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Összefoglaló: A tanulmány a Hagia Sophia/Ayasofya mecsetté alakításának kö-
rülményeit elemzi. Bemutatja, hogy már évtizedek óta vitatott a státusza, s ez a 
vita az AKP (Igazság és Fejlődés Pártja) idején egyre komolyabban jelent meg a 
politikai napirenden. A múzeum mecsetté alakítása a neo-oszmán kulturális po-
litika és a koronavírus-járvány, a gazdasági visszaesésből fakadó népszerűség-
vesztés találkozásának eredménye. Emiatt a szekuláris Törökország egyik fon-
tos szimbólumát veszítette el, mélyült a társadalmon belüli polarizáció, miközben 
még inkább kiélezte az amúgy is ellenséges viszonyt számos országgal, de főleg 
Görögországgal.

Kulcsszavak: Hagia Sophia/Ayasophia, Törökország, AKP, neo-oszmán kulturális 
politika

Abstract: The paper analyses the circumstances of the Hagia Sophia/Ayasofya’s 
conversion from a museum to a mosque. It argues that its status has been debated 
for decades and it was put on the agenda during the AKP’s era increasingly. The 
conversion was the result of the convergence of the Neo-ottoman cultural poli-
cy and a sharp decline in the AKP’s support due to the COVID-19 pandemic and 
its subsequent economic crisis. Thus, this rather symbolic issue to grab public 
attention has been chosen by the government. Overall, the decision led to the 
erosion of the secular symbols of Turkey andgrowing domestic polarisation as well 
as to deepen its antagonistic relations with other states, and especially with Greece.

Key words: Hagia Sophia/Ayasophia, Turkey, AKP, Neo-ottoman cultural policy 

BEVEZETÉS 

A COVID-19 járvány árnyékában, 2020. július 24-én sokezres tömeg gyűlt 
össze Isztambul belvárosában, a Hagia Sophia (törökül: Ayasofya) épület-
együttese köré. Több mint ezren pedig be is léphettek. A feltűnően sok em-

ber mellett jelen volt a török vezetés színe java, élükön Recep Tayyip Erdoğan 
államfővel. Az esemény apropója pedig nem volt más, mint a pár nappal 
korábban múzeumból mecsetté (vissza)alakított épületben megtartott – az 
iszlámban különösen fontos – pénteki ima, ahol a Koránból maga Erdoğan 
olvasott fel.

Az Ayasofya körüli vita mind Törökországban, mint külföldön nagy vissz-
hangot váltott ki: a keresztény világban, különösen Görögországban elítélték 
a döntést, míg Törökországban több vallásos csoport hangosan adta jelét 
elégedettségének. Az elemzés az Ayasofya átalakításának politikai hátterét 
kívánja áttekinteni, arra keresve a választ, hogy milyen tényezők vezettek a 
döntéshez, s milyen bel- és külpolitikai következményekkel kell számolnia a 
török vezetésnek. 

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-ayasofya-canli-yayini-basladi-iste-ayasofya-camii-cuma-namazi-canli-yayini-41571779
https://www.youtube.com/watch?v=ek3OqH4tn8s
https://www.youtube.com/watch?v=ek3OqH4tn8s
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A HAGIA SOPHIA/AYASOFYA JELENTŐSÉGE

A Haghia Sophiát I. Justinianus bizánci császár építette egy korábbi, tűzvész-
ben elpusztult templom helyére 532 és 537 között. A kor építészetének 
csúcsát jelentő épület méltán hirdette a Bizánci Birodalom nagyságát mé-

retével és lenyűgöző mozaikjaival – melyek között találni magyar vonatkozá-
sút, amely Szent László királyunk lányát, Piroskát (Iréné császárnőt) ábrázolja. 
A szakrális jelentősége mellett komoly politikai súllyal is bírt az épület: évszáza-
dokon keresztül a bizánci császárok koronázó helyeként szolgált.

Történelme összefonódott Konstantinápolyéval (Isztambuléval). Amikor a ke-
resztesek 1204-ben elfoglalták a várost, katolikus katedrálissá alakították (az ost-
romot sikerre vivő velencei dózse, Enrico Dandolo sírja is az épületben van). 
Amikor 57 évvel később a bizánciak visszavették, siettek ismét ortodox temp-
lommá alakítani. 

