження після складання 

присяги у 10-денний термін (текст присяги наведений у ст. 38)
195

. Він вважався 

головою держави, мав бути присутнім на всіх церемоніях державної ваги, 

репрезентувати країну на міжнародній арені. Водночас, президент фактично 

концентрував у своїх рядах командування турецькими військами. У випадку, 

коли Президент республіки з причини хвороби, тривалого відрядження за 

кордон або смерті не міг виконувати покладені на нього обов’язки, ці функції 

передавалися Голові ВНЗТ (ст. 33). Якщо ж Президент республіки раптово 

помер, а крісло спікера парламенту було вакантним, негайно проголошувалися 

позачергові президентські вибори
196

. 

За Конституцією Президент підписував та здійснював промульгування 

постанов і інструкцій Кабінету Міністрів, які мали силу закону. Проте, на 

відміну від багатьох західноєвропейських конституцій, ці акти підлягали 

попередньому розгляду Державною радою і вважалися дійсними при наявності 

підписів Прем’єр-міністра і профільного міністра, які несли відповідальність за 

виконання цих нормативних актів
197

. 

За Конституцією 1924 р. до повноважень ВНЗТ входили: внесення змін і 

доповнень до Основного Закону в межах і порядку, передбачених ст. 102; 

ухвалення законів; видання, зміна і укладення договорів та угод з іноземними 

державами; укладання миру, оголошення війни; затвердження державного 

бюджету та контроль за його виконанням; карбування монет; затвердження або 

скасування монополій, концесій і контрактів з фінансовими зобов’язаннями; 

пом’якшення або заміна покарання; призупинення судового слідства та 

виконання звинувачувальних вироків; право амністії та помилування; остаточне 

затвердження смертних вироків
198

. До виключної компетенції меджлісу 

відносилося: надання вотуму довіри Кабінету Міністрів, контроль за його 

діяльністю, визначення відповідальності президента, членів уряду і депутатів, 
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керівництво верховним командуванням збройних сил, обрання складу 

Державної ради, контроль за парламентськими постійними та тимчасовими 

комісіями
199

. 

У листопаді кожного року ВНЗТ заслуховували звіт уряду за попередній 

рік і, враховуючи думку Президента республіки (за певних винятків Голови 

парламенту), визнавали доцільність продовження/не продовження його 

повноважень ще на рік. Члени уряду несли колективну відповідальність за 

генеральну урядову політику, але індивідуальну – за характер діяльності у сфері 

свої компетенції. Кількість міністрів фіксувалася законодавчо, але в Конституції 

відповідно деталізації не було, так само як і не визначалися повноваження 

міністрів (ст. 47, ст. 48)
200

. При загальному збереженні принципу єднання влади 

в системі ВНЗТ, формально було запроваджено елемент розподілу законодавчої 

та виконавчої гілок влади
201

. 

Загалом, на нашу думку, частина, присвячена урядові, була прописана 

надто узагальнено, що додатково давало зрозуміти, що головним у структурі 

виконавчої влади є президент. Конституція 1924 р., хоч і була демократичною за 

духом і не містила натяків на однопартійний режим, перетворилася на 

інструмент його підтримки, оскільки не передбачала противаг абсолютної влади 

парламентської більшості. Таким чином, кемалістський режим був 

авторитарним у політичному розумінні того слова
202

. 

Частина IV Конституції була присвячена судовій гілці влади Туреччини. 

Судді вважалися незалежними у своїй діяльності, а втручання виконавчих 

структур влади у діяльність судів заборонялася. Судді призначалися винятково 

згідно із встановленими законодавчими процедурами (ст. 55); їм заборонялося 

обіймати посади у різних приватних офісах. Судові засідання проголошувалися 

публічними, а кожному давалося право на захист за допомогою допустимої 
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доказової бази (ст. 59)
203

. Жоден суд не міг вершити правосуддя поза межами 

своєї юрисдикції; розгляд справ поза юрисдикцію певного суду дозволявся 

лише з дозволу суду вищої інстанції (ст. 60)
204

. Найвищою судовою інстанцією в 

Туреччині визнавався Верховний суд, який складався з 21-ого члена, 11 з яких 

обиралися Апеляційними судами і 10 – Радою держави (члени Верховного суду 

обиралися таємним голосуванням за тією ж процедурою, що й президент і віце-

президент). Верховний суд засідав у кількості 14 осіб і його президента; решта 

шість суддів залишалися резервними. Рішення на засіданні ухвалювалися 

більшістю голосів (ст. 62)
205

. Закони, що приймалися парламентом, друкувалися 

в офіційній газеті парламенту за підписом президента, голови меджлісу та 

прем’єр-міністра. 

Незважаючи на вагомість проголошення республіканського ладу, 

найзначущішим правовим інститутом в його структурі став правовий статус 

особи, де чітко простежуються актуальні для європейського конституціоналізму 

того часу тенденції
206

. Цим питанням була присвячена Частина V Конституції 

1924 р. Усі громадяни Турецької Республіки оголошувалися турками без 

урахування їх належності до тих чи інших етнічних груп. Використавши у себе 

поширену в Європі політичну теорію, згідно з якою громадянство визначається 

передусім приналежністю окремої людини до даної держави, турецькі ідеологи 

змін наповнили цю теорію етнічним змістом
207

. Звідси і невизнання 

національних чи мовних меншин, на зразок курдів, і їх зачислення до турецької 

спільноти. У баченні кемалістів надмірні права, надані національним 

меншинам, були здатні підірвати політичний суверенітет і соціальну рівновагу в 

країні. Відтак турецькі націоналісти  вимагали від національних меншин 

відмови від своєї мови, а асиміляція оголошувалася проявом лояльності до 

державності. На практиці це заклало основи для етнічних конфліктів на 
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території Туреччини
208

. Проте, до певної міри турецький націоналізм не був 

спрямований проти якогось одного етносу, а мав радше об’єднуючий 

характер
209

. Згідно з Конституцією, громадянство було законодавчо 

ідентифіковане з етнічністю. 

Турецька республіка, як колись і Османська імперія, була 

багатонаціональною державою. Цей фактор відображався на формі державного 

устрою. Виступи проти основ  турецької державності національних меншин 

неодмінно завершувався придушенням повстань і навіть переселенням цілих 

народів. Фактор національних меншин мав безпосередній вплив на цілісність і 

стабільність Турецької республіки. 

Окремо були закріплені повага до основних прав і свобод людини, у тому 

числі рівність усіх громадян перед законом, свобода слова, совісті, друку, 

зборів, право приватної власності, обов’язковість початкової освіти для всього 

населення країни, недоторканність життя, свободи, власності, житла, 

листування громадянина (ст. 68–88). Конституція забороняла тортури, 

реквізиції, вимагання. Попри проголошення ісламу державною релігією, ст. 75 

гарантувала свободу віросповідання, проведення релігійних обрядів. Цю 

статтю, на нашу думку, варто трактувати такою, що наблизила турецький 

основний закон до європейських відповідників. Подібно, як для східної країни, 

важливим стало декларування свободи преси, відсутності цензури публікацій 

(ст. 77)
210

. 

Не менш важливо, що жінки вперше отримали рівні права з чоловіками. 

Коментуючи свою позицію, Кемаль писав: «...Людство складається з двох 

статей – чоловіків і жінок. Чи можемо ми сподіватися на вдосконалення 

людства, розвиваючи лише одну його частину й ігноруючи іншу»
211

. Проте 
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державною релігією республіки проголошувався іслам, а згідно з його вченням 

жінки обмежені у низці прав
212

.  

Варто зазначити, що Мустафа Кемаль відомий підтримкою, наданою ним 

євреям. Так, він допомагав їм емігрувати в Палестину зі сусідніх держав, у тому 

числі з Радянського Союзу, Ірану й Іраку. Крім того, в подальшому турецькі 

амбіції поширилися на Кіпр. З моменту появи сучасної Турецької держави його 

регіональна політика полягала переважно в самообороні: всередині – від 

вірменських і курдських намірів та спроб релігійної реставрації, причому 

завдання підтримки внутрішньої безпеки були покладені на військових. 

Турецьке керівництво водночас приділяло увагу забезпеченню інтересів 

молодої держави перед регіональними та міжнародними викликами. Для 

зміцнення зовнішньої безпеки Анкара сформувала систему відносин із 

провідними державами, засновану на взаємних інтересах, унаслідок чого вона 

зуміла просунутися в напрямку розвинутих держав, істотно віддалившись від 

відсталого світу
213

. 

Тимчасово місцеве управління збереглося на принципах закону 1913 p. 

Основною адміністративно-територіальною одиницею згідно з Конституцією 

1924 р. (Частина VI) була провінція – вілаєт, очільник якого призначався Радою 

міністрів (ст. 89)
214

. Поділ на вілаєти здійснювався за географічним та 

історичним принципами; водночас вілаєти поділялися на казаси (райони). 

Провінційне і районне начальство здебільшого залежало від Міністерства 

внутрішніх справ
215

. У вілаєтах існували також і органи самоврядування – 

генеральні меджліси, що обираються на 4 роки. Проте вони відігравали суто 

допоміжну роль, наглядаючи за місцевою торгівлею, охороною здоров’я і 

встановлюючи місцеві податки. Повноваження нижчих меджлісів, очолюваних 
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старшинами відповідного рівня, були ще менш значними
216

. Таким чином, в 

період республіки відбулося спрощення територіальної організації при 

одночасному збереженні багаторівневого територіального поділу. Фактично, 

було визнано місцеве самоуправління за умов його деполітизації та збереження 

контролю з боку центру. Забігаючи наперед, зазначимо, що така структура 

органів державної влади і місцевого управління залишалася без змін і після 

прийняття Конституції 1961 р.
217

. 

Можемо зазначити, що, по суті, за керівництва Ататюрка Туреччина 

повністю поміняла державний лад: Президент ввів повний розподіл держави 

і церкви, оголосив про владу від народу і для народу, проголосив 

демократичний політичний режим з елементами багатопартійності, провів 

першу інституціоналізацію політичних партій, цілковито скасував халіфат, 

відмовившись від теократії, замінив арабське письмо латиною і взяв загальний 

курс на сучасний, світський, вестернізований режим
218

.  

Армія стала основним інститутом, який охороняв спадщину в наступні 

десятиліття, нерідко безпосередньо втручаючись у перевороти, коли військовим 

здавалося, що уряд занадто далеко відходить від установлених рамок
219

. Ще 

5 серпня 1921 р. парламент прийняв Закон №144, за яким М. Кемаль 

призначався Верховним головнокомандувачем регулярної армії та тимчасово 

наділявся надзвичайними повноваженнями. Згідно з положеннями закону про 

верховне головнокомандування, передбачалося, що він діятиме протягом 3-х 

місяців. Кожне наступне продовження терміну надзвичайних повноважень 

Ататюрка повинно було затверджуватись рішенням парламенту (це, до слова, 

відбувалося не завжди без проблем).  М. Кемаль отримав право видавати 

накази, рівносильні закону
220

.  
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Як зауважують дослідники, створення сучасної Туреччини через реформи 

Кемаля Ататюрка можна вважати парадигмальним прикладом громадянського 

націоналізму (зрештою, в преамбулі Конституції її укладачі апелювали до 

принципів націоналізму)
221

. Аби зробити нову громадянську ідейність поза 

старою Османською імперією, яка пишалася тим, що вона складається зі 

72 народів, Ататюрк мав позиціонувати нову націю в опозиції до перських 

і арабських спадщин, котрі панували в культурному житті імперії. Після 

скасування султанату і халіфату Ататюрк організував нову республіку як 

світський парламентський режим
222

. 

Отже, Конституція Туреччини 1924 р. встановлювала президентсько-

парламентську систему правління, світський характер держави, хоча й зберігала 

певні привілеї за ісламом. Поступове прийняття турецьким керівництвом 

загальноприйнятих інститутів і норм правової держави сприяло наближенню 

Туреччини до європейських стандартів. Утім, започаткована М. Кемалем 

уніфікація й централізація країни викликала невдоволення частини опозиційно 

налаштованих політиків до національного руху, очолюваного кемалістами. Вони 

воліли значно поміркованіших реформ, що зумовило певну кризу державного 

управління. 

 

2.4. Державно-правові реформи 1920–1930-х років у Туреччині 

Зміцнивши свою владу всередині країни і досягнувши певної стабілізації 

на зовнішньополітичній арені, прибічники Кемаля вдалися до проведення низки 

державно-правових реформ у різних сферах суспільного життя. Як уже почасти 

йшлося у попередньому підрозділі дисертаційного дослідження, державно-

конституційні реформи М. Кемаля спричинили політичну кризу через спротив 

консервативних сил
223

. Зокрема, у листопаді 1924 р. у відставку пішов уряд 
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Ісмет-Паші, а його місце зайняв Алі Фетхі-бей. Проте менше, ніж за рік Ісмет-

Паша повернувся на займану до того посаду. Під приводом підтримки 

опозиціонерами курдів, які в той час підняли повстання, турецька влада 

поставила поза законом Прогресивно-республіканську партію, яка засуджувала 

радикальність реформ кемалістів 
224

. 

Ухвалення нової турецької Конституції та звинувачення консервативних 

кіл у релігійному фанатизмі дозволили привести до відповідності низку 

юридичних актів, що діяли на той час у державі. Проголошений світський 

характер держави зумовив ухвалення у 1925 р. законів «Про головні убори» 

(№671; заборонено носити фески – чоловічий головний убір у формі червоної 

шапочки у формі зрізаного конуса з китицею
225

), «Про заборону дервішських
*
 

орденів й обителів, ліквідацію низки сторожок при гробницях дервішських 

звань» (№677; таким чином були закриті монастирі дервішів – текке, та 

усипальниці – тюрбе, які розглядалися центрами релігійної пропаганди), у 

1926 р. «Про цивільні акти» (№743)
226

, «Про реєстрацію шлюбу державними 

службовцями», у 1928 р. «Про прийняття міжнародної системи мір» (№1288), 

«Про прийняття і застосування турецького алфавіту» (№135; з-поміж іншого 

грецькі назви міст були замінені на турецькі: Константинополь став Стамбулом, 

Смірна – Ізміром, Ангора – Анкарою
227

), у 1934 р. «Про ліквідацію звернень і 

титулів «ефенді», «бей», «паша» (№2590), «Про недопустимість деяких видів 

одягу» (№2596; заборонено носити традиційний турецький одяг і в наказовому 

порядку рекомендовано перейти на одяг європейського взірця) тощо. Кемаль 
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підкреслював, що аби побудувати нову державу, про діяльність попередньої 

потрібно забути
228

. 

У лютому 1926 р. було прийнято Цивільний кодекс Туреччини, що 

проголосив рівність між чоловіками та жінками
229

, а в 1934 р. жінки отримали 

право голосу
230

. Значний вплив на турецьке цивільне право справив досвід 

Швейцарії, під впливом якого було переглянуто традиційні уявлення про сім’ю, 

спадщину і т.п. 
231

. Відтак, було заборонено багатошлюбність, розрив шлюбу в 

односторонньому порядку чоловіком, нерівномірний розподіл спадщини 

померлого батька. Попри запровадження інституту цивільного шлюбу більшість 

турків продовжували практикувати традиційні релігійні одруження
232

. 

В контексті відносин між ісламом і республіканською системою важливо 

наголосити: ст. 2 Конституції 1924 р. констатувала: «Релігія турецької держава – 

іслам; її офіційна мова є турецькою; її столиця – місто Анкара». Проте 

відповідно до Закону №1222 від 1928 р. у цій статті було дещо змінено: 

«Офіційна мова Турецької держави – турецька; її столиця – місто Анкара» 

(зауважимо, що Анкара вважалася центром революційного руху, а 13 жовтня 

1923 р. був ухвалений Закон про нову столицю турецької держави; це мало 

символічне значення, адже демонструвало розрив із колишньою османською 

історією)
233

. Таким чином, з Конституції вилучено згадку про іслам, як 

державну релігію. Водночас, з метою підриву позицій духовенства, скасовано 

шаріатські суди, запроваджено цивільне діловодство і цивільний шлюб,а замість 

арабського алфавіту запроваджено латинський 
234

. У 1937 р. внесено зміни до 
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Закону №3115. У статті знову з’явилося кілька основних принципів держави – 

«шість стріл» Ататюрка. Ця поправка 1937 р. звучала так: «Турецька держава є 

республіканською, націоналістичною, народною, етатитичною, та 

реформаторською» 
235

. 

Однією з найрізноманітніших реформ, спрямованих на модернізацію 

держави та суспільства, було скасування османських законів, написаних 

арабськими літерами, що було сумішшю перської, турецької та арабської мов. 

Натомість сформовано нову офіційну мову: поєднання латинського алфавіту та 

турецького словника. Закони про єдність освіти та Закон про організацію 

Міністерства освіти були прийняті з викладенням основних принципів для 

організації та управління освітньою системою 
236

. Вагомим кроком на шляху до 

секуляризації країни стало прийняття Закону про організацію головування у 

справах релігій. Важливо зазначити, що в Турецькій Республіці секуляризм не 

означав (і не означає) просто розподілу держави і релігії, як це відбувається в 

більшості західних суспільств 
237

. 

Певною мірою держава Кемаля натхненна французькою системою 

і наполягла на контролі релігії державними установами. Інший світський закон 

забороняв установи й організації всіх неортодоксальних напрямів ісламу: отже, 

різні суфійські та алеві порядки було закрито і заборонено практикувати. З 

погляду турецького дослідника Н. Сараса, новостворена Республіка не 

відкинула іслам; навпаки, вона спрямована на підтримку її історичного досвіду, 

але взяла релігію під контроль та намагалася розробити власний, «приручений 

іслам» 
238

. У такий спосіб можна стверджувати, що основи демократичного 
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режиму в Туреччині були закладені ще в період танзиматів і згодом розвивалися 

постійно
239

. 

Рання Республіка в рамках однієї партії (1923–1946) не була 

демократичним режимом, але його спадщина сприяла створенню деяких 

фонових умов для демократичної системи. Той факт, що наступного дня після 

смерті Ататюрка Іненю був обраний Президентом без спадкоємної кризи, 

засвідчує певний ступінь інституціоналізації режиму. Це згодом дало змогу 

плавно перейти до демократії. Турецька демократизація значною мірою сприяла 

внутрішньоелітній боротьбі
240

. 

Як зазначають дослідники, опозиційні рухи не були розвинутими і не 

знаходилися під керівництвом груп, котрі ще не входили до складу правлячої 

еліти, хоча в процесі їх утворення окремі нові місцеві партії приєдналися до 

нових партій. Внутрішньоелітна природа політичних змін мала гальмівний 

вплив на політичну конкуренцію, зберігаючи жорсткість до рівня риторики і не 

дозволяючи їй перерости в криваву фізичну боротьбу
241

. Перехід до 

багатопартійності сприяв інтеграції інших груп у турецькому суспільстві, таких 

як сільські маси та бідні міста,– у політичне життя країни. 

Проте політичне життя було далеким від принципів, проголошених 

Конституцією 1924 р.
242

 Була закріплена така структура управління, згідно з 

якою майже вся влада зосереджувалась в однопалатних Великих національних 

зборах Туреччини (ВНЗТ). Вони були водночас верховним органом і 

законодавчої, і виконавчої влади. Законодавчу владу вони здійснювали 

безпосередньо, виконавчу – через Президента і Раду міністрів
243

. Президент мав 

статус глави держави із великими повноваженнями: він опубліковував закони і 

міг відкладати їх, керував дипломатичними відносинами, був 
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головнокомандувачем армією і флотом, призначав вищих посадових осіб, 

голову Ради міністрів за згодою ВНЗТ. Однак і уряд, і Президент звітували 

перед ВНЗТ і за певних умов могли бути зміщені]
244

. 

Зазначимо, що Мустафа Кемаль як перший Президент переобирався у 

1927, 1931 і 1935 рр. Його Республіканська народна партія була єдиною 

правлячою партією, за винятком коротких періодів
245

. Так, ІІІ З’їзд Народно-

республіканської партії прийняв програму розвитку, яка стала водночас 

програмою розвитку всієї держави. В її основу було покладено шість 

принципів, висунутих Кемалем («шість стріл»): 1) республіканізм; 

2) націоналізм; 3) етатизм; 4) народність; 5) лаїцизм (секуляризація суспільного 

життя і неможливість творення держави на релігійних засадах); 

6) революційність. Усі вони характеризують державний лад Туреччини дотепер. 

Як відзначає дослідник історії Сходу А. Козицький, «Партія узаконювала 

принцип, згідно з яким її голова, що призначався на пожиттєвий термін, ставав 

президентом країни, а його заступник прем’єр-міністром. Партійне зібрання 

фактично узаконило об’єднання державного та партійного апаратів»
246

. 

Крім вищезгаданих шести принципів побудови держави варто зупинитися 

ще на концепції «тюркізму», яка перетворилася на спосіб обґрунтування 

національного суверенітету. Тюркським оголошувалося все, що потрапляло в 

поле зору ідеологів-кемалістів (історія хетів, Шумеру і т.п.)
247

. Вона містила 

ідеї, які були чужі західному лібералізму, опираючись на принципи солідаризму 

і етатизму
248

. Це був своєрідний «третій шлях» розвитку Туреччини у 

тлумаченні Ататюрка. Право народу на верховну владу він обґрунтовував тим, 
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що суверенітет у свій час був присвоєний султанами, які не мали морального 

права керувати державою. Відтак, тільки республіка здатна забезпечити 

реалізацію народного суверенітету
249

. 

Попри декларовані свободи в Конституції, у 1930-х роках почалася хвиля 

переслідування опозиційних політиків, цілих партій (наприклад, Ліберально-

Республіканської партії), газет. Закон «Про друк» обмежував критику уряду і 

президента та встановлював жорсткий контроль за пресою. З метою державної 

пропаганди по країні створювалася система «народних домів» та «установчих 

об’єднань». У 1934 р. були скасовані старі османські титули і форми звертання 

та впроваджено нові форми прізвищ
250

. М. Кемалю спеціальним рішенням 

ВНЗТ 24 листопада 1934 р. присвоєне прізвище Ататюрк – «батько турків» і це 

прізвище було заборонено приймати будь-кому іншому в майбутньому
251

. 

Кемалісти започаткували політику державного капіталізму (етатизму), 

заради чого було засновано понад сто контрольованих державою фінансових 

центрів – банків, фінансових трестів тощо
252

. В економічній сфері Кемаль був 

спрямований на одержання самодостатності Туреччини без допомоги 

іноземного капіталу. Іноземні інвестори практично перейняли фінанси 

Османської імперії, й однією з головних проблем Турецької Республіки, як уже 

згадувалося, було погашення старого османського боргу. Отже, відмова від 

іноземних кредитів стала головним пунктом націоналістичної програми Кемаля. 

Труднощі створення вагомих важких виробництв без іноземних інвестицій і 

відсутність великого внутрішнього капіталу вимагали від уряду відігравати 

велику роль, а державна власність стала основною у нових галузях
253

. 
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Важливу роль у політичному житті міжвоєнної Туреччини відігравала 

армія. Військові сприймали себе як гаранта внутрішньої стабільності і 

територіальної цілісності країни, охоронця ідейної спадщини Ататюрка і 

втілення волі турецької нації
254

. Саме тому в державній системі Туреччини 

склалася нехарактерна для європейських країн ієрархія: армія позбавлена від 

політичного контролю, а політична влада підконтрольна нагляду військових. 

Зрештою, така ситуація не була випадковістю, бо Османська імперія була 

створена внаслідок завойовницьких походів, а армія і військові цінності були 

закладені в турецькій культурі. Навіть після розпаду імперії армія в Турецькій 

республіці стала стражем шести принципів кемалізму
255

. 

