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Törökország külpolitikája a 21. század elején – 
neooszmán vagy újradefiniált török külpolitika?
Pintér Attila

A török külpolitikával kapcsolatban az AKP 2002-es hatalomra jutása, de még 
inkább Ahmet Davutoğlu külügyminiszteri kinevezése (2009. május 1.) óta 
gyakran olyan vélemények látnak napvilágot, amelyek szerint Törökország 

neooszmán külpolitikát folytat, vagyis arra törekszik, hogy befolyása alá vonja azo-
kat a területeket, amelyek valaha az Oszmán Birodalom fennhatósága alá tartoztak. 
Megítélésünk szerint azonban inkább arról van szó, hogy egyrészt Törökországnak a 
kétpólusú világ széthullása, s főleg szeptember 11-e után sikerült megtalálnia helyét a 
világban, másrészt érdekérvényesítési képessége gazdasági potenciáljának növekedése 
miatt lényegesen jobb, mint korábban bármikor. A jelenlegi helyzet jobb megértése ér-
dekében röviden felvázoljuk az önálló török állam megteremtése óta eltelt 90 esztendő 
külpolitikai törekvéseit, és megkíséreljük megfogalmazni a választ arra a kérdésre is, 
hogyan kell értelmezni a mai török külpolitikát.

1923–1952

Az 1923-ban megalakult Török Köztársaság külpolitikáját irányító államfő, Musztafa 
Kemál Atatürk felismerte, hogy Törökország nagyhatalmi érdekek középpontjába eső, 
stratégiailag fontos területen fekszik, így egy agresszív külpolitika ellentétes lenne az 
ország érdekeivel. Tudta, hogy a brit és francia gyarmatokkal, a Szovjetunióval, vala-
mint két agresszív külpolitikát folytató állammal (Görögország és Bulgária) szomszé-
dos ország számára nincs más lehetőség, mint a status quo biztosítása, Ankara csak an-
nak fenntartása révén őrizheti meg a katonai és külpolitikai téren elért eredményeket, 
hajthatja végre az ország modernizálásához szükséges belső reformokat.1 Törökország 
lehetőségeit ugyanakkor meghatározta a birodalmi múlt, amellyel szemben a török 
köztársasági elnök oly módon próbált meg védekezni, hogy meghirdette a „yurtta sulh, 
cihanda sulh”2 elvet, jelezve, hogy az új állam szándékai békések, nem kívánja a biroda-
lom restaurációját. A jelmondat némi túlzással egy izolációs doktrína megfogalmazását 
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jelentette.3 A köztársaság a fennállása első két évtizedében féltékenyen óvta szuvereni-
tását és függetlenségét, megőrzése érdekében semleges, elnemkötelezett politikát foly-
tatott a nagyhatalmak irányába.

Törökországnak 1939 és 1945 között – bár a tengelyhatalmak és a szövetségesek is 
folyamatosan nyomást gyakoroltak rá a hadba lépést illetően – sikerült megőriznie 
semlegességét. A II. világháborút követően, a formálódó kétpólusú rendszerben Török-
ország, nem utolsósorban a külső hatalmak segítségével, viszonylag rövid idő leforgása 
alatt meglelte a helyét, és 1952-ben csatlakozott a NATO-hoz. Már a háború évei alatt 
szoros együttműködés alakult ki Washington és Ankara között, mind katonai, mind 
gazdasági téren, és ez a kapcsolat 1947–48-ban az Egyesült Államok által nyújtott 100 
millió dolláros katonai segéllyel, valamint a Marshall-tervvel még jobban elmélyült. 
Ankara számára megkönnyítette a döntést, hogy Sztálin, aki 1934-ben még tanácsadó-
kat küldött Atatürknek, a háború után – Nagy Katalin görög tervét alapul véve – szovjet 
bázist kívánt felállítani a tengerszorosokban.4

1952–1991

Törökország fontos szerepet töltött be a NATO védelmi rendszerében, s pozíciója az irá-
ni forradalom és az afganisztáni szovjet beavatkozás után tovább erősödött. Az európai 
biztonság súlypontja a Perzsa-öböl térségébe helyeződött, az Egyesült Államok pedig a 
szovjetek közép-ázsiai előretörésének megakadályozását célzó stratégia szerves részé-
nek tekintette Törökországot. A sah bukása miatt az USA elvesztette a szovjet hadászati 
tevékenységet lehallgató iráni berendezéseket, így a török állomások jelentősége meg-
nőtt. Belbaşı, Diyarbakır és Sinop biztosította az amerikai értesülések 25%-át a szovjet 
hadászati rakétakísérletekről.5