Az is maradt egészen 1453-ig, amikor II. Mehmed szultán elfoglalta a várost, 
s sok más templomhoz hasonlóan a „kard jogán” mecsetté alakíttatta. A későbbiek-
ben a szultánok kisebb épületeket kapcsoltak hozzá, felépült köré négy minaret, 
így a 20. századra egy egész épületkomplexum jött létre az Ayasofyához kap-
csolva. Noha épültek nagyobb mecsetek a következő évszázadokban (például 
a mintegy öt perc sétára lévő Kék mecset, avagy Sultan Ahmetcamii), a maga 
történelmi jelentőségét megőrizte.

A következő korszakhatár és a mostani döntés háttere Musztafa Kemál Ata-
türkhöz fűződik: 1934-ben a Minisztertanács úgy határozott, hogy a közel ötszáz 
éve mecsetként használt épületet múzeummá alakítja. A modern török nemzetál-
lam építésében már 1923-tól, a köztársaság kikiáltásától kezdve kulcsfontosságú 
szerepet kapott a szekularizmus, amely részben az állammal versengő (lehetsé-
ges) hatalmi centrumok megtörését – ide tartozott a kalifátus és a vallási rendek 
(tarikatok) megszüntetése, továbbá az oszmán korszak előképe után a vallási 
ügyekért felelős szerv, a Diyanet létrehozása –, részben pedig egy modern 
(és nemzeti) életvitel megteremtését szolgálta (pl. arab helyett török nyelvű imára 
hívás bevezetése). Nemzetközi szinten Európa háború felé sodródott, s a kisebb 
és gyengébb balkáni államok is inkább az összefogásra törekedtek, elsősorban 
az olasz veszély árnyékában. Görögország és Törökország elmúlt százéves tör-
ténelmének legproblémamentesebb időszakát élte ezekben az években, kez-
deményezésükre jött létre a Balkáni Paktum 1934-ben.

Atatürk döntése tehát egyszerre szolgált szimbolikus lépésként a szekularizmus 
erősítésében és a humanizmus jeleként a keresztény (ortodox és katolikus), illet-
ve muszlim örökséget is magában hordozó épület múzeummá alakításában. 
A döntést persze sokan kritizálták, különösen azok az iszlamista körök, amelyek 
ellenezték a kormányzat kultúrpolitikáját, szembefordulását az oszmán 
örökséggel. Többször felmerült, hogy legyen újra mecset a múzeumból, de meg-
jelentek olyan kérések is, hogy alakítsák vissza templommá, ezt azonban a min-
denkori török vezetés, akárcsak a vallásos konzervatívok javaslatát, elutasította).

https://www.britannica.com/topic/Hagia-Sophia
https://turkinfo.hu/bongeszde/tortenelem/torokorszag-es-az-iszlam-az-iszlam-szerepe-torokorszag-eu-csatlakozasanak-megiteleseben-iii-iranyzatok-a-mai-torokorszagi-iszlamban/
https://turkinfo.hu/bongeszde/tortenelem/torokorszag-es-az-iszlam-az-iszlam-szerepe-torokorszag-eu-csatlakozasanak-megiteleseben-iii-iranyzatok-a-mai-torokorszagi-iszlamban/
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Ennek ellenére történtek szimbolikus fejlemények: 1967-ben az akkori pápa, 
VI. Pál imádkozhatott az épületben, mire protesztként egy nappal később egy 
vallásos-nacionalista szervezet, a Milli Türk Talebe Birliği (amelynek egykor 
Erdoğan is tagja volt, s később többen is a török kormány vagy a parlament 
tagjai lettek) vezetése is imádkozott az Ayasofyában, ahogy későbbiekben 
is szerveztek az épület előtt imákat, amelyeket a rendőrség fellépése zavart 
meg. Az Ayasofya státusza tehát az iszlamista oldalon egy több évtizedes 
ügy volt.

Az imahellyé alakítást illetően az utóbbi évtizedekben történtek kedvez-
mények. Még az Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) hatalomra kerülése 
előtt, 1991-ben engedélyezték, hogy a komplexum szultáni pihenőként épült 
helyiségében (Hünkar Kasri) imádkozhassanak a hívők. Az AKP kormányzása 
alatt tovább bővült a sor: 2016-ban külön imámot neveztek ki, s mind a négy 
minaretből engedélyezték az imára hívást. 

