
Törökország Európa kapuinál

(Die Türkei vor Europa, Blätter für deutsche und internationale Politik, 
2005. október)

A B lätter f ü r  deutsche und internationale Politik tematikus tanulmánygyűjteményében 
a nemzetközi politika több szakértője hoz fel pró- és kontra érveket Törökország 
esetleges EU-csatlakozásával kapcsolatban.

2005. október 3-án megkezdődtek a hivatalos csatlakozási tárgyalások Törökország és az 
unió között. A viták középpontjában az ország gazdasági, emberi jogi és demokratikus 
viszonyainak eltérő megítélése áll. Ezen felül pedig az Európai Unió identitásának kér
dése, vagyis hogy az iszlám többségű, európai-kisázsiai Törökország vallási, kulturális 
és történeti hagyományai mennyire illeszthetők ebbe.

Az alkotmányozási kudarc után a politikai unió jövője sokak számára vált kérdé
sessé. Nehéz eldönteni, hogy az EU eddigi hitvallása, a „bővítés és mélyítés" továbbra 
is tartható-e, vagy esetleg a benne megfogalmazott két célkitűzés idővel óhatatlanul 
szembekerül egymással.

William Pfaff tanulmánya a szerző szkeptikus (vagy akár ellenző) hozzáállásáról tanús
kodik. Pfaff szerint az uniós alkotmány tervezetének francia és holland elutasítása valójá
ban az integrációs folyamat elfajulására adott nemleges válasznak tekinthető. Egy esetleges 
török csatlakozással a horizonton, az unió bővítése egy parttalan terjeszkedési manőverré 
alakulhat. A szerző történeti-kulturális szempontból közelít a kérdéshez, és arra a követ
keztetésre jut, hogy az eddig csatlakozott országok -  beleértve a hazánkkal együtt legutóbb 
felvett tíz tagállamot -  olyan közös történeti és kulturális gyökerekkel rendelkeznek, ame
lyek alapvetően megkülönböztetik őket Törökországtól. Szerinte Törökország Európa tör
ténelmében nem volt más, mint egy európai földön gyarmatosító muszlim hatalom, vallása 
pedig egy Európával rivalizáló kultúra. A szoros és kooperativ politikai és gazdasági kap
csolatot rendkívül fontosnak tartja ő is, de leszögezi, hogy ennek ellenére semmi nem szól 
amellett, hogy Törökország Európa igazi részévé váljék.

Ehhez képest Erich Röper Törökországra mint az európai történelem egy „mag
országára" tekint. Röper -  kissé csúsztatva -  a mai Törökország területét egykor uraló 
görög-bizánci hatalom európai kötődésével kezdi érvei sorát. Ezek után a nyugati törté
nelem szempontjából tragikus 1453-as évszámhoz köti a török hatalom európaiságának 
kezdetét. A szerző -  mindezek fényében -  logikus következménynek tekinti Törökország 
teljes jogú EU-tagságát, és értetlenül áll a konzervatív pártok ellenállása előtt.

Röper szerint ez az ellenállás az elavult földrajzi kategóriák továbbélésének következ
ménye. Európa keleti határa ugyanis mesterségesen lett meghúzva. A középkorban a 
Don folyó számított Európa és Ázsia határának. Ezen Nagy Péter cár változtatott, mivel
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nagyobb európai Oroszországot szeretett volna. így 1721-ben megbízta Vaszilij Tatiscsevet, 
egy korabeli földrajztudóst, hogy jelöljön ki egy határt valahol keletebbre. Tatiscsev vá
lasztása az Urálra esett. A délkeleti Kaukázus-határ is művileg alakult ki, mikor a keresz
tény Örményország és Grúzia az Oroszországhoz való csatlakozással akarta biztosítani 
Európához tartozását. Már a XVII. században eltérő vélemények születtek Törökország 
európaiságával kapcsolatban -  mutat rá Röper. Számára ez is annak a bizonyítéka, hogy 
az európaiság definíciója nem statikus fogalom, hanem a történelemmel folyton változik. 
Szerzőnk némileg ellentmondásba kerül ugyanakkor saját magával, mert a fizikai és szel
lemi határok mesterségességének hangsúlyozása mellett mégis elismeri egy európai tér lé
tezését. A probléma csak az, hogy ha szigorúan követné saját gondolatmenetét, akkor nem 
juthatna el ehhez a kijelentéséhez. Röper végül egy röviden felvázolt, de annál nagyobb 
lélegzetvételű párhuzamot von a XVIII. században szekularizálódó Európa és Törökország 
mostani választási kényszere között: vagy az üdvös nyugati, vallástalan állam modelljét 
követi, vagy Kelet felé fordul, és az iszlám arabizáló hatásának veti alá magát.

