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Egeresi Zoltán                                    Törökországi zavargások

2013. május végén az Isztambul belvárosában lévő Gezi parkban (a történelmi Taksim 
tér zöldövezetében) összecsapás történt a park fái védelme érdekében összegyűlt termé-
szetvédők és a rendőrök között. Az incidens azonban a rendőrség kemény fellépése miatt 
néhány nappal később új dimenziót kapott. Az eredetileg a park megmentéséért indult, 
békés demonstráció a következő hetekben országos méretű kormányellenes tiltakozás-
hullámmá nőtt, amely a török társadalom – elsősorban a fiatalság – jelentős tömegeit 
szólította az utcára. Jelen elemzés az eddigi fejleményeket és a tüntetések hátterében zajló 
folyamatokat kívánja megvilágítani.

„Török modellből” „török tavasz”?

Az elmúlt évtizedben Törökország a béke és rend szigeteként emelkedett ki az or-
szágot körülvevő konfliktuszónák gyűrűjéből. 2011 óta – az „arab tavasz” egyik 
mellékzöngéjeként – a nemzetközi sajtóban rengeteg dicséretet kapott az úgy-

nevezett „török modell”: a demokrácia kiépítésének lehetősége egy muszlim országban, 
illetve az, hogy egy iszlamista párt is képes demokratikus úton megszerezni a hatalmat. 
Nem véletlen, hogy e törökországi eredmények letéteményesének, Recep Tayyip Erdoğan 
miniszterelnöknek a népszerűsége hallatlan méreteket öltött az arab országokban.1 E fo-
lyamatok mintegy szimbolikus elismeréseképpen, 2011 őszén a Times címlapjára is került 
a híres vezető.2

Júniusban azonban százezrek követelték a lemondását a hazájában, akik több helyen 
össze is csaptak a rendőrséggel. Ezres nagyságrendet ér el a letartóztatottak száma, több 
százan megsérültek (tüntetők és rendőrök egyaránt), illetve halálos áldozatok is vannak. 
A törökök megtöltötték a közösségi oldalakat a Taksim téri eseményekhez kapcsolódó 
híradásokkal, és az európai diaszpórában élő törökség is szimpátiatüntetéseket szervezett 
a kontinens nagyvárosaiban.

Bár több fórumon felmerült, hogy a törökországi eseményeket az „arab tavasz” min-
tájára „török tavasznak” lehetne nevezni, azonban ez a párhuzam nem állja meg a helyét. 
Az arab diktatúrákkal ellentétben Törökország demokrácia, ahol a kormányzópárt, az 
Igazság és Felemelkedés Pártja (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) a hatalomra jutása 
(2002) óta három választást nyert meg,3 a kormány demokratikus legitimációval jutott 
hatalomra – legutóbb, 2011-ben az urnákhoz járulók mintegy felének a szavazatával. Ilyen 
mértékű párttámogatás ritkán fordult elő a török történelemben. A szavazók jelentős része 
ezzel fejezte ki, hogy elégedett az elmúlt tíz év politikai stabilitásával, a látványos gazda-
sági fejlődéssel és a végrehajtott reformokkal. Ez a demokratikus legitimáció alapvetően 
különbözteti meg Törökországot az arab diktatúráktól.

1 Az arabokban élő Törökország-kép átalakulásáról lásd: Meliha Benli Altunıșık: Arap Dünyasında 
Türkiye Algısı. TESEV. 2010. http://www.tesev.org.tr/Upload/Publication/bf4b4091-cec9-4066-b7fa-
e2f1e3a482f4/Arap%20Dunyasinda%20Turkiye%20Alg%C4%B1s%C4%B1_06.2010.pdf

2 A fotót lásd: Time.com, http://www.time.com/time/covers/europe/0,16641,20111128,00.html, 2011. 
november 28.

3 2002-ben a szavazatok 34, 2007-ben 46, 2011-ben pedig közel 50 százalékát szerezte meg a párt.
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reformok minden téren

Erdoğan miniszterelnöksége alatt rendkívül sokat változott az ország helyzete, s 
olyan pozitív fordulatokra is sor került, amilyent sokan el sem tudtak volna kép-
zelni korábban. Törökország elkezdte az uniós csatlakozási tárgyalásokat (2005), 

látványos gazdasági fejlődés, jelentős FDI-beáramlás és privatizáció kezdődött, új lírát 
vezettek be, egy alapvetően neoliberális gazdaságpolitika keretében. A gazdasági ered-
ményeknek köszönhetően az ország tagja lett a G20-nak is.

