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1a) Úvod. 

 

Nacionalismus jako obecný fenomén je blízce spojen s otázkou pojetí národa a občanství a 

souvisí se vznikem moderní společnosti a diskurzu doby osvícenství. 

Téma občanství bylo po dlouhou dobu na okraji zájmu společenských a sociálních věd (Peter 

Kivisto and Thomas Faist, Citizenship: Discourse, Theory and Transnational Prospects, Oxford 

Blackwell Publishing 2007, p.1). Mnoho autorů této doby je přesvědčeno, že naše doba 

představuje věk občanství. To souvisí jak s pádem komunismu ve velké části světa, rolí 

globalizace a vzájemné závislosti zemí i celých civilizací stejně tak jako s rostoucími 

migračními a ekonomickými procesy (BI s.4).  Současná postmoderní společnosti je 

charakteristická prolínáním různých typů identit a mnohovrstevnatostí jejich vnímání, lidé 

vnímají svou identitu nejen příslušností či občanstvím k určitému státu, ale i místní, etnickou 

nebo politickou a společenskou identitou. 

 

Evropský nacionalismus se projevuje rozporem mezi etnickou, jazykovou a kulturní 

příslušností a jeho rozvoj měl dopad na vývoj i v jiných společnostech a civilizacích. V této 

souvislosti byl vývoj osmanské kultury a jejího nacionalismu velmi výrazně poznamenán 

vztahem a kontaktem s evropskými typy. Otázky týkající se nacionalismu jsou významné i v 

dnešní době, kdy v souvislosti s rostoucí mírou globalizace a vzájemného propojení roste i 

vzájemná závislost a míra kontaktů mezi různými národy a civilizacemi. 

 

V této bakalářské práci bych rád ukázal, že politický, společenský hospodářský vývoj v 

Osmanské říši a vznik nacionálního hnutí na území dnešního Turecka probíhal pod silným 

vlivem a inspirací z evropských typů nacionalismu. V rozporu s obecnou představou velké 

části veřejnosti nebyla osmanská společnost izolovaná od evropských vlivů a právě v oblasti 

nacionalismu sehrály evropské představy a pojetí pro osmanský a turecký vývoj velmi zásadní 

roli. 
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1b) Počátky evropsko-osmanských vztahů a význam vzájemného poznávání. 

 

Vztah Evropy a území současného Turecka se datuje do období středověku, kdy došlo k 

počátku vzájemných kontaktů a vztahů mezi oběma entitami.  Skrze vzájemné poznávání, 

kontakty a vztahy došlo k vzájemnému politickému, ekonomickému, sociálnímu a jazykově-

kulturnímu ovlivňování na obou stranách.  Projevilo se to i např. přejímáním vynálezů nebo 

přebíráním výrazů v jazykové rovině. Bolestně se projevily vztahu v rovině blízkovýchodních 

konfliktů, hlavně křižáckých válek a později v době renesance pak v mořeplavectví a obchodní 

výměně zboží a námořní spolupráci i soupeření. Ve střední Evropě byla Osmanská říše známa 

prizmatem bitvy u Vídně a boji s Osmany na Balkáně a ve středomoří, ale zároveň v některých 

případech Habsburská dynastie a Osmané v mezinárodněpolitické rovině i spolupracovali a 

spojovali se proti společným nepřátelům. Známý je fakt, že Rudolf II. dokonce poslal k 

osmanskému sultánovi významnou diplomatickou delegaci a znalost a vztahy mezi oběma 

kulturami a společnostmi byly na velmi vysoké a vzájemně obeznámené úrovni. Vzájemnými 

kontakty docházelo i k ekonomické spolupráci a obchodní výměně, Janované a Benátčané 

měli s osmanskými úřady dohodnuty poplatky a průchod jejím územím až do konce 19. 

století, kdy se vliv evropských mocností projevil a posílil osmanský nacionalismus a odpor 

proti evropskému vměšování. Hlavní příčinou oslabení Osmanské říše byl ekonomický úpadek, 

způsobený ztrátou hodnoty měny a ztrátou obchodních pozic a vnějším zadlužováním a 

nárůstem vlivu evropských mocností na vnitřní osmanskou politiku.   

Osmanská říše se inspirovala Evropou v procesech modernizace. Zpočátku probíhaly pouze 

vojenské a ekonomické reformy (Francie, Prusko) s cílem Evropu dohnat ve vojenství a 

organizaci ekonomiky, později se ale přidaly i politické a společenské reformy včetně 

myšlenky národa vzniku nacionalismu. Z evropských vlivů nejvýrazněji přispěla Francie a 

později Německo, které se velmi v modernizaci dnešního Turecka podílely a francouzský a 

německý vliv se projevil i v rámci modelu nacionalismu. 

 

1c) Významné události a hnutí klíčová pro vývoj turecké historie a prolínání s evropskou 

kulturou. 

První významnější hnutí představovali sultáni Selim III.a později jeho nástupce Mahmúd II., 

kteří zahájili první pokusy o reformu osmanské společnosti. Inspirovali se evropskou kulturou 



7 

 

i fungováním institucí, od architekturu až po vojenství. Jejich cíle ale byly mařeny 

konzervativními kruhy tzv. Janičářů, bojovníků, kteří byli konvertováni na islám. Selim III. Byl 

ale konzervativci svržen a zabit a první změny se posunuly až do 20.let 19.století. Osmanské 

prostředí se nejvíce inspirovalo francouzskou revolucí, ideály liberalismu, osobních svobod, 

ale i ústavnosti a politického uspořádání země. V ideálech francouzské revoluce měli počátek 

nejen Mladoosmané a v určité míře také pozdější Mladoturci, ale i turecké nacionální hnutí 

vedené Mustafou Kemalem. Armáda a vojenství včetně důrazu na disciplínu a nízkou roli 

jednotlivce zase přebírali od pruských důstojníků, kteří zaškolovali armádu a pomáhali s 

procesem modernizace vojska. Podobně jako se rok 1848 projevil ve střední Evropě, proběhla 

podobná diskuse i v Osmanské říši, kde nicméně vzhledem k roli milletů, komunit 

národnostních a náboženských menšin, bylo jiné uspořádání, a proto se lišily i cíle a 

východiska, jak uspořádat společnost. 

 

2) Pohled na nacionalismus dle Arnošta (Ernsta) Gellnera 

 

  Ernst Gellner se ve svých knihách velmi zabývá otázkami nacionalismu a jeho původu. 

Definuje nacionalismus jako prvotně politický princip, podle něhož musí být politická a 

národní jednotka shodná1. Původní myšlenka nacionalismu požaduje, aby hranice etnických 

kultur nebyly narušeny politickými hranicemi. V jiné definici Gellner uvádí, že nacionalismus 

je politický princip činící z kulturní podobnosti fundamentální sociální pouto2. Národnostní 

princip je ze své podstaty univerzalistický, neboť jej lze použít na jakoukoli společnost, 

zároveň ale se na zemi vyskytuje velké množství národů, jejichž tužby není z důvodu 

protichůdných cílů a tužeb možné uspokojit. Nacionalisté vnímají národ jako entitu vyžadující 

probuzení a napravení jeho pasivní a podřízené role. Dle nich je třeba postavit se a osvobodit 

se od cizího vlivu. Jak Gellner upozorňuje, tato definice nacionalismu využívá dvou pojmů: 

státu a národa. 

 

  Gellnerova teze rozděluje možné společnosti na agrární, průmyslové a na ně navazující 

nacionální (národní) státy. Agrární (na zemědělství postavený) stát je podle něj 3 

charakteristický počínající gramotností a specializovanou třídou duchovních (Gramotnost se 

rozvíjela také v důsledku nutnosti dobrého výběru daní a jejich administrace), v této době 

dochází i k rozvoji písma, jeho standardizaci a vytvoření stálých pravidel. Důležitý znak 
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agrárního systému je malá početnost vládnoucí třídy, odloučení vládnoucí vrstvy od 

poddaných a nerovnost tříd. Stejnorodost není v tomto systému nijak podporována. Téměř 

veškeré faktory agrární společnosti odporují definování politických jednotek kulturními 

hranicemi4. 

