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A Török Köztársaság 1923-ban az Oszmán-Török Birodalom romjain, annak törö-
kök lakta területén jött létre. Külpolitikáját olyan motívumok határozták meg, mint 
a vesztes birodalommal való teljes – vagy annak vélt – szakítás, az antanthatal-
makkal szemben győzelemmel végződő 1920–1922 közötti ellenállás, a sikeres 
– legalábbis általuk annak érzett – európai modernizáció, melynek eredményeként 
a Török Köztársaság szekuláris nemzetállam lett, és mint ilyen, európai állam kí-
vánt lenni, továbbá a viszonylagos „meghúzódás”: az atatürki „béke itthon, béke a 
világban” elv. A mára tényként elfogadott török regionális hatalmiság a felsorolt 
alapokon nyugodva, de azokat meghaladva formálódott, és ma elsősorban a 2002 
óta hivatalban lévő AKP kormányzásához és külpolitizálásához kötődik. Minderről 
részletesen lehet olvasni a Külügyi Szemle 2013-as tematikus számában.

A török külpolitikA AlApjAi és kontextusA

A török külpolitika körei a bevezetőben felsorolt hagyományokat és újításokat 
tükrözik. Miközben a regionális hatalommá válás a török külpolitikának vi-
szonylag új eleme, mely a második Erdoğan-kormány alatt teljesedett ki, a 

Török Köztársaság oszmán öröksége nem csak a földrajzi helyzetéből kifolyólag 
élt tovább. Az országot elhelyezkedése okán gyakran a „híd” szerepében említik, 
és jóllehet Európa, a Balkán, a fekete-tengeri térség, a Kaukázus, Közép-Ázsia és a 
Közel-Kelet egymással átfedésben lévő területei ezt földrajzilag is indokolják, való-
jában a térségben az Oszmán-Török Birodalom teremtette meg azokat a politikai, 
gazdasági, kulturális és gyakran etnikai kapcsolatokat és hagyományokat, melyekre 
támaszkodva a Török Köztársaság regionális hatalommá vált. És ugyanezek a té-
nyezők szolgáltatták az alapot az új évezred első évtizedének a neoottomanizmusról 
folyó diskurzusához. Az új idea megjelenési formája a török „puha hatalomnak” a 
kisugárzása, amely nagyjából éppen a hajdani birodalom területén jelentkezett.

A regionális hatalmiságra törekvés mint török külpolitikai cél, közvetlenül az 
Igazság és Fejlődés Pártja (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) kormányzásához kö-
tődik ugyan, de kontextusát az a vákuumhelyzet adta, amelyben Törökország 
a hidegháború végét követően találta magát. Az ország legfontosabb „haszna”, a 
Szovjetunió és a kommunizmus terjeszkedésének feltartóztatása, megszűnt, így 
– ha csak átmenetileg is – a szövetségesei szemében sokat veszített jelentősé-
géből, és a közép-európai átalakulás folyamatában kikerült a figyelem fókuszából. 
A rendszerváltások azonban azzal a közvetett hatással is jártak, hogy Törökország 
környezete jelentős átalakuláson ment át, és olyan biztonságpolitikai kockázatok és 
lehetőségek keletkeztek, amelyek azonnali válaszokat követeltek, miközben a Szov-
jetunió felbomlása olyan tereket nyitott meg előtte, ahol az etnikai-kulturális rokon-
ság kapcsán vonzerőt volt képes gyakorolni.

