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Törökország szerepvállalása a Nyugat-Balkánon 

Lechner Zoltán1 

1. Abstract 
 

The paper discusses Turkey’s engagement in the Western Balkans and its relations with the six 
states of  the region: Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania and 
Macedonia. The main questions of  the paper are the following: what foreign policy approach 
Turkey is using regarding the Western Balkans, and how strong is the Turkish influence in the 
region. 

The first part of  the study examines the factors, which serve as motivation for the all-
time Turkish government not to neglect the region. These factors are history, geography, Islam, 
and social linkage. After that, the paper briefly discusses Turkey’s relations with the region in the 
periods, prior to the current Turkish government (AKP): in the cold war, during which the 
relations were determined by the block-logic of  the bipolar system, and in the 1990’s, when 
Turkey showed the first signs of  a more active foreign policy in the region. The third chapter of  
the paper gives the in-depth analysis of  the AKP government’s engagement in the Western 
Balkans, from a diplomatic, cultural and economic perspective. It also tackles the questions, how 
effectively can Turkey transform its growing influence into political leverage, and what are the 
limits of  the Turkish influence in the region. Finally, the paper draws conclusions regarding the 
future of  the Turkish engagement in the Western Balkans. 
Keywords: Turkey, Western Balkans 

 

2. Bevezetés 
 

Törökország a 21. században modern kori történelmének talán legintenzívebb időszakát éli. A 
magát regionális hatalomként definiáló állam Kelet és Nyugat között ingázva keresi identitását, a 
politikai elit által meghozott döntések pedig nem csupán a török társadalom sorsát határozzák 
meg, hanem az őt körülvevő régiókat is erőteljesen befolyásolják. Ezek egyike a Balkán, amely 
földrajzi, történelmi, vallási és társadalmi szempontból egyaránt kötődik a török államhoz. 
Tanulmányomban arra teszek kísérletet, hogy megvizsgáljam, Törökország milyen mértékű 
kulturális, gazdasági és politikai befolyással bír a félsziget azon országaiban, melyek – 2019 
márciusáig – nem csatlakoztak az Európai Unióhoz.2 Ennek érdekében először azokat a 
tényezőket mutatom be, melyek összekötő kapcsokat jelentenek Törökország és a térség 
viszonylatában. Ezt követően Törökország és a Nyugat-Balkán kapcsolatát ismertetem az Igazság 
és Felemelkedés Pártja kormányra kerülése (2002) előtt. A tanulmány törzsét alkotó harmadik 
fejezetben Törökország diplomáciai, kulturális és gazdasági tevékenységét mutatom be a 
térségben, és arra keresem a választ, hogy Ankara az elmúlt két évtizedben megerősödött 
befolyását milyen hatékonysággal képes politikai érdekérvényesítésre használni. Végül a térségbeli 
török befolyás korlátait mutatom be, és következtetéseket vonok le azzal kapcsolatban, hogy mely 
tényezők függvényében alakulhat a törökországi szerepvállalás a Nyugat-Balkánon, az 
elkövetkezendő évtizedekben. 

A tanulmány elkészítését megelőzően Magyarországon, Montenegróban és Bosznia-
Hercegovinában végeztem kutatást, és több, a témában kompetens szakértőt kértem meg arra, 
értékeljék Törökország térségbeli szerepvállalását. Interjúalanyaim kiválasztása során arra 

                                                 
1 A szerző a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának doktorandusza 
2 A dolgozatban a Nyugat-Balkán kifejezést erre a hat államra (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia, 
Montenegró, Szerbia) vonatkozóan használom. 
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törekedtem, hogy különböző etnikai-vallási csoportokhoz tartozó társadalomtudósok véleményét 
kérjem ki annak érdekében, hogy válaszaikon keresztül több szempontból is be tudjam mutatni 
vizsgálatom tárgyát. Segítségüket ezúton is hálásan köszönöm. Az interjúanyagok mellett a 
tanulmány elkészítéséhez primer és szekunder forrásokat használtam fel. 
 

3. A Balkán jelentősége Törökország szempontjából 
 

A Balkán kapcsán négy állandónak tekinthető tényezőt emelhetünk ki, melyek Törökország 
szempontjából jelentőséget kölcsönöznek a térségnek, és amelyek okán Ankarának – függetlenül 
a mindenkori török kormány politikai preferenciáitól – hátrányokkal jár a félsziget elhanyagolása. 

Az első tényező a földrajz. A Kis-Ázsiától északnyugati irányban elhelyezkedő Balkán-
félsziget földrajzi közelsége Törökország számára biztonságpolitikailag és gazdaságilag egyaránt 
jelentőséggel bír. Az előbbi kapcsán a legfőbb szempont az ország gazdasági és stratégiai 
centrumát jelentő Isztambul védelme. Az Ázsiát Európával összekötő, és a kereskedelmileg és 
geopolitikailag kritikus fontosságú Boszporuszt ellenőrző, mintegy 15 millió fős város nyugati 
határhoz való közelsége szükségessé teszi Törökország számára, hogy bizonyos mértékű politikai 
befolyás fenntartása által a balkáni geopolitikai viszonyokra hatást gyakorolni képes aktor 
maradjon.3 Ebből a szempontból Ankarának két fő célja van. Az első, hogy megakadályozza egy 
törökellenes bolgár-görög-szerb blokk megalakulását, amely egyrészt fenyegetést jelentene 
Isztambulra, másrészt Törökország természetes szövetségeseivel, a bosnyákokkal és albánokkal 
való kapcsolatának megszakadásához vezetne (Davutoğlu A. 2016). Törökország másik fő célja a 
térségbeli béke fennmaradásához való hozzájárulás, ami jelenleg a status quo fenntartását jelenti. 
A Balkán érzékeny etnikai és kulturális szerkezete miatt egy nyílt konfliktus kitörése láncreakciót 
indíthat el a térségben, ami a földrajzi közelség okán egyrészt közvetlen veszélyforrást, másrészt – 
a konfliktus által kiváltott menekülthullám nyomán – komoly kihívást jelentene Törökország 
számára.  

A Balkán-félsziget – a Kaukázus mellett Eurázsia legfontosabb észak-dél irányú átjáró 
övezeteként – gazdasági szempontból is nagy jelentőséggel bír Törökország számára, elsősorban 
azért, mert a Nyugat-Európával való kereskedelmének nagy része a balkáni útvonalon keresztül 
valósul meg. A 21. századi török stratégia kiemelt célja, hogy az ország különleges földrajzi 
helyzetét kihasználva Eurázsia egyik legfontosabb kereskedelmi és energiapolitikai csomópontjává 
váljon, ez azonban csak úgy valósítható meg, ha jó kapcsolatot képes fenntartani a körülötte lévő 
térségekkel, többek között a Balkánnal (Ceviköz Ü. 2016). 

A Törökországot és a Balkánt összekötő második tényező a történelem. A balkáni régió 
mintegy ötszáz éven keresztül volt az Oszmán Birodalom része. Az oszmánok először a 14. 
század közepén jelentek meg Európában, majd a század második felében három döntő ütközet4 
megnyerésével szilárdították meg a hatalmukat a Balkánon. Ezt követően a térség egészen a 18. 
századig viszonylag stabil hátországot jelentett a Birodalom számára a Nyugat meghódítására tett 
katonai kísérletekhez (Fekete J. 2014). Ez a három-négy évszázad egy többé-kevésbé békés 
időszakot jelentett a Balkán népei számára, amihez nagyban hozzájárult az oszmánok által 
alkalmazott, decentralizált közigazgatási rendszer. Az 1600-as évek végétől az oszmánok a 
Habsburg Birodalom és Magyarország területén számos katonai kudarcot szenvedtek el, így 
fokozatosan hátrálni kényszerültek. A 18. század során a nagyhatalmak – elsősorban a Habsburg 
Birodalom és Oroszország, de Anglia és Franciaország is – növekvő érdeklődést mutattak a 
Balkán iránt. Ezzel párhuzamosan a térségen belül a nyugatról származó eszmék elterjedésével 
megkezdődött a balkáni népek nemzeti ébredése, amely nyomán a nacionalizmus felváltotta a 
korábbi, vallási alapú önmeghatározást. Az egyre gyengülő Oszmán Birodalom képtelen volt 

                                                 
3 Geopolitical Futures: Assessing Turkey’s Power in the Balkans. https://geopoliticalfutures.com/assessing-turkeys-
power-balkans/, letöltés ideje: 2017. 11. 01. 
4 Az 1371-es, Maricafolyó melletti, az 1389-es rigómezei, valamint az 1396-os nikápolyi ütközetek. 

https://geopoliticalfutures.com/assessing-turkeys-power-balkans/
https://geopoliticalfutures.com/assessing-turkeys-power-balkans/
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kezelni a Habsburgok és oroszok jelentette külső, valamint a nemzeti mozgalmak jelentette belső 
kihívásokat, és a 19. század során fokozatosan veszítette el balkáni területeit, 1914-re pedig Kelet-
Trákiát leszámítva teljesen kiszorult a térségből.5 Visszavonulásuk során az oszmánok a végletek 
– az adott terület feletti abszolút uralom, vagy annak teljes elveszítése – között ingázó stratégiát 
alkalmaztak, amely következtében nemcsak az elvesztett területek feletti dominanciáról, hanem 
egy befolyási övezet, vagy pufferzóna  kialakításának lehetőségéről is kénytelenek voltak 
lemondani (Davutoğlu A. 2016). 

