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  tehuse er priMært Mændenes doMæne og 
bliver brugt soM en ekstrA dAgligstue.

TusINd kOpper Te
“ÇAY?”, SPØRGER TEHUSETS ejer med en 
mine, der får det til at synes som en formali-
tet, at vi svarer ja. Så det gør vi selvfølgelig. 
Teglassene klirrer og backgammonspillets 
brikker klaprer, mens timerne smelter i var-
men og snakken går. Stærk, sort te med mas-
ser af sukker er det eneste, der serveres. Mere 
er ikke nødvendigt for at samle landsbyens 
mænd omkring backgammon, cigaretter og 
snak. Der er altid noget at tale om – og nogen 
at tale med.
 I Tyrkiet får man ikke lov at sidde ret 
længe alene på tehuset eller i tehaven. Slet 
ikke som turist. Har man forvildet sig ud i 
en fjerntliggende landsby, summer børn og 
voksne snart om en som bier om en sukker-
mad. Snakker og spørger i ét væk og lader sig 
ikke gå på af sprogbarrierer. Serverer mere 
te og tilbyder at vise rundt blandt forfaldne 
huse og støvede fåreflokke. Spørger, hvad 
man synes om Tyrkiet, men venter ikke altid 
på svar. For det spørgsmål er mest en forma-
litet – ligesom det med teen. Skærer man 
til benet, er der ingen tvivl i tyrkernes sind: 
Tyrkiet er verdens navle. Midt mellem øst og 
vest – med det bedste fra Europa og Orienten.
 Med den danske jantelov i baghovedet 
kræver det et par kopper te at skylle den på-
stand ned. Men tager man sig tid til at smage 
efter, forstår man, hvad tyrkerne mener. For 
selv om teen smager ens overalt, er følelsen 
forskellig. Drik den i landsbyen, mens bønne-
kaldet blander sig med fårenes brægen. Drik 

den i kystens feriebyer, mens popmusikken 
brager ud fra barernes højttalere. Eller drik 
den i Istanbuls basarer, mens de handlende 
lovpriser deres varer på alverdens sprog og 
gademusikanter spiller folkemusik på elek-
trisk guitar.
 Tyrkiet er på én gang topmoderne og tra-
ditionelt, orientalsk og vestligt, sekulært og 
religiøst. Tyrkiet er ikke ét, men flere sam-
fund, og hvert samfund har sine egne normer 
og levestandarder: I Istanbul shopper over-
klassen i Armani-butikker og tager på week-
endtur til New York, har biler og kærester i 
flertal og anser sig for at være en uadskillelig 
del af det europæiske jetset. I Central- og 
Østanatoliens landsbyer lever fattige bønder 
i storfamilier med stærk social kontrol, streng 
seksualmoral og en kultur, der kan virke lige 
så fremmed på de rige Istanbul-borgere som 
på danske turister. Men bønderne tager også 
til byen, og byboerne føler sig forbundet med 
landet. Bønnekald blander sig med hidsig 
popmusik, og tørklædeklædte kvinder gør 
karriere i børsnoterede virksomheder.
 Trods kontraster, konflikter og kulturfor-
skelle er der noget, der samler det store land 
og dets indbyggere. Men spørg ikke en tyrker, 
hvad det er, for du får ikke noget svar. Til 
gengæld får du sikkert en kop te.
 Drik ti kopper te på tyrkisk. Så fornem-
mer du magien. Drik ti til. Så får du øje på 
mangfoldigheden. Drik tusind. Så ser du 
sammenhængen mellem mangfoldigheden 
og magien.

