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A 21. századi Törökország új utakon
Hóvári János

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom An-
karában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. 
A magyar–török kapcsolatok rendszerében az elmúlt fél évben a legfontosabb 

esemény Recep Tayyip Erdoğan török miniszterelnök hivatalos magyarországi látoga-
tása volt, 2013. február 4–5-én. A kormányfők budapesti találkozója új lendületet adott a 
két ország közötti átfogó és régi időkre visszanyúló kapcsolatoknak. Törökország ma a 
magyar külpolitika egyik legfontosabb délkeleti partnere, s együttműködő társa a „ke-
leti nyitás” politikájában. Hazánk pedig a török külpolitikában olyan kapcsolati rend-
szert testesít meg, amelyben a megújulásnak és az új tartalmak megjelenésének régi, 
sőt történelmi hagyománya van. Ennek vezérlő erejét a kölcsönös érdekeken túl a két 
ország közötti viszony szívélyessége is adja: a két nép barátsága és az ősi időkbe vissza-
nyúló kapcsolatai mindkét országban a nemzeti öntudat fontos tartalmi elemét jelentik. 
Az államaink közötti, hozzávetőlegesen 2 milliárd dollár értékű áruforgalom jelentős, 
de elmarad attól, amit adottságaink és képességeink biztosítani tudnának. Az áruforga-
lom növelését mindkét fél fontos feladatának tartja. A két ország döntéshozói számára 
egyértelmű, hogy Törökország hazánk számára délkeleti irányban meghatározó orien-
táció, s kapcsolatot biztosít Ázsia számos vidéke felé. Ugyanakkor Magyarország igen 
fontos logisztikai szerepet tölt be Törökország közúti kapcsolati rendszerében Európa 
gazdasági magja, Németország felé. Budapest és Ankara egyaránt érdekelt abban, hogy 
a Nyugat-Balkánon az atlantista és az euroatlantista politikai orientáció meghatározó 
legyen, s erre alapozottan a konfliktusok kora a térségben lezáródjon vagy legalább 
nyugvópontra jusson.

A magyar–török külügyi és egyéb konzultációkon, illetve tárgyalásokon rendre 
visszaköszön az, hogy a magyarok és a törökök a 18. század elejétől többnyire közös 
célokért harcoltak; az egymás ellen vívott egykori háborúk olyan történelmi tények, 
amelyeket mindkét oldalon ismernek, de nem gondolják, hogy azoknak bármilyen mai 
politikai vonatkozásuk lenne; a két nép közötti ősi nyelvi rokonság pedig olyan elem, 
amely jelen van mind a magyarok, mind a törökök történeti önazonosságtudatában, 
illetve nemzettudatában.



4 Külügyi Szemle

Hóvári János

Féléves eddigi szolgálatom alatt sok mindent megismerhettem a 21. századi Törökor-
szág világából. E tapasztalataimat szeretném most néhány fontosabb kérdést érintően a 
Külügyi Szemle olvasóival megosztani.