Туреччина у зовнішній політиці домагалася дружніх відносин із усіма 

сусідами. Вона вступила до Ліги Націй у 1932 р., гарантувала свої європейські 

кордони, об’єднавшись з Грецією, Румунією та Югославією в Балканській 

Антанті (1934) та підписавши (1937 р.) договір (Саадбадський пакт) з 

Афганістаном, Іраном та Іраком
256

. Незважаючи на те, що комунізм не 

визнавався у самій країні, відносини з СРСР були дружніми до Другої світової 

війни. Туреччина змогла отримати перегляд Конвенції про протоки у Конвенції 

Монтре 1936 р. і одержала задовільне рішення суперечки Александратти через 

угоду з Францією у 1939 р.
257

. 

М. Кемаль залишався Президентом аж до смерті в 1938 р., а його 

Республіканська народна партія продовжувала правити країною до 1950 р., доки 

не зазнала на виборах поразки від створеної в 1946 р. опозиційної 

Демократичної партії (ДП). Ісмет Іненю, який обійняв посаду Президента у 

1938 р. після смерті Ататюрка, підтримував авторитарні тенденції попереднього 

режиму. Наприклад, у 1938 р. було ухвалено «Закон про спілки», яким 

заборонялося створювати будь-які об’єднання на основі сімейного, расового, 
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родового чи класового принципу. За всіма громадськими організаціями 

встановлювався поліційний нагляд, панувала цензура, а до кримінального 

кодексу включено такі злочини, як «послаблення національних почуттів» та 

«пропаганда на користь іноземних порядків»
258

. 

У зовнішній політиці Іненю дотримувався нейтрального курсу впродовж 

п’яти років Другої світової війни
259

, хоча Туреччина отримала позику від США 

після 1941 р. Попри значний тиск альянсу, Туреччина оголосила війну 

Німеччині та Японії лише в лютому 1945 р. Унаслідок своєї декларації війни 

Туреччина взяла участь у конференції (квітень-червень 1945 р.) у Сан-

Франциско, яка заснувала Організацію Об’єднаних Націй. Відносини з 

Радянським Союзом значно погіршилися після того, як СРСР засудив (березень 

1945 року) свій пакт про дружбу з Туреччиною і вимагав ретельного перегляду 

Конвенції Монтре та спільного контролю над протоками. Туреччина відкинула 

всі радянські вимоги, і в 1947 р. вона стала, разом із Грецією, одержувачем 

допомоги США згідно з доктриною Трумена
260

. 

Державно-політична система Туреччини до Другої світової війни аж ніяк 

не була демократичною, а нагадувала типовий авторитарний режим світського 

характеру з пануванням однієї політичної партії, єдиним лідером (і партії, і 

держави загалом). Коли ж по війні відбулася спроба переходу до 

багатопартійної системи, з’ясувалося, що політичні партії Туреччини слабкі, 

традиції політичної діяльності відсутні. Інша проблема полягала в тому, що 

значна частина громадян насторожено сприймала інституції політичної 

демократії і правової держави, які склалися у західному світі. Прагнення до 
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європейських взірців правової держави часто нівелювалося турецьким 

традиціоналізмом, націоналізмом й ісламом
261

.  

Отже, впродовж 1920–1930-х років, особливо за 14 років правління 

Ататюрка Туреччина зазнала великої трансформації, що змінила релігійні, 

соціальні й культурні основи турецького суспільства, а також її політичну та 

економічну структуру. Конституційні реформи створили Турецьку республіку 

світського характеру. У 1928, 1934 і 1937 рр. до Конституції були внесені 

незначні зміни, натомість ключовими залишалися шість ідеологічних принципів 

Республіканської народної партії, відомі як «шість стріл» – республіканізм, 

націоналізм, етатизм, лаїцизм, народність і революційність. Приймаючи певні 

цінності і правові норми західної цивілізації, турецьке керівництво намагалося 

пристосувати їх до соціально-економічних, політичних, культурних і релігійних 

реалій свої держави. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ТУРЕЦЬКОГО 

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

3.1. Післявоєнний суспільний та державний розвиток Туреччини 

Як засвідчує аналіз наукових джерел, закладені Мустфаю Кемалем- 

Ататюрком традиції тюркизму – турецької світської націоналістичної ідеології 

та політики – продовжували впливати на суспільство і після смерті засновника 

Турецької Республіки. Носії ідей ісламського фундаменталізму й пантюркізму 

були відсунуті на другий план і зазнавали іноді переслідувань. Гарантами 

збереження кемалістського курсу були закладені Ататюрком принципи 

управління країною. Під впливом Туреччини в національно-визвольному русі 

сусідніх арабських країн також переважав світський націоналізм (правого або 

лівого спрямування)
262

.  

Зазначимо, що Ісмет Іненю, – друг і соратник Мустафи Кемаля – обіймав 

посаду Президента від 1938 до 1950 рр. Він був прихильником продовження 

колишнього курсу, спрямованого на розвиток світських структур, запозичення 

європейських нових підходів, здійснення опіки держави над економікою й усіма 

сферами життя людей
263

. Однак варто враховувати: принаймні половина 

населення країни цей курс відкидала, оскільки була схильніша звертатися до 

давньої мусульманської традиції
264

. 

Дотримуючись кемалістської ідеї «мирної праці в межах власних 

кордонів» і віддаленості від великих міжнародних конфліктів, Туреччина 

утрималася від участі в Другій світовій війні, хоча значно зміцнила свою армію. 

Зазначимо лише, що позиція Туреччини під час війни була наслідком її добре 

продуманої зовнішньої політики. Туреччина лише формально оголосила стан 

війни Німеччині в лютому 1945 р. Це було наслідком послідовної стратегії, 
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реалістичного підходу до зовнішніх відносин, розуміння країною власних 

обмежень, сильних і слабких сторін. Оскільки Туреччина вже не була 

наддержавою, як колись Османська імперія, то зовнішня і внутрішня політика 

країни повинна була відображати її ситуацію та міжнародну позицію. Той факт, 

що і громадянські, й військові кадри молодої Республіки (зокрема й Президент 

Ісмет Іненю) складалися з людей, котрі пережили наслідки Першої світової 

війни, яка майже знесилила націю, також відігравали вирішальну роль у 

турецькій зовнішньополітичній ситуації стосовно участі у війні
265

. 

Попри те, що Туреччина не брала участі у Другій світовій війні, витрати 

на оборону виявилися значними і швидко зростали. Це несприятливо 

позначилося на країні, економіці та її розвитку
266

. Від 1940 р. до 1945 р. 

зростання ВНП було негативним (за винятком 1942 р.). Правило активної 

нейтральності, яке було найважливішою зовнішньою ознакою політики для 

Анкари в той час, виявилося успішним і допомогло країні вижити та 

врятуватися від руйнувань війни
267

. 

Внаслідок майстерної дипломатичної тактики зовнішньополітичних 

рішень Туреччини, Анкарі вдалося скористатись зміною балансу сил на 

міжнародній арені. У процесі становлення основ сучасної конституційної 

системи Туреччини після закінчення Другої світової війни виникла суперечлива 

політична ситуація. З одного боку, цілком міцне міжнародне становище 

Туреччини сприяло збереженню спадкоємності державного курсу, а інтеграція в 

систему безпеки НАТО і сформувала євроатлантичний економічний простір 

(завдяки участі в «плані Маршалла»)
268

. З іншого боку – саме успіх 

модернізаційної політики спричиняв нові ризики в розвитку турецького 

суспільства, які спостерігалися вже у серпні 1945 р., коли в правлячої НРП 
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виникли гострі дебати про ратифікацію Статуту ООН і визнання верховенства 

міжнародного права
269

. 

Принцип нейтралітету незалежно від того, наскільки він був корисним 

і чи доведено його ефективність, мав свої недоліки. Коли в післявоєнний період 

Сталін висунув ультиматум, де він зажадав територію уздовж протоки з 

поверненням певних східних регіонів, тоді союзники Туреччини – Велика 

Британія та Сполучені Штати Америки – не реагували й не надавали будь-якої 

підтримки впродовж тривалого часу. В 1947 р., коли післявоєнна ситуація 

більш-менш стабілізувалася, позиція Туреччини щодо союзників послабшала та 

змінилася. Окрім того, вона не отримала фінансової допомоги від Сполученого 

королівства Великої Британії та Північної Ірландії (як було обіцяно, щоби 

перебудувати та розвинути країну після війни), тому сама боролася з серйозною 

економічною кризою
270

. 

Одночасно з господарськими проблемами, назрів розкол в середовищі 

правлячої НРП, що призвело до появи нової опозиційної партії. У листопаді 

1945 р. І. Іненю, виступаючи в парламенті, вперше висловився за відмову від 

однопартійної диктатури. Так, у липні 1945 р. виникла Партія національного 

піднесення на чолі з Нурі Демірагом. Основна мета цієї політичної сили 

полягала у протистоянні надмірному етатизму, що оповив всі сфери життя 

країни. Невдовзі виникла низка інших політичних партій різного спрямування, 

з-поміж яких виділялася заснована колишнім прем’єром країни Джелялем 

Баяром Демократична партія (ДП)
271

. На відміну від НРП, вона виступила за 

дотримання демократії та громадянських свобод, велику свободу в розвитку 

приватного сектора, залучення в економіку іноземного капіталу. У липні 1946 р. 

відбулися перші повоєнні вибори до ВНЗТ, на яких НРП зберегла свої позиції – 

396 місця у парламенті, тоді як ДП – 61. І. Іненю залишився на посаді 
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Президента республіки, а в країні почалася боротьба проти поширення 

радянських впливів
272

. 

Необхідно також наголосити: соціальна напруга в 1945 р. зростала, що 

спонукало владу прийняти низку нових законів. Так, у тому ж році видано 

Закон про аграрну реформу, який передбачав скупку державою земель та її 

продаж селянам з відтермінуванням на 20 років. Згодом це привело до 

створення фермерського укладу та стимулювало розвиток економіки. Були 

прийняті закони про створення Міністерства праці, профспілки, страхування 

робітників державних підприємств
273

. 

Прихильники радикального кемалізму висловлювали сумніви 

в необхідності обмежувати національний суверенітет, а їх опоненти вважали 

інтеграцію, що формується в систему міжнародного права, одним із 

найважливіших інструментів модернізації турецького суспільства. Попри 

позитивне голосування в парламенті, ця дискусія спричинила розкол у НРП 

і виключення з її рядів низки відомих політиків
274

. Одночасно в самій НРП 

посилилися націоналістичні настрої, відродився інтерес до ідей пантюркізму 

(як зазначав Н. Атсиз, «новий» пантюркіст виглядав так: «Це турок, впевнений 

у перевазі тюркської раси, поважає своє національне минуле, готовий 

пожертвувати собою в ім’я ідей тюркського єдності, особливо в боротьбі з 

непримиренним ворогом – Москвою»
275

. 

Після Другої світової війни відносини Туреччини з Радянським Союзом 

як одним із основних членів коаліції союзників стали погіршуватися ще до 

закінчення війни. Так, у березні 1945 р. СРСР денонсував радянсько-турецький 

договір від 1925 р. Туреччині були пред’явлені територіальні претензії, а також 

вимоги переглянути режим судноплавства у чорноморських протоках. У пресі 

СРСР з’являлися гнівні публікації проти Туреччини, що могло засвідчувати 
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підготовку Сталіним військової акції
276

. Усе це відбувалося на тлі посиленої 

«холодної війни», в якій Туреччина однозначно підтримувала Захід. У 1945–

1946 рр. головним спонсором Туреччини була Велика Британія, але невдовзі 

Лондон визнав неможливість подальшої підтримки країни у зв’язку з 

фінансовими причинами
277

. Естафету перехопили США: у 1947 р. їх економічна 

допомога Туреччині становила 175 млн доларів. Країна була введена в «план 

Маршала», що дало їй змогу від 1948 р. отримувати понад 380 млн доларів у 

вигляді поставок американського продовольства, медикаментів, зброї та інших 

товарів. Президент І. Іненю намагаючись тісніше пов’язати себе зі Заходом, 

зробив зусилля для вступу в НАТО. Офіційне прохання було надіслане 14 

травня 1950 р., але Туреччина стала членом Північноатлантичного блоку лише в 

лютому 1952 р. Вступу Туреччини в НАТО не підтримували США, незадоволені 

політичним режимом у країні й закритістю турецької економіки, де головну 

роль відігравав державний сектор
278

. 

Згадаємо також про радянсько-турецькі відносини, дружні до 1936 р. До 

1954 р. вони перебували у стані погіршення. У 50-х роках між Москвою 

й Анкарою зберігалося напруження, незважаючи на низку позитивних кроків з 

боку радянської дипломатії після смерті Сталіна. Так, 30 травня 1953 р. Москва 

заявила про відсутність у неї територіальних претензій до Туреччини (побічно 

пред’явлених Анкарі через радянську пресу в грудні 1945 р.) і про відмову від 

висунутих у 1946 р. п’яти вимог СРСР стосовно чорноморських проток. 

Турецькі політики й історики не люблять згадок про відмову СРСР від своїх 

претензій. Наприклад, С. Демірель заявив, що «Туреччина вступила в НАТО в 

1952 р . і створила американські бази на своїй території після 1953 р., оскільки 

СРСР зажадав Карс і Ардаган»
279

. 
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Від 60-х років простежується поліпшення радянсько-турецьких відносин, 

що пояснювалося прагненням Туреччини диверсифікувати 

зовнішньоекономічні зв’язки, змусити Захід до сприятливіших для Туреччини 

умов співпраці з метою нейтралізації радянського впливу в цій країні, а також 

загальної розрядки відносин Схід–Захід. Окрім того, позиція Москви стосовно 

Кіпру більше відповідала інтересам Туреччини, ніж західна політика 

невтручання у конфлікт, за якого Греція мала вагоміші шанси на перемогу
280

. 

Створення економічної бази взаємних інтересів дало змогу на межі 60–70-

х років провести демаркацію радянсько-турецького кордону (завдовжки 

616,5 км). З розпадом СРСР розгорнулося суперництво ісламського шиїтського 

Ірану та світської (сунітської) Туреччини за вплив на Закавказзі й Середній Азії, 

від результату якого багато в чому залежить майбутнє цих регіонів
281

. 

Секуляризація країни не означала зниження позицій ісламу в Туреччині. З 

погляду П. Мессфілда, реформи кемалістів були глибокими та далекосяжними; 

але, вони не означали, що турецький народ загалом відмовився від ісламу. Хоча 

влада улами була знищена, турецькі маси, які залишалися переважно селянами, 

зберегли свою ісламську віру. З іншого боку – вестернізація країни, її 

секуляризація та проведення реформ здійснювались під автократичним 

режимом, а реальна політична лібералізація в Туреччині почалася в 1946 р. 
282

. 

Необхідно також зауважити, що після виборів 1946 р. одним з основних 

питань у турецькій політиці стала виборча реформа. Спостерігався і курс на 

зближення націоналістів з ісламістами. Уряд НРП вперше у 1947 р. виділив 

кошти для хаджу. В 1949 р. у шкільні навчальні програми введені як 

факультативні уроки ісламу, а при Анкарському університеті створено 

богословський факультет. У парламенті виникла дискусія стосовно доцільності 
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жорсткого переслідування прихильників «політичного ісламу»
283

. Ст. 163 

Кримінального кодексу категорично забороняла використання ісламу в 

політичних цілях. Цей підхід, на думку багатьох критиків, слугував агресією 

проти ісламу, повністю суперечив світськості, захищав безбожництво, був 

просякнутий комуністичним духом
284

. Отже, післявоєнне турецьке суспільство 

постало перед непростою дилемою: збереження кемалістської стратегії 

національної консолідації в нових умовах вимагало відмовитися від жорсткого 

витіснення традиційних форм суспільної свідомості й переходу до «відкритого» 

розвитку країни. Однак кемалістська установка на модернізацію суспільства 

передбачала поглиблення цього процесу, в тому числі відмови від надмірного 

етатизму, перехід до багатопартійності, подальшу соціальну емансипацію 

суспільства
285

. 

Як засвідчувала ця дилема процес кемалістських перетворень вичерпав 

себе, Туреччина вступала у новий період своєї республіканської історії, який 

багатьма параметрами – політичними, ідеологічними й іншими – 

характеризується як період посткемалізму
286

. Прагматичніша позиція 

Демократичної партії, ставка її лідерів на повномасштабну інтеграцію 

Туреччини у військово-політичні й економічні структури «західного світу», в 

тому числі активну співпрацю у цих сферах зі США, сприяли швидкому 

зростанню електорату «демократів». Туреччина також стала державою-членом 

НАТО в 1952 р. наприкінці періоду нейтралітету, який вона раніше прагнула 

зберегти всіма засобами. 

Як ми вже зазначали, до 1946 р. функціонувала лише одна політична 

партія в Туреччині – Республіканська народна партія (РНП), створена 

Ататюрком. Однак між 1946 і 1952 рр. виникло 28 нових політичних партій, 
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серед котрих найвпливовішою була Демократична партія, яку очолив Дж. Баяр. 

На загальних виборах 1946 р. ДП отримала 13 % голосів, а на виборах 1950 р. 

підтримка зросла до 55,02 % (4 391 000 голосів, 416 місць), порівняно з 39 % 

для РНП (3 148 000 голосів, 69 місць). Змінам в електоральній підтримці 

сприяли економічні негаразди, наслідком яких ставали стихійні антиурядові 

виступи
287

. 

Наголосимо: вибори 1946 р. проводились відкритим голосуванням та 

секретним підрахунком. Цей метод не можна назвати демократичним. Правило 

багатопартійної демократії після Другої світової війни стало предметом 

широкого наукового обговорення
288

. Аргументи, які пояснюють перехід до 

демократії, можна переважно розподілити на три групи: 1) перехід до 

демократії, що варто розглядати як наслідки міжнародного тиску, а також 

зусилля самої Туреччини вступити до групи демократичних країн 

у новоутворене середовище біполярності; 2) роль структурних змін, особливо 

зростаючий вплив економічної та ділової еліти, що прагнуть до лібералізації 

економічної політики; 3) роль агентства, яке пояснюється трансформацією 

політичної системи за особистими віруваннями та лідерством Ісмета Іненю. 

З позиції Дж. Вандерліппа, президентство І. Іненю розглядається як 

перехрестя у сучасній турецькій історії, коли дорога обрана не була. Однак 

перехід до багатопартійності й перемогу демократів на виборах 1950 р. 

необхідно досліджувати як сукупність внутрішніх чинників і міжнародних 

обставин. Появу ДП у 1945 р. можна вважати наслідком постійного 

внутрішнього інакомислення серед членів РНП, що врешті-решт призвело до 

конфлікту в межах партії за законом, який запропонував надати селянам землі 

заможних землевласників. Такий закон спричинив неоднозначну реакцію 
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поміщиків, що пізніше стали засновниками ДП 
289

. Його було ратифіковано за 

ініціативою І. Іненю, але через опір землевласників кілька кроків були зроблені 

пізніше. На думку Е. Геллнера, кемалізм був популярнішим серед вищих класів 

суспільства, аніж нижчих. Ісмет Іненю виголосив 19 травня 1945 р. важливу 

промову, де акцентував на необхідності переходу до демократії, визначивши її 

основною метою для Туреччини. Він назвав дві важливі риси переходу – його 

обов’язковість, поступовість і мирність
290

. 

Серед зовнішніх чинників, що вплинули на перехід до багатопартійної 

системи, найважливішим був імпульс, наданий підсумками Другої світової 

війни. Період стояння в стороні від міжнародної ситуації закінчився. Туреччина 

за історичними та геополітичними причинами залишалася зі Заходом як основа 

її міжнародного співробітництва, і на цьому принципі ґрунтувалась уся 

подальша зовнішня політика. Інший важливий чинник – застосування доктрини 

Трумена та тісних відносин зі Заходом: на Туреччину вплинув приклад західної 

демократії та намагання створити аналогічну систему
291

. Отже, під час 

обговорення на ранніх етапах демократизації необхідно враховувати багато 

чинників цього процесу. 

Новий закон про вибори, прийнятий 16 лютого 1950 р., наголошував на 

трьох основних демократичних принципах – таємне голосування, відкритий 

підрахунок голосів і захист виборів судової системи, що привело до створення 

демократичного режиму в Туреччині. Впродовж 1949–1950 рр. в країні 

змінилося три уряди, жоден з яких не справився із тогочасними викликами, які 

полягали в економічних негараздах і корупції у вищих ешелонах влади
292

. Тож, 

результати виборів навряд чи можна вважати несподіваними: у 1950 р. перемогу 

здобула ДП, президентом було обрано Д. Баяра, а прем’єром А. Мендереса. 

                                                           
289

 Esfahani H. S. Institutional structure, government policy & economic performance in Turkey. Urbana: 

University of Illinois at Urbana-Champaign, 1995. P. 12–13. 
290

 Gözübüyük Şeref, Kili Suna. Türk Anayasa Metinleri. Ankara: Türkiye iş bankası Kültür Yayınları, 1985. 

P. 219. 
291

 Gözübüyük Şeref, Kili Suna. Türk Anayasa Metinleri. Ankara: Türkiye iş bankası Kültür Yayınları, 1985. 

P. 243. 
292

 Уразова И. Структурные изменения в турецкой экономике. Турция на пути к региональному 

лидерству: к 90-летию Турецкой Республики (Сб. статей). Отв. ред. и сост. Н. Ульченко. Институт 

востоковедения РАН. Москва: ИВ РАН, 2015. С. 61. 



104 
 

Нове керівництво держави взяло курс на обмеження державного капіталізму і 

приватизацію промисловості
293

. 

Аналіз основних джерел підтверджує, що османський досвід 

конституційної монархії та парламентського життя (хоча їх навряд чи можна 

назвати безперервною еволюцією в напрямі демократії) значно вплинули на 

подальші процеси демократизації в Туреччині у ХХ ст. Демократія як ідеологія, 

так би мовити, була завезена зі Західної Європи османською військово-

бюрократичною елітою. Проте соціально-економічні умови країни водночас із її 

історичною/культурною спадщиною (складним етнічним і релігійним складом, 

соціальним класом, диверсифікацією грамотності та ін.), спричинила тиск на 

демократизацію в пізній Османській імперії та ранній Турецькій Республіці. 

Названі чинники зумовили необхідність консолідації влади і побудови нації, 

здійсненої республіканським урядом, і відомі як культурні й політичні реформи 

Ататюрка
294

. 

Зауважимо, однак: специфічний характер реформ модернізації призвів до 

розкріпачення культури суспільства. З погляду І. Турана, модернізація кадрів 

ранньої Республіки запровадила жорстку політику фальсифікації. Вони 

намагалися якнайкраще керувати релігією поза межами політики. Ці чинники й 

інші позначилися на напрямах розвитку демократії в Туреччині та проблемах, з 

якими вона стикалася на своєму шляху
295

. Для партій релігійного спрямування 

відбулися певні послаблення. Зокрема, були відкриті школи імамів та мулл, 

розпочалось будівництво нових мечетей, запроваджено вивчення релігії у 

школах
296

.  

Перед турецькою владою по війні постали складні завдання з розгортання 

структурних економічних перетворень, у тому числі з модернізації форм 

                                                           
293

 Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1918–1999). Курс лекцій. Львів: «Афіша», 2000. 

С. 88. 
294

 Arsel I. Constitutional development of Turkey since Republic. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 

1961. No. 18. P. 47. 
295

 Arslan A. The evaluation of parliamentary democracy in Turkey and Turkish political elites. HAOL. 2005. 

Núm. 6.  P. 136. 
296

 Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1918–1999). Курс лекцій. Львів: «Афіша», 2000. 

С. 88. 



