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Resumo 

 

Esta tese é fruto do estudo relacionado à Turquia Moderna ao longo de no Programa 

de Pós-Graduação da PUC MINAS. A pesquisa intitulada: CAPITALISMO TARDIO E 

REVOLUCÃO PASSIVA: um estudo da emergência da Turquia Moderna, teve com objetivo 

geral compreender a formação do Estado e a inserção internacional da Turquia moderna 

através dos conceitos do Capitalismo Tardio e Revolução Passiva, a pergunta que orienta esta 

tese é a seguinte: Como compreender a formação do Estado e a ascensão internacional da 

Turquia moderna através dos conceitos de Capitalismo Tardio e Revolução Passiva? Imagina-

se que a resposta ou respostas a essa pergunta possui um nível de complexidade que faz 

refletir vários pontos de consenso e dissenso, entre eles a religião e a nacionalidade. Assim a 

hipótese a ser trabalhada será: a formação do Estado turco e sua projeção internacional 

consistiram num processo de Revolução Passiva, sendo que o Islã foi elemento fundamental 

de coesão para construir uma nova hegemonia no contexto de modernização. Essa trajetória 

de Revolução Passiva resultou em um modelo de Capitalismo Tardio que levou a uma 

inserção internacional dependente e desigual. O método histórico-dialético aliado a uma 

sociologia histórica terá como foco a análise dos conflitos domésticos e internacionais que 

envolvem a Turquia. Portanto, a Revolução Passiva iniciada nas relações internas da Turquia 

tendo como elementos a religião, a nacionalidade, a modernização e o secularismo faz com 

que o país busque alternativas para se afastar do seu passado. Assim ignora-se as vontades da 

grande massa e promovem mudanças pelo alto. Busca-se apagar o passado Otomano e fugir 

da ligação regional que provavelmente propiciaria ao país maior base e margem de manobra. 

Ao saltar o nível da região tem-se uma ligação com países em outro nível de desenvolvimento 

e as alianças com essas potências são desfavoráveis à Turquia. Essa modalidade de inserção, 

característica do capitalismo tardio, provoca uma desigualdade nas relações. A tese aqui 

apresentada atingiu o resultado esperado que era apresentar e compreender como se processou 

a inserção internacional da Turquia. Os conceitos de revolução passiva e capitalismo tardio 

explicam a forma de se inserir em termos desigual e geograficamente combinados. Foi 

possível mostrar que a revolução passiva se concretiza no nível doméstico e internacional, 

somada ao modelo do capitalismo dependente adotado pelos países do resto. Portanto, a 

hipótese supracitada foi confirmada e o teste que se buscou fazer da teoria foi positivado, de 

fato, é possível pensar a junção da revolução passiva e capitalismo tardio para compreender a 

formação do Estado turco. 

Palavras-Chave: revolução passiva, capitalismo tardio, Turquia 



 

 

Abstract 

 

This thesis is the result of a research on Turkey made by the author during his post-

graduate studies on International Relations at PUC Minas. Under the title “Late capitalism 

and passive revolution: a study of the emergence of Modern Turkey”, its general objective is 

to understand the formation of the Turkish state and the international insertion of the country 

through the concepts of late capitalism and passive revolution. It is supposed that the analysis 

of that problem involves a level of complexity which raises several points of consensus and 

dissent, such as religion and nationality. Therefore the hypothesis to be verified is: the 

formation of the Turkish state and its international projection consisted of a process of passive 

revolution, in which the Islam was a fundamental element of cohesion for the building of a 

new hegemony in the modernization context. The path of passive revolution resulted in a 

model of late capitalism which led to a dependent, unequal international insertion of the 

country. The thesis seeks to reveal that the Turkish passive revolution takes place at both the 

domestic and the international level, added to the model of dependent capitalism adopted by 

the countries of the periphery of the global system, the so-called “rest”. 

  

 

 

Key words: passive revolution, late capitalism and Turkey 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A revolução passiva é um corolário crítico necessário do prefácio de 1859. A 

revolução era passiva, mas a passividade que a caracterizava era aquela das classes 

subalternas, e não das classes dominantes. Uma nova estrutura social e uma 

renovada forma política surgiam...(Álvaro Bianchi) 

 

Esta tese é fruto de um processo de estudos sobre a Turquia iniciado em 2011 no 

mestrado do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da PUC/MG: a pesquisa 

realizada no mestrado estava direcionada para as consequências da relação entre Turquia e 

Estados Unidos na Guerra Fria. Compreende-se que o conflito bipolar foi um período de 

grandes conquistas para o Estado turco, tanto no nível regional, como na esfera global, 

também no campo econômico, político e militar. Com o fim do conflito as relações entre os 

países foram alteradas e novos status atribuídos à Turquia, de acordo com os momentos 

históricos e interesses norte-americanos. A tese aqui apresentada busca avançar nas 

proposições feitas no mestrado e demonstrar outra perspectiva de estudo do país de Atatürk, a 

preocupação com sua inserção internacional, sem, contudo, ignorar o contexto geopolítico, 

mas com referencial teórico voltado à explicação dos conceitos de capitalismo tardio e 

revolução passiva, que na linha de pesquisa aqui defendida foram essenciais para a 

modernização turca. 

Parte da pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida na Turquia entre fevereiro e 

dezembro de 2015
1
. A oportunidade da pesquisa no país proporcionou o conhecimento de 

diversos aspectos que ainda soavam como tabu para a maioria da população ocidental, 

especialmente brasileira. Conforme afirma Shankland (1999), foi importante observar os 

costumes, as tradições, a forma de vestir entre outros aspectos, que continuam presentes. Algo 

interessante foi poder ouvir os chamados feitos pelo Imam para a oração cinco vezes ao dia, 

sendo o primeiro por volta das 05h30min da manhã. Em todos os locais, tanto públicos quanto 

privados, é possível encontrar um espaço dedicado à oração, quando não uma mesquita. 

Como não falar das belas mesquitas com seus minaretes e suas luzes verdes, beleza interna e 

externa, lugar do culto e da oração, principalmente às sextas-feiras.  

Despertam a atenção de um estrangeiro as cerimônias de casamento, cujas 

ornamentações são feitas com coroas de flores e nas quais os noivos distribuem dinheiro e 

outros presentes. Nota-se o respeito à tradição religiosa como, por exemplo, a festa de 

circuncisão que é celebrada desde os tempos descritos no Antigo Testamento da Bíblia e 

                                                 
1
Bolsa CAPES/PDSE – Doutorado Sanduíche, processo nº BEX 10838/14-7, realizada na Turquia, cidade de 

Ancara no ano de 2015. 
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também no Alcorão. Nesse tempo na Turquia foi possível vivenciar o Ramadã (Ramazan) e 

participar dos jantares de desjejum (Iftar) momento de confraternização entre amigos e 

familiares, que às vezes é realizado em locais públicos e aberto à participação da comunidade 

em geral. No mês do Ramazan os canais de Televisão anunciam, toda noite, o horário de 

término do jejum para cada cidade. Aproximadamente dois meses depois do fim do Ramadã 

acontece outra festa importante, o Kurban Bayrami ou a Festa do Sacrifício, que relembra o 

momento em que Abraão oferta seu filho em sacrifício a Deus. Nessa festa geralmente as 

pessoas recebem e doam carne de boi ou carneiro sacrificado; é um feriado que pode durar até 

quatro dias, fato incomum na Turquia que durante o ano tem apenas dois ou três feriados 

prolongados.  

Assim, pode-se afirmar pela experiência vivida e com base em autores como 

Shankland (1999) que Islã e sociedade estão muito interligados na Turquia, bem como Islã e 

política. O debate que circunda o secularismo é uma forma de demonstrar esse aspecto. O Islã 

nunca foi banido do país, apesar das inúmeras tentativas de restringi-lo, é parte da vida e da 

cultura turca. A religião exerce certo fascínio e orienta a vida das pessoas de forma que o 

Governo consegue manter sobre a sociedade um controle e obediência que não são facilmente 

identificáveis em outros países, como no ocidente, por exemplo. Assim sendo, a tese busca 

mostrar como a simbiose entre: ciclos de revolução passiva, explicados posteriormente, 

autoridade e modernidade são elementos essenciais na organização do capitalismo tardio e da 

revolução passiva na Turquia. 

No entanto, pode parecer paradoxal, mas o grande herói nacional, Mustafá Kemal 

Atatürk, não era muçulmano, não professava nenhum credo religioso, foi quem defendeu e 

implementou o secularismo no país, vislumbrando a modernização. Mesmo com essa situação 

existe uma “veneração” pela figura desse homem, que gozava de grande prestígio em virtude 

da Guerra de Libertação, narrada no capítulo seguinte. Muitos lugares e casas onde Atatürk 

viveu ou passou são hoje conservados como museus, a ideia de nação por ele pensada 

permanece presente, apesar de algumas controvérsias e críticas.  

Por todo o país as casas, prédios públicos e/ou particulares, praças e escolas 

geralmente possuem bandeiras ou foto de Atatürk, cujo nome significa Pai dos Turcos. Até 

mesmo as famílias e pessoas mais religiosas mantêm um respeito e admiração pela figura do 

grande líder. A imagem de Atatürk é tão forte que em algum momento sugere algo como uma 

espécie de religião civil para lembrar Rousseau. Mustafá Kemal morreu no dia 10 de 

novembro de 1938, às 09h05min, e em todos os anos nessa data e horário, o país para por dois 
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minutos em sinal de respeito à memória do grande herói nacional. Talvez esse seja o símbolo 

mais forte e representativo de que o ideal defendido pelo Kemalismo ainda vive na Turquia. 

Diante do exposto acima, a pergunta que orienta esta tese é a seguinte: Como 

compreender a formação do Estado e a ascensão internacional da Turquia moderna através 

dos conceitos de Capitalismo Tardio e Revolução Passiva? Imagina-se que a resposta ou 

respostas a essa pergunta possui um nível de complexidade que faz refletir vários pontos de 

consenso e dissenso, entre eles a religião e a nacionalidade. Assim a hipótese a ser trabalhada 

será: a formação do Estado turco e sua projeção internacional consistiram num processo de 

Revolução Passiva, sendo que o Islã foi elemento fundamental de coesão para construir uma 

nova hegemonia no contexto de modernização. Essa trajetória de Revolução Passiva resultou 

em um modelo de Capitalismo Tardio que levou a uma inserção internacional dependente e 

desigual. 

Portanto, o objetivo geral da tese é compreender a formação do Estado e a inserção 

internacional da Turquia moderna através dos conceitos do Capitalismo Tardio e Revolução 

Passiva. Para que esses resultados sejam alcançados os Objetivos Específicos serão: a) 

analisar o processo de transformação do Império Otomano para a Turquia Moderna; b) 

estudar o Kemalismo e a formação da República como expressões da Revolução Passiva na 

Turquia; c) estudar a inserção internacional do país ao longo do século XX, destacando a fase 

da Guerra Fria e a relação com Estados Unidos, União Europeia e Rússia; d) estudar os 

arranjos e desencontros entre sociedade civil e sociedade política no processo de 

internacionalização; e) avaliar a Revolução Passiva como um processo histórico iniciado no 

Império Otomano e que atravessou parte da história republicana do país. 

A pesquisa pretende ser inovadora por se diferenciar dos escritos sobre a Turquia no 

nível internacional, teórica e metodologicamente. Esse trabalho ganha relevância pelo atual 

momento que atravessa a Turquia, no qual as forças sociais estão fragmentadas e a Sociedade 

Política tem promovido situações que desagradam parte da sociedade civil, imprensa e 

organizações empresariais. A pesquisa é relevante por apresentar empiricamente a construção 

de um projeto nacionalista que pasteuriza, homogeneíza um país, constrangendo outras 

nacionalidades e religiões. A tese ajuda a entender que a situação atual é fruto e consequência 

de um processo histórico, apesar de não ser parte do período aqui estudado.  

O método histórico-dialético aliado a uma sociologia histórica terá como foco a 

análise dos conflitos domésticos e internacionais que envolvem a Turquia. A abordagem 

auxiliará na compreensão dos conflitos religiosos, étnicos e aspectos político-econômicos. 

Esse método tem aplicabilidade nas pesquisas qualitativas, pois auxilia na análise das nuances 
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determinadas pelas complexas relações sociais e humanas. Ajuda o pesquisador a 

compreender que a sociedade não funciona com base na harmonia, mas sim em um conjunto 

de interesses, pessoais, coletivos, partidários, religiosos. É fundamental compreender os 

assuntos que envolvem a nação, o Islã e avaliar como essas questões interferem na formulação 

e execução da política doméstica e política externa. O caso dos Curdos, por exemplo, se 

tornou emblemático para analisar como uma situação nacional extrapola as fronteiras 

nacionais. 

O que se pretende metodologicamente nesse trabalho é propor uma análise histórica, 

teórica e empírica do processo de internacionalização da Turquia. Defende-se que o elemento 

inovador será o teste das teorias neogramsciana e mandeliana, aplicada à Turquia, que poderá 

ser confrontada com outras vertentes teóricas como o construtivismo. Nessa perspectiva, 

fugindo de um simplismo e/ou reducionismo teórico, aprofundando e avançando nas teorias 

clássicas e recentes. Por isso, no caso da Turquia, aplicando as análises de Morton e Tuğal, a 

separação entre sociedade civil e sociedade política será metodológica. Busca-se analisar, 

portanto, se a separação entre sociedade civil e Estado pode funcionar como forma de 

dominação; o Estado adota uma postura corporativista (estadocentrismo ou estadolatria),  

tornando obscuras a relações de classe, como se os interesses fossem únicos, numa ideia de 

harmonia social. 

Este estudo compreende um período temporal que se inicia com as Reformas no 

Império Otomano de 1839, denominadas Tanzimat, e termina com a análise do polêmico 

período de 1960, quando ocorreu o primeiro golpe de estado da Turquia moderna que retirou 

do poder o Partido Democrata turco após uma década de governo. As Reformas Tanzimat 

foram relevantes para o Império Otomano, já decadente, que buscava alternativas para se 

reerguer e seu principal parâmetro para tal feito era a Europa. Por outro lado, os anos 1960 

marcam o fim da denominada Primeira República, a adoção das políticas de Industrialização 

por Substituição de Importações (ISI), além de outros fatores históricos como o surgimento de 

Necmettin Erbakan, o mentor político de Recep Erdoğan, atual líder do AKP na Turquia. 

Portanto, a partir da análise de aproximadamente 130 anos de história, será possível 

demonstrar os ciclos de revolução passiva e industrialização tardia, os dois conceitos-chave da 

tese. 

Serão observados três níveis de análise, o doméstico, o regional e o internacional, 

sendo que no caso turco essa ordem não traduz necessariamente os acontecimentos. As 

unidades de análise serão as forças sociais que se desenvolveram na Turquia, termos definidos 

pelo referencial teórico supracitado. Há a necessidade de esclarecer as relações desses grupos 
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com a Política Externa Turca, detectar quais as relações entre eles, suas fragilidades, 

potencialidades, compreender quais atores influenciam nos três níveis e como isso acontece. 

Assim, a perspectiva da revolução passiva será compreendida em seus aspectos domésticos e 

internacionais. Quanto ao aspecto doméstico, alguns fatores são relevantes como, por 

exemplo, a absorção do Islã e a questão curda; situações como essas fazem com que esse nível 

de análise não seja negligenciado, pois tangencia o internacional. 

Justifica-se compreender a importância da Turquia no Oriente Médio, diante dos 

diversos pontos de conflitos na região por sua posição geográfica, que determinou a relação 

com os estadunidenses na Guerra Fria. A Turquia parece ter saído do nível doméstico direto 

para o internacional no período pós-Atatürk, por vezes tentou retornar à região, algumas sem 

sucesso. No nível regional são vários os desafios encontrados, como por exemplo, a questão 

da nacionalidade, (turcos x árabes) e da religião (Sunitas, maioria na Turquia, Sufistas e 

Xiitas), a “questão curda”, entre outros elementos geopolíticos e econômicos. Segundo Somel 

(2011), três fatores diferenciam a Turquia dos demais países emergentes: a) o país nunca foi 

colônia; b) uma grande diferença em termos de desenvolvimento entre o leste e o oeste do 

país, sendo o leste, região onde habitam os curdos, a localidade mais vulnerável; c) um país 

que se declara secular, mas cuja população é majoritariamente muçulmana. A questão 

geográfica e geopolítica é algo a se destacar na Turquia, pois as competições militares e 

políticas se inserem no jogo de produção e reprodução do Capitalismo. (YALVAÇ, 2012) 

Para as análises desse trabalho será utilizada a perspectiva teórica neogramsciana, 

conforme mencionado. A utilização dessa vertente auxilia na consistência de uma visão crítica 

da emergência turca e permite avaliar processos culturais, políticos e religiosos que interferem 

nesse movimento. Assim torna-se necessário estudar o papel do Estado, do Exército, dos 

intelectuais, das elites locais, entre outros atores, captando o processo histórico de mudança 

social. Quando há mudança quem participa? Quem é deixado de lado? Quais as forças 

sociais? A teoria permitirá avaliar o processo em três níveis que são fundamentais – 

doméstico, regional e internacional. Sendo assim, a contribuição acadêmica passa pelo 

emprego da teoria para compreender ontologicamente o processo de emergência e as nuances 

nele envolvidas. 

Também contribui para a análise histórica, além da contribuição de Gramsci, a 

utilização da Teoria do Capitalismo Tardio de Mandel. A utilização de Mandel e Gramsci dá 

sustentabilidade à pesquisa, pois, ambos foram influenciados pelo estudo de Marx e Lênin. 

Contudo, foram capazes de avançar e aprofundar aquelas propostas apresentadas pelos 

pensadores anteriores. Os escritos de Mandel se adéquam às experiências vividas na Turquia 
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nos anos de 1950 com a intensificação do processo de internacionalização via capitalismo e as 

mudanças na dinâmica interna turca. (FERNANDES, 2005). (YAVUZ, 2003). 

A década de 1950 marcou um momento de ruptura no país com a chegada ao poder de 

um governo apoiado por forças islâmicas que promoveu transformações políticas, econômicas 

e religiosas em direção à modernização. Esse governo manteve relações muito próximas com 

os Estados Unidos, fato que incomodou profundamente o exército, denominado guardião do 

secularismo e que culminou em um golpe em 1960. Depois desse evento, outros golpes se 

seguiram: a cada momento em que o Islã demonstrava certo nível de influência na política, os 

militares reagiam como defensores do Estado secular sendo, portanto atores relevantes nas 

formatações dos ciclos de revolução passiva. 

A sociologia histórica permitirá compreender como o Islã foi utilizado, cooptado e 

transformado para atender a interesses político-partidários ou mesmo econômico-financeiros. 

O Islã, enquanto instituição religiosa buscou ocupar o vazio deixado pela elite Otomana e o 

secularismo de Atatürk, pois os grupos que controlavam o Governo nesses momentos não 

chegaram às massas. A religião, a cultura e a identidade islâmica tiveram espaço, pois havia 

um pensamento equivocado de que o Islã tinha sido eliminado na Turquia moderna. A religião 

é parte do país e jamais esteve ausente dos processos políticos e econômicos da vida pública e 

privada dos turcos, constituinte e constitutivo da identidade e nacionalidade, os elementos se 

cruzam em diversos momentos, com ressalvas obviamente. (YAVUZ, 2003). (FERNANDES, 

2005). 

Será demonstrado teórica e empiricamente como se desenvolveu o processo de 

Revolução Passiva na Turquia. Um movimento que nasceu com as transformações de cima, já 

nos tempos do Império Otomano, com os Jovens Otomanos, seguidos pelos Jovens Turcos, 

ambos influenciados pelo ideário europeu. Autores como Üngör (2011), defendem que os 

jovens turcos estiveram representados na política turca até 1950. Esses grupos, que serão 

trabalhados nos capítulos 02 e 03 desta tese, visavam promover avanços que colocariam o 

Império e a Turquia no nível econômico, político e cultural da Europa. Por isso, o pensamento 

de Mandel será fundamental no estudo da inserção tardia no capitalismo. Apesar de ser um 

pensamento nascido nos anos finais do Império Otomano, a tentativa de inserção/integração 

foi interrompida pela I Guerra Mundial e consequente queda do Império nos anos posteriores 

ao conflito.  

O pensamento de Mandel permanece atual, mas, contextualizado historicamente, 

alguns aspectos da teoria mandeliana serão abandonados ou reformulados. A intenção na tese 

será utilizar os aspectos da teoria de Mandel (1982) que dialogam com o processo de 
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emergência da Turquia e seu período de desenvolvimento a partir de 1950. Somados a isso, os 

fatores tecnológicos, a industrialização tardia, a corrida armamentista e o desenvolvimento 

desigual, também incorporado e analisado por Morton (2011). Outro aspecto do capitalismo 

tardio é a recuperação e revalorização do lugar do Estado para superar o atraso relativo 

(AMSDEN, 2009). No desenvolvimento do trabalho deverá ser apresentada uma das 

principais características da Turquia, Estado forte e centralizador, o que não significa 

necessariamente eficiência. (KEYDER, 1987). 

 

1.1 Reflexões teórico-metodológicas da tese 

 

Na sequência desta introdução serão apresentados os argumentos dos principais 

autores que orientam a pesquisa: Ernest Mandel e Antônio Gramsci. Não é intenção fazer um 

estudo exaustivo dessas duas referências clássicas, mas apresentá-los sucintamente de forma 

que se tenha base e argumentos para, a partir deles introduzir autores contemporâneos que 

aprofundaram os estudos supracitados. No primeiro momento, ao falar de Mandel (1982) 

serão tratados temas relacionados ao Capitalismo Tardio e ao desenvolvimento combinado e 

desigual. E em Gramsci o conceito de revolução passiva e outros como hegemonia, bloco 

histórico e Estado ampliado. Para concluir esta introdução será apresentado o estado da arte 

adaptando os conceitos da tese e contextualizando-os para atender àquilo que se propõe este 

trabalho. Portanto, aqui será elaborada uma introdução densa que isenta a tese de um capítulo 

teórico.  

Cabe aqui a explicação ao termo “moderno” no título desse trabalho e informar que 

não interessa nenhuma discussão filosófica de modernidade ou antiguidade. Será analisada a 

transformação de Império Otomano, multirreligioso e multiétnico, em Estado Moderno, a 

Turquia, homogeneizada com aspectos patológicos, nos termos de Rae (2003). Entende-se 

que em alguma medida a Turquia é uma continuação do Império, destacando-se questões 

políticas, geográficas, de nacionalidade, identidade e religião/secularismo para avaliar a 

continuidade. Deve ser afirmado ainda que o Kemalismo foi fruto de um movimento nascido 

dentro do Império, através dos Jovens Turcos, do qual Atatürk era membro de destaque. 

Sendo assim, para esta tese a revolução passiva será apresentada como um processo cíclico de 

continuidade histórica, pois as ideologias, a história e as classes sociais do Império foram 

incorporadas à Turquia Moderna. (KAZANCIGIL, 2009). 
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1.1.1 Mandel e o capitalismo tardio 

 

O termo Capitalismo Tardio na visão de Mandel (1982), tinha uma conotação 

temporal, o que para o autor é insatisfatório, pois não sintetiza o que de fato ele buscava 

apresentar, mas apesar da autocrítica o termo foi mantido. O capitalismo tardio em seu caráter 

cronológico seria continuidade e complementaridade do “Imperialismo” de Lênin. O objetivo 

do livro é explicar a história e desenvolvimento do Modo de Produção Capitalista (MPC) no 

pós-guerra de acordo com as leis básicas analisadas por Marx na obra “O Capital”. O segundo 

pós-guerra foi marcado por maior aproximação da Turquia com os Estados Unidos, e 

consequente inserção turca nos blocos ocidentais como a OTAN (Organização do Tratado do 

Atlântico Norte). Essa ligação com os norte-americanos foi concretizada, acompanhada de 

intensificação na submissão aos interesses estratégicos da Casa Branca. 

Na perspectiva de Mandel, assim como para Marx e outros marxistas, o capitalismo 

deve ser analisado sob o aspecto da contradição e dos diversos interesses que o orientam. Esse 

caráter contraditório gera conflitos no interior das sociedades e nas relações entre nações; 

assim entende-se que a história é permeada por dualidades presentes na realidade concreta. Da 

realidade concreta é possível fazer abstrações e em seguida aplicá-las à realidade novamente. 

Portanto, a totalidade é a junção do abstrato e do concreto, é unidade de opostos e esse 

processo de mediação entre abstrato e concreto, essência e aparência é um processo 

necessariamente dialético. A dialética precisa entender e representar processos em 

movimento, mudança e transformação, deve ser crítica e revolucionária. A história, a vida e o 

capitalismo estão sempre em movimento, contradição e transformação. Diante disso, 

reafirma-se a importância de teoria e história estarem na mesma direção. (MANDEL, 1982). 

Alguns aspectos se destacam nas relações do MPC: as economias não capitalistas e/ou 

semicapitalistas exercem papel primordial para a acumulação e para a concretização do 

superlucro. Para analisar o capitalismo tardio, Mandel se apropria do pensamento marxiano, 

no qual todas as firmas são agrupadas em dois departamentos: Departamento I – aquele que 

produz os meios de produção; Departamento II – aquele que produz bens de consumo. Afirma 

que a taxa de crescimento desigual nos dois departamentos deve corresponder a uma taxa 

desigual de lucro nas mesmas. “Mais ainda, uma das características da economia capitalista é 

que não apenas as crises, mas também o crescimento acelerado da produção, não apenas a 

reprodução interrompida, mas também a reprodução ampliada são governadas pelas rupturas 

de equilíbrio. ”(MANDEL, 1982, p. 17) 
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O desenvolvimento do capital depende da manutenção das relações desiguais entre 

sistemas desenvolvidos e aqueles pré-capitalistas ou semicapitalistas. A contradição faz a 

máquina girar e sustenta o mercado mundial, pois a influência do capital fez com que países 

da periferia se tornassem locais de complemento ao desenvolvimento dos países centrais. A 

periferia concentra sua produção em commodities (matérias primas, vegetais e minerais) para 

fornecer aos desenvolvidos. Assim, esses e outros fatores levam à relação desigual e 

combinada do capitalismo tardio, conforme Mandel (1982). Nos termos de Morton (2007) 

socialmente desigual e geopoliticamente combinado modelo de desenvolvimento. Diante 

desse argumento serão incorporadas no trabalho as asserções de Cox (1987) debatendo as 

influências da produção no MPC e como o poder nasce através desse momento crucial no 

capitalismo. 

Portanto, o que será debatido é o fato de que o capitalismo tardio, na visão de Mandel 

(1982), aponta para o desenvolvimento das forças produtivas, a regulação abrangente, mas 

centralizada. Mandel fala de uma "tecnoburocracia", e na tese será avaliada a função das elites 

articuladas à burocracia estatal que organiza as funções do capital tanto no nível doméstico, 

como no âmbito internacional. Para pensar esse aspecto o conceito necessário é o da 

internacionalização pensada por Cox (1981), que se relaciona e é condição essencial para o 

Capitalismo Tardio. Mandel tratou da formação de empresas multinacionais, e hoje se pode 

aprofundar e ampliar seu pensamento debatendo a importância das elites e/ou empresas 

transnacionais. Mandel também avalia a economia política da guerra, que funcionou como 

mola propulsora do desenvolvimento econômico e esse aspecto faz todo sentido para pensar o 

desenvolvimento turco na Guerra Fria.   

Ha uma relação de complementaridade e continuidade entre a acumulação primitiva e 

a acumulação de capital. O período do capitalismo monopolista foi fundamental para o 

processo de acumulação atual.  

 

O crescimento e difusão internacional do modo de produção capitalista nos últimos 

dois séculos constitui, assim, uma unidade dialética de três momentos꞉ a) 

acumulação de capital em andamento, no âmbito de processos de produção já 

capitalistas; b) acumulação primitiva de capital em andamento, fora do âmbito de 

processos de produção já capitalistas; c) determinação e limitação do segundo 

momento pelo primeiro, isto é, luta e competição entre o segundo momento e o 

primeiro; (MANDEL, p. 31, 1982) 

 

Os dois modos convivem, mas os países centrais exercem pressão sobre os periféricos de 

modo que os Estados ainda em desenvolvimento modifiquem sua produção para atender as 

demandas do capitalismo. O desenvolvimento do capital depende da manutenção das relações 
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entre sistemas desenvolvidos e aqueles pré-capitalistas ou semicapitalistas, a contradição faz a 

máquina continuar girando e essa relação sustenta o mercado mundial, portanto, para 

compreender o capitalismo tardio é necessário analisar o atraso relativo da periferia na 

Divisão Internacional do Trabalho. 

O movimento efetivo e real do capital tem seu marco a partir das relações não 

capitalistas utilizando-se das possibilidades de troca que são em sua maioria desiguais e 

exploratórias. O processo de acumulação primitiva e a acumulação de capital se efetivam 

através da mais-valia, são relações econômicas convergentes e afins. No capitalismo mercantil 

as pressões surgiam do centro, lugares históricos de origem do capitalismo, para as periferias 

principalmente pela criação de novas colônias. Essa relação se dava dentro da perspectiva do 

mercado mundial que controlava um movimento constante de trocas, que já naquele momento 

eram desiguais. Os países do centro financiavam, por exemplo, a construção de ferrovias para 

o acesso ao interior dos países pobres, com o objetivo de alcançar a matéria prima desejada. 

Esse exemplo foi bem concreto no reinado Otomano de Abdülhamid II.  

Segundo Mandel (1982) o período de 1848 a 1860 foi fundamental para a acumulação 

primitiva de capital dos países centrais, pois, tinham um campo de atuação praticamente 

ilimitado. Esse momento histórico deu início ao Imperialismo ou Capitalismo de Monopólio, 

caracterizado pela importação e exportação de capitais, resultando na financeirização da 

economia mundial como se percebe ainda na cena contemporânea. Mandel cita a Turquia 

como exemplo de países que no século XIX ainda não podiam exercer a função de parteiros 

do capital, porque estrangeiros e não os nacionais dominavam a acumulação primitiva de 

capital; no Império os bancos ingleses e franceses controlavam as finanças. Portanto, o 

período citado por Mandel corresponde ao primeiro momento reformista ainda no Império 

Otomano, as Reformas Tanzimat. 

A acumulação primitiva recebe esse nome por estar diretamente ligada aos primórdios 

do capital, é fase característica da transição do feudalismo para o capitalismo. Dizia-se que a 

partir daquele momento os trabalhadores estariam livres para vender sua força de trabalho e 

que as relações seriam de igualdade, principalmente a partir do mercado. A liberdade seria a 

tônica da vida humana. Essa “vida livre” começa justamente pelo movimento de expulsar os 

camponeses de sua terra, assim o capitalismo será sempre caracterizado pela expropriação 

daqueles que possuem apenas a força de trabalho para vender, será marcado com o caráter de 

separação entre o produtor e o meio de produção. Não há igualdade, não existe reciprocidade, 

a liberdade foi consequentemente mantida em nível de restrição. (HARVEY, 2013). 
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No capitalismo de monopólios o processo de acumulação primitiva foi substituído pela 

importação de capital ocidental, deixando para trás a ligação com o Oriente e produzindo o 

que viria a ser conhecido mais tarde como (Terceiro Mundo). Esse processo sufocou o 

crescimento dos países em desenvolvimento, através da absorção dos recursos locais, 

concentrou investimentos em setores que seriam essências para o surgimento do 

subdesenvolvimento (pode-se fazer referência a teoria da dependência) e consolidou velhas 

classes no poder, deixando de fora do processo de crescimento parte significativa da 

população. "Portanto, o que mudou na transição do capitalismo de livre concorrência ao 

imperialismo clássico foi a articulação específica das relações de produção e troca entre os 

países metropolitanos e as nações subdesenvolvidas." (MANDEL, 1982, p. 37). 

A dominação do capital estrangeiro (também dominação política e cultural) passou a 

submeter o desenvolvimento econômico local aos interesses da burguesia em Estados 

Metropolitanos. Na era Imperialista havia uma relação/aliança social e política a longo prazo 

entre os países centrais e as oligarquias locais que travaram o crescimento até mesmo da 

produção agrícola, isso limitou o mercado interno e a industrialização cumulativa. Essa 

interferência fez com que os países da periferia se tornassem locais de complemento ao 

desenvolvimento daqueles do centro, concentrando sua produção em matérias primas, 

vegetais e minerais para fornecer aos desenvolvidos. Os países se mantiveram em uma 

condição pré-capitalista de produção, assim a tônica era baixos salários e a manutenção do 

Exército Industrial de Reserva. (MANDEL, 1982) 

A exportação de capital em massa para os países subdesenvolvidos causou a 

desigualdade no nível da produção entre os países e a diferença quantitativa tornou-se também 

qualitativa, ou seja, tornaram-se dependentes além de atrasados e com defasagem industrial. A 

diferença na produtividade média do trabalho gera a troca desigual. Esse é um dos fatores 

característicos do capitalismo tardio, a busca por industrialização para recuperar o “tempo 

histórico perdido”. Mandel cita a Turquia como um desses países que não desejavam e/ou não 

conseguiam gerar capital em virtude das desigualdades instaladas no mercado mundial. O 

capitalismo foi estruturado de forma a impedir o crescimento generalizado entre os países. 

(MANDEL, 1982) 

As condições para os países centrais alcançarem esse patamar foram estabelecidas 

entre os séculos XVI e XVIII, no período colonial e na pilhagem do ouro e prata. Com a 

exportação de capital os países pobres tornaram-se dependentes e economicamente atrasados. 

Uma das conclusões de Mandel, na transição do capitalismo de livre concorrência para o 

Imperialismo, é que o capital respondeu com uma penetração maciça no campo das matérias-
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primas. Na transição do imperialismo para o capitalismo tardio, foi uma penetração em massa 

ainda mais profunda e nesse novo momento a produção deixa, em parte, os países 

desenvolvidos e é transferida para os países em desenvolvimento. O capital estrangeiro se 

direciona para os países em desenvolvimento devido aos baixos preços dos salários. 

(MANDEL, 1982) 

O capitalismo tardio demonstra, por meio de análise socioeconômica, a estruturação 

da revolução passiva no ambiente internacional. Ou seja, por ele percebe-se como os países 

periféricos promovem transformações descritas pelas potências centrais num nível de 

passividade e aceitação que foram promovidas pelo contexto histórico e cultural criado desde 

os tempos do capitalismo mercantil. Não se trata de afirmar ou negar aqui que a passividade 

nasceu nesse período, mas afirmar que foi consequência das medidas daquele período que se 

agravaram ao longo dos séculos e à medida que os governantes e elites foram, em atitudes 

patrimonialistas, tratando os interesses públicos como se privados fossem. 

 

1.1.2 Gramsci
2
 e a revolução passiva 

 

Um estudo científico que se desenvolve na vertente marxista/gramsciana não pode 

deixar de lado a análise das relações sociais e da forma como a sociedade vive dentro do MPC 

(Modo de Produção Capitalista). Conforme Gill (2007) busca-se analisar a interação social, as 

mudanças políticas dentro de uma sociedade em constante movimento e por fim, para essa 

tese analisar como esses fatores são modificados ou interferem nas relações internacionais de 

um determinado país. Assim a interação nacional/internacional que se expressa nas relações 

sociais e trabalhistas interfere e altera o modo de vida das pessoas. Conhecer a realidade 

concreta e a vida do ser humano é uma das tarefas mais ricas do cientista social, esse 

cotidiano que por vezes permite-se desvelar, mas que sorrateiramente se esconde e exige do 

pesquisador uma atenção redobrada
3
.  

Nesta parte do texto serão apresentados e debatidos alguns conceitos formulados por 

Gramsci na tentativa de fundamentar o trabalho com os textos originais do autor italiano. A 

parte seguinte tem como proposta compilar as interpretações feitas por autores considerados 

neogramscianos, suas críticas e análises do processo de revolução passiva, um dos principais 

                                                 
2
No texto serão usados os escritos de Gramsci publicados no Brasil, na obra de Carlos Nelson Coutinho: para 

identificar e referenciar serão usados os signos: V = volumes; Q = cadernos; P = parágrafo. Sendo que os 

volumes são os blocos e a forma encontrada por Coutinho para separar os escritos de Antônio Gramsci.  
3
Em virtude da necessidade de desvelar esse cotidiano, o autor dessa tese realizou o “doutorado sanduíche” na 

Turquia permanecendo dez (10) meses no país e conhecendo a realidade local, as diferenças religiosas, a forma 

de vida, a política, os conflitos étnicos e religiosos, o turismo entre outros aspectos.  
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conceitos de Gramsci. A intenção será de promover a comparação entre as fontes primárias e 

secundárias para, a partir disso apresentar as discussões dessa tese no que diz respeito à 

revolução passiva na Turquia, uma análise que terá como foco a história narrada dos anos 

finais do decadente Império até as primeiras décadas da República Moderna.  

Um dos principais referenciais teóricos de Gramsci foi o também italiano Maquiavel. 

Ele entendia que o Príncipe era um livro vivo, que tratava de ideologia e de ciência política, 

que o líder deveria ser o símbolo de uma vontade coletiva, que tinha a missão de organizar e 

despertar essa vontade. Para Gramsci, o príncipe moderno não deve ser um sujeito, uma 

pessoa, mas um organismo, como um partido político, por exemplo. Os jacobinos seriam a 

encarnação ideal do príncipe, desenvolvendo a vontade coletiva nacional e popular. A vontade 

nacional exige que os trabalhadores do campo sejam integrados no processo, mas não apenas 

os camponeses, e sim toda a massa, é um processo coletivo e ético-político em sua totalidade. 

(GRAMSCI, V. 3; Q. 13). 

Assim sendo, para manter o poder econômico corporativo, as classes tradicionais 

operam para impedir esse levante nacional e manter seu status num sistema internacional de 

equilíbrio passivo. Esse processo exige reforma intelectual e moral, associada a reforma 

econômica, pois, uma depende da outra. “Quanto mais a vida econômica imediata de uma 

nação se subordina às relações internacionais, tanto mais um determinado partido representa 

esta situação e a explora para impedir o predomínio dos partidos adversários” (GRAMSCI, V. 

3; Q. 13; P. 3). O partido do estrangeiro é na maioria das vezes aquele que “muito” 

nacionalista representa o interesse, subordinação e servidão econômica às nações 

hegemônicas. Ou seja, um partido se estrutura no âmbito doméstico, mas cria uma estrutura 

de vinculação internacional intensa a ponto de ser confundido com um grupo estrangeiro. 

A preocupação de Gramsci, bem como de Maquiavel, era com a formação/fundação 

do Estado, o que Gramsci denominava grande política. A grande política consiste em tentar 

excluir esses assuntos do âmbito popular e da vida estatal, reduzindo tudo a pequena política, 

aquela feita nos corredores, composta por intrigas. A Turquia Moderna de Atatürk seria essa 

organização da grande política, que com muita inteligência e perspicácia deixou de fora a 

massa da população. O Estado agiria como Educador apto a criar novo tipo de civilização, por 

um lado, e como agente de estruturação/pressão por outro. O período de fundação do Estado é 

marcado por lutas e diante disso, o líder deve adotar postura firme, militar-ditatorial.  

Para Maquiavel o político deve se preocupar com o “dever ser”, pois o político se 

move na realidade concreta, mas precisa ver além das aparências, precisa ser visionário. Isto 

difere do realismo político que opera na realidade efetiva, valoriza o ser e não atribui valor ao 
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dever ser. Gramsci destaca que o dever ser é algo concreto, é interpretação realista da história, 

ou seja, é política, é fazer política. Fato que destaca a relevância dos princípios éticos nas 

relações domésticas e internacionais. A natureza humana é o conjunto das relações sociais 

historicamente determinadas pela produção e reprodução. Mas a história é sempre história 

mundial e as histórias particulares vivem somente no quadro da história mundial. 

(GRAMSCI, V. 03; Q. 13/29) 

O Estado para Gramsci apresenta uma dupla perspectiva: o centauro que tem uma 

forma humana e ferina representa força e consenso, autoridade e hegemonia. Essa relação é 

dialética e remete ao pensamento de Marx nas relações entre estrutura e superestrutura. 

Gramsci resgata o prefácio de 1859 da Crítica para a Economia Política, para demonstrar as 

relações de força dentro do Estado nascente. Nenhuma sociedade se dissolve ou pode ser 

substituída antes que se tenham desenvolvido todas as formas de vida implícitas em suas 

relações; nenhuma sociedade recebe atribuições e desafios para os quais não esteja organizada 

para responder adequadamente. (MARX, 1982) (GRAMSCI, V. 03; Q. 13) 

Nas relações de forças são três os momentos que se fazem distinguir e esses momentos 

dizem muito do processo de formação e manutenção do Estado: a) o grau de desenvolvimento 

das forças materiais de produção, formação dos agrupamentos sociais; b) a relação das forças 

políticas, avaliação do grau de homogeneidade, de autoconsciência e de organização 

alcançado pelos vários grupos sociais; c) a relação das forças militares. O desenvolvimento 

histórico oscila entre o primeiro e o terceiro com mediação do segundo. O militar pode ser 

militar no sentido estrito ou técnico-militar, com atuação política. (GRAMSCI, V. 03; Q. 

13/19). Em alguns momentos convém tirar o exército dos quadros constitucionais, não levar a 

política aos quartéis, isso Atatürk fez após a conquista da independência na Turquia. Contudo, 

a direção político-militar não é apenas militar em sentido estrito, mas é política e 

organizacional. É necessário organizar uma força que expulse o inimigo, mas que, além disso, 

não permita seu retorno. (GRAMSCI, V. 03; Q. 13/19) 

 

A primeira investigação a ser feita é esta: existe num determinado país uma camada 

social difusa para a qual a carreira burocrática, civil e militar, seja um elemento 

muito importante de vida econômica e de afirmação política (participação efetiva no 

poder, mesmo que indiretamente, mediante chantagem). (GRAMSCI, V. 03; Q. 13, 

P. 23) 

 

Quando se fala de Exército na Turquia, geralmente vem na mente sua relação e 

oposição à religião, processo que se confirmou de várias maneiras. O mais importante deles se 

deu pelo aspecto político de secularização, mas Gramsci mencionou em sua obra situações 
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que merecem breve destaque. Em uma passagem no caderno 02, analisa a relação da Itália 

com a Turquia nos anos de 1900 e posteriormente em 1911 - período de Guerra entre os dois 

países. Em 1900 a Itália na perspectiva da divisão territorial do Império Otomano instalou 

escolas, Consulados e missões religiosas em solo Otomano, movimento encerrado em 1911 

com o conflito Turquia-Itália. Gramsci menciona também a questão da disputa entre o 

Império e a Inglaterra pela cidade de Mosul, hoje em território iraquiano. Nesse e em outros 

casos o exército Otomano já enfraquecido não teve poder de reação. (GRAMSCI, V. 03; Q. 

02) (GRAMSCI, V. 02; Q. 5). 

Os militares desempenham papel chave na formação social e nos interesses de classe, 

sua participação pode significar o controle e a formatação dos agrupamentos sociais. São 

relevantes para produzir e garantir a defesa de interesses das classes dirigentes. O exército 

interfere na política doméstica e nas relações exteriores, assim como foi em alguma medida 

no Brasil e em outros países especialmente da América do Sul. Na Turquia os militares 

ficaram no poder um curto período e devolveram o controle aos civis. O Exército turco é um 

dos atores mais importantes na história do Império e da República. Analisar as funções 

históricas e o papel desse grupo é chave para entender as premissas da cultura política turca. 

O exército se transformou nos anos da República no principal defensor e garantidor do 

Kemalismo, aspecto a ser debatido no capítulo 03 dessa pesquisa. (BURAK, 2011).  

Nos tempos do Império, os Janízaros (que significava Nova Força), a guarda oficial do 

Sultão, muitas vezes provocaram a queda e mesmo a morte de sultões, até que foram 

completamente extintos. O Sultão reorganizou o exército com ajuda de alemães, como será 

demonstrado, contudo, os militares continuaram com papel de destaque. Duas revoluções aqui 

debatidas (1876 e 1908), além dos golpes de Estado a partir de 1960, tiveram atuação 

relevante do Exército. Os militares sempre foram treinados e disciplinados para obedecer à 

autoridade central, mas com os ideais ocidentais passaram a questionar as elites políticas e o 

papel religioso do Chefe de Estado. 

Ainda com foco na religião, nos cadernos 05 e 06 Gramsci aponta algumas situações 

relacionadas aos povos árabes e sua influência na Europa, como esses povos e sua religião 

influenciaram ideologicamente Roma. Gramsci observava a ausência de um clero regular 

como na Igreja Católica, mas ressalta que as Universidades formadoras e os Doutores 

muçulmanos se destacavam. A ausência desse clero gerou, na visão do italiano um 

distanciamento entre os intelectuais e o povo, razão pela qual os santos ganham notoriedade 

até mesmo no Islã, religião monoteísta. Nessa observação, Gramsci se refere ao Sufismo, 

debatido no terceiro capítulo desta tese. Assim nasce a visão mais folclórica (popular) da 
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religião, permitindo a veneração politeísta, veneração e admiração aos líderes falecidos, 

contradizendo os ensinamentos de Maomé. (GRAMSCI, V. 02; Q. 5/6) 

O fenômeno dos santos é criação africana que se espalhou por outros lugares, seu 

aspecto folclórico e popular é resposta à necessidade dos homens de se conectarem com o 

Divino e estabelecer relação mais íntima. No Islã é o sufismo que introduz a figura dos santos, 

através da veneração dos grandes líderes religiosos. De acordo com Gramsci, os santos são 

homens privilegiados, capazes de contato com Deus, além de possuírem virtudes milagrosas. 

Destacam-se o papel das escolas sufistas e as confrarias. (GRAMSCI, V. 02; Q. 5). No Islã 

turco, será demonstrada em capítulos posteriores a importância do sufismo que surge também 

como contestação da realidade político-econômica.  

Outra preocupação que aparece nos escritos de Gramsci está ligada à política externa e 

à política internacional, relacionada à forma de calcular a hierarquia de poder entre os 

Estados: 1) extensão territorial; 2) força econômica; e 3) força militar. Nos escritos de 

Gramsci a grande potência é a potência hegemônica, e exerce pressão e influência sobre os 

países subordinados. Esse movimento se concretiza, por exemplo, através de uma hegemonia 

político-cultural, como a Europa exercia sobre o Império Otomano. Sobre o conceito de 

grande potência, afirma Gramsci que é dado pela guerra e força, pois um país que depende de 

outro para lutar não pode ser denominado potência. (GRAMSCI, V. 03; Q. 13) 

É a política interna que determina a política externa, ou vice-versa? Para analisar o 

conceito de grande potência deve-se levar em conta muitos elementos, especialmente os 

permanentes, isto é, primordialmente a situação econômica, as finanças e a população, afirma 

Gramsci (V. 03, Q. 08).  A hegemonia política do novo grupo social que fundou o Estado 

deve ser predominantemente de ordem econômica, no intuito de reorganizar as relações entre 

homens e o mundo da produção. Todo o desenvolvimento se dá no sentido do 

internacionalismo, mas o ponto de partida é nacional. As forças nacionais são dirigidas e 

desenvolvidas pelos grupos internacionais. (GRAMSCI, V. 03; Q. 14) 

Na relação entre a potência e seus países subordinados surge a figura que Gramsci 

denominou de Cesarismo. Seria uma espécie de solução arbitral confiada a uma grande 

personalidade. No estudo em questão, nem o Império Otomano, nem as potências europeias se 

destacaram, surgiu a figura de Mustafá Kemal Atatürk, como o grande César. De acordo com 

o pensamento do autor pode-se imaginar um cesarismo de caráter quantitativo-qualitativo, ou 

seja, da passagem de um tipo de Estado para outro, nesse caso de Imperial e multiétnico para 

República com única etnia e religião. Esses aspectos ajudam a refletir sobre a importância do 
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pensamento gramsciano para analisar a economia política e o surgimento da Turquia 

moderna. (GRAMSCI, V. 03; Q. 13). 

Ainda dentro da discussão nacional/internacional Gramsci (V. 05; Q. 19) afirma que a 

personalidade nacional é uma abstração se for considerada fora do nexo internacional. A 

Turquia moderna apresenta similaridades com o ¨Risorgimento¨ Italiano analisado por 

Gramsci: a) não foi uma conquista popular; b) não resolveu o problema entre Estado e Igreja; 

um povo que não conhece liberdade religiosa não podia conhecer a liberdade política.  

 

Além disto, a questão da atitude das massas populares não pode ser formulada 

independentemente daquela das classes dirigentes, porque as massas populares 

podem se insurgir por razões imediatas e contingentes contra os invasores 

estrangeiros, na medida em que ninguém as levou a conhecer e seguir uma 

orientação política diversa daquela localista e restrita. (GRAMSCI, V. 05; Q. 19, P. 

03) 

 

 Essa relação dialética doméstico/externo direciona o texto novamente para a relação 

entre classes ou grupos dentro do Estado, e ao tema da hegemonia. A supremacia de um grupo 

social sobre outro será dada por dois modos distintos: domínio ou direção intelectual e moral. 

A classe dirigente (aqui algumas vezes denominada elite) domina os adversários e dirige os 

grupos afins. Neste sentido, a direção política se torna aspecto da função de domínio, uma vez 

que a absorção dos grupos inimigos pela elite leva à decapitação destes, ou seja, seu fim por 

completo. Para esse processo de controle as camadas dirigentes se utilizam dos intelectuais: o 

que afirma Gramsci (V.05; Q. 19) é que toda classe ou grupo tem sua organização intelectual.  

 Há referência aos intelectuais em vários cadernos, como todos os conceitos de 

Gramsci. São caracterizados como amigos da ciência, clérigos e leigos ou especialistas em 

determinados assuntos (GRAMSCI, V. 02, Q. 08). Também em situações de transformismo 

como na Itália os intelectuais substituem o povo, ou seja, a população, as massas não 

participam do movimento revolucionário. Para além disso, afirma Gramsci (V.02, Q. 03) que 

os intelectuais podem exercer uma função internacional, à medida que reconhecem e 

divulgam notícias e informações gerais sobre seus conterrâneos exilados. Essa atitude tem 

peso significativo e pode funcionar na política internacional moderna como um poder brando 

(soft power): na Turquia contemporânea o Movimento Hizmet exerce essa função. 

Todo grupo social nascente cria para si uma ou duas camadas de intelectuais que lhes 

dão sustentação e homogeneidade. Essa categoria auxilia na formação da consciência da 

própria função a ser desempenhada e confere legitimidade aos olhos da sociedade. Aos 

homens foi dada a capacidade de pensar, diferente dos demais animais, contudo, a alguns foi 
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destinada uma função social diferente dos demais. Esses se destacam por desenvolverem 

atribuições que provocam mudanças nas relações sociais e na forma de enxergar o mundo 

humano. Todos os homens são intelectuais, mas nem todos exercem essa função, nem todos 

interferem na dinâmica da vida social. (GRAMSCI, V. 02; Q. 12) 

No Transformismo/Risorgimento italiano os partidos funcionaram como apêndices das 

classes. O governo operou como partido, acima de todos os partidos e com controle das ações 

do Estado, desestruturando os partidos. Nessa organização há dois tipos de hierarquia: a 

burocrática e a político-intelectual. No processo de transformismo a hierarquia burocrática 

funciona como um partido político, através de suas posições administrativas, ignora o país, 

favorece as classes dominantes e substitui a hierarquia político-intelectual. A burocracia se 

torna o partido estatal e esse processo tem como objetivo desarticular as lideranças e possíveis 

forças populares. (GRAMSCI, V. 05, Q. 19) 

O Estado turco desde os tempos do Império Otomano tem forte característica de 

controle. Dá-se o nome de “estadolatria” uma determinada atitude em relação ao governo, 

atitude essa coordenada por algum grupo dominante. É a forma de vida estatal, geralmente 

são grupos da sociedade civil, local da hegemonia, que interferem na sociedade política e na 

forma de conduzir o Estado. A estadolatria pode ser necessária, mas deve permitir as análises 

críticas e não pode ser eterna em um país. (GRAMSCI, V. 03; Q. 08). Na Turquia houve uma 

clara política com esse viés que será analisada no capítulo 03 dessa tese, o Kemalismo.  

Esses e outros conceitos foram desenvolvidos para moldar a compreensão da 

revolução passiva ou revolução-restauração, conceitos que Gramsci toma emprestado de 

outros autores, mas atribui-lhes valor equivalente. 

 

Dir-se-á que não compreenderam isso nem Gioberti nem os teóricos da revolução 

passiva e da revolução-restauração, mas a questão se modifica neles, a 

“incompreensão” teórica era a expressão prática das necessidades da tese de se 

desenvolver integralmente, até o ponto de conseguir incorporar uma parte da própria 

antítese, para não se deixar superar, isto é, na oposição dialética somente a tese 

desenvolve, na realidade, todas as suas possibilidades de luta, até capturar os 

supostos representantes da antítese: exatamente nisso consiste a revolução passiva 

ou revolução-restauração. (GRAMSCI, V. 05, Q. 15, P. 11) 

 

 

Gramsci apresenta a crítica de que necessariamente e propositalmente as superações teóricas 

não são incorporadas, e as mudanças são parcialmente incorporadas de modo que as reais 

mudanças não aconteçam de fato. Isso é a revolução passiva, promover mudanças parciais 

para que tudo continue como antes. Ou seja, têm-se insurreições nacionais, mas não se 

experimenta a revolução original do tipo francesa.  
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A revolução passiva é um conceito que permitiu analisar a Itália e outros países que se 

modernizaram por meio de uma série de reformas ou de guerras nacionais, sem passar pela 

revolução política do tipo radical-jacobino. Gramsci equipara os conceitos de revolução 

passiva e revolução-restauração, e os coloca na centralidade da política e do papel do Estado. 

As reformas e as guerras permitem contornar e mascarar a reforma política. Os protagonistas 

nesse modelo são os ‘fatos’ e não os homens, desta forma se modificam as relações sociais e 

novas forças políticas surgem. A Turquia viveu a Guerra, mas em virtude do contexto 

internacional no qual estava inserida, não foi algo que se relacionasse a uma política de 

mudança nacional. (GRAMSCI, V. 05; Q. 15) 

Gramsci (V.05, Q.15), vai afirmar ainda que a máxima importância deve ser dada para 

a Revolução Passiva no sentido de que apresenta uma perspectiva distinta: um grupo social 

não deve ser o dirigente de outros grupos, mas que um Estado, mesmo limitado como 

potência, seja o dirigente do grupo que deveria ser líder e possa colocar à disposição deste 

último um exército e uma força político-diplomática ou burocrática. O exército e a religião 

são fatores complementares da revolução passiva para Gramsci. Assim a luta de renovação é 

dirigida pelo Estado e não por grupos sociais, isto leva ao domínio, ou seja, ditadura sem 

hegemonia, pois o grupo apoiado pelo Estado não exerce direção sobre os demais, não há 

consenso.  

Os conceitos por ora descritos fazem parte de um arcabouço teórico que contempla o 

objetivo deste estudo: compreender a formação do Estado nacional turco através da revolução 

passiva e do capitalismo tardio. Cada um desses conceitos clássicos carrega sua originalidade 

e peso acadêmico relevante, contudo nesta tese são resgatados para que de forma integrada 

promovam melhor entendimento do processo de transição do Império Otomano para a 

Turquia Moderna. Juntos possibilitam a percepção do leitor e do autor de que maneira as 

elites turcas se alternaram no poder, mas foram hábeis em deixar a grande população às 

margens do processo de revolução-restauração. A esse revezamento no poder por parte das 

elites que se denominará nesta tese Ciclos de Revolução Passiva.  

 

1.1.3 O Estado da Arte e os conceitos chave da tese 

 

Coutinho (1990) destaca a contribuição de Gramsci para o marxismo, pois Marx e 

Lênin foram mais preocupados com o aspecto econômico e o autor italiano direcionou seu 

foco para a sociologia histórica e a teoria política. Teve ainda uma preocupação direcionada 

para a crítica ontológica – totalidade e historicidade. A totalidade nas ciências sociais 
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contribui para que seja possível ver a sociedade em sua formação contraditória permeada por 

mediações e processos diversos. O todo é constituído pela autonomia relativa das partes, mas 

há uma hierarquia que deve ser observada, apesar de serem mutuamente influenciáveis, o todo 

tem sua relevância e prevalência. Gramsci aprofunda no pensamento da tradição marxista, 

critica a polarização entre burguesia e proletariado, e avança dentro da perspectiva do Estado 

Ampliado.  

A ontologia é política, pois ajuda a detectar as diferenças e na percepção de que o 

campo das Relações Internacionais (RI) trata e estuda algo real e não apenas abstrações 

teóricas. O argumento ontológico: a política é uma visão conflitiva de como o mundo é e 

como deveria ser. Uma teoria ou estudo de RI parcimoniosa é politicamente e eticamente 

perigosa (WIGHT, 2006). Nesse estudo não serão abordados os temas relacionados às 

divisões epistemológicas e ontológicas na teoria de RI, mas fica aqui demarcada uma posição 

político-acadêmica baseada numa sociologia histórica, na perspectiva ontológica com foco na 

totalidade e historicidade: características comparativas, teóricas e históricas das sociedades 

humanas e suas relações. (ÜNGÖR, 2011) 

Gramsci, na visão de Coutinho (1990), critica o estruturalismo exacerbado porque tira 

do homem o protagonismo na caminhada histórica. A política é aspecto central e pode ser 

analisada como ampla e restrita. Em sua perspectiva ampla a política promove aquilo que foi 

denominado pelo autor dos Cadernos de catarse: transição do momento meramente 

econômico para o ético-político, da estrutura para a superestrutura, prima pela liberdade do 

homem no interior da ordem social. Essa construção política é geralmente atravessada por 

situações que a modificam, dentre elas as ideologias. A ideologia é uma realidade prática, 

uma força social que “independente de seu valor como verdade científica, é socialmente 

“verdadeira” quando tem incidência real sobre a vida social” (COUTINHO, 1990, p. 32). 

Em relação aos escritos de Mandel, Behring (2011), oferece análise semelhante àquela 

descrita por Coutinho em relação a Gramsci. Para a autora, Mandel já é um clássico 

consolidado no e do marxismo, ocupa lugar de destaque em relação a outros teóricos. Mandel 

se preocupou em analisar a expansão e estagnação do capitalismo na livre-concorrência, no 

imperialismo clássico e no capitalismo tardio: o desenvolvimento desigual e combinado é 

parte convergente e possui ligação estrutural com o processo. A análise mandeliana parte do 

pressuposto de que a busca pelo superlucro é o motor do capitalismo, pois é realizada pela 

combinação diferenciada do conjunto de variáveis que envolvem a obtenção desses 

superlucros e está relacionada à existência das ondas longas de aceleração e desaceleração, 

descompasso entre produção e realização da mais-valia.  
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Após apresentar a análise dos autores clássicos principais, Gramsci e Mandel, a 

discussão passa a ser relacionada aos escritos contemporâneos, já iniciados acima, que se 

relacionam às temáticas de Revolução Passiva e Capitalismo Tardio. Entende-se que os textos 

debatidos a seguir auxiliam na justificativa e na formulação de respostas para o problema 

apresentado por esta tese de doutorado. O argumento que permite pensar em inovação está no 

aspecto de que autores como Tuğal (2009), escreveram sobre a revolução passiva mas numa 

perspectiva mais próxima da Ciência Política, pois, não se preocupou com as relações 

externas e seu recorte é um pequeno distrito dentro de Istambul. Neste trabalho busca-se 

avaliar como a revolução passiva e o capitalismo tardio são pré-condições para a inserção 

internacional turca. 

Um dos pontos em que este trabalho discorda de Tuğal (2009) é quanto à sua 

afirmação de que há uma hegemonia secular na Turquia, por isso será apresentado um contra-

argumento. Defende-se aqui que a hegemonia não se consolidou no país de Atatürk, por isso 

grupos diferentes atuaram ao longo do período contemplado neste estudo. Segundo Cox 

(2007) o conceito de revolução passiva é uma contrapartida do conceito de hegemonia, pois a 

revolução passiva acontecerá em uma sociedade onde nenhuma classe dominante possa 

alcançar a hegemonia como descreveu Gramsci. Não se pode falar em “revolução passiva” e 

hegemonia atuando juntas, assim fica mais evidente pensar em algo como uma “hegemonia 

restrita”. Os estudos aqui utilizados mostram governos que chegaram ao poder exercendo 

aproximações e/ou concessões aos grupos islâmicos e nesse ponto faz sentido pensar em 

Tuğal (2009) e utilizar seu termo “absorção” do Islã.  

Essa estratégia de utilização do Islã para fins políticos foi utilizada nos tempos de crise 

do Império Otomano, por Atatürk durante a instauração da República, pelos democratas na 

década de 1950 e sucessivamente pelos partidos que chegaram ao poder. (MANGO, 1999) 

(AHMAD, 2014a). Portanto, as decisões “de cima” são uma constante na história da Turquia, 

desde os tempos dos Sultões-Califas, passando por Atatürk e chegando ao atual governo do 

AKP. A intenção nesta tese é apresentar a revolução passiva como um processo histórico 

desenvolvido por grupos diferentes, com estratégias semelhantes e resultados não muito 

positivos. De acordo com Morton (2007), a revolução passiva revela continuidades e 

mudanças dentro da ordem do capital, afirma ainda que Gramsci fez um percurso iniciando 

com a revolução de cima, analisa o processo histórico e as transformações sociais em virtude 

da expansão do capital.  

Por isso, esta tese se diferencia de Tuğal (2009), avança e aprofunda. Avança, pois 

analisa a revolução passiva como um caminho para a inserção internacional da Turquia e 
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aprofunda o estudo à medida que busca apresentar uma face controversa da hegemonia na 

Turquia, aqui abordada como hegemonia restrita. Essa trajetória se torna possível com a 

avaliação de três aspectos: relações internas da sociedade; tentativa de construção de sistemas 

hegemônicos e as relações entre forças internacionais. Os dois primeiros aspectos estão 

ligados a fatores domésticos, mas quando se pensa em hegemonia, pode-se fazer uma ponte 

com a internacionalização. O terceiro aspecto ajuda a compreender quais as forças são 

mobilizadas para que o Estado seja projetado na política e economia globais. 

Por isso são significativos os ciclos de revolução passiva, estabelecidos e liderados em 

quatro momentos distintos por quatro grupos específicos. O primeiro momento seria 

vivenciado entre 1839, início das Reformas Tanzimat, e teve duração até 1889. Nesse período 

o controle estava nas mãos do Palácio, centralizado na figura do Sultão e seus súditos. Em 

meados de 1889 quando entram em cena os Jovens Otomanos, muda-se a estrutura 

organizacional do Sultanato e os membros da elite Otomana iniciam um processo de pressão 

aos Soberanos. Para fins metodológicos considerar-se-á os Jovens Turcos como uma extensão 

dos Jovens Otomanos, por isso defende-se que sua hegemonia restrita tenha se estendido até 

1914 quando teve início da I Guerra Mundial sendo, portanto o segundo ciclo de revolução 

passiva aqui estudado. 

O terceiro ciclo de revolução passiva foi inaugurado com a Proclamação da República 

em 1923 e vai até o ano de 1950, marcado pela figura forte e preponderante de Mustafá 

Kemal, o grande líder turco. O Kemalismo foi a ideologia dominante desse período histórico 

que teve no Exército seu importante garantidor. O quarto e último ciclo de revolução passiva 

analisado nesta tese compreende os dez anos de governo democrata, que se estende de 1950 a 

1960. A utilização do Islã como ferramenta de controle e também de propulsão política foi 

significativa, os democratas foram hábeis em fazer concessões aos muçulmanos e a grupos 

ligados ao agronegócio. Outros ciclos poderiam ser analisados, mas estão fora do limite 

temporal aqui estabelecido. Como exemplo pode-se mencionar o período do Governo Özal 

nos anos 1980 e o AKP nos anos 2000. 