Kemal Inat tanulmánya az EU világpolitikai ambíciói szempontjából vizsgálja a tö
rök tagság kérdését. Részletesen ecseteli, hogy a mind valószínűbbé váló csatlakozás 
milyen hatalmas befolyást gyakorolt a török belpolitikára. Különösen igaz ez a demok
ratizálódás és az emberi jogok elismerésének kérdésére. Inat szerint ezek a reformok 
széles körű támogatást élveznek ugyan a török lakosság körében, de az uniós csatla
kozás perspektívájának hatása nélkül elképzelhetetlenek lettek volna. Ez a perspektíva 
alapvetően változtatta meg a török külpolitika orientálódását is: a kilencvenes évek vé
géig Amerika számított Ankara legfőbb kül- és biztonságpolitikai partnerének. Ekkorra 
azonban már az unió külpolitikai ambíciói -  elsősorban Németország és Franciaország 
elképzeléseinek megfelelően -  számára is érdekes kérdéssé vált Törökország helyzete. 
A török politikai életre gyakorolt befolyás hatékonyságát a teljes jogú tagság lehetősé
gének mind konkrétabb felvillantásával igyekeztek biztosítani Európa vezetői. A csat
lakozás kérdése egyébként Törökországon belül is két pártra osztotta a politikai erőket. 
A világiasodás hívei az uniós tagságot Kemal Atatürk örökségének tekintették, míg a 
hagyományos elit a demokratikus folyamat felgyorsulása miatt hatalma elvesztésétől 
tartott, és így mindenáron fékezni akarta a reformokat. Erdogan miniszterelnök iszlám
liberális kormánya tudta megtenni először a szükséges döntő lépéseket -  a külpoliti
kában is. A török-EU külpolitikai viszony egyik kulcskérdésében, Ciprus ügyében is 
érzékelhető az uniós elvárások hatása. Az észak-ciprusi törökök és a honi nacionalisták 
haragját magára vonva a török kormány az október 3-án kezdődött csatlakozási tárgya
lások előtt olyan gesztust tett, amely Ciprus elismeréseként értelmezhető. A tény, hogy 
a ciprusi görögökkel hajlandóak voltak aláírni az ankarai egyezményt, már ilyennek 
tekinthető. Inat szerint a kérdésben az EU egyértelműen részrehajlóan viselkedik -  a 
ciprusi görögök javára. Éppen ezért szerinte a jövőben az uniónak pártatlanabb politikát 
kell folytatnia.
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Az ázsiai szomszédokhoz fűződő viszonyt szintén alapvetően befolyásolta az utóbbi 
időben Brüsszel hatása. A maastrichti szerződés közös kül- és biztonságpolitikára vo
natkozó passzusait szem előtt tartva Ankara -  elsősorban Irán és Szíria vonatkozásában 
-  távolodóban van az eddig meghatározó amerikai elképzelésektől. Abdullah Gül török 
külügyminiszter mind a legutolsó iraki háború előtt, mind a hadműveletek után talál
kozott szíriai és iráni kollégájával, jóllehet a két országot a washingtoni „sólymok" po
tenciális célpontként kezelik. Ankara a jövőben -  Németország és Franciaország történeti 
megbékéléséhez hasonlóan -  félre kívánja tenni a régi ellenségeskedést Irakkal és Iránnal, 
és inkább a két államhoz fűződő gazdasági kapcsolatait szeretné fejleszteni. Irak jövőjét 
illetően is azonos álláspontot képvisel a három ország: Irak területi integritásának megőr
zése mellett szálltak síkra már a háború alatt, és mindhárman ellenezték egy észak-iraki 
kurd állam létrehozását.