 

  Stát lze podle Gellnera definovat definicí Maxe Webera jako instituci v rámci společností, 

mající monopol na legitimní násilí5. Jedinou institucí oprávněnou k užití síly a vynucováním 

pořádku je stát. Nacionalismus nemůže vzniknout u společností, které nejsou založeny na 

státním základě. Pro úspěšné nacionální hnutí je klíčové, aby samotná existence státu byla 

v daném prostředí pokládána za přirozenou. Dle Gellnerovy teorie nacionalismu klíčovou roli 

pro vznik nacionalismu hraje vznik průmyslové revoluce a průmyslového věku. Předchozí typy 

společností (před-agrární a agrární společnost) mohly existovat s velmi malou či slabou rolí 

státu. To byl případ tradiční arabské společnosti rozdělené do místních kmenů. Ta 

představovala zrcadlový obraz vývoje tradiční křesťanské společnosti. Fungování společnosti 

se odvíjelo od fungování kmenů a význam státu a jeho moci byl spíše kulturní a náboženský, 

plnil funkci ochránce měst, tento systém představoval příklad modelu slabého státu a silné 

role kultury6.   

 

Naproti tomu moderní průmyslová společnost nemá možnost volby a vyžaduje silné 

uspořádání. Přesto může být v průmyslové společnosti konkrétní podoba státu velmi 

rozmanitá7 a nemá vždy stejnou formu. Gellner v této souvislosti přejímá myšlenky hlavně od 

Maxe Webera. S jeho tezí je pro průmyslovou společnost typická centralizovaná byrokracie 

spojená s podnikatelským duchem. Tato byrokracie a vrstva obchodníků vyniká racionálností 

a výkonností. Průmyslová společnost pak v důsledku byrokracie, efektivity a výkonnosti 

racionalizuje, standardizuje a vyžaduje proto i např. jednotný vzdělávací systém. Mezi další 

charakteristiky související s moderní společností patří např. filozofie stálého růstu, volitelnost 

rolí a složitá dělba práce8. Modernita s sebou přináší do značné míry právě efektivní 

centralizaci a úpadek kmenových struktur9 – stát zajišťuje bezpečí a monopolizuje donucení. 

 

  Národ je oproti tomu podle názoru Gellnera mnohem hůře uchopitelný: jak zdůrazňuje, 

jedná se o nahodilý fenomén, který není společensky nutný. Domnívá se, že klíčovou roli 

hraje sdílení stejné kultury (souboru myšlenek, znaků a způsobů chování) a zároveň pokud 
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svou shodnou příslušnost k stejnému národu uznávají10. Člověk podle něj národ utváří, národ 

chápe jako důsledek lidského přesvědčení, příslušnost k určitému národu vyplývá v jeho teorii 

z uznání práv a povinností vůči sobě na základě společného členství. 

 

Arnošt Gellner považuje za jeden z důležitých faktorů úspěšného postupu nacionalismu i 

přechod z agrární na průmyslovou společnost. V polemice proti názoru Elie Kedourieho se 

Gellner domnívá, že stejnorodost společnosti není způsobená nacionalismem, ale podle jeho 

názoru objektivní požadavky vyžadují stejnorodost. To se poté projevuje v podobě 

nacionalismu. Specializace práce a nutnost vzdělávání vyžaduje jednotný rámec výchovy, 

vzdělávání, ze kterého vzniká národní vědomí a to se později transformuje v národ a 

nacionalismus11. 

 

Význam Imagined Communities dle Benedicta Andersona 

 

Dle Andersona musí výzkum v oblasti nacionalismu čelit třem problémům: jedním z nich je 

protilehlé vnímání národa. Modernost národů je podle historiků objektivní jev, naproti tomu 

z pohledu nacionalistů představuje subjektivní fenomén, podle nacionalismu je jeho vlastní 

kultura starobylá. Další kontroverze vyvolává otázka univerzality tohoto nároku. V moderní 

společnosti může mít každý svou národnost, národnost je tedy formálně univerzální a 

všeobecně platná. Třetí oblast se týká nepřítomnosti velkých filozofických koncepcí v rámci 

nacionalismu, politická moc nacionalismu převyšuje jeho filozofickou rovinu. Anderson 

definuje nacionalismus jako „politické společenství vytvořené v představách, jako 

společenství ze své podstaty ohraničené a zároveň suverénní12. 

 

 

3) Nacionalismus – definice Miroslava Hrocha. 

 

Termín natio, dnes vnímaný jako národ, byl původně vnímán jako obyvatelstvo určitého 

území pod vládou jednoho panovníka. Etnicita byla chápána z pohledu jazyka. Termín nation 

se v anglickém vyjádření dostal blízko k termínu state13. Miroslav Hroch ve své práci 

nepovažuje národ za kulturní konstrukt, ani vznik moderních národů za produkt abstraktního 

nacionalismu14. Národnostní hnutí podle něj vzniká na základě aktivit vědců a výzkumníků a 
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zkoumání jazykových, historických a kulturních atributů dané společnosti. To nazývá fází A. 

Poté se okruh účastníků rozšíří o nové aktivisty, kteří podporují myšlenku národa a jeho 

rozšíření, to představuje fázi B. V této fázi je vypracován politický koncept národa či politické 

cíle národního hnutí15. Tito aktivisté poté dosáhnou utvoření masivního hnutí a národní 

vědomí se stane zájmem většiny obyvatelstva16. To je poslední třetí fáze C. V této fázi dochází 

ke vzniku nacionalismu. Na rozdíl od národa, který má předmoderní kořeny, je nacionalismus 

novotvar. V rozdílných jazykových kontextech je chápán podle toho, jak se v dané tradici 

chápe termín národ17.V době 19.století byl národ považován za primoordialistický fakt, za 

pevně danou, objektivní a odvěkou kategorii. Jak Hroch zdůrazňuje, neexistuje jednotná 

definice nacionalismu, většina autorů však odmítá primoordialismus a nacionalismus začal 

být některými autory rozdělován na dva ideální typy, na progresivní a reakční (teorie Hanse 

Kohna o západním a východním nacionalismu)18. 

 

 

4) Evropský nacionalismus z pohledu přístupu k občanství a „citoyenneté“ dle francouzského 

a německého vzoru (Rogers Brubaker a jeho teorie) 

 

Pro pochopení tureckého nacionalismu a modernizace je třeba zaměřit se na různá pojetí 

občanství v evropských zemích. Na základě toho můžeme pochopit diskuse a dilemata, 

kterými turecká modernizace prošla a jímž čelila. V současné době se rozšířilo mnoho definic 

občanství: multikulturní občanství, konstitucionální občanství, globální občanství, univerzální 

občanství, v současnosti je tento termín velmi komplexní19. 

 

Dlouhodobě dva významné typy nacionalismu představuje německý a francouzský typ 

nacionalismu. Níže si vysvětlíme rozdíl mezi jejich přístupy. Oba tyto přístupy byly v ostrém 

protikladu a lišila se i jejich východiska. Odlišnost mezi těmito tradicemi významně ovlivnila 

evropské nacionalistické myšlení. Podle Rogerse Brubakera vzniká moderní stát v podobě 

národního státu a definuje občanství jako členství v národním státu a každý národní stát 

podle něj usiluje o jistou kohezní a homogenní populaci20. 

 

Zásadní rozdíl mezi oběma nacionalismu spočívá v rozdílném přístupu k získávání občanství a 

v pohledu na principy ius sanguinis (občanství na základě národnosti a původu) a ius soli 
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(občanství na základě narození na území daného státu).Francouzské pojetí klade důraz na 

místo narození na daném území s alespoň jedním z rodičů také narozeným ve Francii, zatímco 

německé pojetí klade důraz na původ rodičů a na jejich příslušnost k německému národu, 

narození a pobyt v Německu nemá v německém pojetí vliv na otázku občanství. Francouzské 

pojetí nacionalismu bylo soustředěno ve vztahu k institucionálnímu a územnímu uspořádání 

státu, jeho hlavní zásadou byla politická jednota národa, státocentrická vize, úsilí o jednotnou 

národní kulturu podporující kulturní asimilaci. Naproti tomu hlavní rys německého pojetí 

spočíval v orientaci na lid, usiloval o kulturní a etnickou jednotu národa. Národnost považoval 

za etnokulturní, nikoli politický fakt21. 

