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1 Úvod 

Turecko je v dnešním světě důležitým aktérem mezinárodní 

politiky. Jeho moderní historii však provázejí problémy spojené především 

s přístupem vlády ke zde žijícím menšinám. Kurdové tvoří v tomto státě 

nejpočetnější menšinovou skupinu, která představuje téměř pětinu všech 

obyvatel. Tato menšina je koncentrovaná především na jihovýchodě 

země. Kurdové představují etnickou menšinu, která se od většinových 

obyvatel Turecka liší svou kulturou, jazykem a historií. Co se týče 

náboženství, Kurdové vyznávají stejné náboženství jako jejich většinoví 

spoluobčané. Turecko bývá velmi často charakterizováno jako dobře 

fungující demokratický režim v rámci islámského světa. Jeho dobrou 

pověst však dlouhodobě kazí postavení kurdské menšiny a dodržování 

jejích práv.  

Hlavním cílem mé práce je zhodnotit postavení kurdského etnika 

žijícího na území tureckého státu po roce 2002 a podat ucelený obraz  

o této problematice. Dále zjistit, jak se během více než desetileté vlády 

strany AKP vyvíjela situace kurdské menšiny v Turecku. Tato 

problematika je velmi aktuální a hraje podstatnou roli v mezinárodní 

politice a procesu vstupu Turecka do Evropské unie. 

Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitolu tvoří nezbytná 

charakteristika kurdské populace, její geografické rozmístění, religiózní 

struktura a představení kurdského jazyka. Každá následující kapitola  

je zpracována chronologicky. Druhou kapitolu tvoří uvedení  

do problematiky popisem historického vývoje kurdské populace 

v minulém století. Další kapitola již plynně přechází do období roku 2002, 

který je klíčovým v souvislosti s nástupem AKP na politickou scénu. 

Následující tři kapitoly jsou vymezené jednotlivými volebními obdobími. 

V těchto kapitolách jsou popsány nejdůležitější události daného časového 

úseku a dále také úspěchy či neúspěchy v procesu řešení kurdského 
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problému. Poslední kapitola se zaměřuje na nástin nedávných událostí 

v Turecku, které se týkají kurdské menšiny nebo jsou pro ni důležité. 

Vybrala jsem několik podstatných událostí, které se staly od prozatím 

posledních voleb v listopadu 2015. Toto období jsem nezkoumala  

do hloubky tak, jako ta předchozí. Snažila jsem se zmínit několik 

zásadních momentů, které ukazují, jaká je v současné době nejen situace 

Kurdů, ale také celková politická situace v Turecku. 

Ve své práci jsem čerpala ze sekundárních zdrojů. Použila jsem 

převážně odbornou literaturu, nejčastěji od anglofonních autorů. Českých 

zdrojů jsem zvolila pouze několik, a to kvůli malé obsaženosti této 

problematiky v česky psané literatuře. K čerpání dalších informací mi 

sloužily odborné články z vědeckých časopisů. Mezi internetovými zdroji 

je zařazena řada zpravodajských článků, se kterými jsem pracovala 

převážně v poslední kapitole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

2 Kurdské etnikum 

První zmínky o Kurdech pocházejí z 10. století. Kurdové se 

v současnosti řadí mezi íránské národy1 a jsou nejpočetnějším národem 

bez vlastního státu.2 Jsou rozděleni mezi čtyři státní útvary, a to Turecko, 

Irák, Írán a Sýrii.3,4 Nejzastoupenější jsou v Turecku, kde jejich počet 

pravděpodobně přesahuje 20 milionů.5 Přesněji, podle záznamů z roku 

2012, žije v Turecku více než 22,5 milionů Kurdů6 a tvoří tak odhadem  

18 % z celkové populace.7 Kurdové v Turecku žijí především  

na jihovýchodě země. Kolem 10 provincií jihovýchodního regionu Turecka 

má více než 50 % obyvatel Kurdů. Mimo tyto regiony jsou Kurdové také 

rozptýleni po ostatních částech Turecka.8 

Kurdové netvoří žádnou homogenní náboženskou obec. Převážně 

jsou sice sunnitskými muslimy, avšak existuje i mnoho alevíjských 

Kurdů.9 Kurdové sami sebe identifikují na bázi etnické příslušnosti, jako 

například Arméni, Židé či Baskové. Kurdština je v Turecku považována  

za cizí jazyk a po mnoho let byla ve vládních a vzdělávacích systémech 

Turecka zakázána.10 

                                                           
1 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 251. 

2 YILDIZ, K. The Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights, s. 4. 

3 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 19. 

4 Příloha č. 1. 

5 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 256. 

6 DAKAK, M. Over 22.5 million Kurds live in Turkey, new Turkish statistics reveal. In Ekurd 

Daily. 

7 Central Intelligence Agency. The World Factbook. 

8 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 4. 

9 KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 227. 

10 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia.edu, s. 3. 
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3 Moderní historie tureckých Kurdů 

První pokusy Kurdů vymanit se z cizí nadvlády započaly koncem  

19. století. Největší kurdské povstání proběhlo v roce 1878 jako reakce 

na přijetí turecké ústavy, která zničila kurdskou samosprávu. Kurdové zde 

poprvé vyjádřili svůj cíl, a to vytvoření nezávislého státu.11 Dodnes svého 

cíle nedosáhli.12 

Kurdové v první světové válce stáli po boku Osmanů. Během 

první světové války americký prezident Woodrow Wilson vydal svých 

Čtrnáct bodů. Bod číslo 12 byl pro Kurdy významný, protože deklaroval, 

že netureckým minoritám v Osmanské říši bude garantováno právo  

na autonomní vývoj.13 

Důležitou událost pro Kurdy představovala Sévreská smlouva, 

která byla podepsána 10. srpna 1920. Ustanovila lokální autonomii  

pro převážně kurdské oblasti, a dokonce zmiňovala možnost, že by 

Kurdové mohli být nezávislí na Turecku, a alternativou bylo i vytvoření 

nezávislého Kurdistánu. Smlouvu ze Sévres nahradila smlouva 

z Lausanne, která byla podepsána o 3 roky později, 24. července 1923. 

Definitivně bylo stanoveno rozdělení tureckého Kurdistánu mezi Turecko, 

Sýrii a Irák, a tím Kurdové přišli o naději na vytvoření vlastního státu. 

Práva Kurdů tak zůstala v pravomoci turecké vlády.14 Tato smlouva 

uznala moderní Tureckou republiku, která vznikla téhož roku  

bez jakéhokoliv zajištění pro turecké Kurdy.15 K poraženým z Lausanne 

tak bezpochyby patřili právě Kurdové, kterým Spojenci se spoustou 

                                                           
11 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 251. 

12 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 254. 

13 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the Kurdish problem in Iraq 

and Turkey, s. 4. 

14 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 253. 

15 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the Kurdish problem in Iraq 

and Turkey, s. 4. 
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podmínek výhledově přislíbili nezávislý stát,16 ale smlouva se o nich 

nakonec vůbec nezmiňuje.17  

3.1 Kurdové za Mustafy Kemala 

Jak již bylo zmíněno, roku 1923 byla vyhlášena republika, v jejímž 

čele povstal Mustafa Kemal Atatürk,18 a probíhala demokratizace 

Turecka.19 Začal zavádět reformy, které měly za cíl následovat západní 

hodnoty,20 a také zavedl nový režim státu. Jeho principem byla kulturní 

jednota, nacionalismus, sekularismus a liberální ekonomika.21 Tyto série 

reforem potlačily náboženské instituce a typické rysy tureckého státu  

a Turecko začalo působit jako moderní stát.22 To byla další naděje  

pro Kurdy. Při snaze vypudit ze země řecká okupační vojska byli Kurdové 

na straně Turecka. Za tuto pomoc jim turecká vláda slíbila uznání 

národních, politických a ekonomických práv. Ale když Mustafa Kemal 

dosáhl svého cíle, zradil Kurdy a vyloučil i jejich zástupce z parlamentu.23  

Velikost kurdské populace a separatistické tendence byly 

Tureckem již od jeho vzniku vnímány jako ohrožení jednoty státu. Kvůli 

tomu se vláda snažila o plnou asimilaci Kurdů. Turecko se rozhodlo 

odstranit cokoliv, co by mohlo ukazovat na samostatný kurdský národ. 

Bylo zakázáno kurdské oblečení, jejich řeč (což znamenalo i likvidaci 

kurdského školství), kultura,24 geografické názvy25 a kurdská jména26 

                                                           
16 KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 194. 

17 GUNTER, M. M. Historical Dictionary of the Kurds, s. XX. 

18 ERICKSON, J. E. a HOOK A. Mustafa Kemal Ataturk, s. 61. 

19 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 253. 

20 EFEGİL, E. Analysis of the AKP Government´s Policy Toward the Kurdish Issue. In Turkish 

Studies, s. 29. 

21 EFEGİL, E. Analysis of the AKP Government´s Policy Toward the Kurdish Issue. In Turkish 

Studies, s. 28. 

22 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 5. 

23 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 253. 

24 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 253. 
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obsahujících písmena „Q, W a X“, která existují pouze v kurdské 

abecedě, nikoliv v turecké.27 Například zatímco ironicky písmeno „W“ se 

objevuje na dveřích téměř každé veřejné toalety v Turecku, kurdský 

svátek „Newroz“ byl přejmenován na „Nevroz“.28 Kurdové si přesto svůj 

jazyk udrželi,29 ale byli donuceni přijmout turecké hodnoty  

a kulturu namísto rozvoje své vlastní identity.30  

Kurdové již od vzniku republiky bojují za svá práva  

a autonomii. Někteří požadovali nezávislý stát, jiným by stačila autonomie 

v rámci Turecka. Tyto požadavky však nebyly v souladu s tureckým 

nacionalismem prosazovaným Mustafou Kemalem,31 který uznával pouze 

existenci jednoho národa, Turků.32 Tvrdil, že Kurdové jsou „horští Turci“33  

a patří k lidu Turecka, s kterým jsou sjednoceni společnými zájmy  

a osudem.34 Snaha o osamostatnění35 a Atatürkovo vytvoření sekulárního 

a čistě tureckého státu vedly k sérii kurdských povstání.36,37 Pro Kurdy, 

                                                                                                                                                                          
25 Více než 8000 vesnic a měst bylo přejmenováno z kurdštiny do turečtiny. – viz NACHMANI, 

A. Turkey: facing a new millenium, s. 33. 

26 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings, s. 5. 

27 TOKTAS, S. a ARAS, B. The EU and Minority Rights in Turkey. In Political Science Quarterly, 

s.  713. 

28 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the Kurdish problem in Iraq 

and Turkey, s. 101. 

