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Turcia : Erdogan prins în propriai capcană

Sar putea crede că statul turc şi regimul musul‑
man zis „moderat” al lui Recep Tayyip Erdogan, în 
virtutea bazei instituţionale a primului şi a anco‑
rării populare şi electorale a celui deal doilea, ar 
fi mai capabile să reziste (spre deosebire de statele 
arabe învecinate) tornadei regionale ce se mani‑
festă prin avântul Statului Islamic. Cu toate aces‑
tea – şi chiar dacă nu se poate face o comparaţie cu 
deruta unor state arabe –, Turcia nu scapă nici ea 
de efectele „capcanei Daesh” şi de periculoasa miş‑
care de confesionalizare a mizelor politice regionale 
pe care o provoacă.

Venirea la putere a Partidului Justiţiei şi Dez
voltării (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP) în 2002 a 
constituit o ruptură în politica statului turc faţă 
de propriile minorităţi etnice şi confesionale. În 
anii 2000, în parte sub presiunea Europei, guvernul 
sa deschis spre kurzi şi a satisfăcut o serie de 
revendicări, îndeosebi în domeniul cultural, fără să 
rişte totuşi o recunoaştere oficială a realităţii kurde, 
ca să nu înfrunte direct vigilenţa armatei în pri‑
vinţa acestei probleme ultrasensibile. O altă mino‑
ritate foarte importantă a beneficiat şi ea de această 
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politică de deschidere : aleviţii, care reprezintă între 
15% şi 20% din populaţie şi care nu trebuie con‑
fundaţi cu alauiţii sirieni, chiar dacă multe trăsă‑
turi apropie aceste două secte provenite din şiism 
şi amestecate cu elemente gnostice, sufiste şi sin‑
cretice, ba chiar şi şamanice în cazul alevismului. 
În timp ce alauiţii sunt arabi, 80% dintre aleviţi 
sunt turci, iar 20% kurzi. 

La fel ca multe minorităţi din Orientul Mijlociu 
atrase de ideologii ce par să le garanteze un statut 
de egalitate prin accesul la o cetăţenie nediferen‑
ţiată, comunitatea alevită a aderat mult timp la o 
versiune progresistă a naţionalismului turc laic, 
ceea ce a făcut din ea unul dintre pilonii stângii şi 
ai mişcării sindicale turce. Aleviţii sau raliat în 
imensa lor majoritate la kemalism, chiar dacă nu 
se abţineau săi denunţe tendinţele autoritare. Dar, 
începând din anii 1980, sa constatat la aleviţi o 
mişcare progresivă similară cu aceea care cuprin‑
sese toate comunităţile din regiune, anume o epu‑
izare a idealurilor laice şi o întoarcere parţială spre 
practica religioasă, care a adus din nou în primplan 
un anumit număr de revendicări identitare. Aleviţii 
au denunţat dificultatea de aşi vedea recunoscute 



137Spre o bulversare a Orientului Mijlociu ?

locurile de cult şi au contestat obligaţia de a urma 
în şcoli lecţii de islam sunnit (de care creştinii sunt 
scutiţi în Turcia), deoarece erau asimilaţi în mod 
oficial cu islamul sunnit dominant. În fine, au cerut 
reformarea Direcţiei Afacerilor Religioase, Diyanet, 
fie pentru a include un departament alevit (care ar 
fi fost atunci sub controlul statului), fie pentru a 
reduce rolul acestei instituţii. Sub guvernarea AKP, 
sau organizat pentru prima dată, inclusiv în Parla
ment, dezbateri publice despre identitatea religi‑
oasă a Turciei şi a început să se discute şi să se 
ridice public problema legitimităţii cultului şi prac‑
ticilor alevite, ştiinduse că această problemă este 
deosebit de complexă, căci nici aleviţii nu vor toţi 
să afle dacă sunt sau nu musulmani, dacă sunt o 
ramură a şiismului sau altceva.

