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ИСЛЯМЪТ В ТУРЦИЯ

Петър Воденски

Религиозни вярвания - роля и място на исляма
Преобладаващата в Турция религия е ислям, около 99.8% от 
населението се определят като мюсюлмани. Според общо-
приети проучвания, около 80% от населението на съвременна 
Турция са сунити, а 20% - шиити-алевити. Ислямът е наложен 
по днешните земи на Турция към втората половина на ХI век, 
когато селджукските турци извършват експанзия в Източен 
Анадол. От 1517 г. султанът става единствен халиф (от арабски 
„приемник“, „наместник“ на пророка Мохамед, върховен глава 
на ислямската община, осъществяващ духовно и светско ръко-
водство в ислямския свят).

След Първата световна война, група патриотично-национа-
листически настроени офицери и интелектуалци, начело с Мус-
тафа Кемал, отказват да приемат Севърския мирен договор и за-
почват въоръжени действия, прераснали в национално-освобо-
дителна война. През 1923 г. се създава Република Турция (Лозан-
ски мирен договор). Републиката се изгражда от Мустафа Кемал, 
наречен Ататюрк (баща на турците) върху идеология, почиваща 
на шест принципа: народност, републиканизъм, национализъм, 
светска държава, етатизъм (държавен контрол в икономиката), 
всичко това изискващо реформизъм. 

Реформите на Ататюрк обхващат буквално всяка област на 
турското общество, включително ролята на религията. На 1 ноем-
ври 1922 г. е ликвидиран султанатът, а на 3 март 1924 г. – халифатът 
(отменена е и длъжността на Шейх-ул-Ислям, като всички религи-
озни въпроси са поверени на Дирекция по религиозните въпро-
си (Дианет) – (Diyanet İşleri Başkanlığı). През следващите години са 
дадени равни с мъжете права на жените (1926-34 г.), забранява се 
носене на фесове и хиджаб (25 ноември 1925 г.), приема се Граж-
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дански кодекс (през март 1925 г. се ликвидират шериатските съди-
лища и се въвежда гражданско съдопроизводство), на 30 ноември 
1925 г. се закриват религиозните секти и ордени. Тези реформи – 
особено в религиозната сфера - са срещали остър отпор от страна 
на духовенството и са предизвиквали организирането на метежи, 
които Ататюрк потушава радикално. 

Ататюрк и неговите сподвижници разглеждат организира-
ната религия като анахронизъм, противопоставящ се на „ци-
вилизацията“, която, според тях, е рационална, светска култура. 
Когато през 20-те години на миналия век (и след това) се е прис-
тъпило към реформи с оглед светско общество, реформистите 
се стремят да премахнат религията от сферата на публичната 
политика и да я ограничават до личния морал, поведение и 
вяра. Целта на тези промени е била ислямът да бъде поставен 
под контрола на държавата. 

Политически партии и връзките им с исляма
При всички положения, по времето на Ататюрк ислямът постоян-
но е играел неизличима роля в частния живот на гражданите. Тази 
роля се засилва след отслабването на политическия контрол през 
1946 г. Новопоявилата се Демократическа партия (ДП) с лидер Ад-
нан Мендерес включва в програмата си някои политики, насоче-
ни към изпълнение въжделенията на религиозните кръгове, което 
й печели техните гласове на изборите.

След идването на ДП на власт, постепенно започва да се 
удовлетворява необходимостта от възстановяване на религиозното 
обучение в държавните училища. През 50-те години на миналия век 
религиозното обучение става задължително в училищата – освен 
когато родителите изрично не желаят това. През 1949 г. се създава 
Факултет по духовно образование в Анкарския университет, за обу-
чение на учители по ислям и на имами. През 1951 г. правителството 
на ДП създава специално средно училище (Имам Хатип) за обуче-
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ние на имами и проповедници. През 1982 г. религиозното обучение 
става задължително за учениците в началното и средното училище.