Há uma forte divergência no mundo muçulmano: a dicotomia religião e política, 

vivenciada de forma especial na Turquia. Para uma parte dos islâmicos, o Islã é a política, 

pois fornece regras de vida e orientação espiritual; tanto no mundo material, quanto no mundo 

dos interesses pode se encontrar solução nos escritos da religião. Ao ligar o Islã e a política, 

simultaneamente religião e Estado, o homem teria sua vida organizada: relação homem/Deus 

e homem/homem seriam reguladas. Questões como aborto, herança, juros e escolha de líderes 

seriam contempladas pela Charia. Outra parte dos muçulmanos defende a separação entre o 
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Islã e a política. Alguns desafios se fazem presentes: no âmbito externo a questão é a 

implantação da democracia no mundo árabe, projeto esse patrocinado por EUA e Europa. 

Também tem peso importante a situação das populações islâmicas fora do mundo 

muçulmano, como por exemplo, na Europa. E no aspecto interno o desafio é conciliar o lugar 

da política e da religião. 

O Islã Político surge oficialmente nos anos 1920, com Hassan Al-Bana. Também 

nessa década a experiência modernizante da Turquia provocou uma situação interessante e 

conflitante no Oriente Médio e no mundo islâmico. O país nascia secularizado das “cinzas” do 

Império Otomano, que até então era tido como o Guardião do Islã e do povo muçulmano. 

Durante sua “guerra de independência” Atatürk se utiliza do discurso da religião (união dos 

muçulmanos) como fator para vencer a luta e alcançar a liberdade frente às potências 

europeias. Contudo, conquistado esse objetivo o país foi declarado laico, ou seja, a religião 

não é oficial, apesar de sua população majoritariamente muçulmana. As fraternidades sufistas 

lutaram para manter e proteger o Califado, pois acreditaram na retórica do grande líder 

Mustafá Kemal. 

A década de 1960 marca o retorno aos debates do islamismo político que havia sido 

pulverizado nesse espaço de 40(quarenta) anos, contudo, nessa etapa a radicalização do 

discurso foi o ponto culminante. A ideia seria resgatar o Salafismo, que quer dizer “origens”, 

movimento forte na Arábia Saudita. Esse grupo entendia que a modernidade era semelhante a 

ocidentalização, diferente dos pensamentos de Al-Bana em 1920 que pensava e via como 

positivo a modernização, sentimento partilhado por parte das lideranças turcas. Assim nos 

anos 60 o debate modernidade x raízes ganha força e chega por vezes ao conflito armado. As 

bases do pensamento político da Irmandade Muçulmana desse período são: Mawdudi no 

Paquistão; Qotb no Egito e Khomeini no Irã.  

Um dos líderes do movimento de 1960, Qotb, era contrário à modernização. 

Acreditava que os Muçulmanos deveriam ser re-islamizados, pois não seguiam os preceitos 

do Corão. Um avanço no período foi que Qotb levou o debate para as camadas pobres, até 

então alijadas do processo, pois pensava que as massas deveriam conduzir as discussões, isso 

seria a islamização por baixo. O pensador e ativista foi morto em 1966, pelo regime do 

Presidente egípcio Nasser. Também um pensador importante na época foi Al Mawdudi que 

acreditava na necessidade de criação do Estado Muçulmano, e essa seria a única solução 

possível para a união do povo árabe. Esse argumento foi a base do pensamento da islamização 

por cima, criando o Estado e a legitimação necessária para conduzi-lo.  

Na Turquia o Islã Político tem características diferentes, sua base é fundamentalmente 
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vinda do Sufismo e não tem ligações com a Irmandade Muçulmana, que se opõe ao 

secularismo turco e ao sufismo. Contudo, afirma Leal (2006) que a tradição política do Islã 

está vinculada aos sufistas. A participação política do Islã na Turquia tem relação direta com 

o Império Otomano, desde o Sultão que era também o Califa, aos Ulemás que participavam da 

administração Imperial além dos líderes sufistas, os Sheiks. É da tradição e cultura sufi que 

nascem alguns grupos de contestação no país, daí advém ainda a relação das etnias, curdos e 

turcos dialogavam em virtude dessa ligação religiosa. Algumas instituições e organizações da 

atualidade são frutos dessa vertente religiosa e política. Por isso, faz sentido entender a 

Revolução Passiva na Turquia, e perceber como esses grupos foram incorporados ou extintos 

de forma a adequá-los à identidade estatal. 

O estudo da revolução passiva será desenvolvido com base no trabalho que Adam 

Morton realizou para o México. A tese fará análise semelhante para a Turquia. “Revolução 

passiva é a teoria de sobrevivência e reorganização da identidade estatal, através da qual as 

relações sociais são reproduzidas em novas formas consoantes com as relações capitalistas de 

propriedade.” (MORTON, 2007, p. 41) Ainda para Morton a teoria da Revolução Passiva é 

pivotal para demonstrar, no caso da Europa e acrescenta-se Turquia, como o Estado foi 

moldado por condicionantes internacionais. O capitalismo é um fenômeno mundial e histórico 

que organiza uma estrutura desigual onde as nações não podem se desenvolver ao mesmo 

tempo e no mesmo nível. Há uma significativa importância nas relações nacionais, regionais e 

internacionais. 

No caso mexicano a revolução passiva oferece uma gama de aproximações e dados 

para iluminar a sociologia histórica da formação do Estado Moderno. O Estado pode ser 

entendido como restauração e ruptura das estruturas de classe e suas relações sociais. Por isso, 

algumas características devem ser analisadas: o papel dos burocratas com altos cargos no 

governo, o monopartidarismo e a quase inexistente participação popular, exclusão econômica 

e despolitização para minimizar as tentativas de acesso da população e por fim um 

capitalismo dependente com aprofundamento da acumulação do capital. Outros aspectos 

devem ser observados como a separação entre Estado e Sociedade Civil, a criação de um 

Estado corporativista que ofusca o conflito de classes (MORTON, 2007). 

A Revolução Mexicana é tratada por Morton como uma espécie de “conto de fadas” 

quando se argumenta que envolveu os camponeses e as massas. Mudanças foram promovidas 

na situação dos trabalhadores, mas foi consequentemente uma forma de intensificar o 

capitalismo e organizar a burguesia no país. A revolução teve um caráter de passividade no 

momento em que os potenciais questionamentos e as forças sociais foram absorvidas pelo 
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Estado através de um consenso implantado, coerção e não foi permitido o controle das massas 

sobre as ações políticas. Assim, conclui o autor que a revolução passiva é assegurada pela 

dominação política e um constante estado de violência. (MORTON, 2011).  

O período de 1920 a 1940 no México foi a fase da institucionalização da revolução, 

momento no qual a reconstrução se tornou sinônimo de revolução. Foi criada no país uma 

estratégia psicológica de mudança o que gerou uma nova alma nacional. O Cardenismo foi o 

elemento forte de coerção que substituiu a hegemonia (revolução-restauração). O capitalismo 

atravessava seu momento de ascensão com o capitalismo de monopólio ou imperialismo nos 

termos de Lênin (1916). No caso mexicano a revolução passiva do capital internacional não 

foi diferente, e a formação do Estado foi caracterizada pela intervenção estrangeira na 

economia e na política, apesar do projeto nacional, durante esse período conhecido por suas 

rivalidades geopolíticas. (MORTON, 2011) 

A modernidade é uma característica essencial da revolução passiva. É usada para 

descrever o momento histórico da ausência de iniciativa popular no desenvolvimento de 

países como Itália, Turquia e Brasil. No nível internacional a revolução passiva pode ser 

demonstrada pela quase natural incorporação hegemônica da burguesia da Europa Ocidental 

que causou efeitos na periferia. É produto da transformação sócio-política das elites para 

conservar em suas mãos a iniciativa e a hegemonia, assim mantendo a classe trabalhadora em 

nível de subalternidade, a grande massa da humanidade é reduzida a espectadores dos 

processos de mudanças. Gramsci apresenta a modernidade como degeneração contínua, tem 

se tornado a história da liberdade burguesa. (THOMAS, 2006) 

Segundo Thomas (2006), a “revolução” pode ser vista como a capacidade que as 

classes que controlam o poder possuem para promover transformação real, que são vistas 

como progressistas. Essas transformações, passivas, devem ocorrer sem envolvimento 

popular, é a lógica de certo tipo de modernização. A revolução passiva é um processo 

arquitetado, desenhado e pensado que envolve o espaço territorial, setores da sociedade civil e 

estrutura ideológica. No caso mexicano há o esforço para criar sua própria identidade, mas o 

país está completamente dependente em termos políticos e culturais da Europa e dos Estados 

Unidos, marca do imperialismo. A revolução passiva cria um ambiente de modernidade 

urbana e econômica com clima favorável, desqualificando os conflitos entre classes sociais. 

(MORTON, 2011) 

Conforme Somel (2011), a busca pela modernização, a pressão do imperialismo 

europeu sobre a economia dos Otomanos e a exploração dos trabalhadores em virtude do 

débito financeiro, deve ser lembrada, como caso que indica periferização. As teses de Samir 
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Amin sobre o processo de periferização se adéquam à situação turca dos anos 1950 e 1960. O 

desenvolvimento do capitalismo periférico permanecerá extrovertido e dependente do 

mercado exterior. Não será desenvolvida nesta tese uma discussão aprofundada da teoria 

centro-periferia, mas é inegável a contribuição das assertivas teóricas da dependência para o 

período estudado. 

As teses de Samir Amim sobre a transição da economia de subsistência à economia 

monetária são de domínio acadêmico destaca-se, no entanto, algumas distorções dentro desse 

processo que fortalece os argumentos do estudo: a distorção no nível dos salários para uma 

mesma função, ou seja, a periferia remunera com valor bem inferior em relação ao centro; a 

ISI não modifica as condições essenciais de extroversão; a segunda distorção é uma 

hipertrofia do setor terciário na periferia, enquanto no centro estas situações provêm das 

dificuldades de percepção/realização da mais valia; na periferia é fruto dos limites e das 

condições próprias ao desenvolvimento periférico como a industrialização insuficiente; por 

fim a especialização internacional desigual está também na origem de uma distorção na 

periferia que cria ramos de atividades ligeiras para atender ao centro, com técnicas 

relativamente modernas de produção, isso provoca as políticas de desenvolvimento diferentes 

importadas para a periferia. (AMIN, 1976) 

As demais teses de Amin dizem respeito à teoria dos efeitos multiplicadores do 

investimento Keynesiano que não pode ser estendida à periferia. Trata da integração ao 

mercado mundial para os países periféricos e exige reflexões, pois o modelo de inserção 

desigual não provoca desenvolvimento, uma vez que o subdesenvolvimento manifesta-se por 

uma questão de estrutura que destaca e divide os países do centro e da periferia. Ainda para o 

autor, essa situação de subdesenvolvimento destacada provoca necessariamente o bloqueio do 

crescimento. Na periferia o modo de produção capitalista não é exclusivo, em países como 

México, Brasil e Turquia, as formações pré-capitalistas interferem na “dinâmica do jogo”. 

Também na periferia, o capital central bloqueou o crescimento e esses fatores aliados a uma 

burocracia e ou aristocracia os diferencia demasiadamente do crescimento no centro. “As 

contradições próprias do desenvolvimento do subdesenvolvimento e o peso das camadas 

pequeno-burguesas que traduzem essas contradições dão-se conta da tendência atual para o 

capitalismo de Estado” (AMIN, 1976, p.171). Isso não significa de forma alguma um 

caminho ou alternativa socialista, mas é o caminho quase natural da relação desigual e 

combinada do centro com a periferia.  

Nos países periféricos a massa da população agrícola é tirada do campo, mas as 

cidades não possuíam estrutura suficiente de emprego e moradia para essas pessoas. Isso 
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aconteceu na Turquia com as populações que se deslocavam no período noturno para 

entrarem nas grandes cidades turcas: foi o movimento conhecido como “gecekondu”. Por 

outro lado, os baixos níveis de remuneração na periferia atraem investimentos estrangeiros. A 

ISI (industrialização por Substituição de Importações) é caracterizada por um estágio inicial 

produzindo bens de consumo leves, na etapa seguinte passaria para bens intermediários e por 

fim bens de capital. É uma forma de buscar superar a industrialização tardia, que foi 

empregada majoritariamente no pós-Segunda Guerra. Contudo, já havia um nível interessante 

de produção nas mãos das empresas controladas por países desenvolvidos, que não 

possibilitava a concorrência. A alternativa era tentar produzir bens complementares e com 

salários baixos, o que não promove desenvolvimento. 

Nas teorias do desenvolvimento um dos aspectos mais relevantes é o conhecimento, 

quem o controla possui algo que não está disponível no mercado, não é de fácil acesso, nem 

gratuito. Amsden analisa a industrialização tardia com base em tecnologias que já eram 

comercializadas por empresas em outros países. A autora denomina de “resto” um grupo de 

Estados não pertencentes ao Atlântico Norte e que no pós-Segunda Guerra mundial entraram 

no grupo de industrializados. Esse movimento fez com que o resto se expandisse, mas 

também se endividasse em consequência do Capitalismo Tardio. O resto compreende países 

como Japão, Brasil, Turquia, entre outros. Os países se desenvolveram com tecnologias 

compradas de outros lugares, ou seja, ampla dependência em relação a países avançados. 

(AMSDEN, 2009) 

Desenvolvimento significa passar de um estágio inicial ou primário no campo da 

produção e desenvolvimento econômico a outro mais avançado. Assim os valores dos bens 

produzidos podem ser negociados com novos preços no mercado, ou seja, o portador adquire 

capacidades de produção, de execução e de inovação. A natureza da tecnologia torna o 

conhecimento difícil de adquirir, como são bens exclusivos e intangíveis, conduzem a lucros 

acima do normal e conferem a seus detentores rendas enormes. Amsden considera o Japão 

pioneiro em industrialização tardia, pois enfrentou dificuldades para entrar nos mercados 

mundiais, mas detinha muito mais ativos que os países do resto, fato que fez do Japão uma 

exceção. (AMSDEN, 2009) 

Para superar seu déficit em relação aos países do centro, o resto optou por um modelo 

econômico inovador, criou mecanismos de controle, ou seja, conjuntos de instituições 

disciplinadoras do comportamento econômico de forma a minimizar as falhas do governo. 

Portanto, como analisa Samir Amin, a industrialização tardia é liderada e conduzida pelo 

próprio Estado, e na Turquia não foi diferente. O “resto” cresceu com um nível de 
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dependência de Know-how estrangeiro considerável, assim sendo, comprou tecnologia, mas 

também devia necessariamente comprar algum tipo de engenharia adaptativa para fazer a 

tecnologia funcionar. Todavia é preciso destacar que a transferência de tecnologia sempre foi 

o “calcanhar de Aquiles” do resto. “A transferência tecnológica sempre foi uma condição 

necessária para a industrialização tardia, mas que nunca bastava.” (AMSDEN, 2009, p.56) 

Um das formas de transferência tecnológica foi via técnicos, mas essa situação sempre 

gerou problemas devido a fatores linguísticos, sociais e culturais. O fato de que a 

transferência envolvesse ainda a questão educacional gerou desgastes e desigualdades no 

resto. Logo depois da guerra, nos anos 1950 e 1960 a intervenção parecia ser uma prática 

obrigatória dos Estados em desenvolvimento, uma aberração em tempos de liberalismo. Para 

completar o cenário, os países do resto tenderam a ser autoritários nos primeiros anos do pós-

guerra, consequentemente mais tecnocráticos e burocráticos. A Turquia criou o Escritório de 

Planejamento Estatal nos anos 1960, logo após o golpe. “A sincronização de instituições em 

diferentes países de continentes distintos sugere um ‘momento na história’ em ação.” 

(AMSDEN, 2009, p.56).  

Aos aspectos econômicos se somam aqueles de ordem sociocultural. Para o estudo em 

tela o debate em torno do secularismo é um dos pilares para a transição rumo ao moderno. 

Um primeiro argumento diz respeito ao fato de ser o secularismo um fenômeno tipicamente 

ocidental, e mais especificamente dos países do Norte. Todos os modos de secularidade fazem 

referência à religião, ou seja, àquilo que está sendo retirado do espaço público; crença ou 

prática religiosa que se encontra ou não em regressão. A modernidade exige o secular, numa 

situação em que a fé (relação com Deus) foi deslocada do centro, a civilização moderna e 

secular tende a provocar e provar a morte do Divino. E esse debate foi levado para dentro da 

Turquia, com um diferencial: como debater e viver o secularismo ocidental em um país 

muçulmano? (TAYLOR, 2010). 

A obra de Tuğal (2009) analisa o processo de revolução passiva na Turquia. Para o 

autor este foi o processo de constituição do secularismo e absorção do radicalismo islâmico, 

aspectos da política doméstica. Ele avalia a revolução passiva como forma de envolver de 

forma retórica as massas populares para intensificar o processo de dominação, que é uma 

estratégia para a economia de mercado. “In this regard, this is not a book solely about 

Islamism but about how revolutionary movements are mobilized and ultimately absorbed” 
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(TUĞAL, 2009, p 04)
4
. O falado Islã moderado na Turquia é fruto de um longo processo ou 

dos ciclos de revolução passiva.  

Houve nos anos iniciais do AKP boa aceitação do governo pela população, numa 

perspectiva de renovação e esperança. A história da Turquia ajuda a compreender o que há 

por trás do partido e de sua ascensão. Conforme demonstrado em outras partes da tese, 

Atatürk proclamou a república secular em 1923, reprimindo os movimentos religiosos 

existentes. Esses grupos ficaram ofuscados até 1950, quando um partido com ideais islâmicos 

chegou ao poder. O partido PD foi deposto em 1960 através de um golpe militar. Anos depois 

surgiu o Milli Order Party, o termo Milli pode ser entendido como comunidade religiosa, mas 

adquiriu caráter nacionalista. Esse partido foi fechado e reaberto com outros nomes por várias 

vezes. (TUĞAL, 2009).  

Em suas análises sobre o AKP, Tuğal (2009) apresenta nova proposta para os estudos 

islâmicos, deixando de lado as tradicionais dicotomias (moderno x tradicional, secular x 

religioso, ocidente x oriente) pois o Partido de Erdoğan busca sintetizar essas contradições. Os 

partidos islamitas tradicionalmente levantam bandeiras como desemprego, movimento rural e 

justiça. Alguns estudiosos turcos afirmam que num primeiro momento o AKP conseguiu 

combinar uma aliança entre vencedores e perdedores do capitalismo neoliberal. Que o partido 

organizou uma coalizão multiclasse, pois o momento era propício do ponto de vista histórico, 

econômico e institucional: divisão da elite, fragilidade dos partidos de centro e fragmentação 

do sistema político. A preocupação central de Tuğal (2009) é entender como os grupos 

islâmicos, em sua maioria contrários à ideia de livre mercado e neoliberalismo, aderem ao 

AKP e aceitam sua política social e econômica.  

Metodologicamente há um recorte espacial e temporal, pois o autor analisa um distrito 

de Istambul, a partir dos anos 2000. Nesse local especificamente os sujeitos pesquisados eram 

filiados a uma corrente mais radical do Islã turco e no início do Séc. XXI se inserem no 

programa de governo do AKP. Na obra há o argumento de que a hegemonia é estabelecida na 

interface entre Sociedade Civil e Sociedade Política. Para o estudo em questão foi importante 

analisar as relações entre Sociedade Civil e Sociedade Política dentro do distrito mencionado 

e há um destaque para os movimentos islâmicos na Turquia. Por fim, há uma avaliação de 

como o Governo do AKP conseguiu estruturar um misto entre islamização e anulação do Islã 

no processo de revolução passiva. (TUĞAL, 2009). Ao contrário do autor turco, Ramos 

(2013) e outros neogramscianos afirmam, como o próprio Gramsci, que a hegemonia acontece 

                                                 
4
 “Com base nisso, este não é um livro somente sobre o Islamismo, mas sobre como movimentos revolucionários 

são mobilizados e por fim absorvidos.” 
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no âmbito da sociedade civil. Apenas seria possível entender a afirmação de Tuğal se for 

levada em conta a sociedade política na lógica do Estado em seu sentido restrito.  

Numa perspectiva comparativa e que permite demonstrar as inovações desta pesquisa, 

apresentar-se-á em seguida as diferenças em relação à obra supracitada. Neste estudo a ideia 

de absorção e/ou incorporação utilizada por Tuğal(2009) pode ser aceita, pois, não causa 

desacordo com o pensamento aqui proposto de revolução passiva. Entende-se que o Islã foi de 

fato incorporado e usado pelos grupos hegemônicos para implementar suas ideias. No entanto, 

entende-se a necessidade de buscar na história a relação do Islã com a política e o Estado, de 

forma a alcançar os objetivos propostos, nisso há diferença. O recorte temporal é também 

diferente de Tuğal, pois para a tese importa estudar os anos finais do Império Otomano e 

algumas décadas do século XX, numa perspectiva de sociologia histórica da Turquia. Busca-

se apresentar a revolução passiva dentro de uma construção histórica até os anos 1960. 

É possível encontrar nos escritos de Gramsci tanto uma visão de Estado restrita como 

ampliada. Ao analisar o Estado restrito, Ramos (2013) o entende como aparato governamental 

formal do Estado em seu âmbito jurídico, por meio do qual as classes dominantes detêm os 

meios legais de repressão e violência. Na análise do Estado ampliado Gramsci funde os 

conceitos de sociedade civil e sociedade política, portanto, o aparelho de governo e privado de 

hegemonia. A sociedade civil se relaciona com o Estado e com as forças de produção, de 

acordo com as forças sociais das sociedades, portanto, rompe com a característica unicamente 

coercitiva tradicionalmente determinada pelo marxismo. 

A sociedade política se liga à sociedade civil por liderança política, autoridade, 

imaginação e unidade. Aspecto relevante para a sociedade política é a liderança que se 

materializa em: ponto central para a sociedade política é o partido político, a organização e a 

articulação; coletividade imaginada, ou ideologias. Também se resgata a autoridade – nesse 

caso a contribuição de Weber com os conceitos de líder carismático, tradicional e burocrático. 

O uso da força depende da autoridade local, a autoridade nacional deve estar ligada a 

autoridade local. Por fim, a unidade política: o Estado deve repousar em uma unidade política, 

e isso precisa ser reatualizado constantemente. Manter a unidade política é o mais importante 

aspecto da sociedade política, que pode ser em algum momento, associado à ideia de Nação. 

(TUĞAL, 2009). 

Para entender a sociedade civil deve-se observar as instituições, redes informacionais, 

movimentos, associações entre outros. O cotidiano dos sujeitos que vivem nessa esfera deve 

ser conhecido, Tuğal (2009) usa Bourdieu para justificar o cotidiano como algo essencial à 

socialização. Destaque para o papel dos educadores, intelectuais e políticos. Outro ponto é o 
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espaço das relações sociais, local de criação do consenso, pois distância e hierarquia criam 

desigualdades, por isso, o espaço tem sido cada vez mais estudado tanto no nível doméstico, 

como no nível internacional. Por fim, as relações econômicas, analisadas dentro da lógica da 

hegemonia, pois algumas concessões são necessárias. O econômico interfere no político e 

vice-versa, é relevante pensar como as pessoas se associam e articulam para organizar 

questões econômicas, políticas e sociais.  

A sociedade política se mostra essencial para a reconstituição da hegemonia numa 

sociedade o projeto hegemônico pode não ser instaurado simplesmente tomando o lugar do 

Estado, pois o Estado é parte do processo. Um movimento poderia vagarosamente conquistar 

todo espaço necessário para controle hegemônico, ligando e religando a sociedade civil e 

sociedade política. Assim, após ganhar espaço é que seria possível controlar o Estado e 

implementar seu projeto. Os movimentos sociais atualmente podem ser reprimidos ou 

marginalizados, podem ainda ser absorvidos pelo regime e dessa forma não será possível uma 

transformação do tipo revolucionária. Os indivíduos envolvidos na organização da sociedade 

política buscam se articular com a sociedade civil de forma tal que conseguem manter o 

controle sobre as instituições e evitam qualquer tipo de reação ou fortalecimento social. 

Assim sendo, a sociedade civil organiza o cotidiano dos sujeitos enquanto a sociedade política 

regula a relação entre sociedade civil e Estado. Portanto, a sociedade política tem o papel de 

super-regulação, ou regulação da regulação das diversas esferas da vida. (TUĞAL, 2009). 

A revolução passiva se insere nas dinâmicas da reprodução hegemônica. No momento 

de crise orgânica, um ataque revolucionário é possível? Os setores hegemônicos sempre que 

se sentem ameaçados orquestram alguma reação. Nas hegemonias qualquer possibilidade de 

mudança ou desafios são sempre desmantelados, assim os movimentos ameaçadores são 

absorvidos pelo regime, como foi o caso do Islã na Turquia. A revolução passiva é a 

incorporação de movimentos revolucionários no sistema existente. O sentido do texto de 

Tuğal está em analisar a política islâmica turca, sob a ótica da teoria gramsciana. “O 

argumento deste livro é que hegemonia é exercida pela ligação entre economia, sociedade e 

estado.” (TUĞAL, p. 32, 2009)
5
. Nas palavras de Ramos (2013) a hegemonia ideológica 

necessita de uma base material. 

A passividade da revolução esteve e estará sempre na direção oposta do pensamento 

crítico. Para os neogramscianos o conflito representa a constante possibilidade de mudança e 

de reconstrução da natureza humana. Através do conflito, o materialismo histórico busca 

                                                 
5
The argument of this book is that hegemony is exercised by linking economy, society and state”.  
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explicações que tornam mais claras as mudanças, pois novos padrões estabelecidos nas 

relações sociais possibilitam novo comportamento dos Estados. O poder se expressa de três 

formas segundo Cox (1981): na produção, no Estado e nas relações internacionais. O 

materialismo histórico o analisa sob todos esses pontos, já o realismo em RI negligencia a 

produção. O processo de produção é fator preponderante para compreender a relação por 

vezes conflituosa entre Estado e Sociedade, consequentemente a revolução passiva e o 

capitalismo tardio.  

A hegemonia está associada à estrutura de valores e normas sobre a natureza da ordem 

dentro de um dado sistema, seja ele de Estados ou de entidades, como organizações da 

sociedade civil. A hegemonia deriva dos estratos sociais dominantes, desde que suas maneiras 

de agir e pensar tenham alcançado a aquiescência. Para Gill; Law (2007) é a relação de forças 

em uma dada sociedade e nessa relação o consentimento atua no lugar da coerção. Não é 

dominação com base em sanções ou punições e sim uma liderança intelectual e moral, isso é 

hegemonia. E principalmente, a busca da hegemonia se dá de dentro para fora, ou seja, 

começa no nível nacional e vai para o internacional.  

Uma sociedade estará plenamente integrada quando se consolidar uma hegemonia, no 

termo gramsciano da expressão. Para essa consolidação faz-se necessária uma classe 

fundamental ou dominante apoiada por seus intelectuais orgânicos e suas ideologias. No 

pensamento gramsciano o conceito de bloco histórico é essencial. “O estudo das relações 

entre estrutura e superestrutura é o aspecto essencial da noção de bloco histórico.” 

(PORTELLI, 1983, p. 15) A estrutura é determinada pela base econômica da sociedade, pelas 

relações de produção e de troca. A produção é a estrutura e base real das relações sociais, 

sobre a qual se eleva a superestrutura política, estatal e ideológica. Assim a hegemonia não se 

constitui apenas de aspectos políticos, mas de fatos culturais, morais e concepção de mundo. 

(GRUPPI, 1978). 

Para que as estruturas de dominação se completem, são fundamentais as ideologias, e 

para uma pesquisa com um arcabouço teórico gramsciano se torna fundamental compreender 

como as ideologias chegam às classes subalternas. Os instrumentos utilizados são: Escola, 

Igreja, Mídia e Serviço Militar. Esses organismos possuem seus intelectuais que dão 

homogeneidade às elites, são eles que organizam as ideologias. “O marxismo ensina que as 

ideologias são a superestrutura de determinados tipos de relação de produção e de troca.” 

(GRUPPI, 1978, p. 89). As ideologias têm características econômicas, políticas, sociais e 

culturais, são multifacetadas e guiadas pela hegemonia, claramente com o objetivo de atender 

aos interesses da classe fundamental. 
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É, portanto, na superestrutura que se opera e altera o poder de classes, é na 

superestrutura que se desenha a hegemonia e/ou a contra-hegemonia. Torna-se essencial 

reavaliar o conceito de sociedade civil, local onde se opera a direção moral e intelectual de um 

sistema social, que é segundo Gramsci, a superestrutura ideológica. Há uma diferença em 

relação ao pensamento marxiano, pois Marx via a Sociedade Civil como estrutura econômica 

e social de um determinado período. A sociedade civil em Gramsci apresenta algumas 

características: determina a ideologia da classe dominante, através da arte, direito, economia e 

ciência; adaptação ideológica e cultural a todos os grupos pela religião, o folclore e a filosofia. 

(PORTELLI, 1983).  

As ideologias que circulam na classe dominante são mais elaboradas que aquelas que 

chegam às classes subalternas, onde circulam implicitamente. As concepções de mundo da 

classe fundamental organizam e vinculam os tipos de ideologias a serem difundidas. Para 

Gramsci a filosofia é utilizada no meio da classe fundamental, por ser mais elaborada e o 

folclore circula nos meios inferiores, com o detalhe de que a filosofia auxilia ao se introjetar e 

reforçar o senso comum. A filosofia, utilizada principalmente pela religião, ajuda no controle 

das massas, por isso, a Igreja é fator preponderante à medida que influencia grande parte da 

sociedade civil e exerce sobre seus liderados uma unidade ideológica e doutrinária. Nesse 

trabalho analisar-se-á as funções desempenhadas por grupos (irmandades) e partidos 

islâmicos, que no mundo muçulmano exercem papel semelhante ao da Igreja. (PORTELLI, 

1983). 

O contraponto metodológico da Sociedade Civil é a Sociedade Política, já apresentada 

aqui, que representa a função estatal, a dominação direta ou comando, equivale ao aparelho 

coercitivo e assegura a disciplina. Fala-se em contraponto metodológico, pois não existe 

separação orgânica entre Sociedade Civil e Política que deram origem ao conceito de Estado 

Ampliado gramsciano, suas relações são permanentes. A sociedade civil, no entanto, é o 

terreno essencial da luta contra a classe dirigente. A hegemonia gramsciana é a primazia da 

sociedade civil sobre a sociedade política, que se constituiria no novo bloco histórico, ou seja, 

seria a vitória contra a cooptação exercida pelo transformismo. (PORTELLI, 1983) (COX, 

2007). 

De acordo com Cox (1987), não se pode dizer que as classes se utilizam do Estado 

diretamente para obter vantagens, contudo, as ações do Estado são pensadas por agentes, que 

estão de alguma forma, vinculados a determinados grupos. Um aspecto transversal neste 

trabalho será o debate em torno da produção e reprodução social nas relações capitalistas que 

não receberá um destaque explícito como outros conceitos, contudo, será fundamental para a 
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pesquisa, uma vez que a produção determina e é determinada pelo poder de classe. Conforme 

Cox, a produção determina as formas de relações sociais, estando assim ligada às classes, 

consequentemente o estudo dos partidos, das agências, do Estado e outras forças sociais 

auxiliam na compreensão das dinâmicas da vida em sociedade.  

É destaque para a análise das Relações Internacionais o poder que o Estado desperta 

no pensamento político moderno, é de fato instrumento de luta. Ao lado do Estado aparece o 

mercado como figura mítica e sua característica de auto-regulação. A Turquia servirá como 

estudo de caso interessante para analisar esse papel mítico desempenhado pelo Estado e 

Mercado. Na década de 1980, por exemplo, na Turquia como nos demais países do mundo, 

foi um período de grandes crises econômicas, mas que marcou também mudanças nas 

correlações de forças sociais e políticas. Como vem sendo afirmado nesse trabalho o Estado 

nunca saiu de cena como pregavam os liberais e neoliberais, esteve e está ainda mais presente 

em tempos de crise. (YALMAN, 2009). 

Durante algum tempo foi constante na Turquia a necessidade de ajustes econômicos, 

principalmente a partir dos anos de 1950. Ainda segundo Cox, isso está relacionado aos 

limites e objetivos do Estado. “As estruturas que definem esses objetivos e limites que se 

tornam parte e parcela do Estado em si mesmo, é o que Antônio Gramsci chamou de bloco 

histórico” (COX, 1987, p.6)
6
. Relações de produção, classes e bloco histórico não existem e 

não operam em contextos isolados nacionalmente, estão ligados a uma ordem internacional. 

Contudo, para que esse processo ocorra são necessárias algumas mudanças no nível 

doméstico para atender aos interesses no aspecto regional e internacional, a revolução passiva 

é a ferramenta conceitual que auxilia nessa análise.  

As classes sociais dos países dominantes buscam parceiros nas elites de outros países, 

aspecto que cria uma aliança ou conexão desses grupos em diferentes espaços, nasce uma 

sociedade internacional que atende aos interesses estatais. O Estado diante disso constrói um 

aparato de proteção através de estratégias militares, econômicas e políticas defendendo os 

grupos que estão interligados ao bloco internacional. Em alguns casos a dinâmica interna 

pode se tornar securitizada, como foi o caso dos curdos na Turquia. Dentro desse contexto 

serão determinados os tipos de produtos e como estes serão produzidos através de três 

aspectos: estrutura de poder social, lutas internas na produção e luta entre grupos sociais. Há 

sempre uma relação de mando e obediência, acompanhada por uma distribuição desigual do 

resultado da produção. (COX, 1987). 

                                                 
6
“The structure defining these tasks and limits, which becomes part and parcel of the state itself, is what Antonio 

Gramsci called the historic bloc.” 
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O ímpeto de mudança não surge de um vasto desenvolvimento econômico local, é 

geralmente reflexo de processos internacionais em que países do centro transmitem suas 

ideologias aos países periféricos. Segundo Van Der Pijl (2007), é uma transformação social 

demorada, na qual a classe progressista se vê obrigada a fazer concessões, tudo deve ser 

pensado para atender a essas condições! A revolução passiva oferece uma frutífera 

aproximação para iluminar a sociologia histórica da formação do Estado moderno, que pode 

ser entendido como ruptura e ao mesmo tempo restauração das relações sociais e religiosas. 

Para o estudo aqui desenvolvido, um dos desafios propostos será compreender o Islã como 

instrumento de dominação, rompimento e reconstituição.  

O Islã vai aparecer nos escritos de Gramsci, tanto nos Cadernos, conforme 

demonstrado, como nos escritos jornalísticos para demonstrar um padrão de hegemonia em 

alteração. Esse conflito envolve principalmente a religião, a classe e a ambivalência político-

religiosa de muitos líderes, tudo isso ligado a reivindicações supranacionais da religião, que 

tem um apelo e caráter internacional. Para Gramsci a religião é a força principal a espalhar 

ideologias, por isso, ele compara o mundo árabe/muçulmano ao Vaticano e à Itália. Há, 

portanto, o nexo entre religião, classe e movimento nacional, detectado pelo autor dos 

Cadernos. (BOOTHMAN, 2012).  

Gramsci utiliza-se em alguns momentos de dicotomias como campo-cidade, para 

explicar seu posicionamento. No caso do Islã, o italiano se preocupa com o esforço feito pelo 

mundo muçulmano para se modernizar e acompanhar os católicos que desenvolveram esse 

processo ao longo de vários anos, ou séculos. Ele menciona, nos Cadernos 02 e 03, a figura de 

Atatürk como um grande modernizador na Turquia, mas destaca que estava em jogo uma 

preocupação demasiada com a civilização ocidental. Ainda segundo Gramsci, o nacionalismo 

e os movimentos de classe ditavam os rumos da modernização, característica que se 

manifestou no Império Otomano e em boa parte do mundo árabe. “Em resumo, o que Gramsci 

sempre tem em mente em sua linha de pensamento sobre o Islã, sobre o mundo Muçulmano e 

as analogias e comparações com o Mundo do Cristianismo, é a questão das hegemonias rivais. 

(BOOTHMAN, p. 139, 2012)
7
 ”. 

O Islã propicia uma identidade específica, própria para o povo turco, e devido a esse 

fato afirma-se em algumas partes deste estudo que a religião é fundamental para entender a 

política e cultura do país. Na situação turca a transição política, econômica, social e religiosa 

do Império Otomano para a República Turca foi fundamental para a criação da identidade da 

                                                 
7
In summing up, what Gramsci always has in mind in his line of thinking on Islam, on the Muslim world and on 

the analogies and comparisons with the Christian world, is the question of rival hegemonies.  
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Turquia. "Tão profunda é a marca do Islã na sociedade turca que ele e a Língua turca formam 

as duas primeiras marcas da identidade turca" (FINDLEY, 2010, p. 07)
8
. Ao tratar da 

identidade inevitavelmente serão abordados aspectos da nação, da cultura e das etnias o que 

leva ao assunto do povo Curdo. Já a discussão em relação aos curdos está relacionada à 

soberania, ao nacionalismo, à estabilidade política, além de questões sociais como educação. 

Esse aspecto se torna fundamental para o Estado, pois vincula a existência social de seus 

membros e sua identificação individual, ou seja, a questão do nacionalismo pode interferir na 

formação e nas características de ser social.  

De acordo com Yavus (2003) os principais atores políticos da Turquia moderna são 

uma burocracia civil-militar, os grupos islâmicos, os curdos e os Alevis. A obra mencionada 

insere no debate da tese o aspecto da Identidade política dos muçulmanos na Turquia e está 

ligada a uma vertente Construtivista em Relações Internacionais. Todavia, não desvia o foco 

da pesquisa, uma vez que é outra possibilidade de compreensão para a formação do Estado e 

enriquece a análise. O autor estuda a formação dos movimentos islâmicos que na Turquia 

compõe um Islã de maioria Sunita com forte marca e interferências do Sufismo. Diante disso, 

a análise do Islã deve ser multifacetada, não sendo compatível com análises monolíticas. O 

trabalho de Yavus (2003) auxilia no entendimento do legado Otomano na política turca e 

como esses herdeiros buscam construir ou reconquistar seu espaço. Entre outros aspectos 

orienta e indica à pesquisa o caminho da região central do país, a Anatólia, lugar de 

diversificação do Islamismo turco. Consequentemente permite analisar a identidade nacional, 

que é também multidimensional.  

O construtivismo é uma teoria social na qual se baseiam as teorias construtivistas de 

política internacional sobre guerra, cooperação e comunidade internacional. O construtivismo 

busca fazer a ligação entre as filosofias da ciência social positivista, materialista e idealista. O 

objetivo principal do construtivismo é, portanto, fornecer explicações tanto teóricas como 

empíricas de instituições sociais e da mudança social com o auxílio do efeito combinado de 

agentes e estruturas sociais. A abordagem construtivista permite a análise e explicação 

sistemática dos processos de mudanças nas relações internacionais, pois, em algumas 

situações, as mudanças acontecem no nível ideológico, antes que material. As mudanças e 

divisões entre Norte e Sul, por exemplo, aconteceram no nível do discurso e em seguida 

afetaram os níveis materiais. “Construtivismo é a perspectiva segundo a qual o modo pelo 

qual o mundo material forma e é formado pela ação e interação humana depende de 

                                                 
8
 So deep is the imprint of Islam on Turkish society, that it and the Turkish language form the two primary 

markers of Turkish identity. (FINDLEY, 2010, p. 07) 
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interpretações normativas e epistêmicas dinâmicas do mundo material”. (ADLER, 1999, 

p.205) 

No caso da Turquia a identidade nacional foi construída a partir da negação do outro 

representado pelos Curdos e pelo Islã político – na figura do sufismo. O debate da identidade 

está diretamente ligado ao debate em torno do nacionalismo, desde os tempos do Império, 

Religião e nação são aspectos que se confundem e se complementam. A dificuldade em torno 

do nacionalismo está no fato de que, assim como a religião, essa temática se tornou na 

Turquia questão de segurança, pois envolve território, o sudeste turco. No capítulo 3 desta 

tese será apresentado o processo de construção do nacionalismo turco, conduzido pelos 

kemalistas. Será possível perceber a negação da identidade curda pela proibição do uso da 

língua, alteração da educação e até mesmo substituição de palavras em curdo por outras 

turcas. Quanto à religião o processo de dominação foi conduzido pela supressão de símbolos 

religiosos, negação do passado Otomano, extinção de escolas de formação religiosa entre 

outros aspectos.  

O fato que impulsionou a ideia do nacionalismo foi o capitalismo, Hobsbawm (2008) 

afirma que o Estado-nação teve uma função específica para o desenvolvimento desse sistema. 

O caso do nacionalismo turco é emblemático, seu nacionalismo foi totalmente direcionado 

para o reforço de adequação ao Ocidente e ao sistema capitalista
9
. Para os liberais a princípio 

a ideia de nação não seria interessante, pois, a riqueza individual deveria ser diferente da 

riqueza nacional. Contudo, viam no Estado-nação a possibilidade de regulação das ações 

econômicas. Por isso, a afirmação de que “... nenhum economista – mesmo da mais extrema 

convicção liberal – podia negligenciar... a economia nacional.” (HOBSBAWM, 2008, p. 40). 

Assim, a ideia de nação sobrevive como uma comunidade imaginada, nos termos de Anderson 

(1996) como uma “comunidade política imaginada”. É política, pois, ao mesmo tempo em 

que é imaginada como limitada, é soberana. Por trás desse ideário está presente uma ideologia 

ou várias que fazem da perspectiva nacional fator de dominação e conflitos. 

Para Hobsbawm (2008) a comunidade imaginada funciona como forma de suprir o 

vazio emocional deixado pela queda e desintegração ou mesmo inexistências de relações 

humanas estáveis. Anderson (1996) afirma que desde a Segunda Guerra toda revolução tem 

sido definida em termos nacionais, o nacionalismo tem sido avaliado como o mal que 

atravessou todo o século XIX. O nacionalismo evoca uma ideia de imortalidade/eternidade, 

                                                 
9
 “Since the establishment of the Republic of Turkey, the people´s vision has been blurred by the official 

ideology of introverted ethnic nationalism and the Eurocentric enlightenment view of history. The resultant of 

these tendencies is a society trying to decide on its identity and to define the identity of its state.” (SOMEL, 2011 

- P. 210) 



44 

 

 

nos termos de Anderson (1996), um sentimento quase religioso. Uma comunidade imaginada 

incluiria os povos turcos, desde a Ásia Central, outra é o conjunto de povos que pertenciam ao 

multiétnico Império Otomano. Daí a política externa turca ser denominada “neo-otomanista”, 

pois deseja resgatar o papel de liderança regional, exercido pelo antigo Império, com 

aspirações de se tornar potência regional e global.  

O Islã é uma comunidade imaginada, conjunto de fiéis muçulmanos do mundo e na 

Turquia em especial. Lembrando que a Turquia (Istambul) no passado Otomano foi sede do 

Califado, portanto, tinha legitimidade e liderança religiosa. Com a República, Atatürk 

promoveu a negação do passado otomano, redefinindo a(s) comunidade(s) imaginada(s), 

transformando-as em uma única e homogênea identidade. Taspinar (2005) menciona 

Anderson por sua obra relevante e afirma que o autor foi capaz de mostrar como novas formas 

de nacionalismo foram frutos de imaginações criativas dos líderes. Os turcos também 

souberam usar a criatividade e imaginação se afirmando descendentes de civilizações antigas 

como os Hititas. A necessidade de estruturar o Estado fazia com que naquele momento essas 

atitudes fossem justificadas, principalmente em virtude do Tratado de Sèvres e das ambições 

imperialistas.  

Uma das referências teóricas e intelectuais do nacionalismo turco, Gökalp sempre 

demonstrou grande preocupação na sintonia do Islã com o nacionalismo. Ao observar as 

guerras e os conflitos que ocorriam dentro do Império ele afirmou que um Estado pode existir 

com base em uma nação, mas homens de diferentes nações não podem amar a mesma pátria. 

Assim, orientou que os líderes religiosos de sua época fossem retirados dos Gabinetes 

governamentais e que as questões religiosas fossem dirigidas para o campo da lei civil. Para 

Gökalp o Islã estava ligado à cultura e o aspecto da ocidentalização ligado ao 

desenvolvimento civilizacional, nisso sobrevaloriza a Europa e colocava o Islã, as culturas 

turca e árabe em segundo plano. (TASPINAR, 2005) 

Para Gökalp, o nacionalismo turco deveria ser construído dentro da perspectiva do 

Estado-nação turco, com cultura e educação comuns, sem levar em conta diferenças étnicas. 

Para a formação nacional era preciso pensar a língua, a moral, a ética e em algum momento 

promover a religião uniforme. Esse aspecto interfere direto na questão curda, pois 

desconsidera a individualidade de um povo, portanto, não se pode falar em Turquia sem fazer 

menção aos aspectos do nacionalismo curdo. Essa busca pela uniformização é fator de grande 

anulação da identidade e cultura curda e consequentemente gera conflitos graves. A educação, 

por exemplo, não pode ser entregue como um pacote, pronta e padronizada, de cima para 

baixo. (TASPINAR, 2005) 
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Segundo McDowall (2007) os curdos são marginalizados historicamente, 

geograficamente e economicamente. É um povo que não pode, ou não deveria ser ignorado 

devido à sua relevância demográfica e a relevância para a Turquia. Os curdos representam 

aproximadamente 20% (vinte por cento) da população tanto da Turquia quanto do Iraque e 

10% (dez por cento) da população iraniana, estão também presentes na Síria. (Ver mapa 02). 

O grande momento histórico dos Curdos foi em 2003, quando ocorreu a invasão do Iraque, 

parecia ser o período que tanto esperavam para a criação do Estado curdo. É de conhecimento 

público que esse fato não se concretizou, adiando por mais uma vez o sonho da criação do 

Curdistão. 

O senso de nacionalidade curda nasce simultaneamente ao momento em que turcos e 

árabes buscam criar sua identidade, isso explica, em parte, a dificuldade de construção da 

nacionalidade e a conquista do território pelos curdos. Para esses povos a ideia de uma 

cidadania Otomana e de uma comunidade religiosa tinha muito valor, simbolizava nação. O 

primeiro presidente turco, o mítico Atatürk, soube se utilizar desse fato no momento que lhe 

foi conveniente. Os curdos são em sua maioria, cerca de 75%, sunitas. Segundo dados 

apresentados por McDowall (2007), existem aproximadamente 27 milhões de curdos no 

Oriente Médio, dos quais cerca de 13 milhões estão na Turquia.  

Uma situação que enfraqueceu o nacionalismo curdo foi que muitos aderiram ao 

nacionalismo de Atatürk nos anos 1920 e 1930 (FERNANDES, 2005). Ainda nos dias de hoje 

a comunidade curda é muito dividida: na política, na língua e mesmo na religião. O caso dos 

conflitos de 2003 no Iraque é uma expressão dessa situação, segundo McDowall (2007) 

muitos curdos se redescobriram ao participar dos movimentos de luta pela independência. O 

autor afirma ainda que muitos curdos não abraçaram a causa devido à situação 

socioeconômica e cultural da população. Para Zürcher (2004) apenas em 1918 os curdos 

passaram a agir como uma comunidade étnica, contudo, não significa dizer que a nação 

inexistia, mas a vida em tribos seminômades causou a dificuldade no momento de agirem 

como grupo étnico.  

Os curdos veem seu passado de modo peculiar. “Vários mitos existem a respeito das 

origens curdas.” (MCDOWALL, 2007, p.04)
10

. Um dos mitos diz respeito a algumas crianças 

escondidas na montanha, elas se protegiam de um gigante que poderia devorá-las. Isto liga os 

curdos ao fato de serem chamados turcos da montanha, pois de fato vivem em região 

montanhosa do país. Outro mito está relacionado a Sara, esposa do Profeta Abraão, conta a 

                                                 
10

Tradução livre: “Various myths exist concerning Kurdish origins”. 
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lenda que a mulher era curda. São fatos importantes para a construção do nacionalismo, 

porém de difícil comprovação histórica. Os fatos históricos são essenciais na construção da 

nacionalidade e da identidade de um povo. 

Alguns autores apontam que o nacionalismo turco foi construído pela elite liderada 

pelos Jovens Turcos de forma a homogeneizar a população dentro do Estado-nação. A região 

leste da Turquia, onde habitam curdos e Alevis, entre outras nacionalidades, sempre foi alvo 

de uma política populacional étnica especificamente articulada, principalmente nos anos entre 

1913 e 1950, ao observar o mapa 02 é possível perceber que a região está próxima à Rússia e 

Armênia. Há questionamento em relação aos paradigmas estadistas e nacionalista, pois na 

Turquia as minorias foram forçadas a assimilar a nacionalidade turca, foram desrespeitadas 

em sua diversidade, linguística, cultural e religiosa. Além de curdos e Alevis, os armênios 

foram vítimas dessa forma de tratamento que teve como objetivo criar uma identidade 

homogênea para o Estado-nação. A formação da nação é um conteúdo de dominação 

ideológica. (ÜNGÖR, 2011) 

Conforme afirma de Rae (2003) a Comunidade Internacional determina o 

comportamento dos Estados no pós-Segunda Guerra. A limpeza étnica fora justificada pela 

onda de nacionalismo que surgiu no final do século XIX. A vertente construtivista auxilia na 

explicação da construção de identidades na formação do Estado. Aquilo que Rae denomina de 

homogeneização patológica, teve também um aspecto crucial, a dimensão cultural. O objetivo 

seria formar uma comunidade política unificada dentro das fronteiras, uma coesa identidade, 

na qual o monarca ou governante representaria esse corpo político unido em torno de uma 

única e homogênea identidade. A assimilação forçada, a expulsão e o extermínio se 

transformaram na técnica padrão de governar nos tempos de construção nacional.  

A construção deveria ser personificada antes de vista, simbolizada antes de amada e 

imaginada antes de concebida. A homogeneização patológica é definida de acordo com os 

métodos utilizados pelos construtores do Estado Moderno. Nessa tarefa os outsiders devem 

ser expulsos ou assimilados, incorporados forçosamente, o diferente se torna “o outro”. Na 

conjuntura turca o papel do Estado e da elite foi fundamental na definição do outro e da 

identidade estatal. Ainda de acordo com Rae (2003) os aspectos corporativos e sociais da 

identidade estatal estão em uma relação dialética e mutuamente constitutiva, pois a 

homogeneização foi parte da consolidação do poder coercitivo do Estado. A pacificação 

interna “forçada” é uma das mais autoconscientes características da construção do Estado 

moderno, por mais paradoxal que possa parecer.  
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O debate nacional e a estruturação da revolução passiva são aspectos que demandam 

do Estado certo nível de formulação ideológica. Autores como Hall (2013) debatem a 

importância da ideologia na formação da identidade e da cultura de um Estado. O autor 

aponta o lugar de destaque que o marxismo promoveu para as discussões sobre ideologia. 

Ideologia para essa pesquisa vista como referências mentais, linguagens, conceitos, categorias 

e jogo de ideias. As ideologias são utilizadas para controle de um grupo social sobre outro, 

elaboram novas formas de consciência e concepções de mundo, podem fazer emergir, por 

outro lado, forças que fazem as massas lutarem contra o sistema dominante. Stuart Hall 

(2013) e outros autores como Gill (2007) e Cox (2007) auxiliam ainda na compreensão da 

relevância de Gramsci para o estudo da cultura, etnicidade e como essas categorias afetam ou 

são moldadas pelo Internacional. Conforme Adverse (2009), a retórica é preponderante, pois 

cria o juízo dos sujeitos envolvidos no processo, portanto, funcionará como complemento à 

ideologia. 

Dois outros conceitos deverão ser trabalhados na pesquisa e que acompanham e/ou 

complementam a revolução passiva: transformismo e cesarismo. O transformismo é o método 

para implementar um programa limitado de reformas, consiste na agregação de intelectuais 

das classes subalternas à classe política ou grupos da elite, com isso consegue-se modificar a 

direção das camadas inferiores, cooptando-a e impedindo qualquer forma de protesto ou 

mudança na base. Já o Cesarismo está ligado à presença de um grande e carismático líder que 

intervém em situações de conflitos como o grande salvador e solucionador. O cesarismo é a 

intervenção de um homem forte que busca pôr fim ao embate entre forças sociais opostas e 

iguais. A vida e as realizações de Kemal Atatürk serão analisadas sob esse aspecto com o 

intuito de caracterizá-lo dentro desse conceito. Tanto o cesarismo como o transformismo são 

situações que podem ser adaptadas à vida política, econômica e social da Turquia e auxiliam 

na estruturação e confirmação do movimento de “revolução sem revolução” ou “revolução 

pelo alto”. (RAMOS, 2013) 

Durante o desenvolvimento da pesquisa são debatidos assuntos da Política Externa da 

Turquia (PET) que complementarão diversas questões aqui tratadas. Uma das referências 

nesse assunto é a obra organizada por Baskin Oran (2010) que apresenta os principais fatores 

e elementos na formulação da complexa PET. Na dimensão cultural o texto apresenta seu 

caráter ligado a Ásia Central e argumenta que esse aspecto faz com que as pessoas estejam 

mais acostumadas à autoridade que à democracia nos moldes ocidentais. A democracia na 

Turquia é algo relativamente novo e sem raízes profundas, a pena de morte, por exemplo, foi 

abolida em 2003, depois de muita luta e resistência. Destaca a inserção turca no Oriente 
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Médio a partir de dois pontos: a) as populações são em sua maioria islâmicas; b) há uma 

prevalência do Arabismo, portanto, os turcos são estranhos/estrangeiros nesse território.  

Por outro lado, apresenta a proximidade da Turquia com o Ocidente em vários 

aspectos. Primeiro fato é que a Turquia organizou uma radical e até certo ponto bem sucedida 

revolução pelo alto, para se inserir na política internacional. Portanto, gerou um conflito entre 

as características/identidades Asiáticas e Ocidentais, além disso, não é considerada ocidental 

pelos países centrais. Outras duas dimensões apresentadas por Oran (2010) e seus 

colaboradores na obra é a dimensão histórica e estratégica. No aspecto histórico destacam a 

herança Otomana, que tem como importante a relação com a Europa e o fator religioso. 

Afirmam que a religião sempre esteve sob a responsabilidade e controle do Estado e que a 

diplomacia turca é uma extensão da diplomacia Otomana. Quanto à dimensão estratégica 

destacam os fatores geográficos, os anéis de segurança (geopolítica) e as ligações com os 

poderes globais. 

Segundo Harris (1972), a relação entre Turquia e EUA surgiu de uma união pensada e 

bem planejada, pois cada país tinha interesses específicos nessa situação. Para compreender a 

relação entre os países é necessário resgatar alguns tópicos importantes da formulação e 

execução de Política Externa. Muitas decisões na política internacional são tomadas com base 

nessas abordagens e contribuem para melhor compreensão do processo decisório e por que 

determinadas escolhas ocorrem. Um dos aspectos mais significativos da história da Turquia 

moderna foi sua ligação geoestratégica e geopolítica com os Estados Unidos na Guerra Fria, 

na contenção à União Soviética. A política de contenção teve sua empiria esboçada por 

George Kennan, diplomata americano na Rússia, que enviou um telegrama ao Departamento 

de Estado e nesse documento explicitava quais eram os desejos soviéticos. Dizia que a 

pressão de Moscou por expandir seu poder deveria ser parada com uma firme e vigilante 

contenção. Sua advertência foi reforçada com um artigo publicado em 1947 na Foreign 

Affairs, com o título “The sources of Soviet Conduct” sob o codinome X. Esse artigo tinha 

uma conotação muito filosófica, mas foi sem dúvida um dos pilares da estratégia de 

contenção. (KISSINGER, 2001) 

Em 1947 o Presidente Truman fez uma visita ao Congresso Americano e em seu 

discurso solicitou $ 400 milhões, que seriam divididos entre os países da Europa. A ajuda 

tinha viés ‘econômico’, e seria repassada também à Grécia e Turquia, iniciava-se assim a 

Doutrina Truman, conforme Pecequilo (2005). A política de contenção tinha a importância de 

uma missão religiosa para os norte-americanos. A autora entende que a fundamentação da 
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estratégia foram os seguintes documentos: o texto lançado pela Foreign Affairs, a NSC
11

 20 

(1948) e a NSC 68 (1950), além do discurso de Truman no Congresso. Kissinger (2001) 

afirma que a questão moral perpassou os documentos basilares da política de contenção, 

principalmente a NSC 68 e o artigo de Kennan. Para os americanos as derrotas morais eram 

mais perigosas que as militares. No mesmo ano um dos Ministros do Governo Truman 

elaborou a política que deveria recuperar a economia europeia, o Plano Marshall. “É lembrada 

geralmente como uma das mais bem sucedidas iniciativas de política externa na história dos 

EUA.” (US, 2011, p. 262). Os dois planos estadunidenses, Plano Marshall e Doutrina 

Truman, lançam as bases para as instituições, a OTAN deveria completar a aliança econômica 

e a contenção militar.  

A Política Externa da Turquia ainda é influenciada por acontecimentos datados antes 

da proclamação da República e relacionados ao Império Otomano. Os conflitos com a Grécia 

e o Chipre, a questão dos armênios entre outros, são debates que atravessam séculos da 

história do Oriente Médio e Turquia. São temas de difícil solução, pois envolvem, além das 

várias mortes causadas, o rancor, o nacionalismo e o interesse por espaços marítimos e 

terrestres. A Turquia moldou sua política externa, desde a Guerra Fria, com base na sua 

indispensável importância geopolítica para os países do Ocidente, com isso, sempre buscou 

uma posição de destaque, liderança regional e relevância global. Houve o que se pode chamar 

de uma guinada inconclusa para a Europa, pois a Turquia, assim como o Império Otomano, 

sonhava com sua entrada no bloco. (BENLISOY, 2015). 

Até 2023, ano de comemoração do seu centenário, os governos turcos planejavam 

estar completamente integrados à União Europeia (UE). Assim se apresentaria mais forte no 

cenário internacional e deveria servir de exemplo para os países do Oriente Médio, no que se 

refere à democracia e governabilidade. Existiam críticas diversas quanto aos direitos humanos 

e democracia, aspectos que nos primeiros anos do AKP foram intensamente trabalhados. Os 

Turcos se viam como parte da história da Europa. Numa perspectiva de mudança do foco 

militar para a articulação multilateral e comercial a Turquia participa da OCDE (Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), da OCSE (Organização de Seguridade e 

Cooperação Europeia) e da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Seus 

Governantes acreditavam que a UE estaria incompleta sem a presença turca. Desde 1963 a 

Turquia é membro associado da UE, mas a completa aceitação nunca aconteceu de fato. 

Vários aspectos que impedem esta entrada serão debatidos na tese, como a religião, a 
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população, além de pontos da política. 

Em relação aos aspectos da globalização e segurança a Turquia sempre viveu um 

dilema, pois, à medida que são ampliados os movimentos globalizantes, a segurança tende a 

diminuir. A globalização traz para o campo doméstico problemas da arena internacional, 

desmonta uma estrutura interna organizada e exige novas estratégias do Estado. As mudanças 

econômicas provocam pressão para abertura aos movimentos sociais, os atores da Sociedade 

Civil ganham voz, o que implica mudanças no método de segurança, doméstica e 

internacional. O monopólio do uso da força fica comprometido em virtude de pressão externa, 

na pauta surgem assuntos como direitos humanos, refugiados e liberdade de expressão. 

(PILNAR, 2005). 

A questão da segurança sempre foi algo muito especial para a Turquia, em virtude de 

sua posição geográfica. Apesar de que, muitas vezes o fator segurança é utilizado como 

discurso, retórica e justificativa para atrocidades e repressão. Contudo, para o Estado turco, a 

transição no fim do Império Otomano simbolizou muito, pelo medo de divisão do país 

esboçado no Tratado de Sèvres (1920). As questões geopolíticas determinaram a política de 

segurança da Turquia, pois o país está no centro de uma região demasiadamente complexa. Os 

eventos mais complicados dos últimos anos aconteceram e acontecem nas redondezas do país. 

(Ver mapa 01). Assim, o discurso de segurança está ligado a estrutura e processos históricos, 

lutas por poder dentro e fora do Estado. A sociologia histórica mostra que o Islã e os Curdos 

foram classificados como problema de segurança nacional pelo Estado. (PILNAR, 2005) 

No aspecto histórico da tese serão utilizadas duas obras clássicas que descrevem o 

processo de emergência da Turquia Moderna. Ambas iniciam suas análises com a crise e 

declínio do Império Otomano (LEWIS, 2002) (ZÜRCHER, 2004). A obra de Zürcher (2004) 

foi concluída nos anos 1980 no momento denominado Terceira República, por outro lado a 

obra de Lewis (2002), que teve sua primeira edição finalizada em 1961, analisou a história 

turca dentro do desenvolvimento da Guerra Fria. Os dois autores analisam a queda do Império 

e ao analisarem o surgimento da Turquia moderna citam aspectos da vida e as ações de 

Atatürk. Às duas fontes mencionadas se juntam o trabalho de Mango (1999) que se constitui 

em uma das mais relevantes biografias de Mustafá Kemal Atatürk. Outra referência histórica 

é o material produzido por Keyder (1987), que analisa a formação do Estado e das classes na 

Turquia. Essa obra, somada às obras de Ziya ÖNIŞ em parceria com outros autores, auxilia na 

compreensão dos aspectos socioeconômicos do país.  

A estrutura da tese será apresentada, contendo o resumo das principais ideias a serem 

trabalhadas no desenvolvimento de cada capítulo. A introdução deste estudo busca explorar os 
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aspectos teóricos e metodológicos da produção, sendo propositalmente mais densa. Todos os 

demais capítulos apresentam processos históricos e empíricos. A introdução está dividida em 

duas partes: a primeira contém os aspectos organizacionais e explicativos da pesquisa, como 

pergunta-problema, objetivos e hipóteses; a segunda parte foi intitulada reflexões teórico-

metodológicas, na qual são resgatados parcialmente os escritos de Mandel e Gramsci, 

acompanhados da referência aos escritos de alguns autores que debatem o Capitalismo Tardio 

e a Revolução Passiva. 

O segundo capítulo traz a narrativa que analisa o período de decadência do Império 

Otomano e os primeiros anos da República Moderna, apresentando os principais focos de 

crise vivenciadas no século XIX e início do Século XX. Está dividido em três partes. Na 

primeira parte do capítulo serão analisadas a influência do nacionalismo europeu, as 

capitulações e o sistema de Millets, que foram os três aspectos fundamentais para entender a 

crise e queda do Império. As questões financeiras, conflitos étnicos e religiosos formam o 

contexto analítico da segunda parte desse capítulo. Para concluir será apresentada a análise da 

situação internacional do Império Otomano, os conflitos e a Guerra de Libertação da nascente 

Turquia, portanto, esse capítulo cobre os dois primeiros ciclos de Revolução Passiva 

apresentados na tese. 

O capítulo III será guiado pela análise dos anos iniciais da República. O início do texto 

é marcado pela definição de uma ideologia marcante na construção nacional do país, o 

Kemalismo, ideologia chave do terceiro ciclo de revolução passiva. Esse processo de 

construção nacional iniciado no Império, afeta de diversas formas as religiões e etnias 

presentes no país, pois, foi implementado numa lógica de homogeneização. Para pensar esse 

tema o estudo do Islamismo na Turquia é essencial; sua constituição majoritariamente Sunita 

é influenciada pelo Islã Sufista e em alguma medida pelo Xiismo, apresentados na segunda 

parte do terceiro capítulo. A tese focaliza dentro do processo de revolução passiva a absorção 

e o controle da religião em alguns momentos históricos. Por fim, mas não menos importante, 

a terceira parte desse capítulo debate o nacionalismo Curdo, suas perspectivas, seus limites 

dentro da Turquia e o antigo sonho de um Estado – o Curdistão (mapa 02). 

O quarto capítulo tem peso empírico relevante, pois trata de momento histórico que foi 

importante para a Turquia em particular e para as Relações Internacionais em geral e terá uma 

demarcação temporal: 1950 a 1960. Os anos de 1950 foram aqueles imediatamente 

posteriores à II Guerra Mundial e início da Guerra Fria, fundamentais para a (re) inserção 

internacional turca, através das alianças com Estados Unidos e Europa Ocidental. Relevante 

para essa década foi aquilo que se pode chamar de renascimento do Islã na Turquia, com o 
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Partido Democrata (condutor do quarto ciclo de Revolução Passiva) chegando ao poder 

apoiado por forças muçulmanas, fato utilizado posteriormente como uma das justificativas 

para a intervenção militar. Esse período foi marcado por um golpe militar e muitas mudanças 

na política doméstica turca. 

