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Сажетак
Пар ти ја прав де и раз во ја (АКП) до ми ни ра тур ском по ли тич-

ком сце ном већ ви ше од јед не де це ни је. Де ка да ње не вла да ви не 
рас плам са ла је број не кон травеpзе у ве зи са ста њем де мо кра ти је 
у зе мљи ко ја се на За па ду, по пра ви лу, сма тра нај де мо кра тич ни јом 
му сли ман ском др жа вом. Оп ту жбе на ра чун ауто ри тар но сти ак ту-
ел ног пред сед ни ка Ре џе па Та ји па Ер до га на, до во ђе ње пар тиј ског 
вр ха у ве зу са ко руп ци јом, као и рас ту ћи тренд огра ни ча ва ња сло-
бо де ме ди ја, ба ци ле су у за се нак нео спо ран до при нос вла да ју ће 
пар ти је про це су де мо кра ти за ци је тур ског дру штва. Реч је о ста-
вља њу ом ни по тент не тур ске ар ми је под кон тро лу ци вил них вла-
сти, чи ме је от кло ње на нај ве ћа ба ри је ра убра ја њу ове др жа ве у ка-
те го ри ју де мо крат ских си сте ма. Ипак, све уче ста ли је за мер ке на 
ак ту ел ну по ли тич ку си ту а ци ју у Тур ској и ауто ри тар не трен до ве 
на Бос фо ру ни ка ко не мо гу би ти иг но ри са не, што отва ра ле ги ти-
ман про стор за про у ча ва ње раз ли чи тих аспе ка та (не)де мо кра тич-
но сти са вре ме ног тур ског дру штва.

Ауто ри ово га ра да ће сво ју ана ли зу усме ри ти на из бор ни 
про цес, и утвр ђи ва ње ни воа ње го ве де мо кра тич но сти, на при ме ру 
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пар ла мен тар них из бо ра 2015. Ауто ри по ла зе од прет по став ке да, 
уко ли ко су, у од ре ђе ном оби му, за до во ље ни кри те ри ју ми сло бод-
них и по ште них из бо ра, Ре пу бли ку Тур ску мо же мо оце ни ти као 
де мо крат ску др жа ву, ма кар на ми ни мал ном тј. из бор ном ни воу.
Кључ не ре чи: Тур ска, пар ла мен тар ни из бо ри, ауто ри та ри зам, из бор на 

де мо кра ти ја, вој на хун та, ле ви ца, де сни ца, исла ми сти, 
АКП, Ер до ган

УВОД

Тур ска по ли тич ка сце на је од уво ђе ња ви ше стра нач-
ја 1946. го ди не функ ци о ни са ла као ком плек сни кон гло ме рат 
фрагментиcаних по ли тич ких гру па и пар ти ја, скло них иде о ло-
шком гру пи са њу дуж ле вог или де сног по ла по ли тич ког спек тра. 
По де ла на ле ви цу и де сни цу, ко ја је ак ту е ли зо ва на не по сред но по-
сле пр вих ви ше стра нач ких из бо ра, већ у са мом за мет ку по ка за ла је 
скло ност ка ра ди ка ли за ци ји по ли тич ке аре не и отво ри ла пут ауто-
ри тар ним тен ден ци ја ма, ка ко ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма, та ко и 
ме ђу ке ма ли стич ким вој но-би ро крат ским ели та ма пре ка ље ним у 
да ни ма ства ра ња Ре пу бли ке. Пар ти ци па тив на по ли тич ка кул ту ра, 
ко ја се мра вљим ко ра ци ма раз ви ја ла у тур ском дру штву још од по-
зних ото ман ских да на, на ста ви ла је свој раз вој у ни шта по вољ ни-
јим усло ви ма ко ји су че сто под ра зу ме ва ли еска ла ци је по ли тич ки 
мо ти ви са ног на си ља и вој на упли та ња у из бор ни про цес. Ова ква 
си ту а ци ја је по тра ја ла до кра ја XX ве ка, ка да је иде о ло шки ри ва-
ли тет де сни це и ле ви це из гу био на сво јој ва жно сти, усту па ју ћи ме-
сто но вој по ла ри за ци ји тур ске по ли ти ке – по де ли на се ку ла ри сте и 
исла ми сте.

По чет ком но вог ве ка, по че ла је и но ва ера тур ске по ли ти ке, 
ка да је про и сла ми стич ка Пар ти ја прав де и раз во ја (АКП) осво ји ла 
ап со лут ну ве ћи ну гла со ва на из бо ри ма 2002. го ди не, и пре у зе ла др-
жав но кор ми ло са мо стал но фор ми ра ју ћи вла ду. АКП је на ста ви ла 
да осва ја убе дљи ву ве ћи ну на по то њим из бо ри ма, а ње на по ли тич-
ка до ми на ци ја је по тра ја ла све до ово го ди шњих пар ла мен тар них 
из бо ра на кон ко јих је ова пар ти ја из гу би ла мо гућ ност да по но во 
офор ми јед но пар тиј ску вла ду.

Вла да ви на про и сла ми ста, са да већ ду жа од де це ни је, рас-
плам са ла је број не кон травеpзе у ве зи са ста њем де мо кра ти је у 
зе мљи ко ја се на За па ду, по пра ви лу, сма тра нај де мо кра тич ни јом 
му сли ман ском др жа вом. Оп ту жбе на ра чун ауто ри тар но сти ак ту-
ел ног пред сед ни ка Ре џе па Та ји па Ер до га на, као и до во ђе ње функ-
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ци о не ра пар ти је у ве зу са корупциoнашк им афе ра ма,1) те рас ту ћи 
тренд огра ни ча ва ња сло бо де ме ди ја, ба ци ле су у за се нак не у пит-
ни до при нос вла да ју ће пар ти је де мо кра ти за ци ји тур ског дру штва 
– ста вља ње ар ми је под кон тро лу ци вил них вла сти, чи ме је от кло-
ње на нај ве ћа ба ри је ра свр ста ва њу ове др жа ве у ка те го ри ју де мо-
крат ских си сте ма.2) Ипак, на ве де не за мер ке на ак ту ел ну по ли тич ку 
си ту а ци ју и трен до ве у Тур ској ни ка ко не мо гу би ти иг но ри са не, 
што отва ра ле ги ти ман про стор за про у ча ва ње раз ли чи тих аспе ка та 
(не)де мо кра тич но сти са вре ме ног тур ског дру штва.

Ауто ри ово га ра да ће сво ју ана ли зу усме ри ти на из бор ни 
про цес, и утвр ђи ва ње ни воа ње го ве де мо кра тич но сти, на при ме ру 
по след њих пар ла мен тар них из бо ра одр жа них 2015. го ди не. Ауто-
ри по ла зе од прет по став ке да, уко ли ко су, у од ре ђе ном оби му, за-
до во ље ни кри те ри ју ми сло бод них и по ште них из бо ра, Ре пу бли ку 
Тур ску мо же мо оце ни ти као де мо крат ску др жа ву, ма кар на ми ни-
мал ном тј. из бор ном ни воу.

У пр вом де лу ра да по ста ви ће мо ја сан те о риј ски оквир по-
тре бан за про це ну ни воа де мо кра тич но сти из бо ра. По том ће мо 
да ти исто риј ски при каз ге не зе из бор ног про це са, од пр вих пар-
ла мен тар них из бо ра одр жа них у су мрак Ото ман ске им пе ри је, па 
све до по бе де исла ми ста по чет ком XXI ве ка. Цен трал ни део ра да 
по све ћен је ана ли зи по след њих ло кал них, пред сед нич ких и пар ла-
мен тар них из бо ра. Ова ана ли за би ће из вр ше на у скла ду са прет-
ход но утвр ђе ним кри те ри ју ми ма де мо кра тич но сти. За вр шни део 
по слу жи ће на да су ми ра мо за кључ ке ана ли зе, и да мо евен ту ал на 
пред ви ђа ња о бу дућ но сти тур ске де мо кра ти је.

1. КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ДЕ МО КРА ТИЧ НО СТИ ИЗ БО РА

Успе шна и ме то до ло шки ва лид на ана ли за од ре ђе ног дру-
штве ног фе но ме на зах те ва ин те гри са ње ап стракт них пој мо ва са 
кон крет ном ем пи риј ском гра ђом. Ап страк ци ја тј. де фи ни са ње пој-
ма је, сва ка ко, по чет ка тач ка ис тра жи ва ња. Сто га ће мо ана ли зу раз-
во ја из бор не де мо кра ти је у Тур ској за по че ти де фи ни са њем те о риј-
ских ко ор ди на та ко је ће нам по слу жи ти као ре фе рент ни оквир за 
оце њи ва ње до стиг ну тог ни воа де мо кра тич но сти у по ме ну тој зе-
мљи. Циљ нам је да по ка же мо да се Тур ска, и на кон по след њих 

1) За ви ше ви де ти: Fev zi Bil gin, „Tur key brif: Co rup tion scan dal and en su ing po li ti cal cri ses“, 
RET HNIK BRI EF, Was hing ton, DC, No. 3/2014. 

2) За ви ше ви де ти: Жи во јин Ђу рић, Вла ди мир Ај зен ха мер, „По ли тич ки си стем Тур ске на 
раз ме ђу ке ма ли зма и исла ми зма“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, бр. 4/2011.
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одр жа них из бо ра, упр кос број ним кон тра вер за ма, мо же свр ста ти у 
ка те го ри ју зе ма ља ко је ка рак те ри ше мо као кон со ли до ва не из бор не 
де мо кра ти је.