Hoşgeldiniz! Velkommen! O

5>  I N d H O L d



6

fAktA oM tyrkiet
Tyrkisk navn: türkiye
Cumhuriyeti.
Areal: 783.600 km².
Befolkning: Ca. 79,8 
mio., heraf ca. 14 mio. kurdere, 500.000 
arabere, armeniere og andre mindretal. 
Hovedstad: Ankara (ca. 3,8 mio.). 
Største byer: istanbul (ca. 10.4 mio.), An-
kara (3,8 mio.), izmir (ca. 2,7 mio.). 
Religion: 99,8 % muslimer, desuden kristne, 
jøder og andre.
Befolkningstilvækst: 1,2 %.
Forventet levealder: 72,8 år (kvinder 74,9 
år, mænd 70,8 år).
Analfabetisme: 12,6 %. 
Bruttonationalprodukt: 68.000 dkr. pr. 
indb. (dk: ca. 309.000 dkr.).
Møntfod: tyrkisk lira (türk lirası).

T yrkIe T I  dag 

“Jeg HOLder JO 
af mIT L aNd”
AHMET ALTUNSOY sidder i sin gårdhave 
og spiller saz, det traditionelle strengein-
strument, som har været udbredt blandt 
omrejsende skjalde og også er kendt som en 
fast ingrediens i aleviernes religiøse ritualer. 
Ahmet er imidlertid hverken skjald eller alevi. 
Han er ateist, socialist og af græsk-tyrkisk 
afstamning. Desuden er han tysk gift, og 
sammen med sin kone har han i snart 30 år 
drevet et lille pensionat i byen Kuşadası på 
den tyrkiske Ægæerhavskyst. 

MORS MARMELADE
Om morgenen serverer Ahmet og hans kone 
selv morgenmaden, hvor der altid er både 
brød fra det lokale bageri og marmelade 
lavet af frugt fra familiens økologiske land-
brug. 
 Marmeladen står Ahmets mor for at 
lave, og det er også hende, der sørger for 
de broderede duge, som pryder bordene i 
gårdhaven. Ahmet sørger til gengæld for 
at vande de mange blomster og planter i 
krukker og potter, og det er også ham, der 

er ansvarlig for, at der altid er et godt udvalg 
i vin og øl i den lille havebar. De fleste afte-
ner sidder Ahmet i gårdhaven og taler med 
pensionatets gæster eller nogle af de mange 
venner og bekendte, han har i kvarteret, og 
som ofte dumper ind for at få en snak eller 
høre Ahmet spille saz. 
 Ahmet er altid opdateret om både lokal, 
national og international politik og har sine 
egne klare holdninger til det meste. Han er 
uddannet inden for turisme og har desuden 
i en årrække været engageret i lokalpolitik, 
det meste af tiden som uafhængig kandidat. 
Ahmet er nemlig hverken tilhænger af det 
islamisk baserede regeringsparti AKP (Par-
tiet for Retfærdighed og Udvikling) eller det 
Atatürk-tro Republikanske Folkeparti (CHP). 
CHP er for nationalistisk til Ahmets smag og 
for lidt åbent over for EU, som Ahmet gerne 
ser, at Tyrkiet bliver medlem af, og AKP er for 
religiøst og moraliserende til at harmonere 
med Ahmets personlige holdninger.  

