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Bevezetés 1 

Törökország az utóbbi években a 
nemzetközi érdeklődés homlokterébe 
került, köszönhetően az Ahmet 
Davutoğlu által képviselt külpolitikai 
nyitásnak, majd pedig az azt befolyáso-
ló „arab tavasznak”, illetve az elhúzó-
dó szíriai polgárháborúnak. Jelenlegi 
aktivitása azonban egy hosszú, évtize-
dekkel ezelőtt elkezdődött folyamat 
betetőzése. A szűk politikai mozgás-
térből való kitörés az 1980-as években 
sikerült, Turgut Özal miniszterelnöki 
és elnökségi időszakában: liberalizálták 
a török gazdaságot, társadalmi refor-
mokat vezettek be, és megjelent az 
átgondolt, célkövető külpolitikai sze-
repvállalás. 

Ankara külpolitikai mozgásterét jelen-
tősen kibővítették az 1990-es évek 
elején bekövetkezett geostratégiai vál-
tozások (a Szovjetunió és Jugoszlávia 
széthullása, a második öbölháború), 
azonban a gazdasági nehézségek és 
válságok (1994, 1997, 1999, 2001) 
miatt – melyek összekapcsolódtak a 
gyenge kormányokkal és az 1997-es 
katonai puccsal – a török külpolitikát 
sem jellemezhette a stratégiai követke-
zetesség.  

Az Igazság és Fejlődés Pártja (Adalet ve 
Kalkınma Partisi, AKP) 2002-es kor-

                                                 
1 Készült a Magyar Külügyi Intézet és a PTE 
Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok 
Központja „Törökország és nemzetközi kör-
nyezete” című projektjében. 
A Policy Brief a szerzők saját véleményét és nem 
a Külügyminisztérium hivatalos álláspontját 
jeleníti meg. 

mányalakításával azonban egy új, bel-
politikailag – egészen a Gezi parki 
eseményekig – rendkívül stabilnak 
mondható korszak kezdődött a török 
történelemben. Az AKP-nak sikerült 
három választáson győznie, s egyma-
gában kormányoznia immár 11 éven 
át. Ehhez hasonlóra csak az 1950-es 
években, Adnan Menderes esetében, 
illetve – egy rövidebb időszakban – 
Özal idején volt példa.  

A belső stabilitást elősegítette, hogy az 
iszlamista gyökerű párt képes volt az 
Európai Unió nyújtotta védőernyőt 
kihasználva meggyengíteni a szekulá-
ris-kemalista elitet, s sikerült elhárítania 
a puccsokat (lásd: „e-memorandum” 
2007-ben, illetve „alkotmányos puccs-
kísérlet” 2008-ban). 

Ezt a folyamatot ráadásul a 2000-es 
években egy külső gazdasági konjunk-
túra kísérte, amit a neoliberális gazda-
ságpolitikát folytató AKP ügyesen ki is 
használt. A gazdasági sikereknek kulcs-
szerepük volt abban, hogy a török 
lakosság anyagi helyzete pozitív irány-
ba mozdult el az utóbbi tíz évben, s a 
török vállalkozói réteg is egyre erőseb-
bé vált (s nem csak a szokásosan AKP-
párti „anatóliai tigrisek”).  

Összességében létrejött egy terebélye-
sedő középosztály, amely a környeze-
tében tapasztalható pozitív változá-
soknak köszönhetően egyre nagyobb 
önbizalomra tett szert, s (legalábbis egy 
tekintélyes része) mindinkább befoga-
dójává vált a nagyhatalmi státust    
vizionáló és a régi nemzeti nagyságot 
hirdető kormányzati diskurzusnak. 
Ennek a külső szemlélő számára is 

Absztrakt 

A Policy Brief főként az utóbbi egy 
évtizedre fókuszálva azokat a ké-
pességbeli változásokat kívánja 
bemutatni, amelyek a jelenlegi tö-
rök (nagy)hatalmi ambíciókat 
megalapozták vagy legalábbis 
megalapozhatták. Épp ezért nem a 
török külpolitika átfogó bemutatá-
sára, hanem az AKP-kormányok 
alatt – különösen az utóbbi évek-
ben – megfogalmazott közel-keleti 
külpolitikai prioritások és célkitű-
zések, illetve az azok realizálásá-
hoz rendelkezésre álló képességek 
átfogó leírására törekszik. 

A Policy Brief a képességek csopor-
tosítására használt három elméleti 
kategóriát – a kemény hatalmat 
(hard power), a „köztes elemet” és 
a puha hatalmat (soft power) – ve-
szi alapul. Az elemzés a képességek 
értékelése mellett az azok kihaszná-
lására létrehozott intézményrend-
szert is be kívánja mutatni, első-
sorban a dinamikusan bűvülő fej-
lesztési segélyezést, illetve a nyil-
vános diplomáciát irányító legfon-
tosabb állami szerveket. A szerzők 
e képességek főként közel-keleti le-
hetőségeire koncentrálnak, hiszen 
Ankara külpolitikai aktivitása az 
utóbbi években ebben a régióban 
lett a leglátványosabb. 

A Policy Brief a képességek és az 
ambíciók összevetése után értékeli 
a török külpolitika mozgásterét, és 
felvázolja a közeljövőben felmerü-
lő kihívásokat. 
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legkézenfekvőbb megnyilvánulásai a 
dicső múlt aktualizálására hivatott 
oszmán (birodalmi) emlékek felújítási 
projektjei, illetve az emblematikussá 
váló megaberuházások (lásd: török 
gyorsvasút). 

A felvázolt gazdasági-társadalmi válto-
zások elősegítették, hogy 2009 májusa, 
Ahmet Davutoğlu külügyminiszteri 
kinevezése óta a török külpolitika je-
lentős „finomhangoláson” menjen 
keresztül. Ebben természetesen az is 
közrejátszott, hogy a Törökországot 
körülölelő régióban – mindenekelőtt a 
Közel-Keleten – a 2000-es évek fo-
lyamán szintén változások zajlottak.   
A 2003-as iraki háború bebizonyította, 
hogy az Egyesült Államok nem tudja 
biztosítani a térség stabilitását. A Kö-
zel-Keleten kialakult űr Ankara számá-
ra cselekvési lehetőséget biztosított, 
ugyanakkor cselekvési kényszert is 
teremtett. Ráadásul 2006-ot, az EU-
csatlakozási tárgyalások megakadását 
követően az Unió szerepe is háttérbe 
szorult.  