29 GUNTER, M. M. The A to Z of the Kurds, s. XXXII. 

30 EFEGİL, E. Analysis of the AKP Government´s Policy Toward the Kurdish Issue. In Turkish 

Studies, s. 27. 

31 WELLERSTEIN, I. Vzpoura v Turecku a dilema Kurdů. In Britské listy. 

32 BENGIO, O. The Kurdish challenge to the Turkish Nation-State. In Middle Eastern Analysis, 

s. 76. 

33 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 253. 

34 KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 194. 

35 GUNTER, M. M. The A to Z of the Kurds, s. XXXII. 

36 GUNTER, M. M. The Kurds Acsendings, s. 4.  

37 První propuklo roku 1925. Po několika málo úspěších bylo povstání potlačeno. Další proběhlo 

v roce 1927 a bylo také potlačeno. A posledním bylo povstání Dersim (dnes nazývané Tunceli) 

z let 1936 – 1938, které také skončilo porážkou Kurdů. – viz GUNTER, M. M. Historical 

Dictionary of the Kurds, s. XX. 
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kteří si za dob Osmanské říše užívali dostatečné svobody, bylo toto 

období velkým krokem zpět.38 Je tedy zřejmé, že za vlády Mustafy 

Kemala byly podmínky pro život Kurdů v Turecku velmi nepříznivé.39 

3.2 Druhá polovina století  

V tomto období Turecko prožívalo napětí mezi náboženstvím  

a sekularismem, které je doloženo puči v letech 1950, 1960 a 1980  

a 1997.40 

Během šedesátých let turecký prezident Cemal Gürsel vychválil 

knihu, která prohlašovala, že Kurdové jsou původem Turci, a pomohl 

zpopularizovat frázi „plivni do obličeje tomu, kdo tě nazve Kurdem“41 jako 

cestu, jak učinit ze slova „Kurd“ urážku. Ti, co se pokoušeli protestovat 

proti takovéto politice, skončili ve vězení, nebo ještě hůř. Takovými činy 

samotné Turecko radikalizovalo kurdské obyvatelstvo a položilo základy 

pro Stranu kurdských pracujících (PKK),42 která vznikla v roce 1978.43 

Byla založena silně nespokojenými kurdskými studenty v Turecku44 

vedenými Abdullahem Öcalanem.45 Toto hnutí začalo prosazovat své cíle 

vojenskými akcemi. Za sebou následující turecké vlády, zejména pak 

turecká armáda, odpověděly bezohledným způsobem a prohlásily PKK  

za teroristickou organizaci.46 Toto hnutí bylo založeno jako násilné, 

marxistické a oddané ideji vytvoření nezávislého pankurdského státu  

                                                           
38 BENGIO, O. The Kurdish challenge to the Turkish Nation-State. In Middle Eastern Analysis, 

s. 76. 

39 BAAR, V. Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? s. 253. 

40 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 5. 

41GUNTER, M. M.  The Kurds Ascendings, s. 64. 

42 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings, s. 65. 

43 GUNTER, M. M. Historical dictionary of the Kurds, s. XXI. 

44 WELLERSTEIN, I. Vzpoura v Turecku a dilema Kurdů. In Britské listy. 

45 KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 227. 

46 WELLERSTEIN, I. Vzpoura v Turecku a dilema Kurdů. In Britské listy. 
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pro cca 20-25 milionů Kurdů na Blízkém Východě.47 V současné době 

hnutí podporuje demokratické snahy  a mezi jeho požadavky patří uznání 

Kurdů jako odděleného národa a zformování více autonomní kurdské 

administrativní struktury v regionu jihovýchodní Anatolie. Navrhují 

odstranění definice občanství založeného na etnické příslušnosti, 

oprávnění vzdělávat se v mateřském jazyce, zrušení zákazu kurdského 

tisku, možnost hovořit kurdsky ve veřejných institucích, možnost učinit 

politické prohlášení v kurdštině, zformování politických stran a větší 

pravomoce v lokální administrativě, politice, ekonomice a kultuře.48 

V roce 1980 zasáhla do politiky armáda, která tvrdě zakročila proti 

Kurdům,49 a následně, roku 1982,50 byla přijata nová ústava,51 která 

zpřísnila celý systém. V důsledku toho se prvních voleb po převratu 

zúčastnily pouze tři politické strany povolené armádou. Vítězem voleb se 

stala Strana vlasti (ANAP) pod vedením Turguta Özala.52 Dále ústava 

obsahuje několik specifických opatření, která vyžadují dokonce omezení 

mluvení a psaní v kurdštině. Do 90. let turecká vláda odmítala kurdskou 

identitu, a stejně tak kurdský problém.53 Až v roce 1992 prezident Turgut 

Özal jako první uznal existenci kurdského problému. Podporoval nalezení 

řešení problému formou zlepšení ekonomické, kulturní, politické  

a sociální situace.54 I když po vládě Özala turecká vláda akceptovala 

existenci kurdské identity, tak do roku 2002 nepodnikla žádné konkrétní 

                                                           
47 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings, s. 65. 

48 EFEGİL, E. Analysis of the AKP Government´s Policy Toward the Kurdish Issue. In Turkish 

Studies, s. 35. 

49 GUNTER M. M. Historical dictionary of the Kurds, s. XXI. 

50 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings, s. 6. 

51 PIRICKÝ, G. Turecko, s. 109. 

52 PIRICKÝ, G. Turecko, s. 124. 

53 EFEGİL, E. Analysis of the AKP Government´s Policy Toward the Kurdish Issue. In Turkish 

Studies, s. 30. 

54 EFEGİL, E. Analysis of the AKP Government´s Policy Toward the Kurdish Issue. In Turkish 

Studies, s. 28. 



9 
 

 

kroky ke zlepšení situace Kurdů.55 Do 90. let se také vyvinul postoj 

Öcalana, který nyní požaduje již jen dodržování kurdských politických  

a lidských práv v rámci stávajícího Turecka. Došel k přesvědčení,  

že Kurdové a Turci si budou žít lépe ve společné zemi s absolutní 

demokracií. Když vyhlásil jednostranný klid zbraní v březnu 1993, řekl: 

„Turecko-kurdské bratrství je přes 1000 let staré, a my neakceptujeme 

oddělení od Turecka.“ Místo toho chtějí Kurdové v Turecku „mír, dialog  

a svobodné politické akce ukotvené v demokratickém tureckém státě.“ 

Demokracie vyřeší nejen kurdský problém, ale také naplní cíl Atatürka,  

a to moderní demokratické Turecko, které bude považováno za člena 

zapádu.56  

V roce 1990 byla v Turecku založena legální kurdská politická 

strana – Lidová strana práce (HEP)57,58 a o rok později získali Kurdové 

otevřené zastoupení v parlamentu.59 Během války v zálivu v roce 1991 

byla také zmírněna omezení používání kurdského jazyka. Nicméně 

článek 8 protiteroristického zákona, který vstoupil v platnost téhož roku, 

umožnil60 pokládat intelektuály, akademiky a novináře, kteří se kladně 

vyjadřují k právům Kurdů, za teroristy. Stejně tak článek 312 tureckého 

trestního zákoníku udává, že pouhá verbální či psaná podpora kurdských 

práv může vést k napjaté situaci doprovázené „nenávistí nebo 

nevraživostí mezi skupinami odlišné rasy, náboženství, regionu či sociální 
                                                           
55 EFEGİL, E. Analysis of the AKP Government´s Policy Toward the Kurdish Issue. In Turkish 

Studies, s. 30. 

56 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings, s. 65. 

57 GUNTER, M. M. Historical dictionary of the Kurds, s. XXI. 

58 Již v roce 1993 byla HEP zakázána a nahradila ji Demokratická strana DEP, která byla také 

zákázána, a to následující rok. – viz GUNTER, M. M. Historical dictionary of the Kurds, s. XXI. 

Nejnovější kurdskou formací na turecké scéně byla strana HADEP, které se ani při 

parlamentních volbách v roce 1995, 1999 a 2002, nepodařilo překročit desetiprocentní hranici 

nutnou pro vstup do parlamentu. – viz KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 

229. 

59 KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 227. 

60 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings, s. 5. 
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třídy.“61 V roce 1999 byl Abdullah Öcalan zajat a uvězněn na ostrově 

Imrali. V průběhu času si PKK začala nárokovat více kurdské národní 

idenity a uchýlila se i k teroristickým útokům, aby upozornila na kurdský 

problém.62 

4 Volby 2002 a vstup AKP na politickou scénu 

V roce 2001 byla v Turecku založena nová politická  

strana - Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP).63 AKP vzrostla ze série 

islamistických stran a hnutí v Turecku, které se vyvíjely a měnily přes  

35 let.64 Strana byla založena poté, co předchozí islamistická strana 

(Strana ctnosti) byla zakázána. Jedná se o konzervativní,65 sofistikovanou 

a umírněnou politickou stranu66 s islámskými kořeny,67 která požaduje 

konzervativní demokratickou orientaci.68 Tato islámská orientace ji činí 

přitažlivou pro Kurdy, z nichž většina je muslimů, ale zároveň odrazuje 

sekulárnější část obyvatelstva.69 Strana je definována jako reprezentace 

                                                           
61 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings, s. 6.  

62 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 6. 

63 TAŞPINAR, Ö. Turkey: The New Model? In Brookings. 

64 CHIRIATTI, A. a DIODATO, E. a DOĞAN, S. a DONELLI, F. a YILMAZ, B. The depth of 

Turkish geopolitics in the AKP’s foreign policy. From Europe to an extended neighbourhood,  

s. 70. 

65 GUNTER, M. M. Historical dictionary of the Kurds, s. 30. 

66 MECHAM, R. Q. From the Ashes of Virtue, A Promise of Light: The Transformation of Political 

Islam in Turkey. In Third World Quarterly, s. 340. 

67 GUNTER, M. M. Historical dictionary of the Kurds, s. 30. 

68 CHIRIATTI, A. a DIODATO, E. a DOĞAN, S. a DONELLI, F. a YILMAZ, B. The depth of 

Turkish geopolitics in the AKP’s foreign policy. From Europe to an extended neighbourhood,  

s. 82. 

69 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 6. 
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politického středu.70 Hlavním představitelem této strany je Recep Tajip 

Erdoğan, který byl na začátku své kariéry horlivým stoupencem 

Erbakana71 a sám sebe označoval za „služebníka šaríi.“72 Nyní však 

odmítá definovat svou stranu náboženskými pojmy.73  

AKP jednoznačně přijala sekularismus, který považuje za základ 

svobody a za jeden z hlavních předpokladů demokracie,74 a na rozdíl  

od svých předchůdců nesoustředila svou politiku na islámskou identitu. 