***

Törökország az elmúlt évtizedben megújult önazonossággal bíró szereplője a nem-
zetközi kapcsolatok rendszerének. A török nagykövetségek – a főkonzulátusokkal és 
konzulátusokkal együtt közel kétszáz – és egyéb missziók növekvő száma szerte a 
világban, valamint a markáns török szerepvállalások a nemzetközi fórumokon, mind 
azt jelzik, hogy a török diplomáciát illetően valami alapjaiban változott meg. Nemcsak 
arról van szó, hogy Törökország keresi a megfelelő válaszokat a globális rendszerek 
kihívásaira (miként a világ legtöbb országa), hanem arról is, hogy az ankarai vezetés 
számos területen a saját útját járja (s ezt formálódó regionális erőcentrum jellegéből 
következően meg is engedheti magának). Ez persze nem mindenkinek tetszik, de ez 
mit sem változtat azon, hogy Törökországban az elmúlt évtizedben a korábbi, inkább 
követő típusú diplomáciából kezdeményező és határozottságot mutató külpolitika lett. 
Ezzel kapcsolatban sokan megkongatták a vészharangokat: Turcos ante portas! Ennek 
azonban semmi alapja sincs, mert a török vezetés tisztában van a világpolitikai evi-
denciákkal: az Egyesült Államok globális helyével, valamint az atlantizmus és a NATO 
fontosságával Törökország biztonsága szempontjából; az EU gazdasági és politikai ere-
jével, s azon belül Németország és Franciaország külpolitikai-gazdasági súlyával; az 
arab világnak a globális pénzügyi kapcsolatokban betöltött szerepével; Oroszország 
jelentőségével az eurázsiai energiaellátásban és -biztonságban; Kína, India, Japán, Bra-
zília és számos feltörekvő ország új helyével a nemzetközi kapcsolatok rendszerében. 
A török külpolitikában bekövetkezett változások lényege elsődlegesen az, hogy az or-
szág az elmúlt évtizedben erősödő regionális kisugárzással bíró erőközponttá vált, s 
számos ankarai külügyi döntésben ez már vissza is köszön. Vagy ha nem, a török dip-
lomáciai lépéseket akkor is már az előbbiek rendszerében kell értelmeznünk. De persze 
előítéletek, belevetítések és újságírói túlzások nélkül. Akkor is így kell eljárni, ha néha 
egyesek a török külpolitikával kapcsolatban félreérthetően fogalmaznak, s ezzel ködös 
és rosszindulatú magyarázatokra is okot adnak. Törökország igazán megérdemli, hogy 
a külpolitikájával kapcsolatban akár az országban, akár külföldön megszólalók hig-
gadtságot mutassanak: elismerjék az eredményeket, és nyíltan szóljanak az esetleges 
ballépésekről és illúziókról is.

Törökországban nagy múltja van a diplomáciának. Az oszmánok mint világhatalom 
évszázadokig a világ minden térségével kapcsolatban álltak. Ennek emléke a birodalom 
bukásával nem múlt el nyomtalanul. Az 1923-ban létrejött Török Köztársaság épített rá, 
még akkor is, ha a török republikánusok ezt hevesen tagadták, mert szerintük 1923. 
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október 29-én új időszámítás kezdődött. Politikai értelemben biztosan, de a fejekben 
nem: az oszmánok átöröklött tudása és kapcsolatrendszere elhalványulóan ugyan, de 
megmaradt, s valamiképp tovább élt – ha nem a politikai, akkor a történelmi tudatban.

Miért van ennek jelentősége a 21. század elején? Megítélésem szerint azért, mert a 
kemalista Törökország bezárkózó jellegű volt és külpolitikai értelemben minimalista. 
Nem kívánta az országot semmiféle veszélynek kitenni, s így többnyire óvakodott 
nemzetközi kérdésekben markánsan állást foglalni. Ez a politika sok tekintetben he-
lyes volt, s a Török Köztársaságnak biztonságot nyújtott. Még akkor is, ha a második 
világháború végén a hintapolitika majdnem a szakadék szélére sodorta az országot. 
Az apátiából Sztálin billentette ki Ankarát, amikor a háborút követően területi követe-
léseket fogalmazott meg Törökországgal szemben. Moszkva ellen az ország nem volt 
elég erős, így Ankara Washington segítségét kérte, s Törökország a szabad világ egyik 
állama, a NATO tagja és a hidegháború egyik frontországa lett. Az atlantizmus megha-
tározó erővé vált a török külpolitikában, még akkor is, ha tudjuk, hogy ezt a társadalom 
egyes csoportjai kritikával illették és időnként illetik ma is. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
Törökország bár hű és meghatározó tagja az észak-atlanti szövetségi rendszernek, ez 
nem akadályozta meg abban, hogy egy éles helyzetben ne a nemzeti érdekérvényesí-
tést, illetve saját etnikumának védelmét válassza, és határozottan fellépjen a ciprusi 
törökök védelmében.