Из бор на де мо кра ти ја је тип по ли тич ког ре жи ма ко ји под ра-
зу ме ва да се одр жа ва ју сло бод ни и по ште ни из бо ри тј. из бо ри где 
сви ак те ри има ју мо гућ ност пар ти ци па ци је и где по сто ји не из ве-
сност ис хо да.3) Уко ли ко су, у од ре ђе ном оби му, за до во ље ни кри те-
ри ју ми сло бод них и по ште них из бо ра, зе мљу мо же мо оце ни ти као 
де мо крат ску, ма кар на ми ни мал ном тј. из бор ном ни воу.

Из бор ни про цес је ну кле ус де мо кра ти је. Са том кон ста та ци-
јом сла жу се и Ал фред Сте пан и Ху ан Линц. Ови ауто ри сма тра ју 
да је за кон со ли да ци ју де мо кра ти је ве о ма ва жно да по сто ји кон-
сен зус о то ме да су из бо ри је ди ни ва ли дан пут осва ја ња вла да ју-
ћих по зи ци ја и да, сход но то ме, но во о форм ље на вла да мо ра би-
ти ре зул тат сло бод них и по ште них из бо ра. Ал тер на тив ни ка на ли 
до ла ска на власт ни су ком па ти бил ни са де мо крат ским на че ли ма. 
Они, та ко ђе, сма тра ју да вла да мо ра има ти de fac to моћ у спро во ђе-
њу сво јих прак тич них по ли ти ка, као и да ни је дан дру ги ауто ри тет, 
ор га ни за ци ја (вој на, ре ли гиј ска или не ка дру га) или по је ди нач ни 
ак те ри не сме ју бит но ути ца ти на спро во ђе ње вла ди них од лу ка.4) 
Да кле, да би смо од ре ђе но дру штво мо гли да ока рак те ри ше мо као 
(кон со ли до ва ну) де мо кра ти ју, ма кар на ми ни мал ном ни воу, из бор-
ни про цес мо ра би ти при хва ћен као ‘је ди на игра у гра ду’.5)

Оп сег де мо кра ти је по чи ње са из бо ри ма али се, сва ка ко, ту не 
за вр ша ва. Ме ђу тим, иако је де мо кра ти ја не сум њи во да ле ко ши ри 
по јам од из бор не де мо кра ти је, уко ли ко се од ре ђе но дру штво пер-
ма нент но спо ти че о из бор ни ка мен те ме љац, те шко мо же мо го во-
ри ти о раз во ју де мо кра ти је на би ло ком дру гом ни воу. Ово сма тра-
мо, из ме ђу оста лог, и због то га што спро во ђе ње из бор них пра ви ла 
у скла ду са утвр ђе ним (ме ђу на род ним) де мо крат ским пра ви ли ма и 
на че ли ма под ра зу ме ва и раз вој пар ти ци па тив не по ли тич ке кул ту-
ре6) ко ја се, за раз ли ку од па ро хи јал не и по да нич ке по ли тич ке кул-
ту ре, раз ви ја ис кљу чи во у де мо крат ски уре ђе ним дру штви ма. Кул-

3) Ду шан Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, Кон со ли да ци ја де мо крат ских уста но ва у Ср би ји 
на кон 2000. го ди не, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 45.

4) За ви ше ви де ти: Al fred Ste pan, Juan Jo se Linz, Pro blems of De moc ra tic Tran si tion and 
Con so li da tion: So ut hern Euro pe, So uth Ame ri ca, and post – com mu nist Euro pe, The Johns 
Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 1996.

5) Al fred Ste pan, “Tu ni sia’s Tran si tion and the Twin To le ran ti ons”, Jo ur nal of De moc racy, No. 
2/2012. стр. 91.

6) За ви ше ви де ти: Ga briel Al mond, Sid ney Ver ba, The Ci vic Cul tu re – Po li ti cal At ti tu des and 
De moc racy in Fi ve Na ti ons. New bury Park, Sa ge Pu bli ca ti ons, 1989.



Владимир В. Ајзенхамер, Наташа M. Јовановић Анализа ...

193

ту ра7) ко ја под ра зу ме ва да сва ки гра ђа нин мо же да би ра власт, али 
и да бу де иза бран за по ли тич ког пред став ни ка, је те мељ дру штва 
у ко ме је, ма кар у од ре ђе ном оби му, за сту пље на иде ја по ли тич ке 
јед на ко сти. По ли тич ка јед на кост мо же би ти осно ва и за де мо кра-
ти за ци ју не ких дру гих ни воа дру штве но сти. Ми сма тра мо да је реч 
о сво је вр сној по врат ној спре зи – уво ђе њем и одр жа ва њем сло бод-
них и по ште них из бо ра (не са мо на но ми нал ном већ и у прак си 
ре а ли зо ва ном ни воу) раз ви ја се пар ти ци па тив на, од но сно под вр-
ста пар ти ци па тив не, из бор на по ли тич ка кул ту ра. Са дру ге стра не, 
уко ли ко су та кве по ли тич ке вред но сти за сту пље не и до ми нант не 
ка ко ме ђу при пад ни ци ма (по ли тич ке) ели те та ко и у ши рим дру-
штве ним сло је ви ма, мо же мо прет по ста ви ти да по сто ји плод но тло 
за оп ста нак из бор не де мо кра ти је.8) Да кле, због то га што сма тра мо 
да из бор ни про цес ни је тек пу ки низ про це ду ра већ је, због сво-
је вр сне пар ти ци па тив не по ли тич ке кул ту ре, нео п хо дан (ма да сва-
ка ко не и до во љан) услов де мо кра ти је у ши рем оби му, од лу чи ли 
смо се да са вре ме ну по ли тич ку аре ну у Тур ској по сма тра мо упра во 
кроз при зму евен ту ал не кон со ли да ци је из бор не де мо кра ти је.

По сто ји мно штво кри те ри ју ма на осно ву ко јих мо же мо оце-
њи ва ти да ли је из бор ни про цес спро ве ден на де мо крат ски на чин 
тј. да ли је реч о сло бод ним и по ште ним из бо ри ма. Оне нај ва жни је 
стан дар де мо же мо свр ста ти у че ти ри ка те го ри је, у скла ду са мо де-
лом ко је је у свом тек сту на вео Ду шан Ву чи ће вић.9)

Пр ви сет стан дар да под ра зу ме ва да су све ве ће и зна чај ни је 
пар ти је пар ти ци пи ра ле у из бор ној тр ци. Бој кот из бо ра пр ви је сиг-
нал да не што са из бор ним си сте мом ни је у ре ду. Та ко ђе, уко ли ко је 
по је ди ним стран ка ма за бра ње но да уче ству ју на из бо ри ма ста вља 
се знак пи та ња на де мо кра тич ност да тих из бо ра.10) Об ра чу на ва ње 
са по ли тич ким опо нен ти ма та ко што им се за бра њу је уче ство ва ње 
у из бор ној утак ми ци уз из го вор да се ра ди о екс тре ми стич ким (са 
иде о ло шким, вер ским или са би ло ко јим дру гим пред зна ком) не-
рет ко је моћ но оруж је у ру ка ма ауто ри тар них во ђа. Да кле, уко ли ко 

7) По ли тич ку кул ту ру мо же мо де фи ни са ти као „скуп свих са знај них, емо тив них и вред-
но сних ста во ва пре ма по ли тич ки зна чај ним скло по ви ма де лат но сти. Ту спа да ју и пре-
о вла ђу ју ћи обра сци по на ша ња по ве за ни са по ме ну тим ста во ви ма, а ко ји су про же ти 
ин сти ту ци о нал но про пи са ним нор ма ма вла сти“ (То дор Ку љић, Ти то: со ци о ло шко 
– исто риј ска сту ди ја, Град ска на род на би бли о те ка Жар ко Зре ња нин, Зре ња нин, стр. 
131).

8) Јо ва но вић, На та ша, „На иви ци из бор не де мо кра ти је – Ср би ја по сле из бо ра 2014. го ди-
не“, Со ци о ло шки пре глед, Но. 4/2014. стр. 513.

9) Ду шан Ву чи ће вић, „Де мо кра ти за ци ја кроз из бо ре – из бор ни ауто ри та ри зам у Ср би ји“, 
По ли тич ка ре ви ја, Hо. 4/2010.

10) Исто, стр. 14.
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овај пр ви кри те ри јум ни је за до во љен си стем мо же мо оце ни ти као 
из бор ни ауто ри та ри зам11) или као не ки дру ги об лик ауто ри тар ног 
ре жи ма. Сва ка ко ни је реч о из бор ној де мо кра ти ји.

