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Törökország a Közel-Keleten. Egy regionális hatalom visszatérése?

(Dorothée Schmid (szerk.): La Turquie au Moyen-Orient. Le retour d’une puissance régionale? 
Párizs: CNRS, 2011. 290 o.)

Az „arab tavasz” az elmúlt években felértékelte Törökország szerepét a közel-
keleti régióban, a publicisztika pedig – például a Times 2011. november 28-án 
megjelent, a török miniszterelnök régiós befolyásának több oldalt szentelő cik-

kében – szinte piedesztálra emelte az Európa és Ázsia határán lévő országot: a „török 
modellt”. Noha az érdeklődés adott, illetve részkutatások már régóta folynak, s több 
intézet is adott ki már anyagokat, mindeddig kevés hosszabb lélegzetű összefoglaló 
munka született erről a folyamatról. A tanulmányok készítésében – érthető okokból – a 
török think-tankek járnak élen, például a TEPAV vagy a Törökország-kép közel-keleti 
változásáról évente felmérést készítő TESEV, továbbá az USAK vagy a Perceptions című 
neves török külpolitikai folyóiratot kiadó SAM.

Ez persze nem jelenti azt, hogy nyugati kutatóközpontok támogatásával ne szület-
nének magas színvonalú munkák. A Dorothée Schmid, az IFRI (Institut Français des 
Relations Internationales) berkeiben folyó Törökország-program vezetőjének szerkesz-
tésében megjelent La Turquie au Moyen-Orient. Le retour d’une puissance régionale? (Török-
ország a Közel-Keleten. Egy regionális hatalom visszatérése?) című könyv éppen össze-
foglaló jellege és minősége miatt hiánypótló. A 290 oldalas könyv ambiciózus kísérlet 
az elmúlt években mind nagyobb érdeklődést kiváltó közel-keleti török külpolitika 
részletes leírására: a tizennégy szerző tanulmányát tartalmazó kötet legnagyobb erős-
sége, hogy változatos szerzőgárdával (török és arab professzoroktól francia és amerikai 
kutatókig), aprólékosan járja körül a kérdést.

A könyv két nagyobb részből áll. Az első átfogóan tárgyalja a török–közel-kele-
ti kapcsolatokat, s elsősorban a makroszintet vizsgálja, míg a második a bilaterális 
kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt. A szerkesztő nagy figyelmet fordított arra, hogy 
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valóban teljes képet adhasson a török régiós politika átalakulásáról, „Törökország 
visszatéréséről”, így a hagyományosnak tekinthető történelmi-politikai témák mellett 
szociológiai és gazdasági fejezetekkel kiegészítve mutatja be az olvasónak a török kül-
kapcsolatok változását.

Az első részben a történelmi kapcsolatokat (William Hale), a davutoğlui külpoliti-
kát (Jean Marcou), az arab percepciók változását (Michel Naoufal), a gazdasági (Rémi 
Bourgeout) és kulturális (Yves Gonzalez-Quijano) kapcsolatokat, végezetül pedig a tö-
rök modell problematikáját (Meliha Benli Altunışık) veszik górcső alá.

A könyv alapfeltevéseként kezelt török „visszatérésre” adott reflexióként William 
Hale, illetve Jean Marcou tanulmánya történelmi áttekintésként részletesen bemutatja, 
hogy az I. világháború idején bekövetkezett szakítás, valamint a Török Köztársaság 
kikiáltása (1923) után a régió Ankara számára „elveszett”, míg az AKP hatalomra ke-
rülésével, a davutoğlui „zéró probléma a szomszédokkal” politika megfogalmazásával 
valóban új fejezet kezdődött a török–arab kapcsolatokban.

A politikai nyitás mellett, melynek megannyi jelét láttatják a szerzők (mediációs kí-
sérletek, egyezmények aláírása, a „Şamgen-terv” kilátásba helyezése), a könyvben nagy 
szerepet kap a percepciók változása is. Az első részben az Yves Gonzalez-Quijano és 
Michel Naoufal által jegyzett két tanulmány a törökök megítélésének kérdését járja kö-
rül. Kritikaként megjegyezhető, hogy indokolt lett volna Mohammed El Oifinek a 2010-
es Mavi Marmara-incidenssel és annak az arab világbeli fogadtatásával foglalkozó ta-
nulmányát ezek mellé, s nem a bilaterális kapcsolatokról szóló második részbe tenni. 
Yves Gonzalez-Quijano a török filmsorozatok hatalmas közel-keleti sikerét vizsgálja 
(olykor 80 milliós nézettséget is elértek a régión belül). A szerző két hullámot különböz-
tet meg ebben a sikertörténetben: míg az elsőben inkább a romantikus filmsorozatok 
domináltak (például a Gümüş), addig a másodikban főleg akciófilmek kerültek túlsúly-
ba, mint a Kurtlar Vadisi vagy az Izraellel diplomáciai vihart kavaró Ayrılık.

