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Absztrakt
Jelen tanulmány a civilizációs állam fogalomra épít és Törökország példáján keresztül szemlélteti a 
civilizációs diskurzus működését. Meghatározásom szerint a civilizációs állam olyan államra (poli-
tikai vezetésre) alkalmazható fogalom, amely önmeghatározása szerint egy adott civilizáció vezető 
képviselőjeként (vagy birtokosaként) lép fel. Ebben a kutatásban azt vizsgálom, hogy Recep Tayyip 
Erdoğan (miniszterelnök: 2002–2014, köztársasági elnök 2014-től) hogyan határozza meg az évek 
során felépített török politikai-ideológiai rendszer jellegét és céljait és hogy hogyan tematizálta a 
török kormány az iszlám civilizáció és az Oszmán Birodalom kérdését politikai napirendjében (iden-
titás, nemzeti célok, erkölcsi értékek, Nyugattal való kapcsolatok).

A török kormány elmúlt két évtizedben folytatott civilizációs diskurzusa érdekes fejlődési íven ment 
keresztül. 2002 után a nyugati és az európai minták követése dominált a török belpolitikában. Ezt 
követte a török közvéleménynek az Európai Unióból való lassú kiábrándulása, amelyet a politikai 
vezetés is kihasznált. A neo-oszmán civilizációs diskurzus jól illeszkedett Törökország közel-keleti 
és balkáni nyitásának kezdeti szakaszához. Eleinte az iszlám mint pozitív, egyesítő identitás jelent 
meg, ugyanakkor a kormánypárt iszlamista gyökerei lehetővé tették, hogy a török iszlamista hagyo-
mánynak a nyugatellenes narratívája erősödjön meg. Ez a „nyugati értékek” kritikáján és elutasításán 
alapuló nyugatellenesség a 2010-es évekre már nem csupán a belpolitikai fejlemények magyaráza-
taként szolgált, hanem a Törökország körül zajló változásokat is az iszlám világ (és az azt képviselő 
Törökország) és a Nyugat közti konfrontációval kezdték leírni. Ebben a helyzetben pedig a török 
identitás olyan alternatív olvasatai is erőre kaptak, mint az eurázsianizmus. 
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Abstract
This paper builds on the framework of the civilizational state and illustrates the functioning of the 
civilizational discourse through the example of Turkey. I define the civilizational state as a concept 
applicable to a state (political leadership) that defines itself as the leading representative (or pos-
sessor) of a particular civilization. In this research, I explore how Recep Tayyip Erdoğan (Prime 
Minister between 2002–2014, President since 2014) defines the nature and goals of the Turkish 
political-ideological system he has built over the years. How has the Turkish government thematized 
the issue of Islamic civilization and the Ottoman Empire in its political agenda (regarding identity, 
national goals, moral values, and relations with the West)?

Over the past two decades, the Turkish government’s civilizational discourse has undergone an 
exciting evolution. After 2002, the Turkish leadership followed the Western and European de-
velopment models. However, Turkish public opinion slowly lost its faith in the European Union, 
which was exploited by the political leadership. The neo-Ottoman civilizational discourse fitted in 
well with Turkey’s initial phase of opening up to the Middle East and the Balkans. Initially, Islam 
was presented as a positive, unifying identity, while the Islamist roots of the ruling party allowed 
the anti-Western narrative of the Turkish Islamist tradition to gain strength. By the 2010s, this 
anti-Westernism, based on a critique and rejection of ‘Western values,’ was no longer only used to 
explain domestic political developments but also began to describe the changes around Turkey in 
terms of a confrontation between the Islamic world and the West. In parallel, alternative readings of 
Turkish identities, such as Eurasianism, also strengthened.
Keywords: civilization, discourse, AKP, Turkey

1. Bevezetés
A civilizációkról szóló diskurzus Samuel Huntington híres, a civilizációk összecsapásáról szóló köny-
ve óta élénkült meg a nemzetközi politikában. Bár a civilizáció mint elemzési egység létjogosultsága 
erősen vitatott, jelentősége mégis abban rejlik, hogy gyakran használják a kulturális és politikai vi-
tákban, és gyakran tekintik „a nemzetközi politika intézményének és szereplőjének” (Yeşiltaş, 2014, 
p. 69). Fabio Petito (2011, p. 767) szerint a civilizációkat alapvetően kulturális és vallási értelemben 
szokás meghatározni, vagyis a civilizáció alapvetően egy kulturális egységet jelöl, amely a társadal-
mak (nemzetek) között elképzelt és/vagy tényleges kulturális kapcsolatokon alapul (Tetik, 2021, p. 4).