105 
 

землеволодіння й управління промисловими підприємствами, впровадження 

принципів конкуренції в традиційні сектори турецької економіки, подолання 

інфляції. Туреччина, як уже згадувалося, у 1952 р. вступила в НАТО, а 1955 р. – 

в Організацію Центрального договору (СЕНТО). За підтримки США 

розпочалася повномасштабна модернізація турецької армії. Чималу роль зіграла 

й участь турецького контингенту в Корейській війні. До початку 

60-х років турецька армія вже стала другою за чисельністю в НАТО і однією з 

найбоєздатніших. Проте чимало офіцерів, які пройшли перепідготовку за 

керівництва американських інструкторів, залишилися турецькими 

націоналістами, прихильниками кемалізмy і були готові виступити проти 

політичного режиму, лояльного до американців. В Ізмірі й Адані були 

встановлені повітряні та ракетні бази США. Туреччина уклала угоду про 

військовий захист з Югославією та Грецією (Балканський пакт) у 1954 р. і 

відіграла провідну роль у створенні (1954–1955 рр.) Організації Центрального 

договору (СЕНТО, до 1959 р. – під назвою Багдадського пакту). Напруга з 

Грецією стосовно острова Кіпр, населення якого переважно грецьке, але має 

значну турецьку меншість, розпочалося у середині 50-х років і продовжувалося 

після здобуття Кіпром незалежності у 1960 р.
297

. 

Після Другої світової війни були зроблені кроки, спрямовані на значне 

поліпшення соціального забезпечення військовослужбовців. Окрім того, за 

підтримки одного з найбільших турецьких підприємців Вехбі Коча виникло 

Товариство армійської взаємодопомоги, яке не лише отримало майже 

цілковитий контроль над військовими фінансами, а і різко підсилило роль армії 

в економіці країни
298

. До кінця 1960-х років турецьке офіцерство вже належало 

до найпривілейованіших і найзабезпеченіших соціальних груп у Туреччині. 

Звісно, міцними також залишалися позиції армії в політичній сфері. 
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Генеральний штаб відігравав роль тіньового уряду, а президентами незмінно 

ставали військові
299

. 

Реформаторська діяльність, попри певні успіхи, спричинила зростаюче 

невдоволення в країні. Так, на виборах у 1957 р. за ДП проголосувало виборців 

менше, ніж за опозиційні партії; лише мажоритарна система забезпечила їй 

більшість місць у парламенті. Поширилися антиурядові виступи, які нерідко 

поєднувалися з виступами проти американців (тоді Туреччина стала зоною 

розміщення військових баз НАТО). Частіше простежувалися спалахи ворожості 

проти нетурецького населення країни, що перетворювалися на погроми 

етнічних кварталів, магазинів, шкіл. Натомість уряд посилив судове 

переслідування опозиції під гаслом «боротьби з комунізмом»
300

. 

Турецька економіка, частково внаслідок допомоги за планом Маршалла, 

зросла після 1950 р., а іноземний капітал залучався сприятливими 

інвестиційними законами. Уряд Мендереса був повернутий до влади в 1954 та 

1957 рр., хоча і виникла серйозна економічна криза. Зростання невдоволення 

спричинило прийняття урядом обмежувальних законів. Багато провідних 

журналістів були ув’язнені, а напередодні в квітні 1960 р., вибухнули протести, 

коли студенти університету вийшли на демонстрацію проти уряду. Спроби 

придушити ці спалахи призвели до перевороту в травні військовою хунтою на 

чолі з генералом Джемалем Гюрселем. Хунта, яка віддала перевагу поверненню 

принципів кемалізму, покарала Мендереса, Баяра та декілька сотень інших 

лідерів демократичних партій за порушення Конституції. 

Нова адміністрація почала проводити курс на демократизацію 

політичного життя та лібералізацію економіки, відхід від етатизму. Проте до 

початку 60-х років ХХ ст. в економіці Туреччини спостерігалося наростання 

кризових явищ. Орієнтація країни на Захід, надходження американських 

капіталів, передусім у приватний сектор, зумовили зміни і в турецькому 

суспільстві. В умовах зростання інфляції та дорожнечі зростало невдоволення 
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бідних верств населення, про котрі раніше піклувалася держава. За цих умов 

почали набувати сили ліві й ісламістські течії та організації. Крім того, як ми 

вже зауважували, чимало людей не підтримували проамериканську зовнішню 

політику, участь Туреччини в Корейській війні, Багдадському пакті (з 1959 р. – 

СЕНТО). Уряд зробив низку поступок ісламістам, але репресії проти 

опозиційних сил, у тому числі НРП, все одно продовжувалися. 

Армія не могла тривалий час байдуже спостерігати за посиленням 

розколу в суспільстві та руйнуванням його кемалістських основ, що 

загрожували непередбачуваними наслідками для країни. Тому 27 травня 1960 р. 

вона здійснила державний переворот
301

. ДП була розпущена, а її лідер Аднан 

Мендерес – відданий під суд і повішений. Однак і серед військових не існувало 

єдності. Молоді офіцери-радикали вимагали встановлення популістської 

військової диктатури, яка би, подбавши про задоволення потреб незаможних 

верств населення, одночасно силовим способом здійснила технічну 

модернізацію турецької економіки. Перемогли старші офіцери та генерали, 

котрі вважали за краще передати владу цивільним, але під контролем армії
302

. 

Загалом, державно-правовий розвиток Турецької Республіки після Другої 

світової війни становить своєрідну спіральну революцію до демократії. Основні 

віхи – це військові перевороти, загрози військового перевороту в 1961, 1997, 

2007 рр. Відтак турецьке суспільство довіряє армії, а не політикам, стоїть на 

варті кемалістських цінностей. Пильно стежить за спробами йти в сторону. У 

Туреччині не існує демократії, порушуються права людини. 

У русі Туреччини до демократії чітко вирізняються три етапи: 
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Перший етап – 50-ті роки. Час правління ДП закінчився для 

прихильників вільного ринку невдачею, оскільки вони протиставили приватний 

сектор державному
303

. 

В перші післявоєнні роки в політичному житті Туреччини спостерігався 

перегляд спадщини Ататюрка – відхід від однопартійної системи. Переломний 

момент у турецькій політиці був зроблений за правління Президентів І. Іненю 

(1938–1950 рр.) і Д. Баяра (1950–1958). В економічному житті надавалося 

більше свободи підприємництву, а в політичному – багатопартійності (з появою 

багатьох політичних партій). Найвпливовішими з них були Народна 

республіканська та Демократична партії. На розвиток Туреччини позитивно 

вплинула допомога за «планом Маршалла» та вступ до НАТО (1952 р.). 

Туреччина повинна була утримувати величезну армію (на неї витрачено 60 % 

бюджету країни). 

Іншим явищем у житті країни є те, що правляча ДП почала 

використовувати іслам як засіб мобілізації населення на свій бік. Це 

підтвердило ще один прояв відходу від курсу Ататюрка. Кінець 1950-х років 

ознаменований серйозними публічними явищами проти уряду, для яких уряд 

почав застосовувати антиконституційні способи з метою їх придушення
304

. 

Зрештою 27 травня 1960 р. у країні відбувся військовий переворот. Створений 

Військовий комітет національної єдності (ВКНЄ) скасував Конституцію 1924 р., 

розігнав парламент, заборонив діяльність політичних партій
305

. 

Не вдалася спроба розпродажу-приватизації держсектора, оскільки 

у турецької буржуазії на це не вистачило грошей, і, прийшовши до влади, 

буржуазія й не прагнула займатися індустріалізацією країни. Відсунувши від 

влади бюрократію, яка керувала основними галузями, новоявлена плутократія 

зайнялася прибутковішими сферами використання капіталу – це експортно-
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імпортні операції, посередницька діяльність зі західними інвесторами, 

банківські махінації (саме тоді в народі народилася приказка «Банку чок, пара 

йок» (Банків багато, а грошей немає)
306

. Важкі соціально-економічні наслідки 

такої політики призвели до виступу патріотично налаштованих військових і 

відсторонення у 1960 р. ДП від влади
307

. 

На другому етапі (60–70 роки.) протиборство прихильників ринкової 

економіки та етатистів продовжилося і спричинило соціально-політичну 

нестабільність в умовах багатопартійності. Тому військові під гаслом «Політика 

– партіям, Батьківщина – армії» ще двічі (1970 р. і 1980 р.) тимчасово брали 

владу в свої руки, виконуючи роль верховного арбітра. За збереження позицій 

держави в економіці приватний капітал застосувався в розвитку імпортуючого 

виробництва, який заощаджує країні валюту і послабляє її залежність від 

ввезення товарів широкого вжитку
308

. Зазначимо, що військові, здійснивши 

переворот, не збиралися взяти під свій контроль країну. Їх дії були продиктовані 

бажанням зупинити політичну кризу і дати змогу Туреччині розвиватися 

шляхом, розпочатим Ататюрком. У майбутньому військові неодноразово 

ставали гарантами тривалого розвитку Туреччини як світської національної 

держави. 

Особливість Другої республіки полягала в багатопартійності (12 партій). 

Після відновлення цивільного правління країна не отримала стабільного 

розвитку. Стабільний економічний розвиток спостерігався у 1960–1970-х рр.: 

кількість підприємств зросла в 4 рази, виробництво – у 7 разів. Вагому роль в 

економіці відігравав державний сектор. За рахунок державних та іноземних 

інвестицій були побудовані підприємства важкої промисловості. Туреччина 
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намагалася запровадити «нову стратегію» через здійснення масштабної 

індустріалізації імпортозаміщення, яка розпочалася наприкінці 30-х років
309

. 

Однак економічна та політична модель Другої республіки виявилася 

нерезультативною. Наприкінці 1970-х років вона зазнала глибокої кризи. 

Державний сектор економіки був неефективним, корупція процвітала
310

. Жодна 

політична партія не використовувала загальну підтримку населення. Військові, 

зрештою, втрутилися знову. 12 вересня 1980 р. відбувся державний переворот, 

організований військовими
311

. Уряд С. Деміреля було повалено, парламент 

розпущений, діяльність партій та профспілок призупинена. Влада у країні 

перейшла до складу Ради національної безпеки (РНБ), сформованої 

військовими на чолі з начальником Генерального штабу К. Евреном
312

. 

Конституція була скасована, заборонені усі політичні партії, розпущено ВЗНТ. 

Після перевороту армія створила Установчі збори, які складалися з Ради 

національної безпеки і Консультативної Асамблеї. Упродовж двох років 

Установчі збори працювали над текстом нової конституції. Нарешті, 

7 листопада 1982 р. на референдумі за цю конституцію проголосувало 91,37% 

виборців
313

. 

Третій етап – 80–90 роки. Прийшовши до влади після чергового 

перевороту 1980 p., армія зробила останню спробу примусити до компромісу 

прихильників ринку й етатизму. Переконавшись у безплідності цієї спроби, 

військові стали управляти самі, розв’язавши дискусію на тему: «Етатизм або 

лібералізм». Її підсумком стало закріплення у новій Конституції 1982 р. курсу 

на економічну лібералізацію та положення про роль держави і державного 

сектора в економіці. Генерали, домігшись затвердження цього історичного для 
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Туреччини документа, «з короткими і рішучими думками» поступилися владою 

цивільному урядові
314

. 

У 1980-х роках були чітко визначені завдання, сфери, ступінь участі й 

форми взаємодії в економіці держави та приватного капіталу: припинення їх 

протиборства сприяло стабілізації соціально-політичної ситуації у державі, 

вражаючому економічному зростанню і перетворенню Туреччини на 

регіональну наддержаву. 

Зазначимо, що військові утримували владу в країні впродовж трьох років. 

У 1982 р. набула чинності нова Конституція, яка фактично схвалила курс на 

«керівництво демократією». Вона зміцнила виконавчу владу. ЗМІ перейшли під 

контроль держави, обмежувались діяльність профспілок. Передаючи владу 

цивільному урядові, військові дозволяли діяльність лише політичних партій, які 

не були наступниками згадуваних установ
315

. Межі лібералізації визначалися 

національно-економічними інтересами: у веденні держави залишалися 

капіталомісткі виробництва – «оборонка», електроніка, енергетика, нові 

технології та залізничний транспорт
316

. 

На виборах 1983 р. Партія Вітчизни на чолі з Т. Озалом перемогла. До 

1990 р. він обіймав посаду прем’єр-міністра, а до 1993 р. (до смерті) – 

Президента. Десятиріччя правління Т. Озала стало періодом широких 

ліберальних реформ. Концепція «батька турецьких реформ» ґрунтується на ідеї 

необхідності лібералізації економіки та зміцненні ринкових відносин через 

відмову від державного регулювання. Кінцева мета – здобуття Туреччиною 

повного членства в ЄС
317

. 

Виконання програми Т. Озала дало змогу Туреччині досягти високих 

темпів зростання ВВП (до 8 % на рік), значно збільшити випуск електроенергії, 
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сталі, машин, будівельних матеріалів, побутової техніки, одягу, взуття
318

. Країна 

виросла від імпортера сільськогосподарської продукції до експортера. Турецьке 

просування стало конкурентоспроможнішим. Вагомий чинник розвитку 

Туреччини – експорт товарів у країни Східної Європи та СНД. На початку 90-х 

років Туреччина перетворилася на сучасну промислову країну
319

. 

Шостий п’ятирічний план Туреччини (1989–1994 рр.) на 39% 

фінансувався з держбюджету. Держсектор за нових умов позбувся раніше 

властивих йому вад і почав функціонувати на основі рентабельності у формі 

держкорпорацій
320

. До речі, неефективність державного сектора колись 

зумовлювалась директивним (зверху) заниженням цін на його продукцію на 

користь споживача цієї продукції – приватного сектора. За самоокупності 

господарський прибуток на одного зайнятого в державному секторі на 55 % 

вищий ніж у приватному. Приватний сектор зрозумів вигоду розподілу сфер 

впливу в економіці – навіть найбільші турецькі монополії не вимагають 

приватизації держвласності
321

. 

Однак певні негативні прояви реформ призвели до збільшення 

популярності опозиційних сил. На дострокових виборах 1995 р. перемогла 

партія, що дотримувалася ісламських позицій – Партія доброї волі (ПБ), 

очолена Н. Ербаканом
322

. Прийшовши до влади за антизахідними гаслами, 

Н. Ербакан почав зміцнювати взаємини з ісламськими державами. На відміну 

від країн Великої сімки, він виступав за створення «великої ісламської вісімки». 

Н. Ербакан у внутрішній політиці розпочав «ісламізацію» економіки (30 % 

промисловості країни контролював «ісламський» капітал). Поширювалась 
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ісламська освіта (у 1982 р., згідно з Конституцією, введено вчення про іслам у 

школах). 

Зміни у політиці, однак, не сприяли відродженню економіки. Інфляція 

продовжувала зростати (у 1995–1997 рр. – на 80 %), обіцяна реформа податкової 

системи не була проведена, приватизація державних підприємств була 

припинена, а іноземні інвестиції зменшилися. У ситуацію в країні знову 

втрутилися військові, вимагаючи, щоб проісламський курс був припинений, 

Н. Ербакан був змушений подати у відставку. Країна знову повернулася на шлях 

світського розвитку, але ісламісти й націоналісти («сірі вовки») зберегли 

значний вплив у суспільстві
323

. 

На думку видатного економіста Ісмаїла Кахрамана, «державні монополії – 

це горб на економіці вільного ринку, але ми не хочемо, аби замість нього 

з’явилося безліч нових горбів, причин безробіття і не загоювалися соціальні 

рани». Цікаво, що за «ринкового» політичного керівництва країни (Т. Озал, С. 

Демірель) у 80–90 роках частка держсектора в умовах ринкової конкуренції не 

зменшилася, а навіть збільшилася. Держсектор, виникнувши одного разу для 

виконання суто певних функцій, зберіг внутрішні стимули до саморозвитку в 

новій ситуації: паралельно до зростання виробництва в приватному секторі 

відбувається зростання і в державному. Причому наголосимо, що приватний 

капітал кинувся у найвигідніші експортоорієнтовані виробництва, надзвичайно 

конкурентоспроможні в Європі внаслідок дешевизни турецької робочої сили
324

. 

Не можна залишити поза увагою і такий факт. Допущена у 50-х роках 

у політику мусульманська громада в особі своїх радикальних представників 

у 70-х роках долучилася до «ісламського ренесансу», стала виходити з-під 

державного контролю і висувати власні гасла та вимоги. У Туреччині 

в післявоєнний період інтенсивно відбувалися процеси кристалізації класової 

самосвідомості й самовизначення, виникали і розпадалися химерні соціально-
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політичні коаліції. Найбільшу проблему становить застаріла аграрна система
325

. 

За 20–70-ті роки кількість селянських сімей збільшилася з 1,7 до 4,1 млн. На 25 

млн селян припадає 25 млн га ріллі: сільська верхівка володіє 65 % площ, а 

кількість безземельних селян за 50–70 роки зросла з 64 % до 84 %. У 

конкретних умовах Туреччини навіть зрівняльний переділ землі між селянами 

може привести лише до економічно неефективної парцелізації сільського 

господарства по 5–6 га на сім’ю з неминучим подальшим новим 

капіталістичним переділом. Аграрно перенаселене село виштовхує в міста 

величезну масу сільських мігрантів, які осідають у «геджеконду» (до 25% 

міського населення), які є живильною базою для екстремістських політичних 

рухів
326

. 

Державна політика стосовно селянства виходить з необхідності сприяння 

«внутрішньому світу» за допомогою відчуження земель у поміщиків понад 

установлену норму землеволодіння (з 1973 р. – 33 га на сім’ю) з компенсацією і 

визначення подвійної норми землеволодіння для «зразкових господарств», що 

використовують капіталістичні методи господарювання, а також передання 

земель державного фонду (цілинних, осушених) за принципом черговості 

(безземельним, малоземельним, сільськогосподарським працівникам). Для тих 

селян, котрі не зможуть отримати землі (таких більшість), держава обіцяє 

сприяння в працевлаштуванні на підприємствах і пріоритет під час виїзду на 

закордонні заробітки. Отже, аграрна проблема в Туреччині не може бути 

вирішена перетвореннями в селі. Кращий засіб її пом’якшення – у створенні 

достатньої кількості робочих місць для сільських мігрантів у місті, чому, 

власне, сприяє лібералізація економічної політики. Попри всю гостроту 

аграрного питання, уряду вдається вирішувати цю проблему і не допускати 

організованих селянських протестів
327

. 

                                                           
325

 Jevakhoff Alexandre. Kemal Atatürk. Batı ’nın yolu. Inkılap Yay. Ankara, 1989. 65. 
326

 Erdemir H. Turkish Political History, http://lcwu.edu.pk/ocd/cfiles/ Political%20Science/Min/Pol.Sc-

204/TURKISH_POLITICAL_HISTORY_ Turk_Siyasi_Ta.pdf 
327

 Уразова И. Структурные изменения в турецкой экономике. Турция на пути к региональному 

лидерству: к 90-летию Турецкой Республики (Сб. статей). Отв. ред. и сост. Н. Ульченко. Институт 

востоковедения РАН. Москва: ИВ РАН, 2015. С. 65. 

http://lcwu.edu.pk/ocd/cfiles/


115 
 

Промислове робітництво Туреччини нечисленне. Напередодні відкритої 

лібералізації його кількість становила близько 4 млн осіб. З них переважно на 

підприємствах державного сектора, високомеханізованих працюють близько 1,5 

млн, 50 % котрих працюють у колективах чисельністю понад 500 робітників. 

Лібералізація економіки сприяє пришвидшеному зростанню робітничого класу 

дрібних підприємств приватного сектора, менш оплачуваного. У місті, як і в 

селі, близько 1/3 робочої сили економічно незатребувані, що спричиняє жорстку 

конкуренцію за робочі місця. Усе це зумовлює роздробленість робітничого та 

профспілкового руху. 

За останні десятиріччя найгострішою проблемою Туреччини є курдська 

проблема. Від часу створення національної Турецької держави визнання прав 

національних меншин не передбачалося. Курди (6,5 млн) та інші меншини 

почали зазнавати насильницької асиміляції. Курдська мова була заборонена, 

і курдів офіційно стали називати гірськими турками
328

. З кінця 60-х років 

у Туреччині виник організований курдський національний рух. Формувалися 

політичні партії, найвпливовішою з-поміж яких була Робоча партія Курдистану 

(РПК), заснована в 1979 р. А. Оджаланом. РПК створив курдсько-визвольну 

армію (близько 20 тис. осіб), що розпочала партизанську війну (у 1984 р. вона 

оголосила війну Туреччині). Турецька влада відреагувала на дії партизанів, 

застосовуючи масові репресії та військові дії, але швидкої перемоги не змогла 

здобути
329

. Щороку кількість жертв збільшувалася, і проблема не була вирішена. 

У 1999 р. турецьким спецслужбам вдалося захопити А. Оджалана. Він був 

засуджений до смерті. Під тиском світової спільноти виконання покарання 

відклали. В обмін на життя лідера курди погодилися закінчити війну, хоча ці 

кроки не змінили офіційну позицію Анкари
330

. Проблема прав курдів становить 

одну з головних перешкод для вступу Туреччини до ЄС. 
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Політика Туреччини стосовно арабського світу також зазнала складної 

еволюції. У 50-х роках вона відігравала роль знаряддя і посередника Заходу 

в мусульманському світі, звинувачуючи арабів у конфліктах з Ізраїлем (у той 

час навіть Пакистан дотримувався в цьому питанні позицій мусульманської 

солідарності). У 60-х роках Анкара почала боротьбу за відновлення довіри до 

себе арабо-мусульманського світу для вирішення зовнішньоторговельних 

і кіпрської проблем. Це виявилося в поєднанні прозахідної та проарабської 

позицій турецькою дипломатією: з одного боку – проарабський нейтралітет 

у третій і четвертій арабо-ізраїльських війнах, з іншого – збереження 

дипломатичних відносин з Тель-Авівом і неучасть у санкціях проти нього. 

Проте арабських сусідів влаштовувала і подібна позиція Туреччини, що 

значно різнилася від колишньої. Туреччина знайшла з Іраком спільну мову 

в боротьбі проти курдського сепаратизму в обох країнах (20 % населення Іраку) 

і на початку 90-х років навіть здійснювала рейди й авіанальоти на позиції 

курдських повстанців на іракській території за згодою (або на прохання) 

Багдада. Зауважимо істотні розбіжності в поглядах курдів обох країн. Так, 

турецькі курди домагаються створення незалежної курдської держави на 

частинах території Туреччини, Іраку, Ірану та Сирії
331

. Натомість іракські курди 

згодні обмежитися внутрішньої автономією іракського Курдистану з правом 

пріоритетного користування доходами від мосульської нафти, у зв’язку з чим 

турецькі курди вважають їх «зрадниками» спільної справи. Ісламська революція 

в Ірані сприяла підвищенню ролі Туреччини на Близькому та Середньому Сході 

як уособлення світської альтернативи розвитку мусульманського світу, сприяла 

збільшенню західної військової та економічної допомоги цій країні
332

. 

Надто гострою зовнішньополітичною проблемою Туреччини 1960–1990-х 

років виявилася кіпрська. Особливістю національно-визвольної боротьби на 

Кіпрі проти британського панування стало висунення греками-кіпріотами гасла 

енозіса (приєднання) острова до Греції, оскільки греки становили 3/4 населення 
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Кіпру; і турками-кіпріотами гасла таксім (розподілу Кіпру між Туреччиною та 

Грецією)
333

. Анкара, доки Кіпр був британською колонією, не цікавилася ні 

островом, ні його турецької громадою. З проголошенням незалежності Кіпру в 

1959 р. місцеві турки відчули слабкість власних позицій перед розвинутішою 

в соціально-економічному сенсі грецькою громадою та грецькими 

екстремістами з організації «ЕОКА», і апелювали до Анкари про підтримку. 

Проблему турецької меншини на Кіпрі правлячі кола Туреччини 

використовували як політичний громовідвід від складних внутрішніх проблем 

країни. Спроба «чорних полковників» з Афін в односторонньому порядку 

здійснити енозіс змусила Анкару здійснити превентивну військову операцію на 

Кіпрі в 1974 р., унаслідок чого під турецькою опікою була сформована так звана 

Турецька Республіка Кіпр, визнана Анкарою, але не визнана рештою світу. 

Розкол Кіпру став результатом дій екстремістів обох острівних громад, 

підтриманих Анкарою й Афінами
334

. 