 

Německý nacionalismu vnímal národnost jako etnokulturní, nikoli politický, fakt i vzhledem k 

odlišné politické a kulturní geografii mezi oběma zeměmi, francouzská státnost vznikla z 

jednoho jednotného centra, zatímco v případě Německa se jednalo o množství později 

federalizovaných zemí. Významnou roli v odlišném vývoji sehrála francouzská revoluce. Ta 

přišla s myšlenkou rovnosti, v rovině národa šlo ale o vytvoření jednotného národa 

založeného na hodnotách francouzské revoluce. Národ bych v té době chápán jako „sbor 

sjednocených bytostí žijících pod společným právem a reprezentovaných společnou 

legislativou 22 “. Francouzské pojetí národnosti tudíž bylo univerzalistické, racionální, 

asimilacionistické a státocentrické23. Počátky moderního přístupu k občanství a národu leží v 

právním uspořádání předrevoluční Francie: rozhodující znak určitých práv nebyl postaven na 

narození ve Francii, ale na příslušnosti ke šlechtě. Samotný fakt narození ve Francii mnoho 

neznamenal. Cizinec (aubain) nemohl odkázat nebo zdědit majetek za stejných podmínek 

jako Francouz a jeho majetek v případě jeho smrti propadl a byl navrácen králi. Změna v 

přístupu k občanství a k národnosti přichází s francouzskou revolucí. Ta zrušila rozdíl mezi 

postavením a právy Francouzů a cizinců (s výjimkou politických práv). Od té chvíle obecné 

právo platilo pro Francouze i cizince 24. 

 

Německý nacionalismus byl významně ovlivněn hnutím romantismu období francouzské 

revoluce, zároveň ale i pruským reformním hnutím. Proto se německé pojetí utvářelo pod 

vlivem budování národního vědomí, navíc v reakci právě na francouzskou revoluci přišlo hnutí 

romantismu s pohledem etnickokulturního pojetí nacionalismu, založeného na příslušnosti k 

danému etniku a kultuře25. Pruský směr zase usiloval vytvoření národního pruského státu a 
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po jeho obrození. V tomto německém pojetí byly národy chápány jako historicky zakořeněné, 

organicky utvořené individuality, sjednocené pomocí volksgeist, ducha národa, a vyjadřující 

svou existenci v jazyku, zvycích, tradici, právu a kultuře.  Oproti tomu pruská tradice nemělo 

zájem na etnicko-kulturním nacionalismu, ale na utvoření národa, staatsvolk – státního lidu, 

vedoucího k úmyslnému a umělému vytvoření státu26. 

 

Brubakerovo pojetí rozdílu mezi francouzským a německým pojetím a koncepcí občanství je 

důležité pro porozumění tureckého pojetí nacionalismu i s ním spojeným projektem 

modernizace. Turecký nacionalismus představuje syntézu obou forem a obsahuje prvky obou 

typů. V německém případě je možno mluvit o národu předcházejícím státu (národ na cestě 

utváření státu) a ve francouzském případě došlo k souběhu národa a státu, v tureckém 

případě došlo naopak k situaci utvoření státu dříve než k vytvoření národa27. 

 

5) Rozpor mezi panislámským projektem a počátky moderního tureckého nacionalismu. 

 

V průběhu 19.století se osmanské politické prostředí vyvíjelo velmi rychle a došlo ke vzniku 

mnoha směrů, které se významně lišily v představách o směřování osmanské společnosti a 

cílech, jakých by měla Osmanská říše dosáhnout. Pod vlivem revolucí roku 1848 sehrálo 

důležitou roli hnutí Mladoosmanů vedené postavou Namıka Kemala. Vzniklo jako literární 

hnutí pod vlivem francouzské revoluce a osvícenství, jejich hlavní témata byla otázka 

modernizace a jejího rozsahu a otázky kompatibility mezi islámem a západními hodnotami28. 

Naproti tomu toto hnutí nevnímalo otázku nacionalismu v kontextu etnickém, ale v kontextu 

kulturním a náboženském. Osmanský nacionalismus se objevil jako reakce na rozpad 

Osmanské říše a usilovalo o zastavení územního úpadku. S cílem zastavit osmanský úpadek 

získaly menšiny rovná práva Gülhanským vznešeným dekretem z roku 1839. Sekulární 

reformy ale měly přesně opačný účinek, než pro jaký byly zamýšleny a vedly ve svém 

konečném důsledku k oslabení moci náboženských vůdců milletů a nemuslimské obchodní 

buržoazie a obchodníci přestali být loajální k osmanskému státu29. Nacionalizace balkánských 

národů skrze náboženství měla svůj zdroj v existenci milletů – nábožensky založených 

komunit jednotlivých denominací – v milletu se mísila etnická a náboženská příslušnost. Při 

vzniku nacionalismu mezi balkánskými národy se jejich myšlenka etnicity utvářela právě pod 

vlivem uspořádání milletů30. 
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Hnutí Mladoosmanů nesouhlasili s autokratickým modelem reforem Tanzimátu. Důraz kladli 

na zavedení konstitucionalismu. Usilovali o modernizaci v rámci zachování islámských 

principu vlády a snažili se o vytvoření nové státní identity při zachování role islámu. Usilovali 

o syntézu islámu a modernismu, při znovudefinování islámu jako základního zdroje 

Osmanského státu 31 . Byli ovlivněni romantickým nacionalismem Evropy, ale také i 

duchovními nakloněnými reformám v islámském duchu. Jeden z prominentních vůdců a 

ideologů hnutí, Namık Kemal, interpretoval islámskou tradici, že je v souladu se západními 

ústavními a parlamentními strukturami vlády32. Toto hnutí odmítalo úplnou a podle jejich 

názoru povrchní „westernizaci“ a přebírání západních myšlenkových vzorů, kritizovali 

nedostatek ohledu reformátorů na osmanské a islámské hodnoty a chtěli jen nastolení 

parlamentní vlády spolu s přijetím ústavy a návrat k principům islámského práva33. Zároveň 

myšlenky panislamismu byly pro Mladoosmany ekvivalentem islámského nacionalismu a 

islámská komunita byla jimi chápána jako „moderní národ“34. 

 

Mezi tureckými intelektuály dosah západních myšlenek probudil kulturní obrození včetně 

prací evropských turkologů, jež ovlivnila svými pracemi tureckou elitu. Mezi nejvýznamnější 

díla patří Histoires générale des Huns, des Turcs et des Mongols od J. De Guignes, turecká 

gramatika od Arthura Lamleye a Introduction a l'histoire de l'Asie od Leona Cahuna. Došlo k 

nárůstu zájmu o tureckou kulturu a historii. V politické rovině působil İsmail Gasprinski (1841-

1914), vydavatel krymských novin Tercüman, který měl za cíl politické a kulturní sjednocení 

Turků a nebo Hüseyinzade Ali, který jako první přišel s myšlenkou turanismu, všeturecké 

jednoty a pantureckého hnutí35. 

 

Turecký teoretik Yusuf Akçura ve své práci Üç Terz-i Siyaset (Tři druhy (způsoby) politiky) 

srovnal islamismus (chápaný jako systém občanství založený na náboženství), osmanství 

(příslušnost k OŘ bez ohledu na rasu, národnost nebo náboženství) a turectví a pokládá 

poslední z nich za náležící k moderní společnosti36. Myšlenka turectví a její definice byla 

zároveň významně ovlivněna soudobými spory v Evropě o pojetí národa i. Akçura byl 

                                                 
i
Debata v Evropě se vedla mezi francouzským a německým pojetím nacionalismu. V prusko-francouzské válce 

bylo vzhledem k pruskému vítězství postavení francouzského pojetí v OŘ otřeseno a to také podle mého 

názoru přispělo k postupné orientace tureckého nacionalismu blíže k německému pojetí. 
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přesvědčen, že osmanské pojetí by nemohlo fungovat, neboť by vyžadovalo asimilaci mnoho 

různorodých skupin a prvků, nepovažoval za možné překonání rasových pocitů materiálními 

zájmy a i vzhledem k tomu, že by evropské mocnosti nedovolily vznik podobně mocného 

státu. Akçura jako první osmanský teoretik nacionalismu pokládal za východisko jen v rasově 

orientovaném pojetí a vzal si za vzor soudobé evropské společnosti založené na rasovém 

pojetí národa. Jeho pojetí bylo etnicko-náboženské pojetí nacionalismu ovlivněné 

turkotatarským hnutím jadidismu (džadídismu), které kombinovalo turecký nacionalismus a 

islámský modernismus37. Toto etnickonáboženské sjednocení považoval za nutnou podmínku 

modernizace dle evropského diskurzu modernity. 