Christopher Coker (2018) szerint ma „egyre inkább olyan világban élünk, amelyben a civilizáció a 
nemzetközi politika mindennapos részévé válik”. Coker könyvében az ún. civilizációs állam jelensé-
gét a nyugati civilizáció, Japán, Kína, Oroszország, India és az iszlám civilizáció példáján keresztül 
vizsgálta. A „civilizációs állam” kifejezést Martin Jacques népszerűsítette (2012), Zhang Weiwei 
pedig egy könyvet szentelt a jelenség magyarázatának (Weiwei, 2012, p. x). Jelen tanulmány is erre a 
keretrendszerre épít, Törökország példáján keresztül szemléltetve annak működését.
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2. Kérdések, módszerek és források
E tanulmány annak a paradigmaváltásnak a gyökereit keresi, amely során az elmúlt két évtized 
török kormányai (az Igazságosság és Fejlődés Pártja, az AKP vezetésével) ideológiai orientációjuk-
ban Törökországot a Nyugattól mint modelltől egyre távolabb vezették és a változó közvéleményre 
támaszkodva új politikai és kulturális konstrukciót hoztak létre. A következőkben amellett érvelek, 
hogy ezt az új konstrukciót Coker (2018) nyomán civilizációs államnak lehet nevezni. Ez egy olyan 
politikai-ideológiai képződmény, amely alapvetően az identitásképzés megkülönböztető szerepére, 
valamint ezen identitáskonstrukcióknak az államon túli, nemzetközi képviseletére támaszkodik. 
Állításom szerint a jelenlegi török kormány politikája ebbe a kategóriába sorolható.

Ennek kapcsán az egyik legfontosabb kérdés az, hogy Recep Tayyip Erdoğan (miniszterelnök: 2002–
2014, köztársasági elnök 2014-től) hogyan határozza meg az évek során felépített politikai-ideoló-
giai rendszer jellegét és céljait és hogy hogyan tematizálta a török kormány az iszlám civilizáció és 
az Oszmán Birodalom (mint politikai előkép) kérdését politikai napirendjében (identitás, nemzeti 
célok, erkölcsi értékek, Nyugattal való kapcsolatok).

Ez a kutatás főként az angol és a török nyelvű tudományos szakirodalomra, politikai dokumentu-
mokra, jelentésekre és a török sajtóra (beleértve a kormányok hivatalos sajtóközleményeit is) támasz-
kodik, és a kormánypárti civilizációs diskurzus elemzését tűzi ki célul. Ehhez Erdoğan, valamint 
Ahmet Davutoğlu volt török külügyminiszter (2009–2014) és miniszterelnök (2014–2016) hivatalos 
nyilatkozatait és beszédeit használom fel. 

A populizmusról, az illiberalizmusról és a nyugati „periférián” tapasztalható autoriter tendenciákról 
szóló, egyre növekvő számú szakirodalom ellenére hiányzik a kontextusra érzékeny elemzés arról, 
hogy a török vezetés hogyan használja a civilizációs diskurzust politikai törekvéseinek elősegítésére 
és a valláson keresztül alternatív identitásformációk kialakítására. Az iszlám törökországi történel-
mi fejlődéséről és politikai, ideológiai megnyilvánulásáról, az iszlamizmusról (mivel a kormánypárt 
eredete egyértelműen a török iszlamista hagyományra vezethető vissza) számos tanulmány született 
(Öztürk, 2019; Başkan, 2019; Bermek, 2019; Yildirim, 2016; Bacik, 2011; Sarfati, 2019; Osman, 
2017; Sandal, 2021). Ugyanígy többen is írtak az iszlám szerepéről a török külpolitikában (például 
Başkan, 2018; Sadik, 2012; Öztürk, 2021). Hiányoznak azonban a szakirodalomból a civilizációs 
identitás narratív eszközeinek megértését célzó vizsgálatok. Ez a körülmény arra készteti a kutatót, 
hogy a meglévő források új, civilizáció-specifikus olvasatát adja.

