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Török Köztársaság megalakulásától, 1923-tól, a török belpolitikai életet a Köz-
társasági Néppárt (Cumhuriyet Halk Partisi-CHP) révén az egypártrendszer jel-
lemezte. 1946-ban, a Köztársasági Néppártból kizárt vagy önként távozott po-

litikusok vezetésével alakult meg a Demokrata Párt (Demokrat Parti-DP), amely 1950-
ben gyôzelmet aratott az elsô többpárti választásokon. Az elsô katonai beavatkozás
után a CHP érintetlen maradt, ám a vezetôit elvesztô DP helyét egy új jobbközép párt,
az Igazságpárt (Adalet Partisi-AP) foglalta el. 1960–80 között több kisebb-nagyobb párt
alakult, amelyek túlnyomó része a két nagy pártból vált ki. A török belpolitika 1946-tól
gyakorlatilag kétpólusúvá vált és egészen 1980-ig az is maradt. Az 1980-as katonai
beavatkozást követôen megrendezett parlamenti választások a politikai paletta színe-
sedését mutatták: a bal- és jobboldali pártok duplikációja mellett a kilencvenes évek
elejétôl egyre markánsabban jelent meg a vallási fundamentalizmus, az évtized végé-
tôl pedig a pántürk ideológiát hirdetô nacionalizmus.

Törökország civilizációváltó ország, amely akkor képes sikeresen újrafogalmazni ci-
vilizációs identitását, ha eleget tesz legalább három követelménynek:
• Az ország politikai elitjének nem elég támogatni, de lelkesedni is kell e törekvése-

kért.
• A közösségnek hajlandónak kell lennie, hogy beleegyezzen az újradefiniálásba.
• A befogadó civilizáció elitjének hajlania kell az áttért befogadására.1

A török politikai rendszer evolúciójában jelentôs szerepet játszott és játszik a kétpó-
lusú világrend felbomlása, a gyors társadalmi mobilizáció, az alkotmány gyakori mó-
dosítása, az etnikai-vallási küzdelem. A török politikai pártok legfontosabb jellemzôje,
hogy személyekhez, személyi kapcsolatokhoz kötôdnek, hiányoznak a nyugat-európai
pártokat jellemzô alapszervezetek és tömegbázis. Nyugat-Európában a politikai lojali-
tás a jobboldal, a centrum és a baloldal között oszlik meg, emellett kiegészül a környe-
zetvédelem, vallás, nemzeti identitás stb. kérdéseivel. 
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A pártok inkább vezetôik „nyúlványai” semmint tömegszervezetek. Problémát okoz
a túlzott centralizáció, a belsô mechanizmusok nem demokratikusak. A képviselôket,
valamint helyüket a listán a központi végrehajtó bizottság jelöli. A képviselôk a pártve-
zetôktôl függenek, akik teljes lojalitást és engedelmességet várnak el, ez szinte elmoz-
díthatatlanná teszi a pártvezetôket. A pártbürokrácia az egyik fô akadálya annak, hogy
a pártok nem képesek gyökeret verni a társadalomban.2 A hatalmát a tekintélyelvre épí-
tô politikai elitet rövid távú érdekek vezérlik, nem a különbözô civil szervezetekkel,
gazdasági és szakszervezeti érdekcsoportokkal való kapcsolatok kialakításával és azok
fejlesztésével, hanem jól kiépített klientúrarendszerük révén igyekeznek politizálni.3

A jelenlegi török politikai modell a hagyományos és a modern berendezkedés kö-
zötti átmenet terméke: demokratikus intézmények mûködnek, a jogrendszer kodifi-
kált, ugyanakkor a politikai elit hajlamos figyelmen kívül hagyni a törvényeket és a
jogszabályokat, amelyeket azonban a politikai küzdelmek során igyekszik a maga ja-
vára felhasználni.4 Az elavult pártrendszer, amelynek következménye a társadalom
passzivitása, megakadályozza egy modern politikai elit kialakulását.5 Az erôs állami
tradíció („devlet baba” – „állam bácsi”) elnyomja a civil társadalmat – a törökök alig tíz
százaléka tagja valamilyen civil szervezetnek –, amely nem partnere, csak kiegészítôje
az államnak.6 A török politika fô problémája az elit kérdése, a hagyományos tisztelet a
hierarchia iránt: Történelmi okok miatt egy szûk, privilegizált csoport a domináns.
Az Oszmán Birodalomban privilegizált helyzetben volt a döntéshozó, katonai és civil
bürokrácia, a köztársaságot pedig oszmán bürokratikus tradíciók szerint nevelt szemé-
lyek hozták létre és mûködtették hosszú idôn keresztül.7

A pártok a különbözô törésvonalak – baloldal-jobboldal, szekuláris-iszlámista,
török–kurd, szunnita-síita – mentén jöttek létre, ezek válság esetén tovább mélyülnek.8

A törésvonalak mellett belpolitikai problémát okoz a pártrendszer fragmentálódása és
instabilitása, amelynek következménye a gyakori, rendszerint nem stabil koalíciós kor-
mányzás. 1983-ban választási küszöböt határoztak meg, e szerint csak azok a pártok
kerülhetnek be a nemzetgyûlésbe, amelyek országos szinten megszerzik a szavazatok
10%-át. Az 1980-as katonai beavatkozás után a politizálástól eltiltott régi politikai elit
az 1987-es referendumot követôen visszatérhetett a politikai életbe, és újra megszer-
vezte saját pártjait, de addigra az 1983 után megjelenô új politikusi generáció is meg-
tette ugyanezt.9 Ennek köszönhetô, hogy míg a két nagyobb pólust (jobb- és balközép)
1960–80 között még csak egy-egy, 1983 után fokozatosan két-két párt fedte le. Jóllehet
programjaik között áthidalhatatlan akadály nem mutatkozott, összeolvadásuk elsôsor-
ban a személyi ellentétek miatt vált lehetetlenné. Az egyesülés gátja a pártok klientú-
rájának pozíciója elvesztésétôl való félelem.10

A szavazók 1987 óta megoszlanak a régi és új pártok között. A régi, pártelkötelezett sza-
vazók már nem jelentenek követendô példát utódaik számára. A gyors népességnövekedés
és társadalmi mobilizáció következtében a fiatalabb generációknak nincs pártidentitása. Fi-
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gyelemre méltó, hogy míg 1923-ban a városi lakosság aránya 18% volt, ez 1995-re 60%-ra
emelkedett. Isztambul lakosságának 61%-a falusi születésû, ôk a munkalehetôség és a ma-
gasabb életszínvonal elérése reményében költöztek az ország gazdasági központjába.11

A török politikai kultúrát a 20–30-as években a nacionalista, szekuláris reformok, a
40-es években a szovjet fenyegetés, az 50–70-es években a demokratizálás és a társadal-
mi mobilitás formálták. A 80–90-es évek fordulóján a kétpólusú világ felbomlása és a
Szovjetunió összeomlása jelentett új kihívásokat. A török választópolgárok identitását
jelentôs mértékben meghatározta és meghatározza, hogy milyen típusú oktatási rend-
szerben tanultak. Azok a diákok, akik állami vagy magán-középiskolában végeznek,
laikus (világi), szekuláris nézetet, viszont akik vallási szakiskolákban tanulnak, azok
valószínûleg iszlámista világnézetet vallanak.12

A Török Köztársaság vezetôi 1923 óta arra törekedtek, hogy az ország minden szem-
pontból egységes legyen, de Törökország több szempontból is megosztott. A lakosság
99%-a a muszlim vallást követi, azon belül 75% a szunniták, 25%-a pedig a síiták (ale-
vi)13 aránya. Egymáshoz való viszonyuk és a közöttük lévô különbségek a politikai
pártokhoz fûzôdô kapcsolatukban is jelentkezik.14 Éles választóvonalat jelentenek a
kulturális különbségek is, amelyek fôként a török és kurd lakosság között húzódnak.
A legjelentôsebb törésvonalat azonban nem a vallás vagy a kultúra jelenti, hanem a vá-
rosi és a vidéki lakosság közötti különbség.15

A török belpolitika és a pártok kapcsán feltétlenül szólni kell a Musztafa Kemált ha-
talomba emelô hadseregrôl, amely a kemálista berendezkedés legfôbb ôrének tartja
magát.16 A törökországi válságok esetében, legyen az belpolitikai vagy pénzügyi-gaz-
dasági természetû, folyamatosan felmerül a hadsereg beavatkozásának lehetôsége.
A fegyveres erôk azonban csak akkor avatkoznak az eseményekbe, ha a kemálizmus
államelvi legitimációját veszély fenyegeti, hiszen ez az ideológia keretet biztosít a had-
sereg szerepének legitimációjához is.17 A nyílt, drasztikus katonai beavatkozások kora
azonban lejárt, a hadsereg diszkréten, a Nemzetbiztonsági Tanács keretein belül, tár-
gyalóasztal mellett fejezi ki nemtetszését.

A fegyveres erôk privilegizált helyet foglalnak el a politikai életben: 1923 óta a tíz el-
nök közül hat magas rangú katonatiszt volt. A hadsereg, mint rendszer generációról
generációra újratermelôdik. A jelölteket 13–14 éves korukban szigorú társadalmi, poli-
tikai, intellektuális és fizikai feltételek alapján választják ki. Speciális iskolákban kap-
nak intenzív képzést, amelyek nem tartoznak az oktatási minisztérium joghatósága
alá. A katonai kiképzés mellett egyetemi szintû kurzusokon vesznek részt történelem-
bôl, szociológiából, politikatudományból és közgazdaságtanból. A tisztek presztízse
óriási, fizetésük jóval magasabb, mint a köztisztviselôké. Támogatott üzletekben, ala-
csony kamatokra vásárolhatnak, exkluzív nyaralóhelyekre és klubokba járhatnak.18

A tiszteket, tiszthelyetteseket folyamatosan ellenôrzik, és az iszlámista tevékenység
legcsekélyebb gyanújára azonnal elbocsátják ôket.19
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A hadsereg szerepét kiemeli, hogy a vezérkari fônök ellenôrzi a katonai termelést és
a beszerzéseket, amelyek nem képezik az állami költségvetés részét. A hadsereg költ-
ségvetését, amely az állami költségvetés harmada, a vezérkar állítja össze, a nemzet-
gyûlés pedig rendszerint vita nélkül hagyja jóvá. A katonai költségvetésrôl folytatott
nemzetgyûlési vitát a hadsereg valószínûleg a kemálista berendezkedés elleni táma-
dásként fogná fel. A hadsereg befolyását növeli, hogy a nagy török cégek nyugalma-
zott katonatiszteket neveznek ki igazgatótanácsaikba, akiknek az a feladata, hogy a je-
lentôs iparvállalatokat ellenôrzô hadsereg vezetôivel a kapcsolattartás folyamatos le-
gyen. A vállatok közül a legfontosabb az 1961-ben alapított, harminc vállalatot magá-
ba foglaló OYAK.20

A hadsereg politikai szerepének mérséklésére, kihasználva a kedvezô bel- és külpo-
litikai fejleményeket, Turgut Özal tett kísérletet az 1980–90-es évek fordulóján. Özal
ügyesen tartotta távol a hadsereget a politikától: az öbölháború idején az iraki beavat-
kozással egyet nem értô Torumtay vezérkari fônök nem látván más lehetôséget, tilta-
kozása jeleként lemondott. A hadsereg, kihasználva a politikai pártokból való növek-
vô kiábrándulást, Özal 1993-ban bekövetkezett halála után gyorsan visszaszerezte kez-
deményezô szerepét és a Törökország biztonságát fenyegetô két belsô ellenség, a kurd
szeparatista és az iszlámista mozgalom ellen fordult.21

Az alábbiakban megkísérlem felvázolni a legfontosabb politikai pártok kialakulásá-
nak folyamatait, valamint meghatározni a politikai rendszerben elfoglalt helyüket a
Török Köztársaság megszületésétôl napjainkig eltelt idôszakban, figyelmet fordítva az
1923 elôtti folyamatokra is. 

1923-ig

A bevezetôben említett Köztársasági Néppárt nem az elsô jelentôs politikai tömörülés
volt. Az I. világháborút követôen újjáalakult a már 1911-ben létrejött, majd két évvel
késôbb betiltott Szabadság és Egyetértés Pártja (Hürriyet ve Itiraf Firkasi), amely 1918
ôszén már gyakorlatilag kormányzó pártként mûködött.22 Az ifjútörök23 tisztek
ugyanebben az idôszakban két pártot is alapítottak. Az egyik, az alig fél évig létezô Új-
jáépítés Pártja (Teceddüt Firkasi), a másik, Musztafa Kemál régi barátja és katonatársa,
Ali Fethi (Okyar)24 által létrehozott Oszmán Liberális Néppárt (Osmanli Hürriyetperver
Avam Firkasi) volt.25 Ez utóbbihoz csatlakozott 1918 ôszén a szíriai frontról Konstanti-
nápolyba érkezô Musztafa Kemál is. 

A fegyverszünet megkötésekor az antant két súlyos hibát követett el, ami késôbb
sorsdöntônek bizonyult: nem került sor az oszmán csapatok lefegyverzésére, és helyén
maradt az oszmán államigazgatás is. A késôbbi függetlenségi háborúnak éppen a had-
sereg és a tisztviselôk álltak az élére.
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A fegyverszünet után a britek sok török tisztet háborús bûnösnek nyilvánítottak, az-
zal vádolva ôket, hogy részük volt az örményeket ért atrocitásokban, valamint a brit fog-
lyokkal való bánásmódban, illetve, hogy megszegték a fegyverszünetet. 1918 novembe-
re és 1920 márciusa között az ifjútörökök földalatti mozgalma, a Karakol számos tisztet
csempészett át Konstantinápolyból Anatóliába, emellett tekintélyes mennyiségû fegy-
vert és muníciót zsákmányolt az antant csapatok ellenôrzése alá került oszmán raktárak-
ból. A kormányhivatalokban az ifjútörökökkel szimpatizáló hivatalnokok a helyükön
maradtak, biztosítva a mozgalom számára a megfelelô információáramlást. A szervezet-
nek már csak alkalmas vezetôre volt szüksége. A Karakol elôször Ahmet Izzet pasát, volt
vezérkari fônököt és nagyvezírt kereste meg, ám nem tudtak megegyezni. Ekkor fordul-
tak Musztafa Kemálhoz, aki nem csak országszerte ismert és elismert katonatiszt volt, de
az ifjútörök mozgalomnak, csaknem annak születése óta, maga is tagja volt.26

A kormányhivatalokban dolgozó ifjútörököknek sikerült elérniük, hogy a nagyvezír
kinevezze Musztafa Kemált a 3. hadsereg felügyelôjévé. E minôségében a tábornok
feladata a fegyverek begyûjtése és beszolgáltatása lett volna. Kemál azonban, amikor
1919. május 19-én partra szállt Samsunban, a Karakollal való egyezség értelmében lá-
tott munkához. Miután megteremtette az összeköttetést Anatólia két leginkább épség-
ben maradt, és legütôképesebb hadseregével, Kazim (Karabekir) XV. és Ali Fuad (Cebe-
soy) XX. hadtestével, megkezdte a különbözô, regionális alapon szervezôdô ellenállási
csoportokat egységbe szervezni. Részvételükkel 1919. július 23-ára Erzurumba kong-
resszust hívott össze, amely a következô határozatokat hozta:
a) A birodalom hat keleti tartománya, amelyet a formálódó Örményország meg akart

szerezni, a birodalomé marad.
b) A birodalom muszlim többségû területei oszthatatlan egységet képeznek.
c) A nemzeti erôk feladata a nemzeti függetlenség megvédése, a szultanátus és kalifá-

tus megôrzése.
d) A felállított Képviselô Bizottság elnöke Musztafa Kemál.27

Két hónappal késôbb, 1919. szeptember 4–11. között, Anatólia akkor legbiztonságo-
sabbnak tartott városában Sivasban került sor a következô kongresszusra, amelyen
már 31 tartomány képviselôi jelentek meg. A sivasi kongresszus, amely magát Társa-
ság Anatólia és Rumélia Nemzeti Jogainak Védelmére (Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hu-
kuk-u Milliye Cemiyeti) nevezte, elfogadta Erzurum határozatait, az ismét létrehozott
Képviselô Bizottság elnöke Musztafa Kemál lett. A birodalom területén ezzel gyakor-
latilag kettôs hatalom jött létre, amelyet az 1919 decemberében lezajlott utolsó oszmán
választások is erôsítettek. Anatóliában ugyanis a választások teljes egészében a Társa-
ság Anatólia és Rumélia Nemzeti Jogainak Védelmére felügyelete alatt zajlottak. A
képviselôk is a mozgalommal szimpatizálók körébôl kerültek ki. A megválasztott
képviselôk, mielôtt Konstantinápolyba indultak, Ankarában találkoztak Musztafa Ke-
mállal.28
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A Konstantinápolyban összeülô utolsó oszmán parlament 1920. január 20-án elfo-
gadta a Nemzeti Paktumot (Misak-i Milli), amelynek pontjai a következôk voltak:
a) Az oszmán muszlim többségû területek oszthatatlan egységet képeznek, az idegen

megszállás alatt lévô arab többségû területekrôl népszavazás dönt.
b) Az 1878–1918 között az Orosz Birodalomhoz tartozó Batumi, Kars, Ardahan sorsá-

ról népszavazás dönt.
c) Nyugat-Trákia sorsáról ugyancsak népszavazás dönt.
d) Garantálni kell Konstantinápoly és a Márvány-tenger biztonságát. A szorosok keres-

kedelmi hajózás céljára való megnyitása más érintett országokkal való megbeszélés
tárgyát képezi.