 

 

6) Vznik tradičního tureckého nacionalismu a hlavní představitelé turectví (Ziya Gökalp) 

 

Počátky národní identity osmanství lze datovat do konce 19. století a především do období 

balkánských válek. Osmanská identita byla významně ovlivněna evropskými diskurzy a 

evropským chápáním pojetí národní identity, také převzala mnoho evropských prvků (např. 

význam etnického původu a důležitost krevních pout a původu pro příslušnost k národu, 

chápání rozdílu mezi národem a občanstvím, role institucí a formování občanů skrze systém 

institucí a organizací). Otázka občanství byla v Osmanské říši (OŘ) velmi důležitá a její počátky 

leží v Gülhanském vznešeném dekretu z roku 1839 a ovlivnila i podobu první osmanské 

ústavy z roku 1876, kdy všichni občané OŘ byli sjednoceni institucionálně do jedné skupiny 

bez ohledu na jejich původ nebo náboženskou příslušnost, nemuslimové nebyli považováni za 

příslušníky tureckého národa. Turectví věnovalo občanství velkou pozornost, od poloviny 

19.století ale hlavní proud osmanských představitelů směřoval k prosazení turectví jako 

hlavního zdroje tureckého občanství. 

 

Počátky tureckého nacionalismu a přechodu od univerzálního pojetí osmanismu (případně 

islamismu) k úžeji zaměřenému pojetí turectví lze nalézt v období balkánských válek. 

Balkánské války znamenaly přelom v dosavadním chápání a vnímání společnosti.  V lednu 

1913 došlo k převratu a k moci se dostal Výbor Jednoty a Pokroku (CUP - İttihat ve Terakki 

Cemiyeti ). Převrat posílil názory prosazující francouzsky orientovaný republikánský diskurz 

usilující o moderní pojetí národa jakožto společenství rovnocenných a jednotných občanů.  
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Jedním z důvodu tohoto postupu byla i snaha zabránit intervenci evropských mocností do 

vnitřních osmanských záležitostí, proto tehdejší kruhy prosazovaly modernizaci a 

zrovnoprávnění občanů jako mechanismus zabraňující vnějšímu vměšování. 

 

Důležitou roli pro utváření tureckého národního hnutí hrál nejen proces modernizace tváří v 

tvář koloniálnímu vlivu, ale především vývoj na Balkáně a balkánské války znamenaly 

katalyzátor, došlo k nárůstu ohrožení místního tureckého obyvatelstva, což vedlo k rasovému 

probuzení turkismu a pocitu vnějšího ohrožení turectví38. Součástí utváření turecké národní 

identity ale byly i stereotypy považující arménské a řecké obyvatele za zrádce, to bylo 

ovlivněno množstvím karikatur, které zpochybňovaly loajalitu těchto občanů. V důsledku 

těchto faktorů a balkánských válek došlo následně k dominantnímu chápání turectví jako 

příslušnosti k etnické skupině a rasově orientovanému povědomí o národu. Národ začal být 

chápán jako důsledek původu a rasy, turectví jako zásadní faktor občanství. 

 

Jednou ze zásadních postav tureckého národního nacionalismu je výše zmíněný Yusuf Akçura: 

Akçura srovnal ve své práci tři východiska tehdejší společnosti – islamismus (směr založený na 

náboženství a předpokladu, že pouze muslimové jsou občané OŘ), osmanismus (směr usilující 

o univerzální definování občanství OŘ bez ohledu na rasu, etnicitu nebo náboženství) a 

turkismus (směr kladoucí důraz na turecký politický národ založený na principu rasy39). 

 

Pro pochopení vývoje tureckého nacionalismu je třeba se zaměřit na jeho klíčové osobnosti. 

Zcela nejvýznamnější osobností a je možno říci praotcem moderního tureckého nacionalismu 

byl teoretik nacionalismu Ziya Gökalp (1876-1924), první profesor sociologie na Osmanské 

univerzitě. Na kongresu Mladoturků se stal na podzim 1909 stal hlavním ideologem tohoto 

hnutí40 a upoutal pozornost svým názorem o nutnosti nahrazení komplikované osmanské 

turečtiny návratem k lidové turečtině41, pomáhal zároveň i Yusufu Akcurovi v publikování 

jeho díla Turecká vlast  Türk  Yurdu). V tu dobu se panturkismus soustředil v mladoturecké 

kulturní organizaci Turecké ohniště a pod vlivem těchto idejí začali mladoturci v politice 

prosazovat turkizaci a turečtina se stala jediným úředním jazykem Osmanské říše42. Došlo 

tedy k postupnému prolínání panturkismu s nově nastupujícím mladoturectvím. 

 



16 

 

Pokud jde o Gökalpovu teorii nacionalismu, Gökalp považoval za rozhodující tři historické 

momenty: první bylo období reforem sultána Selima III. (1789-1807), druhý představovalo 

hnutí panosmanismu a třetí reprezentovalo hnutí panturkismu. Gökalp byl obeznámen s 

teorií Gabriela Tardeho ohledně šíření myšlenek nacionalismu skrze tisk a žurnalistiku, podle 

Tardeho noviny utvářejí společné vědomí těch, co mluví společným jazykem, a sjednocují je 

do „veřejnosti“, utvářejí veřejné mínění a vytvářejí povědomí o národních tradicích43 a kultuře.  

Jak Gökalp přiznává, myšlenka nacionalismu se rozšířila dříve mezi nemuslimy a Araby a 

Albánci, mezi Turky až později, příčina podle Gökalpa spočívá v tom, že Turci nechtěli ohrozit 

existující řád pro pouhou myšlenku.   

Gökalp pokládal za škodlivou představu prvních reformistů tanzímátu, kteří usilovali o 

vytvoření národa v rámci existujícího mnohonárodnostního řádu (panosmanismus). Podle něj 

byl tento koncept škodlivý pro ostatní národnosti, ale i především pro turecké národní 

vědomí a ekonomický a sociální rozvoj Turků. Podle něj neexistence efektivní vlády a 

administrativy způsobila především nepřítomnost ekonomických skupin mezi Turky44, chyběla 

národní turecká ekonomika, v důsledku chyběl i turecký národní jazyk a národní umění. 

Důležitou roli pro pro šíření nacionalismu sehrál právě tisk a noviny, které vyjadřovaly sociální 

a místní pocity mas.  Gökalp se domníval, že podobně jako nacionalismus vznikl v důsledku 

novin a tisku, modernita je důsledek technologie a moderních výdobytků45. 

Gökalp ve své práce popisuje, co je stmelující prvek pro vznik organizované skupiny, a 

definoval tři hlavní složky. Za rozhodující složku považoval společný jazyk skupiny lidí a národ 

jako etnickou jednotu. Lidé mluvící společným jazykem utvářejí národ a etnické společenství. 

Jazyk je nositel idejí a pocitů, lidé mluvící určitým jazykem sdílejí zvyky, tradice, pocity, 

aspirace a shodnou mentalitu, ale kromě toho mají tendenci sdílet podle Gökalpa i stejné 

náboženství46. Domníval se, že národy mluvícími latinskými jazyky mají tendenci vyznávat 

katolictví, germánské národy více tíhnou k protestantismu, slovanské zase k pravoslaví. Podle 

Gökalpa stejně tak jako jazyk určuje příslušnost k náboženství, podobně náboženství hraje roli 

v příslušnosti k národui 47.Podobně podle Gökalpa po zavedení reforem a povinné vojenské 

služby vyvstala potřeba národního vědomí a občanské identity, došlo k rozšíření patriotismu a 

rozvoji vzdělání a výchovy obyvatel – s novým důrazem na vzdělání se objevila potřeba 

jednotného oficiálního jazyka48.  Společenské vědomí se podle Gökalpa skládá ze tří dimenzí: 

                                                 
i
Podle  Gökalpa se protestanští Francouzi po vyhnání z Francie a usazení v Německu germanizovali, podobně 

jako turecká šlechta starých Bulharů byla poslovanštěna po své konverzi ke křesťanství. 
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národnosti, náboženství a modernity49, z tohoto důvodu je podle Gökalpa třeba rozšířit 

turecké termíny v co nejrozsáhlejší míře pro dosažení celkového národního rozvoje. Gökalp 

byl zároveň obeznámen s rozvojem evropských národních hnutí a vědomě se odvolával na 

rozvoj jazyků a národních obrození u evropských národů50. Gökalp se domníval, že jazyk je 

ukazatel charakteru etnického společenství, pokud etnické společenství přestává užívat svůj 

jazyk, začíná tím ztrácet svůj charakter51.  Podobně nevěřil v existenci státu založeného na 

mnohonárodnostním základě, v roce 1914 napsal, že stát může existovat jen pokud je založen 

na jednom národu – protože muži patřící k různým národům nemohou milovat tu samou 

vlast52 je mnohonárodnostní útvar odsouzen k neúspěchu. 