Az AKP külpolitikája 2011-ig komoly 
sikereket ért el, regionális presztízse és 
befolyása jelentősen megnövekedett. 
Az „arab tavasz” kezdetén Törökor-
szág és a török modell kiemelt figyel-
met kapott ugyan, de a továbbgyűrűző 
és a térséget felforgató társadalmi vál-
tozásokkal párhuzamosan a török 
külpolitika befolyása csökken, eredmé-
nyei elhalványulnak. A legfontosabb 
külpolitikai alapvetés kérdőjeleződött 
meg: a regionális stabilitás és a szom-
szédokkal való problémamentes kap-
csolatok (különösen Szíria esetében). 
Törökország továbbra is a regionális 
befolyásának kiterjesztésére törekszik, 
azonban kérdés, hogy a jelenlegi esz-
köztára elégséges-e ehhez. 

A török külpolitika fő célkitűzései 

Az AKP-kormányzat külpolitikai ter-
vezésének hátterében már a kezdetek-
től fogva Ahmet Davutoğlu professzor 
állt, aki miniszterelnöki tanácsadói, 
majd 2009-től külügyminiszteri pozíci-
ót töltött be. Munkássága, különösen a 
Stratejik Derinlik [Stratégiai mélység] 

című könyvében megfogalmazottak, 
egyre nagyobb hatással voltak a külpo-
litika gyakorlati tervezésére, és a török 
regionális hatalmi törekvések iránymu-
tatójául is szolgáltak. 

A Stratégiai mélység című könyvében 
ugyanis gyakorlatilag meghatározza 
Törökország helyét a nemzetközi kö-
zösségen belül. Ennek központi gon-
dolata, hogy az országot különböző 
régiók veszik körül, s a velük kapcsola-
tos török külpolitikát a távolság és az 
elhelyezkedés, azaz a geostratégiai, 
valamint a történelmi-kulturális (geo-
kulturális) kötődések határozzák meg. 
Tézise szerint az ország stratégiai elhe-
lyezkedése és kulturális kapcsolatai, a 
térség államainak az Oszmán Biroda-
lomra visszanyúló közös múltja és 
identitása, illetve a török gazdasági és 
katonai képességek a regionális vezető 
szerepre determinálják hazáját. A kör-
nyező területek davutoğlui felosztása 
lényegében meghatározza a török ér-
dekszférákat, melyek közül a korábbi 
elköteleződésekhez képest a Közel-
Kelet felértékelődött. 

Törökország az új külpolitikája szerint 
már nem sodródik az árral, hanem 
kezébe veszi a régió eseményeinek 
irányítását. Mindezt azonban – a ke-
mény hatalmi kapacitások birtokában – 
elsősorban puha hatalmi eszköztárának 
kihasználásával igyekszik megtenni.    
A davutoğlui külpolitika fő elemei az 
alábbiak szerint foglalhatóak össze: 

1) multidimenzionális külpolitika, 
összhangban a globális hatalmi 
érdekekkel; 

2) problémamentesség a szomszé-
dokkal (a „komşularla sıfır prob-
lem” politikája); 

3) a liberalizmus, a biztonság és a 
demokrácia összeegyeztetése, és 
ezen értékek közvetítése a régi-
óban; 

4) „ritmikus”, aktív diplomácia – a 
klasszikus diplomácia eszköztára 
mellett új eszközrendszer hasz-
nálata; és 

5) a regionális gazdaságok kölcsö-
nös függősége. 

A neooszmanizmus, avagy a 
török regionális hatalmiság 
kisugárzása 

A fentebb meghatározott nagyhatalmi 
aktivitás a neooszmanizmus fogalmat 
hívta (újra) életre. A neooszmanizmus 
kontextusát az 1980-as évek neolibe-
rális fordulata, illetve Törökországnak 
a hidegháború végét követő időszak-
ban tapasztalt szerep- és útkeresése 
adta. Fontos megjegyezni, hogy a 
neooszmanizmust a davutoğlui külpo-
litika összefoglaló neveként használ-
ják, s egy narratívát fejez ki, amely a 
fogalom használójának beállítottságá-
tól függően kap pozitív vagy épp nega-
tív megítélést. Így például az utóbbi 
években a balkáni török jelenlét növe-
kedése miatt a szerb diskurzusban 
megjelenő neooszmanizmust a török 
hegemónia kiépítésével, a birodalmi 
hódító törekvések visszatérésével azo-
nosítják, míg a török diaszpóra értel-
miségei inkább a pozitív oldalait eme-
lik ki. Szerintük a neooszmanizmus 
egyfajta Pax Turcát jelent, de a nagy-
hatalmakat jellemző normatív hata-
lom nélkül, melyben a realista, érdek-
alapú megközelítés (nemzetbiztonsági 
narratíva, geopolitikai helyzet) egy-
szerre van jelen a konstruktivista, 
identitásalapú megközelítéssel (kinyú-
lás Közép-Ázsia felé, EU-tagságra je-
lentkezés). Bár a nyugati elemzők sze-
rint a neooszmanizmus kihívást jelent 
a nyugati érdekek érvényesítése számá-
ra, mégis pozitívan fogadták azt. 
Ugyanis, bár a Nyugat számára nem 
volt jó hír, hogy Törökország Szíriával 
és Iránnal ápol jó kapcsolatokat, az 
elszigetelődésből egy proaktív, pozitív 
irányba elmozduló török külpolitika 
– azaz Törökország azon képessége, 
hogy puha hatalomként alakítsa más 
térségbeli államokkal a kapcsolatait – 
mindenképpen üdvözlendő volt. 
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Davutoğlu külpolitikai elképzelései 
liberális alapokon nyugszanak, amelyek 
kulcselemei: regionális béke és stabili-
tás; regionális biztonság, multilaterális 
együttműködésen keresztül; kölcsönös 
gazdasági függőség és együttélés; va-
lamint a konfliktusok megoldása poli-
tikai párbeszéd révén. 

