
212 Külügyi Szemle

Folyóiratszemle

Dorothée Schmid: Törökország, az Egyesült Államok állandó 
szövetségese és új kihívója

(La Turquie, alliée de toujours des États-Unis et nouveau challenger. Politique étrangère, No. 3. 
(2011). 587–599. o.)

Az utóbbi években a Törökország által – főként a Közel-Keleten – kifejtett élénk diplo-
máciai tevékenység némi nyugtalanságot kelt a nyugati országok körében. Míg Fran-
ciaországot az arab befolyási övezetében növekvő török jelenlét zavarja, az Egyesült 
Államok nehezen igazodik ki Törökország újabb törekvései és változó álláspontjai kö-
zött. Az ország 1952 óta NATO-tagként biztosította a nyugati szövetség dél-keleti hatá-
rának védelmét, ezért Washington csak ritkán véleményezte a török belpolitika negatív 
fejleményeit, például az államcsínyeket és a kisebbségek elnyomását. Ez a gentlemen’s 
agreement majdnem negyven éven át tartott, eltekintve a Ciprust és az Irakot illető ko-
molyabb nézetkülönbségektől. Ám a hidegháború vége és a 2011. szeptemberi esemé-
nyek jó feltételeket teremtettek az ankarai diplomácia emancipációjához és közel-keleti 
szerepének megerősödéséhez. Míg korábban a Nyugatot képviselte a Közel-Keleten, 
néhány éve az arab országok szószólójaként fordul a Nyugathoz, így az Egyesült Álla-
mok nehezen tudja felmérni, vajon milyen mértékben esnek egybe az érdekeik a Közel-
Keleten.

A török–amerikai kapcsolat elsősorban biztonságpolitikai alapokon nyugszik. Föld-
rajzi helyzeténél fogva Törökország fontos stratégiai szerepet tölt be: két kontinens hatá-
rán és több történelmi befolyási övezet (orosz, iráni stb.) kereszteződésénél helyezkedik 
el, a Kaszpi-tenger és a Közel-Kelet erőforrásait összegyűjtő főbb energetikai útvonalak 
is áthaladnak a területén, ezenkívül a Tigris és az Eufrátesz forrása is itt található, ezért 
a régió vízügyi nagyhatalma is egyben. A hidegháború alatt Törökország a Nyugat 
előretolt megfigyelőállása volt Keleten, a berlini fal lebontása utáni évtizedben pedig 
a védőpajzs szerepét szánták neki az iszlám radikalizmussal szemben. Az Igazság és 
Fejlődés Pártja (AKP) hatalomra jutásának kezdete előtt az ország önmagában nem je-
lentett stratégiai tétet, hanem mindig partnerként jelent meg a regionális geopolitikai 
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ügyekben. Bár a török–amerikai kétoldalú kapcsolatok a közös stratégiai érdekeken 
nyugszanak, Washington tisztában van azzal, hogy ez a Törökországnak szánt geo-
politikai közvetítőszerep gyenge alapokon áll, és ma jobban tart attól, mint korábban 
bármikor, hogy az esetleg a másik táborba pártol át. Ezért minden amerikai kormány 
fontos célkitűzése volt az ország nyugati integrációja. Ami Törökországot illeti, szintén 
stratégiai partnernek tekinti az Egyesült Államokat, de nem feltétlenül barátnak. Az or-
szágban végzett közvélemény-kutatások erősödő Amerika-ellenességről tanúskodnak 
az utóbbi évtizedekben. Az európai kultúrától átitatott kemalista elit soha nem tekin-
tette az Egyesült Államokat követendő társadalmi modellnek. Ezekben az Amerika-
ellenes érzelmekben a török baloldal (antiimperialista alapon), a hadsereg nagy része 
és a politikai osztály azon rétege is osztozik, amely Washingtontól elhanyagolva érzi 
magát. Egyedül Turgut Özal elnök mutatott ki valódi Amerika-barát érzelmeket, ami 
USA számára szerencsésen egybeesett az első öbölháborúval.

