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Ha egyetlen mondatban akarnánk összefoglalni a 2015. június 7-én tartott törökor-
szági választás eredményét, akkor azt mondhatnánk, hogy Recep Tayyip Erdoğan 
elveszítette, a kurdok pedig megnyerték azt. Jelen elemzés ezt a mondatot kíván-
ja kibontani, s bemutatni, mely tényezők vezettek ahhoz, hogy a 13 éve egyedül 
kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (Adaletve Kalkınma Partisi, AKP) nem tud-
ta megszerezni az egyszerű többséghez szükséges mandátumszámot (276) a 
parlamentben, illetve egy kurd pártnak sikerült – történelmet írva – átlépnie a 10 
százalékos parlamenti küszöböt. A 20 párt és 165 egyéni jelölt megmérettetésé-
nek tisztaságát több tízezer önkéntes megfigyelő segítette, s a kialakult eredményt 
minden érintett elfogadta. Az OECD szerint a választás jól szervezett, a szavazatok 
számolása pedig általában transzparens volt, s csak néhány helyen történtek sza-
bálytalanságok. A több mint 86 százalékos részvétel a lakosság szokatlanul nagy 
politikai aktivitásáról tett tanúbizonyságot.

A válAsztás legfontosAbb szereplői

A török politikát az utóbbi közel másfél évtizedben az AKP határozta meg. Há-
rom parlamenti (2002, 2007, 2011) és három helyhatósági választást (2004, 
2009, 2014) nyert meg, s biztos többség támogatásával alakíthatott kormá-

nyokat. Az előző ciklusokban így az AKP mellett csupán három másik erő kapott 
helyet a Török Nagy Nemzetgyűlésben (Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM): a 
Köztársasági Néppárt (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP – 2002 és 2007 között egye-
düli ellenzéki pártként), a Nemzeti Mozgalom Pártja (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), 
valamint a legkisebb frakciót alkotó különböző kurd formációk, melyek képviselői 
független jelöltként juthattak be a parlamentbe.

Az AKP jobbközép-konzervatív pártként alapvetően a társadalom vallásosabb, 
tradicionálisabb választórétegeinek a képviselője. A választási térképre pillantva lát-
ható, hogy ebbe a kategóriában főleg a közép-anatóliai szunnita népesség tartozik 
(illetve Isztambul és Ankara választóinak a jelentős része). Ugyanakkor hangsúlyoz-
ni kell, hogy egy párt, amely az előző választásokon közel 50 százalékot ért el, több 
csoportot is képvisel. Különösen így volt ez az AKP első ciklusa idején, amikor az 
uniós csatlakozás számított a legmeghatározóbb programpontnak, és nagyon sok 
liberális állt a párt mellé, akik a hadsereg túlzott hatalmának a korlátozását a török 
demokrácia megerősítésének vélték. Az AKP mindig erősnek számított az ország 
keleti megyéiben is, ahol elsősorban a vallásos kurd szavazók adták a voksaikat az 
iszlamista pártra.

A második legnagyobb erő, a CHP a kemalista-baloldali mezőben helyezkedik el. 
Alapvetően a társadalom szekulárisabb és baloldali rétegeinek a pártja, akik jellem-
zően a nagyvárosokban (főleg Isztambulban, Ankarában, İzmirben) élnek. Rajtuk 
kívül még két csoport fejezi ki a bizalmát a CHP iránt: a balkáni bevándorlók leszár-
mazottai (ők főleg az ország nyugati megyéiben telepedtek le), illetve az alevik, akik 
az ország több pontján is élnek, de főleg a keleti megyékben, elsősorban Tunceliban 

http://www.hurriyetdailynews.com/vote-and-beyond-we-created-awareness-and-mobilized-parties-on-election-security.aspx?pageID=238&nID=83968&NewsCatID=338
http://www.osce.org/odihr/elections/turkey/162671?download=true
http://setav.org/tr/7-haziran-secimine-dogru-adalet-ve-kalkinma-partisi-ak-parti/analiz/20844
http://setav.org/tr/7-haziran-secimine-dogru-cumhuriyet-halk-partisi-chp/analiz/20860
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alkotnak jelentős közösséget. Az utóbbi választásokon e csoportok jelentős része 
ismét a CHP-ra adta a voksát. Mindemellett – köszönhetően annak, hogy a legna-
gyobb ellenzéki pártként definiálhatta magát – sok protestszavazatot is kapott. 
A Gezi parkban tüntető fiatalság számottevő része e párt támogatói közül került ki.

A harmadik legnagyobb párt, a 2011-es választáson 53 parlamenti mandátu-
mot szerző, radikális jobboldali Nemzeti Mozgalom Pártja a nacionalista és vallásos 
szavazókat szólítja meg. Fontos kiemelni, hogy a már évtizedek óta működő párt 
biztos tagja a török pártrendszernek, s többször került kormányra. Így például leg-
utóbb a Bülent Ecevit vezette koalíciós kormány tagjaként, 1999 és 2002 között.