Törökország és a kemény hatalom 

Egy ország külpolitikai nyomásgyakor-
ló képességét a népességével és a had-
sereg/védelmi kiadások nagyságával 
szokás összevetni. Ez utóbbival kap-
csolatban elmondható, hogy Törökor-
szág a régió egyik legerősebb hadsere-
gével rendelkezik. Ezt a mintegy 
455.000 főt2 számláló sorkatonai állo-
mány és a jelentős katonai kiadások 
bizonyítják. Noha az elmúlt tíz évben 
csökkent a hadiköltségeknek a GDP-n 
belüli aránya, ez az utóbbi évek dina-
mikusan növekvő gazdasága következ-
tében abszolút értékben mégis bővülő 
ráfordításokat eredményez. Míg 2002-
ben a GDP 3,9 százalékát fordították 
katonai kiadásokra (SIPRI), addig 
2012-ben már csak a 2,3 százalékát. 
Ugyanakkor a 2002-es GDP-arány 
19.141 millió dollárt jelentett, s ez 
2006-ra 16.767 millióra csökkent, ám a 
2012-es részesedés már megközelítette 
a 2002-es adatot: 18,2 milliárdot tett ki. 
Ezzel Törökország világviszonylatban 
a 15. helyen áll a katonai kiadások 
terén, megelőzve a környezetében lévő 
legtöbb országot. 

A hadsereg harctéri képességei is jelen-
tős változáson mentek keresztül.        
A Kurd Munkáspárttal (KKP) folyta-
tott harcok kiújulása miatt a török 
kormány 2005 óta egyre nagyobb 
hangsúlyt helyez az aszimmetrikus 
hadviselés hatékonyságának növelésére 
(lásd: helikoptervásárlások). Ennek 
szükségessége 2007/2008 után egyre 
evidensebbé vált, mivel az észak-iraki 
török intervenciók sikertelenek marad-
tak a Kandil-hegységben lévő PKK-
állásokkal szemben. A harcok korláto-
zott eredményei ellenére a török had-
                                                 
2 
http://www.tsk.tr/3_basin_yayin_faaliyetleri/3
_4_tsk_haberler/2012/tsk_haberler_49.htm 

erőnek sikerült megőriznie az előnyét a 
régiós versenytársak előtt és a NATO-
n belül is (a második legnagyobb állo-
mánnyal rendelkező tagállam). Ennek 
kulcsát a haderőben zajló modernizá-
ció és képességfejlesztés szolgáltatta. 
Ezt részben a már említett külföldi 
hadiipari megrendelések, másrészt az 
erős hazai hadiipar megteremtésére tett 
erőfeszítések eredményezték.  

A hadiipar fejlesztésére több progra-
mot is elindítottak; közülük a leg-
emblematikusabb az Altay-projekt,3 
melynek célja egy saját gyártmányú 
tank hadrendbe állítása. A 2007-ben 
kezdődött, 500 millió dolláros program 
2012-ben lépett új fázisba, amikor 
elkészült az első prototípus. 

A kemény hatalom másik elemének 
tekintett népességszámot nézve Tö-
rökország meglehetősen kedvező hely-
zetben van. Az 1950-es évektől mind 
érezhetőbbé váló népességrobbanás-
nak köszönhetően lakossága elérte a 75 
millió főt. Ez Irán kivételével minden 
szomszédjánál nagyobb lélekszámot 
jelent. Az I. világháború után a Balkán-
félsziget össznépessége a háromszoro-
sa volt Törökországénak, ma viszont 
ez utóbbié közel a másfélszerese a 
Balkán-országokénak. Bár a közel-
keleti szomszédok szintén bámulatos 
népességnövekedésen mentek keresz-
tül az utóbbi évtizedekben, azonban 
például Szíria és Irak lakossága külön-
külön csupán a harmada Törökorszá-
génak. 

A népességrobbanás jelentősen előse-
gítette, hogy egy erős és nagy belső 
piac alakuljon ki. A növekvő hazai 
fogyasztás pedig hozzájárult a költség-
vetés forrásainak gyarapodásához.      
A belső piacon megerősödött török 
nagyvállalatok, holdingok aztán, ahogy 
látni fogjuk, egyre aktívabbá váltak 
külföldön. A török hard power összessé-
gében impozáns, különösen a többi 
közel-keleti versenytársáéhoz (Szíria, 
Irak) képest, azonban önmagában nem 
elegendő a nyomásgyakorlásra. Erre 
                                                 
3 Fahrettin Altay a függetlenségi háború idején 
(1919–1922) a török hadsereg egyik lovas 
alakulatának a vezetője volt. 

Elméleti keret 
A puha hatalom/kemény hatalom 
elméletének alapjait Joseph S. Nye 
1990-ben fektette le, Bound to Lead: 
The Changing Nature of American 
Power c. művében. A koncepció az 
államok rendelkezésére álló külpoliti-
kai eszközöket kettéválasztja a fenye-
getésre, kényszerítésre, parancsra épü-
lő, katonai vagy gazdasági jellegű ke-
mény hatalmi eszközökre, valamint 
más, a nemzetközi szereplők látás-
módjának, értékrendszerének vagy a 
hazai, illetve a nemzetközi közvéle-
ménynek a befolyásolását célzó puha 
hatalmi eszközökre. Ez utóbbi leg-
gyakoribb megnyilvánulási formái: a 
nyilvános diplomácia, az országkép-
fejlesztés, a populáris és magas kultú-
ra nemzetközi megismertetése, a segé-
lyezés vagy a közvetítés. Ezen eszkö-
zök gyakorlati lépésekre történő lefor-
dításán keresztül tud az állam hatást 
gyakorolni más nemzetközi szereplők-
re, módosítva azok véleményét, priori-
tásait, céljait, napirendjét. Ilyenkor az 
adott állam keze erősen meg van köt-
ve, hiszen a puha hatalmi eszközök 
jelentős befektetés ellenére is csak las-
san térülnek meg. A Nye-féle elméletet 
kiegészítendő, a gazdaságot – szerepé-
nek „átmeneti”, „köztes” jellegét 
hangsúlyozva – sokan külön tényező-
ként elemzik. Ezt bizonyítja, hogy a 
költségvetési források növekedésével 
(ami nemcsak a hadiiparra hat ki) a 
gazdaság, az ország vállalatai erősen 
befolyásolhatják a külföld véleményét. 
Az elmélet a 2000-es években komoly 
kormányzati figyelmet kapott, alap-
gondolatait több ország, így Törökor-
szág is a külpolitikai gondolkodásába 
építette. Ennek ellenére látni kell, hogy 
e puha hatalmi eszközök felhasználá-
sának hatékonysága nehezen mérhető 
és erősen megkérdőjelezhető, hiszen ér-
vényesülésüket számos más, független 
tényező (média, civil szervezetek, más 
államok stb.) is befolyásolja. Nye 
hangsúlyozza, hogy egy állam a kül-
kapcsolataiban akkor jár el helyesen, 
ha egyensúlyba hozza a kemény és a 
puha hatalmi eszközeit. Ezt „okos 
hatalomnak” (smart power) nevezi. 
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legutóbb 1998-ban lehetett példát látni, 
amikor a török vezetés háborúval fe-
nyegette meg Szíriát a PKK támogatá-
sa miatt (Damaszkusz hamarosan ki is 
tiltotta a szervezetet), azonban az 
aszimmetrikus háborúban jóval korlá-
tozottabbak az esélyei – ahogy azt a 
PKK, illetve az iraki intervenciók kap-
csán láthattuk.  

