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AZ AKP KERESZTUTAK ELŐTT 
 

POLICY BRIEF – 2013. SZEPTEMBER 
 
EGERESI ZOLTÁN 

 

Bevezetés1  

A 2013 nyarán történt török belpoliti-
kai események újra a nemzetközi ér-
deklődés középpontjába állították az 
országot.  Az utcára vonuló, Recep 
Tayyip Erdoğan lemondását hangoz-
tató százezrek, emberéleteket követe-
lő összecsapások megmutatták az 
addig biztosnak tartott társadalmi 
béke törékenységét, illetve a meglévő 
feszültségek nagyságát.  

A Gezi parki tüntetések ugyan a nyár 
közepére véget értek, s a kormányel-
lenes felvonulások is megritkultak, 
azonban az évek óta húzódó alkot-
mányozási folyamat, és vele együtt az 
elnöki rendszer bevezetésének lehető-
sége új megvilágításba került általuk. 
2013 nyara nemcsak az utcai zavargá-
sokról, hanem a szekuláris-kemalista 
rend újabb gyengüléséről szólt: első 
fokon ítélet született az Ergenekon 
ügyben, melynek keretében Ilker 
Başbuğ volt vezérkari főnököt is el-
ítélték. Ez az első alkalom, hogy ve-
zérkari főnököt ítéltek el a török tör-
ténelemben. 

 Bár úgy tűnik, hogy a társadalom 
további polarizációja ellenére az AKP 
képes megőrizni vezető szerepét, 
azonban az augusztus további fejle-
ményeket hozott: nyilvánosan megin-
dult a harc a Gülen-mozgalom és az 
AKP között. A korábban egységesen 
kezelt iszlamista táboron belül úgy 
tűnik, nőnek a feszültségek, ráadásul 
még a kormánypárt soraiban is nézet-
eltérések jelentek meg a Gezi parki 
események kezelése kapcsán – noha 

                                                 
1
 Készült a Magyar Külügyi Intézet és a 

PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanul-
mányok Központja 'Törökország és nem-
zetközi környezete' című projektben.  

egyelőre úgy tűnik, a miniszter-
elnök képes kezelni a problémákat.  

 

 Az AKP évtizede 

A 2002-ben egy látványos választási 
győzelem révén hatalomra kerülő 
AKP (a párt ugyan csak a szavazatok 
34,28 százalékát szerezte meg, de a 10 
százalékos küszöb miatt rajta kívül 
csak egyetlen másik párt, a Köztársa-
sági Néppárt, a CHP került be a par-
lamentbe, míg a szavazatok 45 száza-
léka elveszett) kétharmados parlamen-
ti többségét kihasználva több refor-
mot hajtott végre. Egyrészt folytatta a 
2001-2002-ben Kemal Derviş által 
kidolgozott gazdasági reformokat, 
másrészt meghozta az uniós csatlako-
zási tárgyalások elindításához szüksé-
ges intézkedéseket. 

A 2007-es előrehozott választásokon 
az AKP növelni tudta a szavazatai 
arányát (46,58%), de mivel ezúttal 
több párt jutott a parlamentbe, az 
AKP mandátumszáma csökkent – ez 
tehát korlátozta a parlamenti mozgás-
teret, azonban nem jelentette azt, 
hogy a párt ne találna szövetségeseket. 
A második ciklus alatt főleg a nacio-
nalista Nemzeti Cselekvés Pártját, a 
MHP-t tudta megnyerni az „iszlamista 
töltetű” törvények, így a 2008-as fej-
kendőtörvény elfogadásához. Az 
AKP hol szövetségesekkel, hol szö-
vetségesek nélkül folytatta a reformo-
kat, így 2010-ben népszavazáson fo-
gadtatta el az alkotmánymódosító-
csomagját, melyben csökkentette a 
hadsereg, illetve az alkotmánybíróság 
hatalmát.  

A 2011-es választást az AKP maga-
biztosan, a szavazatok 49,9 százaléká-
val nyerte meg. A párt önbizalmát 
mutatta, hogy kampányprogramja 
lényegében nem a következő négy 