Отже, після Другої світової війни процес деколонізації Арабського Сходу 

завершився. Незалежний шлях розвитку країн регіону виявився непростим. 

Економічні й політичні експерименти з будівництвом «арабського соціалізму», 

війни, політична нестабільність і тероризм перетворили регіон на дуже 

складний. Одночасно певні країни регіону, одержуючи величезні прибутки від 

експорту нафти, змогли досягти рівня життя провідних країн світу, але це 

супроводжувалося збереженням відносин у політичній сфері, культурі й моралі. 

 

3.2. Передумови, зміст і наслідки прийняття Конституції Турецької 

Республіки від 27 травня 1961 р. 

У 1950-х рр. Демократична партія перемагала на всіх виборах, маючи 

істотну перевагу над опозицією. Парадокс багатопартійної демократії в 

Туреччині полягає в тому, що вона сприяла зміцненню політичних позицій 
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традиційних і консервативних сил. Крім того, у 50-х роках ДП започаткувала, як 

уже зазначалося, використання мусульманської релігії в політичних цілях
335

. 

Демократи, відмовившись від принципу лаїцизму, висунули гасло: «кожному 

селу – своя мечеть», хоча тоді 16 тис. сіл не мали початкової школи. За заслуги 

перед релігією Прем’єр-міністр Мендерес навіть був зарахований до лику 

святих
336

. Щоб підвищити популярність, демократична партія прийняла закони, 

які дозволяли походи в Мекку. Не заборонялося ремонтувати і будувати мечеті. 

Однак до кінця 50-х років у Туреччині загострилася політична боротьба, ДП 

втрачала свій престиж
337

. 

Протестні виступи навесні 1960 р. набули масового характеру. Були 

проведені обшуки в низці газет Народно-республіканської партії, з’явилися 

розслідування діяльності цієї партії. Розпочалася маніфестація студентів. У 

цьому ж році у ніч з 26 на 27 травня військові здійснили державний переворот, 

владу захопили військові офіцери Комітету національної єдності на чолі з 

полковником А. Тюркешем, відомим прихильником ідей пантюркізму
338

. Владу 

в країні у свої руки взяв Комітет національної єдності, який очолив генерал 

Дж. Гюрсель. 

Лідерів ДП покарали (арештовані Президент Джелал Баяр, прем’єр-

міністр Аднан Мендерес, міністри і депутати Демократичної партії). Країною 

почав управляти Комітет національної єдності (КНЄ), який створив тимчасову 

конституцію, згідно з якою всі повноваження Парламенту КНЄ брав на себе, 

призначаючи нових міністрів на свій розсуд
339

. 

Члени КНЄ планували прийняти нову конституцію: Стамбульський 

комітет підготував пропозиції щодо цього, але вони не були схвалені. Після 

цього підготовкою нової конституції став займатися Установчий парламент, до 
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складу якого увійшли члени КНЄ і Парламенту представників (Темсіліджер 

Меджлісі). Останній головно складався з осіб, пов’язаних із Республіканською 

народною партією, Республіканською селянською партією і Національною 

партією. Як наслідок державного перевороту у травні 1960 р. в Туреччині була 

прийнята нова Конституція – третя в історії, яка замінила основний закон 

1924 р. Нову Конституцію, яка виражали ті суспільні зміни, що відбулися у 

повоєнний час, ухвалили на референдумі 9 липня 1961 (підтримали 61,17% 

громадян, або 6 млн 348 тис. 191 ос.; проти проголосувало 3 млн 934 тис. 

370 ос.). Вперше конституція в історії Туреччини була підготовлена Установчим 

парламентом і вперше для її ухвалення був проведений референдум
340

.  

Конституція 1961 р. складалася із шести частин (Загальні принципи, 

Фундаментальні права і обов’язки, Базова організація республіки, Правова 

система, Різні положення, Перехідні положення, а також Заключні положення), 

157 статей. Хоча новий основний закон відкривав можливості для розширення 

використання демократичних прав і свобод, Конституція 1961 р. була далекою 

від демократичного ідеалу
341

. Передусім, порівняно з Конституцією 1924 р., 

посилювалася виконавча влада, змінювалася структура ВНЗТ. Конституція 

Туреччини 1961 р. фактично створила Другу республіку, типову парламентську 

систему правління. Вона підтверджувала республіканську форму правління 

(ст. 1, 2), незалежність законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, 

виборність і змінюваність представницьких органів тощо
342

. Повна 

незалежність судової влади підкріплювалась створенням Конституційного суду. 

Туреччина проголошувалась «національною, демократичною, світською і 

соціально-правовою державою, в якій верховна влада належить турецькому 

народу
343

. 
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Права й обов’язки людини та громадянина не зазнали істотних змін: 

гарантувалося право на освіту, на свободу віросповідання. З нового можна 

відзначити заборону експлуатувати релігійні почуття людей у політичних цілях 

(ст. 19)
344

. Конституція підтверджувала право на створення політичних партій, 

інші демократичні свободи. Загалом вона була нейтральною в доктринальному 

сенсі, хоча не давала підстав констатувати істотний відхід від ідеології 

кемалізму. Окрім того, в Конституції стверджувалися принципи світськості: 

свобода громадян заявляти або не заявляти про власні релігійні почуття, право 

віруючого на виконання молитви і релігійну освіту (вільне сповідання 

мусульманської релігії вважалося синонімом «громадянського»)
345

. Ще один 

показовий аспект стосувався посилення ролі інституту соціальної держави, але 

трактувався він не в контексті солідарної ідеології, а як посилення компетенції 

держави в економічній сфері (наприклад, за державою закріплювалось право 

усуспільнення приватної власності). Конституція також акцентувала на 

особливій відповідальності державних службовців, у тому числі й 

співробітників державних економічних організацій
346

. 

До 1980-х років ця Конституція була найліберальнішою та 

найдемократичнішою. У країні вперше вводився розподіл влади. Парламент - 

ВНЗТ поділявся на верхню і нижню палати (Національна палата і Сенат), 

з’являється виборність декількох посад. Національна палата складалася із 45—

ти депутатів, яких виборці обирали терміном на чотири роки. Натомість, Сенат 

складався із 150-ти сенаторів, котрих обирали на шість років (крім 15-ти, яких 

особисто призначав Президент республіки), але що два роки їхній склад мав 

оновлюватися на третину. Крім цього, як пожиттєві члени, до Сенату входили 

усі представники Комітету Національної Єдності і колишні президенти 
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Туреччини (без жодних вікових обмежень)
347

. Національна палата могла долати 

вето Сенату 2/3 голосів своїх депутатів. Обидві зазначені палати парламенту 

обирали Президента республіки (на 7 років)
348

. 

Конституцією 1961 р. були встановлені права на створення профспілок і 

страйки. Гарантувались громадянські права, але з обмовкою, що держава 

виконує взяті на себе зобов’язання залежно від фінансових можливостей. 

Звісно, причиною обмеження громадянських прав могли бути різні надзвичайні 

ситуації, що давало Президентові право вводити воєнний стан з відповідними 

обмеженнями прав і свобод
349

. 

Під контролем армії в жовтні 1961 р. були проведені перші після 

перевороту вибори, на яких абсолютно більша кількість голосів розділилась між 

РНП і Партією справедливості (ПС), спадкоємицею розігнаної ДП. 

Президентом країни був обраний Дж. Гюрсель, що зберегло армію як «гаранта 

політичної стабільності»
350

. Однак розвиток подальших подій підтвердив: ані 

військовий переворот з його політичними чистками, ані оновлення 

конституційного режиму не принесли необхідного ефекту. Упродовж 60-х років 

у турецькому суспільстві переважали модерністські настрої, і це сприяло 

перемозі ПС на виборах 1965 і 1969 рр. До 1965 р. існував коаліційний уряд, а 

згодом прийшла до влади уже згадувана Партія справедливості. Її очолив 

Сулейман Демірель –  прем’єр-міністр з 1965–1971 рр., президент у 1993–

2000 рр. Він прагнув внести певні зміни до Конституції і, зрештою, вдалося 

скасувати ст. 11 Конституції, яка беззастережно гарантувала права людини
351

. 

Генерал Дж. Гюрсель був обраний Президентом, Іненю став Прем’єр-

міністром на чолі коаліційного уряду. Під час кубинської ракетної кризи 1962 р. 
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турецький уряд рішуче підтримав відмову Президента США Кеннеді закрити 

американські бази у Туреччині в обмін на демонтаж радянських баз на Кубі. У 

такий спосіб були затверджені американсько-турецькі зв’язки. Іненю подав у 

відставку 1965 р. після зміни в парламенті, і Прем’єр-міністром став Суат Гайрі 

Ургюплю. Після того, як правоцентристська партія правосуддя виграла 

більшість у нижній палаті парламенту на загальних виборах 1965 р., Сулейман 

Демірель замінив Ургюплю на посаді прем’єр-міністра. Гюрсель помер у 

1966 р., а посаду Президента обійняв Севел Сунай. У 1969 р. США та 

Туреччина підписали військову угоду. За нею Туреччина отримала певний вплив 

на кількість військ і типи зброї, розміщені Сполученими Штатами Америки в 

Туреччині. 

Посилилась виконавча влада. Президента обирали терміном на 7 років 2/3 

голосів обох палат; після обрання він був змушений залишити лави своєї партії 

та залишатися поза політикою, «бути батьком усіх турків». Проте в 1971 р. 

військові, очолювані начальником Генерального штабу Мемдухом Таджмачом, 

знову втрутилися у політику, сподіваючись придушити суспільне 

невдоволення
352

. Вони вручили прем’єру меморандум, в якому апелювали до 

«створення відповідно до демократичних принципів її уряду, який заслуговує 

довіри і натхненний ідеями Ататюрка»
353

. До Конституції 1961 р. були внесені 

поправки, що обмежували політичні свободи і права громадян, введено 

надзвичайний стан, який діяв до жовтня 1973 р. Однак широкі народні 

хвилювання і параліч уряду призвели у вересні 1980 р. до нового військового 

перевороту і чергового оголошення надзвичайного стану
354

. 

На виборах 1965 р. перемогу здобула спадкоємиця ДП – Партія 

справедливості. Сформований її лідером Сулейманом Демірелем уряд знову 

став усіляко заохочувати приватний бізнес, доки економічні труднощі 1969–

1970 рр. не спричинили народні протести і різке посилення лівого та правого 
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екстремізму. Армія в березні 1971 р. відсторонила уряд Деміреля і передала 

керівництво новим урядом представникам РПН, котрі почали енергійно 

збільшувати державні капіталовкладення у промисловість. В Конституцію 

1961 р. було внесено поправки, що обмежили політичні свободи і права 

громадян. Крім того, впроваджено надзвичайний стан, який діяв до 1973 р.
355

. У 

1973 р. Фахрі Корутюрк став Президентом країни після Суная. Прем’єр-міністр 

Бюлент Еджевіт з Республіканської народної партії обійняв посаду прем’єр-

міністра у 1974 р. У 1973–1976 рр. темпи ВНП зросли з 8 до 16 % на рік
356

. Свій 

авторитет у турецькому суспільстві армія зміцнила ще й втручанням у 

громадянську війну в Республіці Кіпр 1974 р., підтримавши турків-кіпріотів у 

їхньому протиборстві з греками-кіпріотами. Ця війна розподілила острівну 

країну фактично на дві держави і призвела до конфлікту Туреччини та Греції – 

двох членів НАТО. 

За турецькими офіційними джерелами, період 1965–1971 рр. став одним з 

найяскравіших у республіканській історії. Проте на цьому тлі посилився вплив 

радикально-демократичних рухів, у тому числі створеної 1961 р. Робітнчої 

партії Туреччини, студентських організацій і профспілок. Серед великої 

частини турецького суспільства популярність отримала, з одного боку, ідея 

соціалізму, близька до поширеної у 60-х роках ідеології «арабського 

соціалізму». Хоча з іншого – спостерігалася радикалізація й альтернативного 

політичного полюса. НРП зазнавала безсумнівної кризи і поступово дробилася 

на всілякі угруповання з різноманітним ідеологічним ухилом. Лідер «лівого 

крила» партії Бюлент Еджевіт був обраний генеральним секретарем і намагався 

домогтися конструктивного співробітництва з урядом ПС. Як примирна 

платформа розглядався підписаний у 1963 р. договір про асоціацію Туреччини і 
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Європейського економічного співтовариства, що отримав згодом назву 

Анкарського
357

. 

Особливо загострилася ситуація в 1969 р., коли Ербакана обрали на пост 

генерального голови Союзу палат. Однак уряд ПС анулював результати виборів. 

Відтоді Ербакан почав використовувати жорсткішу політичну риторику, 

виступаючи «проти використання світськості гаранта свободи релігії та совісті 

як інструменту тиску на релігію і неповаги до віруючих». Метою ісламістського 

руху було «створення високорозвинутої цивілізації, яка стане прикладом для 

всього світу так, як це мало місце в героїчному минулому турецької нації» (що 

недвозначно засвідчувало можливість зближення з націоналістами). 

На перший погляд, вибори 1969 р. підтвердили провідне становище ПС 

(243 місця) і принесли розчарування малим партіям. До прикладу, НП отримала 

всього 5 місць через мажоритарну систему підрахунків голосів. Прем’єр-

міністром залишився С. Демірель. Проте вибори, зокрема оприлюднення їх 

результатів, супроводжувалися мітингами, ходами, сплеском протестної 

активності. У Стамбулі й Ізмірі навіть знадобилося введення надзвичайного 

стану, але ці заходи не принесли належного ефекту. Націоналісти вимагали 

відставки уряду, жорсткого придушення лівих сил і контролю над районами, де 

концентровано мешкали не тюркські етнічні групи, а ісламісти «центру» й 

радикальні групи – повернення до моральних постулатів ісламу. Армія та 

правоохоронні структури втрачали можливість контролю над ситуацією. 

У зв’язку з такими подіями генеральний штаб березні 1971 р. пред’явив 

уряду меморандум, де зазначалося, що через позиції, погляди і діяльність 

парламенту й уряду, країна занурилась в анархію, братовбивчу боротьбу, 

соціально-економічні проблеми. Майбутнє Турецької Республіки виявилося під 

серйозною загрозою, оскільки не здійснені реформи, передбачені 

конституцією
358

. У той же день уряд Деміреля було відправлено у відставку, а 17 
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квітня того ж року на всій території Туреччини введено надзвичайний стан. 

Ліво-радикальні організації були розгромлені, студентські демонстрації 

заборонені, а виступи ісламістів припинялися за будь-яких виявів насильства
359

. 

Серед ісламістів особливо переслідувалися члени Партії національного 

порядку, забороненої «за виступи проти світського режиму» (сам Ербакан 

тимчасово емігрував до Німеччини. До Конституції були внесені поправки. 

Обмежуючи низку політичних свобод, вони одночасно розширювали функції 

Ради національної безпеки і створювали суди державної безпеки. Склад уряду 

поповнився представниками трьох найбільших партій, а сам уряд 

позиціонувався як «надпартійний». Перші вибори після кризи відбулися в 

1973 р. Партія справедливості втратила значну частину електорату в зв’язку з 

чистками в цивільній гілці влади й отримала 30 % голосів. Стільки ж здобула 

НРП. Третьою виявилася нова ісламістська партія, очолювана Ербаканом, – 

Партія національного порятунку (11,9 %). На думку депутатів від цієї партії, 

вона посіла провідне місце в парламенті, оскільки за нею залишався вибір 

старшого союзника з коаліції. Таким партнером, природно, стала РНП. Виникла 

специфічна ситуація: ісламісти, прихильники «традиційного вектора розвитку 

турецького суспільства», вступили в союз з «лівими» націоналістами-

модерністами. Цей союз здавався неміцним: між Прем’єр-міністром і його 

заступником постійно виникали суперечки та дискусії з важливих питань, які 

потребували одностайності у прийнятті рішення. Зазначений парламентський 

дисбаланс, тертя між різними ідеологічними течіями всередині правлячих 

партій, не могли не сприяти «реваншу» сторони, що програла. 

Для створення парламентської коаліції «Націоналістичний фронт» 

керівництво зробило поступку правому «флангові» свого політичного поля. 

Лідер коаліції Демірель очолив уряд, який мав на меті «боротися всередині 

країни проти комунізму і всілякої анархії», прагнув забезпечити соціальну 

справедливість, домагатися перетворення Туреччини у найкоротші терміни на 
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розвинуту промислову країну. Проте вже у 1977 р. вдалося переконливо виграти 

нові вибори, і політична нестабільність продовжилася. Від березня 1971 р. до 

1980 р. у Туреччині змінилося 11 кабінетів міністрів. Жодній партії не вдалося 

сформувати однопартійне керівництво, держава переважно застосовувала 

надзвичайні постанови. Великий вплив у зв’язку з цим вдалося зберігати 

турецькій армії. Її особлива політична роль у країні закріпилася ще за часів 

Ататюрка, хоча в повоєнні роки і сама армія переживала непрості часи. 

Наприкінці 70-х років військово-політична еліта Туреччини переконалася 

у безперспективності коаліційної парламентської стратегії. Жодна партія не 

змогла забезпечити стабільності режиму, хоча їх курс на подальшу 

модернізацію країни, поступову інтеграцію в європейський економічний 

простір і збереження стратегічного партнерства зі США був безсумнівним. 

Натомість велику тривогу викликав альянс націоналістів та ісламістів. Певну 

роль у цьому відіграла оновлена політика у сфері світськості, що передбачала 

нейтральність держави в релігійних питаннях (на відміну від політики 

Ататюрка, спрямованої на формування світської політичної еліти й обмеження 

ролі ісламського чинника у формуванні соціальних інститутів). Така позиція 

сприяла відродженню релігійної освіти, основою якої стали школи імамів-Хатіб 

(на початку 1970 р. їх налічувалось 72, 1980 р. – 374, 1992 р. – 389, а в 1997 р. – 

уже 561)
360

. 

Модернізувався і сам ісламістський рух. Зміна поколінь у 60-х роках 

привела до того, що традиціоналістський ісламізм за соціально-психологічних 

витоків турецького приватного підприємництва змінився сучаснішим, 

мобільним і агресивним політичним ісламізмом. Цілковто погоджуємося з 

такою характеристикою: «Політичний іслам у Туреччині об’єднує організації, 

спілки, секти і групи, які мають на меті не лише досягнути порядку, заснованого 

на моральних законах і догматах ісламу. Рух політичного ісламу в широкому 

сенсі – це й опора для беззахисних, інструмент соціального контролю над 
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політикою та іншими сферами життя. Зона ісламу в Туреччині охоплює безліч 

автономних, але взаємопов’язаних спільною ідеєю суб’єктів». 

На розвиток політичного ісламу впливав і зовнішній чинник: крах 

колоніальної системи спричинив посилення ролі найконкурентоспроможніших 

країн «третього світу», серед яких вирізнялися арабські країни-експортери 

нафти. Ісламська революція 1979 р. також різко посилила політичну вагомість 

Ірану. В самій Туреччині це призвело до формування наростаючого конфлікту 

між сунітською більшістю й алавітською меншістю. Характеризуючи стан 

політичного ісламу, турецький політолог Мардін констатував: «Сучасний 

ісламізм у певному сенсі продовжується не як богословський, а побутовий іслам 

нових османів, компенсуючий інтелектуальну бідність ідеями ісламського 

інтернаціоналу і відсутністю оригінального філософського змісту, якими щедро 

заохочуються саудити та Іран. Отже, у 70-х роках турецьке суспільство 

становило складне переплетення сучасних політичних форм, у котрі вплітався 

традиційний антагонізм релігійних тенденцій і секулярного модернізму. 

Соціальні структури перебували в стані фрустрації, виникав природний 

дисонанс між доктриною кемалізму і принципами Республіки, з одного боку, та 

поступової ісламізації суспільства знизу – з іншого. Армія залишалася 

фактично єдиним публічним інститутом, шо не був утягнутий в ідейно-

політичне протистояння і намагався зберігати свою роль противаги 

наростаючому радикалізмові
361

. 

Зазначимо, що складної соціально-політичної еволюції в післявоєнний 

період зазнав офіцерський корпус турецької армії. У 1950-х роках погано 

оплачувані військові разом з адміністративно-економічної бюрократією 

протистояли наступу приватного капіталу на принципи Ататюрка
362

. У 1960-х 

роках торгово-промислова буржуазія залучила генералітет на свій бік за 

допомогою економічної асиміляції армії у ВПК через Акціонерні товариства 
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військових (АТВ). Інтегровані в приватний сектор генерали у 1970 р. 

попередили виступ офіцерів-етатистів (понад 100 старших офіцерів і 8 

генералів), а в 1974 р. провели процес над ОРО (Організацією революційних 

офіцерів), унаслідок якого 33 офіцерів засудили на 6–12 років ув’язнення. У 70–

80-х роках процес переходу офіцерського корпусу на бік прихильників ринку 

завершився, оскільки військові перетворилися на найзабезпеченішу частину 

державних службовців. Причому вони зберегли за собою статус і репутацію 

понадпартійної загальнонаціональної сили. Строкатість соціально-політичного 

спектра Туреччини і протилежність прагнень «ринковиків» і етатистів дали 

змогу армії відігравати роль верховного арбітра і домогтися компромісу двох 

типів капіталістичного розвитку
363

. 

Туреччина підтримувала тісні зв’язки зі Сполученими Штатами на 

початку 70-х років і водночас культивувала кращі відносини з СРСР. Переважно 

через тиск Сполучених Штатів вирощування опіумних маків у Туреччині було 

заборонено 1971 р. (фактично – 1972 р.). Хоча в 1974 р. уряд оголосив, що 

дозволить вирощувати опіумні маки під державним контролем лише для 

медичних цілей. 

У середині 1974 р. після турецького державного перевороту, турецькі 

війська вторглися на Кіпр, і вони отримали контроль над 30 % острова. На 

початку 70-х років відкриття нафти на континентальному шельфі під водами 

навколо грецьких островів також спричинило подальший конфлікт між Грецією 

та Туреччиною. Багато в чому через дипломатичне втручання США, Великої 

Британії та Організації Об’єднаних Націй було усунено війну між двома 

країнами
364

. 

У 1960-х роках зовнішня політика Туреччини стала самостійнішою. Це 

пояснювалося не лише націоналізмом військових, а й усвідомленням того 

факту, що Вашингтон готовий підтримати Анкару тільки у випадку її практично 

неможливого зіткнення з Москвою, а й не може бути корисним у конфлікті 
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Туреччини з несоціалістичними країнами (наприклад, Грецією через Кіпр). В 

Анкарі також переконалися в небажанні США сприяти її комплексній 

індустріалізації. Туреччині також необхідно було вийти з міжнародної ізоляції в 

«третьому світі» для забезпечення його підтримки турецької політики на Кіпрі. 

Беручи до уваги такі міркування, Анкара, зберігаючи загальну військово-

політичну орієнтацію на США, почала економічну переорієнтацію на Західну 

Європу
365

. 

У 1963 р. почався процес входження Туреччини до Спільного ринку. 

Оскільки на Західну Європу припадало 93 % турецького експорту, в Анкарі 

сподівалися на ліквідацію митних перегородок, а також надання з боку 

Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) позик, кредитів, 

економічної допомоги, інвестицій в економіку країни. На підготовчому етапі 

вступу до ЄЕС (1963–1972 рр.) з одного й іншого боку вивчались можливості 

взаємодії. На другому митному етапі (1972–1987 рр.) Туреччина приводила 

тарифи і стандарти відповідно до європейських, забезпечувала свободу руху 

робочої сили і капіталів, інтегрувала в ЄЕС своє сільське господарство. За 

сформованим на початку 60-х років графіком на третьому етапі (1984–1990 рр.) 

завершилося вироблення єдиної для Туреччини та Спільного ринку економічної 

політики. Економічна лібералізація в Туреччині зблизила типи капіталістичного 

розвитку цієї країни і країн ЄЕС
366

. 