През 1960-те години партията-наследник на ДП е Партията 
на справедливостта (ПС), начело със Сюлейман Демирел, която 
постепенно се отдръпва от аграрните райони, а освободеното от 
нея място се заема от нововъзникващи партийки с религиозна на-
соченост. Дълбоките промени в обществото извикват на преден 
план съответните политици, които да притежават умения да екс-
плоатират религиозните настроения на избирателите. Такъв поли-
тик е Неджметтин Ербакан. Той, на основата на идеологията „На-
ционален възглед“ (Millî Görüş) създава една след друга няколко 
про-религиозни партии (на първия конгрес през 1970 г. на създа-
дената от Ербакан Партия на националното спасение - прегърнала 
ислямистката политическа философия - за първи път на партиен 
форум прозвучава възгласът „Аллах-у-акбар“).

Говорейки за подобни политици, следва да подчертаем и ро-
лята на сегашния президент Реджеп Тайип Ердоган. Членувал е в 
Партията на благоденствието на Ербакан, избран е за кмет на Ис-
танбул през 1994 г.; след излизането на партията от властта (под на-
тиска на военните) и нейната забрана е осъден на 4 месеца затвор. 
През 2001 г. учредява Партията на справедливостта и развитието 
(ПСР), която побеждава на парламентарните избори през ноем-
ври 2002 г. Обремененото със затвор съдебно минало на Ердоган 
първоначално не му позволява да стане министър-председател, но 
впоследствие законът е променен. През 2014 г. е избран за прези-
дент, а след спечелването на референдума (2017 г.) за промяна на 
Конституцията и превръщането на републиката от парламентарна 
в президентска, през 2018 г. е избран за президент, като оглавява 
изпълнителната власт. Заедно с това Ердоган запазва положението 
си на лидер в партията. 

Една от причините през 70-те и 80-те години на миналия век 
ислямът да намери политическо възраждане е, че лидерите вдясно 
от центъра разглеждат религията като лост за борба срещу левите 
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и левичарски идеи, добили популярност в обществото. Появява 
се много силна и влиятелна група интелектуалци, организирани в 
т.нар. „Интелектуално огнище“ (Aydınlar Ocağı), която проповядва, 
че истинската турска култура е синтез между турските традиции 
преди приемането на исляма и правилата на самия ислям.

Отношение на държавните институции към ислямските 
общности – правен статут, наличие на ислямски 
течения и религиозни организации
Толерантното отношение на държавата към исляма води до раз-
витието на частни религиозни инициативи, включително строеж 
на нови джамии и религиозни учебни заведения в градовете, 
установяване на ислямски центрове за проучвания и провежда-
не на конференции, посветени на исляма, развитие на ислямски 
вестници и списания, откриване на здравни ислямски центрове 
и сиропиталища, както и финансови институции и кооперативи. 
През 1994 г. започва да излъчва първият ислямски телевизионен 
канал (Канал 7), първо в Истанбул, а след това и в Анкара.

Турция е първата мюсюлманска страна, която през 1925 г. 
официално забранява носенето от жените на хиджаб. За първи 
път през 1984 г. тогавашният министър-председател Тургут Йозал, 
следвайки политика на „синтез с исляма“, отменя тази забрана, но 
под натиска на светски настроената част от обществото, той въз-
становява забраната през 1987 г. През 2008 г. правителството на 
Ердоган прави нов опит да махне споменатата забрана в универ-
ситетите, но Конституционният съд я оставя в сила. През 2010 г. 
забраната е отменена, а през 2013 г. се разрешава носенето на хи-
джаб в държавните учреждения. През 2014 г. е отменена забраната 
за носене на хиджаб в горните класове на държавните училища. 
През 2015 г. Висшият военен съд на Турция анулира забраната за 
носене на забрадки от страна на роднините на военнослужещите, 
при посещения в казармите.
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Развитие получават и ислямските секти, движения и организа-
ции, като Накшибенди, Бекташи, Нурджу и др. Те също имат свои 
медии. Смята се, че немалка част от турския политически, ико-
номически и културен елит членува в тях (всеизвестен бе фактът, 
че бившият министър-председател, а по-късно и президент Тургут 
Йозал членуваше в Накшибенди, а за Ердоган също се смята, че 
е „много близък“ до Накшибенди). Например, самите членове на 
Сюлейманджи (повече от 100 000 души) не се смятат за ислям-
ски орден, а за „следовници“ – те са влиятелна организация, сред 
редовете им има министри, депутати, основатели на политиче-
ски партии (след създаването на ПСР последователите на Сюлей-
манджи се разделиха политически между Отечествената партия 
и ПСР). Сюлейманджи извършват хуманитарна, просветителска 
и друга дейност в Германия, Белгия, Холандия, Австрия, Франция, 
Швеция и Швейцария – общо 1 700 асоциации. Изборна подкре-
па (преди изборите през юни 2018 г.) за Ердоган и ПСР изразиха 
и 14 организации на салафитите (твърди се, че турски салафити 
са участвали във въоръжените действия в Сирия на страната на 
радикалните групировки).