  Absztrakt 

A Policy Brief a jelenlegi (2013. 
augusztus) törökországi belpoliti-
kai helyzetről kíván átfogó képet 
nyújtani. Ehhez kapcsolódóan rö-
viden bemutatja az AKP eddigi si-
kerének okait, és az évben bekö-
vetkező változások mögött húzódó 
politikai-társadalmi törésvonala-
kat.  Ezek közül kiemelendő az 
AKP-kormányok alatti gazdasági 
fejlődés és az ezen alapuló széles 
török középosztály létrejötte, illet-
ve a kemalista-szekuláris elitek, 
illetve az AKP képviselte vallásos, 
konzervatív anatóliai rétegek harca 
a hatalomért (e-memorandum, al-
kotmányos puccs, 2010-es népsza-
vazás stb.).   
A 2013-as évet belpolitikai szem-
pontból eddig alapvetően két té-
nyező határozta meg:  
1) a május végi Gezi parki incidens 
és az annak nyomán kirobbanó za-
vargások, amelyek nemcsak növel-
ték a már eddig is jelentős társa-
dalmi polarizációt, hanem a kor-
mánynak is komoly presztízsvesz-
teséget okoztak, illetve felszínre 
hozták a Fethullah Gülen moz-
galma és az AKP közötti ellentétet,   
2) a nyáron kevesebb figyelmet 
kapó, alkotmányozással összefüg-
gő kurd békefolyamat, amely vi-
szont történelmi lehetőséget ka-
pott azáltal, hogy Abdullah 
Öcalant is bevonták a tárgyalások-
ba. 
A Policy Brief ezen események 
elemzése mellett a jövőben várható 
kihívásokat is fel kívánja vázolni, s 
az elnökválasztás kapcsán eddig 
szóba került forgatókönyveket is 
bemutatja. 



 
2 

 

évre, hanem a Köztársaság kikiáltásá-
nak százéves évfordulójáig, 2023-ig 
terjedő időszakra szólt.  

Politológiai szempontból az Igazság 
és Felemelkedés Pártjának sikerét az 
adta, hogy a Necmettin Erbakan-féle 
iszlamista csoportosulásból kiváló 
Erdoğan-Gül csoport szakított az 
előd politikájával, és egy teljesen EU-
konform pártot alapított. Ez különö-
sen szerencsés volt két szempontból: 
egyrészt a katonaság és az alkotmány-
bíróság szemében is elfogadhatóvá 
tette a pártot (legalábbis a kezdeti 
időkben), másrészt a 2002-es választá-
sok után, amikor a többi jobboldali 
párt nem került be a parlamentbe, az 
AKP benyomulhatott az „üresen” 
maradó jobbközép pozícióba. A for-
máció hamarosan a legnagyobb gyűj-
tőpárttá vált, amely vitte magával a 
Milli görüşben szocializálódott „fiata-
lokat,” illetve sikeresen nyerte meg az 
előző évtizedek prominens jobbközép 
pártjainak tagjait, így például a jelenleg 
a házelnöki posztot ellátó Cemil 
Çiçeket is. 2012-ben pedig nagy kül-
sőségek közepette csatlakozott a párt-
hoz Numan Kurtulmuş, aki korábban 
éppen a legújabb erbakani iszlamista 
párt, a Saadet Partisi vezetését is ellát-
ta a 2000-es évek derekán. 

A politikai átalakulás azonban nem 
lett volna elegendő a választási sike-
rekhez az AKP-éra gazdasági stabilitá-
sa és népjóléti intézkedései nélkül. Az 
uniós csatlakozási tárgyalások nyújtot-
ta piaci bizalomerősödés, a kedvező 
nemzetközi hangulat és a neoliberális 
gazdaságpolitika kedvezően hatott az 
FDI-beáramlásra, illetve később a 
belső kereslet növekedésére. A GDP-
növekedést a pénzügyi válság csak 
2009-ben törte meg, hogy aztán még 
nagyobb lendülettel bővüljön a török 
gazdaság (Törökországot a válság 
tekintetében az ún. visszapattanó 
országok között tartják számon). A 
gazdasági növekedés a török társada-
lom vagyonosodásával, egyre népe-
sebb középosztály kialakulásával járt. 
Ráadásul az AKP igyekezett a szegé-
nyeket is elérni, több millió dolláros 
segélyprogramokat indítottak, ingye-

nessé tették a felsőoktatást stb. Külö-
nösen ez utóbbi intézkedések kedvez-
tek a vallásos, belső-anatóliai szavazó-
tábornak, amelynek nemcsak min-
dennapjai váltak könnyebbé, de tagjai 
könnyebben indulhattak meg a társa-
dalmi felemelkedés útján.  

A Gezi park: utcára vonuló tár-
sadalmi polarizáció  

Az AKP hatalmának megszilárdításá-
val párhuzamosan fokozódott a párt 
vallásos szavazótábora által támoga-
tott intézkedések foganatosítása. Míg 
2008-ban az egyetemi fejkendőtör-
vény miatt kis híján betiltották a pár-
tot, addig ezt különösebb felhajtás 
nélkül sikerült bevezetnie 2010-ben. A 
másik, ellenérzéseket szülő probléma 
az alkoholfogyasztás korlátozása volt. 
A már évek óta tartó konfliktus (a 
polgármesterek elkezdték megtiltani 
az alkohol kiszolgálását az éttermek-
ben, illetve a kormány folyamatosan 
növelte az adóterheket) 2013 tavaszán 
újra fellángolt, amikor a kormány 
elfogadta a lakosság szekuláris részé-
nek szemében szabadságkorlátozással 
járó szigorítást, amely megtiltotta a 
boltokban történő alkoholárusítást 
este 10 és hajnali 6 között. Az 
erdoğani retorika az abortusz szigorí-
tásáról, a háromgyermekes családmo-
dellről (Törökországban is erősen 
csökkenőben van a születésszám) sok 
fiatal szemében az egyéni szabadság-
jogok korlátozását jelentette, és már 
2012 nyarán tüntetésekhez vezetett.  