Její vůdci zdůrazňovali, že to není islamistická strana a vyzdvihovali své 

zaměření na demokracii.75 Například Erdoğan řekl: „My nejsme islámská 

strana, a také odmítáme označení jako muslimská demokracie.“ Program 

strany AKP označil za „konzervativní demokracii.“76 Další představitel 

AKP Abdullah Gül řekl: „Jsme konzervativní demokratická strana. 

Chceme zavést standardy EU a usilujeme o členství v Unii. Chceme 

ukázat, že země s muslimskou většinou může bez problémů zapadnout 

do moderního světa“ a také: „V Turecku se zasazujeme o opravdový 

sekulární systém, ale rádi bychom jej viděli definovaný v evropském 

smyslu s jasným oddělením náboženství a státu.“77 Dále klade strana 

důraz na poskytování veřejných služeb, prohlubování svobod občanů78  

                                                           
70 CHIRIATTI, A. a DIODATO, E. a DOĞAN, S. a DONELLI, F. a YILMAZ, B. The depth of 

Turkish geopolitics in the AKP’s foreign policy. From Europe to an extended neighbourhoo,. 

 s. 70. 

71 Člen neoliberální Strany vlasti ANAP, která byla založená Turgutem Özalem. - viz  WOLFF, J. 

a SPANGER, H. J. a PUHLE, H. J. The Comparative International Politics of Democracy 

Promotion, s. 133. 

72 MATTHEWS, O. Eastern Star. In Newsweek, s. 32. 

73 TAŞPINAR, Ö. Turkey: The New Model? In Brookings.  

74 AK PARTİ. Party Progamme. 

75 Justice and Development Party. In Encyclopaedia Britannica. 

76 TAŞPINAR, Ö. Turkey: The New Model? In Brookings.  

77 TUNKROVÁ, L. Nová dynamika turecké zahraniční politiky. In Mezinárodní politika, s. 18. 

78 AK PARTİ. Party Progamme. 

http://www.brookings.edu/research/papers/2012/04/24-turkey-new-model-taspinar
http://www.brookings.edu/research/papers/2012/04/24-turkey-new-model-taspinar
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a posilování lidských práv.79 AKP je zdatnější v řízení zahraniční politiky, 

ekonomie a reformních programů, než téměř všechny předchozí turecké 

strany.80 

Zpráva pro Kurdy v kampani strany AKP v parlamentních volbách 

v roce 2002 byla následující: „Kemalistická ideologie je hlavním 

problémem pro Kurdy.81 Proto nás nechte posílit islamistické teze  

a společně pracovat na ukončení problémů způsobených Kemalismem.“82 

Erdoğan usiloval o vyřešení kurdského problému v Turecku zdůrazněním 

islámské jednoty. Díky jeho obratnosti na ideologickém poli a představení 

jeho strany AKP jako opoziční vůči „systému“, ale zároveň „citlivé“  

ke kurdskému problému, byla AKP schopna zajistit si značný počet 

podpory i v etnicky kurdských regionech.83 A tak dne 3. listopadu 2002 

AKP drtivě zvítězila v parlamentních volbách.84 Tuto událost někteří 

analytici popisovali jako „politické zemětřesení.“85 V čele strany stál 

bývalý starosta Velkého Istanbulu Recep Tajip Erdoğan, který sám sebe 

prezentoval jako umírněného, státu oddaného a Evropě přátelsky 

nakloněného reformátora.86 V těchto volbách získala AKP 34,3 % 

                                                           
79 ÖZBUDUN, E. From Political Islam to Conservative Democracy: The Case of the Justice and 

Development Party in Turkey. In South European Society and Politics, s. 543. 

80 CHIRIATTI, A. a DIODATO, E. a DOĞAN, S. a DONELLI, F. a YILMAZ, B. The depth of 

Turkish geopolitics in the AKP’s foreign policy. From Europe to an extended neighbourhood,  

s. 70. 

81 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 6. 

82 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 7. 

83 GUNTER, M. M. Historical Dictionary of the Kurds, s. 93. 

84 KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 271. 

85 MARTIROSYAN, T. Talking Points: Turkish „Political Earthquake“ Leaves Armenia´s 

Skepticism Unshaken. In WorldPress. 

86 KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 220. 

https://books.google.cz/books?id=DoNSXwb8D9EC&pg=PA409&dq=michael+gunter&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwi29cvHydzKAhUn4XIKHUtLCFEQ6AEIHjAA#v=onepage&q&f=false
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voličských hlasů.87 Dosáhla tak absolutní většiny v parlamentu88  

a zformovala první většinovou vládu po 20 letech.89 V těchto volbách byla 

AKP v 71 provinciích90 na prvním či druhém místě a prokurdská Lidová 

demokratická strana (HADEP) byla nejsilnější stranou v mnoha 

východních provinciích.91 HADEP získala celkem 6,14% voličů,  

ale nedosáhla potřebné hranice 10%,92 aby se dostala do parlamentu.93,94 

Hlavními důvody pro tento výsledek byla vážná turecká 

ekonomická krize a z toho plynoucí sociální krize, a vnímaná korupce 

starších politických stran.95 Následující vláda utvořená pouze AKP  

a vedená Erdoğanem vede Turecko od roku 2002 dodnes.96 

                                                           
87 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 6. 

88 CHIRIATTI, A. a DIODATO, E. a DOĞAN, S. a DONELLI, F. a YILMAZ, B.. The depth of 

Turkish geopolitics in the AKP’s foreign policy. From Europe to an extended neighbourhood,  

s. 82. 

89 GUNTER, M. M. Historical Dictionary of the Kurds, s. 30. 

90 Což je 87,6 % Turecké republiky. – viz KUMBARACIBAŞI, A. C. Turkish Politics and the Rise 

of the AKP: Dilemmas of Institutionalization and Leadership Strategy, s. 98. 

91 KUMBARACIBAŞI, A. C. Turkish Politics and the Rise of the AKP: Dilemmas of 

Institutionalization and Leadership Strategy, s. 98. 

92 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 7. 

93 TAŞPINAR, Ö. Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey: Kemalist Identity in 

Transition, s. 113. 

94 Příloha č. 2. 

95 GUNTER, M. M. Historical Dictionary of the Kurds, s. 30. 

96 CHIRIATTI, A. a DIODATO, E. a DOĞAN, S. a DONELLI, F. a YILMAZ, B.. The depth of 

Turkish geopolitics in the AKP’s foreign policy. From Europe to an extended neighbourhood,  

s. 70. 

https://books.google.cz/books?id=DoNSXwb8D9EC&pg=PA409&dq=michael+gunter&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwi29cvHydzKAhUn4XIKHUtLCFEQ6AEIHjAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=DoNSXwb8D9EC&pg=PA409&dq=michael+gunter&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwi29cvHydzKAhUn4XIKHUtLCFEQ6AEIHjAA#v=onepage&q&f=false
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5 Volební období 2002 – 2007 

S nástupem AKP k moci přestala být kurdská otázka definována 

pouze jako teroristický problém, jako tomu bylo dříve,97 a ani nebyla 

považována za nacionalistický problém, ale za problém Kemalismu.98,99 

Vládnoucí AKP zvolila po roce 2002 poněkud racionálnější a smířlivější 

přístup. Běžný život v převážně kurdských oblastech se po nástupu AKP 

k moci dále normalizoval v důsledku postupného rušení výjimečného 

stavu v jednotlivých provinciích.100 Kurdové vytvořili skutečné národní 

hnutí s legální politickou stranou, institucemi a silnou podporou, která se 

projevila v občanské neposlušnosti a povstáních v ulicích. Toto kurdské 

chování bylo opožděnou reakcí na roky řízenou asimilaci a popírání 

kurdské identity státem.101 

V roce 2002 turecký parlament schválil reformní balíček, jehož 

cílem bylo dosáhnutí šance na přijetí do EU,102 který vedl ke konečnému 

určení specifického data 3. října 2005 pro kandidaturu  do EU. Přislíbení 

členství v EU nabízí reálné řešení kurdského problému v Turecku.103 

Tento balíček rušil trest smrti104 a uděloval Kurdům několik kulturních 

                                                           
97 BENGIO, O. The Kurdish challenge to the Turkish Nation-State. In Middle Eastern Analysis, 

s. 71. 

98 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 3. 

99 Atatürkova násilná sekularizace Turecka – viz COONEY, C. The AKP’s Inclusion and 

Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of Turkey. In Academia, s. 3. 

100 SIEGL, E. Výzva Kurdské otázky. In Mezinárodní politika, s. 13. 

101 BENGIO, O. The Kurdish challenge to the Turkish Nation-State. In Middle Eastern Analysis, 

s. 71. 

102 TAŞPINAR, Ö. Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey: Kemalist Identity in 

Transition, s. 113. 

103 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the Kurdish problem in 

Iraq and Turkey, s. 9. 

104 TOKTAS, S. a ARAS, B. The EU and Minority Rights in Turkey. In Political Science 

Quarterly, s. 710. 
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práv.105 Tato práva zahrnovala legalizaci dlouhodobě zakázané televize  

a rádia v kurdském jazyce, rozšíření svobody projevu, přinesla větší 

svobodu pro nemuslimské menšiny106 a právo na vyučování kurdštiny  

na soukromých školách.107 Vláda také uvedla do souladu s Evropskými 

normami soudnictví, vztahy  mezi armádou a občany a lidská práva.108 

Legislativní změny dále zlepšily status žen109 a zabraňovaly mučení  

a špatnému zacházení.110 Tyto pokusy však v praxi ztroskotaly. Vysílání 

v kurdském jazyce bylo striktně časově omezeno na několik hodin týdně 

ve státní televizi,111 konkrétně nesmělo přesáhnout 45 minut denně  

a 4 hodiny týdně. A navíc, kanály, které vysílají v kurdštině, čelí 

zvýšeným byrokratickým komplikacím.112 Kurdština může být vyučována 

pouze soukromě, nikoliv ve státních školách.113 Problémem je to,  

že většina kurdských rodičů nemá dostatečné příjmy na to, aby svým 

dětem mohla poskytnout soukromou výuku. Kvůli nedostatku studentů 

bylo tedy již mnoho soukromých kurzů zrušeno a turecká vláda v tom vidí 

nezájem Kurdů o výuku jejich jazyka.114 

                                                           
105 TAŞPINAR, Ö. Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey: Kemalist Identity in 

Transition, s. 113. 

106 TOKTAS, S a ARAS, B. The EU and Minority Rights in Turkey. In Political Science Quarterly, 

s. 710. 

107 TAŞPINAR, Ö. Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey: Kemalist Identity in 

Transition, s. 113. 

108 TAŞPINAR, Ö. Turkey: The New Model? In Brookings. 

109 Zejména při rozvodu, v jehož případě jim byl nově přiznán značný podíl majetku. – viz 

European Commission. Turkey 2010 Progress Report. 