Az iszlamista hátterű AKP 2002-es választási győzelme után megerősödtek 
azok a hangok, amelyek az épület visszaalakítását kérték. 2005-ben az egyik 
egyesület, a Sürekli Vakıflar Tarihi Eserler ve Çevreye Hizmet Derneği az Állam-
tanácshoz fordult, amely azonban visszadobta az ügyet. 2017-ben az Anadolu 
Gençlik Derneği az Ayasofya előtti téren reggeli imádságot rendezett, demonst-
rálandó a társadalmi igényeket. Az Sürekli Vakıflar Tarihi Eserler ve Çevreye 
Hizmet Derneği újabb kérését az Alkotmánybíróság 2018-ban elutasította. 

Ugyanakkor ilyen előzmények után az utóbbi években a nagypolitika is 
mind határozottabban fordult a kérdéshez. Erdogan 2018-ban felvetette az 
épület átalakításának szükségességét, amit 2019-ben a helyhatósági válasz-
tási kampányban megismételt. Ehhez csatlakozott számos, az AKP-hoz kötő-
dő ifjúsági szervezet, egyesület megmozdulása is, amelyek szintén az átala-
kításért szálltak síkra. Ebből kifolyólag a mostani döntés nem váratlan. 

Májusban megindult a kormányzati médiagépezet az Ayasofyát illetően. 
Július 10-én az Államtanács (legfelsőbb közigazgatási bíróság) érvénytelení-
tette az 1934-es minisztertanácsi döntést, majd ezután az államfő nyomban 
rendeletben a Diyanetre ruházta az épületet, és engedélyezte annak vallási 
célú használatát. Július 24-én pedig megtartották a pénteki nagyimát az im-
már mecsetté alakított Ayasofyában. 

MIÉRT ÉPPEN MOST?

U gyan többször volt választási kampánytéma, s vezető AKP-s politiku-
sok is számos alkalommal felvetették az átalakítás ötletét, a török ve-
zetés eddig folyamatosan halogatta a döntést, miközben, ahogy láttuk, 

kisebb kedvezményeket tettek az Ayasofyával összefüggésben (egy részé-
nek imahelyként történő megnyitása, imám kinevezése stb.). A váltás mögött 
a koronavírus-járvány által elindított kedvezőtlen folyamatok álltak. Az első 
COVID-19-es esetet március 11-én regisztrálták az országban. Ezt követően a 

https://www.tccb.gov.tr/receptayyiperdogan/biyografi/
https://www.esnafhabertv.com/erdoganin-ayasofyada-yarim-kalan-namazi-48405.html
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/ayasofyanin-4-minaresinden-5-vakit-ezan-sesi-yukseliyor/668646
https://www.cnnturk.com/turkiye/anayasa-mahkemesinden-ayasofya-karari
https://www.sondakika.com/haber/haber-mttb-ayasofya-nin-yeniden-ibadete-acilmasini-11886465/
http://bianet.org/bianet/diger/227263-danistay-in-ayasofya-kararinin-tam-metni
http://bianet.org/bianet/diger/227263-danistay-in-ayasofya-kararinin-tam-metni
https://tr.euronews.com/2020/07/10/cumhurbaskan-erdogan-ayasofya-n-n-ibadete-ac-lmas-karar-n-imzalad
https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiyede-ilk-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-466216.html
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kormányzat gyorsan hozott szigorító intézkedéseket, így távoktatást rendelt el, 
azonban ez sem volt elegendő ahhoz, hogy megelőzzék a vírus gyors terjedését 
(ebben szerepet játszhatott a Mekkából hazatérők nem megfelelő ellenőrzése 
és a karanténszabályok megszegése). Egy hónappal később már több, mint 
50 ezerre, két hónap alatt pedig már közel 150 ezerre növekedett az igazolt 
megbetegedések száma. Az emelkedés miatt újabb megszorító intézkedése-
ket vezettek be, aminek köszönhetően a hivatalos adatok szerint a járványgör-
be „laposodni kezdett”, s július közepére alig több, mint 200 ezerre emelkedett 
a megbetegedések száma.

A világ többi országához hasonlóan a török gazdaságot is erősen megvisel-
te a járvány. Várható, hogy komoly recesszióba kerül az ország. A legfontosabb 
uniós piacok válsága ki fog hatni Törökországra, amit csak súlyosbítani fog a 
GDP mintegy 12 százalékát adó turizmus erőteljes visszaesése. Ezzel párhu-
zamosan a munkanélküliség is megugrott, s noha a hivatalos adatok szerint ez 
áprilisban 13 százalék körül állt, valójában ennél magasabb, s jóval több ember 
veszítette el a munkáját, és került ki a munkaerőpiacról. 