A 2013 májusának legvégén, az isz-
tambuli Taksim tér mellett lévő Gezi 
parki incidensből kirobbanó hatalmas 
megmozdulásokra a már fentebb 
említett támogatottság és a kormány-
zati stabilitás miatt senki nem számí-
tott. Annál is inkább, mert az előző 
hónapokban (is) volt példa összecsa-
pásokra, így például május 1-jén a 
Taksim téren, ahol építési munkála-
tokra való hivatkozással megtiltották a 
baloldali szervezeteknek és szakszer-
vezeteknek, hogy ott ünnepeljék a 
munka ünnepét. Ugyan ott is bevetet-
tek könnygázt, de a tömegoszlatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. A török parlamenti pártok 
mandátumainak megoszlása (be-
lülről kifelé: 2002, 2007 és 2011).  
Forrás: saját gyűjtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. A török GDP-változása (%). 
Forrás: Eurostat 
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nem váltott ki olyan indulatokat, mint 
a Gezi parki események.  

A Gezi park helyén felépítendő osz-
mánkori barakkokat idéző bevásárló-
központ sokak szemében szintén a 
már említett kulturkampfot testesítet-
te meg.. A park fáinak védelmében 
összegyűlő pár tucat fiatal tüntetése, 
különösen azután, hogy az első nap 
egy kurd képviselőnek a segítségével 
sikerült megakadályozniuk a fák kivá-
gását, nemcsak a természetvédők 
győzelmét, hanem az autoriternek 
tekintett kormányzás és a mindent 
pénzzé tevő gazdaságpolitika fölötti 
győzelmet is hirdette.  

Noha a kezdeti siker után megnőtt a 
téren tartózkodó fiatalok száma, a 
május 30-án végrehajtott brutális 
rendőri támadás volt az, ami katalizá-
torként hatott az eseményekre. A 
rendőrség fellépése mindenképp túl-
zott volt, amikor a sátraikban békésen 
alvó tüntetőkre rontott; ráadásul a 
későbbiekben is megmaradt a kemény 
bánásmód, ami több ezer ember meg-
sérülésével, illetve a közelről leadott 
lövések miatt sokak megvakulásával 
járt. Röviddel a Gezi park lerohanása 
után fiatalok tízezrei lepték el nem-
csak Isztambul belvárosát, de Ankará-
ét és a többi török nagyvárosét is. A 
zavargásokban pár nap több száz 
rendőrjármű rongálódott meg, illetve 
Isztambulban több kormányzati épü-
letet is megtámadtak. Az indulatok 
lenyugodásához szükség volt a rend-
őrség kivonására, aminek eredménye-
képp június első felében a tüntetők 
birtokba is vették a parkot. Ekkor 
létrehozták az Occupygezi mozgalmat, 
illetve a Taksim Platform nevű szer-
vezetet, amely a követeléseiket közve-
títette volna a kormány felé. Június 
derekára viszont eldőlt, hogy a kor-
mány nem hajlandó sem meneszteni a 
kormányzót, sem népszavazást kiírni 
a park sorsáról: rendőri erők beveté-
sével újra kiszorították a tüntetőket. 
Az ezután kirobbanó zavargások vi-
szont már kisebb intenzitásúak voltak, 
majd július folyamán konszolidálód-
tak. 

Az események társadalmi hatásának 
felméréshez érdemes az utcára vonu-
lók társadalmi-politikai hátterét meg-
vizsgálni. Az első incidensek után 
szinte az összes nagyobb török 
közvéleménykutató-intézet (KON-
DA, Metropoll, Genar illetve a Bilgi 
egyetem kutatói) végzett felméréseket, 
elsősorban a Gezi parki tüntetők kö-
zött. Ezek alapján megállapítható, 
hogy az utcákra fiatalok, főleg egye-
temisták vagy frissen végzettek vonul-
tak ki. Pártállásukat illetően túlnyomó 
többségük baloldali szavazó, vagy 
legalábbis baloldali szimpatizáns. 
Jelentős részük a Köztársasági Nép-
pártra adta, vagy adná a voksát, még 
akkor is, ha ezt proteszt-szavazatként 
tenné. Mivel a CHP szavazótáborában 
jelentős arányt képviselnek az alevi 
vallási kisebbség tagjai, emiatt való-
színűleg közülük is sokan az utcára 
vonultak (bár erről nem készült fel-
mérés, de beszédes, hogy a zavargá-
sok során életét vesztett négy tüntető 
alevi volt).  