Végezetül meg kell említeni a kurd tömörülést, amely jellemzően a nacionalista 
kurdok részéről – és kisebb arányban – a török baloldalról számíthatott szavazatok-
ra. Ennek megfelelően a szavazóbázisa döntő többségét Kelet-Törökország kurdok 
lakta megyéi adják. Ugyanakkor a kurdok folyamatos vándorlásának és nyugatabb-
ra telepedésének köszönhetően az ország nyugati megyéiben élő kurd közösségek 
– legalábbis egy részük – támogatására is számíthat. Az utóbbi másfél évtized-
ben több kurd párt jött létre, így a Demokratikus Néppárt (Demokratik Halk Partisi, 
DEHAP), a Demokratikus Társadalom Pártja (Demokratik Toplum Partisi, DTP), a 
Béke és Demokrácia Pártja (Barış ve Demokratik Partisi, BDP), illetve 2012-ben a 
Nép Demokratikus Pártja (Halkın Demokratik Partisi, HDP). A rendszeres pártfel-
oszlatások miatt (a török alkotmánybíróság legutóbb a Demokratikus Társadalom 
Pártját oszlatta fel, 2009-ben) az elmúlt több mint 10 évben négy kurd formáció is 
megpróbált a parlamentbe kerülni, de 2007-ben és 2011-ben is csak függetlenként 
sikerült néhány képviselői helyet megszerezniük. A HDP esetében a többi kurd párt-
hoz képest a legnagyobb változást a baloldali-liberális diskurzus meghatározóvá 
tétele jelentette.

eredmények és A kAmpány értékelése

A választáson elért eredményeket az 1. és 2. táblázat, illetve az 1. térkép foglalja 
össze.

A választási eredmények tükrében az alábbi megállapításokat tehetjük:
1. Az AKP szavazati arány tekintetében közel 9 százalékpontos veszteséget 

könyvelhetett el a 2011-es megmérettetéshez képest; a megszerzett 258 
parlamenti hely nem elegendő az egyszerű többséghez, így a kormányalakí-
tás is veszélybe került.

2. A legnagyobb ellenzéki párt, a CHP nem tudta jelentősen növelni a szavazó-
táborát.

3. A MHP mintegy 3 százalékponttal növelte a szavazatai arányát, ezzel a par-
lamenti képviselői mandátumainak a száma 53-ról 80-ra nőtt.

4. A HDP a választás egyik nagy nyertese: igen jól szerepelt a keleti tarto-
mányokban, s – a parlamenti küszöböt átlépve – a szavazatokból 13,1 
százalékot, ezzel a képviselői helyek közül nyolcvanat szerzett meg.

http://setav.org/tr/7-haziran-genel-secimine-dogru-milliyetci-hareket-partisi/analiz/20783
http://setav.org/tr/7-haziran-secimine-dogru-halklarin-demokratik-partisi/analiz/18781
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1. táblázat
A legjelentősebb pártok által az utóbbi évek törökországi választásain szerzett

szavazatok aránya

2. táblázat
A legjelentősebb pártok által az utóbbi évek törökországi választásain szerzett

mandátumok száma

*  A 2011-es választáson a BDP egy másik ellenzéki párttal együtt, a Munka, Demokrácia és 
Szabadság Blokk nevű formációban indított egyéni jelölteket.

Szavazatok aránya (%) 2002 2007 2011 2015

AKP 34,30 46,60 49,80 40,90
CHP 19,40 20,90 26,00 25,00

MHP   8,30 14,30 13,00 16,30
Kurd pártok
(DEHAP, DTP, BDP, HDP)   6,20   5,10   6,00 13,10

Elveszett szavazatok aránya 45,32 12,75   4,61   4,77
Választási részvétel 79,00 84,20 83,10 86,60

Mandátumok eloszlása 2002 2007 2011 2015

AKP 363 341 327 258
CHP 178 112 135 132

MHP     0   71   53   80
Kurdok     0   23    35*   80

Függetlenek     9     3     0     0
Összesen 550 550 550 550

http://secim.haberler.com/2015/
http://secim.haberler.com/2015/
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1. térkép
A pártok választási eredményei

A Hdp sikere

Az eredmények okainak feltárásához az elemzést érdemes a kurd pártra kon-
centrálva kezdeni. A HDP kétségkívül történelmet írt. A kurd pártok az előző 
választások során általában 2-3 millió szavazatot tudtak szerezni, ami azt 

jelenti, hogy még a keleti, többségében kurdok lakta megyékben is komoly vetély-
társuk volt az AKP. A 3. táblázat bemutatja az előző 13 év fontosabb választásainak 
kurd vonatkozású eredményét.

3. táblázat
A kurd pártok választási eredményei

Év 2002 2007 2011 2014 2014 2015
Függetlenek/kurd 
pártok szavazatszáma 1.955.298 1.835.486 2.819.917 2.611.127 3.958.048 6.058.150

Szavazatarány 6,23 5,24 6,57 6,29 9,76 13,12

2002-ben a DEHAP közel kétmillió szavazatot tudott szerezni, de mivel a párt nem 
lépte át a 10 százalékos küszöböt, a voksai elvesztek. A 2007-es parlamenti válasz-
tás előtt az új kurd párt, a DTP vezetői úgy döntöttek, hogy függetlenként indítják a 
jelöltjeiket, akik közül két tucatot be is tudtak juttatni a törvényhozásba. (A táblázatban 
szereplő 1,8 millió szavazatnál viszont kevesebbet kaptak, ugyanis olyan függetlenek 
szavazatai is beleértendők abba, akik nem a kurd frakcióhoz csatlakoztak.)