Религиозната благотворителна фондация Маариф (говори се, 
че тя е под контрола на президента Ердоган), не без помощта на 
Дианет и ТИКА (Агенция за развитие), както и други турски хума-
нитарни организации, служещи за прикритие на разузнаването 
МИТ (Milli istihbarat teşkilati), понастоящем се имплантира на мяс-
тото на ФЕТО (гюленисти), при това не само в самата Турция, а и 
в страните от Балканите и сред турските общности в страните от 
Западна Европа, в които ФЕТО бе проникнала чрез учебни заведе-
ния, библиотеки и фондации.

Влиянието на създадената от Ататюрк Дирекция по религиоз-
ните въпроси (Дианет) се разраства през последните години. Бю-
джетът на тази дирекция (подчинена директно вече на президен-
та) достига милиарди долара. През 2002 г. бюджетът ѝ е бил 325 
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млн. долара, а през 2016 г. е повече от 2 милиарда долара, което е 
с 40% повече от бюджета на вътрешното министерство и е колко-
то на Министерството на външните работи, на енергетиката и на 
културата и туризма, взети заедно. 

Дирекцията се грижи за поддържане и строителство на джа-
мии (почти 100 хиляди в Турция), за заплатите на имамите и т.н. 
Тя отделя средства и за мюсюлманските общности в чужбина – 
на Балканите, в западноевропейски страни с турски общности 
и др., където се стреми да изпраща свои имами и проповедни-
ци и да развива сред тях дейност, включително разузнавател-
на - след опита за преврат от 2016 г. Дианет нареди на своите 
служители в чужбина да следят и да докладват за дейност на 
гюленисти, като в Анкара са изпратени стотици разузнавателни 
доклади от десетина страни. Дианет има 150 хиляди служители, 
което де-факто представлява цяла армия на ислямизма. Дианет 
има лиценз за създаване на собствени медии – телевизия, ра-
дио, вестник и списания.

След 2011 г. Дианет започва да издава фетви, при поискване 
и техният брой непрекъснато се увеличава. В края на 2015 г., на-
пример, фетвите разясняват, че според исляма, „не трябва да се 
гледат кучета вкъщи, не трябва да се празнува християнската Нова 
година, не трябва да се играе на лотария, нито да се правят тату-
ировки“. В. “Йени шафак“ (официоз – пропагандира политиката на 
ПСР) периодично публикува тези фетви. Все пак, макар Дианетът 
да е правителствено учреждение, издаваните от него фетви нямат 
(поне засега) задължителния характер на закон в Турция.

По време на президентските и парламентарни избори през 
юни 2018 г., като своеобразна намеса в предизборната борба в 
Турция, опозицията дефинира подкрепата за ПСР от страна на мю-
сюлманските духовници, по-специално тяхната активна кампания 
за кандидатурата на Ердоган, като за целта се използваха религи-
озните вечери (ифтар) и мюсюлманските храмове (по време на 
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молитвите се отправяха призиви за подкрепа на ПСР, а във всяка 
джамия или пред нейния вход бе поставен ликът на Ердоган). 

Прави впечатление фактът, че Дианет полага грижи само за 
сунитите, докато алевитите са лишени от тях. Това поражда оп-
ределено неравенство, тъй като данъци (от които се формира 
бюджетът) плащат наравно всички турски граждани, без оглед 
на изповядваната религия (алевитите посещават свои молитвени 
храмове – Джемеви, а проповедниците им се наричат „деде“).