Megítélésem szerint a török külpolitika a hidegháború utáni helyzetet sokáig nem 
érzékelte pontosan. Úgy is fogalmazhatunk: felkészületlenül érte, miként a világ leg-
több országát is. A török vezetés eufórikusan értelmezte a dél-kaukázusi és a közép-
ázsiai térség felszabadulását a szovjet uralom alól; de rövid időn belül szembe kellett 
néznie azzal, hogy az ottani rokon népek más utat jártak be, mint Törökország, ezért 
nem minden területen lehet velük egykönnyen közös nevezőre jutni. De Ankarában 
azt is be kellett látni, hogy ez a politika költséges, még akkor is, ha egy idő után a török 
nagyvállalatok jelentős szerepet kaptak és kapnak a térség fejlesztéseinek megvalósí-
tásában. Nem volt könnyű megérteni Ankarában azt sem, hogy Oroszország nemcsak 
a gyarmatosítást és a szovjetizálást jelentette a Volga-vidék, a Dél-Kaukázus és Közép-
Ázsia török népeinek, hanem a modernizációt és az indusztrializációt is. Így Moszkva a 
térség jelenét és jövőjét illetően megkerülhetetlen maradt. Ennek következtében Török-
országnak olyan Oroszország-politikára volt szüksége, amely sok minden egyéb mel-
lett ezt a jelenséget is kezelni tudta. Természetesen ezt nem csupán a józan ész követelte 
meg, hanem következménye volt annak is, hogy a nyugati világ – az EK és később az 
EU, valamint az Egyesült Államok – elég keveset tett és tesz azért, hogy a kaszpi-tengeri 
és a közép-ázsiai térséget új útra állítsa, és ebben Törökországgal együttműködjön.

A Jugoszlávia felbomlását követő háborúkban érthető volt Ankara határozott kiál-
lása a bosnyákok, az albánok és a balkáni térség török közösségei mellett, de az is, 
hogy ez nem csupán a Balkánról elmenekült és elüldözött törökök és muszlimok máig 
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erős hagyományvilágának belpolitikai erejével magyarázható, hanem atlantista vonat-
kozásai és elköteleződései is voltak és vannak. A török diplomácia már a hidegháború 
korában is támogatta a balkáni és délkelet-európai együttműködési törekvéseket, azaz 
jó kapcsolatai voltak a régió fővárosaiban. A szovjetrendszer és Jugoszlávia felbomlása 
után Törökország geopolitikai helyzete, valamint etnikai, vallási, kulturális, gazdasági 
és biztonságpolitikai érintettségei okán lett tényező a forrongó térségben. Politikáját a 
Balkánon azonban összekapcsolta az Egyesült Államokéval, de más nyugati államoké-
val is.

Az iszlám elkötelezettségű arab országok a hidegháború idején a szekuláris kemalista 
Törökországot hagyományosan csak atlantista biztonságpolitikai tényezőnek tekintet-
ték, a kapcsolatépítést sok területen fékezték. Számos esetben azért is, mert Törökor-
szágnak az Izraellel kialakított jó kapcsolatai közismertek voltak. Ezt Ankara több te-
rületen is megpróbálta ellensúlyozni, de sokáig csak részsikereket tudott elérni. Ebben 
természetesen az is közrejátszott, hogy az arab olajmonarchiák csak lassan értették meg 
az új helyzetet, s több mint egy évtizedig lefoglalta őket az Irak-kérdés.

Egészében elmondható, hogy a török külpolitika az 1990-es években csak részle-
gesen tudott megújulni és élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a hidegháborús 
szembenállás megszűnése nyújtott vagy nyújthatott volna. A török válaszok és lépések 
sokkal inkább az atlanti világ evidens érdekrendszeréből eredtek, mint Törökország 
valós geopolitikai helyzetéből, illetve abból a kezdődő világgazdasági emelkedésből, 
amely Turgut Özal miniszterelnök (1983–1989) határozott reformpolitikájának volt a 
következménye.

Ezzel szemben az elmúlt évtized a török külpolitika számára egy új, megújuló kor-
szakot hozott. Ez leginkább az Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) 2002. évi választási 
győzelmével, s az azt követően megindult rendszerváltozással és stabilizációval ma-
gyarázható, de ennek természetesen ennél mélyebb belső és külső okai is vannak.