http://www.electoralgeography.com
http://file.setav.org/Files/Pdf/20140311162801_orgut-ile-parti-olma-geriliminde-dtp-pdf.pdf
http://file.setav.org/Files/Pdf/20140311162801_orgut-ile-parti-olma-geriliminde-dtp-pdf.pdf
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Ez a forgatókönyv ismétlődött meg 2011-ben, amikor a javarészt kurdokból 
álló Munka, Demokrácia és Szabadság Blokk jelöltjei ismét csak egyéni képvise-
lőkként juthattak be a török nemzetgyűlésbe. Ugyanakkor a jelöltek által szerzett 
2.820.000 szavazat már közel egymilliós növekedést jelentett. Bár így csak 35 kép-
viselői helyhez jutottak, azonban egy alacsonyabb választási küszöb esetén akár 50 
mandátumot is szerezhettek volna. A függetlenkénti indulás tehát biztosan garan-
tált néhány tucat helyet a törvényhozásban, a d’Hont-formulát alkalmazó arányos 
választási rendszerben mégis ez fosztotta meg a pártot attól, hogy a választási 
körzetekben – különösen a jelentős számú kurd támogatóval rendelkezőkben – sok 
mandátumot szerezzen. Így például Diyarbakirban – a legfontosabb törökországi 
kurd városban – az AKP 2011-ben a szavazatok közel 33 százalékával (230 ezer 
voks) 6 mandátumot, míg a kurd független képviselők az urnákhoz járulók 61 szá-
zalékának a támogatásával (430 ezer szavazat) csak 4 helyet tudtak szerezni a 
parlamentben. A 2014. márciusi helyhatósági választáson a kurdok (a BDP és a 
HDP közösen) még mindig csak 2,6 millió körüli szavazatot tudtak szerezni, tehát 
egy éve még nem úgy tűnt, hogy a status quo megváltozna.

Az áttörést a török elnökválasztás jelentette. (A 2007-es alkotmánymódosítás 
óta az államfőt már közvetlenül választja a lakosság.) A 2014 augusztusában tartott 
megmérettetésen indult három jelölt közül a HDP vezetője, Selahettin Demirtaș a 
szavazatok közel 10 százalékával végzett a harmadik helyen. Bár ez az eredmény 
távolról sem volt elegendő ahhoz, hogy Recep Tayyip Erdoğan győzelmét veszé-
lyeztesse, a kurd vezetők számára mégis egy fontos üzenetet hordozott: van esély 
a 10 százalék átlépésére. A kampány során Demirtaș a fiatal, nyitott, tehetséges 
politikus imázsát építette, aki ráadásul énekel és hangszeren is játszik (tehetségét a 
parlamenti választások előtt is megmutatta), s közel áll az emberekhez. Ez jó takti-
kának bizonyult: nemcsak a kurdok szélesebb tömegei felé sikerült nyitniuk, de azon 
török baloldali csoportok felé is, akiket a baloldali-kemalista török párt, a CHP eddig 
nem tudott megszólítani. Itt elsősorban a Gezi parki tüntetők egy jelentős részére 
kell gondolni. A 2011-es parlamenti vagy a 2014. év eleji helyhatósági választáshoz 
képest az 1-1,2 milliós szavazatnövekedés mindenképp jelentősnek mondható.

Az, hogy a 2015-ös parlamenti választáson pártként indultak, mégis nagy 
merészségnek tekinthető. Bár a közvélemény-kutatások 2014 végétől már rendsze-
resen 10 százalék körüli támogatottságot mértek neki, a kurd pártoknak azonban 
addig még sosem sikerült 4 millió szavazatot megszerezniük (pedig a 10 százalék 
átlépéséhez legalább 4,6 millió voksra volt szükségük). Az esetleges bukás ráadásul 
nemcsak a kurd frakció megszűnéséhez, de az AKP számára 50-60 plusz képvise-
lői hely megszerzéséhez is vezetett volna. Ez eldöntötte volna a választást követő 
kormányalakítás kérdését. Éppen emiatt nem volt mellékes, hogy milyen sikeresen 
tudja a HDP vezetése mobilizálni a szavazóit, mennyire tudja meggyőzni a kurdokat 
és a baloldaliakat. A párt 2015. április végén meghirdetett programja ezért kimon-
dottan a társadalom minél szélesebb tömegeit kívánta megszólítani, s központi 
szerepet kapott benne a demokrácia, a vallási, etnikai, szexuális kisebbségek és az 
emberi jogok védelme, a választási küszöb eltörlése, a sajtószabadság védelme, az 
önkormányzatok megerősítése, stb.

http://carnegieendowment.org/2011/06/13/winners-and-losers-in-turkey-s-election/29g
http://carnegieendowment.org/2011/06/13/winners-and-losers-in-turkey-s-election/29g
http://secim.haberler.com/2011/diyarbakir-secim-sonuclari/
http://www.ysk.gov.tr/cs/groups/public/documents/document/ndq0/mda0/~edisp/yskpwcn1_4444004538.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JV6Le_a3wWY
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1076339-selahattin-demirtastan-yeni-secim-sarkisi-hem-caldi-hem-soyledi
http://www.genelsecimler2015.com/hdp-baraji-geciyor-mu-anketler-ne-diyor
http://www.hdp.org.tr/images/UserFiles/Documents/Editor/HDP Se%C3%A7im Bildirgesi Tam Metin.pdf
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A választási eredmény azt igazolja, hogy a párt – minden bizonytalanság és 
kétség ellenére – sikeresen átlépte a 10 százalékos küszöböt. A szavazatok 13,12 
százaléka, azaz a 6.058.150 voks azt jelenti, hogy az elnökválasztáshoz képest két-
millió szavazattal tudták növelni a támogatottságukat.