A fél évezredes oszmán uralom kulturálisan és társadalmilag egyaránt óriási hatással volt a 
Balkánra, a közös múlt és annak termékei pedig összekötő kapcsot jelentenek a térség és az 
Oszmán Birodalom örökösének tekinthető Törökország között. Fontos ugyanakkor 
hangsúlyozni, hogy az oszmán periódus megítélése markánsan eltérő a különböző balkáni 
közösségekben, elsősorban az alapján, hogy az adott közösségben melyik vallás a domináns: míg a 
muszlimok – különösen a konzervatívabb, vallásosabb csoportok – többnyire pozitívan, addig a 
keresztények inkább negatívan ítélik meg ezt a történelmi időszakot. A történelmi percepciók 
közötti különbségek az általam készített interjúk során is nyilvánvaló váltak. Míg a montenegrói 
(szekuláris-keresztény) szakértők az oszmán időszakra megszállásként, az Oszmán Birodalomra 
pedig hódító hatalomként hivatkoztak6, addig Serbo Rastoder bosnyák (muszlim) történész a 
szóban forgó éra értékelésekor a Birodalom multikulturális berendezkedését és a különböző 
vallásokhoz, nyelvekhez, tradíciókhoz való toleráns viszonyulását hangsúlyozta. A bosnyák 
professzor emellett azt is kiemelte, hogy a szerbek, montenegróiak, bolgárok körében jellemző 
oszmán- és törökellenes érzések elsősorban abból fakadnak, hogy e népcsoportok nemzeti 
identitása a 18-19. században részben az oszmánokkal szembeni ellenállás formájában öltött 
testet. Meglátása szerint azonban az oszmánok és törökök „démonizálása” ma már akadémiai 
körökben és társadalmilag is kevésbé jellemző, mint az 1990-es években.7 

A harmadik állandó tényező az iszlám vallás. Tekintve, hogy nyelvileg, etnikailag és vallási 
irányzatukat tekintve is megosztottak, a balkáni muszlimok nem alkotnak egységet. A döntően 
bosnyákok és albánok alkotta muszlim csoportokat összekötő, közös elemként értékelhető 
ugyanakkor az a tény, hogy a balkáni iszlám az oszmán történelmi periódus „terméke”, így a 
balkáni muszlimok döntő többsége – csakúgy, mint a törökök – a szunnita iszlám hanafita 
iskolájához tartozik (Öktem K. 2010). E vallási iskola döntően az egykori Oszmán Birodalom 
területét, valamint Közép-Ázsiát fedi le, tanítása alapján pedig az iszlám liberálisabb, 
megengedőbb formájának tekinthető, ugyanis a dogmatizmus helyett az egyéni értelmezést és az 
analógiás ítélkezést részesíti előnyben (Fekete J. 2014). Bár a balkáni irányzatok idővel 
függetlenedtek a töröktípusú iszlámtól, a közös vallási gyökerek mégis összekötő kapcsot 
jelentenek Törökország és a balkáni muszlimok között.  

A vallási tényező elsősorban a nyugat-balkáni térségben játszik meghatározó szerepet, 
ahol több olyan állam is található, amely muszlim többséggel, vagy jelentős muszlim kisebbséggel 
rendelkezik. Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális 
Tanulmányok Tanszékének vezetője szerint a közös vallási hagyományokból, valamint az ország 
– és különösen Isztambul – méretéből adódóan a nyugat-balkáni muszlimok egy jelentős része 
számára Törökország a mai napig igazodási pontot jelent, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy 
a török kormány – az Oszmán Birodalom örököseként fellépve – korlátlan befolyással 
rendelkezik e csoportok felett. A professzor meglátása szerint Törökország elsősorban a boszniai, 
koszovói és macedóniai muszlimok konzervatívabb rétegeire képes közvetlen befolyást 

                                                 
5 Hornyák Árpád: A Balkán története a 18-20. században. 
http://arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/a_balkan_tortenete_18_20_sz, letöltés ideje: 2017. 12. 10. 
6 Interjú Dr. Ivan Vukovićcsal. Podgorica, 2017. 10. 12.; és Interjú Dr. Gordana Đurovićcsal. Podgorica, 2017. 10. 
16. 
7 Interjú Dr. Serbo Rastoderrel. Podgorica, 2017. 10. 22. 

http://arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/a_balkan_tortenete_18_20_sz
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gyakorolni, ennek mértékét azonban korlátozza a térségben – főként Boszniában és Koszovóban 
– a Szaúd-Arábia és Katar által képviselt vahhabita irányzat megjelenése az 1990-es években.8   

 

 
1. ábra: A muszlimok száma a vizsgált nyugat-balkáni országokban 
Forrás: Saját szerkesztés a Central Intelligence Agency adatai alapján  

 

 
2. ábra: A muszlimok aránya a vizsgált nyugat-balkáni országokban 
Forrás: Saját szerkesztés a Central Intelligence Agency adatai alapján  
 

Végül a félsziget jelentőségének negyedik tényezője a társadalmi mozgatóerő. A 19. század 
végétől az 1990-es évekig törökök, bosnyákok, albánok és pomákok százezrei hagyták el a 
Balkán-félszigetet és költöztek Anatólia területére. Az első nagy migrációs hullámot az Oszmán 
Birodalom Balkánról való kiszorulása váltotta ki a 19. század végén, a20. század elején, melynek 

                                                 
8 Interjú Dr. Pap Norberttel. Pécs, 2017. 11. 27. 
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során több százezer muszlim hagyta el a térséget. A köztársaság megalakulását (1923) követő 
évtizedekben Törökország több megállapodást kötött balkáni államokkal, melyek értelmében 
törökök tízezreit telepítették át az anyaországba Bulgáriából, Romániából, Jugoszláviából és 
Görögországból. Az 1980-as évek második felében a bolgár névváltoztatási kampány miatt – 
melynek keretében az országban élő törököket bolgár nevek felvételére kötelezték – mintegy 350 
ezer bulgáriai török költözött az Anatóliába. Az utolsó migrációs hullámot a délszláv háború 
idézte elő az 1990-es években, ekkor több tízezer bosnyák és albán menekült Törökországba 
(Egeresi Z. 2013). 

E társadalmi mozgások következtében a mai Törökországban hozzávetőlegesen 8-10 
millióra tehető azoknak a száma, akik balkáni gyökerekkel rendelkeznek. E csoport tagjainak 
többsége a mai napig fokozott figyelmet fordít a Balkánra és érzelmi kapcsolatot ápol az ott élő 
muszlim közösségekkel, különösen a térségben maradt törökökkel.9A mindenkori török kormány 
már csak e társadalmi réteg miatt sem maradhat közömbös a Balkán iránt, hiszen e csoport tagjai 
részéről általában elvárásként fogalmazódik meg a kormánnyal szemben aktív Balkán-politika 
folytatása. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a balkáni származású törökök közül sokan magas 
rangú pozíciókat szereztek meg, így kialakult egy – kutatókból, politikusokból, diplomatákból és 
katonatisztekből álló, és az államszervezetbe beépült – lobbicsoport, amely a török külpolitika 
irányait is képes befolyásolni (Kővágó Á. 2014). 

 
4. Törökország és a Nyugat-Balkán kapcsolata az AKP hatalomra kerülése előtt 

 

A Köztársaság megalapítását követően Atatürk legfőbb külpolitikai célja az állam 
szuverenitásának és területi integritásának biztosítása volt, amely cél érdekében – hátat fordítva az 
oszmán múltnak – lemondott a területi revízió gondolatáról és jó kapcsolatok kialakítására 
törekedett a balkáni országokkal. Ez a törekvés az Albániával 1923-ban, Jugoszláviával 1925-ben 
és Görögországgal 1930-ban megkötött barátsági szerződések formájában öltött testet (Mitrović 
M. 2014). Az 1930-as években, elsősorban arra válaszul, hogy a Mussolini vezette Olaszország 
növekvő érdeklődést mutatott a térség iránt, Törökország – a hatalmi erőegyensúly elve alapján – 
fokozta az együttműködését a status quo fenntartásában szintén érdekelt balkáni országokkal, 
melynek eredményeként 1934-ben Törökország, Jugoszlávia, Görögország és Románia 
részvételével létrejött az olasz- és bolgárellenes Balkán-paktum. A tagok egymás iránti 
bizalmatlansága által korlátozott szövetség a II. világháború elején a német és olasz támadás 
nyomán felbomlott (Egeresi Z. 2013). 

A világháború során Törökország semleges maradt, azt követően azonban a szovjet 
fenyegetés árnyékában feladta a semlegességi politikát és a nyugati blokkhoz csatlakozott. A 
hidegháború évtizedei alatt Törökország Nyugat-Balkán-politikáját a „tömblogika” határozta 
meg. A sztálinista Enver Hoxha által vezetett Albániától teljesen elszigetelődött; Jugoszláviával 
való kapcsolatát pedig elsősorban a jugoszláv-szovjet viszony alakulása határozta meg: amikor az 
1940-es évek végén Tito és Sztálin viszonya megromlott, Törökország – részben amerikai 
nyomásra – közeledni kezdett a nyugat-balkáni föderációhoz. A két ország 1953-ban barátsági és 
együttműködési szerződést kötött, 1954-ben pedig – Törökország, Jugoszlávia és Görögország 
részvételével – létrejött a II. Balkán-paktum. Elődjéhez hasonlóan ez is rövid életűnek bizonyult – 
a jugoszláv–szovjet feszültség enyhülése, valamint a ciprusi konfliktus miatt megromlott görög–
török viszony nyomán a szövetség az 1950-es évek közepére értelmét vesztette. Ezt követően 
Törökország egészen az 1980-as évek végéig nem szentelt különösebb figyelmet a nyugat-balkáni 
térségnek (Mitrović M. 2014). 

                                                 
9 A balkáni törökök számottevő kisebbséget alkotnak Bulgáriában (becslések szerint 600-800 ezer fő), Macedóniában 
(becslések szerint 150-200 ezer fő), és Koszovóban (becslések szerint mintegy 60 ezer fő), de kisebb számban a tér-
ség többi országában is megtalálhatók. 
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A bipoláris világ felbomlása egészen új geopolitikai helyzetet teremtett a Törökországot 
körülvevő régiókban. A hidegháború időszakára jellemző, a két hatalmi blokk viszonyát 
meghatározó stratégiai egyensúly megszűnése utat nyitott egy új, bizonytalan nemzetközi 
környezet kialakulásának, ez az átalakulási folyamat pedig különösen drámai módon zajlott le a 
heterogén vallási és etnikai összetételű Nyugat-Balkánon, ami Törökország politikáját is új irányba 
terelte. Amikor 1991-ben Szlovénia, majd Horvátország kikiáltották függetlenségüket, 
Törökország biztonságpolitikai okokból még Jugoszlávia egységének fenntartása mellett foglalt 
állást. Azt követően azonban, hogy 1992-ben Bosznia-Hercegovina is deklarálta függetlenségét, és 
a ország területén élő bosnyákok, horvátok és szerbek között háború tört ki, Turgut Özal elnök 
feladta a status quo fenntartását első számú prioritásként kezelő politikát, és – részben társadalmi 
nyomásra – a törökökkel kulturális értelemben rokon, muszlim vallású bosnyákok támogatása 
mellett döntött (Mitrović M. 2014). Bár a török kormány – megszegve az ENSZ BT által 
elrendelt fegyverembargót – titokban fegyvereket szállított a bosnyákoknak10,a hivatalos politika 
szintjén elvetette az unilaterális lépéseket, helyettük az egyetlen szuperhatalomként a konfliktusba 
bekapcsolódó USA intézkedéseit követve, a  NATO keretében  cselekedett: 1993-ban részt vett 
az ország feletti repüléstilalmi zóna kialakításában, majd egy ezerfős kontingenssel járult hozzá a 
szervezet béketeremtő (IFOR, 1995-1996), és békefenntartó (SFOR, 1996-2004) misszióihoz 
(Egeresi Z. 2013).  