 

Gökalp zkoumal i definici, co je v tureckém kontextu představa být národ. Část teorií slučuje 

národ a rasu jako totožnou věc. Nicméně vzhledem k rozdílnosti lidských typů a dokonce 

rozdílů mezi jednotlivci ze stejného národa Gökalp tuto teorii odmítl jako neplatnou. Jiná 

teorie spojuje národnost s etnickou skupinou, jakožto příslušnost na základě blízké 

příbuznosti. Muži raných společností věřili ve svou krevní čistotu, což ale bylo nesmyslné, 

protože už pradávno docházelo k smíšeným sňatkům, únosům lidí, migraci, asimilaci a 

dalšímu míchání skupin. Člověk se nerodí jako kulturní individuum, ale je socializován v rámci 

institucí, kultury, jazyk, náboženství a instituce získává skrze vzdělání. Podobně důležité není 

ani geografické místo původu. Panosmanismus věřil, že všichni obyvatelé Osmanské říše tvoří 

národ, což nebyla pravda, protože podle  Gökalpa se jednalo o několik nezávislých národů. 

Panislamisté byli přesvědčeni, že všichni muslimové tvoří jeden národ, naproti tomu 

individualisté prosazovali tezi, že si každý člověk může a má zvolit svou příslušnost k národu. 

Gökalp s tímto názorem nesouhlasí, člověk nemá právo oddělit se od společnosti, národnost 

je podle něj vnější realita jednotlivce. 

 

  Gökalp se ve svých esejích vymezil proti reformistům období Tanzímátu. Tanzímát probíhal v 

polovině 19.století a představoval zásadní obrat k západnímu liberalismu, požadoval asimilaci 

západních hodnot a usiloval o záchranu Osmanské říše na základě zajištění rovných práv pro 

všechny občany bez ohledu na náboženství a rasu (osmanský projekt). Gökalp zcela 

nesouhlasil s představou, že všichni obyvatelé Osmanské říše jsou členy osmanského národa, 

protože kultura vyžaduje homogenní národní společnost, jakýkoli pokus o vytvoření 

mnohonárodnostní osmanské kultury byl podle něj od počátku odsouzen k neúspěchu53.   



18 

 

 

Gökalp považoval reformy Tanzímátu za nevhodné nejen z politického a ekonomického, ale i z 

kulturního hlediska. Reformisté podle jeho názoru nerozpoznali existenci kultury odlišné od 

evropské a nevzali v úvahu kulturní odlišnosti, zároveň ale došlo k duplicitě tradičních a 

moderních institucí54. Za největší problém modernizace Tanzímátu ale pokládal přístup ke 

kultuře: v kulturní rovině vyčítal reformistům kontrast mezi postojem elit a mas, propast mezi 

cíli mas a westernizací elit55. 

 

Podle Gökalpa musí být veškeré modernizační snahy omezeny na techniky, metody a vědecké 

postupy 56, odmítal ale a velmi se obával ohrožení či oslabení tradiční kultury57.  Prosazoval 

převzetí všech prvků civilizace, která je svou povahou nadnárodní, duchovní dědictví a 

hodnotový systém ale měly vycházet z tradiční kultury a domácího a národního dědictví. 

 

Důležitou roli pro utváření moderního tureckého nacionalismu Gökalpova období hrály i 

národní spolky a instituce: na literární rovině se jednalo hlavně o hnutí Mladá pera (Genç 

kalemler), jež usilovala o vymýcení cizích slov, kterým většina národa nerozuměla. Toto hnutí, 

stejně jako Gökalp, chápalo vytvoření moderního tureckého jazyka jako nutnou podmínku 

pro kulturní obrození a sám  Gökalp se do těchto snah sám zapojil formou veršů v prostém 

jazyce58 a podporoval tyto cíle. Za svého pobytu v Istanbulu se Gökalp zapojil do hnutí 

Turecká ohniště (Türk Ocağı), centra intelektuálů tureckého nacionalismu, brzy poté začal 

spolupracovat se svým přítelem Yusufem Akçurou na vydávání časopisu Turecká země ( Türk 

Yurdu), kde roku 1918 zveřejnil sérii článků pod názvem Turkifikovat, Islamizovat, 

Modernizovat, ve svých článcích a dalších pracích se zabýval nejen jazykovými, ale i 

společenskými, právními a kulturními problémy národa59. Gökalp také výrazně ovlivnil práce 

a myšlení vůdčí turecké intelektuální a společenské elity jako byl básník Yahya Kemal, 

spisovatel Ömer Seyfettin nebo prezident Tureckých ohnišť Hamdullah Subhi, někteří z jeho 

kolegů z univerzity se zase stali duchovními vůdci diskurzu Turecké republiky jako významný 

historik Fuat Köprülüzade nebo hlavní představitelka národní turecké literatury Halide Edib60.  

Gökalp a jeho názory představovaly obrat od racionalismu tanzímátu inspirovaného 

evropským osvícenstvím 18.století k romantickému pohledu 19.století především pak 

německé a francouzské kontinentální filozofie. Souhlasil s tezí o transcendentální realitě 

společnosti identifikovanou s národem místo s jednotlivcem61. 
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Základy Gökalpova postoje se utvářily pod vlivem německé a francouzské filozofické školy a 

filosofických osobností jako byli Charles Renouvier, Boutroux, Fouillée.  Jakožto přívrženec 

přírodních věd a pod silným vlivem pozitivismu si kladl otázku, zda má člověk právo utvářet a 

tvořit hodnoty, zda není jeho osud předurčen a podřízen determinismu a zda může usilovat o 

idealistické cíle. Ve své snaze překonat tento rozpor se obracel k teorii Alfréda Fouilléeho o 

vztahu myšlenka-síla: podle toho pojetí lidská mysl vnímá myšlenky, jež samy sebe utvrzují a s 

pronikáním do vnějšího světa se uskutečňují62. Postupně ale přešel k názorům Durkheima, 

důvod, pro který se od Fouilléeho odvrátil je, že tyto teorie kladly důraz na důležitost 

jednotlivce a svobody individua a význam tvořivosti jakožto základních pilířů společnosti63 – 

naproti tomu Gökalp považoval za rozhodující složku společnost a ne jednotlivce, nesouhlasil 

zcela se západním konceptem nezávislosti jednotlivce jako nejvyššího cíle lidského rozvoje64.   

 

Gökalpova představa svobody znamenala národní nezávislost a demokratickou vládu spíše 

než svobodu jednotlivce65 ve vztahu ke společnosti a jejím institucím, jako státní církvi.  

Gökalpova teorie obsahovala prvky svobody jednotlivce, racionálně kosmopolitního a 

univerzálního francouzského nacionalismu a na druhé straně i organického, 

protiosvícenského německého nacionalismu66. 

 

Gökalp výrazně prosazoval roli sociologie jakožto jedné z hlavních společenských věd. Velmi 

ho ovlivnil Durkheim se svou teorií, že kolektivní ideje jsou důsledek strukturálních změn ve 

společnosti a že klíč pro vysvětlení myšlenek spočívá v uspořádání společnosti67. Vzhledem k 

tomu, že ideální stav je produkt společnosti přesahující jednotlivce, musí obsahovat zvláštní 

sílu, jež zajišťuje jeho nadvládu nad vůlí jednotlivce. Tato síla působí přímo, nebo nepřímo 

skrze souhlas nebo nesouhlas společnosti, a jednání v rozporu s ideálem by zapříčinilo 

nepřátelskou reakci okolí (společnosti), tuto sílu Durkheim nazývá „názor“, nejde ale o 

veřejné mínění, ale o duši národa – duch národní identity (örf). Neznamená to jen 

společenské vědomí68, ale i hodnoty, jež společnost přijímá a prosazuje. 

 

Gökalpovo pojetí vztahu jednotlivce a společnosti bylo velmi ovlivněno konzervativní 

povahovou společnosti: myšlenky jsou podle Gökalpa tvořeny nadšením celku a jedinečnost 

jednotlivce musí být začleněna do společnosti tak, aby jednotlivec zapomněl na své osobní 
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zájmy a plně se odevzdal společnosti, jednotlivec musí jednat v souladu s myšlenkami a 

tradicemi společným členům dané společnosti69. Gökalp oproti osmanským liberálům 

vedeným Namıkem Kemalem odmítal uznat zájmy jednotlivce a jeho svědomí jako kritérium 

pro společenskou rekonstrukci70. 