A belpolitika terén is több jelentős sikert ért el a török vezetés. Az utóbbi hónapokban 
megindultak a tárgyalások Abdullah Öcalannal, a PKK4 börtönben ülő vezetőjével, amely 
eddig tűzszünethez vezetett, hosszabb távon pedig a PKK-kérdés megoldását készítheti 
elő. Ezzel párhuzamosan, a korábban kizárólagos török nemzetállami felfogás „finom-
hangolásával” lehetővé vált – többek között – örmény és kurd rádióadások sugárzása, sőt 
kurd televíziós csatornát (2009) és egyetemi tanszéket is létrehoztak, továbbá jelentős 
támogatásban részesültek a zsidó, görög és örmény kisebbség kulturális intézményei is. 
Ezek olyan fejlemények, amelyek a korábbi évtizedekben elképzelhetetlenek lettek volna. 
Az AKP utolsó ciklusai alatt (jellemzően 2007-től) pedig erőteljesen korlátozták a hadse-
regnek az Unió által korábban sokat kritizált túlzott hatalmát is. 

Erdoğan, akit sokan az isztambuli polgármestersége (1994–1998) alatti munkájára 
reflektálva jelenleg az „ország polgármesterének” titulálnak, rendívül nagy hangsúlyt 
fektetett az országos infrastrukturális projektekre – amelyek nem mellesleg tízezreknek 
adnak munkát. Jelenleg 21 „óriás” beruházás folyik az országban, több mint 100 milliárd 
dollár étékben. Ennek keretében épül meg pl. az Ankarát Isztambullal és Izmirrel össze-
kötő, a francia TGV-vel is vetekedő gyorsvasút, illetve a harmadik Boszporusz-híd – hogy 
csak néhány ambiciózus projektről ejtsünk szót.5

A miniszterelnök ráadásul képes volt egy, a nemzeti nagyságra alapozott víziót meg-
fogalmazni, amely az utóbbi évek gazdasági sikerei következtében valóban sok embernek 
tűnt meggyőzőnek: a 2011-es kampányának fő eleme az volt, hogy Törökország 2023-ra6 
a világ első tíz gazdasági hatalma között lesz, és igazi regionális vezetővé válik.7 Ennek 
esélyét az utóbbi évek nagyon aktív külpolitikája jelentősen meg is növelte. Nem véletlen, 
hogy Erdoğan az „arab tavasz” és az izraeli–palesztin kérdés kapcsán is többször hallat-
ta a hangját, olykor nemzetközi botrányokat okozva. Elég csak a 2009 elején, a davosi 
csúcson elhangzott „egy perc” beszédére utalni, amelyben keményen kritizálta Izraelt. 

4 A PKK, azaz a Kurd Munkáspárt 1984-ben kezdte meg fegyveres harcát a kurd területek függetlensé-
géért. 1999-ben a párt vezetőjét és alapítóját, Abdullah Öcalant letartóztatták, azonban a harcok nem 
szűntek meg, 2005 után újult erővel törtek ki. 2013 elejétől viszont a kormány megindította a béke-
tárgyalásokat, s azokba Öcalant is bevonta, ami az eddigi (sikertelen) egyeztetésekhez képest jelentős 
változást jelent.

5 „Işte Türkiye’nin dev projeleri”. Ekobir, http://www.ekobir.com/insaatemlak/6/0/15647/iste-
turkiyenin-dev-projeleri.html. Letöltés ideje: 2013. július 1.

6 A Török Köztársaság fennállásának 100 éves évfordulóján.
7 Nota bene, Törökország jelenleg a G20 tagja.

http://www.ekobir.com/insaatemlak/6/0/15647/iste-turkiyenin-dev-projeleri.html
http://www.ekobir.com/insaatemlak/6/0/15647/iste-turkiyenin-dev-projeleri.html
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Ahmet Davutoğlu külügyminiszter pedig, akinek a török geostratégiáról írott könyve már 
több mint negyven kiadást ért meg az elmúlt tíz év alatt, nemcsak külföldön, de odahaza 
is igazi „sztár” lett.

társadalmi törésvonalak

Azonban e látványos változások nem jelentik, hogy a török társadalom egyöntetűen 
a miniszterelnök mellé állt volna. 2002-ben az AKP révén egy korábban jobbára 
iszlamista pártokban szocializálódott politikusgárda került az ország élére.8 Az 

Igazság és Felemelkedés Pártja a parlamentből kieső jobbközép pártok szavazótáborát 
„felszívta”, s a vallásos anatóliai – jellemzően konzervatív – lakosság pártja lett. Az AKP 
a gazdasági fejlődés és a tradíciókhoz való visszatérés eredményeképp az elmúlt három 
ciklus alatt erős hegemón blokkot alakított ki a korábbi vezetőréteg, a szekuláris-kemalista 
elit ellenében. Ez a folyamat lassú volt, s néhol látványos összecsapásokhoz vezetett. Így 
például a hadsereghez fűződő 2007-es e-memorandumhoz, amely lényegében megaka-
dályozta, hogy Erdoğan induljon a köztársasági elnöki székért, vagy a 2008-as perhez, 
amely kis híján a párt betiltásához vezetett, amikor az atatürki szekuláris elvek elleni 
támadás vádjával alkotmánybírósághoz fordult a főügyész.