Да би из бо ри би ли одр жа ни у де мо крат ском ру ху ве о ма је 
ва жно да су ис по што ва не све про це ду ре ко је се ти чу са мог чи на 
гла са ња, бро ја ња гла со ва и утвр ђи ва ња ко нач них ре зул та та из бо ра 
(под ра зу ме ва се да се гла са ње од ви ја тај но, без при ти са ка, а да се 
пре бро ја ва ње гла со ва од ви ја на тран спа рен тан на чин уз кон тро лу 
ка ко ме ђу на род них та ко и до ма ћих ин сти ту ци ја). Да кле, свим гра-
ђа ни ма без об зи ра на род, ет нич ку, на ци о нал ну, вер ску или би ло 
ко ју дру гу при пад ност мо ра би ти за га ран то ва но пра во да би ра ју 
и да бу ду би ра ни. Та ко ђе, ова гру па кри те ри ју ма од но си се и на 
за шти ту гра ђан ских пра ва у сми слу за шти те сло бо де оку пља ња, 
удру жи ва ња, ми сли и го во ра.12)

Сле де ћа гру па кри те ри ју ма под ра зу ме ва да по сто ји кон сен-
зус вла сти и опо зи ци је у ве зи са из бор ним си сте мом, да је из бор ни 
си стем не у пит на кон стан та по ли тич ког си сте ма и да је обез бе ђе на 
рав но прав ност свих уче сни ка.13)

По след њи сет нор ми од но си се на тзв. боч не аре не по ли тич-
ке утак ми це тј. на рав но прав ну за сту пље ност из бор них так ма ца у 
ме диј ском про сто ру и тран спа рент ност из во ра фи нан си ра ња стра-
на ка. 14) У ана ли за ма кон крет них из бо ра у раз ли чи тим дру штви ма 
упра во се у овом до ме ну нај че шће ‘ло ме ко пља’ у ве зи са ти ме да 
ли су и у ко јој ме ри по што ва на пра ви ла. Те шко ћа је у то ме што 
је реч о стан дар ди ма ко ји су да ле ко флек си бил ни ји од оних ко ји 
су на ве де ни у прет ход не три ка те го ри је кри те ри ју ма. Го то во да је 
не мо гу ће у кон крет ној зе мљи за ми сли ти пот пу ну ме диј ску рав-
но прав ност свих из бор них ак те ра. То, на рав но, не зна чи да је ме-
диј ска про мо ци ја из бор них так ма ца не ва жан услов де мо крат ских 
из бо ра, на про тив. Но, ве о ма је те шко од ре ди ти гра ни цу у од но су 
на то до кле сме да се то ле ри ше фа во ри зо ва ње по је ди них стра на ка 
у ме ди ји ма. Слич на је си ту а ци ја и са фи нан сиј ском пот по ром из-

11) Из бор ни ауто ри та ри зам је хи брид ни ре жим у ко ме по сто је не ке де мо крат ске уста но ве 
али ко ји не ис пу ња ва усло ве да би се мо гао на зва ти (из бор ном) де мо кра ти јом: Ду шан 
Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, исто, стр. 72. Та ко се, на при мер, одр жа ва ју на из глед по-
ште ни и сло бод ни из бо ри, али уз чи ње ни цу да су ме ди ји кон тро ли са ни од стра не вла сти 
и да опо зи ци ја не ма до вољ но ме диј ског про сто ра да из не се свој план и про грам. Та ко ђе, 
за бра на од ре ђе ним стран ка ма да уче ству ју на из бо ри ма мо же би ти знак да је реч о из-
бор ном ауто ри та ри зму.

12) Ду шан Ву чи ће вић, исто, стр. 15.

13) Исто, стр. 15.

14) Исто, стр. 15.
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бор них ли ста.15) Ми ће мо на сто ја ти да да мо што ва лид ни ју оце ну 
из бо ра у Тур ској и ка да је реч о овој, че твр тој гру пи стан дар да, 
ме ђу тим, на по ми ње мо да су, за раз ли ку од прет ход не три гру пе, 
за кључ ци ко ји се од но се на боч не аре не из бор ног про це са ре ла тив-
ни ји и под ло жни раз ли чи тим ту ма че њи ма.

2. ИЗ БОР НИ ПРО ЦЕС У ТУР СКОЈ – ЗА ВИ ДАН 
ИСТО РИ ЈАТ, НЕ ЗА ВИД НА ДЕ МО КРА ТИЧ НОСТ

Пр ви пар ла мен тар ни из бо ри у Тур ској одр жа ни су још 1877. 
го ди не, на кон што је го ди ну да на ра ни је про гла шен пр ви устав 
Ото ман ског цар ства.16) Овај ини ци јал ни из бор ни про цес обе ле жи-
ли су број ни не до ста ци, по чев ши од по ли тич ке, со ци јал не и еко-
ном ске не раз ви је но сти ото ман ског ста нов ни штва, пре ко ве о ма ре-
стрик тив не рас по де ле би рач ког пра ва, и не ре гу лар но сти ве за них 
за из бор до њег до ма скуп шти не, до ме ша ња цен трал не вла сти у 
са ме из бо ре. 17) Иако је Устав пред ви ђао по сред нич ка те ла (про-
вин циј ска ве ћа) у из бо ру до њег до ма пар ла мен та (члан 5.), њи ме 
је про ви зор на уло га ових ор га на огра ни че на са мо на пр ве из бо ре 
(члан 119.).18) На кон то га, пред ви ђе но је да се чла но ви до њег до ма 
би ра ју не по сред но. Ова прак са ни је за жи ве ла, јер је но ви из бор ни 
за кон још увек био на раз ма тра њу у гор њем до му, ка да је скуп-
шти на рас пу ште на. Та ква си ту а ци ја је омо гу ћи ла Сул та ну Аб дул 
Ха ми ду II да, су прот но сло ву Уста ва, по но во спро ве де из бо ре по 
истом прин ци пу и та ко оне мо гу ћи не по сред но гла са ње.19) На овај 
на чин отво рен је пут за број не из бор не мал вер за ци је и про вин циј-
ским ве ћи ма је омо гу ће но да „...утвр ђу ју по сла ни ке не фор мал ним 
про це ду ра ма ко је ни су би ле иму не на ло кал не не по ти зме и ин тер-
вен ци је ло кал них вла сто др жа ца“.20)

Уз ове не ре гу лар но сти пр ви (и дру ги) тур ски из бо ри би ће 
упам ће ни по ре стрик тив ним кри те ри ју ми ма до де ле би рач ког пра-

15) На та ша Јо ва но вић, исто, стр. 511.

16) Устав из 1876. го ди не пред ви ђао је фор ми ра ње дво дом не скуп шти не, са чи ње не од Се на-
та (гор њи дом) ко ји но ми ну је сул тан, и Пред став нич ког до ма (до њи дом) иза бра ног од 
стра не на ро да.

17) Ha san Kaly, „Elec ti ons and the elec to ral pro ces in Ot to man Em pi re, 1876 – 1919”, In ter na-
ti o nal Jo ur nal of Mi dlle East stu di es, Cam brid ge Uni ve risty Press, New York, No. 3/1955.

18) Ком пле тан текст Уста ва из 1886. го ди не до сту пан је на: 25/08/ 2015/ http://www.anayasa.
gen.tr/1876con sti tu tion.htm.

19) Ra i ner Gro te, Til mann Röder, Con sti tu ti o na lism in Isla mic Co un tri es: Bet we en Up he a val and 
Con ti nu ity, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2012, стр. 329.

20)  Ha san Kaly, исто, стр. 267.
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ва. Би рач ко пра во би ло је утвр ђе но на прин ци пу пол не се гре га ци је 
(же не су би ле ли ше не ка ко па сив ног, та ко и ак тив ног би рач ког пра-
ва), и дис кри ми ни са ло је ни же сло је ве тј. имо вин ски не до вољ но 
си ту и ра не гра ђа не, не пру жа ју ћи им мо гућ ност да се кан ди ду ју за 
по сла ни ке (члан 68.).

Ото ман ски пар ла мен тар ни екс пе ри мент тра јао је са мо две 
го ди не, и не слав но је за вр шен уки да њем пар ла мен та од стра не сул-
та на Аб дул Ха ми да II, на кон че га је усле дио три де се то го ди шњи пе-
ри од ауто кра ти је. Мла до тур ска ре во лу ци ја 1908. го ди не до ве ла је 
до ре ста у ра ци је Уста ва из 1876-е, и отво ри ла но во по гла вље тур ске 
по ли ти ке, по пр ви пут уво де ћи на сце ну по ли тич ке пар ти је. Ме ђу-
тим, иако је ова но ви на под ста кла кли цу по ли тич ког плу ра ли зма, 
то ни по што ни је под ра зу ме ва ло ве ћу де мо кра тич но сти из бор ног 
про це са, ни ти је пред ста вља ло га ран ци ју за одр жа ва ње пра ве из-
бор не утак ми це.21) Иако је до по чет ка I свет ског ра та у уми ру ћој 
Ото ман ској им пе ри ји одр жа но не ко ли ко из бо ра, они су упри ли че-
ни под ни ма ло де мо крат ским оком Ко ми те та је дин ства и про гре са, 
ко ји су чи ни ли мла до тур ски ре во лу ци о на ри.22) 

Рат ни ка ко ни је по го до вао по бољ ша њу усло ва за одр жа ва-
ње фер и по ште не из бор не утак ми це, на ро чи то за то што су пар-
ла мен тар ни из бо ри 1919. го ди не, одр жа ни го то во у ста њу оп са де, 
тик уочи бри тан ске оку па ци је Ис тан бу ла. На кон што су Бри тан ци 
рас пу сти ли пар ла мент, по но вље ни из бо ри су одр жа ни у Ана до ли-
ји, ко ју су кон тро ли са ли Му ста фа Ке мал Ата турк и На ци о нал ни 
по крет от по ра. Из бор на утак ми ца го то во и да ни је по сто ја ла, а из-
бо ри ма, као и по то њим пар ла мен том до ми ни ра ла је ор га ни за ци ја 
ко ја је ста ја ла на че лу от по ра стра ним за во је ва чи ма. Реч је Ата-
тур ко вом Дру штву за од бра ну пра ва Ру ме ли је и Ана до ли је, ко је 
ће убр зо про ме ни ти име у На род ну пар ти ју, а по том по ста ти Ре-
пу бли кан ска на род на пар ти ја (ЦХП). Ова по ли тич ка ор га ни за ци-
ја по ста ће удар на пе сни ца ке ма ли стич ке ре фор ме, ко јом ће, на кон 
про гла ше ња Ре пу бли ке 1923. го ди не, при вре ме но би ти ста вље на 
тач ка на тур ски ви ше пар тиј ски си стем.23)

Но ва фа за из бор ног про це са за по че ће по врат ком ви ше стра-
нач ја 1946. го ди не. ЦХП, ко ја ви ше од две де це ни је са мо стал но 
во ди ла мла ду тур ску ре пу бли ку, по вре ме но и на сил но су зби ја ју ћи 
опо зи ци о не тен ден ци је, на кра ју је под ле гла „опо зи ци ји“ у соп-

21) Frank Tac hau, „Tur kish po li ti cal par ti es and elec ti ons: Half a cen tury of mul ti party de moc-
racy“, Tur kish stu di es, Frank Cass, Lo don, No.1/2000, стр. 128.