 Ezen fiatalok mellett megjelentek a 
különböző baloldali és liberális cso-
portok tagjai. Ezek elég széles spekt-
rumot lefednek, a szociáldemokraták-
tól egészen az anarchistákig. Ezek a 
csoportok jellemzően a török párt-
rendszer szélén helyezkednek el, s 
igen messze állnak attól, hogy átlépjék 
a 10 százalékos küszöböt; jellemző, 
hogy az utcára vonulók között sokan 
voltak, akik ugyan szimpatizáltak 
valamely (török) baloldali politikussal, 
viszont nem mennek el szavazni. A 
tüntetéseken részt vettek kurdok is, 
noha valószínűsíthetően a lakosságon 
belüli arányukhoz képest alacsonyabb 
mértékben. A BDP igyekezett neutrá-
lis álláspontot felvenni a Gezi parki 
eseményeket illetően.  

A résztvevők politikai hovatartozása 
alapján látható, hogy az AKP ellen 
nem jött létre széles összefogás, sőt a 
választók „másik ötven százaléka” 
sem vonult ki az utcára. Noha az 
ellenzéki pártok mindegyike kritizálta 
a rendőri fellépést, a MHP és a BDP 
szavazói alig vettek részt a zavargá-
sokban. A CHP, amely a szavazótábo-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  
4. ábra. A Gezi parki tüntetők ideo-

lógiai csoportosítása (százalék). 
Forrás: GENAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. ábra. A Gezi parki tüntetők politi-
kai preferenciája (Válaszok a „Kire 
szavazna, ha ma tartanák a válasz-
tásokat?” kérdésre).  
Forrás: KONDA 
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ra miatt leginkább érintett volt a tör-
téntekben, nem állt az események 
élére, noha a leghangosabban ellenez-
te a rendőrség brutalitását, illetve több 
képviselője is részt vett az esemé-
nyekben, illetve sérült meg. A közvé-
lemény-kutatások szerint azonban 
még így is a párt népszerűségét növel-
ték a zavargások. 

Erdoğan a válság elejétől hangoztatott 
meglehetősen harcias retorikájában a 
tüntetőket igyekezett rendbontónak 
(çapulcu) beállítani, illetve a zavargá-
sokat külső hatalmak provokációjának 
beállítani. A június folyamán ország-
szerte rendezett kormánypárti tömeg-
rendezvényekkel pedig ország-világ 
előtt demonstrálta, hogy a kormány 
támogatottsága semmit nem változott. 
Ez korlátozott sikerrel járt. Az AKP a 
mozgósítás ellenére a közvélemény-
kutatások szerint ugyan veszített a 
népszerűségéből, de képes volt meg-
őrizni a szavazótáborának jelentős 
részét (a Sonar intézet az év elején 53 
százalékos AKP-támogatottságot 
mért, a Gezi park után ez 44 százalék-
ra esett vissza).  

A júniusban még heves összecsapások 
augusztusra véget értek. A zavargáso-
kat felváltották a felvonulások, szór-
ványos (jellemzően békés) demonst-
rációk. Bár a kormány a helyén ma-
radt, a Gezi parki események nem 
múltak el következmények nélkül. 
Megmutatták, hogy az elmúlt évek 
során:  

1) a kormányzati kulturkampf és 
hatalmi pozíciók kiépíté-
se/megszerzése a társadalmi 
feszültségek növekedésével 
járt, 

2) a korábban apolitikus generá-
ciónak hitt fiatalság (legalább-
is annak baloldali része) egyre 
könnyebben mobilizálhatóvá 
vált, 

3) illetve a Gezi parki esemé-
nyek a kormány számára je-
lentős presztízsveszteséget 
okozott, illetve kiélezte az 
iszlamista tömbön belül az el-
lentéteket. 

Belső ellentétek  

A Gezi parki események kezelése 
során a kormány igyekezett kifelé 
egységes álláspontot képviselni. 
Erdoğannak ezt a belső viták ellenére 
sikerült is fenntartania, noha közte és 
Bülent Arinç miniszterelnök-helyettes 
között feszült viszony alakult ki. A 

volt oktatási miniszter Ertuǧrul 
Günay a harcos kormányzati retorika 
helyett sokkal engedékenyebb állás-
pontot képviselt. Ali Babacan minisz-
terelnök-helyettes, noha inkább zárt 
ajtók mögött, de szintén a béküléke-
nyebb álláspontot vallotta, mivel a 
Gezi parki események politikai üzene-
te érezhető gazdasági következmé-
nyekkel járt: rögtön zuhanni kezdett a 
török értéktőzsde. 