3. A civilizációs állam és a civilizációs diskurzus
Rachman (2019) definíciója szerint „a civilizációs állam olyan ország, amely önmeghatározása sze-
rint nem csupán egy történelmi területet, egy bizonyos nyelvet vagy etnikai csoportot képvisel, ha-
nem egy sajátos civilizációt”. Ezzel szemben Brubaker (2017, p. 1211) a civilizációs államot a naci-
onalizmus egy formájának, illetve alternatívájának tekinti, attól függően, hogy az identitás határait 

mennyire széles körben értelmezik. Szerinte az iszlámnak az európai populizmusokban való növek-
vő térnyerésével „a kollektív én egyre inkább a tágabb civilizációs, nem pedig szűkítő jellegű nemzeti 
fogalmakban határozható meg” (Brubaker, 2017, p. 1208).

Ez a tanulmány a civilizációs állam fogalmát használja egy adott államra (politikai vezetésre), amely 
önmeghatározása szerint egy adott civilizáció vezető képviselője (vagy birtokosa). Az általam hasz-
nált definíció szerint elegendő, ha egy állam képviselői egy adott civilizáció értékei szerint beszélnek 
és cselekednek. Egy ilyen kategóriába tartozó államnak ahhoz, hogy megvédje a „civilizációs örök-
séget”, nem feltétlenül kell az egész civilizációra kiterjednie és azt politikailag uralnia. Weiwei-jel 
(2012, p. 53) ellentétben nem a meglévő képességek, hanem a célok, a törekvések és a megkülönböz-
tető identitáselemek tesznek egy államot „civilizációssá”.

A civilizációs diskurzus középpontjában általában a restauráció eszméje áll, amely a múltbeli nagy-
ság képéből, erkölcsi és anyagi sikereiből, valamint állítólagos kiszámíthatóságából táplálkozik. 
(Ebben a diskurzusban megfigyelhető, hogy a történelmi idő két részre oszlik: az egyik részt a kö-
zelmúlt képviseli; ez az, amelyet meg kell változtatni, a második rész az ideális távoli múlt, amely a 
közelmúlt megváltoztatásához utat mutat.) A civilizációs állam diskurzusa a múltat makrotörténeti 
perspektívába helyezi, és így igyekszik „helyreállítani” a történelem értelmét (Coker, 2018, p. 18). 

4.  Civilizációs diskurzusok Törökországban – 
korszakolás

A civilizációs identitás narratívája központi szerepet játszik a török kormány diszkurzív gyakorlatá-
ban (Alaranta, 2020, p. 264). A civilizációs identitás elég tág keretet biztosít ahhoz, hogy diszkurzív 
mozgásteret adjon a fogalom használójának, ugyanakkor lényegileg határozza meg az adott politikai 
közösség helyét a világban.

Christofis (2018, p. 30) szerint az elmúlt két évtized AKP-kormányai korszakonként más és más 
diskurzust állítottak előtérbe. Ebben a modellben az egyes korszakok domináns diskurzusát egy-egy 
politikai irányultság egészítette ki.