Az AKP ezeket sikeresen túlélte, hatalmát megtartotta, s folytatódott a szekuláris-
baloldali tömb erodálása. Így került sor a 2010-es alkotmánymódosításra is, amely bár 
több emberi jogi passzussal egészítette ki a hatályban levő alaptörvényt, azonban néhány 
belecsempészett cikkellyel lényegében meggyengítette az alkotmánybíróságot, illetve 
korlátozta a hadsereg befolyását. Később, bízván az egyre növekvő támogatottságában, 
a párt engedélyezte az egyetemeken a fejkendő viselését – amit 2008-ban még az alkot-
mánybíróság akadályozott meg.

E folyamatot a kemalista-szekuláris társadalmi rétegek az első pillanattól ellenezték, 
s ez lassan kiegészült a liberálisok kritikáival is. A kormány bírálói az ellenzéki újságírók 
tucatjainak letartóztatása miatt a média szabadságát, az „iszlamista törvények” bevezetése 
miatt pedig a személyes szabadságot is félteni kezdték, illetve egyre többen kérdőjelezték 
meg, hogy valóban demokratikus államnak tekinthető Törökország. Ezek az aggodalmak 
Erdoğan „autoriter” személye ellen is egyre komolyabb kritikákat eredményeztek.

Parlamenti többségét kihasználva, a kormány az utóbbi hónapokban újabb törvényeket 
fogadott el, amivel komolyan borzolta az ellenzéki kedélyeket, és erősítette az iszlamista 
kulturkampf érzetét. Ilyen volt például az alkoholtörvény: a kormány, arra hivatkozva, 
hogy az észak-európai országokban is ilyen a szabályozás, megtiltotta az alkohol este tíz 
és reggel hat óra közötti árusítását (a boltokban), illetve korlátozta az italok reklámozását. 
A törvény miatt tiltakozókról pedig egy interjúban az államfő kijelentette, hogy ők a „két 
iszákos” követői – a kritikusok szerint e jelzővel a szekuláris modern Törökország meg-
teremtőire, Musztafa Kemál Atatürkre és Ismet Inönüre célzott.

8 Az AKP-t 2001-ben alapította a korábban Nemcettin Erbakan vezette iszlamista pártokból kilépő 
„fiatalok” csoportja, Abdullah Gül és Recep Tayyip Erdoğan vezetésével.
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A két tábor közötti ellentét a nemrég elkezdett harmadik Boszporusz-híd építése kap-
csán is felszínre tört.9 A szimbolikusan Konstantinápoly elfoglalásának napjára időzített 
alapkőletétel mellett a híd I. Szelim szultán nevét kapta, aki a magyar történelemből is 
ismert Nagy Szulejmán apja volt, s ő hódította meg a mai Közel-Kelet jelentős részét, így 
Mezopotámiát, Szíriát és Egyiptomot is. Ezzel azonban az iszlám nem szunnita ágához 
tartozó aleviket (a török lakosság kb. 10 százaléka) megsértette, mivel Szelim annak ide-
jén több tízezer alevit öletett meg.

miért a Gezi park?

A jelenlegi tüntetések kiváltó oka magában kódolta az említett ellentéteket – noha 
nem volt szükségszerű, hogy a már meglévő törésvonalakon nyugvó automatiz-
musok ilyen méretű társadalmi megmozdulást hívjanak életre. Már csak azért 

sem, mivel a közelmúltban is voltak már kormányellenes tüntetések, amelyeket a rend-
őrök a jelenlegihez nagyon hasonló módon vertek szét, mégsem volt folytatásuk.