1989 előtt a török külpolitikát elsősorban biztonsági megfontolások uralták, s a hi-
degháború hatalmi egyensúlyának összetevői a közvetlen régióra szorították.6 A NATO 
négy évtizeden keresztül a török védelmi politika, a katonai gondolkodás sarokköve 
volt: Ankara úgy vélte, hogy a szövetség déli szárnyának pilléreként biztos értéket kép-
visel a Nyugat számára. Törökország számára a NATO kulcsintézmény volt, amely a 
Nyugathoz fűződő pszichológiai kapcsolatot jelentette.7

1991–2002

A bipoláris világ összeomlásával módosult az Észak-atlanti Szövetség és ezen ke-
resztül Törökország szerepe, jelentősége is, emellett a közös ellenség eltűnése felszínre 
hozta az európai és a török értékek és intézmények közötti különbségeket. Az euró-
paiak egyre inkább úgy érezték, Törökország nem tartozik hozzájuk, sok európai sze-



12 Külügyi Szemle

Pintér Attila

mében nem képezte Európa részét.8 Ankara sértve és megalázva érezte magát, mert 
Európa nem úgy viselkedett vele, mint bizalmas szövetségessel, és nem vette figye-
lembe a hidegháború alatti állhatatos frontvonalbeli erőfeszítéseit. A török politikusok 
azt hangoztatták, országuk 40 éven keresztül védte Európát a Szovjetunióval szem-
ben, és ennek elismerését, ellentételezését kérték, lehetőség szerint EU-tagság formá-
jában.9 A hidegháborút követően, nem utolsósorban Huntington munkássága révén, 
a Nyugat érzékenyebb lett a vallási és civilizációs eltérésekre. A közép-európai orszá-
gok reintegrációja erősítette a geopolitikai és kulturális újradefiniálás szükségességét: 
a török másságról szóló észrevételek ennek következtében is erősödtek. Ráadásul Tö-
rökország kettős identitásválsággal küzdött: az iszlám kihívásai és az etnikai identitás 
fontos kérdéseket vetettek fel arról, mit jelent töröknek lenni.10 Mivel az ország szerepe 
és jelentősége módosult, a török döntéshozókra várt a feladat, hogy meghatározzák a 
külpolitika új céljait és irányvonalát, megtalálják Törökország helyét a kétpólusú világ 
utáni rendszerben.

A bipoláris világ széthullását követően Turgut Özal köztársasági elnök felismerte, 
hogy a passzív atatürki külpolitikát meghaladta az idő: a bekövetkezett változások ré-
vén Törökország lehetőségei bővültek az aktívabb érdekérvényesítésre, amit az ország 
egyre fokozódó gazdasági potenciálja is megkövetel. Az Irak elleni akcióban (1991) való 
tevékeny török részvétel tabukat tört meg, félresöpörte a Közel-Keletre érvényes ha-
gyományos török benemavatkozási politikát.11 Az elnök szállóigévé vált kijelentése 
– az asztalnál akarunk ott lenni, nem az étlapon – hatására sokan úgy vélték, Özal az 
olajban gazdag Észak-Irak megszerzésével a térképet akarja újrarajzolni, jóllehet pusz-
tán arról volt szó, hogy megkísérelte megfogalmazni, újradefiniálni a török külpolitika 
céljait, lehetőségeit, s arra törekedett, hogy megtalálja Törökország helyét és szerepét a 
bipoláris világ utáni érában.12 Özalnak meggyőződése volt, hogy Törökország az 1980-
as évek gazdasági fellendülésének köszönhetően rendelkezik olyan gazdasági poten-
ciállal, amely lehetővé teszi, hogy az ország a külpolitikai határait kitolva erőteljesebb 
szerepet játsszon a szomszédos régiókban és a világban.13