Az 1998-99-es koszovói válság kapcsán a török kormány magatartása jóval 
visszafogottabb volt, ami elsősorban három tényezővel magyarázható. Egyrészt, Ankara nem 
hagyhatta figyelmen kívül a Koszovóban élő török kisebbséget, melynek az albán többséggel való 
kapcsolata a válság idején meglehetősen feszült volt. Másrészt, a Jugoszláviától való elszakadásra 
törekvő koszovói albánok ügye, valamint a törökországi kurd szeparatizmus között könnyen 
megvonható párhuzam is óvatosságra intette a török vezetést. Harmadrészt, a „Koszovó-
probléma” eszkalálódása és a jelentős albán kisebbséggel rendelkező Macedóniára való átterjedése 
komoly biztonságpolitikai fenyegetést jelentett Törökország számára. E tényezők ellenére 
Törökország – ismételten az USA lépéseit követve – 1999 júniusában részt vett a Szerbia elleni 
légicsapásokban, júliusban pedig mintegy ezer fővel járult hozzá a NATO koszovói békefenntartó 
missziójához (KFOR, 1999- ), ami elsősorban az albán származású törökök lobbi erejével 
magyarázható.11 

Törökország emellett, szintén multilaterális missziók keretében békefenntartó csapatokat 
küldött az 1996-97-ben a pénzügyi szektorban elburjánzó piramisjátékok következtében a 
gazdasági csőd szélére került, majd polgárháborús helyzetbe sodródott Albániába, valamint a 
macedón-albán feszültség eszkalálódása által fenyegetett Macedóniába is. A Balkán kapcsán 
korábban évtizedeken keresztül passzív külpolitikát folytató Törökország aktivitása a néhai 
Oszmán Birodalom részét képező térségben sokakban – különösen a szerbek és görögök körében 
– heves ellenérzéseket váltott ki, a diplomáciai-politikai kapcsolatok pedig a társadalmi 
reakcióknak megfelelően alakultak: Törökország viszonya Szerbiával és Görögországgal egyaránt 
feszültté vált. Geopolitikai szempontból az aktívabbá váló török külpolitika egyik legfontosabb 
következménye a térség befolyásolásáért folytatott görög-török rivalizálás kiújulása volt, amely 
Macedónia kapcsán vált a leginkább érezhetővé (Mitrović M. 2014). Az 1991-ben függetlenné 
váló köztársaság alkotmányában rögzített neve miatt került szembe déli szomszédjával, a görög 
álláspont szerint ugyanis az ország területén élő szláv népnek nincs joga az elnevezés 
használatához. A nézeteltérésnek geopolitikai oka is van, a görög vezetés ugyanis attól tart, hogy a 
macedón állam magához kívánja csatolni Görögország Macedónia nevű északi tartományát. A 
kibontakozó görög-macedón ellentét arra sarkallta Törökországot, hogy közös érdekeik mentén 
fűzze szorosabbra Macedóniával való kapcsolatát. Ennek megfelelően Ankara alkotmányos neve 

                                                 
10 Aldrich, J. Richard: America used Islamists to arm the bosnian muslims 
https://www.theguardian.com/world/2002/apr/22/warcrimes.comment, letöltés ideje: 2017. 12. 25. 
11 Sylvie Gangloff: Turkish policy towards the conflict in Kosovo: the preeminence of national political interests 
http://journals.openedition.org/balkanologie/517, letöltés ideje: 2017. 12. 26. 

https://www.theguardian.com/world/2002/apr/22/warcrimes.comment
http://journals.openedition.org/balkanologie/517
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alatt ismerte el a függetlenné vált államot, elsőként nyitott nagykövetséget Szkopjéban, az 1990-es 
évek közepén fokozta a Macedóniával való katonai együttműködését, és a mai napig az egyik 
legfőbb támogatója az ország NATO-tagságának.12 

 
5. Az AKP-kormány Balkán-politikájának elméleti alapjai 

 

Míg az 1990-es évek során Törökország balkáni aktivitása elsősorban a nemzetközi katonai 
missziókban való részvételre korlátozódott, addig a 2002-ben hatalomra került Igazság és 
Felemelkedés Pártja számára a belpolitikai stabilitás, valamint a gazdasági fejlődés lehetővé tették 
egy új, független politika kialakítását, melynek elméleti alapját Ahmet Davutoğlu Stratégiai 
mélység című könyvének vonatkozó fejezete adta. Művében, elvetve az abszolút uralom 
(imperializmus) és az abszolút elvesztés (a térségtől való elfordulás) között ingázó végletes 
oszmán-török politikát, Davutoğlu egy soft power eszközök alkalmazásával kialakított befolyási 
szféra megteremtésének vízióját vázolja fel. Meggyőződése szerint Törökország számára a 
térségben a legfőbb stratégiai előnyt történelmi öröksége, és a hozzá kulturálisan kötődő muszlim 
közösségekkel – bosnyákokkal és albánokkal – való kapcsolata jelenti. Ebből kiindulva állítja, 
hogy Törökország balkáni geopolitikájának ütőere a többségében muszlimok lakta Bihács–
Közép-Bosznia–Kelet-Bosznia–Szandzsák–Koszovó–Albánia–Macedónia–Kırcaali–Trákia 
övezet. Balkáni pozíciójának megszilárdítása érdekében tehát Törökországnak arra kell 
törekednie, hogy aktívan hozzájáruljon az e sávban élő közösségek biztonságának garantálásához, 
kulturális létük megőrzéséhez, szociális és gazdasági hátterük megerősödéséhez, valamint 
egymással való kapcsolatuk elmélyüléséhez.  

                                                 
12 Darko Duradanski: Macedonia-Turkey: The ties that binds. http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-
turkey-the-ties-that-bind, letöltés ideje: 2017. 12. 26.  

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-turkey-the-ties-that-bind
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-turkey-the-ties-that-bind
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3. ábra: Törökország geopolitikai és geokulturális ütőere a Balkánon 
Forrás: Kovačević, Lejla et al.: Standing at the Gateway to Europe - The GeneticStructure 
of Western Balkan Populations Based onAutosomal and Haploid Markers 
 

Stratégiai víziójában Davutoğlu kiemelt jelentőséget tulajdonít Bosznia-Hercegovinának és 
Koszovónak. Elképzelése szerint az Ankara politikai, gazdasági és kulturális előretolt 
helyőrségeként funkcionáló Bosznia kapcsán a törékeny szerkezetű föderáció egységének 
megerősödése13; a Bosznia–Szandzsák tengelyt az Albánia–Macedónia tengellyel összekötő 
Koszovó kapcsán pedig az ország biztonsági helyzetének stabilizálódása, valamint jogi 
státuszának14 rendeződése jelenti Törökország legfőbb érdekét. Ankarának – írja Davutoğlu – 
politikai befolyását kihasználva mindkét állam ügyét napirenden kell tartania az ENSZ, a NATO 
és az Iszlám Konferencia Szervezete fórumain. Azt is hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 
Törökországnak a régió egyensúlyi viszonyait követő, rugalmas diplomáciát kell folytatnia a 
Balkán minden államával, a velük való kereskedelmi kapcsolatait meg kell erősítenie, és gazdasági 
potenciálját kihasználva olyan, az egész régiót átfogó beruházásokat és gazdasági projekteket kell 
kezdeményeznie, melyekkel egyrészt tovább erősítheti saját pozícióját, másrészt a térség országai 
közötti interdependencia elmélyítésén keresztül hozzájárulhat a régió stabilizálásához (Davutoğlu 
A. 2016). 
 

                                                 
13 Bosznia-Hercegovina közigazgatási és politikai rendszerét az 1995-ben aláírt daytoni egyezmény határozta meg, 
amely az ország területén két, nagyfokú autonómiával bíró államalakulatot hozott létre (Bosznia-hercegovinai Föde-
ráció és Szerb Köztársaság), állami szinten pedig az etnikai paritás elvére épülő hatalomgyakorlást vezetett be. Ma 
már nyilvánvaló, hogy a szerződés nyomán egy működésképtelen rendszer jött létre, amely politikailag és gazdaságilag 
is megbénítja az országot. 
14 Az ENSZ BT által 1999-ben elfogadott 1244-es határozat nemzetközi irányítás alá helyezte Koszovót, ugyanakkor 
kiállt a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területi integritása mellett. 
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6. Törökország külpolitikája a Nyugat-Balkánon 2002 után 
 

Az ezredfordulót követően a Nyugat-Balkán – az 1990-es évek nemzetközi intézkedései, majd a 
térség minden állama által áhított európai uniós csatlakozás ígérete15 nyomán – stabilizálódott, 
ami lehetőséget teremtett a gazdaságilag fokozatosan erősödő Törökország számára egy, a 
biztonsági szempontokon túlmutató külpolitika kialakítására a régióban. A 2002-ben váratlan 
győzelmet arató Igazság és Felemelkedés Pártja azonban első kormányzati ciklusa alatt kevésbé a 
szomszédos térségekre, sokkal inkább az Európai Unióval való kapcsolatára fókuszált, melynek 
eredményeképp 2005-ben megkezdhette a csatlakozási tárgyalásokat (Egeresi Z. 2013). 
Törökország Balkán-politikáját illető érdemi változásokra a második AKP-ciklus alatt került sor, 
ebben az időszakban a török aktivitás gazdasági, politikai és kulturális értelemben egyaránt 
fellendült, amely elsősorban három tényezővel magyarázható. Az első Törökország uniós 
csatlakozási folyamatának befagyása 2006-ban, melynek elsődleges okát a Ciprus-ügy 
megoldatlansága jelentette. A török kormány ezt követően – bár továbbra is kiemelt külpolitikai 
célként kezelte a csatlakozást – nagyobb figyelmet fordított a környező régiókra. A második 
tényező a 2008-as gazdasági válság hatása. Törökország az úgynevezett visszapattanó országok 
csoportjába tartozott, átmeneti gazdasági visszaesést követően látványos fejlődést produkált, a 
válság által hosszú távon sújtott partnereivel való kereskedelmében bekövetkező veszteséget 
pedig alternatív piacok intenzívebb igénybevételével kívánta ellensúlyozni. E törekvés mentén a 
nyugat-balkáni térség irányába is fokozta gazdasági tevékenységét. Végül a harmadik tényező a 
2003 óta Erdoğan miniszterelnök tanácsadójaként tevékenykedő Ahmet Davutoğlu 
külügyminiszteri kinevezése volt 2009-ben (Demirtaş B. 2015). 