No quinto capítulo os arranjos e rearranjos entre sociedade civil e sociedade política 

serão analisados. O foco dessa etapa do trabalho será analisar a sociedade civil através das 

organizações empresariais e do movimento Islâmico, já em contexto mais contemporâneo e 

como esses se ligam ao Governo em geral. Atenção especial ao papel do Exército, da 

burocracia e dos partidos políticos que deixam a sensação de estarem sempre participando dos 

dois lados, tanto da sociedade civil como da sociedade política, uma mistura e inversão de 

papeis, que é proposital e causa diversos danos nas relações sociais. Com esse arcabouço 

empírico, pretende-se concluir o capítulo desvendando os mistérios da formação, estruturação 

e internacionalização do Estado turco.  

O sexto e último capítulo é o momento conclusivo da tese, apresentando os resultados 

e análises da pesquisa realizada. Essa parte do estudo mostra como o processo de revolução 

pelo alto foi construído pelas elites turcas ao longo de algumas décadas: final do século XIX 

até metade do século XX. Para responder à pergunta inicial o capitalismo tardio foi analisado 

e sua ligação com o processo de revolução passiva será demonstrado nessa parte final.  

 

2 DO IMPÉRIO OTOMANO A ATATÜRK: A TRANSIÇÃO PARA A TURQUIA 

MODERNA 

 

 Este capítulo terá como propósito descrever o processo de transição do Império 

Otomano para a Turquia Moderna. O moderno aqui deve ser visto como fator explicativo do 

processo de decadência de um Império multiétnico e multirreligioso, com estrutura e 

influência mundial que após sua queda (pós-I Guerra Mundial) se transforma em Estado 

Nacional moderno, mas afetado por sua herança Imperial. Apesar dos conflitos diversos por 

um lado e do populismo turco por outro, vale enfatizar que as massas ficaram de fora da 

construção histórica. O moderno para usar os termos de Thomas (2006) atende ao princípio da 

revolução passiva, ou seja, a grande massa da população turca se torna espectadora das 

transformações que aconteceram ao longo dos anos.  

Como mencionado na introdução, vários conflitos que existem atualmente na Turquia 

surgiram no Império Otomano, provavelmente o aspecto mais relevante seja o conflito 

secularismo x religião. Portanto, na tese serão tratados os pontos que permitem a explicação 
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do processo histórico, conforme afirma Gill (2007), e que possibilitam a compreensão de 

outros fenômenos relacionados à histórica disputa entre dois campos: uma imagem de boa 

sociedade em torno da ciência (secular) e a imagem de boa sociedade através da religião. 

Paradoxalmente, essa dicotomia surgiu quando o Império, através do Sultão e sua burocracia, 

percebeu a necessidade de modernização. Nesse período muitos jovens foram enviados para 

Europa e lá puderam ler e estudar sobre o nacionalismo, ciência e secularismo 

(KALAYCIOGLU, 2005). 

A Turquia possui quatro correntes historicamente constituídos que apresentam 

variáveis materiais e ideacionais. Ver tabela 01, apresentada a seguir (KOSEBALABAN, 

2011). 

 

Tabela 1 Ideologia sincrética da Turquia 

Islâmico Liberal Secularista Liberal 

Islâmico Nacionalista Secularista Nacionalista 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de Kosebalaban (2011) 

  

As quatro maiores identidades ideológicas turcas apresentadas pelo autor demonstram as 

disputas entre secularismo e islamismo de um lado, liberalismo e nacionalismo em outro 

extremo. Conhecer as funções sociais desempenhados por esses grupos (partidos e entidades 

religiosas) pode ser o indicativo necessário para compreender o processo de 

internacionalização da Turquia. Esses grupos se alternaram no poder, o que justifica a ideia de 

ciclo e por isso são relevantes para análise da tese, no entanto, cabe ressaltar que essas 

ideologias se misturam e se confundem. No desenvolvimento dos estudos será utilizada a 

tabela supra com adaptações que permitirão o enquadramento dos partidos a serem estudados 

dentro dessas ideologias. Para isso, no entanto, inicia-se nos próximos parágrafos o resgate 

histórico que possibilitará compreender essa situação. 

Um dos grandes Impérios que instalaram no Oriente Médio antes dos Otomanos foi o 

Império Abássida ou o Califado Abássida, povo descendente de al-Abbas -, de origem 

iraniana. O Califado surgiu em meados do ano 749 d.C. da luta de um dos sobrinhos de al-

Abbas contra a opressão e escravidão vivida pelo seu povo sob o Império dos Omíadas. A 

conquista do poder por esse povo foi avaliada pelos historiadores como uma revolução no 

Oriente Médio. A vitória foi marcada pelo fato de conseguirem sobrepor-se a um antigo 

reinado e instaurarem um califado iraniano ou, nas palavras de Lewis, um Islã Persianizado. 

Ressalta-se, no entanto, que a luta foi especificamente contra o sistema opressor e não contra 
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os árabes. Os Abássidas reinaram na maior parte das terras do Islã por cinco séculos, 

conquistaram parte da África e Europa inclusive. (LEWIS, 1996). 

Segundo Hourani (1994), o Império Abássida começou a se desintegrar alguns séculos 

antes do surgimento do Império Turco. Para o autor as dinastias tombam sempre vítimas de 

sua própria fraqueza. A crítica que surge dentro do Islã é que os governantes perderam a 

referência da Charia e se esqueceram dos acordos realizados com seu povo. Utilizam-se do 

povo para governar e, depois de certo nível de estabilização, abandonam seus governados. Os 

Abássidas buscavam nas montanhas homens saudáveis para recompor o seu exército e esses 

soldados à medida que conquistavam outras terras, se voltavam contra o soberano. Portanto, 

dentro do exército surgiam novos líderes e isso enfraquecia o Império. A desintegração desse 

reino se deu por completo entre os séculos X e XI, tendo como consequência os 

deslocamentos, as influências étnicas e fatores religiosos.  

A primeira vez que os turcos entraram na Anatólia, como conquistadores, foi meados 

do ano 1071. “Os turcos que invadiram a Anatólia oriental no século XI eram ainda nômades 

do deserto.” (Anderson, 1985, p. 361). Eram provenientes dos planaltos áridos e frios da Ásia 

Central e após a conquista das novas terras, os turcos optaram por adotar o nome de Turquia 

como forma de contemplarem sua origem. O Grande Império Seljúcida foi formado nas 

localidades da Pérsia e da Mesopotâmia, tendo Bagdá como capital, contudo, foi local de 

diversos conflitos, entre principados pertencentes ao povo seldjúcida e invasores mongóis no 

século XIII. A região se tornou demasiadamente sensível, em decorrência da quantidade de 

pequenos principados e das disputas por espaço e controle. Esse argumento é fundamental 

para compreensão da história turca e seus conflitos nacionais e geopolíticos. 

O Império Turco Otomano teve sua ideologia sempre voltada para os princípios do 

islamismo, ou seja, a religião era central na vida pública e privada. A origem do Império 

Otomano é do final do século XIII e início do XIV, sendo que sua expansão se deu em grande 

parte sobre o decadente Império Bizantino. Fernandes (2005) afirma que os Seldjúcidas, povo 

de origem turca, conquistaram o Planalto Central da Ásia Menor e deram ao local o nome de 

Rum, ou Terras Romanas, influenciados pelo Império Romano e também significava dizer 

que a partir daquele momento os turcos sucederiam os romanos na autoridade sobre 

Constantinopla. Depois o termo Terras Romanas foi traduzido para Anatólia que significa – 

Leste ou Ásia Menor.  

O Império Otomano é uma dinastia muçulmana, fundada por Osman e em sua 

constituição utilizou-se de várias formas de expansão, relações diplomáticas e conquistas. 

Potência localizada nas proximidades do Mediterrâneo e Mar Vermelho foi das principais 



55 

 

 

estruturas políticas que o mundo conheceu desde o fim do Império Romano. Dominou a 

maioria dos povos das regiões do Oriente Médio, parte da África e Europa por mais de 400 

anos, algumas regiões por até 600 anos. O soberano e sua família eram conhecidos pela 

nomenclatura Casa de Osman, a sucessão se dava a princípio por hereditariedade, depois 

passou a ser realizada pelo membro mais velho da família. (HOURANI, 1994) (ANDERSON, 

1985) 

Em 1302, segundo Anderson (1985), o sultanato de Osman se tornou a potência 

dominante em todo o mundo islâmico. Desde o início, o Império se empenhou em uma guerra 

santa contra os infiéis, principalmente os cristãos católicos. Na fronteira ocidental estava o 

mundo cristão, esse fato fez vigorar o fervor militar e religioso do Império Otomano. O 

avanço dos turcos foi rapidamente direcionado para a Europa Oriental – os Bálcãs. Sua capital 

em determinado momento chegou a ser transferida para o outro lado do Estreito de Bósforo, a 

Europa. Os turcos viam-se como Muçulmanos governando a terra do Islã, assim 

estabeleceram o Estado, seu poder se expandiu rapidamente, destruíram totalmente o Império 

Bizantino e em 1453 Maomé II tomou Constantinopla. A tomada de Constantinopla é 

considerada por Libero (1998) tão importante quanto a descoberta da América em 1492. 

Para Hourani (1994) a primeira fase expansionista do Império foi marcada por uma 

forte organização governamental. Os oficiais da cavalaria Sipahis além da função militar 

podiam coletar impostos e não precisavam repassar para o Estado aquilo que arrecadavam. No 

século XVI foi estabelecida uma burocracia complexa, a Kalemiye, que estava dividida entre 

os secretários, responsáveis pela documentação, e outros responsáveis pelo setor financeiro do 

Império. Todo material produzido foi cuidadosamente guardado nos arquivos imperiais. 

Havia ainda os Divan que eram altos funcionários do exército e do governo. 

O funcionamento do Império se processava através da instalação de vários governos 

locais, pode-se dizer descentralizados, e esses foram transformados em províncias chamadas 

de eyalet. Eram como uma espécie do governo central em uma dimensão bem menor. Uma 

das principais funções do governo era coletar impostos: a) no campo, sobre as atividades 

agrícolas e pecuárias; b) no meio urbano, inclusive cobrando pedágios; e c) impostos pessoais 

que recaiam sobre os judeus e cristãos. A sociedade muçulmana à época do Império estava 

dividida entre os dominantes e os dominados: os primeiros eram soldados, altos funcionários, 

membros de corpos armados; os segundos – súditos. 

Na tradição islâmica o soberano era o Sultão, mas aos poucos passou a exercer a 

função de Califa, pois exercia o poder político e era líder religioso. Naquele período o 

soberano devia se preocupar com a defesa das fronteiras, pois a Leste havia a preocupação 
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com os Safávidas do Irã de tradição Xiita. A Oeste, a Europa Cristã, que apesar da queda de 

Constantinopla ainda representava ameaça ao Império Otomano. O Califa também seria o 

responsável por guardar os locais sagrados – Meca e Medina no Hedjaz e Jerusalém na 

Palestina. Contudo, o dever mais importante para o Sultão era manter a Charia e seus 

mandamentos. Os soberanos criaram muitas leis e regulamentos para manter o controle. O 

soberano que conquistou Constantinopla, Mehmet II, criou um complexo escolar 

significativo, Süleyman “o Magnífico” criou outra estrutura semelhante no século XVI. Esses 

locais foram os responsáveis por formar membros da elite tradicionalmente composta por uma 

burocracia e militares. (HOURANI, 1994) 

O Império atingiu dimensões gigantescas, com possessões em parte da África, Ásia e 

Europa. Com o tempo e diante da extensão territorial enorme foram sendo criadas novas 

formas de governar dentro das terras Otomanas e os poderes estavam se diversificando. 

Conforme mencionado acima, o Irã e a Europa causavam maior preocupação, mas o Egito 

também não permitiu a dominação completa e ficou longe do poderio Otomano. Sob o poder 

do Império, judeus e armênios tiveram sua importância relativamente aumentada, pois 

desenvolveram forte habilidade comercial e bancária no caso do povo judeu e importante 

comércio da seda no caso dos cristãos armênios. (HOURANI, 1994) 

A política externa Otomana foi marcada pelo caráter ofensivo e expansionista e seu 

objetivo principal era conter o crescimento dos Habsburgos. “As principais realizações da 

diplomacia otomana dessa época eram as chamadas capitulações.” (ERMIDA; 

FERNANDES, p. 5, 2012). Contudo, a diplomacia imperial carecia de pessoas que 

dominassem as línguas europeias e esse fator dificultou as negociações em alguns momentos. 

Essa política foi marcada por acordos realizados com as grandes potências europeias -, 

França, Inglaterra e Holanda. Seu início se deu em meados do século XVI e terminou apenas 

no século XX com o fim do Império Otomano. Através dessas alianças os Otomanos se 

imaginavam como parte do Concerto Europeu, ou seja, pensaram ser parte das grandes 

potências, mas, como será demonstrado a seguir, as capitulações foram de fato um dos 

motivos de queda do Império. 

Há indícios de que a política de alianças promovida entre as potências da época tinha 

como objeto a contenção do crescimento austríaco para o Oriente Médio. Contudo, como não 

havia ainda uma regulação consistente, as alianças eram frágeis e facilmente quebradas. Na 

vigência dos séculos XV e XVI o exército turco era mais avançado militarmente que os 

europeus. Assim pode-se concluir com a afirmação de Kennedy (1989), de que no século 

XVI, numa perspectiva histórica e geográfica, os Otomanos foram a maior ameaça à 
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cristandade. Já o século XVII marca o início da derrocada Otomana, enquanto, seus principais 

inimigos – Áustria e Rússia –, iniciaram a conquista das terras que pertenciam ao Império. 

O Império Otomano mantinha uma tradição de não enviar embaixadores para outros 

países, talvez para preservar a religião da influência cristã, ou devido ao fato de o Império não 

pertencer até meados do século XIX ao sistema de países da Europa. Somente depois de 

estabelecer um Ministério próprio para cuidar dos assuntos internacionais e sentir a 

necessidade de valorizar o Império diante dos países europeus, foi que os diplomatas foram 

enviados a outros países. À crise do Império Otomano estão associadas outras situações 

estratégicas do final do século XIX e início do XX: a Europa se via em situação complicada, 

pois, com o fim do Império, teria facilmente uma expansão em suas conquistas territoriais; 

por outro lado criaria sérios problemas com os países que ficariam independentes na região e 

as consequências desse fato poderiam ser desastrosas. (ERMIDA; FERNANDES, 2012). 

No fim do século XVIII a amizade com a França foi rompida, pois os franceses 

invadiram o Egito e essa movimentação não foi aceita pelo Sultão Otomano. Antes desse 

episódio o país de Napoleão era o maior aliado dos turcos, inclusive com apoio e treinamento 

militar. Nos anos de 1800 o Império Turco servia como barreira ao crescimento do Império 

Russo e impedia sua chegada ao Mediterrâneo. Esse fato fundamenta o artigo desenvolvido 

por Mackinder em 1904 quando declara que a Rússia era o verdadeiro inimigo a ser 

combatido pela Coroa Britânica. Pode-se inferir que desde os séculos XVIII e XIX, a política 

de contenção já era utilizada no mesmo território em que hoje está localizada a Turquia. 

Primeiro restringindo o crescimento do Império Austro-Húngaro e posteriormente da Rússia. 

(ERMIDA; FERNANDES, 2012). 

Os dois últimos séculos do Império Otomano foram marcados por reformas rumo ao 

secularismo e à aproximação com a Europa. As reformas mais importantes, segundo 

Fernandes (2005), datadas do século XIX foram as Reformas Tanzimat, que visavam o 

restabelecimento da ordem. No ano de 1876 foi adotada uma nova constituição, formou-se um 

aparelho civil/administrativo secular que obteve o apoio de grupos tradicionais. Essa nova 

organização tinha por objetivo substituir a elite militar, os Yenitcherni, que eram os 

responsáveis pelo recrutamento de crianças; por uma elite religiosa os Ulemás, que eram 

doutores da lei corânica, os Mufti interpretes da Charia e os Notáveis provinciais. No subitem 

seguinte será analisada a crise no Império em virtude das capitulações e do contato Otomano 

com o nacionalismo europeu. 
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2.1 A crise no Império: as capitulações e a influência do nacionalismo europeu 

 

De acordo com Kosebalaban (2011) o secularismo liberal nasceu ainda nos tempos do 

Império Otomano, através das Reformas Tanzimat, que objetivavam entre outros aspectos 

criar uma ideia de cidadania otomana baseada na perspectiva de terra-mãe. As Reformas 

Tanzimat tinham o apoio francês e inglês, ambos com o objetivo se contrapor à Rússia. O 

nacionalismo islâmico também surgiu nos tempos imperiais e foi a força ideológica para 

manter coesão social no período de transição do Império para a República.  Portanto, a busca 

pela identidade nacional pode ser datada dos últimos 100 anos do Império Otomano, 

marcados por um contexto histórico de dissenso: temor da expansão russa, questionamento da 

relação Estado x Religião e desintegração étnica. A proximidade com França e Inglaterra 

tinha naquele período um caráter militar e estratégico, mas não necessariamente positivo para 

o Império. Acrescenta-se a isso que os poderes europeus eram pragmáticos em sua relação 

com o Império Otomano. 

Foram criados três discursos e/ou alternativas para buscar a sobrevivência imperial: a) 

o otomanismo, que visava promover o patriotismo otomano; b) o islamismo, para união dos 

muçulmanos; c) o nacionalismo turco (dividido entre os muçulmanos e secularistas). Para os 

otomanistas a igualdade entre etnias seria o pressuposto básico, pois defendiam a cidadania 

otomana. Os islamitas desejavam a unidade muçulmana e exigiam dos não muçulmanos a 

fidelidade ao Sultão e à Porta. O Turquismo apresentava uma vertente secular, que 

questionava as falhas da administração imperial, e outra religiosa, mais fiel aos mandamentos 

do Islã. Dois intelectuais foram fundamentais para a construção do nacionalismo turco: Yusuf 

Akçura, pensador dos aspectos, étnicos, e Ziya Gökalp, organizador das questões culturais. 

(KOSEBALABAN; 2011) 

O dilema vivido nos últimos anos do Império estava ligado ao desenvolvimento e à 

modernização, mas ambos deveriam apresentar um caráter defensivo que mantivesse as 

estruturas de poder e a união territorial. Diante da evolução vivenciada pela Europa era 

necessário realizar algo que possibilitasse o nivelamento desses avanços, assim a alternativa 

pensada foi revigorar a educação e o exército, com base no modelo europeu. Esse foi o 

“Calcanhar de Aquiles”, o ponto fraco que iria acelerar a queda Otomana. À medida que os 

jovens estudantes entraram em contato com o secularismo e com as tendências nacionalistas, 

desejaram implantá-las nas terras do Sultão, questionando o caráter religioso do Estado e 

criando uma série de divisões internas. (KOSEBALABAN; 2011) 
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Os aspectos geopolíticos são destacados na Turquia desde os séculos passados, 

principalmente pela relação com os russos, como mencionado. Ainda hoje a relação entre 

Turquia e Rússia permanece uma incógnita, algumas vezes dialogam e se aproximam, em 

outros momentos se encontram em meio a controvérsias. O histórico de inimizade com a 

Rússia ficou explícito no reinado de Catarina II, durante a segunda metade do século XVIII, 

que foi a grande inimiga do Império. A rainha incentivou a rebelião dos Cristãos Ortodoxos e 

propôs ao Imperador alemão a divisão do Império. Naquele momento já era vislumbrado o 

sonho russo de acessar os mares quentes através dos estreitos da Turquia, o Bósforo e o 

Dardanelos. A relação voltou a ficar tensa depois da II Guerra Mundial. (VILLALTA, 2014)  

As ideias reformistas tiveram seu início a partir de 1789 com o reinado do Sultão 

Selim III e aprofundadas pelo Sultão Mahmut II; contudo, sem atitudes efetivas, ambos 

tiveram os Janízaros (Guarda Real) como inimigos declarados. Havia já em andamento o 

processo de desintegração territorial que causava preocupação e ocorreu nesse período (entre 

1768 e 1774) uma guerra contra a Rússia, que terminou com derrota Otomana. Tudo isso 

aumentou a tensão. No reinado de Abdülmecid o Império reconheceu a necessidade de 

mudanças, em virtude do temor da desintegração, ou na esperança de minimizar o prejuízo, a 

modernização surge como motivação. No Império, por um longo tempo, nação e religião 

foram considerados sinônimos, o que resultou na estruturação dos Millets. O Sistema Millet 

foi a divisão da Sociedade Otomana em termos de comunidades religiosas, ainda sem um 

caráter classista. As comunidades não muçulmanas gozavam de quase total liberdade religiosa 

e cultural, o líder de cada Millet agia como ponte entre o Estado e a comunidade. Eram no 

total quatro Millets: os gregos ortodoxos, os judeus, os armênios ligados à Igreja Gregoriana, 

e os muçulmanos. (KOSEBALABAN; 2011) 

Selim III, que governou o Império entre os anos de 1789 e 1807, tinha o Rei francês 

Luís XIV como modelo para conduzir seu reinado. Assim que assumiu o trono, o Sultão 

iniciou um programa chamado “nova ordem”, com o objetivo de se defender dos inimigos, 

aumentar a centralização do poder, fortalecer o Exército, combater os abusos e a corrupção. 

Essa etapa marca a entrada das ideias ocidentais no Império. Selim III foi derrubado por um 

golpe de Estado orquestrado por uma coalizão: os Ulemás conservadores, os oficiais Janízaros 

e os notáveis (proprietários de terra que tradicionalmente exerciam liderança nas províncias 

da Anatólia). Tais grupos defendiam a perspectiva de manutenção do status quo, assim sendo 

as propostas feitas pelo Sultão eram extremamente desagradáveis para a elite. (VILLALTA, 

2014) 



60 

 

 

O reinado de Mahmut II foi marcado por crises étnicas com a Sérvia, Grécia e Egito. 

No entanto, a perda mais significativa foi o Egito fato que traria maiores problemas para 

Istambul nos anos posteriores. O novo Sultão não repetiu os erros do tio Selim III e logo no 

início do reinado tratou de modernizar o Exército, extinguindo os Janízaros em 1825. Mahmut 

era tido como um bom estadista e suas propostas de reformas foram mais incisivas que 

aquelas apresentadas por seu antecessor. Foi um reinado tenso: em 1830 os gregos se 

autoproclamaram independentes, nesse período o poderoso exército do Egito chega à cidade 

de Konya na Anatólia Central e posteriormente os egípcios tiveram seu governo reconhecido 

como autônomo, embora se mantivessem ligados ao Império; e em 1833 os russos atracaram 

navios de guerra no Estreito de Bósforo. (ZÜRCHER, 2004) (KALAYCIOĞLU, 2005) 

Diante das crises e de vários territórios perdidos o Governo de Mahmut II iniciou as 

reformas principalmente frente à crescente ameaça europeia sobre as possessões Otomanas. O 

exército foi modernizado e uma nova estrutura administrativa foi criada como alternativa de 

fortalecimento do poder central. A nova estrutura burocrática seria necessária para auxiliar na 

reestruturação do Império e na coleta de impostos. Os Janízaros foram abolidos, pois 

significavam forte ameaça ao Sultão, e os Ulemás em virtude de sua ligação com a extinta 

Guarda Real, perderam espaço na administração. Com isso, o sistema educacional religioso 

passou a ser controlado de forma mais incisiva pelo Estado, criando uma Diretoria e depois 

um Ministério para assuntos religiosos, que se tornou um departamento tradicional na política 

turca, até os dias atuais. (ZÜRCHER, 2004) 

Todos esses esforços do Palácio não foram sem custos, e as despesas alcançaram um 

nível sem precedentes na história do Império. Não havia pessoal capacitado para conduzir o 

processo, as reformas foram algo que partiram de cima, do Sultão e alguns de seus servos 

mais próximos. Aos poucos o sistema tradicional foi sendo substituído por um arranjo 

racional legal, com novas leis e regulamentações, novas instituições, o que não significou 

necessariamente a abolição daquelas antigas. Nesse período a Inglaterra surgia como grande 

potência mundial sem um rival que pudesse lhe fazer frente, mas seus antigos parceiros 

econômicos, na Europa e América Latina, adotavam medidas protecionistas diante da 

hegemonia econômica britânica. Assim sendo, os ingleses se viram forçados a buscar novas 

alianças nos continentes africano e asiático. (ZÜRCHER, 2004) 

O Egito continuava como grande ameaça ao Império Otomano mesmo após seu 

movimento de independência. Os egípcios mantinham um poderoso exército que impôs 

derrota humilhante ao Exército Imperial em 1838. A alternativa encontrada pelo Império foi 

pedir auxílio à Inglaterra que em contrapartida receberia um acordo de livre comércio. No 



61 

 

 

mesmo ano firmou-se a Convenção com a Inglaterra, para os turcos era passo significativo 

rumo à busca pela integração ao Sistema de Estados da Europa. O acordo permitia aos 

ingleses exportar bens pagando taxas simbólicas e em poucos anos outros países assinaram 

tratados semelhantes: o Império Otomano se tornou uma área de livre comércio com os países 

europeus. (KEYDER, 1987) (ZÜRCHER, 2004) (KALAYCIOĞLU, 2005). 

Quem estuda o Império Otomano deve estar atento à persistente ênfase dada ao 

Estado, há certa mística em torno desse fato, que por isso se adéqua ao termo Estadolatria de 

Gramsci. Em virtude disso o Estado parece estar fora e acima da sociedade sem uma base 

social. Nos termos de Samir Amin, seria um Estado Tributário, definido como uma instituição 

centralizadora que intervém de forma a explorar todas as classes sem promover nenhuma 

delas. Isto foi verdade até o início do século XIX quando o Império Otomano teve que lidar 

com a dinâmica agressiva da Europa industrial. O Estado Otomano que surge após as 

reformas Tanzimat foi diferente, economicamente os Otomanos foram muito ligados e até 

mesmo dependentes da Inglaterra e da Europa em geral. O fenômeno mencionado apresenta o 

nascimento da estrutura de revolução passiva no nível internacional e a estruturação de um 

sistema econômico desigual. 

O Acordo Anglo-Otomano foi o passo decisivo para romper com a antiga estrutura, e 

permitiu aos mercadores estrangeiros acesso direto ao comércio no Império competindo com 

os produtores internos e por vezes eliminando-os. Nas regiões de fronteiras as consequências 

foram imediatas, mas no interior, apesar do desenvolvimento de estradas, o acesso era mais 

demorado e difícil, o que proporcionou a manutenção dos produtos e a prevalência dos 

mercadores domésticos. Mesmo com o livre comércio no Império Otomano, não foi possível 

falar de capitalismo nesse período. Por volta de 1840 um grande número de manufaturas 

surgiu no Império marcando um período de avanços nunca visto: planejamento, investimento 

e atenção dedicada às produções domésticas. Contudo, esses avanços foram interrompidos por 

uma série de fatores, dentre eles a concorrência estrangeira e o Império entrou em fase grave 

de decadência financeira, econômica e social. Após o acordo, o Império Otomano foi 

obrigado a estimular a utilização do papel moeda, pois o comércio com os europeus exigia 

isso. 

O Império manteve uma política de favorecimento, não declarada, à burocracia e como 

consequência algumas dificuldades surgiram: seria difícil promover uma economia tradicional 

de subsistência para a produção comercial; a tendência com o início do comércio poderia ser 

para mobilizar os lucros com grãos, não para estabelecê-los como fator dominante. Os 

investimentos em produtos baratos e o aumento nos valores da compra de matéria-prima para 
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a indústria doméstica elevaram os preços, fatores que fizeram aumentar o volume de comércio 

rapidamente, na segunda metade do século.  Entre os anos de 1820 e 1840 a exportação de 

algodão inglês para o Império Otomano aumentou aproximadamente 5 vezes. (KEYDER, 

1987) 

As mais importantes reformas foram as Tanzimat que duraram entre os anos de 1839 a 

1871, também chamadas de reformas benéficas, foram iniciadas no Governo Abdülmecid. Em 

1839, o novo Sultão estava com apenas 16 anos, em virtude desse fato o Grande Vizir e os 

burocratas da Porta respondiam administrativamente pelo Soberano, fato que lhes deu 

autonomia e hegemonia no Governo, conforme argumenta Findley (2010). Iniciava-se o 

primeiro ciclo de revolução passiva. As reformas ficaram conhecidas como os Editos de 

Gülhane (que significa Jardim Rosa - localizado nos fundos do Palácio Topkapi). O poder foi 

transferido para a Porta (burocracia estatal) e o Sultão teve reduzida sua influência no poder 

dentro do Império. Foram quatro os principais pontos alterados nas Reformas: 1) o 

estabelecimento da garantia de vida, da honra e da propriedade dos súditos ligados ao Sultão; 

2) novo sistema de taxas para substituir o antigo; 3) estabelecimento de recrutamento militar; 

4) igualdade perante a lei, independente da religião. Os editos foram realizados com o claro 

objetivo de conquistar o suporte europeu, especialmente britânico, na luta contra o Egito e 

para estabilização do Império. (ZÜRCHER, 2004) 

As Reformas Tanzimat simbolizaram a reorganização do Império, tinha a intenção de 

colocar em ordem, as finanças, a sociedade e máquina estatal. Por elas a ideia de Millet foi 

bloqueada e criou-se o pensamento da nação única. Na educação o processo escolhido foi a 

ocidentalização, ou modelo ocidental das escolas norte-americanas e europeias. Para o ensino 

superior a estratégia foi a criação da Academia Militar e Academia Civil. Essas duas 

instituições associadas às escolas de Medicina e Engenharia foram as responsáveis por formar 

os militares e civis burocratas que conduziriam a transição à Turquia moderna. Pois os alunos 

foram fortemente influenciados por outra cultura, o que levou à ocidentalização Otomana e 

turca posteriormente. (KOSEBALABAN; 2011) 

Ambos, Sultão e Burocracia (Porta), estavam preocupados com os sentimentos 

nacionalistas que surgiam, assim prometeram igualdade de direitos para os demais Millets do 

Império. Com isso buscavam minimizar as possibilidades de invasão russa que poderia 

acontecer em defesa dos cristãos ortodoxos. De acordo com Zürcher (2004), os editos de 

Gülhane alcançaram seus objetivos, apesar de ser difícil mensurar o quanto foram decisivos 

para influenciar e/ou garantir a sobrevivência do Império por mais algumas décadas. A 

educação secular foi talvez o mais significativo e impactante aspecto de mudança nas 
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reformas, o que obviamente não deixava satisfeito nenhum líder religioso. No tempo das 

reformas eram quatro tipos de escolas: a) escolas islâmicas tradicionais; b) as Madrassas, cujo 

currículo tradicional das ciências islâmicas formava os pregadores (Imans); c) as escolas 

fundadas por Millets e d) escolas fundadas por missões estrangeiras. 

O islamismo, outra vertente ideológica mencionada, pregava a unidade sob a bandeira 

do Islã e ganhou força nos séculos XVIII e XIX, sendo também relevante na oposição às 

Reformas Tanzimat. Seus adeptos entendiam que a solução para a crise estava na religião e 

viam três causas principais para esse declínio: a) fragilidade militar, econômica, social e 

tecnológica; b) fatores externos e fragilidade institucional; c) monarquia como uma das causas 

do declínio. Os muçulmanos ofereciam três soluções: 1) retorno às fontes básicas do Islã; 2) 

interpretação e solução de problemas sob a visão islâmica e 3) restabelecer a união entre os 

muçulmanos. Os membros dessa corrente eram favoráveis à modernização, mas negavam os 

valores ocidentais. (KOSEBALABAN; 2011) 

Por volta de 1860 o impacto do declínio econômico era muito forte e afetou 

principalmente muçulmanos, judeus e em menor intensidade os cristãos, pois, esses eram 

muitas vezes protegidos pelas potências europeias. A situação na região do interior foi tão 

grave que pediram apoio ao Sultão. A acusação de negligência com a população recaia sobre 

a burocracia da Porta, pois após as Reformas Tanzimat, o Sultão reinava e o Grande Vizir 

governava. Nesse mesmo período, os jovens Otomanos se organizaram em comissão para 

reivindicar ao Sultão melhores condições para o Império; talvez esse tenha sido o primeiro 

movimento de pressão organizada. Sem os resultados esperados os jovens otomanos se viram 

em situação favorável para exigir mais, e assim forçaram o Regime a adotar a Constituição de 

1876. Esse período foi marcado pela formação da comissão para a reforma industrial. De 

forma que um legislativo eleito pudesse suplantar o executivo: Sultão e Porta (burocracia). 

Contudo, a chave para compreender o Estado Otomano nesse período foi a ausência de base 

social e sua falta de disposição para criar algo nesse sentido. 

Se alguns grupos fossem promovidos e incentivados pelo Estado poderiam se 

constituir enquanto classes.  A Porta preferiu cultivar os interesses dos senhores de terras, 

fazendo deles a base do Estado. Apesar da Indústria e Comércio terem um peso significante, a 

terra (propriedade privada) permaneceu como elemento central, também era o único setor da 

economia nas mãos dos muçulmanos. O Estado, apesar de controlar economia e política, 

concedia algumas regalias aos proprietários de terra em “gratidão” por sua obediência. As 

reformas, as Leis e a Constituição de 1876 foram pensadas para garantir a propriedade 

privada. Também foi lhes permitido vender diretamente para os estrangeiros. Isso fez com que 
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os proprietários de terras criassem um forte grupo de interesse no parlamento, suas posses 

foram valorizadas e prosperaram financeiramente, formando grandes fortunas no interior da 

Turquia. 

Em 1869 a Lei da Cidadania Otomana buscava transformação e coesão social, teve 

também como objetivo minar a interferência das Potências Europeias que garantiam proteção 

aos moradores não muçulmanos do Império. Para muitos autores essa era uma das 

fragilidades que levaram o Império à queda, sua incapacidade de organizar e controlar seus 

próprios cidadãos. A Lei tinha clara intenção de transformar a estrutura social para criar uma 

estrutura de classes, mas não avançou a ponto de criar uma burguesia nacional. Havia ainda 

uma situação pesada e desorganização social, somado a isso a relevante pressão das grandes 

potências e para completar o cenário, em 1878 o Império vivia crises que culminaram na 

guerra com a Rússia. Foi a justificativa necessária para dissolver o Parlamento e suspender a 

Constituição. Abdülhamid conduzia o reinado em meio a diversas crises: Egito, finanças e 

ocupação britânica, bem diferente do Sultão anterior.  

O Estado, que teve sua base social aumentada no período Tanzimat, foi adaptado para 

atender aos interesses da Dinastia. Os avanços que a Lei de Cidadania começara a apresentar 

foram congelados por 30 anos de ditadura do Sultão Abdülhamid II, que ficou conhecido 

como o Sultão Vermelho. As violências étnicas surgiram ainda no século XIX, entre 1856 e 

1878, grande número de muçulmanos originários da Criméia, Cáucaso e Bálcãs foram 

expulsos ou mortos. Os ideais otomanistas e islamitas falharam, e assim sendo, a última 

esperança seria o nacionalismo turco, descrito nas páginas seguintes desta tese, liderados por 

um grupo de intelectuais, os Jovens Otomanos e os Jovens Turcos.  

A Europa vivenciou uma grande crise econômica entre os anos de 1873 e 1896, 

situação que afetou o Império Otomano principalmente de 1873 a 1878, provocando período 

de fome na Anatólia com várias mortes. Uma das alternativas para a crise no Império foi o 

aumento de impostos para as províncias que não haviam sido afetadas pela fome. Esse fato 

teve como consequência a rebelião dos povos da Bósnia e da Bulgária e o Exército Otomano 

agiu com violência para controlá-los. Ao suprimir a rebelião estima-se que aproximadamente 

13 mil búlgaros tenham sido mortos. A Europa ficou extremamente comovida com esse 

massacre, mas os turcos rebateram afirmando que, no mesmo período, vários muçulmanos 

foram assassinados em países europeus e que o fato não teve a mesma repercussão. 

(ZÜRCHER, 2004)  

Às questões dos Millets se somava o debate tenso em relação aos privilégios 

estrangeiros concedidos através das capitulações, assinadas em 1675. Havia uma percepção 
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entre os Otomanos de que as capitulações tinham sido garantias e privilégios concedidos aos 

estrangeiros unilateralmente e, portanto, poderiam ser suprimidas no momento em que a 

administração imperial desejasse. As capitulações foram sendo modificadas depois de 1680 

enquanto os países da Europa se fortaleciam. Em 1774 o Império Otomano assinou um 

Tratado com a Rússia que permitia a navegação dos Navios no Mar Negro e a Monarquia 

Russa poderia fazer representações e intervenções a qualquer momento para a construção de 

novas igrejas ou proteção dos Cristãos dentro do Império, o que fragilizou a autonomia 

otomana.  

Esse tratado fez de Catarina a protetora dos Ortodoxos gregos e a Rússia poderia 

interferir nos assuntos internos do Império sempre que se sentisse ofendida. A Porta percebeu 

as implicações e falhas do tratado e exigia que o Sultão pudesse da mesma forma proteger os 

muçulmanos na Rússia.  O Império Otomano tentou modificar alguns artigos do Tratado, sem 

sucesso, e teve que assiná-lo sem conseguir as alterações desejadas. Em 1808, 120.000 gregos 

já estavam cadastrados como pessoas protegidas pela Rússia. Consequentemente a segunda 

metade do século XIX foi marcada pela crescente entrada de europeus no Império Otomano e 

o crescimento econômico e industrial da Europa.  

Para a Burocracia Otomana, até meados do século XIX as capitulações eram algo 

sobre o qual exerciam pleno controle. Entendiam que era um símbolo da igualdade entre 

Otomanos e Europeus; sendo assim, os abusos seriam eliminados. As capitulações 

funcionaram como se não houvesse nenhuma alteração ou interrupção até o século XIX. Uma 

das saídas possíveis para o Império foi criar a Lei da Cidadania. Na mentalidade do governo a 

partir dessa lei seria desnecessário e ilegal para os cidadãos Otomanos solicitarem ajuda 

externa. Em 1856 o Grande Vizir, que representava a Porta na Conferência de Paris após a 

Guerra da Criméia, apresentou a solicitação de que o Império Otomano deveria ser membro 

do Concerto Europeu. Os representantes da Europa concordaram prontamente e disseram que 

isso era pauta para outra Conferência, que nunca ocorreu.  

Na segunda metade do século XIX as capitulações foram percebidas como a 

representação da inferioridade otomana. As embaixadas ignoraram a Lei de 1869 e 

continuaram protegendo os cidadãos Otomanos de acordo com a nacionalidade. Em 1875 

após as rebeliões nos Bálcãs a crise se intensificou. Em 1876 as Potências europeias 

organizaram uma conferência em Istambul, mas os delegados Otomanos não puderam 

participar. O Sultão Vermelho entendeu que a política de total subserviência aos Britânicos 

tinha chegado ao fim e uma forma de confirmar essa nova situação seria se aliando a outra 

potência europeia. A aliança foi feita com a Alemanha.  
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Abdülhamid II tentou modificar as clausulas desfavoráveis das capitulações, mas sem 

grandes resultados alcançados. Durante seu Reinado as capitulações foram vistas como 

violação da soberania, mas também como barreira ao crescimento econômico e ao progresso. 

Seguindo o exemplo alemão, o Sultão entendia que o protecionismo era o único caminho 

possível para alcançar o desenvolvimento. No final do século XIX o Estado Otomano havia 

perdido virtualmente sua soberania. Naquele período o Japão era o país modelo para o 

Oriente, com crescimento fabuloso e acordos com a Europa. O Sultão convidou duas 

delegações japonesas para visitarem o Império e enviou uma missão ao Japão, estratégias 

utilizadas para aprender como o país havia se desenvolvido. 

O século XIX foi marcado por crises sociais e questionamentos ao Império. Nesse 

período surgiu um importante “movimento social” que teve relativa repercussão, foi aquele 

denominado Jovens Otomanos, que atuou entre os anos de 1873 a 1878. Era uma organização 

de intelectuais que estudavam e moravam na Europa e suas manifestações contra a Porta se 

davam através de panfletos divulgados na Europa e em Istambul. Eram membros da elite 

Otomana e funcionários do Palácio, contrários às reformas liberalizantes, buscavam 

salvaguardar o Estado. As atividades na Europa duraram por aproximadamente 5 anos, depois 

a maioria retornou para Istambul, motivados pela morte de dois líderes da burocracia e com a 

intenção de restabelecer o Governo democrático, principalmente em 1876, ano da 

promulgação da Constituição. (ZÜRCHER, 2004) 

Contudo, um dos mais fortes movimentos contestatórios ao reinado de Abdülhamid II 

foi o (CUP) Comitê para União e Progresso. O CUP nasceu em 1889, em Paris, funcionava 

como uma entidade secreta, mas seus membros estavam espalhados em todos os setores do 

Estado Otomano. Era fortemente influenciado pelos ideais positivistas de Augusto Comte, por 

isso, o nome Ordem e Progresso seria mais adequado à organização, contudo, o momento 

histórico do Império exigia algo como União. Talvez a veia positivista da entidade ajude a 

compreender os assassinatos em massa e a troca de populações que aconteceram anos depois. 

A criação da organização na Turquia coincide com a Proclamação da República no Brasil, que 

também traz o lema positivista na bandeira e na estrutura interna. Dentro desse grupo 

organizado estavam os líderes do segundo ciclo de Revolução Passiva, representados 

basicamente pelos Jovens Turcos. Foram eles os condutores do processo de transição para a 

República Moderna e estavam ali homens como Mustafá Kemal que conduziu o terceiro ciclo 

apresentado no terceiro capítulo desta tese. (FINDLEY, 2010) 
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O grupo de intelectuais supracitado se dividiu em dois: movimento dos Jovens 

Turcos
12

 e o Partido da União e Progresso (CUP), o primeiro com viés militar e o segundo 

com característica política. O Turquismo defendido por esse grupo não foi igual ao 

otomanismo. O primeiro ponto de diferenciação era o fato de defender uma identidade 

nacional singular. Para um de seus expoentes, Gökalp, era preciso criar a identidade nacional 

turca a partir da cultura, como aspecto central. Para este intelectual a nação seria caracterizada 

pela língua, religião, moralidade e educação compartilhadas. (KOSEBALABAN; 2011) 

No ano 1908 houve a tentativa de corrigir os retrocessos causados pelo absolutismo do 

monarca Abdülhamid. Os Jovens Turcos promoveram o que ficou conhecido como a 

Revolução de 1908. O CUP mostrou suas credenciais deixando claro que os assuntos do 

Estado não eram responsabilidade apenas do Sultão e da Porta, o movimento Unionista foi 

descentralizado e forte principalmente nas províncias. A província de Salônica, na 

Macedônia, foi a sede do Comitê até o ano de 1912. Os Unionistas mantiveram em sua 

plataforma de ação a crítica ao Estado e à Sociedade dos Jovens Otomanos. Para Ahmad 

(2014a) os dois grupos se distinguiam: Jovens Otomanos era provenientes da elite daquele 

tempo; enquanto os Jovens Turcos surgiram de uma classe média. Esse fato gerou algumas 

divergências na condução de suas estratégias. Não se sabe qual seria a real capacidade do 

CUP para levar adiante as mudanças políticas necessárias se a guerra de 1914 não ocorresse.   

Em 1908 o CUP força o restabelecimento da Constituição de 1876 e seus membros 

ocuparam cargos militares e civis no Governo. A “Revolução dos Jovens Turcos” teve 

aspectos variados e complexos: pouca ou nenhuma participação popular, ausência de 

estabilidade política e ineficiência do Estado; agressividade e ambições imperialistas das 

grandes potências. O movimento de julho demandou do Sultão o restabelecimento da 

Constituição de 1876. As reformas iniciadas pelo Sultão Selim III haviam sido o marco desse 

movimento de transformação nas terras Otomanas, no reinado de Abdülhamid as reformas 

atingiram seu clímax, passando por modificações legais, administrativas e educacionais. 

Como consequência da reforma surge uma nova classe contrapondo-se à elite 

tradicionalmente ligada ao Palácio. Havia forte influência da Diáspora europeia no 

movimento constitucionalista, tanto que três membros da família real se exilaram na Europa e 

lá engrossaram a fileira de críticos ao sistema. (AHMAD, 2014a) 

                                                 
12

A expressão “Jovens Turcos” descreve todas as facções que se opuseram ao Regime autocrático de 

Abdülhamid, enquanto unionistas eram apenas os membros do CUP que também eram Jovens Turcos, conforme 

Ahmad (2014a). 
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Mesmo com a “revolução pelo alto” de 1908, o Sultão foi mantido no trono até 1913. 

Com a transição do primeiro para o segundo ciclo de revolução passiva mostra-se que a 

hegemonia não havia sido alcançada no Império. O CUP via a Turquia como o Japão do 

Oriente Médio, tanto que em 1908 enviaram uma solicitação de parcerias à Inglaterra nos 

mesmos moldes daquela assinada com os japoneses. Acreditavam ainda, que devido à 

restauração da Constituição, a Europa os enxergaria de maneira diferente. Gökalp entendia 

que as capitulações eram de fato um dos motivos do atraso socioeconômico, mas avaliava 

também que o Império Otomano não era civilizado por ser Islâmico, religião simbolizava 

atraso. (AHMAD, 2014a) 

O CUP passou por um período de crises e alguns de seus membros optaram por criar o 

Partido Liberal Otomano. O movimento político-partidário era formado por professores, 

juristas, jornalistas, médicos e jovens oficiais, que primava pelo incentivo à participação e 

instaurou um clima delicado em Istambul: o Palácio, os liberais e o CUP, eram essas as 

estruturas de poder naquele momento. Uma das tentativas encontradas pelo Sultão para 

restabelecer o controle foi indicando outro Grande Vizir e novo Ministro de Guerra. Apesar 

das diversas críticas ao Palácio, o CUP não desejava a retirada do Sultão e o Grande Vizir era 

o último grande e influente homem no Império, principalmente devido à sua proximidade com 

a Inglaterra. No dia 31 de março de 1909 os muçulmanos iniciam a reação contra o Governo 

estabelecido pelo CUP, essa iniciativa ficou conhecida como “Otuzbir Mart Vakasi” ou 

Incidente de 31 de Março. Depois de várias tentativas de golpe, em 1913 o CUP estabeleceu 

um governo ditatorial no Império. (AHMAD, 2014a) 

A contra-revolução de 1909 teve a participação de uma parcela do exército, 

principalmente altos oficiais, alguns dos quais haviam sido treinados pelos alemães. A 

inserção de militares na política foi algo que preocupou os membros do CUP. Para 

enfraquecer esse braço do exército o CUP optou por atacar os germânicos na mídia e fez 

tratativas reafirmando a amizade com os ingleses. Por seu lado, o silêncio foi a resposta da 

Inglaterra. Entre 1908 e 1911 os Unionistas se sentiram frustrados e desmoralizados na 

relação com os poderes da Europa, principalmente quanto às capitulações e a negativa 

europeia se manteve. Quando em 1911, iniciou a Guerra com a Itália, pela disputa de Trípoli, 

o Império estava isolado e sem suporte. 

As embaixadas fizeram todos os esforços possíveis para enfraquecer os Unionistas 

principalmente após o Golpe de 1913. Pela primeira vez em sua história, como resultado 

prático do golpe de 1913, o CUP assumiu o poder diretamente. Em seu governo Abdülhamid 

II tentou aumentar a alíquota de imposto cobrada dos estrangeiros, mas foi infeliz, e o mesmo 
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fato aconteceu quando os Unionistas buscaram um incremento de 4% nas taxas. As negativas 

europeias foram baseadas nas capitulações. Também como alternativa à crise surgiu a ideia de 

convidar conselheiros estrangeiros europeus ou japoneses. Contudo, apesar do sucesso 

japonês à época, o prestígio europeu pesou em favor de consultores europeus. Os vários 

conflitos que ocorreram entre 1908 e 1913 quase destruíram o CUP politicamente.  

Os Unionistas sabiam que diante das dificuldades dos últimos cinco anos deveriam 

caminhar com passos lentos e cautelosamente. Iniciaram então conversas com as Potências 

europeias. A França foi a primeira a fazer acordos para construção de ferrovias e portos, além 

de concessões nas taxas das capitulações, fez ainda empréstimos para o Tesouro Otomano, 

mas o que realmente estava em jogo era a autonomia econômica do Império. Em 1914 

enquanto o Império buscava extinguir completamente as capitulações, os britânicos tentavam 

restabelecer os princípios do acordo de 1838. Paralelamente, em agosto desse mesmo ano, 

Alemanha e Império Otomano assinaram um acordo secreto de cooperação, fato que trouxe 

sérios problemas diplomáticos para o Império.   

Em Agosto de 1914 o gabinete enviou uma nota a todas as Potências anunciando o fim 

das capitulações, decisão unilateral da administração do Império. Durante os anos da I Guerra 

essa situação foi respeitada, praticamente esquecida, mas em 1918, com a derrota otomana, 

França e Inglaterra voltaram a reivindicar os direitos de capitulação. Até 1908 apenas a elite 

Otomana estava envolvida com a questão, depois da Revolução dos Jovens Turcos toda a 

população se viu envolvida com as capitulações, principalmente em virtude dos anúncios 

feitos pela mídia da época. O assunto foi debatido e as consequências das capitulações foram 

largamente informadas. Para os muçulmanos as capitulações eram a forma principal para que 

os europeus e não islâmicos pudessem mantê-los sem nenhum espaço de manobra. A nota 

sobre o fim das capitulações foi emitida em 09 de setembro de 1914, o dia seguinte ao evento, 

10/09/1914 foi dia de celebração, muitas festas pelas ruas, casas enfeitadas, etc. 

 

2.2 A questão financeira, as clivagens sociais e o sistema de Millets 

 

A sociedade Otomana era organizada distinguindo-se uma elite que governava e não 

pagava taxas: formada por membros do governo e a guarda ou militares, clérigos e os Ulemás. 

O sistema patrimonial era predominante nos anos de 1800, formava basicamente a extensão 

da Casa Real. A elite, além do poder político, guardava os valores da civilização clássica 

(grande tradição) baseada nas fontes islâmicas, protegidas pelos Ulemás. “One link between 

the elite civilization and popular culture was formed by the mystical orders of fraternities 
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(tarikat), such as the Mevlevi, Nakşibendi, Rifa and the heterodox Bektaşi 

orders...”(ZÜRCHER, 2004, p. 12)
13

. Os movimentos religiosos serão estudados nos capítulos 

3 e 5 com mais propriedade, contudo, cabe a referência de que sua força vem dos tempos 

imperiais.  

Na organização social do Império os Sheiks Sufistas eram a ponte que ligava o Palácio 

ao povo do interior, ou seja, Sultão e burocracia Otomana mantinham um nível de distância 

do povo, não dialogavam e não ouviam as demandas. Por isso, será demonstrado nos 

capítulos posteriores o papel de liderança e a veneração dedicada a esses homens. Também 

deles partirá o incentivo para que os muçulmanos lutem ao lado de Atatürk e seus militares na 

Guerra de Libertação Nacional. Para os religiosos a luta seria para manter o Califado, para os 

secularistas foi a luta pela modernização. Surgido no fim do século XX o Hizmet (Movimento 

Fethullah Gülen), também tem suas origens no sufismo e simboliza a força e relevância dessas 

irmandades. (FINDLEY, 2010)  

Em 1800 a administração imperial contava com 1000 a 1500 empregados; no final do 

século e início dos anos 1900 esse número era 50.000, assim para o Palácio ficou difícil 

manter esse gasto com pessoal. Nos anos do Sultão Abdülhamid II os débitos do Império 

estavam para levá-lo a falência, assim foram obrigados (Palácio/Porta) a aceitar empréstimos 

e intervenção externa para controlar a administração Otomana. Como não conseguiu honrar 

suas dividas o Império Otomano foi forçado a garantir concessões para as empresas 

estrangeiras. As garantias eram firmadas através de rodovias e ferrovias a serem construídas. 

Apesar dessa situação aproximadamente 50% dos gastos do Império eram destinados ao 

Exército e ainda havia muito desperdício com produtos supérfluos, artigos de luxo do Palácio. 

(ZÜRCHER, 2004) 

A divisão centro x periferia pode ser percebida na relação do Sultão para com seus 

súditos. A elite que vivia nos arredores do Palácio Otomano tinha uma situação de vida 

diferente daquela da periferia, havia um estilo próprio, com cultura, língua, literatura e comida 

que os diferenciava da população mais pobre. Essas características identificavam o pequeno 

grupo que vivia em torno do Sultão, portanto, a população permanecia alienada, ignorante e 

alheia à vida no centro, vivendo sua condição local. O Sultão, que, desde o século XVI, se 

tornou também o Califa, estava no local estratégico, centro do poder. O sistema de Millets era 

o responsável por atribuir identidade aos sujeitos no reino, havia a clara divisão entre baixa 

                                                 
13

 “Uma ligação entre a elite civilizada e a cultura popular foi formada pelas ordens místicas de fraternidades 

(tarikat) como as de Mevlevi, Nakşibendi, Rifa e a heterodoxa Ordem Bektaşi.” 
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cultura e alta cultura, era a instauração em terras turcas da filosofia “Kulturkampfs” e sua 

consequente divisão chegara aos tempos da República. (KALAYCIOĞLU, 2005). 

Ainda no aspecto doméstico a divisão entre baixa e alta cultura gerou uma situação 

desconfortável dentro do Império que foi herdada pela Turquia republicana, uma polarização 

que se configurou da seguinte maneira: a) a concepção gerada no século XIX ligada ao 

progresso e à ciência; b) a linha que defendia a boa sociedade ou Estado Perfeito. A primeira 

vertente defendia a existência humana, natureza, sociedade e política; a segunda vertente era a 

favor da moral, da família, dos bons costumes e outros aspectos da vida cotidiana. Portanto, a 

divisão dentro do “Kulturkampfs” pode ser analisada do ponto de vista do secularismo x 

religião, que será vivida depois na crise dos anos da Guerra da Libertação em 1919, na crise 

da década de 1950, no golpe militar em 1980 e em outros momentos da vida social na 

Turquia. (KALAYCIOĞLU, 2005). 

Como menciona o parágrafo acima, a sociedade Otomana se desenvolveu com base 

em dois estilos de vida: um europeu e outro turco, mas alguns cidadãos se moviam dentro de 

ambos os modelos. Foram apresentadas evoluções em aspectos como o turismo no Império, 

foi elaborado um Livro com informações turísticas, entre outros avanços. Era uma real 

revolução social nas terras do Sultão; em Salônica, por exemplo, as mulheres podiam 

frequentar os Cafés. No nível acadêmico e intelectual os jovens podiam deixar o costume das 

comunidades, o mundo particular, para debater questões contemporâneas, eram inseridos no 

espaço da sociedade. Essas alternativas tinham como intenção modernizar o Império de forma 

a aproximá-lo da Europa em termos culturais. (FINDLEY, 2010) 

No século XIX o Império vivenciou o processo de periferização, no nível 

internacional; sua integração ao capitalismo se deu basicamente por meio do comércio e 

empréstimos. Todas as atividades políticas e econômicas eram centralizadas no Palácio, 

garantindo o controle absoluto do Sultão e seus servos contra os poderes locais. Os lucros 

eram extraídos dos camponeses por meio de taxas e redistribuídos para a burocracia, os 

funcionários do Estado foram beneficiados com bens de consumo e artigos de luxo. O sistema 

social desse período era reproduzido política e ideologicamente por um modelo administrativo 

baseado no judiciário, nos militares e nas instituições religiosas. Os problemas ainda podiam 

ser avaliados como questões intra-classe: burocracia e funcionários do Estado. Duas 

instituições fundamentais nesse processo eram o judiciário e os clérigos. (KEYDER, 1987) 

No século XIX os reformadores (Tanzimat) acreditavam que seria mais conveniente 

para Istambul se juntar às potências da Europa do que fazer-lhes oposição ou enfrentá-las.  

Essa foi a lógica por trás dos acordos de 1838 que estabeleceram o Livre Comércio no 
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Império: esse acordo permitia que os senhores de terra negociassem mercadorias diretamente, 

sem ter que comprar do Estado. Os notáveis, como eram conhecidos, ganharam com isso 

força econômica e política. A política de ocidentalização foi bem vista por dar ao Império um 

aspecto de modernidade, instituições, móveis e arquitetura com características europeias. 

Todos os esforços desses anos simbolizaram uma organização socioeconômica e política com 

vistas à modernização, sendo a Europa o parâmetro para tal mudança. (FINDLEY, 2010) 

(ZÜRCHER, 2004) 

Abdülaziz foi o único Sultão a deixar os limites do Império, esteve na França para 

visitar uma exposição de artes em 1867. Em 30 de maio de 1876 houve um Golpe de Estado, 

que tirou do trono o Sultão Abdülaziz, movimento que ficou conhecido como a Revolução 

Constitucional. O novo Sultão, Murat V, promulgou a Constituição atendendo aos desejos dos 

Jovens Otomanos, assim como instaurou um regime parlamentar de governo. Contudo, esse 

Sultão também foi rapidamente deposto, por ser considerado pessoa com deficiência mental, 

foi colocado nos porões do Palácio e por lá permaneceu até sua morte. Em setembro do 

mesmo ano o trono foi repassado ao Sultão Abdülhamid II que governou sob a Constituição 

por dois anos até 1878, suas ações e estratégias foram também nomeadas de Hamidianismo, 

as reformas propostas pela Tanzimat foram, em boa medida, implantadas nesse tempo. Outra 

estratégia do Governo Hamidiano foi tentar impedir que intelectuais se aproximassem da 

Europa. (ZÜRCHER, 2004) (VILLALTA, 2014) 

A inserção do Império Otomano na vida política da Europa não ocorreu antes do 

século XVIII, havia até então, desconfiança, medo e curiosidade. Por outro lado, nesse século 

tiveram início os estranhamentos entre a burocracia e as instituições religiosas. As instituições 

religiosas mantinham fortes laços com o interior do país, que fora prejudicado pela integração 

com a Europa, fato que motivou alguns estranhamentos com a burocracia. A integração teve 

como consequência a fome na Anatólia no ano de 1874. O reformismo progressivo 

simbolizava a adesão ao modelo e princípio europeu, situação que favorecia à burocracia 

como principal beneficiada da incorporação e alinhamento com os países da Europa. Outro 

ponto de atrito estava entre a burocracia e os mercadores estrangeiros, aspecto a ser ressaltado 

posteriormente. (KEYDER, 1987) 

A situação econômica do Império nos anos 1890/1900 estava completamente 

desajustada. A guerra com a Rússia fez com que muito dinheiro fosse utilizado, muita 

destruição ocorreu naquele período. Uma das saídas possíveis foi a busca por Investimentos 

Externos Diretos e a principal aliada naquele momento, como mencionado, foi a Inglaterra. O 

Sultão falhou em obter a lealdade dos súditos, uma geração de burocratas e militares com 
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educação secular e em sua maioria europeia. Em dezembro de 1899 um irmão do Sultão se 

refugia em Paris com sua família e da França organizou e liderou os Jovens Turcos nos 

protestos e escritos contra o Palácio. Algo interessante é que a vertente socialista/comunista 

na Europa não atraiu em nenhum momento os Jovens Turcos. (VILLALTA, 2014). 

No reinado de Abdülhamid houve um desenvolvimento espetacular nos meios de 

comunicações imperiais, fato que marcou positivamente o período controverso desse Sultão. 

O final do século XIX e início do século XX foi marcado por questionamento mais incisivo 

em relação ao Sultão Vermelho e à Porta. As relações entre o Governo e os Cristãos, 

especialmente os armênios, ficavam cada vez mais tensas, também por influência da Rússia. 

Após a crise armênia de 1894/1896 o Império ficou isolado internacionalmente e a 

impopularidade do Sultão cresceu demasiadamente. Também para o CUP foram tempos 

complicados, alguns de seus líderes aceitaram cargos no Governo Imperial e sua credibilidade 

foi abalada. (FINDLEY, 2010) 

Na Europa ou em outras localidades a resistência ao Sultão Vermelho crescia e se 

fortalecia internamente o Sultão era apoiado pelos Ulemás conservadores e Líderes Sufistas. 

Foi realizado um Congresso em 1902 no qual todas as nacionalidades (Millets) que habitavam 

o Império estiveram presentes, inclusive os armênios. Nas Academias Militares, os cadetes 

estudavam e liam documentos, livros e jornais clandestinamente, material repassado pelos 

Jovens Turcos. O núcleo do CUP foi formado por militares lotados na Macedônia e em 

Kosovo, ali produziram muito material sobre nacionalismo e liberalismo. Contudo, havia uma 

diferença entre os militares, aqueles formados pela Academia não simpatizavam com os que 

não possuíam formação com base nas ciências modernas. (TASPINAR, 2005). 

Entre os anos de 1906 e 1908, todas as esferas do Império sofreram com o aumento 

dos preços, inflação alta e crises em diversos pontos, principalmente na ala europeia. Foram 

nas províncias da Macedônia e Edirne as concentrações dos maiores focos de tensão, de lá 

surgiram as bases para a Revolução de 1908. Em 1907 o grupo de Salônica estava em contato 

com os membros que habitavam na França, também na articulação para questionar o poder 

absoluto do monarca. Os líderes do CUP fizeram questão de demarcar e afirmar para toda a 

sociedade do Império que as mudanças partiam deles e não do Sultão, todo o processo de 

informação se dava por meio de cartilhas e jornais. A maior bandeira de luta do movimento 

era o retorno à Constituição de 1876. (FINDLEY, 2010) 

A Revolução de 1908 suscitou grandes expectativas nas cidades e no interior do país, 

mas um ano depois nada parecia ter sido alterado, não houve melhora nem nas gerações 

seguintes. O CUP como um corpo nunca teve a visão de mudança no status quo do interior do 
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país, buscando colocar fim na dominação social e econômica dos senhores de terra, os ditos 

notáveis. A exploração dos camponeses se tornou a principal fonte de acumulação de capital 

no momento de transição do Império para a República, principalmente pós 1914. Na verdade, 

a tentativa de reorganização das municipalidades e províncias conferiu aos notáveis maior 

representatividade em vários espaços. Durante o século XIX enquanto a economia Otomana 

foi progressivamente penetrada por empresas europeias, as terras permaneciam intocáveis. 

(AHMAD, 2014a) 

Ao vencerem as eleições em 1908 os membros do CUP exigiram o retorno à 

Constituição de 1876. Com esse movimento, entendiam que teriam maior adesão e apoio dos 

europeus, auxilio no campo político-diplomático e econômico, o que não se concretizou. Para 

piorar, entre os anos de 1908 e 1913, quase metade dos territórios Otomanos se tornaram 

independentes: problemas no Norte da África e Bálcãs, entre outros. Todos esses aspectos 

fizeram aumentar o simbolismo da Anatólia como o heartland do nacionalismo turco, aspecto 

intensificado e positivado anos depois com a Guerra de Libertação Nacional. Assim, os anos 

iniciais do século XX foram de total desastre: econômico, político, social, humano e cultural. 

O CUP adotou o triunvirato para seu Governo ditatorial, entre 1913 e 1918, sendo que os três 

líderes eram: Enver Paşa; Cemal Paşa e Talat Paşa. (TASPINAR, 2005). 

Não se deve pensar em feudalismo no Império, em termos de organização 

governamental, de acordo com Keyder (1987) e Ahmad (2014a). Contudo, a organização 

social da produção, as formas de apropriação da terra e os métodos de extrair lucro levam a 

uma avaliação característica do feudalismo. 

  

Os elementos do feudalismo podem ser encontrados na relação entre senhor e 

camponês por um lado, e entre senhor e Estado por outro. Os Unionistas - como os 

Kemalistas depois deles - entenderam a situação tão bem para tentar uma revolução 

burguesa destruindo o poder dos senhores de terra antirreformistas. (AHMAD, 

2014a, P.68/69).
14

 

 

Os notáveis pagavam impostos para o Estado, e esse era o vínculo mais forte, se não o único. 