Honnan jöttek ezek a szavazatok?
1. A HDP-nak sikerült megnyernie a keleti tartományok vallásos-konzervatív 

kurd választók tömegeit, akik ezúttal már nem az AKP-ra, hanem a HDP-ra 
adták a voksukat (2. térkép). Ezzel lezárult az a több mint egy évtizedig tartó 
időszak, amikor a két nagy, jelentős részben kurdok lakta régió – Kelet-Ana-
tólia és Délkelet-Anatólia – választóinak többsége az AKP-ra szavazott. Míg 
a 2011-es választáson a 23 keleti megyében megszerezhető 111 mandá-
tumból 72-t az AKP tudhatott magáénak, a függetlenek pedig csak 28-at, 
addig 2015-ös választást követően az Igazság és Fejlődés Pártja csak 42, 
a Nép Demokratikus Pártja pedig már 60 hellyel rendelkezik (4. és 5. táblá-
zat). Ráadásul a HDP-nak nemcsak az AKP, hanem a CHP szavazóinak egy 
részét is sikerült átcsábítania a maga oldalára. A kemalista párt egyik keleti 
bástyájának tartott és főleg alevi kurdok által lakott Tunceli megyében mind-
két mandátumot a HDP-s jelölt szerezte meg. Az alevik „átpártolása” már 
az elnökválasztáson megkezdődött. Az volt az első alkalom, hogy a kurdok 
jelentős része egy – bár névleg nem – kurd párt mellett döntött a választási 
urnák előtt.

2. térkép
A HDP szavazatainak aránya megyei lebontásban

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/05/turkey-pious-kurds-abandon-akp-in-droves-hdp.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/05/turkey-pious-kurds-abandon-akp-in-droves-hdp.html
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29283676.asp
http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/tuncelide-chp-hdp-cekismesi
http://www.electoralgeography.com
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4. táblázat
A mandátumok megoszlása a keleti tartományokban, 2011

AKP Független CHP MHP
Adiyaman   5

Agri   3   1

Ardahan   1 1

Batman   2   2

Bingöl   3

Bitlis   2   1

Diyarbakir   6   4

Elazig   4 1

Erzincan   1 1

Erzurum   5 1

Gaziantep   9 2 1

Hakkari   3

Igdir   1 1

Kars   2   1

Kilis   2

Malatya   5 1

Mardin   3   3

Mus   2   2

Sanliurfa 10   2

Sirnak   1   3

Siirt   2   1

Tunceli 2

Van   4   4

72 28 7 4

http://www.aa.com.tr/
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5. táblázat
A mandátumok megoszlása a keleti tartományokban, 2015

2. Noha számottevő sikerként könyvelhette el a párt, hogy a keleti megyékben 
jelentősen nőtt a szavazatok száma, az ott összegyűjtött mintegy 3,2 millió 
voks kevés lett volna a küszöb átlépéséhez. A 6 millió szavazat felét az or-
szág más részein, főleg a déli és a nyugati megyékben tudta megszerezni a 
HDP. Kiktől jöttek ezek a szavazatok?

AKP HDP CHP MHP
Adiyaman   4   1

Agri   4

Ardahan   1   1

Batman   1   3

Bingöl   2   1

Bitlis   1   2

Diyarbakir   1 10

Elazig   3 1

Erzincan   1 1

Erzurum   4   1 1

Gaziantep   6   2 2 2

Hakkari   3

Igdir   2

Kars   1   2

Kilis   1   1

Malatya   5 1

Mardin   1   5

Mus   1   2

Sanliurfa   7   5

Sirnak   4

Siirt   1   2

Tunceli   2

Van   1   7

42 60 4 4

http://www.aa.com.tr/
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a) Az előző évtizedek nyugati irányú vándorlása révén jelentős kurd közös-
ségek alakultak ki az ország nyugati területein (illetve a nagyobb városok-
ban). Ezért is érték a választás előtti hetekben országszerte támadások 
a párt irodáit. Ezeknek az alapvetően kisebbségben lévő közösségeknek 
a megszólítása egy független képviselő részéről meglehetősen nehézkes 
volt, s a választási eredmények tekintetében igencsak korlátozott ered-
ménnyel járt. Ellentétben a korábbi évek gyakorlatával, amikor is a kurd 
pártok – a DTP vagy a BDP – csak független képviselőket indítottak, idén 
az országos lista- és jelöltállítás lehetővé tette, hogy azokban a megyék-
ben is kaphasson a HDP szavazatokat, ahol csekély számban élnek kur-
dok. Ha nem is sokat, de néhány tízezer voksot Közép- és Észak-Anatólia 
is hozott a pártnak, ami segített abban, hogy biztosan a bejutási küszöb 
fölé kerüljön a párt. Tehát a HDP szavazatainak egy jelentős része az or-
szág nyugati tartományaiból érkezett.