A nehézségek kezelésére a kormány már a járvány elején egy nagy mentő-
csomagot hirdetett, azonban ez messze nem elegendő a gazdaság megóvásá-
ra. Ráadásul a mozgástér is szűk: az ország tavaly még recesszióban volt, s noha 
a kormány öt százalékos bővülést várt ebben az évben, ez már biztosan nem 
fog megvalósulni. Ezek a problémák nem hagyták érintetlenül az államfő és 
pártja népszerűségét sem. Noha áprilisban, a járvány határozott kezelése miatt 
még látványosan nőtt is a népszerűsége (még az ellenzéki szavazók körében 
is), azóta csökkent, de még így is magasabb, mint év elején volt. A közvélemény-
kutatások szerint az AKP támogatottsága 30 százalék körülre esett vissza, ami 
a teljes választói népességen belül enyhe gyengülést jelent az év elejéhez ké-
pest. Ugyanakkor ez kétség kívül alacsony a legutóbbi választáson 41 százalékot 
megszerző párt esetében.

NEO-OSZMÁN KULTURÁLIS POLITIKA: 
A SZEKULARIZMUS VÉGE?

M íg az Égei-tenger túloldalán a keresztény örökséget érő csapásként 
értékelték a döntést, addig Anatóliában elsősorban a szekularizmus fel-
számolásának újabb lépéseként interpretálták a kritikusok. Az Ayasofya 

– és a pénteki ima kapcsán használt szimbolika, így a Diyanet vezetőjének egy 
karddal történő megjelenése, vagy az imam-hatip iskolában végzett Erdoğannak a 
Korán recitálása – átalakítása egy újabb állomása volt az atatürki szekuláris örök-
ség felülírásának. A folyamat már az AKP első ciklusa idején kezdetét vette, noha 
akkoriban még kisebb horderejű ügyekből kerekedtek nagy botrányok, így például 
abból a kérdésből, hogy az AKP-s politikusok fejkendős feleségeik látogathatják-e 
fejkendőben az állami rendezvényeket vagy sem. A 2007-ben legnagyobb ellenzéki 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/turkey-religious-body-diyanet-mired-coronavirus-controversy.html
https://tradingeconomics.com/turkey/coronavirus-cases
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/turkey-statistics-controversial-unemployment-rates-pandemic.html
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/SVKI_Elemz%C3%A9sek_2020_13_A%20koronav%C3%ADrus-j%C3%A1rv%C3%A1ny%20T%C3%B6r%C3%B6korsz%C3%A1gban%20v%C3%A1ls%C3%A1gb%C3%B3l%20v%C3%A1ls%C3%A1gb%20a_(Egeresi%20Z.).pdf
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/SVKI_Elemz%C3%A9sek_2020_13_A%20koronav%C3%ADrus-j%C3%A1rv%C3%A1ny%20T%C3%B6r%C3%B6korsz%C3%A1gban%20v%C3%A1ls%C3%A1gb%C3%B3l%20v%C3%A1ls%C3%A1gb%20a_(Egeresi%20Z.).pdf
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/metropollun-anketinden-ne-cikti-41495629
https://twitter.com/metropoll/status/1278962196756795392/photo/2
https://www.birgun.net/haber/metropoll-den-secim-anketi-akp-ve-mhp-de-dusus-suruyor-307125?__cf_chl_captcha_tk__=a963cb306e08f5d69e44b73f355d4746ed08ae5b-1596115230-0-Aa8g3mzuWNuanx49JgKPop7IzuCw6gbRVEtJaDVVPJPIIQGfSt8bugnfeONlITW0bZ4Xl11dF4MVJ9chFGC6QAaWumlyx5VfVolE1Sy0TVZjeH7dgPgkXEvMr0qc9HIZX6bYahCbbPMV80wjaG6R7hs2CJ9iTlpHWiVK939Ue50j2O9J0xUv3sH4Se6521ayEfL_uKLH0KCOpKp4DxUU7EiBtcR6v3nQmUeTSSZlJZZqbD5G_mKDpPy3WLqj_fKswGiuTzwxwDSf9SFoo0FrJ3zI9VtKQ9FTjvbyM4XRbYWmw2I08ly9fi-PtLgxQ_terK1M6euDytuRst6abT-KeO8sszKjQM3Vvdsh_HHxJsJFCJUUDZlkyf5N9UuX4lxXJqy5znUIcOCa9IRZpk0u0uF9sYtIjvlJJXEc4xoDI5qsDH9qsZfkV523Gf2eHEyHOImGoXYVTP17_-tLgyOUbNre9h6FEMiFmomHvOhXDU72J_DGqVnweL047StVf3CYzFOwkz3V-dmMWEDgI-aYXXPgqRAZGyLoY9ogvKlSN605cqAMTRFQueSEfTUcee0NUlCB-rS-4okyv_m-ZER8tw2uCbjag9G38KCn6iuiTZp8fyQYE_Gbh3iD3SCr7ftGNdZ-M9Tknffh6Ln7isCPqKM
https://www.dw.com/tr/pamuk-ayasofyan%C4%B1n-m%C3%BCze-olmas%C4%B1-laiklik-mesaj%C4%B1yd%C4%B1/a-54302970
https://www.dw.com/tr/pamuk-ayasofyan%C4%B1n-m%C3%BCze-olmas%C4%B1-laiklik-mesaj%C4%B1yd%C4%B1/a-54302970
https://www.youtube.com/watch?v=yBYeKIkPK6c
https://www.youtube.com/watch?v=yBYeKIkPK6c
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párt, a Köztársasági Néppárt hatalmas rendezvényeket szervezett köztársasági 
találkozók néven a kormány ellen és a szekularizmus védelmében (igaz, ezzel 
nem volt képes megakadályozni az AKP támogatottságának növekedését és 
választási győzelmét). Egy évvel később, 2008 tavaszán a legfőbb főügyész 
az Alkotmánybírósághoz fordult az AKP betiltásának ügyében arra hivatkoz-
va, hogy az felszámolja a törökországi szekularizmust (ennek kiváltó oka az 
egyetemi fejkendőviselés engedélyezése volt, amit ráadásul az egyik ellenzéki 
nemzeti radikális párt – jelenlegi szövetséges –, a MHP is támogatott). A bírói 
testület végül nem tiltotta be a pártot.