e) A kisebbségek jogait az európai államok közötti egyezményekkel összhangban ren-
dezik.

f) Mindenféle megszorítástól mentesen biztosítani kell a birodalom gazdasági-pénzü-
gyi-igazságszolgáltatásbeli függetlenségét.29

A Konstantinápolyt megszálló brit alakulatok 1920. március 16-án feloszlatták az osz-
mán parlamentet. Kemál, miután néhány nappal késôbb értesült az eseményekrôl, Anka-
rába hívta az összes képviselôt, akik közül 92-en meg is érkeztek, majd csatlakozva az im-
máron nemzeti parlamentként mûködô társaság 232 képviselôjéhez 1920. április 23-án
megalapították a Nagy Nemzetgyûlést.30 Az antant ennek ellenére nem ismerte el az anka-
rai nemzetgyûlést az ország képviselôjének, ezért 1920. augusztus 10-én a Porta képviselôi
írták alá Sèvres-ben a békeszerzôdést, amelynek értelmében a birodalom volt területeinek
töredékét tartotta volna meg: Északkelet-Anatólia hat tartományát Örményország, Izmir
környékét és Kelet-Trákiát Görögország kapta. A francia mandátum alá került Szíria hatá-
rai nyugaton csaknem elérték Adanát, északon Mardin vonalában húzódtak, akárcsak a
brit mandátum alá került Mezopotámia északi határai. Az egyezményben már Törökor-
szágként emlegetett állam központja továbbra is Konstantinápoly maradt.31

A nemzetgyûlés nem fogadta el a Sèvres-ben megkötött egyezményt, azonban nem-
tetszésének nyomatékosan kellett hangot adni. Ennek megfelelôen, egykori oszmán
hagyományok szerint, elôször a leggyengébb ellenállás, az örmények felé fordultak.
1920 októberének végén Kazim (Karabekir) XV. hadteste támadást intézett a birodalom
hat keleti tartományára igényt formáló örmények ellen. Az október 27-én megkezdett
offenzíva november végére az örmények teljes vereségével ért véget. A december 2-án
Gümrüben megkötött béke feltételeit Ankara diktálta.32

Görögország fegyverrel akarta Ankarát a békeszerzôdés tudomásulvételére kény-
szeríteni, ezért a görög hadsereg a mozgalom fôvárosa ellen vonult.33 1921. január 10-
én Inönünél Ismet pasa csapatai azonban megállították elôrenyomulásukat. Az örmé-
nyek, majd a görögök elleni siker rádöbbentette az antantot a Sèvres-ben megkötött bé-
ke tarthatatlanságára. Két és fél évvel a világháború után az antant csapatok egy részét
leszerelték, másik részét pedig a Szovjet-Oroszország elleni intervencióban vetették be.
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Tartalékaik nem voltak, az örményeket Kazim megsemmisítette, csak a görögökre szá-
míthattak, akiket Kemál csapatai megállítottak. Ezért 1921. február 21-én London-
ban az antant képviselôi újból tárgyalóasztalhoz ültek Konstantinápoly képviselôivel.
A szövetségesek soraiban azonban repedések mutatkoztak: Franciaország és Olaszor-
szág egyre inkább úgy látta, hogy a britek a görögök révén akarnak további befolyás-
hoz jutni a Kelet-Mediterráneumban, ehhez pedig nem akartak asszisztálni. 1921. már-
cius 11-én Franciaország, 13-án Olaszország kötött külön megállapodást, ezúttal már
Ankarával.34 A két egyezmény nem csupán óriási diplomáciai sikert jelentett a függet-
lenségi mozgalom számára, hanem külpolitikai fordulatot is. A világháború két gyôz-
tes hatalma a nemzetgyûlést és nem a Portát ismerte el az ország képviselôjének. An-
kara pozícióit erôsítette az is, hogy Ismet pasa április 7-én ismét megállította Inönünél
az elôretörni szándékozó görögöket.35 A görög hadsereg pozíciót vesztett és belpoliti-
kai problémák is megosztották,36 ám 1921 nyarán újabb offenzívával kísérletezett és si-
került elfoglalnia az Afyonkarahisar–Kütahya–Eskisehir vonalat. Mielôtt azonban elér-
te volna Ankarát, a várostól 70-80 km-re 1921. szeptember 13-án a Sakarya folyónál Ke-
mál, aki nemzetgyûlés kérésére ezúttal személyesen vezette a hadsereget, megállította.
A frontvonal ekkor megmerevedett, aminek az volt az oka, hogy a görög hadsereg már
nem tudott több erôt felvonultatni az elôrenyomuláshoz, de Kemál csapatai is kimerül-
tek. Majd egyévi erôgyûjtés után, 1922. augusztus 26-án a nemzetgyûlés hadserege el-
lentámadásba lendült és áttörve a görög vonalakat, augusztus 30-án bevette Afyonka-
rahisart, majd szeptember 9-én a lovasság bevonult Izmirbe.37

A függetlenségi háború ezzel még nem ért véget. A béketárgyalásokat Kemál saját
területen akarta lefolytatni, ám ebbe az antant nem egyezett bele, így a semleges Lau-
sanne-ban állapodtak meg. A szövetségesek mind Ankara, mind Konstantinápoly kép-
viselôit meghívták a tárgyalásokra, mire a nagyvezír Ahmed Tefvik pasa táviratot kül-
dött Ankarába, amelyben közös delegáció felállítását javasolta. Válaszul a nemzetgyû-
lés 1922. november 1-jén eltörölte a szultanátust. Az utolsó szultán, VI. Mehmed egy
brit hajó fedélzetén távozott, majd San Remóban telepedett le.38

A szultanátus eltörlésével bizonytalanná vált az ország államformája. A kalifa, akit
sokan államfônek tartották az új helyzetben, vallási funkcióval rendelkezett volt. 300
millió muszlim vallási vezetôjeként, szerepe jurisdictionális szempontból túlmutatott
az egykori birodalom határain. Ezzel együtt a katonai és civil elit azon része, amelytôl
távol állt a köztársaság gondolata, hajlott rá, hogy a kalifa politikai szerephez jusson.
A csoport tagjai között sokan voltak olyanok is, akik a függetlenségi háborúban Kemál
oldalán harcoltak, ám nem rokonszenveztek a tábornok fokozódó politikai szerepvál-
lalásával.39 1923 januárjában, egy sajtóinterjúban Kemál a köztársaságot nevezte meg,
mint lehetséges államformát, e kijelentését szeptemberben, egy másik interjúban
megismételte. A lausanne-i béketárgyalások sikeres lefolytatása érdekében várni kel-
lett az államforma kérdésével.
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A lausanne-i békeszerzôdést a nemzetgyûlés kormánya írta alá, ami azt jelentette,
hogy az antant végérvényesen Ankarát ismerte el az ország képviselôjének. Az 1923.
július 24-én aláírt egyezmény értelmében Görögországgal szemben Ankara Kelet-Trá-
kiát, Gökçeadát és Bozcaadát a Dardanellák kijáratánál, Szíria vonatkozásában Fran-
ciaországgal az 1921. október 8-án megkötött egyezményben rögzített határok marad-
tak érvényben. Nagy-Britanniával Irak kapcsán úgy rendelkezett a szerzôdés, hogy ki-
lenc hónapon belül, kétoldalú egyezményben rendezik a határokat.40

Kemál számára a kedvezô pillanat a köztársaság megteremtésére 1923 ôszén érke-
zett el. Az alelnököt választó nemzetgyûlés Hüseyin Rauf (Orbay) mellé állt a kormány
jelöltjével szemben. A nemzetgyûlés elnöke, Musztafa Kemál a kormánnyal szembeni
bizalmatlanságként értelmezte a lépést, és javasolta Ali Fethi (Okyar) miniszterelnök-
nek, hogy mondjon le. Miután a nemzetgyûlés az akkori szokásoknak megfelelôen új
miniszterelnököt és minisztereket választott, Kemál, a gyakorlat tarthatatlanságára hi-
vatkozással, meggyôzte a jelölteket, hogy ne fogadják el a megbízatást. A nemzetgyû-
lés ekkor elnökéhez fordult, aki a következô javaslatot tette: 
• Kikiáltják a köztársaságot.
• A köztársaság elnökét a nemzetgyûlés választja.
• A köztársasági elnök nevezi ki a miniszterelnököt, aki kabinetrendszerben kormá-

nyoz, kormányának tagjait tehát ô és nem a nemzetgyûlés választja meg.
A nemzetgyûlés elfogadta Kemál javaslatát, így másnap, 1923. október 29-én sor ke-

rülhetett a Török Köztársaság kikiáltására. A köztársaság elnökévé a függetlenségi há-
ború vezetôjét, a nemzetgyûlés elnökét, Musztafa Kemált választották.41

A Török Köztársaság megalapításakor az ország állapota döbbenetes volt. A majd
egy évtizede tartó fegyveres küzdelmekben – Balkán-háborúkban, világháborúban,
függetlenségi háborúban – 2,5 millió muszlim, 600–800 ezer örmény és 300 ezer görög
esett áldozatul, ennek következtében Anatólia lakossága 20%-kal csökkent.42 Mivel Ke-
let-Anatólia 1915–20 között szinte végig hadszíntér volt, a keleti tartományokban
rosszabb volt a helyzet, itt a lakosság csökkenése elérte az 50%-ot. Változtak az etnikai
arányok is: 1913-ban Anatólia lakosságának 80% volt muszlim, 1923-ra ez az arány
98%-ra módosult. A korábban több százezer fôt számláló görög és örmény közösség lé-
lekszáma 120, illetve 65 ezer fôre mérséklôdött. Az országban két nagyobb (török,
kurd) és több kisebb etnikum (görög, örmény, szír keresztény, zsidó, cserkesz, laz,
arab) maradt.43

Változott az urbanizáció mértéke is: 1913-ban a lakosság 25%-a, 1923-ban csupán
18%-a élt a városokban. Az arányok romlása nem volt meglepô, mert a városok nagy
része romokban hevert. Kayseri és Nigde az örmények tragédiája óta nem tért magá-
hoz, Samsun, Inebolu és Giresun a dohány- és mogyorótermesztéssel foglalkozó pon-
tuszi görögök, Izmir a görögök és örmények távozását sínylette meg, Eskisehirtôl Afy-
onig és Izmirig pedig a görög megszállás hatása érzôdött. A köztársaság új városrésze-
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ket épített európai típusú városi parkokkal, szökôkutakkal, teázókkal. Az elnök szob-
rai mellett megjelentek a mozik is, amelyek némafilmeket játszottak.44

Jelentôsen visszaesett a gazdaság teljesítménye, a Török Köztársaság csupán 1930-ra
érte el az 1913-as termelési szintet. A népesség csökkenése és a gazdasági visszaesés mel-
lett két kedvezô fejleményrôl is be kell számolni: Az Oszmán Birodalom jelentôs mennyi-
ségû hadi kölcsönt vett fel a világháború során, de a hitelezô, az ugyancsak a vesztesek
oldalán harcoló Németország a 170 millió fontnyi oszmán adósságot soha nem tudta be-
hajtani, azt gyakorlatilag leírták. Más volt a helyzet az 1914 elôtt felvett oszmán állam-
adóssággal. A lausanne-i békeszerzôdés értelmében az összeget elosztották a birodalom
utódállamai között, Törökországra a teljes összeg 65%-a, 78 millió font jutott.45

Törökország a köztársaság proklamálásakor nem volt nemzetállam. Az orosz ex-
panzió elôl a XVIII. század óta folyamatosan érkeztek a birodalom területére menekül-
tek: 1774 után krími tatárok, az 1860-as évektôl különbözô kaukázusi (abház, cserkesz,
csecsen) csoportok. Az Oszmán Birodalom felbomlási folyamatának velejárójaként
rengeteg muszlim menekült a Balkánról Anatóliába: 1878 után bosnyákok, a Balkán-
háborúkat követôen törökök, görögök, szerbek, macedónok, albánok, bolgárok.46 A
menekültáradat 1921–39 között tovább tartott, ekkor összesen mintegy 720 ezer fô ér-
kezett Törökországba, elsôsorban a Balkánról. A migráció megkönnyítése érdekében
Törökország kétoldalú egyezményeket írt alá Görögországgal, Bulgáriával és Romá-
niával.47

1923–1950

Az 1920–30-as években Kemál szekuláris reformokkal, az oszmán birodalmi múlt fel-
számolásával próbálta meg Törökországot nyugati típusú köztársasággá formálni. A
modern, homogén nemzetállam kialakításának egyedüli módja az etnikai-kulturális
különbségek megsemmisítése, a kohézió erôsítése volt. A kemálizmus hármas definí-
cióval határozta meg a török nemzetet. Az elsô a területi elv volt, ezt az 1924-ben elfo-
gadott alkotmány fogalmazta meg, amelynek értelmében Törökország minden lakója
török volt. A második szempontot a vallás jelentette. A millet-rendszer48 örökségének
köszönhetôen a kemálizmus valamennyi törökországi törökre törökként tekintett. Mi-
vel minden török muszlim volt, de nem minden muszlim volt török, ez feszültségek-
hez vezetett. A harmadik definíciót az etnikai-vallási szempont képezte. A kemálizmus
törökként tekintett arra, aki etnikai szempontból török volt, a nem törököket pedig val-
lásilag osztotta muszlimokra és nem muszlimokra.49

A Kemál által megfogalmazott alapelvek – republikanizmus, nacionalizmus, populiz-
mus, revolucionizmus, szekularizmus, etatizmus – nem csupán a reformok és a Köztár-
sasági Néppárt programjainak alapját képezték, de késôbb valamennyi szekuláris párt
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programjában megjelentek. A nacionalizmuson az ifjútörököktôl eltérôen nem etnikai,
hanem kulturális nacionalizmust értettek, ám ez nem volt teljesen kiforrott gondolat.
Csupán 1938-ban, Tekin Alp „Le Kemalisme” címû munkájában történt kísérlet a török
nacionalizmus részletes bemutatására.50 Szekularizmus kapcsán a kemálista elit francia
példát követett: A török nyelvben is meghonosodott laicizmus (laik) kifejezést a franciá-
ból kölcsönözték, ahol az vallásellenességet, antiklerikalizmust jelent. Mivel azonban isz-
lám egyház nem létezett, e törekvések az iszlámot követô egyén ellen irányultak.51

Újradefiniálták a törökség nemzeti, politikai, vallási és kulturális identitását, eltöröl-
ték a kalifátust, a különbözô dervisrendeket feloszlatták.52 A muszlim naptárat a Ger-
gely-naptár, a fez viselését a kalapé váltotta fel. Kiemelkedô jelentôségûnek bizonyult
a török nyelv lejegyzésére az arab írásjegyeknél alkalmasabb latin betûs írásra való át-
térés: az újabb generációk számára gyakorlatilag ellehetetlenült a hagyományos, nem
utolsó sorban vallásos irodalomhoz való hozzáférés, ezzel együtt könnyebbé vált az
európai nyelvek tanulása és csökkent az analfabétizmus is.53 Modernizálták az egész-
ségügyet, ebben fontos helye volt a malária elleni küzdelemnek, amelyet törvény sza-
bályozott.54 Az 1934-ben bevezetett névreform értelmében minden török állampolgár-
nak európai mintára vezetéknevet kellett felvenni.55 A vallási-oktatási intézmények
felszámolásával, egységes állami közoktatási rendszer bevezetésével az ulemát meg-
fosztották hatalmától. A seriat alapján törvénykezô egyházi bíróságok megszüntetése
után a svájci polgári törvénykönyvön és az olasz büntetô törvénykönyvön alapuló új
jogrend került alkalmazásra. 