Процес інтеграції Туреччини в європейську капіталістичну економіку 

сприяв пришвидшенню модернізації країни, що помітно хоча б у ролі турецької 

трудової еміграції. Вона, безперечно, істотно пом’якшує проблему безробіття: 

1) 70 % емігрантів отримують на європейських підприємствах фахову освіту і 

повертаються на Батьківщину; 2) є інвестиція людського капіталу спільного 

ринку в турецьку економіку (за умови їх використання вдома за призначенням); 

3) перекази інвалюти емігрантів (у середньому по 970 доларів щорічно) 
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покривають 76 % дефіциту платіжного балансу країни (у самій Туреччині кожен 

робітник виробляє лише 500 доларів ВНП, тобто чистий прибуток країни від 

кожного емігранта становить 470 доларів на рік. Трудова міграція – різновид 

турецького експорту. Адаптація спочатку некваліфікованих турків до 

індустріальної економіки Західної Європи сприяє пристосуванню країни 

загалом до сучасних соціально-економічних стандартів
367

. Спади економічної 

активності на Заході істотно позначаються на поки ще слабкій турецькій ланці її 

економіки, зокрема на масштабах і прибутковості турецької еміграції
368

. 

Економічне співробітництво з СРСР допомагало Туреччині шантажувати 

Захід з метою встановлення сприятливіших для неї умов. 

У 70-х роках спостерігалося певне ускладнення турецько-американських 

взаємин. Під час загострення турецько-грецьких відносин навколо Кіпру 

Вашингтон, не зацікавлений у військовому зіткненні двох членів НАТО 

й ослабленні південно-східного флангу цього блоку, наклав заборону на 

використання Туреччиною американського озброєння та припинив раніше 

обумовлені військові поставки. Анкара у відповідь встановила контроль над 

американськими військовими базами на турецькій території, крім бази НАТО в 

Інджірлік, а згодом чинила тиск на користь різкого підвищення орендної плати 

за користування військовими базами в Туреччині. 

 

3.3. Демократизація державності Туреччини та прийняття Конституції 

1982 р. 

Попри те, що зміни до Конституції Туреччини вносилися неодноразово, в 

тому числі зі «заслуховуванням» у процесі референдумів народного 

волевиявлення (в останній раз – 2010 р.), правляча Партія справедливості й 

розвитку неодноразово акцентувала: що країна гостро потребує прийняття 

нової, як її називають переважно в Туреччині, «громадянської» Конституції. 
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Причому мається на увазі: незважаючи на те, що Конституція країни 1982 р. 

також приймалася під час референдуму (до речі, її підтримали 91 % тих, хто 

проголосував), «винуватцями торжества» були військові, котрі прийшли до 

влади антидемократичним шляхом
369

. 

Отже, 7 листопада 1982 р. на референдумі була прийнята нова 

Конституція Туреччини (набула чинності 9 листопада 1982 р.), фактично 

розроблена військовими, які прийшли до влади в результаті державного 

перевороту
370

. Конституція 1982 р. складається з преамбули, семи частин, що 

містять 177 статей. У ній підтверджувався республіканський, демократичний, 

світський і соціально-правовий статус Турецької держави (ст. 1), основні права 

та свободи особи, включно зі свободою приватного підприємництва, право 

приватної власності й право успадкування майна
371

. Ст. 4 Конституції декларує 

незмінність засновницьких принципів Республіки, визначених у перших трьох 

статтях, і забороняє будь-які заходи щодо їхньої модифікації. Преамбула також 

посилається на принципи націоналізму, що визначаються як «матеріальне та 

духовне благополуччя Республіки». Засадами розвитку Туреччини визнаються 

лайцит, соціальна рівність, рівність усіх перед законом, республіканська форма 

правління, неподільність Республіки та турецької нації. Ст. 5 Конституції 

встановлює суть існування турецької держави, а саме «забезпечити умови, 

необхідні для розвитку матеріального та духовного існування людини»
372

. 

Конституція була спрямована на створення унітарної національної держави, 

заснованої на принципах світської демократії. Конституція встановила розподіл 

влади між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади
373

. Якщо поділ 

влади між законодавчою та виконавчою гілками є достатньо вільним, то між 

виконавчою/законодавчою та судовою є суворо визначеним. Отже, за 
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Конституцією 1982 р. Турецька Республіка стала унітарною державою зі 

змішаною формою правління (парламентсько-президентська)
374

. 

Звернемо увагу на те, що крім положень, що встановлюють Туреччину як 

світську державу, ст. 10 йде далі щодо рівності її громадян, забороняючи будь-

яку дискримінацію на основі їх «мови, раси, кольору шкіри, статі, політичної 

думки, філософських чи релігійних переконань» та гарантуючи їх рівність в 

очах закону
375

. Опираючись на ідеї Французької революції, ст. 3 стверджує, що 

«Турецька держава зі своєю територією та нацією є неподільним утворенням». 

Ст. 66 визначає турецьку громадянську ідентичність наступним чином: «кожен, 

хто пов’язаний з турецькою державою за допомогою громадянства, є турком»
376

. 

Відразу зазначимо, що Конституція 1982 р. зазнала критики через обмеження 

індивідуальних культурних і політичних свобод у порівнянні з попередньою 

конституцією 1961 р. Так, чиновники Європейського Союзу, звертали увагу на 

те, що Конституція заперечує основні права курдського населення, оскільки 

деякі статті, особливо ст. 42, суперечать правам меншин
377

. 

Частина ІІ Конституції – це білль про права. Багато із закріплених прав 

базуються на міжнародних біллях про права, таких як Загальна декларація прав 

людини, яку Туреччина однією з перших країн ратифікувала в грудні 1948 р.
378

. 

Ст. 12 гарантує «основні права і свободи», які визначаються як такі, що 

включають: особисту недоторканність, матеріальну та духовну сутність особи 

(право на життя) (ст. 17); заборону примусової праці (ст. 18); особисту свободу 

та безпеку (особисту безпеку) (ст. 19);  конфіденційність особистого життя 

(ст. 20); недоторканість місця проживання (ст. 21); свободу 

висловлювань(ст. 22);  свободу проживання та пересування на території країни 
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(ст. 23); свободу віросповідання та совісті (ст. 24); свободу думки (ст. 25); 

свободу наукової та творчої діяльності (ст. 27);  свободу об’єднань та зібрань 

(ст. 33 і 34); право власності (ст. 35); право робітників створювати профспілки 

(входити і виходити з їхнього складу) (ст. 51); право на страйк (ст. 54) тощо
379

. 

Втім, цей широкий перелік прав і свобод міг бути обмежений за нагальної 

потреби, зокрема «для захисту національної безпеки», задля «збереження 

єдності держави» і підтримання «суспільної моралі»
380

. 

Ст. 7 передбачає створення однопалатного парламенту як єдиного органу 

вираження суверенного народу. Конституція встановлювала однопалатну 

структуру Великих національних зборів Туреччини з кількістю депутатів 

400 осіб. Вибори у ВНЗТ передбачалися раз на п’ять років. Виконавча влада 

була представлена Президентом, що обирається ВНЗТ на 7 років з його ж 

членів, а також урядом, главу якого призначав Президент також зі складу 

ВНЗТ
381

. 

Частина ІІІ, глава перша (ст. 75–100) встановлює правила виборів та 

функціонування ВНЗТ як законодавчого органу, а також засади депутатської 

недоторканності (ст. 83) та загальні законодавчі процедури, за якими слід діяти 

парламенту. Відповідно до ст. 87 і 88, як уряд, так і парламент можуть 

пропонувати до розгляду законопроєкти, однак лише парламент має 

повноваження приймати закони (ст. 87) і ратифікувати договори Республіки з 

іншими суверенними державами (ст. 90). Як і в попередніх конституціях, 

передбачено обрання Президента республіки парламентом
382

. 

Відповідно до ст. 8 представниками виконавчої влади Туреччини є 

Президент республіки та Рада Міністрів. Частина ІІІ, глава перша, розділ 

другий (ст. 109–116) викладають засади функціонування виконавчої влади. 
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Частина ІІІ, глава друга, розділ четвертий визначає функціонування 

центральної адміністрації та деяких важливих установ республіки, таких як її 

місцеві адміністрації (ст. 127), основні державні служби (ст. 128) та органи 

національної безпеки (ст. 117–118). Ст. 123 передбачає, що «організація та 

функції адміністрації базуються на принципах централізації та місцевого 

управління»
383

. Туреччина була поділена на 81 ілю (провінцію), на чолі кожної 

з яких стояв валі (губернатор). Губернаторів призначала Рада Міністрів після 

схвалення Президентом республіки. Таким чином, губернатор є головним 

представником уряду в конкретному регіоні
384

. 

У Туреччині до початку 1980-х років спостерігалася боротьба двох 

основних тенденцій – розвитку ринкової економіки і етатизму
385

. З прийняттям 

Конституції 1982 р. постала проблема використання держсектора. Функції 

держави в соціально-економічній сфері були цілковито збережені, а окремі 

помітно розширені. До прикладу, нова стаття (ст. 43) встановлювала, що 

«береги», тобто морське узбережжя, береги озер і річок, а також відповідна 

прибережна смуга перебувають під юрисдикцією і у володінні держави. У ній 

підтверджено і право держави на усуспільнення
386

. Водночас, як і раніше, за 

державною владою визнавалося право в необхідних випадках усуспільнення 

нерухомості, що перебуває у приватній власності, з умовою її викупу. Проте, 

основний зміст нового періоду, який почався після 1980 р., характеризується 

відмовою від етатичного ухилу в турецькій концепції змішаної економіки і 

ліквідації домінування держави в соціально-економічному житті країни
387

. 

Положення Конституції 1982 р. детально перелічували завдання 

планування. Як підтверджувалося, природні багатства та ресурси знаходяться 
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під юрисдикцією і у володінні держави, право на їх пошук і розробку належить 

державі. Спеціально було стверджено, що держава «здійснює заходи стосовно 

розвитку кооперування». Тези Конституції загалом уточнювали модель 

змішаної економіки, визнавали важливу роль в економіці «європеїзації» 

держави
388

. 

У ст. 9 Конституції 1982 р. зазначено, що «судову владу здійснюють 

незалежні суди від імені турецької нації». Частина IV містить правила щодо їх 

функціонування та гарантує їх повну незалежність (ст. 137–140). Судова влада 

відповідає принципу розподілу влади не тільки завдяки незалежності від 

виконавчої та законодавчої гілок влади, але й шляхом поділу на два суб’єкти – 

адміністративне судочинство та судову юстицію: Державну раду (ст. 155) та 

Вищий апеляційний суд (ст. 154). Конституційний суд, який приймає рішення 

про відповідність законів та урядових указів Конституції, може розглядати 

справи, передані Президентом республіки, урядом, членами парламенту 

(ст. 150) або будь-яким суддею, перед яким відповідач або позивач порушував 

конституційне питання (ст. 152). Конституційний Суд має право як на 

апріорний, так і на апостеріорний перегляд (відповідно, до та після введення в 

дію), а також може визнати недійсними цілі закони чи укази та заборонити їх 

застосування для всіх майбутніх справ (ст. 153)
389

. 

Збройні сили Туреччини (ЗСТ), згідно з Конституцією 1982 р. 

підпорядковуються Президенту в якості Верховного Командуючого. Начальник 

Генерального штабу відповідає перед прем’єр-міністром під час виконання 

своїх функцій, а останній разом з рештою Ради міністрів несе відповідальність 

перед парламентом (ст. 117). Рада національної безпеки – це дорадча 

організація, до складу якої входять начальник Генерального штабу та чотири 

головні командуючі ЗСТ та обрані члени Ради міністрів для розробки «політики 

національної безпеки держави» (ст. 118).  
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Важливим кроком нової влади стало врегулювання норм виборчого права. 

Конституція 1982 р. і спеціальний Закон від 10 червня 1983 р. створив нову 

виборчу систему, яка включає елементи, як мажоритарної, так і пропорційної 

системи підрахунку голосів
390

. Це дає певні преференції великим політичним 

партіям (бар’єр 10% голосів по всій країні), які самотужки можуть сформувати 

уряд і таким чином запобігти політичному хаосу і створення коаліцій
391

. 

Вибори в Туреччині є прямими, вільними, таємними, загальними. Усі 

громадяни Туреччини, яким виповнилося 18 років, можуть брати участь в 

голосуванні і референдумах (щоб стати депутатом потрібно мати 30 років). 

Виняток становлять солдати дійсної служби, курсанти, заарештовані і 

засуджені, які перебувають у в’язницях
392

.  

Військова влада після прийняття нової Конституції послідовно 

і в установлені терміни здійснила заходи з переходу до цивільного правління. 

Унаслідок перемоги на парламентських виборах 6 листопада 1983 р. (211 

депутатських місць із 400) створеної перед виборами Партії «Батьківщина» 

(ПБ) влада у країні, як уже зазначалося, була передана цивільному урядові, 

очолюваному лідером партії Т. Озалом. З того часу можна стверджувати про 

рішучий перехід правлячої еліти країни до ліберальної платформи внутрішніх 

перетворень
393

. 

Суть перших законодавчих заходів уряду Озала полягала, по-перше, 

у скасуванні монополії держави на низку галузей економіки і допуск туди 

приватних компаній; по-друге, в існуванні вже не декларативної, а фактичної 

приватизації державних економічних організацій (ДЕО). Про нові принципи 

діяльності держави в умовах реорганізації соціально-економічної структури 

йшлося і в тексті прийнятого в 1984 р. п’ятого п’ятирічного плану розвитку 
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(1985–1989 рр.). У ньому наголошувалося, що державні капіталовкладення 

в промисловість і торгівлю вже не становлять основні обсяги капіталовкладень. 

Ці принципи отримали подальший розвиток і в наступних п’ятирічках. 

Закони 80-х років уперше в історії Республіки конкретно називали 

формальності, згідно з якими державне об’єднання, підприємство, а також 

державні частки (іноді об’єднуються в «пакети») акцій у змішаному державно-

приватному чи приватно-державному ставали приватними і підпорядковувалися 

вже Торговому кодексу. Найсміливішим кроком уряду Т. Озала вважається 

прийнятий у червні 1986 р. Закон №3291, що отримав у Туреччині назву 

Кодексу приватизації. Відповідно до статей 5 розділу Закону державне 

підприємство або установа, об’єднання навіть найвищого рівня, яке іноді 

посідало монопольне місце в тій чи іншій сфері, та державний пакет акцій у 

капіталі змішаної компанії могли стати особистою або корпоративною 

приватною власністю
394

. 

До Конституції 1982 р. входив довгий перелік цивільних і політичних 

прав, які могли бути обмежені у випадку необхідності захисту національної 

безпеки, єдності держави та суспільної моралі. Уряду надавалося право вводити 

надзвичайний стан або стан облоги (військовий). Конституція передбачала 

всенародні вибори однопалатних ВНЗТ, вони мали всю повноту законодавчої 

влади, право призначати прем’єр-міністра і формувати Раду міністрів, 

відповідальні перед парламентом, а також створювати Конституційний суд. 

Президентові, що обирався ВНЗТ терміном на 7 років, надавалися широкі 

повноваження з виконавчої лінії та право вето на законодавчі акти
395

. Причому, 

як передбачали «тимчасові постанови»; глава військового режиму генерал 

Кенан Еврен стає Президентом на перший семирічний термін після набуття 

Конституції чинності. 

До речі, реформи державного ладу після цього практично не проводилися, 

що дало певну стабільність країні, стійкість конституційних приписів для 
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політичних інститутів, їх поступальний розвиток
396

. Проте ближче до 2000-х 

років у Туреччині набувають підтримки населення партії ісламістського 

консервативного спрямування, зокрема Партія справедливості й розвитку за 

керівництва Р. Ердогана
397

. Її діяльність полягає у етатистських і релігійних 

засадах, одержуючи величезну підтримку сунітської більшості в країні, але, 

попри це, проголошує відданість принципам світськості й демократії. З погляду 

сучасного вченого А. Ісазаде, особливість ісламізму в Туреччині – генезис 

ісламізму «м’якого» спрямування. 

Однак повернемось до 1989 р. Еврена на посаді президента змінив Озал. 

У тому ж році близько 300 тис. турецьких мусульман перейшли з Болгарії в 

Туреччину, щоб уникнути спроб уряду насильно їх «оболгарити». Під час війни 

у Перській затоці (1991 р.) Туреччина дозволила США розпочати повітряні 

удари проти Іраку з Туреччини. Незважаючи на те, що війна спричинила масове 

зміщення курдів у Іраку, Туреччина тримала кордони закритими, з метою 

уникнення зростання курдського націоналізму
398

. 

Парламентські вибори 1991 р. витіснили партію Озала з уряду, 

а Демірель, лідер Консервативної партії, став новим Прем’єр-міністром. Після 

смерті президента Озала у 1993 р. його замінив Демірель, а Тансу Чіллер стала 

Прем’єр-міністром – першою жінкою, яка обіймала цю посаду. Попри 

економічний підйом наприкінці 80-х років ХХ ст., висока інфляція, великий 

зовнішній борг та вплив витрат на дефіцит бюджету призвели до фінансової 

кризи 1994 р.
399

. Соціальна стабільність була порушена, а ісламські 

фундаменталісти набували все більшої популярності. Туреччина продовжувала 

періодично нападати на курдські партизанські бази в Туреччині та Іраку, 

внаслідок чого з’явилися важкі жертви з обох сторін. Правозахисні групи 
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звинуватили турецькі сили у звірствах проти мирних мешканців, у тому числі 

розгромі села, застосуванні катувань та загальних страт
400

. 

Туреччина у 1995 р. приєдналася до Митного союзу з Європейським 

Союзом. У грудні того ж року закриті парламентські вибори дали партії 

«Благополуччя» (ісламістській партії) найбільшу частку (21 %) голосів, 

причому Партії «Батьківщина» та «Істина дорога» отримали 19 %. Серія спроб 

сформувати уряд у червні 1996 р. призвела до створення коаліції «Соціально-

благодійний шлях», а Неджметтін Ербакан став Прем’єр-міністром. Проте заяви 

Ербакана щодо Лівії та Ірану, його підтримка мусульманської освіти і культури 

спричинили занепокоєння світських військових, які наполягли на його відставці 

у червні 1997 р. Новим прем’єр-міністром став Месут Їлмаз із партії 

«Батьківщина». Партія «Благополуччя» була заборонена у 1998 р., і Ербакану 

було заборонено брати участь у політиці 5 років. Попри те, що інші партійці 

змогли зберегти власні позиції як незалежні, багато хто з них були 

реорганізовані в нову партію
401

. 

У листопаді 1998 р. Месут Їлмаз втратив довіру парламенту. Президент 

Демірель призначив прем’єр-міністром Бюлента Еджевіта, щоб сформувати 

уряд. Після виборів у квітні 1999 р., Еджевіт продовжував працювати як 

прем’єр-міністр, очолив трипартійний коаліційний уряд. Висока інфляція 

зберігалася до кінця 90-х років. Виникли суперечки з Грецією щодо 

територіальних вод, повітряного простору, а особливо – стосовно Кіпру. 

Посилився конфлікт із курдськими націоналістами. Так, наприкінці 90-х років 

курдські повстання забрали життя близько 30 тис. осіб. Лідер ППК Абдулла 

Оджалан був затриманий у 1999 р. і засуджений до смертної кари за зраду. У 

лютому 2000 р. ППК оголосила, що вони припинять напади, але того ж місяця 

були заарештовані декілька курдських мерів, звинувачених у допомозі 

повстанцям, котрі погрожували відродити протести. 
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Окрім того, у 1999 р. відбулося два великі землетруси в Туреччині, від 

яких загинули тисячі осіб. Греція надала допомогу Туреччині, а коли Туреччина 

те ж зробила після землетрусу в Греції, це означало початок поліпшення 

двосторонніх відносин. Наприкінці 1999 р. Туреччині було запропоновано 

подати заявку на членство в Європейському Союзі. Президент Демірель 

прагнув пройти на другий термін у 2000 р., але конституційна поправка не 

дозволяла, щоби другий термін зміг отримати необхідні голоси в парламенті на 

початку квітня
402

. Ахмет Неддет Сезер, президент Вищого суду Туреччини, був 

обраний для того, щоб досягти успіху Деміреля у кінці того ж місяця. 

Однак уже в 1999 р. Б. Еджевіт, голова Демократичної лівої партії, 

обійняв посаду глави уряду. В травні 2000 р. Великі національні збори 

Туреччини призначили нового Президента країни – Ахмета Недждет Сезера. 

Проте важке економічне становище, спричинене світовою фінансовою кризою, 

та протиріччя між Прем’єр-міністром і Президентом Турецької Республіки 

змусили оголосити про дострокові парламентські вибори. 3 листопада 2002 р. 

Підсумки виборів засвідчили розчарування виборців у правлячих партіях; 

34,3 % голосів отримала Партія справедливості та розвитку, і Прем’єр-

міністром став Абдулла Гюль. У березні 2003 р. Р. Ердоган змінив А. Гюля на 

посаді прем’єр-міністра Туреччини
403

. 

Довготривала інфляція 2000 р. почала підривати слабкі банки Туреччини 

наприкінці року, що спричинило падіння фондового ринку та потребувало 

кредитування Міжнародного валютного фонду в розмірі 7,5 млрд доларів у 

грудні. Розбіжності у темпах реформ між Президентом, який віддавав перевагу 

сильнішим рухам, та прем’єр-міністром посилили кризу, а коли турецькі ліри 

були випущені в лютому 2001 р., вони обезцінились понад 30 %. Оскільки 

економіка Туреччини продовжувала погіршуватися, у березні та травні було 

досягнуто домовленості з МВФ стосовно додаткової економічної допомоги та 
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пакета економічних реформ. Однак знову виникла криза, економічні труднощі 

продовжувались і в 2002 р. Рецесія виявилася найгіршою в країні з часів Другої 

світової війни. 

Зазначимо також, що політична ситуація також вирізнялася 

нестабільністю. Верховний суд Туреччини у червні 2001 р. заборонив Партію 

справедливості за звинуваченням в проісламській і антидержавницькій 

діяльності. Проте її члени в парламенті зберегли свої місця
404

. 

Правоцентристська Партія справедливості та розвитку (ПСР) була згодом 

сформована як її наступник. Розбіжності в уряді Еджевіта стосовно того, чи 

пройшли реформи, необхідні для вступу в ЄС, паралізували уряд
405

. Це 

призвело до звільнення багатьох членів, які підтримали проведення реформ, а 

ерозія коаліції змусила (липень 2002 р.) хворого Еджевіта закликати до 

проведення нових виборів. Пакет реформ, у тому числі легалізація 

використання мови курдів у приватній освіті й передачах, був прийнятий у 

серпні. Надзвичайний стан правління у чотирьох губерніях з курдським 

населенням завершився у 2002 р. 

У листопаді 2002 р. відбулися парламентські вибори, які призвели до 

перемоги ПСР, що одержала 34 % голосів і 66 % місць у національних зборах. 

Республіканська народна партія була єдиною, яка отримала достатню кількість 

голосів, щоб претендувати на представництво. Абдулла Гюль став Прем’єр-

міністром, бо лідеру ПСР Реджепу Ердогану було заборонено брати участь у 

виборах. Новий парламент, однак, прийняв конституційну поправку, яка 

дозволила Ердогану взяти участь у виборах, і його обрали до парламенту в 

лютому 2003 р., коли він і став Прем’єр-міністром
406

. 
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Європейський Союз у грудні 2002 р. відмовився визначити дату для 

початку перемовин про приєднання Туреччини до ЄС
407

. Таке рішення 

зумовлене незгодою ЄС щодо турецької демократії та прав людини і, як 

стверджують багато турків, дискомфорту ЄС від того, що Туреччина 

є ісламською нацією. Взаємини з Євросоюзом почастішали на початку 2003 р., 

коли перемовини з питань єдності на Кіпрі, які фінансувалися ООН, 

руйнувалися переважно через відмову турецьких кіпріотів від запропонованих 

умов. У цьому ж році парламент прийняв низку реформ, спрямованих на 

полегшення вступу Туреччини до ЄС
408

. 