b) A másik fontos változást a liberális-baloldali szavazók egy részének a 
megnyerése jelentette. Ez a folyamat, amint arról már szó esett, a tavalyi 
elnökválasztáson is érzékelhető volt. A HDP igen komoly erőfeszítést tett 
a kampány során, hogy egy liberális-baloldali országos pártként jelen-
hessen meg, ne pedig egy, a korábbi tradíciót követő kurd pártként. Emi-
att nagy hangsúlyt fektetett a programjában a kisebbségek és az emberi 
jogok védelmére, a családon belüli erőszak problémájára és a nők joga-
inak tiszteletben tartására (ez az utóbbi években egyre komolyabb téma 
Törökországban). Nem véletlen, hogy a HDP jelöltjei között volt a legtöbb 
nő (268 fő), míg az AKP 90, a CHP 103, a MHP pedig csak 40 nőt indított.

c) Mivel a hagyományos parlamenti baloldal, a CHP lassabban reagált a 
problémára, csak később tudta magát pozícionálni ezen a téren, így az 
emberi jogi témák kiaknázása, az agenda-setting főleg a HDP-re ma-
radt. Ezzel a HDP Isztambul több, baloldalinak számító negyedében si-
kerrel tudta a szavazatai számát növelni, s ne feledjük el, hogy ott több 
mint egymillió szavazatot szerzett, ami a harmada a keleti tartományok-
ban kapott voksainak. A kisebbségek (így az alevik) szerepeltetése a 
jelöltlistán értékes voksokat hozott a pártnak (bár a kisebbségi kérdés 
tematizálódásával más párt, pl. az AKP és a CHP is indított örményeket).

3. A HDP rendkívül sokat profitált a protestjellegéből. Azzal, hogy pártként in-
dult a kurd formáció, hamar egyértelművé vált, hogy ők fogják játszani a 
mérleg nyelvét, hiszen ha nem kerülnek be, biztos az AKP többsége. Nem 
véletlenül lett a párt jelszava Biz’ler Meclise, azaz „Bennünket a nemzetgyű-
lésbe”. A török baloldalról, de az AKP kurdokat érintő politikájával elégedetlen 
kurdok közül is sokan gondolták úgy, hogy a HDP-ra kell szavazniuk. Ezt a 
percepciót erősítette Demirtaș választási retorikája is. Győzelmi beszédében 
kijelentette, hogy ezennel véget értek a diktatúráról és az elnöki rendszerről 
szóló viták.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29040576.asp
http://www.toplumsol.org/secimlerin-mesaji-baris-demokrasi-ve-sosyal-politika-hakan-gunes/
http://www.toplumsol.org/secimlerin-mesaji-baris-demokrasi-ve-sosyal-politika-hakan-gunes/
http://www.hurriyetdailynews.com/infographics-what-do-turkeys-major-parties-pledge-in-election-manifestos.aspx?PageID=238&NID=83575&NewsCatID=338
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/04/150407_hdp_adaylar
https://www.youtube.com/watch?v=T6ob2t_CWVY
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29224187.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29224187.asp
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Az Akp válAsztási eredményének értékelése

Bár az AKP került ki győztesen a választásból, valójában egy vereséggel ért fel 
számára a parlamenti többség elvesztése. A 258 mandátum igen kevés az 
Erdoğan által a reformok folytatásához vizionált 400 képviselőhöz képest. Mi 

vezetett az AKP mintegy 9 százalékos visszaeséséhez?
Először is meg kell állapítani, hogy valóban jelentős visszaesésről nem beszél-

hetünk: a párt nem omlott össze, s egy elég erős magot sikerült megtartania. Ez a 
választási eredmény még mindig magasabb, mint a 2002-es 34,3 százalék volt, bár 
kétségkívül megváltozott az eddig folyamatosan növekvő trend. A párt a 2011-es 
parlamenti és a 2014-es elnökválasztáson elérte a szavazatmaximumot, ami 21,4, 
illetve 21 millió voksot jelentett. Ehhez képest 2015. június 7-én nagyjából 18,86 
millió szavazatot szerzett, ami kb. 2,2-2,5 milliós veszteséget takar, ami a korábbi 21 
milliós csúcshoz képest „csak” mintegy 11-13 százalékos csökkenés. Ennek tuda-
tában érthető Ahmet Davutoğunak az a kijelentése, hogy a választás megmutatta, 
a párt jelenti Törökország gerincét. A választási térképre pillantva látható, hogy to-
vábbra is az AKP a legmeghatározóbb erő az ország megyéinek többségében, de 
főleg a közép-anatóliai területeken.

3. térkép
Az AKP szavazatainak megoszlása megyei bontásban

http://haber.sol.org.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-secim-calismalarina-basladi-akp-icin-400-vekil-istedi-107083
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1088139-basbakan-davutoglu-konyada-aciklama-yapacak
http://www.electoralgeography.com
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A párt mégis mintegy 70 mandátumot veszített (ez a 2011-ben szerzett 
parlamenti helyek kb. 21 százaléka), azaz magasabb a 18 százalékos szavazat-
arány-veszteségnél is (49,8 százalékról 40,9-ra történt lecsúszás). A jelenség 
mögött több tényező húzódik meg.