Michel Naoufal tanulmányának erőssége, hogy felhívja a figyelmet az arab–török–
izraeli kapcsolatok dinamikájára: Tel-Aviv és Ankara viszonya jellemzően akkor lett 
szorosabb, amikor az arab–török kapcsolatok mélyrepülésbe kezdtek (például: az 1990-
es évek folyamán, amikor a Damaszkusz által támogatott PKK elleni harcok elérték 
csúcspontjukat), s akkor vált fagyossá, amikor Törökország közeledni kezdett az ara-
bokhoz. Naoufal szerint jelenleg az AKP külpolitikájának háromféle megítélése van a 
régióban: egy iráni és egy arab nacionalista megközelítés, amely inkább ellenfelet lát a 
törökökben, valamint egy arab iszlamista, amely modellként tekint Törökországra (az 
iszlamista pártok és a demokrácia összeegyeztethetőségének lehetősége).

Részben ezzel a modellel is foglalkozik Meliha Benli Altunışık, aki a neves 
ankarai Közép-Kelet Egyetemnek (ODTÜ/METU) a régió országaival foglalkozó 
tanára. A tanulmányban háromféle – amerikai, török és arab – olvasatban mutatja 
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be a „modell” értelmezését. Az amerikai diskurzusban Törökország már az 1990-
es évek elejétől modellként jelent meg: akkor elsősorban a Szovjetuniótól frissen 
függetlenné váló közép-ázsiai országok demokratikus és Nyugat-barát orientáció-
jának kialakításában. A diskurzusban 2011 felelevenítette ezt a demokráciaképet, ame-
lyet akkor már Törökország is támogatott. Különösen annak a fényében, hogy az AKP 
nagy népszerűségre, de legalábbis megbecsülésre tett szert az iszlamista arab pártok 
soraiban, ahogy erre Saad Eddine Al-Othmani, a marokkói Igazság és Felemelkedés 
Pártjának vezetőjének képében példát is hoz a szerző. A politikai gyakorlatot szemlél-
ve azonban árnyaltabb képet kapunk. Az AKP első ciklusának idején (2002–2007) erő-
teljesen képviselte a demokrácia fontosságát, majd a 2007-es választási győzelem után 
levette azt a napirendről, és az arab diktátorokkal való jó viszony kialakítása végett a 
modus vivendi megtalálására és a kapcsolatok elmélyítésére törekedett. Újabb változást 
2011 hozott, amikor az „arab tavaszra” adott reakcióként Ankara pragmatikus okokból 
váltott, s maga is elkezdte támogatni a „török modellt”.

Rémi Bourgeot azt a kevésbé kutatott kérdést boncolgatja, hogy az elmúlt évek gaz-
dasági fellendülése mennyire változtatta meg Törökország pozícióját a térségen belül. 
A külpolitikai nyitást vajon követheti-e gazdasági előretörés? A török gazdaság szerke-
zetének átalakulását elemezve arra jut, hogy bár jelentős előrelépések történtek, Török-
ország legnagyobb gazdasági partnere továbbra is az EU maradt, amely jóval nagyobb 
piacot jelent, mint az arab országok. Ráadásul az utóbbi években sem történt meg a 
szükséges szerkezetváltás a török gazdaságon belül, amely a régiós kereskedelemben 
sokkal versenyképesebbé tenné az országot.

A regionális ügyeket áttekintő részben a felkért szerzők részletesen elemzik Törökor-
szág amerikai (Ömer Taşpınar), szír (Ayşegül Sever), iraki (Julien Cécillon), iráni (Mahan 
Abedin), perzsa-öböli (Fatiha Dazi-Héni) és líbiai (Marc Semo) kapcsolatait. Mint emlí-
tettük, szintén ebben a részben kapott helyet Mohammed El Oifi tanulmánya is.

Az amerikai kapcsolatok leírásakor Ömer Taşpınar rámutat, hogy noha a korábbi év-
tizedekben Ankara jellemzően Amerika-barát külpolitikát folytatott, a különböző kor-
mányok alatt többször feszültté vált a köztük lévő kapcsolat. Ez megjelent a percepciók 
szintjén is: a Bush-kormányzat idején az USA megítélése negatívabb, Barack Obama 
megválasztása után viszont pozitívabb volt a török lakosság körében. A kapcsolatok 
ennek ellenére sokkal paradoxabbak: több kérdésben is (példaként Izraelt lehet elsőként 
említeni) szembekerült a két ország, azonban az arab tavasz kapcsán „leporolt” török 
modell koncepciója újra felértékeli Törökország szerepét az amerikai elemzők és dön-
téshozók szemében.

