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»En av årets bästa biografier ... boken ger läsaren en inblick i
hur en man av folket kom att bli en diktatorisk maktmänniska,
vars beslut påverkar vår del av världen.« Svenska Dagbladet

»En fyllig biografi om den 63-årige självhärskaren.« Dagens
Nyheter

Den första biografin på svenska om Turkiets president.

Recep Tayyip Erdogan är en av 2000-talets mest omtalade figurer på
den världspolitiska scenen. Hans första tid vid makten innebar en
period av aldrig tidigare skådad stabilitet och ekonomisk framgång.
Men på senare år har han åter initierat islamiseringen av landet, lett
en skoningslös kamp mot politiska motståndare och tystat kritiska

medier.

Hur har denne man lyckats bli Turkiets mäktigaste politiker sedan
Atatürk? Hur har hans tid vid makten påverkat landets ekonomiska



och politiska utveckling? Och hur ser Erdogans framtid ut? I Cigdem
Akyols omfattande porträtt skildras hans liv, från den fattiga

barndomen till det högsta politiska ämbetet i Turkiet.

I arbetet med biografin har Akyol följt i Erdogans fotspår, intervjuat
både anhängare och motståndare, samt tagit del av arkiv och
dokument för att komma presidenten nära. Resultatet är en

uttömmande bok som inte bara skildrar Erdogan som en despotisk
ledarfigur, utan även som en produkt av sin uppväxt i ett land där

maktkoncentration och förtryck har en central historia.

Erdogan. En biografi är den första boken på svenska om den turkiske
presidentens liv.

Fler pressröster om boken:

»Boken är en väldigt bra vägledning och översikt över en viktig tid i
Turkiet.« Kulturnytt P1, Sveriges Radio

»Viktig läsning för att förstå Turkiets politiska historia, men också
vår egen samtid och hur den hänger samman med Erdogan och
Turkiets roll och betydelse i världen.« Tidskriften Respons

»I denna intresseväckande Erdoganbiografi av journalisten Cigdem
Akyol, tyska med turkisk bakgrund, beskrivs kronologiskt med

ingående kännedom om turkiskt politiskt liv Erdogans livsväg och
skickligt gjorda politiska karriär ... Samtidigt beskrivs insiktsfullt
och engagerande den dramatiska turkiska samhällsutvecklingen och

dess mest framträdande ledare ... Boken, i utmärkt svensk
språkdräkt, är av mycket stort intresse för politiker, tjänstemän,

affärsmän, akademiker med verksamhet med och kring Turkiet samt
läsare med bakgrund i regionen.« Bibliotekstjänst

»En omfattande biografi ... Akyols bild av Turkiets president visar
en sammansatt personlighet och politiker och inger farhågor inför

framtiden ...« Hemmets vän
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