A következő években zajló hatalmi építkezés, amely egyrészt a kritikus 
hangok visszaszorításával (Ergenekon- és Balyoz-perek), másrészt több 
fontos reformmal, így a bíróságok megreformálásával (2010) járt, jelentős 
mértékben visszaszorította azokat a szereplőket, amelyek veszélyt jelent-
hettek volna az AKP-ra. A fenyegetés csökkenésével az AKP egyre bátrabban 
vállalt olyan szimbolikus ügyeket, amelyek korábban komoly felháborodást 
okoztak volna a közvéleményben, vagy egyenesen a betiltásához vezetett 
volna. Így 2011-ben engedélyezték a fejkendő viselését az egyetemeken, 
2013-ban pedig a közintézményekben is. Ennek a folyamatnak a végét 2017 
jelentette, amikor engedélyezték, hogy a fegyveres erőknél szolgáló nők 
viselhessék a fejkendőt.

Mindez együtt járt egy erősen historizáló, az oszmán időket felmagasz-
taló kulturális politikával, amely a közbeszédben, és számos építészeti pro-
jektben is teret nyert.  Valószínűleg a legnagyobb hatással járó közpolitikai 
intézkedés az AKP 2012-es oktatási reformja volt, ami kettős célt szolgált: 
egyrészt lehetővé tette, hogy az imam-hatip iskolák végzettjei továbbtanulja-
nak egyetemeken (korábban erre nem volt lehetőségük, amennyiben folytat-
ni kívánták a tanulmányaikat, úgy a hallgatóknak egy világi középiskolát is el 
kellett végezniük), másrészt a közoktatási curriculumban még hangsúlyosabbá 
vált a vallásoktatás. Az imam-hatip iskolákban tanulók számának dinamikus 
növekedése miatt többen úgy vélik, hogy a jövőben egy konzervatív generáció 
lép majd színre, vagy legalább a jövő nemzedékében szintén jelentős, ha nem 
még jelentősebb lesz a vallásos konzervatív tömegek aránya. Ennek némileg 
ellentmond egy pár évvel ezelőtti jelentés, amely szerint a fiatalok vallásossága 
inkább a deizmusban ragadható meg, amely mindenképp távolodást jelent a 
szüleik vallásosságától, vagy legalábbis az AKP által képviselt vonaltól.