A török gazdaság mint a „köztes 
elem” 

Törökország regionális hatalmi törek-
véseinek és aktív külpolitizálásának 
alapja az utóbbi évtized kiemelkedő 
gazdasági növekedésére felépített ön-
bizalom. A jelenlegi török külpolitikai 
aktivitás alapját szolgáltató AKP alatti 
gazdasági növekedés az utóbbi bő tíz 
év egyik legnagyobb sikerének számít a 
régióban. 2001 és 2012 között meghá-
romszorozódott az egy főre eső GDP, 
a GDP összértéke pedig közel megöt-
szöröződött. A török gazdaság a világ-
gazdasági válság ellenére is 2009-ben, 
csak egy évre hagyta el a növekedési 
pályát. 2011-ben a világ leggyorsabban 
növekedő gazdaságainak egyike lett, s a 
17. legnagyobbként a G20 tagjává is 
vált. Kinyilatkoztatott cél, hogy 2023-
ra a gazdaság az első tíz elitklubjába 
kerüljön. 

Mint említettük, az 1980-as években 
elindult a török gazdaság nagy átalaku-
lása, átfogó liberalizációs folyamat és 
külkapcsolati nyitás vette kezdetét, 
amely elsősorban a közvetlen szom-
szédokkal és a környező régiókkal 
folytatott kereskedelmi forgalom nö-
vekedéséhez vezetett. Az elmúlt évti-
zedekben megerősödött anatóliai vál-
lalkozói réteg, a korábbi gazdasági 
elittel egyetemben, mindinkább érde-
keltté vált a külgazdasági nyitásban. Az 
exportorientált cégek azonban sokkal 
kedvezőbb helyzetben voltak a kevés-
bé fejlett közel-keleti vagy közép-ázsiai 
piacokon, mint Nyugat-Európában. 
Emiatt a hagyományos nyugati orien-
táltság mellett az AKP a keleti és déli 
irányú terjeszkedést is nagy erőkkel 
támogatta. 

E változások eredményeként Törökor-
szág kiemelkedő helyet kapott a régió 
gazdasági kapcsolati hálójában. Az 
országnak pedig 2005-re a tágan értel-
mezett Közel-Kelet lett az EU után a 
második legfontosabb kereskedelmi 
partnere, amellyel megsokszorozta a 
lebonyolított kereskedelmi forgalmat 
(az így 2003 és 2012 között a kilenc-
szeresére növekedett). 

Törökország a 2000-es években több 
közel-keleti országgal szabadkereske-
delmi egyezményt kötött (pl. Szíriával 
2004-ben, Egyiptommal 2005-ben, 
Jordániával 2009-ben), illetve feloldot-
ta a vízumkényszert (Jordánia és Szíria: 
2009, Libanon és Katar: 2010, Irán: 
2011, Kuvait: 2013). Nem sokkal az 
„arab tavasz” kitörése előtt egy közel-
keleti gazdasági övezet, sőt egy könnyí-
tett határátkelést biztosító zóna tervei 
is felmerültek. A gazdasági kapcsolatok 
és a regionális intézmények erősítése a 
török külpolitika stabilitásteremtő 
eszközrendszerének egyik legfonto-
sabb eleme volt, különösen a Szíriához 
fűződő kapcsolatok átalakításában. 
Mindezek eredményeképpen 2002 és 
2010 között megnégyszereződött a 
Közel-Keletről Törökországba látoga-
tók száma.  

Az „arab tavasz” új felállást hozott a 
gazdasági kapcsolatok szempontjából 
is, hiszen a stabilitás elveszítésével a 
török gazdasági érdekszféra számos 
eleme is veszélybe került. Először 
Líbiával kapcsolatban szembesültek a 
jelentős török befektetések elvesztésé-
nek lehetőségével, melyre a politikai 
költség-haszon elemzést követően a 
török vezetés a beavatkozás támogatá-
sával válaszolt. 

Így a külkereskedelmi adatok szerint a 
török gazdaság térségbeli expanziója az 
„arab tavasz” ellenére továbbra is foly-
tatódik, a török cégek egyre komo-
lyabb befolyást szereznek, miközben a 
regionális mobilitás is növekszik az 
ország irányába. Ez automatikusan 
Törökország puha hatalmának a növe-
kedését eredményezi a régióban. Az 
elemzők azonban felhívták a figyelmet 
arra, hogy a kereskedelmi partnerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Egyes országcsoportok részesedé-
se a török külkereskedelemben, 2003–
2012 (százalék). Forrás: TURKSTAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A török GDP növekedése, 2003–
2012 (százalék). Forrás: Eurostat. 
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gazdasági helyzete nem javult jelentő-
sen az utóbbi években, s ez a török 
külkereskedelmi mutatók fokozatos 
romlását eredményezheti. A moralizáló 
török külpolitika is kereskedelem-
rontó, befektetéselterelő hatással lehet 
(pl. több katari befektetést halasztottak 
el Erdoğan Egyiptommal kapcsolatos 
augusztusi megnyilatkozásait követő-
en). 