Az aktívabb szerepvállalást nemcsak a kétpólusú világ megszűnése indokolta, ha-
nem más szempontok is. Törökország gyorsan felismerte, hogy a szűkebb környeze-
tében zajló válságok, valamint a szomszédos régiók instabilitása érzékenyen érinti. 
A Szovjetunió, valamint Jugoszlávia felbomlása biztonságpolitikai vákuumot ered-
ményezett, ez helyi konfliktusokba torkollott, ráadásul mindez Törökország közvetlen 
közelében.14 Emellett a regionális vezető szerepért küzdő Irán és Irak katonai gépezete 
súlyos veszteségeket szenvedett az első – az utóbbi mindkét – öböl-háború során, ami 
gazdaságukat is megviselte. Ez meggyengítette Törökország legfőbb közel-keleti rivá-
lisait: a török külpolitika mozgástere nőtt, a regionális instabilitás nemkülönben.15 
A hadseregét rohamléptekkel fejlesztő Törökország katonai téren fokozatosan fölénybe 
került a Közel-Keleten, szomszédjai (Irak, Irán, Szíria) 1991 után minimális katonai 
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fenyegetést jelentettek rá, ugyanakkor a Kurd Munkáspárt (PKK) és az iszlamista moz-
galom támogatásával aktívan beavatkoztak a török belpolitikai folyamatokba.16

Bár a török külpolitikai gondolkodás részét képezte a görög–szír együttműködéstől 
való félelem, szomszédjai valójában nem jelentettek komoly katonai fenyegetést Anka-
rára.17 Ugyanakkor Törökország regionális pozíciójának biztosításához elengedhetetle-
nül fontos volt egy megfelelő térségbeli szövetséges keresése. E tekintetben is jelentős 
lépésnek számított az 1996-ban Izraellel kötött katonai kiképzési és együttműködési, 
védelmi ipari, valamint szabadkereskedelmi megállapodás.18 Törökország célja a négy 
szerződés aláírásával egyértelmű volt: szoros együttműködés létrehozása egy Nyugat-
orientált, technológiailag fejlett állammal, amely képes biztosítani a török hadsereg mo-
dern fegyverekkel és hírszerzői információkkal való ellátását, és az amerikai kongresz-
szusi zsidó lobbi támogatását a görög, örmény, kurd és emberi jogi lobbival szemben.19

A kétpólusú világ felbomlása következtében függetlenné váló balkáni, kaukázusi, 
közép-ázsiai államok gyorsan a török külpolitika homlokterébe kerültek. A török la-
kosság és a külpolitika irányítói rádöbbentek, hogy a törökországi törököket e régiók 
nemzeteinek egy részével (bosnyák, csecsen, azeri, kazah, üzbég, türkmén) vérségi és 
vallási kötelékek kötik össze. A Kaukázus és Közép-Ázsia nem csupán vallási-kulturális-
történelmi kötelékek miatt vált fontossá Ankara számára, hanem azért is, mert harma-
dikutas megoldást jelentett Brüsszel és Mekka között. Az Európai Unió – túlnyomórészt 
muszlim lakossága, eltérő kultúrája miatt – egyre inkább elutasította Törökországot, 
amely viszont az iszlám országoktól igyekezett megfelelő távolságot tartani. A közép-
ázsiai országok függetlenné válása tette lehetővé, hogy Törökország kitörjön kulturális 
elszigeteltségéből.20 Ankara, újságokkal, könyvekkel, televízió programokkal árasztva 
el a térséget, arra aspirált, hogy a török nyelvű világ kulturális Mekkája legyen, híd-
szerepet töltsön be a régió, valamint Európa között, és úgy tekintett a „testvéri” or-
szágokra, mint természeti kincsek forrására és olyan térségre, amely képes felvenni 
a török termékeket. Törökország térnyerése azonban átmenetinek bizonyult a régió-
ban. Az általa remélt privilegizált partnerség nem fejlődhetett ki, mivel pénzügyi és 
technológiai adottságai korlátozottnak bizonyultak: a térségnek több segítség kellett, 
mint amit Ankara adni tudott. Így az Adriától Kínáig húzódó befolyási övezet a re-
torika szintjén maradt: világossá vált, hogy a közös nyelv és kultúra nem elégséges a 
szoros együttműködéshez. Ankara rádöbbent, hogy a függetlenné vált köztársaságok 
és Oroszország közötti évszázados kapcsolatok szilárdabbak, mint eredetileg sejteni 
lehetett. Közép-Ázsiában Oroszország maradt a domináns hatalom, és az is maradhat 
mindaddig, amíg a turkofón elit nem lesz képes helyettesíteni vagy teljesen pótolni a 
russzofón elitet.21 Nem kizárt ugyanakkor az sem, hogy a kommunizmus utáni vákuu-
mot hosszabb távon nem a pántürkizmus, hanem az iszlám fogja kitölteni.22