Az AKP neo-oszmán kultúrpolitikájának további részét képezi az a térfogla-
lás, ami számos formában öltött testet. Egyrészt az AKP idején újabb mecsetek 
épültek országszerte, s az ezek fenntartásáért felelős Diyanet az egyik legna-
gyobb költségvetéssel rendelkező állami szervvé nőtte ki magát (hangsúlyoz-
ni kell, ez a folyamat már 2002 előtt elkezdődött). Az intézmény nemcsak 
belföldön aktív: az alapítványa külföldön is egymás után építi a mecseteket. 

Szimbolikája miatt a közelmúlt mecsetépítései közül kettőt érdemes 
kiemelni. Az egyik az Isztambul ázsiai oldalán felépített Büyük Çamlica mecset, 
amely impozáns méretével messze a város fölé magaslik, Isztambul szinte 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/cumhuriyet-mitingleri-yeniden-1086244
https://www.milliyet.com.tr/gundem/cumhuriyet-mitingleri-yeniden-1086244
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/ak-parti-kapatilmasin-karari-cikti-972729
https://www.nytimes.com/2017/02/22/world/middleeast/hijab-turkey-military.html
https://www.nytimes.com/2017/02/22/world/middleeast/hijab-turkey-military.html
https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/437-the-islamization-of-turkey-erdo%C4%9Fan%E2%80%99s-education-reforms.html
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43832877
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/buyuk-camlica-camisi-acildi/1468976
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minden pontjáról látható. Az ország legnagyobb mecsetje Erdoğan személyes 
projektje volt, s az AKP-éra ikonikus építészeti emlékét fogja képezni. A másik, 
szintén jelentős szimbolikus tartalommal rendelkező épület az isztambuli Taksim 
téren jelenleg építés alatt álló mecset. A Taksim tér, amely a török baloldal emlé-
kezeti helye, fontos politikai tartalommal rendelkezik: 2013-ban itt robbantak ki az 
Erdoğan külföldi megítélését erősen romboló Gezi parki tüntetések (a Gezi park 
helyén a korábban ott álló, a köztársaság idején lerombolt oszmán barakk stílusá-
ban egy bevásárlóközpontot építettek volna). Egy mecset építése a templomokkal, 
zsinagókákkal teli, „európai” környéken mindenképp jelzésértékű.

A másik mód a szekuláris jelképek, intézmények és terek elfoglalása, eset-
leg lerombolása. Ezek kisebb súlyú, ugyanakkor viszonylag nagy kritikát kivál-
tó ügyektől (lásd az Isztambul Egyetem főbejáratának renoválása), egészen 
nagyobbakig terjednek, mint amilyen például Erdoğan elnöki palotájának a 
felépítése az ankarai Atatürk erdészetben (ezzel egy időben Atatürk épületé-
nek eltűntetése).

Az Ayasofya épületegyüttesének múzeumból mecsetté történő alakítása 
a fentebb vázolt szimbolikus térfoglalás része, ráadásul úgy, hogy emögött 
különböző csoportok évek óta húzódó követelése is ott áll – tehát komolyabb 
társadalmi támogatásnak is örvendett. A júniusi közvéleménykutatások sze-
rint a megkérdezettek 45 százaléka támogatta – valamennyivel többen, mint 
ellenezték. Az AKP, és különösen Erdoğan iszlamista ellenzéki körében viszont 
egyértelmű volt a támogatottság, s a kormánypárt parlamenti szövetségese, 
a nemzeti radikális Nemzeti Mozgalom Pártjának (MHP) szavazóinak többsé-
ge is pozitívan állt a döntéshez. Ugyanakkor még a szekuláris párt szavazói 
körében is 20 százalékos volt az átalakítás támogatottsága.

A kormány a már fentebb említett változások ellenére harcosan fenntart-
ja azt az álláspontot, hogy Törökország szekuláris állam. Ezek a változások 
javarészt szimbolikusak, amelyeket lehet kritizálni, hiszen erodálják azt a ke-
mény szekularizmust, amit Atatürk, vagy a korábbi évtizedekben a hadsereg 
képviselt, azonban az AKP mindezt azzal magyarázza, hogy a párt a társada-
lom széles rétegei által támogatott puhább szekularizmust propagál, amely 
megengedi, hogy a vallási jelképek vagy témák megjelenjenek a politikai dis-
kurzusban, azonban az állam és a vallás elválasztása nem csorbul. 