1.  A 2000-es években az Európai Unió (EU)-párti diskurzus és politikai gyakorlat volt túlsúly-
ban. Törökország akkoriban a Nyugat által elismert mintaországként „civilizációs misszió-
ra” vállalkozott szomszédságában. Az első időszakban az AKP-kormány az európaizálódás 
folyamatára koncentrált (2002–2005); majd amikor az EU-hoz való csatlakozás ösztönzői 
csökkentek, az AKP szelektíven alkalmazta az európaizálódás politikáját (2005–2011). Ez 
utóbbi időszak egybeesik a török külpolitikai aktivizmus megnövekedésével (főképpen az 
iszlám világ irányában), amelyet a soft power elemek előtérbe kerülése és a „zéró probléma 
a szomszédokkal” elv sikeres alkalmazása fémjelzett.
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2.  Ezt 2009-től kezdve, de 2011 óta még láthatóbban követte az Ahmet Davutoğlu által elmé-
letben kidolgozott és a gyakorlatba átültetni próbált, az iszlám civilizációra épülő neo-osz-
mán diskurzus. A török vezetés ahelyett, hogy a nyugati fejlődési és identitásépítési min-
tát követte volna, a neo-oszmán és pániszlám diskurzusok követése révén saját civilizációs 
„hangját” képviselte és ezek mentén kereste „legitim” befolyási övezetét (elsősorban a Kö-
zel-Kelet és a Balkán térségében). Az első időszakban, 2011 és 2013 között, ez a közel-ke-
leti országok belügyeibe való korlátozott beavatkozással történt, és nagyjából sikeres volt. 
Azonban a változó belső és külső körülmények csökkentették a török modell alkalmazha-
tóságát a Közel-Keleten, és visszájára fordították az európai integrációs folyamatot (de-eu-
rópaizálódás). 2013 és 2016 között azonban több belpolitikai (Gezi-tüntetések, az AKP 
és a gülenisták2 között kibontakozó hatalmi harc) és nemzetközi (fokozott geopolitikai 
bizonytalanság az arab tavasz utáni Közel-Keleten) kihívás felgyorsította a demokratikus 
értékek és intézmények meggyengülését, amely a 2016-os puccskísérletben csúcsosodott ki.

3.  2016 óta az AKP hegemón pozíciója és a végrehajtó hatalom összpontosulása Erdoğan ke-
zében (hivatalosan 2018 után) megkérdőjelezhetetlen jellemzője Törökországnak. Bashirov 
és Yilmaz (2020) a 2016 utáni időszakot a tranzakcionista külpolitika korszakaként hatá-
rozza meg, amelyet török részről a kétoldalú kapcsolatok előnyben részesítése, a rövid távú 
győzelmek, a zéróösszegű kapcsolatok, az értékalapú helyett az érdekalapú politizálás és 
a nagy stratégia (grand strategy) hiánya jellemez. A török külpolitikában a konfrontatív, 
hard power politikai gyakorlat, valamint inkább az erőpolitika (megelőző katonai csapások 
és egyoldalú lépések) vált dominánssá a szomszédos régiók alakításában, míg a soft power 
elemek háttérbe szorultak (Haugom, 2019, p. 211). Ebben a korszakban a civilizációs dis-
kurzus ad-hoc jellegű, és elvesztette korábbi koherenciáját (Bashirov & Yilmaz, 2020, p. 
11). 2016-tól kezdve megfigyelhető az eurázsianizmus eszméjének térnyerése, miközben a 
neo-oszmán és pániszlám agendák háttérbe szorultak.

5. A múlt sérelmei: szekularisták és iszlamisták
A 20. században a törökországi modernizáció értelmezése alapvetően két politikai irányzatot ered-
ményezett: az iszlamistákat, akik a modernizáció szelektív formáját tartották követendőnek, illetve 
a kemalistákat, akik a modernizáció teljes megvalósítását és a vallásnak a közéletből való száműzését 
támogatták (Alaranta, 2020, p. 269). Az iszlamisták civilizációról alkotott víziójában eredendően 
jelen van a Nyugattal szembeni ellenállás (Sunar, 2017, p. 174): az iszlamista  gondolkodók számá-
ra a Nyugat „a muszlimok által tapasztalt összes probléma forrása”, a háború, az imperializmus és 

2   A Gülen-mozgalmat, vagy más néven Hizmetet („Szolgálat”) Fethullah Gülen muszlim tanító hozta létre Törökországban. 
A vallási-erkölcsi tanításokon és karitatív tevékenységen túl a szervezet informális csatornákon keresztül befolyásos hálózatot 
hozott létre a politika minden szintjén (nemzetközileg is). Bár az AKP eleinte támogatta a Hizmet térnyerését, -2012re a két 
iszlamista szereplő közötti hatalmi ellentétek elmélyültek, amely több évig tartó belső konfliktushoz vezetett, amelyben az AKP 
kerekedett felül.