În prima sa fază „liberală”, ca săşi poată impune 
propria versiune de islam politic şi totodată să 
satisfacă exigenţele în favoarea multiculturalismu‑
lui promovat de Bruxelles, AKP a favorizat aşadar 
o ieşire din monolitismul cultural kemalist. Or, 
această „pluralizare” a identităţii turce nu putea 
duce decât la o contestare a asimilării între „turci‑
tate” şi apartenenţa la islamul sunnit, asimilare 
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explicită în kemalism, în pofida laicităţii sale afişate. 
Şi, bineînţeles, elitele musulmane emergente, ajun‑
gând la putere în siajul lui Erdogan, nu puteau trăi 
decât cu o anumită ambivalenţă această deschi‑
dere, în măsura în care tendinţele lor conserva‑
toare – pe aceeaşi lungime de undă cu cele ale unei 
bune părţi a societăţii – le făceau să presupună că 
multiculturalismul era doar o nouă versiune a stra‑
tegiei clasice a europenilor şi occidentalilor, care 
consta în a promova şi „proteja” minorităţile în 
Orientul Mijlociu doar pentru a diviza şi aservi mai 
bine comunitatea musulmană. Or, începând din 
2011, faza „liberală” a AKP sa lovit de două obsta‑
cole majore : primăverile arabe şi mişcarea de pro‑
test din Parcul Gezi care, pornită în 2013 de la 
contestarea unui proiect de urbanism controversat 
din centrul Istanbulului, a exprimat frustrarea unui 
sector important al societăţii în faţa autoritarismu‑
lui crescând al AKP şi îndeosebi al lui Recep Erdogan.

Pe plan diplomatic şi pe plan regional, AKP a 
promovat întâi o strategie care se desprindea de 
politica tradiţională a kemalismului, optând pen‑
tru deschiderea spre vecinii orientali şi intensifi‑
cânduşi considerabil relaţiile cu lumea arabă, dar 
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şi cu Kurdistanul Irakian, unde investiţiile turceşti 
erau foarte mari. În anii 2000, relaţiile cu regimul 
Bashar alAssad au fost deosebit de cordiale şi 
Alepul a devenit practic o fortăreaţă economică 
turcească. Revoltele arabe din 2011 au schimbat 
însă complet datele problemei. AKP a nutrit atunci 
visul de a fi un fel de ghid musulman al primăve‑
rilor arabe. Trezirea la realitate va fi foarte brutală.

În faza iniţială a revoltei siriene, AKP a luat 
repede legătura cu opoziţia şi a aruncat anatema 
asupra regimului lui Bashar alAssad, exact în 
mo mentul în care i se deteriorau relaţiile cu guver‑
nul cu majoritate şiită de la Bagdad. Această luare 
de poziţie se supune îndeosebi unui tropism con‑
fesional care face ca Ankara să susţină fără deose‑
bire o întreagă gamă de mişcări ce se revendică de 
la islamul sunnit în sânul opoziţiei siriene, şi asta 
chiar după ce Jabhat al-Nusra sa revendicat oficial 
de la AlQaida. Având în vedere degenerarea peri‑
culoasă a conflictului sirian, această strategie a fost 
din ce în ce mai criticată în Turcia nu numai de 
armată şi de kemalişti, ci şi de o bună parte a elec‑
toratului AKP. După toate sondajele, peste 60% 
dintre turci condamnau politica lui Erdogan în Irak 
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şi în Siria, iar prezenţa a peste două milioane de 
refugiaţi sirieni pe teritoriul Turciei creea tensiuni 
şi un sentiment de exasperare tot mai accentuate. 
Acest sentiment este deosebit de acut în regiunea 
Iskenderun (provincia Hatay), de exemplu, unde 
majoritatea arabă şi alauită a populaţiei locale îl 
susţine pe Bashar alAssad şi vede în refugiaţii siri‑
eni potenţiali agenţi ai unor mişcări jihadiste.

Fondul problemei este că AKP a crezut că poate 
controla un proces de comunitarizare şi confesio‑
nalizare a conflictului din Siria care astăzi creează 
grave probleme la frontierele Turciei şi contami‑
nează spaţiul politic turc. În 2013, când manifes‑
taţiile pentru apărarea Parcului Gezi au provocat 
incidente violente, discursurile oficiale au arătat 
cu degetul spre aleviţi, pronunţând de altfel acest 
cuvânt în turcă ca şi cum ar fi fost vorba de alauiţi, 
în timp ce poliţia din Istanbul a publicat rapoarte 
pretinzând, cu o precizie surprinzătoare, că 78% 
dintre manifestanţii din Parcul Gezi erau aleviţi. 
Aluzia era clară : protestatarii erau doar nişte rene‑
gaţi ai islamului, nişte apostaţi, agenţi ai lui Bashar 
alAssad şi trădători ai naţiunii turce. Comunitatea 
alevită ar fi fost „coloana a cincea” întrun complot 