 

Gökalpova teorie národa 

 

Durkheimovu definici národa Gökalp ve svých teoriích výrazným způsobem upravil. Vložil do 

termínu národ veškeré kvality společnosti a přiblížil tak národ až na roveň náboženství: 

společnost jako zdroj veškerých národních idejí se stala nejvyšší morální autoritou, v jeho 

výkladu je třeba umožnit jakékoli oběti pro dosažení cílů společnosti, společnost nemůže být 

omezena žádnými morálními hranicemi ve vztahu k jiným společnostem.  Samotný Durkheim 

si byl přitom nebezpečností extrémního nacionalismu v rámci své teorie dobře vědom71.  Za 

hlavní úkol sociologie  Gökalp považoval určit, jaké vlastnosti tureckému lidu chybí, aby se stal 

moderním národem72. 

 

Z Durheimovy teorie Gökalp převzal vývojová stádia společnosti: primitivní neboli kmenová 

společnost, společnost postavená na etnické příslušnosti, společnost postavená na 

společném náboženství a společnost postavená na jednotné kultuře (millet)73.  Primitivní 

společnost přechází na společnost založenou na etnické příslušnosti, v níž je klíčová 

příslušnost dle původu, např. u arabských kmenů, další stádium je společnost založená na 

náboženství v čele s autokratickými vládci a posvátném právu.  Postupně jsou pravomoci 

šlechty zrušeny a jednotlivci cizího původu získávají pozice ve státní správě,  Gökalp to uvádí 

na příkladu devširme, základem státu je náboženství, které ale není omezeno na zvláštní 

skupinu lidí, je plně univerzální74.  Období společenského rozvoje představuje národ (millet), 

v němž se „ individualita jednotlivce“ bouří proti teokratickým a feudálním pravidlům stejně 

tak jako proti zastaralým náboženským tradicím. S posilováním národního vědomí si 

společnost prosazuje i národní nezávislost, což má za následek rozpad mnohonárodnostních 

říší, přesto to stále není dokonalé stádium. Je nahrazeno posledním, kde ekonomické třídy 

jsou zrušeny a společnost je zorganizována na principu zaměstnaneckých svazů nebo cechů. 

Tu pokládá Gökalp za vyvrcholení a nejvyšší formu demokracie75.   
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Gökalp pokládal turkické hnutí nejen za politické, ale i vědecké, literární, filozofické a kulturní 

hnutí, odmítal omezení tohoto hnutí jen na politickou sféru76. V těchto postojích ovlivněn 

událostmi první světové války. V roce 1915 napsal, že demokratický stát bude nahrazen 

vyšším stádiem společnosti, kde rozhodující složkou nebude vláda, ale národní kultura, jež 

bude vnímat své duchovní vůdce za své nejvyšší reprezentanty. V takovéto společnosti bude 

spravedlivá a výkon spravedlnosti bude podle něj probíhat zcela nezávisle na zákonodárství a 

výkonné moci77.  Gökalp odmítal veškeré definice nacionalismu založené výhradně na 

rasových nebo náboženských hlediscích, odmítal ale i nacionalismus založený na politické 

jednotě, jako je ve Švýcarsku, pro  Gökalpa byly myšlenky národa postavené na národní 

kultuře a jejím dědictví, ne na politickém nebo etnickém základě, národ v jeho pojetí vycházel 

z kultury a duchovního dědictví.  Gökalpova celková definice národa zní: Národ je společnost, 

skládající se z lidí mluvících stejným jazykem, majícími stejné vzdělání a sjednocených v jejich 

náboženských, morálních a estetických představách i , co mají společnou kulturu a 

náboženství 78. 

 

Gökalp se zabýval vztahem mezi kulturou a nacionalismem, pokládá za klíčový znak 

nacionalismu právě kulturu. Byl si vědom univerzálnosti některých hodnot a obecné hodnoty 

definoval jako civilizaci (medeniyet), rozdílnost mezi národní a univerzální (mezinárodní) 

složkou spočívá v tom, že národní složka reprezentuje pocity, myšlenky a názory, mezinárodní 

pak racionalismus a vědecké vědění, metody a technologie, kultura má v jeho pojetí 

emocionální a subjektivní charakter, naproti tomu hodnoty civilizace mají objektivní, 

praktický a materiální charakter.  Kulturní hodnoty se vytvářejí v podvědomí společnosti, 

zatímco civilizační hodnoty se utvářejí vědomě79. Gökalp pokládal Turky za vyspělé v rovině 

kultury, ale nedostatečné v oblasti civilizace, skutečná civilizace může podle Gökalpa 

vzniknout jen na základě utvořené národní kultury80 a civilizační hodnoty jsou pro Gökalpa 

pouhé prvky společné rozdílným kulturám a každý národ udržuje podle Gökalpa svou kulturu 

v rámci civilizace, k níž přísluší.81 

Teoreticky vycházel Gökalp ve svém názoru na vztah mezi kulturou a civilizací z německých a 

částečně francouzských vlivů, specificky z Ferdinanda Tönniese a jeho práce Gemeinschaft 

und Gesellschaft. Ten rozlišoval kulturu jakožto výraz organické společnosti nebo komunity 

                                                 
iPodobnou definici národa jako  Gökalp měla i Republikánská lidová strana CHP, hlavní nositelka modernizace v 

Turecku až do poloviny 20.století. 
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(Gemeinschaft) založené na „přirozené vůli“ členů, odrážející emoční charakteristiky, zatímco 

„svobodná nebo arbitrární vůle“ vytváří „umělou“ společnost (Gesellschaft) a její výraz, 

civilizaci82. Tönnies popisuje Gemeinschaft jako entitu rostoucí organicky od lidu a založenou 

na sdílených emocích, přesvědčení a tradicích a pocitu sounáležitosti a bratrství mezí jejími 

členy83. Tönnies a Gökalp sdíleli pohled na obecný lid (halk) jakožto zdroj imaginace, vědomí a 

náboženské víry, kultura pocházela od lidu a jeho hodnot. Naproti tomu diametrálně se oba 

odlišovali v pohledu na „národ“:  Tönnies chápe národ jen jako jednu z forem společnosti 

utvářející stát a civilizaci, a vzhledem k průmyslové revoluci v Evropě dochází k závěru o 

nutnosti přechodu od lidové kultury k státní civilizaci a poklesu významu národů, naproti 

tomu Gökalp chápal národ jako zdroj kultury a morálních hodnot, byl výrazně ovlivněn 

romantismem a věřil, že kultura i civilizace jsou navzájem kompatibilní a obě utvářejí 

moderní národy84. 

 

Gökalpova teorie turectví 

 

Gökalp se domníval, že národní hnutí prochází třemi vývojovými stádii: na počátku dochází ke 

kulturnímu probuzení, následuje politické hnutí, nakonec je formulován ekonomický program. 

Na základě toho nachází počátek moderního tureckého nacionalismu v intelektuálním a 

kulturním hnutí nazývaném Turectví (Türkçülük). Ve svých pracích za jednu z příčin považoval 

úpadek tradičních hodnot a islámských zemí v porovnání se západními státy, vyvolal u turecké 

společnosti potřebu nové ideologie. 

 Gökalpova teorie turectví je popsána v jeho spise Nový život a nové hodnoty (Yeni hayat ve 

Yeni Kıymetler), jeho hlavní cíl spočíval v úsilí o národní obrození tureckého jazyka a o hledání 

turecké národní kultury85 Podle jeho názoru bylo třeba vrátit se ke „ztraceným národním 

hodnotám a vznešené minulosti“, zároveň byly do tureckého panteonu zahrnuty i 

předislámské národy jako Skythové, Sumerové, Chetité a dalšíi. Gökalp přikládal starým 

Turkům vlastnosti jako pohostinnost, umírněnost, odvahu, věrnost a pokládal tehdejší 

společnost za prostou jakýchkoli negativních vlastností. Zároveň argumentoval i pratureckým 

„feminismem“ a silnou rolí žen v životě, tehdejší společnost byla v jeho chápání postavena na 

demokratickém základě a představovala značně idealistický obraz turectví, obsahovala též 

                                                 
i
Tento přístup se později projevil v oficiální ideologii První turecké republiky a vlády Mustafy Kemala Atatürka, 

mj. i ve jménech významných finančních domů: Sumerské banky a Chetitské banky.   
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mýtus předurčeného národa, jehož historický úkol „ představuje uskutečnit nejvyšší morální 

hodnoty“86, Gökalp vycházel z postojů tehdejší doby, pro utvoření národních hodnot 

požadoval zakládání muzeí tureckého folkloru, etnografie, archeologie, knihoven a 

statistických institucí věnujících se sociologickým výzkumům s cílem zajistit probuzení turecké 

kultury. Gökalp byl pod silným vlivem Herderovy školy a vnímal turecké národní dědictví v 

podobě populární kultury, v literatuře, umění (hudba, architektura, řemeslnictví) a v 

náboženských a morálních pravidlech. Tradiční národní kultura byla rozšířena mezi masami a 

bylo podle něj třeba se k ní navrátit. K dosažení toho bylo třeba dosáhnout vyřešení hlavního 

problému turectví, tureckého jazyka. 