A Gezi park Isztambul régi, európai belvárosában (Pera) található, az 1926-ban, a 
köztársaság első szimbolikus tereként épített Taksim tér – a török történelem és politika 
egyik szimbolikus helyszíne – közvetlen szomszédságában. Az 1940-es években, az ak-
kori városrendezési igényeknek megfelelően, lerombolták a mellette lévő oszmán katonai 
barakkokat, s megnyitották a Gezi parkot. A következő évtizedekben a Taksim tér az 
ellenzéki (elsősorban baloldali, munkásmozgalmi) tüntetések és sokszor jelentős, véres 
összecsapások helyszíne lett. Legutóbb 2013. május 1-jén tüntettek sokan, amikor (a tér-
nél folyó munkálatokra hivatkozva) a kormány megtiltotta a baloldali mozgalmaknak és 
szakszervezeteknek, hogy ott ünnepeljenek.

E fontos szimbolikus-történelmi gyökereknek (is) köszönhető, hogy a Taksim téren és 
a közvetlen szomszédságában történő eseményeknek jelentős súlyuk van. Sokan ugyanis 
nem nézték jó szemmel, hogy az Erdoğan által a 2011-es választások előtt megígért bevá-
sárlóközpont – amely kívülről az egykori katonai barakkra hasonlítana10 – a park helyén 
épüljön meg (a tér mellett lévő Atatürk Kulturális Központ helyén felépítendő operaházra 
vagy más épületre vonatkozó tervekről nem is beszélve.)

a tüntetések kirobbanása

Május 28-án mégis csak kevesen gyűltek össze a parkban, hogy ellenezzék a 
munkálatok megkezdését és az azzal járó fakivágást. Azonban néhány tucatnyi 
környezetvédőnek az egyik kurd parlamenti képviselő, Sırrı Süreyya Önder 

segítségével sikerült megakadályoznia a fák kivágását. Később azonban a rendőrség is be-
avatkozott, de ekkor még elejét lehetett venni a komolyabb összecsapásnak. Május 29-én 

  9 „3. Boğaz Köprüsü’nün temeli atıldı”. Sabah, http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2013/05/29/3-bogaz-
koprusunun-temeli-atiliyor, 2013. május 29.

10 „Gezi Parkı’ndaki ’kavga’nın sebebi AVM planı”. Hürriyet. http://www.hurriyet.com.tr/
ekonomi/23405125.asp. Letöltés ideje: 2013. július 1.

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2013/05/29/3-bogaz-koprusunun-temeli-atiliyor
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2013/05/29/3-bogaz-koprusunun-temeli-atiliyor
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/23405125.asp
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/23405125.asp
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a Facebookon és Twitteren szervezett népes tömeg gyűlt össze a téren, akik ellen a rend-
őrség május 31-én hajnalban támadást indított, s sikeresen ki is szorította őket a parkból. 
Ezután kordonnal vették körbe a parkot, azonban a Taksim tér más részein robbantak ki 
harcok. Az aránytalanul nagy erők bevetése – az ülősztrájkolók, illetve a sátraikban alvók 
ellen is könnygázt és gumilövedékeket, vízágyúkat használtak, ami sok sérüléshez veze-
tett – az utcára szólította azokat, akiknek elegük volt Erdoğan kormányzásából. 

Az utcára vonulókkal kapcsolatban az első napokban, hetekben több közvélemény-
kutatási felmérés született. Így a GENAR,11 a KONDA,12 a MetroPOLL13 intézet (hogy 
csak néhányat említsünk) is közzétette az eredményeit. Ezek szerint – megerősítve a 
fényképeken, videofelvételeken látottakat – a tüntetők döntő része fiatal, jellemzően egye-
temista. Pártállásuk szerint közel felük CHP-szavazónak számít, még akkor is, ha sokan 
csak azért adják a pártra a voksukat, mivel az jelenti az egyetlen olyan alternatívát az 
AKP ellen, amely képes átlépni a 10 százalékos parlamenti küszöböt.

A tüntetők másik része – noha kimutatható egy, a kurd pártra szavazó markáns réteg 
(kb. 5-10 százalék) – jellemzően nem rendelkezik semmilyen pártállással, vagy pedig bal-
oldali (anarchista, marxista, kommunista) pártokra szavazna. A másik két parlamenti párt 
szavazói is kimutathatók voltak a felmérések mintáiban, azonban meglehetősen alacsony 
arányban: az AKP esetében jellemzően 1-2 százalék körül ingadoztak az eredmények. Ez 
azt bizonyítja, hogy bár több hírben is fontosnak tartották kiemelni a tüntetések kirobba-
násakor, hogy milyen nagy a társadalmi összefogás az elnyomónak tekintett Erdoğan ellen 
(és sokan „török tavaszról” kezdtek el beszélni), valójában az Igazság és Felemelkedés 
Pártjának szavazótábora nem csatlakozott a tüntetésekhez, s a „másik 50 százalékról” 
szóló híradások is túlzónak bizonyultak.