110 European Commission. Turkey 2010 Progress Report. 

111 TAŞPINAR, Ö. Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey: Kemalist Identity in 

Transitio, s. 113. 

112 TOKTAS, S. a ARAS, B. The EU and Minority Rights in Turkey. In Political Science 

Quarterly, s. 713. 

113 TAŞPINAR, Ö. Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey: Kemalist Identity in 

Transition, s. 113. 

114 BAAR, V. a ČAPEK, V. Kurdové v Turecku, s. 57. 
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Po volbách 2002 se stalo taktikou AKP odložení kurdského 

problému do roku 2007, aby se vyhnula kritice ze strany armády  

či tureckých nacionalistických skupin.115 V roce 2003 byla zakázána 

prokurdská strana HADEP a byla nahrazena Demokratickou lidovou 

stranou (DEHAP).116 V tom samém roce se Recep Tajip Erdoğan stal 

premiérem Turecka. Následující rok, a to 28. března 2004, se konaly 

komunální volby, ve kterých AKP získala 42 % voličů.117 Poté, co bylo 

evidentní, že AKP nemá bezprostřední plány, co se týče kurdských 

zájmů, PKK v roce 2004 ukončila svůj dobrovolný klid zbraní, a krátce 

nato se AKP na kurdský problém zaměřila. V témže roce byla rozpuštěna 

další prokurdská strana, DEHAP, a to kvůli konfliktům.118 Tato strana byla 

nahrazena Stranou pro demokratickou společnost (DTP) v roce 2005.119 

V roce 2004 byl zvolen starostou Diyarbakiru120 Osman Baydemir  

a rychle se stal jedním z nejúspěšnějších kurdských politiků v Turecku. 

Baydemir také podal zprávu o tom, že bude usilovat o dosažení práv 

Kurdů mírovou cestou při svých návštěvách Evropy či USA, ale byl 

neustále v ohrožení a hrozilo mu zatčení za jeho aktivity.121 O rok později, 

v srpnu 2005, premiér Erdoğan učinil historické prohlášení v Diyarbakiru, 

kdy jako první turecký premiér přiznal, že stát udělal v minulosti chybu 

                                                           
115 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 7. 

116 GUZELDERE, E. E. Turkey: Regional Election and the Kurdish Question. In Causacian 

Review of International Affairs, s. XXIII. 

117 KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 271. 

118 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 7. 

119 GUZELDERE, E. E. Turkey: Regional Election and the Kurdish Question. In Causacian 

Review of International Affairs, s. 295. 

120 Diyarbakir je největší město v jihovýchodním Turecku a neoficiální hlavní město historické 

kurdské provincie. – viz GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the 

Kurdish problem in Iraq and Turkey, s. 91. 

121 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 7. 
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ve122 vztazích s Kurdy123 a potvrdil existenci kurdského problému 

v Turecku,124 a řekl: „Kurdský problém je problémem každého člověka  

a mým zejména.“125 Ve svém projevu také požadoval „více demokracie  

a méně utlačování jako odpověď na kurdskou dlouhotrvající křivdu“. Řeč 

vykazovala smíšené signály pro Kurdy. Od této doby vzal Erdoğan  

na vědomí kurdský problém.126 Nikdy předtím turecký vůdce tak otevřeně 

neuznal existenci kurdského problému a jak se zdá, přislíbil, že se  

ho pokusí vyřešit. Výsledkem těchto úspěchů bylo rozhodnutí Evropské 

unie o tom, že Turecko splnilo požadovaná Kodaňská kritéria pro členství, 

a 3. října 2005 s ním zahájila vyjednávání o vstupu.127 Později však 

Erdoğan existenci kurdského problému popřel.128 

V březnu 2007 bývalý prezident Kenan Evren nabídl federalismus 

jako řešení tohoto problému,  a řešení obecných problémů skrze realizaci 

demokracie v Turecku.129 Vláda AKP nepodnikla žádné konkrétní pokusy, 

aby se s kurdským problémem vypořádala, až do roku 2007, kdy teroristi 

z PKK zaútočili na četnickou stanici v Dağlice. Po tomto útoku vzrostl 

politický a sociální tlak. V tuto dobu vláda vystupňovala své úsilí  

                                                           
122 GUZELDERE, E. E. Turkey: Regional Election and the Kurdish Question. In Causacian 

Review of International Affairs, s. 294. 

123 GUZELDERE, E. E. Turkey: Regional Election and the Kurdish Question. In Causacian 

Review of International Affairs, s. 295. srov. GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The 

Evolving Solution to the Kurdish problem in Iraq and Turkey, s. 91. 

124 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 7. 

125 GUZELDERE, E. E. Turkey: Regional Election and the Kurdish Question. In Causacian 

Review of International Affairs, s. 295. 

126 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 7. 

127 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the Kurdish problem in 

Iraq and Turkey, s. 91. 

128 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 7. 

129 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the Kurdish problem in 

Iraq and Turkey, s. 91. 
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o vyřešení kurdského problému a terorismu PKK, které byly formálními 

tabu v turecké společnosti.130  

6 Volební období 2007 – 2011  

V červenci 2007 se konaly nové volby do parlamentu,131 které 

skončily jasným vítězstvím kandidátů AKP.132 V těchto parlamentních 

volbách získala AKP 46,6 %133 voličských hlasů a strana DTP se dostala 

do parlamentu jako první prokurdská strana od dob Demokratické strany 

(DEP) v roce 1994.134,135,136 DTP je často viděna jako politická odnož 

PKK, která má stejné cíle. Aliza Marcusi ve své knize o PKK  

napsala: „Politickou kurdskou stranou, která je podporována PKK, je  

v současné době DTP.“ Ústav pro bezpečnostní studia Evropské unie 

dále uvedl: „Je zřejmým tajemstvím, že DTP je připojena k PKK, a PKK je 

teroristická skupina.“137 V Diyarbakiru AKP zvýšila svůj podíl z 16 %  

na 41 %.138 Důvodem, proč AKP získala tolik voličů v kurdském regionu, 

byl nárůst ekonomiky139 a také její konzervativní náboženské požadavky 

                                                           
130 EFEGİL, E. Analysis of the AKP Government´s Policy Toward the Kurdish Issue. In Turkish 

Studies, s. 3. 

131 Po změně ústavy. – viz KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 271. 

132 KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, str. 271. 

133 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 6. 

134 GUNTER, M. M. Historical Dictionary of the Kurds, s. XXIX. 

135 Více než 20 kandidátů DTP bylo zvoleno do tureckého parlamentu jako nezávislí. – viz 

GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the Kurdish problem in Iraq 

and Turkey, s. 92. 

136 Příloha č. 3. 

137 GUZELDERE, E. E. Turkey: Regional Election and the Kurdish Question. In Causacian 

Review of International Affairs, s. 301. 

138 GUZELDERE, E. E. Turkey: Regional Election and the Kurdish Question. In Causacian 

Review of International Affairs, s. 295. 

139 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 8. 
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na mnoho tradičně smýšlejících Kurdů.140 Osman Baydemir, starosta 

Diyarbakiru, řekl: „AKP dosáhla vítězství díky materiální pomoci kurdským 

provinciím.“141 Tyto výsledky po pěti letech AKP u moci mohly být 

vykládány tak, že Kurdové vědí, nebo aspoň doufají, že AKP ještě zlepší 

jejich ekonomickou a politickou situaci a bude vnímavější k jejich 

požadavkům na rozšíření práv týkajících se používání kurdského jazyka  

a práv v oblasti kultury. Kromě toho, první měsíc po volbách se zdálo,  

že mají pravdu. Byl představen návrh na novou ústavu  

a v něm byly také uvedeny některé důležité změny pro Kurdy, například 

legalizace kurdského jazyka ve vysílání.142  

I po dosažení významného vítězství v parlamentních volbách se 

AKP považovala za příliš slabou pro řešení kurdského problému. 

Přestože velká část voličů AKP byla z islamistických a nacionalistických 

provincií, zachovala si strana nacionalistický postoj, co se týče Kurdů,  

a nikoliv postoj náboženský. Protože téměř 80 % tureckých voličů se 

označuje za sekulární, AKP pokračovala ve svém distancování  

od označování sebe sama za islamistickou stranu. Erdoğan každého 

ujistil, že bude i nádále bránit sekularismus a odhodlaně pokračovat  

v mandátních reformách Evropské unie.143  

Vítězství AKP v těchto volbách umožnilo zvolení nového 

prezidenta z řad AKP. Stal se jím Abdullah Gül.144 

                                                           
140 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the Kurdish problem in 

Iraq and Turkey, s. 92.  

141 COONEY, C. The AKP’s Inclusion and Exclusion of the Kurds in the Democratic Process of 

Turkey. In Academia, s. 8. 

142 GUZELDERE, E. E. Turkey: Regional Election and the Kurdish Question. In Causacian 
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143 GUNTER, M. M. The Kurds Ascendings: The Evolving Solution to the Kurdish problem in 
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6.1 Období po parlamentních volbách a otevření kanálů TRT-6 

Erdoğan a jeho strana byli v roce 2008 uvrženi do nejistoty téměř 

vydařeným pokusem ústavního soudu zákázat stranu AKP145 pro údajné 

porušování principu laicismu zakotveného v turecké ústavě.146 V minulosti 

bylo mnoho politických stran v Turecku zrušeno, ale nikdy ne vládnoucí 

strana, a nikdy nebyl požadován politický zákaz pro úřadujícího 

premiéra.147 Tuto hrozbu přečkali.148 Ústavní soud rozhodl ve prospěch 

AKP, ale bylo to pouze o jeden hlas. Tím se ulevilo nejen AKP, ale celé 

zemi, protože se těsně vyhnula hluboké politické krizi.149 Nicméně 

Erdoğan i jeho vládní strana evidentně ztratili nadšení pro reformy.150  

Plusové body u Kurdů si ale AKP získala 1. ledna 2009,151 kdy 

byla spuštěna první oficiální kurdská televizní  stanice TRT-6.152 Erdoğan 

vystoupil na otevření kanálu, a zakončil svou řeč v kurdském jazyce. 

Kanál vysílá čtyřiadvacet hodin denně v kurdštině.153 Nicméně Ahmet 

Türk, předseda DTP, vyrovnal skóre, když hovořil v kurdštině  

v parlamentu a řekl: „Kurdové jsou již dlouho utlačováni, protože neumějí 

jakýkoliv jiný jazyk. Slíbil jsem si, že budu na dnešním oficiálním setkání 

                                                           
145 GUNTER, M. M. Historical Dictionary of the Kurds, s. 93. 

146 KREISER, K. a NEUMANN, Ch. K. Dějiny Turecka, s. 271. 

147 GUZELDERE, E. E. Turkey: Regional Election and the Kurdish Question. In Causacian 

Review of International Affairs, s. 296. 