Турецький парламент у березні 2003 р. відмовився дозволити США 

вторгнутися до Іраку з баз в Туреччині, незважаючи на те, що турецький уряд 

домовився про багатомільйонний пакет допомоги в обмін на такі права; 

більшість турок виступили проти військових дій США проти Іраку. І хоча 

згодом такий дозвіл було надано силам Сполучених Штатів Америки, 

американсько-турецькі відносини залишалися напруженими. Ситуація 

загострилася тому, що Туреччина розглядала вторгнення до Іраку, аби уникнути 

будь-яких спроб курдів добиватися до незалежності. 

Відновлення перемовин підтримав уряд Ердогана. Вони відбулися за 

пропозицією ООН щодо возз’єднання Кіпру та ратифікації угоди (квітень 

2004 р.) турецькими кіпріотами. Відмова від угоди кіпріотів-греків, проте, 

залишила ситуацію на острові невирішеною. Конґра-Гел, правонаступник ППК, 

оголосив у травні 2004 р. про припинення вогню через урядові напади на нього. 

У вересні того ж року парламент Туреччини прийняв зміни до Кримінального 

кодексу, остаточну частину пакета реформ, які засвідчували прагнення до 

вступу в ЄС. Однак пропозиція про можливі нові умови для вступу Туреччини 

до ЄС викликала серйозний протест турецьких лідерів у грудні 2004 р. 
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Євросоюз того ж місяця погодився розпочати перемовини в 2005 р. з 

Туреччиною про її прийняття
409

. 

Партія справедливості та розвитку Туреччини прийшла до влади 

3 листопада 2002 р., одержавши 34,28 % голосів, що дало їй змогу формувати 

Кабінет Міністрів. Небувалий успіх молодої партії привернув увагу світової 

спільноти, але прихильники принципів кемалізму критикували ПСР за їх 

«ісламістські корені» й звинувачували у створенні ісламської держави. 

Насправді, перемога політичної партії, якій на той момент було не більше 15 

місяців, виглядає дуже дивно, хоча члени партії не були «новачками» в політиці. 

Для доказу цього факту звернемося до біографії засновника Партії 

справедливості та розвитку – Реджепа Таїпа Ердогана. Отже, Реджеп Таїп 

Ердоган народився 26 лютого 1954 р. у Стамбулі. Після закінчення початкової 

школи в 1965 р., він навчався в ісламському релігійному ліцеї імамів-хатибів до 

1973 р. Його політична кар’єра розпочалася в 1976 р., коли він очолив 

молодіжний осередок Партії національного порятунку в Стамбулі. Після 

військового перевороту 1980 р. у країні була заборонена діяльність політичних 

партій
410

, але вже у 1983 р. під час лібералізації політики сформувалася нова 

проісламістська партія – Партія благоденства (Refah Partisi), і в 1985 р. Ердоган 

очолив стамбульське представництво партії. На формування політичних 

поглядів Р. Ердогана значно вплинув Неджметтін Ербакан, голова Партії 

благоденства
411

. 

Після двох невдалих спроб на виборах до парламенту Ердоган отримав 

більшість голосів на виборах у мери Стамбула в 1994 р. Він став популярним 

політиком серед населення після вдалих реформ з благоустрою мегаполіса. 

проте в 1998 р. армія влаштувала черговий переворот і оголосила Партію 

благоденства поза законом. Ердогана засудили до 9 місяців тюремного 
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ув’язнення, але через чотири місяці після рішення суду його достроково 

звільнили. Наприкінці 1999 р. члени колишньої Партії благоденства створили 

нову партію – Партію чесноти (Fazilet Partisi), де активну роль відігравав 

Ердоган. Однак у липні 2001 р. її діяльність заборонили. Тоді в серпні 2001 р. 

Р. Ердоган заснував свою Партію справедливості та розвитку і став її 

головою
412

. Партія з 2002 р. перебувала при владі, зберігаючи популярність 

серед електорату на високому рівні, хоча парламентські вибори в серпні 2015 р. 

показали зміну тенденцій у політичному житті сучасної Туреччини. Результати 

виборів не дали змоги сформувати коаліційний уряд, і вперше з моменту 

перебування при владі ПСР не отримала більшості місць у національному 

меджлісі. Дострокові вибори були призначені на листопад 2015 р. За явки понад 

80 % Партія справедливості та розвитку отримала 49,48 % голосів
413

. 

У Туреччині внутрішньополітичний процес характеризується звуженням 

ролі армії, розмиванням світської політичної системи, насадженням ідей 

помірного («м’якого») ісламізму. На зовнішньополітичній арені Туреччина 

перетворюється на важливого учасника багатьох міжнародних процесів. 

Протестні виступи навесні-влітку 2013 р. не позначилися на рішучості влади 

сформувати модель, що ґрунтується на ринковій економіці, парламентській 

демократії та культурно-правовій традиції ісламу. Ця модель може виявитися 

затребуваною в інших країнах з переважно мусульманським населенням, де, як і 

в Туреччині, здійснюються активні пошуки альтернативних форм розвитку
414

. 

Необхідно зазначити: від 80-х років і дотепер офіційна версія подій 

полягала в тому, що Туреччина того періоду швидко занурювалася 

у внутрішньополітичний і економічний хаос, а єдиним варіантом порятунку 

ситуації було введення надзвичайного стану і взяття влади військовими, які 

спиралися на свої права захисників республіканських цінностей і спадщини 

Ататюрка. Людей, котрі очолили переворот (у тому числі начальник 
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Генерального штабу Кенан Еврен, що згодом став сьомим Президентом країни, 

перебуваючи при владі від 1982 до 1989 рр.), вважали «рятівниками вітчизни», 

їх імена «відливалися в бронзі», а недоторканність гарантувалася відповідними 

положеннями Конституції 1982 р.
415

. 

Загалом Конституція 1982 р. діяла до кінця XX ст. Після її прийняття 

державне життя в Туреччині вийшло на новий рівень політичної боротьби. На 

основі проведеного в 1984 р. референдуму була скасована заборона на 

діяльність політичних партій. Старі партії остаточно розпалися. Серед нових 

найбільше значення набула Партія «Батьківщина», яка виступає проти 

надмірного авторитаризму, але водночас за збереження високої регулюючої ролі 

держави і переважно державної економіки
416

. Партії правильного шляху 

властива більша прихильність до класичної демократії, парламентського 

устрою та суспільства змішаної економіки. По суті, вона – послідовниця Партії 

справедливості та розвитку
417

. 

Соціал-демократичних позицій дотримується Демократична ліва партія. 

Сфера діяльності політичних партій у Туреччині залишається, однак, звуженою: 

згідно зі законом 1983 р. забороняються партії, що виступають проти ідей 

державності й націоналізму, неподільності держави; не допускається 

формування партійних жіночих, молодіжних організацій. Держава забезпечує 

високий рівень контролю за утворенням партій. Це допомагає зберігати 

політичну стабільність загалом в умовах різкого зростання наприкінці XX ст. 

рухів правого екстремізму й ісламського фундаменталізму, хоча гарантом цієї 

стабільності залишається переважно армія. Значна роль армії в державно-

політичному розвитку країни, в тому числі в її демократизації, становить 

особливість історії Туреччини Новітнього часу. 
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3.4. Дихотомія сучасного державного та конституційного розвитку 

Турецької Республіки 

Від звичайних законів, що приймає парламент, Конституція Туреччини 

відрізняється, не лише за порядком прийняття, а й за внесенням змін до неї. Це 

пов’язано, як прийнято у конституційно-правовій доктрині Туреччини, з тим, 

що Конституція встановлює засади організації суспільства і держави, закріплює 

фундаментальні права людини й громадянина. Згодом такі принципи 

розвиваються в інших галузях права
418

. Конституційна система Туреччини 

слугує суспільству, гарантує права і свободи громадян. Регулюючи 

основоположні суспільні відносини, Конституція гарантує стабільність 

суспільства, враховує соціальні інтереси різних груп, встановлює устрій 

держави і суспільства, який більшість населення визнає справедливим
419

. Тому 

Конституції Турецької Республіки притаманна ускладнена процедура внесення 

поправок і змін. 

Основний закон Туреччини достатньо жорсткий за встановленими 

процедурами. Деякі положення не можуть бути змінені ніколи. До прикладу, це 

положення ст. 1 щодо форми держави як Республіки, ст. 2 про характеристики 

Республіки і ст. 3 стосовно цілісності держави, офіційної мови, прапора, гімну і 

столиці
420

. Усі інші положення можуть бути змінені за складною процедурою, 

яка різниться від процедури зміни звичайних законів. 

Відповідно до ст. 175 конституційна поправка пропонується у письмовій 

формі за голосами не менш 1/3 від загальної кількості членів Великих 

Національних зборів Туреччини. Пропозиції з внесення поправок до 

Конституції обговорюються двічі на пленарному засіданні. Для прийняття 

поправки потрібно 3/5 голосів від загальної кількості членів парламенту, 

отриманих таємним голосуванням. Закони про конституційні поправки, які не 
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виносились на референдум, публікуються у спеціальному виданні «Офіційна 

газета»
421

. 

Президент Республіки має право відхилити закони, пов’язані 

з конституційними поправками. Якщо ВНЗТ усе-таки приймає проєкт закону, 

відхиленого Президентом, за 2/3 голосів від більшості, то Президент може 

винести закон на референдум. У випадку, коли закон був прийнятий за 3/5 чи 

менш 2/3 від загальної кількості голосів парламенту і не відхилений 

Президентом, то для подальшого розгляду його публікують в офіційній газеті 

«Resmi Gasete» та виносять на референдум
422

. Скажімо, більшість поправок 

у діючу Конституцію винесено на референдум у 2002, 2004, 2010, 2017 рр. Вони 

були схвалені більшістю виборців
423

. 

Конституція Турецької Республіки за структурою є розгорнутою, 

кодифікованою, оскільки становить надзвичайно докладний документ, який 

складається з преамбули, 7 частин, 177 постійних і 15 тимчасових статей. Для 

позначень використовуються римські цифри та латинські літери. Номери 

статей – з арабськими позначеннями: 1, 2, 3 тощо. Усі поправки до Конституції 

інкорпоруються в її текст, як і в більшості європейських конституціях, а не 

подаються окремо, як у Конституції США. 

Відповідно до ст. 87 Конституції Турецької Республіки компетенцією 

щодо прийняття, зміни та скасування законів наділені Великі національні збори 

Туреччини, які також ратифікують міжнародні угоди. Ця стаття дозволила ВНЗТ 

приймати та скасовувати закони, вносити у них зміни. Законодавчі 

законопроєкти пропонує Рада міністрів та окремі депутати, що зазначено у 

ст. 88. Такі законопроєкти обговорює і приймає Парламент на своєму 

пленарному засіданні згідно з Конституцією та регламенту ВНЗТ
424

. 
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Для прийняття звичайних законів Конституція вимагає певного кворуму 

(ст. 96). Стаття виголошує: «Якщо інше не передбачено Конституцією, Великі 

національні збори скликаються принаймні 1/3 від загальної кількості членів і 

приймають рішення абсолютною більшістю присутніх. Проте, кворум для 

прийняття рішень за жодних обставин не може бути меншим за чверть плюс 

один голос від загальної кількості членів. Члени Ради міністрів можуть 

делегувати міністра для голосування від їх імені на засіданнях ВНЗТ, де вони не 

можуть взяти участі. Однак, Міністр не повинен подавати більше двох голосів, з 

урахуванням і власного»
425

. 

Законодавчі проєкти, прийняті Великими національними зборами, 

подаються Президентові Республіки відповідно до ст. 89 Конституції. Він 

повинен або підписати законопроєкт упродовж 15 днів, або повернути його 

частково, чи цілком для перегляду в той самий період (відкладальне вето) зі 

своїми зауваженнями (за винятком законопроєкту про бюджет) у парламент. 

Якщо ВНЗТ повторно приймають законопроєкт без змін, то закон буде 

оприлюднений Президентом. Закони оприлюднюються шляхом опублікування в 

«Офіційній газеті»
426

. 

У випадку, коли Президент вважає законопроєкт неконституційним, 

а ВНЗТ наполягає на його прийнятті, він може подати його до Конституційного 

суду, який упродовж 60 днів виносить остаточне рішення
427

. 

Потрібно зазначити, що більшість законів за структурою дуже прості, не 

мають преамбули чи основних положень, де пояснюються терміни або 

принципи і методи регулювання. Вони починаються з назви статті, відтак 

подаються слово «стаття» та її номер. Деякі закони мають окремі частини чи 

розділи, що поділяються на статті. Наприклад, Закон № 1211 «Про Центральний 

банк Турецької Республіки» від 14 січня 1970 р. не має преамбули чи основних 
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положень, поділяється на дві частини і статті, кожна з яких має окрему назву. 

Натомість Закон «Про процедуру адміністративної юстиції» за змістом та 

структурою нагадує український Адміністративно-процесуальний кодекс і має 

першу частину з назвою «Загальні положення»
428

. 

Структура окремих турецьких законів, стиль та мова, дуже різняться 

залежно від напрямку законів, відносин, які вони регулюють, різноманітних 

правових запозичень у інших країн. Проте можна стверджувати, що більшість 

статей законів написані дуже лаконічно й чітко. Структура статей як окремих 

норм права часто складається з диспозиції та санкції, але без гіпотези. Не існує 

єдності законодавства у позначеннях частин статей: одні закони містять пункти 

1, 2, 3 і под., інші абзаци позначені літерами та назвами, що передують номеру 

статті
429

. 

Турецький парламент з урахуванням необхідності адаптації цивільного 

законодавства до нових соціальних, економічних та інших реалій життя країни 

22 листопада 2001 р. прийняв новий Цивільний кодекс (Türk Medeni Kanunu), 

але точний переклад цього акта з турецької мови – Турецький цивільний закон. 

Слова «кодекс» в назві не має. І лише тому, що цей акт складається з 

традиційної для таких актів структури – 1030 статей, які містяться в 5 книгах, 

компаративісти зараховують до стандартних європейських кодексів 

французького напряму, що є структурованим відповідно до інституційної 

системи. Проте для турецьких юристів статути, написані систематично з метою 

регулювання окремих галузей права, називаються титулом «кодекси». 

Повноваження щодо прийняття, внесення змін і скасування статуту належать 

турецькому парламентові
430

. 

Згадуваний Цивільний закон – нe простий кодекс. Він у перших статтях 

містить важливі положення щодо усього законодавства та системи джерел права 
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у Туреччині взагалі, оскільки він, як і італійський Цивільний кодекс 1942 р., 

поширює свою дію не лише на цивільні відносини
431

. 

Туреччина за формою правління є змішаною (президентсько-

парламентською) Республікою особливого типу. Стосовно політичного режиму 

в країні можемо спостерігати розвиток демократії. Як уже згадувалося, 

законодавча влада належить Великим національним зборам Туреччини – 

однопалатному парламентові (меджлісу), що складається з 550 депутатів, 

обраних на основі прямих, загальних, рівних та одноступеневих виборів 

терміном до 5 років. Допускається поєднання депутатських мандатів і 

міністерських посад
432

. 

Збори меджлісу повноважні, тоді. коли присутні щонайменше 1/3 

депутатів і рішення можуть прийматися голосами не менш як 1/4 від повного 

складу ВНЗТ. Найважливішу функцію парламенту становить законодавча 

діяльність. У виключній компетенції ВНЗТ є право приймати, змінювати та 

скасовувати закони. Повноваження парламенту, крім того, охоплюють: контроль 

за діяльністю уряду та міністрів, подання Раді міністрів права приймати 

рішення силою закону (делеговане законодавство); обговорення та прийняття 

Закону про державний бюджет та фінанси, дозвіл на випуск грошей; прийняття 

рішення про оголошення війни й укладення миру; право затверджувати 

міжнародні договори та угоди. На зборах також приймається рішення про 

виконання вироків за смертною карою, на загальні й часткові амністії (за 

винятком осіб, котрі вчинили особливо небезпечні державні злочини)
433

. 

Законодавча ініціатива належить, як уже згадувалося, Раді міністрів та 

депутатам. Прийнятий меджлісом закон надсилається Президентові. Він 

затверджує та оприлюднює закон упродовж 15 днів або повертає зі 

зауваженнями (крім проєкту бюджету) до меджлісу (відтермінування на вето). 

Якщо меджліс знову набере абсолютну більшість голосів, Президент повинен 
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буде це схвалити. Коли ж Президент вважає законопроєкт неконституційним і 

меджліс наполягає на його прийнятті, Президент може звернутися до 

Конституційного суду, який приймає остаточне рішення впродовж 60 днів
434

. 

Глава Держави – Президент Республіки. Він домінує над державним 

механізмом: представляє згідно з Конституцією єдність і неподільність країни 

та нації, має великі повноваження у законодавчій, виконавчій та судовій гілках 

влади. Президента обирає парламент терміном на 7 років без права 

переобрання
435

. 

Президент повинен бути безпартійним і нейтральним стосовно 

парламентської партії. Тому депутат, обраний на цю посаду, повинен залишити 

її, якщо він – член партії. Глава держави не несе політичної відповідальності за 

виконання своїх повноважень. Усі його рішення, за винятком тих, що 

спеціально передбачені законом, завіряються Прем’єр-міністром або 

відповідним міністром, за які вони особисто й підзвітні
436

. 

Президентові належить вирішальна роль у всіх сферах державного життя. 

Відповідно до Конституції він може: 

– виступати з програмною промовою на щорічній сесії парламенту 

(1 вересня); 

– скликати парламент на позачерговій сесії, розпустити його і призначати 

нові загальні вибори; 

– затверджувати законопроєкти, прийняті парламентом, та їх 

оприлюднювати; 

– повертати законопроєкти для перегляду парламентом (вето); 

– подати за необхідності на референдум законопроєкти, що стосуються 

зміни Конституції; 
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– звернутися до Конституційного Суду з проханням переглянути закони та 

постанови уряду зі силою закону, частинами, статтями або всіма внутрішніми 

статутами парламенту, якщо вони, на його думку, суперечать Конституції
437

. 

У виконавчій владі Президент: 1) призначає Прем’єр-міністра та приймає 

його відставку, призначає та звільняє міністрів за поданням Прем’єр-міністра, 

може скликати засідання Кабінету Міністрів за його головування; 2) скеровує 

офіційних турецьких представників до закордонних країн та приймає 

представників іноземних держав, акредитованих у Туреччині; 3) затверджує 

міжнародні договори й угоди; 4) може взяти на себе функції 

головнокомандувача турецьких Збройних сил і діяти від імені Верховних 

збройних сил, приймати рішення про використання турецьких Збройних сил; 5) 

призначає начальника Генерального штабу Збройних сил; 6) скликає і головує 

на засіданнях Ради національної безпеки; 7) оголошує про облогу або 

надзвичайний стан та приймає рішення зі силою закону; 8) затверджує 

постанови уряду; 9) має право пом’якшити або скасувати покарання для 

засуджених у зв’язку з їх тривалою хворобою, інвалідністю чи віком; 

10) призначає керівника та членів Державної контрольної ради, може дати їй 

завдання вивчати, перевіряти та контролювати державні справи; 11) обирає 

членів ради вищих навчальних закладів та університетів
438

. 

У сфері судової влади Президент має право призначати членів 

Конституційного суду, 1/4 членів Державної ради, Генерального прокурора 

республіки та його заступника, членів Вищого військового адміністративного 

суду, членів Вищої ради суддів та прокурорів
439

. 

Окрім зазначених повноважень, Президент може призначати чи обирати 

інших посадових осіб та здійснювати решту повноважень, передбачених 

Конституцією та законами. При ньому діють Президентська рада, Рада 

національної безпеки та Державна контрольна рада, що мають переважно 
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політичні, консультативні й контрольні функції. Уряд повинен враховувати 

рекомендації Ради національної безпеки з усіх питань, пов'язаних з рішенням 

про так звану політику національної безпеки
440

. 

Виконавчу владу здійснює Президент і Рада міністрів. У процедурі 

призначення голови уряду та членів Кабінету Міністрів парламент лише бере 

непряму участь. Президент призначає лідера партії, який отримав перемогу, 

прем’єр-міністром і міністрів, які рекомендували обговорити свою кандидатуру 

парламентом. Не пізніше ніж через 7 днів склад Кабінету Міністрів та програма 

уряду схвалюються меджлісом і отримують довіру
441

. 

Рада міністрів Туреччини перебуває під жорстким парламентським 

контролем. Він полягає в тому, щоб організувати усне та письмове питання 

Прем’єр-міністрові чи міністрам під час вивчення та перевірки діяльності 

уряду, обговорення найважливіших питань держави та суспільства на 

пленарних засіданнях меджлісу та ін.
442

. 

Рада міністрів, очолювана Президентом, за підтримки Ради національної 

безпеки може оголосити надзвичайний або військовий стан чи стан війни і 

мобілізацію на всій території та в окремих регіонах країни терміном на 6 

місяців. Рішення уряду про введення надзвичайного стану публікується та 

приймається на затвердження Міністерства внутрішніх справ
443

. 

Рада міністрів колективно відповідальна перед меджлісом, який може 

вплинути на відставку і уряду, і окремого міністра. Довіра зазвичай виявляється 

Прем’єр-міністрові. Однак у випадку недовіри Прем’єр-міністрові рішення про 

інтерполяцію приймається абсолютною більшістю голосів членів ВНЗТ. У 
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процесі підрахування до уваги беруться лише голоси, подані за постанову про 

незгоду
444

. 

Система місцевого управління (за модифікованою французькою моделлю) 

ґрунтується на принципах бюрократичного централізму та суворої ієрархії. 

Плюралізм влади в провінції належить правителям (губернаторам). Їх призначає 

Рада міністрів за рекомендацією Міністерства внутрішніх справ. Вони 

підтримують політичну лінію держави, реалізують рішення уряду, 

організовують та управляють діяльністю всіх органів і служб провінцій та 

чиновників, що там працюють
445

. 

Конституція Турецької Республіки встановлює принцип незалежності 

суддів. Судді та прокурори згідно з Конституцією можуть працювати до 65 

років: вікові обмеження для військових суддів, порядок їх просування та виходу 

на пенсію визначає закон. Турецька судова система складається з кримінальних, 

цивільних судів (Adliye), адміністративних (Idari) та спеціальних судів 

(Khusushi). За організаційними та структурними особливостями суди 

розподіляють на кілька розділів і категорій
446

. 

Згідно з Конституцією Верховний касаційний суд, Державна рада, Вищий 

військовий касаційний суд, Вищий військово-адміністративний суд, Суд 

юрисдикційного конфлікту передаються у Верховний суд. Компетенція та 

порядок формування цих судів зазвичай визначає Конституція. Нижня ланка 

судів – це мировий суд, який поділяється на кримінальні та цивільні палати
447

. 

Вона складається переважно з одного судді. Мирові суди сформовані в 

адміністративних центрах і діють практично у кожному місті. До їх компетенції 

належать випадки незначних правопорушень, що караються затриманням, 

позбавленням волі на термін від одного дня до року, а також цивільними 

позовами до 2 тис. лір. Окрім того, мировим суддям належать різні 
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адміністративні функції (судовий контроль за рішеннями вищих судів, 

проведення розслідування, розглядання питань цивільного права під час 

розгляду справ про розірвання шлюбу). За відсутності адміністративного центру 

вищого рівня головні суди й Міністерство юстиції можуть спрямовувати 

серйозніші кримінальні, цивільні або комерційні справи у мировий суд
448

. 

Суди першої інстанції охоплюють основні суди (aslie), що діють у центрах 

провінцій та великих містах. Їх існує кілька типів: головний суд за особливо 

серйозні кримінальні правопорушення (може присудити покарання від 

позбавлення волі на 5 років до довічного ув’язнення, а також смертну кару); 

головний суд у кримінальних справах (покарання від року до 5 років); головний 

суд у цивільних і господарських справах (претензії понад 2 тис. лір, спори у 

комерційних операціях та справи про банкрутство). Головний суд зазвичай 

складається з голови, двох основних і одного резервного члена суду
449

. 