1. A veszteség nagysága egyrészt a választási rendszerből következik. Az-
zal, hogy a kurdok az eddigi választásokon függetlenként indultak, még a 
többségi keleti megyékben is kevesebb mandátumra számíthattak, mint 
amennyi a szavazatszámok alapján járhatott volna nekik (lásd Diyarbakir 
példáját). Azáltal, hogy most pártként vettek részt a voksoláson, a helyzet 
gyökeresen megváltozott, amihez ráadásul sikeres mozgósítás társult. Így 
ez komoly veszteséget okozott a keleti területeken az AKP-nak: mint láttuk, 
kb. 30 mandátumot.

2. A második jelentős tényező az AKP támogatottságának a csökkenése volt. 
A mintegy 2,5 milliós veszteség kb. 35-40 százalékát a vallásos kurdok 
elvesztése jelentette. A többi más ellenzéki pártok között oszlott meg; a leg-
több a nacionalista MHP-hez áramlott. Ebben több tényező játszott közre:
a) A „belháború” és a korrupciós botrányok. Ez ugyan nem új keletű 

jelenség, és a korrupciós botrányok 2013. végi kirobbanása ellenére sem 
erodálódott jelentősen a párt támogatottsága. A választás után az Ar & 
Ge közvélemény-kutató által készített felmérés szerint a megkérdezettek 
53,1 százaléka látta úgy, hogy a korrupció növekedett az országban. 
A választás előtti hetekben nem tett jót a pártnak a fényűzésével 
kapcsolatos botrányok „kipattanása” sem, például a Diyanet vezetője, 
Mehmet Görmez drága autója körüli vita. Nagy veszteséget jelentett a 
gülenisták elpártolása is, akik vélhetően az ellenzéki pártokra adták a 
voksukat. Az AKP-tól elforduló vallásosabb tömegek egy része a jelenleg 
parlamenten kívüli iszlamista pártot, a Saadetet támogatta: ugyanis míg 
ők 2011-ben 543 ezer szavazatot (1,27 százalék) szereztek, addig most 
949 ezret (2,06 százalék). Ez még abban az esetben is jó eredménynek 
mondható, ha tudjuk, hogy ezúttal a Nagy Unió Pártjával (Büyük Birlik 
Partisi, BBP) indult koalícióban.

b) Az AKP kampányának a központi elemét az új Törökország megteremtése 
képezte, melynek alapját szerintük egy új társadalmi szerződés (Yeni 
Türkiye Sözleşmesi), s az elnöki rendszer majdani bevezetése jelenti. Ez 
részben paradox helyzetet teremtett, hiszen a jelenlegi miniszterelnök 
azért kampányolt, hogy később majd egy jóval erősebb elnök vehesse át 
a helyét a végrehajtó hatalom csúcsán. Ugyanakkor az elnöki rendszer 
megítélése, elfogadottsága Törökországban nem túl magas: az utóbbi 
évek közvélemény-kutatásai szerint jellemzően kisebbségben vannak 
a támogatói. A lakosság jelentős része által ellenzett cél központi 
kampánytémává emelése tehát szintén negatívan befolyásolta a 
választás kimenetelét. Ráadásul a párt elveszítette a korábbi években 
tapasztalt proaktív választási üzeneteit. Az előző választáson a nemzeti 
nagyság (a 2023-ra, a Török Köztársaság kikiáltásának centenáriumára 
megvalósítandó grandiózus célok) elérése határozta meg a párt 

http://www.internethaber.com/secmen-hangi-partiye-neden-oy-verdi-793604h.htm
http://www.milliyet.com.tr/bahceli-diyanet-isleri-baskanini-istifaya-ankara-yerelhaber-808131/
https://www.akparti.org.tr/site/haberler/yeni-turkiye-sozlesmesi-2023/73285#1
http://www.genelsecimler2015.com/ag-arastirma-sirketinin-baskanlik-sistemi-anketi
http://www.genelsecimler2015.com/ag-arastirma-sirketinin-baskanlik-sistemi-anketi
http://www.bianet.org/biamag/siyaset/165307-2015-genel-secim-analizi-ve-partilerin-karneleri
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kampányát. Ez újdonságként és lelkesítően hatott. Most azonban az elnöki 
rendszer beharangozása, illetve a Muszlim Testvériség támogatása (így 
a Murszi elleni puccs és ítélet miatt Abdel Fattah al-Siszi kritizálása), a 
paralel devlet állandó felemlegetése inkább a fáradtság jeleit tükrözte. Úgy 
tűnik, hogy a korábban használt háborús retorika kifulladt. A gazdasági 
kérdések tematizálása ugyanakkor – sokszor erős populizmusba hajlóan, 
akár kétszeres minimálbér-emelést ígérve – átkerült az ellenzék kezébe, 
ami szintén nem kedvezett a pártnak.