ANATOLSKE TIGRE
Ahmet var ellers godt tilfreds med, at AKP fik 
regeringsmagten tilbage i 2002, og de første 
år med AKP ved roret var Ahmet også ganske 
optimistisk omkring udviklingen i Tyrkiet. 
“For mig og mange andre var AKP noget rent, 
som vi tog imod med store forhåbninger, for-
di vi var trætte af korruption og nepotisme,” 
siger han. Men han tilføjer, at AKP siden har 
fået “smuds på hænderne”. “Partiets navn 
passer faktisk ikke ret godt mere. Frihed og 
retfærdighed er flotte begreber, men det er 
ikke, hvad jeg ser, at AKP kæmper for læn-
gere. Regeringen gjorde en del for mindretal 
som alevier og kurdere, men langtfra nok”, 
siger Ahmet. 
 Blandt de venner, der kommer forbi hos 
Ahmet, er der flere kurdere og alevier. Kur-
derne er skuffede over, at ministerpræsident 
Erdogan ikke ser ud til at ville gøre mere 
for dem. “Der findes ikke længere noget kur-
disk problem i Tyrkiet”, lød det fra Erdogan i 
2011. 
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I slutningen af 2012 blev det også langt om 
længe slået fast – med en ny lovgivning – at 
kurdere, der skal afhøres ved en domstol, 
får ret til at forklare sig på deres moders-
mål. En lille, men væsentlig forbedring, som 
dog kun kom igennem efter hårdt pres. Er-
dogan gjorde ikke meget for at fremskynde 
processen, mener Ahmet. Det undrer ham, 
at landets leder tilsyneladende er stivnet til 
en karikatur af en ‘traditionel tyrkisk leder’.  
“Det er, som om Erdogan er ved at blive en 
ny Atatürk”, siger han. Med det mener han, at 
Erdogan, som ellers har kæmpet for at mildne 
sporene af Atatürks nationalistiske og strengt 
sekulære politik, tilsyneladende er begyndt 
at tage nogle af Atatürks autokratiske ten-
denser til sig. 
 AKP sidder på et solidt flertal i Parlamen-
tet, men partiet mangler ganske få pladser 
for selv at kunne gennemtrumfe forfatnings-
ændringer. Og det er godt, mener Ahmet, for 
ellers ville AKP sikkert begynde at omforme 
Tyrkiet i deres eget muslimske billede. AKP 
har især støtte fra de konservative muslimer 
i det såkaldte Koran-bælte i Anatolien, hvor 
der er mange driftige forretningsmænd, de 
anatolske tigre, som under AKP har fået 
større indflydelse. 
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DE ALMINDELIGE 
TYRKERES fORTALER
Ahmet er nu ikke så bange for det stigende 
antal tørklæder og de mange moskeer, der 
bliver bygget i landsbyerne. Det generer ham 
heller ikke, at det nu er blevet tilladt for 
kvindelige studerende på de særlige reli-
giøse skoler – og i Koranundervisningen på 
de øvrige skoler – at bære tørklæde. Han 
ønsker blot, at der også skal være plads til 
ateister og socialister som han selv – og til 
hans venner, der som alevier ønsker, at deres 
forsamlingshuse, cem evi’er, kan modtage 
statsstøtte på linje med sunnimuslimernes 
moskeer. Desuden ønsker Ahmet, at rege-
ringen skal bekæmpe den korruption, der 
til tider betyder, at der bliver opført store 
hotelkomplekser langs kysten til skade for 
naturen og almindelige menneskers adgang 
til stranden. 
 Ahmet er først og fremmest de alminde-
lige tyrkeres fortaler – selv om han med sin 
baggrund og sine holdninger selv er ret ual-
mindelig. “Jeg holder jo af Tyrkiet som alle 
andre tyrkere. Det er mit land, og jeg ønsker 
det bedste for det fremtid”, siger han og slår 
strengene på sin saz an til en melankolsk fol-
kemelodi. O

d e f l e s t e t y r k e r e s e r d e t s o M e n v i g t i g d e l A f d e r e s i d e n t i t e t At væ r e M u s l i M e r ,  M e n 
s æ t t e r p r i s  på ,  At p o l i t i k o g r e l i g i o n i  h øj g r A d e r A d s k i lt.
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befOLkNINg Og sa mfuNd

mere maNgfOLdIgT 
eNd TyrkerNe TrOr
MANGE VESTEUROPÆERE forbinder Tyrkiet 
med storfamilier, arrangerede ægteskaber, 
tørklæder og overskæg – og ikke helt uden 
grund: Mange tyrkiske indvandrere i Dan-
mark er repræsentanter for en landsbykultur, 
hvor disse elementer findes, og i store dele 
af Tyrkiet lever den samme landsbykultur 
stadig. Men for at opleve Tyrkiet skal man for 
det første tage til Tyrkiet – ikke til Tåstrup – 
og for det andet skal man ikke tro, at Tyrkiet 
kun er det, man ser ved første øjekast. Tyrkiet 
er nemlig mere mangfoldigt end som så. 