Систему судів загальної юрисдикції очолює Вищий касаційний суд 

(Яргітай). Його члени обираються Пленумом Верховної ради суддів та 

прокурорів на 4 роки. Головний прокурор Верховного касаційного суду, який 

також є Генеральним прокурором Республіки, та його заступник на той самий 

термін призначаються Президентом із 5 кандидатів, висунутих на пленарному 

засіданні Касаційного суду. До компетенції суду належить розгляд протестів та 

скарг на рішення всіх судів загальної юрисдикції, забезпечуючи однакове 

тлумачення та застосування процесуального законодавства всіма 

кримінальними й цивільними судами. У випадку особливо небезпечних 

злочинів Вищий касаційний суд може виступати як суд першої інстанції. Вищий 

касаційний суд поділений на 7 секцій (палат) у кримінальних справах, 9 секцій 

у цивільному та декілька секцій у справах про господарське банкрутство. Кожна 

секція має голову, чотирьох основних і одного резервного члена. Вони 

розглядають скарги та протести проти рішень судів першої інстанції, 

затверджують або скеровують справу на нове розслідування. Рішення та 
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визначення можуть бути оскаржені на пленумі Вищого касаційного суду, який 

складається з голови суду, його перших заступників та голів секцій. Рішення та 

визначення пленуму Суду є остаточними і не підлягають оскарженню
450

. 

У низці кримінальних судів особливе місце посідають суди державної 

безпеки, що сформувалися у 80-х роках. Це постійно діючі органи політичної 

справедливості. За Конституцією (ст. 143), ці суди встановлюються для розгляду 

справ про правопорушення щодо цілісності держави, її території та нації, 

вільної демократичної системи чи Республіки, а також злочини, пов’язані з 

внутрішньою або зовнішньою безпекою держави. Суд державної безпеки 

складається з голови, двох основних і двох резервних членів, призначених 

урядом на 4 роки. Верховний касаційний суд є органом нагляду, який стосується 

рішень судів державної безпеки
451

. 

Традиційно у Турецькій Республіці діє окрема система органів 

адміністративного правосуддя. По суті – це адміністративні ради провінцій та 

округів, а також податкові комісії, що займаються скаргами на різні порушення 

державних службовців і розглядають їх. Систему адміністративних судів 

очолює Державна рада. Нині це найвища касаційна інстанція адміністративної 

юстиції. Вона також виступає у певних справах, визначених у законах, як суд 

першої та останньої інстанції. До обов’язків Держради належать поради уряду 

щодо законопроєктів, поданих йому Прем’єр-міністром та Радою міністрів, 

вивчення проєктів статутів, договорів і конвенцій, розгляд та вирішення 

адміністративних суперечок, виконання інших встановлених функцій. 

Відповідно до закону 3/4 Державної ради (32 члени) обирається Верховною 

радою суддів і прокурорів із числа суддів адміністративного права, 1/4 (11 

членів) призначається Президентом з числа вищих посадових осіб
452

. 
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Міністерство юстиції є органом загального нагляду за діяльністю 

кримінально-виконавчих і адміністративних судів. У 1981 р. Міністерство 

юстиції заснувало Вищу раду суддів та прокурорів. ЇЇ склад згідно 

з Конституцією формується у такий спосіб: три місця основного та два місця 

посадових осіб для трьох кандидатів рекомендують пленуму Вищого 

касаційного суду; два місця основного та два місця резервних членів для трьох 

кандидатів рекомендують пленарне засідання Державної ради. Серед 

рекомендованих Президент обирає п’ять основних і чотири резервних члени 

терміном на 4 роки
453

. 

Вища рада суддів та прокурорів здійснює функції, пов’язані зі 

затвердженням цивільних і адміністративних суддів та прокурорів, їх 

призначенням і підвищенням на посади розподілом кадрів, винесенням 

дисциплінарних покарань, усуненням від служби тощо. Рішення Вищої ради не 

можуть оскаржуватися у судових інстанціях. 

Головою Вищої ради суддів та прокурорів є міністр юстиції, а його 

радником – член Ради за посадою. Міністру юстиції підпорядкована 

адміністрація існуючих та створених місць ув’язнення. Він стежить за 

відбуванням покарання, має право вимагати умовно-дострокове звільнення 

ув’язнених, подати пропозицію до парламенту про проведення амністії. 

Міністерство юстиції організовує також діяльність нотаріальних контор і 

адвокатури
454

. 

Прокуратура в Туреччині повністю залежить від виконавчої влади; всіх 

прокурорів призначає і зміщує Президент за рекомендацією Міністерства 

юстиції. Прокурори порушують кримінальні справи, контролюють процес 

попереднього слідства та виступають у суді як обвинувачі. 

Органи військової юстиції належать до спеціальних судів 

і розподіляються на військові й військово-дисциплінарні. Обов’язки цих судів – 
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розгляд справ, що стосуються: військових злочинів, скоєних 

військовослужбовцями; злочинів, скоєних не військовими особами і є, як 

визначає спеціальний закон, військовими злочинами; злочинів, спрямованих 

проти військових під час виконання ними встановлених законом обов’язків; 

злочинів у військових зонах, оголошених законом
455

. 

Військові суди формує Міністерство національної оборони у складі двох 

військових суддів та офіцера. У судовому розслідуванні справ бере участь 

військовий прокурор або його помічник. Військово-дисциплінарний суд за 

необхідності визначає командування полків та вище у складі голови – 

військового судді й двох офіцерів відповідного рангу. В період дії 

надзвичайного стану чи стану облоги держава засновує, за рекомендацією 

Міністерства національної оборони, військові суди надзвичайного стану. Вони 

можуть функціонувати і після скасування надзвичайного стану – з метою 

завершення порушених кримінальних справ
456

. 

Вищий військовий касаційний суд (ВВКС) – найвищий орган 

апеляційного та контролюючого органу для вироків та рішень військових судів. 

Його членів обирає Президент Республіки з кандидатів, висунутих таємним 

голосуванням (від трьох для кожної вакансії), абсолютною більшістю 

повноправних членів Ради військових суддів першого класу ВВКС. Як суд 

першої інстанції суд також може розглянути випадки злочинів, скоєних 

генералами й адміралами. 

Вищий військово-адміністративний суд, суд першої та останньої інстанцій 

здійснює судовий нагляд за спорами, що виникають унаслідок адміністративних 

актів і актів, які стосуються військового персоналу або пов’язані з військовою 

службою, навіть тоді, коли ці дії походять від цивільної влади. Членів суду 

обирає Президент Республіки: вони належать до класу військових суддів – від 

трьох кандидатів, висунутих таємним голосуванням для кожної вакансії з 
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військових суддів першого класу, абсолютною більшістю повного суду цього 

класу; члени суду, які не належать до класу військових суддів, – з трьох 

кандидатів, висунутих на кожне вакантне місце Генеральним штабом офіцерів, 

чия посада і чин, визначені у законі
457

. 

Закон передбачає також суд для преси, транспортний суд, комерційний 

судовий арбітражний суд, суд із кадастрових питань. 

Суд про юрисдикційні конфлікти відповідно до Конституції (ст. 158) 

уповноважений приймати остаточні рішення зі спорів між судами правосуддя, 

адміністративними та військовими судами стосовно юрисдикції або прийнятих 

ними рішень. Троє членів цього суду обираються з числа членів секції 

Верховного суду Касаційного суду, а троє – з членів секцій Державної ради. Під 

час розгляду відмінностей між кримінально-цивільними й адміністративними 

судами, з одного боку, і військовими судами – з іншого, до суду вводяться два 

члени від ВВКС. Головує в суді особа, делегована Конституційним судом із 

числа її членів
458

. 

Спеціальним органом захисту Конституції Туреччини є Конституційний 

Суд, створений у 1961 р. Він складається з 11 основних і 4 резервних членів. 

Членами суду можуть бути визнані юристи з 15-річним досвідом роботи у 

судах, прокуратурі країни і такі, що не молодші 40 років. Конституційний суд 

контролює виконання Конституції, регулює силу закону та внутрішній статут 

ВНЗТ з огляду формулювання процедур і змісту. Закони про зміну Конституції 

розглядаються та перевіряються лише з точки зору відповідності форми. Проте 

Конституційний суд не може гарантувати право Конституційного Суду на 

формування та зміну Конституції. Після завершення 10 днів на момент 

опублікування закону не можна виключати право на його анулювання та 

виявлення невідповідності його форми з Конституцією
459

. 
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Рішення Конституційного Суду є остаточними і оскарженню не 

підлягають. Причому він, скасовуючи цілковито чи частково закон або 

постанови, що мають силу закону, не може діяти як законодавець, 

встановлювати норми, здатні приводити до нової практики (ст. 153 

Конституції)
460

. 

Рахунковий суд, хоча і міститься в Конституції (ст. 160) у розділі «Судова 

влада», фактично є органом адміністративно-фінансового контролю (аналог 

рахункових палат парламентів у інших країнах). До його функцій належать 

перевірка і контроль за дорученням ВНЗТ усіх видів доходів, витрат і стану 

майна підприємств, організацій та установ, що фінансуються за рахунок 

загального й додаткового бюджетів, і затвердження звітів за ними
461

. 

Туреччина належить до держав, які швидко розвиваються і завдяки 

глобалізації зуміли істотно розширити торгово-економічні й соціокультурні 

зв’язки, здійснюючи водночас динамічну зовнішню політику. Успішно 

функціонує унікальна для країни з переважно мусульманським населенням 

турецька модель модернізації з такими її важливими складовими, як докорінне 

реформування соціально-економічної сфери, трансформація політичної 

системи, створення структур громадянського суспільства. На думку 

А. Пшеворського, невдачі у проведенні політичних й економічних реформ «не 

дозволили Туреччині стати Європою»
462

. 

Текст конституції зазнав значних змін у 2001 р. у зв’язку з підготовкою 

Туреччини до вступу в ЄС і приведенням основних громадянських прав та 

свобод відповідно до Європейської конвенції прав людини
463

. Вони стосувалися 

усунення обмежень на свободу слова та забезпечення повного користування 

профспілковими правами, уточнення критеріїв зарахування партій до «центрів 
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антиконституційної діяльності» й порядку їх заборони, обмеження повноважень 

Ради національної безпеки та ін. Поправки 2001 р. посилили роль Президента в 

державній системі, створивши підґрунтя для конфліктів між законодавчою і 

виконавчою гілками влади
464

. 

Уперше в історії Турецької Республіки ключові владні повноваження 

у 2002 р. перейшли під контроль сил, які прийнято вважати ісламістськими, 

оскільки їх представляла ПСР. Вона повторила свій успіх на парламентських 

виборах у 2007 і 2011 рр., що дало змогу лідерам партії Абдуллі Гюлю та 

Реджепу Ердогану обійняти найголовніші пости в державі – відповідно 

Президента і Прем’єр-міністра
465

. За перебування при владі ПСР Туреччина 

досягла вражаючих успіхів: країна стала членом G-20, її ВВП зріс утричі, а 

експорт збільшився в 5 разів. Серйозного прориву уряд Ердогана досягнув на 

курдському напрямку. Після укладання турецькою владою у березні 2013 р. 

перемир’я з лідером Курдської робочої партії (КРП) Абдуллою Оджаланом 

економічна прив’язка автономного Іракського Курдистану до Туреччини стала 

дещо нівелювати потенційну проблему сепаратизму. Хоча це не означає 

швидкого вирішення курдської проблеми. Наприклад, курдські бойовики, 

незадоволені повільними темпами мирного процесу, припинили виведення сил 

із території Туреччини, а частина з них повернулася зі своїх баз у прикордонних 

з Туреччиною районах
466

. 

Політична система Туреччини зазнала серйозної трансформації. 

Передусім це було пов’язано зі зміною ролі армії, яка претендувала на особливу 

роль – гаранта світського характеру Республіки і берегині підвалин кемалізму. 

Упродовж декількох десятирічь, з часу першого військового перевороту в червні 

1960 р. армія активно впливала на внутрішньополітичний процес, нерідко 
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безпосередньо втручаючись у нього
467

. Водночас у перше десятиріччя XXI ст. 

ПСР вдалося законодавчим шляхом позбавити військових особливого статусу. 

Іншим серйозним ударом по військовій касті став розпочатий 2007 р. розгляд у 

справі організації «Епекоп». Звинувачені в підготовці 2003 р. державного 

перевороту («План кувалда») десятки високопоставлених турецьких генералів 

були засуджені до тривалих тюремних термінів. Усе це врешті-решт закінчило 

багаторічну епоху домінування армії на турецькій політичній сцені
468

. 

У 2004 р. були внесені поправки, які конституційно закріпили 

рівноправність чоловіків і жінок, остаточно скасовувалась смертна кара (ст. 38), 

анулювались суди державної безпеки (ст. 143), пріоритет міжнародно-правових 

норм у сфері прав людини над національним законодавством (ст. 90)
469

. 

Найістотнішим рухом до зміни державного ладу став пакет поправок, 

прийнятий за підсумками референдуму 21 жовтня 2007 р.
470

. Він закріпив у 

Конституції Туреччини такі зміни: 

– вибори Президента стали прямими, строк його повноважень скорочено 

до 5 років, обмеження на переобрання скасовано; 

– термін повноважень ВНЗТ скорочено до 4 років; 

– кількість депутатів, необхідну для прийняття законопроєкту, також 

скорочено – з 67 % від загального числа всіх членів ВНЗТ до 34 %. 

Конституційні зміни 2007 р. забезпечили Президенту Туреччини демократичну 

легітимність, але не одноособовий контроль над урядом
471

. 

Проте внутрішньополітичний конфлікт не був протистоянням 

антиклерикалів (вищого армійського керівництва) з ісламістами (ПСР), за 

спрощеним тлумаченням. Адже ПСР діяла відповідно до рекомендацій 
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Євросоюзу, який вважав неприйнятним втручання армії в політичне життя 

і таким, що суперечить демократичним нормам. Хоча це не відкрило Туреччині 

дорогу в ЄС: з ним уряд Ердогана-Гюля вів перемовини з 2005 р., але реальних 

перспектив вступу країни ЄС не спостерігається
472

. 

Одночасно почалась реформа виборчого законодавства. Так, мінімальний 

вік депутатів знижено з 30-ти до 25-ти років (ст. 76). Наступні зміни у цій сфері 

були схвалені на референдумі 21 жовтня 2010 р.
473

: 1) президент став обиратися 

не парламентом, а всім населенням під час прямих виборів; 2) термін 

перебування президента на посаді скорочувався з 7 до 5-ти років; 3) особа могла 

обиратися президентом не більше двох разів; 4) термін повноважень 

парламенту скорочувався з 5 до 4-х років
474

. 

Передостанні значні поправки (усього 26 поправок) до Конституції 

Турецької Республіки 1982 р. були прийняті на референдумі 12 вересня 2010 р. 

У референдумі взяло участь 49,6 млн чол. (при населенні 77,8 млн. чол.; курди, 

чисельність яких в державі складає 20% бойкотували волевиявлення
475

); 

середня явка 77,4%. За зміни до Конституції висловилося 57,9% тих, хто взяв 

участь у голосуванні
476

.  Поправки можна умовно поділити на чотири групи: 

1) загального характеру; 2) обмежуючі роль армії; 3) стосовно функціонування 

партій; 4) щодо судової системи
477

. Отже, перша група правок стосувалася 

уточнення прав людини, зокрема ст. 10 «Рівності перед законом». Інша правка 

стосувалася ст. 20, де йшлося, що «Кожен має право на захист особистих 

даних». Внесені зміни дозволяли кожній людині, передусім чиновникам, 
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приховувати інформацію про себе
478

. Зазнала змін і ст. 23: якщо раніше свободу 

громадянина покидати країну могли обмежити у зв’язку з економічною 

ситуацією в країні, громадянськими зобов’язаннями чи кримінальним 

переслідуванням, то з 2010 р. і «за рішенням судді… в результаті розслідування 

винуватості чи судового переслідування»
479

. Друга група поправок, по суті, 

підпорядковує армію цивільній владі і створює систему контролю над військом. 

Було заборонено, щоб Воєнні трибунали судили цивільних осіб у мирний час. 

Була передбачена можливість порушення кримінальних справ щодо військових 

цивільними судовими інстанціями, а юридичну недоторканність організаторів 

військового перевороту 1980 р. усунуто. Армія, таким чином, перетворювалася 

у військову структуру на зразок армій країн ЄС. Згідно з основним законом, 

армія є гарантом світськості режиму, а Рада Національної безпеки визначає 

стратегію національної безпеки
480

. 

Зміни до ст. 69 стосувалися діяльності політичних партій: якщо раніше 

партію розпускали, партійні функціонери не могли займатися упродовж п’яти 

років партійною діяльністю, в результаті референдуму 2010 р. цю норму 

скасували. Так само, з Конституції прибрали заборону на створення партії під 

новою назвою й ускладнили процедуру розпуску партій. Повноваження щодо 

порушення справ про розпуск політичних партій були передані від апеляційного 

суду парламентові. Змінено було і фінансовий контроль над партіями: якщо 

раніше цим займався Конституційний суд, то відтепер – Вища фінансова рада
481

.  

Та найважливіші зміни стосувалися реформування системи правосуддя, у 

тому числі Конституційного Суду, кількість членів якого була збільшена з 11 до 

17, і Вищої ради суддів та прокурорів
482

. Президент республіки обирає членів 

Конституційного суду з трьох кандидатів на кожне вакантне місце: трьох членів 
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від Вищого апеляційного суду, двох членів від Державної ради, одного члена від 

Вищого воєнно-адміністративного суду, трьох членів зі списку кандидатів, 

призначених Радою вищої освіти з когорти викладацького складу, п’ять членів 

з-поміж юристів і референтів Конституційного суду, двох членів з числа 

громадян Туреччини з вищою освітою. У ст. 147 також внесли поправку, за якою 

члени Конституційного суду обираються на 12 років і ніхто не може бути 

членом Конституційного суду двічі
483

.  

Загалом, встановлення контролю над Конституційним судом стало 

перемогою правлячої партії. Раніше Конституційний суд у спілці з армією 

виступав проти перебування при владі клерикальних сил ісламістського 

характеру, тепер цей баланс було порушено
484

. Військові і судові інститути 

опинились в руках цивільних і вперше в історії Турецької республіки на 

законодавчому рівні було покладено край особливій ролі армії в державі. 

Водночас, варто відзначити, що ці конституційні зміни були спрямовані на 

приведення основного закону держави до стандартів ЄС, куди Туреччина 

прагнула вступити. Але, насправді, задекларовані зміни радше нагадували 

наслідуванню курсу «неоосманізму»
485

. 

Світовий рух «Семаат» (або «Хізмет»), очолюваний ісламським 

науковцем і проповідником Фетуллахом Гюленом, тривалий період працював у 

поєднанні з Ердоганом і ПСР, аби сприяти ісламу в суспільстві й уряді, в 

Туреччині та навіть у всьому світі. Боротьба за вплив між ПСР  і «Семаат» у 

грудні 2013 р. знову розгорілася
486

. Уряд стверджував: прихильники «Семаат» 

проникли в правоохоронні й судові організації Туреччини, щоби впливати на 

них і навіть контролювати політику та дії уряду, по суті, встановити 
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«паралельний стан», на думку ПСР. У зв’язку з цим уряд ПСР здійснив велику 

чистку офіцерів та чиновників у поліції, силах безпеки та судових структурах
487

. 

Перші прямі вибори на посаду Президента відбулися у 2014 р. І колишній 

Прем’єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган, який очолював Партію справедливості та 

розвитку до перемоги на виборах упродовж 10 років, був обраний Президентом 

51,78 % голосів
488

. 

За Конституцією, Президент Турецької Республіки не є главою уряду, 

а Главою Держави. Його роль полягає в тому, щоб бути порадником усіх партій і 

арбітрів у інтересах нації загалом
489

. Президент Ердоган виконував цю роль по-

різному, дотримуючись активної позиції, а інакше кажучи – чіткої авторитарної 

позиції у багатьох питаннях державної політики та суспільства. 

Політичний ландшафт Туреччини суттєво змінили парламентські вибори 

7 червня 2015 р. Традиційно курдська група отримала достатню кількість 

голосів (12 %), щоб здобути конституційний мінімум 10 % і брати участь у 

парламенті. 

Унаслідок складної системи парламентського розподілу Туреччини та 

відносного успіху виборів опозиційних партій ПСР втратила абсолютну 

більшість у Великій національної асамблеї. Після виборів не був сформований 

коаліційний уряд. Тому Президент Ердоган закликав до нових виборів 1 

листопада 2015 р., надіючись, що його партія може знову отримати 

парламентську більшість та створити однопартійний уряд. Його надії 

справдились – партія отримала половину всіх поданих голосів, які гарантували 

їй значну більшість у парламенті й повернення уряду до однопартійного 

правління
490

. 

Розглядаючи сучасний стан державно-правового розвитку Турецької 

Республіки, не можна залишати поза увагою конституційний референдум. 
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Отже, 16 квітня 2017 р. Туреччина провела референдум стосовно перегляду 

турецької Конституції з метою надати повноваження виконавчій владі, 

враховуючи більший президентський контроль над законодавчою та судовою 

гілками влади – формою правління, яку називають президентською 

системою
491

. Результати референдуму засвідчили, що громадяни практично 

рівною мірою поділяються на тих, хто виступає за президентську систему 

і проти. «Так» – голосувало 51,4 % голосів, «Ні» – 48,6 %. 

Проте поворотним для країни, безсумнівно, став невдалий військовий 

переворот 15 липня 2016 р., зокрема масштаби реакції на нього. Поклавши всю 

відповідальність за організацію перевороту на рух Фетхуллаха Гюлена, влада 

розпочала масштабні чистки небажаних елементів у судах, армії, вищих 

навчальних закладах та ін.
492

. Наймасштабніша з часів Кемаля Ататюрка зміна 

Основного закону країни в напрямі її перетворення на президентську 

республіку стала ключовим пунктом теорії та практики для глави держави 

Реджепа Таїпа Ердогана, що схвалили Великі національні збори Туреччини 

наприкінці січня 2017 р.
493

. Хоча з огляду на те, що проісламська ПСР здобула 

впевнену перемогу на загальних парламентських виборах у країні в липні 

2012 р. і проголосила продовження змін державного ладу, можна припустити: 

нова Конституція відображатиме передусім її інтереси і сприятиме поступовій 

ісламізації суспільства
494

. 

Отже, конституційні реформи були винесені на референдум 2017 р. 

(всього 18 поправок). З погляду Прем’єр-міністра країни Біналі Їлдирима, 

конституційна реформа дасть Туреччині змогу посилити боротьбу проти 

тероризму і сприятиме стабільності й сильному урядові
495

: 
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1. Президента обиратимуть всенародним голосуванням, він зможе 

обіймати посаду впродовж двох п’ятирічних термінів і підтримувати водночас 

офіційні зв’язки з власною партією. Останнє було ключовою вимогою Ердогана, 

адже зараз це заборонено чинним турецьким законодавством. 

2. Президент формуватиме уряд незалежно від парламенту, а посада 

Прем’єр-міністра взагалі ліквідується. Тому Президент буде вільним 

у призначенні своїх помічників і заступників, сконцентрувавши у своїх руках 

всю повноту виконавчої влади. 

3. Парламентські й президентські вибори проводитимуться одночасно. 

Для цього термін повноважень парламенту збільшиться до 5 років. Це різко 

посилює контроль Президента над парламентом. Паралельно пропонується 

збільшити чисельність парламенту (з 550 до 600 депутатів) і знизити вік для 

кандидатів у депутати з 25 до 18 років. 

4. Парламент і Президент матимуть повноваження обирати членів Вищої 

ради суддів і прокурорів: з 13 членів 7 обиратиме парламент і 6 особисто 

Президент
496

. 