 

Gökalp pokládal otázku národního jazyka a turečtiny za stěžejní téma svých snah. Svou roli 

sehrál na  Gökalpa i vliv romantického nacionalismu,  Gökalp vysvětloval své teorie o vztahu 

kultury a civilizace právě v odkazu na jazyk.  Vnímal jazyk jako základní stavební pilíř 

národnosti a jazykovou nezávislost jako nutnou podmínku pro politickou nezávislost87. Kromě 

toho  Gökalp požadoval, aby byl používán prostý jazyk, jemuž může obecný lid rozumět.  

Odmítal existenci dvou paralelních jazyků vedle sebe: osmanštiny a turečtiny, bylo podle něj 

třeba zrušit rozdíl mezi jazykem intelektuálů a mas, nový „národní„ jazyk měl poskytnout 

prostor pro „národní“ obrození. Z toho důvodu bylo třeba jej očistit od netureckých termínů.  

Gökalp oproti některým dalším teoretikům tureckého národního hnutí nicméně neprosazoval 

tak rozsáhlý jazykový purismus jako např. Fuat Raif a autoři okolo časopisu İkdam, kteří 

prosazovali vyškrtnutí všech arabských a perských slov a jejich nahrazení tureckými výrazy. 

Podle  Gökalpa bylo nutné zachovat všechna slova, jež byla usazena v národní mluvě a 

nahradit pouze ty, jež nebyla, přičemž mnoho tradičních tureckých slov bylo dříve 

zapomenuto 88 .  Gökalp shrnul svoji představu jazykové reformy jako „modernizaci a 

europeizaci jazyka ve vztahu k pojmům, islamizaci ve vztahu k vědeckým termínům a 

turkifikaci ve vztahu k ostatním slovům, gramatice, syntaxi a ortografii89. 

 

Gökalpova teorie turectví a národa byla výrazně ovlivněna mezinárodní situací a zkušenosti z 

první světové války. Nepočítal proto s vytvořením mnohonárodnostního státu, vedla ho k 

tomu mj. zkušenost s arabským povstáním a rolí menšin pro osmanský vývoj. Ve vztahu k 

menšinám  Gökalp rozlišoval mezi muslimy a nemuslimy: podle něj turecký národ se skládá 

jen z turecky mluvících muslimů, příslušníci řecké, arménské a židovské menšiny byly Turky z 
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hlediska občanství, ale nikoli národnosti90. Na tento přístup později navázala i Atatürkova 

Turecká republika včetně kurdské politiky a výměny obyvatel s Řeckem. Součástí  Gökalpova 

přístupu byla odlišná koncepce demokracie, nejvyšším zdrojem moci neměl být lid (masy), 

ale národ a jeho elita, představující určitou feudální elitu. Vůdce národa by měl podle něj mít 

zvýšenou moc v době ohrožení státu. 

 

7) Nové pohledy na turecký nacionalismus (Başak İnce, Umut Özkırımlı). 

 

Občanství je možné chápat jako příslušnost k národnímu státu, to má ale několik různých 

rovin: občanství jako právní status (Will Kymlicka a Wayne Norman) – je určováno 

občanskými, politickými a sociálními právy. Občan může jednat podle práva a být pod jeho 

ochranou. Druhá rovina pojetí občanství je příslušnost k politické komunitě, jež je zároveň 

zdroj identity. Poslední je účast na účast na politických institucích země. Nyní bychom se 

podívali na pohledy vybraných postmoderních autorů na turecký nacionalismus. 

 

Ayşe Kadıoğlu se ve svém článkui zaměřila na některé paradoxy spojené s modernizační vizí 

nacionalismu. Autorka za důležitý prvek považuje umělou konstrukci tureckého nacionalismu. 

Autorka vnímá tureckou národní identitu jako umělý fenomén vytvořený tureckým 

reformním hnutím okolo Mustafy Kemala Atatürka a jedním z důsledků této umělé identity 

byla i silná role státu v turecké společnosti a občanském životě až do nedávné doby.  Tradice a 

historická zkušenost byla přitom omezena či přímo potlačena. Už od počátku období reforem 

(tanzimátu) se dilemata a nejasnost kulturní identity projevovala mj. i v literatuře a 

literárních dílech, rozporuplnost vztahu k západní modernizaci a westernizaci můžeme vidět v 

jednom z nejdůležitějších literárních děl osmanské historie od Ahmeda Midhata Felatun Bey 

ile Rakım Efendi, kde jsou dva hlavní hrdinové protichůdnými typy a protipóly modernizace91. 

Diskuse týkající se vhodnosti a míry modernizace se vede v turecké společnosti až do 

současnosti. 

 

Umut Özkırımlı představuje ve svých pracích odlišný pohled na nacionalismus a na jeho 

určující klíčové faktory: Özkırımlı rozděluje definice nacionalismu na subjektivní a objektivní 

                                                 
i
Kadıoğlu, Ayşe: The Paradox of Turkish Nationalism and the Construction of National Identity, Middle Eastern 

Studies, 32:2, 1996, p. 1 
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prvky. Objektivníi prvky národa a národnosti jsou dobře známé – etnicita, jazyk, náboženství, 

území, společná historie, společný původ nebo předci nebo společná kultura92. Jak Özkırımlı 

zdůrazňuje, tyto objektivní definice obsahují závažné nedostatky: není např. stanoveno, jaké 

charakteristiky musí skupina lidí mít, aby se byla schopna stát národem a na příkladu 

mnohonárodnostního, mnohajazykového a mnohonáboženského Švýcarska ukazuje složitost 

a vady takovýchto definic. Proto je podle jeho názoru třeba zaměřit se i na subjektivní kritéria: 

sebeuvědomění, solidaritu, loajalitu a společnou nebo kolektivní vůli, klíčový je právě prvek 

sebeuvědomění národa93. Národy se utvářejí podle vůle a úsilí svých členů, podobně mohou 

zaniknout a na jejich místě mohou vzniknout národy zcela jiné. Přesto i subjektivní kritéria 

nejsou jednoznačná: i pokud chápeme skupinu lidí jako národ, zůstává otázka, jak tuto 

skupinu lidí definovat, zároveň vzniká i druhý problém, že sebeuvědomění a solidarita nejsou 

znakem národa, ale i zájmových skupin, rodin, náboženských spolků a dobrovolnických 

sdružení. Pocity představují minimální podmínku pro definici národa, ale samy o sobě 

neutvářejí národy94. Özkırımlı se zároveň věnuje vztahu mezi nacionalismem, kulturou a 

politikou. Chápe nacionalismus jako kombinaci kulturního a politického fenoménu. Zároveň 

rozlišuje mezi několika typy nacionalismu, z nichž hlavní reprezentuje občanský a etnický 

nacionalismus. Občanský nacionalismus většinou definuje národ jakožto sdílený závazek k 

veřejným institucím státu a občanské společnostiii, soubor lidí bez ohledu na rasu, barvu pleti, 

rod, jazyk nebo etnicitu, hlásících se k tomuto státu, národ je zobrazen jako komunita 

rovnoprávných občanů sjednocených v příslušnosti k určitým politickým praktikám a 

hodnotám95. Občanské pojetí nacionalismu bývá spojováno s teoretikem Ernstem Renanem a 

s hodnotami francouzské revoluce. Tento koncept nacionalismu je zaměřen na rozhodnutí 

jedince a jeho vůli, je subjektivní a individualistický. Druhý typ reprezentuje etnický 

nacionalismus, který zdůrazňuje společný původ a kulturní jednolitost. Klade důraz na 

jednotné vlastnosti a charakteristiky: jazyk, náboženství a tradice. Etnický nacionalismusiii 

považuje příslušnost jednotlivce a jeho charakteristiky za vrozené, nikoli zvolené. Příslušnost 

k národu není záležitost vůle, ale je získána narozením skrz krev a původ96. 