 A piacok bizalmának megőrzése 
azonban a zavargások végeztével is 
komoly gondot jelenthet. Erdoğan 
több kijelentésében az események 
mögött álló szereplők között a 
„kamatlobbit” is megnevezte. Ez a 
retorika pedig az eddig befektetőba-
rát, neoliberális gazdaságpolitikai 
irányvonaltól komoly elhajlást jelent. 
Noha Törökországnak nem érdeke a 
külföldi befektetők elriasztása, viszont 
úgy tűnik, hogy a hazai gazdasági 
köröket illetően a vezetés nem riad 
vissza az összecsapástól. Sokak szerint 
legalábbis büntetőhadjárat indult a 
Koç-holding ellen, amikor több válla-
latában rendőri erők bevetésével in-
dult adóellenőrzés. A cégek részvé-
nyeinek a vizsgálatot követő draszti-
kus zuhanása jelzés volt a piacok ré-
széről, hogy a Doğan-csoporttal 2009-
ben történt eset megismétlődésétől 
tartanak. A szigorú fellépés mögött 
meghúzódó indok a Koç-holdinghoz 
tartozó Taksim téri Divan hotel eljá-
rása lehet, amely a zavargások idején 
befogadta a sérült tüntetőket. Nem jó 
jel a kormányzat számára, hogy a 
jellemzően iszlamista üzleti körök 
részéről is születtek nyilatkozatok, 
amelyek elítélték az adóhatóság fellé-
pését, és piacbarát hozzáállást köve-
teltek.  
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Ezeknél az ellentéteknél viszont jóval 
jelentősebbnek látszik a Fethullah 
Gülen mozgalma és a kormány között 
kialakult harc. Az elmúlt évtizedekben 
konspirációs elméletek százainak 
ihletet adó vallási mozgalomról 
(Hizmet, vagy Cemaat) kevés biztosat 
tudni, ellenben konszenzus van arról, 
hogy nagyon fontos belpolitikai té-
nyező Törökországon. Ezt a véle-
ményt megalapozza nemcsak az ál-
lamigazgatásban lévő tagok száma, de 
a mozgalomhoz kötődő üzleti körök 
nagysága, illetve a Zaman és a Taraf  
lapok és más Gülen-orgánumok jelen-
tős olvasottsága is.  

Nyílt hadüzenetnek minősült a 
Cemaathoz közel álló Újságírók és 
Írók Alapítványa (GYV) által augusz-
tus közepén közzétett 11 pontos nyi-
latkozat, melyben hárítják a mozgal-
mat az előző hónapokban ért vádakra. 
A levélben sok olyan tézist fogalmaz-
tak meg, amelyeket eddig a társada-
lom nem, vagy kevésbé ismert. Ezzel 
pedig a lehúzott függönyök mögött, 
közel két éve tartó Cemaat-AKP harc 
nyilvánosságra került. A miniszterel-
nök maga nem kívánta kommentálni 
az esetet. Általános vélemény szerint a 
Cemaat tagjai közül sokan az elmúlt 
harminc év folyamán beépültek a 
török igazságszolgáltatás és a rendőr-
ség vezető pozícióiba, az AKP-n belül 
megfogalmazott vádak, miszerint a 
Gezi parki incidensek idején a brutális 
rendőri fellépés mögött a Gülen-
mozgalom áll, újabb konspirációs 
elméletekre ad okot. Az igaz, hogy a 

Gülen-Erdoǧan viszony a titkosszol-
gálat vezetője, Hakan Fidan elleni 
eljárás miatt 2012 eleje óta megrom-
lott, s megindult a titkosszolgálatok-
ból a Gülen-pártiak kiszorítása, illetve 
a speciális ügyészségek meggyengítése, 
ami valóban kiválthatta a mozgalom 
ellenlépéseit. Már meg is születtek az 
első forgatókönyvek, miszerint Gülen 
a Cemaathoz közel álló Abdullah Gült 
szeretné (újra) elnöki poszton látni, s 

emiatt egy, Erdoǧant ellehetetlenítő 
kampány kezdődött, amelynek csak a 
nyitánya volt a Gezi park. 

Egyelőre a Gezi parki események 
hatása, úgymint a kormánypárt és a 
miniszterelnök népszerűségének meg-
ingása valóban összecseng ezzel az 
elmélettel, bár kétséges, hogy a moz-
galom valóban képes lett volna ilyen 
mértékű zavargásokat kiprovokálni. 
Az azonban biztos, hogy a szakítás a 
mozgalom és az AKP között kelle-
metlen következményekkel járhat a 

párt, illetve Erdoǧan számára. 

Ítélet az Ergenekon-ügyben 

Az augusztus elején, az öt éve tartó 
Ergenekon-ügyben hozott ítélet újra 
megerősítette a társadalmi polarizáci-
ót. A szintén konspirációs teóriák 
témájául szolgáló két nagy kormányel-
lenes összeesküvés vádján alapuló 
ügyek, az Ergenekon- (2008) és a 
Balyoz-per (2010) az elmúlt évek 
során jelentősen hozzájárultak a sze-
kuláris-kemalista hatalmi blokk meg-
gyengüléséhez, illetve a lakosság meg-
osztásához. Ezeket sokan a demokra-
tizálódás, és a „mély állam” felszámo-
lásának tekintik.  A kritikusok viszont 
túlzottnak tartják a több száz vádlot-
tat felvonultató ügyket, s a szekuláris 
rend ellenei támadásnak tekintik azt. 
Közülük sokan a bíróságok és az 
ügyészség munkája mögött is a 
Cemaatot véli, amely ezúton kívánt 
leszámolni, a kormány asszisztálása 
mellett a hadsereggel, illetve a balolda-
li ellenzék néhány tagjával (nota bene a 
Balyoz-ügy egy, a Tarafban megjelen-
tett cikk nyomán robbant ki). 