az erkölcsi korrupció otthona (idézi Bacik, 2011, p. 148). Az olyan ideológusok, mint Necip Fazıl 
Kısakürek (1904–1983) és Nurettin Topçu (1909–1975) az iszlám közösségszervező szerepét és az 
Oszmán Birodalomnak egyes népek civilizálásában betöltött jelentőségét hangsúlyozták (Alaranta, 
2020, p. 271), és a Nyugatot az erkölcsi hanyatlás tipikus iszlamista képeivel festették le (Sunar, 2017, 
p. 183). Ez a világkép a muszlim társadalmak Nyugattal való találkozásának múltbeli tapasztalatain 
alapul. A nyugati hatalmak 1922-ben megdöntötték az Oszmán Birodalmat, a nyugati szekuláris 
ideológia 1924-ben a kalifátus mint intézmény eltörléséhez vezetett. A birodalom romjain létrejött 
kemalista Törökország az iszlamisták szemében a nyugati kulturális imperializmus termékeként 
értelmezhető (Tokdoğan, 2019, p. 11), amely a nyugati érdekeket kiszolgálva elnyomta a török nép 
muszlim identitását (Akkoyunlu és Öktem, 2016, p. 510).  Ezt követően a kemalisták a 20. század-
ban mindvégig domináns hatalmi pozícióban voltak, és a nyugatosításon keresztül érvényesítették 
modernizációs elveiket. Az iszlamisták ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a társadalom többsége, a 
konzervatív vallásos törökök számára a kemalisták által bevezetett radikális modernista gyakorlatok 
erőltetett, elnyomó jellegűek voltak. Azt állítják, hogy a köztársasági múltban „fekete törököknek” 
bélyegzett emberek a kemalista állam erőszakos modernizációjának áldozatai (Erdoğan, 2013). Az 
iszlamistáknak ez az állandó áldozati szerepe teszi számukra a világot veszélyes, ellenségekkel teli 
hellyé (Yilmaz, 2017, p. 2). Állandó ellenállásra kényszerülnek, mivel folyamatosan elnyomás alatt 
élnek. Ez az alapvetően Törökországon belüli harc – az iszlámnak köszönhetően – külső, civilizációs 
aspektussal is rendelkezik.

Az AKP egy politikailag és gazdaságilag instabil időszakban került hatalomra, amikor a régi elitekbe 
vetett bizalom megrendült. A pártnak a török politikai életen belüli hegemóniáért való küzdelmét az 
aktív uniós csatlakozási tárgyalások folyamata segítette (az ún. „mély állam” jogi eszközökkel történő 
korlátozása és ennek hallgatólagos nyugati támogatása), mely 2008 és 2010 között nyílt konfrontáció 
formájában jelentkezett (Esen & Gumuscu, 2016, p. 5). Az AKP felhasználta az európai politikai és 
jogi támogatást, hogy átalakítsa a Törökországon belül kialakult intézményi és kulturális környezetet.