Um pequeno grupo de pessoas usufruía dos direitos e do poder local, usavam da violência, do 

banditismo, guerras e religião para controlar, era outro aspecto que caracterizava o 

feudalismo. 

Na sociedade otomana, o Estado era visto como onipotente, interferia em todos os 

campos da atividade humana: religião, cultura, vestuário, por exemplo. O CUP foi um partido 

                                                 
14

 “The elements of feudalism are to be found in the relationship between lord and peasant at one level, and 

between lord and state at another. The Unionists – like the Kemalists after them – understood the situation too 

well to attempt a ‘bourgeois revolution’ by destroying the power of the anti-reformist landlords” 
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de vanguarda da burguesia turca, mas não foi hábil em criar condições adequadas para o 

comércio, quem detinha essa responsabilidade eram os gregos, armênios e judeus, que por 

outro lado, não se sentiam representados pelo Estado Otomano e nem se viam como cidadãos 

efetivos, apesar de sua relativa autonomia. Cada nação dentro do Império era considerada um 

“Millet”, mas nos anos da unificação os turcos buscaram estratégias para formar um único 

Millet. A nascente burguesia Otomana se considerava proprietária do Estado, e buscava 

atender aos interesses que lhes cabiam. (AHMAD, 2014a) 

Dentro do Império, os judeus permaneceram vinculados a uma estrutura tradicional, 

não capitalista e estavam em constante conflito com os armênios e gregos, o que os colocava 

em situação de apoio aos Unionistas. Os membros do CUP buscavam construir a burguesia 

nacional e a economia nacional, livre da Europa. Entre os anos de 1908 e 1914 a luta foi 

essencialmente política, tanto doméstica como no âmbito externo. De acordo com Ahmad 

(2014a) foi possível perceber nesses anos o surgimento do Estadismo, analisado no capítulo 

seguinte. Os unionistas eram admiradores do modelo europeu de crescimento e organização, 

contudo, o fato de estarem completamente submissos e dependentes do Velho Continente os 

incomodava. Na perspectiva do CUP o Império deveria ser tratado como uma das grandes 

potências à época. 

Como forma de tentar solucionar o problema das antigas forças sociais no interior do 

país, o CUP propôs reformas e/ou medidas modernizantes: prometeu escolas modernas e 

políticas para melhorar a agricultura; empréstimos a juros baixos, distribuição de terras para 

os camponeses, apesar de não haver uma clara questão agrária. Nos primeiros anos de 

governo Unionista houve transformação na estrutura ideológica do Estado, permitindo 

articulação de grupos econômicos e étnicos. A tentativa era introduzir o Império no mercado 

capitalista mundial, fator que impulsionou o surgimento da burguesia, e essas características 

fizeram com que a agricultura ficasse em segundo plano, a indústria se tornou a prioridade. 

(AHMAD, 2014a). 

Outro aspecto que dificultou as reformas e aumentou a resistência dos fazendeiros foi 

a importação de grãos: era mais fácil comprar e receber produtos via porto de Istambul que 

transportar das regiões interioranas do país. Ainda havia o peso das capitulações que 

mantinham os preços e tarifas alfandegárias bem baixas. Assim sendo, o Estado se tornava 

facilmente manipulável, pois, deveria atender aos anseios dos proprietários de terra, que 

agiam em duas frentes: localmente mantinham seu poder e influência; no parlamento 

buscavam obstruir todas as reformas que os prejudicassem. A influência externa era tão 
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intensa que as ferrovias foram construídas, ainda no Governo Hamidiano, com a intenção de 

facilitar o transporte dos produtos internos. (AHMAD, 2014a)  

Houve nos tempos imperiais algum nível de pressão contra os trabalhadores, os 

sindicatos foram banidos e as greves foram proibidas na segunda etapa da Constituição, o 

CUP se posicionou do lado capitalista. Após 30anos o Império passava por um período pré-

eleitoral, agora a influência do Comitê extrapolava a Europa, chegava ao Norte da África e 

Ásia. O comitê crescia diante do Império, mas tinha dois movimentos oposicionistas: Ahrar 

Firkas por um lado, e os inimigos do CUP por outro. Em abril de 1909 um jornalista opositor 

do Comitê foi assassinado na Ponte Gálata em Istambul; o funeral foi uma demonstração forte 

de oposição ao Comitê. O segundo grupo de opositores era composto de: Ulemás e Sheiks das 

ordens sufistas, contrários às políticas e ao secularismo defendido pelos Jovens Turcos. 

(ZÜRCHER, 2004) 

 Na data de 12/04/1909 uma contra-revolução organizada por esse segundo grupo, foi 

lançada com o intuito de restaurar o Islã e a Charia. A solicitação de restauração da Lei 

Muçulmana causava espanto, em tempos de modernização. O Palácio, tentando acalmar a 

situação, atendeu a algumas demandas, trocou o Grande Vizir e o Ministro da Guerra. Os 

revolucionários iniciaram a caçada aos Unionistas e mataram inclusive pessoas inocentes. Os 

membros do primeiro grupo tentaram transformar o movimento em algo puramente anti-CUP 

e não um movimento em defesa do Sultão, que foi a tendência em virtude da participação 

maciça dos muçulmanos. Os membros do CUP fugiram para as regiões vizinhas como 

Macedônia. (ZÜRCHER, 2004) 

Foram feitas algumas tentativas de negociações sem sucesso. Assim as alternativas de 

retomada do poder foram iniciadas. O CUP criou uma força especial, o Exército da Ação, e no 

dia 24 de Abril havia recuperado a Cidade de Istambul. Duas cortes especiais julgaram os 

rebeldes que foram condenados e executados.  Ainda naquele mês o Sultão Abdülhamid foi 

deposto e seu irmão o sucedeu no trono. Havia algumas suspeitas à época de que o Sultão e os 

religiosos financiaram a rebelião, principalmente pelo fato que os rebeldes foram pagos em 

ouro. (ZÜRCHER, 2004) 

A movimentação contraria ao CUP não alcançou as províncias. O que afligia os 

Otomanos entre 1909-1913 era a fragilidade da política e da Lei. O controle do Império após 

o fim da rebelião passou para as mãos do comandante do Exército, apesar da presença do 

Sultão, e ninguém lhe fazia oposição naquele momento. Novamente o CUP inicia uma busca 

pela Constituição e na reformulação das leis a autoridade central foi reforçada e as liberdades 

individuais e coletivas suprimidas. A interferência dos militares na política e a politização do 
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exército se tornou grande preocupação do CUP. A oposição ao CUP crescia continuamente 

até 1911, quando a Itália declarou guerra ao Império e vários membros do Comitê foram 

obrigados a deixar o Governo. Em 1911, o Governo Constitucional já formado encaminhava a 

Turquia para lugar de destaque, situação que se desenhava promissora. Os abusos do antigo 

regime, como corrupção, haviam sido parcialmente abolidos.  

Os anos entre 1910 a 1922 foram anos extremamente importantes do ponto de vista da 

construção nacional e internacional, período marcado por guerras consecutivas que 

modificaram e marcaram a história dos povos Otomanos, os turcos do Império, os gregos, os 

armênios, entre outros. O ano de 1913 foi marcado ainda pelo golpe de Estado e a liderança 

do CUP no governo. Diante das diversas crises: em 1911 a Guerra em Trípoli contra a Itália; 

em 1912 e 1913 a Guerra contra os cristãos nos Bálcãs; a revolta dos armênios no leste, além 

de conflitos com a Rússia, a situação ficou praticamente insustentável no Império. A solução 

encontrada pelos Jovens Turcos foi tomar o poder e instaurar a partir desse momento um 

governo ditatorial. (TASPINAR, 2005) 

 Os conflitos regionais não eram mais novidade, a busca por independência nacional e 

liberdade política ditava os rumos da vida no Império: em 1910 foi a Albânia, com sua 

população majoritariamente muçulmana; em 1912 Kosovo novamente; 1911 Montenegro; 

1911 o Iêmen foi um território que ofereceu grande resistência, considerado à época o 2º 

maior problema para o Palácio, mas por fim permaneceu fiel ao Sultão. A Líbia era 

praticamente insignificante, mas era a última porção de terra que as grandes potências não 

haviam tomado, por isso, foi motivo de disputa com a Itália. Entre os anos de 1911-1912, 

Sérvia e Bulgária fizeram um acordo de defesa, contudo, a real intenção era conquistar a parte 

europeia do Império. Ainda em 1912 Grécia e Bulgária de um lado, Montenegro e Servia de 

outro, fizeram acordos semelhantes. Em outubro de 1912 os futuros Estados aliados enviaram 

uma solicitação demandando reformas e foram se mobilizando para a guerra diante da 

resposta negativa do Palácio. 

Em janeiro de 1913 as potências solicitaram que Edirne, a antiga capital Otomana, 

deveria ser repassada para a Bulgária. Outras nações como Romênia solicitaram recompensas 

diante dos ganhos territoriais búlgaros, assim sendo, Grécia e Servia também ficaram 

insatisfeitas com as conquistas búlgaras. A guerra foi inevitável. Foi o momento de maior 

esfacelamento do Império, uma quantidade enorme de países se tornou independentes e os 

Otomanos se encontravam a partir da Guerra dos Bálcãs completamente fragilizados e com 

seu território bem reduzido. A Bulgária foi o alvo, o centro das atenções e a relevante porção 

do Império foi perdida, lugar que outrora havia sido o coração Otomano. Havia na estrutura 
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militar do Comitê um agrupamento de oficiais chamado de Voluntários ou Tropa de Choque, 

responsável pelo trabalho sujo, foram eles os responsáveis por retomar Edirne. E em 1913 o 

CUP cria o Comitê de Defesa Nacional, diante das necessidades que eram sentidas no 

contexto internacional. Yusuf Akçura disse certa vez que os Estados modernos nascem com a 

burguesia, os banqueiros e homens de negócio, e que a Turquia Moderna nascera com a 

burguesia turca. (AHMAD, 2014a) 

Já quanto aos aspectos econômicos, os governos do Império buscavam alternativas 

para superar as crises. Em 1914 foi criado o Banco da Agricultura, que tinha como função 

auxiliar o Banco Nacional, por outro lado, os preços aumentaram consideravelmente em 

virtude dos esforços e gastos de Guerra. Em 1915, o CUP fundou a Sociedade dos Homens de 

Negócio: mercadores, produtores e empresários sob o patrocínio de relevantes figuras 

políticas e econômicas. Em pouco tempo a sociedade sofreu intervenções devido à contínua 

prática de corrupção. Também em 1915 o Império foi marcado pela Batalha de Galípoli, 

portanto, tempos difíceis para o país. Outro aspecto marcante para o período foi a 

dependência da Turquia em relação à Anatólia, fato que fez ainda mais evidente o conflito 

centro x periferia (Istambul x Anatólia), em virtude da maneira com que eram vivenciadas as 

relações. (AHMAD, 2014a) 

Em 1916 foi organizado o Congresso Econômico, que teve como objetivo alavancar a 

economia, a indústria e a acumulação de capital. Para tal, a estratégia foi a criação de 

companhias comerciais e industriais, o que levou fundamentalmente ao impulso da burguesia 

turca. Para impulsionar a economia doméstica, as empresas estrangeiras deveriam competir 

em condições de igualdade. Para o CUP seria de fundamental importância estabelecer bases 

econômicas na capital e nas províncias. Anos depois criaram a Companhia Nacional de 

Comércio Erzurum com sede em Ancara. (AHMAD, 2014a) 

Após a Revolução dos Jovens Turcos, muitos homens influentes do antigo regime 

perderam o poder, mas já haviam acumulado fortuna. Nesses anos de transição os membros 

do CUP e aqueles que receberam proteção do Comitê tiveram muitas oportunidades e 

souberam explorá-las, ou seja, um pequeno grupo se enriqueceu sob o patrocínio do Estado. 

Foram organizadas companhias nacionais para a produção de queijo, óleo, carvão, madeira e 

criaram-se incentivos diversos à agricultura. A política econômica do CUP beneficiou os 

mercadores locais, artesões e os notáveis. (AHMAD, 2014a) 

Alternativas como incentivo à agricultura, aumento na produtividade por meios 

técnicos e investimento em irrigação, além da importação de máquinas, todos esses esforços 

reforçaram os objetivos do Estadismo. Se, se levar em conta o período curto de atuação dos 
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Jovens Turcos, a política econômica e social por eles desempenhada pode ser considerada um 

sucesso. Para, além disso, dentro da já mencionada característica turca, a divisão entre centro 

e periferia, Istambul emerge como grande centro industrial, financeiro e tecnológico do país, 

influenciado por sua proximidade com a Europa e sua posição estratégica. A pressão para se 

associar à Europa parte principalmente desse polo. (AHMAD, 2014a)  

 

2.3 Dos conflitos internacionais à Guerra de Libertação 

 

O encontro entre o Rei Eduardo VII e o Czar Nicolau II em 1908 sugeria que 

Inglaterra e Rússia resolviam suas diferenças e se preparavam para desmembrar e dividir os 

espólios do Império Otomano. O sentimento ficou evidentemente destacado após o Congresso 

de Berlim em 1878, quando os princípios de não interferência em assuntos domésticos e a 

promessa de manutenção do Império foram completamente abandonados pelas potências. O 

Império, com sua formação multinacional e multirreligioso, transformou-se em algo 

antiquado diante de uma Europa formada por Estados-nação modernos.  O Império caminhava 

para se tornar um país, República Nacional ou protetorado europeu. Já em 1774 havia a 

percepção de que o Império Otomano estava estagnado e arcaico, sem muita chance de 

sobreviver. 

No início do século XIX era um Estado tributário, nos termos de Samir Amin, vivia 

com dinheiro extraído de todos os setores da economia: da terra, do comércio externo e 

interno e das manufaturas de seus cidadãos. A grande transformação ocorreu quando o 

exército de Napoleão invadiu o Egito, havia pressão interna com as rebeliões nacionalistas e 

pressão externa dos grandes poderes com interesses diversos em relação à Istambul. Nos anos 

entre 1840 e 1870 a burocracia da Porta conduzia o Império e suas relações internacionais. 

Aqueles homens já vislumbravam uma completa inserção do Império Otomano ao sistema 

europeu, acreditavam que a economia imperial aberta ao mercado do Velho Continente seria 

um fator essencial. Por outro lado, a população da época reclamava, pois esses homens de 

Estado pareciam defender mais os interesses das Grandes Potências que os do Império, eles 

chegaram a ser descritos como Embaixadores da Europa. (AHMAD, 2014a) 

A Porta, através de seu pessoal especializado, tinha o papel de negociar os assuntos 

internos, mas principalmente a política externa do Império. Além dos problemas que 

enfrentou com o Egito, um dos grandes conflitos do período foi a Guerra da Criméia, que 

também tinha viés religioso. A principal disputa entre os cristãos era decidir se católicos ou 

ortodoxos deveriam controlar a Igreja da Natividade em Belém e outros locais sagrados na 
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Palestina. A França se posicionou ao lado dos católicos enquanto a Rússia defendia os 

ortodoxos, mas na verdade as duas potências buscavam desviar o foco das questões 

domésticas que se agravavam e ainda buscavam ampliar suas zonas de influência. (AHMAD, 

2014a) 

Já nos tempos do Sultão Vermelho a situação da política externa ficou relegada à 

cozinha do Palácio, o Sultão nomeava como embaixadores e negociadores apenas aqueles de 

sua confiança. Esses dois períodos mostram controvérsias do Império e o fato de que o 

caminho já estava mesmo traçado, a falência era questão de tempo. A revolução de 1908 

marcou o fim do absolutismo Hamidiano e o retorno das atividades da Sublime Porta como 

nos tempos áureos, era a esperança renascendo para o povo do Império. A constituição foi 

restaurada em julho de 1908, mas o gabinete permaneceu como nos tempos do Sultão. 

Contudo, os burocratas agora se viam como independentes e assim buscavam enfraquecer o 

Sultão, mas também os Jovens Turcos. Outra conclusão parcial, os homens fortes da Porta 

não eram ligados ao antigo regime do Império, tinham uma visão de Ocidente e já desejavam 

a modernização do Império. Apenas em 1909 o CUP conseguiu retirar e substituir os antigos 

membros da Porta. (VILLALTA, 2014) 

Nos anos finais do Século XIX os dois focos de maior tensão no Império eram na 

Macedônia e na Anatólia com os Armênios. Na Macedônia a situação foi extremamente tensa, 

pois habitavam o território: gregos, búlgaros, sérvios, entre outras nacionalidades. A maioria 

desses povos ligados à Igreja Ortodoxa, mas havia ainda albaneses e turcos muçulmanos, 

além de judeus. Os armênios, por sua vez, estavam divididos entre: gregorianos, protestantes e 

católicos romanos. Na Conferência de Berlim, uma delegação que estava presente solicitou 

maior cuidado das potências em relação aos acontecimentos da Anatólia, mas não foram 

ouvidos, pouco atenção foi dada ao assunto. Entre os anos de 1887 e 1890 foram organizados 

vários protestos e criados grupos revolucionários que lutavam pela independência. 

(VILLALTA, 2014) 

Entre 1894 e 1896 houve um massacre de Armênios no Leste da Anatólia, no distrito 

de Samsun, essas mortes foram resultado da repressão Otomana às insurgências naquele local. 

A Rússia, em virtude de orientações da sua Monarquia, incentiva as rebeliões de forma a 

causar divisão nas terras do Império Otomano. Esse foi o início dos problemas com os 

armênios que seriam agravados nos anos da I Guerra Mundial. Na verdade, estava em jogo o 

interesse russo em terras naquela parte leste do Império Otomano, hoje Turquia, por isso o 

imbróglio com os armênios. (VILLALTA, 2014) 
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A política externa do governo Hamidiano após 1871 ganhou novo aliado: a Alemanha 

havia vencido a guerra contra a França ao passo que o Império Otomano estava isolado após 

perder a guerra contra a Rússia. O Sultão solicitou instrução militar e financeira, sendo 

atendido pela Alemanha nas duas demandas apresentadas. Em 1898 o Kaiser Guilherme II 

visitou Istambul com sua esposa, visita que ocorreu dois anos depois do massacre armênio. 

Essa visita marcou uma posição importante, quando o Kaiser disse ser o “melhor amigo” dos 

muçulmanos no mundo. Colocou o Sultão em nível de igualdade com a realeza da Europa, 

além de servir como suporte para o Império, e conseguiu melhorar o mercado entre Istambul e 

Berlim. (FINDLEY, 2010) 

A estratégia de se alinhar com a Alemanha não era algo novo, já havia sido utilizada 

no século XVIII e o Sultão Abdülhamid fez uso desse expediente quando as Potências 

pressionavam o Império. Entre 1889 e 1890 a ligação entre Alemanha e o Império ficou mais 

intensa, os dois impérios mantinham sintonia ideológica e pessoal, além disso, criaram um 

vínculo econômico e geopolítico que alternava a balança de poder no Sistema Internacional 

daquele momento. A Alemanha trabalhou na construção de ferrovias para melhorar a situação 

dos produtos na Anatólia e por fim o Sultão solicitou aos alemães que treinassem o Exército 

Otomano. Com isso, o Kaiser se tornou grande rival de outros poderes europeus e a tensão 

entre os povos do Velho Continente aumentou. Ao inserir/reinserir a Alemanha no jogo, o 

Sultão fez com que a questão do Oriente ficasse ainda mais complexa, contudo, ele nunca 

obteve a garantia da integridade física dos territórios imperiais por parte dos alemães. 

(AHMAD, 2014a) 

Em completa oposição à política externa do Governo Hamidiano, os Jovens Turcos 

optaram por uma aproximação com a Inglaterra, apesar das constantes negativas dos ingleses 

em estabelecer alianças. Os Jovens Turcos entendiam que essa proximidade poderia salvar o 

Império. Ao restaurar a Constituição em 1876 mostravam-se ambiciosos, queriam transformar 

e rejuvenescer o Império de modo tal que seriam aceitos como iguais pelos poderes europeus. 

Isso fica muito claro quando se percebiam como o “Japão do Oriente Médio”. Contudo, foram 

surpreendidos pelas atitudes das grandes potências que buscavam constantemente a 

desintegração do Império Otomano. (VILLALTA, 2014) 

No período de administração Unionista, de 1909 a 1913, as relações exteriores foram 

de responsabilidade de diplomatas, mas de 1913 em diante, após o golpe de Estado, o CUP 

colocou apenas homens de sua confiança. Os unionistas entendiam que a diplomacia era algo 

importante demais para ser tratado apenas por diplomatas, mesmo quando não estavam 

diretamente no poder os membros do CUP interferiam na política externa. Eles eram 
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geralmente desconfiados com os responsáveis pelas relações internacionais, sempre deram 

suporte nesses assuntos técnicos, alianças, negociações de paz e guerra. Em outubro de 1918 o 

CUP perdeu o poder e o Palácio voltou a assumir o controle, por aproximadamente 1 ano 

apenas. O novo Sultão Mehmed VI reverteu a diplomacia até aquele momento conduzida pelo 

CUP e foi totalmente subserviente à Coroa Britânica. (AHMAD, 2014a) 

Alguns estudiosos do Império Otomano argumentam e refutam a ideia de que após a 

abertura econômica o Império declinou. Com exceção do Egito, que teve suas estradas de 

ferro desenvolvidas na década de 1850, a maioria das ferrovias do Império foi construída nos 

anos do Governo Hamidiano, as ferrovias eram basicamente extensões da Europa. Em 1908, à 

medida que crescia as manufaturas, também cresciam o proletariado, que no I.O já se 

aproximava de 250 mil, dos quais 70 mil eram mulheres. A classe média seguia sendo 

moldada com base em não muçulmanos no comércio e os religiosos mais ligados aos aspectos 

intelectuais. Desde 1882 a Inglaterra mantinha uma pseudo-aparência de que o sultão era 

soberano no Egito, apesar da autonomia do governador Mehmet Ali. Quando na I Guerra o 

Império Otomano se posicionou ao lado dos alemães a Inglaterra anunciou o seu protetorado 

sobre o Egito. (FINDLEY, 2010) 

Em 1911 o Ministro das Relações Exteriores da Itália de repente apresentou à Sublime 

Porta a requisição de que as Províncias de Trípoli e Cirenaica fossem libertadas: a alegação 

italiana estava baseada na cultura da Líbia. Na verdade, já no ano de 1900 a Itália manifestara 

desejo na região norte da África e havia realizado acordos secretos com os franceses. Naquele 

momento os italianos já dividiam parte do continente africano. A Esquadra atacou o porto de 

Trípoli que heroicamente resistiu por seis dias. Atatürk e outros militares foram encaminhados 

para a região viajando pela Anatólia e Síria, pois a Itália preventivamente fechou as rotas 

marítimas. As lutas foram inglórias para o Império, que apelou para os sentimentos da 

população local. (VILLALTA, 2014). 

Em outubro de 1912 ocorreu a Conferência de Ouchy, próximo a Lausanne e o 

Império reconheceu a independência da Líbia. Ainda em 1911 quando a Itália declarou 

Guerra a Istambul, os Estados dos Bálcãs perceberam que era chegado seu momento de 

reivindicar a liberdade como demonstrado acima. Os Jovens Turcos estavam em situação 

complicada com problemas em diversas áreas do Império, diante desse quadro convocaram 

eleições antes do prazo determinado e foram derrotados. O processo foi realizado com 

diversas falhas e o grupo denominado Salvadores da Pátria assumiu o poder. Os membros 

desse grupo eram inimigos do CUP e a primeira parte do Governo Unionista chegara ao fim 

em 1912.  
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Ao lado de todo esse contexto a Rússia reaparece no cenário movimentando as 

comunidades Ortodoxas e se aproximando dos Estreitos.  Foi criada a Liga dos Bálcãs que 

logo apresentou suas demandas ao Palácio, os países europeus desejavam uma resolução 

diplomática para o conflito, mas os russos desejavam a solução através da guerra. Apesar das 

posições em contrário, Montenegro declarou guerra ao Palácio em setembro de 1912. Logo os 

búlgaros seguiram o mesmo caminho e foram os mais violentos em combate. Gregos e russos 

também entraram no conflito. Além da batalha, os soldados e a população eram acometidos 

por doenças como cólera, o que ocasionou alta mortalidade naquele período.  

Mustafá Kemal foi nomeado Diretor de Operações para defender o Dardanelos, 

situação na qual mostrou muita eficiência e competência. As hostilidades foram encerradas 

em dezembro de 1912 sob a mediação britânica. O ano de 1913 começou agitado sob vários 

aspectos para a Turquia, pois o Governo da Sublime Porta desejava a paz, mas o 

nacionalismo, de alguns membros dos Jovens Turcos, fez renascer o sentimento de vingança. 

Após alguns incidentes no Palácio houve grande mobilização para a guerra novamente e 

apesar de reiniciarem as lutas, não mantiveram o mesmo impulso e vigor. Foram diversas 

tentativas e batalhas, mas sem efetividade e em maio de 1913 o Império assinava o acordo que 

decretava a total perda dos territórios europeus. Era o sinal da fragilidade Otomana se 

manifestando. Eles estavam desmoralizados pelo fracasso da guerra nos Bálcãs. O resultado 

dos tempos de guerra foi o surgimento de uma nova classe burguesa, ainda que fraca e 

subdesenvolvida. O modelo de país que nascia era de um estilo germânico, Estado que tinha 

como função a supervisão e controle. 

Em Agosto de 1914, a Porta declarou mobilização em virtude da Guerra que havia 

iniciado. Os animais foram requisitados para alimentação dos soldados e transporte de cargas. 

Nos tempos de guerra o trabalho forçado foi legalizado para homens e mulheres. Vários 

conflitos marcam a vida e o nacionalismo turco, mas a campanha de Gallipoli, em 1915, foi 

dos mais emocionantes e relevantes historicamente. Foi a batalha em que o Exército turco-

otomano derrotou e expulsou a Armada Britânica no Estreito de Dardanelos, que fica a pouco 

mais de 200 quilômetros de Istambul. Esse fato causou certo nível de isolamento da Turquia 

em relação aos demais países, contudo, fez expandir o orgulho nacional turco. A vitória em 

Gallipoli despertou a consciência de defesa. Em fevereiro o planejamento de ataque havia se 

iniciado pelos poderes centrais. Quando em março os navios franceses e ingleses entraram no 

estreito de Dardanelos três foram explodidos por minas e outros tantos foram danificados com 

ajuda alemã. Os britânicos tentaram alternativas por terra, encontraram a resistência planejada 
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por Mustafá Kemal, o futuro chefe da nação turca Kemal se preparou dos dois lados por terra 

e pelo mar, derrotando as forças europeias. (FINDLEY, 2010) (AHMAD, 2014a) 

A política dos Unionistas nos anos posteriores a 1913 só pode ser entendida se, se 

levar em conta o trauma deixado pela Guerra dos Bálcãs. Foram muitas perdas territoriais e de 

quantidade significativa da população: o Império perdeu 32,7% dos seus territórios e 20% de 

sua população. Alguns meses antes do início da 1ª Guerra Mundial os unionistas tentaram 

alianças com a Rússia e com a França, sem êxito. A única alternativa era manter a aliança 

com Berlim para não ficarem isolados em tempos de crise. Dois eventos foram significativos 

para restaurar e alavancar o espírito nacionalista: as Capitulações foram abolidas em 

09/09/1914 e a Batalha de Galípoli em 1915. Ambos restauraram o orgulho turco e por algum 

tempo a soberania e o respeito ao Império pareciam algo certo, resgatado. 

Os armênios retornam à pauta do Império uma vez mais. Na I Guerra Mundial havia 

um duelo à parte entre a Rússia Czarista e o Império Otomano. O conflito fora para o povo 

armênio a oportunidade de se constituírem como nação tendo o apoio dos russos; por isso, 

alguns se juntaram ao exército do Czar. Diante desse fato os membros da burguesia otomana 

se viram impelidos a proceder com a deportação dos armênios alegando, para isso, a sua 

traição. Mais uma vez usando o discurso do nacionalismo. Para Fernandes (2005) os pontos 

de controvérsia são: havia necessidade da deportação? Qual foi o número real das vítimas? 

Era intenção do Império Otomano, através de seus membros, cometer o genocídio? Outro 

argumento possível à época era saber quem, entre os armênios estava contra e quais eram 

favoráveis ao Império. Mas um fato pode ser confirmado: o governo Otomano participou da 

política de deportação. 

As violências contra o povo armênio tiveram início nos anos de 1894 e 1895, com 

sucessivos ataques já mencionados. Em meados de 1915, mês de Abril, teve início uma série 

de perseguições a intelectuais armênios, episódio que marcou o começo da crise entre os dois 

povos. Posteriormente houve uma onda de assassinatos de armênios na Turquia, fato que até a 

presente data não foi plenamente esclarecido, segundo Fernandes (2005). Em outra frente de 

batalha, o conflito era contra os russos, que segundo suspeitas do governo Otomano tinham o 

apoio dos armênios. No entanto, os armênios presentes na luta eram de outras regiões, da 

própria Rússia e da diáspora, não aqueles residentes nas terras do Império. 

Diante dessa situação o governo Otomano adotou duas atitudes que culminaram 

naquilo que a ONU e alguns países membros denominaram genocídio. Os armênios, do sexo 

masculino, com idade entre 15 e 60 anos eram incorporados ao exército Otomano. Em 

seguida foram convocados e integrados em pelotões de obras; enviados para locais distantes e 
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ficavam desarmados, segundo Fernandes (2005). Como não podiam se defender, em muitas 

situações os armênios foram assassinados pelos próprios membros do exército, que segundo 

relatos, os confundiram com inimigos.  Por outro lado, através de decretos, o povo armênio 

era deportado para terras fora da Anatólia, em direção à Síria principalmente. Nesse trajeto, 

sem alimentação e água, tratamento médico inexistente e por seguidos atos de extermínios, 

segundo denúncias, perpetrados pelo exército imperial e até por civis (turcos e curdos), foram 

perdidas aproximadamente 1.000.000 (um milhão de vidas). Há relatos de que Curdos e 

turcos se juntaram para expulsar os armênios e assim poderiam controlar as terras deixadas.   

Dados do Governo Imperial dão conta de 100.000(cem mil) a 200.000 (duzentas mil) 

mortes. Os armênios apontam para o exorbitante número de 1.500.000 (um milhão e 

quinhentas mil) a 2.000.000 (dois milhões) de pessoas mortas. Como não se sabe ao certo o 

tamanho da população armênia na Anatólia e devido ao fato de que cada Estado defende seu 

interesse e apresenta seu argumento, fica difícil precisar a quantidade, por isso autores como 

Fernandes (2005) trabalham com a média acima apresentada. O fato é que a deportação 

ocorreu, contudo, a divergência está na forma e no número de vidas perdidas. 

Por outro lado, para a Grécia e para os gregos residentes na Anatólia, a derrota do 

Império Otomano parecia simbolizar a possibilidade de realização da Megali Idea (Grande 

Ideia). O Primeiro Ministro Elefterios Venizelos desejava unir todos os gregos em único 

território sob um mesmo Governo. Para que o sonho se tornasse real, os gregos precisariam 

controlar os Estreitos, a Ilha de Chipre e cidades como Izmir (Esmirna), na costa Oeste da 

Anatólia, e isso fez aumentar a rivalidade entre gregos e turcos. Segundo Oran (2010) a 

Grécia usava para isso a justificativa da auto-determinação dos povos. 

Várias estatísticas foram utilizadas, através do número de fiéis nas Igrejas Ortodoxas, 

reduzindo a quantidade de moradores muçulmanos e aumentando a taxa de gregos no local. 

As reivindicações do Premier grego dividiram as opiniões. Ingleses e franceses defendiam a 

ideia, já os norte-americanos e italianos eram contrários. Esses desacordos fizeram com que 

em 24/04/19 a delegação italiana abandonasse a Conferência de Paris. No dia 15/05/19 os 

gregos ocuparam Izmir. Após essa invasão os representantes do Império que participavam da 

reunião na capital francesa fizeram algumas exigências junto aos demais participantes, mas 

não foram ouvidos. Em junho do mesmo ano a delegação Otomana foi convidada a deixar a 

Conferência. Dois pontos causaram problemas na reunião: a) na Turquia iniciou-se um 

movimento de resistência; b) os aliados não conseguiam se entender cada um defendia 

evidentemente seu interesse e o diálogo ficou comprometido. (ORAN, 2010)  



86 

 

 

A luta nacional era simultaneamente política para criar o movimento nacionalista 

unido e militar para proteger o território e recuperar a parte perdida da Anatólia. Após o fim 

da Guerra e o armistício de 1918 os principais líderes do CUP fugiram de Istambul para evitar 

os processos judiciais em relação aos assassinatos dos armênios. O exército Otomano estava 

forte no Leste do país, onde lutava com russos e armênios, mas, desmobilizado em outras 

partes. Estava assim desenhado o pano de fundo da luta por libertação nacional. Mustafá 

Kemal chegou a Samsun, na histórica data de 19 de maio de 1919, pelo Mar Negro, com a 

intenção de desmobilizar o exército a pedido da burocracia do Império. Contudo, o Grande 

Líder iniciava naquele momento uma campanha de unificação e convocou o Congresso em 

Sivas. No Congresso de Sivas, 15 cidades participaram, mas ainda era pequena a influência de 

Mustafá Kemal. Em Julho Kemal foi chamado para retornar a Istambul, contudo, desobedeceu 

e preferiu abdicar de sua carreira militar. Seu prestigio e autoridade foram reconhecidos 

quando o chefe do exército no Leste declarou obediência a Kemal, sendo seguido por outros 

chefes militares, que confiaram a Atatürk a liderança militar naquele momento. (FINDLEY, 

2010) 

Em julho, convocou outro Congresso Nacional, em Erzurum, no qual foram 

estabelecidos os 10 pontos da luta nacional, lá ficou decidido ainda que deveriam estabelecer 

uma comissão para cuidar dos assuntos de Independência e Kemal foi nomeado Presidente da 

Comissão. Em dezembro a cidade de Ancara foi escolhida como ponto central devido à 

facilidade de acesso para Istambul e boa capacidade de comunicação. A última eleição 

parlamentar na ainda capital Istambul ocorreu em 1919, os deputados eleitos pelas cidades da 

Anatólia visitavam Ancara para consultar Kemal sobre os passos e decisões a tomar. Em 

Janeiro de 1920 adotaram o nome de Turquia. Em Março deste mesmo ano as forças 

europeias que venceram a guerra iniciaram a ocupação de Istambul e a prisão de muitos 

líderes políticos do CUP. Kemal convidou aqueles que puderam escapar para Ancara e em 

23/04/1920 se articularam para formar a Grande Assembleia Nacional da Turquia, nome que 

ainda permanece. As relações com Istambul foram estremecidas de vez. (FINDLEY, 2010) 

O movimento de resistência era bem organizado e após a invasão grega ficou ainda 

mais intenso. A ideia dos aliados a princípio seria restringir o campo de ação da Grécia, 

contudo, as tropas gregas avançavam em direção a outras cidades da Anatólia. Dentro do 

grupo dos aliados, França e Itália sempre optavam pelo debate, enquanto Inglaterra e Grécia 

usavam da força para alcançar seus objetivos. Internamente a Turquia organizou um pacto 

nacional que objetivava a restauração da soberania turca. Contudo, em março de 1920 os 

aliados invadem a cidade de Istambul. Aproveitando a oportunidade os gregos pedem 
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permissão à Inglaterra para avançar em terras Otomanas. Os britânicos permitem, mas 

avisaram que não poderão fornecer apoio. Em julho de 1920 a Grécia avança ainda mais nas 

terras turcas e ocupa as cidades de Usak, Edirne e Bursa. (ORAN, 2010) 

Em 1920 os gregos já haviam dominado toda a região oeste do país. No Leste os 

militares sob a orientação de Kemal derrotaram os armênios e negociaram com os 

Bolcheviques. Em 1921 foi assinado o Tratado de Amizade entre Rússia e Turquia, com apoio 

militar e financeiro para o país. O exército travou sua primeira batalha contra os gregos na 

região de Inönü e venceu sob o comando do coronel Ismet, amigo de Kemal e futuro 

presidente da Turquia. Em virtude da vitória na região Ismet adotou o sobrenome Inönü. Em 

abril novamente outra batalha aconteceu, os gregos foram derrotados, mas em seguida 

conseguiram invadir Eskişehir. Kemal assumiu pessoalmente a campanha e os gregos 

acabaram expulsos em Agosto/Setembro de 1921. Depois de Sakarya os turcos atacaram 

Izmir de surpresa, prenderam o comandante militar e boa parte do exército grego. No campo 

político, a França desistiu de suas reivindicações e a Tríplice Entente se declarou neutra na 

questão Turquia-Grécia. (FINDLEY, 2010) 

No mês de Agosto de 1920 foi assinado o Tratado de Sèvres pelo Governo de 

Istambul. Os turcos organizaram a GANT (Grande Assembleia Nacional Turca) que foi a 

responsável pela assinatura do documento. Provavelmente a assinatura do Tratado foi uma 

forma de ganhar tempo, pois na verdade, os turcos não concordavam com os termos do 

acordo. A GANT também buscou, nesse período, aproximação com Moscou. Após as 

diversas crises entre aliados e as potências saírem do conflito, explode a guerra Greco-turca 

entre 1920 e 1922, sendo o exército turco liderado por Atatürk. Esse foi um dos episódios na 

conturbada história dos vizinhos. Autores como Kalaycioğlu afirmam que o Movimento de 

Libertação foi impulsionado pelo assassinato de muçulmanos, isso de fato aconteceu, mas em 

proporção menor do que aquele cometido contra as minorias. A política nacionalista foi uma 

síntese de diplomacia e força militar. O Tratado de Sèvres foi de fato a grande mola 

propulsora, pois tratava da divisão das terras turcas.  

A vitória da Tríplice Entente ao final da guerra determinava o fim do Império 

Otomano, a questão era apenas saber como isso aconteceria. A subserviência aos ingleses foi 

a tentativa, por parte do Império, de salvar o território e a religião. Por outro lado, as forças 

sociais que emergiram no período dos Jovens Turcos, senhores de terra e burguesia, aceitaram 

a proposta nacionalista e se juntaram à causa para salvar a Anatólia. Um aspecto positivo, a 

favor da Turquia, era que a Europa estava devastada e desgastada pela guerra, Mustafá Kemal 

foi hábil em explorar as rivalidades europeias em favor do país que (re) nascia. O ministro das 
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Relações Exteriores agiu rapidamente, no governo nacionalista, e em 1920 viajou para a 

Rússia buscando realizar um tratado de amizade. Em agosto, duas semanas após a assinatura 

do Tratado de Sèvres pelo Sultão, um esboço do Acordo com os russos foi apresentado. Em 

dezembro de 1920 Ancara assinou o primeiro acordo com os Bolcheviques estabelecendo as 

fronteiras do leste do país. 

Kemal era reconhecido por grande parte da população como líder, mas encontrava 

resistência política de alguns opositores. Assim ele dissolveu a Assembleia e convocou novas 

eleições. Além disso, criou o Partido do Povo, fruto de um grupo de defesa nacional. Os 

poderes da Tríplice Entente convocaram Ancara e Istambul para negociar o Tratado de 

Lausanne. Imediatamente após o recebimento do convite, a GANT dissolveu e aboliu o 

Sultanato. Ismet Inönü foi escolhido o líder turco para negociar em Lausanne. A Conferência 

de Lausanne foi um sucesso, o tratado foi assinado em 24/07/1923 e quase todas as 

reivindicações turcas foram concretizadas. Cancelou os débitos de guerra com os poderes 

centrais, apurou as dúvidas otomanas com base em 1914 e o primeiro pagamento da Turquia 

seria em 1929. O tratado aprovou ainda a troca de populações, um milhão de gregos saindo da 

Anatólia e retornando para a Grécia, do outro lado 400 mil turcos e muçulmanos retornando 

para a Anatólia. 

Mustafá Kemal manifestou a intenção de proclamar a República e sua proposta foi que 

se organizasse por um Presidente eleito e o Primeiro Ministro apontado pelo presidente. A 

votação foi realizada na Grande Assembleia Nacional em momento que contava com a 

presença apenas dos deputados mais próximos de Atatürk, pois alguns dos membros da 

Assembleia estavam em Istambul. Após a eleição Atatürk foi eleito Presidente e Ismet Inönü 

foi eleito Primeiro Ministro, assim, a própria Proclamação já foi um ato seletivo. Esse fato 

causou a revolta dos deputados ausentes, que a partir desse momento fundaram um partido de 

oposição. Diante da proclamação conduzida da por Atatürk, 32 deputados deixaram o Partido 

Republicano do Povo e fundaram o Partido Progressista Republicano. (ZÜRCHER, 2004) 

O capítulo aqui apresentado buscou demonstrar os fatos marcantes do processo de 

transição do Império para a República. Destaca-se a relativa tolerância que havia do Sultão e 

da Porta no tratamento dos súditos e o respeito às diferenças religiosas e étnicas. Demonstra 

que a valorização exacerbada da Europa e da civilização europeia foi um dos fatores que 

aceleraram a desintegração imperial. Pela forma equivocada de conduzir suas relações 

internacionais, pode-se perceber que o processo de periferização nasce no Império através das 

capitulações, dos empréstimos realizados e das diversas concessões feitas a ingleses e 

franceses principalmente. Por fim, a Guerra de Libertação Nacional, fator preponderante para 
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despertar o sentimento nacional e o orgulho turco, movimento facilitador da cooptação de 

líderes religiosos e seus seguidores muçulmanos, que lutaram na perspectiva de defender a 

religião e o Califado. Como será demonstrado no capítulo 3, a retórica e ideologias em torno 

da união em torno da nação fizeram com que curdos e turcos estivessem juntos até a vitória 

final. Com o objetivo conquistado, os kemalistas iniciaram sua política de transformação pelo 

alto desconstruindo os sonhos curdos e islâmicos. Outra intenção desse capítulo era apresentar 

empírica e teoricamente os dois primeiros ciclos de revolução passiva, o primeiro conduzido 

pelo Sultão e os membros do Palácio e o segundo ciclo orientado pelos Jovens Turcos dentro 

do período de influência de sua principal organização política – o CUP. Os ciclos, no entanto, 

mantém uma ligação histórica que não pode ser ignorada, os diversos grupos da elite turca 

que se alternaram no poder estavam de alguma forma ligados e mantiveram uma política 

interessante de afastamento das massas.  

 

Mapa 1 Turquia Moderna

 

Fonte: Universidade do Texas - Biblioteca 
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3 KEMALISMO, SECULARISMO, ISLAMISMO E A FORMAÇÃO DA REPÚBLICA 

 

The Kemalist movement had its roots deep in the past, in a process that lasted for 

centuries and resulted from a number of external and domestic stimuli. 

(KAZANCIGIL, 2009, p. 37)
15

. 

 

Este capítulo tem como função o debate dos princípios ideológicos básicos para a 

compreensão da sociedade turca no seu período de formação republicano: o Kemalismo, o 

Islamismo e narrativas sobre os curdos. O kemalismo, como será mostrado neste capítulo, 

buscou construir um país secular, sendo que nas palavras de Charles Taylor, o secular é 

europeu, portanto, uma adaptação difícil para o Oriente Médio. Diante desse cenário a 

homogeneização seria uma alternativa possível e a criação do outro, a invenção do inimigo, 

uma necessidade iminente. Por isso, o propósito de apresentar aqui essa situação que foi 

construída pela retórica e ideologia e as possíveis consequências desses episódios na 

constituição da Turquia moderna. 

Neste capítulo apresentar-se-á o terceiro ciclo de revolução passiva desta pesquisa. 

Entende-se que seja o ciclo com maior riqueza de elementos analíticos e consequentemente o 

mais claro entre os quatro aqui apresentados. Neste ciclo tem-se a figura do líder carismático 

Kemal Atatürk; uma ideologia clara que o sustenta e os elementos da modernização que 

suprimem as liberdades em função da construção de um ideal nacional. Como mencionado na 

conclusão do capítulo anterior, a ligação entre o segundo e terceiro ciclos é significativa, mas 

fica claro o rompimento de um e o surgimento de outro. Este ciclo é coroado pela criação do 

inimigo em oposição ao “self” sendo esse um elemento significativo para a concretização da 

revolução pelo alto, o inimigo a ser combatido funciona como elemento chave na legitimação 

da revolução passiva.  

Conforme Ahmad (2009) o Kemalismo foi revelado em 1931 no Congresso do Partido 

Republicano do Povo (CHP) e tinha por base seis princípios, a saber: secularismo, estadismo, 

republicanismo, populismo, nacionalismo e revolucionismo. Cada um desses princípios traz 

consigo a preocupação com a organização interna do país, apesar de se remeterem 

indiretamente aos aspectos internacionais. O período Atatürk foi marcado pelo isolacionismo 

na política externa e a tentativa de construção do consenso interno, misto de continuidade e 

ruptura com o Império Otomano. O Kemalismo teve na Turquia vários ideólogos/intelectuais, 

mas dois foram essenciais: Ziya Gökalp e Yusuf Akçura.  

                                                 
15

 O movimento Kemalista tem suas profundas raízes no passado, em um processo que se desenvolveu por 

séculos e é resultado de uma série de estímulos domésticos e externos. 
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Ahmad (2009) explica que havia uma aura em torno da Europa, o fascínio pela 

modernização no século XIX fez com que todos os países, à época, se voltassem para o velho 

Continente, com os Otomanos não foi diferente. Ao contrário dos demais Impérios mundiais, 

o Otomano nunca integrou e subjugou economicamente suas possessões, algumas províncias 

como o Egito, o Iraque e os Bálcãs mantinham relações diretas com as grandes potências, sua 

política e economia não passavam por Istambul. O Sultão Abdülhamid II percebeu essa falha 

e tentou integrar algumas províncias e grupos em um sistema otomano. Da mesma forma, 

anos mais tarde, quando os Jovens Turcos tentaram resgatar a autoridade central, foram 

confrontados com rebeliões “nacionalistas”. Com os Kemalistas a situação foi diferente, as 

experiências passadas informavam da necessidade de empregar a força para manter o 

território.  

Na formação do Estado-nação kemalista a palavra Millet foi reutilizada, e 

paradoxalmente se tornou um termo ambíguo (Türk Milleti), que é a expressão utilizada para 

se referir à Nação Turca. Assim Atatürk conseguia apelar para o patriotismo, mas 

simultaneamente buscava apoio na identidade islâmica. Com isso, o estilo de convencimento 

e luta adquiria característica familiar, pela fé foi possível mobilizar as massas na Anatólia 

para a Guerra de Libertação Nacional. Nos anos do conflito histórico as pessoas do interior do 

país auxiliaram tanto no aspecto material como no quesito moral. De fato pela retórica foi 

possível congregar todos em uma campanha nacional e patriótica. Duas qualidades inegáveis 

de Atatürk: habilidade militar/estratégica e diplomática. Ele negociou e teve suporte do 

regime Bolchevique na luta pela liberdade e recebeu suporte financeiro dos muçulmanos 

indianos para salvar o Califado (TASPINAR, 2005). 

Para Özbudun (2009), o Kemalismo pode ser dividido politicamente em três períodos: 

a) Guerra de Independência; b) 1923 a 1927: estabelecimento da autoridade (força); c) 

autoridade com leniência. Para o autor, nenhum dos princípios justificaria o sistema de partido 

único na Turquia, mas naquele momento seria algo estratégico e que manteria o poder 

centralizado. O Kemalismo não enfrentou muitas dificuldades para ser implementado, com a 

exceção de três grupos: as fraternidades islâmicas; ex-membros do CUP e comunistas, todos 

foram derrotados pelo governo de Kemal Atatürk. A fraternidade muçulmana, descrita nos 

capítulos 3 e 5, era ligada à cultura popular, ao sufismo (tanto o Hizmet quanto o AKP 

possuem suas raízes nesses grupos); os membros do CUP eram a verdadeira ameaça à 

liderança de Atatürk no partido e no país, por serem membros da elite e líderes que tinham 

respeito popular. Os comunistas poderiam simbolizar a ingerência da União Soviética na 

Turquia, mas não formaram uma oposição significativa. 
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Nos anos do Império dois “inimigos” assustaram e incomodaram o Sultão e a Porta, na 

busca pela identidade Otomana: conforme mencionado no capítulo anterior, os Millets, 

assunto interno com reflexos nas relações exteriores; e as Capitulações que eram uma questão 

externa, mas com reflexos na política doméstica. O Sistema Millet teve seu nascimento datado 

aproximadamente de 1453 quando Istambul foi conquistada. Naquele momento foi garantida 

a liberdade religiosa aos gregos e o Patriarca da Igreja Ortodoxa gozava de autoridade civil e 

religiosa sobre sua comunidade. Anos depois esses privilégios foram garantidos aos armênios 

e aos judeus. Até o século XIX os Millets tinham um caráter puramente religioso: gregos e 

eslavos, se ortodoxos, pertenciam à comunidade grega; os armênios estavam divididos entre 

os gregorianos e os católicos. Contudo, o sistema era o segundo ponto fraco do Império, pois 

permitia direta e indiretamente a interferência das grandes potências. Os Millets gozavam de 

proteção estrangeira, principalmente aqueles indivíduos que buscavam outra cidadania.  

O processo de patronagem estrangeira foi iniciado em 1774 no Tratado de Küçük 

Kaynarca assinado com a Rússia, que protegia o Millet Ortodoxo. Após esse acordo as 

potências europeias exigiram o mesmo direito, de acordo com suas afinidades e interesses 

religiosos. Outro aspecto que fortaleceu os Millets e enfraqueceu o Império foi a instalação 

das missões cristãs. As atividades missionárias eram patrocinadas por seus respectivos países, 

fundaram escolas e colégios que foram instrumentos relevantes na propagação de ideias do 

nacionalismo entre os não muçulmanos e não-turcos. Estas duas instituições – o sistema 

Millet e as capitulações – foram fundamentais para enfraquecer a autoridade do Estado 

Otomano e o conduzir ao fim. (AHMAD, 2009, p.75)
16

 Por outro lado, os Kemalistas criaram 

sua identidade negando o passado Otomano, e “criando” dois “inimigos” internos: o Islã e os 

Curdos. 

 

3.1 Kemalismo e inserção internacional: princípios e ideologia 

 

Soberania e reinado nunca são decididos em debates acadêmicos. Eles são 

resolvidos pela força. A dinastia Otomana apropriou-se pela força do governo dos 

Turcos e reinou sobre eles por seis séculos. Agora a nação turca tem efetivamente 

alcançado sua soberania. (Mustafá Kemal Atatürk) (MANGO, 1999, P. 164)
17

 

                                                 
16

  “These two institutions – the millet system and the capitulations – were most consequential in undermining 

the authority of the Ottoman state and hastening its end” (AHMAD, 2009, p. 75) 
17

 Sovereignty and kingship are never decided by academic debate. They are seized by force. The Ottoman 

dynasty appropriated by force the government of the turks, and reigned over them for six centuries. Now the 

Turkish nation has effectively gained possession of its sovereignty. (Mustafá Kemal Atatürk) (MANGO, 2002, 

P. 164) 
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Não se pode pensar e estudar a Turquia sem passar pela figura mítica e história de 

Atatürk. Ele não frequentava as Mesquitas e dizia que a religião era uma entidade mais 

política do que mística, era ótimo acadêmico, bom estrategista e conhecedor de táticas. Seus 

biógrafos narram o início de sua carreira militar e suas proezas como um feito especial. 

Kemal fez parte de uma sociedade secreta, em parceria com seus amigos, dentro da Escola 

Militar, denominada “VATAN” que significa pátria. Essa organização produzia material e 

distribuía pelas ruas, escolas de Istambul e regiões vizinhas suas produções. A organização foi 

descoberta, mas os jovens foram apenas advertidos pelos professores, pois alguns deles 

simpatizavam com o movimento e até o apoiavam extra oficialmente. (VILLALTA, 2014) 

Mustafá Kemal Atatürk nasceu com o nome apenas de Mustafá, pois aos muçulmanos 

não era comum dar sobrenome. Sua data de nascimento é incerta, pois em virtude de uma 

confusão no calendário turco, há uma dúvida entre os anos de 1880 e 1881. Nasceu em 

Salônica, originário de uma família muçulmana. Mas ele próprio durante sua vida foi sempre 

um homem que não acreditava nas religiões. No segundo ano de estudos no Colégio Militar 

um professor de matemática que também se chamava Mustafá resolveu atribuir-lhe um 

segundo nome e homenageá-lo em virtude de seu bom desempenho nos estudos. O professor 

resolveu chamá-lo de Kemal, nome de origem árabe que significa perfeito. Daquele dia em 

diante ficou conhecido como Mustafá Kemal, o terceiro nome viria anos depois. (MANGO, 

1999) (VILLALTA, 2014). 

Kemalismo foi um termo usado por escritores e pensadores estrangeiros antes de ser 

adotado na Turquia, conforme afirma Karal (2009). Kemalismo foi o princípio ideológico da 

República da Turquia, uma série de idealismos e orientações que determinaram a direção 

política e econômica do país. Ainda segundo Karal, uma das principais intenções era afastar 

os poderes imperialistas que desejavam partilhar o país em zonas de influência. O autor 

afirma que o Kemalismo é pragmático e não dogmático; mas na verdade, em oposição a 

Karal, o que se pode perceber é que há um pouco das duas características, dogmatismo 

principalmente. 

Segundo Özbudun (2009) o Kemalismo era menos ideológico e mais emotivo, de fato 

a aura criada em torno da Guerra de Libertação foi algo que modificou a maneira de pensar e 

sentir dos turcos, até mesmo os religiosos. Atatürk desenvolveu uma forma de tutela que 

transformou parcialmente a sociedade; a apatia e a despolitização eram características 

incentivadas pelo partido e seus componentes. Portanto, é necessário criticar a perspectiva 

desse autor, o peso ideológico do Kemalismo foi extremamente significativo. Por anos esse 

poder de persuasão foi inegável. Talvez o mais expressivo elemento do Kemalismo tenha sido 
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o reformismo/revolucionismo, que se aproxima do transformismo analisado por Gramsci. No 

entanto, foi o mais vago e menos claramente articulado dos seis princípios defendidos pelo 

grupo liderado por Kemal Atatürk. 

A Turquia herdou diversos problemas do Império Otomano, uma delas foram as 

dívidas contraídas nos anos de decadência e a falta de indústria de base percebida em 1923 

pelos Kemalistas. A economia estava completamente desarticulada e a pressão das potências 

europeias era forte. Depois de quase uma década de guerras: com a guerra com a Itália, os 

conflitos no Bálcãs, a I Guerra Mundial e Conflito pela Libertação, o país precisava ser (re) 

construído. O período demandou cuidado e estratégias para superar a crise. A estrutura 

econômica e demográfica estava afetada pela troca de populações com os gregos, sabe-se que 

na era Imperial os cristãos que basicamente cuidavam do comércio. (BORATAV, 2009) 

Num esforço de periodização do Kemalismo, Boratav (2009) atribuiu fases ao 

processo de desenvolvimento econômico da República: a) 1923 a 1930 = liberal, apesar de 

paradoxalmente haver um grande suporte do Estado para as empresas privadas nesse período 

em virtude do capital externo e de certo grau de dependência econômica; b) 1931 a 1939 = 

Estadismo. Dentro desses períodos Boratav (2009) elabora uma subdivisão que permite 

compreender bem o momento vivido pela Turquia: 1) 1923 a 1929 foi período de economia 

aberta com acumulação privada de capital; 2) 1930 a 1932, período pós-crise da bolsa de 

Nova York e início do protecionismo com adoção da ISI (Industrialização por Substituição de 

Importações), pouco investimento nessa política, que será retomada com intensidade nos anos 

1950; 1933 a 1939 foi período do protecionismo associado ao Estadismo em sua forma mais 

genuína com criação de várias empresas estatais e controle da economia nas mãos do Governo 

turco. 

Vários acontecimentos da Turquia moderna foram influenciados pelo contato do 

Império Otomano com a Europa. Contudo, as ideias do Kemalismo não foram 

necessariamente importadas, mas consequência do processo histórico nascido nos tempos 

imperiais. O Estado turco desenvolveu uma das suas principais características, a força para ser 

o principal ator na formulação de políticas. Ocorreram interferências em vários sentidos entre 

Estado e classes sociais (grupos), mas o aparato estatal sempre é materialmente e 

ideologicamente mais forte e organizado. Mas a transformação turca nesse período tem dupla 

determinação: periferização/subordinação em relação à Europa e ás especificidades locais a 

dinâmica centro-periferia foi sendo intensificada. (KAZANCIGIL, 2009). 

No tocante à Europa foi um processo longo e gradual, pois as dimensões do Império 

não permitiam acesso rápido e fácil aos grupos populacionais no interior. O Império, apesar 
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de seus momentos de crise e ascensão, possuía uma estrutura que lhe dava poder no sistema 

internacional da época. A incorporação/periferização ocorreu devido às guerras, acordos 

comerciais e desvantagens. Os acordos em geral eram negativos para o Império, contudo, 

quem pagou parte significativa desses empréstimos foi a Turquia Moderna. A busca pela 

modernização nos tempos imperiais e consequentemente na República fez com que o país 

aceitasse algumas imposições na perspectiva de se tornar um par dos países europeus em 

condições similares de negociação. 

Os habitantes das terras imperiais gozavam à época de autonomia. Fazendeiros, por 

exemplo, criavam seu próprio grupo armado e mantinham relações de produção e trabalho 

diferenciadas. Esses fazendeiros ficaram conhecidos como notáveis. Contudo, destaca-se que 

os latifúndios não eram predominantes como em outros países periféricos. Não havia 

sociedade civil autônoma no Império e as organizações eram mais baseadas em status e 

menos em questão de classe. Isso foi também a preocupação de Kemal Atatürk, conforme 

demonstrado no capítulo anterior. (KAZANCIGIL, 2009) 

As reformas Tanzimat modernizaram a burocracia, no entanto, o Estado moderno viria 

a surgir depois. A elite turco-otomana nasceu do caráter patrimonial burocrata existente no 

Império e seguida pelo Kemalismo. As reformas “from above” eram a marca registrada tanto 

na Reforma Tanzimat; pelos Jovens Otomanos e em seguida pelos Jovens Turcos e na 

modernização pelos Kemalistas. O moderno, no Império e na República, sempre apareceu 

como forma de revolução passiva, conforme Thomas (2006). As massas mesmo em 

momentos de consenso não eram inseridas no processo, não eram ouvidas. O ideal de 

modernização justificava as escolhas políticas, econômicas e sociais à época. 

No período imperial havia uma estratificação política e econômica consolidada, 

institucionalizada. No tempo dos Jovens Otomanos surgiram pequenos grupos dentro da elite 

que buscavam conquistar espaços de poder, o contexto não lhe foi favorável. Mas os Jovens 

Turcos avançaram nessa perspectiva e apresentaram uma nova estrutura de poder, surgidos 

das fileiras da academia militar, da escola de medicina e da escola de administração. Isso os 

diferenciava das hegemonias anteriores, pois, estavam mais ligados à ciência, ao secularismo 

e visavam o controle do Estado por um governo civil. Os pilares do Império eram: burocracia 

civil e militar, que atuava junto aos Ulemás (líderes religiosos). Já na República Moderna 

houve a junção da velha e nova burocracia, o que não significou, obviamente, consenso 

absoluto, mas demonstrou a capacidade de liderança de Mustafá Kemal. (KAZANCIGIL, 

2009) 
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Portanto, as alianças da elite foram o pilar da Turquia moderna, promoveram uma 

“revolução” paradigmática, na tese será denominada restauração, pois, não foi uma revolução 

social, não houve insurreição nas cidades, nem mesmo no campo. O Kemalismo foi uma 

continuidade da Tanzimat e dos Jovens Otomanos, contudo, o foco kemalista estava na 

formação do Estado. A estrutura e a ideologia do Império era algo preventivo quanto às 

alianças e grupos sociais. Na república de Atatürk essas alianças eram funcionais: militares, 

notáveis, burocracia e intelectuais. No nível retórico e no processo de absorção do Islã, os 

kemalistas incluíram o povo (populismo), algo que os reformadores imperiais não fizeram de 

nenhuma forma. (KAZANCIGIL, 2009) 

Segundo Ataman (2002) os kemalistas estavam divididos em dois grupos: a) a 

esquerda liderada por Ismet Inönü e Recep Peker; b) a direita representada por Fethi Okyar e 

Celal Bayar. Cabe ressaltar que a divisão direita e esquerda na Turquia não segue os mesmos 

padrões ‘ocidentais’, por isso, os defensores da esquerda buscavam uma política autoritária, 

estadista e ultranacionalista, já a direita desejava uma política econômica liberal e organização 

de uma estrutura social. Também havia dentro do grupo a influência islâmica que 

indiscretamente atravessa os debates; mesmo os kemalistas eram homens ligados à religião e 

ainda são, contudo, são pragmáticos e sabem separar a religião dos assuntos políticos e 

econômicos. O Partido Democrático que surge em 1946 será fruto dessa divisão interna. 

Neste estudo serão descritas características do Kemalismo. Alguns autores como Karal 

(2009) apresentam análises românticas da construção dessa ideologia, possivelmente fruto da 

admiração que ainda existe em relação ao grande líder turco e parte do processo de 

valorização da ideologia defendida pelos intelectuais kemalistas. Atatürk era um homem à 

frente de seu tempo, visionário, foi capaz de organizar a resistência contra as potências da 

época. Escolheu livremente a educação militar. O Herói nacional se preocupava com a 

natureza humana, valorizava a ciência, por isso, leu as obras de Rousseau, Comte e Durkheim. 

Certa vez disse ele: “Ciência é o melhor guia para civilização, para vida e para o sucesso do 

mundo. Procurar outro guia que não a ciência significa negligência, ignorância e heresia.” 

(Mustafá Kemal)
18

. Alguns autores insistem no fato de que ele não estudava filosofia política, 

de forma a justificar que o Kemalismo não é uma ideologia. Sua intenção era organizar o 

nacionalismo e o Estado moderno em oposição ao Estado teocrático e medieval que se 

constituiu no Império Otomano. (VILLALTA, 2014)  

                                                 
18

 Science is the most reliable guide for civilization, for life, for success in the world. Searching a guide other 

than the science is meaning carelessness, ignorance and heresy. Mustafá Kemal Atatürk 

 

http://www.azquotes.com/quote/910958
http://www.azquotes.com/quote/910958
http://www.azquotes.com/author/16269-Mustafa_Kemal_Ataturk
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O regime foi autoritário, contudo, apresentava características que demonstram uma 

pseudo-democracia. O PRP (Partido Republicano do Povo) partido fundado por Atatürk e 

seus companheiros em 1923, foi fator de consolidação e auxiliou na formação da identidade e 

união nacional criada em virtude da Guerra de Libertação Nacional. Os filiados do partido 

eram em sua maioria ex-membros do CUP (Comitê para União e Progresso), que também 

participaram do movimento dos Jovens Turcos. A luta nacionalista era heterogênea, 

conquistou apoio no interior do país, região da Anatólia, mas não houve unanimidade, os 

grupos religiosos apoiaram a luta com o foco na manutenção do Califado. Assim, a 

“revolução” turca foi uma simbiose da guerra de libertação nacional associada à luta política e 

religiosa. Após vencer definitivamente os gregos, Mustafá Kemal se dedicou à secularização e 

modernização. Quando ele aboliu o Califado e o Ministério da Charia, teve início os protestos 

islâmicos liderados pelas fraternidades sufistas, foi o fim do período de colaboração. 

(ÖZBUDUN, 2009) 

A grande virada na filosofia política da Turquia foi o republicanismo. Era naquele 

tempo um conceito moderno de soberania nacional, visava a liberdade em relação às 

potências e simbolizava a reação ao sultanato e ao califado. O Republicanismo é um princípio 

datado de 1923 para expelir qualquer manifestação em favor da Monarquia. Já o Populismo, 

por outro lado, era fruto da ênfase dada à solidariedade nacional durante a I Guerra Mundial e 

pregava o interesse nacional sobre os interesses pessoais ou de classe, na ideologia dos 

kemalistas era a forma de valorizar o povo turco. O populismo era algo básico para a 

democracia na Turquia. O nacionalismo tinha caráter social, político e cultural na vida do 

país. Como afirmado no capítulo anterior os turcos eram minoria no Império Otomano, por 

isso, a ideia ganhou força principalmente entre os Jovens Turcos. O nacionalismo surgiu 

primeiro entre aqueles não muçulmanos do Império. Na visão de Karal (2009), um 

nacionalismo cultural e não racial, nos capítulos seguintes será demonstrado que esse 

argumento é no mínimo contestável.  