Török „soft power” 

Törökország megítélése a Közel-
Keleten az utóbbi egy-két évtizedben 
komoly átalakuláson ment (megy) 
keresztül. Míg tíz-tizenöt éve rendkívül 
rossz országkép alakult ki róla (a pucs-
csok országa, folyamatos gazdasági 
válságok, a ciprusi kérdés fel-fellángoló 
mellékzöngéi stb.), az utóbbi években 
a proaktív diplomácia, a regionális 
béketeremtési törekvések, az aktív 
támogatási és fejlesztési politika stb. 
kifejezetten pozitív percepciókat hív-
tak életre. Az „arab tavasz” 2011 után 
ezeket árnyalta, a szíriai polgárháború 
elhúzódása, illetve a 2013 közepén 
végrehajtott egyiptomi puccs pedig 
újra átértékelte a török szereplést a 
régióban. 

Mivel a puha hatalom értelmezési kere-
tében fontos szerepet kap az adott 
országról kialakított kép, az értékek és 
ezek közvetítésének képessége (akár 
állami, akár nem állami aktorok által), 
ezért be kell mutatni, hogyan változott 
a közel-keleti viszonylatban Törökor-
szág megítélése az utóbbi évtizedek-
ben. A 2011 után megjelenő „török 
modell” diskurzusának sikerét nem-
csak a nyugati hatalmak és a török elit 
által széles körben propagált imázs, 
hanem az arab percepciók 2002 utáni 
lassú megváltozása is elősegítette. Az 
arab közvélemény többsége számára a 
török modell alapját az a példátlan 
gazdasági fejlődés jelentette, amit Tö-
rökország az elmúlt években, különö-
sen a gazdasági világválság közepette 
fel tudott mutatni, és amit a regionális 
médián, filmiparon stb. keresztül is 
sugárzott. Magának az európai uniós 
csatlakozási folyamatnak a ténye (füg-
getlenül annak megtorpanásától) azt 

bizonyította, hogy a „török modellt” a 
Nyugat is elfogadja. S hogy mindezt 
egy iszlamista értékrendű párt valósítja 
meg, szintén modellértékű volt az arab 
iszlamista pártok számára. Egy másik 
fontos tényező, az izraeli–palesztin 
kérdéshez való hozzáállás megváltozá-
sa is jelentősen befolyásolta a törökök 
megítélését a Közel-Keleten.  

A török külpolitikában a palesztinok 
melletti – egyébként már korábban is 
létező – erkölcsi kiállás ekkor erősö-
dött fel és váltott át a nemzetközi kö-
zösség, illetve Izrael egyre nyíltabb 
kritikájába. A török–izraeli viszonynak 
a 2008–2009-es gázai háborút, illetve a 
2010-es flottilla-incidenst követő meg-
romlását a török külpolitika ugródesz-
kaként igyekezett használni az arab 
országokkal való kapcsolatok erősíté-
sében, különösen az „arab tavasz” 
politikai átalakulása után. Ennek látvá-
nyos megnyilvánulása volt, hogy 
Davutoğlu a Hamászt támogatva, az 
arab külügyminiszterekkel közösen 
jelent meg a helyszínen a Gázai övezet 
2012. novemberi bombázása idején, 
illetve Erdoğan kairói utazása és köz-
vetítői törekvése is. 

Ugyanakkor a török népszerűséggel és 
modellel kapcsolatban folyamatosan 
megfogalmazódott a kérdés, hogy egy 
szektárius és etnikai konfliktusokkal 
terhes térségben milyen esélyei lehet-
nek egy alapvetően mégiscsak szekulá-
ris modellnek. Továbbá hogy – min-
den vonzerő ellenére – az arabok va-
jon akarják-e a török modellt követni. 
Emellett Törökország maga is komoly 
demokráciadeficittel küzd (lásd pl. a 
2013. nyári, Gezi parki eseményeket), 
ami megkérdőjelezi a török demokrá-
ciaterjesztési törekvések hitelességét. 

1. Nyilvános diplomácia – 
országképépítés történelmi terhek-
kel 

A török külpolitikai gondolkodás a 
regionális ambíciók felerősödésével 
párhuzamosan egyre nagyobb figyel-
met fordított a nyilvános diplomácia 
eszközeinek kialakítására és tudatos 
használatára. Ám ez átfogó stratégiai 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvános diplomácia 

A nyilvános diplomácia dinamikus és 
többdimenziós folyamat, stratégiai 
kommunikációs eszköz, amelynek 
használatával a kormány elemzi, tá-
jékoztatni és befolyásolni kívánja saját 
és más országok közvéleményét. Köz-
ponti elemei: a politikai kommuniká-
ció, a puha erő használata, illetve a 
közvélemény befolyásolása megalapo-
zott, meggyőző és védhető lépéseken 
keresztül.  
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keretbe viszonylag későn, 2010-ben 
került, amikor a miniszterelnökségen 
belül megalapították a Nyilvános Dip-
lomáciáért Felelős Irodát. Ennek fel-
adata a megerősödött Törökország új 
narratívájának kommunikációja, a gaz-
daságilag, katonailag erős, kulturálisan 
befolyásos, demokratikus és stabil 
intézményrendszerrel rendelkező or-
szág képének közvetítése. 

A török kulturális diplomácia részét 
képezik a 2007 óta egyre több helyen 
létesített Yunus Emre intézetek, me-
lyek száma dinamikusan nőtt az utóbbi 
években (jelenleg 17 országban vannak 
jelen). Feladatuk a Collegium Hungari-
cumokéhoz hasonló: alapvetően a 
befogadó ország lakosságával igyek-
szenek a török kultúrát és nyelvet meg-
ismertetni, illetve a nyelvkurzusok és a 
vizsgáztatás révén egy esetleges török-
országi továbbtanulást is előkészíteni. 
A török nyilvános diplomácia kiemel-
ten használt eszköze az ösztöndíjas 
programok, kutatócserék felélénkítése. 
Ennek elsődleges fókusza a Kaukázus 
és Közép-Ázsia ugyan, azaz ahol más 
török nyelvű népek élnek, azonban a 
Közel-Keleten is növekedés tapasztal-
ható. Nemcsak a gazdaságdiplomáciá-
ban és a nyomásgyakorlásban játszott 
komoly szerepet a regionális vízumli-
beralizáció, hanem komoly nyilvános 
diplomáciai hozadékkal is járt. Egy-
részt jelentősen megnőtt a régióból 
Törökországba érkező vendégek szá-
ma, másrészt pedig Ankara egy erős 
regionális rezsimeket felépítő hatalom 
képében jelenhetett meg. 