c) Ehhez kapcsolódóan ki kell emelni az államfő kampánybeli szerepét. Bár 
a vonatkozó szabályok szerint a köztársasági elnöknek semlegesnek kell 
maradnia, s nem támogathatja egyik felet sem, Recep Tayyip Erdoğan igen 
aktívan bekapcsolódott a kampányba. Ez az előző évi megmérettetések 
fényében, amikor is javarészt kimondottan az ő személyének volt 
köszönhető a szavazótábor sikeres megszólítása, logikus és helyes 
döntésnek tűnt, azonban sokakban visszatetszést keltett. A közvélemény-
kutatások szerint a választók 65 százaléka nézte rossz szemmel az 
államfő részvételét a kampányban. Ez, összekapcsolódva a politikai 
ellenfelei által hangoztatott, általa kiépítendő autoriter rendszerről szóló 
diskurzussal, sok protestszavazathoz vezetett (az IPSOS szerint a leadott 
voksok 14 százaléka protestszavazat volt), ami főleg a nacionalista, 
ugyanakkor vallásos pártnak, az MHP-nak kedvezett. Az így jelentősen, 
mintegy 2 millióval növelte a szavazatai számát (3. térkép). Az MHP főleg 
az AKP-tól elpártolók szavazataiból profitált. Az Ar & Ge felmérése szerint 
a szavazói 18,8 százaléka a korrupció miatt döntött a párt iránti szimpátia 
mellett. Az IPSOS szerint az MHP szavazóinak 28 százaléka 2011-ben az 
AKP-ra adta volna a voksát (a HDP esetében ez 22 százalék).

4. térkép
Az MHP szavazatainak megoszlása megyei bontásban

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28324874.asp
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/05/29/cumhurbaskani-erdogan-secimlerde-sandigi-bulamayan-kilicdaroglu
http://www.haber7.com/siyaset/haber/1360140-cumhurbaskani-erdogan-ben-tarafimi-sectim
http://www.internethaber.com/iste-7-haziran-sonrasi-ilk-anket-793519h.htm
http://www.cnnturk.com/turkiye/ipsostan-cnn-turke-secim-sonrasi-arastirmasi?page=9
http://www.sabah.com.tr/secim/2015/06/09/oylar-doguda-hdpye-ic-anadoluda-mhpye
http://www.internethaber.com/secmen-hangi-partiye-neden-oy-verdi-793604h.htm
http://www.cnnturk.com/turkiye/ipsostan-cnn-turke-secim-sonrasi-arastirmasi?page=9
http://www.cnnturk.com/turkiye/ipsostan-cnn-turke-secim-sonrasi-arastirmasi?page=9
http://www.electoralgeography.com
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A CHp korlátozott sikerű mozgósítási kísérlete

A hagyományosan második legnagyobb pártnak, a CHP-nak a 35 százalékot 
ambicionáló elvárásai ellenére nem sikerült érdemben növelnie a szavazatai 
számát. A 2011-es választásokon szerzett 11.156.000 vokssal szemben most 

„csak” 11.518.000 szavazatot kapott. Ez a növekedés a valamivel magasabb válasz-
tási részvétel miatt egyszázalékos visszaesést, s három parlamenti hely elvesztését 
jelentette. Azonban a CHP továbbra is a második legnagyobb parlamenti erő ma-
radt. Annak ellenére, hogy – főleg a kelet-törökországi alevi közösségek, illetve a 
nagyvárosi baloldali csoportok részéről – szavazókat veszített a HDP ellenében, a 
szavazótáborát meg tudta szilárdítani. Ugyanakkor egyesek határozottan sikeres-
nek titulálták Kemal Kılıçdaroğlu pártjának szereplését.

5. térkép
A CHP szavazatainak megoszlása megyei bontásban

következmények

Mivel a választás eredménye nem hozott egyszerű többséget a parlament-
ben, megindultak a latolgatások és találgatások a folytatásról. A jelenlegi 
török politikai elit nincs könnyű helyzetben: a parlamentbe jutott pártok 

legfontosabb programpontja – mintegy az AKP célkitűzésére reflektálva – az elnöki 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29051772.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29051772.asp
http://www.bianet.org/biamag/siyaset/165307-2015-genel-secim-analizi-ve-partilerin-karneleri
http://www.electoralgeography.com
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rendszer bevezetésének a megakadályozása volt. Továbbá a választást követően 
az MHP, a HDP és a CHP vezetője/szóvivője is kijelentette, pártja nem kíván koalí-
cióra lépni az AKP-val. Devlet Bahçeli, az MHP vezetője azt nyilatkozta, hogy vagy 
egy AKP–HDP, vagy egy AKP–HPD–CHP koalíciót tart elképzelhetőnek. Ha pedig 
egyiket sem sikerül megalakítani, akkor az MHP szívesen áll elébe az előrehozott 
választásoknak. A pártvezetők vonakodása érthető, mivel az AKP-val történő ko-
alícióalkotás a szavazataik egy részének elvesztésével járhat. Ráadásul a koalíciós 
időszak sokak számára a politikai válságokkal teli 1990-es évek visszatérésének a 
rémképét jelenti, amikor a változékony kormánykoalíciók egyike sem tudta kitölteni 
a mandátumát. Az a periódus szinte általánosította a belpolitikai bizonytalanságot, 
ami gazdasági válságokhoz is vezetett.

A jelenlegi helyzet azonban szintén bizonytalanságokat generál. A piacok ked-
vezőtlenül reagáltak az eredményre. Válaszul több párt részéről is megjelentek az 
első nyilatkozatok arról, hogy a stabilitás megteremtése érdekében félre kell tenni a 
nézetkülönbségeket, és az ország jövője érdekében nem szabad elzárkózni a koalí-
ciós tárgyalások elől.