5. Президент отримає право додаткового контролю армії через створення 

спеціальної Державної наглядової ради. Він також отримає право призначати 

главу Генерального штабу Збройних сил Туреччини, зменшиться чисельність 

Національної ради безпеки, будуть введені високі військові суди. Так має 

завершитися тривалий проєкт Ердогана з нейтралізації армії, що десятиріччями 

відігравала контролюючу роль захисника секулярної вестернізованої держави 

як політичного гравця, у зв’язку з чим буде ліквідована стаття Конституції щодо 

режиму надзвичайного стану. Його введення стане прерогативою Президента, 

рішення якого стверджуватиму парламент
497

. 

На думку політолога Айдина Сезера, Туреччина відкриває одну 

з найневизначеніших сторінок своєї історії. «Питання про зміну державного 

ладу стало можливим лише в ході консенсусу між ПСР і ПНД, що викликає 
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шквал обурення в суспільстві, в експертних колах, серед наукової 

громадськості. Кола, які стоять в опозиції до зміни Конституції, вважають, що 

це призведе країну до авторитаризму і втрати традиційних демократичних 

цінностей Турецької Республіки»
498

. 

Глава Держави, окрім того, отримає право самостійно видавати укази, 

оголошувати надзвичайний стан, призначати міністрів та інших 

високопоставлених посадових осіб і розпускати парламент. Синхронність 

виборів і партійність Президента і забезпечуватимуть одну виконавчо-

законодавчу вертикаль, єдине джерело легітимності якої становитиме 

загальнонаціональне голосування. Це нагадує концепцію мажоритарної 

демократії, що простежується в окремих країнах
499

. 

Як засвідчив референдум 2010 р., правляча партія намагається піддати 

рішучій історичній переоцінці події минулого, у тому числі переворот 1982 р. 

Адже, крім блоку інших, винесених на народний розгляд, питань, було 

запропоновано зняти положення про судову недоторканність учасників 

перевороту. Стосовно їх відразу після підбиття підсумків референдуму були 

порушені кримінальні справи, а в медійному просторі активізувалася 

альтернативна ідеологія минулого висвітлення подій: регулярно з цього питання 

висловлюють думку політики, авторитетні експерти, жертви тих чи інших явищ, 

знімаються документальні фільми, публікуються книги і статті. З усієї маси 

звинувачень на адресу турецьких військових можна виокремити основні: 

військове втручання зруйнувало демократичні норми, зупинило поступальний 

розвиток країни, у тому числі розвиток в ній демократії та економічне 

зростання, призвело до численних жертв серед цивільного населення, багато з 

них загинули, пропали безвісти або зазнали репресій. Конституція 1982 р. за 

такого підходу до оцінки подій вбачається нав’язаною країні
500

. 
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Попри поважний вік тих осіб, що залишилися в живих, «вчорашніх 

героїв» (до них належать, зокрема, згадуваний начальник Генерального штабу 

Кенан Еврен і колишній командувач ВПС Тахсин Шахінкая) судять, 

а референдум 2010 р. слугував своєрідною «пробою пера», відкривши дорогу 

до кардинальної законодавчої реформи країни
501

. 

Партія справедливості та розвитку, очолювана Прем’єр-міністром країни 

Р. Ердоганом, не приховувала ні в процесі референдуму 2010 р., ні під час 

виборчої компанії 2011 р. свого остаточного «прицілу» – наміру «переписати» 

Конституцію Республіки. Перемігши на парламентських виборах 2011 р., ПСР 

не лише не зменшила оберти, а навпаки – різко їх пришвидшила. Спостерігаючи 

за новинними зведеннями, може скластися враження, що у керівництва країни 

скасували всі вихідні
502

. 

Кілька років тому прийняття нової Конституції Республіки розглядалося б 

як «надзавдання». Натомість в даний час процес, що називають прийняттям 

«громадянської» Конституції, мирно співіснує з іншими перспективними 

планами розвитку країни, згрупованими правлячою партією під заголовком 

«Мета 2023». Причина цього, на перший погляд, загадкового, явища, ймовірно, 

приховується у дивовижній одностайності (хоча би в офіційній риториці), що 

вдалося досягти ПСР з просування питання: проти ідеї як такої, особливо не 

заперечують ані опозиційні партії, ані громадськість
503

. Звісно, кожен керується 

своїми міркуваннями, але, саме це варто вважати одним з найбільших досягнень 

ПСР. Консенсус такий, що проєкт нової Конституції розробляється в 

«штатному» режимі й не є, безперечно, фронтиром медійного простору. 

З цього огляду слушно процитувати опозиційну Республіканську народну 

партію (РНП), яка є лідером опозиції. Вона у своєму бюлетені, присвяченому 

новій Конституції констатує: «Стало зрозуміло, що Конституція 1982 р., будучи 

результатом військового перевороту і з цієї причини – Конституція, що виводить 
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на передній план замість особистості державу, не є вільною
504

. На жаль, зміни, 

зроблені в 1995 і в 2001 роках, не усунули потреби в сучасній демократичній 

Конституції
505

. Сьогодні Конституція, особливо з урахуванням зроблених в 2010 

р. змін, у повному розумінні виглядає як клубок протиріч». Отже, 

погоджуючись загалом з назрілою необхідністю прийняття нової Конституції, 

РНП акцентує: «Нова Конституція повинна готуватися не якою-небудь окремою 

партією, а з наданням можливостей за представництвом кожному прошарку 

суспільства». 

Дещо відхилившись від теми, зазначимо: своєрідна гонка переслідування, 

яку проводить РНП з ПСР, – не на користь першої. РНП не лише не вдається 

перехопити ініціативу. Вона, як підтверджує питання з новою Конституцією, раз 

у раз рухається в правлячої партії у фарватері. Звісно, в країні й однопартійний 

уряд, і підконтрольний, по суті, ПСР парламент, але все-таки у розпалі 

партійної боротьби РНП інколи демонструє відвертий популізм. До прикладу, 

пропоноване право народного вето на будівництво АЕС і ГЕС неминуче, через 

сформовану негативну думку населення регіонів щодо будь-якого 

енергетичного будівництва (у зв’язку з недостатньою поінформованістю чи 

невисоким середнім рівнем освіти), призведе до того, що проєкти, важливі для 

розвитку електроенергетики, отже, й економіки узагалі, виявляться 

«забаненими». У країні існує чимало уповільнених судових процесів, котрі 

загрожують якщо не зривом енергетичної стратегії розвитку держави, то 

привносять у неї значне «сум’яття». Західні партнери впевнені, що нова 

Конституція стане демократичнішою і позбавленою рудиментів минулого. ЄС 

узагалі давно зауважує непритаманну сучасному демократичному суспільству 

ідеологізованість турецького Основного закону та особливий статус і виняткову 

місію у ньому військових
506

. У Доповіді з прогресу Туреччини в 2011 р. (у 
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рамках «недалекого» процесу щодо вступу Туреччини в ЄС
507

), керівництво 

країни критикується за те, що референдум 2010 р. не повністю «сусідив» зі 

«широкими ефективними консультаціями з громадськістю», і зазначаються 

зусилля турецького керівництва, спрямовані на створення платформ з 

обговорення положень нової Конституції. Наголошується також: «Нова 

Конституція повинна цементувати стабільність інститутів, які гарантують 

демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин, і 

звертатися до довгострокових проблем, у тому числі курдського питання»
508

. 

Посол США в Туреччині Ф. Ріккардоне, не розмінюючись на 

«рекомендації», висловлює впевненість в «завтрашньому» країни, яка буде жити 

вже у наступному році з новою Конституцією, що буде набагато «кращою» від 

колишньої. 

До парламентської комісії, створеної для підготовки проєкту нової 

Конституції, увійшли члени всіх чотирьох партій, представлених у парламенті. 

Вона розпочала роботу 19 жовтня 2011 р. Основним завданням Комісії було 

спрямування процесу розробки Конституції та підготовки проєкту тексту 

Конституції». Комісія збирається в Анкарі (за необхідності – також поза її 

межами) мінімум два дні на тиждень, щовівторка і щочетверга. Закінчення 

процесу планувалось на кінець 2012 р. Він передбачав такі етапи: 

– збір матеріалів та їх оцінку; 

– визначення принципів і підготовка тексту; 

– оприлюднення та громадське обговорення підготовленого тексту; 

– перегляд проєкту з урахуванням громадської думки й формування на 

його засадах пропозиції (тобто остаточного проєкту)
509

. 

Нині перший етап вважається завершеним. 
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Усі зустрічі протоколюються (можливе прийняття спеціального рішення 

про обговорення без протоколу). Однак до завершення роботи Комісії 

протоколи не публікуються, а поширюються лише серед її членів. Окрім того, 

засідання Комісії закриті для преси, хоча з метою забезпечення прозорості 

«робитимуться необхідні заходи», наприклад, «доцільні» роз’яснення в процесі 

роботи. Незважаючи на декларування прозорості на офіційному сайті 

турецького парламенту, на Інтернет-сторінці, присвяченій розробленню проєкту 

нової Конституції, інформація про засідання Комісії та будь-які відомості для 

публіки відсутні
510

. 

Існує, проте, найширший, список тих, кому висловлено подяку за 

підготовку пропозицій і рекомендацій. У їх числі – юридичні та фізичні особи, 

політики, бізнесмени, юристи, асоціації, дослідні центри, університети та ін. 

Створено низку альтернативних офіційному сайту сторінок, присвячених 

Основному законові. Тому громадянське суспільство можна вважати залученим 

до процесу і нарікань у Заходу не повинно бути. 

Зацікавлюють заголовки спеціальних тематичних досліджень, проведених 

на замовлення Комісії, що охоплюють той чи інший розділ Конституції. Якраз 

ці дослідження опубліковані й допомагають зрозуміти, в тому чи іншому 

аспекті думки Комісії та питання, які передусім хвилюють розробників 

документа. Станом на вересень 2012 р. підготовлено 20 спецдоповідей (обсяг 

кожної найчастіше перевищує сотню сторінок), де аналізуєтьсяя досвід 

зарубіжних країн з певного конституційного питання. Найбільший інтерес 

виникає до законодавства країн ЄС (і «старої» Європи, і тих країн, що недавно 

вступили в ЄС), а також США. В окремих випадках згадуються Україна, Росія, 

країни Латинської Америки й Африки
511

. 

Теми доповідей «закривають» широке коло питань конституційного 

будівництва. Кожну з них опрацьовував окремо фахівець відповідного профілю 
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або їх група. Причому, з урахуванням специфіки Туреччини, можна припустити, 

що питання, пов’язані з релігією, національними та релігійними меншинами, 

Збройними силами повинні особливо зацікавити Комісію. 

Загалом «мозковий штурм» зроблений з усією турецької ґрунтовністю. 

Про таку рису турків (мається на увазі передусім політична і ділова еліта 

країни) можна вже говорити як про стійке явище. Під час опрацювання кожного 

питання робиться великий огляд досвіду провідних країн, підбираються кращі 

зразки і робляться спроби їх «пересадити» на турецький «ґрунт», що, власне, і 

спостерігається в процесі підготовки Основного закону
512

. 

Натяк на деідеологізацію, не кажучи вже про щось кардинальніше, 

вочевидь, сприйматиметься значною частиною турецького суспільства дуже 

болісно. Такі люди обожнюють Ататюрка, розміщують зображення Кемаля 

і цитують на своїх сторінках у соціальних мережах, роблять татуювання з його 

факсиміле, наклейки з ним на автомобілях та ін. У свідомості цих людей 

патріотизм міцно зрісся з кемалізмом і розділити їх – те саме, що зробити 

небезпечну хірургічну операцію. 

Незалежно від того, чи буде залишена згадка Ататюрка і кемалізму 

в новій Конституції чи ні, розпочався процес із переоцінки Османської історії, 

до якої в минулому простежувалося прохолодне ставлення, та з формування 

нової турецької ідеології (залишимо її до пори до часу без назви, оскільки 

широко тиражований термін «паносманізм», або «новий османізм» з нашого 

погляду не повністю відображає суть турецького курсу
513

. Отже, кемалістська 

Туреччина – один з витоків розвитку країни – виток завершений. Туреччина 

виходить з нього зміцніла, оновлена, з осучасненими рисами, але, по суті, без 

змін свого імперському духу, що існував століттями. І хоч би якою була 
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європеїзованою і деідеологізованою нова Конституція, роль лідера у житті 

країни була визначальною впродовж століть і залишиться такою
514

. 

До речі, культ М. Ататюрка втрачає своє монопольне становище. Йому 

запропонований серйозний «конкурент» – Р. Ердоган, якого не лише 

порівнюють з батьком-засновником Турецької Республіки, а й, споглядаючи 

глибше в історичну ретроспективу, відшуковують паралелі в османській історії. 

Це ще – не культ, але зображення Р. Ердогана все частіше сусідять з портретами 

М. Ататюрка. Можливо, не за горами той день, коли бульвар Ататюрка стане 

бульваром Ердогана, а слова останнього будуть вилиті «в бронзі». Водночас 

Президент Туреччини взимку 2021 р. заявив про потребу в черговий раз 

обговорити зміни до основного закону держави, що на його думку повинне 

оптимізувати роботу виконавчої гілки влади і справитися з політичними 

викликами
515

. Один із таких викликів полягає у «врегулюванні» термінів 

перебування при владі президента. Відповідно до конституційних змін 2017 і 

2019 років, а саме ст. 8–11 і  14 (на думку політичних оглядачів, достатньо 

контроверсійних), у разі успішних виборів Ердоган може залишатися 

легітимним президентом до 2029 року
516

. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота вирішує важливе і актуальне наукове й практичне 

завдання, суть якого полягає у дослідженні становлення та конституційного 

розвитку Турецької Республіки у ХХ – на початку ХХІ ст. Отримані під час 

дослідження результати дають змогу зробити такі висновки: 

1. Становлення та конституційний розвиток Турецької Республіки – 

складний діалектичний історико- правовий процес, який є складовою світового 

історико- правового процесу трансформації імперій у національні держави та 

водночас переходу від традиційності до модерності, від мусульманського до 

континентального права, від монархії до республіки, від азійських державно- 

правових цінностей до європейських. Загалом для цього процесу характерна 

незавершеність, суперечливість та значні особливості, які дозволяють його 

назвати особливим, але не винятковим явищем у світовій історії держави та 

права. 

2. Історіографічне знання про становлення та конституційний розвиток 

Турецької Республіки знаходиться під дуже сильним впливом кемалізму – 

унікального ідеологічного явища, яке походить від імені лідера національно- 

визвольного руху в Туреччині – Мустафи Кемаля. 

Як ідеологія турецького націоналізму та турецького республіканізму 

кемалізм сприяв формуванню такої схеми турецької історії, яка гіперболізує 

цивілізаційну роль турків не тільки в мусульманському світі, а також 

намагається «наповнити» турецьким змістом найважливіші політико-правові 

поняття – «державний суверенітет», «республіка», «конституція», 

«конституціоналізм», «демократія» тощо. 

Певною ідейною противагою міфологізованому турецькому 

історіографічному знанню є європейська історіографія історії Турецької 

Республіки, зокрема українська. У дисертації обґрунтовано тезу про 

формування в Україні наукової історико-правової школи, яка критично 

досліджує турець-ку державність та право. Визначальна наукова гіпотеза 
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названої школи полягає у встановленні дихотомії історико- правового процесу 

становлення турецької державності та права. Ця дихотомія у дисертаційному 

дослідженні встановлена на основі історико-правового, інституційного підходу 

з допомогою історико-понятійного, порівняльно- правового та аксіологічого 

(ціннісного) методів. 

3. Становлення Турецької Республіки на початку ХХ століття є 

результатом низки історико- правових процесів, що ґрунтуються на загальних 

закономірностях державотворення. Серед таких – трансформація 

континентальних європейських та азійських імперій у суверенні національні 

держави, формування державних ідеологій на засадах націоналізму, 

конституціоналізація та демократизація монархій та формування модерних 

(сучасних) республік. Попри позірну відмову від державної та правової 

спадщини Османської імперії Турецька Республіка забезпечила тяглість 

державотворчого процесу з одночасним формуванням модерної турецької 

політичної нації. У той же час вона стала результатом фундаментальних 

суспільних змін, які в українській історичній та історико-правовій науці 

називають революціями початку ХХ століття. 

4. Визначальною особливістю державності Туреччини є формування 

державотворчих та правових реформ згори вниз – від нечисленної еліти 

(найчастіше військової) до численного слабко організованого громадянського 

суспільства. Такий рух реформ породив специфічні історико- правові явища, 

зокрема турецький республіканізм та турецький конституціоналізм. В 

узагальненому вигляді турецький республіканізм проголошує основну мету 

республіки – загальне благо громадян, а не особисті права окремих осіб. 

Радикалізація ідеї турецького республіканізму неодноразово приводила до 

монополізації влади політичними партіями, військовими та бюрократичними 

елітами. Сучасна практика турецького республіканізму породжує негативні 

неконституційні практики- культи політичних лідерів (наприклад, культ 

Ататюрка), клієнтелізм, фаворитизм, політичні переслідування національних 

меншин, політичних опонентів тощо. Відтак історія Турецької Республіки 
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залишається суперечливою, сповненою громадянських протистоянь, військових 

переворотів, інших недемократичних явищ. Спроба окремих політиків чи 

учених віднести турецьку демократію до окремого типу чи виду демократії 

(лідерська демократія) свідчить про незавершеність історико- правового 

процесу модернізації та демократизації держави. 

5. До найважливіших політико- правових цінностей, сформованих у 

результаті розвитку турецької державності, належить конституціоналізм. У 

Турецькій Республіці об’єктивно виникла національна модель 

конституціоналізму, яку окремі вчені називають турецьким 

конституціоналізмом.  Процес його появи почасти був схожим із загальними 

тенденціями виникнення перших писаних конституцій (США, Польща, 

Франція), а також створених на початку ХХ ст. конституційно- правових 

систем (наприклад, парламентської системи в Англії). Демократичні 

завоювання в результаті визвольної війни турецького народу спочатку знайшли 

своє закріплення на політичному рівні, а пізніше були зафіксовані на 

юридичному рівні в конституціях. Доктрина та практика турецького 

конституціоналізму формувалась під впливом європейського 

конституціоналізму, насамперед ідей державного суверенітету, поділу влади, 

загального блага тощо. 

З іншого боку, процес появи турецького конституціоналізму, а також 

конституцій як його нормативних форм «вкладається» в запропоновану 

сучасним угорським ученим – конституціоналістом Андрошем Шайо схему 

виникнення конституцій з причин «суспільного страху» перед певними 

обставинами. Відтак турецький конституціоналізм виникає на противагу 

османській державній та правовій традиції, дуалізму султанату та халіфату 

Османської імперії. Саме у цьому відношенні становлення Турецької 

Республіки та турецького конституціоналізму є невіддільними одне від одного 

історико- правовими процесами. 

Визначальною рисою турецького конституціоналізму, його особливістю є 

те, що його розвиток майже завжди є відповіддю на внутрішньополітичні та 
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економічні системні кризи. Проте у другій половині ХХ – на початку ХХІ 

століття все вагомішим стає інший чинник – євроінтеграційний. Цей чинник 

істотно впливає на імплементацію турецьким конституціоналізмом таких 

європейських конституційних цінностей як верховенство права чи незалежне 

судочинство. 

Ще однією особливістю турецького конституціоналізму, виокремленою у 

дисертаційному дослідженні, є його опертя на політичні традиції турецького 

народу, його правову культуру та національний менталітет. Відтак у 

дисертаційному дослідженні турецький конституціоналізм класифіковано як 

водночас «традиційний» та «харизматичний», що передбачає особливу роль 

політичного лідера, яка виявилася у культі особи Мустафи Кемаля (Ататюрка). 

На розвиток сучасного турецького конституціоналізму істотно впливає 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган та його партія. Відтак сучасні проєкти 

конституції покликані зміцнити владу президента у Турецькій Республіці, тобто 

зафіксувати те, що вже практично відбулося – перехід до президентської 

республіки як форми правління державою. 

6. Історико- правове дослідження конституційного розвитку Турецької 

Республіки дозволило обґрунтувати дихотомію юридичної та фактичної 

конституції. Фактична («політична») конституція Турецької Республіки 

відображає відмінності між писаними конституційними нормами і політичною 

практикою за багатьма напрямами, але найяскравіше вони виявляються в 

реальній взаємодії інтересів держави, суспільства та політичного ісламу. Згідно 

з преамбулою Конституції Туреччини 1982 р. принцип світської держави 

передбачає, що на державні справи і політику ніяким чином не повинні 

впливати священні релігійні почуття. Цей конституційний принцип суперечить 

практиці діяльності впливових політичних сил на початку ХХІ ст. Зокрема, 

Партія справедливості та розвитку (ПСР) з метою перебрати контроль над 

різними гілками влади використала альянс з підпільною організацією 

ісламського духівника Фатхуллаха Гюлена, джерела якої сягали турецьких 

таємних служб, бюрократії, судової та освітньої системи. Це розширило 
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приховану кадрову експансію гюленістів на противагу секуляристськи 

налаштованої тогочасної бюрократії. Згодом Ердоган та Гюлен, які єдиним 

фронтом виступили проти секуляристів, розпочали боротьбу за владу, яка 

завершилася поразкою гюленістів, міцненням особистої влади Р. Т. Ердогана, 

запровадженням президентської форми правління та подальшим зростанням 

релігійного чинника у розвитку турецького конституціоналізму. Релігійний 

чинник увиразнюється в діяльності Управління у справах релігії, персонал 

якого складає майже 150 тис. осіб. Бюджет, виділений цьому управлінню у 2020 

р., складав 2,2 мільярди доларів. У виступі 2018 р. Р. Т. Ердоган порівняв 

Управління у справах релігії з 140-тисячним військом, яке зміцнить країну і на 

якому лежить обов’язок по зміцненню ісламу за кордоном, успадкований від 

Османської імперії. У результаті діяльності цієї та інших організацій 

політичний іслам став вагомим чинником зовнішньої політики Турецької 

Республіки, якій намагаються протидіяти чимало європейських держав. 

Наприклад, президент Франції Емануель Макрон оголосив про припинення 

практики скерування до французьких мечетей імамів із Туреччини, а також 

викладачів турецької мови та культури. 

Загалом дихотомія юридичної та фактичної конституції увиразнює всі 

інші дихотомії, суперечності історико- правового процесу становлення 

Турецької Республіки як демократичної, світської та соціальної держави. 

7. У дисертаційному дослідженні з’ясовано різні політико- правові 

аспекти становлення та конституційного розвитку Турецької Республіки. Проте 

кожен із цих аспектів багато в чому залежить від глобалізаційних процесів, від 

того, що відбувається на міжнародному рівні. Вони можуть посилити чи 

нівелювати основні тенденції конституційного розвитку Турецької Республіки. 

Серед таких тенденцій, виокремлених у результаті дисертаційного дослідження 

є: 

–  ревізія державотворчих реформ Мустафи Кемаля та кемалізму як 

прозахідної ідеології; 
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–  формування президентської республіки з мінімальними стримуваннями 

для президента; 

–  зростання ролі політичного ісламу у внутрішній та зовнішній політиці, 

повернення до ідей халіфату; 

–  намагання перетворити Туреччину у регіонального геополітичного 

лідера на противагу європейським інтеграційним прагненням; 

–  завершення трансформації традиційного конституціоналізму у 

харизматичний конституціоналізм, заснований на поглядах Р. Т. Ердогана та 

Партії справедливості та розвитку. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган проголосив, що у 2023 р. для 

загального обговорення буде запропоновано проєкт конституції, яка стане 

зразком для усього світу, особливо в частині електронної демократії. Саме цей 

проєкт пропонує моделі розвитку, які можна назвати турецькими, зокрема 

турецьку демократію та турецький конституціоналізм. Проте запропоновані 

моделі не вирішують проблем дихотомії історико- правового процесу 

становлення турецької державності та конституціоналізму. 
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