Az évek óta tartó letartóztatási hullá-
mok révén több száz ember ellen 
indult eljárás, benne a hadsereg nyug-
díjas vagy épp aktív tagjain kívül bal-
oldali értelmiségiek, újságírók, egye-
temi tanárok vagy épp politikusok 
(főleg CHP-tagok) ellen. A Balyoz 
perben háromszáz embert ítéltek 16-
20 éves börtönbüntetésre. 2012 
őszén. Továbbá 2012-ben megindult 
az „elszámoltatás” a katonai puccsok 
vezetői ellen, így bíróság elé idézték 
az 1980-as puccs még élő vezetőjét, a 
95 éves Kenan Evrent, az 1997-es 
posztmodern puccs irányítóit, sőt 
Yaşar Büyükanıt volt vezérkari főnö-

 Az Újságírók és Írók Alapít-
ványának listája:* 

1. A Hizmet áll a Gezi parki 
tüntetések mögött. 

2. A Gezi parki tüntetőket sza-
badon engedték a Hizmethez 
közel álló bírák és ügyészek. 

3. A Hizmethez közel álló 
rendőrök okozták a tüntetése-
ket azzal, hogy felgyújtották a 
sátrakat és túlzottan nagy erőt 
vetettek be. 

4. A Hizmet nem helyezkedik 
szembe az egyiptomi puccsal. 

5. A kormányzattal szemben al-
ternatívát akarók útja 
Pennsylánián keresztül vezet. 
Ők Gülennel találkoznak.  

6. Azzal, hogy a Hizmet tagok 
beszivárognak és ellenőrzésük 
alá vonják a bürokráciát, a 
mozgalom gyámkodni és része-
sedni akar kormányzati hata-
lomból. 

7. A Hizmet szemen áll a kurd 
békefolyamattal. 

8. A (2012) február 7-i incidens-
sel a miniszterelnököt akarta 
letartóztatni.  

9. A Hizmet választási szövet-
séget akar létrehozni bizonyos 
pártokkal és emberekkel. 

10. A lehallgató készüléket, 
amelyet a miniszterelnök irodá-
jában találtak, a Hizmet egyik 
tagja rejtette oda. 

11. Miért nem tér vissza 
Fethullah Gülen? Mivel az 
Egyesült Államok befolyása 
alatt áll. 

 *Forrás: Cemaatten idialara cevap. 

Hürriyet. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/2451

0921.asp 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24510921.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24510921.asp
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köt a 2007-es ún. e-memorandumért. 
Az év elején szintén eljárás indult az 
Ergenekon-ügy kapcsán a volt vezér-

kari főnök, Ilker Bașbuǧ ellen is, akit 
azzal vádoltak, hogy kormányellenes 
tartalmakat közlő honlap létrehozásá-
ra adott ki parancsot. Az augusztus 5-
én, tüntetők százaitól körülvéve, 
Silivriben ülésező bíróság végül 275 
főt ítélt el az Ergenekon-per lezárása-

képp. Köztük volt Ilker Bașbuǧ is, aki 
életfogytiglani börtönbüntetést ka-
pott. A volt vezérkari főnök elítélése 
eddig példátlan a török történelem-
ben, s a hadsereg utóbbi évekbeli 
meggyengülésének egyik újabb állo-
mása. Az ügy ennek ellenére nem ért 
véget, s várhatóan még pár évig el fog 
húzódni, mivel csak elsőfokú ítélet 
született, amely ellen sokan fellebbez-
tek. 

A kurdok és az alkotmányozás 

2013 másik nagy fordulatát a kurd 
békefolyamat elindítása jelentette. A 
kormányzati politika a titkos tárgyalá-
sok 2011-ben zátonyra futása, illetve a 
PKK-támadások élénkülése miatt úgy 
döntött, hogy bevonja Abdullah 
Öcalant is a tárgyalásokba. A közvetí-
tő szerep a kurd pártnak jutott, 
amelynek képviselőiből álló csoportok 
többször bebocsátást nyertek Imrali 
börtönszigetére. Az év elején el is 
juttatták Öcalan levelét az Észak-
Irakban lévő, Murat Karayılanhoz is, 
aki jelenleg a PKK-t vezeti. A dialó-
gus eredményeképp sikerült elérni, 
hogy március végén, Nevroz ünnepén 
hatalmas diyarbakiri tömeg előtt felol-
vassák Öcalan fegyverszünetet hirdető 
levelét. A három fázisra osztott ren-
dezés (PKK-csapatok kivonulása, 
alkotmányos reformok és társadalmi 
reintegráció) első fázisa el is kezdőd-
hetett, a török kormány széles társa-
dalmi párbeszédet hirdetett (lásd a 
„bölcs emberek csoportjait”). A csa-
patkivonás Öcalan utasítása alapján 
végül áprilisban kezdetét is vette, és 
jelenleg is tart. A szépreményű kezdet 
azonban nem jelentette, hogy a köl-
csönös bizalmatlanság megszűnt vol-
na. Noha mindkét fél kerüli a katonai 