A törökországi belső változások (2002–2012) főbb szempontjai

Az AKP nem csupán folytatta, hanem meg is újította az 1980–90-es évek nyitott gazda-
ságpolitikáját. Recep Tayyip Erdoğan kormányai e területen mind ez ideig sikeresek 
voltak. Törökország gazdasági teljesítménye – valljuk be – az európai szemlélő számára 
lenyűgöző. 2012-ben volt olyan negyedév, amikor a török fejlődés a kínaival vetekedett, 
és az sem meglepő, hogy a törökök a köztársaság megalapításának 100. évfordulójá-
ra, 2023-ra a világ gazdaságilag legfejlettebb tíz országa közé kívánnak bekerülni – és 
ez a jelenlegi tendenciákat tekintve reális cél. 2002, az AKP kormányra kerülése óta 
Törökország minden szempontból stabilabb, kiszámíthatóbb ország lett. Az Erdoğan-
kormányok (2003–2007, 2007–2011, 2011–) hatékony gazdaságpolitikáját mutatja, hogy 
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jelentősen csökkent a költségvetési hiány, az infláció és a munkanélküliség, nőtt az egy 
főre jutó GDP, a turisztikai bevételek mértéke, a befektetések volumene, az energiater-
melés, a központi bank tartaléka, a vásárlóerő, az egyetemi hallgatók száma, az egész-
ségügyi befektetések összege, és általánosságban javult a törökök életminősége. Ezek 
az eredmények a társadalom minden szegmensét érintik. Erre példa az is, hogy a bruttó 
minimálbér jelenleg 429 euró, ez pedig magasabb a kelet- és közép-európai, valamint 
a balti minimálbéreknél is. Mindezt a fejlődést egy olyan évtized alatt sikerült elérni, 
amelynek fele az európai kontinens recessziójáról szólt. Az ankarai megoldás a terme-
lés ösztönzése volt. Nem szabad azonban azt hinni, hogy a gazdaság fejlesztése minden 
egyéb tényezőtől függetlenül történhet. Az a tény, hogy Törökországban 2002 óta az 
AKP kormányoz, s a párt három egymást követő parlamenti választást nyert meg, lehe-
tőséget teremtett az átfogó reformok megvalósításához. Az elmúlt tíz évben bevezetett 
reformintézkedések számával csak a Török Köztársaság megalakulásakor meghozottak 
mennyisége vetekszik. Minden vonatkozó kritika ellenére, a reformok motorja az eu-
rópai uniós csatlakozási folyamat. Egyszerre zajlik az országban nyugati (EU-értéke-
ket követő) felzárkózás és illeszkedés a globális rendszerekhez, valamint egy sajátos 
anatóliai (azaz számos vonatkozásban inkább közép-keleti, mint közel-keleti) jellegű, 
tradicionális elemekre is épülő modernizálódás. Így a török helyzetkép rendkívül ek-
lektikus, de talán ebből következően is dinamikus, s kétségtelenül sokszínű, amelyben 
eddig soha nem látott módon jelennek meg a regionális sajátosságok is. Ezek azonban 
nem csupán a politikum által generált folyamatok, hanem társadalmiak és gazdasági-
ak is: azaz sok tekintetben függetlenek a politikai osztályok akarat- és kommunikáci-
ós világától. Összegzően fogalmazva: Törökország világgazdasági helye az elmúlt tíz 
évben megváltozott. A törököknek előkelő helyük van G20-ak világában, s komolyan 
vehetők azok a törekvések is, hogy Törökország révén a BRICS idővel TBRICS is lehet. 
Nem kétséges, hogy Törökország világgazdasági értelemben regionális erőközponttá 
kezdett válni. Ez olyan mértékű változás, amelyre nemcsak Délkelet-Európában szük-
séges odafigyelni, hanem Közép-Európában is, mivel az erőközpont akciórádiusza eléri 
a Duna-medencét is. Nem kétséges, hogy Magyarország számára Törökország olyan 
államot jelent délkeleti irányban, amellyel a kapcsolatokat fejleszteni kell.