Valóban, a török szekularizmus építménye a felszínen nem változott je-
lentősen az AKP alatt: annak a köztársaság elején létrehozott Diyanet a 
letéteményese. Azonban az állam és „egyház” elválasztása Törökországban 
nem úgy történt, mint Nyugaton: az állam által létrehozott intézmény felelős 
a hitéletért, amelynek vezetőjét az államfő nevezi ki, s az összes dolgozója, 
az imámok stb. mind állami alkalmazottak, ahogyan a mecsetek fenntartása 
is központi feladat. Az utóbbi években egyértelműen Erdoğannal kooperáló 
imámok kerültek a Diyanet élére. Az intézmény jelentőségét nem lehet elég-
gé hangsúlyozni: a 2016-os puccskísérlet idején nemcsak az volt sorsdöntő, 
hogy Erdoğan képes volt eljuttatni üzenetét a tv-be és az utcára hívta az embe-
reket, hanem hogy az imámok is mozgósítottak.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/taksim-camisi-yil-sonunda-tamamlanacak/1735466
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/gezi-parki-olaylari-neden-ve-nasil-basladi-neler-yasandi-2-1247451/?_szc_galeri=1
https://www.theguardian.com/world/gallery/2014/oct/29/turkeys-new-presidential-palace-unveiled-in-pictures
https://www.theguardian.com/world/gallery/2014/oct/29/turkeys-new-presidential-palace-unveiled-in-pictures
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/son-ayasofya-anketi-sonuclari-aciklandi-akp-chp-iyi-parti-mhp-saadet-partisi-288960h.htm
https://www.cambridge.org/core/books/secularism-and-muslim-democracy-in-turkey/CC6CDCE70BAD9524CC96465BC6DCA32C
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/turkey-coup-attempt-erdogan-mosques.html
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A másik fontos tényező, amely viszont nem az AKP idején kezdődött, de nagy 
erőkkel haladt az utóbbi közel húsz évben, az a különböző vallási mozgalmak tér-
nyerése. Ezek az Oszmán Birodalom társadalmának bevett részei voltak, azonban 
1924-ben Atatürk bezáratta őket. A mozgalmak azonban nem szűntek meg, ha-
nem átalakultak lazább szerveződésekké, illetve újabbak jöttek létre. Működé-
sükben jelentős mérföldkő volt, hogy az első demokratikus választást meg-
nyerő Demokrata Párt (amellyel az AKP azonosulni is kíván) újra engedélyezte 
működésüket. Ezen szerveződések közé tartozott a Fethullah Gülen által létreho-
zott mozgalom, amely mindegyik közül a legkomolyabb befolyásra tett szert (je-
lentős média és gazdasági birodalmat hozott létre, miközben nemzetközi szinten 
is elismert, több országra kiterjedő oktatási intézményrendszert épített ki). Az ál-
lami intézményrendszerben szerzett pozícióik révén közrejátszhattak a szekulá-
ris elitek meggyengítésében, majd pedig 2013 végétől nyílt konfliktusba kerültek a 
hatalommal. Erre adott válaszként az AKP fokozta ellenőrzését a bíróságok felett 
és tisztogatásba kezdett (2014), majd elkezdték állami irányítás alá vonni a fonto-
sabb gülenista holdingokat (2015) és médiát (2016), majd a mozgalmat terrorszer-
vezetté nyilvánították (2016). Mindez a 2016-os puccskísérlet után felgyorsult, s 
napjainkra teljes mértékben felszámolták a törökországi gülenista pozíciókat. A letar-
tóztatások lassabb ütemben, de még mindig folynak. A gülenisták kiszorítása az 
államhatalomból azonban nem jelentette, hogy más vallási mozgalmak ne találtak 
volna utat, így a jövőben is folytatódni fog ezen szerveződések építkezése – az már 
más kérdés, hogy hasonló sikerrl teszik-e majd, mint a gülenisták tették anno.

NEMZETKÖZI DIMENZIÓ

A z Ayasofya jelentősége miatt az átalakítás ötlete, majd megvalósítása ko-
moly nemzetközi visszhangot váltott ki. Elsősorban az ortodox világ szó-
lalt fel az ügyben, s élesebb hangot ütött meg a görög vezetés. A döntés 

kapcsán Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is arra kérte Ankarát, hogy 
fontolja meg, mielőtt meglépné. Ugyanakkor a muszlimok körében jóval kisebb 
visszhangot hozott a döntés, noha a Törökországgal szövetséges közép-ázsiai 
és afrikai államokból pozitív üzenetek érkeztek.