http://kki.gov.hu/kulugyi-szemle-2013-1
http://kki.gov.hu/download/d/6a/b0000/Kulugyi_Szemle_2013_01_T%C3%B6r%C3%B6korsz%C3%A1g_k%C3%BClpolitik%C3%A1ja_.pdf
http://kki.gov.hu/download/2/69/b0000/Elemzesek_2013_09_Kapacit%C3%A1sok_%C3%A9s_amb%C3%ADci%C3%B3k-_.pdf
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Az ország tágabb környezetében érvényesülő törökbarát hangulatra kétség-
telenül erőteljes pozitív hatással van a török gazdasági csoda, azaz a gazdasági 
világválság közepette is jelentős ütemben növekvő török gazdaság. Az Ahmet 
Davutoğlu jelszavát – „nulla probléma a szomszédokkal” – szem előtt tartó 
külpolitika e gazdasági vonzerő és képesség külpolitikai eredményekre „váltá-
saként” is értékelhető, azonban még mindig felismerhető benne a „béke itthon, 
béke a világban” elv – ha másként nem, legalább a regionális hatalmi státuszt 
fenyegető lehetőségek kizárásaként. Ráadásul a „nulla probléma a szomszédok-
kal” davutoğlui politika elsődleges célja, hogy Törökország közvetlen környezetét 
biztonságosabbá tegye, ezáltal a szélesen értelmezett biztonságpolitikai fenye-
getéseket elhárítsa. Ehhez a kilencvenes években a hidegháborús fontosságukat 
elveszítő törökök előtt két minta is állt: az Európai Unió szomszédságpolitikái, illetve 
Oroszország „közel-külföld” koncepciója. A helyzet sajátossága, hogy történetileg is 
éppen ezek („Európa” és Oroszország) voltak a szereplői az Oszmán-Török Biro-
dalom külpolitikai mozgásterének, a térség másik jelenlegi feltörekvő hatalmával, 
Iránnal együtt. Azaz a török regionális hatalmiság történelmi mintája és „természe-
tes” közege az Oszmán-Török Birodalom volt, amely akár egyfajta legitimációt is 
nyújthatott volna ehhez az új szerephez, melyet a gazdasági fejlődés alapozott meg, 
és melyhez a modern mintákat az Európai Unió és Oroszország szolgáltathatta.

Ugyanakkor éppen ezek jelentették a török regionális hatalmiság legfőbb akadá-
lyait is, hiszen az Európai Unió máig nem fogadta be Törökországot – és a belátha-
tó időn belül erre nem is látszik reális esély –, az ún. „arab tavasz” folyamatai pedig 
rámutattak a török hatások felületességére – Törökország nem tudott modellé vál-
ni a Közel-Keleten – és a davutoğlui elv bukására, miközben a gazdasági növeke-
dése is lelassult. Paradox módon, a hatalmi versengésben vetélytárs Irán továbbra 
is egyfajta referenciapont Törökország számára, s a török külpolitika egyes lépése-
it hozzá mérik, hiszen annak ellenére, hogy a térség számos kérdésében homloke-
gyenest ellenkező állásponton vannak, mindketten igen óvatosak a másikhoz való 
viszonyulásban, sőt kifejezetten óvják a történelmi békét. (Ennek legláthatóbb jele a 
Közel-Kelet egyetlen történelmi határa: a Törökország és Irán közötti.)

A török külpolitikAi Aktivizmus
eredményei és kudArcAi

Az AKP irányította külpolitika fő irányvonalait egyrészt az előző kormány-
zatoktól örökölték (uniós csatlakozásra készülés), másrészt a jelenlegi 
miniszterelnök, Ahmet Davutoğlu által kidolgozott „stratégiai mélység” 

koncepcióból származtatták („nulla probléma”, török modell, a Muszlim Test-
vériséggel/mérsékelt iszlamistákkal való kapcsolat). Mára kiderült, hogy ezek 
az irányok vagy teljesen kudarcot vallottak, vagy legalábbis megtorpantak, még 
akkor is, ha a képesség változatlanul megvan.

http://kki.gov.hu/download/c/6a/b0000/Kulugyi_Szemle_2013_01_T%C3%B6r%C3%B6korsz%C3%A1g_gazdas%C3%A1gi_%C3%A1ta_.pdf
http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-our-neighbors.en.mfa
http://www.grotius.hu/doc/pub/UVWSXY/2011_197_n.rozsa_erzsebet_turkey_and_the_eu%E2%80%99s_eastern_partnership.pdf
http://www.scribd.com/doc/253163206/Davutoglu-Strategic-Depth-Journal-of-International-Security-Affairs-385#scribd
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Az európai uniós csatlakozás szervesen illeszkedik az atatürki eszményhez, 
az európai Törökország megteremtéséhez. Ismert, hogy Törökország a leghosz-
szabb ideje (1987 óta) tagságra várakozó állam, mellyel ugyanakkor a csatlakozási 
tárgyalásokat hivatalosan csak 2005-ben kezdték meg, és máig mindössze 13 
fejezetet nyitottak meg, s csak egyet zártak le. Bár az AKP-nak 2002-ben gyakor-
latilag egyetlen külpolitikai célja volt, az uniós csatlakozás, a megnyitásra váró 
fejezeteket az Unió egyes tagállamai (Franciaország, Ciprus) ma is blokkolják, és 
a közeljövőben sem várható, hogy ezek az akadályok elhárulnának. (2012. ok-
tóberben, a berlini látogatásán Erdoğan 2023-at, a Török Köztársaság századik 
évfordulóját jelölte meg a végső dátumként: ha addig nem történik meg a csatlako-
zás, Törökország nem vár tovább.)