A tüntető fiatalok szinte az egész baloldali spektrumot lefedték. Az indítékok is el-
térőek voltak, azonban a kutatási eredmények is megmutatták, hogy a fák megmentése 
helyett elég gyorsan az erőszakos rendőri fellépés kiváltotta felháborodás és a kormányzat 
politikájával való elégedetlenség lett a legfőbb motiváló tényező. Az is az elszabadult in-
dulatokat demonstrálta, hogy – a KONDA felmérése szerint – a tüntetők megközelítőleg 
44 százaléka korábban semmilyen hasonló akcióban, tüntetésben nem vett részt. Ez a 
baloldali fiatalság fokozódó mobilizációját is mutatja.

Az összetűzések június elején folytatódtak, sőt az ország több (nagy)városában is ösz-
szecsapásokra került sor. Ezek súlyosságát jelezte, hogy több mint száz rendőri járművet 
rongáltak meg a tüntetők. Az isztambulihoz hasonló események zajlottak az Ankara szí-
vének számító Kızılay parkban, illetve az annak közelében lévő parlament előtt is. 
A zavargások átterjedtek még néhány, tradicionálisan AKP-pártinak számító belső-ana-
tóliai városra, például Konyára is.14 Június 4-én néhány szakszervezet sztrájkot hirdetett 
(köztük a közalkalmazottak szakszervezete). 

11 Lásd az intézet honlapján: Genar.com, http://www.genar.com.tr/files/GEZIPARKI_PROFIL-SON.
pdf.

12 „Gezi Parkı Araştırması”. T24.com, http://t24.com.tr/files/GeziPark%C4%B1Final.pdf.
13 Lásd az intézet honlapján: Metropoll.com, http://www.metropoll.com.tr/report/

gezi-parki-protestolari-haziran-2013.
14 „Tüm Türkiye’de ’Gezi Parki’ protestosu”. Rakidal, http://www.radikal.com.tr/turkiye/tum_

turkiyede_gezi_parki_protestosu-1135815. Letöltés ideje: 2013. július 1.
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A zavargások elharapódzásához kezdetben Erdoğan is hozzájárult: çapulcunak, 
vandálnak, randalírozónak nevezte az utcára vonulókat – azóta a szó a jogokért és de-
mokráciáért küzdők szinonimája lett a tüntetők szóhasználatában –, illetve bejelentette, 
hogy ha nem lesz bevásárlóközpont, akkor majd mecsetet építenek fel a Gezi park helyén.

Ha a hirtelen kijelentései miatt sokszor kritizált miniszterelnök nem is találta meg 
a hangot a tüntetőkkel, a mérsékeltebb török politikusok, így Bülent Arinç miniszter-
elnök-helyettes vagy Abdullah Gül, nyugalomra intettek. Az utóbbi kijelentette, hogy a 
demokráciának nem csak a szavazófülkében van helye. Muammer Güler belügyminiszter 
elrendelte a rendőrség kivonását a Gezi parkból – így azt újra birtokba vehették a tün-
tetők, akik letáboroztak oda. Bár Ankarában még folytak a zavargások, Isztambulban, 
főleg a Gezi parkban, már inkább az „Occupy Wall Street” mozgalom akciójára kezdett 
hasonlítani a helyzet (meg is hirdették az „Occupygezi” mozgalmat), illetve létrehoztak 
egy platformot, amely az isztambuli kormányzó lemondását és a park megmaradásának 
garantálását követelte.

Bár az elején úgy tűnt, hogy a török vezetés hajlandó a tárgyalásra, június közepén 
azonban a rendőrség egy gyors akcióban újra kiűzte a parkban táborozókat, és lezárta a 
teret.15 Bár a város e része „felszabadult”, a zavargások nem szűntek meg. A szakszerve-
zetek országos sztrájkokat hirdettek, illetve Erdem Gündüz török előadóművész néma, 
álló tiltakozása országos mozgalmat indított el, amely nemzetközi visszhangra is lelt.16 
A tér azóta többször lett ismét tüntetések és felvonulások helyszíne, bár a június eleji na-
pok nem tértek vissza. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy hol látványosan, hol kevésbé, de 
folytatódnak a tüntetések Erdoğan diktatórikusnak tekintett politikája ellen (meg is indult 
a kormányzati diskurzus a közösségi média szabályozásáról) és a török demokrácia és 
sajtószabadság megteremtése érdekében.17 Augusztus elején pedig az Ergenekon ügyben 
hozott ítélet vezetett tüntetéshez.18

nemzetközi visszhanG

Az első napokban a nemzetközi közösség részéről nem hangzott el határozott 
állásfoglalás, s pusztán a zavargások minél gyorsabb, de békés úton történő befe-
jezésére szólította fel Törökországot. Az Egyesült Államok ankarai nagykövete, 

