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um dos escritórios do premiê (o outro 
fica em Ancara, a capital). A partir da 
terça-feira 4, a situação se acalmou e a 
praça tornou-se uma espécie de Woods-
tock do Bósforo. com inúmeras barra
cas de camping, apresentações artísticas 
espontâneas e rodinhas de bate-papo. 
Há os comunistas, os ambientalistas, os 
gays. Há estudantes universitários, ope
radores do mercado financeiro e profes
sores do ensino primário. Ambulantes 
vendem máscaras de mergulho e másca
ras cirúrgicas para proteger os olhos do 
gás lacrimogêneo. Montaram-se algu
mas bibliotecas improvisadas com os 
mesmos tijolos usados para arremessar 
contra a polícia. Para passar o tempo, 
aulas de ioga. batucada, dança de roda e 
cinema ao ar livre. Para desqualificar os 
manifestantes, Erdogan disse que eram 
todos do partido opositor. Não são. Uma 
pesquisa do jornal turco Hurriyet mos
trou que apenas 15% dos çapuleu se 
sentem identificados com alguma legen
da política. A vasta maioria, 92%, está 
ali por rejeitar o autoritarismo do pre
miê. Muitos pedem sua demissão, o que 
não ocorrerá enquanto o AKP tiver a 
maioria no Parlamento. 

A popularidade de Erdogan, que 
terminou por enfraquecer os partidos 
de oposição nos últimos anos, é um 
sintoma do sucesso econômico do país. 
do qual ele não é o autor. Em 2001. um 
governo de coalizão realizou diversas 
reformas com a ajuda do FMI. A infla
ção foi controlada, o que atraiu investi
mentos, e os governantes foram obriga
dos a gastar com responsabilidade. Er
dogan manteve as regras e aproveitou a 
onda. "O AKP também foi bem-sucedi-
do em estender o escopo dos programas 
sociais", diz o economista Sinan Ul-
gen. professor do Carnegie Europe, em 
Bruxelas. A população que melhorou 
de vida é hoje a que está acampada nas 
praças. "O AKP é vítima do próprio su
cesso", diz o historiador turco Soner 
Cagaptay, do Washington Institute. "A 
classe média, que é hoje a maioria, va
loriza os direitos individuais e respeita 
a democracia." 

O movimento dos çapuleu é. acima 
de tudo, uma batalha de símbolos. Com 
os novos projetos urbanísticos. Erdogan 
pretende apagar as marcas do fundador 
da Turquia moderna e laica. Mustafa 
Kemal Atatürk. Bandeiras do país com 
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a foto dele e faixas com os di
zeres "soldado de Atatürk" 
estão entre as imagens mais 
recorrentes na praça. Atatürk, 
é bom que se diga, não foi um 
democrata. Ele massacrou mi
lhares de curdos, minoria étni
ca que representa 18% da po
pulação, entre 1925 e 1937, e 
enforcou vários comunistas. 
Mas, para o povo reunido na 
Praça Taksim, não se trata de 
ressuscitar os tempos de Ata
türk, mas de defender o estilo 
de vida moderno construído 
na esteira do seu legado políti
co. Na praça, há um centro 
cultural abandonado que leva 
o nome de Atatürk. Pelos pla
nos de Erdogan, ele seria demolido. Por 
ali, o premiê quer erguer uma mesquita. 
"Se hoje somos livres, é graças a Ata
türk. Só Erdogan não reconhece isso", 
diz a estudante de administração Alim 
Ozcelik, de 20 anos, que completa: "Erdo
gan acha que pode proibir tudo. Ele 
quer decidir sobre o aborto e sobre o 
que bebemos. O que virá depois? Ele 
vai impedir as mulheres de dirigir? Não 
queremos nos tornar outro Irã". 

Quem acompanha a carreira de Er
dogan desde os anos 90, quando era 
prefeito de Istambul, sabe que ele nunca 
foi grande defensor da democracia ou 
da separação entre religião e estado. No 
Ramadã, ele mandava recolher das sa
las da prefeitura as chaleiras elétricas 
usadas para preparar chá. Pretendia ga
rantir que nenhum funcionário, inde
pendentemente de seu credo, burlasse 
as regras do jejum muçulmano. Como 
primeiro-ministro, tentou emplacar uma 
lei que transformaria adultério em cri
me. A tentativa não foi adiante por pres
são da União Europeia. Após as elei
ções de 2011, vencidas com 49% dos 
votos, Erdogan retomou sua vontade de 
meter-se na vida alheia. Em 25 de maio, 
três dias antes da ocupação da Taksim, 
200 pessoas participaram de um beijaço 
coletivo numa estação de metrô da capi
tal, Ancara, depois que um alerta soou 
no local pedindo aos passageiros que 
"se comportem dentro dos códigos mo
rais". Há duas semanas, o Parlamento 
turco aprovou uma legislação que res
tringe a venda e o consumo de bebidas 
alcoólicas entre 22 e 6 horas. A proibi-

ção já valia para lojas localizadas a 100 
metros de distância de mesquitas e es
colas. O governo diz querer proteger o 
país do alcoolismo. 

As restrições são rejeitadas até por 
turcos conservadores, mas que reconhe
cem o valor de respeitar as liberdades 
individuais. No bairro Cihangir. entre 
estreitas ladeiras de paralelepípedos e 
cafés lotados de jovens, uma mesquita 
funciona em cima de um restaurante. O 
imã do templo, que pediu anonimato, 

reitera que o consumo de ál
cool é proibido no Corão, mas 
diz que a bebida não afasta os 
fiéis da religião. "O próprio 
profeta Maomé bebia, pois isso 
era comum naquele tempo", 
diz o imã. O alfaiate Ayhan 
Terzi. frequentador assíduo da 
mesquita, votou em Erdogan 
nas três últimas eleições e não 
se arrepende. Ele confessa, po
rém, que adora tomar uma 
cerveja enquanto assiste aos 
jogos de seu time de futebol, o 
Galatasaray. "Não vejo nenhum 
problema em beber com mo
deração, para relaxar. Isso não 
deve ser da conta do governo", 
diz Terzi. Na Turquia, 99% da 
população é muçulmana, mas 
menos de 2% acreditam que a 

sharia, a lei islâmica, deve guiar suas 
vidas. Não é assim, contudo, que o isla
mista Erdogan pensa. Os manifestantes 
querem salvar os oitenta anos de secu
larismo e manter a fórmula criada por 
Atatürk, que estabeleceu a "exceção 
turca", o único país da região a conci
liar uma população de maioria islâmica 
com democracia, ainda que imperfeita. 
Os çapulcu provaram que isso não é 
possível quando um partido islâmico 
está no poder. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 24, p. 98-100, 12 jun. 2013.