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy külső tényezők is hozzájárultak Törökország 
markánsabb szerepvállalásához. Dr. Hóvári János, Magyarország volt ankarai nagykövete 
elmondása szerint a török gazdasági és politikai erő mellett a nemzetközi érdekrendszer alakulása 
is utat nyitott Ankara számára a régióban. Az Egyesült Államok figyelme a 2001 szeptemberi 
terrortámadást követően a Balkánról a Közel-Keletre terelődött, Oroszország befolyása a 
térségben gyengült, az Európai Unió nagyobb államai – különösen a gazdasági válság árnyékában 
– pedig nem voltak képesek egységes politikát kialakítani a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban. Az 
így keletkezett politikai vákuumban Törökország mozgástere jelentősen kiszélesedett, melyet a 
kormány elsősorban puha eszközöket alkalmazó, okos külpolitikával ki is használt.16  

 
7. Az AKP „zéró probléma a szomszédokkal” politikája a Nyugat-Balkánon  

 

Külügyminiszteri kinevezését követően Davutoğlu hozzálátott „zéró probléma a szomszédokkal” 
néven elhíresült külpolitikai doktrínájának gyakorlatba való átültetéséhez.  Dr. Hóvári János 
értelmezésében Davutoğlu stratégiájának általános sarokpontjai az alábbiak voltak: 1) A 
hidegháború utáni helyzet átvezetése a török külpolitikába, az új geopolitikai evidenciákhoz való 
alkalmazkodás által. 2) Törökország gazdasági erőközpont jellegének megjelenítése a 
külpolitikában, a környező térségekben és a globális rendszerekben egyaránt. 3) Törökország 
iszlám világon belüli pozíciójának megerősítése, és az eltérő hagyományú iszlám irányzatokkal 
való együttműködés támogatása. 4) A NATO-val és az EU-val való reálpolitikai együttműködés 
fenntartása. 5) A törökországi demokráciamodell népszerűsítése.17 

Davutoğlu külpolitikájában kiemelt szerepet szánt a Balkánnak. A térséghez kapcsolódó 
stratégiájának alapelveit 2011-es, „Egy előretekintő vízió a Balkán számára” című írásában 
fogalmazta meg. Az első ezek közül a térség önrendelkezésének megerősítése, amely a külső 

                                                 
15 Az EU a 2003-as thesszaloniki csúcstalálkozón az európai perspektíva megerősítése érdekében deklarálta, hogy a 
nyugat-balkáni államok jövőjét az Unión belül képzeli el. 
16 Interjú Dr. Hóvári Jánossal. 2017. 07. 09. 
17 Interjú Dr. Hóvári Jánossal. 2017. 07. 09. 
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hatalmak befolyásának18 csökkentését, a régió önállóságának megerősítését jelenti (Davutoğlu A. 
2011). E cél elérése érdekében a török kormány több multilaterális projektet is elindított, melyek 
közül a legfontosabb az Ankara által kezdeményezett háromoldalú tárgyalássorozat Törökország, 
Szerbia és Bosznia-Hercegovina között, a két nyugat-balkáni ország nézeteltéréseinek rendezése 
céljából. A folyamat a három ország külügyminisztereinek találkozójával kezdődött 2009-ben, ezt 
követően, 2010-ben Isztambulban a három elnök ült le egymással tárgyalni. A török közvetítés 
eredményeként a résztvevő felek 2010-ben aláírták a Bosznia-Hercegovina területi integritását 
garantáló Isztambuli Deklarációt, Szerbia és Bosznia-Hercegovina pedig – miután a szerb elnök 
hivatalosan bocsánatot kért a srebrenicai mészárlásért – felvették egymással a diplomáciai 
kapcsolatot. A regionális önrendelkezés érzetét még inkább erősítette, hogy a trilaterális 
találkozók sikerét megelőzően az USA és az Európai Unió által kezdeményezett, a bosznia-
hercegovinai alkotmány átalakítását célul kitűző „butmiri folyamat” kudarcba fulladt. 
Törökország Horvátország és Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia és Koszovó között is 
igyekezett közvetíteni, ezek a kezdeményezések azonban rövid életűnek bizonyultak, mivel az 
Európai Unió a 2010-es évek első felében mindkét esetben átvette a közvetítő szerepet (Ekinci 
M. U. 2013). E kísérletek mellett Törökország a Délkelet-európai Együttműködési Folyamaton 
keresztül is igyekszik erősíteni a régió önrendelkező képességét. Az 1996-ban létrehozott 
nemzetközi fórum a Balkán összes államát magába foglalja, elsődleges célja pedig a tagok közötti 
politikai párbeszéd elősegítése. Ankara a szervezet intézményesülésének támogatásával azt kívánja 
elérni, hogy a Balkán államai nézeteltéréseiket külső hatalmak beavatkozása nélkül is képesek 
legyenek kezelni, a DEEF szerepe azonban erőfeszítései ellenére egyelőre súlytalan maradt 
(Ekinci M. U. 2014).  

Davutoğlu második alapelve a regionális integráció, amely a Nyugat-Balkán államaival 
való együttműködés fokozását, valamint a régiót átfogó projektek révén az érintett országok 
Törökországtól és egymástól való függőségének megerősítését foglalja magában. Ennek 
szellemében az AKP-kormány a vizsgált államok mindegyikével szabadkereskedelmi 
egyezményt19, valamint vízummentességi megállapodást kötött, és állami intézmények 
tevékenységén keresztül jelentősen növelte kulturális befolyását a térségben. A kormánnyal 
összhangban cselekvő üzleti körök és nem állami szervezetek a 2000-es években szintén növekvő 
érdeklődést tanúsítottak a Nyugat-Balkán iránt (Demirtaş B.–Pavlović Đ.–Sarier D. E. 2015). 

Érdemes hangsúlyozni a török kormány azon törekvését, hogy a régió minden államával 
jó viszonyt alakítson ki, amely elsősorban Szerbia kapcsán hordoz jelentőséget. Bár az AKP 
Balkán-politikájában a muszlim közösségekkel való kapcsolatok továbbra is prioritást élveznek, a 
kormány a millenniumot követő évtized második felétől a Szerbiával való viszonyára is fokozott 
figyelmet fordít. A szerb-török reálpolitikai együttműködés közös érdekeken alapul: a stabilitás 
megőrzésében, valamint a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fenntartásában mindkét kormány 
érdekelt. Emellett az Európai Unióval való tárgyalások során megélt hasonló tapasztalatok – 
Szerbia számára a Koszovóval, Törökország számára pedig a Ciprussal való rendezetlen viszony 
jelent akadályt a tárgyalások során – szintén arra ösztönözték a két államot, hogy fűzzék 
szorosabbra kapcsolatukat (Demirtaş B. et al. 2015).  A két ország kapcsolatának egyértelmű 
javulását mutatta, hogy 2009-ben Belgrád a szerbiai muszlim közösségek között 2007 óta fennálló 
viszály kapcsán Ankarát kérte fel a közvetítésre, amely ennek eleget is tett, és a Szandzsák 
térségében élő muszlimok vezetőjének személye körül kialakult vitában az autonómia-párti 
jelölttel szemben a szerb kormány bizalmát élvező jelölt megválasztását támogatta (Egeresi Z. 
2013). A két ország viszonyában – nem meglepő módon – Koszovó ügye jelent feszültségforrást. 
Miután Koszovó 2008-ban egyoldalúan deklarálta a függetlenségét, Törökország az elsők között 

                                                 
18 Fontos megemlíteni, hogy Davutoğlu – amennyiben a Balkánról van szó – balkáni államként (tehát nem külső 
hatalomként) definiálja Törökországot. 
19 Bosznia-Hercegovinával 2002-ben, Albániával 2006-ban, Montenegróval 2008-ban, Szerbiával 2009-ben, Koszo-
vóval 2013-ban. Macedóniával még az AKP előtti koalíciós kormány kötött szabadkereskedelmi egyezményt 1999-
ben. 
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ismerte el államiságát és létesített vele diplomáciai kapcsolatot, ami ugyan okozott némi 
feszültséget a Szerbiával való kapcsolatában, a két ország együttműködése azonban folytatódott. 
Jóval nagyobb felháborodást keltett a szerbek körében Recep Tayyip Erdoğan 2013-ban, a 
koszovói Prizrenben elmondott beszéde, melyben Törökország és Koszovó összetartozását 
hangsúlyozta. A beszédet követően az akkori szerbiai elnök, Tomislav Nikolić bejelentette, hogy 
Szerbia átmenetileg kilép a háromoldalú kooperációból (Demirtaş B. et al. 2015). A heves reakció 
ellenére a szerb–török kapcsolat hamarosan rendeződött (a háromoldalú kooperáció pedig 
újraindult), ami elsősorban Belgrád beruházások iránti igényével magyarázható, egyben rámutat a 
két ország aszimmetrikus viszonyára.  

Az egyetlen nyugat-balkáni államalakulat, mellyel Törökország politikai kapcsolata 
permanens módon feszült maradt, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság. Az entitás elnöke, 
Milorad Dodik számos alkalommal kemény kritikával illette a török kormányt a bosnyákok 
egyoldalú támogatása miatt, amivel – nézete szerint – a török vezetés tovább mélyíti az ország 
megosztottságát. A bosznia-hercegovinai szerb politikusok a háromoldalú tárgyalások kapcsán is 
több ízben élesen fogalmaztak: Dodik azon véleményének adott hangot, miszerint Törökország 
valódi célja a kezdeményezéssel a Szerb Köztársaság elszigetelése volt, a háromtagú 
államelnökség20 szerb tagja, Nebojsa Radmanović pedig – nem titkolva szeparatista nézeteit – az 
Isztambuli Deklaráció aláírását kritizálta (Demirtaş B. et al. 2015). Ezzel szemben az AKP 
viszonya a bosnyák politikai elittel, különösen az államelnökség bosnyák tagjával, Bakir 
Izetbegovićcsal kiváló, Törökország megítélése bosnyák körökben pedig többnyire pozitív. 
Mindezt jól szemlélteti, hogy Recep Tayyip Erdoğan a 2018-as előrehozott választást megelőzően 
– miután Ausztria, Németország és Hollandia kormányai ismét21 megtiltották a török elnöknek, 
hogy a területükön kampányoljon – Szarajevóban tartott kampánybeszédet, amelyen több mint 12 
ezren, többségében európai törökök vettek részt.22  

A gazdasági összekapcsoltság erősítése érdekében Törökország, Szerbia és Bosznia-
Hercegovina diplomáciai-politikai együttműködésüket 2013-ban gazdasági dimenzióval bővítették 
– közös gazdasági bizottságot hoztak létre a kereskedelmi kapcsolatok fellendítése érdekében 
(Ekinci M. U. 2013). Szintén a gazdasági interdependencia erősödését szolgálják a különböző 
energiapolitikai projektek. Amint azt korábban említettem, az AKP-kormány kiemelt külpolitikai 
célja, hogy Törökország a közeljövőben energiapolitikai csomóponttá váljon, és az energia 
mennyiségének, valamint árának befolyásolása által növelje gazdasági és politikai potenciálját. 
Törökország és a Nyugat-Balkán viszonya kapcsán két, megvalósítás alatt álló projekt emelhető 
ki. A tervek szerint 2020-ra elkészülő Transz-Adria gázvezeték – amely a kaszpi-tengeri gázt 
Nyugat-Európába szállító Déli Gázfolyosó részét fogja képezni – Görögországon és Albánián 
keresztül Olaszországba23; a 2017 májusa óta megvalósítás alatt álló, Oroszországot 
Törökországgal összekötő Török Áramlat európai meghosszabbítása pedig a tervek szerint 
Bulgárián és Szerbián keresztül Magyarországra24 fog gázt szállítani. A projektek megvalósulása 
esetén egyrészt biztosra vehető Törökország balkáni befolyásának további növekedése, másrészt 
az infrastrukturális összekapcsoltság erősödése a régió stabilitását szolgálná. 