A Balkánon, ahol az Oszmán Birodalom négy évszázadon át volt jelen, több milli-
ós muszlim lakosság él, de Ankara a boszniai válságig nem követett aktív politikát a 
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térségben. A fokozódó érdeklődést az befolyásolta, hogy a török társadalom növekvő 
hányada vélte úgy, Törökországnak morális kötelessége van a balkáni muszlimok iránt. 
A török kormányok ugyanakkor attól tartottak, ha Ankara bekapcsolódik a válságke-
zelésbe, az események magukkal sodorhatják, és igyekezvén elkerülni a kalandorság 
vagy az irredentizmus vádját, inkább nemzetközi keretekben léptek fel.23 Balkán-po-
litikája formálásakor Törökország számára muszlim volta mellett a történelmi múlt is 
komoly akadályokat jelentett: Turgut Özal 1993. februári balkáni körútja alatt Görögor-
szág és Jugoszlávia már neooszmánizmusról beszélt, jóllehet erről szó sem volt.24 A dél-
szláv válság gerjesztette a török–görög konfliktust is: a két ország versengést folytatott 
a regionális befolyásért, amit az is fokozott, hogy vallási és történelmi tényezők miatt 
rendszerint ellentétes oldalra kerültek.25

Törökország az 1990-es években igyekezett egyfajta hídszerepet betölteni a kontinen-
sek, valamint a különböző civilizációk között. E külpolitikát a Török Nagy Nemzetgyű-
lés valamennyi jobbközép és balközép pártja elfogadta, e tekintetben tehát konszenzus 
volt. İsmail Cem külügyminiszter (1997–2002) az Iszlám Konferencia Szervezete – EU 
Közös Fórumán 2002. február 12-én Isztambulban úgy fogalmazott, hogy olyan ország 
az övék, amely egyaránt európai és ázsiai, olyan kultúrájuk van, amelynek egyaránt 
vannak európai és ázsiai dimenziói.26 A RAND kiváló kutatója, Ian O. Lesser egyik 
munkájában azonban úgy vélte, Törökország hídnak tünteti fel magát, ám Európa 
gyakran akadálynak látja.27

A török külpolitikai útkeresés fontos állomásához érkezett 2001. szeptember 11-ét 
követően. A török politikai elit tagjai, illetve a hadsereg vezetői is úgy látták, új helyzet 
jött létre, amelyben Törökország szerepe felértékelődik, és Ankara lehet a nemzetkö-
zi terrorizmus elleni küzdelem egyik bástyája, miként annak idején a kommunizmus 
elleni küzdelem egyik fontos tényezője volt.28 Törökország az első pillanattól rokon-
szenvezett az Egyesült Államok terrorizmus elleni háborújával, hiszen maga is sokat 
szenvedett a főként a Kurd Munkáspárt által generált terrorizmustól, amely 1984–2001 
között mintegy negyvenezer áldozatot szedett.29 Ankara azt remélte, hogy a terroriz-
mus elleni nemzetközi küzdelemben való aktív részvételével erősödhet a regionális 
befolyása, ezzel párhuzamosan a muszlim országok szemében a szekuláris berendez-
kedés modelljévé válhat. Mindez nem volt egyszerű feladat, hiszen Izraellel való szoros 
kapcsolatai miatt az iszlám államok zöme árulóként tekintett rá.30

2002-től napjainkig – Davutoğlu és a „stratégiai mélység” doktrínája

Az AKP 2002-es választási győzelmét követően a török külpolitika főbb irányvona-
lai látszólag változatlanok maradtak. Törökország továbbra is az EU teljes jogú tagja 
kívánt lenni, NATO-tagként teljesítette szövetségesi kötelezettségeit, ugyanakkor már 
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2003 első felében, az iraki invázió idején jelezte, határozottabb regionális politikát kí-
ván folytatni, mint korábban. A Török Nagy Nemzetgyűlés 2003. március 1-jén hozott 
döntése kizárta annak lehetőségét, hogy az amerikai csapatok törökországi bázisokat 
használjanak. Ankara 2005-ben még megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, 
az ország fő külpolitikai irányvonala tehát még ekkor sem módosult.31 Az érdemi vál-
tozás 2008–2009 körül lett igazán érezhető, amiben megítélésünk szerint fontos szere-
pet játszott az AKP 2007-es ismételt választási győzelme és immáron megkerülhetetlen 
belpolitikai tényezővé válása, valamint Ahmet Davutoğlu külügyminiszteri kinevezé-
se (2009. május 1.).32 A változásokat jelezte Recep Tayyip Erdoğan miniszterelnöknek 
az iráni atomprogrammal kapcsolatban megfogalmazott álláspontja,33 az arab–izraeli 
vitában képviselt török álláspont fokozatos módosulása,34 illetve a török külpolitika 
növekvő aktivitása a Nyugat-Balkánon.35