O estadismo era um conceito ocidental adaptado para o momento turco e tinha como 

foco manter boas relações entre indivíduos e Estado. O aspecto primordial era manter em 

áreas separadas os lucros auferidos por indivíduos e pelo Estado. O secularismo também tinha 

uma raiz ocidental e era a marca forte da modernização estatal, pois o Império Otomano foi 

oficialmente religioso. A secularização se iniciou com a Guerra de libertação. O 

revolucionismo ou reformismo era outro aspecto de luta contra a religião. Atatürk dizia que a 

inspiração dos homens vem diretamente da vida e não dos céus. O revolucionismo apontava 

para a Europa (Ocidente) como o grande modelo a ser seguido. Revolucionismo ou 



98 

 

 

reformismo significava movimento de progresso, mas dentro da ordem e controlado pelo 

Estado, ou seja, o Estado lidera e organiza a vida econômica. Os seis princípios do 

Kemalismo foram incorporados na Constituição turca de 1937. (KARAL, 2009) 

No final do século XVIII as lideranças do Império Otomano entendiam que a única 

alternativa para salvá-lo seria incorporando maneiras de pensar e agir ocidentais, 

modernização e civilização. As características patrimoniais daquele momento levavam a 

atitudes e transformações vindas de cima. Uma das formas encontradas, para tentar findar a 

crise, foi a submissão aos desígnios da economia europeia de modo a se inserir no capitalismo 

mundial. Vários tratados foram realizados e o Império perdeu sua autonomia, transformando-

se em um estado dependente e periférico, na sua relação com os demais países europeus. 

(KALANCIGIL, 2009).  

Portanto, ainda sob o controle imperial nascem algumas características presentes na 

Turquia contemporânea. O grande sonho de se tornar um país membro do Concerto Europeu 

surgiu naqueles anos. Os processos de revolução passiva, ou revolução sem revolução, 

também foram iniciados nesse período. Assim sendo, nos tempos do Império não havia 

funcionamento autônomo da sociedade civil, o que permite afirmar o surgimento de aspectos 

relevantes para esta tese e que confirmam as análises atuais. O processo de “revolução pelo 

alto” se materializava nas ações dos Jovens Otomanos e Jovens Turcos, no Kemalismo, após 

1923. Portanto, a revolução passiva aqui apresentada como processo de desenvolvimento 

histórico, no qual não se efetiva uma hegemonia específica. (KALANCIGIL, 2009) 

No aspecto econômico-político, Ahmad (2009) destaca como os Jovens Turcos foram 

hábeis em diminuir o poder da Porta e do Palácio, numa espécie de contra-hegemonia para se 

fortalecerem enquanto grupo dominante posteriormente. Conforme mencionado, esses jovens 

defendiam o secularismo, a primazia do Estado e o Governo Civil; sua intelectualidade, 

formada parte na Europa, parte nas Universidades de Istambul, como a Militar, a de 

Engenharia e de Medicina, defendia com veemência o nacionalismo. Cabe lembrar ainda, os 

turcos formavam uma minoria no Império, fator que agregava mais paixão à luta contra outras 

nacionalidades e religiões, principalmente o Cristianismo Romano e o Ortodoxo. 

Outro ponto a se ressaltar é o nascimento do conflito centro-periferia no âmbito 

doméstico do Império e da Turquia posteriormente. As dicotomias que atravessam a história 

do país surgem nesse período, os conflitos que serão analisados em capítulos posteriores dessa 

pesquisa: Istambul (centro) x Anatólia (periferia); secularismo x religião; Sunismo x Xiismo e 

sufismo. Havia uma percepção por parte dos Jovens Turcos da necessidade de modernizar o 

interior com vistas a preparar o país para a competição internacional. Mas esse não seria um 
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processo de fácil concretização, pois o Império conferia certo nível de autonomia a seus 

residentes e esses proprietários tornavam-se poderosos senhores com áreas de influência 

estabelecida. O quadro abaixo apresenta a quantidade de empresas nas maiores cidades turcas 

no período kemalista e a influência marcante de comerciantes pertencentes aos antigos 

Millets. Percebe-se o destaque que Istambul adquire em relação às demais cidades localizadas 

no interior do país, a Anatólia. 

 

Tabela 2 Empresas existentes nas maiores cidades turcas 

Cidades Quantidade por cidade Origem do Capital 

Istambul 148 empresas 85% do capital dessas empresas eram 

Grego, Judeu e Armênio Izmir 62 empresas 

Anatólia (interior) 74 empresas 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de Ahmad (2009). 

 

As capitulações foram marcantes para o Império Otomano, interna e externamente, e 

afetaram diretamente a República em seu surgimento. Após a abolição das capitulações 

surgem conflitos de interesses diversos relativos às potências, mas também com problemas 

domésticos: luta pela libertação nacional; disputa pelo controle econômico e político do 

Estado. Atatürk percebeu que o Império havia sido “colonizado” em virtude dos acordos 

estabelecidos, e uma saída possível seria a industrialização, que propiciaria crescimento a 

longo prazo. Durante a Guerra de Libertação Nacional os Kemalistas adotaram postura anti-

imperialistas para preservar a Anatólia, mas também para minimizar o processo de 

periferização iniciada pelo Império. (AHMAD, 2009). 

Certa vez disse Mustafá Kemal: “O modo mais seguro de perder a própria 

independência é gastar o dinheiro que não se tem.” Ele e seus apoiadores entendiam que a 

Turquia seria totalmente independente se alcançasse a independência financeira, assim sendo, 

buscaram seguir esse caminho. Organizaram um Congresso Econômico em Izmir, em 

fevereiro de 1923, com o intuito de mostrar ao mundo que havia união política e econômica 

dos líderes turcos. O novo Estado foi estruturado sob a influência da burocracia civil-militar e 

intelectuais que formavam o centro do governo Kemalista. Esse grupo político defendia que o 

principal interesse era se organizar para controlar o Estado, as habilidades técnicas e políticas, 

as instituições econômicas e empresas, ou seja, tudo que envolvesse situações públicas. 

(AHMAD, 2009) 
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A Turquia pagou em meados dos anos 1920 cerca de 2/3 das dívidas do Império 

Otomano, em seguida conseguiu negociar outros prazos para o pagamento. Em 1927 foi 

aprovada a Lei da Indústria com uma quantidade de incentivos e subvenções sem paralelo na 

história republicana. No início do período em tela, quando o sistema bancário turco ainda não 

possuía Banco Central, era predominantemente dominado pelo capital externo. O ano de 1929 

foi crítico para a economia turca: com o fim dos acordos de exportação/importação feitos pelo 

Império, foi o ano de pagamento das primeiras parcelas dos débitos mencionados. O prazo de 

pagamento das dívidas foi estabelecido entre 1929 a 1953. Todos esses problemas levaram o 

Governo Kemalista a rever a política de portas abertas. (BORATAV, 2009). 

A Turquia não enfrentou grandes problemas em relação à distribuição de terras, havia 

uma significante quantidade de pequenos produtores, no entanto, havia escassez de emprego, 

não de terras. Quanto às relações trabalhistas, os notáveis exploravam a mão-de-obra 

camponesa, devido ao frágil controle por parte do Estado. Apesar disso, para os kemalistas 

não havia classes na Turquia, mas aceitavam e reconheciam a existência de grupos de 

interesse. A intervenção na economia não seria algo novo, pois o Império já adotara esse tipo 

de comportamento, e nos kemalistas a ideia do Estadismo estava diretamente ligada a esse 

movimento. (AHMAD, 2009). 

Em 1931 foram adotadas várias políticas de controle sobre as relações financeiras e 

econômicas com o exterior, essas ferramentas foram tão bem articuladas que duraram várias 

décadas. Em 1932 foi dado início à ISI (Industrialização por Substituição de Importações) 

Kemalista, até aquele ano o país havia apresentado crescimento significativo, contudo, carecia 

de melhora. Muitos produtos eram caracterizados como industrializados, mas na verdade o 

item era importado e sofrera mínimas transformações antes de ser colocado no mercado. Duas 

características que demonstram a necessidade de avanços na produção: o caráter primitivo da 

indústria e a descontrolada apropriação da renda. Os salários, por exemplo, eram de 

subsistência, apesar de não haver dados para confirmar, e as medidas até aquele momento 

haviam sido insuficientes. (BORATAV, 2009). 

O Estadismo foi impulsionado após os anos 1930/1931, período em que Atatürk 

percorreu o país e proclamou essa vertente ideológica como bandeira do governo. Em 1932 

foi aprovada pela Grande Assembleia Nacional Turca uma legislação para tratar 

especificamente desse ponto. Destacam-se dois aspectos relevantes para compreender o 

processo: a) o controle do comércio exterior cada vez mais rígido; b) o controle do mercado 

interno. Mas a principal característica dessa política foi mesmo a conversão do Estado no 

maior agente produtor e investidor na economia turca. A Turquia elaborou um Plano 
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Nacional, e todo o esforço culminou em um país com importante nível de autonomia no ano 

de 1939. (BORATAV, 2009). 

Portanto, o Estadismo foi a melhor das alternativas pensadas pelo governo Kemalista. 

As políticas de portas abertas e liberalismo dos anos 1920 foram frágeis e prejudicaram o 

país. O modelo protecionista, iniciado nos anos de 1930, proporcionou acumulação exagerada 

de capital e também foi falho em promover crescimento, pois beneficiou o capital privado. 

Boratav (2009) afirma que o Estadismo foi a terceira e mais bem sucedida opção para a 

Turquia emergente, pois trouxe proteção de fato. Essa política foi capitalista na prática, pois 

em sua origem privilegiava a acumulação de capital privado, mas provou que o Estado pode 

funcionar como um agente estratégico para o desenvolvimento. 

 

3.1.1 Narrativas históricas do Kemalismo 

 

Existem algumas similaridades entre a administração Kemalista e aquela dos Jovens 

Turcos, as fases de nacionalismo autoritário de ambos foram marcadas pela supressão das 

minorias étnicas, os armênios, no Império e os curdos na República. Ambos dentro da 

perspectiva de homogeneização patológica descrita por Rae (2003). Entre 1913 e 1918, 

governos autoritários, secularização e modernização, em 1925, abolição do chapéu e 

substituição por um modelo europeu, fechamento de instituições religiosas e Conventos 

Sufistas. No período Kemalista essas medidas foram recebidas com resistência o que levou o 

Governo a sancionar a Lei de Manutenção da Ordem em 1925, que resultou na prisão de 

aproximadamente 7000 pessoas e 600 execuções.  

Nesse movimento modernizante até mesmo os títulos de cortesia foram abolidos: Bey, 

Efendi entre outros. Mais uma vez fica evidente a ligação das reformas desde as Tanzimat, 

passando pelos Jovens Turcos/Unionistas e chegando nos Kemalistas, contudo, nenhum deles 

alcançaram uma verdadeira revolução socioeconômica. As reformas ficaram restritas aos 

aspectos culturais e identitários e de controle social, nos termos de Durkheim. Os Kemalistas 

atingiram as famílias, foi abolido o casamento religioso e foi proibida a poligamia. Como 

mencionado as reformas tiveram um caráter de revolução-restauração, a população foi alijada 

do processo.  

Os sufistas organizaram a resistência após perceberem que a República não priorizou o 

Califado. Depois da Lei de Manutenção da Ordem, que vigorou até 1929, a Turquia ingressou 

em modelo monopartidário e autoritário, quase uma ditadura. A oposição ficou limitada a 

alguns movimentos de esquerda e ações curdas apoiadas pelas fraternidades. Entre 1937 e 
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1938 outra rebelião foi reprimida e uma vez mais centenas de curdos foram transferidos para 

o Oeste do país. Daquele momento em diante, Estado e Partido eram praticamente uma única 

instituição: o Primeiro Ministro era o Presidente Executivo do partido e o Presidente da 

República presidia também o CHP. Em 1936 o primeiro ministro Inönü declarou que havia 

uma política de congruências entre o partido e o aparato estatal.  

A ideologia Kemalista, aqui apresentada, enfrentou movimentos de resistência. Kemal 

sabia da relevância de seus opositores políticos, heróis da libertação turca, e que poderiam 

usar as reformas como arma para despertar o povo, já insatisfeito. Entre maio e junho de 1926 

Mustafá Kemal pensou e organizou uma viagem pelo país, pois, os líderes do Governo 

perceberam que a ideia kemalista/nacionalista não atingira o interior do país. A primeira 

parada seria Izmir, havia uma previsão de chegar à cidade no dia 15/06, contudo, um atraso 

aconteceu e foi descoberta uma conspiração para assassiná-lo. O tribunal independente de 

Ancara foi transferido para o local e uma onda de prisões foi instaurada. Todos os antigos 

Unionistas opositores foram presos com exceção daqueles que estavam no interior ou fora do 

país. Outro tribunal foi aberto em agosto no qual foram decretadas dezenas de sentenças de 

morte, contudo, os mais proeminentes ex-unionistas foram perdoados, devido à forte pressão 

popular. 

Em 1927 Atatürk fez o famoso discurso de 36 horas, que na verdade, era um relatório 

contendo a história do movimento nacional turco de 1919 a 1927. Apesar das aparências o 

Discurso (Nutuk) tratava de desmerecer a oposição, principalmente aquele que atuava nos 

anos de 1925/1926. Havia também uma tentativa de identificar ou vincular o Partido à luta de 

Libertação Nacional desde 1919 quando ocorreu o Congresso em Sivas. Em seus discursos e 

suas estratégias políticas Atatürk soube trabalhar com o fator emocional da população turca e 

promoveu uma espécie de Democracia Tutelada. Em 1930 o presidente convocou um 

confidente e lhe pediu para fundar outro partido, o Partido Republicano Livre (composto por 

vários amigos e inclusive a irmã do Presidente se filiou).  

Esse novo partido conquistou apoio em uma proporção não imaginada pelo governo de 

Ancara, com um grande número de filiações e fortes críticas ao modelo de gestão do país. 

Assim os líderes da nova República o fecharam após sancionarem nova Lei de Manutenção da 

Ordem e decretarem a execução de aproximadamente 28 pessoas. Após a experiência de 1930 

todos os possíveis movimentos sociais foram extintos ou modificados e colocados sob o 

controle do Governo. O primeiro deles foi o Türk Ocaklari (O Movimento da Lareira Turca) 

que tinha como missão difundir o secularismo, o nacionalismo e o positivismo, através de 

leituras, cursos e exibições diversas, que em 1931 tinha cadastrados mais de 30 mil membros. 
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Em 1932 ele foi substituído pelo Halk Eveleri (Casa do Povo), com o mesmo objetivo, mas 

com maior controle do governo.  

Outra organização fechada foi Türk Kindilar Birligi (União das Mulheres Turcas) que 

exigiam direitos iguais, todos os jornais e revistas oposicionistas já haviam sido fechados no 

ano de 1925. Havia em Istambul uma instituição de ensino superior chamada Casa das 

Ciências que foi reestruturada aos moldes kemalistas: 2/3 dos professores e pessoal do setor 

administrativo foram demitidos restando apenas os Kemalistas ou pessoas vinculadas aos 

secularistas. Nesse cenário a Imprensa e as escolas tinham como missão difundir a mensagem 

Kemalista. O Kemalismo ou Atatürkismo teve suas bases estabelecidas no Congresso do PRP 

em 1931. Secularismo e Nacionalismo foram heranças dos Jovens Turcos e se transformaram 

nas duas principais frentes de luta dos kemalistas na Turquia moderna. O secularismo turco 

pregava não apenas a separação entre Estado e Religião, mas a remoção da religião dos 

espaços públicos. A afirmação do secularismo e do nacionalismo se concretizou na ideologia 

da elite pela negação da religião e da nacionalidade do povo curdo.  

Como descrito, o desenvolvimento econômico no período monopartidário foi marcado 

por relativo isolacionismo e maior preocupação com os ajustes internos. No Congresso 

econômico nos anos 1930 a Nova Escola Turca de Economia se autodeclarou: nem capitalista, 

nem socialista. Naquele período a maior instituição financeira do país ainda era o Banco 

Otomano, controlado por europeus. No período de 1924/1925, o governo já havia 

providenciado a fundação do Banco da Agricultura, a criação do Banco dos Negócios e do 

Banco Industrial. A indústria e o comércio da Turquia ainda se ressentiam da partida de 

gregos e armênios. Em 1927 a Turquia registrara 65.000 firmas e destas, apenas 2822 

possuíam processos mecanizados, o que demarca a característica do atraso em relação à 

Europa. Sem mercado promissor e sem know-how a expansão ficou travada, a importação 

declinou e os debates dos anos 1930 giraram basicamente em torno da economia. 

Em 1931 no Congresso do PRP o Estadismo foi adotado como política de Estado e de 

Governo. Não era como no socialismo, a empresa privada teve garantida sua permanência. 

Nesta lógica o Estado deveria criar e organizar as indústrias, e claro, mantê-las funcionando 

com fundos públicos. No ano de 1932, a Turquia recebeu a visita de uma comitiva russa, que 

fez recomendações para investimentos no setor têxtil, além do aço, papel, cimento e produtos 

químicos. Os russos ainda autorizaram empréstimo de 8 milhões de dólares em ouro, para 

incentivar a economia do país. Havia, naquele momento, duas correntes que duelavam no 

governo: por um lado Inönü, defendendo o estadismo como uma solução permanente e por 

outro Celal Bayar, que cria o estadismo como algo transitório. Contudo, cabe lembrar que 
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essa divisão antiga foi se intensificando dentro do Partido e será elemento fundante da cisão 

de 1946. 

Foi elaborado um Plano de ação para cinco anos, no qual surgiram duas grandes 

organizações: Sümerbank (Banco Sumério), para garantir apoio à indústria, foi fundado em 

1933 e o Etibank (Banco Hitita) com o intuito de apoiar a mineração, teve sua inauguração em 

1935. O Estado interviu rigorosamente na agricultura, nos anos de 1930 o Banco da 

Agricultura regulava os preços e a economia ainda estava vulnerável quando a II Guerra 

Mundial começou. A Turquia se manteve neutra por um longo período, em virtude de sua 

fragilidade, mas mesmo assim modificou e reestruturou seu exército de 120.000 para 

1.500.000 soldados. Com isso o Ministério da Defesa utilizou aproximadamente 50% do 

orçamento com gastos militares, tendo como resultado imediato a inflação. (KEYDER, 1979). 

Os movimentos reformistas do Governo Kemalista foram fortemente guiados pelo 

secularismo e nacionalismo. Para modernizar-se o Estado entendia que era necessário: 1º - 

Secularismo do Estado, da Educação e da Lei; 2º - Ataque aos símbolos religiosos e sua 

substituição por símbolos da civilização europeia, e 3º - Secularização da vida social e ataque 

ao Islã popular, leia-se sufismo. As interferências da Charia foram limitadas ao ambiente 

familiar, o que na visão de autores como Yavuz (2003) fortaleceu a religião internamente ao 

se fechar. O ano de 1924 marcou o fim do Ministério de Assuntos Religiosos e Fundações de 

Piedade. Foram criadas duas instituições no lugar: Diyanet Işleri Müdürlüğü (Diretoria de 

Assuntos Religiosos) e Evkaf Umum Müdürlüğü (Diretoria para Instituições Religiosas). 

Reforma fundamental foi a adoção do alfabeto latino que já havia sido aprovada, a lei 

exigia que o uso fosse compulsório a partir de 01/01/1929, com isso a mudança da língua 

seria uma consequência quase natural. Após a mudança do alfabeto ficou explicito que seria 

possível uma série de mudanças ou implantar a “revolução por decreto”. Em 1932 aconteceu 

o primeiro congresso linguístico turco, evento no qual foi lançado um programa de reforma da 

língua turca e em seguida criada a sociedade para estudo da língua turca. Nesse processo 

transitório ocorreram muitos problemas na pronuncia, nas palavras, na comunicação em geral. 

O próprio Atatürk fez discursos estranhos. 

As reformas foram parcialmente salvas pela Teoria da Língua Sol (Güneş Oil Teorisi) 

pela qual todas as línguas surgiram originalmente no Oriente e o Turco era bem próximo 

dessas línguas. Essa teoria causou certa simpatia por um tempo, contudo, sabe-se que foi um 

conjunto de pseudo-criações ou invenções para justificar um ideal nacional. Os críticos desse 

movimento enxergavam essa ideia como forma de apagar a história turco-otomana. Os 

Kemalistas incentivaram também a criação da Sociedade para estudo da História turca, outro 
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aspecto ilusório. Os turcos eram descendentes dos arianos (brancos) da Ásia Central forçados 

a migrar pelas guerras, portanto, as Sumérios e Hititas era, proto-turcos.   

Em 1937 as divergências entre Atatürk e Inönü ficaram incontornáveis e o Primeiro 

Ministro, no cargo desde 1925, pediu licença alegando problemas de saúde. Também no 

início de 1937 Atatürk apresentara sinais de adoecimento, fortes crises de cirrose em virtude 

do excesso de bebida alcoólica. Ele faleceu em 10/11/1938 no Palácio Dolmabahçe em 

Istambul. Seu corpo foi levado para Ancara e permaneceu no Museu Etnográfico até 1953 

quando foi finalmente transferido para o Mausoléu localizado no centro da cidade em local 

visível de várias partes da capital, conforme demonstra a figura 01. Alguns historiadores 

declaram a emergência da Turquia Moderna como o “feito” de um homem. Há exageros, mas 

pode-se afirmar que sua inteligência tática e crueldade, sua perspicácia e vontade de vencer 

foram essenciais. Foi o homem certo, na hora certa e no lugar certo. 

Após a morte de Atatürk, Ismet Inönü, o segundo presidente da República, foi 

proclamado como o Líder Nacional. Em congresso do Partido no mês de Dezembro de 1938, 

Atatürk recebeu a condecoração como o Eterno Presidente do Partido e Inönü foi condecorado 

como Presidente Permanente do PRP. Ismet Inönü foi presidente do partido e da República no 

lugar de seu amigo e companheiro. Ele nomeou seus primeiros ministros que também eram 

vice-presidentes do partido, contudo, as políticas executadas eram direcionadas por ele. Essa 

situação apresenta certo nível de necessidade da criação de uma figura para liderar, um mito, 

movimento que será repetido várias vezes na história do país.  

A Turquia dos anos 1930 seguiu alguns exemplos da Itália de Mussolini ate mesmo 

em algumas legislações. Similaridades: nacionalismo, monopólio do sistema partidário, culto 

pessoal ao líder (na Itália Mussolini e na Turquia Atatürk/Inönü), ênfase na unidade nacional. 

Mas as diferenças são maiores que as similaridades, pois o fascismo tinha um apelo popular, o 

Kemalismo era um movimento elitista sem a participação do povo, a Turquia não tinha 

ambições imperialistas nem retórica militar. Apresentar-se-á a imponente construção em uma 

região de destaque na capital Ancara onde se encontra atualmente os restos mortais do Grande 

Herói turco. Nas grandes celebrações e festas da nação, chefes de Estado e de Governo 

visitam o espaço. (figura 01). 
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Figura 1 Mausoléu de Atatürk, construído em 1953

 

 Fonte: Fotografia do autor.  

 

3.2 Islamismo e formação da República: retórica e ideologias 

 

A Turquia é uma república desde 1923, contudo, o elemento republicano não está 

necessariamente ligado à democracia ou à liberdade. Para Urbinati (2012) a questão é saber o 

quanto e como o governo interfere na vida do cidadão não necessariamente quem governa a 

cidade. Nas páginas anteriores foi mencionado o papel do Islã e o controle que o governo 

exerce sobre a religião, que deveria ser algo do campo privado, do indivíduo, mas não é assim 

na Turquia, pós Atatürk. Para a autora no período após a Segunda Guerra a liberdade passou a 

ser definida como não-dominação, mas a incorporação desse pensamento na realidade do 

cidadão ainda não se concretizou, o sujeito ainda não se percebe livre de fato. Liberdade, de 

acordo com Cohen (2010), é um cidadão ter completa autonomia sobre suas ações políticas, 

portanto, o sujeito será livre quando perceber que pode viver junto com outros sujeitos em 

nível de igualdade.  

Com esse início de debate que tangencia a filosofia política pretende-se resgatar 

algumas reflexões que estarão diretamente ligadas à questão do Islã na Turquia. Esta tese 

tende a apontar os movimentos muçulmanos, em especial àqueles surgidos do Sufismo, como 

a verdadeira manifestação da sociedade civil no país, por isso a afirmação na introdução deste 

estudo de que religião e política não se separam. A mais intensa força de oposição aos 
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governos desde os tempos do Império passou pela religião; os grupos capazes de ligar em 

algum momento da história a população e o Governo foram aqueles ligados às fraternidades 

religiosas. Um dos dois maiores alvos de ataque dos kemalistas/secularistas e inclusive 

classificado como questão de segurança nacional foi a religião e consequentemente os grupos 

a ela vinculados. Assim sendo, a intenção é mostrar para o leitor que a revolução passiva 

passa determinantemente pela religião, em um jogo interessante entre autoridade e política. 

O movimento islâmico turco tem suas origens na ordem sufista Nakşibendi. Os 

Nakşibendi, de acordo com Yavuz (2003), têm sido por muitos séculos parte da história da 

Turquia. A influência desta ordem religiosa perpassa a cultura, sociedade, economia, política 

e a religião. Isso fortalece a assertiva, já mencionada neste estudo, que a religião é parte da 

vida do povo turco. Provavelmente o Islã neste país tenha uma característica própria, mas é 

uma marca essencial na identidade nacional. Os aspectos sociais, religiosos e políticos dos 

Nakşibendi foram difundidos por associações econômicas e políticas. Na visão de Yavuz, os 

Nakşibendi se transformaram nos seguidores do sufismo mais ativos politicamente. O grupo é 

considerado o mais relevante para compreender historicamente a interação entre política e 

religião no país.  

A ordem tem uma função de formação dentro do Islã turco e desenvolveu ao longo dos 

tempos três modalidades de interação com o Estado: confrontação, afastamento e 

engajamento. A irmandade sufista fez parte do processo de transição e resistência religiosa do 

período Otomano para a Turquia moderna. As normas sociais e transformações das ideias 

foram fortemente lideradas por esse grupo. “Finalmente, a compreensão Muçulmana turca do 

Islã é muito delimitada pelas instituições e concepções Sufi” (YAVUZ, 2003, p. 134)
19

. O 

poderoso movimento Nurcu, descrito em seguida, e a maioria dos partidos islâmicos 

emergiram da vertente Nakşibendi ou por influência dos Sheiks dessa ordem. 

A tradição sufista se distingue de outros movimentos muçulmanos por sua 

interpretação do Corão. Para eles o Livro Sagrado deve ser lido com os olhos do coração, 

assim será encontrada a verdadeira mensagem divina. É preciso na visão sufista encontrar um 

ponto de equilíbrio entre razão e a emoção. O sufismo busca ensinar aos seus seguidores que é 

possível viver sem se preocupar demasiadamente com aspectos materiais, diante disso afirma, 

o humano necessita do encontro com o Sagrado. O Sagrado penetra o mais profundo na 

intimidade dos seres humanos e lhes traz novo sentido de viver. Os conceitos fundamentais 

para se concretizar essa experiência são: paciência, imaginação, sacrifício, ética e moral. 

                                                 
19

 “Finally, the Turkish Muslim understanding of Islam is very much filtered through sufi concepts and 

institutions”. 



108 

 

 

O Sufismo é uma vertente do Islã fortemente criticada pelo Sunismo Ortodoxo. O 

Sufismo nasceu influenciado pela modalidade cristã dos Mosteiros e Monges, com práticas de 

cultos secretos. Para os sunitas os praticantes dessa linha religiosa são hereges, pois seu culto 

ofende a Figura Divina. Os sufistas acreditam que é possível experimentar um encontro 

pessoal com Deus através de uma verdadeira viagem ao interior de si mesmo. Com uma 

profunda reflexão, alguns exercícios respiratórios e a repetição do Nome Santo o indivíduo 

pode transcender e ao final dessa viagem espiritual encontrar-se com Deus e sentir o 

verdadeiro amor. Essa seria a verdadeira Jihad, a luta para descobrir-se a si mesmo no 

encontro com o Divino.  

Há no sufismo a disposição mental que liga a virtude humana e a atividade ritual. Na 

Turquia moderna o sufismo mostrou-se como uma relevante ferramenta para a vida espiritual. 

No entanto, acrescenta-se é a principal fonte de materialização do Islã político e para 

atividades econômicas e educacionais no país. O fundador da Ordem foi Bahaeddin 

Nakşibendi em 1490, mas a maturidade intelectual foi alcançada na Índia com Ahmad 

Sirhindi, que viveu entre os anos de 1563-1625. A força da Ordem esta em mobilizar a auto-

estima por meio da religiosidade interna, um tipo de psicologia interna que impulsiona o 

sujeito para a vida ativa. (YAVUZ, 2003).   

Outra liderança importante na Turquia foi o Sheik Mevlana Khalid al-Baghdadi que 

fez uma releitura do sufismo, sendo este um dos lideres ainda hoje reverenciado na Anatólia 

Central. Na visão desses homens a tarefa principal a ser desempenhada pelos Sheiks seria 

influenciar os seguidores de modo que pudessem viver plenamente a Charia. O objetivo 

central da liderança de Mevlana foi promover o renascimento espiritual da comunidade 

muçulmana. Sua política de penetração na maquina estatal otomana foi intensa, para tal 

conquista ele recrutava e cooptava Ulemás e alguns burocratas. Nos tempos do Sultão 

Mahmud II as ordens foram suspensas em virtude da atuação regional dos Sheiks. No reinado 

do Sultão Abdülmecid (1839-1861) a suspensão foi interrompida. Daquele momento em 

diante os sufistas exerceram funções importantes no Palácio e serviram como ponte entre o 

governo otomano e o povo. 

O Estado é necessário  para realização das ideias islâmicas, mas também para a 

sobrevivência da comunidade muçulmana. No tempo dos Sheiks a Europa já exercia pressão 

sobre o Império, conforme narrativas apresentadas no Capitulo 2, assim a implementação da 

Charia seria fundamental para estabelecer uma sociedade justa. Nasceu com Mevlana a ideia 

de atividade com o foco no Estado, que faz parte da identidade Nakşibendi. Outra 

característica do Sheik foi convidar seus seguidores para lutarem contra o Xiismo e o 
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Cristianismo. Na segunda metade do século XIX a penetração europeia no Império se deu por 

vias capitalistas: rodovias, ferrovias, comércio e mesmo pela educação. A irmandade foi hábil 

para propor formas de resistência e manutenção da fé, posicionando-se contrária as reformas 

Tanzimat e à ocidentalização.  

Após a guerra russo-otomana de 1878 os Nakşibendi adotaram o discurso de amor a 

pátria e defesa da nação. O resultado do conflito foi a migração de grande quantidade de 

muçulmanos fugindo dos Bálcãs e do Cáucaso em direção ao Império. A ordem privilegiou a 

identidade islâmica acima da nacional, promoveu uma postura de unidade entre os 

muçulmanos que chegavam e àqueles já residentes na Anatólia. Com essa estratégia, os 

islamitas foram aceitos e incorporados na estrutura religiosa, sem que fossem causados 

constrangimentos étnicos. 

Outra habilidade desenvolvida pelos adeptos Nakşibendi foi a divulgação e 

propagação dos ensinamentos. A primeira geração de Intelectuais muçulmanos nos tempos da 

República Moderna tem como destaque três nomes, apresentados abaixo. Com a campanha 

dos Kemalistas/secularistas dos anos 1920 e 1930 foram banidas todas as atividades islâmicas 

no período, forçando-os a manter as atividades secretamente. A ordem Nakşibendi iniciou 

algumas ações de comunicação oral nesse período. A estratégia foi exitosa, pois preservou o 

conhecimento religioso, mas foi incapaz de moldar a identidade e ética do cotidiano, o que foi 

ocorrer anos depois com a mídia impressa. (YAVUZ, 2003). 

Travando uma batalha direta com o secularismo modernizador, as teses defendidas 

pelos intelectuais apresentavam a religião com um aspecto civilizacional próprio, autêntico.  

Os três mais importantes autores dessa vertente foram: Necip Fazil, Nurettin Topçu, e Serai 

Karakoç, ambos se utilizaram do período histórico otomano para justificar seus escritos. Para 

os intelectuais o Islã é um conjunto de princípios, ideais e preceitos que se manifesta na vida 

das pessoas e formatam a história. O passado Imperial fora usado como o momento essencial 

da civilização islâmica, portanto, o atraso relativo do país não pode ser atribuído ao Islã. Os 

Nakşibendi se transformaram na organização com maior capacidade para formação de 

intelectuais. Um grupo de pessoas que se expressavam pela poesia e por romances, 

conectando essas formas literárias ao cotidiano dos muçulmanos. Com isso conseguiam 

ultrapassar o universo da simples ideologia, foram capazes de cultivar sentimentos: amor, 

medo, esperança e luta. (YAVUZ, 2003)  

Em virtude do caráter centralizador e estadista do Império Otomano esses intelectuais 

foram induzidos a uma narrativa com foco no papel do Estado, em detrimento ao aspecto de 

atuação da sociedade. A consequência imediata foi o surgimento de um Islã nacionalizado, 
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turco, mas a memória islâmico-otomana ficou destacada. Não foi criada uma estrutura livre, 

autônoma e de caráter comunitário, que estivesse atrelado a outras etnias, pelo contrário surge 

como um aspecto étnico-religioso, uma identidade Islâmica Turca. Esse viés nacionalista foi a 

base para a síntese Turco-Islâmica anos mais tarde, vertente conduzida por Topçu, e 

aprofundada pelos militares. 

A religião para o intelectual Topçu deveria ser referência individual, comunitária e 

nacional. É a fé em Deus que nasce no interior do homem e o leva a uma experiência 

psicológica e a realização e percepção do Amor Divino em si mesmo. A experiência forma a 

ética que provoca uma ordem social e comunitária. A intenção do intelectual sufista era 

mobilizar a população da Anatólia Central e cristalizar um centro de espiritualidade para 

combater as políticas de modernização “top-down” dos Kemalistas. A extinção das ordens 

sufistas (Dervixes) em 1925 foi um dos importantes passos para secularizar a vida. Sem saber 

das reais intenções do Governo Secular, as ordens sufistas apoiaram o CUP e a organização 

da resistência na Anatólia. Os membros da ordem Nakşibendi participaram dos movimentos 

entre 1909 e 1923, depois estiveram presentes na rebelião contestatória de 1925. Muitos 

autores afirmam que os grupos islâmicos lutaram a Guerra de Independência com o objetivo 

de salvaguardar o Sultanato e o Califado, cooptados que foram por Atatürk e seus partidários. 

Para completar, os Kemalistas interferiam diretamente nos costumes, fecharam lugares santos, 

modificaram roupas e vestimentas.  

Outro nome relevante para o sufismo turco foi Said Nursi, que fundou um movimento 

também denominado Maravilhas do Tempo. Após a rebelião de 1925 Nursi foi preso e 

permaneceu na Cidade de Esparta. Seus escritos foram organizados em brochuras e livretos 

que ficaram conhecidos como Risale-i Nur (Mensagem de luz) e eram distribuídos para a 

população. O material orientava sobre o cotidiano, mas incentivava o estudo da ciência 

moderna e da tecnologia. Novamente entre 1935 e 1953 foi preso, acusado de uso político da 

religião. No período Atatürk suas produções foram proibidos, mas seus seguidores cresciam. 

O movimento ficou conhecido como Movimento Nurcu. Alguns outros detalhes da vida desse 

importante líder serão apresentados no capítulo 5.  

Os movimentos sociais islâmicos são agentes centrais para a promoção da democracia 

e sociedade plural na Turquia. A elite secular turca falhou em penetrar e transformar a 

tradicional sociedade e não obteve sucesso em desenvolver alternativas ou valores para a 

população rural. Tradicionalmente o Movimento Islâmico turco não teve uma característica de 

combate, optaram por buscar alternativas dentro de um padrão legal e político para apresentar 
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suas demandas ao Estado. No caso turco a modernização e secularização revitalizaram os 

valores culturais e religiosos, alem da identidade muçulmana que tentava eliminar. 

Membros do Islã turcos utilizam a religião para criar sua própria versão de 

modernidade. Politicamente ativos buscam revitalizar os símbolos para criar sua 

personalidade, a noção de identidade, de justiça e comunidade. Nas palavras de Yavuz (2003) 

promovem a vernacularização da modernidade, ou seja, uma modernidade com características 

próprias.  

 

Eu defino vernacularização da modernidade como o esforço de intelectuais e 

movimentos islâmicos para redefinir os discursos de modernidade (nacionalismo, 

secularismo, democracia, direitos humanos, mercado liberal e autonomia pessoal) 

em seus próprios termos. (YAVUZ, 2003, p.5)
20

 

 

As raízes são preservadas e alteradas ao mesmo tempo, modernidade e tradição 

caminham juntas nesse esforço. Dentro dessa dinâmica há um constante conflito entre o 

Estado e a sociedade: a elite política Kemalista com sua estratégia “from above” versus os 

muçulmanos da periferia com suas tentativas “bottom-up”. Mesmo para os turcos a história 

islâmica é analisada dentro da história turca e não o contrário, ou seja, o Islã turco possui 

características próprias. Portanto, a identidade política muçulmana tem duas fases: moderna e 

progressiva, defendendo democracia e livre comércio, por outro lado, conservadora e 

autoritária. Para Yavuz (2003) a realização e ou criação dessa característica foi possível pela 

mídia impressa e os espaços de participação que uniram religião, autoridade e conhecimento. 

Dentro do movimento islâmico turco a competitividade é uma marca que deve ser 

considerada, vários grupos competem e procuram definir o significado da identidade. A 

expansão do Estado-Nação secular aparece ao lado do surgimento de novos grupos e classes 

dentro do campo religioso. O resultado é um grupo de muçulmanos procurando criar novos 

campos de atuação na esfera pública. Os Ulemás (intelectuais religiosos do Islã) se ocupam 

das orientações aos muçulmanos e suas comunidades, alem de orientações ao corpo político. 

Como mencionado, o movimento social muçulmano na Turquia é caracterizado pela 

tensão entre progresso e autoridade. A identidade islâmica é politizada e organizada ao lado 

de outras formas de identidade nacional e a competição de diferentes grupos. A identidade é 

construída com base na relação eu/outro, ou seja, toda identidade constrói o seu “outro”. O 

outro não significa apenas oposição, mas é parte da construção identitária em si mesma. No 

                                                 
20

 “I define vernacularization of modernity” as the effort of Islamic intellectual and movements to redefine the 

discourses of modernity (nationalism, secularism, democracy, human rights, the liberal markets, and personal 

autonomy) in their own Islamic terms. (YAVUZ, 2003, p.5) 
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caso Islã turco há o confronto com o outro interno e o externo. As ordens sufistas Nakşibendi 

e Nurcu tem se destacado na Turquia e utilizado meios de comunicação de massa para 

alcançar seu objetivo, por vezes se enfrentam. A imaginação é relevante na construção da 

identidade, liga indivíduo e sociedade, matéria e espírito, presente e passado, entre outros 

aspectos. 

Os movimentos sociais funcionam como ponte entre o Islã mais tradicional e aquele 

que emerge na identidade política. Criam condições e novas identidades coletivas dentro das 

oportunidades e constrangimento da ação coletiva. Os movimentos islâmicos usam novas 

oportunidades políticas e econômicas para criarem alternativas contra-hegemônicas e 

autonomia em relação ao estado secular. Os movimentos sociais buscam se concentrar nos 

aspectos da vida humana, são atores de mudança social. Yavuz (2003) define a tipologia dos 

Movimentos Sociais: aqueles com orientação e ação voltados para o Estado, seja para integrá-

lo ou para confrontá-lo, e aqueles que se orientam para uma atuação com a sociedade.  

Os movimentos voltados para o Estado tendem a ser elitistas e autoritários, possuem, 

portanto, uma dimensão nacionalista forte. Aqueles que buscam confrontar o Estado podem se 

utilizar até mesmo de violência para alcançar seus objetivos. Movimentos com foco social 

utilizam os meios de comunicação, mercado e mídia, para alcançar seus ideais. Eles se 

dividem entre dois blocos: há aqueles que se orientam por um movimento contemplativo 

como o movimento Nurcu e aqueles mais ativos. Esses movimentos acreditam que ao redimir 

um indivíduo pode-se alcançar uma larga transformação social. Em geral o objetivo é 

controlar emoções negativas como raiva e inveja. O outro bloco mantém o foco na vida, no 

cotidiano e se preocupa em influenciar a sociedade e os sujeitos. 

A tradição de Estado centralizador Otomano foi herdada e adotada pelo secularismo 

Kemalista. As “identidades são bem construídas como um resultado da dinâmica interação 

entre agentes do Estado e sociedade” (YAVUZ, 2003, p.38)
21

. No Império Otomano a religião 

serviu como ponte entre Estado e sociedade, contudo, o Estado sempre esteve acima dos 

interesses populares, forma pela qual a velha máxima “razão de Estado” se adéqua. O Império 

optou por algum tempo pelo recrutamento de crianças dentro das famílias de elite militar e da 

burocracia. A carreira militar foi umas das mais prestigiadas profissões do Estado e os 

Janízaros se tornaram uma força que às vezes suplantava o controle do Estado. 

                                                 
21

 “Identities are very much constructed as a result f dynamic interactions between agents of the state and 

society” (YAVUZ, 2003, p.38) 
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Yavuz (2003) apresenta a crítica de que o Estado Otomano não era necessariamente 

orientado pela Charia, na verdade o Império Otomano promoveu a síntese entre Lei Corânica 

e uma legislação não religiosa. Em 1878 o Império apresentava sintomas fortes de decadência, 

o fator que manteve o Império por mais algumas décadas foi a rivalidade entre Inglaterra e 

Rússia, os Otomanos eram o peso adequado para o equilíbrio de poder. Na era Republicana a 

principal tarefa do Estado turco foi estabelecer uma plataforma homogeneizada dos grupos 

étnico-religiosos no Centro da Anatólia. O padrão para seleção foi estabelecido pela religião 

em primeiro lugar, ou seja, devia ser muçulmano e falar a língua turca. Diante dessas 

condições dois termos se tornaram comuns: “Türk e Muçulmano”. 

Depois de 1925 as múltiplas identidades que conviveram no Império Otomano foram 

condensadas dentro do nacionalismo turco. Mas o nacionalismo, mesmo diante do esforço e 

pressão, continuou polarizado – nacionalismo secular em oposição ao nacionalismo religioso 

das comunidades. Mesmo com toda sua retórica, os Kemalistas não foram capazes de se 

desvincularem da herança islâmica. A alternativa para reforçar o secularismo foi pelo sistema 

educacional e pela mídia direcionada para atender aos interesses do Estado. As instituições 

religiosas foram banidas da vida pública e da política. A Diretoria de Assuntos Religiosos 

disseminava o conhecimento islâmico por panfletos e discursos controlados. A sociedade 

moderna pensada pela elite turca foi elaborada com base nos mecanismos do Estado, de forma 

tal que não havia margem para pluralismo nem pensamento crítico. (YAVUZ, 2003) 

A construção da identidade esta sempre ligada à construção do eu e o outro. Na 

Turquia moderna o outro externo e interno fez parte dos propósitos da construção identitária. 

Para a República Kemalista a construção do “inimigo” interno foi mais intensa, por isso, o 

Islã Político, diga-se comunidade sufistas da Anatólia, e os Curdos foram os dois grupos 

religiosos e étnicos, respectivamente, mais atacados. Contudo, no aspecto externo havia 

negação dos países muçulmanos e sua rejeição no campo das relações exteriores. Essa 

tentativa de se afastar do Islã não obteve sucesso e conseguiu criar um abismo ainda maior 

entre a periferia e o centro. Nos tempos imperiais o exército era tido como uma instituição 

sagrada, fato que facilitou a implementação das reformas seculares. As massas veem o 

Exercito como guardião dos valores sagrados: o Estado e a religião. Todo soldado é chamado 

na Turquia de “mehmetcik” – ou soldado de Maomé, são vistos como sendo o coração do 

profeta. Aqueles que morrem em serviço são chamados Gazi – algo como herói, ou Sehid – 

um mártir. São parte do projeto de construção política e manipulação das massas dentro da 

moderna nação turca, os militares buscam a todo custo defender a herança kemalista. 

(YAVUZ, 2003) 
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Na visão de Atatürk a Diretoria de Assuntos Religiosos deveria auxiliar na criação de 

um Islã que promovesse o desenvolvimento social e cultural, na verdade era como um braço 

do Estado para socializar e educar os turcos. A Diretoria de Assuntos religiosos é o “olhar” do 

governo sobre a religião na Turquia, o foco era criar uma nação disciplinada e obediente. Para 

isso, a Lei de unificação da educação seria fundamental. Alguns historiadores críticos durante 

o período Kemalista foram afastados das universidades e seus escritos proibidos, pois para 

esses pesquisadores a Turquia moderna não seria compreendida sem o Islã e o passado 

Otomano.  Outro aspecto é que a homogeneização obrigou os grupos a se fortalecerem em 

seus territórios, num movimento endógeno eles se fortaleceram com uma identidade tribal ou 

comunitária. A estratégia Kemalista reforçou outras identidades, deixando-as politizadas. 

Como já mencionado, o Califado era a fonte de legitimidade desses grupos, a Guerra de 

Libertação foi, na verdade, para os muçulmanos a Guerra de Libertação do Islã. (YAVUZ, 

2003) 

A organização intelectual islâmica começou a produzir revistas e jornais nos anos de 

1950, no momento de abertura religiosa concedida pelo PD (Partido Democrata) . Com essa 

estratégia de criar uma mídia impressa o movimento Islâmico se tornava conhecido na 

Turquia; assuntos domésticos e internacionais eram debatidos. Assim, os intelectuais 

muçulmanos mostravam para a população em geral, e a periferia em particular que o Islã não 

estava alienado de seu papel ou função social. O Islã era, nas palavras de Yavuz (2003), uma 

força e fonte de inspiração. Entre 1923 e 1950 dois grupos religiosos foram destacados no Islã 

turco: o Nakşibendi e o Nurcu.  

Os grupos islâmicos turcos defendiam a justiça, a dignidade e a comunidade. A ordem 

Nakşibendi tinha características ativistas e de confrontação, já os Nurcus eram mais reflexivos 

e defendiam a paciência, a mansidão e a paz. O PD foi um partido que permitiu o 

protagonismo islâmico, contudo, havia em suas fileiras uma ala que defendia e defendeu até 

1960 a visão do Kemalismo ocidental. Nas reformas de 1947 o PRP (Partido Republicano do 

Povo) optou por flexibilizar os currículos escolares, permitindo o ensino religioso. 

Estabeleceu um limitado número de Centro de Treinamento de Pregadores – Escola Imam 

Hatip. As atividades religiosas por outro lado buscavam criar, o que Yavuz denominou de Islã 

Vernacularizado. Na figura 02, uma foto do museu de Mevlana na cidade de Konya, uma das 

maiores referências do sufismo. Na foto algumas figuras construídas em cera que representam 

o movimento dançante dos dervixes.  
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Figura 2 Imagens de cera que simbolizam os Dervishes – girar até o transe. 

 

Fonte: Fotografia do autor 

 

3.3 O Nacionalismo Curdo – breve histórico 

 

O nacionalismo étnico não foi um conceito que interferiu fortemente no cotidiano do 

Império Otomano, ai está uma das principais diferenças entre o Império e a República. Para os 

Otomanos foi possível conviver por um longo período, com vários millets. No entanto, os 

Jovens Turcos e os kemalistas, logo após assumirem posições governamentais optaram por 

aquilo que Rae (2003) denomina homogeneização patológica. No século XIX, enquanto todos 

os millets já lutavam e debatiam aspectos nacionais, a burocracia Otomana se mostrava 

relutante em adotar postura étnico-nacionalista. O que chamou a atenção no Império Otomano 

foi a longa e cansativa luta por território e soberania política que aconteceu ao longo dos 

tempos. A elite imperial não fez tentativas de se manter etnicamente pura, muitas vezes 

buscou promover uma integração de etnias. “Ao mesmo tempo, a elite Otomana nunca tentou 

impor homogeneidade cultural sobre seus millets.” (TASPINAR, 2005, p. 38)
22

.  

Havia um grande abismo cultural que separava os nacionalistas unionistas e os 

membros da sociedade na Anatólia. Assim sendo, conforme Taspinar (2005), o projeto 

nacionalista e republicano nasceu elitista e segregador. Foi um movimento de imposição do 

                                                 
22

  “Similarly, the Ottoman elite never attempted to impose cultural homogeneity on the ruled millets” 

(TASPINAR, 2005, p.38) 
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alto sobre as massas que consideravam o Islã sua primeira identidade. Por isso, o secularismo 

militante e o nacionalismo se tornaram os dois pilares da ideologia Kemalista de 

modernização. O povo curdo viveu sob a administração dos Otomanos um período 

relativamente autônomo e pacífico. Os curdos habitavam na época imperial a Sudeste da 

Anatólia e na Mesopotâmia e eram em sua maioria sunitas. Logo após as conquistas das 

províncias curdas, os otomanos perceberam que o caráter tribal e a geografia montanhosa da 

região poderiam dificultar o controle de Istambul. Os curdos eram organizados e liderados por 

um líder, o Emir. Os Emirados e a geografia restringiram a ação e coerção por alguns anos, 

com isso os curdos gozavam de certa autonomia até o início do século XIX. (TASPINAR, 

2005) 

Nos tempos de Império (mesmo no declínio) os curdos não representavam ameaça em 

termos nacionalismo ou de separatismo. A ausência da ideia nacional se explica novamente 

pela geografia montanhosa e pela rivalidade entre as tribos, mas também em decorrência da 

falta de contato com outros povos. Também contribuía para isso o fato que as tribos estavam 

divididas entre dois Impérios: os Otomanos e os Safávidas. Ambos se utilizavam da política 

de dividir para dominar e souberam explorar as rivalidades. Anos mais tarde na República 

turca essa estratégia esteve novamente na agenda política dos governantes. Além disso, alguns 

dialetos curdos não possuem grafia tradicional, o que dificulta o processo comunicativo. 

Aproximadamente 80% dos curdos são sunitas, mas há uma minoria Alevi e Xiita, além de 

Cristãos e Judeus. (TASPINAR, 2005) 

A liderança sufista dos Nakşibendi foi talvez o único fator capaz de superar as 

diferenças tribais. Diante desses aspectos narrados não havia preocupação militar com os 

curdos no Império Otomano. Nos anos 1830 o exército otomano iniciou algumas incursões 

nas províncias curdas, com o objetivo de minar o poder dos Emirados e esse fato provocou 

certa resistência. Contudo, as rebeliões curdas careciam de propósito, senso de unidade e 

direção política. Os emirados foram extintos em meados de 1850, destruindo assim a frágil 

organização no Curdistão Otomano (para maior clareza ver mapa 02). 

Os emirados haviam sido organizados como confederações e com sua extinção a lei e 

a ordem dentro das províncias ficaram ainda mais frágeis. Essa situação abriu espaço para a 

participação dos Sheiks sufistas, que gradativamente foram ocupando o vazio ‘político’ 

deixado na região, pois os governadores apontados pelo Palácio não tiveram habilidade para 

restaurar o senso de Lei e ordem no local. Na segunda metade do século XIX no Curdistão 

Otomano foi possível perceber o crescimento político dos Sheiks sufistas. A partir daquele 

momento eles assumiram o caráter de líderes religiosos e políticos, estabeleceram relações de 
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ensino, disciplina e mobilizaram a resistência contra a autoridade central otomana. Mas para a 

“fortuna” do Império, a ascensão desse movimento está fortemente ligada ao surgimento da 

política pan-islamista do Sultão Vermelho, Abdülhamid II. Isso facilitou a reconciliação dos 

curdos com a autoridade otomana, não sem cooptação, obviamente. O Sultão aproveitava a 

situação para declarar que com os curdos havia uma ligação que era religiosa, e 

principalmente que tinham um inimigo comum: os armênios. (TASPINAR, 2005) 

Ao cooptar as lideranças curdas o Sultão sentia que poderia canalizar a força tribal 

contra os agitadores armênios e cristãos missionários. Assim em meados de 1890 havia sido 

organizado pelo governo Hamidiano uma cavalaria curda, armada pelo Palácio e treinada pelo 

exército. Contudo, assim como em outras nacionalidades, os curdos desenvolveram um grupo 

politicamente ativo, composto por filhos dos Emires exilados que debatiam a ideia de nação. 

Em 1898, surgiu o primeiro jornal em língua Curda, o Curdistão, cabe lembrar que a censura à 

imprensa foi uma marca do período Hamidiano. Contudo, paradoxalmente havia grande 

número de jovens curdos que negavam sua origem, muitos deles participaram da fundação do 

CUP. (TASPINAR, 2005) 

Os membros do CUP perceberam que a democracia “pluralista” poderia acelerar a 

desintegração territorial do Império, se tornando assim um grupo mais fechado e seleto. Como 

resposta às negativas de abertura, o movimento curdo em Istambul se tornou puramente 

nacionalista. Os Sheiks sufistas estavam incomodados com as tendências nacionalistas dos 

Jovens Turcos; por outro lado havia o temor unionista de que a Rússia poderia dar o status de 

Protetorado aos Curdos. Contudo, o CUP agia com cuidado para não fazer da região curda 

algo semelhante ao que acontecia nos Bálcãs. Em meados de 1910 a cavalaria curda foi 

reconstituída e entre 1912 e 1914 uma série de revoltas foi suprimida com a ajuda da 

Cavalaria tribal. Com isso, mesmo durante o período de desintegração do Império, a falta de 

união e as divisões tribais enfraqueceram a sociedade curda. (TASPINAR, 2005) 

As invasões russas e o suporte oferecido aos armênios na região eram a preocupação 

do CUP. A Rússia incentivava e orientava intensamente o separatismo armênio, o que 

provocou um resultado extremamente constrangedor e sangrento ao final, quando, em 1915, o 

CUP planejou a deportação em massa dos armênios pelo deserto Sírio. Essa política se 

transformou em um massacre regional de larga escala e uma limpeza étnica sem precedentes. 

Os armênios eram obrigados a caminhar na direção da Síria, assim turcos e curdos tomavam 

posse das terras deixadas. Os grupos armênios pereciam de fome, frio e diversos ataques 

paramilitares. (TASPINAR, 2005) 
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Ao final da I Guerra Mundial, em 1919, Inglaterra, França e Estados Unidos apoiaram 

a criação do Curdistão, bem como a criação de um Estado para o povo armênio. Em 1920 o 

Tratado de Sèvres assinado entre os aliados e o Império Otomano garantiu a independência da 

Armênia e autonomia para o Curdistão. A essa altura o movimento turco de libertação 

nacional, liderado por Atatürk, já em luta, não acatou as determinações de Sèvres. Outros três 

fatores fizeram a questão ainda mais grave: a) Istambul estava sob o controle externo; b) o 

exército otomano estava desmobilizado e enfraquecido; c) o governo unionista foi dissolvido. 

Diante de todo esse cenário controverso a alternativa de salvar o território turco pela luta 

parecia, naquele momento a única possível. 

Com o desenrolar da Revolução Bolchevique a ambição russa na Anatólia foi 

temporariamente minimizada. Em Istambul, a influência otomana e britânica sobre a elite 

curda criou três padrões de nacionalismo: 1) aqueles que defendiam um mandato britânico no 

Curdistão; 2) um grupo de curdos que defendiam e desejavam a manutenção do Império; 3) 

alguns que buscavam a completa independência para o Curdistão. Tudo isso permanecia 

irrelevante diante do historicamente dividido povo curdo. O que realmente preocupava aos 

curdos e suas lideranças, segundo Taspinar (2005), era a possibilidade de que o Estado 

armênio pudesse retomar as terras na Anatólia, que depois do massacre de 1915 foram 

ocupadas por turcos e curdos. 

Essa situação fez nascer uma solidariedade islâmica entre turcos e curdos. Algo que 

Atatürk soube usar perfeitamente na Guerra de Libertação, tão bem que em 1919 no 

Congresso de Erzurum compareceram 22 delegados curdos. Mesmo com esse apoio os 

Kemalistas estiveram sempre atentos e preocupados com a agitação causada pelos britânicos 

no Curdistão. Ancara enviou em 1923 uma delegação para a Conferência de Lausanne, com 

missão de representar turcos e curdos como uma só nação, um só povo, mesmo falando 

línguas diferentes. Todas as provisões do Tratado de Sèvres foram derrubadas em relação à 

criação do Curdistão. Sob a insistência de Ancara as questões relacionadas aos direitos das 

minorias turcas foram tratadas no campo da religião, não da etnia. Somente os judeus, os 

armênios e os gregos foram considerados minorias. A maior diferença entre os otomanos e os 

turcos era que o nascente Estado repudiava o ethos multicultural do período imperial e 

embarcava em uma política de homogeneização. 

Ao abolir o Sultanato, Mustafá Kemal surpreendeu a ala conservadora da GANT, eles 

entendiam que a guerra de libertação tinha como objetivo salvar o Sultanato e o Califado, os 

conservadores acreditavam numa espécie de monarquia constitucional. Em 1924 a decepção 

foi maior, ao verem abolido o Califado. A postura do governo Kemalista deixou clara a 
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característica de Revolução pelo alto, ou seja, não houve conexão com as massas da Anatólia, 

nem mesmo com os Ulemás e líderes sufistas que fizeram parte do Movimento de Libertação. 

Não houve respeito à vontade daqueles que construíram juntos a Independência. Essa 

característica transformista foi tão real que em 1930 o CHP adotou uma frase: “Para o povo, a 

despeito do povo”. 

Após a revolução constitucionalista de 1908 alguns membros da elite curda fundaram 

a Sociedade para Suporte e Progresso dos Curdos, da qual Said Nursi era membro. A 

organização tinha caráter mais social que político. Em 1918 foi criada a Sociedade para 

Elevação dos Curdos. Todas essas situações mostram que os curdos se organizavam, apesar 

das divisões internas presentes ainda hoje, naquele tempo as ordens religiosas sufistas 

conseguiam suplantar as diferenças, os sufistas eram praticamente o único elemento 

agregador. Os curdos auxiliaram na Guerra de Libertação Nacional, mesmo tendo os agentes 

britânicos buscando persuadi-los. A alternativa para concretizar a oposição Curda e 

reivindicar direitos e liberdade foi a Rebelião armada em Diyarbakir, que ocorreu em 

Fevereiro de 1925. (ZÜRCHER, 2004) 

As relações entre turcos e curdos deterioram em 1924, o Califado abolido por Atatürk 

era o símbolo da união entre ambos. Os Kemalistas aboliram o uso do Curdo e o ensino da 

língua também foi proibido. O plano original para a realização da rebelião era maio de 1925, 

mas um incidente entre curdos sunitas e um grupo de Alevis precipitou o movimento, e a 

rebelião teve início em fevereiro. Em maio de 1925, Sheik Said foi preso e a rebelião 

violentamente suprimida. Em 1926 uma nova insurreição aconteceu no Monte Ararat, ainda 

em consequência da rebelião do ano anterior. Como resposta, o Governo retirou 

aproximadamente 20 mil curdos da região leste e os transferiu para o lado oeste do país. A 

partir desse momento a negação da identidade curda foi intensificada oficialmente. 

(ZÜRCHER, 2004) 

Uma disputa territorial entre Turquia e Síria, envolvia duas cidades importantes: 

Iskenderun e Antakya, esse local era parcialmente habitado por uma população curda. Houve 

uma controvérsia em 1918 que foi resolvida através de um parcial armistício. Como a decisão 

não agradou os turcos, Inönü decidiu envolver a Inglaterra. Em Maio/1924 a questão voltou a 

pauta com um ingrediente a mais: a cidade de Hakkari, com maioria cristã síria, passou a ser 

parte do contencioso. A Inglaterra levou o debate para a Liga das Nações, naquele ano a 

Turquia ainda não era país membro da Organização. Esses fatos ocorreram na mesma época 

em que explodiu a revolta de Sheik Said. Com esse cenário adverso a situação diplomática 
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turca ficou extremamente delicada, e o país ainda buscava o controle da cidade de Mosul, em 

disputa com o Iraque, local que também possui maioria Curda. 

Os curdos não eram a única minoria, mas se constituíam na maior e mais concentrada 

população geograficamente localizada no território do país. As minorias da Anatólia vieram 

fugidas de outros lugares para salvar suas vidas, principalmente das regiões dos Bálcãs e do 

Cáucaso, mas foram facilmente assimilados pelo viés religioso. No caso dos curdos eles são 

originalmente nascidos naquele local, vivem por milênios, são os legítimos donos da terra e 

não devem favor a ninguém, é direito conquistado. Os muçulmanos vindos da Europa foram 

recebidos em virtude do contexto religioso, mas foram incorporados na nacionalidade turca. 

Enquanto a integração e assimilação dos muçulmanos vindos dos Bálcãs e do Cáucaso foi 

voluntária, a história dos curdos foi feita de resistência, guerra e opressão. O que justifica as 

rebeliões ocorridas nas décadas de 1920/1930 é o fato de que os curdos não estavam 

acostumados com a autoridade centralizada do Estado. O conceito de Estado-nação era algo 

fora do vocabulário curdo. O califado abolido em 1924 representou uma crise legítima no 

mundo curdo, principalmente para os sufistas.  

Os Kemalistas foram hábeis e ágeis em criar a Lei de Unificação da Educação: todas 

as escolas religiosas foram fechadas e o ensino em línguas não-turcas fora abolido. Todas as 

referências ao Curdistão foram removidas dos mapas, nomes curdos foram substituídos por 

turcos, etc. Entre 1924 e 1928 foram 18 rebeliões anti-kemalistas, dessas, 17 eram curdas. A 

primeira e mais significante foi a já mencionada Rebelião de Sheik Said, fruto da decepção 

sufista em relação à abolição do Califado. Os Alevis que sofreram com os otomanos não 

tinham nenhum interesse na restauração do califado. Em outubro de 1927, líderes tribais 

curdos e intelectuais formaram a Liga Nacional Curda foram eles os mentores da Rebelião do 

Monte Ararat entre 1930 e 1931. Com os vários protestos ficava claro para Atatürk que a 

periferia não havia sido alcançada pela ideologia kemalista. Em 1937 aconteceu outra revolta 

próxima a Dersim, que reclamava o fechamento das instituições populares. Para os 

Kemalistas, assim como os Unionistas, o Islã era responsável pelo atraso e pelo 

subdesenvolvimento. 

Em 1928 a referência ao Islã como religião oficial do estado foi abolida da 

Constituição. De acordo com Taspinar (2005), alguns historiadores turcos afirmam que o 

custo humano e financeiro da campanha militar contra a rebelião de Sheik Said, foi maior que 

a guerra de Independência. Os Kemalistas atribuíam a responsabilidade pelas rebeliões curdas 

aos britânicos, o que se provou equivocado. A assimilação forçada fez perceber que o staff 
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Kemalista não permitiria outra identidade étnica que não a turca, ou seja, a opção apresentada 

aos curdos e outras etnias era unicamente “ser turco”. 

Outra resposta do Governo foi suprimir as liberdades individuais, tendo como 

justificativa a manutenção da ordem. Naquele momento vários jornalistas foram presos, 

jornais e revistas que traziam conteúdo oposicionista ao governo foram fechadas e em junho 

de 1925 o Partido Progressista Republicano, a principal oposição, foi banido pela Lei de 

Segurança Nacional. Com a cena política dominada, sem a imprensa para pressionar e sem o 

partido de oposição para questionar os Kemalistas iniciaram um programa de reformas. A 

descrição e análise das reformas estão presentes no item 3.1 deste capítulo, fato que permite a 

percepção de como o Governo Kemalista se estruturou dentro do país em um sistema 

autoritário que por vezes se aproximava de uma Ditadura. (ZÜRCHER, 2004). 