Francis J. Ricciardone első nyilatkozataiban lényegében szintén ezt erősítette meg. 
A pragmatikus amerikai érdekeket szem előtt tartva kijelentette, hogy az USA továbbra 

15 „Taksim Solidarity Platform Condems Brutal Raid, Says Hundreds Are Injured”. Hurriyetdailynews, 
http://www.hurriyetdailynews.com/taksim-solidarity-platform-condemns-brutal-raid-says-
hundreds-are-injured.aspx?pageID=238&nid=48878. Letöltés ideje: 2013. július 2.

16 „Duran Istanbul… Taksim’de gace boyu ’durma eylemi’”. Radikal, http://www.radikal.com.tr/turkiye/
duran_istanbul_taksimde_gece_boyu_durma_eylemi-1138079. Letöltés ideje: 2013. július 4.

17 A török sajtót komoly kritikák érték, hogy az első napokban nem közvetített, illetve csak jóval kisebb 
szerepben tüntette fel az eseményeket. Ennek plasztikus, azóta hírhedtté vált példája volt a CNNTurk 
csatorna, amely a pingvinek életéről szóló filmet sugárzott, amikor a CNN már javában a törökországi 
összecsapásokról közvetített.

18 „Beşıyıllık Ergenekon davasında karar günü”. Sabah, http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/08/05/
bes-yillik-ergenekon-davasinda-karar-gunu, 2013. augusztus 5.
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is támogatja a török vezetést, s mivel az országot stratégiai szövetségesének tekinti, nem 
kíván beavatkozni annak belügyeibe.19

Azonban a Youtube-nak, a Twitternek és a Facebooknak köszönhetően a tünteté-
sek képei gyorsan terjedtek a világhálón. Ez nemcsak a törökök mobilizálásában volt 
fontos, hanem azért is, mert az eseményekről, a rendőrök túlkapásairól, a tüntetőkről 
készült videók, illetve az Erdoğant vagy a rendőri akciókat ábrázoló karikatúrák nagyobb 
nemzetközi figyelmet váltottak ki.20 A külföldi sajtóvisszhang sem volt túl kedvező. Ezt 
Erdoğan miniszterelnök támadásnak és félreinformálásnak tekintette. Bár a nyugati hatal-
mak igyekeztek semleges álláspontra helyezkedni, azért kritikák is érkeztek tőlük. Ebben 
az Európai Parlament járt az élen, amely a június 13-án elfogadott határozatában elítélte 
a török rendőrség túlzott reakcióját, a török média nem megfelelő hírközlését, továbbá a 
felelősök megbüntetését és a Taksim téri tüntetések engedélyezését kérte.21

A zavargások és a tiltakozások elhúzódása – történjen az akár békésen, akár bari-
kádok emelésével – árt az Erdoğanról az elemzés elején felvázolt – sikeres, demokrata 
vezető – képnek. Ez pedig nemcsak a Közel-Keleten hangoztatott „török modellt” mint 
alternatívát kérdőjelezheti meg az arabok előtt, hanem az Európai Unióban is csökkenti 
az amúgy is gyenge török tárgyalási pozíciókat. A lázongások kiváló alapot szolgáltatnak 
a török csatlakozásra szkeptikusan tekintő államok számára ahhoz, hogy lassítsák a tár-
gyalásokat. Június végén salamoni döntés született: hivatalosan megnyitották a 22., azaz 
a regionális politikáról szóló fejezetet, azonban az arról folyó egyeztetéseket majd csak 
októberben, az akkor esedékes Progress Report megjelenése után lehet elkezdeni.22 Ezzel 
az összesen 35 fejezet közül már 14-et kezdtek el, azonban a 2005 vége óta folyó tárgya-
lások során mindössze egyet sikerült lezárniuk.

A belpolitikai események viszont nemcsak a külkapcsolatokra, hanem a népes török 
diaszpórára is hatnak. Tüntetéseik – például a német nagyvárosokban – pedig növelték a 
törökkérdés súlyosságát. Hozzájárult ehhez még néhány, külföldön élő török értelmisé-
ginek a nyugati sajtóban megjelent kritikus írása is. Függetlenül attól, hogy a kormány 
mellett vagy az ellen álltak ki vagy vonultak az utcára a diaszpórában élők, a nemzetközi 
szintéren megjelenő tüntetéssorozat szintén az Erdoğan-kabinet megítélését rontja.