STÆRK NATIONALfØLELSE
Da Kemal Atatürk etablerede det moderne 
Tyrkiet, var det vigtigt for ham at skabe sam-
menhængskraft, og det gjorde han bl.a. ved 
at definere Tyrkiet som et fællesskab, hvor 
det tyrkiske – især sprogligt, identitetsmæs-
sigt og historisk – var i centrum. Et andet 
aspekt, som Atatürk lagde vægt på, var, at alle 

indbyggere skulle have en grundlæggende 
skoleuddannelse. Da Atatürk døde i novem-
ber 1938, var den tyrkiske stat etableret, og 
en stærk nationalfølelse var under opbyg-
ning. Den har holdt sig til i dag, og mange 
tyrkere understreger, at deres land primært er 
beboet af tyrkisktalende muslimer, som ned-
stammer fra et centralasiatisk nomadefolk.
 Men i de senere år er den mangfoldighed, 
som gemmer sig under overfladen, blevet 
mere synlig. I 2003 blev den tyrkiske forfat-
ning ændret, så borgerne fik ret til at anvende 
deres ‘regionale dialekter’ i bøger, tidsskrifter, 
radio- og tv-programmer. Det har især haft 
betydning for de ca. 14 millioner kurdere. 

SHIAMUSLIMSK MINORITET
Også den religiøse mangfoldighed er blevet 
mere synlig. Atatürk forbød religiøse skoler 
og sekter og ønskede i det hele taget, at reli-
giøse autoriteter skulle spille en mindre rolle 
i samfundet, og at borgernes religiøse iden-
titet skulle underordnes den fælles tyrkiske 
identitet. Men i de senere år har religionen 

t y r k i s k e s ko l e b ø r n b l i v e r f o d r e t M e d e n 
g o d p o r t i o n n At i o n A l s to lt h e d.



indsats for at hæve uddannelsesniveauet og 
er glade for, at tyrkerne – trods etnisk, sprog-
lig og religiøs mangfoldighed – formelt har 
lige muligheder for at uddanne sig. Under 
Atatürk blev der indført gratis grundskole-
undervisning over hele landet, og knap 75 
år efter landsfaderens død kommer langt de 
fleste børn i skole, og flere og flere får en 
videregående uddannelse. 
 Der er dog store regionale forskelle, og det 
skønnes, at hundredtusinder af piger i de fat-
tigste egne ikke går i skole. Pigerne holdes 
hjemme for at hjælpe til i landbruget eller af 
frygt for, at skolen vil påvirke dem til at bryde 
med de traditionelle kønsroller. Udviklingen 
går dog i den rigtige retning, og i dag udgør 
kvinder 40 % af eleverne på gymnasierne og 
25-30 % af de universitetsstuderende og er i 
overtal på studier som jura og medicin. 

fRA LANDBRUG TIL TURISME
Atatürk ville formodentlig glæde sig over dis-
se tal og billige, at Tyrkiet er ved at forvandle 
sig fra et fattigt landbrugsland til et land, 
hvor størstedelen af arbejdsstyrken henter 
sin indtægt i servicefag og industri. Da lands-
faderen døde, boede 3/4 af tyrkerne på lan-
det, i dag bor ca. 70 % i byerne, og andelen, 
der er beskæftiget i landbruget, er faldet til 
ca. 30 %, mens 45 % er ansat i servicefag, 
herunder den voksende turismesektor. 
 De bønder, der flyttede til Danmark i 
1970’erne, forlod et fattigt landbrugsland 
med dårlig plads til etnisk og kulturel for-
skellighed. Når de i dag tager på familiebesøg 
i Tyrkiet, møder de et land, hvor mangfol-
digheden har fået større plads, mens sam-
menhængskraften i stigende grad baserer sig 
på en fælles livsstil blandt uddannede men-
nesker i byerne. O
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k u lt u r M ø d e r e l l e r -s A M M e n s tø d e r d e r 
M A n g e A f i  d e t M o d e r n e t y r k i e t.