Следва да се има предвид, че основен стълб на светското нача-
ло в Република Турция бяха военните, те се смятаха за най-ревност-
ни крепители на заветите на Ататюрк. След Втората световна война 
турските военни направиха четири преврата, един опит за преврат 
и имаха едно обвинение в опит за преврат (което по-късно отпад-
на) – всичко това с цел да предотвратят – по техни оценки – отдръп-
ването на определени политици от принципите на Ататюркизма, 
ислямизирането на обществото и заплахите пред националната си-
гурност. Определено трябва да се подчертае, че постепенното от-
слабване на ролята на военните в политиката на Турция и тяхното 
изтласкване в периферията води – освен до другите резултати – и 
до подкопаване на основите на светското начало, завещано от Ата-
тюрк. Това изтласкване става не без помощта на Европа. 

Ислямът и външната политика на Турция
През различните периоди на своето развитие, Република Тур-
ция е използвала за целите на външната си политика турския/
тюркския национализъм и мюсюлманската религия сред стра-
ните, в които е властвала Османската империя. В зависимост 
от обстоятелствата и историческия период, това се е базирало 
на идеологията на „пантюркизма“, впоследствие и на „панис-
лямизма“, „тюркско-ислямския синтез“, „стратегическата дълбо-
чина“, но целта винаги е била една – засилване позициите на 
Турция сред тези страни. 
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В момента Турция е регионален фактор с амбиция да се пре-
върне в глобален. С оглед добиване на предимство за своята по-
литика, при нейното осъществяване, Турция – освен другото – хи-
бридно използва всички достъпни средства: политически, военни, 
„мека сила“ в лицето на установяване на влияние върху тюркски 
и мюсюлмански групи в съседните страни. Това се осъществява 
чрез различни инструменти: разузнаване (МИТ), Дирекцията по 
религиозни въпроси (Дианет), Агенцията за сътрудничество и раз-
витие (ТИКА), Института „Юнус Емре“, Агенцията за външни турци, 
НПО, политическо-партиен инженеринг в страните, в които усло-
вията разрешават това и др. Действа се на принципа „колкото е 
възможно – толкова“.

Първите посещения на Ердоган след избирането му за пре-
зидент на изборите през 2018 г. бяха в Азербайджан и в т.нар. 
“Северно-кипърска турска република“. И на двете места, Ердоган 
използва израза „…ние сме един народ, разделен в две държави“.

Отношенията с държавите от Западните Балкани имат тради-
ционно приоритетно значение за турската външна политика, като 
Турция нерядко ги разглежда през призмата на османското истори-
ческо наследство, а това на моменти има противоречив резултат и 
води до задълбочаване на съществуващата историческа обреме-
неност и предразсъдъци. Западните Балкани са за Турция част от 
територията, на която тя трябва да упражнява влияние чрез тюрк-
ско-мюсюлманския елемент, започвайки от Албания, през Босна и 
Херцеговина, Санджак, Косово и Македония, през Тракия (Бълга-
рия и Гърция). Но въжделенията на Турция не спират дотук. След-
ва Черно море (Крим - каузата на кримските татари и гагаузите в 
Бесарабия, като особено в Молдова за по-малко от 30 години та-
мошните гагаузи - православно население, говорещо на тюркски 
език, бяха подложени на настойчива „мека“ обработка, че са турци) 
и по-нататък на Изток – Кавказ (с тюркско-мюсюлманския елемент 
сред населението там), Средна Азия и до района Уйгур в Китай. 
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Основните параметри на турската външна политика спря-
мо Република Македония са да гради имидж на „покровител“ и 
най-верен съюзник на Скопие, подчертавайки винаги ролята на 
мюсюлманите в Р Македония. Турция официално определя бос-
ненските мюсюлмани като „братски народ“, а Сараево, наред със 
Скопие, е една от най-често споменаваните балкански столици в 
речите на президента Ердоган в контекста на налаганата визия за 
наличието на група държави, върху които се проектира турска-
та мощ под формата на влияние, покровителство и солидарност. 
ПСР от години подкрепя босненския лидер Бакир Изетбегович, 
като подхранва сред мюсюлманите култ към неговия баща – 
Алия Изетбегович. Според сериала „Алия“ на турската държавна 
телевизия (сниман в Сараево и Мостар), на смъртния си одър 
Алия бил „завещал Босна на Ердоган и го помолил да се грижи за 
страната“. Турското държавно ръководство приоритизира отно-
шенията с Косово, което се аргументира и с факта, че там живеят 
турски граждани с албански произход. Албания е възприемана 
като „приятелска и братска“ (в противовес на останалите страни 
от региона, спрямо Сърбия турската страна развива отношения 
и укрепва влиянието си главно на базата на икономическото съ-
трудничество, използвайки ТИКА).