Erdoğan, aki meglepő módon napokig kerülte a nyilvánosságot, az AKP veze-
tőségével folytatott megbeszélések után koalíciós tárgyalásokra szólította fel a 
parlamentbe jutott pártokat.

Milyen koalíció képzelhető el?
Kézenfekvő lenne az ellenzékben lévő pártok közötti koalíció, azonban ez a 

pártok közötti komoly ideológiai eltérések (különösen az MHP és a HDP közötti 
nézetkülönbség) miatt kevéssé valószínű. Ugyanakkor a CHP – a vezetője június 
15-én tett, a pártja 14 alapelvét is bemutató nyilatkozata szerint – a másik két ki-
sebb párttal is koalícióra lépne.

A választók körében végzett felmérés alapján az MHP–AKP koalíció lenne a 
legelfogadottabb, ahogy az ideológiai távolság is ebben az esetben a legkisebb. 
Azonban kérdéses, hogy az MHP belépne-e egy olyan koalícióba, amelyben esetleg 
feldarabolódhat, de legalábbis választótábora egy részének az elpártolásával kel-
lene szembenéznie. A meginduló tárgyalásokon vélhetően kemény feltételeket fog 
szabni a hatalomra jutásért cserébe.

Az AKP és a HDP közötti koalícióra egyre kisebbnek tűnik az esély. Egyrészt a 
liberális-baloldali HDP a török baloldal szavazóinak nagy részét elveszítené, hiszen 
tőlük pontosan az AKP hatalomra jutásának megakadályozása érdekében kapta a 
szavazatokat. Az idő előrehaladtával pedig úgy tűnik, Demirtaş kitart amellett, hogy 
továbbra is ellenzékben marad a pártja.

A második legnagyobb parlamenti párttal, a CHP-vel kötendő egyezség bő két-
harmados többséget jelentene a leendő kormánykoalíció számára (390 mandátum 
az 550-ből), azonban az ideológiai távolság e két párt között a legnagyobb. Ráadá-
sul az előző választásokon egymást állították be a legfontosabb ellenfelüknek, így 
a szövetségük meglepő lenne. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az ország 
kormányzása érdekében megkötött hasonlóan meglepő koalícióra már volt példa, 
így a jelen helyzetben a két párt közötti egyezség sem zárható ki.

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1088199-mhp-lideri-devlet-bahceliden-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-aciklama
http://www.trthaber.com/haber/gundem/selahattin-demirtastan-secim-sonrasi-aciklama-188846.html
http://www.uygarhaber.com/gundem/chp-koalisyon-a-gidecek-mi-secim-sonrasi-ilk-aciklama-h2232.html
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Az AKP a sikertelen koalíciós tárgyalások esetén megpróbálhat egyedül kor-
mányt alakítani, de a döntései megszavazása, illetve az életképessége erősen függ 
majd attól, hogy talál-e egy külső támogatót. Ez esetben lényegében a már említett 
forgatókönyvek képzelhetőek el, ami a jelen körülmények között kényelmes is lehet 
a támogató pártnak.

Végezetül marad az előrehozott választás lehetősége, amely nem zárható ki 
teljesen. Abban az esetben, ha nem sikerül kormányt alakítani a választási eredmé-
nyek kihirdetését követő 45 napon belül, az államfőnek új választásokat kell kiírnia, 
ami ősszel lehet esedékes. Az biztos, hogy a török pártok között elhúzódó tárgyalá-
sokra kell számítani a következő hetekben.

A létrejövő koalíció elsősorban két kormányzati politikában hozhat változást: a 
kurdhelyzet „megoldási folyamatában”, amelyhez a HDP és az MHP is másképp 
viszonyul, illetve Törökország Szíria-politikájában. Az ellenzéki pártok mindegyike 
a török szerep átértékelését követeli, a HDP pedig a kurdok határozott támogatását 
fogja kérni.

A választás alapján kijelenthető, hogy a török nép az elnöki rendszerre nemet 
mondott, így az le is került a napirendről. Ez Recep Tayyip Erdoğan politikai karri-
erjét is érzékenyen érinti. Egyrészt úgy tűnik, hogy bár a széke biztonságban van, 
s a 2019-es elnökválasztásig marad az Ak Sarayban, az elnöki rendszerről – leg-
alábbis egyelőre – le kell mondania. A fiaskó ráadásul megrendítheti a pártja belé 
vetett bizalmát, ami kedvezhet a párton belüli kihívóinak. Például a jelenlegi pártve-
zető, Ahmet Davutoğlu, akit július 9-én az államfő felkért, hogy alakítson kormányt, 
dönthet úgy is, hogy inkább a saját pozícióját fogja megerősíteni. Mindeközben ki-
éleződhetnek a belső ellentétek is. A választások óta egyre több szó esik a tavalyi 
elnökválasztás után félreállított Abdullah Gülről, különösen amióta a volt főtanács-
adója, nagy port kavarva, könyvet jelentetett meg a Güllel töltött évekről, s abban 
szóba kerülnek az Erdoğan és Gül közötti nézeteltérések is.
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