Habár Törökország megítélése romlott, s miközben sokan beszélnek arról, 
hogy a török szekularizmus koporsójába újabb szög került, és a multikulturális, 
keresztény örökségének is hátat fordít, Ankarának valójában semmilyen retor-
zióval nem kellett számolnia a szimbolikus ügy miatt. A nyugati országok, vagy 
az orosz vezetés pragmatikusabb annál, minthogy egy alapvetően belpolitikai 
ügy miatt komoly konfliktusba bonyolódjon Ankarával. Annál is inkább, mert 
azokból amúgy is van elég; Törökország kapcsolatai a legtöbb nyugati szom-
szédjával rosszak. Különösen Athénnal: ebben az évben a tavaszi migrációs 
válság során kifejezetten ellenségessé vált a viszony, s a közeljövőben a kelet-
mediterráneumi versengés, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó líbiai helyzet 
miatt ez csak még tovább fog romlani. 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-%C5%9Firketle%C5%9Fen-tarikat-ve-cemaatler/a-49885320
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-%C5%9Firketle%C5%9Fen-tarikat-ve-cemaatler/a-49885320
https://www.birgun.net/haber/feto-den-bosalan-yerler-yeni-tarikatlarla-dolduruldu-174268
https://www.birgun.net/haber/feto-den-bosalan-yerler-yeni-tarikatlarla-dolduruldu-174268
https://www.ekathimerini.com/255161/article/ekathimerini/community/greeks-voice-thoughts-on-hagia-sophia-conversion
https://www.state.gov/the-status-of-the-hagia-sophia/
https://kki.hu/wp-content/uploads/2020/03/25_KKI-elemz%C3%A9s_GRC_TUR_Egeresi_Kacziba_20200312.pdf
https://kki.hu/wp-content/uploads/2020/03/25_KKI-elemz%C3%A9s_GRC_TUR_Egeresi_Kacziba_20200312.pdf
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/SVKI_Elemz%C3%A9sek_2019_16_Kelet-mediterr%C3%A1neumi_g%C3%A1zkincs_a_ciprusi_v%C3%A1ls%C3%A1g_%C3%BAj_dimenzi%C3%B3ban_(Egeresi%20Z.).pdf
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/SVKI_Elemz%C3%A9sek_2019_16_Kelet-mediterr%C3%A1neumi_g%C3%A1zkincs_a_ciprusi_v%C3%A1ls%C3%A1g_%C3%BAj_dimenzi%C3%B3ban_(Egeresi%20Z.).pdf
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KONKLÚZIÓ 

A közvélemény-kutatások szerint polarizáló döntést hozott a török vezetés: a meg-
kérdezettek 46 százaléka támogatta, míg 44 százaléka ellenezte. Ugyanakkor az 
iszlamista (s vele a saját szavazótáborának nagyját) szavazókat sikerült össze-
zárnia. Olyannyira, hogy egyes helyeken már a kalitáfus visszaállítását követelik 
– amit viszont a kormány egyértelműen elutasított, s így az atatürki köztársasági 
örökség védelmezőjeként jelenhetett meg.

A jelenlegi hatalmi rendszerben azonban nem várható, hogy az ellenzék a lé-
pést komolyan vitathatná. Az utóbbi bő tíz évben egyre inkább elengedi ezeket a 
szimbolikus ügyeket. Ha most egy identitásalapú vitába kezdene az AKP-val, azzal 
a kormánypárt helyzetét javítaná, hiszen az érzékeny gazdasági vagy éppen 
médiaszabadságot érintő kérdésekről inkább ezekre terelődne a figyelem. 

Ezzel együtt megindult a török belpolitikában rendszeresen visszatérő speku-
láció arról, hogy ismét előrehozott választást tervez kiírni a kormány – ebben a 
kontextusban pedig sikerülhet szavazatokat megtartania, vagy éppen szereznie a 
hard-line iszlamista oldalról.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/son-ayasofya-anketi-sonuclari-aciklandi-akp-chp-iyi-parti-mhp-saadet-partisi-288960h.htm
https://magyarnemzet.hu/kulfold/ujraelesztenek-az-oszman-kalifatust-8436177/?fbclid=IwAR0DcFbQyPvOvwFUgoVA6B1a90G-NR4u8MkNon0JL7_kecpWctdzFXZM7L4
https://www.haber7.com/guncel/haber/2999586-gercek-hayat-ne-yapmaya-calisiyor-provokasyona-tepkiler/?detay=1
https://www.milligazete.com.tr/haber/4998104/ayasofya-karari-sonrasi-kulisler-hareketlendi-erken-secim-mi-var