19 „Ricciardone’nin Gezi eylemleri yorumu?”. Aktifhaber, http://www.aktifhaber.com/ricciardonenin-
gezi-eylemleri-yorumu-807752h.htm. Letöltés ideje: 2013. július 1.

20 Jelen elemzés terjedelme nem teszi lehetővé az interneten megjelenő híradások, képek részletezését, 
csak néhány „híresebbet” említ meg. A çapulcu kifejezés történetéről már beszéltünk. Megemlítendő 
még a tüntetések „szimbólumává vált” vörös ruhás nő, akit paprikaspray-vel fújt le egy rendőrt az első 
napokban, vagy a Duman nevű török zenekarnak a tüntetőkhöz írt dala.

21 A határozat szövege: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-
2013-0305&language=EN. Letöltés ideje: 2013. július 3.

22 „EU Agrees to Open New Chapter with Turkey, Talks Expected to Start in October”. Hurriyetdailynews, 
http://www.hurriyetdailynews.com/eu-agrees-to-open-new-chapter-with-turkey-talks-expected-to-
start-in-october.aspx?pageID=238&nID=49428&NewsCatID=338. Letöltés ideje: 2013. július 2.
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társadalmi támoGatás és a politikai pártok

A belső és külső legitimáció biztosítására a kormány megszervezte az első szim-
pátiatüntetéseket június folyamán. Isztambulban erre a hónap közepén, a Taksim 
tértől nem messze található negyedben (Kazlıçeşme) került sor, ahol Erdoğan 

több tízezres tömeg és tévékamerák előtt demonstrálhatta, hogy saját és pártja támoga-
tottsága szilárd.23 A kormányzati kommunikáció igyekezett először a külföld, illetve az 
üzleti lobbi provokációjának beállítani tüntetéseket (meg is indult a nyomozás a „külföldi 
ügynökök” után), később ezt rendpárti retorikával egészítette ki – így jelentős hangsúlyt 
kaptak a fosztogatók, a parkban és mellette folytatott „ivászatok,” illetve a békés muszlim 
nők ellen elkövetett erőszakos cselekedetek. Ezek az üzenetek a szavazótábor jelentős 
részét mozgósíthatták ugyan a kormány mellett, azonban vajmi keveset enyhítettek a ki-
alakult társadalmi polarizáción. Az AKP-n belül is nőtt a feszültség, mivel nem mindenki 
– így például a volt oktatási miniszter, Ertuğrul Günay sem24 – értett egyet az Erdoğan 
által képviselt állásponttal. Az AKP a tömegek mozgósítása és a zavargások elcsitulá-
sa ellenére sem tudta elkerülni népszerűsége csökkenését (akárcsak Erdoğan, akit Gül 
ma megelőz a népszerűségi listákon). Ez igaz, még akkor is, ha jelenleg a felmérések 
szerint a szavazatok megközelítőleg 40 százalékát kapná. (Ilyen méretű visszaeséssel leg-
utóbb 2009 őszén, az akkor folytatott kurd megegyezési folyamat félresiklásakor kellett 
szembenéznie).25

A parlamenti pártok közül leginkább a Köztársasági Néppárt (CHP), a kemalista-
szekuláris szavazótábort összefogni kívánó szervezet próbálta a maga hasznára fordítani 
az eseményeket. Több parlamenti képviselője szintén ott volt a tömegben (közülük né-
hányan meg is sérültek), illetve a párt elnöke, Kemal Kılıçdaroğlu több nyilatkozatban 
is keményen kritizálta a rendőri fellépést, illetve a kormányt; az első napokban pedig az 
ellenzéki pártok közül elsőként ő kért audienciát a köztársasági elnöktől. Noha a tünte-
tők között felül vannak reprezentálva a CHP szavazótáborába tartozók (még akkor is, ha 
többségük csak az AKP ellenében, protestszavazatként adta rájuk a voksát), a szerve-
zetnek nem sikerült a tüntetők élére állnia. A harmadik legnagyobb parlamenti párt, a 
nacionalista-iszlamista Nemzeti Cselekvés Pártja (Milli Hareket Partisi, MHP) is elítélte 
a rendőrség brutális fellépését, de alapvetően a tüntetések befejezése és a rend helyreállí-
tása mellett tört lándzsát.