 

                                                 
20 Az etnikai paritás elve alapján Bosznia-Hercegovinának három elnöke van – egy szerb, egy bosnyák és egy horvát – 
akik rotációs rendszerben, nyolchavonta váltják egymást.  
21 Az említett kormányok 2017-ben, a török alkotmány módosításáról tartott népszavazást megelőzően szintén meg-
tiltották a török politikusoknak a területükön való kampányolást.  
22 Gadzo, Mersiha: Turkish elections: Erdogan holds rally in Bosnia's Sarajevo. 
https://www.aljazeera.com/news/europe/2018/05/turkish-elections-erdogan-hold-rally-sarajevo-
180519215027987.html. Letöltés ideje: 2018. 05. 25.  
23 Trans Adriatic Pipeline Official Website. www.tap-ag.com, letöltés ideje: 2018. 01. 04. 
24 SeeNews: Hungary hopes to have link for Russian gas imports via Serbia by end-2019. 
https://seenews.com/news/hungary-hopes-to-have-link-for-russian-gas-imports-via-serbia-by-end-2019-574889, 
letöltés ideje: 2018. 01. 04. 

https://www.aljazeera.com/news/europe/2018/05/turkish-elections-erdogan-hold-rally-sarajevo-180519215027987.html
https://www.aljazeera.com/news/europe/2018/05/turkish-elections-erdogan-hold-rally-sarajevo-180519215027987.html
http://www.tap-ag.com/
https://seenews.com/news/hungary-hopes-to-have-link-for-russian-gas-imports-via-serbia-by-end-2019-574889
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4. ábra: A Török Áramlat és a Déli Gázfolyosó 
Forrás: News.Az: Trans Adriatic Pipeline project open to Iran when sanctions removed 
 

A Davutoğlu által meghatározott harmadik alapelv – amely némileg ellentmondásban van az 
elsővel – az európai uniós integrációs folyamatban való részvétel. Törökország – maga is a teljes 
jogú tagságra pályázva – a 2000-es évek elejétől támogatja a nyugat-balkáni államok csatlakozását, 
azon meggyőződéstől vezérelve, hogy a régió stabilitásának és fejlődésének kulcsa az európai 
integráció (Davutoğlu A. 2011). Bár a török kormány ezt a retorika szintjén napjainkban is 
fenntartja, egyes szakértők meglátása szerint Törökország nyugat-európai államokkal való 
viszonyának megromlása a 2010-es évek során negatív irányba befolyásolhatja Ankara álláspontját 
a Nyugat-Balkán uniós integrációja kapcsán. Erre Davutoğlu is egyértelmű utalást tett 2001-es, 
Stratégiai mélység című könyvében: „Törökországban komoly aggodalmat kelt, hogy 
Németország az ebben a régióban Törökország természetes szövetségesei közé tartozó Bosznia-
Hercegovinát, Albániát, Horvátországot és Macedóniát valószínűleg meghívja az EU-ba, és ezek 
az országok rövid, illetve középtávon csatlakozhatnak az Unióhoz. Az a lehetőség, hogy ezek az 
országok együtt lesznek az EU-ban Görögországgal, és idővel a Törökországon kívüli összes 
balkáni országot felveszik az Unióba, Törökország Balkánra irányuló politikáját a Törökország–
Európa kapcsolatok egyik paraméterévé teheti, és ennek a helyzetnek a bekövetkezése 
Törökország számára jelentős fájdalmakkal jár” (Davutoğlu A. 2016). Bár a volt külügyminiszter 
idézett gondolata napjainkban aktuálisabb, mint korábban bármikor, az általam megkérdezett 
szakértők egyöntetű véleménye, hogy Törökországnak gazdasági és biztonságpolitikai 
szempontból továbbra is érdeke fűződik a térség Európai Unióhoz való csatlakozásához, 
Törökország Nyugat-Európától való gazdasági függősége okán pedig valószínűtlen, hogy az AKP 
nyíltan fellépjen az Unió növekvő gazdasági és politikai befolyásával szemben.25  

Végül a negyedik alapelv, amit Davutoğlu megemlít, a regionális és globális nemzetközi 
szervezetekben való aktív szerepvállalás. Törökország katonailag több nemzetközi misszió 
keretében van jelen a térségben: Koszovóban a NATO (KFOR), az ENSZ (Az ENSZ Ideiglenes 
Adminisztrációs Missziója Koszovóban) és az EU (EULEX) misszióiban, Boszniában pedig az 

                                                 
25 Interjú Dr. Hóvári Jánossal (2017. 07. 09.), Dr. Serbo Rastoderrel (2017. 10. 22.) és Dr. Ivan Vukovićcsal (2017. 
10. 12.).  
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EU (EUFOR Althea) missziójában vesz részt (Ekinci M. U. 2013). Ankara támogatja/támogatta 
Macedónia, Bosznia, Albánia és Montenegró NATO-csatlakozását. A 2000-es évek folyamán a 
török kormány az említett államok mindegyikével megerősítette katonai együttműködését, és 
technikai támogatást is biztosított számukra annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni 
a szervezet kritériumainak. Albánia 2009-ben, Montenegró pedig 2017-ben sikeresen elnyerte a 
tagságot. Macedónia csatlakozását közel három évtizeden keresztül Görögország blokkolta, a két 
állam kulturális és geopolitikai hátterű „névvitája” miatt. A görög-macedón diplomáciai konfliktus 
2019 elején megoldódni látszik: bár a megegyezésnek mindkét oldalon voltak (vannak) ellenzői, 
2019 januárjában a macedón és a görög parlament is elfogadta, hogy a volt jugoszláv 
tagköztársaság hivatalos neve Észak-macedón Köztársaságra módosuljon. E fejlemény utat 
nyitott Észak-Macedónia számára a NATO-csatlakozás felé, amit alátámasztani hivatott, hogy a 
szervezet jelenlegi tagjai február 6-án csatlakozási jegyzőkönyvet írtak alá a leendő taggal.26 Belső 
megosztottsága, valamint a boszniai szerbeknek a szervezettel szemben táplált ellenszenve okán 
Bosznia-Hercegovina NATO-csatlakozása rövid- és középtávon valószínűtlen. Koszovónak 
szintén rosszak a kilátásai – a függetlenségét 2008-ban kikiáltó ország 2019-ig az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez sem tudott csatlakozni. Államiságának minél szélesebb körben történő 
elismeréséért a török kormány – nemzetközi befolyását felhasználva – aktívan lobbizik az ENSZ 
és az Iszlám Konferencia Szervezete fórumain27 (Ekinci M. U. 2014). 

 

8. Törökország kulturális térnyerése a Nyugat-Balkánon és a „neo-oszmanizmus”-
vita 
 

Törökország Balkán-politikájában a diplomácia mellett a kultúra is központi szerepet játszik. 
Ezen a téren az AKP nem titkolt célja a muszlim közösségek identitásának védelme és 
megerősítése, és ezáltal a térségbeli török kulturális befolyás növelése. Ezzel kapcsolatban 
Davutoğlu Stratégiai mélység című művében nem is fogalmazhatna világosabban: „A Balkánon 
minden leomló dzsámi, minden sorvadó muszlim intézmény, a kulturális értelemben eltűnő 
minden oszmán hagyományelem Törökország e térségre gyakorolt hatásának egy-egy elmozdított 
pillére” (Davutoğlu A. 2016). Bár politikusként valamelyest finomított a retorikáján, 
tagadhatatlan, hogy Ankara kulturális aktivitása az oszmán történelmi múltra és az iszlám vallásra 
épül. Az AKP puha eszközöket alkalmazva, elsősorban állami szervezeteken keresztül igyekszik 
megszilárdítani kulturális befolyását a térségben. Az utóbbiak közül a Török Nemzetközi 
Együttműködési és Fejlesztési Ügynökséget (TIKA), a Külhoni Törökök és Rokon Népek 
Elnökségét (YTB), a Vallási Ügyek Elnökségét (Diyanet) és a Yunus Emre Intézetet (YEE) 
érdemes kiemelni. 

A török kormány a TIKA-t 1992-ben elsősorban a függetlenné vált közép-ázsiai 
köztársaságokkal való kapcsolattartás céljából hozta létre, tevékenységi köre később kiterjedt 
Eurázsia más régióira is. Jelentősége az AKP kormányzása alatt tovább nőtt, a török külpolitika 
egyik fontos eszközévé vált. A szervezet jelenleg (2019 eleje) 150 országban végez tevékenységet, 
ezek közül 59-ben működtet koordinációs hivatalt, éves költségvetése pedig megközelíti a 200 
millió dollárt.28 Céljai közé tartozik a török kisebbségek fennmaradásának elősegítése, bilaterális 
kapcsolatok építése, segélyezés, valamint különböző projektekhez nyújtott anyagi és szellemi 
támogatás (Fekete, 2014: 175) A TIKA egyik kiemelt célterülete a Balkán, a hat vizsgált állam 
mindegyékében jelen van. A térségben elsősorban oktatási, egészségügyi és infrastrukturális 
projektek támogatásával, valamint oszmán kori műemlékek védelmével és felújításával 

                                                 
26  North Atlantic Treaty Organisation: Relations with the Republic of North Macedonia. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_48830.htm, letöltés ideje: 2019. 03. 19. 
27 2017 végéig 112 ENSZ tagállam ismerte el Koszovó függetlenségét. Ahhoz, hogy ENSZ tagállammá válhasson, a 
Közgyűlés tagjai kétharmadának támogatására van szüksége – ez a jelenlegi létszám mellett 128 szükséges szavazatot 
jelent. 
28 TIKA Official Website. www.tika.gov.tr, letöltés: 2018. 01. 07. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_48830.htm
http://www.tika.gov.tr/en/page/about_us-14650
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foglalkozik. Montenegróban például a TIKA támogatásával épült újjá 2008-ban a Mehmet Fatih 
Madrasza29, valamint épült fel 2014-ben a bari Iszlám Kulturális Központ, melynek területén 
található az ország legnagyobb mecsete.  