148 GUNTER, M. M. Historical Dictionary of the Kurds, s. 93. 

149 GUZELDERE, E. E. Turkey: Regional Election and the Kurdish Question. In Causacian 

Review of International Affairs, s. 296. 

150 GUNTER, M. M. Historical Dictionary of the Kurds, s. 93. 

151 Necelé 3 měsíce před regionálními volbami, konanými 29. března 2009. – viz ÇARKOĞLU 

A. Turkey´s Local Elections of 2009: Winners and Losers. In Insight Tureky, s. 1.  
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mluvit ve svém mateřském jazyce.“ Türkův tah byl vítán jako další 

způsob, jak normalizovat situaci kurdštiny v Turecku. Cengiz Çandar 

nazval svůj sloupek pojednávající o této události: „Kurd Ahmet Türk  

to udělal velmi dobře.“154 Deník Hürriyet nazval otevření kanálu „kurdskou 

televizní revolucí“ a Cengiz Çandar dále použil v časopise Radikal 

kurdský název: „Vítej TRT-6, vítej kurdštino.“ Hasan Cemal to v časopise 

Milliyet nazval:155 „Pozitivní vývoj: kurdský TRT-6 kanál“. Nicméně 

prohlášení opozičních stran týkající se zahájení nového kanálu bylo spíše 

negativní. Deniz Baykal, vůdce největší opoziční Republikánské lidové 

strany (CHP), řekl: „Není správné utrácet peníze státu a sedmdesáti 

milionů lidí v souladu s etnickými nároky určité skupiny našich občanů. 

Povinnost státu není povzbudit etnickou identitu. Turecko směřuje 

špatným směrem.“ 

Mnoho Kurdů uvítalo TRT-6 a mohli tak poprvé sledovat televizi 

v jejich rodném jazyce. Nicméně zde byla také krutá kritika od politiků 

DTP a PKK. Ahmet Türk, předseda DTP, byl skeptický, zda se jednalo  

o opravdový pokrok. Řekl:156 „Je potřeba politika, která chápe Kurdy  

a splňuje jejich požadavky. Pečlivě jsme sledovali průběh. Uvidíme 

časem, zda se jedná o něco, co bylo zahájeno pouze kvůli volbám.“ PKK 

zahájila pomlouvačnou kampaň proti novému kanálu. Murat Karayılan, 

velitel PKK, vyzval k bojkotu kanálu, a vůdce PKK Abdullah Öcalan uvedl, 

že je to politika řízená USA. „To vše jsou úkoly od Ameriky. Ty jsou 

součástí jejich pohledu na kurdské řešení.“ Jedna část kritiky kanálu byla, 

že AKP ho využívá k podpoře své politiky a svého pohledu na kurdskou 

otázku. Některé události kritiku potvrdily. Například, zpěvačce  
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a básnířce Ozan Yusuf nebylo dovoleno zpívat písně „Amed“  

a „Berfin“.157 Pro TRT-6 tato slova příliš úzce souvisí s jazykovou 

zvyklostí PKK. I když je stále zakázáno používat kurdštinu v politických 

shromážděních, TRT-6 vysílala Erdoğanovu návštěvu Diyarbakiru živě  

a interpretovala to současně do kurdštiny. 

Největší ranou pro kanál bylo, když moderátorka a zpěvačka Rojin 

odstoupila kvůli tlaku a cenzuře týkající se obsahu kanálu. Rojin 

představila nejpopulárnější a prominentní show, nazvanou „Rojname“,  

s debatami a hudbou zaměřenými na problémy žen. Prohlásila: „Tlak  

na mě a můj program začal být obrovský, byla snaha zbavit show 

jakéhokoliv obsahu a přivést ji ke konci.“ Přesto, že zavedení TRT-6 je 

důležitým smířlivým krokem vůči Kurdům a znamením o tom, jak se 

změnila politika státu, po uplynutí zkušebního vysílání bylo uvedeno: 

„Vysílání v kurdském jazyce bylo povoleno státu, ale zakázáno Kurdům.“ 

Dále bylo o současné situaci uvedeno: „Je paradoxní, že tento jazyk 

nemůže být ještě stále používán v jiných základních oblastech 

společenského života.“ 

Nyní mohou televizní kanály vysílat v místních jazycích jen čtyři 

hodiny denně, a musí  mít titulky v turečtině, které TRT-6 nemá. Dokud 

nebude stanovena ústavní a právní záruka, kanál může být snadno opět 

odstraněn vládnoucí stranou. Kromě toho, protože je umožněno hovořit 

kurdsky na TRT-6 a nikoliv na soukromých kanálech, Kurdové považují 

kanál za další prostředek asimilační politiky.158 

Před regionálními volbami v březnu 2009 AKP zahájila i další 

prokurdské projekty. Povolila navrácení původních kurdských názvů  
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pro města a vesnice. Také byla rozšířena výuka kurdského jazyka  

na soukromých školách.159,160 Během kampaně vedoucí k regionálním 

volbám v březnu 2009 Erdoğan vyzval kurdské oponenty v DTP, aby buď 

„milovali Turecko, nebo jej opustili.“ Nic nemohlo být více v rozporu 

s novým bezpečnostně orientovaným premiérem z roku 2009 a tím, který 

v roce 2005 požadoval více demokracie k vyřešení kurdského problému.  

Na základě jeho projevů by se mohlo zdát, že Erdoğan neporozuměl 

původu a náročnosti kurdského problému, protože má malý smysl  

pro etnický či občanský nacionalismus. Jeho dominantní identitou je, že je 

muslim, a tak si myslí, že islámská identita zázračně vyřeší kurdský 

problém. Přestože byl více zainteresovaný v kurdském problému  

než většina tureckých vůdců, Erdoğan selhal ve vytvoření jednotné, 

schopné a jasné politiky směřující k vyřešení tohoto problému.161  

Před regionálními volbami také několik politiků ze strany DTP 

cestovalo do jihovýchodních měst a vesnic. Místopředseda DTP prohlásil,  

že: „DTP je jedinou stranou ve prospěch míru, zatímco AKP, CHP  

a Strana národního hnutí (MHP) jsou ve prospěch války.“ Kromě toho 

zdůraznil, že: „Pouze DTP bude skutečným zástupcem Kurdů  

ve volbách.“ Byla zde jasná strategie konfrontace směrem  

k AKP. Profesor Mümtazer Türköne uvedl, že pokud AKP vyhraje 

v regionálních volbách, kurdská otázka se bude vyvíjet: „Pro ně (DTP  

a PKK) bude vítězství AKP, a to zejména v Diyarbakiru, noční můrou.  

V případě, že AKP vyhraje v jihovýchodní Anatolii, kurdská otázka vstoupí 
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do nové fáze. PKK a DTP nezůstanou jedinými navrhovateli pravomocí  

v prokurdské politice. Prokurdská politika bude pluralizována.“162  

V těchto regionálních volbách AKP skončila jako strana  

s největším procentem hlasů.163,164 Avšak ve většině jihovýchodních 

oblastí zvítězila prokurdská DTP.165 Obě tyto strany jsou hlavními aktéry 

kurdské politiky, a tento výsledek může být výzvou pro spolupráci v tomto 

regionu a mezi Ankarou a jihovýchodními provinciemi. To je zásadní  

pro zlepšení ekonomické situace, přilákání mezinárodních investorů  

a nalézení politického řešení pro kurdskou otázku. Přes to všechno AKP 

ignorovala DTP a Ankara nadále zanedbávala obce vedené stranou 

DTP.166 AKP tak nedosáhla svého cíle nahradit prokurdskou DTP  

jako hlavní stranu v kurdských historických provinciích na jihovýchodě 

země.167  

6.2 Kurdské otevření 

V roce 2009 byl kurdský problém v Turecku na pokraji vyřešení, 

když vládnoucí strana AKP a vláda premiéra Erdoğana a prezidenta Güla 

vyhlásila „kurdské otevření“ či „kurdskou iniciativu.“168,169 Turecký 

prezident Abdullah Gül prohlásil, že: „kurdský problém je nejvíce 

urgentním problémem Turecka, které má nyní historickou příležitost  
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ho vyřešit.“170 Kurdské otevření zaručovalo významné reformy kurdského 

problému,171 jeho mírové řešení,172a také odzbrojení PKK.173 Ačkoli 

detaily o otevření nikdy nebyly jasné, od této politiky se očekávalo,  

že zahrne opatření, jako je obnovení původních kurdských názvů měst  

v jihovýchodní části země, umožní kurzy kurdštiny ve školách, poskytne 

amnestii bojovníkům PKK, a nakonec pozmění ústavu s cílem 

předefinování konceptu tureckého občanství.174 Tato politika strany AKP 

přinesla opovržení jak nacionalistů, tak Kurdů.175  Všechny tři parlamentní 

opoziční strany odmítly podpořit kurdské otevření. CHP dokonce nařkla 

AKP ze „separatismu, přejímání cílů PKK, porušování ústavy, zapříčinění 

etnické polarizace mezi Kurdy a Turky, a dokonce z vlastizrady.“176  

I strana MHP ji obvinila ze spáchání zrady a povzbuzování separatismu  

v zemi. Devlet Bahçeli , vůdce strany, tvrdil, že cílem kurdského otevření 

je „legitimovat etnický separatismus podstrkovaný zakázanou Kurdskou 

stranou pracujících.“177 Samotná prokurdská DTP se v kurdském otevření 

neangažovala.178 V reakci na to AKP tvrdila, že DTP je předpojatá proti 

Kurdům, a vyčítala jí reprezentování pouze kurdských etnických zájmů,  

a ne zájmů Turecka jako celku. AKP tlačila DTP, aby označila PKK179  
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za teroristickou organizaci. DTP to však odmítla, a poté byla zakázána 

ústavním soudem za údajné spojenectví s teroristickou stranou 

PKK.180,181 Tento zákaz byl smrtící ranou pro kurdské otevření182 a uvrhl 

AKP do nepříznového světla, a Kurdové ji považovali za neupřímnou.183 

Prokurdskou DTP rychle nahradila Strana pro mír a demokracii (BDP).184  

Rozšíření politické scény je přitom jedním ze zásadních kroků 

k vyřešení kurdského problému. I přesto AKP udělala pravý opak a zúžila 

politickou scénu185 pro prokurdské politické strany během tohoto 

procesu.186 Další překážkou pro vyřešení kurdského problému byl 

nedostatek demokratických hodnot v proislamistické politice AKP. Není 

možné dosáhnout pokroku bez společných kulturních práv pro Kurdy. 