22) За ви ше ви де ти: Жи во јин Ђу рић, Вла ди мир Ај зен ха мер, исто, стр. 442.

23) За ви ше ви де ти: Жи во јин Ђу рић, Вла ди мир Ај зен ха мер, исто, стр. 443.
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стве ним ре до ви ма. Под при ти ском де ла ру ко вод ства ко је се про-
ти ви ло ауто ри тар ним тен ден ци ја ма и ета ти стич кој при вре ди, ова 
стран ка је омо гу ћи ла по нов но осни ва ње опо зи ци о них пар ти ја и 
до пу сти ла им уче ство ва ње на из бо ри ма. Из бо ри ни су до не ли ве ће 
из не на ђе ње, ба рем ка да је у пи та њу ре зул тат. ЦХП је од нео убе-
дљи ву по бе ду осва ја ју ћи пар ла мен тар ну ве ћи ну, али је и опо зи ци ја 
та ко ђе оства ри ла ве ли ки успех из не дрив ши из сво јих ре до ва пар-
ти ју ко ја ће већ на сле де ћим из бо ри ма по ту ћи вла да ју ће ке ма ли сте. 
Па ра док сал но, но во фор ми ра на Де мо крат ска пар ти ја (ДП) би ла је 
са чи ње на од бив ших ЦХП – ова ца, при пад ни ка ке ма ли стич ке ели-
те ко ји ни су би ли за до вољ ни кон ти ну и ра ним ауто ри та ри змом, ко ји 
је по сте пе но Ата тур ко во ре форм ско на сле ђе пре тва рао у соп стве ну 
не га ци ју. У кли ми ко ја је по ста ла не што по год ни ја за пра вич ни ју 
из бор ну утак ми цу, пре све га због по др шке ко ју је ли бе ра ли за ци ји 
дао та да шњи пред сед ник Исмет Ино ну, од и гра ли су се сле де ћи из-
бо ри. ДП је оства ри ла по бе ду од чак 53% гла со ва, узи ма ју ћи 84% 
по сто ме ста у пар ла мен ту, и оста вља ју ћи ЦХП да се за до во љи мар-
ги нал ним бро јем од 14% ме ста.24) Би рач ко те ло „...ко је се за си ти ло 
јед но пар тиј ског ре жи ма, би ло је спрем но да шан су јед ној опо зи ци-
о ној пар ти ји на из бо ри ма 1950. го ди не“.25)

Успон но ве со ци јал но-еко ном ске ели те, чи ји је ин те рес оли-
ча ва ла ДП, упу ти ће озби љан иза зов ста рој би ро крат ско-ми ли та-
ри стич кој ели ти, це па ју ћи би рач ко те ло на два по ли тич ка по ла. 
По бе да ДП-а озна чи ла је по че так оштре по ла ри за ци је тур ске по-
ли тич ке сце не, фе но ме на ко ји ће до да на шњих да на оста ти сла ба 
тач ка из бор ног про це са јер омо гу ћу је кон стант ну ра ди ка ли за ци ју 
број них по де ла уко ре ње них у тур ском дру штву. На ред на де це ни ја 
би ће обе ле же на ри ва ли те том ове две пар ти је, ко ји ће се у из бор ним 
го ди на ма од ви ја ти у ви ше ма ње фер усло ви ма. Ипак, ре лак си ра ње 
из бор ног про це са би ло је крат ког да ха, и из бор на прак са се вра ти-
ла у до бро по знат ко ло сек. На кон из бо ра 1957. го ди не, на ко ји ма је 
ДП осво јио још им по зант ни ју ве ћи ну од 58% гла со ва, ова стран-
ка је убр за но по че ла да кли зи у ауто ри та ри зам.26) Осо ко ље на још 
јед ном упе ча тљи вом по бе дом стран ка је „...усво ји ла стрикт но ве-
ћин ски кон цепт де мо кра ти је ин тер пре ти ра ју ћи сво ју до ми на ци ју 
као из раз по пу лар не во ље“.27) Убр зо су се и ми ли та ри стич ке ке ма-

24) Frank Tac hau, исто, стр. 130.

25) Ibra him Dal mis, „A qu ick glan ce at hi story of elec ti ons in Tur key“, In sight Tur key, SE TA, 
An ka ra, No. 2/2014, стр. 12.

26) Ibra him Dal mis, исто, стр. 11.

27) Frank Tac hau, исто, стр. 133.
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ли стич ке ели те и ли бе рал но кри ло ЦХП на шле на уда ру ДП, што 
је на по слет ку ис про во ци ра ло ре ак ци ју вој ног вр ха ко ји је 1960. 
го ди не из вео вој ни пуч ко ји ће ус по ста ви ти пре се дан за сва бу ду ћа 
ме ша ња тур ске вој ске у по сло ве ци вил них вла сти. На ред не че ти ри 
де це ни је про те ћи ће у зна ку но вих пу че ва, и по ку ша ја вој не хун те 
да кон тро ли ше по то ње из бо ре.

Вој на хун та је убр зо на кон пу ча за по че ла ме ша ње у из бор ни 
про цес, на сто је ћи да про ме ном из бор ног си сте ма спре чи ауто ри-
тар не тен ден ци је ме ђу по ли тич ким стран ка ма. Устав ко ји је хун-
та до не ла 1961. го ди не у ве ли кој ме ри пи сан је са иде јом „...ве ће 
ли бе ра ли за ци је по ли тич ког си сте ма и об у зда ва ња ве ћин ских пар-
ти ја“.28) У ту свр ху уве ден је про пор ци о нал ни си стем, ка ко би ума-
њи ла мо гућ ност да јед на пар ти ја осво ји ап со лут ну ве ћи ну ме ста у 
пар ла мен ту. „Ова ме ра има ла је же ље ни ефе кат: то ком 50-их и 70-
их, број гла со ва и број пар ла мен тар них ме ста ко је су осво ји ла две 
нај ја че пар ти је зна чај но је пао...“29) Ипак, уво ђе ње про пор ци о нал-
ног си сте ма не мо же се по сма тра ти као екс клу зив ни узрок ове про-
ме не. На и ме, јед на од про прат них по сле ди ца вој ног пу ча и за бра не 
ДП-а, би ла је упра во фраг мен та ци је би рач ког те ла. Тур ски би ра чи, 
не на вик ну ти на по ли тич ки плу ра ли зам, на шли су се у кон фу зи-
ји по ку ша ва ју ћи да од лу че ко ја је стран ка пра ви на след ник рас пу-
ште не вла да ју ће пар ти је што је ну жно до ве ло до оси па ња гла со ва 
Пар ти је прав де (АП) ко ја је по ку ша ва ла се би да при ба ви ста тус 
ле ги тим ног на след ни ка ДП-а.

Ова ква по ли тич ка кли ма до ве ла је до крат ко трај не ста би ли-
за ци је по ли тич ке сце не, омо гу ћу ју ћи АП да на из бо ри ма 1965. го-
ди не осво ји ве ћи ну у пар ла мен ту и са мо стал но фор ми ра вла ду. Ве-
ћин ска вла да фор ми ра на је и на кон из бо ра 1969-е, ме ђу тим већ на 
сле де ћим из бо ри ма по др шка би рач ког те ла се по но во ра су ла. Би ла 
је то по сле ди ца по ли тич ких тур бу лен ци ја ко је су пред крај ове де-
це ни је по но во за де си ле Тур ску, ре зул ти ра ју ћи 1971. го ди не но вим 
вој ним пу чем.30) Ово га пу та пуч је из ве ден не на сил ним сред стви ма 
(по пу лар но је на зван „Удар ме мо ран ду мом“), јер је вој ни врх упу-
тио вла ди ли сту сво јих зах те ва, и за по сле ди цу ни је имао за бра ну 
вла да ју ће пар ти је. На и ме, ме мо ран дум вој них гла ве ши на „...зах те-
вао је од вла да ју ће Пар ти је прав де да омо гу ћи фор ми ра ње сна жне 
и кре ди бил не вла де ко ја ће по вра ти ти по ли тич ку ста бил ност у зе-
мљи....“31) Ка ко је ме мо ран дум про пра ћен прет њом да ће вој ска у 

28) Исто, стр. 134.

29) Исто.

30) За ви ше ви де ти: Жи во јин Ђу рић, Вла ди мир Ај зен ха мер, исто, стр. 445.