 

3.3.1 A sociedade 

 

Segundo McDowall(2007) os curdos são marginalizados historicamente, 

geograficamente e economicamente. É um povo que não pode, ou não deveria ser ignorado 

devido à demografia significativa e relevância para a Turquia. Os curdos representam 

atualmente aproximadamente 20% (vinte por cento) da população tanto da Turquia e quanto 

do Iraque e cerca de 10% (dez por cento) da população iraniana. O grande momento histórico 

para os Curdos foi em 2003, quando ocorreu a invasão do Iraque. Parecia ser o momento 

esperado por anos para a criação do Estado curdo. É de conhecimento público que esse fato 

não se concretizou, adiando por mais uma vez o sonho do Curdistão. 

Os curdos veem seu passado de modo peculiar. “Vários mitos existem a respeito das 

origens curdas.” (MCDOWALL, 2007, p.04)
23

. Um dos mitos diz respeito a algumas crianças 

escondidas na montanha, elas se protegiam de um gigante que poderia devorá-las. Isto liga os 

curdos ao fato de serem chamados turcos da montanha. Outro mito está relacionado à Sara, 

esposa do Profeta Abraão, afirmando que a mulher era curda. São fatos importantes para a 

construção do nacionalismo, porém de difícil comprovação histórica. Os fatos históricos são 

essenciais na construção da nacionalidade e da identidade de um povo. 

Nada pode ser comparado à opressão sofrida pelos curdos que auxiliaram o 

movimento Kemalista na Guerra de Independência da Turquia. A estratégia de Atatürk foi 

fragmentar os curdos em seu aspecto religioso, tribal, socioeconômico e linguístico. Por isso 

                                                 
23

Tradução livre: “Various myths exist concerning Kurdish origins”. 
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nem todos os curdos desenvolveram uma identidade nacional. A ideia era dividir para 

dominar. Apesar dessa tática utilizada, os curdos se organizaram em movimentos de 

resistência e busca da liberdade nas décadas de 1920, 1930 e 1990 (década não contemplada 

neste estudo). A estratégia de Mustafá Kemal era nutrida pela ideia da nação muçulmana na 

luta contra os infiéis, a Jihad (guerra santa). A iniciativa de Atatürk pode ser vista como uma 

organização da “comunidade imaginada” de Anderson (1996). Conforme afirmação de 

McDowall (2007) o nome Curdistão pode gerar polêmicas de acordo com o uso que se faz. 

Ressalta-se que a criação do Estado curdo não dependia e ainda não depende apenas da 

Turquia, há também uma população curda no Iraque, no Irã e na Síria. 

Segundo Fernandes (2005) o Tratado de Sèvres em um de seus artigos determinava a 

fundação do Curdistão. O acordo previa inclusive a instauração da comissão responsável para 

acompanhar o processo de criação do novo Estado. A garantia dessa criação foi gestada no 

âmbito do debate da construção da paz, dentro do idealismo do Presidente Wilson. Buscava-

se, portanto, a autonomia local, a independência, com base nos conceitos da modernidade. 

Mas o Tratado de Lausanne (1923) não reconheceu a liberdade dos curdos e não tratou de 

direitos específicos. O autor supracitado aponta ainda outra questão, pois a diferença não era 

de cunho religioso e esse fato apenas fez a situação ainda mais complexa para o povo 

chamado também de “turcos da montanha”. 

Por isso, pensando em termos geopolíticos, para o Estado turco é questão de segurança 

nacional e de política internacional, pois, envolve outros atores. Invocando a ideia de 

nacionalismo turco, todas as revoltas foram combatidas e derrotadas. Alguns tratados foram 

assinados entre Turquia e Irã (1926); entre Turquia, Irã, Iraque e Afeganistão em 1937 

buscando conter o problema curdo. Conforme menção anterior, os curdos possuem alguns 

pontos de discórdia. Uma divisão nítida é aquela existente entre os curdos sunitas e os Alevis. 

Foi com apoio dos Alevis que os nacionalistas turcos tiveram mais força para lutar. Os 

“rebelados” apresentaram as demandas para o Governo de Ancara: a) aceitação da autonomia 

curda; b) libertação dos presos políticos curdos; deslocamento de militares turcos e curdos 

para suas áreas étnicas. A situação do Governo turco era complexa, pois, lutava contra 

inimigos externos e não podia perder o foco na política doméstica. (MCDOWALL, 2007). 

O Governo de Atatürk sabiamente procurou o diálogo e como forma de ganhar tempo 

ofereceu cargos na Assembleia de Ancara aos líderes curdos. Mustafá tinha preferência em 

cooptar alguns tipos de líderes como os notáveis e os chefes de tribos. Quando o Governo 

turco resolveu abafar as revoltas utilizou táticas de guerra, os rebeldes também contra-

atacaram e foram alguns momentos de atrocidade e violência cometidos dos dois lados. 
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Segundo McDowall (2007), até 1923, ano de fundação da República, os Kemalistas falavam 

em uma Nação Muçulmana, curdos e turcos juntos firmando um Pacto Nacional. 

 

Mapa 2 - O Curdistão 

 

Fonte: Biblioteca da Universidade do Texas Instituto para Estudos de Guerra 

 

3.3.2 O caso dos Alevis 

 

Os Alevis serão apresentados nesta parte da tese em virtude de seu caráter de minoria 

e por estarem geograficamente mais próximos dos Curdos. Yavuz (2003) descreve a 

emergência da identidade comunitária desse grupo religioso. A participação dentro de uma 

comunidade Alevi é definida por descendência e eles representam aproximadamente 15 a 20 

por cento da população turca. Em termos étnicos os Alevis são: turcos, Curdos, e Zaza-alevi. 

Historicamente dividem-se em dois grupos, aqueles que estavam mais afeitos à vida nômade, 
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enquanto outro grupo mais sedentário se acostumou nas cidades. O primeiro ficou conhecido 

Kizilbaş e o segundo Bektaşi. 

Nos tempos do Império os Alevis eram vistos como parte do Islã Xiita, blasfemadores 

e hereges. Foram vítimas de diversos massacres pelas autoridades centrais e obrigados a viver 

nas regiões montanhosas da Turquia. Geralmente as celebrações e ensinamentos relembram o 

caráter comunitário e a força de grupo. Suas tradições são transmitidas oralmente e seus cultos 

são realizados fora das Mesquitas. Não possuem sistema educacional próprio e as mulheres 

celebram ao lado dos homens. Como forma de se desvincular da burocracia Otomana, os 

Alevis desenvolveram uma metodologia interna de justiça para resolução de conflitos. Essa 

coesão interna possibilita ao grupo sua manutenção e conservação dos vínculos comunitários, 

ma luta contra o preconceito sunita. Como consequência dos massacres e pressão Sunita, os 

Alevis foram fortes apoiadores do Kemalismo. 

No entanto, nos anos 1950 os Alevis apoiaram o PD, pois estavam insatisfeitos com o 

governo Kemalista. Nas décadas 1950 e 1960 houve uma massiva migração do povo Alevi 

para os grandes centros, na Turquia e Alemanha. O processo migratório causou 

desorganização na estrutura comunitária e obrigou os grupos que chegavam às cidades 

criarem outra forma de organização. O que se percebeu foi, a partir de 1961, a criação de 

redes e associações nos locais onde moravam. A nova estruturação despertou a ira de Sunitas 

extremistas e grupos de jovens radicais atacaram duas comunidades Alevis. 

De acordo com Alemdar e Çorbacioğlu (2012) os sunitas consideram os Alevis como 

outsiders em relação à religião. Consideram a alimentação alevi não higiênica, portanto, não 

deve ser ingerida. Entendem que o comportamento e a celebração conjunta entre homens e 

mulheres é imoral e nem mesmo compram em suas lojas. O preconceito é histórico, como 

mencionado, pois os membros dos Impérios temiam que os Alevis mudassem de lado e 

fossem leais aos Xiitas no Irã. Portanto, o sistema de crenças é mais antigo que o Islã, por 

isso, ao se convertem criaram estilo próprio de adoração; muitos sunitas se perguntam se seria 

parte da religião ou uma filosofia de vida. 

Na Turquia o Alevismo continuou sendo caracterizado pela oposição ao sunismo 

oficial e majoritário. Também adquiriu relevância no cenário político sendo visto como 

contestatório e ligado mais afeito aos movimentos de esquerda. Isso é verdade e se consolida 

quando os jovens se organizam nas grandes cidades e ressignificam o Alevismo. Nessa nova 

configuração o Alevismo perde seu valor puramente religioso e adquire uma “identidade” 

cultural e crítica. Alguns teóricos, afirma Yavuz, falam de cooptação do movimento nos anos 

1970. Portanto, a conclusão desse capítulo passa pela análise do processo de construção da 
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identidade nacional com base na ideologia kemalista e negação do “outro”. No caso da 

Turquia Moderna o “outro” foi materializado na figura do Curdo enquanto elemento étnico e 

do Islã, mais especificamente o Sufismo, enquanto elemento religioso. Todos os esforços e 

atitudes seriam justificados na busca pela criação de uma nação homogênea, pasteurizada e 

uniforme: língua, costumes, nacionalidades e diferenças são enquadradas em um conjunto 

único para possibilitar um novo ente nacional. 

Portanto, ao final deste capítulo destacam-se os três elementos mais relevantes da 

identidade nacional da Turquia: o kemalismo que se utiliza do secularismo e da perspectiva de 

modernização para afirmar uma ideologia e criar uma identidade nacional. Mas é preciso 

destacar que a negação e invenção do inimigo, do outro foi a estratégia utilizada: neste caso 

especificamente a imagem do sujeito estranho foi concretizada no Islã Político (sufismo) pelo 

lado religioso e nos Curdos abafando sua diferença e sufocando seus costumes quanto aos 

aspectos étnicos, eliminando a possibilidade de conviver com o diferente. No capítulo 

seguinte o foco deixa de ser apenas o doméstico e há uma tentativa de mostrar como o 

doméstico e internacional dialogam, de forma a criar um ambiente propício para que a 

revolução passiva, já desenhada no interior do país se consolide associada ao capitalismo 

tardio. A periferização iniciada no Império Otomano tem nas décadas de 1950 e 1960 uma 

dose interessante de incentivos: que são econômicos, permeados por crises diplomáticas e 

com a efetivação de alianças com características de submissão a interesses estrangeiros. Tudo 

isso somado cria o ambiente para a concretização da revolução passiva no âmbito estatal, uma 

relação desigual e geograficamente combinada. 

A Turquia ao determinar seus inimigos ou estabelecer a situação de ameaça, cria 

“fantasmas” onde possivelmente não existam. A invenção de um inimigo tira o foco das 

fragilidades e impossibilita o desenvolvimento de potencialidades. Oran (2010) afirma que a 

Política Externa Turca foi nutrida sob dois pilares: a manutenção do status quo e a 

Ocidentalização. A primeira passa pela manutenção das fronteiras, e a segunda a busca pelo 

“outro” superior – o ocidente. Foram apresentados neste capítulo os elementos constitutivos 

do terceiro ciclo de revolução passiva, todos os aspectos analisados foram e em alguma 

medida ainda são essenciais para a conformação da transformação pelo alto e apresentam 

ligação tanto com o segundo ciclo, já explicitado, como vinculações com o quarto ciclo 

introduzido no capítulo seguinte. 
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4 ENSAIOS DEMOCRÁTICOS, LIBERALISMO E GOLPES: REFLEXÕES SOBRE 

AS DÉCADAS DE 1950 E 1960 

 

O capítulo por ora apresentado tem como intenção demonstrar algumas situações que 

levaram a Turquia a desenvolver um quadro de dependência das grandes potências tanto em 

termos de economia, como de segurança. A estratégia de subserviência aos Estados Unidos 

em maior medida e a tentativa constante de fazer parte da Comunidade Econômica Europeia 

provocou no país uma situação que fez diminuir sua autonomia, de uma maneira muito 

próxima àquela vivida pelo Império nos anos finais de sua existência. A industrialização 

tardia faz com que países do “resto” tomassem decisões que pareciam irracionais do ponto de 

vista das relações internacionais e da economia em busca de desenvolvimento. Apresentar-se-

á a relação com a Grécia e o Chipre como dois elementos de política externa que interferiram 

e atualmente incomodam na relação com a Europa. A inserção na OTAN, por exemplo, não 

foi sem custos para os turcos, o envio de soldados para a Guerra da Coréia na década de 1950 

demonstra subliminarmente que o exército turco tem um papel específico a ser 

desempenhado, não a Turquia necessariamente. 

De 1923 à 1945 a Turquia teve o foco voltado para a estabilização interna, foi um 

período de construção e arranjos políticos, de situação econômico-social complexa e uma 

incipiente estrutura militar. No ano de 1939 assinou com a Inglaterra um acordo de assistência 

e em 1941 com a Alemanha um Tratado de Amizade e não agressão. Isso demonstrava uma 

interessante habilidade para se articular com países e blocos em diferentes situações, de 

acordo com o momento e com a conveniência. Com essas articulações pode manter-se neutra 

no II Grande Conflito Mundial até bem próximo do seu final. Em meados de 1944, após 

pressão e ameaças dos aliados, a Turquia teve que se posicionar. (ERMIDA; FERNANDES, 

2012). 

Por repetidas vezes e por diferentes grupos, o foco na instrumentalização do Islã era 

para atender fins eleitorais e políticos. Na Turquia a religião apresenta um caráter dual: um 

Islã oficial sunita representado pela Diretoria de Assuntos Religiosos e um Islã Sufista de 

caráter popular representado pelas irmandades. O Islamismo turco não apresenta uma 

característica de Revolução, mas está ligado à democratização das relações entre Estado e 

Sociedade e uma reação ao secularismo agressivo. Em alguns momentos históricos o Islã foi 

usado para combater as ideologias de esquerda na sociedade turca. Para a decepção dos 

Kemalistas, que pensaram haver suprimido e absorvido o Islã Político e o separatismo curdo 
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através da “revolução pelo alto”, viram esses dois movimentos renascerem nos marcos da 

Guerra Fria. 

Entre os anos de 1954 e 1955 foi criado o Pacto de Bagdá. Um arranjo militar entre 

Turquia, Irã, Paquistão e Iraque, apoiado por Inglaterra, sem a presença americana. Esse 

acordo objetivava impedir que a URSS pudesse avançar sua zona de influência em direção ao 

Oriente Médio. Isso fez acirrar ainda mais os ânimos do Kremlin, Egito e Síria, aliados 

soviéticos à época, não fizeram parte do Pacto, para completar durante o ano de 1956 os 

soviéticos forneceram armas à Síria. Esse episódio fez Washington se manifestar, dizendo que 

não aceitaria nenhuma agressão aos países do Pacto e criou em 1957 uma política específica 

de proteção aos países do Oriente Médio. Em 1959 o Pacto se transformou na Organização do 

Tratado Central, que se estruturou mais em termos de apoio econômico e menos militar, mas 

essa Instituição não teve o mesmo peso para os turcos como a OTAN.  

De 1945 a 1990 a Turquia desenvolveu a política pró-Ocidente e mais especificamente 

norte-americana. Esse momento foi marcado por uma espécie de “período sanfona”, pois a 

relação com os americanos ora se expandia, ora se retraia. O final desse período teve a 

marcante presença de Turgut Özal. Durante a década de 90 explodiram os conflitos nos 

Bálcãs e no Cáucaso, além de vários episódios no Oriente Médio, portanto, período de 

insegurança e instabilidade econômica. Segundo Ermida e Fernandes (2012), essa situação 

levou à aproximação com Israel, aliança estratégica do ponto de vista militar e econômico.  

Os Turcos se veem como parte da história da Europa. Na perspectiva de mudança do 

foco militar para a articulação multilateral e comercial a Turquia participa da OCDE 

(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), da OCSE (Organização de 

Seguridade e Cooperação Europeia), da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). 

O país acreditava que a UE (União Europeia) seria incompleta sem sua presença. Desde 1963 

a Turquia é membro associado da Comunidade Econômica Europeia. A Turquia também é 

parte da Organização Mundial do Comércio (OMC), da Organização de Cooperação Islâmica 

(OCI), Organização de Cooperação Econômica do Mar Negro (OCEMN) e da Organização de 

Cooperação Econômica (OCE). Já foi considerada a 6º maior economia da Europa e a 16º 

economia mundial. Planejava em seus documentos de política externa ser, até 2050, a 2º 

economia do mundo. 

Segundo Keyder (1979) a ideologia americana após o fim da II Guerra tinha como 

objetivo colocar no poder nos países periféricos elites com tendência pró-EUA. A intenção 

seria que essa elite governasse com a ideia de abertura econômica e de mercado. Essa situação 

não foi diferente na Turquia conduzida até a década de 1950 pelo PRP. Nos quatro anos que 
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se seguiram à criação do PD, ou seja, de 1946 a 1950, o PRP tentou incansavelmente 

restabelecer a burocracia, característica do período CUP. Ensaiou também uma espécie de 

reforma agrária no final do seu governo, buscando melhorar a situação dos pequenos 

camponeses. Tudo foi feito para conter o crescimento do partido oposicionista que surgia e 

agitava a população turca. Contudo, a declaração de Somel pode resumir muito bem a 

situação. “Nos anos pós – guerra ambos os governantes do PRP e PD usaram os pretextos do 

expansionismo soviético para constituir alianças com os Estados Unidos e o centro 

capitalista.” (SOMEL, 2011, p. 194)
24

. Portanto, conclui-se que o pacote para a Turquia foi 

completo; como em outras partes do mundo, a ajuda militar não foi concedida sem a 

exigência de contrapartidas. 

 

4.1 Abertura democrática e convulsões sociais 

 

Logo após a II Guerra Mundial a Turquia experimentou uma mudança significativa na 

política, economia e relações internacionais. Ismet Inönü, o segundo Presidente da República, 

através de uma diplomacia inteligente e pragmática manteve o país fora do conflito. Apesar 

disso, o Exército precisava ser equipado, em virtude de sua posição geopolítica no Oriente 

Médio. A modernização militar gerou gastos elevados ao Estado. O governo Kemalista de 

Inönü sempre teve suporte dos militares, da burocracia civil e de alguns empresários, 

principalmente aqueles de Istambul. Outro aspecto importante, em 1945 a Turquia participou 

da Conferência em São Francisco que fundou a ONU. A Turquia foi fortemente impactada 

pelo apoio estadunidense na lógica de contenção ao expansionismo soviético. (SOMEL, 

2011).  

A Turquia solicitou o valor de US$ 615 milhões em ajuda aos Estados Unidos dentro 

da proposta do Plano Marshall. Os especialistas americanos avaliaram a situação turca 

naquele momento e diante de suas reservas, balança comercial e comparando-a com a Europa, 

concluíram que a ajuda não deveria ser nos moldes dos países afetados pela Guerra. Nos 15 

primeiros meses a Turquia recebeu uma quantia de aproximadamente US$ 59 milhões para 

investir em seu desenvolvimento econômico. Contudo, o povo turco se sentiu abandonado 

economicamente pelos americanos, o que poderia ser agravado no campo político e militar.  

Para ser incluída entre os países recebedores da ajuda a Turquia deveria estabelecer mudanças 

no seu Plano de desenvolvimento econômico. (ORAN, 2010). 

                                                 
24

 “In the postwar years both the RPP and DP governments used the pretext of Soviet expansionism to build 

closer ties with the United States and the capitalist core.” (SOMEL, 2011, p. 194). 
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Os Estados Unidos exigiram dos turcos a ampliação e modernização da Agricultura, 

transporte e infraestrutura. A Turquia deveria produzir alimentos e outros produtos para 

auxiliar na recuperação da Europa.  Em Julho de 1948, Turquia e Estados Unidos assinaram o 

Acordo de Cooperação Econômica que possibilitou maior transferência de recursos sob a 

rubrica do Plano Marshall. O novo tratado direcionava o modo como os recursos poderiam ser 

utilizados, principalmente como suporte ao desenvolvimento europeu, permissão do livre 

comercio e controle da competição entre empresas públicas e privadas. A Turquia receberia 

missões americanas para averiguar a utilização dos recursos. (ORAN, 2010). 

No acordo firmado dentro do âmbito da Doutrina Truman, os militares americanos 

teriam imunidade e privilégios dentro do país. Com as assertivas do novo acordo outros 

setores americanos foram incluídos dentro do rol de imunidades, isso não foi bem aceito pelos 

turcos, pois determinava a submissão aos interesses estadunidenses. Durante os anos de 1948 

a 1952 a Turquia recebeu uma quantia de US$ 352 milhões em recursos do Plano Marshall e 

simultaneamente US$ 687 milhões em ajuda militar. Em 1953 a Turquia já era o maior 

produtor de trigo e exportava para a Europa, contudo, o desenvolvimento foi como em outros 

países dependente de tecnologia externa. Apesar disso o período foi de crescimento 

econômico. Os Estados Unidos orientaram a utilização dos recursos em construção de 

Estradas e Avenidas nas grandes cidades. Para concluir, nas palavras de Oran (2010) tanto o 

Plano Marshall quanto a Doutrina Truman serviram como instrumento para pavimentar o 

caminho de dependência da Turquia. 

Em 1946 o governo abriu as portas para a democracia pelo sistema partidário. Vários 

fatores contribuíram para esse evento, dentre eles a possibilidade de se modernizar para 

buscar nova aproximação com a Europa. Em 1950 o PD (Partido Democrata) venceu as 

eleições, e foi o representante, a voz do interior do país, pelo menos no nível do discurso. O 

surgimento desse partido foi significativo para os curdos e fraternidades religiosas. Os 

kemalistas nos anos 1940 apresentaram algumas propostas de relaxamento no secularismo 

militante, uma delas foi o estabelecimento de aulas de religião no currículo escolar. Também 

nesse período promoveu algumas políticas de reforma agrária, distribuindo terras do Estado 

para camponeses sem terra e aprovaram o retorno de 2000 curdos para a Anatólia, esses 

cidadãos haviam sido deportados nos períodos das rebeliões.   

Membros do PD como Adnan Menderes e Celal Bayar haviam sido militantes ativos 

no PRP (Partido Republicano do Povo), o que significa que tinham certo nível de afinidade 

com o modelo unipartidário de governar. Nos anos finais do seu governo desenvolveram uma 

política autoritária, até receberam a alcunha de Ditadura eleita, por parte do PRP e do 
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exército. O PD foi favorável à mecanização da agricultura e não deu continuidade à reforma 

agrária iniciada no governo anterior. O ambiente internacional era favorável e a ajuda do 

Plano Marshall permitiu a importação de tratores. A guerra da Coréia afetou o nível 

doméstico, pois fez aumentar o preço do trigo. A mecanização contribuiu para o incremento 

da produtividade por toda a Turquia. Por outro lado, aumentou o lucro dos proprietários de 

terras e diminuiu a necessidade do trabalho humano. Nesse período pequenos fazendeiros 

venderam suas terras para os latifundiários e foram buscar emprego nas cidades grandes.  

A decisão tomada por Inönü permitindo a formação do partido de oposição foi um 

divisor de águas na história da Turquia moderna. O PD, fundado em 1946, logo se identificou 

com os interesses do Agronegócio e valores conservadores da Anatólia. Prometeu trabalho 

para os camponeses, desburocratizar a Turquia e liberalizar as práticas religiosas, despertando 

assim uma imagem populista na elite Kemalista. Em um curto período de tempo o PD se 

consolidou como o partido das massas. Os democratas perceberam que as mudanças 

modernizadoras deveriam começar pela agricultura. Em total contraste com a política do PRP 

à época que, aumentou as taxas para os agricultores e investiu na industrialização. Outro 

aspecto que ressaltou a diferença entre os dois grupos foi a aproximação entre secularismo e 

Islã, a liberdade religiosa e a educação se transformam em bandeira de luta política do novo 

partido. (SOMEL, 2011). 

Nos anos anteriores o PRP já havia repensado sua definição de Kemalismo e 

Secularismo, buscando suavizar sua compreensão e se reaproximando dos muçulmanos. 

Alguns membros do partido criticaram a postura radical, pois gregos, judeus e armênios 

gozavam de certa liberdade enquanto os muçulmanos eram vigiados e controlados. Entre os 

anos 1946 e 1950 o partido buscou normalizar as questões religiosas, reintroduziu as escolas 

religiosas e construiu mesquitas. A democratização ensaiada fez com que as tendências 

secularistas fossem suavizadas. O crescimento e a visibilidade islâmica devem ser analisados 

dentro dos parâmetros da transição da burocracia autoritária para o populismo democrático 

nesse período.  

O segundo foco da oposição entre 46/50 foi a liberdade religiosa. Em virtude da 

intensa campanha secularista dos anos 1920 e 1930 e a tentativa de alavancar a consciência do 

nacionalismo, as bases sociais dos kemalistas foram deterioradas. O nacionalismo e o 

secularismo funcionaram mais como elemento de controle (ao Islã e aos Curdos) do que como 

plataforma de mobilização. A criação de uma sociedade moderna e de acordo com o modelo 

ocidental tem sido um desejo de todos os reformadores desde o século XIX. O Islã turco não é 

apenas uma versão de religião com status universal, tem características próprias, mesmo a sua 
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ligação com o Estado, a despeito do secularismo. A violência simbólica e prática em relação à 

religião se tornou mais evidente: os secularistas criaram departamentos para controlar, a partir 

do centro, todos os aspectos da vida religiosa. Secularismo turco não é necessariamente 

separação entre Estado e Igreja, mas controle dos burocratas sobre a vida religiosa. 

Na falta de uma tradição política bem organizada, o conservadorismo religioso se 

torna uma linguagem mais acessível. Tudo passa pela retórica do fanatismo, pelo uso político 

da religião, obscurantismo, assim sendo fica mais fácil exercer controle. A oposição dos anos 

1946-1950 foi classificada nesses termos pelo PRP, que Keyder (1987) define como 

confrontação massa-elite. Ele afirma que a contestação daquele momento foi populista: as 

pessoas eram exploradas, socialmente oprimidas e politicamente dominadas pela elite. Os dois 

grupos em questão, PRP e PD, travavam uma batalha ideológica que mascarava o caráter 

classista do momento. 

A população da Turquia se mobilizou na direção de um Islã que pregava a dignidade, 

justiça e comunidade em substituição ao nacionalismo secular. Devido ao fato de que parte 

significativa da elite se envolvera em corrupção e opressão, a religião se tornou um meio de 

manifestar a necessidade por justiça e identidade. O PD chegou ao poder e pela primeira vez 

na história da Turquia moderna o poder mudou de mãos, por alguns anos parecia que a 

hegemonia estava agora, sob controle de quem deveria, o povo, representado por um partido 

político. Mas na verdade, uma burocracia estatal anterior deixou o espaço para uma elite 

política. A grande massa da população continuou assistindo e não participando das mudanças, 

apesar das transformações promovidas. (AHMAD, 2014a).   

Os membros do PD eram jovens, tinham raízes locais, eram educados em 

universidades e detentores de boa relação com o comércio. Contudo, a diferença marcante que 

fez pensar em mudança de grupo hegemônico: eles não tinham ligação com os militares, nem 

com a burocracia do Estado. Por fim, era a primeira organização, pós 1923, que tinha chegado 

bem perto do povo turco, à população da periferia, que falava a língua do interior. Uma das 

primeiras medidas do PD foi permitir que o chamado para a oração (ezan) fosse feito em 

árabe, em seguida outras medidas foram tomadas de forma a dar mais espaço para o Islã e a 

educação religiosa. Mas como demonstrado em seguida, a veia kemalista dos democratas 

ficou evidenciada em suas atitudes. (AHMAD, 2014a) 

O orçamento da Diretoria de Assuntos Religiosos (DAR) foi dobrado e as irmandades 

sufistas que operavam na clandestinidade receberam permissão para funcionar novamente e os 

escritos de Said Nursi receberam autorização para publicação. Diante de tantas mudanças, os 

Kemalistas protestavam afirmando ser uma traição ao Secularismo e que seria uma 
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manifestação de forças obscuras. Na verdade o PD deu legitimidade ao Islã, à cultura 

tradicional e popular nos marcos da política oficial do país, apesar de sua antiga ligação com o 

secularismo. Todos os cinco fundadores, entre eles Celal Bayar e Adnan Menderes, haviam 

sido membros do PRP e ativos nas políticas de reformulação/absorção do Islã na Turquia em 

anos anteriores. (AHMAD, 2014a) 

Nesse cenário favorável, muitas manifestações anti-Kemalistas e mesmo contra 

Atatürk surgiram pelo país. Para amenizá-las e controlá-las o PD aprovou uma lei que punia 

criminalmente essas demonstrações públicas. Outra demonstração de seu alinhamento secular 

foi que os democratas continuaram incorporando os estabelecimentos religiosos no aparato 

estatal, dentro da DAR. Apesar de sua permissividade em relação ao Islã, em geral foram 

seletivos quanto às irmandades sufistas a serem apoiadas. Durante a década de 1950 os 

“Nurcus” (Ordem Nurcu), seguidores de Said Nursi, se tornaram o mais popular grupo sufista 

do país. Após 1954 os escritos de Nursi, que haviam sido criminalizados pelos Kemalistas, 

tiveram suas vendas autorizadas, por não haver, segundo decisão legal, nenhum crime ou 

elemento ameaçador nos textos. (KEYDER, 1987) (YAVUZ, 2003) 

As relações entre o PRP e o PD foram de confrontos desde o início. Na década de 

1950, enquanto governava o PD cumpriu todas as promessas e o PRP estava sem alternativas 

políticas para contestar, enfraquecido naquele momento. Havia no início da década certo nível 

de temor, pois, o líder Inönü não fora capaz de aceitar a derrota após 27 anos de poder. Em 

1952, Ismet Inönü iniciou uma jornada pelo país, mas não foi bem recebido em diversas 

cidades, nas quais era criticado pelos apoiadores do novo governo democrata. A situação 

instável fez com que o governo adotasse uma postura autoritária já em 1953 aprovando leis 

que restringiam a liberdade de imprensa e aumentavam o controle sobre as universidades. 

Ansiedade desnecessária, pois nas eleições do ano seguinte (1954) o partido ganhou com uma 

margem ainda maior. (AHMAD, 2014a) 

Para além do aspecto popular/religioso o governo democrata foi beneficiado por um 

fantástico crescimento econômico nos anos 1950. Até 1955 não foi preciso apelar para o 

sentimento populista, mas nos anos seguintes a economia deteriorou-se e foi “necessário” 

interpor alternativas: a partir disso os democratas se utilizaram de retórica político-religiosa. 

Com a situação fora do controle a oposição Kemalista ganhou novo ânimo e mesmo 

legitimidade diante da população. Cabe ressaltar que a oposição ao DP acontecia desde o 

início da década, principalmente por aqueles ligados ao secularismo Kemalista: os membros 

do partido republicano, os militares e os funcionários do Estado (burocracia). 
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Na campanha eleitoral de 1957 o Primeiro Ministro Adnan Menderes mencionava a 

quantidade de Mesquitas construídas e citava passagens do livro Sagrado – o Corão. Em um 

discurso, certa vez, disse que transformaria Istambul na segunda Kaaba, o lugar santo de 

peregrinação muçulmana. A eleição de 1958 foi novamente vencida pelos democratas com 

uma margem de pontos bem menor que aquela dos anos 1950 e 1954 e com isso a busca por 

suporte foi intensificada. Nos anos seguintes o governo adotou medidas coercitivas para 

silenciar a oposição. A antiga elite turca após a ascensão do PD havia percebido que seu status 

social e relevância política diminuíram, bem como seu padrão de vida. A frustração dos 

militares foi intensificada com o autoritarismo manifesto do governo, a ligação com a Ordem 

Nurcu e uma afirmação de que Menderes era um eleito de Deus após sobreviver a um 

acidente aéreo. Os membros do PRP, o exército e intelectuais iniciaram ataques constantes ao 

governo e o acusavam de instrumentalizar a religião para fins políticos.  

Em 1954 havia sido firmado o polêmico acordo em que os americanos não diplomatas, 

em serviço na Turquia, estariam resguardados pela imunidade que protegia os membros do 

serviço consular. Esse documento foi aprovado no Congresso Turco. Por outro lado, vários 

outros documentos foram assinados secretamente entre o Ministério das Relações Exteriores 

da Turquia, Exército e os americanos. Com isso o número de americanos cresceu – eles 

prestavam auxílio em treinamentos, capacitações diversas e organização logística. Nesse 

período, segundo Harris (1972), foram instalados mísseis de alcance intermediário na Turquia 

e a capacidade americana de obtenção de informações, através de satélites, aumentou. A 

estratégia da contenção estava em desenvolvimento. Em 1956 a URSS denunciou que balões 

meteorológicos dos EUA eram utilizados para espionagem do território russo. Esses 

instrumentos eram lançados do território turco, das várias bases ali instaladas. 

A presença de militares americanos trazia problemas internos e provocava divisões na 

Turquia, pois afetava a soberania do país. Turcos e americanos tinham dificuldades em 

resolver problemas relacionados ao julgamento de crimes. O comércio ilegal como venda de 

antiguidades, era outra situação constrangedora a ser enfrentada. Por fim, havia a diferença 

entre os estilos de vida que se manifestavam na cultura, na religião e em outros aspectos da 

vida cotidiana das pessoas. Os norte-americanos que antes eram bem vistos, passaram a ser 

questionados, principalmente por crimes contra símbolos nacionais, como as estátuas de 

Atatürk e a Bandeira Nacional da Turquia. 

Diante dos fatos narrados, em 1960 os militares derrubaram o governo Menderes, 

suspenderam os direitos políticos dos democratas e fecharam o partido, acontecia o primeiro 

golpe militar da história moderna da Turquia. O golpe foi desenvolvido durante os anos de 
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Governo do DP, pois a oposição Kemalista jamais aceitaria tal situação. O golpe foi colocado 

em prática na madrugada de 27/05/1960, liderado pelo Coronel Alparslan Türkeş. O General 

Cemal Gürsel, antigo comandante-em-chefe das forças armadas, estava em compasso de 

espera desde o dia 03/05 daquele ano, pois havia sido consultado sob a possível liderança do 

movimento. Quando o golpe aconteceu o General saiu de Izmir e foi para Ancara, lá assumiu 

o comando do Comitê de Unidade Nacional e foi declarado Chefe de Estado, Chefe de 

governo e Ministro da Defesa, nem mesmo Atatürk teve tanto poder nas mãos. Em junho o 

Comitê reuniu um grupo de professores para formular uma nova Constituição. A carta 

elaborada justificava a existência do Comitê e mesmo a necessidade do golpe. (KEYDER, 

1987) 

O General Gürsel era o líder do Comitê, mas o homem mais influente era o Coronel 

Turkeş que anos antes havia sido acusado por práticas e atividades pró - nazistas. Foi o grupo 

de Turkeş dentro do Comitê que orquestrou a aposentadoria de 235 dos 260 generais, além de 

500 coronéis e majores. Quando sua influência no Comitê ficou grande demais ele teve que se 

afastar, mas continuou ditando os rumos da política sob os militares. Em novembro de 1960 o 

general Gürsel substituiu 14 dos membros mais radicais do Comitê, dentre eles o Coronel 

Turkeş. Esses militares foram enviados como Adidos Militares para embaixadas turcas. 

Estava claro no final de 1960 que os militares eram favoráveis ao retorno dos civis à direção 

do país. Liderado pelo professor Yavuz Abadan, um grupo de professores Juristas da 

Universidade de Ancara rascunhou outro modelo de Constituição. A Assembleia Constituinte 

se reuniu em Janeiro de 1961, nasceu daí uma nova Carta diferente daquela de 1924.  

Em seguida os militares criaram o Conselho Nacional de Segurança (CNS), através do 

qual, tinham garantido um papel constitucional. O Conselho seria coordenado pelo Presidente 

e na sua falta pelo Primeiro Ministro, tendo como função aconselhar o governo em assuntos 

internos e externos. O CNS ficou cada vez mais forte e influente, uma espécie de “cão de 

guarda” do secularismo. No final de 1961 os militares convocaram as eleições e devolveram o 

governo aos civis. Com a abertura política, dois partidos foram fundados, contudo, o mais 

importante foi o Partido da Justiça (PJ). Esse partido trabalhou logo para reintegrar os 

militares aposentados e libertar os democratas presos, sendo visto por apoiadores e opositores 

como a continuação do DP.  

O julgamento dos antigos líderes do PD foi assunto que dominou o noticiário e a 

opinião pública durante os anos seguintes da década de 1960. As acusações eram diversas: 

corrupção, conduta criminosa e violação da Constituição. No final do processo 123 pessoas 

foram perdoadas, 31 foram condenadas à prisão perpétua, 418 receberam punições leves e 15 
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foram sentenciadas à morte. Desses Celal Bayar foi perdoado devido à sua idade avançada e 

saúde debilitada. A figura três apresenta uma fotografia da prisão onde os líderes democratas 

e alguns marxistas ficaram presos, localizada em Ancara, o local atualmente permanece 

aberto para visitação e foi transformado em museu. 

Entre 1961 e 1965 Ismet Inönü formulou três governos de coalizão e todos eles 

falharam em termos de sustentação política, econômica e efetividade. Paralelamente em 1964 

surgia para a política turca Süleyman Demirel, um engenheiro, vindo do interior e bem 

sucedido no setor privado. Em dezembro Demirel foi eleito presidente do PJ um elemento 

pesava a seu favor, tinha simpatia dos militares. Os membros do PD mantinham fortes 

vínculos com os fazendeiros, mas todos eram homens da cidade. A emergência de Demirel 

marca um novo paradigma, pois surgiu fora das fileiras Kemalistas e veio originariamente do 

interior. Nascia nas pequenas províncias uma nova elite turca. 

Nas eleições de 1965 o PJ venceu majoritariamente deixando o PRP bem atrás. Como 

Menderes, antes dele, Demirel foi um grande orador que falava a língua do povo. Com uma 

sólida maioria na GANT, Demirel não teve problema para governar nos cinco anos até 1970. 

Uma de suas maiores conquistas foi reconciliar o exército e os civis herdeiros políticos dos 

democratas, contudo, teve que ser submisso e realizar concessões aos militares. Uma de suas 

lutas foi manter o gabinete e o partido unidos. Por ser um novato na política, muitos viam 

Demirel como alguém que simplesmente obedecia às determinações dos antigos membros do 

PD que continuavam presos.  

Demirel desenvolveu duas táticas que o ajudaram a sobreviver politicamente: ele 

assumiu o caráter islâmico do partido e por vezes flertava com o Movimento Nurcu e por 

outro lado manteve uma política anti-comunista, tentava minar os movimentos de esquerda 

fazendo algumas concessões aos militares, como mencionado acima. Em 1965 dois novos 

nomes chegaram ao PRP trazendo ideias de justiça social e seguridade social, sem se auto 

declararem socialistas. O mais famoso deles foi Bulent Ecevit. O recém chegado Ecevit logo 

buscou convencer Inönü de que o PRP deveria mobilizar os votos dos trabalhadores e dos 

moradores dos gecekondus
25

. 

Quanto aos fatores econômicos do período, o país mudou de uma economia controlada 

e estadista para uma de Livre Mercado na teoria, mas não era esse o maior problema. A 

primeira remessa de tratores comprados com a ajuda do Plano Marshall chegou em 1949. O 

                                                 
25

 Gecekondu é o termo turco utilizado para designar casas de construção ilegal. As famílias saídas do interior 

chegavam às grandes cidades e construíam durante a noite (gece) suas moradias com péssimas condições de 

habitabilidade (kondus). 
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PD como nenhum outro partido antes, se colocou logo ao lado dos fazendeiros, atendendo 

seus interesses até o fim do governo. O instrumento para tal política foi propor o crédito a 

juros baixos e manter alto os preços dos produtos agrícolas, mas artificialmente, o governo 

comprava parte da produção, quando necessário. Política semelhante foi adotada em outros 

países como o Brasil. O número de tratores saiu de aproximadamente 1750 para mais de 

30.000, consequentemente a quantidade de terra cultivável cresceu entre 1948 e 1952. O 

clima estava favorável nos três primeiros anos de governo, fator que fez o lucro dos 

fazendeiros crescer exorbitantemente. No geral a economia turca foi impactada, inclusive nos 

anos 1960. (KEYDER, 1987). 

Somel (2011) caracteriza o período de 1945 a 1960 como uma busca por legitimidade 

através da retórica da democracia. Ao final da intervenção militar, a nova Constituição 

consolidou uma espécie de democracia parlamentar burguesa, garantindo direitos coletivos, 

individuais, sociais e econômicos. Os trabalhadores tiveram direito à greve e a formar 

sindicatos, pelo menos na Lei, e proporcionou-se ao Estado a base legal para o processo de 

industrialização planejado. Em meados de 1963 a Turquia iniciou seu processo de ISI 

(Industrialização por Substituição de Importação). Com o mercado protegido, a classe 

capitalista pode expandir a produção industrial de bens de consumo. Os investimentos 

pesados foram de responsabilidade do Estado, mas as indústrias permaneceram 

completamente dependentes da importação de tecnologias. 

Sob forte influência dos EUA o governo introduziu uma Lei que estimulava o 

investimento externo, contudo, ainda havia muitos investimentos familiares e esses grupos 

não quiseram arriscar seu patrimônio. Como resultado, o Estado investiu entre 40 a 50% do 

Produto Interno Bruto (PIB) e a retórica liberal mais uma vez perdia o sentido. Até 1954 os 

investimentos estatais superaram os 250% em relação aos investimentos totais do país. Um 

dos setores mais beneficiados foi o industrial e a construção de rodovias; por outro lado, os 

caminhões e ônibus que circulavam nessas rodovias eram pertencentes à iniciativa privada. 

Na verdade o investimento é a causa dos débitos, pois eram empréstimos ofertados aos países 

em desenvolvimento. (RODRIK, 1991).  

Os democratas questionavam o governo, enquanto era oposição, manifestava-se e 

posicionava-se em favor da privatização de forma a diminuir gastos do Estado. Contudo, sua 

demanda se fez letra morta no seu próprio governo, pois quem investiu foi o Estado 

controlado pelo partido. Mas o alcance dessa política foi reduzido, pois o Governo esperava 

resultados rápidos. Em três anos: os democratas queriam um salto econômico rápido e 

perceptível, tinham como parâmetro a Europa. Ainda, para completar, o primeiro ministro 
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Menderes não gostava da ideia de plano econômico, pois associava à ideia de intervenção 

estatal. Por fim, as decisões de investimentos foram politicamente orientadas, acarretando 

investimentos equivocados e mesmo em setores errados. Esses elementos foram minando a 

capacidade de governo e a legitimidade na metade da década de 1950. (KEYDER, 1987) 

O crescimento do mercado turco nos anos 1950 foi consequência do seu 

deslocamento/desligamento em relação à burocracia estatal que o controlava. O mercado seria 

capaz de romper com a estrutura de privilégios construída em torno da autoridade política. Em 

1950, numa população de 20 milhões, cerca de 80% viviam no interior do país e eram 

pequenos produtores. A questão do livre mercado não era puramente ideológica para esses 

fazendeiros e simbolizava naquele momento a real chance de mudança, a luta contra-

hegemônica. Entre os anos 1945-1950 a renda per capta geral cresceu algo próximo dos 15% 

e a da agricultura especificamente em torno de 30%, a política dos democratas alcançara 

significativo resultado. (KEYDER, 1987) 

Havia muita expectativa em relação ao papel que os EUA desempenhariam na 

economia turca. Entre 1946 e 1950 os fundos americanos eram equivalentes a 3% do PIB 

turco. Os experts americanos e membros das agências de financiamento, como FMI e BM, 

aconselhavam o governo turco a investir em agricultura e industrialização para processamento 

agrícola e não em fábricas ineficientes. Para completar, a economia turca deveria funcionar 

sem políticas protecionistas e se especializar no mercado mundial. As manufaturas e 

indústrias de alimentação também foram incentivadas. As garantias financeiras dos EUA 

foram concretizadas em tratores e máquinas para construção de estradas. Os primeiros 

melhoravam a produção agrícola e as rodovias permitiam transporte daquilo que seria 

produzido.  Se comparado à América Latina, o processo na Turquia teve seu início atrasado. 

O plano funcionou por quase uma década e de 1963 a 1971 a economia turca cresceu em 

média 9% ao ano. Contudo, a indústria, que já estava dependente, não teve condições de 

avançar conforme desejado, segundo Dombey (2012), nas últimas décadas a Turquia vem 

crescendo em média 5% (cinco por cento) ao ano e por isso os turcos se viam como exemplo 

para os países do Oriente Médio e da Europa em crise. (KEYDER, 1987) 

A obra de Amsden (2009) ajuda a compreender um dos motivos pelo qual a ISI não 

deu certo nos países do resto. Um dos aspectos importantes foi a transferência de tecnologia. 

Os investidores estrangeiros conseguiram criar nos países do resto um déficit de habilidades e 

de capacidade que influenciou diretamente o desenvolvimento dos emergentes e daqueles em 

estágio menos avançado. Junte-se a isso o fato de que "... descaso pela educação técnica no 

resto correspondeu o descaso pela educação em geral." (AMSDEN, 2009, p. 120). Assim, os 
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países do resto, mesmo que recebessem algum técnico disposto a transferir tecnologia de uma 

grande potência, não tinham pessoal especializado, que pudesse compreender as instruções 

técnicas. Ainda segundo a autora, essa forma de transferência pode não ser adequada.   

A intervenção militar de 1960 durou cerca de um ano e meio, os militares 

acompanharam a promulgação de nova constituição e devolveram o poder aos civis. Diante da 

política agrícola adotada pelo PD a mudança na economia turca naquela década foi 

gigantesca. Os arquitetos do golpe alcançaram um novo modelo de acumulação capitalista. Os 

anos 1960 foram marcados por industrialização, autonomia econômica e certo nível de justiça 

social. Em outras palavras, o Estadismo foi de modelo desenvolvimentista e nacionalista, não 

permitindo um caminho livre para o capitalismo. (KEYDER, 1987) 

Para a elite turca o autoritarismo Kemalista foi providencial, pois a democracia para as 

massas sem educação e ignorantes do seu real interesse pode apenas servir de caminho para 

governos demagogos. Por isso, o golpe de 1960 foi bem vindo pela elite, que pensava a partir 

dali uma nova política de industrialização estadista. Após a intervenção militar e pouco mais 

de um ano de intervalo sem democracia, o regime parlamentar foi reinstaurado, com nova 

constituição e distintos arranjos preparando o terreno para outro modelo de acumulação. Dois 

elementos foram determinantes: a) a organização política e econômica com recursos escassos, 

e crédito, por exemplo; b) a garantia de uma redistribuição de renda com objetivos múltiplos 

buscando um equilíbrio social e industrial e criando um mercado interno e externo 

sustentável.  (KEYDER, 1987). 

Os militares estabeleceram o Escritório de Planejamento Estatal com tecnocratas bem 

escolhidos, modelo de gestão adotado por outros países em desenvolvimento. Na prática o 

departamento funcionava como um braço do Primeiro Ministro no setor industrial. O plano 

econômico de cinco anos não passou de um documento histórico com estatísticas e cálculos. 

Outro aspecto de mudança nessa nova fase da Turquia foi o novo status concedido aos 

trabalhadores, que podiam negociar seus salários por canais estabelecidos segundo os países 

ocidentais. O sucesso dos trabalhadores pode ser entendido pelo desenvolvimento histórico da 

social democracia e pelo legado do reformismo burocrático pelo alto. Se a burguesia turca 

tivesse exercido pleno controle sobre a máquina estatal isso seria impensável.  

O ajuste entre a burocracia reformista e a burguesia industrial crescente permitiu esse 

movimento que buscava resposta para as demandas sociais. Apesar da brecha, dentro do 

modelo econômico turco, os trabalhadores não tiveram papel político significativo, essa classe 

fora sempre relegada a um status de passividade e a burguesia não foi uma participante ativa 

no desenvolvimento turco, deixando esse processo sob responsabilidade do Estado. Destaca-
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se duas dimensões: a politização de certos mecanismos de alocação econômica e a 

constituição de um mercado doméstico caracterizou a economia política da Turquia durante 

os anos 1960 a 1980. As duas dimensões envolvem a interferência do Estado para regular esse 

modo de produção: administração da economia pelo Estado; e a redistribuição de renda para 

constituir e reproduzir um mercado doméstico, características do Keynesianismo. (KEYDER, 

1987) 

No nível de gerenciamento econômico a indústria deveria ser protegida da competição 

internacional. A característica da ISI é precariamente a proteção da indústria doméstica, que 

se desenvolve para produzir os manufaturados antes importados. De maneira alguma a ISI foi 

pensada para excluir os Investimentos Externos Diretos (IED). Também não significa que a 

ISI implica uma tentativa de reduzir absolutamente o nível de integração da economia 

doméstica no mercado mundial. A ISI, portanto, não interfere na integração econômica 

mundial. A ISI pode ser analisada de outra forma em relação às estratégias mais tradicionais 

como a política de incentivo à exportação, adotada na Turquia nos anos 1950.  

O crescimento baseado na exportação do período Menderes criou as condições para 

uma política do ISI de sucesso: mercado interno, acumulação de capital em mãos privadas, 

infra-estrutura, entre outras. No processo de expansão da produção na Turquia pode ser vista 

não apenas a substituição da produção doméstica por aqueles importados como também a 

substituição dos produtos de um setor moderno do capitalismo por produtos de necessidade 

trivial. Com isso foi criada uma população de trabalhadores em torno dessas indústrias. Foi 

um processo de periferização, acompanhado da destruição de formas existentes de produção. 

Na Turquia a transferência de tecnologia se deu pelos acordos de Marca Registrada e patente; 

a importação de capital para adquirir tecnologia foi menor. O capital externo não prevaleceu e 

nem houve uma política de sucesso na exportação: “a estrutura é delineada claramente, junto 

com o padrão de dominação dentro dela, o Estado gerencia para não permitir nenhuma 

possibilidade de desafio a essa estrutura ou modelo de acumulação indicado pela fração de 

classe dominante” (KEYDER, 1987, p. 155). 

O Estado turco funcionou como um garantidor dos mecanismos de distribuição de 

renda, o que possibilitou que as rendas dos trabalhadores e do setor agrícola crescessem com a 

produção industrial. Nos anos 1960, após a mudança constitucional, todo o sistema eleitoral 

turco foi alterado e os partidos se tornaram bem sucedidos nas províncias no interior. O 

desenvolvimento agrário e a acumulação dos anos 1950 foram fatores que determinaram a 

expansão do mercado nos anos seguintes. Os camponeses se tornaram um segmento 

importante do mercado doméstico e a mecanização da agricultura estimulou o mercado. Os 
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trabalhadores do campo que migraram não o fizeram por falta de terra ou pobreza. Ao chegar 

às cidades eles tinham alguma posse financeira o suficiente para construir uma casa, por 

exemplo. O fator agrícola estimulou os salários, entre 1963-1971 a renda cresceu de 5% a 7% 

ao ano.  

Quando o PD chegou ao poder a maioria dos trabalhadores turcos estavam 

desorganizados, aproximadamente 20% da população trabalhadora se encontravam vinculadas 

aos sindicatos. Depois das eleições as promessas de campanha dos democratas em relação ao 

trabalho não foram cumpridas e a atitude para com os sindicatos foi mais repressiva que nos 

tempos kemalistas. Os democratas desejavam fazer muitas modificações e realizações, com 

muita rapidez e sem as condições necessárias para tal, pensamento dos estrangeiros 

observadores na Turquia. Nos primeiros anos de Governo o partido fez investimentos já 

mencionados que resultaram em débito financeiro, apesar de ter a Turquia se tornado por um 

breve período o maior exportador de trigo. Em 1960 o debito já era equivalente a cerca de ¼ 

do PIB turco. Uma das alternativas seria a taxação das novas riquezas do país, o que 

politicamente agitaria a base de apoio do governo, portanto, os democratas não ariscaram essa 

opção. Optaram por controlar as importações e exportações interrompendo um movimento de 

abertura e integração que já vinha sendo vivido por cinco anos.  

Em 1954 a Turquia sofreu fortes influências do FMI, seus pacotes já mundialmente 

conhecidos e suas medidas tradicionais para recomendar o crescimento dos países do resto. 

Para não reconhecer seus erros o governo democrata restabeleceu a Lei de Defesa Nacional de 

1940 para controlar os preços, o que fez explodir no país o mercado paralelo. Em 1958 a 

situação estava fora de controle e, sem dinheiro, as condições do FMI foram obrigatoriamente 

aceitas. A Lira Turca foi desvalorizada, os preços subiram e em contrapartida a Turquia 

recebeu novo pacote de empréstimo financiado por EUA, FMI e Europa. Apesar dos diversos 

problemas econômicos o PD deixou um legado: modernizou a agricultura e ampliou o Parque 

Industrial. A maioria das empresas turcas da atualidade nasceu nessa década. Como 

mencionado, o ano de 1954 foi o ápice do sucesso de Adnan Menderes, que venceu as 

eleições com amplo suporte da periferia.  

Já em 1958, parte desse apoio se perdeu, apesar dessa queda parcial, o partido 

democrata venceu as eleições. O primeiro ministro Menderes era homem forte e carismático, 

mas aos poucos foi se tornando “alérgico” às críticas e muitos opositores foram expulsos do 

partido. Ainda em 1954 iniciou uma política de retaliação aos funcionários do Estado, para 

minar a fidelidade aos Kemalistas. Entre agosto/setembro de 1955, uma série de assaltos às 

casas e lojas nas cidades de Ancara, Istambul e Izmir incomodou a Turquia. Era um protesto 
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organizado contra a situação do Chipre. O governo aprovou nova Lei e a partir daquele 

momento qualquer informação divulgada na imprensa deveria ter provas, para que o repórter 

responsável não fosse processado criminalmente.  

A oposição dentro do partido cresceu tanto que em Dezembro de 1955 foi criado o 

Partido da Liberdade/Hürriyet Partisi, que se tornou a maior oposição na GANT. Em 1956, 

nova Lei foi aprovada proibindo encontros políticos, exceto em tempos de campanha. A 

questão do secularismo era debatida pela oposição desde o início dos anos 1950. Em 1958 a 

pressão ficou ainda mais intensa em virtude dos discursos religiosos do primeiro ministro. O 

retorno para a democracia veio em 1961, um ano depois do golpe militar. Uma coalizão entre 

CHP/PJ assumiu o governo. O PJ era a reencarnação política do DP, e diante da necessidade 

de (re) conciliar Ancara com os notáveis curdos, o partido de Demirel assumiu essa missão. O 

clima político em 1960 era bem diferente daquele de 1950, havia certo nível de tensão no ar e 

a conjuntura não era favorável como 10 anos antes. 

Em 1961 surgiu o PTT (Partido dos Trabalhadores Turcos), com forte viés marxista. 

Esse partido ideológico por natureza forçou o PRP e o PJ a também assumirem postura 

ideológica. O PTT não assumiu uma posição claramente favorável aos curdos, muitos 

intelectuais a ele se juntaram, mas não era uma organização popular. No meio da década a 

polarização direita-esquerda se intensificou na Turquia, nesse período a ideologia oficial 

Kemalista perdeu sua centralidade. A influência da Guerra Fria se fez sentir mais proeminente 

que a religião e a etnicidade, mas a questão curda não foi esquecida. A intervenção de 1971 

foi causada pela inabilidade do governo em resolver a violência de rua. Nos anos 1960 várias 

organizações juvenis tanto de direita quanto de esquerda travaram lutas nas ruas e 

universidades, o que o Exército denominou anarquia. 

Durante os anos 1960 e 1970 a política doméstica na Turquia ganhou novos contornos: 

diante das liberdades garantidas pela nova Constituição e da dinâmica internacional da Guerra 

Fria houve um ambiente mais plural. Pela primeira vez a clivagem secularismo-islamismo foi 

superada pela ideologia direita-esquerda, até 1965 o país não teve sua estabilidade retomada. 

Uma mudança de posicionamento dos Kemalistas: entre 1961 e 1964 construíram grande 

quantidade de mesquitas e o número de alunos matriculados nas escolas de formação religiosa 

mais que dobrou. Os militares/Kemalistas perceberam que o Islã era parte do cotidiano e 

passaram a tratar religião como força a ser cooptada. Os militares seguiram uma política de 

distinção entre dois tipos de Islã: um secular e oficial; outro reacionário. Para combater esses 

pontos, os Militares estabeleceram algumas mudanças na legislação. A primeira foi 
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estabelecer um poder executivo capaz de controlar as disputas ideológicas, depois limitou-se a 

liberdade civil, a imprensa e a autonomia das universidades. 

O PRP e os Kemalistas (militares e burocracia) ressurgiram e buscaram purificar a 

arena política e o seu próprio espaço: mais ou menos 2000 oficiais foram expulsos e 235 

generais tiveram que se aposentar. Em 1961, com a execução de Menderes e dois ministros, 

os Kemalistas mandavam um recado para as massas da Anatólia. No ano de 1960 Said Nursi 

faleceu e depois de sepultado os militares abriram seu túmulo, retiraram o corpo e o 

colocaram em local desconhecido, numa tentativa de minimizar a devoção de seus seguidores. 

Os militares supervisionaram a elaboração de uma nova constituição e garantiram algumas 

liberdades civis e religiosas, mas proibiram o uso da religião para fins políticos. Os militares 

estabeleceram o Conselho Nacional de Segurança, o que lhes deu mais poder internacional. 

Nas eleições de 1965 o Partido da Justiça, fundado em 1961, apresentou-se como 

sucessor dos democratas. O líder do partido era o carismático Suleyman Demirel, capaz de 

chegar às bases, sua oratória alcançava as massas, coisa que Inönü e os intelectuais de 

esquerda não conseguiam. A campanha eleitoral de 1965 foi marcada por intensa polarização 

entre esquerda e direita. O PJ dominou a arena política entre 1965 e 1980 governando sozinho 

ou participando de coalizões. Até 1965 havia 26 escolas de formação religiosa na Turquia; 

entre 1965 e 1971, com o PJ no poder, foram abertas 72 novas escolas. Entre 1975 e 1977, 

enquanto estavam em um governo de coalizão, foram abertas outras 147. O Partido da Justiça 

adotou um discurso dúbio em relação ao Islã: por um lado incorporou o secularismo no nível 

oficial e excluiu o Islã da esfera pública; por outro lado apoiava a religião em relação aos 

aspectos pessoais, à moral e a fé. Demirel foi o Premier a institucionalizar a Oração de sexta-

feira no gabinete ministerial. Em 1970 havia mais ou menos 12 grupos marxistas-leninistas 

curdos, entre eles o PKK – o mais famoso e problemático. Isso fez com que os embates entre 

os grupos esquerda-direita se intensificassem, chegando a níveis jamais vistos na Turquia. 

Grupos como o PKK acusavam os latifundiários curdos de colaboração com os Kemalistas.  
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Figura 3 Fotografia da antiga prisão onde ficaram os marxistas turcos e os membros do 

Partido Democrata após o golpe de 1960 – atualmente museu com bonecos de cera 

 

Fonte: Fotografia do autor. 

 

4.2 O antigo sonho de ser europeu 

 

Algumas características da Política Externa da Turquia são reflexos da vida cotidiana 

das pessoas e as análises aqui apresentadas visam possibilitar melhor entendimento desses 

aspectos nas tomadas de decisões. As pessoas estão mais acostumadas a conviver com a 

autoridade, do que com a “democracia” nos moldes ocidentais, tanto na vida pública quanto 

na esfera privada. Na Turquia em termos de comportamento percebe-se dois extremos; por 

um lado podem aceitar opressão e dificuldade, mas simultaneamente podem expressar 

situações desproporcionais de raiva e protesto, essa contradição é significativa para 

compreender a relação de obediência à religião e em certa medida ao líder político. (ORAN, 

2010)  

O ideal de modernização iniciado desde os tempos do Império Otomano, narrado nesta 

tese, permaneceu ativo na cena política até bem recentemente. A pena de morte, por exemplo, 

foi abolida no país apenas em 2003, quando ainda era latente o sonho de fazer parte do Bloco 
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Europeu. A democracia é algo relativamente novo que foi interrompida por uma série de 

golpes militares. Entre os países capitalistas a Turquia realizou a mais impressionante e 

radical revolução pelo alto. A religião no Oriente Médio esta tradicionalmente submetida ao 

Estado, e por mais que busque negar, a diplomacia da Turquia é uma natural extensão da 

diplomacia otomana. (ORAN, 2010) 

A transição do Império para a Turquia moderna produziu uma relação que é 

ambivalente quanto ao Oriente Médio, com o objetivo de modernização houve negação ao 

alfabeto árabe, ao passado otomano e por aspectos culturais e religiosos. Por outro lado, é 

possível perceber uma política de continuidade nas ações Kemalistas em relação aos Jovens 

Turcos, como no caso do tratamento aos armênios. Na questão da política interna percebe-se 

que a estrutura social é frágil, portanto elemento facilitador da Revolução passiva. A falta de 

coesão interna interfere na dinâmica externa, falta solidez nos posicionamentos da política 

exterior e por vezes há exagero no uso do controle e nos posicionamentos com a sociedade em 

geral. (ORAN, 2010) 

A elite turca tem uma orientação ocidental nesse aspecto, a liderança de Istambul é 

destaque principalmente pela proximidade com a Europa. Assim sendo, o país tem dificuldade 

em organizar ou direcionar sua política externa, em virtude de certo nível de dependência da 

grande metrópole nacional. A política externa é afetada pela economia política e critérios 

como distribuição de renda, reservas entre outros devem ser levados em conta. A forma de 

acumulação de capital importa, pois, altera as relações sociais e política internacional. As 

narrativas da relação com a Grécia e com o Chipre contemplam parte das questões internas do 

processo de transição do Império para a República, troca de populações entre os países, além 

de estar direcionada à questão da entrada da Turquia no bloco europeu. Como decorrência 

desta situação as duas questões serão analisadas nesse tópico da tese para fomentar o debate 

da Turquia e União Europeia. Dentre muitos fatores que dificultam a concretização desse 

sonho, a relação entre gregos e cipriotas contribuiu para que os turcos não se tornassem 

membros de fato do Bloco. (ORAN, 2010) 

O caso da Grécia exige análise por ter esse país ligação direta com o processo de 

libertação turca e terem se transformado nos inimigos históricos dos turcos. A relação com os 

gregos teve impacto no momento em que a Turquia pleiteava auxílio junto aos norte-

americanos. Os gregos tentaram impedir que os EUA repassassem dinheiro para os turcos. 

Um dos maiores gargalos da diplomacia turca é a Ilha do Chipre, conforme debatido neste 

capítulo.  
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4.2.1 A conturbada relação com a Grécia  

 

Com o fim da I Guerra Mundial as potências vencedoras colocaram em prática a 

sonhada intenção de partilhar o território pertencente ao Império Otomano. A divisão foi 

efetivada pelo Tratado de Sèvres assinado em 1920. Após a assinatura do Tratado de Paz a 

população francesa e a inglesa desejavam suas tropas de volta a seus países. Em 1921 na 

cidade de Londres os representantes turcos declararam que não reconheciam o Tratado de 

Sèvres, nascia ali a resistência aos aliados e à Grécia. Conforme menção feita neste estudo, 

após as diversas crises entre aliados e a retirada das potências, explode o conflito Grego-turco 

entre 1920 e 1922. Os aliados enviaram uma nota conjunta, depois de algum tempo de luta, 

propondo uma Conferência para debater a paz.  

A Conferência de Paz de Lausanne foi aberta em 20/11/1922. Para Oran (2010), os 

problemas entre Turquia e Grécia podem ser agrupados em três pontos: a) questão territorial e 

fronteiriça; b) problemas humanitários com a troca de populações; c) questão financeira e de 

reparação. Quanto à questão territorial as Ilhas do Egeu e Trácia eram os dois focos. Quanto a 

Trácia os dois países não se entendiam quanto aos limites da fronteira. Foi feito um acordo, 

mas em1938 o pacto foi quebrado. Quanto às Ilhas no Mar Egeu, o problema ainda hoje gera 

controvérsias. Para a Turquia as Ilhas fazem parte da Anatólia, portanto, são essenciais para 

sua estabilidade e segurança. A ambição grega poderia ser prejudicial à Anatólia.  