A nyilvános diplomácia modern esz-
közeivé váltak a külföldi kapcsolati 
hálóval rendelkező civilszervezetek, 
alapítványok, a török állami és magán-
vállalatok is. Ezek hatékonysága a 
központi irányítás hiánya miatt meg-
kérdőjelezhető. Erre az egyik legjobb 
példa a török filmipar, amely bár a 
török kulturális befolyás projekciójá-
nak spontán eszközévé vált, egyes 
esetekben kártékonynak bizonyult 
Törökország külkapcsolataiban (pl. a 
„Farkasok Völgye: Irak” című sorozat 
tovább mérgesítette a török–izraeli 
kétoldalú kapcsolatokat). Hatékony 

eszköz ugyanakkor az AKP köreibe 
tartozó muszlim vállalkozások külkap-
csolati rendszerének bővülése, amely 
elsősorban a környező régiókra össz-
pontosít, s a komoly befektetések mel-
lett – kormányközeli értékrendszeréből 
adódóan – a török külpolitikai célok-
nak megfelelő üzeneteket közvetít. 
Globálisan kiváló brandekké váltak 
olyan nagyvállalatok is, mint pl. a 
Turkish Airlines. 

Ugyanakkor a török nyilvános diplo-
mácia sikeres fellépését számos ténye-
ző akadályozza. A regionális hatalmi 
ambíciók megjelenése automatikusan 
az oszmán birodalmiság emlékezetével 
és elutasításával társult a térségben. 
Nehézséget okoz továbbá az, hogy a 
muszlim identitás és hagyományok 
elsősorban a szunniták között talál 
fogadóközönségre, nem szólítja meg a 
síita csoportokat. Ez a legfontosabb 
szomszédos síita többségű vagy irányí-
tású országokban csökkenti Törökor-
szág befolyását.  

2. Nemzetközi támogatási, fejleszté-
si és segélyezési politika4 

A török segélyezési politika elindításá-
tól hosszú, fordulatokkal és reformok-
kal szegélyezett út vezetett el ahhoz, 
hogy a 2000-es évek végére Törökor-
szág (Dél-Korea mellett) az egyik leg-
fontosabb felemelkedő donorrá váljon. 
A török kormányzat az 1990-es évek 
elejének világpolitikai változásait köve-
tően alakította ki a nemzetközi támo-
gatási politikáját. Legfontosabb 
célországokként a hagyományos török 
érdekszféra területén lévőket határoz-
ták meg, így a Balkán államait és a 
török többségű, függetlenné váló kö-
zép-ázsiai köztársaságokat. 1992-ben a 
külügyminisztériumon belül létrejött a 
Török Nemzetközi Együttműködési és 
Fejlesztési Ügynökség (TIKA), amely a 
segélyezési politika koordinálására és a 
bilaterális kapcsolatok építésére volt 
hivatott. A NATO-tag Törökország-
nak a jelenlétét támogatták a nyugati 

                                                 
4 Bár a segélyezési politika a nyilvános diplomá-
cia része, a török külpolitikában való kiemelt 
jelentősége miatt külön kezeljük. 
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nagyhatalmak is, hiszen vele remélték 
ellensúlyozni Közép-Ázsiában Orosz-
ország és Irán befolyását. Ankara 1992 
és 2003 között a segélyezési politika 
pénzügyi kereteit is bővítette: összesen 
3,75 milliárd amerikai dollárt költött e 
tevékenységre – ám a belpolitika hekti-
kussága és a gazdasági problémák mi-
att az 1992-es csúcs után gyakorlatilag 
folyamatos volt a forráskivonás. 

A török nemzetközi támogatási politi-
kát a 2000-es évek elejéig igen sok 
probléma jellemezte. A szervezeti és a 
pénzügyi kapacitások szűkösek voltak, 
a 34 különböző szervezetet magában 
foglaló intézményrendszer igen frag-
mentált maradt, a nemzetközi partne-
rekkel (államok, OECD stb.) pedig 
nem sikerült megfelelő együttműkö-
dést kiépíteni. Negatívan hatott a belső 
és külső körülmények alakulása is: a 
belpolitikai és gazdasági helyzet insta-
billá vált, ráadásul az évtized közepére 
Moszkva is magára talált a nemzetközi 
politikában, így Törökország egyre 
kevésbé volt képes ellensúlyozni az 
orosz befolyást. 

A 2000-es évek eleje, az AKP maga-
biztos győzelme utáni belpolitikai sta-
bilitás és a gyors gazdasági növekedés 
ideális körülményeket teremtett a fej-
lesztési politika számára, ráadásul az új 
kormány külpolitikája is elősegítette a 
segélyezés tudatosabb, szervezettebb 
kivitelezését. 2005-ben a TIKA koor-
dináló szerepét megerősítették, műkö-
dését professzionálissá tették, a nem-
zetközi fejlesztésre szánt forrásokat 
megnövelték: 2004-ben 339 millió 
dollárt, 2005-ben 601 milliót, 2009-ben 
pedig már 707 millió dollárt fordítottak 
e célra.5 A hagyományos területek 
mellett megjelentek és felértékelődtek 
afrikai (Szomália), dél-ázsiai (Pakisz-
tán) vagy közel-keleti (Irak, Palesztin 
Területek) célpontok is, a legfontosabb 
célországgá pedig Afganisztán vált. 

                                                 
5 A növekedés nemcsak abszolút értékben, 
hanem GNI-arányosan is mérhető volt. Ez a 
jelenség a segélyezési politika fontosságának 
növekedésén túl egy módszertani változással is 
magyarázható volt: az AKP-kormány ugyanis 
harmonizálta a segélyezésre szánt források 
kiszámításának módját az OECD standardjával. 