Az 1924. április 24-én elfogadott alkotmány értelmében Törökország köztársaság,
amelynek államvallása az iszlám. Az alaptörvény a törvényhozó és végrehajtó hatal-
mat egyaránt a Török Nagy Nemzetgyûlésre ruházta, de a végrehajtó hatalmat a köz-
társasági elnök és a miniszterek tanácsa gyakorolta. A parlament ellenôrizte, és szük-
ség esetén leváltotta a kormányt, ám sem a köztársasági elnök, sem a kormány nem
oszlathatta fel a nemzetgyûlést, amelynek tagjai nem választókerületüket, hanem az
egész nemzetet képviselték. Ezt jelezte a „mebus” (küldött) kifejezés, amelyet 1945 ja-
nuárjában a „milletvekili” (parlamenti képviselô) kifejezés váltott fel. Választójoggal
minden 22 év feletti férfi és – Európában elôször – nô rendelkezett. Az alkotmányt
1937-ben módosították: az alaptörvénybe iktatták a CHP programjának is részét képe-
zô hat atatürki alapelvet, emellett rögzítette, hogy a Török Köztársaság szekuláris ál-
lam – az iszlám, mint államvallás definícióját 1928-ban törölték az alkotmányból.56

A független török államot a katonai és civil elit teremtette meg. A reformok megte-
remtéséhez azonban szüksége volt egy szervezeti egységre, amelyet a Köztársasági
Néppárt, a CHP testesített meg. A párt jogelôdje 1921 májusában alakult, amikor Ke-
mál legmegbízhatóbb híveibôl megszervezte a Jogok Védelme Csoportot (Müdafaa-i
Hukuk Grubu), amely 1923. augusztus 9-én Néppártra (Halk Firkasi) változtatta nevét.57

A Néppárt 1924-ben vette fel a Köztársasági Néppárt nevet, amikor a nemzetgyûlés-
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ben Hüseyin Rauf (Orbay) 32 képviselôvel kivált soraiból, és létrehozta a Haladó Köz-
társasági Pártot (Terakkiperver Cumhuriyet Firkasi). A Néppárt attól tartott, az új szerve-
zet kisajátíthatja a köztársasági nevet, ezért a kormánypárt is kibôvítette nevét a köz-
társasági szóval. Az új tömörülés, programja alapján, liberális pártként volt definiálha-
tó, ám a fiatal köztársaság ekkor még nem bírta el a többpártrendszert. A Haladó Köz-
társasági Pártot néhány hónapos mûködés után 1925. június 3-án betiltották.58

Az egypártrendszert nem ideológiai, hanem gyakorlati megfontolások indokolták, a re-
formok gyors és radikális alkalmazása nem tûrt semmiféle ellenzéket. Ezzel együtt 1930-
ban Kemál már elérkezettnek látta az idôt egy második politikai párt felállítására, így fel-
kérte régi barátját, a párizsi nagyköveti posztról éppen hazatért Ali Fethi (Okyar)-t, hogy
szervezzen meg egy új pártot. Kemál egyetlen feltételt szabott csupán, a pártnak tisztelet-
ben kell tartania a republikanizmus és szekularizmus elvét. Az új szervezet, amely a Sza-
bad Köztársasági Párt (Serbest Cumhuriyet Firkasi) nevet vette fel, rövid idôn belül óriási
népszerûségnek örvendett.59 Amikor 1930 szeptemberének elején a párt elnöke, Ali Fethi
(Okyar) Izmirbe látogatott, a rá várakozó tömeg összecsapott a rendôrséggel, amely a tö-
megbe lôtt. A kormánypárt ezt úgy értelmezhette, hogy a vidéki konzervatív lakosság so-
rakozott fel az új szervezet mögött. Az októberben megrendezett helyhatósági választáso-
kon a párt az 512 körzetbôl alig 30 helyen aratott sikert, ám a kormánynak már ez is sok
volt. A választásokat követôen Ali Fethi (Okyar) a nemzetgyûlésben csalással vádolta a kor-
mányt, mire Kemál figyelmeztette barátját, ha az események ebben a mederben folynak to-
vább, mint köztársasági elnök, nem maradhat pártatlan. Ali Fethi (Okyar) értett a szóból, és
1930. november 16-án feloszlatta pártját.60 Az ellenzék szerepét az elkövetkezô másfél év-
tizedben a nemzetgyûlés független képviselôivel igyekeztek betöltetni, 1931-ben 30, 1935-
ben pedig 14 független képviselô jutott a nemzetgyûlésbe.61

A CHP a központ, a katonai és civil elit pártja volt, bázisát a katonatisztek, tisztvise-
lôk és az értelmiség egy része, a mûvelt, városi csoportok alkották, ôk azonban a társa-
dalomnak csak egy szûk hányadát fedték le. A társadalom túlnyomó többsége, a cent-
rumhoz nem tartozó, perifériára szorult vidéki konzervatív lakosság 1946-ig nem ren-
delkezett parlamenti képviselettel.62

A CHP egyeduralma tulajdonképpen azt jelentette, hogy más formában és más keretek
között, de továbbtartott a katonai és civil elit dominanciája, amely az Oszmán Birodalmat
jellemezte. A birodalomban a gyermektizednek köszönhetôen hosszú idôn át rabszolga
származású katonai és civil elit az adófizetôk felett álló privilegizált testületet, nem pedig
örökletes jogokkal rendelkezô kasztot alkotott. Az elitben a bürokrácia speciális helyet
foglalt el: Törvényeket és határozatokat készített elô, megtestesítette az államot és annak
politikáját, megosztva ezzel a szultán abszolutizmusát. A bürokrácia volt felelôs a refor-
mok bevezetéséért, így a reformmozgalmak kiindulópontja és védelmezôje lett. A XIX.
században az elit kulcsszerepet játszott a modernizációban, mivel úgy vélte, ez az egyet-
len járható út a birodalom politikai-társadalmi rendszerének megôrzésére.63 A reformok
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átalakították az oktatást is: A XVIII. század végétôl folyamatosan nyíltak meg a fôként
francia modellt követô katonai-adminisztratív képzést biztosító iskolák, amelyek az új eli-
tet termelték ki, így a XIX. század második felére érzékelhetô változás következett be az
elit összetételében. Míg a birodalom klasszikus korában keresztények rabszolgákból áttért
vagy áttérített muszlimok játszották a vezetô szerepet, a XIX. század végére a hatalom
egyre inkább a született muszlimok, ezen belül is a törökök kezébe került.

A XIX–XX. század során számos kis nemzet nyerte el függetlenségét. A nemzeti ön-
állóság kivívása azonban komoly áldozatokkal járt, így e nemzetek jelentôs része sú-
lyos gazdasági-társadalmi problémákkal szembesült. Figyelem elterelésként, a nemze-
ti kormányok, helyenként területi igényeket is megfogalmazva, gyakran agresszív kül-
politikába kezdtek. 

A török külpolitikát irányító elnök felismerte, hogy Törökország nagyhatalmi érde-
kek középpontjába esô, stratégiailag fontos területen fekszik, így agresszív külpolitika
ellentétes lenne az ország érdekeivel. A brit és francia gyarmatokkal, a Szovjetunióval,
valamint két agresszív külpolitikát folytató állammal (Görögország és Bulgária) szom-
szédos ország számára nincs más lehetôség, mint a status quo biztosítása, Ankara csak
a status quo fenntartásával ôrizheti meg a katonai és külpolitikai téren elért eredmé-
nyeket, hajthatja végre az ország modernizálásához szükséges belsô reformokat.64 Az
ország lehetôségeit ugyanakkor meghatározta a birodalmi múlt, amellyel szemben a
török külpolitika irányítója, a köztársasági elnök oly módon próbált meg védekezni,
hogy meghirdette a „yurtta sulh, cihanda sulh”65 elvet, amely azt jelentette, hogy az új
állam szándékai békések, nem kívánja a birodalom restaurációját. A jelmondat gyakor-
latilag egy izolációs doktrína megfogalmazását jelentette. 

Atatürk már a függetlenségi háború éveiben (1920–22) szoros kapcsolatot épített ki
a Szovjetunióval, de nem az ideológia, hanem az egymásrautaltság alapján. Soha nem
titkolta, hogy fô célja eléréséhez – Törökország modern európai ország legyen – Fran-
ciaország és Nagy-Britannia szolgált példaként. Világosan megfogalmazta: az ország
nemzeti és vallási hagyományai megerôsítik azt a véleményt, hogy az orosz kommu-
nizmus nem alkalmazható Törökországban. Musztafa Kemál felmérte, hogy Európába
a délkelet-európai szomszédokon át vezet az út, így igyekezett közeledni korábbi el-
lenfeléhez, Görögországhoz. A görög–török kétoldalú kapcsolatokat 1923 után,
mintegy három évtizeden át, az együttmûködés jellemezte, 1930-ban Venizelosz és
Musztafa Kemál barátsági egyezményt írt alá, amely a bolgár törekvések ellen is irá-
nyult.66 1934. február 9-én a francia diplomácia közbenjárására Törökország, Görögor-
szág, Románia és Jugoszlávia megkötötte a Balkáni Szövetségi Paktumot, a regionális
biztonsági szervezet a balkáni status quo fenntartásának céljával jött létre.

Az 1939 augusztusában aláírt Molotov–Ribbentrop paktum hatására 1939 októberé-
ben Törökország kölcsönös segítségnyújtási egyezményt kötött Nagy-Britanniával és
Franciaországgal. Görögország német megszállása után Inönü attól tartott, hogy a ná-
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cik következô célpontja Törökország lehet, ezért 1941. június 18-án megnemtámadási
szerzôdést kötött Németországgal. Az elnök azonban csak négy nappal késôbb, a Szov-
jetunió elleni náci támadás után lehetett bizonyos abban, hogy Törökországot nem éri
Görögország irányából támadás. A német nyomásgyakorlás ellenére Ankara nem csu-
pán kimaradt a háborúból, de nem volt hajlandó területén átengedni a tengelyhatalmak
csapatait sem. A tengerszorosokban való közlekedésre vonatkozó Montreaux-i Egyez-
ményt a török hatóságok szigorúan alkalmazták. 1944 augusztusában Törökország
megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Németországgal, majd, teljesítendô az 1945
áprilisában, San Franciscóban megrendezésre kerülô nemzetközi konferencián való
megjelenés feltételét, 1945 februárjában hadat üzent Németországnak. A konferencián
való megjelenés azt jelentette, hogy Törökország az ENSZ alapító tagja lett.

A második világháborút követôen kialakult formálódó kétpólusú rendszerben Tö-
rökország külsô hatalmak segítségével viszonylag rövid idô alatt meglelte helyét. Már
a háború évei alatt szoros együttmûködés alakult ki Washington és Ankara között, úgy
katonai, mint gazdasági téren, és ez a kapcsolat 1947–48-ban az Egyesült Államok ál-
tal nyújtott százmillió dolláros katonai segéllyel, valamint a Marshall-tervvel még job-
ban elmélyült: Ankara legfôbb gazdasági-politikai partnere az Egyesült Államok lett,
amely elsôsorban a Szovjetunió és annak balkáni csatlósai ellen számított Törökország
támogatására. Ankara számára megkönnyítette a döntést, hogy Sztálin, aki 1934-ben
még tanácsadókat küldött Atatürknek, a háború után – II. (Nagy) Katalin görög tervét
alapul véve – szovjet bázist kívánt felállítani a tengerszorosokban.67

1950–60

1919–22 között a függetlenségi mozgalom többek között azért tudott sikert aratni, mert
a katonai és közigazgatási elit egy része és a helyi notabilitások koalíciót kötöttek a
megszállók ellen. Ezzel együtt a köztársaság megalapítását a katonai és közigazgatási
elit vitte keresztül. A kemálista reformok nem ásták alá sem a helyi notabilitások társa-
dalmi helyzetét, sem gazdasági érdekeit: gazdasági helyzetüket megôrizték, cserébe
nem gátolták a nemzeti elit szupremáciáját politikai téren. A gazdasági válság Törökor-
szágot is érintette, az ország etatista gazdaságpolitikával reagált a kihívásra. A jelentôs
változások azonban csak a második. világháború után kezdôdtek. A háború alatti kon-
junktúra kedvezett a török mezôgazdasági termékek exportjának, ennek következté-
ben azonban áruhiány lépett fel. Ez inflációhoz vezetett, amely elsôsorban a bérbôl,
fizetésbôl élôket sújtotta. A kormány által tervezett vagyonadó és földreform véget ve-
tett a politikai és gazdasági elit közötti megállapodásnak.68

A világháború utáni demokratizálási folyamatból Törökország sem vonhatta ki ma-
gát, így a CHP-bôl kizárt vagy önként távozott tagok 1946. január 7-én megalapították

Pintér Attila

128 Külügyi Szemle



a Demokrata Pártot.69 Az új párt nem volt olyan tiszavirág életû, mint elôdei. Létrejöt-
te csaknem törvényszerûnek volt mondható, mivel az 1938-ban elhunyt Kemál utóda
Ismet Inönü nem rendelkezett Musztafa Kemál karizmájával. Kevésbé diktatórikus
módszerekkel, kompromisszumokra való hajlandósággal vezette az országot, így a
többi politikai vezetô szabadabban fejezhette ki a hivatalostól eltérô véleményét. Emel-
lett a 40-es évek végére már a köztársaság második generációja nôtt fel, a rendszer kon-
szolidálódott a nagyvárosokban. Az ellenzék vezetôi a kormánypárt soraiból jöttek, a
köztársaság alapelveit nem vitatták.70

A 40-es évek végére világossá vált, hogy kulturális normákat a társadalomra kény-
szerítve a vallásos tömegek érzelmeit nem lehet figyelmen kívül hagyni.71 A Demok-
rata Párt úgy látta, a CHP a kemálista forradalommal csak a társadalomnak alig har-
madát érte el, míg nagyobb része érintetlen maradt, ezért öt pontos fejlesztési progra-
mot dolgozott ki: utat, vizet, földet, hitelt és mecsetet a falvaknak.72 A Demokrata Párt
az 1950-es választáson a program mellett azzal a felhívással mobilizálta a vidéki sza-
vazókat, hogy gyermekeik részesülhetnek olyan oktatásban, amely lehetôvé teszi,
hogy „morális tartásuk” feladása – vallási ihletésû népi kultúrájuk elhagyása vagy szü-
leik lenézése – nélkül is „modern emberekké” váljanak. A megoldás a vallási szakisko-
lák létrehozása volt, amelyek szerepe fokozatosan bôvült, a diákok számára nem csak
életstílust, de világképet is biztosított.

Az 1950-es választásokon az Adnan Menderes vezette Demokrata Párt elsöprô
gyôzelmet aratott a Köztársasági Néppárt felett, amely többé nem tudott többséget
szerezni a nemzetgyûlésben.73 A Demokrata Párt sikere azt jelentette, hogy 1950-tôl
politikai versengés jelent meg Törökországban, azonban a politikusoknak nem volt
tapasztalata a téren, milyen legyen a kormánypárt és kormány viszonya, illetve ho-
gyan kell kezelni az ellenzéket. A köztársaság történetében elôször világossá vált,
hogy a politikai támogatás nem garantált, azt megfelelô politikával meg kell szerez-
ni. Ennek következtében a pártok igyekeztek a korábbinál szorosabb kapcsolatot
kialakítani a társadalom egyes csoportjaival. Az 50-es évek belpolitikájában még erô-
teljesen érzôdött az egypártrendszer hatása. A Demokrata Párt úgy érezte, elsöprô
gyôzelme a népakarat megnyilvánulása volt. A parlamenti többség felsôház vagy al-
kotmánybíróság hiányában kontroll nélkül mûködött. Ennek hatására a kormány-
párt úgy vélte, korlátok nélkül cselekedhet: az állami intézményeket teljesen befolyá-
sa alá vonta, az állami forrásokat saját céljaira vette igénybe, a kormány tevékenysé-
gét bíráló politikusokat és újságírókat perbe fogták, a párt érdekeivel ellentétesen
ítélkezô bírákat eltávolították.74

A Menderes vezette kormányok igyekeztek teljesíteni a választóinak tett ígéreteket,
ennek megfelelôen megnyitották az ún. imam hatip iskolákat, ahol muszlim prédiká-
torokat képeztek. Mindez azt jelentette, hogy az országban párhuzamos oktatás jelent
meg. Imádságra, török helyett ismét arab nyelven hívták fel az igazhitûeket. A Korán
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készülô török fordítását leállították. A Demokrata Párt a modernizáló központtal szem-
benálló periféria pártja volt, amely azt a vidéki, vallásos, konzervatív lakosságot kép-
viselte, amely 1950 után rádöbbent, szavazata ugyanannyit ér, mint a városi elité.
1946–60 között a küzdelem tehát valójában a Köztársasági Néppárt által megtestesített
centrum és a Demokrata Párt által megtestesített periféria között zajlott.75

A vallásos kormányfô, aki 1959-ben túlélt egy repülôgép szerencsétlenséget, amelyben
15 ember vesztette életét, úgy vélte, Allah mellette áll és oltalmazza.76 A helyzet azonban
más volt, a közigazgatási elit, a városi értelmiség és a hadsereg a köztársaság értékeire
nézve egyre inkább fenyegetésnek vélte Menderes pártját, amely katonai beavatkozás-
hoz vezetett. A Cemal Gürsel tábornok és Alpaslan Türkes ezredes vezette 1960. május
27-i puccs a demokratikus rendszer restaurációjának programjával lépett fel.77

Külpolitikai téren Menderes kormányai tovább folytatták az Ismet Inönü által meg-
kezdett irányvonal építését: Ankara 1952-ben csatlakozott az észak-atlanti szövetség-
hez, amelynek politikai-katonai vonatkozásán túl pszichológiai jelentôsége is volt.
Minden eddiginél szorosabb kapcsolat jött létre Ankara és Nyugat-Európa között, Tö-
rökország végérvényesen a szabad világ tagja lett. Az euroatlanti szövetség védôbás-
tyának tekintette Törökországot, amelynek elsôdleges feladata a Szovjetunió feltartóz-
tatása volt. 

A NATO-csatlakozás tovább mélyítette az arabok és a többi muszlim ország ellen-
szenvét, hiszen Törökország az „ellenséges táborba” került. Az arab–török kapcsolato-
kat a következô tények befolyásolták: Az arabok az I. világháború idején az antant ol-
dalára állva vívták ki függetlenségüket az Oszmán Birodalommal szemben; az arabok
a Török Köztársaság által 1923 után bevezetett, a vallást is érintô reformokat az iszlám
elvetéseként értékelték; Törökország volt az elsô muszlim ország, amely elismerte Iz-
raelt, és diplomáciai kapcsolatot létesített vele. A relációt tovább rontotta az 1955-ben
megkötött Bagdadi Paktum, amelyet az arab országok csak „török paktum”-nak ne-
veztek, és az 1957-ben meghirdetett Eisenhower-doktrína – a Truman-doktrína közel-
keleti újrafogalmazása –, amely szerint az Egyesült Államoknak a „nemzetközi kom-
munizmus közvetlen vagy közvetett agressziója esetén” joga van beavatkozni az ese-
mények menetébe. A Menderes-kormány a további amerikai pénzügyi támogatás re-
ményében elfogadta a doktrínát.