31) Исто.
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су прот ном по но во пре у зе ти ствар у сво је ру ке, пре ми јер Су леј ман 
Де ми рел је под нео остав ку, а на ме сту АП вла де ин ста ли ра на је 
не пар тиј ска вла да на ци о нал ног је дин ства. „На кон то га усле ди ла је 
по сте пе на, ма да не пре те ра но успе шна ста би ли за ци ја по ли тич ког 
про це са и по ку шај по нов ног вра ћа ња на де мо крат ски курс спро во-
ђе њем пар ла мен тар них из бо ра 1973“.32)

Из бо ри из 1973. го ди не, иако су про те кли под буд ним оком 
вој ног вр ха, има ли су фор му ре ла тив но фер из бор не утак ми це, и 
ни су би ли обе ле же ни ја чим ме ша њем вој ске у из бор ну во љу тур-
ских гра ђа на. ЦХП је за бе ле жио по нов ни успон, фор ми ра ју ћи ко-
а ли ци о ну вла ду са про-исла ми стич ки ори јен ти са ном Пар ти јом 
на ци о нал ног спа са (МСП), чи ме је тренд фраг мен та ци је по но во 
по стао де тер ми нан та из бор ног про це са. Ипак, иако се по др шка би-
ра ча ра су ла на број не пар ти је ши ром по ли тич ког спек тра, у тур ској 
по ли ти ци све ја сни је се де фи ни са ла оштра по ла ри за ци ја на ле ви-
цу и де сни цу, чи ја је бор ба све ви ше иска ка ла из окви ра ле гал не 
по ли тич ке ком пе ти ци је. У по ли тич кој аре ни по но во су се про фи-
ли са ле две ве ћин ске пар ти је ко је су оли ча ва ле ову по де лу – ЦХП 
као пред вод ник ле вог кри ла, и АП ка ко пер ја ни ца де сни це. На тај 
на чин „Тур ска се исто вре ме но су о чи ла и са пар тиј ском фраг мен-
та ци јом и са иде о ло шком по ла ри за ци јом, што је би ла екс пло зив на 
фор му ла ко ја је по го до ва ла по ра сту фи зич ког на си ља ме ђу ми ли-
тан ти ма екс трем не де сни це и ле ви це.“33) Ова по де ла, ко ја је ис пр ва 
по че ла као су коб по ли тич ких ели та, убр зо се пре не ла и на ма се 
обо га ћу ју ћи по ла ри за ци ју еле мен ти ма „тра ди ци о нал них“ су ко ба 
има нент них тур ском дру штву. Та ко је су коб ле ви це и де сни це по-
при мио ли ца но вих-ста рих ди стинк ци ја се ку ла ри сти-исла ми сти, 
Тур ци-Кур ди, су ни ти-але ви ти. Сва ка од ових на сле ђе них по де ла, 
на шла је сво је ме сто у „ко ор ди нат ном си сте му“ ле ви це и де сни це 
до дат но ра ди ка ли зу ју ћи по ли тич ку си ту а ци ју.

Пуч из 1980. го ди не ста вио је тач ку на анар хи ју. До нет је 
но ви устав, а те жња хун те да кон тро ли ше из бор ни про цес би ла је 
не скри ве на. За раз ли ку од пре ђа шњих пу че ва, на кон ко јих је хун-
та де мо крат ским ме ха ни зми ма по ку ша ла да от кло ни мањ ка во сти 
по ли тич ког си сте ма, ово га пу та ин тер вен ци ја је би ла крај ње ауто-
ри тар ног ка рак те ра. Све прет ход но по сто је ће пар ти је су рас пу ште-
не, а њи хо ви ли де ри до би ли су за бра ну ба вље ња по ли ти ком  (у 
ра спо ну од пет до де сет го ди на). Уве ден је и из бор ни праг од чак 
10%, ка ко би се об у зда ла фраг мен та ци ја и оне мо гу ћио ула зак ма-

32) Исто.

33) Frank Tac hau, исто. 136.
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њих, углав ном ра ди кал них пар ти ја (са оба кра ја по ли тич ког спек-
тра) у пар ла мент. На мет ну ти су и спе ци јал ни усло ви за одр жа ва-
ње ре дов них из бо ра 1983. го ди не. Вој на хун та је се би до де ли ла 
цен зор ску уло гу, стро го кон тро ли шу ћи ка ко про грам и устрој ство 
но во фор ми ра них пар ти ја, та ко и њи хо ве ли сте кан ди да та, што је 
за ре зул тат има ло уче шће са мо три пар ти је на из бо ри ма. Ови из-
бо ри оста ће упам ће ни као нај ма ње де мо крат ски из бо ри у тур ској 
исто ри ји. Ипак, тур ски би ра чи су по ка за ли за ви дан сте пен не за ви-
сно сти и иза бра ли су Отад жбин ску пар ти ју (АНАП), уме сто На-
ци о нал не де мо крат ске пар ти је (МДП), ко ју је пред во дио ге не рал 
Ке нан Еврен и ко јој је хун та на ме ни ла из бор ну по бе ду. 34)

Из бо ре ко ји ће обе ле жи ти на ред не две де це ни је та ко ђе ће 
ка рак те ри са ти ма њак де мо кра тич но сти. Ма ни пу ла тив не из ме не 
из бор ног за ко на, за мно ге не пре мо сти ви из бор ни праг од 10%, ре-
стрик ци је сло бод ног из ра жа ва ња по ли тич ких ста во ва, и стал на 
прет ња но вог вој ног пу ча по ста ће тур ска из бор на сва ко днев ни ца.35) 
По ла ри за ци ја по ли тич ког спек тра се та ко ђе на ста ви ла, ме ња ју ћи 
сво ју фор му, по сте пе но пре но се ћи фо кус са ле ви чар ско-де сни чар-
ске ком пе ти ци је на се ку ла ри стич ко-исла ми стич ки ри ва ли тет чи ме 
је при пре мље на сце но гра фи ја ко ја и да нас кра си из глед тур ске по-
ли тич ке аре не.

3. (НЕ)УПИТ НА ДЕ МО КРА ТИ ЈА  
- ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ 2015-е

Пар ти ја прав де и раз во ја (АКП) осно ва на је 2001. го ди не. За 
са мо го ди ну да на ова про и сла ми стич ка пар ти ја је на и шла на по-
зи ти ван при јем код би рач ког те ла, од но се ћи упе ча тљи ву по бе ду 
на из бо ри ма 2002. го ди не и са мо стал но фор ми ра ју ћи вла ду. Иако 
је ап со лут на ве ћи на осво је на по но во на пар ла мен тар ним из бо-
ри ма 2007. и 2011. го ди не, АКП је про шао тр но вит пут кро ће ња 
ар миј ског вр ха, док ко нач но ци вил на кон тро ла над ар ми јом ни је 
ус по ста вље на.36) Из бор ни про цес у овом пе ри о ду обе ле жио је ви-

34) МДП је на из бо ри ма ви ђен као „про ду же так“ АП-а тј. као ре ор га ни зо ва ни АП, док је 
АНАП пред ста вљао из вор ни „но ви тет“ на тур ској по ли тич кој сце ни.

35) Тур ска вој ска је ин тер ве ни са ла још је дан пут, 1997. го ди не, ка да је при си ли ла исла-
ми стич ког пре ми је ра Неџ ме ти на Ер ба ка на да од сту пи са вла сти, пре у зи ма ју ћи на се бе 
уло гу „чу ва ра се ку ла ри зма“. Овај пуч ни је до вео до ме ша ња вој ске у по то ње из бо ре, 
али је ја ко ути цао на из бор ну во љу би ра ча на на ред ним из бо ри ма. На и ме, на из бо ри ма 
одр жа ним 1999. го ди не, по др шка исла ми стич кој оп ци ји зна чај но је опа ла јер су би ра чи 
би ли уве ре ни да овој пар ти ји (Пар ти ја Вр ли не) не ће би ти до зво ље но да пре у зме из вр-
шну власт, или да јој не ће би ти до зво ље но да је сло бод но вр ши.

36) За ви ше ви де ти: Жи во јин Ђу рић, Вла ди мир Ај зен ха мер, исто, стр. 458.



Владимир В. Ајзенхамер, Наташа M. Јовановић Анализа ...

201

дан по раст де мо кра тич но сти, ма да је иде ал сло бод них и по ште них 
из бо ра и да ље остао са мо иде ал. Из бо ри 2002. го ди не усле ди ли 
су на кон зна чај них ле ги сла тив них ре фор ми усме ре них ка ли бе-
ра ли за ци ји из бор ног про це са. Ипак ши ро ка ле пе за за ко на и да ље 
је огра ни ча ва ла сло бод но из но ше ње по ли тич ких ста во ва, а вој не 
вла сти су по ку ша ле да то ком из бор не кам па ње за бра не по је ди не 
пар ти је, укљу чу ју ћи и АКП.37) Број ним кан ди да ти ма ус кра ће но је 
пра во кан ди да ту ре, због ра ни јих пре су да из ре че них на име не за-
ко ни тог по ли тич ког го во ра.38) Си ту а ци ја се зна чај но по пра ви ла на 
из бо ри ма 2007. го ди не, ма да су ре стрик ци је ве за не за сло бо ду по-
ли тич ког из ра жа ва ња и да ље оста ле на сна зи.39) Иако ови не до ста-
ци ни су от кло ње ни ни на сле де ћим из бо ри ма, 2011. го ди на оста ће 
упам ће на у по ли тич кој исто ри ји по ди на мич ној, фер и по ште ној 
из бор ној утак ми ци.40) Ипак, АКП је пре тр пео озбиљ не, и у ве ли-
кој ме ри уте ме ље не, оп ту жбе на ра чун су зби ја ња ме диј ских сло-
бо да, чи ме је по ста ло ја сно да је ова стран ка при сво ји ла на сле ђе не 
ре пре сив не ле ги сла тив не ин стру мен те, ко ји су у про шло сти би ли 
усме ре ни и про тив ње са ме.

