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tudiul pe care vă invit să-l citiți nu este unul clasic. Personalitățile
analizate nu se pot compara, unul este întemeietorul Turciei, celălalt
este cel de-al XII-lea președinte. Epocile analizate sunt total diferite, unul și-a
clădit cariera prin luptă, celălalt prin confortul adus de perfectarea sistemului
politic. Reformele implementate de Mustafa Kemal au fost preluate din
Occident, Recep Tayyip Erdoğan vede o oportunitate din colaborarea cu
statele din Est, cariera primului este în mare parte cunoscută, cea a actualului
președinte este departe de a se încheia. Cum evenimentele privind perioada
lui Mustafa Kemal Atatürk sunt mai îndepărtate, este permis accesul la arhive
și la sursele complementare. Pentru perioada recentă am făcut apel la informațiile din presă cât și la propriile declarații ale oficialilor turci iar studiul
dedicat ultimilor doi ani din activitatea președintelui turc l-am conceput cu
experiența istoricului care analizează evenimentele în timp real. Timp de peste
zece ani, încă din timpul doctoratului, am cercetat și publicat studii despre
personalitatea fondatorului Republicii Turcia, Kemal Atatürk cât și aspecte
privind mentalitatea, tradițiile, societatea, elitele și religia turcilor.
Relațiile glaciale dintre Armenia și Turcia, dacă a fost genocid sau masacru, trecerea de la Imperiu la Republică, războiul greco-turc, relațiile noii
republici cu Uniunea Sovietică, Tratatul de la Lausanne, rolul generalului
Mustafa Kemal în schimbarea formei de guvernământ, reformele radicale
implementate în noua societate fac parte din evoluția sinuoasă a istoriei
recente a Turciei. Ele constituie subiecte ale tezei tratate. Cercetările noastre
au luat în considerare și explicațiile istoricilor turci, mai puțin cunoscute în
spațiul românesc, completate și analizate în cadrul mai larg al apariției
documentelor și din afara Turciei. Am considerat că pentru o cunoaștere
empirică este important de luat în calcul explicațiile turcilor cu privire la
propria istorie, a înțelegerii propriului trecut. Nu am neglijat nici rolul islamului în cadrul societății turce, definitoriu în analiza anumitor evenimente.
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În analiza noastră am scos în evidență personalitatea liderului Ataturk cât
și a actualului lider al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Cel din urmă aflat la
conducerea Turciei din 2002, mare parte ca prim ministru, de curând ca
președinte, a transformat Turcia într-o putere economică ce a reușit să intre
în primele 20 țări din lume. Lider carismatic, foarte popular a devenit preferatul majorității turcilor. În ultimii ani, Turcia s-a confruntat cu o instabilitate
ce a adus-o, din păcate, în atenția tuturor: atentate cu bombe, migrația celor
care doresc să plece din zona de război, explozii capcană, conflictul cu PKK,
vecinătatea cu ISIS, conflictul cu Mișcarea Hizmet cât și tentativa eșuată a
loviturii de stat, toate sunt analizate în acest volum. Rolul tampon al Turciei
în calea migrației i-a făcut pe europeni să conștientizeze rolul important al
turcilor cât și faptul că de relația cu ei depinde liniștea lor.
Pentru o analiză cât mai obiectivă în ceea ce-l privește pe actualul președinte turc am folosit sursele din mass-media cât și declarațiile oficialilor turci.
În cercetarea noastră despre politica externă a Turciei, despre relațiile statului
turc cu România dar și cu spațiul balcanic am folosit unele articole pe care
le-am publicat pe blogul Adevărul și Știripesurse.ro. De asemenea am realizat
câteva interviuri luate unor cunoscători ai lumii turcice. Articolele urmăresc
cronologic evenimentele recente ale liderilor de la Ankara din ultimii doi ani.
Îmbinarea acestor articole cu studiile istorice considerăm că oferă o perspectivă utilă cititorilor noștri și îi va familiariza cu istoria turcilor.
Mulțumiri Editurii Cetatea de Scaun, domnului director Dan Mărgărit
care, cunoscându-mi preocupările, a avut ideea apariției acestui volum. Un
volum despre istoria Turciei, despre cele două personalități marcante ale
istoriei sale recente.
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