A török–görög relációban és a Balkánon Menderes kormányai az évtized közepéig
tovább haladtak a korábban, még Atatürk és Venizelosz által megkezdett úton. Ennek
fontos állomása volt az 1953-ban Ankara, Athén és Belgrád részvételével kötött Balkán-
paktum, amely elsôsorban a szovjet befolyás mérséklését célozta. Az együttmûködés
tiszavirág életûnek bizonyult: az évtized közepén a szovjet–jugoszláv viszonyban je-
lentkezô enyhülés, illetve a görög–török kapcsolatoknak a ciprusi kérdés miatt bekö-
vetkezô romlása pontot tett a hármas szövetség végére. 
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1960–1980

1961–1980 között a török belpolitikai életet alapvetôen két nagy párt, a CHP, valamint
a DP utódpártja, az Igazságpárt78 küzdelme jellemezte. A Demokrata Párt bázisára
épülô, programját is felvállaló Igazságpárt 1961-ben kénytelen volt önálló programot
kidolgozni, mivel a puccs után alakult, 39 katonatisztbôl álló Nemzeti Egységbizottság
ellenôrizte a választásokat. A liberális és konzervatív szárnyból álló Igazságpárt ezért
csupán az 1965-ös választásokon illeszthette programjába a DP korábbi elképzeléseit.
Míg a 60-as évek az Igazságpárt, a 70-es évek a Köztársasági Néppárt választási sike-
reit hozták. Az 1961-es alkotmány liberálisabb keretet biztosított a politikai tevékeny-
séghez, a proporcionális választási rendszer lehetôvé tette, hogy a két nagy mellett ki-
sebb pártok is bekerüljenek a nemzetgyûlésbe.79

A 60-as években a szélsôbaloldali mozgalmak megerôsödésének hatására az iszlá-
mista csoportok gyökeret vertek a konzervatív, vallási alapon mûködô szervezetekben.
Törökországban az iszlámista mozgalom már 1923-ban megkezdôdött, azt a rendek
(tarikat) elöljárói (seyh) vezették, akik a rendek feloszlatásával társadalmi-gazdasági
helyzetüket vesztették el. 1923–46 között a szervezetek kizárólag földalatti mozgalom-
ként mûködhettek, de 1946 után nyílt vagy burkolt szövetségre léptek a Demokrata
Párttal, amely többek között a vallásos oktatás bevezetésével enyhített a szekuláris po-
litikán. Az 1961-es alkotmány biztosította szabadságjogok alapján az iszlámista cso-
portok egy része legálisan kezdett el mûködni, ôk a jobbközép pártok konzervatív
frakcióit alkották, más részük továbbra is földalatti mozgalomként szervezôdött.80

A Törökországot 1965–71 között miniszterelnökként irányító Süleyman Demirel
kormányainak programjai az oktatásra, a lelkiismereti és vallásszabadság biztosításá-
ra, a gazdasági fellendülés biztosítására helyezték a hangsúlyt, elsôsorban a magánvál-
lalkozásokat támogatták, kiemelve, hogy az állami cégekre csupán azon iparágakban
van szükség, ahol nincs jelen a magántôke. Demirel kormányzásának eredményeként
1965–71 között Törökország újkori történelmének egyik legprosperálóbb idôszakát él-
te át: A gazdasági növekedés éves átlagban elérte a 7%-ot. Ugyanakkor komoly egyen-
súlyhiány is jelentkezett, az infláció 1963–68 között 78% volt.81

1968 után, az európai tendenciának megfelelôen megélénkültek a diákmozgalmak.
Az egyetemeken teret hódítottak a különbözô szélsôjobb, illetve szélsôbaloldali esz-
mék, amelyek idôrôl idôre összecsapásokhoz vezettek. 1970 decemberében Memduh
Tagmaç vezérkari fônök úgy vélte, a megmozdulások az atatürki reformok lerombolá-
sát célozzák. 1971 elsô hónapjaiban sorozatos robbantások veszélyeztették a közbizton-
ságot, de a hadsereg beavatkozásának közvetlen kiváltó oka az volt, hogy 1971. már-
cius 4-én elraboltak négy amerikai állampolgárt. A vezérkari fônök 1971. március 12-i
ultimátuma új kormányt követelt az anarchikus helyzet felszámolására, ám ezúttal
nem vállalt közvetlen irányítást, mint azt 1960-ban tette.82
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Az Igazságpártnak nem sikerült hatékonyan kezelni a kommunista fenyegetéstôl
tartó vallásos, konzervatív emberek félelmét. A párt érzékeny volt ugyan a vallás iránt,
de a felemelkedett polgári elemeket (nagytôkések, tartományi polgárság) képviselte,
akiktôl a hagyományos középosztály a gyors modernizáció miatt saját helyzetét féltet-
te.83 A vallásos, konzervatív csoportok aggodalmaira a Nemzeti Mozgalom Pártja (Mil-
liyetçi Hareket Partisi-MHP) és a Nemzeti Rendpárt (Milli Nizam Partisi-MNP) fogalmaz-
ta meg a választ. E pártok nem a kemálista elitbôl származtak, nem annak soraiból vál-
tak ki, mindkettôt a török berendezkedés kritikája jellemezte. A hegemóniáját féltô po-
litikai elit az ultranacionalista MHP-t fasisztának, míg a vallási konzervatív Rendpár-
tot reakciósnak nevezte.84

Az 1970 januárjában megalakuló Rendpárt az anatóliai vallási konzervatív szunni-
tákat, kiskereskedôket és kézmûveseket képviselte, akik hiába vártak a modernizáció
kedvezô hatásaira. A bázis másik részét a legálisan mûködô vagy törvényen kívüli val-
lási rendek tagjai alkották. A párt elnöke az Igazságpárt korábbi képviselôje, Necmet-
tin Erbakan lett, aki két független képviselôvel együtt alapította meg a szervezetet. Er-
bakan 1969-ben a Kereskedelmi és Iparkamarák Uniójának elnöke lett, miután magára
vállalta a kormány gazdaságpolitikáját kritizáló kistulajdonosok szószólójának szere-
pét. Az 1969-es választásokon a vallási konzervativizmus fellegvára, Konya független
képviselôjeként került a nemzetgyûlésbe. A Rendpártot a második katonai beavatko-
zás után, 1971. május 20-án betiltották, mert megsértette az alkotmány laicitásra vonat-
kozó elvét. A szervezet választói bázisa azonban nem maradt sokáig párt nélkül: 1972
októberében megalakul a Nemzeti Üdvpárt (Milli Selamet Partisi), amelyet a naksiben-
di és a nurcu rend is támogatott. Bár az Üdvpárt elnöke névleg Süleyman Arif Emre,
igazi vezetôje Necmettin Erbakan volt, aki okult az antiszekuláris politikát nyíltan hir-
detô Nemzeti Rendpárt kudarcából, egyúttal tudatában volt annak, hogy a piacgazda-
ság erôsödése mennyire megváltoztatta Anatólia hagyományos társadalmi-gazdasági
berendezkedését. Az új párt kisebb hangsúlyt helyezett a vallásra, iszlám fundamenta-
lizmus helyett iszlám szocializmust hirdetett, külpolitikai törekvéseiben hangsúlyt fek-
tetett az arab és más muszlim országokkal való kapcsolatokra. Az eredmény kézzel-
fogható volt: az 1973-as választásokon a párt a harmadik helyen végzett, és 48 képvi-
selôt küldhetett a nemzetgyûlésbe. 

A Nemzeti Mozgalom Pártjának elôdjét, a Köztársasági Nemzeti Parasztpártot
(Cumhuriyetçi Köylü Milli Partisi) 1958-ban alapította Osman Bölükbasi konzervatív tö-
mörülésként.85 Az 1960-as katonai puccs értelmi szerzôje, Alpaslan Türkes, miután
1964-ben sikertelenül kísérletezett saját párt alapításával, tíz volt tiszttársával egyetem-
ben 1965 tavaszán belépett a Köztársasági Nemzeti Parasztpártba, majd ugyanabban
az évben keresztül vitte elnökké választását. Vezetése alatt a szervezet, amely 1969.
február 9-én a Nemzeti Mozgalom Pártja nevet vette fel, ultranacionalista párttá vált.
A párt programját Alpaslan Türkes „basbug” (fôvezér) kilenc pontban (Kilenc Fény Dokt-
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rína-Dokuz Isik Doktrini) foglalta össze: nacionalizmus, idealizmus, erkölcsiség, korpo-
ratizmus, populizmus, haladás, szabadság és parasztság védelme, technologizmus,
szcientologizmus. Tömegbázisát elsôsorban a fiatal vidéki lakosság, kiskereskedôk,
kézmûvesek alkották, de a hadsereg és a köztisztviselô kar körében is akadtak hívei.
A párt fiatal aktivistáiból felállított terrorszervezeteket, közöttük a leghírhedtebb
„Szürke Farkasok”-at, több baloldali gondolkodású értelmiségi meggyilkolásáért tet-
ték felelôssé.86

Az iszlámista és ultranacionalista pártok közötti alapvetô különbségek a következôk:
a) Világnézet tekintetében az iszlámista ideológia Allah szent tanításaiból származik,

míg az ultranacionalisták világképe az egyén azon filozófiai meggyôzôdésén áll, mi-
szerint nemzete felsôbbrendû a többinél.

b) Az iszlámisták a pániszlamizmust, az ultranacionalisták a pántürkizmust támogatják.
c) Az ultranacionalistáknál elsô a nemzet, az iszlámistáknál elsô a vallás, a nemzeti

identitást az iszlám értékek határozzák meg.
d) Az ultranacionalisták nem ismerik el a kurd etnikai identitást, az iszlámisták szerint

a kurdok önálló etnikai identitásúak, de ôk is ellenzik az autonómiát
e) Az iszlámisták elutasítják a szekularizmust, az ultranacionalisták nem.
f) Az ultranacionalisták elfogadják a hagyományos külpolitikát, az iszlámisták vona-

kodva támogatják a nyugati kapcsolatokat, Törökországnak a muszlim országok
közötti vezetô szerepét preferálva.87

Az ideológiai különbségek ellenére az MHP és az Üdvpárt bázisa többé-kevésbé
azonos volt, a tömegek mindig arra a párta szavaztak, amelyik körzetükben erôsebb-
nek tûnt. Az Üdvpárt bázisát Közép-Anatóliában Konya, Çorum, Kayseri, Sivas, Kelet-
Anatóliában Erzurum, Elazig, Malatya, Délkelet-Anatóliában Diyarbakir, Sanliurfa,
Adiyaman, Bitlis, Siirt, Mardin képezte. Az MHP bázisát a közép- és kelet-anatóliai ré-
giók jelentették, de az Üdvpárttal ellentétben gyenge volt a kurd területeken. Meg kell
említeni azt is, hogy 1980-ig egyik szervezet sem tudott jó eredményt elérni Nyugat-
Anatóliában, a tengerparti területeken és Isztambulban.88

Az 1960–1980 közötti két évtized másik fontos fejleménye a CHP balra tolódása volt.
A gyors gazdasági fejlôdés következtében az 1950–60-as években új munkásosztály jött
létre, ráadásul az 1961-es alkotmány által megteremtett liberális politikai környezetben
baloldali mozgalmak is megvetették lábukat a török társadalomban. 1965-ben a Török
Munkáspárt 15 helyett szerzett a nemzetgyûlésben. Mindez a CHP-re is komoly hatás-
sal volt: Bülent Ecevit meggyôzte a párt elnökét, Ismet Inönüt, hogy a CHP jövôje a
munkások és a gecekondu89 szavazatainak mobilizálásától függ. Inönü 1965. július 28-
án mondott beszédében hagyta jóvá az új irányvonalat: A CHP fokozatosan balra moz-
dult, szociáldemokrata tömörülésként definiálta magát, ám ennek hatása az 1965-ös és
1969-es választásokon még nem látszott. A gecekondu lakói ekkor még úgy szavaztak,
ahogy otthon, a falvakban tették volna, tehát az Igazságpártot támogatták.90 Ezzel
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együtt a 60-as években a CHP az elit pártjából Ecevit vezetésével tömegpárt lett.91 Az
új irányvonallal nem rokonszenvezô politikusok távoztak a pártból és új, az Ecevit-éra
elôtti CHP-irányvonalát követô pártot – Köztársasági Bizalom Pártja (Cumhuriyetçi Gü-
ven Partisi-CGP)92 – alapítva folytatták tevékenységüket.

A CHP új irányvonala megragadta a városi szavazók, kistulajdonosok, egyetemi
hallgatók figyelmét, így megnyerte az 1973-as és 1977-es választásokat. Sikeréhez hoz-
zájárult, hogy a jobboldalon az MHP és az Üdvpárt szavazatokat vett el az Igazság-
párttól. Mivel egyik nagy párt sem volt képes többséget szerezni, folyamatosan koalí-
ciós kényszer lépett fel, amelyben jelentôs szerepet játszottak a két nagy párt rivalizá-
lása közepette a politikai paletta jobbszélén kialakult pártok. 1973-ban a CHP az Üdv-
párttal lépett koalícióra, amit a választók nem néztek jó szemmel: 1977-ben az Üdvpárt
kevesebb szavazatot kapott, mint négy évvel korábban. Az ok egyértelmû volt, a val-
lásos, konzervatív szavazók megbüntették Erbakan pártját, mert koalícióra lépett a bal-
közép CHP-vel, és az MHP-t támogatták. Az Üdvpárt vesztett szavazatainak nagysá-
ga megegyezett az MHP szerzett szavazataival, ami alátámasztotta, hogy a két párt bá-
zisa nagyjából azonos.

Az Üdvpárt miután kormányra került, a felügyelt minisztériumokat igyekezett saját
híveivel feltölteni, az imam-hatip iskolákat pedig egyenrangúvá tették a középiskolák-
kal, így az itt végzettek egyetemre is mehettek.93 A balközép és iszlámista párt szociokul-
turális felfogása eltérô volt, így a koalíció rövid életûnek bizonyult.94 Mindez azonban
nem jelentette azt, hogy az iszlámisták végleg kikerültek a hatalomból: a már említett
koalíciós kényszer miatt az Üdvpárt, az MHP társaságában helyet kapott Süleyman De-
mirel negyedik és ötödik kormányában is.95 A két kis párt azonban, hogy megtartsa iden-
titását, és látható maradjon a koalíciókban, kormányzati tényezôként pontosan úgy vi-
selkedett, mint ellenzékben.96 1980-ban a törvényhozást már megbénította a két nagy
párt, a Köztársasági Néppárt és az Igazságpárt parttalannak tûnô vitája. A nemzetgyûlés
száz szavazás után sem tudta megválasztani a köztársasági elnök, Fahri Korutürk utó-
dát. Az országban a romló gazdasági helyzet következtében 1975-tôl tiltakozáshullám
kezdôdött, 1977-re pedig mindennapossá váltak a szélsôséges csoportok közötti utcai
összecsapások és nyomukban a politikai gyilkosságok. 1977–80 között ötezer ember vált
az összecsapások áldozatává, húszezer pedig megsebesült. 1978-ban az ország 67 tarto-
mányából 13-ban, 1979-ben 19-ben, 1980-ban már 20-ban volt érvényben rendkívüli álla-
pot. 1980 szeptemberében a hadseregnek mintegy 25%-a vett részt rendfenntartásban.97

A hadsereg beavatkozásának közvetlen kiváltója Ecevit és Erbakan megbeszélései
voltak, amelyek Nyugat-ellenes, muszlimpárti kormányt sejttettek. 1980. szeptember
6-án Erbakan egy nagygyûlésen a seriat visszaállítását követelte, másnap Ecevit arra
szólította fel a szakszervezeteket, hogy kövessenek el erôszakos akciókat, amennyiben
igazságtalanság éri ôket. A vezérkar azonnal döntött, és 1980. szeptember 12-én har-
madik alkalommal is beavatkozott az események menetébe.98
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A 60-as évek közepén mélyreható változások történtek a török külpolitikában. A for-
dulópontot a ciprusi kérdés kiélezôdése jelentette. A török döntéshozókat megdöbben-
tette az amerikai elnöknek a török elnökhöz írt levele, amelyben Johnson jelezte Inönü-
nek, az Egyesült Államok ellenzi, hogy egy esetleges ciprusi török beavatkozás esetén
amerikai fegyvereket használjanak. Az 1965 októberében az Igazságpárt élén kor-
mányra került Süleyman Demirel szinte azonnal hozzálátott a külpolitika diverzifiká-
lásához. A török diplomácia ennek megfelelôen kiegyensúlyozottabbá vált, közeledett
a Szovjetunióhoz és a szocialista országokhoz, valamint igyekezett normalizálni kap-
csolatait az arab országokkal. 