Интересен е и въпросът за т.нар. ФЕТО (движението „Гю-
ленисти“ – някои ги окачествяват и като мюсюлманска секта), 
обвинено като организатор на неуспешния опит за преврат от 
2016 г. Наред с подложените след това на преследване стотици 
хиляди привърженици на проповедника, турската страна пристъ-
пи към преследване на такива лица и в чужбина, чрез различен 
инструментариум. Например в Косово, Азербайджан и Украйна, 
МИТ проведе операции за насилствено „извеждане“ в Турция на 
т.нар. „гюленисти“ (впрочем, косовски политици изразиха публич-
но несъгласие с операцията, проведена без тяхното знание). Опит 
за подобна операция на МИТ имаше и в Монголия.
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Наличието на тюркски и мюсюлмански общности в страни от 
Западна Европа се използва от Анкара в предизборната борба – 
такива случаи имаше както преди референдума за промени в кон-
ституцията (април 2017 г.), така и преди изборите за президент и 
за Меджлис през 2018 г. Очевидно това бе окачествено като про-
блем за някои от страните като ФРГ, Холандия и Австрия, които не 
разрешиха подобна предизборна пропаганда на тяхна територия 
(това предизвика изостряне на отношенията им с Турция). 

Дейността на изпратените от Дианет в други страни проповед-
ници също предизвиква проблеми в някои страни на пребивава-
не. Свидетелство за това е случаят с Австрия, където – в периода 
на провеждане на изборите за президент и Меджлис в Турция за 
турските граждани в чужбина - правителството взе решение да за-
твори седем джамии (шест свързани с арабската общност и една – с 
турската) и екстрадира шест имами (всичките свързани с турската 
общност). Решението е следствие от констатирани нарушения на За-
кона за исляма и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 
свързани с лицензионния режим, формите на финансиране, както 
и проповядването на краен ислям. Подобно нещо се случи и преди 
изборите в България за Народно събрание през април 2017 г. – слу-
жебното правителство предприе т.нар. “принудителна администра-
тивна мярка“ спрямо шестима турски граждани (двама от тях – из-
пратени от Дианет имами с дипломатически паспорти), които бяха 
принудени да напуснат страната. Впрочем, подобна мярка бе пред-
приета от българското правителство и през 2016 г. спрямо дипломат 
(аташе) в генералното консулство на Турция в Бургас (той също бе 
изпратен от Дианет).

В момента в европейските страни съществуват 11 политически 
партии, основани от „мюсюлмани или предимно мюсюлмански 
членове“. Във Франция имало три такива партии, в Испания – две, 
в България – три, в Австрия, Холандия и Гърция – по една. Според 
публикации в турски медии, тези партии се финансират от официал-
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на Анкара, чрез различни инструменти. Любопитен е фактът, че – с 
изключение на България – в останалите страни това били маргинал-
ни организации с „незначително влияние“ върху политиката на съ-
ответната страна. По време на служебното правителство на България 
преди предсрочните парламентарни избори през пролетта на 1917 г., 
турският посланик в София бе поканен на среща в Министерството на 
външните работи и му бе обърнато внимание върху недопустимостта 
от намеса във вътрешните работи на страната под формата на партий-
но-политически инженеринг.

Турската политика с ислямските страни също е интересен мо-
мент от външната й политика. За разлика от времената на Ата-
тюрк, сега Турция всячески изтъква общата мюсюлманска база за 
отношения с тези държави. Анкара се самоизтъква като най-ярък 
защитник на палестинската кауза – което от своя страна доведе до 
проблеми с Израел. 