Ahmet Davutoğlu a török külpolitikát ma leginkább meghatározó munkáját 2001-
ben adta ki,36 bár ezt megelőzően, 1993-ban és 1994-ben is papírra vetette gondolatait.37 
Dolgozataiban a professzor egyértelművé tette külpolitikai téziseit: azt a mély meg-
győződését, hogy az iszlám világ nem kompatibilis a Nyugattal és viszont, ellenben a 
Nyugat folyamatosan arra törekszik, hogy értékeit és politikai rendszerét ráerőltesse a 
világ többi részére.38 Stratégiai mélység című művében erőteljesen kritizálta a török stra-
tégiai műhelyek korábbi geopolitikai elképzeléseit, mondván, Törökország geopolitikai 
helyzetét kizárólag a status quo megőrzése eszközének tekintették ahelyett, hogy olyan 
értékként kezelték volna, amellyel nyitni lehet a világra. Az egykori passzív, mond-
hatni semmittevő külpolitika helyett Törökország geopolitikai potenciálja dinamikus 
interpretációt követel, amelynek révén erősíthető Ankara regionális és globális befo-
lyása. Mindez azt jelenti, hogy a török külpolitikának nagyobb hangsúlyt kell fektet-
nie történelmi-kulturális örökségére.39 Nem értett egyet azzal a koncepcióval, amely 
szerint Törökország híd az iszlám és a Nyugat között, mivel álláspontja szerint ez arra 
predesztinálná Ankarát, hogy más országok stratégiai érdekeinek eszközévé váljon. 
Úgy vélte, Törökország egyrészt történelme, másrészt földrajzi helyzete miatt „straté-
giai mélységgel” bír. Értelmezésében Törökország egyszerre közel-keleti, balkáni, kau-
kázusi, kaszpi, mediterrán és fekete-tengeri ország, amely egyszerre képes befolyást 
gyakorolni e térségekre, és ennek révén globális stratégiai szerepet követelhet magá-
nak. E cél elérése érdekében Ankarának mozgósítania kell valamennyi „soft power” 
kapacitását, amelynek alapját a fenti régiókkal való történelmi-kulturális kapcsolatai, 
demokratikus intézményei és nem utolsósorban prosperáló piacgazdasága jelenti. Meg-
látása szerint országának félre kell tennie militarista imázsát, amely elsősorban az erős 
hadsereg, illetve a hadseregnek a társadalom és a politika feletti gyámkodása eredmé-
nyeként alakult ki, és helyette a konfliktusok békés rendezését, valamint a regionális 
gazdasági együttműködést kellene preferálnia, ami feleslegessé tenné a nagyhatalmak 
beavatkozását.40 A „stratégiai mélység” doktrína úgy is értelmezhető, mint a korábbi 



16 Külügyi Szemle

Pintér Attila

török külpolitikával való gyökeres szakítás tézise, hiszen úgy véli, Törökországnak 
ugyanakkora hangsúlyt kell fektetnie a Nyugattal, mint a muszlim világgal fenntar-
tott kapcsolataira. Emellett javítania kell kapcsolatait valamennyi szomszédjával („zero 
problem with neighbours”), beleértve Szíriát és Iránt, amelyekkel Ankara hagyományosan 
rossz viszonyban volt a PKK támogatása és a teheráni iszlám rezsim miatt.41

Földrajzi tekintetben a „stratégiai mélység” lényege a következő:
• A szövetségesi kapcsolatok újradefiniálása: Törökország hagyományos szövet-

ségesei, mint az Egyesült Államok és Európa, fontosak maradnak, de hangsúlyt 
kell fektetni a korábban elidegenített szomszédokkal (Oroszország, Irán) való 
kapcsolatokra. A feltörekvő hatalmakkal (Kína, India) kötendő új szövetségek 
segítik kiegyensúlyozni Törökországnak a Nyugattól való függését.