 
1. táblázat: a vizsgált országok részesedése (%) a TIKA költségvetéséből 2009 és 2014 

között 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Albánia 1,45 1,25 0,75 1,2 1,81 2,03 

Bosznia 6,54 2,1 1,34 2,6 4,1 7,35 

Koszovó 1,37 5,74 1,3 0,9 3,56 1,32 

Macedónia 2,33 15 2,15 3,51 2,3 3,46 

Montenegró 3,19 2,1 2,3 1 0,83 2,31 

Szerbia 1,62 1,23 2,04 2,77 1,1 1,28 

Forrás: TIKA Annual Report 2014 alapján. 
 

A 2010-ben létrehozott, és a miniszterelnökség közvetlen hatáskörébe tartozó YTB célja a 
külföldön élő török közösségekkel való kapcsolatok ápolása, valamint Törökország rokon 
népekkel (a Nyugat-Balkán esetében ez a bosnyákokat és albánokat jelenti) fenntartott kulturális, 
gazdasági és oktatási kapcsolatok erősítése. Feladatai közé tartozik a rendezvényszervezés, a 
kormánnyal együttműködő NGO-k munkájának összehangolása, valamint ösztöndíjak biztosítása 
külföldi hallgatók számára (Ekinci M. U. 2013). 

Az 1924-ben létrehozott Diyanet az 1990-es évektől kezdve vált a török kulturális 
befolyás fontos csatornájává, az AKP alatt pedig a világ egyik legjelentősebb vallási hálózatává 
fejlődött. Az elnökség részt vesz a balkáni muszlim közösségek imámképzésében, támogatja a 
rossz állapotban lévő mecsetek felújítását, valamint újak építését, vallási ügyekben közvetítést 
vállal (közvetítő szerepet játszott például a már említett szerbiai muftikérdés kapcsán), iszlám 
konferenciákat rendez és minden évben több száz nyugat-balkáni hallgató számára biztosít vallási 
oktatást Törökországban (Öktem K. 2010). 

A 2007-ben létrehozott YEE 2009-ben kezdte meg a működését, ma pedig közel ötven 
kulturális központot működtet a világ negyvenkét országában. Célja a török nyelv, történelem és 
művészet népszerűsítése konferenciák, kiállítások, képzések és szemináriumok megrendezése 
által. A szervezet a Nyugat-Balkánon különösen aktív, Boszniában és Koszovóban három-három, 
Albániában kettő, Macedóniában, Montenegróban és Szerbiában pedig egy-egy központot tart 
fenn. 30  

Az említett intézmények tevékenysége mellett a magas rangú török politikusok 2000-es 
évek során gyakoribbá váló látogatásai is tovább erősítik Ankara térségbeli pozícióját. A török 
vezetők felszólalásaik során rendszeresen utalnak a kulturális és történelmi kapcsokra, melyek 
összekötik Törökországot és a balkáni népeket. Példaként kiemelhetjük Erdoğan korábban már 
említett koszovói felszólalását, valamint Davutoğlu 2009. októberi szarajevói beszédét, melyben a 
külügyminiszter az oszmán történelmi időszakot a Balkán aranykorának nevezte, és kifejtette, 
hogy a térség ismételt felemelkedésének kulcsa egy, az Oszmán Birodaloméhoz hasonló, a 
gazdasági interdependencián és a kulturális harmóniárn alapuló berendezkedés lenne (Öktem K. 
2010).  

A török kulturális befolyás erősödését szolgálja továbbá, hogy a TRT Avaz állami televízió 
a balkáni régióban albán és bosnyák nyelvű adásokat is sugároz. A csatorna műsorai közül 
különösen népszerűek a történelmi témákat feldolgozó szappanoperák, melyek hozzájárulhatnak 

                                                 
29 Felsőfokú vallási iskola 
30 Yunus Emre Enstitüsü Official Website. www.yee.org.tr, letöltés ideje: 2018. 01. 07. 

http://www.yee.org.tr/
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az oszmán éra emlékének „megszépüléséhez”, és Törökország térségbeli megítélésének 
javulásához (Fekete J. 2014). 

A térségben a nem állami szereplők közül a Fethullah Gülen muszlim vallástudós által 
alapított Hizmet mozgalom a legaktívabb, elsősorban az oktatás területén – a hat vizsgált 
országban összesen több mint negyven iskolát működtet.31 Miután Erdoğan és Gülen viszonya 
2013-ban megromlott, a kormány terrorszervezetnek nyilvánította a Hizmetet, és azóta is 
törekszik a szervezet nemzetközi hálózatának felszámolására.32  

Dr. Pap Norbert meglátása szerint a török kulturális aktivitás legfontosabb eredménye, 
hogy a balkáni népek Törökországról alkotott képe az elmúlt években nagymértékben javult, még 
a törökök iránt hagyományosan negatív érzéseket tápláló keresztények körében is, ami szélesíti 
Ankara gazdasági mozgásterét a Balkánon, és a térségből érkező turisták számában is 
megmutatkozik.33 Törökország „visszatérése” az Oszmán Birodalom által mintegy félezer évig 
uralt régióba ugyanakkor negatív reakciókat is kiváltott. Az említett politikai beszédek például 
még a muszlimok egyes köreiben is kérdéseket vetettek fel. Még nagyobb felháborodást váltott ki 
az a 2010-ben nyilvánosságra került hír, miszerint a török oktatási miniszter az albán és a 
koszovói kormányt is felszólította arra, hogy változtassanak meg bizonyos részleteket az iskolai 
történelemkönyvekben, mivel azok túlságosan negatív képet festenek az Oszmán Birodalomról. 
Miután a koszovói oktatási minisztérium eleget tett a kérésnek, koszovói és albániai értelmiségiek 
nyílt levélben tiltakoztak a döntés ellen, a török kormány követelését pedig kulturális agressziónak 
minősítették (Vračić A. 2016). 

A török kulturális „nyomulás” esetenként még hevesebb reakciókat váltott ki a nem 
muszlim közösségekből. Különösen a szerbek és a görögök körében terjedt el az a nézet, 
miszerint Törökország újkeletű aktivitása magában hordozza az egykori birodalom – valamilyen 
formában történő – visszaállításának ambícióját. A kibontakozó vita egyik központi alakja Darko 
Tanasković belgrádi professzor, aki 2010-es – Banja Lukában megjelent – Neo-oszmanizmus – 
Törökország visszatérése a Balkánra című művében foglalta össze a témával kapcsolatos 
álláspontját. Értelmezésében a neo-oszmanizmus az iszlamizmus, a turkizmus és az oszmán 
imperializmus ideológiai ötvözete. Belpolitikai szempontból legfőbb tényezője a szekuláris török 
társadalom iszlamizálódása, amely az ország kulturális-vallási összetételéből34 adódóan 
természetes és – demokratikus keretek között – elkerülhetetlen folyamat. Mindezt „leköveti” a 
külpolitika átalakulása: Tanasković szerint az AKP végleg szakított a kemálista, nyugat-orientált 
hagyományokkal, és arra törekszik, hogy pragmatikus eszközöket alkalmazva, ugyanakkor 
egyoldalúan a muszlim közösségekre építkezve visszaállítsa befolyási övezetét az egykori Oszmán 
Birodalom területén (Svirčević M. 2010). 

A könyv kapcsán számos befolyásos politikus és gondolkodó megszólalt. Hajrudin 
Somun, Bosznia-Hercegovina korábbi ankarai nagykövete például személyes hangvételű cikkben 
fejtette ki véleményét, miszerint Tanasković részéről tévedés a modern török külpolitika neo-
oszmán jelzővel való megbélyegzése. Meglátása szerint az AKP teljesen pragmatikus reálpolitikát 
folytat, térségbeli célja pedig nem az imperializmus, hanem a stabilitás fenntartása, valamint a 
gazdasági lehetőségek leghatékonyabb kihasználása (Somun H. 2011). Ezzel összhangban álló 
álláspontot képvisel Serbo Rastoder bosnyák történészprofesszor is, aki szerint Tanasković (akit 
egyébként kiváló turkológusnak tart) könyve egy 19. századi szellemiségű, sikertelen kísérlet volt 
Davutoğlu külpolitikájának rossz színben való feltüntetésére.35 

 

                                                 
31 Bosznia-Hercegovinában 15-öt, Albániában 12-őt, Macedóniában 7-et, Koszovóban 5-öt, Szerbiában és Monte-
negróban pedig 1-1-et.  
32 Anadolu Agency: Fetullah Gulen’s broad Western Balkans network. http://aa.com.tr/en/education/fetullah-

gulens-broad-western-balkans-network/617524, letöltés ideje: 2018. 01. 08. 
33 Interjú Dr. Pap Norberttel. Pécs, 2017. 11. 27. 
34 A török társadalom több mint 99%-a muszlim. 
35 Interjú Dr. Serbo Rastoderrel. Podgorica, 2017. 10. 22.  

http://aa.com.tr/en/education/fetullah-gulens-broad-western-balkans-network/617524
http://aa.com.tr/en/education/fetullah-gulens-broad-western-balkans-network/617524
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9. Törökország gazdasági ereje a Nyugat-Balkánon 
 

A 2000-es évek folyamán Ankara a diplomácia és a kultúra mellett gazdasági téren is 
megerősítette a térségbeli pozícióját. A 2001-es gazdasági válságot követően a török GDP az 
AKP exportorientált gazdaságpolitikájának köszönhetően néhány éven belül 
megtöbbszöröződött, és az ország a környező régiók mindegyikében, így a Nyugat-Balkánon is 
megerősítette gazdasági befolyását. Az 5. és a 6. ábrákon látható, hogy Törökország vizsgált 
államokkal való külkereskedelmének értéke 2002 és 2008 között látványosan fellendült, a 2008-as 
válság hatására visszaesett, a 2010-es évek során pedig ismét növekedésnek indult. Külön érdemes 
kiemelni a török-szerb kereskedelmi kapcsolatok alakulását, 2010-re ugyanis a térség országai 
közül Szerbia vált Törökország legjelentősebb kereskedelmi partnerévé, ami piacának mérete 
(Szerbia hétmilliós lakosságával a térség legnépesebb állama) mellett az ország politikai 
stabilitásával magyarázható.  