összecsapásokat az utóbbi hónapok-
ban, nem sikerült provokációk nélkül 
átvészelni a nyári hónapokat. A keleti 
tartományok a Gezi parki események 
árnyékában meglehetősen nyugodt 
képet mutattak, egészen június 28-ig, 
amikor Lice nevű település csendőr-
ségénél tüntető kurd tömegbe lőttek, s 
egy fiatal életét vesztette. A rögtön 
jelentős tüntetéseket kiváltó eset után 
hamar megnyugodtak a kedélyek, 
viszont az eset nem használt a béke-
folyamatnak. A mindkét fél által pro-
vokációnak titulált eset vélhetően a 
PKK részéről elkövetett akció volt, 
amellyel nyomást kívánt gyakorolni a 
kormányra. Nyár végére a hivatalos 
álláspont szerint a csapatkivonás már 
megközelítőleg 15-20 százalékos, 
illetve jelenleg is a határ felé tartanak a 
PKK-alakulatok. A csapatkivonás 
nyilvánvaló lassúságával a PKK jó 
alkupozíciókat kíván elérni, mivel 
decemberben a költségvetés tárgyalá-
sa, majd pedig a márciusi helyhatósági 
választások gyakorlatilag jegelni fogják 
a kérdést. Az AKP szűk mozgásterét 
kihasználva Öcalan képes zsarolni a 
török kormányt. Selahattin Demirtaş, 
a kurd párt vezetője augusztus köze-
pén kijelentette, hogy a kormánytól 
szeptember 1-ig várja azt a reform-
csomagot, amellyel megalapozhatják a 
megegyezést, illetve ennek törvénybe 
foglalását október 15-ig. Közölte, 
hogy a megállapodás elmaradása ese-
tén viszont nincs más hátra, Öcalan 
vissza fog vonulni a tárgyalásoktól, 
ami újabb háborús éveket fog jelente-
ni. 

Ezek ellenére igencsak kérdéses, hogy 
az Imrali szigetén lévő PKK-vezér jó 
alkupozíciói ellenére mit érhet el. 
Egyelőre még nem tisztázott, hogy 
pontosan mit kívánnak a kurdok és 
mit adna a kormány. A kurdok számá-
ra a legfontosabb kérések a nyelv-
használat bővítése, a kurd hivatalos 
nyelvként történő elismerése, a terüle-
ti autonómia felé tett lépések, illetve 
az amnesztia. A BDP számára további 
kérés lehet a 10 százalékos választási 

küszöb leszállítása is. Erdoǧan koráb-
bi nyilatkozataiban ezeket sorra kizár-
ta, azonban a kormány bizonyos en-
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gedményeket kilátásba helyezett, így 
például a terrorellenes törvény re-
formját. Ugyan ez jelentős előrelépés 
lenne, de várhatóan nem fogja kielégí-
teni a kurd igényeket. Kecsegtető, de 
legalább annyira kritizált a 2012 őszén 
elfogadott önkormányzati törvény 
módosítása. Sokan már ezt is a meg-
egyezés felé tett lépésként értékelik, 
mivel megnövelte a nagyvárosok 
(büyükşehir) számát. A tartományok 
„nagyvárosítása” pedig a központtól 
kinevezett kormányzóval szemben a 
helyi önkormányzat hatalmának nö-
vekedését vonja magával, ami a kurd 
területek önigazgatását is növeli.  

Az AKP-ra is egyre nagyobb nyomás 
hárul. A kormány ugyanis nemcsak a 
három évtizede zajló „terrorkérdést” 
akarja megoldani, amely hatalmas 
népszerűség növekedéssel járna, ha-
nem szövetségest is keres a jelenleg 
folyó alkotmányozáshoz. Ráadásul a 
szíriai konfliktus elhúzódásával, illetve 
a szíriai kurd önállósodási törekvések 
megjelenésével a török pozíciók to-
vább romlanak a szomszédos ország-
ban. Emiatt ha a szíriai (kurd) esemé-
nyek befolyásolásának nem akar hátat 
fordítani, mindenképp érdemes mi-
hamarabb megállapodni Öcalannal, 
mivel a PKK szíriai szárnyának tekin-
tett PYD egyre komolyabb tényezővé 
növi ki magát a közel-keleti ország-
ban. Bár pozitívan hatna egy siker, 
azonban a kurdoknak adandó ked-
vezmények kérdése az AKP-n belül is 
komoly feszültségeket okoz. A kötél-
húzás eredményeképp elfogadott alku 
bizonyos elemei ráadásul bekerülhet-
nek a jelenleg készülő alkotmányba is. 
Az év elejére világossá vált, hogy az 
Erdoğan által még 2010 áprilisában 
felvetett ötlet, az elnöki rendszer be-
vezetése a jövő évi elnökválasztások 
miatt az alkotmány kulcsfontosságú 
eleme. 2012 végére világossá vált, 
hogy a négypárti alkotmányozási fo-
lyamat zátonyra fog futni, mivel nem 
lesznek képesek konszenzusra jutni az 
összes pontban (július végére megkö-
zelítőleg a 60 cikkről, az alkotmány 
kb. feléről sikerült megállapodni, de 
ezek között nem szerepelnek a leg-
fontosabb kérdések). Eddig a legvaló-