Анкара поддържаше дискретни отношения с военно-политиче-
ски групировки против Башар Асад в Сирия, търгуваше енергоно-
сители с „Ислямска държава“ (когато журналист направи репортаж, 
че камионите, превозващи това гориво, са с регистрационни но-
мера на турското разузнаване, този журналист – заедно с главния 
редактор на вестника - бе хвърлен в затвора „за разгласяване на 
поверителна информация“). С военните си операции в Африн и 
Манбидж, както и в Ирак, Турция показа, че е незаобиколим фак-
тор в този регион.

Въпреки противопоставянето по линията сунити-шиити, съ-
ществуват много фини връзки между Турция и Иран по линия на 
сектите, главно Накшибенди и Сюлейманджи. Има „обосновани 
предположения“, че тези връзки се наблюдават и поддържат от 
МИТ. Разузнаването използва ислямските банки в Иран, в които има 
авоари на високопоставени съвременни турски ръководители. 
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Процеси и тенденции в ислямската общност – рискове от 
радикализация, влияние на идеологията на „Ислямска 
държава“, рекрутиране на джихадистки бойци
Що се касае до наличие в Турция на джихадисти (включително 
турски граждани) - бойци на ИДИЛ, това не е изключено, но 
по-важното е, че Турция се стреми да наблюдава и неутрали-
зира такива бойци и се опитва да бъде призната за „най-неот-
клонния борец срещу джихадизма, бариера пред искащите да 
отидат в Европа джихадисти, пазител на европейските страни 
от тероризма“. Официално Ердоган отрича каквато и да било 
съпричастност към ИДИЛ. 

В същото време опозиционно настроени спрямо Ердоган 
лица, намерили убежище в Западна Европа, твърдят за връзки на 
Ердоган с членове на Ал-Кайда, особено по време на „Арабската 
пролет“ и след това, когато той е опитвал да участва в инсталира-
нето на прокси-режими от Тунис и Либия до Египет и Сирия. Спо-
ред тези лица, Ердоган се е намесил в работата на съдебната власт 
във вилаета Ван, осуетявайки осъждането на местен жител (Осман 
Нури Гюлачар, имам на заплата от Дианета) за връзки с Ал-Кайда, 
а впоследствие, в качеството си на министър-председател, е отка-
зал да отговори на зададен от опозицията парламентарен въпрос 
по този повод. Нещо повече, същият Гюлачар е бил водач на лис-
тите на ПСР за изборите през юни 2018 г.

Въпросът „Светска или ислямска изглежда днес Турция“ се за-
дава нерядко, при това не само във философски план. По Консти-
туция страната се подчинява на светски закони, а не на Шериат. Но 
ако сравним днешна Турция с това, което страната беше, например, 
преди 40-тина години или което беше преди 2002 г. (идването на 
власт на Ердоган), неминуемо ще забележим изключителни про-
мени в религиозната сфера. За това време на територията на стра-
ната са построени десетки хиляди нови джамии (само за времето 
от 2002 до 2013 г. са построени 17 000 нови джамии, а съществена 
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част от останалите от османско време са реновирани). Съществу-
ващата забрана за носене на хиджаб от работещите в публичния 
сектор – учители, юристи, парламентаристи и т.н., бе вдигната от 
ПСР. През ноември 2015 г., жена-съдия стана първата жена, която 
води съдебно дело, носейки хиджаб. А през август същата години 
г-жа Айсен Гюрсан стана първият министър в турското правител-
ство, носеща хиджаб. Училищата Имам Хатип обучават студенти 
за заемане поста имам. През 2002 г. е имало 65 000 студенти в 
такива училища, през 2013 г. броят на студентите е вече 658 000, а 
през 2016 г. стават 1 млн. души. Въведени са задължителни рели-
гиозни курсове в училищата. При първоначалното организиране 
на курсовете по Коран децата, които изразят желание, трябваше 
да са навършили 12-годишна възраст. Това бе отменено от пра-
вителството на ПСР, а през 2013 г. бе експериментално въведен 
такъв курс и за децата в предучилищна възраст. ПСР въведе през 
2013 г. закон за забрана на рекламата и продажбата на алкохолни 
напитки в радиус от 100 метра от джамии и училища. Телевизиите 
бяха задължени да „изрязват“ или да затъмняват/скриват сцени, 
показващи в техните предавания алкохолни напитки. 