                                                 
i
S nejznámější  objekitvně formulovanou definicí nacionalismu přišel Josef Stalin, který jej definoval jako 

„historicky utvořenou, stabilní komunitu lidí, utvořenou na základě společného jazyka, území, ekonomického 

života a psychologického zformování vyjádřeného ve společné kultuře“.   
ii
Ignatieff, M: Blood and Belonging: Jouneys into the New Nationalism, Vintage, London  1994 

iii
Etnický koncept nacionalismu má svůj původ v romantistickém pojetí Johanna Gottfrieda Herdera a v 

německém pojetí romantismu, které vzniklo v reakci na francouzské osvícenství. Je založeno na důrazu na 

jazyk, kulturu, tradice a považuje příslušnost k národu za objektivní fakt. 
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Umut Özkırımlı ale otevírá debatu právě ve vztahu k novým teoriím nacionalismu a jak 

poukazuje, debata se dobu posledních desetiletí posunula k novým definicím. Podle jedné z 

postmoderních teorií, hraje v nacionalismu klíčovou roli otázka krevní oběti. Národ stmeluje 

myšlenka rituálů a války, patriotismus slouží k upevňování identity skupiny.  Právě myšlenky 

mučednictví, krevní oběti a patriotismu udržují postmoderní podobu nacionalismu. Násilí, ve 

své vnitřní (etnické čištění) nebo vnější (expanze, kolonizace) podobě vytváří sounáležitost97. 

Další oblast výzkumu se v současnosti věnuje otázce vnímání hranic. Podle této teorie se 

nacionalismus vytváří, pokud se změní vnímání hranic společnosti. Otázka hranic je spojena s 

formováním identity, kromě politických hranic hraje důležitou roli i uměle konstruovaná 

identita „jiného“. Tento „jiný“ slouží k utváření identity skupiny98. 

 

8) Role tureckého nacionalismu v modernizačním projektu Turecka a vizi Atatürka. 

Turecké pojetí občanství a „občanskosti“ už od ústavy První turecké republiky rozlišovalo 

občany podle náboženství, přestože ústava byla striktně nábožensky neutrální. Článek 88 

ústavy z roku 1924 označoval všechny občany bez ohledu na etnicitu a náboženství za občany 

Turecka – to ale znamenalo, že byl vnímán rozdíl mezi muslimy občany státu a 

nemuslimskými občany státu, obě skupiny měly občanská práva, ale nemuslimské 

obyvatelstvo nebylo považováno za pravé Turky. Byl vytvořen rozdíl mezi občanstvím a 

etnickou příslušností, pouze někteří občané byli členy tureckého národa99. Turecká republika 

při svém vzniku velmi výrazně rozlišovala mezi občanstvím (být občanem Turecka) a 

národností (tureckost) a  svázala občanská práva s postavením národnosti100. Počátky tohoto 

vývoje ale byly zahájeny v politice Mladoturků z Výboru jednoty a Pokroku (CUP, Ittihad ve 

Terakki), kteří prováděli homogenizace vybraných území a spolu s tím přesídlení etnických a 

náboženských menšin s cílem posílit tureckou identitu území Turecka101. 

  

Turecký nacionalismus sehrál významnou roli v modernizačních reformách Mustafy Kemala 

Atatürka, který v rámci reforem zahájil naprostý rozchod s tradicí. Roku 1923 byla vyhlášena 

republika, došlo k zrušení institutu chalífátu, došlo ke zrušení Ministerstva náboženských 

nadací i náboženských soudů, veškerá dosavadní tradice, zvyky a uspořádání bylo zcela 

přetrháno. K tak zásadní změně přispělo i využití nacionalismu reformisty a Atatürkem jako 

politického nástroje k prosazení reforem. Turecká republika při svém vzniku definovala své 
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cíle a politický program pomocí svého oficiálního hesla: „jeden jazyk, jedna kultura, jeden 

ideál“ (tek dil, tek kültür, tek  ülkü). Tento slogan hrál velice zásadní úlohu při začlenění 

kulturních rozdílů mezi občany stejně jako při konstrukci oficiální národní turecké identity102. 

Pod Atatürkovým vedením probíhala syntéza občanského a etnického nacionalismu: národ 

byl považován za „politickou a společenskou entitu složenou z občanů mluvících stejným 

jazykem, mající stejnou kulturu a kolektivní vědomí a ideály“103. 

 

 Přesto nominální příslušnost k islámu zůstávala znakem turectví během období kemalismu104. 

Jak uvádí Bernard Lewis „někdo může mluvit o křesťanských Arabech, ale pojem křesťanský 

Turek je absurdní a protiřečí si. Dokonce i za sekulární republiky, nemuslim mohl být nazýván 

tureckým občanem, ale nikdy „Turkem“ “105 . Zároveň byli muslimové považováni za občany 

vyšší kategorie než nemuslimové a legislativně byli zvýhodněni v mnoha přijatých zákonech 

týkajících se placení části cel, utváření spolků, některých zaměstnání a pohybu v zemi, v nichž 

byli Turci - muslimové  pomocí různých opatření zvýhodněni106. 

 

Ve svých opatřeních meziválečného období turecká vláda sloučila principy ius soli s ius 

sanguinis a poskytla občanství nejen etnickým Turkům, ale i netureckým muslimům a posléze 

i konvertitům k islámu. Občanství bylo možné nicméně nejsnáze získat příslušností k 

muslimskému společenství, byla to příslušnost k náboženství a ne rasová příslušnost, co 

rozhodovalo pro získání občanství. Zároveň ale zvýhodňovala Turky na základě ius sanguinis a 

shromažďovala informace o národnosti svých občanů s cílem podporovat a protěžovat rodilé 

Turky a tíhlo obecně k silně etnickému pojetí nacionalismu107. Svou roli sehrála i výměna 

obyvatelstva s Řeckem a odosídlení některých oblastí řecky mluvících křesťanů a nové 

zasídlení těchto oblastí etnickými muslimy. 

  

 

9) Závěry a shrnutí 

 

Turecký nacionalismus se inspiroval a vyvinul na základě evropských vzorů francouzského a 

německého nacionalismu. Z francouzského nacionalismu převzal důraz na roli institucí a na 

postavení jednotlivce a roli občana pro kultivaci společnosti. Z německého zase byl ve větší 

míře převzat koncept etnického a rasového nacionalismu spojeného s většinovou kulturou a 
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tradičním náboženstvím. Zatímco v 19.století modernizační hnutí usilovalo o spíše 

francouzské prvky modernizace (instituce, společné hodnoty, postavení občana), turecký 

nacionalismus 20.století se blížil více k německému pojetí založeném na původu a 

příslušnosti k dominantní kultuře. Postoje klasického tureckého nacionalismu demonstruji na 

přístupu Ziya Gökalpa, nejvýznamnějšího představitele klasického tureckého nacionalismu, 

který inspiroval Mustafu Kemala i přívržence panturecké teorie. 

 

Reformy provedené v Turecku se ve vztahu k nacionalismu opíraly občanství kombinovaně o 

principy ius soli i o principy ius sanguinis. Byla provedena silná dichotomie mezi občanstvím a 

příslušností k tureckému národu. Modernizační hnutí vedené Mustafou Kemalem Atatürkem 

usilovalo sice o úplné provedení westernizace a pozápadnění a o kulturní obrat v pojetí 

turectví, ale toto se mu nepodařilo prosadit a v turecké společnosti zůstala dodnes silná 

vazba mezi nacionalismem a islámem, resp. Turecká národnost je dosud spojována a chápána 

v kontextu příslušnosti k islámu. Zároveň byla v Turecku i tradičně silná role státu v 

uspořádání společnosti a v kontrole občanů, což souviselo s kemalistickým principem 

etatismu. Tato vazba mezi nacionalismem a islámem se projevuje i v současnosti v podobě 

vládní strany AKP, která většinu kemalistických reforem pozměnila nebo zrušila a postupně 

posunuje Turecko k více islámskému modelu společnosti, než jak to původní kemalistický 

projekt zamýšlel. Tento posun probíhá postupně od konce druhé světové války, kdy se 

předchůdce AKP, Demokratická strana, dostala k moci. V současné turecké společnosti stále 

probíhají diskuse, jakým způsobem by se měl turecký nacionalismus projevovat, jaké by měly 

být jeho charakteristiky a kam by mělo turecké nacionální hnutí v budoucnosti směřovat. 
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