A szocialista országokkal való kapcsolatok fejlesztése mellett a kiegyensúlyozottabb
külpolitika követésén túl gazdasági megfontolások szóltak. A Szovjetunió és a többi szo-
cialista ország képes volt felvenni a Nyugat-Európában nehezen eladható török termé-
keket. A Szovjetunió számára kulcsfontosságú volt Törökország jóindulatának biztosítá-
sa, hiszen ennek hiányában ellehetetlenült volna a szovjet földközi-tengeri flotta fenntar-
tása és utánpótlása a Dardanellákon keresztül. Míg Demirel célja kizárólag a kiegyensú-
lyozottabb külpolitika volt, Ecevit, az Egyesült Államok súlyának mérséklése szándéká-
val a 70-es évek végén balközép kormányok által irányított Európa felé kívánta orientál-
ni a török külpolitikát. Ecevit 1978. júniusi moszkvai látogatásakor szovjet–török keret-
egyezmény került aláírásra, amelynek értelmében a Szovjetunió milliárdos tételekben
szállított Törökország számára vízi és hôerômûveket, valamint olajfinomítókat.99

1967-ben és 1973-ban Törökország ígéretet tett, nem engedélyezi, hogy az Egyesült
Államok törökországi NATO-támaszpontokat használjon fel arab országok ellen. Miu-
tán Izrael lépéseket tett Jeruzsálem egyesítésére, Ankara bezárta két fôkonzulátusát és
jelezte, minimálisra korlátozza az Izraellel való kapcsolatait. Az arab országoknak ez
kevés volt, felhívták Ankara figyelmét, hogy csak a török–izraeli reláció teljes felszá-
molása esetén van lehetôség a kapcsolatok javulására. A török–arab közeledés eredmé-
nyeként a PFSZ képviseletet nyitott Ankarában, sôt az 1979. októberi ankarai Ecevit–
Arafat találkozó azt jelentette, hogy a PFSZ elsô embere elôször látogatott NATO-tag-
államba. Az 1973-as olajárrobbanást követôen a török import 20%-a arab országokból
származott, ám a szoros gazdasági kapcsolatok nem tükrözôdtek a politikai kapcsola-
tokban.

1974. július 15-én a görögországi tisztek vezetése alatt álló Ciprusi Nemzeti Gárda
az athéni junta támogatásával puccsot hajtott végre Cipruson azzal a céllal, hogy vég-
rehajtsa az enóziszt, Ciprus Görögországhoz csatolását. Az akciót követôen a „törökö-
lô”-ként ismert Nikosz Szampszon, a terrorista EOKA vezetôje lett az elnök. Mivel
Nagy-Britannia mint garantáló hatalom nem kívánt beavatkozni, Ecevit, a másik ga-
rantáló hatalom Törökország miniszterelnöke, elrendelte a sziget elleni inváziót. Az
1974. július 20-án megindult akció során a török hadsereg megszállta és mai napig
megszállva tartja a sziget 37%-át. Az athéni vállalkozás, Makariosz érsek kormányának
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megdöntése és a „mediterrán Kubának” tekintett sziget felosztása nem volt ellenére az
Egyesült Államoknak, hiszen a török csapatok révén a stratégiailag fontos Cipruson
biztosítani lehetett a NATO-jelenlétét. 

Törökország 1959-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Európai Közösségek-
hez, amellyel 1963-ban társulási megállapodást is kötött. A 70-es évek folyamán, annak
ellenére, hogy Ecevit miniszterelnök megkísérelt közeledni az európai hatalmakhoz,
csökkent Brüsszel érdeklôdése Törökország iránt. Ennek egyik legfontosabb oka a cip-
rusi kérdés kiélezôdése volt, az EK határozottan a görögök mellé állt. 1975 áprilisában
Maurice Druon francia kultuszminiszter egy beszédében párhuzamot vont a Ciprus el-
leni török invázió és Ausztria német megszállása között.100 A másik ok abban rejlett,
hogy 1978-ban Bülent Ecevit jelezte, Törökország szeretné átértékelni az Európai Kö-
zösségekhez fûzôdô kapcsolatait. Elképzelései szerint az 1963-as társulási megállapo-
dás hátrányos volt Ankara számára, ezért módosításra szorul. Javaslata értelmében öt
évre be kell fagyasztani Törökország kötelezettségeit, ám Ankara ez alatt az idô alatt is
igényt tartana a brüsszeli pénzügyi támogatásra. Ecevitet a miniszterelnöki székben
követô Demirel gyorsan igyekezett megnyugtatni az EK-t, Törökország a társulási
megállapodásban foglaltakat követve kíván csatlakozni. A török–EK kapcsolatok javu-
lását megakadályozta az 1980-as katonai puccs.

1980-tól napjainkig

Az 1980. szeptember 12-i katonai beavatkozás célja a szélsôséges szervezetek tevé-
kenysége következtében kialakult erôszakhullám megszüntetése volt. A puccsot köve-
tôen valamennyi politikai pártot törvényen kívül helyezték, vezetôit eltiltották a poli-
tizálástól.101 Mindez azt jelentette, hogy a következô, 1983-as nemzetgyûlési választá-
sokon egyetlen régi párt vagy politikus sem indulhatott, és ez a tény jelentôs változá-
sokat indított el a török pártstruktúrában. A politikusok régi generációja az 1987-es re-
ferendum után már részt vehetett a választásokon, természetesen az 1980 után alakult
új pártok élén, ám addigra már az új, feltörekvô politikusi generáció is létrehozta saját
szervezeteit. Ennek következtében a szavazók voksai megoszlottak a régi és új vezetôk
által létrehozott, gyakran azonos politikai irányvonalat követô pártok között. Az idô-
sebb szavazók pártszimpátiája már nem jelentett feltétlenül követendô példát az utó-
dok körében.102

A hadsereg a 70-es évek instabilitást eredményezô belpolitikai folyamatai, a szélsô-
jobb- és szélsôbaloldali terrorszervezetek által teremtett erôszakhullám közepette is-
merte fel, hogy a vallásos nevelés hiánya vezetett a rendszerellenes ideológiák megerô-
södéséhez. Ezek további térnyerésének elkerülése érdekében az 1982-es alkotmány 24.
paragrafusa az alsó- és középfokú iskolákban kötelezôvé tette a vallásos oktatást.
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A „török–iszlám szintézis” célja a törökség és a mérsékelt szunnita iszlám egyesítése,
az iszlámisták és a nacionalisták integrálása volt.103 A szintézis alkotói úgy vélték, az
iszlám hatása erôsíteni fogja a nemzetállamot és mérsékli a forradalmi érzéseket, külö-
nösen a kurdok körében. Külpolitikai téren a szintézis célja a szovjet expanzió feltar-
tóztatása és a radikális iráni változat elkerülése volt.104

Az 1982-es alkotmány 117. paragrafusa értelmében felállították a konzultációs és ja-
vaslattételi jogkörrel felruházott nemzetbiztonsági tanács (NBT), amely biztosította,
hogy a hadsereg minden kérdésben véleményt formálhasson. A tanács elnöke a köztár-
sasági elnök, tagjai a vezérkari fônök, a szárazföldi, haditengerészeti- és légierôk, va-
lamint a csendôrség parancsnoka, illetve a miniszterelnök, a belügy-, a külügy- és a ha-
dügyminiszter. Biztosítandó a hadsereg túlsúlyát, a tanács titkára szintén a fegyveres
erôk tagjai közül kerül ki. Jóllehet a tanács „tanácsadói jogkörrel” rendelkezik, ajánlá-
sai kötelezô érvényûek a kormányra nézve. 1983–2003 között eltelt két évtizedben
egyetlen alkalommal, 1997-ben fordult elô, hogy a kormányfô figyelmen kívül hagyta
az NBT állásfoglalását, ám a tanács fellépése eredményeként Necmettin Erbakant Me-
sut Yilmaz követte a miniszterelnöki székben.

Az 1983. április 17-én életbe lépett választási törvény, okulva az 1960–70-es évek
kormányzási nehézségein, koalíciós kényszerein, 10%-os parlamenti küszöböt vezetett
be, amelynek hatása az 1983-ban és 1987-ben rendezett választásokon már érzôdött is.
Az 1983-as választásokat egy új párt, a Haza Pártja (Anavatan Partisi-ANAP)105 nyerte,
ami a civil politizálás sikerét jelentette, hiszen Turgut Özal pártja a hadsereg által tá-
mogatott Nemzeti Demokrata Párt felett aratott gyôzelmet. Az ANAP jobboldali gyûj-
tôpárt volt, szabad piacgazdaságot és szekuláris köztársaságot hirdetve a katonai
puccs elôtti jobboldali – liberális, konzervatív, nacionalista és iszlámista erôket
egyaránt magába foglaló – politikai tömörülések, vagyis az Igazságpárt, a Nemzeti
Mozgalom Pártja és a Nemzeti Üdvpárt olvasztótégelyévé kívánt válni. Ez volt az
ANAP ereje, de egyben gyengesége is.106 Özal felhagyott az atatürki vallásfelfogással,
és nyíltan hirdette: „Az állam szekuláris, de én nem; én muszlim vagyok.”107

Turgut Özal kormányai programjának középpontjában a VI. Demirel- és az Ulusu-
kormány által megkezdett gazdasági reformok folytatása, mindenekelôtt az infláció
mérséklése állott. Törökország, Özal liberális gazdaságpolitikájának eredményeként
elkerülte a fizetésképtelenséget, és az évtized elejére kilábalt a gazdasági válságból, ám
a további dinamikus fellendülést megakadályozta a kuvaiti válság.108 Az özali gazda-
ságpolitikának köszönhetô gyors, szinte radikális társadalmi változások tovább mélyí-
tették az ország egyes területei között húzódó kulturális szakadékot, ez erôsítette a
pártok és a választók szavazatainak fragmentálódását. A gazdasági átalakulás terhei az
alacsonyabb jövedelemmel bíró tömegeket érintették, ez érzôdött is az 1987-es válasz-
tásokon: az ANAP szavazatokat vesztett, ám ekkor még nem volt olyan párt, amely a
vákuumot kitölthette volna.109
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A Szovjetunió felbomlásával módosult az észak-atlanti szövetség és ezen keresztül
Törökország szerepe, jelentôsége is. A NATO négy évtizeden keresztül a török védel-
mi politika, katonai gondolkodás sarokköve volt. Ankara úgy vélte, hogy a szövetség
déli szárnyának pilléreként biztos értéket képvisel a Nyugat számára. 1991 után a tö-
rök vezetôk, mivel Törökország számára a NATO kulcsintézmény volt, és a Nyugat-
hoz fûzôdô pszichológiai kapcsolatot jelentette, illetve megértették, hogy a szövetség
szerepének csökkenésével, Ankara Európával kapcsolatos elképzelései is sérülnek,
nem akarták elfogadni a NATO jelentôségének fokozatos mérséklôdését. A török poli-
tikusok 1991 után azt hangoztatták: Törökország negyven éven keresztül védte Euró-
pát a Szovjetunióval szemben, ennek elismerését, ellentételezését kéri, lehetôség sze-
rint EU- tagság formájában.110

A kétpólusú világ felbomlása következtében függetlenné váló balkáni, kaukázusi,
közép-ázsiai államok gyorsan a török külpolitika látókörébe kerültek. A török lakosság
és a külpolitika irányítói rádöbbentek, hogy a törökországi törököket e régiók nemze-
teinek egy részével (bosnyák, csecsen, azeri, kazah, özbeg, türkmen) vérségi és vallási
kötelékek kötik össze. Özal gyorsan felmérte, hogy az atatürki izolációs külpolitika
végleg idejétmúlttá vált. A Kaukázus és Közép-Ázsia nem csupán vallási-kulturális-
történelmi kötelékek miatt vált fontossá Ankara számára, hanem azért is, mert harma-
dikutas megoldást jelentett Brüsszel és Mekka között. Elôbbi, 65 milliós muszlim la-
kossága, eltérô kultúrája miatt egyre inkább elutasította Törökországot, amely viszont
az iszlám országoktól igyekezett megfelelô távolságot tartani.

Törökország katalitikus szerepet játszott a kaukázusi és közép-ázsiai volt szovjet
tagköztársaságokban. A török kormány 1,5 milliárd USD értékû exporthitelt nyújtott,
valamint ösztöndíjakat biztosított diákoknak, üzletembereknek, katonatiszteknek. Tö-
rök szakértôk áramlottak a „testvéri” köztársaságokba, több száz jegyzôkönyvet írtak
alá. Ankara célja az volt, hogy a török államok vezetôje legyen, és ezzel megakadályoz-
za az iszlám fundamentalizmus térnyerését, Irán vagy Szaúd-Arábia befolyásának
megerôsödését. Özal úgy vélte, alternatívát, török modellt kínál a kaukázusi és közép-
ázsiai török államoknak egy szekuláris, többpárti demokráciával és piacgazdasággal
rendelkezô muszlim ország képében. Törökország, újságokkal, könyvekkel, televízió
programokkal árasztja el a térséget, és arra aspirál, hogy a török nyelvû világ kulturá-
lis Mekkája legyen, hídszerepet töltsön be a régió, valamint Európa között és úgy te-
kintett a „testvéri” országokra, mint természeti kincsek forrása és olyan térség, amely
képes felvenni a török termékeket.111 Törökország térnyerése átmenetinek bizonyult a
régióban. Az Ankara által remélt privilegizált partnerség nem fejlôdhetett ki, mivel Tö-
rökország pénzügyi és technológiai adottságai korlátozottnak bizonyultak, világossá
vált, hogy a közös nyelv és kultúra nem elégséges a szoros együttmûködéshez. 

Az, hogy Törökország hídszerepet kíván betölteni a kontinensek között, vala-
mennyi mérsékelt, jobbközép és balközép politikai párt elfogadta. Legutóbb Ismail
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Cem112 fogalmazta meg: Olyan ország vagyunk, amely egyaránt európai és ázsiai,
olyan kultúra vagyunk, amelynek egyaránt vannak európai és ázsiai dimenziói.113

Az özali gazdaságpolitika következtében a 80-as évektôl újult erôre kapó migráció
jelentôs mértékben módosított a társadalmi attitûdökön. A migráció következtében a
vidéki szegény lakosság városivá alakult, új perifériát alkotott, amely gazdaságilag
hátrányban volt, politikailag izolálódott, így megfelelô bázist biztosított az iszlámista
párt számára.114 A hagyományos/vidéki és a modern/városi kultúrák közötti konfron-
táció, a hagyományos pártok fragmentációja, a civil társadalom migráció okozta átala-
kulása és az államilag támogatott vallásoktatás növelte az iszlámista párt mozgásterét,
amely szavazatainak jelentôs részét a jobbközép pártoktól szerezte.

1983 után az ANAP képviselte a vallási konzervatív rétegeket, de mérsékelt nacio-
nalistákat és a piacnyitás következtében megjelenô, majd felemelkedô új gazdasági eli-
tet is. A párt a 80-as évek végéig tartani tudta diverzifikált választói bázisát, de Demi-
rel Igaz Út Pártja (Dogru Yol Partisi-DYP)115 vidéken egyre erôsebbnek bizonyult.116 Az
azonos választói bázissal rendelkezô ANAP és a DYP küzdelme a jobbközép voksokért
egymás gyengítéséhez vezetett, amelyet csak fokozott Özal és Demirel személyes el-
lentéte. A DYP szerint az ANAP a katonai rendszer terméke, amelyet kizárólag a régi
politikai elit visszatérésének megakadályozására hoztak létre, míg az ANAP úgy vél-
te, a DYP egyetlen célja Demirel miniszterelnöki, majd elnöki pozícióba juttatása. A
jobbközép erôk helyzetét az is gyengítette, hogy Özal 1993-ban bekövetkezett halálát
követôen Demirel lett a köztársasági elnök, ezáltal mindkét párt tapasztalt, a tagság ál-
tal egységesen elismert vezetô nélkül maradt.117 Részben hasonló helyzet alakult ki a
baloldalon is: A CHP a puccs után nem tért magához, újjáalakulására csak 1992-ben ke-
rült sor,118 ám addigra a párt korábbi elnöke Bülent Ecevit, már létrehozta a Demokra-
tikus Baloldal Pártját (Demokratik Sol Partisi-DSP), így a baloldali szavazatok is
megoszlottak. 

A Szovjetunió összeomlásával, a kétpólusú világrend felbomlásával a választók kö-
rében a politikai hovatartozást fokozatosan a kulturális váltotta fel, a vallási és nemze-
ti identitás erôsödött, ez lett az új választóvonal.119 A hagyományos pártok duplikáció-
ja és versengése mellett a 90-es évek fontos fejleménye volt a politikai iszlám felemel-
kedése és az etnikai identitások megjelenése. Bár Törökországban a 60-as évek vége óta
mûködtek vallási vagy etnikai alapon mûködô pártok, ezek, bár több kormányban is
szerephez jutottak, mégis alapvetôen marginálisak maradtak.120 Az áttörést 1991 jelen-
tette, amikor a választásokra koalíciót kötô iszlámista és ultranacionalista párt 16,9%-
ot szerzett, és 62 képviselôt küldött a nemzetgyûlésbe.121

A vallási identitás erôsödését a politikusok és a hadsereg eltérô módon ítélte és íté-
li meg. A hadsereg minden vallását gyakorló muszlimot potenciális iszlámistának tart,
úgy véli a vallásosság erôsödése és az iszlámizmus terjedése alapjában fenyegeti a ke-
málista berendezkedést, így e kérdés kapcsán semmiféle engedményre nem hajlandó.