színűbb forgatókönyv szerint az 
AKP-nak ebben az esetben nem ma-
rad más választása, mint hogy a saját 
alkotmánytervezetével álljon elő. A 
parlamenti erőviszonyok miatt azon-
ban mindenképp szüksége lesz egy 
támogatóra, amely az eddigi tárgyalá-
sok alapján, a MHP-CHP tandem 
ellenállása miatt csak a BDP lehet. A 
jelenleg folyó kurd békefolyamat jó 
eszköz lehet az AKP-nak nemcsak a 
népszerűségszerzésre, de a BDP-vel 
történő megegyezés elérésére is. 
Azonban az AKP más opciók közül is 
választhat; a nyáron már felmerült, 
hogy az elnöki rendszer bevezetése 
helyett csak az elnök pozícióját erősí-
tenék meg, illetve az is, hogy majd 
csak az elnökválasztás után rendeznék 
a kérdést. Ez utóbbi azért sem lenne 
rossz taktikai lépés, mivel a közvéle-
mény-kutatások szerint (még a Gezi 
park előtt) az AKP-s szavazótábor 
sem egységes az elnöki rendszer be-
vezetésének szükségességét illetően. 

Konklúzió 

A 2013-as nyár belpolitikai szem-
pontból jelentős kihívásokat állított a 
török kormány elé. A Gezi parki ese-
mények az eddig stabilnak hitt török 
belpolitikai életet felforgatta és bebi-
zonyította, hogy az apolitikusnak hitt 
fiatal generáció egy része komoly, az 
AKP-val szembenálló erőt képvisel, 
azonban ez is kevés a kormány távo-
zásához. A júniusi zavargások ráadá-
sul megerősítették az AKP konzerva-
tív szavazótáborát. Ennek ellenére 
csökkent Erdoğan népszerűsége és 
megingott a hatalma, ahogy a Gülen-
mozgalommal való viszony további 
romlása is mutatja. A presztízsveszte-
ség befolyásolhatja az alkotmányozást 
és az azzal összefüggő kurd békefo-
lyamatot is. Az AKP szűk mozgástér-
rel rendelkezik az egyezség elérésére, 
ha valóban eltökélt az elnöki rendszer 
bevezetésében. Mindezzel együtt nem 
sok esély van arra, hogy sikerüljön 
megállapodást elérni a kurdokkal, akik 
vélhetően ragaszkodni fognak Öcalan 
szabadon bocsátásához és a 
föderalizáció felé tett lépésekhez.   

Javaslatok 

 A Policy Brief-ben felvázolt fo-
lyamatok alapján a következő bő 
félévben a következő tényezőkre 
érdemes koncentrálni: 

1. Annak ellenére, hogy 2013 nya-
rának eseményei belső konf-
liktust okoztak az AKP-n be-
lül, Erdoğan eddig sikeresen 
egyben tartotta a pártot. Kér-
déses viszont, hogy a jövőben, 
a békefolyamat előrehaladtával 
mennyire lesz képes kezelni a 
belső ellenzéket. Ezen a téren 
érdemes a „három ciklus sza-
bályt” is figyelembe venni. 
 

2. Az alkotmányozási folyamat 
alakulására, különösen abban 
az esetben, ha Erdoğan to-
vábbra is ragaszkodik az elnö-
ki rendszer bevezetéséhez. 
 

3. Ezzel összefüggésben a kurd 
békefolyamat alakulására, 
amely teszteli majd a török ve-
zetés eltökéltségét is (különö-
sen a formálódó nemzetközi 
kurd összefogás fényében). 
 

4. Az elnökválasztás kapcsán 
Abdullah Gül sjövőjére, ami 
akár az Erdoğan-Gül tandem 
felbomlásához is vezethet, 
még akkor is, ha erre kevés 
esély van. 
 

5. A 2014 tavaszán tartandó hely-
hatósági választásokra, amely 
az AKP népszerűségének ko-
moly tesztje lesz. 
 

6. Bár eredendően nem belügyi 
kérdés, de a szír konfliktus 
belpolitikailag is fontossá vált. 
Emiatt az ott folyó események 
vizsgálatára is nagy hangsúlyt 
kell fektetni, mivel nemcsak a 
kurd békefolyamatot, de a 
kormány népszerűségét is 
komolyan befolyásolja, egy 
esetleges NATO-támadás ha-
tásairól nem is beszélve.  
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