A török–amerikai stratégiai kapcsolat gyakorlatilag már az 1950-es évektől kezdve 
sem mondható zökkenőmentesnek. Az Egyesült Államok először a ciprusi kérdés kap-
csán fordult szembe komolyan Törökországgal: előbb 1964-ben, majd 1974-ben, amikor 
annak ciprusi inváziója után fegyverembargót rendelt el ellene. Az 1980-as években a 
Törökországnak nyújtott katonai segítséget a Görögországéhoz igazították (a fegyver-
szállítások kialkudott aránya 10:7 lett). Ám a legkomolyabb nehézségek Irak kapcsán 
merültek fel, mivel a kurdok amerikai támogatása állandó rossz közérzetet váltott ki a 
törökökből. 1991 végén az iraki kurdok védelmére az Egyesült Államok, Franciaország 
és Nagy-Britannia repüléstilalmi övezetet hozott létre Irak északi részén. A törökök 
ellenérzésekkel vettek részt a területükön még a hidegháború idején létesített Incirlik 
nevű légitámaszpontról végrehajtott hadműveletekben, és bár az Irak elleni szank-
ciókba is beleegyeztek, ezt azzal a tudattal tették, hogy azok érzékelhető gazdasági 
károkkal járnak a számukra. Az iraki Kurdisztán fokozatos önállósodási folyamata is 
nyugtalansággal töltötte el Törökországot, miután a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) 
gerilláival többször is összetűzésbe került. Mindezek a török részről tett engedmények 
rányomták bélyegüket a török–amerikai kapcsolatokra, és részben magyarázatot jelen-
tenek az iraki eseményekre adott török reakciókra is.

Az 1990-es évek elején a török–amerikai partnerség megerősödött: Törökország 
multifunkciós partnerré vált, amely az instabil nemzetközi rendszer számos problémá-
jának megoldásából kivette a részét. Így teljes mértékben belefolyt a balkáni rendezés 
folyamatába, valamint részt vett a békefenntartó erők boszniai, koszovói és macedóniai 
műveleteiben. A 2001. szeptember 11-i események még inkább felértékelték szerepét, 
Washington a közel-keleti tervei egyik fő végrehajtóját látta benne. Az Egyesült Álla-
mok úgy vélte, a világi Törökország gátként állhatja útját az iszlám terrorizmus hullá-
mainak, valamint a muzulmán demokrácia modelljéül szolgálhat a térségben. 
A szeptemberi események Törökországra gyakorolt hatása azonban nem egyértelmű: 
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az identitásának megerősítésére törekvő ország a nyugati döntéshozók huntingtoni vi-
lágképének két, antagonisztikusan szétválasztott zónája között találta magát, amelyben 
a civilizációk közötti híd szerepét szánták neki. Törökország azonban ettől kezdve egy-
re inkább önálló szereplőként próbál megjelenni a világpolitika színpadán.

Az első komoly bizalmi válság 2003 márciusában következett be a két szövetséges 
között, amikor a török parlamentben nem szavazták meg az Irakba készülő 62.000 
amerikai katona áthaladását és törökországi állomásozását. Igaz, hogy másnap a török 
vezérkari főnök kijelentette, hogy támogatja az amerikai hadműveleteket, majd fokoza-
tosan leküzdték a válságot. Ám a török parlamenti szavazás eredménye szétrombolta 
a washingtoni döntések automatikus támogatásának illúzióját, s Amerika ettől kezdve 
kevésbé tekintette megbízható szövetségesnek Törökországot. A két ország kapcsola-
tának legneuralgikusabb pontja az iraki kérdés volt ekkor: a törökök a PKK támogatá-
sával vádolták az amerikaiakat, ezért az iraki határt átlépve, hadműveleteket hajtottak 
végre a kurd gerillák ellen, míg az amerikaiak feltételezése szerint a törökök megköny-
nyítették az al-Káida áthaladását.