Mecsetek és katonai barakkok között

2004. tavasz–nyár 139



A politikusok szerint azonban természetes, hogy a gyorsan változó világban az embe-
rek a vallás felé fordulnak.122

Az iszlámizmus növekedésének oka nem a vallásosság erôsödése, hanem a növek-
vô társadalmi-gazdasági megosztottság volt.123 Az 1983-ban Jólét Pártja (Refah Partisi)
néven újjáalakult iszlámista párt, nem utolsó sorban a kötelezô vallásoktatás biztosítot-
ta lehetôségeket kihasználva, a 80-as években fokozatosan a gecekondu-lakóktól az ér-
telmiségig húzódó párhuzamos társadalmat épített ki.124 A pártot három csoport koa-
líciója alkotta: a konzervatívok és a vallásos értelmiség mellett a tömegtámogatást a
piacgazdaságban csalódó csoportok jelentették. A Refah pragmatikus politikája lehetô-
vé tette, hogy minden régióban más és más imázst vegyen fel: Délkelet-Anatóliában
kurdbarátként, Közép-Anatóliában konzervatív–nacionalistaként, a nagyvárosokban
muszlim szociáldemokrataként jelent meg.125 Helyzetét megkönnyítette, hogy a mû-
sorszórás liberalizálása miatt számos iszlámista rádió- és televízióadó alakulhatott. 126

1993-ban már 290 ilyen szellemiségû kiadó, négy napilap, 300 folyóirat mûködött.127 A
párt az iszlám jogrendet és a dicsôséges oszmán múltat elôtérbe helyezve elutasította
a köztársaság szekuláris alapjait. Megítélése szerint a nemzetet, az oszmán felfogás
alapján a „millet”, tehát nem etnikai, hanem vallási közösség szerint kell értelmezni.
Ennek szem elôtt tartásával a szunnita kurdok és törökök képesek együttmûködni.128

A párt irrelevánsnak tartotta az etnikai nacionalizmust, mondván, az iszlám szerint
minden etnikai kérdés csupán civilizálatlan, iszlám elôtti formaként fogható fel. Figye-
lembe kell ugyanakkor venni, hogy a törökországi iszlám nem azonos az ortodox
szunnita iszlámmal, sôt a legmérsékeltebb az iszlám világban.129 Fontos különbséget
jelent, hogy pluralista politikai rendszerben mûködik, és nem erôszakos. 

A szekuláris és iszlámista körök közötti küzdelem nem csak politikai, hanem gazda-
sági jellegû is: 1980 után új városi középosztály és gazdasági elit jelent meg, amely vi-
dékrôl, kiskereskedô vagy kisbirtokos szülôktôl származott, és elsôsorban a magasabb
oktatás miatt ment a városba, ám ott is igyekezett megôrizni identitását, hagyomá-
nyait, értékeit. A fejlettebb nyugati területek (Isztambul, Ankara, Izmir stb.) régi elitje
fokozatosan szembekerült a konzervatív Anatóliából érkezô rétegekkel. A 90-es évek
elejétôl az új elit fokozatosan kihívást jelentett a figyelmét elsôsorban a hatalmi ágak-
ra összpontosító kemálista elittel szemben.130

A gazdaság liberalizálása teret adott a magánszektor terjedésének, amely az anató-
liai kis- és középvállalkozások számára is lehetôséget biztosított. A feltörekvô anatóliai
üzletemberek megkülönböztették magukat a nyugatos elittôl, amely 1971-ben létre-
hozta a TÜSIAD-ot (Türk Isadamlar Dernegi – Török Üzletemberek Szövetsége), és
1990. május 5-én négy vállalkozó131 megalapította a MÜSIAD-ot, a Független Üzletem-
berek Szövetségét, amelynek célja, a kapitalizmus alternatívájaként, iszlám gazdasági
rendszer kialakítása volt. A szövetségnek 1991-ben 400, 1993-ban 1700, 1998-ban már
3000 vállalat volt a tagja, a cégek éves bevétele ekkor elérte a 2,79 milliárd dollárt.132
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A Refah a boszniai és az azeri-örmény konfliktus idején élesen kritizálta a török kül-
politikát: megítélése szerint Ankara nem követett el mindent a balkáni, kaukázusi
muszlim hittestvérek (bosnyákok, azeriek) védelme érdekében. A párt úgy vélte, a
Nyugati hatalmak nem egyenlô mércével kezelik a világban zajló eseményeket. Míg
könyörtelenül megbüntették Irakot a Kuvait elleni agresszióért, tétlenek maradtak ak-
kor, amikor muszlimok, bosnyákok és azeriek váltak más, elsôsorban keresztény álla-
mok támadásainak áldozatává. Nem véletlen tehát, hogy a párt a boszniai háború te-
tôpontján érte el legjobb választási eredményeit.

Az 1994-es helyhatósági választásokon a Refah 19,8%-ot kapott, és megszerezte 28
nagyváros, köztük Isztambul és Ankara polgármesteri posztjait,133 míg az 1995-ös
nemzetgyûlési választásokon a szavazatok 21,3%-val a legnagyobb parlamenti frakció-
val rendelkezô párttá vált.134 A két választáson aratott sikerével a Refah és rajta keresz-
tül az iszlámista mozgalom marginális tényezôbôl végérvényesen nemzeti mozgalom-
má vált. Ennek okai a következôkben foglalhatók össze:
a) A Refah nem csak vallási ügyekre figyelt, hanem a társadalom konkrét ügyeit akar-

ta megoldani. A párt nem riadt vissza a demagógnak tûnô lépésektôl sem: gyakorta
elôfordult, hogy kifizették a rászorulók közüzemi díjait, a párt aktivistái a városok
szegénynegyedeit járva kisebb-nagyobb javítási munkálatokat végeztek.

b) A hagyományos pártok kudarcot szenvedtek az infláció, a korrupció, szegénység el-
leni küzdelemben.

c) A Refah hívei nem csak a fundamentalisták közül kerültek ki, a szavazatok nagy ré-
sze protest szavazat volt a helytelennek ítélt társadalom- és gazdaságpolitikával
szemben.135

A párt azonban csak a két jobbközép párt egymással rivalizáló vezetôjének, Mesut
Yilmaznak és Tansu Çillernek köszönhetôen tudott kormányt alakítani. A korrupciós
ügybe keveredett Çiller, korábbi miniszterelnök ellen parlamenti vizsgálóbizottság
felállítását követelô Refah csak abban az esetben tekintett el ettôl, ha Çiller Igaz Út
Pártja koalícióra lép vele. Törökország elsô miniszterelnök-asszonya a választási kam-
pány alatt maoistának nevezte a Refahot, gazdaságpolitikájukat a castrói Kubáéhoz
hasonlította, és ígéretet tett, nem lép vele koalícióra. A negatív minôsítéssel a Refah
sem maradt adós, gonosznak nevezte Çiller pártját.136

A kormányra kerülô iszlámista párt hozzálátott külpolitikai célkitûzéseinek megva-
lósításához. Erbakan miniszterelnök elképzelései között a muszlim országokkal való
szorosabb kapcsolat, egy Iszlám Közös Piac felállítása szerepelt. A szekuláris körök és
a hadsereg haragját azonban nem a D–8 kialakítása,137 hanem az váltotta ki, hogy Er-
bakan megkérdôjelezte a szekuláris köztársaság alapelveit. A nemzetbiztonsági tanács
1997. február 28-án lezajlott ülése szerint a nemzetbiztonságra a fô veszélyt már nem a
kurd felkelés és a PKK, hanem az iszlám fundamentalizmus jelentette.138 A REFAHY-
OL koalíció átalakulással próbált meg védekezni: A négy évre kötött koalíciós megál-
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lapodás szerint az elsô évben Erbakan, a második és harmadik évben Çiller, míg a ne-
gyedik évben ismét Erbakan lett volna a miniszterelnök. Ennek megfelelôen az elsô év
leteltével, 1997 júniusában Erbakan lemondott, ám Demirel elnök, élve azzal az alkot-
mányos jogával, hogy a miniszterelnököket a köztársasági elnök nevezi ki, nem Çillert,
hanem az ANAP elnökét, Mesut Yilmazt bízta meg kormányalakítással.139 Yilmaz Bü-
lent Ecevit balközép Demokratikus Baloldal Pártjával és Hüsamettin Cindoruk jobbkö-
zép Demokratikus Törökország Pártjával140 hozott létre kisebbségi kormányt, amelyet
a CHP, valamint a hadsereg külsô támogatása tett szilárddá. A két jobbközép és egy
balközép párt koalíciója viszonylag harmonikusan mûködött együtt, mindez jelezte,
hogy a politikai paletta két oldalán álló mérsékelt erôk között Törökországban éles kü-
lönbség nincs. Yilmaz ellen 1998 végén korrupciós ügy kapcsán bizalmatlansági indít-
ványt nyújtottak be a nemzetgyûlésben. A bizalmi szavazáson pedig a kormányerôk
alulmaradtak, így 1999 tavaszán elôrehozott választásokra került sor, a kormányfôi
posztot addig Bülent Ecevit töltötte be. 

A veterán politikus kormányzása elsô hónapjában, a választások elôtt alig két hó-
nappal, hihetetlen sikert ért el: a török titkosszolgálat, a CIA és a MOSZAD közremû-
ködésével Kenyában elfogta, és Törökországba szállította az ország elsô számú közel-
lenségét, a PKK vezetôjét, Abdullah Öcalant. A kurdellenes, nacionalista hangulatban,
amelyhez hozzájárult az EU luxemburgi, majd bécsi döntése, amelyen elutasították Tö-
rökország EU-tagjelöltségét,141 nem volt meglepô, hogy az 1999. április 18-i választá-
sokon a két legnacionalistább párt, Ecevit Demokratikus Baloldal Pártja (DSP) és az
MHP szerezte a legtöbb szavazatot.142

Az 1999-es választásokon továbbra is érvényesült a pártok fragmentációja. A mérsé-
kelt centrumpártok 56–57% közötti eredményt értek el, az ország egyre inkább
megosztottá vált a kulturális választó vonalak mentén. A DSP elsöprô gyôzelmet ara-
tott az ország nyugati tartományaiban, az MHP uralta az anatóliai fennsíkot, míg a
kurd HADEP kiemelkedôen szerepelt abban a 11 tartományban, ahol rendkívüli álla-
pot volt érvényben.143

Ecevit és Bahçeli mellett többek között az is szólt, hogy kimaradtak a korrupciós
ügyekbôl, amelyek elsôsorban a két jobbközép párt, az ANAP és a DYP, valamint elnö-
kei presztízsét tépázták meg. A szavazóknak elegük lett a két párt körüli botrányokból,
hiszen Yilmaznak a korrupciós botrány miatt kellett távozni 1998-ban a kormány élé-
rôl, míg Çiller a Refahhal kötött koalícióval kerülte el a felelôsségre vonást. Egy, a vá-
lasztások elôtt készült közvélemény-kutatás szerint a két legmegbízhatóbb politikus
Ecevit és Bahçeli volt: Elôbbi mögött több évtizedes politikusi múlt állott, ez idô alatt
nem jutott tekintélyes vagyonhoz,144 utóbbi viszont szinte teljességgel ismeretlen volt.
Bahçeli 1997-ben Alpaslan Türkes halálát követôen vette át a párt vezetését, és igyeke-
zett elmozdítani a pártot az erôszakkal és szervezett bûnözéssel kapcsolatos múlttól.
Jól ismerte fel, hogy a hagyományos jobbközép pártok válságban vannak, ezért kísér-
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letet tett arra, hogy pártját fokozatosan a centrumba irányítsa, ám korábbi bázisát is
meg akarta tartani. Az MHP ígéretet tett, hogy megvédi a vallásos értékeket és a vallá-
sosok jogait, támogatja a vallási oktatással kapcsolatos megszorítások felszámolását.
Azzal vádolta az 1998-ban betiltott Refahot és annak utódpártját, az Erény Pártját (Fa-
zilet Partisi), hogy nem tett eleget a vallásos szavazókért, akiknek azt javasolta, hogy
„az igazi férfiakat (erkek) támogassák a gyávák (ürkek) helyett”.145

Jóllehet az MHP bázisát hagyományosan a közép- és kelet-anatóliai régiók jelentet-
ték, 1999-ben elôretört a mediterrán és az égei partvidéken, tehát azokon a turizmus
szempontjából kiemelt területeken, ahol Öcalan elfogása után jelentôs mértékben
visszaesett a turistaforgalom, az MHP ideológiája pedig épített a tulajdonosok kurdel-
lenes érzelmeire. A párt Közép-Anatóliában a Refah, a partvidéken a DYP volt szava-
zóktól szerzett voksokat, ám sikeréhez jelentôs mértékben hozzájárult, hogy az elôször
szavazó 2,5 millió választópolgár közül 1,3 millió adta voksát az MHP-re. A párt, akár-
csak a 70-es években, 1999-ben is gyengének bizonyult Északnyugat-Anatóliában, Isz-
tambulban és a kurd területeken. Mindez azt jelentette, hogy az MHP „egy-témás”
mozgalom: A 70-es években a kommunista fenyegetést, a 90-es években a kurd szepa-
ratizmust lovagolta meg.146

Az 1999-es választások után alakult hárompárti DSP-MHP-ANAP-koalíció rég látott
parlamenti többséggel rendelkezett: az 550 fôs nemzetgyûlésben 351 képviselô támo-
gatta a kormányt, amelynek pártjai majdnem két évig viszonylag zökkenômentesen
együtt tudtak mûködni. A három évtizedes politikusi tapasztalattal rendelkezô Ecevit
ügyesen tartotta össze kormányát, ráadásul régi ellenfele, Süleyman Demirel, akinek
elnöki mandátuma 2000-ben lejárt, az elôzetes várakozásokkal ellentétben nem tudott
visszatérni a pártpolitikai életbe.147 Demirel kísérletet tett ugyan arra, hogy elnöki
mandátumát meghosszabbítsák, ám ehhez alkotmánymódosításra lett volna szükség.
A módosítás értelmében egy elnöki ciklus öt évig tartott volna, ám az elnököt egyszer
újra lehetett volna választani. Az elnök legfôbb támogatói ebben különbözô megfonto-
lásból, Bülent Ecevit és a hadsereg voltak. Ecevit attól tartott, hogy Demirel, visszatér-
vén a pártpolitikai életbe, egyesítheti a szétforgácsolt jobbközép erôket, amelyek meg-
felelô irányítással egy választáson a szavazatok akár 40%-át is megszerezhetik. A had-
sereg, amely korábban két alkalommal, 1971-ben és 1980-ban is megbuktatta Demirel
kormányait, a nemzetbiztonsági tanácsban 1991 óta közösen eltöltött majd egy évtized
alatt jól együtt tudott mûködni a miniszterelnöki, majd elnöki posztot betöltô politi-
kussal, így 2000-ben ôt tartotta a leginkább alkalmasnak az elnökségre. A kiszivárgott
információk szerint a színfalak mögött a politikus és a hadsereg meg is egyezett. A
nemzetgyûlés viszont, amely mentesíteni akarta a belpolitikát a hadsereg beavatkozá-
sától és jelezni akarta saját erejét is, nem szavazta meg az alkotmány módosítását, így
új elnök választására került sor. Az új elnök az alkotmánybíróság elnöke, Ahmet Nec-
det Sezer lett.
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Az új elnök és a miniszterelnök viszonya nem volt éppen harmonikus. A legsúlyo-
sabb konfliktus 2001 februárjában a korrupciós ügyek feltárása kapcsán robbant ki kö-
zöttük. A konfliktust az váltotta ki, hogy Sezer elnök élt az alkotmány 108. paragrafu-
sa adta lehetôséggel, és vizsgálóbizottságot állított fel a korrupciós ügyek kivizsgálá-
sára. Ugyanezt megtette Ecevit miniszterelnök is, ám míg a miniszterelnöki bizottság
jelentése mindent rendben talált, a Sezer-bizottság ezzel ellenkezô következtetésre ju-
tott. A 2001. február 20-i nemzetbiztonsági tanácsülésen a köztársasági elnök azzal vá-
dolta a miniszterelnököt, hogy a tolvajokat védi, mire Ecevit, egyik helyettese, Mesut
Yilmaz biztatására azonnal távozott az ülésrôl. 

A piac szereplôi azonnal reagáltak: néhány óra leforgása alatt 5 milliárd dollárt von-
tak ki az országból, a tôzsde index egy nap alatt 15%-ot zuhant, a líra árfolyama 2001.
február 21-rôl 22-ére 687 ezer TRL= 1 USD-rôl kétmillió TRL=1 USD-re változott.148 Tö-
rökország történelmének egyik legsúlyosabb gazdasági-pénzügyi válságát élte át, né-
hány hét leforgása alatt 600 ezer ember vált munkanélkülivé, a 2001-es infláció 68%-kal
volt magasabb, a GDP pedig 8%-kal, 55 milliárd dollárral volt alacsonyabb az elôzô
évinél. Ecevit régi ismerôséhez, Kemal Dervishez, a Világbank egyik helyetteséhez for-
dult, felajánlva neki a gazdasági államminiszteri posztot.149 Dervis kijelentette, csak
abban az esetben vállalja, ha a nemzetgyûlés megszavazza az ország gazdasági talpra
állításához szükséges reformok meghozatalát. Törökország a nemzetközi pénzügyi
szervezetekhez fordult, amelyek szintén reformokhoz kötötték a hitel folyósítását.
A 2002 februárjában aláírt egyezmény értelmében a pénzügyi szervezetek három év
alatt 17 milliárd dolláros hitelt biztosítanak Ankarának. A csôd szélén álló ország kor-
mánya az elsô részleteket kénytelen volt a költségvetés hiányának fedezésére fordítani.