A „stratégiai mélységre”, valamint a „nulla probléma a szomszédokkal” davutoğlui 
politikára építő, a török gazdasági fejlődés eredményeit és a „puha hatalom” más 
eszközeit is felhasználó Törökország népszerűsége az „arab tavaszt” megelőzően 
látványosan megnőtt a térségben, de különösen az arab országokban. Olyannyira, 
hogy egyrészt Erdoğant – példátlan módon – 2009-ben meghívták az Arab Liga 
csúcsértekezletére, másrészt pedig a transzatlanti közösség is joggal remélhette, 
hogy az arab tavaszban a török „muszlim demokrácia” követendő modellé válhat. 
Ezek az elképzelések nyilvánultak meg Erdoğan Hoszni Mubáraknak és Bassár 
el-Aszadnak adott azon „tanácsaiban”, hogy engedjenek népük változás iránti kö-
vetelésének, sőt tulajdonképpen Erdoğan líbiai útjában is, melynek természetesen 
gazdasági okai is voltak. Hamar nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a változáson 
átmenő arab államok számára Törökország nem lesz követendő modell (ahogy 
az iráni példa sem), hanem valamennyi saját, egymásétól is különböző utat 
jár be. A török retorika alkalmazkodott az új helyzethez, és modell helyett olyan 
inspirációról kezdett beszélni, melyet az átalakuló arab államok Törökországból 
meríthetnek. A 2013 májusában kezdődött Gezi parki tüntetések azonban alapjai-
ban tépázták meg a török modell hitelességét.

A „nulla probléma a szomszédokkal” jelszavú politika elsődleges célja, mint 
fentebb említettem, Törökország környezetének a biztonságosabbá tétele volt, 
aminek a „muszlim demokrácia” modelljének a sugárzása csak az egyik eszközét 
jelentette. A másik eszköznek az a közvetítői szerep tekinthető, melyben Törökor-
szág a szomszédos térségek konfliktusaiban „jóindulatú” hatalomként lépett fel. 
Ennek az alapját az Erdoğan-kormányzat mérsékelt iszlamizmusa adta, amely a 
térség muszlim közvéleményének a jóindulata mellett az arab tavasz idején több 
országban kormányzati pozícióba került Muszlim Testvérekkel való kapcsolat-
rendszert is biztosította. Az Izraellel való látványos szakítás, mely inkább politikai, 
mintsem gazdasági téren jelentkezett, előrevetítette és megalapozta ezt a török 
szerepet. Az „arab tavasz”, de különösen a szíriai polgárháború azonban a „nulla 
problémára” törekvő politika feladását jelentette, hiszen Erdoğan a szíriai rezsim 
távozását kezdte követelni, és nyíltan az ottani ellenzék mellé állt. A Muszlim 
Testvérekkel épített kapcsolat kudarca pedig akkor következett be, amikor Egyip-
tomban a demokratikusan megválasztott Mohamed Murszi elnököt 2013 nyarán 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm
http://www.spiegel.de/international/europe/turkish-prime-minister-erdogan-sets-deadline-for-eu-admission-a-864579.html
http://kki.gov.hu/download/2/69/b0000/Elemzesek_2013_09_Kapacit%C3%A1sok_%C3%A9s_amb%C3%ADci%C3%B3k-_.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/articles/europe/6832-muslim-democracy-in-turkey-a-threat-or-an-opportunity
http://www.naharnet.com/stories/en/2588
http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-to-Assad-Stop-the-violence-implement-reforms
http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-to-Assad-Stop-the-violence-implement-reforms
http://www.jpost.com/Middle-East/In-Libya-Erdogan-woos-with-one-eye-on-history
http://www.bbc.com/news/world-europe-22732139
http://kki.gov.hu/download/2/69/b0000/Elemzesek_2013_09_Kapacit%C3%A1sok_%C3%A9s_amb%C3%ADci%C3%B3k-_.pdf
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a hivatalából eltávolították, a Muszlim Testvérek mozgalmát (ismét) betiltották, ve-
zetőiket és aktivistáikat bebörtönözték, és százával hozták velük szemben a halálos 
ítéleteket.