As questões humanitárias estão diretamente ligadas à troca de populações entre os dois 

países. As bases para essa ação surgiram na Conferência, proposta feita pela delegação turca. 

Seria feita a seguinte mudança: os gregos ortodoxos, residentes na Turquia, voltariam para a 

Grécia e os turcos Muçulmanos, residentes na Grécia, retornariam para a Turquia. Para se ter 

uma ideia, após o conflito entre os dois países e a retirada do exército grego, 

aproximadamente um milhão de pessoas saíram da Anatólia em direção à Grécia. Foi uma das 

situações mais constrangedoras da história das relações internacionais. (ORAN, 2010) 

Para os turcos a troca deveria ser compulsória, o que acabou acontecendo. O grupo 

queria ainda que todos fossem incluídos na troca, sem exceção. Para o Governo da Grécia a 

troca deveria ser voluntária, os gregos afirmavam que não havia condições físicas e muito 

menos financeiras para receber tantas pessoas, mas não foi lhes dada alternativa. Segundo 

Oran (2010) a troca foi assinada em 30/01/1923, antes mesmo da conclusão do Tratado em 

Lausanne. A assinatura do Documento de Lausanne foi para a Turquia o símbolo maior da 

conquista, o país se tornou um Estado-nação e adquiriu com isso o reconhecimento 

internacional. Por outro lado, para os gregos a imigração significou o fim da “Megali Idea”. 
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A década de 1920 significou para os dois países o período de reconstrução e até 

mesmo de alguns esforços para a paz, com os Tratados de Ancara em 1925 e de Atenas em 

1926. O Tratado de Ancara foi o primeiro esforço de acordo entre os Estados, que trataram de 

temas como patriarcado e propriedades daqueles que foram incluídos nas trocas de 

populações. Já o documento de 1926 deveria resolver questões relativas às finanças. No 

entanto, os tratados nunca foram ratificados pelos países. (ORAN, 2010). 

O período de 1928 à 1939 ficou marcado pelo bom relacionamento entre os dois 

países. Segundo Oran (2010) a Turquia estava com sua atenção voltada para o Ocidente, 

pensava um processo de paz, inclusive buscava incluir os Bálcãs nessa situação. Na Grécia, 

Venizelos foi eleito Primeiro Ministro e devolveu ao país a estabilidade que há muito não 

existia. A Política Externa no novo Governo era bem diferente daquela vivenciada na década 

de 1920. Para os dois Estados a paz poderia promover desenvolvimento econômico e 

reformas sociais. O problema é que tanto Itália quanto França permaneceram com interesses 

na região balcânica, apesar dos avanços a questão dos Bálcãs permanecia sem solução. Países 

como Alemanha, Itália e Bulgária não estavam satisfeitos com os resultados da I Guerra 

Mundial, ou seja, o conflito não teve fim. 

 O ano de 1928 foi marcado pelo início das conversas entre os países para resolver 

pendências relacionadas à troca de populações. Essas negociações levaram ao encontro que 

ficou conhecido como Convenção de Ancara, em 10 de junho de 1930. Um dos aspectos mais 

importantes do diálogo foi o reconhecimento dos cidadãos gregos na Turquia e dos turcos na 

Grécia. Assuntos como a posse das residências, terras e estabelecimentos deixados por 

aqueles que foram envolvidos na troca também estavam na pauta. Através desta Convenção 

foram acertadas questões políticas, econômicas e sociais. Em outubro de 1930 Venizelos 

visitou a Turquia e lá assinou outros três acordos. “Pela primeira vez, um período de amizade 

foi inaugurado entre Grécia e Turquia”. (ORAN, 2010, p. 209) A amizade entre os países foi 

ficando cada vez mais enraizada.  

No ano de 1933 foi assinado outro documento, o Acordo de Cordialidade e Proteção. 

Com essa aliança os países se comprometiam em ajudar-se caso ocorresse qualquer ataque às 

suas fronteiras, o acordo tinha caráter militar e de segurança. A relação estava tão promissora 

que em 1934 foi inaugurado um escritório em Istambul para tratar apenas das questões 

relacionadas à relação Turquia e Grécia. A situação possibilitou inclusive que a vida das 

minorias nos dois países tivesse uma reviravolta, os muçulmanos da Grécia e os ortodoxos na 

Turquia passaram a ser mais respeitados. (ORAN, 2010) 
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No início da II Guerra a ligação entre os países de Atatürk e Venizelos esteve abalada. 

Logo em 1939 a Grécia foi invadida por militares fascistas e posteriormente por nazistas. 

Após o final do conflito e devido às consequências da invasão os gregos vivenciaram violenta 

Guerra Civil. Por outro lado, a Turquia não foi invadida, mas sua economia, como em toda 

parte do mundo foi muito afetada. A posição adotada pelo Governo de Ancara foi de 

neutralidade e isso fez com que houvesse intensa pressão, principalmente da URSS, para que 

os turcos assumissem um lado. A postura de isolamento se deve, em parte, ao intenso 

relacionamento dos turcos e alemães.  

Conforme já mencionado nesta pesquisa, o ano de 1947 foi significativo para as 

Relações Internacionais em geral. Nesse ano os EUA se posicionam contrários às políticas 

adotadas pela URSS. Uma das estratégias usadas pelos americanos foi a aproximação tanto 

com Atenas e como Ancara. A reclamação dos gregos naquele período foi quanto à 

deslealdade dos turcos, pois sua neutralidade rompia com as determinações do Acordo 

realizado entre os dois países. A Turquia não teria, segundo os gregos, cumprido o Tratado 

assinado na década de1930.  

O Governo de Venizelos solicitou ajuda quando foi invadido pelos italianos em 1940 e 

depois novo pedido foi realizado quando da invasão alemã em 1941, e em ambas as situações 

os turcos não concederam a ajuda. Os três acordos assinados foram: Tratado de Amizade, 

Neutralidade, Conciliação e Arbitramento; Tratado de Comércio e Navegação; Protocolo 

sobre o limite das Frotas. A Turquia “soube” aproveitar o momento e suspendeu suas relações 

com a Grécia. Ainda se utilizou das Ilhas do Mar Egeu como moeda de troca em negociações 

com a Alemanha nazista e na negociação escolheu algumas ilhas que afetariam diretamente 

sua segurança. Para piorar a situação os turcos promoveram algumas perseguições às minorias 

gregas, rompendo mais uma vez com aquilo que havia sido acordado entre os países. Uma das 

medidas foi convocar todos os homens de 18 a 45 anos para o exército entre 1941 e 1942. 

Esses homens eram enviados para missões sem nenhum armamento. (ORAN, 2010) 

A amizade seria restaurada a partir de 1947 e os parceiros se propuseram a analisar 

situações da região que lhes afetava: os Bálcãs, a Ásia e o Oriente Médio. O período que Oran 

(2010) denominou segundo momento da amizade foi mais intenso depois de 1950, 

principalmente em virtude da entrada na OTAN. Na década de 1950 Turquia e Grécia 

vivenciaram políticas semelhantes, principalmente devido à interferência americana. Era 

nítido o interesse em vincular os dois países ao modelo capitalista ocidental e afastá-los da 

influência soviética. Os dois Estados ficaram extremamente dependentes da ajuda financeira 
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dos EUA. “Com a entrada da Grécia e da Turquia para a OTAN em 1952, os EUA iniciaram a 

implementação de sua política de contenção.” (ORAN, 2010, p. 351). 

Antes da efetiva entrada para a organização militar do Ocidente, os Gregos enviaram 

soldados para a Guerra da Coréia, assim como os turcos. Em 1952 a reaproximação foi mais 

perceptível devido ao número de visitas e reuniões realizadas pelos Chefes de Estado. Ainda 

nesse ano os debates em relação ao Chipre começaram a ocupar as agendas dos líderes. Em 

1953 o Chipre ganhou demasiado destaque, mas a amizade permaneceu. Assim como em 

1930, nesse período a proximidade fazia com que o nível das relações internas dos países e o 

ambiente regional fossem positivamente influenciados. Em 1954, já no auge da Guerra Fria, 

foi assinada a Aliança Balcânica com suporte dos EUA. Esse pacto era mais uma forma de 

evitar o “perigo comunista”. (ORAN, 2010). 

Em1954, os dois Estados firmaram a Aliança, envolvendo nesse caso, um tratado de 

cooperação política, assistência mútua no campo militar e de segurança. O documento foi 

assinado em Agosto. Foi importante, mas não fez prosperar a amizade, isso porque outros 

assuntos sempre voltavam à agenda dos países vizinhos. A frágil ligação entre turcos e gregos 

seria de fato ameaçada pela questão cipriota. A situação desse pequeno país-Ilha está 

diretamente vinculada à história do passado Otomano que liga as duas nações. Sabe-se ainda 

que é uma problemática de difícil solução. Em 1955 a Turquia passou a se envolver 

diretamente nas divergências do Chipre e isso incomodava a Grécia. 

Os norte-americanos, pensando em defender a OTAN e seus interesses, promoveram 

algumas intervenções no conflito buscando evitar maiores constrangimentos e selando a paz 

temporariamente. Segundo Oran (2010), a boa relação funcionou até o momento em que a 

situação do Chipre explodiu, principalmente após a independência cipriota em 1960. Além 

dessa problemática, voltou à agenda o debate em torno da divisão do Mar Egeu. As décadas 

de 1960 e 1970 foram marcantes no âmbito internacional, pois nesse momento houve intensas 

mudanças na condução da Guerra Fria pós Crise dos Mísseis.  

No aspecto interno, ambos os países vivenciaram transformações, a Turquia não 

estava preparada para essas mudanças muito rápidas e isso levou ao golpe de 1960. Foi, 

portanto, um período de modificações nos dois países. “O Chipre permaneceu no centro das 

relações Turco-gregas desde a década de 1950. Na segunda metade da década de 1970 a 

questão do Chipre foi substituída pelas questões relativas ao Egeu” (ORAN, 2010, p. 452). A 

questão entre os dois países sempre esteve ligada ao espaço marítimo, partes do continente e 

às Ilhas localizadas no Egeu. Quando da assinatura do Tratado de Lausanne foi acordado que 

cada país ficaria com (03) três milhas no Mar Egeu. Já no ano de 1936 a Grécia estendeu seus 
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limites para seis milhas sem uma objeção declarada da Turquia, que em 1964 manifestou o 

desejo de aumentar sua área limítrofe para seis milhas também. Na verdade os dois países 

desejavam chegar às vinte milhas, mas o acordo nunca foi alcançado. 

No ano de 1959 a Grécia descobriu petróleo e reclamou o direito de explorá-lo no 

Egeu. Em 1973 a Turquia reivindicou para si o direito sobre o óleo na região. Não houve 

diálogo novamente. Em 1975 os gregos reforçaram a presença militar nas Ilhas locais e os 

turcos organizaram uma armada a partir de Izmir. O Premier grego em 1976 propôs o diálogo 

e o fim da corrida armamentista que amedrontava a região. Não houve acordo e a situação 

piorou novamente e segundo Oran (2010) os países estiveram muito próximos de um conflito. 

O caso foi levado à CIJ (Corte Internacional de Justiça) sem alcançar sucesso. Com a 

proximidade do conflito entre os membros da OTAN os americanos promoveram a 

intervenção no conflito. Havia no Congresso dos EUA um forte Lobby grego e esse 

pressionou bastante para que o embargo imposto à Turquia fosse mantido. Apesar disso, 

turcos e gregos iniciaram algumas conversas que culminaram na Declaração de Bern em1976. 

O objetivo desse documento era demarcar os territórios, mas, no entanto, outros problemas 

permaneceram sem solução. O espaço aéreo do Mar Egeu também estava em disputa. “As 

diferenças entre Turquia e Grécia não estavam resumidas ao ambiente marítimo”. (ORAN, 

2010, p. 457).  

 

4.2.2 Turquia e Chipre 

 

“O impacto da questão do Chipre na Turquia é duplo, profundo e complexo” 

(HARRIS, 1972, p. 105). O caso dessa pequena Ilha situada no Mediterrâneo, muito próxima 

da Turquia, da Síria e do Líbano, tem em seus pontos de discórdia sempre com uma dose 

dupla de fatores a serem analisados: duas nacionalidades (cipriotas gregos e cipriotas turcos); 

duas línguas, duas religiões diferentes e dois modos de interpretar a história. Para completar, 

no nível externo três países que atravessam a relação, cada um objetivando alcançar seus 

interesses, são eles Inglaterra (no passado), Turquia e Grécia. Como será aqui apresentado, o 

Chipre foi vítima das disputas e interesses estratégico-militares, políticos e financeiros do 

Império Otomano, da Inglaterra, da Turquia e da Grécia. 

Em poucos momentos, o país pode resolver suas questões domésticas sem a 

interferência de alguma força externa, mesmo depois da independência, em 1960. Para 

compreender esse processo complicado e complexo será necessário um retorno ao passado. O 

Chipre foi também, por um período, parte do Império Otomano e nesse período é que está o 
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nascedouro de uma das questões mais delicadas da Ilha. Outros pontos deverão ser analisados, 

pois, passaram pelo país como dominadores: a Cidade-Estado de Veneza, os Cruzados e ainda 

os Britânicos, cada um desses povos com seus interesses e culturas diversas. Segundo 

Fernandes (2008) para entender minimamente a história do Oriente Médio e do Sudeste 

Europeu é preciso considerar que dentro dessas regiões aproximadamente 22 Estados 

Modernos foram parte do Império Otomano no passado.  

Sendo assim, faz-se aqui um pequeno retorno ao passado do Chipre. Logo no início do 

Cristianismo, em pleno domínio do Império Romano, a Ilha foi visitada por Paulo Apóstolo e 

outro discípulo de nome Barnabé. Resolveram anunciar o Evangelho, em princípio aos judeus 

que habitavam o local. Naquele tempo o Chipre era governado por um Pró-Cônsul que 

manifestou o desejo de conhecer os dois apóstolos e ouví-los falar da Boa Nova. Paulo e 

Barnabé conseguiram converter o governador e a Ilha passou então a ser administrada por um 

Cristão. Permaneceu assim até o cisma dentro do Império Romano, a partir disso passou a ser 

controlada pelo povo Bizantino e a Igreja Ortodoxa. Sendo essa Igreja a responsável por parte 

significante da cultura e até mesmo do governo local posteriormente. (FERNANDES, 2008). 

Por volta do século VII a Ilha foi atacada pelos soldados de Allá, em um primeiro 

momento sem muito sucesso. Posteriormente, do final desse século até meados do século X, o 

Chipre experimentou uma administração partilhada entre Bizantinos e Muçulmanos. Do 

século XI em diante as Cruzadas alcançaram o país cipriota, o domínio voltou às mãos da 

Igreja Ocidental e também a influência cultural se sobrepôs ao costume local. Uma Família 

Imperial, os Lusignans, dominou nesse período e o Chipre teve que conviver com a instalação 

da Igreja Católica Romana em seu território. Essa família não suportou a pressão por muito 

tempo e foi sucedida pelos Venezianos. O Governo de Veneza assume o controle da Ilha em 

meados de 1489, segundo Fernandes (2008). Para a administração da Cidade-Estado havia 

duas ameaças: a) internamente a população não aceitava a troca de impérios e possivelmente a 

imposição do catolicismo; b) no nível externo a pressão dos Otomanos era forte. Em 1571, 

alegando questões de segurança e de proximidade geográfica, os turcos invadem o Chipre e o 

incorporam ao território imperial.  

Com exceção da Rússia, todos os povos do cristianismo ortodoxo foram conquistados 

pelo Império Otomano em seu período de dominação, do Oriente até parte do Ocidente. De 

acordo com o Corão e com a Charia, atividades econômicas e empresariais, bem como o 

trabalho nos bancos e a cobrança de juros, eram proibidas. Por isso, os povos que foram 

dominados pelo Império Otomano, por exemplo, judeus, armênios e gregos, ficavam 

responsáveis por esse serviço. Portanto, argumenta Fernandes (2008) a aceitação desses povos 
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e a não exigência da conversão está ligada a interesses diversos, e não simbolizava 

exatamente a tolerância. Dessa forma, a religião poderia ser exercida sem nenhum tipo de 

constrangimento ou ofensa à lei corânica. A importância de que esses povos mantivessem sua 

fé ativa é que deveriam pagar impostos ao Governo Islâmico. Caso houvesse conversão em 

massa essa fonte de renda ficaria comprometida e isso não era interessante naquele momento. 

Em sua obra, Fernandes (2008) elabora uma discussão em torno de conceitos caros às 

Relações Internacionais: ideologia e imperialismo. Esta tese apresenta em outros capítulos a 

questão ideológica. Segundo o autor, esses conceitos são parte estruturante do cotidiano dos 

turcos otomanos, e acrescenta-se, da Turquia. Para os Sultões do Império a retórica do “poder 

mundial” atingiu seu ápice nos séculos XV e XVI, sob o comando de Mehmed II, o 

conquistador de Constantinopla e Süleyman I. Mehmed se comparava a Alexandre o Grande, 

no entanto, suas conquistas se deram em sentido contrário, do Oriente avançando para o 

Ocidente. Devido à série de vitórias, os muçulmanos entendiam que eram de fato abençoados 

por Allá e que deveriam estabelecer uma fé única no mundo. 

Apesar de não abandonar a lei do Corão, os turcos do Império optaram por um 

governo indireto. Para isso adotaram algumas medidas que possibilitavam maior controle, 

entre elas: 

(a) colher um tributo anual em ouro ou prata e donativos; (b) fazer da liderança local 

responsável pela disciplina da sua própria comunidade; (c) controlar as mudanças 

dessa liderança (d) controlar as importações e exportações de certos bens, 

especialmente de produtos necessários para alimentar a capital e os exércitos; (e) 

reservar-se o direito de pedir subsídios e serviços especiais em tempo de guerra. 

(FERNANDES, 2008, p. 50). 

 

Até 1571, ano da conquista, não havia população turca no Chipre. Com a anexação foram 

enviados muçulmanos para fazer parte do governo local, membros do exército e até mesmo 

novos moradores. Já era costume dos Otomanos utilizarem-se dos métodos de deportação e 

recolocação territorial, na Ilha não foi diferente. Para lá foram enviados criminosos que 

perturbavam o Centro do poder imperial. Sabe-se que essa estratégia foi muito utilizada por 

grandes potências. Assim deu-se o início ao processo de divisão populacional no Chipre. A 

relação do Império Otomano com o povo cipriota foi relativamente bem conduzida até o final 

do século XIX, quando a influência das ideias modernas de nação e nacionalismo começou a 

ser conhecidas no Oriente. 

Outro fator que tirou a tranquilidade dos Sultões Otomanos foi o processo de 

independência da Grécia. Em 1821 os gregos iniciam a campanha contra o Império em busca 

de sua autonomia e independência. Seis anos mais tarde, uma esquadra comandada por 

Inglaterra, França e Rússia derrotou a marinha turco-otomana. Desse evento resultou a Grécia 
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Moderna. Foi para a Sublime Porta um episódio delicado, pois, iniciou o processo de queda 

do que era até aquele momento o poderoso Império. 

Em 1878, ou seja, após três séculos de domínio Otomano, o Chipre foi entregue ao 

controle Britânico. Nesse período a Europa já havia diagnosticado a “doença” ou a debilidade 

dos Otomanos. A Rússia havia vencido novamente a Sublime Porta na Guerra Russo-

Otomana. Nesse conflito com os russos os Otomanos apresentaram sua fragilidade ao mundo. 

Segundo Fernandes (2008), curiosamente os ingleses no final do século XIX fizeram um 

acordo para auxiliá-los. Para a Inglaterra seria naquele período histórico mais fácil manter a 

Sublime Porta de pé, pois com os Sultões seria mais fácil dialogar e mantê-los no controle da 

Região dos Bálcãs do que ter a Rússia avançando para dentro da Europa. Pode-se ver nesse 

episódio uma prefiguração da Contenção. Os ingleses garantem o apoio aos Sultões, contudo, 

exigem em contrapartida a administração da Ilha do Chipre.  

No aspecto geopolítico, a Ilha está localizada em ponto estratégico. Naquele tempo, no 

entanto, para a Coroa Britânica era um local que facilitaria o acesso comercial para a Índia. 

Em virtude da situação geopolítica o Império não foi derrubado naquele ano. Com a entrada 

da administração inglesa surgiram outros problemas internos, principalmente após a década 

de 1950. Internamente despontaram grupos, inclusive paramilitares, para reivindicar a 

autonomia da Ilha em relação ao Poder Britânico. Por outro lado, os ingleses iniciaram nessa 

mesma época algumas medidas com o objetivo de possibilitar uma maior liberdade de ação 

dentro do país. Foram celebradas em 1959 várias negociações que culminaram em 1960 nos 

Acordos de Zurique e Londres, consequentemente a independência do Chipre. A essa altura, 

em plena Guerra Fria, os EUA pressionavam, pois Turquia, Grécia e Inglaterra eram membros 

da OTAN e estavam diretamente envolvidos na questão. 

Também durante o controle Britânico as tensões entre populações ficaram mais 

acirradas. A Inglaterra permitiu que a Turquia participasse das negociações como país 

“garantidor”, sendo que pelo Tratado de Lausanne os turcos não podiam participar de 

assuntos referentes ao Chipre. Para a Inglaterra o grupo turco-cipriota era relevante em sua 

estratégia de dividir para dominar, pois balanceava as relações comunitárias no Chipre. 

Percebe-se com isso que, até 1960, os três Estados (Turquia/Grécia/Inglaterra) negociavam à 

revelia do maior interessado, o povo Cipriota. Em 1960, após a Independência, foi 

promulgada a Constituição do Chipre. Para sua elaboração foi levada em conta a 

proporcionalidade populacional. A legislação foi pensada com base em uma proporção de 

70% de gregos para 30% de turcos. Contudo, cipriotas gregos contavam com uma maioria de 

80% contra apenas 20% dos cipriotas turcos. Durante os três anos seguintes foi sendo 
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acumulada uma cultura de divisão e intensa rivalidade na Ilha. Até mesmo a criação do 

exército foi motivo de conflito, não sendo possível organizar as Forças Armadas. Havia 

intensa confusão entre governantes e governados. Não aconteciam casamentos mistos e nem 

mesmo a participação conjunta em eventos sociais. (FERNANDES, 2008). 

Até os municípios eram criados em função da etnia/religião. Em 1963 o Presidente, 

Arcebispo Makários III, propôs uma revisão Constitucional para minimizar as diferenças e 

buscar a unificação do país. Não será avaliado neste trabalho o mérito da questão: tentar 

mensurar a quem a proposta presidencial beneficiava. Internamente a proposta não foi bem 

recebida por nenhuma comunidade. Do lado externo a Turquia foi a primeira a se manifestar 

contrariamente ao documento, e naturalmente a Grécia também saiu em defesa de seus 

compatriotas. Em dezembro desse mesmo ano, diante do impasse instalado e do clima que já 

há muito estava conturbado, explodem os conflitos armados. 

De um lado da Ilha se instalaram as forças turcas e do outro os militares gregos, 

situação que intensificou os combates. Diante da violência o Governo Cipriota solicitou a 

intervenção da ONU através do Conselho de Segurança (CSONU) e em fevereiro de 1964 foi 

criado a UNFICYP – Força de Manutenção de Paz das Nações Unidas no Chipre. Mesmo 

com a presença dos Capacetes Azuis a Turquia continuava seu deslocamento de guerra. Só 

não houve invasão nesse momento devido à interferência americana. 

 

Desta crise resultou também uma lição geopolítica importante: Chipre era 

extremamente vulnerável à ação das forças militares da Turquia (a cerca de 75 km 

de distância, no ponto mais próximo) enquanto que, pela sua distância da Grécia 

Continental (cerca de 800km), estava fora do raio de ação da Força Aérea Grega 

que, assim, estava impossibilitada de atuar pelo menos em tempo útil. 

(FERNANDES, 2008, p. 133). 

 

Paralelamente a tudo isso, a Grécia viveu nas décadas de 60 e 70 um período tenso em 

sua política doméstica. O país foi assolado por uma ditadura militar que influenciou 

diretamente a população grega do Chipre. Makários era considerado por muitos como o Padre 

Vermelho, ou comunista. Para fazer frente aos turcos o Presidente optou por uma aliança com 

a URSS, deteriorando ainda mais as relações internas e externas. Conforme mencionado 

acima, não foi possível criar o exército cipriota. Assim o Presidente organizou uma Guarda 

Nacional. Em Julho de 1974 essa Guarda, apoiada pela Junta Militar grega, afastou Makários 

do poder, por um golpe de Estado. 
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4.3 A inserção global via OTAN e EUA 

 

Nossos interesses nacionais são idênticos de todos os pontos de vista, com a junção 

dos interesses da Organização do Tratado do Atlântico Norte e com suas exigências 

geográficas e militares. Köprülü – Chanceler turco em visita ao parlamento em 

1951. 
26

 

 

Entre os anos de 1917 e 1920 a Turquia se sentiu fortemente ameaçada pela Rússia 

que buscava o desejado acesso aos mares quentes. Anos mais tarde, consequência ainda 

desses fatos, os turcos não podiam escolher ficar fora da Guerra Fria, como outros países do 

Oriente Médio, por uma questão de sobrevivência. A Turquia não possuía economia, nem 

recursos técnicos e militares suficientes para se proteger e se manter neutra, pois em março de 

1945 a Rússia denunciou o Tratado de Amizade, a intenção russa era isolar a Turquia no 

cenário internacional de forma a facilitar o processo de dominação. A aliança com os norte-

americanos seria pragmática (HALE, 2013). 

Em 1945 a Turquia iniciou conversas em Moscou para renovar ou estender o Tratado 

Russo-turco de 1921, já nas primeiras conversas fico explícito que haveria problemas. Os 

soviéticos queriam algo mais que o tratado de amizade previa anteriormente. Manifestaram o 

desejo de estabelecer bases militares nos dois estreitos, o Bósforo e o Dardanelos, de forma 

que pudessem proteger a Turquia e obter o direito de atravessar os estreitos com seus navios 

de guerra e mercantis. A Turquia através de seu governo percebeu que a URSS queria fazer da 

Turquia um de seus países satélites. Estava claro para o governo turco que os soviéticos 

tinham um foco bem diferente daqueles russos de 1921.  

Em 1946 o navio de guerra Missouri dos EUA visitou o Porto de Istambul trazendo o 

corpo do ex-embaixador que havia falecido dois anos antes em Washington e não pode vir 

para a Turquia em virtude da II Guerra. Esse fato simbolizou a aproximação entre Turquia e 

EUA, mas também o suporte a turcos e gregos. A chegada do Missouri era o claro sinal de 

que os estadunidenses estariam preparados e dispostos a conter qualquer iniciativa soviética. 

Estava deixando o recado bem claro no mundo da diplomacia que a Zona de influência estava 

se expandindo com o apoio dado aos turcos naquele momento. 

Os anos 1950 marcaram a inserção da Turquia no mundo capitalista em termos de 

economia, mas também no aspecto geopolítico/militar. Nos anos Menderes a Turquia se 

alinhou com os EUA e aliados, em completa reconfiguração à política isolacionista dos 

Kemalistas. Para Kissinger (2001a) os americanos dominavam o “ar” e as “águas”, mas os 

                                                 
26

 “Our national interests are identical from every standpoint with the joint interests of the North Atlantic Treaty 

Organization and with its geographic and military requirements.” (HARRIS, 1972). Tradução Livre. 
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soviéticos dominavam o Heartland, ou seja, a força terrestre soviética seria quase imbatível. 

Nesse ponto a Turquia seria importante aliado, pois possuía o poder anfíbio, força terrestre e a 

marítima. Percebe-se, além disso, que para os americanos a Guerra Fria fazia parte de um 

projeto de cunho moral. Os soviéticos seriam, na visão estadunidense, homens sem escrúpulos 

e precisavam antes de tudo ser “convertidos”, o que fica mais claro nos escritos de Kennan 

(1947) e nas críticas feitas por Henry Kissinger. Por isso Kissinger destaca que em seus anos 

iniciais a contenção era marcada por três aspectos, o militar, o moral (correção do caráter) e o 

missionário, o ideal de salvar o mundo.  

Mesmo com o fim da Guerra Fria, a relação entre turcos e estadunidenses não sofreu 

prejuízo estando sempre direcionada para a questão da segurança, mas com possibilidades de 

negociações comercias. Contudo, a partir desse momento a Turquia passa a ser avaliada como 

um Estado ainda mais importante para a estabilização regional, conforme Pinto (2010). Por 

isso, ancorado pelo status adquirido, o país participou da coalizão na I Guerra do Golfo e 

ainda participa de outras movimentações militares, como será apresentado ao longo do texto. 

O Iraque, caso saísse vitorioso naquele conflito, teria uma projeção de poder que poderia 

abalar todo o equilíbrio do Oriente Médio. Certamente, a atitude turca de apoio à coalizão 

provocou um racha nas relações diplomáticas e comerciais com o Iraque, mas manteria o 

equilíbrio de poder na região, ou seja, evitaria a projeção iraquiana. Assim coube aos 

americanos incentivar outros países sob sua influência a estabelecerem e/ou aumentarem o 

comércio com os turcos. 

Segundo Harris (1972), a relação entre Turquia e EUA surgiu de uma união pensada, 

planejada, pois, cada país tinha interesses específicos nessa situação. O autor aponta que de 

1946 até 1971, período por ele analisado, foi uma amizade forte e para representá-la utiliza-se 

da figura de um “impressionante prédio” que foi edificado ao longo dos anos. Principalmente 

nessas duas décadas e meia a situação da política internacional se transformou, mas o vínculo 

entre os Estados se manteve estreito, com pontos pragmáticos. Atualmente, anos depois, EUA 

e Turquia mantêm ainda acordos estratégicos, mas a relação tem sofrido constantes 

transformações, como em 2003 no caso do Iraque e em 2015/2016 na situação com a Rússia e 

os conflitos com o Estado Islâmico.  

Para compreender a relação entre os países é necessário resgatar alguns tópicos 

importantes da formulação e execução de Política Externa voltados para os dois países em 

questão. Não será objetivo desta pesquisa aprofundar nessa abordagem teórica e também não 

deve-se debater as questões institucionais que escapam da linha teórica orientadora deste 

trabalho. Mas muitas decisões na política internacional são tomadas com base nessas 
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abordagens teóricas e deverão ser mencionadas para proporcionar melhor compreensão do 

processo decisório e por que motivo determinadas escolhas ocorrem.  

Para Cintra e Pereira (2009), o processo de tomada de decisão em Política Externa está 

diretamente ligado aos Poderes Executivo e Legislativo. Como há vários interesses de grupos 

específicos em jogo, a relação entre os poderes ocorre, muitas vezes, fora do âmbito 

oficial/tradicional. A P.E. americana é desenvolvida basicamente com a intervenção dos 

grupos de interesse, lobbies e tomadores de decisão, ligados ao Executivo ou ao Congresso. 

Esses grupos realizam intensas negociações antes de colocarem suas intenções para o debate. 

Na história das relações entre EUA/Turquia a presença dos lobbies foi sentida, no caso do 

Chipre com a atuação do Lobby Grego que fez por algum momento a situação ficar 

balanceada favoravelmente para Grécia diante da disputa com os turcos. 

Cintra e Pereira (2009) apontam duas situações em Política Externa que podem ser 

aplicadas no caso da relação turco-americana. A primeira diz respeito ao conceito de reações 

antecipadas – quando o presidente precisa tomar alguma decisão em política externa tende a 

negociar com seus interlocutores antes de iniciar o processo, para conhecer algum possível 

defensor ou até posicionamentos contrários à sua estratégia. Também exercem papel 

significativo as agências/organizações que tem o objetivo de promover a ligação entre 

Governo – População e Legislativo. A atuação dessas agências é relevante, pois, depois de 

tomada a decisão, fica inviável revertê-la. 

Estudos apontavam que nos EUA, período anterior à Guerra Fria, a participação do 

Congresso ainda era marginal em se tratando de P.E., hoje esse processo mudou bastante. 

Talvez essas afirmações possam ser confrontadas pela ativa participação do Legislativo 

estadunidense na relação com a Turquia, principalmente na aprovação das ajudas financeiras. 

O Executivo tem maior poder de ação, isso é fato consumado. Primeiro porque é o 

responsável pela execução da política, segundo porque exerce domínio sobre os formuladores 

e executores na prática política e por fim porque detém o controle do processo de formulação, 

por isso seu destaque. 

Em 1948 foi oficializado o Pacto de Bruxelas entre França, Bélgica, Holanda, Reino 

Unido e Luxemburgo, um acordo para defesa coletiva. Em junho do mesmo ano os EUA 

firmaram as bases para organizar um Arranjo Coletivo de Segurança para a Europa, 

incorporando os países do Pacto de Bruxelas, assim estava criada a OTAN. Com isso Ancara 

sentiu a ameaça de ficar esquecida e ter reduzida sua relevância. Logo o governo turco 

começou a se articular para entrar no bloco militar, mas, as dificuldades eram muitas. Diante 

disso grupos internos sugeriam que a Turquia adotasse uma política de neutralidade, pois os 
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americanos não se empenhavam adequadamente para a entrada turca no bloco. 

Diante do impasse Truman declarou que a segurança da Europa seria também a da 

Turquia e que com a criação da OTAN os turcos não seriam abandonados. Para que a defesa 

do Continente europeu se completasse seria necessária a proteção do território turco. Em 

1949, apesar da sua debilidade militar e econômica, a Turquia passa a fazer parte como 

membro fundador do Conselho Europeu, assumindo uma postura ainda mais ocidentalizada. 

Segundo Harris (1972) esse convite foi apenas um consolo para acalmar os ânimos turcos. No 

ano seguinte um fato histórico importante na política doméstica turca: com expressiva votação 

popular chega ao poder o Partido Democrata, tendo Adnan Menderes como Primeiro 

Ministro, assunto já amplamente debatido nesta tese. 

Em julho de 1950, o Governo de Menderes decidiu enviar para a Guerra da Coréia um 

efetivo de 4.500 soldados. Chamou atenção o fato de que o envio não passou pelo crivo do 

Legislativo e não teve consulta à oposição, pois, Menderes enxergava no conflito uma 

possibilidade de abertura das portas na OTAN. Segundo Hale (2013) mais de 25 mil soldados 

turcos serviram na Coréia. Ainda nesse ano o Bloco Militar Ocidental organizou o Plano 

Militar para o Mediterrâneo, convidando Turquia e Grécia para sua composição, em 15/05/51 

EUA propuseram a entrada dos dois países como membros permanentes. “De fato, contudo, a 

tática turca havia deixado os Estados Unidos com pouca opção de escolha. (HARRIS, 1972, 

p. 42).
27

” A forte diplomacia turca, as alianças com Inglaterra e França em 1939 e a presença 

na Guerra da Coréia, foram os fatores que mais pressionaram os americanos nesses anos. 

A Turquia teve sua participação na organização militar bloqueada a princípio, por ser 

considerada geograficamente do Oriente Médio e por seus conflitos com o Chipre, sendo que 

um dos opositores a essa entrada era a Grécia, devido aos fatos já mencionados. Após o envio 

dos soldados para a Guerra da Coréia, os turcos ganharam o apoio americano para fazer parte 

da aliança atlântica. Para os ingleses interessava a segurança do Oriente Médio, devido aos 

seus interesses no Petróleo, principalmente no Irã. Para eles a Turquia seria bem vinda no 

bloco desde que em caso de conflito no Mediterrâneo fossem enviados soldados turcos para as 

operações necessárias. As negociações foram paralisadas no final do ano de 1951, pois os 

generais britânicos entendiam que a eles caberia o comando das tropas e o que o Bloco do 

Mediterrâneo se estabelecesse como uma força fora da OTAN. Nesse desejo, os britânicos 

encontraram a oposição da Turquia e provavelmente dos Estados Unidos. 

Após várias negociações a Turquia foi incorporada ao Bloco Militar Ocidental em 
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18/02/1952, para os turcos a OTAN era como uma extensão dos EUA. Naquele tempo a 

Turquia já se via no mesmo nível de importância dos países do Leste Europeu, isso 

significava inclusive, ser parte da Europa. Mais, a garantia de que o país deveria continuar 

recebendo ajuda para subsidiar seu crescimento. Tanto o PRP sob Inönü, quanto o PD sob 

Menderes, trabalharam forte para envolver os americanos na política e nas questões turcas e 

conseguiram. Do lado estadunidense o objetivo era cada vez mais aumentar sua influência no 

território turco e usá-lo geopoliticamente, contudo, sem deixar transparecer o objetivo da 

contenção aos soviéticos. 

Porém, um fato pesa a favor da Turquia e precisa ser avaliado. Para a estrutura de 

segurança europeia a presença turca é significativa, avalia Pinto (2010). Os países da Europa 

depois da Segunda Guerra “optaram
28

” por uma política de paz no continente com o mínimo 

de presença militar. Assim a ideia de segurança do continente ficou sob a responsabilidade da 

OTAN, apoiada pelos EUA. Isso explica o fato de ser o exército turco, atualmente, o segundo 

da organização militar, atrás em quantidade apenas dos militares americanos. Em relação ao 

percentual do PIB a Turquia é o país que mais investe em melhorias militares se comparada 

aos demais países da Europa. Todos esses passos dados pela Turquia favoreceram sua relação 

com os EUA e o distanciamento da URSS. Ou seja, o país se insere no jogo da Guerra Fria e 

se apresentava do lado do boco capitalista/ocidental liderado pelos americanos. (PINTO, 

2010). 

A entrada para a OTAN foi uma injeção de ânimo na relação entre EUA e Turquia. A 

amizade se fortaleceu no campo da política, da economia e principalmente militar. Foram 

desenvolvidas várias atividades sob as bandeiras da Doutrina Truman e do Plano Marshall e a 

presença americana em solo turco aumentou significativamente nesse período. Segundo 

Harris (1972) o temor de um ataque soviético fez os parceiros do Bloco Militar ocidental se 

organizarem em uma Força de defesa com 96 divisões, das quais mais de 40 estavam sempre 

em situação de alerta e dessas, 18 bases eram na Turquia, local realmente estratégico tanto 

para defesa como para ataque. Durante o Governo de Eisenhower a estratégia foi 

intensificada, pois a Guerra parecia questão de tempo. Criou-se nesse mandato a “Doutrina da 

Retaliação Maciça”. 

As estratégias da OTAN previam a derrubada do inimigo do Heartland, já desenhando 

um clima de Terceira Guerra Mundial. Durante o período inicial da década de 50, a demanda 
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 Optaram entre aspas remete ao pensamento de Spykman de que a Europa não deveria se constituir em 

Federação, nem ter uma hegemonia permitida, mas um equilíbrio europeu. Os EUA deveriam organizar poderes 

divididos e equilibrados na Eurásia. (MELO, 1999). 
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soviética por partes do território turco era mais evidente e compreensiva. O exército turco 

ficou em posição sempre estratégica, com organização de infra-estrutura e treinamento. Parte 

significativa dos investimentos da Doutrina Truman era destinada à construção de estruturas 

militares, pois havia a necessidade de modernização. Duas cidades se destacaram: Incirlik 

como base aérea e Izmir como sede do Comando do Sudeste. Os treinamentos intensos 

tinham como objetivo colocar o exército turco no nível mais próximo possível dos militares 

norte-americanos. 

A década de 1960 foi um período conturbado na política mundial e a Turquia esteve 

presente em alguns desses momentos difíceis. A Guerra Fria estava se desenvolvendo e em 

1962 ocorreu a famosa crise dos mísseis, esse foi o momento em que o mundo esteve mais 

próximo de uma guerra nuclear, foram 13 dias tensos. Havia mísseis soviéticos em território 

cubano, direcionado para os EUA, para isso os soviéticos justificavam a defesa de Cuba 

contra uma possível invasão estadunidense. Do outro lado, em solo turco, mísseis norte-

americanos apontados para a URSS. A situação foi resolvida via diplomacia, mas, vale 

ressaltar que o papel estratégico da Turquia ganhava importância na cena internacional. 

Segundo Costa (1998), os armamentos em Cuba representaram a primeira vez que os 

soviéticos colocaram mísseis fora do seu território, fato que assustou Washington.  

Do lado turco o Governo Menderes concordou com a instalação de mísseis de médio 

alcance na Turquia em 1959. Havia um acordo entre o Parlamento e o Executivo do país, de 

que qualquer negociação dentro da parceria com os EUA seria informada e aprovada pelo 

Legislativo. A questão dos mísseis foi mantida no campo do sigilo. Em meados de 1960 os 

Mísseis Júpiter foram instalados na cidade de Izmir. Kennedy, prevendo as complicações, 

solicitou a retirada dos armamentos, mas os militares não concordaram, alegando que a 

Turquia assim estaria segura e mais forte frente aos soviéticos. De acordo com o Programa de 

Ajuda Militar, os mísseis passariam a ser propriedade da Turquia. (ALLISON; 

ZELIKOW,1999) 

Para a URSS os mísseis em Cuba possuíam o mesmo valor estratégico e militar que 

aqueles colocados em solo turco. Depois da crise de 1962 os objetivos da OTAN foram 

desmascarados, se ainda havia alguma dúvida. A Turquia, que acabou se tornando um mero 

expectador da situação, foi apanhada de surpresa, pois, a crise surgiu muito rapidamente. 

Após essa situação, ambos os lados puderam compreender que os perigos da Guerra Fria 

surgiam, às vezes, sem aviso prévio. Apesar de possuir os Mísseis em seu território a Turquia 

poderia ser atacada pelos soviéticos devido a menor distância e não estaria preparada para 

enfrentar tal acontecimento. Apenas em abril de 1963 os Mísseis foram retirados da Turquia. 
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(HALE, 2013) 

Como contrapartida pela perda do armamento, o Governo turco passou a exigir dos 

americanos a renovação da sua frota de aviões de guerra. Os EUA concordaram prontamente 

e cederam alguns aviões às Forças Armadas turcas. A Turquia recebeu também alguns navios 

submarinos que eram capazes de atacar algumas regiões do território soviético. Apesar disso, 

sem os mísseis a relação Turquia/URSS ficou mais amena. Mas desse episódio ficou uma 

certeza: a importância estratégica do país de Kemal Atatürk foi naturalmente elevada após os 

eventos de 1962. A submissão aos interesses dos Estados Unidos se transformou em algo 

desproporcional, a situação dos mísseis em solo turco se mostrou mais como ameaça e perigo 

que propriamente uma garantia de segurança. Izmir poderia ter se tornado uma nova 

Hiroshima. (ALLISON; ZELIKOW,1999) (HALE, 2013) 

Retomando as discussões econômicas do período. A ISI foi uma estratégia econômica 

utilizada pelos países do resto para melhorar seu parque industrial e proteger-se das 

importações. A Turquia teve duas tentativas sendo que a primeira ocorreu ainda nos tempos 

do Governo Atatürk, mas não obteve sucesso. Da mesma forma, na década de 1960, outra 

adoção de políticas de substituição de importação. No momento de executar a transição para 

uma política direcionada à exportação, a Turquia falhou. A burguesia turca direcionou seu 

foco para a maximização dos lucros e o Estado não foi capaz e provavelmente não teve 

interesse de mudar essa dinâmica. Possivelmente um dos causadores da falha em adotar o 

novo sistema foi a dinâmica interna que alternou ditadura e democracia entre 1960 e 1980.  

Portanto, a política econômica turca não foi nacional em sua essência, esteve mais 

voltada a atender interesses internacionais que propriamente criar uma estrutura pujante. A 

Turquia desenvolveu uma forte dependência externa me relação a empréstimos e mesmo de 

tecnologia, uma das características do modelo de desenvolvimento do capitalismo tardio. Na 

área militar essa dependência foi exagerada. Na visão de Oran (2010) como consequência 

dessa dependência, o país não se preocupou em formatar uma política mais agressiva de 

exportação e desenvolvimento de tecnologia própria. O país deve pagar, em alguma medida, o 

preço da escolha realizada por sua elite. 

A Turquia é local geopoliticamente estratégico e sua inserção desigual no sistema 

internacional é afetada pela relação com as potencias. Geralmente buscam instalar bases 

militares na Turquia e pressionam com argumentos e fatos econômicos. Ainda exigem que a 

Turquia mantenha um exercito forte, possivelmente a única situação em que os turcos são 

tratados como iguais, quase europeus, no momento de colocar seus soldados no campo de 



161 

 

 

batalha. O capítulo 5 tende a dar continuidade ao debate aqui iniciado, mostrando as 

consequências do capitalismo tardio para a economia e inserção internacional do país.  

 

5 SOCIEDADE CIVIL E SOCIEDADE POLÍTICA: AVANÇOS E RETROCESSOS 

RUMO À DEMOCRACIA 

 

“O grupo líder exerce o mais importante papel na política externa realizada nos 

países do Terceiro Mundo. Cada grupo líder redefine seus ‘interesses nacionais’, 

seus ‘amigos e inimigos’ e seus objetivos gerais e expectativas.” (ATAMAN, 

2002)
29

 

 

As Organizações Internacionais de Bretton Woods – o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e o Banco Mundial (BM) surgiram com a função de gerenciar a economia global e permitir 

que as potências capitalistas controlassem o sistema global. O FMI deveria supervisionar o 

pagamento dos empréstimos e o Banco Mundial tinha como propósito garantir os ajustes 

estruturais de formar a possibilitar que os países membros pudessem construir um sistema 

econômico de acordo com a economia internacional. O sistema de Bretton Woods fez dos 

EUA o líder global incontestável por um longo período na Guerra Fria. O FMI emprestava 

dinheiro para os países em desenvolvimento para corrigir, a curto prazo, os problemas na 

balança de pagamento. O Banco Mundial quase irmão gêmeo do FMI emprestava dinheiro 

para investimento a longo prazo. Essas duas OI’s foram importantes para promover a inserção 

desigual e combinada e causar dependência dos países em desenvolvimento à época. Os 

empréstimos eram condicionados, ou seja, os “beneficiados” recebiam orientações de onde, 

quando e como utilizar o dinheiro recebido. 

 Diante do cenário descrito, ao analisar as características da Turquia, e o modo como 

ela se insere nesse contexto, fica uma vez mais demonstrado o aspecto de inserção desigual no 

sistema internacional. Nas décadas do governo kemalista, até meados de 1940, a balança 

Comercial turca apresentava superávit todos os anos, exceto 1938. Em 1947 foi deficitária e a 

partir desse ano foi declinando. O produto nacional bruto também experimentou crescimento 

até meados de 1954 depois, passou a sofrer quedas. Contudo, acredita-se: foi um crescimento 

ilusório. Em 1958, a Turquia tentou negociar com o FMI o pagamento de seus empréstimos 

que aumentavam desde 1945, e não havia uma condução econômica interna adequada. Ao 

compilar os débitos turcos, o Fundo chegou a um montante de dívida que estava 
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aproximadamente em $ 1 bilhão, o que complicou a liberação de outros empréstimos. 

(ORAN, 2010) 

 Com a adesão ao Plano Marshall a Turquia precisou abrir sua economia abruptamente 

para investimentos e comércio estrangeiro, o país não estava preparado para esse momento. 

Com esse plano, os EUA buscavam integrar no mercado global parte da Europa. Uma das 

primeiras críticas dos norte-americanos foi ao Estadismo turco, era preciso liberalizar. 

Incentivaram a criação de legislação adequada ao investimento externo e condições de 

igualdade entre comerciantes domésticos e internacionais, principalmente através de Think 

Tanks. Os tomadores de decisão nos EUA foram taxativos em dizer que isso não era um 

retorno às capitulações, pois, não buscavam privilégios, apenas igualdade no tratamento. A 

propaganda estadunidense foi intensa no período. Outras informações e orientações foram 

repassadas aos turcos no sentido de que a industrialização deveria receber pouca prioridade e 

os planos econômicos poderiam ser abandonados. A prioridade deveria ser agricultura e 

produção de matéria prima. 

 O governo de Demirel foi descrito como anti-Americano, ao fazer afirmações de que a 

Turquia não deveria seguir as recomendações. Contudo, os anos 1950 e 1960 mostraram outra 

realidade e a Turquia foi vista como o “verdureiro da Europa”. Sob Menderes, por exemplo, a 

agricultura foi largamente incentivada, ele era entusiasta do setor e seus votos saíram 

majoritariamente do meio rural. A produção aumentou significativamente com a compra dos 

tratores e as outras terras cultiváveis foram disponibilizadas pela expropriação dos 

camponeses e doação pelo Estado. O PD utilizou reservas financeiras deixadas por seu 

antecessor para investir no agronegócio. 

Todos esses movimentos levam à dependência e uma inserção internacional com 

características de submissão. Oran (2010) denominou esse movimento de extravagância 

exagerada que provocou séria deterioração na economia turca. Como mencionado em outra 

parte do texto, Menderes não foi um político simpático aos planos e programas, seu período 

ficou marcado por essa condução econômica desajustada, com impressão de papel-moeda e 

gastos sem controle. Portanto, não se pode colocar a culpa da crise turca apenas na Guerra da 

Coréia. A inflação que estava 0,8% no ano de 1952, chegou a 18,7% em 1957, por isso, o 

crescimento do Produto Nacional Bruto foi analisado como fantasioso. 

As raízes da industrialização capitalista, na visão de Jacoby (2004) podem ser 

analisadas a partir do período do partido único entre 1923-1945 como consequência direta do 

Estadismo Kemalista. Contudo, como vem sendo demonstrado nesta tese, a Turquia foi 

altamente dependente da exportação de commodities como meio de pagamento pela 
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importação de bens de capital. Obviamente a balança não será favorável em uma situação 

deste nível. A crise de 1929 afetou profundamente o Estado e a relação com as populações 

urbanas. O tratado de Lausanne previa livre comércio entre os Estados signatários, contudo, a 

Turquia não abriu completamente suas portas ao mercado externo. Essa política mista 

permitiu alguma margem de manobra no setor industrial.  

O Estado foi líder em criar condições econômicas assumindo a abertura de empresas e 

criando planos de desenvolvimento. Nesse período houve auxílio de Moscou que inclusive 

ofereceu empréstimo com juros baixos, prestando relevante assessoria ao governo de Ancara. 

Para completar o quadro, nos anos de 1930, a elite burocrática foi hábil em institucionalizar 

certo nível de autonomia. O grupo ocupou lugares estratégicos na Assembleia Nacional turca 

entre 1931 e 1943. Situação que gerava um senso de participação popular na estrutura de 

poder Kemalista. Essa ligação corporativa foi complementada pela supressão dos sindicatos e 

organizações trabalhistas. A legislação foi reorganizada em 1935 tendo como modelo o 

fascismo italiano e o direito a greve foi efetivamente cassado, paralisações e associações de 

trabalhadores foram enquadradas como crime. (JACOBY, 2004) 

Esse arcabouço legal, associado aos interesses dos proprietários de terra, atividade da 

burocracia e controle dos movimentos islâmicos criaram um ambiente de estabilidade que não 

exigiu o emprego da força excessiva nos anos de 1930 e 1940, para alcançar seus objetivos 

econômicos. Em resumo, uma bem sucedida industrialização tardia só poderia ser alcançada 

com uma organizada intervenção do Estado. Em 1940 em virtude da II Guerra Mundial, a Lei 

de Defesa Nacional foi aprovada, essa legislação permitiu até mesmo o uso do trabalho 

forçado no país. Assim sendo, nos anos de 1930 e 1940 o padrão da vida turca caiu 

drasticamente sendo recuperado apenas me 1950, por outro lado, as transações ilegais, ou 

mercado paralelo, tiveram um período produtivo e rentável. (JACOBY, 2004) 

 

5.1 A sociedade civil: organizações empresariais e movimento Islâmico 

 

A frase utilizada na abertura desse capítulo remete às terminologias da Guerra Fria que 

não são mais adequadas aos tempos atuais, contudo, revela algo que faz parte do cotidiano 

conflituoso das relações sociais desde os tempos mais remotos. É com base nessa ilustração 

que será desenvolvida esta parte do estudo, na qual o foco será debater teórica e 

empiricamente a sociedade civil e política da Turquia. No lugar de grupo líder, como sugere o 

autor, será adotado o termo Elites para representar os grupos turcos que estão alocados tanto 

dentro da sociedade civil, caso das organizações empresariais e movimento social islâmico, 
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como do exército e burocracia estatal e partidos políticos que serão considerados como 

integrantes da sociedade política. A orientação da política externa de um país é determinada 

pelo padrão de alianças estabelecidas pelo governo, ou suas lideranças, e a identidade estatal 

está conectada a esses grupos ou indivíduos. A questão da liderança na Turquia é um passo 

para compreender como e por que a hegemonia nunca foi alcançada no país. Quando muda a 

liderança ou a elite, muda a identidade. A confirmação desse fato se dará em cada um dos 

períodos estudados na tese. (ATAMAN, 2002). 

Na visão de Yavuz (2003) o Islã, a Ética, e a Identidade, formavam a autêntica 

Civilização, defendida nos escritos dos intelectuais da primeira geração republicana, já citados 

no capítulo 03. Mesmo com sua preocupação religiosa e a busca de identidade da Anatólia, 

Topçu não foi sujeito popular, sua principal preocupação era com a dignidade humana e a 

preservação da luta contra ideologias. Por isso, o autor defendia a ética na formação da 

identidade islâmica. Portanto, identidade seria uma completa manifestação da ética 

religiosamente informada, e o nacionalismo está contido dentro dessa concepção islâmica de 

comunidade. Topçu era crítico à visão de Gökalp, entendia que o nacionalismo por ele 

pensado era elitista e nascido nos Bálcãs, portanto, não originário da Turquia. Para Topçu 

civilização e cultura não se separam. Por outro lado, os escritos de Necip Fazil foram 

importantes por incentivar a politização do Islã, sua bandeira era defender a religião como 

uma ideologia holística – a perspectiva do Grande Oriente. Seu processo de ideologização era 

também oposição ao Kemalismo, Fazil buscou criar uma identidade nacional islâmica na qual 

os símbolos, heróis e emoções fossem compartilhados. 

O terceiro autor desse período, amplamente estudado foi Sezai Karakoç. Ele era muito 

ligado a Fazil e participou da publicação do jornal Grande Oriente. Karakoç defendia a 

necessidade de reconstruir a ponte que liga o homem com seu interior. A falta de capacidade 

do conhecimento interno levaria a uma crise moral e cultural. Ele criou o movimento 

denominado Ressurreição: a ressurreição de uma consciência, reviver e rearticular a memória 

da Civilização Otomana. Por fim, o impacto da mídia impressa na formatação da identidade e 

ideologia depende da alfabetização. Mas é inegável que esse esforço nascido das ordens Sufi 

foi relevante para o Islã na Turquia. Foi movimento revitalizador do discurso islâmico e 

atualmente nas livrarias é possível perceber a força dos intelectuais islâmicos em cidades 

como Ancara, Konya e mesmo Istambul. (YAVUZ, 2003) 

Nos anos 1920/1930 nenhum fator ligado à modernização ocidental serviu para 

formular uma simbiose entre a elite e a massa, também não era esse o propósito dos grupos 

líderes. Qualquer tentativa de ganhar os corações e mentes das massas na Anatólia exigiria o 
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uso de símbolos religiosos tradicionais que eram mal vistos pela elite republicana secularista. 

Diante desse cenário o grupo Kemalista recorreu a um modelo autoritário de modernização 

pelo alto, de modo a impor o secularismo e a Ocidentalização às massas resistentes. Esse 

processo não passou sem desgaste político e conflitos ideopolíticos que por vezes acirraram as 

polarizações.  

A máxima Kemalista, “para o povo, a despeito do povo”, representava a distância 

entre as classes nos anos de formação da República.  Na sociedade Otomana – a divisão 

centro-periferia era demarcada pela organização dos grupos: o centro era representado pelos 

Militares, religiosos do Palácio e Burocracia Civil com o Sultão no Topo - a periferia 

representada pelos: notáveis locais, camponeses e membros do Islã sufista. Apesar de algumas 

mudanças e contextualização histórica, essa divisão permaneceu por muitas décadas na 

Turquia Moderna. A maior diferença entre as classes no tempo imperial foi demarcada pela 

cultura. A língua Otomana tinha interferência Persa, Bizantina e Árabe, por isso, ficou 

praticamente incompreensível para o homem de Anatólia, assim sendo, o fator linguístico 

também provocara segregação. 

Na esteira desse problema a divisão Sunismo Oficial contra o sufismo intensificou as 

clivagens. As reformas de 1839 fizeram com que a tensão chegasse a níveis altíssimos. A 

modernização não alcançou as massas. Apenas um pequeno grupo pôde ver alterado seu 

modo de viver, incrementar sua cultura, vestimentas e situação econômica. Nas Provinciais os 

notáveis e as pessoas pobres não tiveram acesso à modernização, nem mesmo às escolas. Os 

otomanos sempre se preocuparam com a capacidade de mobilização dos Sheiks Sufistas na 

Anatólia, por isso, essas lideranças foram cooptadas e vinculadas a postos próximo do 

Palácio. 

Contudo, o Islã desempenhou papel de fundamental importância. Apesar da tensão 

entre o Islã oficial e aquele popular sufista, o sultão tinha o respeito das massas em virtude da 

religião. Com a intensificação do secularismo na República, os grupos religiosos foram cada 

vez mais marginalizados. Os secularistas cada vez mais acreditavam que a religiosidade e o 

Islã eram forças regressivas que impediam a modernização. Com a abolição do Califado e do 

Sultanato nos anos 1920 a divisão tomou dimensões ainda mais visíveis. Portanto, para os 

Kemalistas do PRP o Islã era a bandeira ideológica e o denominador comum que organizava 

todo movimento oposicionista. 

Assim sendo, Ancara decidiu manter o Islã sob supervisão e controle do Estado. A 

Diretoria de Assuntos Religiosos foi criada para regular as instituições, as mesquitas e o 

pessoal ligado à religião com vínculos estatais. Mesmo o Islã não sendo mais a religião oficial 
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do Estado, continuou como um problema para o Governo. A missão, portanto, era fazer o Islã 

compatível com a modernidade. Em virtude desses fatos, Estado e Religião na Turquia nunca 

estiveram separados. A dicotomia aqui mencionada continuou existindo, pois, mesmo com a 

sua proibição, os grupos sufistas continuaram operando clandestinamente. O secularismo e a 

centralização política dos Kemalistas fizeram frágil sua popularidade nos 20 primeiros anos 

republicanos, mas o PRP foi capaz de cooptar significativas parcelas da periferia, os notáveis 

provinciais, de forma a permitir sua modernização sem maiores problemas.  

Outro aspecto de continuidade entre Otomanos e Kemalistas: não foram simpáticos à 

presença popular em seus governos. Para resumir e unificar o pensamento de Gramsci e Rae 

(2003), a consolidação do poder na Turquia se deu pela formação de um regime autoritário 

monopartidário, que permanece confinado ao reino da cultura. Sem perceber suas falhas e a 

relevância do Islã, os Kemalistas em sua construção nacional foram incapazes de criar uma 

alternativa social para suplantar a religião. Entre 1946 e 1950 os dois pilares do oposicionista 

PD foram: liberdade econômica e religiosa. O mercado, segundo eles, vivia sob constante 

intervenção do Estado, enquanto os movimentos religiosos, periféricos, eram oprimidos pelo 

centro.  (KEYDER, 1987) 

As reformas secularistas ironicamente fizeram despertar o poder político dos líderes 

religiosos dos Millets, não foram capazes de criar uma cidadania otomana. As comunidades 

gregas e armênias, nascente burguesia comercial, foram contagiadas com as ideias de 

liberdade, secularismo e nacionalismo. À medida que essas duas comunidades tiveram alguns 

de seus membros enriquecendo, a divisão centro-periferia se tornava visível e os cidadãos não 

muçulmanos foram perdendo a fidelidade em relação ao Império. Com as preocupações 

mencionadas, o interesse comercial da Europa e a necessidade de empréstimos para financiar 

os déficits fiscais. O Império se via obrigado a entrar no movimento de evolução capitalista. 

Os cristãos sabiam que a centralização poderia colocar em perigo sua ascensão 

econômica, isso causou deslocamento ideológico, certa confusão, do conflito de classe para 

termos nacionais, étnicos e religiosos. As reformas pouco puderam fazer para evitar o 

movimento separatista e a fragmentação étnica. O esforço secularista falhou em gerar lealdade 

Otomana, mas também alienou os muçulmanos em virtude de sua orientação ocidental. Os 

jovens otomanos perceberam que a estratégia adotada criou um vácuo ideológico que seria 

difícil harmonizar. Ainda assim, como nacionalista que eram utilizaram-se das palavras Vatan 

(Pátria) e hürriyet (liberdade) para destacar a necessidade de união. 

O movimento Islâmico como narrado nesta pesquisa foi se constituindo ao longo de 

séculos no Império Otomano e posteriormente na República turca. A narrativa aqui 
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apresentada tende a demonstrar que a força em termos de sociedade civil na Turquia está nos 

movimentos religiosos. Outras forças surgiram, mas foram abafadas, o marxismo ou mesmo 

sindicatos nos anos 1950 e 1960 foram duramente reprimidos, inclusive com o apoio de 

grupos islâmicos. Nas ultimas décadas do Império Otomano a ordem Nakşibendi já estava 

consolidada como a maior e mais influente no cenário daquele período histórico. Na guerra de 

Libertação Nacional a ordem desempenhou importante função na mobilização das massas, 

principalmente na Anatólia, e foi intensa apoiadora dos nacionalistas na luta contra os poderes 

europeus. Como mencionado, turcos e curdos lutaram lado a lado na campanha pela 

Independência.  

Entre os anos 1930 e 1950 a situação das ordens religiosas ficou complicada, pois, 

foram o principal alvo de ataque dos Kemalistas. Todas as casas religiosas foram fechadas em 

1925 e transformadas em instituições seculares. Como resposta, as rebeliões entre 1924 e 

1938 tiveram a participação das ordens sufistas e dos Curdos. A mais importante delas foi a 

de Sheik Said. Outro episódio marcante foi o Incidente de Menemem (dezembro/1930) no 

qual alguns membros da Ordem Nakşibendi foram envolvidos em um tumulto generalizado. 

Segundo Yavuz (2003) a história recente apresenta o evento como sendo orquestrado pelo 

Estado com a intenção de matar o influente Sheik Mehmet Esad. 

Os membros da ordem criaram estruturas secretas, pois não, tinham permissão para 

atuar. Na região de Istambul, por exemplo, surgiram cinco braços dos Nakşibendi, o mais 

famoso e influente foi o Iskenderpaşa. Outra instituição relevante dos Nakşibendi foi aquela 

denominada Gümüşhanevi liderada por Mehmet Zahit Kotku. Esse líder carismático foi 

formador de Necmettin Erkaban e orientador dos partidos islâmicos. Kotku, nos anos 1970, 

foi também conselheiro espiritual daquele que seria anos mais tarde o Presidente e Primeiro 

ministro, Turgut Özal. Era defensor da tecnologia e defendia o uso das máquinas, 

incentivador da abertura de firmas, empresas e valorizava a independência econômica. Era um 

homem da vida política. 

Kotku foi membro do exército Otomano e naquela época já se preocupava com os 

direcionamentos da religião na Turquia. O Sheik foi aclamado por muitos sufistas como sendo 

“Eixo Espiritual” dos movimentos islâmicos. Sua influência e seu poder de persuasão 

merecem destaque. Acreditava-se que seu sucesso é consequência do seu círculo de pessoas 

influentes como Turgut Özal, Necmettin Erbakan e Recep Tayyip Erdoğan, alem de outras 

figuras proeminentes na Turquia. Os três nomes supracitados foram primeiros-ministros, 

Erdoğan e Özal chegaram também ao posto de Presidente, por coincidência, ambos tentaram 

mudar o sistema de Governo de parlamentarismo para presidencialismo. 