Dervis rövid idô leforgása alatt Sezer elnök mellett a legnépszerûbb politikussá vált,
feladatát annyira eltökélten igyekezett végrehajtani, hogy gyakran a negyedik koalíciós
partnerként emlegették. Törekvései azonban csak részben jártak sikerrel, Törökországban
a gazdasági-pénzügyi válságot 2002 nyarán belpolitikai válság követte. A hosszabb ideje
betegeskedô kormányfô nem volt hajlandó távozni posztjáról, mire 2002. július 8–11. kö-
zött lemondott kormányának több minisztere, köztük Hüsamettin Özkan miniszterelnök-
helyettes, Ismail Cem külügyminiszter és Kemal Dervis.150 A miniszterek távozását köve-
tôen számos képviselô vált ki a Demokratikus Baloldal Pártja képviselôcsoportjából: a kor-
mánynak 275 képviselôje maradt az 550 fôs nemzetgyûlésben, így elvesztette többségét.151

A távozó képviselôk Ismail Cem vezetésével megalakították az Új Törökország Pártját.
A megrendült egészségi állapotú miniszterelnök továbbra sem volt hajlandó lemondani,
ám koalíciós partnerei és az ellenzéki pártok nyomására végül beleegyezett, hogy elôreho-
zott választásokat tartsanak, amelyekre 2002. november 3-án került sor. 

A választások elôtt, 2002. augusztus 3-án a nemzetgyûlés elfogadta az ország EU-csat-
lakozásának elôfeltételét képezô, politikai reformokat magába foglaló törvénycsomagot.152

Az unió korábban már jelezte, mindaddig, amíg Törökország nem hozza törvényeit össz-

Pintér Attila

144 Külügyi Szemle



hangba az EU normáival, nem hajlandó megnevezni a csatlakozási tárgyalások kezdôdá-
tumát. Ankara augusztus után azt remélte, hogy lépésével nyomást gyakorolhat az unió-
ra, amely Koppenhágában megnevezi az óhajtott dátumot. Az unió döntése értelmében
2004 végén megvizsgálják Törökország felkészültségét, és ennek fényében döntenek a tár-
gyalások megkezdésérôl, amelyek így 2005 elejénél hamarabb nem indulhatnak meg.

A török politikai pártok célja az elmúlt években egyértelmûen az volt, hogy megsza-
baduljanak a róluk esetlegesen kialakult negatív képtôl, a szélsôségektôl, és pozitív
imázst alakítsanak ki magukról. Ennek megfelelôen napjainkban csaknem valamennyi
tömörülés a politikai centrum felé tartott: A DSP feladta korábbi baloldali ideológiáját,
éppoly nacionalista, mint az MHP, éppoly muszlim, mint az AKP és éppoly elkötele-
zett a szabadversenyes piacgazdaság mellett, mint az ANAP. Az MHP 1997-et, Alpas-
lan Türkes halálát követôen fokozatosan a centrum felé mozdult, Bahçeli középre kor-
mányozta a pártot, amely szinte zökkenômentesen képes volt együttmûködni koalí-
ciós partnereivel. Az ANAP, amely korábban a liberalizmus bajnokaként határozta
meg magát, csak azzal tudott kitûnni a többi párt közül, hogy kihasználva, hogy elnö-
ke, Mesut Yilmaz volt az EU-ügyekért is felelôs miniszterelnök-helyettes, hangsúlyoz-
za, támogatja Törökország EU-csatlakozását. A DYP, amely makacsul továbbra is egye-
düli jobbközép pártként definiálta magát, nem tudott ilyen különbséget megfogalmaz-
ni. Az egykori iszlámista párt(ok), a Refah és a Fazilet utódpártjai közül a volt isztam-
buli polgármester, Recep Tayyip Erdogan vezette Igazság és Fejlôdés Pártja (Adalet ve
Kalkinma Partisi –AKP) elhagyta elôdei iszlámista képét, nem fogalmazott meg iszlám
orientációt a kül- és gazdaságpolitikában, támogatta az EU-tagságot, a nyugati világ
értékeit, a privatizációt. Az AKP-t megkülönböztette a többi párttól, hogy soha nem
volt kormányon, illetve vezetôi és tagjai nem a kemálista elit soraiból kerültek ki.

A 2002. november 3-i választásokat az AKP nyerte a szavazatok 35%-val, ami a vá-
lasztási rendszer sajátosságai miatt elegendônek bizonyult az önálló kormányalakítás-
hoz is. A választások után az alábbi következtetéseket lehetett levonni:
1. 1987 óta elôször van egy pártnak többsége a nemzetgyûlésben, nincs szükség koalí-

ciókötésre. Az AKP 363 képviselôvel rendelkezik, ez öt fôvel kevesebb csupán, mint
az alkotmánymódosításhoz szükséges kétharmados többség.153

2. A centrumpártok népszerûségének csökkenése tovább tart: 
• 1987-ben az összes szavazat 88,72%-át
• 1991-ben az összes szavazat 82,54%-át
• 1995-ben az összes szavazat 64,18%-át 
• 1999-ben az összes szavazat 56,69%-át 
• 2002-ben az összes szavazat 36,5%-át szerezték meg.154

3. A nacionalista és iszlámista pártok együttes eredménye meghaladta az 52%-ot. Ez
háromszorosan haladta meg a jobbközép, és két és félszer a balközép pártok ered-
ményét, amire soha nem volt példa Törökországban.155
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4. Jelentôsen növekedett az elveszett szavazatok aránya:156

• 1991-ben 140 ezer, a leadott szavazatok 0,57%-a
• 1995-ben 4 millió, a leadott szavazatok 14,45%-a
• 1999-ben 5,9 millió, a leadott szavazatok 18,92%-a
• 2002-ben 14,4 millió, a leadott szavazatok 45,84%-a

5. A nyugati országrészben, az Égei- és a földközi-tengeri partvidéken, valamint Trákiában
az a szekuláris párt szerezte a legtöbb szavazatot, amely kimaradt az elôzô idôszak bel-
politikai botrányaiból, így a legkevésbé volt sebezhetô a kampány során. Ez ezúttal a
CHP volt, amely gyôzelmet aratott azokban a tartományokban, ahol 1999-ben a DSP.

6. A jobbközép pártok 90-es évek közepe óta tartó válsága eredményeként elôször for-
dult elô a többpárti demokrácia történetében, hogy egyetlen jobbközép párt sem ke-
rült be a nemzetgyûlésbe. 

7. Az anatóliai fennsíkon, kihasználva a jobbközép pártok elhúzódó válságát, tarolt az
azonos választói bázissal rendelkezô, a jobbközéptôl a 90-es évek közepe óta folya-
matosan szavazatokat elvonó ultranacionalista és iszlámista pártok egyike. Ez ezút-
tal az AKP volt, amely elôretört a hagyományosan a szekuláris pártokra szavazó Fe-
kete-tenger partvidékén. 

8. A délkeleti tartományokban ismételten a kurd párt, a HADEP utódpártja, a DEHAP
szerezte a legtöbb szavazatot.
Ecevit pártjának kudarca és az AKP gyôzelme azt jelentette, hogy Demirel, Erbakan

és Türkes után a régi generáció utolsó képviselôje is távozott a politikai színtérrôl, il-
letve, hogy a független Török Köztársaság történetében elôször alakíthatott önállóan
kormányt egy olyan párt, amely nem a kemálista elit soraiból szervezôdött. 1980 után
tehát ismét lezárult, illetve elkezdôdött egy korszak. Az új korszak legfontosabb belpo-
litikai kérdése az lesz, vajon a kormányzásból elôször kiszoruló és a nemzetgyûlésben
alig 33%-os képviselettel rendelkezô kemálista elit vissza tudja-e szerezni a hatalmat,
és ha igen, milyen áron.

(A szerzô a Külügyminisztérium munkatársa. Tanulmányának megállapításai nem feltétle-
nül esnek egybe a Külügyminisztérium álláspontjával.)
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nevezték magukat. A mozgalom akkor vált jelentôssé, amikor 1907-ben egyesült az 1906-ban Sza-
lonikiben egy postai hivatalnok, Mehmed Talat hathatós közremûködésével, köztisztviselôk és ka-
tonatisztek részvételével megalakult Oszmán Szabadság Társasággal (Osmanli Hürriyeti Cemiyeti).
Az új szervezet a párizsi csoport nevét vette fel, így, Egység és Haladás Bizottság (Ittihat ve Terakki
Cemiyeti) néven mûködött tovább. 1908-ban az ifjútörök mozgalom magához ragadta a hatalmat és
alkotmány kiadására kényszerítette Abdülhamid szultánt. Bár a Porta 1909 tavaszán ellenforrada-
lommal próbáltra meg visszaszerezni hatalmát, az ifjútörökök a szultán lemondatásával, V. Moha-
med utódlásával reagáltak, ami azt jelentette, hogy a birodalom gyakorlatilag alkotmányos monar-
chiaként mûködött tovább. 1913-ban a Balkán-háborúk idején a mozgalom belsô vezetôi úgy vél-
ték, idôszerû a hatalom koncentrálása, így egy palotaforradalmat követôen Enver, Talat és Cemal,
az ún. triumvirátus vált a legfontosabb döntéshozó hatalommá, amely a világháború végéig irányí-
totta a birodalmat. (A szakirodalomban egyaránt elfogadott az ifjútörök és az unionista kifejezés is.
Magam az elôbbit használom munkámban.)

24 Törökországban az 1934-es névreform után mindenkinek vezetéknevet kellett felvenni. A megkü-
lönböztethetôség kedvéért valamennyi személy esetében zárójelben közlöm felvett családnevüket.

25 Zürcher 1993, 143. o. A „hürriyetperver” szó pontos jelentése „szabadságszeretô”.
26 A fiatal tábornok nem tartozott a szervezet legfelsô vezetéséhez. A birodalmat 1913 júniusa óta irá-

nyító triumvirátus tagjai – Enver, Talat, Cemal – közül, csak utóbbival volt korrektnek nevezhetô
kapcsolata. Enverrel, aki a szultán és a nagyvezír után a birodalom harmadik ember volt, sôt
V. Mehmed unokahúgával 1914. március 5-én megkötött házassága révén az uralkodói családnak
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is tagja lett, különösen nem kedvelték egymást. Kölcsönös ellenszenvüket tovább táplálta, hogy
Kemál jó barátságban volt Ali Fethivel, aki Enver egyik riválisa volt az ifjútörök mozgalomban. 

27 Zürcher 1993, 156. o. 
28 A társaság ugyanis december folyamán a késôbbi fôvárosba költözött, mivel itt volt a birodalom

központjába vezetô vasútvonal végállomása. Zürcher 1993, 157–158. o.
29 Zürcher 1993, 144. o. A megszorításokon a Nemzeti Paktum készítôi a birodalom gazdasági függet-

lenségének útjában álló ún. kapitulációkat értették. 
30 Zürcher 1993, 158. o. Az ankarai parlament, tulajdonképpen a társaság, 1920. február 17-én hagyta

jóvá a konstantinápolyi parlament által megszavazott Nemzeti Paktumot.
31 A sévres-i béke szövege: http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/versa/sevres1.html
32 Zürcher 1993, 160. o.
33 A görög csapatok 1919. május 15-én szálltak partra Izmirben.
34 Mindkét ország kereskedelmi engedmények fejében kötött egyezséget Ankarával.
35 Ismet pasa az 1934-es névreform során két gyôzelme emlékére vette fel az Inönü nevet.
36 1920 novemberében választásokra került sor Görögországban, amelyeket Venizelosz liberális párt-

jával szemben a monarchisták nyertek. A belpolitikai fordulat a hadseregben is éreztette hatását, a
tisztek egy része a liberálisokat, másik része a monarchistákat támogatta.

37 Zürcher 1993, 160–162. o.
38 Zürcher 1993, 168. o. Az utolsó szultánnal, VI. Mehmeddel kapcsolatban, a szultán unokáját nevez-

ve meg forrásként, Hugh Pope érdekes történetet közöl: San Remóban a szultáni család gyermekei
a kertben játszva olyan dalt kezdtek énekelni, amelynek refrénje „Sokáig éljen Musztafa Kemál”
volt. Az egyik szolgáló, tartva attól, hogy a szultán meghallja „Halál Musztafa Kemálra”-ra változ-
tatta a refrént. A szultán haragosan jelent meg az erkélyen, és megszidta a gyerekeket: „Musztafa
Kemál török tábornok. Ô az én katonám. Nem tûröm, hogy bárki megsértsen egy török katonát.”
Nicole&Hugh Pope: Turkey Unveiled. A History of Modern Turkey. New York 1997, 53. o. – továbbiak-
ban Pope 1997. A történethez hozzátartozik, hogy Kemál 1918-ban elkísérte Berlinbe a trónörököst,
a késôbbi VI. Mehmedet, és utazásuk során kölcsönösen megkedvelték egymást, sôt, hazatérésüket
követôen a trónörökös egyik szárnysegédévé nevezte ki Kemált.

39 A csoport prominens képviselôjének számított Kazim (Karabekir) és Ali Fuad (Cebesoy) is.
40 http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1918p/lausanne.html
41 Zürcher 1993, 173–174. o.
42 Az örmény hagyományok szerint több mint másfél milliónyian vesztették életüket, a kutatók –

gyakran nemzeti hovatartozásuktól függôen – rendkívül eltérô adatokat közölnek.
43 Zürcher 1993, 171–172. o. 
44 Erik-Jan Zürcher: Two Young Ottomanists Discover Kemalist Turkey: The Travel Diaries of Robert

Anhegger and Andreas Tietze, www.let.leidenuniv.nl/tcimo/tulp/Research/diaries.htm – továb-
biakban Zürcher: Two Young Ottomanists

45 Zürcher 1993, 171–172. o. 
46 Çandar: Atatürk’s Ambiguous Legacy 
47 Soner Çagaptay: Reconfiguring the Turkish Nation in the 1930s’, www.ksg.harvard.edu/kokka-

lis/GSW4/CagaptayPAPER.PDF – továbbiakban Çagaptay: Turkish Nation. Görögországgal a lau-
senne-i békeszerzôdés írta elô, hogy kétoldalú szerzôdés keretében kell rendezni az esetleges né-
pességcserét. A Népszövetség ellenôrzése alatt megvalósított lakosságcsere eredményeként 1,5 mil-
lió görög és 400 ezer muszlim/török települt át az anyaországba, tehát a 720 ezer áttelepült több
mint fele Görögországból érkezett. 

48 Az Oszmán Birodalomban a nem muszlim népek milleteket alkottak, amelyek nem etnikai, hanem
vallási közösségeket jelentettek. Egy-egy millet (örmény, zsidó, katolikus, ortodox) autonómiával
bírt, élén a vallási közösség vezetôje állt. 

49 Çagaptay: Turkish Nation
50 Zürcher, Erik-Jan : Ottoman Sources of Kemalist Thought, www.let.leidenuniv.nl/tcimo/tulp/Re-

search/MUNCHEN2.htm
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51 Çandar: Atatürk’s Ambiguous Legacy
52 A mecseteket bezárták a hívôk elôtt, és lôszerraktáraknak használták.
53 Az 1928-ban bevezetett írásreform következtében bizonyos szempontból feleslegessé váltak az is-

kolai könyvtárak, amelyek könyveinek háromnegyede arab betûs írással készült. A felnövekvô
nemzedék az írásreform ellenére a ’70-es évekig használta magáncélokra a régi írást. Az analfabé-
tizmus csökkenése mellett fontos tényezô volt, hogy a latin betûs írással megjelenô újságok lehetô-
vé tették a nagy tömegek számára, hogy tájékozódjanak a világ dolgairól. A lapok terjesztése érte-
lemszerûen a kormány népszerûsítését is szolgálta, akárcsak a rádió, amelybôl kevés volt ugyan,
de fokozatosan a mindennapi élet részévé vált. Zürcher: Two Young Ottomanists

54 Zürcher: Two Young Ottomanists
55 Musztafa Kemál a nemzetgyûléstôl az Atatürk, vagyis a Törökök Atyja nevet kapta.
56 Pintér Attila: Törökország, In: Európai politikai rendszerek, Budapest 2002, 858. o.
57 Zürcher 1993, 166–167. o.
58 Zürcher 1993, 175–176. és 180. o.
59 Turan 1984, 94. o. Kemál komolyan gondolta az új párt felállítását, saját húgát, Makbulét és bará-

tait is biztatta, lépjenek be az új pártba.
60 Zürcher 1993, 186–187. o. A Szabad Köztársasági Pártról bôvebben: Cem Emrence: Politics of Dis-

content in the Midst of the Great Depression: The Free Republican Party of Turkey (1930),
www.let.leidenuniv.nl/tcimo/tulp/research/ce.htm

61 Çagaptay: Turkish Nation
62 Akgün: Parties, Party Systems and Democratic Consolidation
63 Inalcik, Halil: Turkey between Europe and the Middle East, Perceptions Journal of International Af-

fairs Vol. III. – Number 1. March-May 1998, http://www.mfa.gov.tr/grupa/per-
cept/lll–1/inalc.htm

64 Sander, Oral: Turkish-Greek Relations After World War I: A Vicious Circle of 60 Years, In: Turkish
Review: Quaterly Digest, Vol. 1., Winter 1985–86, 20. o. 