Al MAgt til Militæret? 
Militæret er den institution i tyrkiet, der 
har højest troværdighed i befolkningen, og 
mange tyrkere ser militæret som garant for 
demokrati, sikkerhed og en sekulær stat. tre 
gange – i 1960, 1971 og 1980 – har militæret 
taget magten, men militærets mulighed for 
at gribe ind i det politiske liv er siden blevet 
begrænset efter krav fra eu.

fået større plads, og de muslimske minorite-
ter nævnes nu i skolebøgerne. 
 Det gælder fx de shiamuslimske alevier 
(alawitter), som udgør omkring 15 % af be-
folkningen. Alevi-sekten opstod i 800-tallet 
og var fra begyndelsen ildeset af andre mus-
limer. Det skyldes bl.a., at alevierne opfat-
ter profeten Muhammeds svigersøn Ali som 
guddommelig, at de fejrer flere kristne hel-
ligdage, bruger brød og vin i deres ritualer 
ligesom kristne og har forkastet kvindernes 
brug af slør. De faster heller ikke i ramada-
nen, beder ikke fem gange om dagen og ta-
ger ikke på pilgrimsrejse til Mekka. Alevierne 
mødes heller ikke i moskéer, men i såkaldte 
cemevi, mødehuse. Deres morallære er enkel 
og udtrykkes i sætningen: “Hav kontrol over 
din hånd, din tunge og dine lænder”.
 Mange sunnimuslimer mener, at alevier-
nes tro er kættersk, og trods alevi-organisa-
tioners ønske om at få alevisme anerkendt 
som selvstændig religion, bliver alevierne 
af den tyrkiske stat opfattet som ‘afvigende’ 
muslimer, der bør bede i moskéerne og 
derfor ikke kan få statsstøtte til deres for-
samlingshuse. 

POPULÆR SEKULARISME
Langt de fleste sunni- og shiamuslimer er dog 
enige om, at det er bedst at holde politik og 
religion adskilt og er tilfredse med den seku-
lære statsindretning, som Atatürk knæsatte.
 De sætter også pris på landsfaderens 
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T yrkIeT Og eu – eN 
L aNg fOrLOveLse
“FOR HVER DAG DER GÅR, har Tyrkiet min-
dre brug for Europa og Europa mere brug 
for Tyrkiet.” Sådan lød ordene fra den tyr-
kiske europaminister Egemen Bağış, da han 
mødtes med en række EU-parlamentarikere 
i slutningen af 2011. 

SAMHANDEL OG VÆKST
Jo, Tyrkiet vil gerne være medlem af EU, 
men ikke for enhver pris. Tyrkiet har andre 
muligheder, mener både Bağış og store dele 
af befolkningen. Tyrkiet kan satse på samar-
bejde med arabiske lande i Mellemøsten eller 
lande med tyrkisktalende befolkningsgrup-
per i Centralasien. Eller Tyrkiet kan fortsætte 
sin samhandel med EU uden at leve op til 
de mange krav, som kandidatlandene skal 
opfylde for at blive fuldgyldige medlemmer. 
Europaminister Bağış og resten af den tyr-
kiske regering ved, at Tyrkiet har et stærkt 

kort på hånden: Mens Europa er sunket ned 
i økonomisk krise og skriger på vækst, har 
Tyrkiet formået at fastholde en stærk vækst 
og er nu blandt verdens 15 største økonomier. 
De seneste år har landet tilmed fået over 80 
% af sine udenlandske investeringer fra EU. 

NEj TAK TIL UNDERDOG
EU og Tyrkiet er allerede i et afhængigheds-
forhold til hinanden, og tyrkerne vil ikke spil-
le rollen som underdog. Kun hvis EU vil møde 
dem med respekt, vil tyrkerne fortsætte deres 
anstrengelser for at leve op til EU’s krav. 
 “Tyrkiet har militær NATO-tilstedeværelse 
i 28 lande, og jeg kan ikke fortænke mine 
vælgere i at spørge sig selv, hvorfor vi er gode 
nok til at dø for jer, men ikke er gode nok til 
at leve med jer”, som Bağış udtrykte det. 
 Opbakningen i den tyrkiske befolkning til 
medlemskab af EU er faldet fra 90 % for få 
år siden til omkring 50 %. Det skyldes i høj 
grad, at tyrkerne føler sig afviste og dårligt 
behandlede af EU. 
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