2014-ben pedig megjelent egy olyan új szereplő a térségben, amely minden 
kormányzat – legyen az akár iszlamista színezetű is – legitimációját megkérdő-
jelezte: az Iszlám Állam. A terrorszervezet radikális, szélsőségesen konzervatív 
iszlámértelmezése nem példa nélküli a térségben, azonban a hirtelen elért kato-
nai sikere és területfoglalása váratlan volt. A kalifátus kikiáltása ezt a fenyegetést 
még súlyosabbá tette, és az általa jelentett veszélyt nemcsak az államhatároktól, 
hanem a katonai erőtől is függetlenítette. Ez azt jelenti, hogy bár az Iszlám Állam 
a korlátozott számú harcosaival katonailag nem jelent veszélyt pl. Törökország 
számára, vallásilag-ideológiailag azonban nagyon komoly (és beláthatatlan kö-
vetkezményekkel járó) kihívás lehet, mert a kalifátus által megkövetelt lojalitás és 
feltétlen engedelmesség felülírja (felülírhatja) nemcsak a török nemzetállamhoz 
kötődő lojalitást, hanem a mérsékelt iszlamista AKP ideológiáját is. Az Iszlám 
Állam előretörésének következtében egy másik, a szíriai polgárháború révén már 
valóssá vált probléma vetett új hullámokat: a menekültek kérdése. Jóllehet gya-
korlatilag azonosíthatatlan, hogy a szíriai menekültek 2013-tól kezdve az Iszlám 
Állam vagy más harcoló tényezők miatt kelnek-e útra, az bizonyos, hogy a terror-
szervezet szíriai háborújának következtében is sokan váltak meg a hazájuktól. 
A török állam már eddig is több mint 3,5 milliárd dollárt költött a szíriai menekültek 
ellátására.

A szíriai polgárháború káoszában az Iszlám Állam és a szíriai kurdok közötti 
kobanei (elhúzódó) csata Törökország „hagyományos” – a kurd szeparatizmus 
jelentette – biztonságpolitikai fenyegetését újította fel. Az Erdoğan-kormányzat 
iszlamizmusa, azaz a muszlim identitásnak a nemzeti identitásokon átívelő össze-
tartó eleme korábban lehetővé tette egy török–kurd békefolyamat elindítását, mely 
előbb megakadt, majd a szíriai kurdok megsegítésének elutasításával mélypontra 
is jutott. Törökországon belül, évek óta először, ismét kurd merényletekre került sor, 
ami a békefolyamat folytathatóságának a kérdését is felvetette.

A közelmúlt közel-keleti történései azt mutatták, hogy a „stratégiai mély-
ség” koncepciójára épített külpolitika kezdeményezései – a vélt vagy valós 
neoottomanizmus, a „nulla probléma a szomszédokkal”, a török modell, a mérsé-
kelt iszlamista szereplőkkel való együttműködés – megbuktak vagy megtorpantak, 
annak ellenére, hogy Törökország változatlanul és reálisan rendelkezik mindazokkal 
a képességekkel, amelyekre ezeket a stratégiákat alapozták. Ebben a helyzet-
ben a gazdaság jelenti azt a kitörési pontot, ahol Törökország továbbra is sikerekre 
számíthat, hiszen a török gazdaság a gazdasági világválságban is folyamatos (bár 
ingadozó) fejlődést tudott mutatni. Ennek a növekedésnek az üteme 2010 óta fo-
lyamatosan mérséklődik ugyan, azonban az európai gazdaságok helyzete miatt 
Törökország szerepe – az áthaladó energiaszállítási útvonalak okán – egyre jobban 
felértékelődik, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió és Törökország kapcsolatai új 
szakaszba lépnek. (Ez azonban nem jelenti azt, hogy a török csatlakozási tárgyalá-
sok elmozdultak volna a holtpontról.)

http://kki.gov.hu/download/b/8a/d0000/AA_NRE_SZM_IS3.pdf
http://kki.gov.hu/az-iszlam-allam-kovetkezmenyek
http://kki.gov.hu/az-iszlam-allam-kovetkezmenyek
http://kki.gov.hu/download/9/01/d0000/NRE Kobane.pdf
http://www.tradingeconomics.com/turkey/gdp-growth
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Összességében elmondható, hogy a török külpolitika aktivizálásának köszön-
hetően mára a török regionális hatalmiság ténnyé vált. Azonban ez relatív, hiszen 
egyrészt a sokszereplős közel-keleti hatalmi egyensúlyt hat-hét állam regionális 
érdekeinek a küzdelme befolyásolja, másrészt e szerep a török gazdaság fejlődé-
sének a függvénye (beleértve az energiaszállítási útvonalakat), harmadrészt pedig 
úgy tűnik, hogy az „arab tavasz” után kulturális és érzelmi szempontból is csak a 
tágabban értelmezett törökség marad a mozgástere.