Noha a Gezi parki események első napjaiban a neves kurd képviselő, Sırrı Süreyya 
Önder fontos szerepet játszott, a kurd párt, a BDP kevésbé hallatta hangját. E „tartózko-
dás” mögött a jelenleg is zajló kurd–török békefolyamat állt. A börtönben ülő PKK-vezér, 

23 „Erdoğan Kazlıçeşme mitinginde konuştu!”. Milliyet, http://siyaset.milliyet.com.tr/ak-partililer-
kazlicesme-ye-akin/siyaset/detay/1723747/default.htm. Letöltés ideje: 2013. július 3.

24 „Former Minister Says He won’t Resign from Ruling AKP”. Hurriyetdailynews, http://www.
hurriyetdailynews.com/former-minister-says-he-wont-resign-from-ruling-akp.aspx?pageID=238&nI
D=49113&NewsCatID=338. Letöltés ideje: 2013. július 4.

25 „Support for AKP Drops After Gezi rallies.” Hurriyetdailynews, http://www.hurriyetdailynews.com/
Default.aspx?pageID=238&nid=51064 Letöltés ideje: 2013. július 28.
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Abdullah Öcalan bevonásával folyó tárgyalások történelmi lehetőséget jelentenek az im-
már harminc éve tartó harcok lezárására. Ennek súlya pedig egy neutrálisabb álláspont 
felvételére késztette a BDP vezetőségét. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a békefolyamat 
fenntartása és a tárgyalások előrelendítése érdekében ne lehessen számolni az amúgy 
politikailag aktív és tüntetni mindig kész délkelet-törökországi kurd népesség körében az 
utcán lévők támogatásával (ahogy erre az utóbbi napokban már lehetett is példát látni). Az 
ország demokratikusabb berendezkedésének igényét pedig könnyen össze lehet kapcsolni 
a kurdok jogainak bővítésével – erre a korábbi években éppen az AKP retorikája volt a 
példa.

összeGzés

A május végén kirobbanó törökországi zavargások a legújabb kori török történe-
lem egyik új fejezetét képezik. A tüntetéssorozat a több százezer, országszerte 
az utcákra vonuló ember alulról kezdeményezett akciója. A másik jellemzője a 

nyári eseményeknek, hogy bár jól látható a szekuláris-liberális vs. konzervatív-iszlamista 
társadalmi törésvonal megléte, hiszen a tüntetők döntő többsége az előbbi kategóriába 
tartozik, azonban a tüntetések nem a vallásról vagy a szekularizmusról,26 még csak nem is 
a Dél-Európában oly gyakori gazdasági hanyatlásról és megszorításokról szólnak, hanem 
egy demokratikusabb ország megteremtéséről.

A kormány egyelőre megfelelő legitimitással rendelkezik ugyan, s a szavazók közel 
fele továbbra is kitart mellette, a jellemzően baloldali tüntetők úgy vélik, hogy a mi-
niszterelnöknek tiszteletben kell tartania az ő akaratukat is. Szerintük nem lenne szabad 
beleszólnia a magánéletbe (gyerekvállalás, abortusz kérdése, illetve alkoholfogyasztás 
– mint láttuk, a zavargások előtt épp törvényben korlátozták az alkohol értékesítését), és 
nem korlátozhatná a sajtószabadságot. Bár június folyamán többször is felmerült egy eset-
leges népszavazás megtartásának a lehetősége, amelynek az eredményét a kormánynak 
tiszteletben kellene tartania a parkot illetően, végül a vezetés nem mutatott kompromisz-
szumkészséget, s kevésbé erőszakosan, de rendőri erővel „rakott rendet”.

Augusztusra a tüntetések kifulladtak ugyan, de a tárgyalások és egyeztetések hiá-
nyában kevés esélye van annak, hogy a megosztottság csökkenjen: végeredményben a 
társadalmi polarizáció nemcsak megmaradt, hanem nőtt is. Ráadásul az AKP-n belüli 
feszültségek is növekedtek, a tüntetések kezelése a (kifelé egységes) kormányon belül 
is vitákat váltottak ki – noha a nézetkülönbségeken Erdoğannak sikerült úrrá lennie. 
Visszaeső népszerűsége pedig beárnyékolhatja az elnöki rendszert bevezetni és a jövő évi 
elnökválasztáson indulni szándékozó miniszterelnök terveit. Emiatt neki nemcsak a reno-
méját kell megőriznie, de további támogatókra is szüksége lesz, mivel az általa korábban 
vizionált elnöki rendszer bevezetésére csak más pártok segítségével kerülhet sor, addig 
pedig a PKK-kérdés terén is eredményre kellene jutnia.

A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgatója, Törökország- és Balkán-szakértő.

26 A legutóbbi, jelentős tömegeket megmozgató tüntetések és felvonulások 2007-ben, az ország szeku-
láris jellegének védelmében zajlottak.
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