Navzdory tomu AKP přerušila veškerá vyjednávání o společných 

kulturních právech. Premiér Erdoğan několikrát uvedl, že vzdělávání 

v kurdském jazyce není na jejich programu. Öcalan na to reagoval tak,  
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že pokud nebudou společná kulturní práva uznána, válka bude 

pokračovat.187 Dalším problémem kurdského otevření byla situace z října 

2009, kdy 34 bojovníků PKK a jejich rodin z uprchlického tábora 

v severním Iráku vstoupilo do Turecka přes hranici Habur a vzdalo se 

tureckým orgánům. Vláda viděla tuto událost jako začátek procesu 

odzbrojení PKK, ve kterém se zbytek bojovníků PKK také vrátí  

do Turecka v následujících měsících. Nicméně tento incident v Habur se 

proměnil, podle slov ministra vnitra Atalaje, v „nehodu“. Po svém zatčení 

totiž členové PKK uvedli, že necítí žádnou lítost nad svými předchozími 

činy. Nadšené kurdské davy vyjádřily svou podporu pro PKK a Öcalana  

a přivítaly radikály PKK v Turecku. Tato scéna vytvořila silný 

nacionalistický odpor a vedla k velké kritice vůči vládě a jejímu 

 kurdskému otevření.188 Tváří v tvář této silné kritice, a to zejména  

po incidentu v Habur, bylo velmi obtížné, aby vláda trvala na otevření 

politiky se stejným entusiasmem,189 a byla tak tlačena pryč od reformně 

orientované politiky po každé větší vlně kritiky.190 I veřejná podpora 

kurdského otevření se v tomto období výrazně snížila. Zatímco 

v počátcích otevření činila podpora veřejnosti 45,6 %, bezprostředně 

poté, co bojovníci PKK vstoupili do Turecka, to bylo už jen 42,1 %,  

a v prosinci 2009 pouhých 27,1 %.191 

 Ve skutečnosti bylo jedním z hlavních cílů kurdského otevření 

odsunutí prokurdských politiků v Turecku, spíše než vyřešení kurdského 

                                                           
187 ÇİÇEK, C. Elimination or Integration of Pro-Kurdish Politics: Limits of the AKP´s Democratic 

Initiatice. In Turkish Studies, s. 22. 

188 PUSANE, O. K. Turkey´s Kurdish Opening: Long Awaited Achievements and Failed 

Expectations. In Turkish Studies, s. 86. 

189 PUSANE, O. K. Turkey´s Kurdish Opening: Long Awaited Achievements and Failed 

Expectations. In Turkish Studies, s. 89. 

190 PUSANE, O. K. Turkey´s Kurdish Opening: Long Awaited Achievements and Failed 

Expectations. In Turkish Studies, s. 90. 

191 PUSANE, O. K. Turkey´s Kurdish Opening: Long Awaited Achievements and Failed 

Expectations. In Turkish Studies, s. 89.  



28 
 

 

problému a odzbrojení.192 Ideologicko politický charakter AKP a její 

administrativní schopnosti nebyly dostatečně silné, aby vyřešily desítky 

let trvající kurdský problém, a aby odzbrojily PKK.193 Od konce roku 2009 

tak pokusy o reformy slábnou,194 a v Turecku kvůli tomu propukají 

nepokoje.195 Hlavním charakterem turecké politiky tak i nadále zůstává 

dominance monolitické turecké identity.196  

V roce 2010 získala AKP podporu voličů v referendu o ústavních 

změnách, které mají posílit demokracii. Kurdští voliči v jihovýchodních 

provinciích země splnili příkazy největší prokurdské strany BDP  

a bojkotovali referendum z důvodu, že se nepodařilo řešit jejich 

požadavky na větší politickou a kulturní autonomii. PKK hrozila odvoláním 

svého nedávného jednostranného příměří, pokud Erdoğan neudělá 

pokrok, co se týče kurdských práv. To poukazuje na skutečnost, že dokud 

kurdský problém zůstává nevyřešen, demokracie v Turecku spočívá  

na křehkých základech.197 Další důležitý vývoj, který vyplul na povrch 

ještě před červnovými volbami 2011, byl nárůst nacionalistických 

tendencí AKP. Zatímco v roce 2005 Erdoğan definoval Turecko  

pod vládou AKP jako multietnickou a multináboženskou společnost198 

vzdálenou od nacionálního postoje předchozích vlád, o pět let později si 

AKP stále více začala osvojovat nacionalistický tón s vidinou zisku voličů 

z řad ultranacionalistů. Tento nový postoj vedl k polarizaci turecké 
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společnosti a k nárůstu sporů mezi Turky a Kurdy. Také  

to povzbudilo radikály v kurdských táborech. Z kurdského pohledu byla 

politika AKP vnímána jako jeden krok kupředu a dva kroky zpět. Zatímco 

AKP podnikla takové kroky jako otevření kurdské televizní stanice  

či zmírnění zákazu používání kurdštiny, na druhou stranu v posledních 

letech zadržela několik tisíc kurdských aktivistů.199 

7 Volební období 2011 – 2015 

Další parlamentní volby se konaly v červnu 2011.200,201 Tyto volby 

nezměnily průběh vývoje kurdského problému. AKP během kampaně  

i nadále používala nekompromisní politiku, pokud jde o kurdskou otázku, 

s cílem přitáhnout nacionalistické voliče.202 Také popírala existenci 

kurdského problému203 a premiér Erdoğan dokonce vyslovil četné 

nacionalistické výroky, například: „Není zde už žádný kurdský problém, 

nýbrž problémy našich kurdských občanů.“204 Na druhou stranu ale AKP 

ve své kampani slíbila novou civilní ústavu, citlivější pro různé etnické  

a náboženské skupiny v zemi.205 AKP ztratila mnoho voličů z řad Kurdů, 

ale i přesto získala v těchto volbách 50 % voličů.206 Tento výsledek 

zastínilo stupňující se násilí PKK. V několika útocích PKK  
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mezi červencem a zářím, včetně těch v Silvan a Çukurca, bylo zabito 

celkem 21 vojáků, raketový útok v Siirt zabil čtyři ženy, a při útoku  

na skupinu policistů hrajících fotbal v Tunceli, byl zabit policejní důstojník 

a jeho manželka. Významně se tak snížila možnost nastolení míru.  

Na oplátku vláda zvýšila vojenské operace proti PKK.207  

Premiér Erdoğan se vyhýbal řešení kurdského problému,208 

kdykoliv to bylo možné a přínosné pro AKP. Jeho obranou bylo to,  

že AKP není dostatečně silná, aby problému čelila, ale nyní, s téměř  

50 % voličů a silnějším postavením ve vládě, by Erdoğan a AKP měli být 

schopni problému čelit.209 Na obranu proti kurdské kritice AKP poukázala 

na své kurdské otevření v roce 2009 jako na postačující důkaz hledání 

demokratického řešení pro kurdský problém.210 Po vítězných volbách se 

ale premiér Erdoğan postavil zády k dřívějšímu slibu, že bude usilovat  

o shodu na vypracování nové ústavy, která by mohla pomoci vyřešit 

kurdský problém, a také přerušil kontakt s BDP a pokračoval ve svých 

prohlášeních, že kurdský problém byl vyřešen, a že přetrvává pouze 

problém s PKK.211  

V srpnu 2011 proběhly několikadenní útoky na cíle PKK  

přes hranici v Iráckých kandilských horách. Turecká vláda tvrdila, že bylo 

zabito na 100 kurdských rebelů, zatímco PKK tvrdila, že ztratila jen tři 

bojovníky a že dalších sedm iráckých kurdských civilistů bylo zabito. 

Násilí pokračovalo dne 19. června 2012, kdy PKK napadla četnickou 
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stanici Dağlica a zabila osm vojáků a zranila jich 16. Navíc, v průběhu 

roku 2011 a 2012 byli zadrženi přední intelektuálové pro údajné napojení 

na PKK.212 Mnozí ze zadržených byli také spojeni s BDP. Kromě toho, 

Leyla Zana, slavná kurdská vůdkyně a členka BDP, byla opět uvězněna 

za „šíření propagandy“ PKK.213 V následujících měsících vláda nastínila 

novou strategii vůči PKK, která zahrnuje vojenskou konfrontaci s PKK.214 

Turecká vláda i militantní Kurdové se uchylovali k novým extrémům. PKK 

značně vystupňovala své operace v Turecku a změnila svou strategii  

z „bleskových“ na „vytrvalé“ útoky. A tak turecká armáda vystupňovala 

své aktivity vůči PKK. Následující statistiky vydané armádními zdroji jen 

potvrzují intenzitu bojů. Za 5 měsíců armáda údajně provedla  

974 operací, při nichž zabila 373 bojovníků PKK a sama ztratila  

88 vojáků. Tato čísla vypovídají o tom, že v Turecku probíhá občanská 

válka.215 AKP sice uvedla, že je otevřená procesu dialogu s BDP, která  

je politickým křídlem PKK,216 následně však požadovala odsunutí členů 

BDP a dokonce zrušení strany kvůli jejímu údajnému spojení s PKK. 

Erdoğan, který označil legální BDP za „rozšíření teroristické organizace,“ 

pokračoval výhružkami, že odstraní její parlamentní členy a čeká je 

soudní řízení. Taková pozice přispěla k odcizení Kurdů a tureckého 

státu.217 V roce 2012 také proběhla jednání AKP o zrušení potratů. 