A könyvnek (részben) aktualitást adó arab tavaszra részletesen kitérnek a szír és 
a líbiai kapcsolatokkal foglalkozó fejezetek. Bár a szerzők többsége reflektál az arab 
tavaszra, amely 2011-től új reagálásra késztette az arab diktatúrákkal többnyire baráti 
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kapcsolatokat ápoló Törökországot (lásd Aszad és Erdoğan szívélyes viszonyát), a 
folyamat lezárulatlansága miatt nem lehetett megfelelő időbeli távolságból elemez-
ni azt. Ayşegül Sever a szír–török viszony alakulását az 1990-es évek végétől 2011 
augusztusáig, több korszakra osztva (1998 előtt, 1998–2004, 2004–2011, 2011–) követi, 
s helyesen állapítja meg az azóta zajló tendenciát: Törökország a kezdeti támogatás 
után pragmatikusan hátat fordított a forradalomba süllyedő arab diktatúráknak, s a 
nép mellé „állt”.

Marc Semo a líbiai–török kapcsolatokat elemezve hasonló következtetésre jut: míg 
a megmozdulások kezdetekor a gazdasági érdekeltségek miatt Ankara kiállt Kaddáfi 
mellett, s később, amikor csatlakozott a repüléstilalmi zónához, akkor is felajánlotta 
a mediációját. 2011 augusztusától kezdve, amikor már tisztán lehetett látni az erő-
viszonyok változását és a rezsim bukását, a felkelők komoly támogatását helyezte 
kilátásba – remélve, hogy a török cégek megőrizhetik a 2011 előtti pozíciójukat a lí-
biai gazdaságban. Hasonló politikát láthatunk Fatiha Dazi-Héni interpretálásában 
a Törökország és a Perzsa-öböl országai közötti kapcsolatokban: az utóbbi tíz évben 
lendületesen bővülő gazdasági kooperáció és a relatíve jó viszony megőrzése miatt 
a 2011-es bahreini beavatkozás ellen Ankara nem emelte fel a szavát, sőt felajánlotta 
közvetítését Irán és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) között.

Az iraki és az iráni kapcsolatokról szóló fejezetekben a szerzők szintén jól érzékel-
tetik a török külpolitika egyszerre látványos, mégis korlátozott lehetőségeit. A velük 
fenntartott viszonya tele van kettősséggel. Irak esetében Törökország szívélyes kap-
csolatokat ápol a Kurd entitással, miközben az ország egyben tartásában érdekelt. Az 
Iránnal való együttműködésre nyitott Ankara igyekezetét (gazdasági kapcsolatok ki-
építésére tett erőfeszítések az utóbbi években, részvétel a nukleáris tanácskozásokon) 
eddig nem koronázta siker, s Teherán továbbra is bizalmatlan maradt iránta.

Noha a műben valóban sorra veszik a régiós kapcsolatokat, az olvasónak mégis 
hiányérzete támad: nem szerepelnek külön sem a palesztin–török, sem az izraeli–tö-
rök kapcsolatokat részletesen tárgyaló fejezetek. Ez egy közel-keleti régiós áttekintés 
igényével bíró könyvben hiányosságnak mondható. Ezt indokolhatja ugyan, hogy az 
összefoglaló tanulmányok foglalkoznak a kérdéssel, mégis érdemes lett volna egy 
külön fejezetet szentelni a témakörnek, s részletesebben bemutatni a török–izraeli 
viszony megromlásának történetét, a 2008-as gázai konfliktustól a Mavi Marmara-
incidensen át a ciprusi EEZ-vitáig, ezt kiegészítve a palesztinkérdésben játszott egy-
re aktívabb (ha nem is túl sikeres) török szerep bemutatásával. Ebből kifolyólag hi-
ányzik az izraeli szemszög bemutatása is. Szintúgy nem sok szó esik Egyiptomról, 
amelynek jelentősége folyamatosan növekszik a régióban. Egy ilyen összefoglaló mű 
esetében hasznos lett volna, ha egy részletes irodalmi áttekintést is közölnek a fejeze-
tek vagy a könyv végén, ami a tájékozódni kívánó olvasónak segítséget jelenthetett 
volna a további kutatások szempontjából. Ezt csak részben tudják enyhíteni a részle-
tes lábjegyzetek.
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Az opus azonban ennek ellenére részletes, s a franciául tudók számára jól hasz-
nálható mű, amelynek külön előnye, hogy a kevésbé közismert régiós kapcsolatok 
is helyet kaptak benne, így például a GCC-államokkal vagy a Líbiával fenntartott 
viszonyok. A könyv minőségét szintén emeli a néhány színes térkép, amelyek a régió 
történelmi, gazdasági és vallási sajátosságait mutatják be.

Egeresi Zoltán