6. Az AKP-kormány első évei
Necmettin Erbakan (iszlamista) miniszterelnök 1997-es megbuktatása és a 2001. szeptember 11-i 
merényletjelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az AKP politikusai – a 2002 novemberi kormányala-
kításukat követően – mérsékelt álláspontot foglaljanak el az iszlám politikai alkalmazásával kapcso-
latban és ehelyett inkább kifejezzék elkötelezettségüket a Nyugat iránt (Ardıç, 2014, p. 103). Ezt 
a szellemiséget tükrözi Erdoğan 2004-es nyilatkozata, miszerint: „Huntington azt állítja, hogy a 
civilizációk között konfliktus van. Azonban Törökország elősegíti a civilizációk békés és harmoni-
kus egymás mellett élését. Híd az iszlám világ és a világ többi része között” (Castle, 2004). Ennek 
az új török szerepkoncepciónak a nyomán 2005-ben Spanyolország és Törökország kormányainak 
kezdeményezésére létrehozták az UNAOC-ot (United Nations Alliance of Civilizations). Törökország 
ebben a nemzetközi szervezetben az iszlám világ szószólójaként lépett fel, és ekképpen törekedett 
vezető szerepre a muszlimok között (Altunışık, 2014, p. 37).
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A 2000-es évek elején az AKP célja az volt, hogy az iszlám és a demokrácia között összhangot 
teremtsen, és a gyakorlatban megcáfolja azt az orientalista megközelítésen alapuló állítást, hogy az 
iszlám világ országai képtelenek demokratikus kormányzás kialakítására (Çınar, 2017, p. 1). Török-
országban az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében elindított reformfolyamat azt volt hivatott 
bizonytani, hogy a nyugati és az iszlám civilizáció közötti konfliktus nem kibékíthetetlen, és nem 
érvényes az a huntingtoni állítás, hogy Törökország identitásában „meghasadt ország” (Çınar, 2017, 
p. 8). Ez a kezdeti időszak tehát kivételes eltérést jelentett a török iszlamizmus történetileg jellemző 
fő narratívájától, amely a Nyugatot ellenségként határozta meg.

Ezzel a belső folyamattal párhuzamosan az Egyesült Államok 2003-as iraki beavatkozása arra 
„késztette” a török vezetést, hogy komoly figyelmet fordítson a Közel-Kelet és a tágabb iszlám világ 
kérdéseire. Ez a külső kényszer egyben legitimálta is a török kormány „keleti nyitását” (Ardıç, 2014, 
p. 117). A Közel-Kelet felé való nyitást nem csupán ideológiai tényezők (iszlamizmus, neo-oszmá-
nizmus, közös múlt) motiválták, hanem „stratégiai realitások” (Danforth, 2008) és gazdasági meg-
fontolások is vezérelték (Cagaptay, 2009). A 2000-es évek közepén Ankara egyre inkább önálló 
hangot alakított ki, és elkezdte megkérdőjelezni azt a hosszú ideje fennálló képet, hogy Törökország 
csupán a „NATO előretolt bástyája” a Közel-Keleten (Moulec & Signoles, 2018, p. 152). 

Amikor a 2000-es évek közepén az EU-csatlakozási folyamat megrekedt, Törökország új irányokat 
keresett, és az EU-val szemben alternatív integrációs projektek megvalósításába kezdett.3 Ezeket 
Törökország vezetésével kívánták megvalósítani, növelve Törökország értékét az EU szemében (és 
úgy állítva be Törökországot mint a Közel-Kelet rendteremtő hatalma), de részben kihívást is intéz-
ve az EU mint integráció ellen (Ataç, 2010). „Ez a szomszédos régiók és más kontinensek felé tör-
ténő elmozdulás azonban nem jelentette azt, hogy Törökország leépítené kapcsolatait hagyományos 
nyugati partnereivel. Éppen ellenkezőleg, a stratégiai mélység kialakítására úgy tekintettek, mint 
olyan eszközre, amely megerősíti Törökország helyzetét a nyugati partnerei szemében” (Haugom, 
2019, p. 210).

Ahmet Davutoğlu külügyminiszter már 2010-ben elismerte, hogy a gazdaságilag és politikailag sta-
bil Törökország példaképként szolgálhat a gazdasági válságtól szenvedő Európa számára (Bashirov 
& Yilmaz, 2020, p. 10). Törökország az iszlám és a modernitás együttélésének sikeres modelljét 
kívánta megtestesíteni, és ekképpen egyszerre szólította meg a különböző regionális és globális 
szereplőket (Warning & Kardaş, 2011, p. 154). Erdoğan többször is kifejtette, hogy Törökország 
nemzetközi szerepének legfontosabb eleme a civilizációközi harmónia biztosítása (Tetik, 2021, p. 9). 
„Törökország új szintézist alkot, mert képes összekapcsolni a különböző tulajdonságokat és hátte-
reket. Törökország képes felülkerekedni a Kelet vs. Nyugat, az Európa vs. Közel-Kelet, valamint az 
Észak vs. Dél közötti ellentéteken” (Erdogan, 2010).