Miközben az elmúlt években a hagyo-
mányos donornak számító OECD-
országok jellemzően csökkentették 
fejlesztési támogatásaikat, Törökor-
szágnak sikerült növelnie azokat, így 
2011-re a török fejlesztési segélyek 
értéke (total development assistance) elérte 
a 2,3 milliárd dollárt. Ebből 1,3 milli-
árdot az állami, a maradékot pedig a 
civil és a privát szféra finanszírozta. 
2012-ben Törökország több mint 
egymilliárd dollárt fordított humanitá-
rius segítségnyújtásra. Ezzel Ankara a 
világ negyedik legbőkezűbb donorává 
vált. Törökország jellemzően egyes 
természeti katasztrófák (pl. pakisztáni 
földrengések) mellett az újjáépítésre és 
az oktatás fejlesztésére koncentrálja 
segélyeit; ezzel és gyakran erős gyarma-
tosítás- (és olykor Nyugat-)ellenes 
retorikájával könnyen el tudja nyerni a 
helyi közösségek szimpátiáját. 

A török támogatások allokációja követi 
a török kormányzati és vállalati érde-
keket. Ankara a fejlődő országok felé 
való hangsúlyosabb nyitás ellentétele-
zéseként fontos kérdésekben támoga-
tást kér tőlük: 2009-ben például ezen 
országcsoport szavazatával kerülhetett 
be az ENSZ Biztonsági Tanács nem 
állandó tagjai közé. (Ezt meg kívánja 
ismételni 2015-ben.) A török vállalatok 
érdekeltségei szintén tetten érhetőek a 
nemzetközi támogatási politikával 
kapcsolatos döntésekben: elég csak az 
összesen kb. félmilliárd dollárnyi török 
segélyt befogadó Szomáliára gondolni, 
ahol a török energetikai cégeknek igen 
komoly érdekeltségei vannak a 
Puntföldön lévő olajmező feltárásában. 

3. Törökország mint regionális bé-
keteremtő: a közvetítés szerepe a 
török külpolitikában 

A török külpolitika már körülbelül 
három évtizede használja a közvetítést 
mint külpolitikai eszközt, a leglátvá-
nyosabb eredményeket azonban a 
Davutoğlu-korszak éveiben sikerült 
elérnie. A mediáció használata ugyanis 
tökéletesen beleillik az elmúlt évtizedre 
jellemző külpolitika elméleti alapjainak 
– így a „zéró probléma” és a „stratégiai 
mélység” doktrínájának – keretei közé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A török fejlesztési segélyezés 
nagysága (millió dollár). Forrás: DAC. 
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is. A közvetítői tevékenység lényege 
ugyanis, hogy a két (vagy több) konf-
liktusban lévő fél közötti tárgyalások 
folyamatába bevonnak egy harmadik, 
az összes résztvevő által elfogadott 
felet, aki arra törekszik, hogy az egyez-
tetések során lehetővé váljon egy min-
denki számára kielégítő, békés megol-
dás elérése. Ez több szempontból is 
megfelel az említett két doktrínának. 
Egyfelől a tárgyalások ilyetén kiterjesz-
tése önmagában is ideális módszer 
lehet a Törökország környezetében 
meglévő konfliktusok kezelésére. 
Ugyanakkor Ankara közvetítői tevé-
kenysége elsősorban azokra a térségek-
re összpontosul, amelyekkel közös 
kulturális, nyelvi, vallási stb. szálak 
kötik össze; e kapcsolatokat mint kul-
turális tőkét használja fel Törökország 
arra, hogy minden féllel el tudja fogad-
tatni a közvetítői tevékenységét, javas-
latait, módszereit.  

A közvetítői tevékenység sikeréhez 
számos tényező együttes meglétére van 
szükség. A legfontosabb, hogy a konf-
liktusban álló felek elfogadják a közve-
títő személyét és pártatlanságát – Tö-
rökországot e téren nagyban segíti az 
ország kiterjedt kulturális befolyása, 
valamint egyszerre nyugati, közel-keleti 
és közép-ázsiai identitása. Másrészt 
kulcsfontosságú a tárgyalásokban köz-
vetlenül részt vevő politikusok szemé-
lyes elköteleződése és diplomáciai 
képességei – a jelenlegi vezetésben 
ennek a kritériumnak a külügyminisz-
ter, Ahmet Davutoğlu mellett Recep 
Tayyip Erdoğan miniszterelnök és 
Abdullah Gül köztársasági elnök is 
teljesen megfelel. Harmadrészt nagy 
előnyt jelent, ha egy kormányzat a 
közvetítési tevékenységét koherensen 
tudja használni. Ez Törökország ese-
tén két értelemben is érvényesül: verti-
kálisan, vagyis a többi külpolitikai esz-
közzel (segélyezés, katonai akciók stb.) 
együttesen, egymást kiegészítve; illetve 
horizontálisan, azaz a különböző szin-
tű állami (államfő, kormányfő, kül-
ügyminisztérium, egyéb állami szervek) 
és nem állami (civil és vállalati) szerep-
lők tevékenységével összehangoltan. 

Minden konkrét sikere ellenére, a tö-
rök közvetítői tevékenységnek meg-
vannak a maga korlátai. A mediátor 
szerepének betöltéséhez szükséges, 
hogy a konfliktusban álló felek meg-
bízzanak benne, és alapvetően pozitív 
kapcsolatokat ápoljanak vele. Törökor-
szág közel-keleti megítélése és kapcso-
latai azonban az utóbbi néhány évben 
– egy váratlanul nagyon pozitív, felfelé 
ívelő szakasz után, melyben például a 
török miniszterelnököt az Arab Liga 
csúcsértekezletére is meghívták – egy-
értelműen romlottak – elég csak Izrael-
re, az Aszad vezette szíriai kormány-
zatra vagy a Mohamed Murszit meg-
buktató egyiptomi vezetésre gondolni. 
Többek között ezért nem sikerült 
eredményt elérnie Törökországnak 
Líbiában sem, mint ahogy az iráni 
vezetők is egyre többször megkérdője-
lezik a török elfogulatlanságot. Nem 
fogadnák el Ankarát pártatlannak a 
Balkánon semmilyen Koszovót, illetve 
Közép-Ázsiában Azerbajdzsánt érintő 
ügyben, hiszen a jelenlegi vezetés irán-
tuk érzett szimpátiája egyértelmű. Tö-
rökország középhatalmi státusa továb-
bi korlátozást jelent olyan esetekben, 
amikor egy Ankaránál erősebb nagyha-
talom (elsősorban Oroszország, Kína 
vagy akár az Egyesült Államok) érdek-
szférájába tartozó vagy érdekeit nagy-
ban veszélyeztető konfliktusról beszé-
lünk.  