Törökország külkereskedelme a Nyugat-Balkánnal a látványos fejlődés ellenére is alacsony 
szintű maradt. 2016-ban a teljes török export kevesebb mint 2%-a áramlott a hat vizsgált államba. 
Ugyanez az érték az import esetében még kevesebb, az 1%-ot sem éri el. A nyugat-balkáni 
országok szemszögéből vizsgálva Törökország Albánia és Koszovó számára kiemelten, a többi 
állam számára legfeljebb közepesen fontos kereskedelmi partnernek számít, ahogyan azt a 8. ábra 
mutatja. 

 

 
5. ábra: A vizsgált országokba irányuló török export értéke 2002 és 2016 között (ezer USD) 
Forrás: Saját szerkesztés a Central Bank of the Republic of Turkey www.tcmb.gov.tr 
adatai alapján 
 

http://www.tcmb.gov.tr/
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6. ábra: A vizsgált országokból érkező török import értéke 2002 és 2016 között (ezer USD) 
Forrás: Saját szerkesztés a Central Bank of the Republic of Turkey www.tcmb.gov.tr 
adatai alapján  
 

 
7. ábra: Törökország részesedése a vizsgált államok külkereskedelmében, 2016-ban (%) 
Forrás: Saját szerkesztés a The Observatory of Economic Complexity 
https://atlas.media.mit.edu adatai alapján 
 

A Törökországból a Nyugat-Balkán országaiba áramló közvetlen külföldi tőkebefektetésekre 
(FDI) vonatkozó 8. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a török FDI értéke 2007-ig minimális 
volt, ezt követően fokozatosan emelkedni kezdett. Gordana Đurović, a Podgoricai Egyetem 
Közgazdaságtudományi Karának professzora és Montenegró korábbi, európai integrációért 
felelős minisztere számolt be arról, hogy bár a török FDI nagyobb része továbbra is a 

http://www.tcmb.gov.tr/
https://atlas.media.mit.edu/
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többségében muszlimok lakta térségekben koncentrálódik, a török beruházások száma az elmúlt 
években Montenegró és Szerbia nem muszlimok által lakott részeiben is emelkedett. Meglátása 
szerint a török üzletemberek ügyesen használják ki a nyugat-balkáni országok külföldi tőke iránti 
igényét, és olyan, stratégiai jelentőséggel is bíró szektorokba fektetnek be, mint a közlekedés, az 
energia, a telekommunikáció, az oktatás és a pénzügyek.36 Mindez tökéletesen illeszkedik a 
kormány stratégiájába. Törökország célja ugyanis nem a hagyományos értelemben vett 
imperializmus, ahogyan azt egyes kritikusai sejtetik, hanem az, hogy német mintára, 
infrastrukturális befektetések és kereskedelmi kapcsolatok révén láncolja magához a környező 
térségeket. Ahogyan azt a fenti adatok is alátámasztják, ez a fajta összekapcsoltság a Nyugat-
Balkán esetében egyelőre viszonylag alacsony szintű – Törökország ugyan az elmúlt egy 
évtizedben megerősítette gazdasági pozícióját a térségben, súlya azonban a külkereskedelem és a 
befektetések terén továbbra is messze elmarad Németországétól vagy Olaszországétól. 

 

 
8. ábra: A török FDI értéke a vizsgált országokban 2002 és 2016 között (millió USD) 
Forrás: Saját szerkesztés a Central Bank of the Republic of Turkey 
http://www.tcmb.gov.tr adatai alapján  
 

10. Törökország nyugat-balkáni befolyásának értékelése 
 

Egyértelműen kijelenthető, hogy Törökország az elmúlt másfél évtizedben megerősítette 
pozícióját a Nyugat-Balkánon. Az AKP sikeres diplomáciai manőverei, kulturális projektjei, 
valamint gazdasági aktivitása nyomán az ország térségbeli befolyása jelentősen megnőtt, 
megítélése pedig javult. Ankara nem csupán a muszlim többségű államokkal szilárdította meg a 
kapcsolatát, reálpolitikai alapon Szerbiával és Montenegróval is jó viszonyt alakított ki, 
Macedóniával pedig a közös geopolitikai érdekek mentén továbbra is fenntartja szoros 
együttműködését. A Balkán egészét vizsgálva mindez kiegészíthető a török-görög, valamint a 
török-bolgár feszültség enyhülésével. Dr. Ivan Vuković, a Podgoricai Egyetem Politikatudományi 
Tanszékének oktatója szerint a török külpolitika eredményességének kulcsa elsősorban Ankara 
hozzáállásában keresendő: a támogatást feltételekhez kötő Európai Unióval, és a meglehetősen 
agresszív külpolitikát folytató Oroszországgal szemben nem követelőző vagy erőszakos – 

                                                 
36 Interjú Dr. Gordana Đurovićcsal. Podgorica, 2017. 10. 16. 

http://www.tcmb.gov.tr/
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kulturális és gazdasági befolyását puha eszközök alkalmazásával, fokozatosan növeli.37 
Összegzésként azt mondhatjuk, hogy Davutoğlu „zéró probléma a szomszédokkal” külpolitikája, 
ha nem is minden elemében, de sikeres volt a Balkánon, e siker értékét pedig még tovább növeli a 
Davutoğlu-doktrína kudarca Ciprus38, a Kaukázus39 és a Közel-Kelet40 vonatkozásában. A 2010-es 
években kibontakozó nemzetközi kontextusban meglepő módon épp „Európa puskaporos 
hordója” az egyetlen térség Törökország szomszédságában, amely az etnikai-vallási feszültségek 
ellenére viszonylag stabil maradt. Amennyiben ilyen téren nem következik be változás, a Balkán 
gazdasági jelentősége Ankara számára a jövőben még tovább nőhet. 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy Törökországnak a biztonsági, kulturális és gazdasági 
szempontok mellett vannak-e tisztán politikai jellegű érdekei a Nyugat-Balkánon. Dr. Ivan 
Vuković szerint az elmúlt egy évtizedben Ankara több ízben is megkísérelte egyre növekvő 
befolyását politikai érdekérvényesítésre használni. Meglátása szerint a török kormánynak három 
fő politikai célja van a térségben. Egyrészt, diplomáciai missziók segítségével nemcsak a térség 
államai, de a külső szereplők előtt is demonstrálni kívánja, hogy Törökország hozzájárulása a 
Nyugat-Balkán stabilitásának fenntartásához kulcsfontosságú, ezt pedig – akárcsak a migrációs 
folyamatokban játszott szerepét – nyomásgyakorlási eszközként kívánja használni az Európai 
Unióval szemben.41 A Wikileaks által 2013-ban kiszivárogtatott amerikai e-mailek egyike nem 
kevesebbet állít, mint hogy a 2009-ben, az USA és az EU részvételével meginduló, a bosznia-
hercegovinai alkotmány átalakítását célzó butmiri folyamat részben Törökország nyomására 
fulladt kudarcba. A dokumentum szerint Ankara a tárgyalások felfüggesztését kérte 
Washingtontól, utóbbi pedig – Törökország Közel-Keleten játszott szerepére tekintettel – 
engedett a nyomásnak. Ankara lépése nem csupán azzal indokolható, hogy a boszniai 
államelnökség bosnyák tagja ellenezte a folyamatot; a török kormánynak az is célja volt, hogy az 
USA és az EU számára egyaránt nyilvánvalóvá tegye, Törökország megkerülhetetlen aktor a 
Nyugat-Balkánon.42 

Az AKP második politikai érdeke a Nyugat-Balkán kapcsán a Gülen-mozgalom helyi 
központjainak felszámolása, valamint a térség országaiban tartózkodó, és a török kormány által 
politikai bűncselekmény elkövetésével vádolt személyek kiadatásának elérése. A 2016 júliusi 
puccskísérletet követően – melyet az AKP hivatalos álláspontja szerint a jelenleg Amerikában 
tartózkodó Fethullah Gülen szervezett meg – a kormány szükségállapotot vezetett be, és 
széleskörű tisztogatásba kezdett. Egy év alatt közel 140 ezer közalkalmazottat – köztük 
magasrangú katonai vezetőket, rendőrfőnököket, bírákat és egyetemi tanárokat – bocsátottak el, 
és több mint 50 ezer embert – újságírókat, polgárjogi aktivistákat, üzletembereket – tartóztattak 
le.43 E belpolitikai folyamat külpolitikai folytatásának tekinthető, hogy az AKP felszólította a 
nyugat-balkáni államokat a Gülen-intézmények bezárására, valamint a terrorizmussal gyanúsított 
személyek kiadatására. Dr. Ivan Vuković szerint Törökországnak ma már kellően erős a pozíciója 
ahhoz, hogy nyomást tudjon gyakorolni a térség államaira, ugyanakkor – mivel 
magánintézményekről van szó – a török követelés nehéz helyzet elé állítja az érintett 
kormányokat.44 Intézkedéseik Törökország nyugat-balkáni befolyásának barométereként 

                                                 
37 Interjú Dr. Ivan Vukovićcsal. Podgorica, 2017. 10. 12.  
38 Azt követően, hogy Ciprus 2004-ben csatlakozott az EU-hoz, az ország egyesítését célul kitűző Annan-terv a gö-
rög ciprióták népszavazáson kifejezett akaratából megbukott. 
39 A török-örmény viszony továbbra is feszült, a Hegyi-Karabah státusza pedig még mindig vitatott, így az azeri-
örmény konfliktus sem rendeződött. 
40 Szíria és Irak de facto bukott államokká váltak, ami az Iszlám Állam terrorszervezet felemelkedését, valamint a 
kurd-kérdés eszkalálódását eredményezte. 
41 Interjú Dr. Ivan Vukovićcsal. Podgorica, 2017. 10. 12. 
42 Wikileaks: Re: DISCUSSION - Turkish and Russian influence in the Balkans. 
https://wikileaks.org/gifiles/docs/17/1789324_re-discussion-turkish-and-russian-influence-in-the-balkans-.html, 
letöltés ideje: 2018. 01. 12. 
43 Pierni, Marc: Turkey one year after the failed coup. http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/71486, letöltés ideje: 
2018. 01. 14. 
44 Interjú Dr. Ivan Vukovićcsal. 2017. 10. 12. 

https://wikileaks.org/gifiles/docs/17/1789324_re-discussion-turkish-and-russian-influence-in-the-balkans-.html
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/71486
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értelmezhetők: az, hogy Albániában és Koszovóban „gülenizmussal” megvádolt török 
állampolgárokat vettek őrizetbe45,46, a szerbiai igazságügyi minisztérium pedig egy kurd aktivista 
kiadatása mellett döntött47 nyilvánvalóvá teszi, hogy Törökország képes érvényesíteni az akaratát, 
ugyanakkor az, hogy eddig egy Gülen-iskola sem került bezárásra, rávilágít érdekérvényesítő 
képességének határaira. 