Рас ту ћи ауто ри та ри зам вла да ју ће пар ти је, до вео је до де ли-
мич ног из бор ног де ба кла ко ји је АКП пре тр пе ла на по след њим из-
бо ри ма. Пре ма оп штим оце на ма, „сул та ни стич ке“ ам би ци је до ју-
че ра шњег ли де ра АКП-а тј. ак ту ел ног тур ског пред сед ни ка Ре џе па 
Та ји па Ер до га на глав ни су кри вац ло шег из бор ног ре зул та та ко ји 
је АКП-у оне мо гу ћио да са мо стал но фор ми ра вла ду на кон из бо ра 
2015-е. На и ме, Ер до ган на сто ји да про ме ном по ли тич ког си сте ма 
(из пар ла мен тар ног у пред сед нич ки) се би при ба ви ве ћа пред сед-
нич ка овла шће ња. Ка ко опо зи ци ја углав ном не де ли ову по ли тич ку 
ви зи ју, упра во је ова на ме ра и би ла јед на од глав них те ма у пред-
из бор ној тр ци.

Ка ко смо прет ход но ис та кли, да би је дан си стем на зва ли из-
бор ном де мо кра ти јом нео п ход но је да бу ду за до во ље на че ти ри по-
ме ну та кри те ри ју ма де мо кра тич но сти из бор ног про це са. Ка да су у 
пи та њу пр ва два кри те ри ју ма – уче шће свих ре ле вант них по ли тич-
ких пар ти ја на из бо ри ма, и ре гу лар но сти гла са ња, бро ја ња гла со ва 
и утвр ђи ва ња ко нач них ре зул та та, пар ла мен тар ни из бо ри 2015-е 

37) Ове ре стрик ци је им пле мен ти ра не су ле ги сла тив ним пу тем: Кри вич ним за ко ном, За ко-
ном о по ли тич ким пар ти ја ма, и за ко ни ма о ра ду ме ди ја.

38) За ви ше ви де ти: OSCE/ODI HR, Re pu blic of Tur key Par li a men tary Elec ti ons 3 No vem ber 
2002, OSCE/ODI HR, War saw, 2002.

39) За ви ше ви де ти: OSCE/OD HIR, Re pu blic of Tur key Early Par li a men tary Elec ti ons 22 July 
2007, OSCE/ODI HR, War saw, 2007.

40) За ви ше ви де ти: OSCE/OD HIR, Re pu blic of Tur key Par li a men tary Elec ti ons 12 Ju ne 2011, 
OSCE/ODI HR, War saw, 2011.
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по ло жи ли су тест де мо кра тич но сти. Ши ро ка ле пе за по ли тич ких 
пар ти ја ко је су уче ство ва ле у пар ла мен тар ној тр ци по пр ви пут је 
обо га ће на и јед ном про курд ском пар ти јом, На род ном де мо крат-
ском пар ти јом (ХДП). Ја ча ин клу зи ја курд ске ма њи не у по ли тич ки 
про цес је ја сни по ка за тељ да је, упр кос свим кри ти ка ма, у пе ри о ду 
из ме ђу две пар ла мен тар не из бор не утак ми це до шло до зна чај ног 
по ра ста по ли тич ких сло бо да. Из бор ни дан, и по то ње про це ду ре 
ве за не за бро ја ње гла со ва и утвр ђи ва ње ко нач них ре зул та та, та ко-
ђе су про те кле без не ре гу лар но сти.41)

Тре ћи кри те ри јум де мо кра тич но сти под ра зу ме ва по сто ја ње 
кон сен зу са свих уче сни ка у ве зи са из бор ним си сте мом, као и да 
је омо гу ће на рав но прав ност свих пар ти ци па на та. У по след њем из-
бор ном ци клу су у Тур ској при кан ди до ва њу стра на ка, од но сно по-
је ди на ца ни је би ло  дис кри ми на ци је.42) Узев ши у об зир пре до че на 
ис ку ства из прет ход них де це ни ја, ка да је вој ним упли та њем ме њан 
ка ко из бор ни си стем, та ко по ло жај/ шан се уче сни ка у из бор ној 
утак ми ци, по мак на чи њен на овом по љу је за и ста ре спек та би лан.

Че твр ти сет кри те ри ју ма под ра зу ме ва да су за де мо крат ско 
функ ци о ни са ње из бор ног про це са нео п ход ни (ма да сва ка ко не и 
до вољ ни) усло ви да по сто ји тран спа рент но фи нан си ра ње уче сни-
ка из бор не утак ми це и да су на сна зи ме диј ске сло бо де, тач ни је да 
по сто ји рав но прав на ме диј ска пре зен та ци ја свих из бор них ли ста и 
кан ди да та. Што се ти че тран спа рент но сти фи нан си ра ња стра на ка 
у Тур ској она је на по след њим пар ла мен тар ним из бо ри ма би ла са-
мо де ли мич на; је дан део сред ста ва из ко јих је фи нан си ра на кам па-
ња остао је не и ден ти фи ко ван. У ОЕБС-овом из ве шта ју се на во ди 
да би ову став ку тре ба ло про ме ни ти и на ни воу ле ги сла ти ве и на 
ни воу прак тич не при ме не исте.43) Ме ђу тим, не тре ба за бо ра ви ти 
да је то прак са ко ја по сто ји у ве ли ком бро ју зе ма ља (ко је и упр кос 
то ме на зи ва мо из бор ним де мо кра ти ја ма). Сва ка ко да та чи ње ни-
ца ни је оправ да ње за не на во ђе ње из во ра фи нан си ра ња стра на ка у 
Тур ској, ме ђу тим, на по ми ње мо да то ни је био нај ве ћи про блем по-
след ње одр жа них из бо ра као и да су ипак, у од ре ђе ној ме ри, из во-
ри нов ца би ли ја сно озна че ни.

41) За ви ше ви де ти: OSCE/ODI HR, In ter na ti o nal Elec tion Ob ser va tion Mis sion – Re pu blic of 
Tur key Par li a men tary Elec ti ons, 7 Ju ne 2015. OSCE/ODI HR, War saw, 2015.

42) За ви ше ви де ти: OSCE/ODI HR,  In ter na ti o nal Elec tion Ob ser va tion Mis sion – Re pu blic of 
Tur key Par li a men tary Elec ti ons, 7 Ju ne 2015. OSCE/ODI HR, War saw, 2015.; OSCE/ODI-
HR, Re pu blic of Tur key – Pre si den tial Elec tion 10 August 2014. OSCE/ODI HR, War saw, 
2014.

43) OSCE/ODI HR,  In ter na ti o nal Elec tion Ob ser va tion Mis sion – Re pu blic of Tur key Par li a men-
tary Elec ti ons, 7 Ju ne 2015. OSCE/ODI HR, War saw, 2015.
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За раз ли ку од прет ход но ана ли зи ра них кри те ри ју ма, пи та ња 
у ве зи са сло бо дом ме ди ја су, са ста но ви шта де мо кра тич но сти, ка-
ко за вре ме из бор них кам па ња та ко и ван њих, нај про бле ма тич ни ја 
пи та ња. Као што смо по ме ну ли у де лу у ко ме смо из не ли те о риј-
ски оквир ра да, реч је о ре ла тив но флек си бил ним кри те ри ју ми ма 
за то што је пот пу но рав но прав на за сту пље ност из бор них так ма ца 
у ме ди ји ма го то во иде ал но тип ска си ту а ци ја. Та ко ђе, про блем фа-
во ри зо ва ња по је ди них (нај че шће вла да ју ћих стра на ка) од стра не 
ме ди ја ни је при су тан са мо у Тур ској. Чи ње ни ца да је ме диј ска аре-
на по при ште же сто ких (не рет ко и не рав но прав них) бор би ак те ра 
са раз ли чи тим по ли тич ким пред зна ком је кон стан та са вре ме них 
из бор них де мо кра ти ја, ка ко у европ ском та ко и у ва не вроп ском 
кон тек сту. То, ме ђу тим, не ме ња чи ње ни цу да, уко ли ко ме диј ске 
сло бо де и рав но прав ност ни су за сту пље ни на од ре ђе ном ни воу, не 
мо же мо го во ри ти о кон со ли да ци ји из бор не де мо кра ти је. Уко ли ко 
је ме диј ски про стор у то ку пред из бор не кам па ње пар тиј ски уни по-
ла ран, старт не из бор не по зи ци је свих ак те ра ни су јед на ке и по ста-
вља се пи та ње да ли он да уоп ште има сми сла за по чи ња ти из бор ну 
тр ку.

Струч ња ци се углав ном сла жу да се ста ње, што се ти че сло-
бо де ме ди ја у Тур ској у по след њих не ко ли ко го ди на, про гре сив но 
по гор ша ло.44) Про блем са кон тро лом ме ди ја од стра не вла да ју ћих 
сна га по чи ње са тим што не по сто ји до вољ но тран спа рент но фи-
нан си ра ње ме ди ја.45) Иако је си ту а ци ја бо ља не го што је то био слу-
чај де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, по след њи из бор ни ци клус 
обе ле жен је не до стат ком но ви нар ске кри тич но сти (по себ но пре-
ма вла да ју ћој АКП), што је не у мит но у ве зи са прет ход но из не том 
чи ње ни цом, као и не јед на ким бро јем из ве шта ја о ак тив но сти ма 
ли де ра из раз ли чи тих стра на ка (опет је вла да ју ћа стран ка има ла 
пред ност у од но су на дру ге пар ти је). Ова кав тренд за бе ле жен је, 
ка ко на ло кал ним, та ко ка сни је и на пред сед нич ким и пар ла мен-
тар ним из бо ри ма. Ка ко твр де по је ди ни ауто ри,46) на кон 2011. го ди-
не, као да је опао ен ту зи ја зам за да љом де мо кра ти за ци јом дру штва 
(што сва ка ко, укљу чу је и сло бо ду ме ди ја). До та да је овај про цес 
све ви ше узи мао ма ха, тран сфор ми шу ћи Тур ску у кон со ли до ва ну 
из бор ну де мо кра ти ју, но на кон 2010. го ди не, а на ро чи то по сле ко-

44) За ви ше ви де ти: Ret hink In sti tu te, Di mi nis hing Press Fre e dom in Tur key. Was hing ton DC: 
Ret hink In sti tu te, 2014.; Bi rol  Ba skan, „Tur key’s Hi sto ric Op por tu nity“, 2015 Tur kish Elec-
tion Re port. Was hing ton DC: Ret hink In sti tu te, 2015.; Cem To ker,  „Elec ti ons in Tur key: Fa ir 
or Fraud – Rid den?“ Tur kish Po licy. Vol. 12, No. 4/ 2014.; Fev zi Bil gin, исто.