• Nagyobb azonosulás Törökország korábbi oszmán múltjával: megkönnyítendő 
Törökország visszatérését a Közel-Keletre, szorosabb együttműködés Szíriával 
és Irakkal. Nagyobb felelősséget vállalni a regionális stabilitásért a Balkánon, 
mindezt Szerbiával és Oroszországgal együttműködve, de a NATO-kötelezett-
ségek teljesítése mellett. A történelmi problémák rendezése Örményországgal a 
kaukázusi együttműködés erősítése érdekében.

• Az egykori Oszmán Birodalmon túli régiókkal való együttműködés: Törökor-
szágnak a muszlim világban játszott szerepe, illetve az Afganisztánnal és Pa-
kisztánnal való történelmi relációjának kiemelése mellett szorosabb kapcsolatok 
kiépítése Malajziával és Indonéziával. Szorosabb kooperáció Közép-Ázsia orszá-
gaival, gazdasági fejlesztési modell felajánlása török vállalatok és nem kormány-
zati szervezetek közreműködésével.42

Davutoğlu úgy véli, jelenleg a negyedik nagy világrend időszakát éljük: a „hagyomá-
nyos”, a „gyarmati”, a „hidegháború” után beköszöntött az „egymásrautaltság és a glo-
bális kormányzás” kora, amelyben a hagyományos földrajzi régiók kulturális-politikai-
gazdasági értelemben újra felemelkednek. Az új világrend ugyanakkor politikailag és 
gazdaságilag is törékeny, de Törökország fontos szerepet játszhat formálásában, hiszen 
vezető szerepet töltött be a „hagyományos” érában, soha nem volt gyarmat, a „hideghá-
ború” alatt pedig kulcsszerepe volt a NATO déli szárnyán. Megítélése szerint Törökor-
szág szomszédjai a Balkánon, a Közel-Keleten, a Kaukázusban és Közép-Ázsiában ve-
zető szerepet várnak el a törököktől, hiszen úgy vélik, Isztambul nem az eurocentrikus, 
hanem az attól eltérő hagyomány rendjének a központja. Doktrínája négy központi elvre 
épül: a biztonság közös értelmezésén alapuló stabil szomszédságon, a szomszédokkal 
való aktív magas szintű politikai párbeszéden, a regionális gazdasági egymásrautalt-
ság elősegítésén, valamint a multikulturális béke és harmónia előmozdításán.43 Bár 
téziseiben fontos szerepe van az oszmán birodalmi örökség vállalásának, Davutoğlu 
határozottan tagadja, hogy neooszmán külpolitikát folytatna.44 Doktrínájának célja az, 
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hogy a változó nemzetközi környezetben erős államot alakítson ki, amely Törökország 
egyedülálló történelmén és földrajzi helyzetén alapul.45 A geopolitikai teória megvaló-
sításához létfontosságú a magabiztosság, a jószomszédi kapcsolatok és a belpolitikai 
stabilitás. Törökországnak nem egymással vetélkedő szövetségekben kell részt vennie, 
hanem – minden érintett féllel együttműködve – közvetítenie kell a konfliktusokban.46

Megítélésünk szerint Davutoğlu a Turgut Özal által megkezdett aktív(abb) regionális 
külpolitikát folytatja, illetve hajtja végre. A professzor első meghatározó tudományos 
munkáit 1993-ban és 1994-ben publikálta, nyilvánvaló azonban, hogy megírásukra ezt 
megelőzően került sor, ami azt feltételezi, hogy hatottak rá Özal külpolitikai elképzelé-
sei. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy Törökországnak ma lényegesen komolyabb 
gazdasági eszközök állnak a rendelkezésére, mint az 1990-es évek elején: a török GDP 
1990-ben 150 Mrd USD-t tett ki, szemben a 2009-es 617 Mrd USD-vel (466 Mrd EUR), 
tehát két évtized alatt megnégyszereződött. Exportja ötször, a külföldi befektetések hu-
szonötször, az értékpapír-állaomány negyvenszer akkora ma, mint 1990-ben. A török 
államadósság, amely 2002-ben még a GDP 74%-át tette ki, 2007-re 39%-ra mérséklő-
dött.47 Törökország jelenleg a világ 15. gazdasága,48 s bruttó nemzeti jövedelme 2015-
re elérheti az 1000 milliárd USD-t. A doktrína tehát, legalábbis értelmezésünk szerint, 
elsősorban Törökország gazdasági hatalomként való felemelkedéséről szól, amelyhez 
a külpolitikának biztosítania kell a stabilitást az ország közvetlen környezetében, a 
szomszédokkal tartósan jó kapcsolatokat kell ápolni, hiszen a török logika szerint a 
baráttal üzletelünk, az ellenséggel nem. Özal és Davutoğlu külpolitikája között jelentős 
különbség azonban, hogy az előbbit éppen a szűkebb és tágabb régióban bekövetkezett 
politikai változások ösztönözték az aktívabb külpolitikára, az utóbbit viszont az ország 
növekvő gazdasági potenciálja kényszeríti rá arra, hogy határozottabban lépjen fel a 
vélt vagy valós török érdekek védelmében.