Erdoğanovo důvody nebyly pouze politické, ale učinil tak i kvůli rozdílnosti 

růstu populace na západě a na převážně kurdském východě Turecka. 
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Deniz Ülke Arıboğan napsala: „Vláda chce zakázat potraty, aby tak 

vyrovnala vysokou porodnost Kurdů.“218,219  

Na konci roku 2012 zde byly naděje, že budou pokračovat jednání 

mezi tureckou vládou a PKK. Noviny Zaman uvedly: „Vláda se připravuje 

zahájit novou iniciativu s cílem vypořádat se s Kurdským problémem  

a snad navždy pohřbít zbraně.“ Zpráva z časopisu Zaman dále uvedla,  

že vláda se poučila z minulosti, a ví, které kroky nebudou fungovat.220  

Již na jaře 2013 Turecko začalo komunikovat s Öcalanem a dalšími 

předními osobami PKK.221 Vývoj událostí, co se týče AKP a turecké 

reakce na Kurdy, je v tomto období slibný.222 AKP se v tomto období 

začíná pokoušet o nové kurdské otevření se svým „balíčkem 

demokratizace a lidských práv“ vyhlášeným v září 2013. Tento balíček 

zahrnoval reformu 10 % volební hranice, která by mohla umožnit větší 

kurdské zastoupení v parlamentu, dále legalizoval i jiné jazyky, než je 

turečtina, v politických stranách a ve vzdělávacím systému, odstraňoval 

zákaz nošení šátku na hlavě a mnoho dalších.223 Byly zde obavy,  

zda nové kurdské otevření nedopadne stejným nezdarem jako to v roce 

2009. Akty násilí a teroru PKK z této doby jsou stále v paměti občanů 

Turecka.224 Tyto obavy se bohužel potvrdily. Nové kurdské otevření 

selhalo z několika důvodů. Přetrvávají zde obrovské rozdíly mezi oběma 
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stranami. Vládní AKP se snaží vyřešit problém tím, že odzbrojuje PKK, 

jejíž bojovníci zapletení v předchozím násilí usilují o azyl v ostatních 

zemích výměnou za pouhé odstranění právních omezení týkajících se 

kurdské identity a jazyka. PKK nicméně chce smysluplnou autonomii, 

která by dala jejím příznivcům, včetně samotného Öcalana, značnou 

moc. Turecká vláda však nikdy nebude ochotna poskytnout ústupky, 

které by mohly vést k rozpadu státu.225 Stále zde tedy zůstává mnoho 

vážných překážek k vyřešení kurdského problému a dosažení trvalého 

urovnání vztahů.226 

Na rok 2015 bude pravděpodobně Turecko vzpomínat jako na rok 

nerozhodných voleb, mrtvého bodu parlamentu, ekonomické stagnace  

a intenzivního politického násilí. Ideologická polarizace je znepokojující.  

A to proto, že obyvatelé byli rozděleni do nepřátelských skupin, každá se 

svou sférou vlivu – například Kurdové na jihovýchodě, sekularisté podél 

Středozemního moře a konzervativní nacionalisté ve vnitrozemí Anatolie. 

Optimismus z  období takzvaného „Mírového procesu“ (březen 2013  

– červen 2015) je nyní vystřídán čím dál více násilnými boji mezi PKK  

a tureckými bezpečnostními složkami, které mají za následek životy 

mnoha civilistů.227 V dubnu 2015, tedy zhruba měsíc před volbami, se 

Turecko na východě země potýkalo s nepokoji a potyčkami mezi 

bezpečnostními složkami a Kurdy. Vězněný lídr PKK Abdullah Öcalan 

vyzval Kurdy, aby revoltu ukončili. Mírový proces stagnuje kvůli nedůvěře 

a tvrzením Erdoğana, že v Turecku už díky jeho reformám žádný kurdský 

problém neexistuje.228 
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Volby v červnu 2015 ještě více prohloubily sociální a politickou 

polarizaci Turecka a nemohla být utvořena žádná koalice.229,230 Navíc 

válka v Sýrii a příliv milionů uprchlíků také domácí situaci příliš 

nepomohl.231 Od těchto voleb, ve kterých AKP poprvé od své existence 

nezískala většinu,232,233 vedení AKP tvrdí, že problém týkající se 

kurdských práv v Turecku může být vyřešen vojenským zásahem proti 

PKK, i přesto, že tato myšlenka odporuje principu Mírového procesu, 

které předložila samotná AKP.234 Prokurdská Lidová demokratická strana 

(HDP) byla v těchto volbách velmi úspěšná, získala více než 13 % všech 

voličů a dostala se tak do parlamentu.235 Nicméně Mírový proces i strana 

HDP236 jsou od té doby pod nepřetržitým útokem. Vláda okamžitě obvinila 

HDP z podpory terorismu, dokonce bylo žádáno o zrušení strany  

a zatčení jejích členů.237 Země byla svědkem teroristických útoků 

nebývalých rozměrů.238 Mnoho budov HDP bylo zbořeno extrémně 

nacionalistickými davy a někteří stoupenci strany byli zavražděni  
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Political Parties in Turkey. In All About Turkey. 

237  GÖKSEL, O. a TEKDEMIR, O. Turkey´s Year of Violence and Elections. In 
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při sebevražedném útoku v Diyarbakiru, a Suruç.239,240 Dále bylo také 

zavražděno přes 30 kurdských vojáků a civilistů v Çizre při armádním 

zásahu v září 2015.241  Následovalo více násilí na kurdských občanech  

a na vůdcích strany HDP po celé zemi, vedoucího k mnoha obavám,  

že nastane stejná situace jako v 90. letech, což byla temná éra pro Kurdy, 

ale i pro Turky.242 10. října 2015 vyhlásila PKK jednostranné příměří, 

protože se chtěla vyhnout násilí, které by mohlo bránit spravedlivým 

volbám. Vláda to však odmítla jako volební taktiku. V den příměří bylo 

oznámeno, že přes 100 lidí bylo zabito při dvojtém sebevražedném útoku 

proti prokurdským aktivistům v Ankaře. A následující den Turecko zahájilo 

letecké útoky proti PKK.243,244 Následky útoků v Ankaře byly takové,  

že vůdci HDP se rozhodli zastavit organizování volebních shromáždění 

kvůli obavám z přetrvávání fyzického násilí a hrozbě smrti.245 Dále 

následovalo ukončení mírového procesu mezi Ankarou a jejím 

dlouhotrvajícím nepřítelem, PKK. Turecké vzdušné síly zaútočily  

na základny PKK v iráckých kandilských horách a PKK odpověděla 

útokem na turecké bezpečnostní složky v městských a venkovských 

                                                           
239 20. července Şeyh Abdurrahman Alagöz, mladý muž z kurdského dominujícího města 

Adıyaman, který dříve bojoval na straně ISIL v Sýrii, se vrátil do Turecka jako sebevražedný 

atentátník a zabil 34 mladých levicových a prokurdských aktivistů v Suruç. – viz BAŞ, Ş. 

Turkey´s Parliamentary Elections and the Quest for Stability. In Center for Applied Research in 

Partnership with the Orient, s. 4. 

240 V červenci skončilo dvouleté příměří s PKK. Přes 30 let trvající ozbrojený konflikt mezi 

Tureckem a PKK si vyžádal odhadem 40 000 lidských životů. – viz BOTELHO,G. a TUYSUZ, G. 

Turkish military says 68 PKK terrorists killed in Kurdish areas. In CNN. 

241 Turkey Kurds: Many dead in Cizre violence as MPs´ march blocked. In BBC. 

242 BAŞ, Ş. Turkey´s Parliamentary Elections and the Quest for Stability. In Center for Applied 

Research in Partnership with the Orient, s. 4. 

243 BUTLER, D. Kurdish PKK militants end unilateral ceasefire in Turkey: agency. In Reuters. 

244 Dva sebevražední atentátnící, bojující na straně ISIL, zabili 102 lidí a zranili několik set. Útok 

v Ankaře je prozatím největším a nejnásilnějším teroristickým útokem v turecké historii. – viz 

BAŞ, Ş. Turkey´s Parliamentary Elections and the Quest for Stability. In Center for Applied 

Research in Partnership with the Orient, s. 4. 

245 GÖKSEL, O. a TEKDEMIR, O. Turkey´s Year of Violence and Elections. In Opendemocracy. 
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oblastech. Kdysi slibný pokrok mírového procesu s PKK, který učinila 

vládnoucí AKP, má nyní hořký konec. Většina členů HDP vidí zatvrzelou 

pozici Ankary vůči Kurdům obecně, a konkrétně proti PKK, jako hlavní 

výsledek voleb 7. června.246 

Protože vládnoucí AKP nebyla schopná sestavit vládu  

po červnových volbách, prezident Erdoğan vyhlásil předčasné 

parlamentní volby na 1. listopad.247,248 Státní bezpečnostní složky nebyly 

schopné zajistit bezpečnost členů HDP, což znamenalo, že tyto volby 

nemohly být pravdivé, volné a férové.249  S těmito volbami dosáhla 

polarizace Turecka svého vrcholu, také propuklo politické násilí  

a nebezpečí,250 a ekonomika začíná být také znepokojující záležitostí.251 

A navíc soupeřící strany CHP, HDP a MHP podněcují politické a sociální 

nepřátelství.252 

8 Nedávné události 

Pouze několik dní po volbách v listopadu 2015 ukončila PKK svůj 

klid zbraní trvající asi měsíc. Stalo se tak poté, co prezident Erdoğan 

prohlásil, že „zlikviduje“ kurdské aktivisty. Také slíbil, že bude pokračovat 

v bojích s PKK, dokud nebude každý její bojovník zabit.253 Již v prosinci 

                                                           
246 BAŞ, Ş. Turkey´s Parliamentary Elections and the Quest for Stability. In Center for Applied 

Research in Partnership with the Orient, s. 3. 

247 BAŞ, Ş. Turkey´s Parliamentary Elections and the Quest for Stability. In Center for Applied 

Research in Partnership with the Orient, s. 2. 

248 Příloha č. 7. 

249 GÖKSEL, O. a TEKDEMIR, O. Turkey´s Year of Violence and Elections. In Opendemocracy. 

250 BAŞ, Şafak. Turkey´s Parliamentary Elections and the Quest for Stability. In Center for 

Applied Research in Partnership with the Orient, s. 1. 
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253 BUTLER, D. Kurdish PKK militants end unilateral ceasefire in Turkey:agency. In Reuters. 
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bylo na jihovýchodě Turecka zabito přes 100 aktivistů PKK a minimálně  

2 vojáci a 5 civilistů. Operace armády se zaměřovala na města Çizre, 

Silopi, a okolí Dyiarbakiru. Armáda také podnikla letecké útoky  

na základny PKK. Kurdští aktivisté a politici obvinili amádu, že jedná 

beztrestně a proměňuje jejich města v trosky. Přestože analytici volali  

po mírových rozhovorech, vláda AKP trvala na nutnosti vymýtit PKK.254 

V poslední době se také objevilo velké množství sebevražedných 

atentátů, které šokovaly národ, a věří se, že je mají na svědomí jednotky 

ISIL. Tyto útoky na obě strany, jak na levici, tak na prokurdské aktivisty, 

ukazují, že válka v Sýrii se nyní přenesla i do Turecka. Zastavení 

mírového procesu s PKK přinutilo Ankaru být ve válce na dvou 

frontách.255 

V lednu bylo Turecko obviněno z porušování akademické 

svobody, když zadrželo vysokoškolské učitele, kteří podepsali petici 

odsuzující vojenské operace proti Kurdům na jihovýchodě země.256 Další 

událostí v tomto měsíci byl útok v Istanbulu, který si vyžádal 12 obětí.257 

Na začátku března turecký premiér zavedl v parlamentu zrušení 

imunity pro prokurdské opoziční poslance, aby je tak neminulo trestní 

stíhání za příslušnost v ozbrojené teroristické skupině. Takový krok  

by mohl ještě více vyhrotit napětí na převážně kurdském jihovýchodě, 

který byl zasažen největší vlnou násilí za poslední dvě desetiletí.258 

O několik dní později vybuchla v centru hlavního města Turecka bomba 

v automobilu. Tento útok zabil 37 lidí a zraněno jich bylo 125. O měsíc 

                                                           
254 Over „100 dead“ as Turkey presses major offensive against PKK. In Daily Mail. 

255 BAŞ, Ş. Turkey´s Parliamentary Elections and the Quest for Stability. In Center for Applied 
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256 WEAVER, M. Turkey rounds up academics who signed petition denouncing attackson Kurds. 