Törökország új helye a nemzetközi kapcsolatok rendszerében
a 21. század elején

Törökország területi nagyságából, demográfiai súlyából és földrajzi helyzetéből adó-
dódóan érintett a kelet-mediterrán, a nyugat-balkáni, a fekete-tengeri, a dél-kaukázusi, 
valamint a közép- és közel-keleti biztonságpolitikai architektúrában. Ez nyilvánvalóan 
történelmi örökség, de mégsem csupán az. Ebben a Törökországot körülívelő gyűrűben 
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az elmúlt tíz évben – a nyugat-balkáni és a fekete-tengeri viszonyokat leszámítva – in-
kább romlott a helyzet, mint javult volna. Így Törökország, ha akarta, ha nem, bizton-
ságpolitikai értelemben is stabilizációs erőközponttá vált. S ezt a szerepet nemcsak a 
térség egyik fontos államaként kell betöltenie, hanem a NATO egyik meghatározó tag-
országaként is. Az utóbbi szerep jelentős súlyt ad Törökországnak a térségben, de fele-
lősséget is ró rá. Ankarának úgy kell döntéseket hoznia, hogy azok egyszerre legyenek 
törökök és atlantiak, s ha lehet, még euroatlantiak is. Az előbbiek alapján nyilvánvaló: 
nem véletlen, hogy a nemzetközi közösség figyelme az elmúlt évtizedben sokkal in-
kább Törökországra terelődött, mint korábban. Egy rossz külpolitikai lépés Ankarában 
sok gondot okozhat a világban. De az is igaz, hogy Törökország és a nemzetközi közös-
ség meghatározó tényezőinek közös akarata sok ügyet vihetne előre a három kontinens 
találkozási pontjában. Ankara a következetes és igen komolyan vett globális nyitásával, 
s a nemzetközi szervezetekben az elmúlt években mutatott aktivitásával a nemzetközi 
közösségben egyértelműen bizonyította: a török vezetés tudja, mi a szerepe és felelőssé-
ge a térségét illető regionális biztonság megőrzésében.

Több mint két év távlatából már nem kétséges, hogy az arab világban 2010 decem-
berében történelmi változás kezdődött el, amely mind ez ideig a meglepő fordulatok 
sorát hozta, s Szíriában véres és tragikus polgárháborúba torkollott. Észak-Afrika és a 
Közel-Kelet átrendeződése, új tényezők térnyerése és egy sajátos, a hagyományok újra-
értelmezett szegmenseire is jócskán építő modernizációs folyamat indult el, még akkor 
is, ha abból egyelőre kevés látszik. Megítélésem szerint ebben is erősebb az egyes tár-
sadalmaknak az átfogó változtatásra vonatkozó igénye, mint csupán a korábbi politikai 
keretek széttörése, azaz mint amit a térségnek a politikai iszlám mellett elkötelezett 
politikusai mind ez ideig megvalósítani tudtak. Egyelőre nem tudjuk, az arab világ 
változási hulláma földrajzilag meddig terjed, s a végén politikai, civilizációs és moder-
nizációs értelemben hová vezet. De azt sem, hogy az „arab tavasz” keretében megin-
dult szunnita öntudaterősödés miként tudja kezelni ennek a síita párját, ám ugyanez a 
kérdés fordítva is. Törökország számára ezek a problémák az elkövetkező éveket illető-
en meghatározóak. Sőt, ennél többek: súlyosak, mert három fontos szomszédos ország 
jelenét és jövőjét határozzák meg: Szíriáét, Irakét és Iránét.

A török külpolitika az elkövetkező években, ha akarja, ha nem, kénytelen sokkal 
jobban délkeletre és keletre fordulni, s új és jövőt építő megállapításokkal előállni a 
közel- és közép-keleti válságokat illetően, mint azt a köztársaság történetében bármi-
kor tette. Ehhez szükséges a NATO- és az EU-tagállamok megértése és támogatása, 
de a nemzetközi közösség minden fontos szereplőjének konstruktív együttműködése 
is alapvető kérdés – sokkal inkább, mint bármikor korábban. Köztudott, hogy Szíria, 
Irak és Irán problémái nem csupán Törökországot érintik, hanem a 21. századi globális 
biztonságpolitikai összefüggésrendszer egészét is. Ebben nem lenne ildomos Törökor-
szágot magára hagyni. Szerencsére erről nincs is szó.
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A 21. századi Törökország új utakon

A magyar diplomácia folyamatos párbeszédet tart fenn a török külpolitika irányító-
ival. Az ennek keretében kialakult párbeszéd igen hasznos mindkét fél számára. Ha-
zánk a maga eszközeivel mind a NATO, mind az EU adta keretek között, de nemzeti 
politikájában is mindent megtesz annak érdekében, hogy a három kontinens találkozá-
si pontjában lévő válságok, amelyeknek Törökország meghatározó csillapítója, békésen 
oldódjanak meg, s ha erre már nincs mód, legalább nyugvópontra jussanak.

Ankara, 2013. február végén