Az AKP hatalomra jutása szintén a bizonytalanság időszakát hozta el. Amikor a 
magát „muzulmán demokratának” nevező neoiszlám párt megnyerte a választásokat 
2002-ben, sok elemző Törökország gyors iszlamizációjától kezdett tartani. Még néhány 
évvel később is és az AKP egyes belpolitikai kérdésekben tett – elsősorban az EU-csat-
lakozás elősegítését célzó – engedményei (a kurdok jogai, a hadsereg helye a politikai 
életben) ellenére, a „rejtett iszlám napirendtől” való félelem továbbra is fennmaradt. Az 
amerikai diplomáciai táviratoknak a WikiLeaks által nemrég kiszivárogtatott tartal-
ma is sokat elárul az AKP-vel szembeni gyanakvásról. Kiderül belőle, hogy az ankarai 
amerikai nagykövetség Erdoğant műveletlen, autokrata, korrupt, iszlám fundamenta-
lista miniszterelnöknek tartja. Ennek ellenére az utóbbi években a sokirányú és aktív 
török külpolitika számos megfigyelőt lenyűgöz. Ahmet Davutoğlu török külügymi-
niszter a soft power jelentőségét hangsúlyozza, és országát jóindulatú hatalomként érté-
keli, amely a régiójában egyre meghatározóbb szereplő. Ennek jegyében szabadkeres-
kedelmi egyezményt kötött több arab országgal is, többek között Líbiával és Szíriával. 
Közvetítői diplomáciájával nélkülözhetetlenné kívánja tenni magát a térség konfliktu-
saiban. Például 2008-ban Szíria és Izrael, 2011-ben pedig a líbiai pártok között közvetí-
tett, valamint a Hamász és a Fatah között is rendszeresen tölt be békéltető szerepet, de 
az iráni nukleáris kérdésben is a politikai megoldások híve. Irakban a különböző hatal-
mi centrumokkal (Bagdadtól a kurd regionális kormányon át a türkmén kisebbségekig) 
egyaránt képes párbeszédet folytatni.

Ezek az eredmények megerősítették Törökország önállóságra való törekvését, így 
nem rendeli magát alá automatikusan az amerikai elvárásoknak. Ugyanez érvényes 
a NATO-ban betöltött szerepére is. Például 2010-ben a lisszaboni csúcstalálkozón csat-
lakozott ugyan a rakétavédelmi rendszerhez, de arra már nem volt hajlandó, hogy 
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Iránt veszélyes országnak ismerje el. A líbiai válság kitörésekor pedig eleinte ellenezte 
a szövetségesek intervencióját, ám később csatlakozott hozzá. Ezek miatt az autonóm 
megnyilvánulások miatt egyesek Törökország NATO-ból való kilépését sem tartják le-
hetetlennek.

A cikk tanulsága szerint azonban Törökország újonnan visszanyert önbizalmának 
nem kellene feltétlenül nyugtalanítania az Egyesült Államokat. A két ország között 
folyamatos a párbeszéd, és bár talán a török–amerikai kapcsolatok kevésbé stabilak, 
semmit sem veszítettek stratégiai jelentőségükből, sem pedig globális horderejükből. 
Törökország egyetlen olyan kérdésből sem hagyható ki, amelyben az Egyesült Államok 
is szerepet játszik a Közel-Keleten, hiszen már harminc éve folyamatosan bizonyítja, 
hogy nélkülözhetetlen partner a váratlan krízisek megoldásában. Ami pedig Ankarát 
illeti, ő sem fordíthat hátat Amerikának, hiszen egyedül nem képes felvállalni a térség 
stratégiai terheit, másrészt pedig fegyverkezés terén erős az amerikai ipartól való füg-
gősége.

Füsti Molnár Zsuzsa