65 Jelentése „béke a hazában, béke a világban”.
66 Zürcher 1993, 210. o.
67 Sztálin nem volt hajlandó megújítani az 1925. december 17-én kötött szovjet–török semlegességi és

megnemtámadási egyezményt, sôt Kars és Ardahan tartományok átadását követelte. Semih Vaner:
La Turquie entre la recherche de l’équilibre et l’isolement, In: Politique Étrangére, 1982/1, 47. évfo-
lyam 139. o. – továbbiakban Vaner 1982

68 Turan 1984, 95–96. o. A földreform értelmében az 500 dönüm feletti birtoktesteket, a sûrûn lakott
területeken a 200 dönümnél nagyobb birtokok háromnegyedétét sajátították ki és osztották szét a
földnélküli parasztok között. A földreformmal szemben a nemzetgyûlésben felsorakozó földbirto-
kosok szónoka egy gazdag Aydin környéki földbirtokos, Adnan Menderes volt.

69 Az új párt legfontosabb vezetôi Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü és Adnan Menderes voltak.
70 Turan 1984, 94. o.
71 Poulton 1999
72 Güvenç, Bozkurt: Secular Trends and Turkish Identity, Perceptions Journal of International Affairs

Vol. II. – Number 4. December 1997-February 1998, www.mfa.gov.tr/grupf/percept/II4/II4-5.htm,
Bozkurt Güvenç: Interface of Cultural Identity development, www.ignca.nic.in/ls_03012.htm

73 1946–60 között az ún. többségi választási rendszer volt érvényben, amelynek értelmében a tarto-
mányokban a pártok listán indultak, és a legtöbb szavazatot kapott párt szerezte meg a tartomány
összes mandátumát. A DP gyôzelmének értékét növelte, hogy a szavazásra jogosultak 90%-a lead-
ta voksát.

74 Turan 1984, 96. és 98. o. Pope 1997, 92. o. 1955-ben letartóztatták a Köztársasági Néppárt fôtitkárát,
mert nyilvános beszédében bírálta a kormányt, és hasonló sorsra jutott Metin Toker újságíró, Ismet
Inönü veje is. 

75 Akgün Birol: Parties, Party Systems and Democratic Consolidation 
76 Néhány hónappal késôbb, 1960 májusának elején egyik államminiszterének azonban már azt
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mondta: Senki, aki tíz esztendôn át volt „nagyvezír”, nem számíthat arra, hogy természetes úton
távolítják el. Az ilyet számûzni kell, vagy meg kell ölni. Pope 1997, 92. o.

77 Turan 1984, 99. o. Gürsel a beavatkozás másnapján, május 28-án tartott sajtótájékoztatóján jelezte,
a tiszta és szolid demokrácia megteremtését tûzik ki célként. Lombardi 1997, 204. o.

78 A pártot 1961 februárjában a korábbi (1960. jún–aug.) vezérkari fônök Ragip Gümüspala alapítot-
ta, aki áldozatául esett a katonai beavatkozás után Türkes és köre tisztogató akciójának. 1960 au-
gusztusában politikai megbízhatatlanság miatt a 260 török tábornok közül 235-öt nyugdíjaztak,
mellettük 5000 ezredes és ôrnagy is távozni volt kénytelen a hadseregbôl. Az Igazságpárt fô célki-
tûzése az volt, hogy igazságot szolgáltasson a hadseregbôl eltávolított tiszteknek. Gümüspala 1964-
ben bekövetkezett halálát követôen egy energikus mérnök, Süleyman Demirel vette át a párt irá-
nyítását. 

79 Akgün: Parties, Party Systems and Democratic Consolidation
80 Nilüfer Narli: The Rise of the Islamist Movement in Turkey, MERIA Journal, Volume 3, No. 3 – Sep-

tember 1999, http://meria.idc.ac.il/journal/1999/issue3/jv3n3a4.html – továbbiakban Narli 1999
81 Lombardi 1997, 205. o.
82 Lombardi 1997, 206. o.
83 Narli 1999
84 Akgün, Birol: Twins or Enemies: Comparing Nationalist and Islamist Traditions in Turkish Politics,

MERIA Journal, Volume 6, No. 1 – March 2002, http://meria.idc.ac.il/journal/2002/is-
sue1/jv6n1a2.html – továbbiakban Akgün 2002

85 A szervezet az 1952-ben alakult Parasztpárt és az 1953-ban betiltott Nemzeti Párt utóda, a Köztár-
sasági Nemzeti Párt egyesülésével jött létre.

86 A pártot, az 1980-as puccsot követôen, 1981-ben feloszlatták, ám Türkes 1983-ban Nemzeti Munka-
párt néven újjászervezte a pártot, amely 1992-ben újra felvette régi nevét. A fôvezér 1997-ben bekö-
vetkezett halála után a korábbi fôtitkár, Devlet Bahçeli vette át a párt vezetését. Személye irányvo-
nalváltást, a korábbihoz képest mérsékeltebb politikát jelentett. Tevékenységét megkönnyítette,
hogy a párt szélsôségesei a Türkes fia által alapított új párthoz csatlakozva elhagyták az MHP-t,
amely 1999-ben legjobb választási eredményével nemcsak bejutott a nemzetgyûlésbe, de tagja le-
hetett az Ecevit vezette koalíciós kormánynak is.

87 Akgün 2002
88 Akgün 2002
89 A gecekondu (kiejtése: gedzsekondu) jelentése „éjjel épített”. A török törvények értelmében, ha valaki

egy éjszaka alatt lakóhelyet épített magának, nem kötelezték a lebontásra. 
90 Az Igazságpárt az „ortanin solu, Moskova yolu”, „a balközép, Moszkva útja” jelszót hangoztatva

jelezte, hogy véleménye szerint milyen politikát követ a CHP.
91 Turan 1984, 107. o. Ecevit 1966-ban a párt fôtitkára, 1972. május 14-én a párt elnöke lett.
92 A pártot, Bizalom Pártja néven, Bülent Ecevit korábbi riválisa Turhan Feyzioglu és hét társa alapí-

totta 1967. május 12-én. A CHP jobbszárnyához tartozó Feyzioglu és társai az 1966-os XVIII. kong-
resszust követôen részben kizárásuk megelôzése, részben az új balközép irányvonalat követô Ece-
vit, számukra elfogadhatatlan politikája miatt hagyták el a pártot. A jobbközép politikát követô
párt az 1969-es választásokon 15 parlamenti mandátumot szerzett. 1972-ben, Ecevit pártelnökké
választását követôen Kemal Satir csoportja is elhagyta a CHP-t és Köztársasági Párt néven alapított
új pártot, amely a következô évben egyesült Feyzioglu pártjával. Az így létrejött Köztársasági Bi-
zalom Pártja az 1973-as választásokon 13 mandátumot szerzett a parlamentben. A CGP az 1975–77
közötti negyedik Demirel-kormányban és az 1978–79-es harmadik Ecevit-kormányban egyaránt
szerepet vállalt.

93 Narli 1999
94 Kalaycioglu 1997
95 1975–77-ben és 1977–78-ban
96 Turan 1984, 111. o.
97 Lombardi 1997, 196. és 207. o. A török gazdaságban az olajárrobbanás és a ciprusi invázió miatt be-
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vezetett amerikai embargó miatt jelentkezett recesszió, 1979-re a kimerültek a valutatartalékok. Az
infláció meghaladta a 100%-ot, a munkanélküliség 20-25% körül mozgott.

98 Lombardi 1997, 208. o.
99 Ecevitet külpolitikája rendkívül népszerûtlenné tette Washingtonban. Egyes információk szerint

Carter elnök nagyhatalmú nemzetbiztonsági tanácsadója, Zbigniew Brzezinski kifejezetten gyûlöl-
te ôt.

100 Vaner 1982, 147. o.
101 Az eltiltott politikusok az 1987-ben rendezett népszavazás után térhettek vissza a politikai életbe.
102 Kalaycioglu 1997
103 Poulton 1999
104 Ely Karmon: Radical Islamic Political Groups in Turkey, MERIA Journal, Volume 2, No. 4 – Janua-

ry 1998 http://meria.idc.ac.il/journal/1997/issue4/jv1n4a2.html – továbbiakban Karmon 1998
105 A párt 1983. május 20-án alakult Turgut Özal vezetésével.
106 Akgün: Parties, Party Systems and Democratic Consolidation. Karmon 1998 szerint Özal szoros

kapcsolatokat épített ki a naksibendi renddel, mivel úgy vélte a szekularizmus és az iszlám alap-
elemei a török identitásnak.

107 Lombardi 1997, 197. o.
108 1981–91 között a török GDP évente 6-8%-kal nôtt, az ipari export, amely 1991-ben a teljes export

80%-át tette ki, megnégyszerezôdött. A villanyáram-termelés tíz év alatt 150%-kal nôtt, a török líra
gyakorlatilag konvertibilissé vált. A török gazdaság azonban a sikerek ellenére is krónikus problé-
mákkal küzdött, amelyek közül a legjelentôsebb a növekvô költségvetési hiány (14%), a hatalmas
államadósság (60 Mrd dollár) és az infláció (70%) volt. Eric Rouleau: The Challenges to Turkey, Fo-
reign Affairs Nov-Dec. 1993, 117. o. – továbbiakban Rouleau 1993

109 Akgün: Parties, Party Systems and Democratic Consolidation
110 Ankara 1987-ben folyamodott teljes jogú tagságért.
111 Egy 1992 novemberében készült közvélemény-kutatás szerint a török lakosság nagyobb része a

nyugati államokkal való kapcsolatok fejlesztésével szemben a török államokkal való kapcsolatok
fejlesztését részesítette elônyben.

112 1997–2002 között külügyminiszter.
113 Ismail Cem török külügyminiszter megnyitó beszéde az Iszlám Konferencia Szervezete-EU Közös

Fórumán 2002. február 12-én Isztambulban. www.mfa.gov.tr/OIC-EU-Forum/_smailCem.htm
114 Narli 1999
115 A párt 1983. június 23-án alakult, de a nemzetbiztonsági tanács megakadályozta, hogy induljon az

ôszi választásokon. A szervezet gyakorlatilag a betiltott Igazságpárt jogutódjának volt tekinthetô,
ezt többek között a politikai élettôl eltiltott Demirel aktív, de nem szervezett keretek közötti támo-
gatása is jelezte. A pártnak sikerült túlélni a betiltására irányuló kísérleteket, és legalább ekkora
horderejû eseménynek számított a szervezet életében Demirel rehabilitálása, aki 1987 novemberé-
ben a párt elnöke lett. A DYP megjelenése a nemzetgyûlésben, 1987-ben, reális jobbközép alterna-
tívát kínált az ANAP-pal szemben.

116 Narli 1999 
117 Kalaycioglu 1997
118 Az 1992-ben újjáalakult CHP 1995-ben egyesült a Néppárt és a Szociális Demokrácia Pártja összeol-

vadásával 1985-ben megalakuló Szociáldemokrata Néppárttal. A Néppártot Necdet Calp, Ismet
Inönü egykori személyi titkára alapította, a párt a szavazatok 30,5%-val 117 mandátumot szerzett
az 1983-as választásokon. Az eredményhez hozzájárult, hogy a hadsereg megakadályozta a Szociá-
lis Demokrácia Pártja választási részvételét, így a baloldali voksokat a Néppárt kapta. A török
baloldal azonban inkább a szociáldemokrata vonalat követô Szociális Demokrácia Pártjával rokon-
szenvezett, Calp eltávolítása a vezetésbôl 1985 nyarán, lehetôvé tette a közeledést, majd az egyesü-
lést a két párt között. A Szociáldemokrata Néppárt az 1987-es választásokon az ország második leg-
nagyobb pártjává vált. Jóllehet 1991-ben csupán a harmadik legjobb eredményt érte el, ez is elegen-
dô volt, hogy koalíciót kössön Demirel pártjával. 
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121 Akgün: Parties, Party Systems and Democratic Consolidation
122 Rouleau 1993, 119–120. o.
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Résumé

Attila Pintér: Between Mosques and Military barracks. The Evolution of the Political
Parties in the Turkish Political System

From the establishment of the Turkish Republic until 1946, a one-party system
characterized the Turkish political life because of the dominance of the Republican
People's Party. The political system changed into a two-polar one when the Democratic
Party was founded in 1946 and this situation remained unchanged until 198O. After
198O the left and right wing parties alike split into two; while since the early 199os
religious fundamentalism has become stronger. Since the end of the last century, the
nationalism of the pan-Turkish ideology has also been present. The decline of the two-
polar world orde, the high degree of social mobility, the numerous changes in the
constitution, and the ethnic-religious struggles played, and play a great role in the
evolution of the Turkish political system. The current Turkish political model is the
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product of both tradition and modern developments: there are democratic institutions,
the legal system is codified, the political elite is inclined to observe the rule of law and
the legal standards. The Turkish voters' identity depends partly on what system they
were brought up in. 99 per cent of the population are Muslims, from them 75 percent
are Sunnies and 25 percent are Shiites (Alevites). Another line of cultural separation
runs between the Turkish and the Kurdish populations. However, the most important
dividing line is not between religious or cultural backgrounds, but between the urban
and the rural populations. The military, which enjoys special status in the country, is
the most important supporter of the Atatürkien institutions. After the elections in 2002,
the political elite of the Atatürkien tradition lost its power, and so the single most
important question of the new political era is whether this political elite can regain its
power. 

Attila Pintér: Zwischen Moschees und Baracken. Evolution der politischen Parteien im
türkischen politischen System

Von der Entstehung der Republik Türkei ganz bis zum Jahre 1946 war für das türkische
innenpolitische Leben infolge der Republikanischen Volkspartei das
Einparteiensystem charakteristisch. Das politische System wurde von 1946 an durch
die Entstehung der Demokratischeen Partei zu einem zweipoligen System und blieb
dies ganz bis zum Jahre 1980. Nach 1980 trat infolge der Verdoppelung der links- und
rechtsgerichteten Parteien vom Anfang der 90er Jahre an immer markanter der
religiöse Fundamentalismus, vom Ende des Jahrhunderts an der die pantürkische
Ideologie verkündende Nationalismus auf. In der Evolution des türkischen politischen
Systems spielte und spielt der Zerfall der zweipoligen Weltordnung, die schnelle
gesellschaftliche Mobilisierung, die häufigen Modifizierungen der Verfassung und der
ethnisch-religiöse Kampf eine große Rolle. Das gegenwärtige türkische politische
Modell ist das Produkt des Übergangs zwischen der traditionellen und der modernen
Einrichtung: es hat demokratische Institutionen, das Rechtssysten ist kodifiziert, zur
gleichen Zeit ist jedoch die politische Elite geneigt, die Gesetze und die Rechtsnormen
außen Acht zu lassen. Die Identität der türkischen Wahlbürger wird davon bestimmt,
in welchem Unterrichtssystem sie erzogen worden sind. Die Türkei ist von mehreren
Gesichtspunkten aus geteilt. 99 % der Bevölkerung sind Mohammedaner, davon sind
75 % Sunniten, 25 % Schiiten (Aleviten). Eine strenge Trennlinie stellen die kulturellen
Unterschiede dar, die vor allem zwischen der türkischen und der kurdischen
Bevölkerung liegen. Die bedeutendste Bruchlinie jedoch bedeutet nicht die Religion
oder die Kultur, sondern der Unterschied zwischen der städtischen und der ländlichen
Bevölkerung. Die Armee, die im Leben des Landes eine besondere Stellung einnimmt,
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hält sich für die wichtigste Bewahrerin der staatlichen Einrichtung Khemals. Nach den
Wahlen im Jahre 2002 kam es zum ersten Mal vor, dass die politische Elite Khemals
ihre politische Bedeutung verloren hatte, und so ist die Frage Nr. 1 der neuen
politischen Ära, ob diese politische Elite fähig sein wird, ihre Macht zurückzuerobern.  

Attila Pintér: Parmi des mosquées et des baraques militaires. L'évolution des partis
politiques dans le système politique turc

A partir de la formation de la République turque jusqu’à 1946, la politique intérieure
turque s’est caractérisée par un système de parti unique représenté par le Parti
Populaire de la République. Avec la naissance du Parti Démocrate en 1946, le système
politique est devenu bipolaire et est resté invariable jusqu’à 1980. Après 1980, en
dehors du dédoublement des partis de gauche et de droite, le fondamentalisme
religieux, à partir des années 1990, ainsi que le nationalisme avec son idéologie
panturque, à partir de la fin des années 1990, se sont présentés d’une façon de plus en
marquante. La dissolution du système mondial bipolaire, la mobilisation sociale
rapide, la modification fréquente de la constitution et la lutte ethnique et religieuse ont
joué un rôle important dans l’évolution du système politique turc. Le modèle politique
turc actuel est le produit d’une transition entre les structures traditionnelles et
modernes: il existe des institutions démocratiques et des lois codifiées cependant l’élite
politique néglige souvent les lois et les règles. L’identité des électeurs turcs est
déterminée par le type du système d’éduction dans lequel ils ont fait leurs études. La
Turquie est divisée de plusieurs point de vue. 99 % de la population sont musulmans
dont 75 % sunnites et 25 % shiites. Les différences culturelles, surtout entre la
population turque et kurde, constituent une ligne séparative très marquante.
Cependant ce n’est pas la religion et la culture qui représentent la ligne séparative
principale mais la différence entre la population urbaine et provinciale. L’armée qui
joue un rôle spécial dans la société se considère comme le dépositaire principal du
système politique kémaliste. Après les élections de 2002 c’était la première fois que
l’élite politique kémaliste s’est trouvée écarté du gouvernement, ainsi la plus grande
question de la nouvelle époque est à savoir si l’élite politique sera capable de regagner
son influence.
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