A török kormány harmadik politikai célja a helyi török közösségek Ankara iránti 
szimpátiájának fenntartása. Törökországban 2017 áprilisában tartottak népszavazást az alkotmány 
módosításáról, és az elnöki rendszer bevezetéséről. A társadalom megosztottsága miatt Erdoğan 
számára kritikus fontosságú volt, hogy képes-e megszólítani a török diaszpórákat, nemcsak 
Nyugat-Európában, de a Balkánon is. Dr. Ivan Vuković meglátása szerint ennek érdekében 
Erdoğan a kampánya során több alkalommal is utalt Törökország balkáni muszlim és török 
közösségek iránti felelősségvállalására.48 Az eredmények alapján az elnök populista retorikája 
hatásosnak bizonyult: az alkotmánymódosítást támogató török állampolgárok Bosznia-
Hercegovinában, Koszovóban, és Macedóniában is többségbe kerültek.49  

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy Törökország nyugat-balkáni befolyása az 
eredmények dacára is erősen korlátozott, elsősorban három tényező okán. A legfontosabb ezek 
közül, hogy Ankara gazdasági ereje a térségben limitált. Ahogy azt az előző fejezetben kifejtettem, 
a térség országaival való kereskedelmi kapcsolatok fellendülése, valamint a török beruházások 
számának növelése nyomán elért látványos fejlődés ellenére Törökország gazdasági befolyása – 
különösen a nyugat-európai államokéhoz képest – továbbra is gyenge, ami keretek közé szorítja 
az AKP mozgásterét a térségben. A második tényező Bosznia-Hercegovina megosztottsága, 
valamint a Szerb Köztársaság Törökországgal szembeni ellenszenve. A Milorad Dodik vezette 
boszniai szerb politikai elit következetesen próbálja gátolni a török befolyás erősödését, így 
Ankara hiába alakított ki szoros kapcsolatot a bosnyák elittel, politikailag, kulturálisan és 
gazdaságilag sem tudta kellően megerősíteni pozícióját a törékeny belső szerkezetű államban. 
Mindez különösen annak fényében bír jelentőséggel, hogy Davutoğlu stratégiai víziójában 
kiemelten fontos szerepet szánt Boszniának. Végül a harmadik tényező az Európai Unió 
fokozatos terjeszkedése a Balkánon, melynek Törökországra gyakorolt hatása Horvátország 
példáján keresztül szemléltethető a legjobban: az ország 2013-as uniós csatlakozásával a 2002-ben 
megkötött török-horvát szabadkereskedelmi egyezmény megszűnt létezni50, az EU pedig átvette 
Törökország diplomáciai közvetítő szerepét Bosznia és Horvátország között.  

Az, hogy a nyugat-balkáni török befolyás a jövőben erősödni, avagy gyengülni fog, három 
változó függvénye. Az első a törökországi belpolitikai helyzet alakulása. A kormány autoriter 
lépései, az ellenzéki tüntetések számának emelkedése, a sikertelen puccskísérlet, a migrációs 
válság, az ország szomszédságában zajló fegyveres konfliktusok, valamint a török-kurd ellentét 
mind hozzájárultak a belpolitikai stabilitás megrendüléséhez, a líra árfolyamának gyengüléséhez, a 
befektetői bizalom csökkenéséhez, valamint a gazdasági fejlődés lelassulásához. Amennyiben 
Törökország képes lesz stabilizálni saját politikai és gazdasági helyzetét, úgy nyugat-balkáni 

                                                 
45 Anadolu Agency: 'Fuat Avni' hesabına istihbarat sağlayan FETÖ şüphelisi Türkiye'ye iade edilecek. 
http://aa.com.tr/tr/dunya/fuat-avni-hesabina-istihbarat-saglayan-feto-suphelisi-turkiyeye-iade-edilecek/961267, 
letöltés ideje: 2018. 01. 12. 
46 Morina, Die: Kosovo Faces Dilemma Over Turkish Extradition Demand. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-faces-dilemma-over-turkish-extradition-demand-11-03-2017, 
letöltés ideje: 2018. 01. 12. 
47 Zivanović, Maja: Serbia Ignores UN and Extradites Kurd to Turkey. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-extradited-kurdish-political-activist-to-turkey-12-26-2017, letöltés 
ideje: 2018. 01. 12. 
48 Interjú Dr. Ivan Vukovićcsal. 2017. 10. 12. 
49 Az igen-szavazatok aránya az érintett országokban: Albánia – 41,8%, Bosznia-Hercegovina – 61,83%, Koszovó – 
57,14%, Macedónia – 57,97%. Wikipedia: Turkish constitutional referendum, 2017. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_constitutional_referendum,_2017, letöltés ideje: 2018. 01. 13. 
50 Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs: Relations between Turkey and Croatia. 
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-croatia.en.mfa, letöltés ideje: 2018. 01. 12. 
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befolyásának megőrzésére, illetve növelésére is nagyobb esélye van. Ilyen téren az Iszlám Állam 
visszaszorulása, valamint a migrációs nyomás enyhülése pozitív, míg a kormány illiberális 
intézkedései nyomán egyre mélyülő társadalmi megosztottság negatív tényező. A második változó 
a Nyugat-Balkán helyzete. Ha a térség megőrzi stabilitását, Törökország tovább erősítheti 
befolyását annak egészében, egy újabb fegyveres konfliktus kitörése esetén azonban a hozzá 
kulturálisan közel álló szereplők mellett foglalna állást, ami veszélybe sodorná a Szerbiával, 
Montenegróval és Macedóniával fenntartott reálpolitikai együttműködését (Ekinci M. U. 2013). 
Az 1990-es évek háborús traumáinak ellenére a térségben a mai napig több feszültséggóc létezik. 
Macedóniában51 a macedón-albán, Koszovóban52 pedig az albán-szerb ellentét torkollott több 
alkalommal is fegyveres összecsapásokba. A harmadik tűzfészek Bosznia-Hercegovina, ahol a 
szerb nacionalisták szeparatista törekvései generálnak feszültséget. Az ország darabokra hullása 
esetén nem zárható ki egy olyan nyílt konfliktus lehetősége, amely láncreakciót indíthat el a 
térségben. Az utolsó változó az EU bővítéspolitikájának, valamint ezzel összefüggésben 
Törökország és az Unió kapcsolatának jövőbeli alakulása. Ahogy korábban utaltam rá, 
amennyiben Ankara és Nyugat-Európa viszonya továbbra is feszült marad, ezzel egyidejűleg 
pedig az eddig meglehetősen lassú és akadozó bővítési folyamat új lendületet53 vesz, az 
Törökország nyugat-balkáni térségtől való elszigetelődéséhez vezethet.  

 

11. Összegzés 
 

Tanulmányomban arra tettem kísérletet, hogy felmérjem és bemutassam Törökország befolyását a 
Nyugat-Balkánon. Ennek érdekében először a balkáni török külpolitika hátterét tártam fel: azokat 
a földrajzi, történelmi, kulturális és társadalmi tényezőket ismertettem, melyek magyarázatot 
adnak a török kormány térség iránt tanúsított érdeklődésére. Ezt követően Törökország 
szerepvállalását mutattam be a nyugat-balkáni régióban: először diplomáciai, kulturális és 
gazdasági szempontból vizsgáltam meg a török külpolitika eredményeit és kudarcait a hat érintett 
államban, majd ez alapján azt elemeztem, hogy Ankara milyen hatékonysággal képes befolyását 
politikai akarattá formálni. Ezzel kapcsolatban arra a konklúzióra jutottam, hogy a balkáni török 
pozíció továbbra is korlátozott mivolta, valamint egyes török politikusok megnyilvánulásai 
nyomán kibontakozó heves viták ellenére az Ahmet Davutoğlu nevével fémjelzett, elsősorban 
soft-power eszközökre épülő külpolitika összességében sikeresnek tekinthető, különösen annak 
fényében, hogy a volt külügyminiszter doktrínája a Közel-Keleten és a Kaukázusban kevesebb 
eredményt hozott, sőt, előbbi kapcsán, elsősorban a szíriai konfliktus nyomán kudarcba is fulladt. 
E fejlemény – gazdasági szempontból – felértékelheti a Balkánt Ankara számára, egyben rámutat 
a régiók közötti függőségi viszonyra, nevezetesen arra, hogy a balkáni török befolyás erőteljesen 
függ a globális és regionális egyensúlyi viszonyoktól, Törökország más régiókban betöltött 
pozíciójától, és más államokkal való kapcsolatától. Végül azt vizsgáltam meg, hogyan alakulhat a 
jövőben Törökország nyugat-balkáni befolyása. Ennek kapcsán arra a következtetésre jutottam, 
hogy a térségbeli török pozíció több tényező – a török belpolitika fejleményei, a Nyugat-Balkán 
stabilitása, Törökország és az Európai Unió viszonya – függvényében változhat, pozitív és negatív 
irányban egyaránt. Ankara jelenleg a status quoban érdekelt – amennyiben a térségben nem megy 

                                                 
51 A legsúlyosabb, 22 halálos áldozatot követelő incidensre 2015. májusában, Kumanovóban került sor. Robinson, 
Matt–Bytyci, Fatos: Gun battle in ethnic Albanian region deepens Macedonian crisis. 
https://www.reuters.com/article/us-macedonia-police/gun-battle-in-ethnic-albanian-region-deepens-macedonian-
crisis-idUSKBN0NU06X20150510, letöltés ideje: 2018. 01. 13. 
52 A 2011-től 2013-ig tartó észak-koszovói válság során több incidensre is sor került a koszovói rendőrség és szerb 
csoportok között. Wikipedia: North Kosovo crisis. https://en.wikipedia.org/wiki/North_Kosovo_crisis, letöltés 
ideje: 2018. 10. 13. 
53 2014-ben, Németország kezdeményezésére indult el az ún. Berlini folyamat, melynek célja az Unió és a Nyugat-
Balkán közötti politikai, gazdasági és társadalmi kötelékek erősítése és ezáltal a bővítési folyamat felgyorsítása. 

https://www.reuters.com/article/us-macedonia-police/gun-battle-in-ethnic-albanian-region-deepens-macedonian-crisis-idUSKBN0NU06X20150510
https://www.reuters.com/article/us-macedonia-police/gun-battle-in-ethnic-albanian-region-deepens-macedonian-crisis-idUSKBN0NU06X20150510
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Kosovo_crisis
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végbe komoly változás, Törökország továbbra is fenn tudja majd tartani a régió muszlim 
közösségeivel ápolt kapcsolatát, valamint tovább erősítheti nyugat-balkáni gazdasági befolyását.  
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