A közvetítés azonban, e korlátok elle-
nére, a jövőben is a török külpolitikai 
eszköztár eleme marad. A 2010-es 
években a török diplomácia valószínű-
leg a hagyományos török érdekszférán 
belüli területek mellett dél-ázsiai (első-
sorban Afganisztán és szomszédjai 
közötti) és afrikai konfliktusok esetén 
fog aktivizálódni, míg a Közel-Keleten 
a fenti okok miatt könnyen visszaszo-
rulhat. 

 

 

 

 

Törökország mediátor sze-
repben 
 
Ankara a 21. században különböző 
jellegű konfliktusokban is vállalt köz-
vetítői szerepet, így tevékenységével 
hozzájárult: 
alapvetően belpolitikai jellegű 
konfliktusok megoldásához; így 
például részt vett a 2006–2008-as li-
banoni politikai válság kezelésében, a 
Hezbollah vezette libanoni ellenzék és 
a kormány között a 2008-as dohai 
megállapodás létrehozásában, 2013 
áprilisában pedig egy asztalhoz ültette 
a szomáliai elnököt egy szakadár tar-
tomány, Szomáliföld vezetőjével; 
kétoldalú feszült kapcsolatok 
kezeléséhez; például az afganisztá-
ni–pakisztáni viszony rendezését szol-
gáló, 2007 óta tartó trilaterális tár-
gyalások szervezésével vagy a Szíria és 
egyes szomszédjai (Irak és Izrael) kö-
zötti párbeszéd segítésével; 
regionális konfliktusok enyhí-
téséhez; így például a Balkánon 
párhuzamosan folytat háromoldalú 
tárgyalásokat Bosznia-Hercegovina és 
Horvátország, valamint Bosznia-
Hercegovina és Szerbia részvételével; 
ez utóbbi kezdeményezés 2010–2011 
folyamán három csúcstalálkozóhoz, 
2013-ban pedig trilaterális kereske-
delmi megállapodás megkötéséhez veze-
tett; 
egy állam és a nemzetközi kö-
zösség közötti tárgyalások 
megindításához; az iráni atom-
programmal kapcsolatos vitában 
2011-ben Isztambulban fogadta a fe-
leket, valamint 2010-ben Brazíliával 
és Iránnal egy trilaterális szerződés 
keretében próbálta enyhíteni a feszült-
séget; 
a közvetítés külpolitikai eszköz-
ként való népszerűsítéséhez, a Finnor-
szággal közösen kezdeményezett 
Friends of Mediation nevű projekt el-
indításával, valamint egy, a közvetí-
tésről szóló, 2012-es isztambuli kon-
ferencia megrendezésével és két, 
mediációról szóló ENSZ közgyűlési 
határozat elfogadtatásával. 
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Konklúzió 

Az elemzés alapján látható, hogy Tö-
rökország képességeiben az elmúlt 
évtized során jelentős átalakulás volt 
tapasztalható. A hagyományosan erős 
hadsereg és a jelentős népesség to-
vábbra is szavatolja a legtöbb szom-
szédjával szembeni erőfölényt. Ráadá-
sul a hadsereg modernizációja, a saját 
hadiipar létrehozására tett erőfeszíté-
sek mindinkább képessé teszik a had-
erőt arra, hogy az új típusú kihívások-
nak is ellenálljon, illetve eredményesen 
vegyen részt a külföldi missziókban 
(pl. Afganisztán vagy Balkán). A had-
sereg fejlődése ellenére a gazdasági 
bővülés volt az, amely a jelenlegi török 
külpolitikai képességeket megnövelte. 
Ezt nemcsak a gazdasági kapcsolatok 
sokrétűbbé válásával, a török tőke 
egyre expanzívabb jellegével lehetett 
mérni, hanem a puha eszközökre for-
dítható források növekedésével is. 
Mint láttuk, a nyilvános diplomácia 
eszköztára az utóbbi években bővült 
(lásd: Yunus Emre központok), ami 
egy jól definiált üzenetet igyekezett 
közvetíteni a világ, de azon belül is 
főként a Közel-Kelet államai felé.  

Ez 2013-ig lényegében a török modell-
ről szólt – egy olyan vízióról, amely a 
térség iszlamista pártjainak szolgálha-
tott például, és az AKP-nak (ezáltal 
Törökországnak) biztosított volna 
vezető szerepet a demokratizálódó 
arab államok között. Ez a modell 
azonban 2013 nyarának egyiptomi 
eseményei óta megdőlni látszik. A kér-
dés gyakorlatilag eltűnt a retorikából – 
ami nem a török pozíciók hirtelen 
gyengülését jelenti, hanem azt, hogy az 
„arab tavasz” meghaladta az idegen 
modelleket, és saját fejlődési utakat 
jelölt ki. Az utóbbi tíz évben tapasztal-
ható kapacitásbővülés egy határozot-
tabb török szomszédságpolitikához és 
a Közel-Kelet arab országaiban merő-
ben pozitívabb Törökország-kép kiala-
kulásához vezetett. Noha az „arab 
tavasz” eseményei megakasztották/ 
visszavetették a török tőke beáramlá-
sát, a puha hatalom eszközei gyakorla-
tilag megkönnyítették a török (anyagi 
és kulturális) termékek beáramlását a 

régióba. Ez várhatóan az „arab tavasz” 
(jelesül: a szíriai polgárháború) után is 
folytatódni fog. 
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Javaslatok 

 
A Policy Briefben felvázolt fo-
lyamatok alapján a következő 
bő félévben az alábbi ténye-
zőkre érdemes koncentrálni: 

1) A kurd függetlenedési tö-
rekvésekre, amelyek befolyá-
solására Törökországnak az 
esetleges katonai fenyegetésen 
kívül a gazdasági eszközöket 
és a puha hatalmi eszközöket 
is be kell vetnie. 

2) Ezzel szoros összefüggésben 
a szíriai helyzet alakulására. 

3) A hadsereg további moder-
nizálására, illetve a gerillael-
lenes harcmodor kapacitásai-
nak növelésére. 

4) Az iszlamista pártok és a 
török modell megdőlte utáni 
új politikai vízió keresésére. 

5) A török befektetések elősegí-
tésére és további piacbarát 
gazdaságpolitika elősegítésére. 
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