3  Ennek egyik példája volt az ún. Şamgen, amely egy alternatív közel-keleti rend alapjává kívánt válni (egyértelműen a schengeni 
övezet mintájára, amelyhez Törökország csatlakozni próbált, és amelyhez kritikusan viszonyult), és amely a szervezeten belül 
potenciális török dominanciát jelentett volna. Ezt a kezdeményezést az arab tavaszt követő súlyos konfliktusok elsöpörték.

7.  Törökország civilizációs szerepe  
Davutoğlu szerint

A 2010-es alkotmánymódosítást és a 2011-es harmadik választási győzelmet követően az AKP az 
állami intézmények fölötti irányítás átvételével vitathatatlanul domináns pozícióra tett szert a török 
politikában (Frahm és Lehmkuhl, 2022, p. 529). A 2000-es években és a 2010-es évek elején a bü-
rokrácia összetételében végbemenő változás elsősorban a gülenistákhoz volt köthető, s ennek során 
a kemalista-szekuláris ideológiai kötődésű hivatalnokokat konzervatív muszlimokkal cserélték le 
(Öztürk, 2019, p. 12). 2010-től a török kormány egy Új Törökország (Yeni Türkiye) felépítéséről kez-
dett beszélni (Selçuk, 2016, p. 7). Ez a nyugati civilizáció hegemóniájával szembeni megközelítésen 
alapul, és a szekuláris, ún. „Homo Kemalicus” által szimbolizált Régi Törökország antitézisét jelenti 
(Christofis, 2018, pp. 18–19). Ekkoriban a török kormányzati diskurzus „Törökország sajátos civi-
lizációs identitását” (Çınar, 2017, p. 9) hangsúlyozta. Ez a folyamat egybeesett Törökország uniós 
csatlakozási folyamatának lassulásával és a gazdasági világválsággal, amely súlyosan éreztette hatá-
sát az európai integráció gazdasági és politikai szférájában. Az EU-nak ez a kettős válsága – amely 
2015-től identitásválsággal is kiegészült – jó ürügyet szolgáltatott arra, hogy a török diskurzusban 
egyre határozottabb hangsúllyal jelenjen meg az EU meggyengülésén alapuló EU-ellenes narratíva.

Ahmet Davutoğlu nemcsak politikus, hanem a nemzetközi kapcsolatok teoretikusa is, aki híres 
könyvében, a Stratégiai mélységben (Davutoğlu, 2001) térképezte fel a 21. századi Törökország geo-
politikai lehetőségeit. Törökországot olyan országként képzelte el, amely békében él a szomszédaival 
(az úgynevezett „zéró probléma a szomszédokkal” elv), és azt állította, hogy Törökország ideális, 
központi pozícióban (merkez ülke) van ahhoz, hogy „a szomszédjainál kezdve a béke és a stabilitás 
zónáját” (mfa.gov.tr) hozza létre az egyes szereplők közti ellentétes érdekek közötti közvetítéssel. 
Törökország központi helyzete földrajzi (három kontinens határán helyezkedik el) és civilizációs 
szempontból is tetten érhető, hiszen Törökország – még ha a periférián is – az iszlám civilizáció 
központi országa kíván lenni (és korábban az Oszmán Birodalom révén ezt a szerepet töltötte be). 
Ahhoz, hogy Törökország béke- és rendteremtő szereplőként (düzen kurucu aktör) működhessen – 
érvel Davutoğlu – ki kell használnia a Közel-Keleten a soft power képességeit, vagyis az Oszmán Bi-
rodalom által képviselt történelmi és kulturális örökségére mint Törökország regionális befolyásának 
alapvető összetevőjére kell támaszkodnia (Warning & Kardaş, 2011, p. 154).