Eberhard Rondholz egy az eddigiekben egyáltalán nem érintett, de annál fontosabb 
kérdést vet fel cikkében: a Törökország és Görögország között évtizedek óta tartó fegyver
kezési versenyt. Érdekes, hogy miközben az emberi jogok megsértéséről, a demokratizáló
dás elégtelenségéről vagy a ciprusi kérdésről így vagy úgy, de szót ejtenek az elemzők és a 
politikusok, addig a török és görög harci repülők között szinte naponta előforduló inciden
seket szinte teljes hallgatás övezi. Rondholz szerint ennek egyszerű a magyarázata: a két 
NATO-tag közötti feszült viszony több milliárd euró megrendelést jelent a hadiiparnak. 
Görögország évente négymilliárd dollárért importál fegyvereket -  elsősorban az unióból 
és az Egyesült Államokból. A gyártók és a kereskedők természetesen azzal is tisztában 
vannak, hogy nagyarányú görög megrendelést nagy valószínűséggel egy hasonló nagy
ságrendű török követi. A hetvenes évekig az Egyesült Államok volt ennek a fegyverkezési 
spirálnak szinte az egyedüli haszonélvezője. Ázóta viszont a francia és a német gyártók 
komoly versenytársakká váltak. Franciaország a vadászgép-megrendelések egy részét 
szerezte meg, míg Németország jelentős mennyiségben szállít páncélosokat és haditen
gerészeti járműveket -  mindkét félnek. Rondholz szerint a NATO és az EU nincs teljesen 
tisztában a feszültség valós mértékével. Görög hadászati folyóiratok például részletes ter
veket szoktak közölni egy esetleges török támadás esetére az Égei-tenger keleti szigetein. 
Eközben Törökország -  regionális hatalmi ambícióinak megfelelően -  deklarálta, hogy 
már most jelentős szárazföldi hadereje mellett komoly hadiflottára is igényt tart. Hilmi 
Ozkök vezérkari főnök szerint Törökországnak a Fekete-, az Égéi- és a Földközi-tenge
ren egyaránt számottevő katonai jelenlétet kell felmutatnia. Rondholz -  a nyugati ipari 
érdekek miatt -  nem tartja valószínűnek, hogy a közeljövőben jelentős európai politikai 
lépések történnének a folyamatos katonai feszültség enyhítésére.

A gyűjtemény utolsó tanulmányának szerzője, Erich Reiter -  Inathoz hasonlóan -  az 
Európai Unió külpolitikai játszmáinak szempontjából vizsgálja a problémát. A több 
európai konzervatív párt által javasolt „privilegizált partnerség" szerinte mára azért 
nem járható út, mert az unió vezetői a jövőbeni tagság folyamatos kecsegtetésével saját
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magukat manőverezték kényszerhelyzetbe. Reiter -  elég élesen -  a vezető európai poli
tikusok tárgyalási technikáját stratégiai hibának nevezi, és a mostani kényszerhelyzetet 
e stratégiai hiba következményének tartja.

Reiter a török csatlakozás biztonságpolitikai és stabilizáló hozadékaival kapcsolatban 
elég szkeptikusan nyilatkozik. A tíz -  vitatható felkészültségű -  tagállam csatlakozása 
már eleve túl nagy centrifugális erőt jelent az uniónak. A két leendő tag, Románia és 
Bulgária esetében még több problémával kell számolni. Az EU „túlterjeszkedése" már 
ezen a ponton, a török tagság nélkül is súlyos nehézségeket vet fel. A Romániával és 
Bulgáriával kiegészülő unió döntésképessége nagy mértékben csökkenhet, és ez erősen 
megterheli a blokk „emésztőképességét". Az esetleges török csatlakozás idejére (legko
rábban 2014) valószínűleg a kisázsiai országnak lenne a legnagyobb lakossága az egész 
unióban, és ennek megfelelően vezető pozícióra törekedne a közös döntéshozatalban. 
A legtöbb elemző egyetért abban, hogy a török politika az európainál még mindig sok
kal erősebben tartja szem előtt a nemzeti érdekeket, ami az atatürki örökség következ
ménye. A török politikusok országukat európainak tartják ugyan, de nem egy besorolt 
vagy alárendelt, hanem különleges geopolitikai szerepben. Mindezek fényében köny- 
nyen elképzelhető, hogy még az eddiginél is nehezebb lenne a közös kül- és biztonság- 
politika alakítása.

Azokat az érveket, amelyek szerint a török csatlakozás -  a tekintettel az 500 ezer fős 
török hadseregre -  jelentős biztonságpolitikai hozadékkal járna, Reiter nem tartja meg
alapozottnak. A török hadsereg túlnyomórészt a nyugat-európai átlagnál fejletlenebb 
-  bár nagy létszámú -  hagyományos szárazföldi alakulatokból áll. A török katonai költ
ségvetés nem teszi ki a brit egyharmadát sem. Az Egyesült Államokkal szembeni ha
ditechnikai és kapacitásbeli lemaradást a török haderő semmilyen szinten nem tudná 
pótolni.

Joób Kristóf

280 Külügyi Szemle