Социологически проучвания сочат, че 56.3% от турското населе-
ние смята Турция не за светска, а за ислямска страна (през 2015 г. това 
число е било 45.5%, през 2016 г. – 37.5%, а през 2017 г. – 39.9%). Почти 
50:50 са отговорите на въпроса дали страната е със „западна“ или „из-
точна“ ориентация, а в преценката дали Турция има характеристи-
ките на европейска или близкоизточна, надделяват вторите с 54.4%. 

Същевременно в турското общество се чуват и гласове, че в по-
следно време сред най-младата част от населението се наблюдава 
отдръпване от исляма и своеобразно обръщане към деизъм (вяра в 
господ, но без религия) и дори атеизъм. Това бе констатирано дори 
в доклад на Министерството на образованието, обсъждан през ап-
рил 2018 г. в Коня (консервативен град в Анадола). Десни комен-
татори отдават този факт на „привнасяното от Запад хедонистко, 
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материалистично и упадъчно“ влияние, докато други го отдават на 
ширещата се корупция, арогантност, тесногръдие и жестокост, които 
се наблюдават сред иначе лоялния на исляма елит. Като причина 
последните сочат и прекомерното позоваване на исляма от страна 
на дейци на ПСР (напр. партиен функционер в район на Истанбул 
заявява на митинг, че „ако изгубим изборите тук, губим Йерусалим и 
Мека“, сякаш ислямът не може да съществува без ПСР да е на власт). 
Турски студенти, обучаващи се в университети в Западна Европа, 
нерядко смятат, че Ердоган не е истински мюсюлманин, вярващ 
безрезервно в исляма, а просто използва религията за постигане на 
своите политически цели.

Изводи
Както е видно, ислямът има много дълбоки корени в Турция. По 
време на Отоманската империя е действал Шериат, а султанът е бил 
Халиф (наместник на Мохамед на земята). Реформите на Ататюрк в 
тази област след 1922 г. изместват исляма от центъра на живота в 
обществото, но той продължава да бъде определящ в личния морал, 
поведение и вяра на хората. След смъртта на Ататюрк и особено в 
периода на поява на реална многопартийност (1946-50 г.), ислямът 
постепенно започва да играе все по-засилваща се роля, при това не 
само в личната вяра, но и в държавното устройство, където „пълзя-
що“ заема все по-сериозно място. Това за Турция е очевидно кон-
стантен процес, макар страната все още формално да е светска по 
държавно устройство.

Ердоган към момента е склонен в политиката да използва ис-
ляма за своите цели, но процесът на засилване на религиозния ис-
лямски фактор във вътрешната и външната политика набира естест-
вена сила, не е подвластен на волево възпиране и не би могло да се 
предвиди кога би „преминал“ границата, определена му от Ердоган.

Във външната си политика Турция при Ататюрк използва актив-
но тюркския фактор в съседните и по-далечни страни (пантюрки-
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зъм), докато ислямският фактор е оставен на заден план, предвид 
принципа за светска държава в идеологията на реформаторството. 
След започналото възвръщане на исляма във вътрешната поли-
тика, към пантюркизма във външната политика се добавя панис-
лямизмът (влияние чрез ислямския фактор в съседните и по-далеч-
ни страни), доразвиван в „турско-ислямски синтез“ и „стратегическа 
дълбочина“ – „нео-османизъм“. Турция създава връзки с различни 
ислямистки групировки, от Балканите, Близкия Изток, чак до Уйгур-
ския район, дава убежище на компрометирани/провалени дейци 
на тези групировки. Инструменти на тази политика са разузнаване-
то (МИТ), Агенцията за развитие (ТИКА) и Дирекцията по вероиз-
поведанието (Дианет). МИТ, например, провежда секретни/черни 
операции по отвличане на гюленисти от други страни, засега от Ко-
сово, Украйна, Азербайджан и Монголия.

Не са безпочвени очакванията, че тази политика ще продължи 
и след фактическото превръщане на Турция от парламентарна в 
президентска република, с изключително силно съсредоточаване 
на влст в ръцете на президента Ердоган.
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