Az egyre aktívabb török külpolitika, a „stratégiai mélység” doktrínája mögött a 
gazdasági expanzió előmozdításán túl meghúzódik egy ki nem mondott gondolat, a 
„Sévres-szindrómától” való csaknem évszázados félelem.49 E problémán pedig elsősor-
ban úgy lehet felülkerekedni, ha elősegítjük egyfajta „stratégiai mélység” kialakulását 
Törökország közvetlen környezetében.

A globális pénzügyi-gazdasági válság, pontosabban annak hatásai is előmozdíthat-
ják az aktívabb török regionális szerepvállalást a környező régiókban, hiszen Török-
ország gazdasága a 2009-es 4,8%-os GDP-zuhanást követően, 2010-ben már 9%-kal, 
2011-ben pedig 8,5%-kal nőtt,50 vagyis gazdasága sokkal jobb helyzetben van, mint a 
környező régiók legtöbb országa, illetve az európai államok. Az a tény, hogy Török-
ország gyorsan kilábalt a válságból, illetve az sokkal kevésbé rázta meg, mint az EU-
tagállamokat, ugyancsak erősítette a török politika magabiztosságát és viszonylagos sú-
lyát. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a török külpolitika nem rendelkezik olyan 
kapacitásokkal, hogy egy időben több régióra is koncentráljon. 2009–2010 folyamán 
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Ankara rendkívül aktív volt a Nyugat-Balkánon, ezt követően azonban előbb az „arab 
tavasz”, majd a szíriai események kötötték le a figyelmét, így a délkelet-európai térség 
valamelyest háttérbe szorult. Valószínűsíthető azonban, hogy amennyiben az észak-af-
rikai, közel-keleti helyzet megengedi, Törökország ismét határozottabban fordul a Bal-
kán felé. Különösen, ha a régió országainak euroatlanti integrációja további késedelmet 
szenved.

Törökország, aktívabb külpolitikája mellett, a jövőben is kész lesz arra, hogy együtt-
működjön az Egyesült Államokkal és az EU-tagállamokkal, azonban kizárólag abban 
az esetben, ha érdekei is ezt kívánják. Az „arab tavasz” és a szíriai válság kezelése vagy 
a rakétavédelem kérdése megfelelően alátámasztják ezt. Azokon a területeken viszont, 
ahol az érdekek nem esnek egybe – Izrael szerepe a közel-keleti békefolyamatban, cip-
rusi kérdés –, a török külpolitika a korábbiaknál jóval határozottabban fog fellépni vélt 
vagy valós érdekei biztosítása végett.51
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Résumé

Foreign Policy of Turkey at the Beginning of the 21st Century – Neo-Ottoman or Redefined 
Turkish Foreign Policy?

The Turkish foreign policy, since AKP has come into power in 2002 – but particularly 
since the appointment of Ahmet Davutoğlu for Minister of Foreign Affairs in 2009 –, 
has been characterized by some analysts to have neo-Ottoman vision, namely Turkey 
has been intent on extending its sphere of interest on those regions which had been 
the part of the Ottoman Empire. Nevertheless, the vision of the new Turkish foreign 
policy is not so simple. The author supposes that Turkey, after the collapse of the bipolar 
political system and after 9/11, could redefine its role in the new world system focusing 
on its permanently growing economic potential. The doctrine of „strategic depth” is a 
doctrine of the emergence of Turkey as an economic power, where the foreign policy 
has the role to secure stability in the neighbourhood of the country. Turkish foreign 
policy has been forced by the emerging economic power of Turkey to become more 
assertive and to step up more often and to vigorously protect Turkish interests.
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