168 

 

 

Kotku transformou a estrutura comunitária em um movimento político. Pensava ele 

que para controlar seu destino, o Islã deveria ser conhecedor da política e da tecnologia. Os 

seus seguidores deveriam investir no comércio e não nos serviços do Estado, para não se 

tornarem dependentes e submissos. Ele escreveu 30 livros e a maioria de suas publicações 

teve mais de duas edições. Seus escritos expressavam a preocupação com a moralidade no dia 

a dia e destacava as exigências da religião. Para Kotku uma comunidade harmônica não 

poderá existir se não houver partilha de uma conduta ética e espiritual. Esses atributos se 

expressam na partilha da linguagem comum. O movimento Nurcu que nasceu pela influência 

dos Nakşibendi se transformou em poucos anos e ocupou lugar de destaque na historiografia 

da Turquia. Na história recente do país as mais efetivas correntes ideopolíticas saíram das 

fileiras do movimento Nurcu. A base para o bom funcionamento das atividades desse grupo 

são os escritos de Said Nursi, o idealizador da corrente islâmica. Os escritos de Nursi 

simbolizaram importante contribuição para o discurso político islâmico apontando caminhos 

para questões sociopolíticas e culturais. 

Said Nursi morreu em1960, seus trabalhos incentivam a pro-atividade e busca por 

novos caminhos, propõe a transformação de uma comunidade confessional em uma sociedade 

nacional secular de forma a se preparar para enfrentar a vida moderna. Nursi conheceu a vida 

no Império e na República. Ele definiu sua vida em duas fases: velho Said e o novo Said – o 

novo Said era o homem antigo que se transformou em nova criatura, sendo mais reflexivo e 

introspectivo. Said Nursi nasceu na região leste da Anatólia, foi educado por seu irmão e em 

seguida frequentou os seminários sufistas e foi fortemente influenciado pelo ambiente 

formativo Nakşibendi. Ele analisava criticamente o sufismo por seus ensinamentos imitativos, 

mas reconhecia o papel que o sufismo desempenhara na formatação do Império Otomano. Em 

seus escritos Nursi defendia a relevância de pensar a simbiose entre fé e a razão. Ele foi 

defensor da ciência e pensava que isso mudaria o mundo e o Islã. Era homem ligado na 

conjuntura e na mídia, portanto, ciente do preconceito europeu em relação aos muçulmanos. 

Em 1907 visitou o Sultão Abdülhamid II na tentativa de conquistar uma universidade para a 

cidade de Van, sem sucesso. 

Said era crítico do absolutismo do Sultão e à redução do Islã a uma ideologia de 

Estado, por isso, esteve ao lado da Revolução Constitucional dos jovens turcos em 1908. 

Nursi escreveu ensaios para o jornal Volkan – uma publicação da sociedade por unidade 

muçulmana (Ittihadi-i Muhammedi) mencionada no capitulo 02. A linha de defesa dessa 

publicação era o retorna à Charia, como único caminho possível para evitar a desintegração 

do Império. Diante da postura ofensiva e de opressão adotada pelo CUP a sociedade pela 
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unidade muçulmana comandou a revolta em abril de 1909 que exigia implementação da Lei 

Islâmica e a restauração do poder do Sultão.  

Nursi não estava diretamente envolvido na rebelião, mas foi preso por sua 

proximidade com a Ittihadi-i. O evento foi marcante por causar uma nova situação na relação 

entre Estado e sociedade civil no decadente Império Otomano. Os membros do CUP 

classificaram a revolta como reacionária e contrária ao progresso. A estratégia tinha como fim 

deslegitimar o papel da religião na cena política. Para uma sociedade mais justa, a democracia 

e a liberdade seriam condições necessárias. Durante a I guerra mundial, Nursi escreveu um 

texto importante e participou dos esforços de guerra. Sua função foi reorganizar as tribos 

curdas na batalha contras as coalizões Russo-armênias no leste da Anatólia. Ele questionou a 

ocupação britânica em Istambul e apoiou a luta pela independência, liderada por Atatürk. Em 

1922 foi para Ancara, onde participou ativamente da campanha de libertação.  

Em 1923 retornou a cidade de Van e essa jornada foi também seu processo transitório, 

nascia a partir dali o novo Nursi. A mudança, dizia ele, se processou no nível individual, não 

no plano do Estado. Em sua nova forma de avaliar o mundo seria necessário trazer Deus de 

volta para o centro da vida humana. A transformação social deveria ser realizada por um 

grupo de intelectuais capazes de criar uma ideia do Islã (identidade e moral). Nursi não era 

contrário à modernidade, mas ao positivismo que tendia a tirar os seres humanos da órbita do 

sagrado. O novo Said foi um homem que se retirou da vida pública e da política, seus escritos 

demarcaram essa viagem interna. Em 1925 ele ainda estava em Van quando ocorreu a 

rebelião do Sheik Said, e Nursi foi acusado de envolvimento. Nursi foi enviado para o Exílio, 

assim ficou claro para o líder sufista que as reformas e Kemal Atatürk tinham um objetivo: 

diferenciar/separar a Turquia moderna da herança islâmica otomana, o que refletia a crise da 

fé e da religião. Permaneceu no exílio em Isparta na Turquia por cerca de oito anos e escreveu 

nesse período aproximadamente 90% dos escritos da luz.  

Suas publicações foram proibidas, assim toda sua produção era manuscrita e 

distribuída em uma rede informal, que ficou conhecida como Correio Nur (Nur postacilari). 

Os envolvidos na distribuição e produção dos escritos formaram uma rede de solidariedade 

que ficou conhecida como “dershanes” uma organização da sociedade civil turca. O grupo 

cresceu e foi descoberto, sendo Nursi em seguida julgado e condenado a 11 meses de prisão. 

Seus seguidores foram apelidados de Nurcus. Nursi pensava que o Estado poderia prender o 

homem militante, mas não conseguiria interferir na casa, no coração do homem crente. 

Entre 1925 e 1940 foi preso e julgado várias vezes, mas na maioria dos julgamentos 

era absolvido. Nursi se tornou a materialização da ameaça religiosa para os Kemalistas e sua 
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visão da religião e do Estado causavam muito incômodo. Aos poucos foi sendo remodelada a 

ideia de polarização entre secularismo e religião. O secular estava muito ligado à Europa 

(cultura, comida, móveis, e música) e religião ao Islã (com marcas da vida na Turquia). 

Apenas com a adesão ao multipartidarismo em 1946 – Nursi pôde retornar à sua vida política. 

Para ele, o cidadão deveria se preocupar com as questões da nação e do governo, contudo, não 

deveria subordinar cegamente a vontade individual à vontade coletiva sem pensar nas 

possíveis consequências. 

Nursi enfrentou em seu tempo a queda e desvalorizações da autoridade religiosa alem 

do domínio da ciência e positivismo político. A religião tornara-se maior obstáculo ao 

desenvolvimento na visão dos Kemalistas e foi necessário reinventar o Islã ou metodologias 

de revalorização da religião. Para o sufista a religião está atrelada à natureza humana.  A fé 

seria carga necessária para suprir a carência humana em termos de harmonia na vida e na 

sociedade. Nursi não ofereceu o planejamento do Estado Islâmico ou Lei Muçulmana, sua 

intenção foi pensar uma nova conexão entre homem e Deus para forma uma personalidade 

diferente. Os islamitas deveriam ser aptos a resistir ao materialismo e ao ateísmo.  

Para o sufista todas as virtudes: justiça, paz, honestidade, integridade e amor emergem 

da fé, enquanto anarquia, egoísmo, opressão e pobreza são resultados da falta de fé e da 

ausência de preceitos morais. A fé é consequência da junção entre coração, cérebro e espírito. 

Para o crente manter sua fé viva era preciso compreender e interpretar o Islã. Após a morte de 

Said Nursi, seus seguidores se espalharam pela Turquia, através da comunidade denominada 

Dershanes: uma congregação ou grupo de pessoas que se reuniam em casas ou apartamentos 

para ler e debater os escritos de Nursi. Os Escritos da Luz foram a ferramenta necessária para 

unir pessoas. Os escritos de Nursi empoderavam os indivíduos com uma visão de mundo e 

sistema moral que incentivava a ação. A consequência quase natural foi que os Nurcus se 

viram organizados em uma comunidade específica dentro do Islã turco. Os escritos de Nursi, 

através desse grupo, ganharam legitimidade.  

O funcionamento e a liderança dos Dershanes eram conduzidos por aquele que melhor 

interpretasse os ensinamentos. Os conceitos e orientações de Said Nursi exerceram grande 

influência nos movimentos islâmicos na Turquia. Com isso diminui o papel e a relevância dos 

Ulemás; uma vez que não era preciso ser doutor na Lei Corânica para difundir o 

conhecimento. Os escritos chegaram mais facilmente às mãos de pessoas simples, desafiando 

as tradições. Restabeleceu a importância do Islã no processo de transformação social e 

política. Fica evidente também que o Islã ou a identidade islâmica não é homogênea e essa 

dinâmica religiosa interfere na dinâmica do Estado. 
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Na sequência histórica dos fatos, surge o que ficou conhecido como Movimento Neo-

Nur – liderado pelo Imam Fethullah Gülen. Esta nova instituição se tornou a mais influente 

comunidade de Dershanes na Turquia contemporânea. Sua estratégia de ação foi desenvolvida 

pelo mercado, escolas e mídia para criar uma nova geração e consciência, se espalhou pela 

Turquia e atualmente pelo mundo. O movimento foi dividido em três fases na visão de Yavuz 

(2003): o período de formação (1966-1983); o surgimento na esfera pública (1983-1997); e a 

perseguição política seguida de liberação (1997 - até meados de 2003); quando foi escrito o 

livro. A história recente do movimento é cheia de atravessamentos, mas em respeito ao 

recorte temporal da tese não será analisada aqui. 

Para esta tese apenas o período formativo será considerado, mas deve destacar-se que 

a história desse grupo e movimento tem repercussão importantíssima ainda hoje na Turquia, 

principalmente após os vários problemas de 2015 e a tentativa de Golpe em Julho de 2016. 

Gülen é funcionário aposentado da Diretoria de Assuntos Religiosos, surgiu como líder do 

mais dinâmico, transnacional, rico e confessional movimento islâmico da Turquia. Gülen foi 

influenciado pelos ensinamentos do profeta, mas também de Sheiks Nakşibendi e Said Nursi. 

Nasceu em 1941 próximo a Erzurum, seu pai era Imam.  

O aspecto regional influencia a compreensão do Islã. A cidade onde Gülen nasceu foi 

marcada por conflitos entre Irã, Rússia e Império Otomano. O que atribui ao Islã local uma 

característica de defesa e luta. Foi também a região que vivenciou o conflito entre armênios e 

muçulmanos. Em Erzurum aconteceu um dos mais importantes encontros que deram inicio ao 

conflito pela Libertação da Turquia. Portanto, o nacionalismo por vezes supera a religião 

nestas terras. A formação da comunidade religiosa social e econômica. Em 1966 Gülen foi 

nomeado pregador oficial para Izmir e também trabalhava na Escola Corânica Kestanepazari. 

Na escola como tutor espiritual construiu um grupo de estudantes e formou uma comunidade 

religiosa em Izmir. Os estudantes eram guiados por ensinamentos morais numa atmosfera de 

sinceridade, mesma linguagem e ação. O conhecimento e carisma de Gülen fascinaram os 

jovens estudantes que se viram na responsabilidade de transformar a nação.  

Em seus ensinamentos Gülen evoca as palavras do profeta e resgata a grandiosidade 

Otomana. Para ele os otomanos foram conquistadores, pois, tinham uma interpretação liberal 

do Islã. Para a Turquia seria preciso trazer Deus de volta para a vida humana, para instituições 

e para intelectuais, assim tornaria a ser grande. Segundo Yavuz (2003) nos anos de 

polarização esquerda e direita na Turquia o movimento abraçou a causa anticomunista. No 

ano de 1971 foi preso junto com outros Nurcus acusado de envolvimento em atividades 



172 

 

 

religiosas ilegais. A teologia da ação é uma das características marcantes do grupo. O grupo 

ficou também conhecido com Hizmet- que significa serviço. 

No período do Governo Özal os grupos Islamitas tiveram mais poder para influenciar 

na formulação da política doméstica, pois, foram usados como suporte contra os secularistas. 

(ATAMAN, 2002). O Movimento Hizmet, de acordo com Gözaydin (2009), pode ser 

comparado aos Jesuítas da Igreja Católica, com uma educação secular e diálogo inter-

religioso. A ascensão do AKP nos anos 2000 foi importante para o crescimento do Hizmet, 

principalmente sob a presidência de Abdullah Gül.  

O radicalismo político dos anos 1960 e 1970 se expressou de forma acentuada na 

situação de direita e esquerda, capitalismo e socialismo do período Guerra Fria. A Turquia 

teve um partido Comunista no início do século, que foi logo banido. O valor da esquerda no 

país foi sempre negativo, em virtude dos horrores cometidos por Stalin na Rússia. Nos anos 

1960 alguns jornais e revistas tentaram difundir os pensamentos de Marx. Um dos maiores 

propagandistas, no entanto, foi o Partido dos Trabalhadores Turcos que nunca chegou a 

GANT. Como já mencionado, seus membros eram sua maior parte, estudantes universitários e 

professores, contudo, esses intelectuais não conseguiram conquistar a audiência popular. Os 

movimentos revolucionários pelo mundo em 1968 também influenciaram os jovens na 

Turquia. 

Do outro lado ideológico, a direita teve no Coronel Alpaslan Turkeş um dos principais 

representantes nos anos 1960. Após retornar de sua missão diplomática ele anunciou seu 

desejo de participar da política, e ao lado de dez militares fundou o Partido Nacionalista 

Republicano dos Campos que depois se transformou em 1969 no MHP (Partido da Ação 

Nacionalista). Em 1965 Turkeş criou um livreto com a Doutrina das Nove Luzes (Dokuz Işik) 

na qual descrevia a ideologia do partido. Os membros do grupo de extrema direita passaram a 

ser conhecidos como Lobos Cinza. Eles receberam treinamento paramilitar e tinham a missão 

de conquistar as ruas. Turkeş era defensor do secularismo, depois, pragmaticamente pensando 

nos votos passou a afirmar que o Islã era parte da herança turca. Entre 1968 e 1970 a violência 

da esquerda por um lado e direita por outro ganhou as ruas da Turquia. 

Em 1971, março, os militares deram um ultimato ao governo, pois o governo de 

Demirel parecia paralisado diante da crescente violência. Os militares solicitaram, através de 

um memorando, que fosse formado um governo forte e com credibilidade para combater a 

“anarquia” nas ruas. Se as medidas não fossem tomadas os militares deveriam tomar atitudes 

de modo a cumprir seu dever constitucional. Rumores circularam de que os baixos oficiais 

armavam um Golpe como o de 1960, contudo, foram contidos pelo Alto Comando. A reação 
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dos políticos ao memorando foi negativa. Demirel renunciou imediatamente e Inönü 

denunciou a intromissão do Exército em assuntos políticos. Contudo, Inönü apoiou as 

decisões dos militares e concordou com a nomeação de um membro do CHP para o governo. 

Esse fato deixou consternado Bulent Ecevit que renunciou a seu cargo no partido. Foi um 

golpe perpetrado pelo alto comando que naquele tempo estava assombrado pelo medo 

comunista. De março de 1971 até outubro de 1973 foram várias trocas de gabinete, período 

confuso no qual o governo provisório buscou fazer ajustes econômicos sem sucesso.  

 

5.1.1 Movimento Hizmet e a Internacionalização política e econômica  

 

O Movimento Hizmet é ao lado das Organizações empresariais um dos poucos 

movimentos sociais existentes e consolidados na Turquia e será objeto de estudo dessa tese, 

pois, se enquadra em três categorias de análise importante, a saber: o Movimento Islâmico, 

Grupos empresariais e sociedade civil. A palavra Hizmet em turco significa serviço, o que 

para os membros do grupo tem grande relevância, o Movimento é também conhecido por 

Movimento Fethullah Gülen, o nome do seu fundador. O Movimento Hizmet é constituído 

por um grande número de intelectuais, dentre eles professores, jornalistas, empresários, 

líderes religiosos entre outros, por isso, estão ligados a importantes grupos da Mídia, Setor 

Econômico e educação. Será tratada aqui uma discordância com autores como Çetin (2012) e 

outros, pois, nos termos gramscianos, o movimento tem caráter político, mesmo não sendo 

um partido. 

Fethullah Gülen é um Imam (pregador e teólogo islâmico) que nasceu na cidade de 

Erzurum na Turquia em 1942, foi influenciado pelos ensinamentos do já mencionado sufista 

Said Nursi. Gülen é conhecido internacionalmente por sua mensagem de tolerância, paz, 

diálogo e compreensão mútua, ele defende a união da fé e da razão, mente e coração, para 

isso, o Imam acredita que a educação é o melhor caminho. Nas palavras de Gözaydin (2009) 

deve-se criar uma ‘geração de ouro’, que consiga compreender a ciência moderna, mas, 

vivendo uma ética islâmica. (SHARON-KRESPIN, 2009) (AYDIN, 2013). 

O movimento nasceu em Izmir (Esmirna) quando um grupo de pessoas (estudantes, 

professores e pequenos comerciantes) se juntou à Fethullah Gülen para ouvir seus 

ensinamentos. Os valores e ideais pregados pelo Imam estavam sempre ligados à promoção 

da educação e do Islã, por isso, várias instituições educacionais começaram a ser fundadas 

com base em seus ensinamentos e encorajamento. O passo seguinte foi criar organizações de 

Mídia, associações profissionais e organizações intelectuais e culturais. Na década de 1980 o 
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movimento se torna internacional, com a abertura de escolas e centros culturais na Ásia 

Central e depois na África. (ASLANDOGAN, 2009) 

Nos anos de 1950 e 1960 o desenvolvimento econômico marcou a história da Turquia, 

com seus percalços e conflitos ao longo dessa trajetória. As décadas mencionadas foram 

significativas para o Islã: primeiro no governo democrata as oportunidades geradas; em 

seguida nos anos de 1960 a promoção e sensação de liberdade concedida por influência do PJ. 

A análise abaixo sintetiza bem aquele momento: “A sociedade turca contemporânea está 

experimentando simultaneamente o processo de crescimento econômico e liberalização 

política por um lado e o desenvolvimento de um assertivo movimento político islâmico por 

outro.” (YAVUZ, 2003, p. 81)
30

 

Os movimentos islâmicos da Turquia moderna são inovadores, não estão diretamente 

vinculados ao passado em termos de política econômica. Tem uma raiz fortemente atrelada ao 

mercado, criando o que Yavuz denomina novas oportunidades, ou novos espaços. Surgem 

novas forças políticas e sociais, através de conexões dentro de uma economia de mercado. 

Como demonstra os capítulos três e cinco, os movimentos islâmicos foram se especializando 

em ocupar vazios ou oportunidades deixadas pelo Estado, sua dinamicidade está comprovada 

no papel de liderança que exerce junto à população em geral, ora apoiando, ora controlando, 

mas são esses movimentos que sempre se aproximaram das massas.  

A política oficial de substituição de importações das décadas de 1960 e 1970 fora 

essencial para alterar a economia política da Turquia. O que destaca e diferencia a prática 

econômica e empresariais dos muçulmanos são: disciplina e solidariedade ético-religiosa e 

dinamismo empresarial. Para que essa liderança e sucesso nos negócios fossem alcançados 

seria necessário destacar o papel dos Tigres da Anatólia; um grupo formado por pequenos e 

médios empresários. A atuação dos tigres é um contraponto aos grandes empresários de 

Istambul. A periferia ganha destaque na dinâmica contra o centro. 

O crescimento econômico da Turquia foi processado em contexto de desequilíbrio 

socioeconômico entre as regiões e grupos. Diferenças na distribuição de renda entre as 

cidades do centro e do interior do país foram se tornando muito claras. Esses fatores 

formataram e influenciaram as diferenças sociais, econômicas e religiosas. O significado da 

religião e as fronteiras que demarcavam a divisão entre sociedade civil e Estado foram sendo 

redesenhados pelo deslocamento populacional dos anos 1950 e 1970, uma movimentação de 

aproximadamente 20%. O processo migratório internou gerou uma dinâmica trouxe conflitos 
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 Contemporary Turkish society is experiencing simultaneously the process of economic growth and political 

liberalization on the hand the development of an assertive Islamic political movement on the other. 
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e provocou mudanças na forma como as pessoas analisavam o país. A questão curda passou a 

ser vista por todo o país. 

Yavuz (2003) cita o exemplo de que os moradores da região norte, próximos ao Mar 

Negro se mudavam para Istambul, pois o transporte por via marítima era facilitado. Os 

moradores do interior se mudaram para Ancara. Um dos principais fatores a contribuir com a 

migração foi a política de mecanização patrocinada pelo Estado, que alterou a dinâmica de 

produção na indústria e na agricultura. Nas palavras de Yavuz, essa situação agravou a 

pobreza na região de Anatólia. A chegada desses novos habitantes às grandes cidades causou 

aumento no setor informal. Também precisariam de casas a baixo custo, diante da 

impossibilidade de serem atendidos e da renda insuficiente que possuíam, invadiram terrenos 

e construíram casas com qualidade duvidosa. Esse fenômeno foi conhecido como gecekondu, 

ou seja, as terras do Estado eram ocupadas à noite e as construções rápidas eram executadas 

sem permissão do Governo.  

Nesses locais com alto índice de vulnerabilidade a religião se tornou fator de 

integração e coesão social. O Islã funcionava como forma de comunicar os padrões de 

comportamento do cotidiano, resgate das tradições e da convivência fraterna. Os moradores 

desta terra “ocupada” não possuíam esgoto nem eletricidade, mas foram hábeis na luta por 

direitos e se colocaram nos assuntos de política. Com isso fizeram a ligação da cidade ao 

gecekondu e conquistaram serviços básicos. No entanto, destaca Yavuz (2003), que a situação 

da Turquia não se compara a São Paulo e Calcutá, os moradores dos gecekondus turcos eram 

mais conectados à vida urbana. As campanhas eleitorais se transformaram na arma necessária 

para esses moradores e o Estado, que até aquele momento não possuía plano e estratégias 

habitacionais, passou a se preocupar com esse aspecto. 

A alfabetização e Mídia no Movimento Islâmico funcionaram como fator dinamizador 

e propulsor de desenvolvimento e capacidade crítica. A transformação de um modelo 

padronizado de identidade religiosa para uma identidade política moderna se efetivou com a 

mídia impressa e a educação. Essa nova interação social criou um novo estilo de intelectuais 

muçulmanos. A ordem Nakşibendi foi a principal responsável por organizar essa situação. Foi 

a transição da forma de transmissão oral para uma comunicação textual. A consequência 

imediata foi o maior alcance em termos de identidade com os ensinamentos sufistas. Para a 

ordem e seus lideres a formação através da mídia impressa seria uma forma de “Jihad” ou luta 

para melhorar a consciência política islâmica. Ambos, Nurcu e Nakşibendi foram hábeis em 

criar a dinâmica mais socialmente atrativa através de radio, revistas e televisão. 
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Política Social e distribuição de renda foi outro fator de crise no período aqui 

analisado. Houve melhora na distribuição de renda, mas não na mesma intensidade, o certo é 

que os grandes fazendeiros lucraram mais. Os anos 1950 foram marcados por uma migração 

de massa em direção às grandes cidades: Istambul, Ancara e Izmir, por exemplo. Nos anos 

após a Segunda Guerra os governos turcos se aproximaram dos Estados Unidos com o 

pretexto de se defender da expansão soviética. Com recomendações dos EUA e agências 

BM/FMI o governo turco inicia a liberalização da economia. 

Autoridade e Capitalismo são duas categorias-chave para compreender o processo de 

revolução passiva e seus ciclos nesta tese. Toda transformação ou fechamento de período 

específico no Modo de Produção exige reorganização no regime de acumulação e no modo de 

vida das pessoas, de forma a manter o regime funcionando. Para isso é preciso direcionar os 

comportamentos dos indivíduos, dos capitalistas e instituições. O rompimento de uma etapa e 

início de outra exige alteração nas normas, hábitos, leis e costumes que garantam a unidade do 

processo, com organização do sistema social, a isso se dá o nome de modo de regulação – 

nesse momento o Estado atua mais intensamente. (HARVEY, 2012) 

Para sua viabilidade o Modo de Produção Capitalista precisa: qualidade anárquica dos 

mercados de preços e exercer suficiente controle sobre o emprego da força de trabalho. Os 

mercados fornecem sinais de descentralização que permitem aos produtores coordenarem suas 

decisões, o famoso discurso nascido no liberalismo clássico da mão invisível do Estado 

ressurge. Contudo, a mão invisível sempre precisa de algum tipo de ação coletiva, 

regulamentação e intervenção do Estado para funcionar. O trabalho em sua concepção 

filosófica exige do humano autodisciplina, concentração, vontade, familiarização e desejo. No 

entanto, a produção via trabalho assalariado faz com que os sujeitos percam o controle do seu 

próprio fazer. O disciplinamento do trabalho envolve muitas questões: repressão, 

familiarização, cooptações, cooperação e controle das capacidades físicas e mentais. 

(HARVEY, 2012) 

Para que todo esse sistema se organize e funcione adequadamente a religião pode ser o 

parceiro ideal. Arendt (2002) argumenta que a autoridade no século XX entrou em crise e que 

naquele momento era difícil definir o que realmente significa autoridade. O ponto é 

demonstrar que a autoridade exige obediência e que em alguma medida pode ser confundida 

com poder ou violência. O Governo quando autoritário ou se deseja promover alguma 

realização a impõe por meio de legislação e mudanças de hábitos. A autoridade demonstra um 

tipo de governo que se utiliza da religião para viabilizar seu controle e domínio. É uma 

autoridade exterior, suprema e demonstra um tipo de relação desigual.  
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O argumento desta tese é que há uma relação interessante e paradoxal na Turquia que 

precisa ser apresentada. Os grupos de resistência, os sufistas e suas irmandades, são 

significativamente importantes para os movimentos sociais turcos, mas é essa mesma corrente 

islamita que prega a busca pelo Ser Supremo através da introspecção, de uma relação íntima e 

profunda. O processo de dominação é favorecido pelo fato de que o homem e a mulher 

praticante da religião percebem no líder político alguém investido de autoridade Divina. Fato 

já mencionado em outros escritos desta pesquisa, mas é preciso destacar que o Islã tem em 

seus seguidores pessoas obedientes aos mandamentos de seus líderes e do Profeta. Não é 

objetivo aqui desmerecer a capacidade de crítica das pessoas, mas reafirmar que os líderes 

políticos sabem utilizar-se do Islã para proporcionar maior controle da sociedade e 

consequentemente impor suas vontades. 

 

5.2 Partidos Políticos, Exército e Burocracia: a formação da elite turca 

 

Os partidos políticos devem organizar a ação política dentro de um Estado, auxiliando 

na concretização dos objetivos da sociedade civil. Serão fóruns permanentes nos quais se 

desenvolverá a política, no sentido literal do termo. São responsáveis por formulação de 

políticas, quando chegam ao poder, devem, além disso, tomar decisões, direcionar o Estado e 

são por isso, mediadores.  

O PD mostrou que pela primeira vez a política podia ser deliberativa e não apenas 

administrativa. Os Kemalistas não sabiam como trabalhar com os grupos sociais que 

emergiam, pois, segundo Yavuz (2003) o objetivo sempre fora criar uma sociedade sem classe 

na Turquia. O PD aceitava que a nova burguesia emergente deveria ser o agente de 

transformação e modernidade, não o Estado. Destaca-se, contudo, que o PD permaneceu 

vinculado ao secularismo e ao Kemalismo, paradoxalmente defendendo o Islã. Um exemplo 

dessa estratégia dicotômica foi a permissão para a publicação das Epístolas da Luz de Said 

Nursi, após decisão judicial de que, nos escritos não havia crime e nem ameaça ao 

secularismo. Portanto, afirma Yavuz, a política pró-islâmica dos Democratas foi algo inexato 

nos dez anos que governaram.  

 

A cooptação dos grupos islâmicos variou de acordo com o tempo e a questão de 

interesse. Durante este período, o governo do PD cuidadosamente cooptou certos 
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grupos islâmicos, por exemplo, os Nurcus e os Nakşibendis, dentro de um sistema 

político para expandir sua base eleitoral. (YAVUZ, 2003, p. 62)
31

  

 

No período da Guerra Fria e diante da aliança com os Estados Unidos os movimentos 

religiosos foram utilizados para combater o comunismo e a esquerda na Turquia.  A 

concretização disso se deu na síntese turco-islâmica, utilizada pelos militares.  

A Conjuntura do governo democrata e as atividades religiosas no espaço público 

acenderam a luz amarela no quartel. Os militares se incomodaram com a situação e o golpe 

ocorreu em 27/05/1960. Os militares apoiados por especialistas, juristas, intelectuais, 

professores e políticos promulgaram a Constituição de 1961. Provavelmente a mais 

significativa novidade da Constituição foi à criação do Conselho de Segurança Nacional. As 

transformações pelas quais o país havia passado forçavam os Kemalistas a pensarem que uma 

Turquia sem classes seria impossível. A partir dos anos 1960 o Kemalismo se transformara 

numa Doutrina de Segurança Nacional do Estado. Os Kemalistas se tornaram ainda mais 

conservadores e sua luta foi repensada em termos de classe, religião e etnia. 

Nas eleições de 1964, 46,6% dos eleitores votaram no PJ (Adalet Partisi) que adotou 

uma postura pró-Menderes e os membros do Partido se colocaram como os herdeiros dos 

Democratas. Contudo, o PJ foi forçado a estabelecer coalizão com PRP, do líder Ismet Inönü. 

Nos anos seguintes, entre 1963 e 1970 o PJ foi dominante política turca. Era o representante 

de uma nova Elite e ligava a população rural e provincial à vida urbana, conseguiu certo nível 

de ligação entre sociedade civil e governo. Demirel tinha uma visão de Islã como uma forma 

respeitável de piedade individual e na visão da política seria um ótimo antídoto contra os 

marxistas. 

No seu processo de desenvolvimento histórico o sistema estadista e opressor turco 

foram parcialmente desestruturados. Contudo, o Estado ainda controla as ações de políticas e 

em tomadores de decisões de uma força tal que acontece em poucos lugares do mundo. Para 

Rubin (2002) o argumento é de que a Turquia produziu uma sociedade civil consistente e 

independente, mas relativamente fraca e que produz menos ações que o esperado, uma visão 

diplomática da relação ente Estado e sociedade civil. Ao analisar a contribuição dos grupos 

islâmicos percebe-se que a força e resistência surgem desses grupos que como demonstra a 

história foram por vários momentos cooptados ou absorvidos pela força estatal.  
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 “The co-optation of Islamic groups varied according to time and the issue concerned. During this period, the 

DP government carefully co-opted certain Islamic groups, for exemple, the Nurcus and Nakşibendis, into the 

political system to expand its electoral base. (YAVUZ, 2003, p.62)” 
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Na história política da Turquia alguns partidos se destacaram, principalmente no 

período estudado por esta tese. Vários deles foram mencionados e o processo de constituição 

do grupo se confunde com a própria narrativa do desenvolvimento histórico do país. Foram 

descritos: o Partido Republicano do Povo (PRP), fundado por Kemal Atatürk; o Partido 

Democrata (PD), de Adnan Menderes, e o Partido da Justiça (PJ), liderado por Süleyman 

Demirel. Todos esses partidos tiveram um papel de destaque na vida pública da Turquia, 

simbolizaram a dinâmica de lutas hegemônicas e as trocas de poder entre as elites. Em 

decorrência de seu status elitista e da lógica partidária, são analisados na perspectiva da 

Sociedade política, pois, estiveram mais próximos dos interesses estatais que da população 

que deveriam representar.  

Outros partidos foram mencionados rapidamente ou mesmo não receberam nenhuma 

citação, por isso, serão apresentados nesta parte do trabalho. Não serão narradas as histórias 

de todos os partidos, pois o recorte temporal deixa de fora vários deles como Partido da Mãe 

Pátria do Presidente Turgut Özal e mesmo o AKP de Erdoğan. Daqueles que serão aqui 

apresentados o primeiro será o Partido da Ação Nacional (PAN), em turco Milliyetçi Hareket 

Partisi (MHP), foi um partido estabelecido no momento efervescente das disputas ideológicas, 

em 1969. Sua bandeira e programa mudaram para uma direção centro-direita com uma nova 

liderança em 1997. Mas, é o partido na Turquia que tem a característica nacionalista, defende 

as separações étnicas e culturais. Sua posição oscila de tempos em tempos, o que dificulta 

uma definição precisa, mas é sem dúvida, o mais identificado com essas causas. Por isso, o 

partido se autoproclama o único defensor do nacionalismo turco, em tempos de conflitos com 

os curdos, conseguem uma significativa audiência. O partido se identifica com uma vertente 

denominada Ulkücülük (idealismo) que surgiu em virtude da luta contra o comunismo em 

1968. (ÇINAR; ARIKAN, 2002) 

O primeiro grupo de extrema direita na Turquia foi fundado em 1948 por um general 

que defendia uma espécie de nacionalismo religioso e apresentava características fascistas. A 

pauta programática do partido era de resgatar o Kemalismo em sua origem, apesar de ser 

paradoxal no quesito religião. Foi, contudo, sem popularidade e insignificante 

representatividade na arena nacional. O partido fundado recebeu o nome de Partido Nacional 

Republicano dos fazendeiros e Camponeses, tendo o general Fevzi Çakmak como líder. O 

primeiro programa político-partidário teve caráter corporativista, buscava revigorar as bases 

do Kemalismo e durou ate os anos 1960. Em sua pauta política defendiam um modelo de 

desenvolvimento modernista, eles pregavam uma vertente nacional-facista e eram favoráveis 

à nação homogeneizada sob o controle do Estado. (ÇINAR; ARIKAN, 2002) 
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No ano de 1965 o partido conheceu seu novo líder Alparslan Turkeş que inseriu outros 

elementos na ideologia partidária, entre eles a luta contra o comunismo. Nesse período, que 

foi marcado pela polarização esquerda-direita, o partido se aproximou de outras organizações 

extremistas e fascistas que não aceitavam o diálogo, nem a pluralidade e apoiavam o uso da 

força para implantar suas ideias. A nova ideologia do Partido foi formulada com bases nesses 

entendimentos entre os movimentos radicais. Em 1967 lançaram as Nove Doutrinas de Luz 

(Dokuz Işik Doktrini) e Turkeş foi declarado o grande Líder. Ele foi um dos mentores do 

Golpe de 1961. (ÇINAR; ARIKAN, 2002) 

O partido manipulou a religião e alguns líderes de forma que os muçulmanos também 

se voltassem contra o marxismo. Essa formatação e coalizão entre nacionalistas e religiosos 

foi denominada Síntese Turco-Islâmica, movimentação ocorrida entre os anos 1969 e 1970. 

Também nesse período o nome Partido foi transformado, após o Congresso em Adana, região 

do Mediterrâneo o partido passou a ser denominado Partido da Ação Nacional, sendo que 

ainda hoje é relevante no cenário político-turco. Contudo, desde sua fundação em 1948, até 

meados de 1974 o partido permaneceu marginal no cenário político, mas forte nas 

articulações e confrontos nas ruas do país. (ÇINAR; ARIKAN, 2002). 

Os partidos fazem a ligação entre as elites e os cidadãos, mas também entre governos e 

a população. No Império Otomano e na República da Turquia os partidos fizeram 

parcialmente esse papel. Acrescentando á argumentação da autora, pode-se dizer que nos 

casos em tela os partidos estiveram mais próximos do governo. Pode-se dizer que fizeram 

parte da Sociedade Política na Turquia. (YEŞILADA, 2002)  

Desde os primeiros anos de multipartidarismo na Turquia, os partidos experimentam 

forte polarização, discursos radicais e interesses corporativos. Somado a esses fatores a 

sequência de Golpes Militares. Destaca-se nesta pesquisa o surgimento contínuo de partidos 

com a vertente Islâmica na Turquia. Na luta contra a retaguarda secularista estatal emerge a 

elite política religiosa liderada por Imans que transformaram a cena política, o PD, que não 

era Islâmico, recebera suporte dos religiosos e obteve sucesso. Em 1951 foi fundado o Partido 

Islâmico Democrático (Islam Demokrat Partisi). O partido levantou a bandeira da felicidade e 

bem estar que se concretizaria com base no Livro Sagrado – O Corão. Mas o partido não 

prosperou.  (YEŞILADA, 2002)  

Na década de 1960 a fundação do Partido da Justiça (Adalet Partisi) serviu para 

acolher os membros do antigo partido islâmico e também dos democratas. Aqueles seguidores 

do Movimento Nurcu, explicitado no terceiro capitulo, apoiaram o PJ em virtude de uma 

antiga “profecia” de Said’i Nursi. Segundo o líder sufi, uma criança de nome Süleyman 
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nasceria em Islamköy e se tornaria uma liderança política. Na visão dos religiosos esse 

homem era Süleyman Demirel, o presidente do PJ, que foi Presidente da República e Primeiro 

Ministro (YEŞILADA, 2002) 

De acordo com Yeşilada (2002), uma movimentação paralela ocorria, e levaria a 

fundação do próximo partido muçulmano na Turquia. O Sheik Mehmet Zahit Kotku, uma das 

influentes figuras da Ordem Nakşibendi preparava a agenda política do seu grupo islamita. 

Após ser impulsionado pelo Sheik Necmettin Erbakan entra para a política. O encontro dos 

dois políticos, Demirel e Erbakan, ficou marcado pela controvertida eleição da União Turca 

das Câmeras de Comércio, vencida por Erbakan. Segundo acusações o pleito foi fraudulento.  

Logo após o resultado final Demirel ordenou que a eleição fosse cancelada e que o 

eleito deveria ser removido. Esse momento levou a uma dissidência dentro do PJ. A situação 

foi o impulso que faltava para o surgimento do novo Partido. Erbakan foi excluído de todo o 

processo político dentro do PJ o que forçou alguns membros a se reunirem para debater a 

necessidade da criação de outro grupo político. Após alguns encontros surgiu o PON - Partido 

da Ordem Nacional (Milli Nizan Partisi). No novo partido havia figuras dos movimentos 

Nurcu e Nakşibendi. Os líderes do PON exerciam papel de destaque por anos na política 

turca. Erkaban se tornou presidente do partido a partir de Fev/1970. Era evidente a influência 

do Kotku na carreira política de Erbakan. Após o golpe de 1971 o partido foi fechado e seu 

líder fugiu para a Suíça, retornou para a Turquia em 1972 e fundou o PSN - Partido da 

Salvação Nacional (Milli Selamet Partisi). 

Desde os primeiros dias de atividades do PON ficou constatada que sua base de apoio 

provinha das ordens religiosas. A ordem Nakşibendi foi fundada na Pérsia do século XIV e 

chegou a Anatólia por volta do século XV e se transformou numa força no Império Otomano. 

Membros da ordem se opuseram às reformas Tanzimat no século XIX. O Sheik treinava seus 

discípulos para serem influentes na política e na mídia, assim poderiam difundir o Islã e os 

valores da religião. Com incentivo do Sheik Erbakan fundou uma loja islâmica de produtos 

agrícolas. Em 1996 estimava-se que os Nakşibendi tinham aproximadamente 800.000 

seguidores. Internamente os sufistas se organizam, entre aqueles que se ocupam da religião e 

outros que usam a política para proteger a Islã.  

Dos atores domésticos da política turca o exército pode ser considerado um elemento 

chave. A participação dos militares na história vem de séculos. Aproximadamente no século 

IX os turcos foram levados para o Oriente Médio como soldados-escravos. Nos séculos XI e 

XII os Seljúcidas dominaram grande parte daquele território e no Século XV os turcos 

reapareceram com o poderoso e conquistador Império Otomano. Nos tempos Otomanos os 
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militares ficaram marcados pela presença dos Janízaros. Essa força que esteve muito próxima 

dos Sultões, por algumas vezes preparam e aplicaram golpes de Estado, por vezes até mesmo 

mataram alguns soberanos. Ainda avaliando a história imperial – muitos dos Jovens Turcos 

foram membros do Exército, ou seja, os militares sempre estiveram em destaque. 

(HOURANI, 1994) (BURAK, 2011) 

Nos tempos antigos, século XVIII, por exemplo, era comum aos exércitos à proporção 

que aumentavam seu poder tendiam a aspirar ao posto do soberano. Era comum ao escravo 

estar associada a imagem do escravo. A ideia de escravidão pode ser compreendida como 

ligação, ou fusão de personalidades, o soldado era tão ligado ao Rei que os interesses se 

confundiam. Era situação de costume, portanto, o chefe militar se rebelar e formar uma nova 

dinastia, por esse motivo, explica Hourani (1994), passaram tantas dinastias pelo Oriente 

Médio. O Estado Otomano se constitui por uma série de principados que aceitaram a 

soberania dos Seljúcidas, mas mantinham respeitada sua autonomia. O principado fundado 

por Osman era localizado bem próximo às fronteiras do Império Bizantino. 

Na República o Exército sempre esteve ao lado dos Kemalistas e eram tidos como os 

grandes guardiões da ideologia oficial do Estado. Em parceria com as elites turcas sempre 

buscaram construir um projeto de manipular politicamente um Estado-nação moderno que 

fosse livre dos preceitos do Islã político. Nesta perspectiva, os militares se perceberam 

historicamente como acima dos demais grupos, as vezes acima do governo. Até a década de 

1970, dos políticos e governantes não-militares da Turquia, Demirel foi um dos primeiros a 

estabelecer consenso com o exército, dando-lhes autonomia. (BURAK, 2011) 

Portanto, para entender as premissas da cultura política da Turquia é necessário 

compreender o papel do Exército na história turca e Otomana. Burak (2011) afirma que a 

República da Turquia não foi instrumento de proteção das liberdades individuais e o exército 

foi o ponto de apoio fundamental. O processo de Ocidentalização que vislumbrava a 

democratização da vida política, sempre esteve na contramão do projeto e visão militar de 

proteger o Estado das ameaças internas e externas. A força do Estado turco pode ser 

mensurada pela imponência dos militares.  

Compreender o papel do exército é algo essencial ao analisar a história de 

desenvolvimento da Turquia. Nos primeiros séculos do Império Otomano, o Exército era 

treinado e disciplinado para obedecer à autoridade central, diga-se o Sultão. No final do 

século XVIII os militares foram treinados por alemães e em contato com a ideia de 

nacionalismo. À medida que se auto-proclamam defensores do Kemalismo inibem a evolução 

da democracia e impedem a atuação civil. O exército pode ser visto como o principal agente 
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modernizador, na era republicana. Ao observar o Império nas revoluções de 1876 e 1908 os 

militares tiveram papel significativo. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS : ANÁLISES DA REVOLUÇÃO PASSIVA E 

CAPITALISMO TARDIO NA TUQUIA 

 

 Uma das mais relevantes diferenças entre o Império Otomano e a República da 

Turquia foi o modo como cada Estado tratou seus “cidadãos”. No Império havia um nível de 

tolerância interessante, os grupos religiosos nunca foram obrigados a se converter, apesar de 

pagarem impostos diferenciados, eram respeitados. Cada nação tinha sua administração 

própria que lhes conferia certo nível de autonomia. O processo de transição foi diferenciado, 

pois se iniciou com a questão controversa dos armênios, liderada principalmente pelos Jovens 

Turcos. Na Turquia moderna as diferenças receberam tratamento inverso, o caso dos curdos e 

da religião foi logo ganhando ares de conflito, de desconfiança e se tornaram alvos das 

políticas governamentais. Foram rotulados como questão de segurança nacional. 

 Essa situação na política doméstica deu início também ao desenvolvimento desigual e 

geograficamente combinado na Turquia. A divisão centro-periferia se processava de diversas 

maneiras em polaridades. O oeste do país, próximo à Europa se desenvolvia rapidamente 

constituindo-se no maior pólo industrial turco. O leste, região majoritariamente ocupada por 

Curdos, ficou caracterizada pela pobreza e pela repressão do Estado. No aspecto religião o 

sunismo ortodoxo mais presente na maior parte do país era o opositor do Xiismo e do 

Sufismo, presente nas cidades do interior, na Anatólia Central. Outro aspecto doméstico que 

pode ser analisado sob a ótica centro-periferia foi a disputa secularismo em oposição à 

religião. 

As hegemonias no Império e na República foram alteradas de acordo com os partidos 

e grupos que chegavam ao poder. Entre 1839 a 1923 a Elite Otomana estava ligada ao Sultão, 

era formada, portanto, pelos membros do Palácio e Burocracia. Entre os anos de 1908 e 1923 

os Jovens Turcos passaram a constituir um grupo alternativo, denominados aqui como uma 

nova Elite. Durante os anos de 1923 a 1950 a hegemonia é formada por uma elite Kemalista, 

nascida ainda nos tempos do Império Otomano. Entre 1950 e 1960 a elite kemalista separada, 

fragmenta ressurge ligada aos proprietários de terra, o adjetivo “separada” está se referindo ao 

fato de que os membros do Partido Democrata que chegaram ao poder em 1950 eram sujeitos 

proeminentes da elite kemalistas. Já nos anos de 1960 e 1970 nasce de fato um novo grupo 

hegemônico vindo do interior do país, é um momento em que a periferia chega ao centro.   



184 

 

 

Algumas referências importantes nesse processo: a figura do grande líder ganha 

destaque com Atatürk que representaria o Cesarismo na Turquia. A intervenção de um 

homem forte, conservador que controla e estabiliza os poderes à sua maneira, a representação 

desse herói mítico ainda está tão fortemente arraigada que se pode notar nas dinâmicas do 

cotidiano nacional. A bandeira, o amor à pátria, os conflitos que giram em torno da figura 

desse herói e assim por diante. A ideia de um César se torna ainda mais viva quando outros 

grupos que buscam a hegemonia despontam no cenário doméstico e cada grupo traz à frente 

um grande personagem, talvez um possível sucessor do primeiro grande homem da história 

moderna: foi assim com o Partido Democrático nos anos de 1950, representado por Adnan 

Menderes; a história se repete em 1961, quando surge Süleyman Demirel pelo Partido da 

Justiça e na mesma década, Necmettin Erbakan, figura representativa dos partidos islâmicos. 

A narrativa das lideranças citadas acima permite avaliar que a hegemonia não se 

consolidou na terra de Atatürk, e a cada momento histórico buscava-se um Novo César ou um 

Novo Mustafá Kemal para liderar a busca pela hegemonia no país. Não houve consolidação, 

pois não houve consenso, não foi possível alcançar o consenso, pois diversos interesses 

estavam em jogo, diversos grupos estavam na disputa e o Islã sempre esteve envolvido em 

todas as tramas, como elemento chave na tentativa de conquistar o poder, esse assunto será 

retomado nessa parte de análises conclusivas da pesquisa. Mas a narrativa do parágrafo 

anterior possibilita perceber a sucessão de grupos chegando ao poder, essa situação se repetiu 

por várias vezes entre os anos 1980 e 2000, que não são contemplados nesta tese. 

A formação do Estado turco sob o conceito de revolução passiva pode ser analisada 

pela utilização do transformismo, consequência quase natural do Cesarismo. No caso turco 

apresentar-se-ão possibilidades de análise do transformismo: a cooptação dos líderes; a 

revolução-restauração e a ideologia que afetou a população. Por cooptação das lideranças 

entende-se o processo iniciado ainda sob os Sultões do Império, quando os Sheiks Sufistas 

foram introduzidos na dinâmica do Palácio e auxiliavam a monarquia no controle das massas 

presentes na Anatólia, as tribos curdas principalmente, mas o controle do próprio movimento 

iniciado pelo sufismo. Por cooptação entende-se retórica utilizada por Kemal Atatürk em 

torno do Millet turco na luta contra os infiéis, ou seja, as grandes potências europeias. Os 

curdos e sufistas lutaram ao lado dos turcos, mas aqueles entendiam e acreditaram que sua 

luta era pela salvação do Sultanato e do Califado.  

Acrescenta-se à formulação da revolução passiva na Turquia o elemento da autoridade 

no Islã. Desde os anos após a morte do Profeta Maomé o debate em torno da autoridade do 

líder religioso e político marcou a caminhada do povo muçulmano. A relação entre pais e 
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filhos, marido e mulher, governante e governado é analisada e vivenciada de maneira distinta 

no mundo islâmico que àquela percebida no lado cristão ocidental. Percebe-se que para o 

sujeito simples, que segue as orientações da religião no seu cotidiano, a questão da obediência 

e do respeito é de fato valorizada. Com isso, a figura do líder político, ainda que questionável 

é digna de respeito, isso mesmo entre alguns jovens fica evidenciado. Dentro desse quadro, o 

que este estudo busca apontar é que o uso político e econômico da relação religiosa cria o 

ambiente ideal para a passividade. Ao longo das narrativas históricas, desde os Sultões, 

passando por Atatürk, até chegar aos últimos líderes aqui analisados, Demirel e Erbakan, 

todos se utilizaram de discursos islamizados ou aproximações com a religião. Todos 

souberam absorver o Islã, para conquistar votos, para realizar medidas econômicas drásticas e 

assim por diante! 

Ao final da Luta pela Libertação Nacional tem-se início à transformação social, que 

não envolveu participação social. As lideranças da Nova República promoveram mudanças na 

religião, na política, na economia e na vida das pessoas sem que essas pudessem se 

manifestar, foi a típica “revolução pelo alto” e a coerção se fez presente quando a resistência 

surgiu. O transformismo se concretizou no momento em que a religião secular foi 

denominada antiquada e que era empecilho para a modernização. Quando a ideia de 

civilização modelo foi espelhada na Europa, ignorando-se todo o desenvolvimento histórico 

dos povos do Oriente. A ideia de modernidade e modernização justificara todo o rompimento 

com o passado e foi o conceito chave para justificar a revolução passiva. As ideologias e os 

discursos repletos de retórica serviram para completar o quadro.  

O Kemalismo foi a ideologia dominante no processo de constituição da revolução 

passiva na Turquia. Organizado pelos seis princípios, o Kemalismo foi o arcabouço 

ideológico dominado pela elite turca para subjugar, cooptar e usar da religião para alcançar 

seus objetivos políticos e econômicos. Foram três as forças principais a defender essa 

ideologia: os partidos políticos, a burocracia estatal e os militares. Por ora, destaca-se a 

burocracia e os militares. A influência desses dois grupos vem dos tempos do Império 

Otomano, ambos foram significativos nas derrubadas de alguns Sultões e mesmo na ascensão 

de outros. A burocracia materializava seu poder na administração exercida pela Porta; os 

militares com os Janízaros e depois uma parcela dos Jovens turcos. Mas destaca-se, os dois 

grupos da elite mantiveram sua importância na República. 

Na Turquia ao se observar as mudanças sociais percebe-se uma alteração no papel dos 

grupos. Quando Marx escreveu no prefácio de 1859 sobre esse processo, ele afirmava que as 

transformações sociais eram processadas e patrocinadas pelo judiciário. No caso turco, 
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percebe-se uma inversão, pois é o exército o garantidor da mudança pela força, ou seja, tem-

se uma concepção militar das relações sociais 

Ou seja, no nível doméstico a revolução passiva acontece, pois não houve 

consolidação de nenhum grupo hegemônico, apesar do longo tempo de governo dos 

kemalistas e da simbologia em torno da pessoa de Atatürk não houve consenso formado. Isso 

prova pelo fato de que os 27 anos dos kemalistas foram marcados por um sistema político 

unipartidário, logo que houve a liberalização o poder central trocou de mãos. Novamente, em 

1950 o Islã foi força decisiva. Argumentou-se ao longo da tese que os Democratas saíram das 

fileiras do partido de Mustafá Kemal, contudo, fizeram algumas aproximações e depois 

concessões ao Islã de modo a conquistar os votos dos religiosos.  

O capitalismo tardio é consequência, resultado da revolução passiva no nível 

internacional. O ponto de partida da análise também é do Império Otomano. No capítulo 02 

desta tese foram descritos os dois maiores problemas enfrentados pelo Sultão e pela Porta: as 

capitulações e o Sistema Millet, ambos deram ao Império características de dependência e 

submissão à Europa. Através das capitulações, as grandes potências à época recebiam 

vantagens nas tarifas alfandegárias e nas negociações comerciais com os Otomanos. As taxas 

eram sempre favoráveis aos europeus e quando o Império propôs revisão foi rechaçado e 

criticado. Seguindo as análises econômicas no seu período de decadência o Império com 

muitas dívidas teve que recorrer aos empréstimos, fato que agravou ainda mais a situação. 

No caso dos Millets o Império permitia que as grandes potências protegessem seus 

“cidadãos” que habitavam nas terras do Sultão. A definição de cidadania para as potências 

naquele tempo estava relacionada à nacionalidade, mas também à religião. Esse aspecto 

reduziu consideravelmente a autonomia dos Otomanos e novamente, quando tentaram rever 

seus tratados e diminuir a ingerência europeia, já era tarde demais. Os sentimentos nacionais 

estavam florescendo cada vez mais forte e os conflitos separatistas aconteciam com 

freqüência. Associado a esse fenômeno está a busca dos jovens que habitavam nas terras 

otomanas pela educação na Europa. Lá entraram em contato com os ideais nacionais e 

trouxeram para o Império Otomano o desejo de modernização a partir da independência dos 

povos. Portanto, fica visível pelo sistema Millet e pelas capitulações a inserção internacional 

desigual do Império Otomano. Foi o que alguns autores caracterizaram como subordinação ou 

periferização, situação que afetou a Turquia Moderna. 

A inserção internacional desigual foi intensificada nos anos de 1950 no Governo dos 

Democratas. Eles contraíram grandes quantidades de empréstimos junto às Organizações 

Internacionais: Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Ainda recorreram à Europa 
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e aos Estados Unidos. É certo que a Turquia nessa década foi incorporada à OTAN e 

contemplada pela Doutrina Truman e Plano Marshall, mas o relativo atraso industrial forçou o 

país a trilhar e intensificar o caminho da dependência.  

Diante desse cenário até aqui desenvolvido torna-se possível confirmar algumas 

hipóteses levantadas no início desta tese. A formação do Estado turco foi um processo sócio-

histórico de revolução passiva, ou revolução restauração. Desde o Sultão até Atatürk, vários 

grupos ligados à elite turca chegaram ao poder sem, contudo, exercer hegemonia no sentido 

gramsciano do termo. Não havia consentimento nos direcionamentos desses grupos e por isso, 

por determinadas vezes a coerção foi utilizada. O termo que se adaptou melhor foi 

“hegemonia restrita” vivenciada em curtos períodos. No caso turco é considerável dizer que 

entre o consentimento e a força, estão a coerção e o engano, quando dificultava a situação – 

cooptação e retórica formavam um par ideal.  

Assim sendo, no âmbito doméstico revolução passiva se consolidou pelo uso e 

absorção do Islã. O Islã tradicional, sunita, é formado por pessoas que entendem e praticam 

um tipo de relação com seu governo que é caracterizado pela respeito à autoridade, como 

mencionado, a visão de autoridade que possuem os árabes e muçulmanos é bem diferente 

daquela experimentada pelos ocidentais. Quanto ao Islã denominado “Folk” ou aquele mais 

liberal, praticado pelos sufistas, considerado nesta tese como o Islã Político na Turquia, foi 

por várias vezes cooptado e em outras completamente abafado. Mesmo os sufistas, que por 

vezes adotaram perspectivas contestatórias, foram apoiadores do Estado na luta contra os 

movimentos de esquerda (marxismo), contra grupos étnicos (armênios) e mesmo contra 

religiosos, os Alevis.  

Portanto, foi de fato a religião o fator preponderante para a concretização da revolução 

passiva, sendo cooptada, ou absorvida, às vezes corrompida para atender aos desígnios da 

elite turca. Outro aspecto relevante da religião é seu controle pelo Estado. A Diretoria de 

Assuntos Religiosos está vinculada a estrutura governamental e controla a religião e os 

religiosos. Todos os Imans são funcionários do Governo, como pensar a pregação da sexta-

feira e não imaginar um discurso dirigido, enviesado e direcionado aos interesses do Governo 

sobre a grande massa da população. É o Islã fator de coesão nacional, é o fator que gera a 

passividade das massas, não por letargia, mas devido à estrutura ideológica e controle social 

exercido pelo uso da religião. 

Ainda na análise doméstica da revolução passiva, ela acontece com base na 

modernização. O Islã foi caracterizado como inibidor da civilização e do desenvolvimento, 

pelos próprios políticos turcos, que em parte são muçulmanos. São, contudo, pragmáticos, 
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pois o desenvolvimento econômico traz outros ganhos que a religião não permitiria. A 

modernização pode ser outro elemento que justifica e reafirma a concretização da revolução 

passiva. Por ela se torna possível pensar o secularismo e o nacionalismo. Portanto, a 

modernização foi a ponte que separou a religião arcaica, e colocou a Turquia no novo 

patamar, um Estado-nação moderno e secular. Para ser secular suprime a religião, para ser 

nacional homogeneíza, mascara e uniformiza as diferenças étnicas. Unifica a língua, unifica a 

educação, reprime.  

A construção da identidade nacional iniciada no final do século XIX quando os Jovens 

Otomanos e em seguida os Jovens Turcos mantiveram contato com os povos europeus. Foi a 

ideia da nacionalidade que talvez possa ser analisado como o mais incisivo elemento a 

constituir a revolução passiva internamente, pois, o nacionalismo foi construído com base em 

ideologias, mas também na guerra contra o estrangeiro e contra o inimigo “criado” – o outro. 

Como envolveu guerra, a construção da identidade nacional promoveu também o grande herói 

nacional, era preciso a imagem do homem forte, que pudesse conduzir a situação e orientar a 

nação emergente. Todos os elementos até aqui analisados atravessam e são atravessados pelo 

poder que representa o grande César da Turquia, Mustafá Kemal Atatürk. Não há outra figura 

na história do país com a autoridade e o respeito que ele conquistou, mas, todavia, outros 

sujeitos tentaram e tentam se tornar um novo herói. 

Os movimentos reformistas do Governo Kemalista foram fortemente guiados pelo 

secularismo e nacionalismo. Para modernizar-se o Estado entendia que era necessário: 1º - 

Secularismo do Estado, da Educação e da Lei; 2º - Ataque aos símbolos religiosos e sua 

substituição por símbolos da civilização europeia, e 3º - Secularização da vida social e ataque 

ao Islã popular, leia-se sufismo. As interferências da Charia foram limitadas ao ambiente 

familiar, o que na visão de autores como Yavuz (2003) fortaleceu a religião internamente ao 

se fechar. O ano de 1924 marcou o fim do Ministério de Assuntos Religiosos e Fundações de 

Piedade. Foram criadas duas instituições no lugar: Diyanet Işleri Müdürlüğü (Diretoria de 

Assuntos Religiosos) e Evkaf  Umum Müdürlüğü (Diretoria para Instituições Religiosas). 

Reforma fundamental foi a adoção do alfabeto latino já havia sido aprovada, a lei 

exigia que o uso fosse compulsório a partir de 01/01/1929, com isso a mudança da língua 

seria uma consequência quase natural. Após a mudança do alfabeto ficou explicito que seria 

possível uma série de mudanças ou implantar a “revolução por decreto”. Em 1932 aconteceu 

o primeiro congresso linguístico turco, evento no qual foi lançado um programa de reforma da 

língua turca e em seguida criada a sociedade para estudo da língua turca. Nesse processo 



189 

 

 

transitório ocorreram muitos problemas na pronuncia, nas palavras, na comunicação em geral. 

O próprio Atatürk fez discursos estranhos. 

Era preciso o homem forte para livrar o país da ambição europeia. Havia a necessidade 

do homem forte que tivesse certo nível de legitimidade para decidir, que tivesse poder retórico 

para convencer. Seria esse homem a liderar um grupo de intelectuais, economistas, 

historiadores, linguistas e professores para processar as transformações necessárias à 

modernização do país. Assim, tendo a Europa como grande exemplo e modelo de civilização 

criaram Sociedades para reescrever a história do país, repensar a língua turca e abandonar de 

vez o passado imperial e a ligação com o mundo árabe. Todos esses procedimentos 

executados por grupos ligados ao poder central em Ancara, sem contar com opinião ou 

consentimento das massas, foi imposição, de cima para baixo. 

As reformas mencionadas tinham o objetivo de inserir a Turquia no mundo ocidental e 

civilizado, diga-se Europa. Como demonstrado ao longo do texto o Império Otomano não foi 

hábil em construir um Parque Industrial que lhe proporcionasse autonomia e desenvolvimento 

no campo econômico. Na verdade, o Império se estruturou de forma demasiadamente 

dependente e toda sua estrutura administrativa foi organizada de maneira a colocar-se como 

submisso, quando buscava ser um igual, um parceiro europeu. Os vários acordos realizados 

com as potências europeias foram desfavoráveis para os Otomanos, criaram dívidas enormes e 

intensificaram o processo de subalternização. Como não se industrializou precisava comprar 

serviços e tecnologias da Europa. 

A República realizou alguns esforços para criar um parque industrial nas décadas de 

1920 e 1930, mas não obteve muito sucesso. Nos anos de 1950 com a vinculação do país às 

instituições internacionais como a OTAN e a aliança com os Estados Unidos fizeram que o 

nível de dependência econômica e militar aumentasse em virtude de novos empréstimos e 

compra de tecnologia. Na década de 1960 os governos buscaram promover a ISI, mas as 

condições já não estavam favoráveis, a dinâmica interna não contribuía a Substituição de 

Importações ao final de uma década se mostrou um fracasso. Também em virtude de uma 

especialização exagerada na agricultura, que já havia colocado a Turquia num nível de 

competição internacional baixo.  

 O período de 1923 a 1945 foi marcado por relativa autonomia, até mesmo 

isolacionismo, considerado por alguns autores debatidos na tese. Após 1945 como 

consequência da Guerra e da inserção no bloco capitalista-militar a situação foi 

completamente diferente, provocando dependência forte dos países estrangeiros em termos 

econômicos e militares. Na década de 1950 a política externa de Menderes foi direcionada 
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para o seguimento e dependência dos EUA que fez a Turquia se tornar distante dos antigos 

parceiros e vizinhos; tirando a liberdade de movimentação.  

Portanto, os fatores acima demonstrados proporcionaram uma dependência externa 

forte, baixo nível de industrialização, poucas possibilidade de produção de tecnologia, 

aumento significativo na importação e irrelevante exportação. O processo de industrialização 

tardia teve como consequência o que vem sendo argumentado ao longo desta tese, uma 

inserção internacional desigual. O que entende-se por ocasionar uma revolução passiva no 

nível internacional, na relação entre Estados. 

Portanto, a Revolução Passiva iniciada nas relações internas da Turquia tendo como 

elementos a religião, a nacionalidade, a modernização e o secularismo faz com que o país 

busque alternativas para se afastar do seu passado. Assim ignora-se as vontades da grande 

massa e promovem mudanças pelo alto. Busca-se apagar o passado Otomano e fugir da 

ligação regional que provavelmente propiciaria ao país maior base e margem de manobra. Ao 

saltar o nível da região tem-se uma ligação com países em outro nível de desenvolvimento e 

as alianças com essas potências são desfavoráveis à Turquia. Essa modalidade de inserção, 

característica do capitalismo tardio, provoca uma desigualdade nas relações. 

A tese aqui apresentada que debateu o CAPITALISMO TARDIO E REVOLUCÃO 

PASSIVA: um estudo da emergência da Turquia Moderna atingiu o resultado esperado que 

era apresentar e compreender como se processou a inserção internacional da Turquia. Os 

conceitos de revolução passiva e capitalismo tardio explicam a forma de se inserir em termos 

desigual e geograficamente combinados. Foi possível mostrar que a revolução passiva se 

concretiza no nível doméstico e internacional, somada ao modelo do capitalismo dependente 

adotado pelos países do resto. Pode-se afirmar que a hipótese: a formação do Estado turco e 

sua projeção internacional consistiram num processo de Revolução Passiva, sendo que o Islã 

foi elemento fundamental de coesão para construir uma nova hegemonia no contexto de 

modernização, foi confirmada dentro daquilo que se esperava em termos de verificação e teste 

da teoria aqui debatida. De fato, é possível pensar a junção dos conceitos de revolução passiva 

e capitalismo tardio para pensar e compreender a formação do Estado turco. 
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