45) Ret hink In sti tu te, исто, стр. 1.

46) Fev zi Bil gin, исто, стр. 3.
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руп ци о на шке афе ре у де цем бру 2013. го ди не, по че ло је уру ша ва-
ње де мо крат ских те ко ви на на ви ше ни воа дру штве но сти. На ве ли-
ка вра та се вра тио тра ди ци о нал ни, про и слам ски на ра тив47) ко ји је 
умно го ме по ти снуо пи та ње европ ског (се ку лар ног и де мо крат ског) 
иден ти те та Ту ра ка.48) Из бор ни ци клус је био са мо лак мус па пир за 
иона ко ло ше ста ње у ме диј ској сфе ри.

У при лог те зи да је пре зен та ци ја из бор них ак те ра у елек-
трон ским ме ди ји ма бит на, иде и по да так да чак 97% тур ских по ро-
ди ца на во ди те ле ви зи ју као при мар ни из бор ин фор ми са ња и за ба-
ве.49) Још од де ве де се тих го ди на, тур ски на ци о нал ни сер вис (ТРТ) 
има мо но пол над еми то ва њем ве сти и ин фор ма тив ног про гра ма 
уоп ште. Због то га по себ но за бри ња ва ју по да ци да је, нпр. то ком 
кам па ње за пред сед нич ке из бо ре50), та да ак ту ел ни пре ми јер, Ер до-
ган, до би јао по ло ви ну од укуп ног вре ме на на ТРТ-у док су дру га 
два кан ди да та за јед но има ли ма ње од по ло ви не. Та ко ђе, три од пет 
ме диј ских ку ћа ко је су ушле у ОЕБС-ов узо рак су да ва ле пред ност 
Ер до га ну.51) На пар ла мен тар ним из бо ри ма чак 46% од укуп ног 
про гра ма на ТРТ1 до би ја ла је АКП. До ду ше, пот пу но дру га чи ја 
си ту а ци ја би ла је, нпр. на ЦНН Турк-у где су ЦХП и ХДП до би ле 
да ле ко ви ше про сто ра од вла да ју ће АКП. Да кле, упр кос то ме што 
су АКП и Ер до ган до би ја ли нај ви ше ме диј ске па жње ни је по сто-
ја ла уни фи ка ци ја ме ди ја у том по гле ду и мо гла се чу ти дру га чи ја 
ре то ри ка.52) 

Ве ли ки про блем у ме диј ском из ве шта ва њу је и чи ње ни ца 
да се пред из бор ни про грам умно го ме пре пли ће са ре дов ним из-
ве шта ји ма о др жав нич ким по сло ви ма пред став ни ка вла де (по себ-
но до ско ра шњег пре ми је ра а са да шњег пред сед ни ка др жа ве).53) С 

47) На ме ће се пи та ње да ли је реч са мо о на ра ти ву ко ји је сред ство за по сти за ње што бо љег 
из бор ног ре зул та та или је реч о су штин ској ре и сла ми за ци ји тур ског дру штва. Ова те ма 
зах те ва да ле ко ве ћи обим ра да од овог, али ми сма тра мо да је ви ше реч о пр вом сце на-
ри ју не го о дру гом. Из ме ђу оста лог, ка да је би рач ко те ло уви де ло да је умно го ме реч о 
ре то ри ци, гла са чи су окре ну ли ле ђа Ер до га ну (на по след ње одр жа ним из бо ри ма).

48) Ret hink In sti tu te, исто, стр. 1.

49) Исто.

50) Пред сед нич ки из бо ри одр жа ни су не по сред но пре пар ла мен тар них, у ав гу сту 2014. го-
ди не, и за вр ше ни су убе дљи вом по бе дом Ре џе па Та ји па Ер до га на над за јед нич ким опо-
зи ци о ним кан ди да том Ек ме ле ди ном Их са но глу ом, у пр вом из бор ном кру гу. Ови из бо ри 
пред ста вља ли су још јед ну пре крет ни цу у по ли тич ком жи во ту Тур ске, за то што се на 
њи ма по пр ви пут пред сед ник ре пу бли ке би рао на не по сред ним из бо ри ма.

51) OSCE/ODI HR, Re pu blic of Tur key – Pre si den tial Elec tion 10 August 2014. OSCE/ODI HR, 
стр. 18.

52)  OSCE/ODI HR,  In ter na ti o nal Elec tion Ob ser va tion Mis sion – Re pu blic of Tur key Par li a men-
tary Elec ti ons, 7 Ju ne 2015. OSCE/ODI HR, стр. 10.

53) Исто, стр. 8.
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об зи ром на то да је тај ме диј ски про стор ре зер ви сан са мо за АКП 
(јер су вла да ју ћа стран ка) a pri o ri је не мо гу ће по сти ћи нео п ход ну 
рав но те жу. Но, не тре ба за бо ра ви ти да овај пер фид ни трик (да вла-
да ју ћи пред став ни ци ко ри сте сво је ре дов не ак тив но сти за сла ње 
пред из бор них по ру ка) ни је ни ре дак а ни има нен тан са мо тур ским 
по ли ти ча ри ма. Ово је на ро чи то слу чај ка да иста стран ка вла да ре-
ла тив но ду го.

Глав не те ме из бор не кам па ње су би ле, осим со цио-еко ном-
ских, пи та ње ме ња ња по ли тич ког си сте ма у пред сед нич ки, курд-
ско пи та ње, ме ђу на род ни од но си (по себ но си ту а ци ја у Си ри ји и 
Ира ку) али и све че шће под се ћа ње опо зи ци о них ли де ра на ко руп-
ци о на шку афе ру из 2013. го ди не (у ко ју су упле те ни и по је ди ни 
ми ни стри и си но ви зва нич ни ка,) и на по ве ћан ни во не по ти зма и 
ко руп ци је у дру штву.54) Упра во због оштрих оп ту жби на ра чун Ер-
до га на и ње го вих стра нач ких ко ле га55), да де мо кра ти ју же ле да 
за ме не ауто ри тар ним ре жи мом, и да ће по сле ди ца та кве по ли ти-
ке не ми нов но би ти ве ћи ни во ко руп ци је у дру штву, опо зи ци о ни 
пред став ни ци и дру ги кри ти ча ри би ли су ме диј ски скрај ну ти (то, 
сва ка ко, као што смо ви де ли, ни је био слу чај са свим ме диј ским 
ку ћа ма).56)

У из ве шта ји ма о по след њим одр жа ним из бо ри ма, на ро чи то 
је ак цен то ва на упо тре ба дру штве них мре жа. То је био још је дан ка-
нал за пре зен та ци ју по ли тич ког про гра ма, али што је још ва жни је, 
то је био је дан од глав них ка на ла за кри ти ко ва ње вла сти.57) Та ко ђе, 
с об зи ром на то да по сто је по да ци да су но ви на ри от пу шта ни са 
по сла због кри ти ко ва ња вла де у сво јим елек трон ским или пи са ним 
из ве шта ји ма, не рет ко су упра во они сво је ста во ве об ја вљи ва ли на 
ин тер не ту, на бло го ви ма и на дру штве ним мре жа ма.58) Због све га 

54) Исто.

55) На вод ни лук су зни жи вот Ер до га на и дру гих пред став ни ка вла сти по ста је све уче ста ли ја 
те ма и пред мет кри ти ке у јав ним де ба та ма у Тур ској. За вре ме из бо ра, спо ми ња ње Ер-
до га но ве ви ле чи ја из град ња ко шта, на вод но, око ми ли јар ду до ла ра, по ста ло је го то во 
сва ко днев но. За ви ше ви де ти: Fev zi Bil gin, исто, стр. 4.

56) Bi rol Ba skan, Исто, стр. 8.

57) И ОЕБС-ови по сма тра чи су за бе ле жи ли зна ча јан по раст упо тре бе ин тер не та и по себ но 
дру штве них мре жа у пред из бор не свр хе. Иако је ова чи ње ни ца не у пит на, тре ба би ти 
оба зрив са ис ти ца њем зна ча ја ин тер не та као из во ра ин фор ми са ња због то га што је, упр-
кос по ве ћа њу упо тре бе ра чу на ра и со ци јал них мре жа, по пу ла ци ја ко ри сни ка ин тер не та 
и да ље зна чај но ма ња (и од но си се, углав ном и пре све га, на мла ђу, обра зо ва ни ју и ур-
ба ну гру пу ста нов ни ка) у од но су на по пу ла ци ју ко ја се пр вен стве но ин фор ми ше пре ко 
те ле ви зиј ских ка на ла или пре ко ра ди ја и но ви на. Као што смо ре кли, не ума њу ју ћи 
зна чај ин тер не та као ка на ла ин фор ми са ња и кри ти ке, ипак је нај ва жни је да се по стиг не 
рав но прав ност пре зен та ци је из бор них уче сни ка у дру гим ме ди ји ма (пре све га на те ле-
ви зи ја ма).