In The Guardian. 

257 LEPESKA, D. Ankara bombing and the failing Turkish state. In Aljazeera. 

258 SOLAKER, G. a YACKLEY, A. J. Turkey´s bid to lift immunity of pro-Kurdish MPs gathers 

pace. In Reuters. 



38 
 

 

dříve teroristé zasáhli jen o několik bloků dál a bylo zabito 29 lidí.259 

K útoku z března v Ankaře se přiznali Svobodní sokoli Kurdistánu 

(TAK)260. Uvedli, že je to pomsta za vojenské operace na jihovýchodě. 

Později se přiznali i k útoku v Ankaře o měsíc dříve.261 

Dalším problémem Turecka je polarizace, která zde byla vždy 

všudypřítomná, ale v posledních letech dosáhla znepokojivé míry. Známý 

turecký novinář Can Dündar shrnul míru polarizace následovně: „Jsme 

země s 25 miliony teroristy. Erdoğan rozdělil národ na ty, kteří  

ho podporují a na ty, kteří ne. Nyní, jako ti, kteří mu oponují, jsme se stali 

největší světovou teroristickou organizací.“262 Navíc se Turecko stalo 

tranzitní zemí pro mezinárodní džihádistické bojovníky. Proslulý turecký 

novinář razí tvrzení, že „džihádistická dálnice“ se stala ukazatelem 

turecké pokročilé „Pákistanizace“.263 A skupiny jako ISIL či Džabal  

al-Nusra zde založily organizované struktury a aktivně nabírají nové 

bojovníky z řad Kurdů, ale i Turků.264 Kurdští politici nařkli vládu,  

že zaměřuje své vojenské úsilí proti kurdským milicím v Iráku a Sýrii  

a nechopila se boje proti ISIL. Erdoğan zase obvinil prokurdskou HDP  

ze spolupráce s ozbrojenými kurdskými rebely bojujícími na jihovýchodě 

                                                           
259 LEPESKA, D. Ankara bombing and the failing Turkish state. In Aljazeera. 

260 TAK je radikální kurdská skupina, která se odtrhla od zakázané PKK. – viz LETSCH, C. 

Ankara bombing: Kurdish militants claim responsibility. In The Guardian. 

261 Ankara blast: Kurdish group TAK claims bombing. In BBC. 

262 BAŞ, Ş. Turkey´s Parliamentary Elections and the Quest for Stability. In Center for Applied 

Research in Partnership with the Orient, s. 4. 

263 Pákistán aktivně umožňoval příliv zahraničních sunnitských džihádských bojovníků do 
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destabilizovala i Pákistán. Ankara zdánlivě udělala stejnou chybu. – viz BAŞ, Ş. Turkey´s 

Parliamentary Elections and the Quest for Stability. In Center for Applied Research in 
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země.265 Země se ostře rozdělila na politické a sociální zlomové linie  

a nenávistná atmosféra se stává klíčovým znakem pro tuto společnost.266 
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9 Závěr 

Kurdové v Turecku postrádají status státem uznávané menšinové 

skupiny, což komplikuje prosazování jejich práv a zájmů. Postavení 

kurdské menšiny v Turecku se od nástupu strany AKP na politickou 

scénu v roce 2002 postupně zlepšovalo. Dříve Turci považovali  

své kurdské spoluobčany za součást tureckého národa a vystavovali  

je všestranné diskriminaci a asimilaci.  

Odstranění kemalistického státu stranou AKP vyvolalo velkou vlnu 

nadějí mezi Kurdy. A opravdu, první roky její vlády se vyznačovaly kroky 

vstříc vůči Kurdům. Vláda AKP reprezentovala liberalismus a otevřenost 

ke kurdské otázce v takové míře, jako ještě žádný z jejich předchůdců. 

Ale i po více než dekádě vlády AKP má kurdský problém stále daleko 

k vyřešení. Navíc AKP bývala průkopníkem demokratických reforem 

usilujících o mírové začlenění komunit, které byly přehlížené či opomíjené 

kemalitickým státem. V posledních letech je však demokratická reputace 

AKP stále více zpochybňována.  

Hlavními úspěchy, které přinesla Kurdům vláda AKP, byla 

legalizace televize a rádia v kurdském jazyce, právo na vyučování 

kurdštiny na soukromých školách a později i na státních univerzitách.  

Za vlády AKP se také zlepšila participace Kurdů v turecké politice. Další 

snahou o pokrok bylo spuštění první oficiální prokurdské televizní stanice 

TRT-6 a v témže roce také demokratický program - kurdské otevření.  

To ale bylo  neúspěšné. Nebylo dosaženo pokroku a pokusy o reformy  

od této doby slábnou a roste nacionalistická orientace AKP. Vládní AKP 

dokonce tvrdí, že kurdský problém byl vyřešen a nyní už v Turecku 

neexistuje. 

V současné době se zdá být vyřešení kurdského problému 

v Turecku nereálné. Turecko je hluboce polarizovaná země, kde stojí 

Turci proti Kurdům. Narůstající násilí by mohlo uvrhnout Turecko  
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do chaotické občanské války, jako je tomu v sousední Sýrii či Iráku. 

Zkušenosti a výsledky posledních třech krvavých dekád jasně ukazují,  

že klíčem k turecké budoucnosti je vyřešit kurdský problém 

demokratickou cestou. Nepochybně potencionální mírové řešení 

vyžaduje zajištění takových podmínek, ve kterých si budou Kurdové 

schopní zachovat svou etnickou identitu. Separatistické tendence 

tureckých Kurdů, které charakterizovaly jejich aktivity po většinu  

20. století, už dnes prakticky neexistují, a Kurdové usilují výhradně  

o dosažení autonomie pro kurdský region v rámci tureckého státu. 
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11 Resumé 

My thesis is focused on the situation of the Kurdish minority  

in Turkey after 2002. This year is important for this topic because  

it´s connected with the entry to the power of the political party called 

Justice and Development Party (AKP). Kurds are the most numerous 

minority group in the world who doesn´t have their own state. They form 

about 18 % of population in today´s Turkey and they live there mainly  

in the southeast. Turkey is seen as good functioning democratic state  

in the Muslim world. But the main problem is  kurdish question  

and following human rights of the Kurds. The Kurdish question is really 

important for international politics and for the accession of Turkey  

to the European Union. 

The main goal of my thesis is to show how the Kurds live  

in Turkey and how their situation has changed since 2002, that means 

with the ruling of AKP. The work is structured into several chapters. First 

of them presents us the ethnicum of the Kurds. The next one is about 

history of the Kurds in the last century. Then there are chapters about 

individual electoral periods of the ruling AKP there. They show  

us the most important events and progress for the Kurds in Turkey.  

The last chapter is about current situation and about recent events.  

Early years of the government of AKP are seen positively  

for the Kurds in Turkey. There were some efforts for progress acts,  

for example the Kurdish opening in 2009 or start of broadcasting  

of pro-Kurdish TV station TRT-6. Unfortunatelly today the solution  

of the Kurdish problem seems to be unreal again and the acts of violence 

are typicall for today´s Turkey. 

 

 



52 
 

 

12 Přílohy 

12.1 Seznam použitých zkratek 

AKP – Strana spravedlnosti a rozvoje  

ANAP – Strana vlasti 

BDP – Strana pro mír a demokracii 

CHP – Republikánská lidová strana 

DEHAP – Demokratická lidová strana 

DEP – Demokratická strana 

DTP – Strana pro demokratickou společnost 

EU – Evropská unie 

HADEP – Lidová demokratická strana 

HDP – Lidová demokratická strana 

HEP – Lidová strana práce 

ISIL – Islámský stát 

MHP – Strana pro národnostní hnutí 

PKK – Kurdská strana pracujících 

TAK – Svobodní sokoli Kurdistánu 

TRT – Turecká radiová a televizní společnost 
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12.2 Obrazové přílohy 

 

 
 
Příloha č. 1 – Přirozené geografické rozmístění kurdské populace. 

(BAAR, V. a ČAPEK, V. Kurdové v Turecku.) 

 

 
Žlutá = AKP, Modrá = HDP, Červená = CHP, Šedá = nezávislí 

kandidáti 

Příloha č. 2 – Parlamentní volby 2002: vítězné strany 

v jednotlivých provinciích. (Wikipedia Commons. 2002 Turkish 

general election.) 
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Příloha č. 3 -  Parlamentní volby 2007: vítězné strany 

v jednotlivých provinciích. (BGMZ = nezávislí kandidáti, především 

Kurdi). (KIREEV, A. Turkey. Legislative Election 2007) 

 

 

Příloha č. 4 - Lokální volby 2009: vítězné strany v jednotlivých 

provinciích. (BAAR, V. a ČAPEK, V. Kurdové v Turecku.) 
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Příloha č. 5 – Parlamentní volby 2011: vítězné strany 

v jednotlivých provinciích. (BAAR, V. a ČAPEK, V. Kurdové 

v Turecku.) 

 

Žlutá = AKP, Červená = CHP, Modrá = MHP, Zelená = HDP 

Příloha č. 6 – Parlamentní volby červen 2015: vítězné strany 

v jednotlivých provinciích. (KIREEV, A. Turkey. Legislative 

Election 2015.) 
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Žlutá = AKP, Červená = CHP, Fialová = HDP 

Příloha č. 7 - Parlamentní volby listopad 2015: vítězné strany 

v jednotlivých provinciích. (SOUAIAIA, A. E. Turkey’s elections 

results prioritize stability, continuity, and inclusion) 

 

 2002 2007 2011 6/2015 11/2015 

Ankara 38,2 % 47,7 % 49,4 % 42,05 % 49,7 % 

Dyiarbakir 16 % 40,9 % 32,2 % 14,8 % 22, 3 % 

 

Příloha č. 8 – Procento získaných voličů stranou AKP v Ankaře 

(průměr voličů v oblasti Ankara 1 a Ankara 2) v porovnání s 

prokurdským Diyarbakirem ve všech parlamentních volbách od 

roku 2002. (ÁLVAREZ-RIVERA, Manuel. Election Resources on 

the Internet: Elections to the Turkish Grand National Assembly.) 
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