58) Ret hink In sti tu te, исто, стр. 4.
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на ве де ног Ер до ган је на не ко вре ме су спен до вао Тви тер (Twit ter) и 
Ју тјуб (Youtu be).59) Ипак, обе со ци јал не мре же су убр зо по но во по-
ста ле до ступ не тур ским ко ри сни ци ма.60)

При ме ћу је мо да су, за раз ли ку од јед ног де ла из ве шта ја до-
ма ћих и не ких дру гих стра них по сма тра ча ко је смо на ве ли, ОЕБС-
ови из ве шта ји, у по гле ду оце њи ва ња де мо кра тич но сти ме ди ја, 
да ле ко бла жи. Иако се на ви ше ме ста, и у из ве шта ју о пред сед нич-
ким, и у из ве шта ју о пар ла мен тар ним из бо ри ма на во ди да по сто ји 
не тран спа рент ност вла снич ке струк ту ре ме ди ја, да из ве шта ва ње 
ни је би ло рав но прав но и да су ли де ри АКП-а све срд но ко ри сти ли 
сво ју вла да ју ћу по зи ци ју да мо но по ли шу по је ди не ме ди је, ипак се 
и јед ни и дру ги из бо ри оце њу ју као фер утак ми це. Иако су из о ста-
ле де ба те, све стран ке, од но сно кан ди да ти, до би ли су мо гућ ност да 
из не су сво је про гра ме и, иако је пред ност АКП-а и Ер до га на би ла 
ви дљи ва, ве ћи на (по себ но ве ћих) стра на ка и кан ди да та је до би-
ла ме диј ски про стор за пре но ше ње из бор них по ру ка.61) Уоста лом, 
нео че ки ва но сла би ји ре зул тат АКП-а на пар ла мен тар ним из бо ри-
ма у ју ну ове го ди не до каз је да, упр кос на по ри ма вла да ју ћих сна га 
да мо но по ли шу ме диј ски про стор и мар ги на ли зу ју кри тич ко ми-
шље ње у јав но сти, цен зу ра не са мо да ни је би ла пот пу на већ ни је 
ни ус пе ла. Мо жда је упра во тај лош ре зул тат, ка ко твр ди Ба скан 
спа сао де мо кра ти ју у Тур ској.62)

Због све га на ве де ног мо же мо да кон ста ту је мо да, иако је ста-
ње у ме ди ји ма ло ше и што је још ви ше за бри ња ва ју ће, ло ши је не го 
што је би ло пре са мо не ко ли ко го ди на, по след њи из бор ни ци клус 
је ипак, чак и у окви ру овог до ме на, (ре ла тив но) про шао у де мо-
крат ским окви ри ма.

ЗА КЉУ ЧАК

Освр том на исто риј ску ге не зу из бор ног про це са у Тур ској 
иден ти фи ко ва ли смо глав не пре пре ке ко је су још од да на осни ва ња 
Ре пу бли ке успо ра ва ле оства ре ње зре ле тј. пот пу не из бор не де мо-
кра ти је. Ана ли за по след њих пар ла мен тар них из бо ра по ка за ла је 
да је Тур ска да нас ипак на ко рак бли же јед ном та квом иде а лу. Ако 

59) 25/08/2015/ http://www.was hing ton post.com/news/mor ning-mix/wp/2014/03/21/tur key-
bans-twit ter-and-twit ter-ex plo des.

60) Ret hink In sti tu te, исто, стр. 12.

61) OSCE/ODI HR,  In ter na ti o nal Elec tion Ob ser va tion Mis sion – Re pu blic of Tur key Par li a men-
tary Elec ti ons, 7 Ju ne 2015. OSCE/ODI HR, стр. 10.

62) Bi rol  Ba skan,  Исто, стр. 8.



Владимир В. Ајзенхамер, Наташа M. Јовановић Анализа ...

207

има мо у ви ду да су ис пу ње ни кри те ри ју ми из пр ве три ка те го ри је 
мо де ла ко је смо при ме ни ли, Тур ску да нас мо же мо ока рак те ри са ти 
као из бор ну де мо кра ти ју. Ме ђу тим, то не мо ра та ко да оста не.

Не пи са но пра ви ло ка же да ста ре на ви ке те шко уми ру. Не дав-
но одр жа ни пар ла мен тар ни из бо ри до каз су да оштра по ла ри за ци ја 
по ли тич ке сце не као авет про шло сти по но во по хо ди тур ску по ли-
ти ку. Ис ку ство нам го во ри да та кав за плет у Тур ској рет ко ка да 
има, по де мо кра ти ју, по во љан рас плет. Та ко ђе, оп ту жбе за ме диј-
ску дис кри ми на ци ју ко је опо зи ци ја упу ћу је Ер до га ну, већ су ви ђе-
не у оним да ни ма ка да се ДП оштро раз ра чу на ва ла са сво јим по-
ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма. И ова пар ти ја је, баш као и АКП 
у пр вим го ди на ма на кон осни ва ња, би ла на уда ру ар миј ског вр ха, а 
за тим је, на кон што је де мо крат ским ме ха ни зми ма до шла на власт, 
скли зну ла у ауто ри та ри зам и по ста ла соп стве на не га ци је. По ста-
вља се пи та ње да ли ће и АКП упа сти у исту клоп ку? Из гле да да 
је та ко...

При вре ме но уки да ње дру штве них мре жа, от пу шта ње но ви-
на ра и кон тро ла ме ди ја уз ин ци ден те то ком кам па ње и на би рач ким 
ме сти ма, убр за ним рит мом гу ра ју Тур ску у по нор ауто ри та ри зма, 
а уко ли ко се тај тренд на ста ви и си ту а ци ја се по гор ша, та мо ће се 
си гур но и на ћи. Ипак, чи ни се да не ће мо ду го че ка ти на од го вор 
на ово пи та ње. У тре нут ку за кљу чи ва ња овог ра да, сви по ку ша-
ји фор ми ра ња ко а ли ци о не вла де про па ли су, и рас пи са ни су но ви 
из бо ри, за ка за ни за 1. но вем бар 2015. го ди не. По ли тич ки не ми ри 
и еска ла ци је на си ља (курд ски и ислам ски ра ди ка ли зам) по но во су 
тур ска ре ал ност, а тур ски пред сед ник све ви ше по чи ње да ли чи на 
уџ бе нич ки при мер дик та то ра. Ме ђу тим, ово га пу та не ма вој не хун-
те ко ја би ин тер ве ни са ла у име де мо кра ти је. Је ди ни из бор ко ји је 
Тур ци ма пре о стао је сте упра во из бор на де мо кра ти ја. Да ли ће она 
„пре жи ве ти“ на ред не из бо ре, са зна ће мо убр зо...
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Vla di mir V. Aj zen ha mer, Na ta sa M. Jo va no vic

ANALYSIS OF LE VEL OF DE MOC RACY  
IN PAR LI A MEN TARY ELEC TI ONS IN 2015.  

IN THE TUR KISH RE PU BLIC WITH RE VI EW OF 
THE GE NE SIS OF THE ELEC TO RAL PRO CESS

Re su me
The main goal of the aut hors is to analyze the de ve lop ment of 

elec to ral de moc racy and par ti ci pa tory po li ti cal cul tu re in the Re pu blic 
of Tur key, in hi sto ri cal and con tem po rary con text. Alt ho ugh the first 
elec ti ons we re held even be fo re the fo un ding of the mo dern re pu blic, 
we can iden tify the de ve lop ment of elec to ral de moc racy in this co un try 
only af ter the in tro duc tion of mul ti-party system in 1946. Un til the be-
gin ning of the twenty-first cen tury de ve lop ment of de moc ra tic in sti tu-
ti ons, re spect the elec to ral pro ce du re and ap pli ca tion of real will of the 
vo ters was di scon ti nued. With chan ge of po li ti cal op ti ons, par ti es and 
le a ders chan ged, the per cep tion to wards de moc ra tic in sti tu ti ons al so 
chan ged. Fre qu ent in ter ven tion of the mi li tary jun ta, who se re pre sen-
ta ti ves of ten su spen ded elec to ral de ci si ons of vo ters, even mo re slow 
down the de ve lop ment of de moc racy in Tur key.

In con trast to the long pe riod of di scon ti nu ity, when Ju sti ce and 
De ve lop ment Party (AKP) for med a go vern ment, mo re pre ci sely af ter 
2002, we can iden tify con ti nu ity in the con so li da tion of elec to ral de-
moc racy. In this pa per, the fo cus was mostly on the le vel of de moc racy 
in the last par li a men tary elec ti ons. Af ter applying the o re ti cal mo del of 
elec to ral de moc racy, mo re pre ci sely, mo del of mi ni mum de fi ni tion of 
de moc racy, it was fo und that the Ju ne 2015 elec ti ons we re held in a fa-
ir and free man ner (i.e., in ac cor dan ce with de moc ra ti cally esta blis hed 
pro ce du res). The big gest pro blem with the se elec ti ons was the qu e sti on 
of fre e dom of the me dia. Fo re ign and do me stic ob ser vers eva lu a ted that 
the con trol sec ti ons of the me dia by the ru ling party is very pro ble ma tic 
is sue, and that it is evi dent that con nec tion of go vern ment and me dia 
dis turb de moc ra tic fre e doms in Tur key. Ho we ver, de spi te this gre at ob-
jec tion, be ca u se the ot her cri te ria are ge ne rally ful fil led, the aut hors 
esti ma te that Tur key, af ter re cent par li a men tary elec ti ons, can be eva lu-
a ted as elec to ral de moc racy.
Key words: Tur key, par li a men tary elec ti ons, aut ho ri ta ri a nism, elec to ral de-

moc racy, the mi li tary jun ta, left, right, Isla mists AKP, Er do gan
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