Davutoğlu szerint a muszlim civilizáció történelme, kultúrája, hagyományai és értékei egyértelmű-
en elkülönítik a nyugati civilizációtól.4 Korábbi írásaiban azt a reményét fejezte ki, hogy az umma 
mint a muszlimok „egyetemes testvérisége, a Dar al-Islam mint világrend és a kalifátus mint ennek 
a világrendnek a politikai intézményesítése” újra dominanciára tesz szert a nemzetközi politikában 
(Davutoğlu, 1993, p. 113). Számára a kultúra, a vallás és a civilizáció a világpolitika fő meghatáro-
zói és mint ilyen, a civilizáció az emberi társadalmak alapegysége (Cohen, 2016, p. 7). Davutoğlu 
Huntingtonnal ellentétben nem hisz a civilizációk közötti kapcsolat konfliktusos jellegében, hanem 
éppen ellenkezőleg, szerinte a civilizációk között békés párbeszéd alakulhat ki (Cohen, 2016, p. 5; 

4 Davutoğlu hat jellemző alapján tesz különbséget az egyes civilizációk között (Davutoğlu, 2014, p. 73).
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Davutoğlu, 2012, p. 13). Davutoğlu szerint a hidegháború vége a különböző civilizációs identitá-
sokat előtérbe helyezte. A multipolaritásnak a jelenléte magában foglalta az „endizmus” (Yeşiltaş, 
2014, p. 48) elutasítását, vagyis annak a nyugati állításnak a cáfolatát, hogy a nyugati liberalizmus 
elhozta a történelem végét (lásd Fukuyama). 

Davutoğlu elmélete a „Közel-Kelet modern történelmének iszlamista értelmezési keretére” támasz-
kodik (Başkan, 2018, p. 2). Eszerint a nemzetállamok és a nacionalizmus felemelkedése negatív 
hatással volt a különböző közel-keleti közösségek (vallási és etnikai csoportok) közötti együttélés 
hagyományos rendszerére (Başkan, 2018, p. 8). Ily módon a nemzetállam mint politikai egység a 
török civilizációs identitás akadályának tekinthető (Yeşiltaş, 2014, p. 56). Mivel a Közel-Kelet a 20. 
században elvesztette „természetes” történelmi állapotát, így vissza kell állítani az eredeti helyzetet 
– ez pedig egy olyan folyamat, amelyben a regionális hegemóniára törekvő Törökországnak kiemelt 
szerep kínálkozik. Ahogy Davutoğlu fogalmazott: „itt az ideje, hogy bezárjuk ezt a száz évig tartó 
zárójelet” (Yüzyıllık parantezi kapatacağız, 2013) a Közel-Kelet történetében.

Davutoğlu az iszlamista világnézettel összhangban az arab tavasz kezdetét és a szekuláris, arab na-
cionalista elit vereségét „a restauráció új korszakának” (Ataç, 2016, p. 105) tekintette, amely során 
a múlt pániszlám struktúráinak újra fel kell épülnie (Ozkan, 2014). Az arab tavasz által fémjelzett 
regionális átalakulások korában a civilizáció fogalma a kormánypárt diskurzusának központi kér-
désévé vált. Ezzel összhangban az AKP 2012-es negyedik kongresszusán a párt programjában a 
„konzervatív demokrácia” eszméjét „civilizációs diskurzusra” cserélte (Çınar, 2017, p. 11).

Ebben a folyamatban Törökország előnye a Nyugattal szemben az, hogy szerves része a közel-keleti 
politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális struktúráknak, sőt érzelmileg is kötődik a Közel-Ke-
lethez. A történelmi és kulturális kapcsolatok miatt a törökök „értik” a régiót, ezért egyesek szerint a 
beavatkozásaik legitimek – ellentétben a nyugati hatalmakkal, amelyek idegenek a helyiek számára. 
A regionális átalakulások közepette Erdoğan 2012-ben az alábbiak szerint határozta meg Törökor-
szág álláspontját Kelet és Nyugat viszonylatában: „Törökország arccal a Nyugat felé fordul, de soha 
nem fordít hátat a Keletnek. Nem lehetünk közömbösek azokkal az országokkal szemben, amelyek-
kel évezredek óta együtt élünk. Nem hagyhatjuk testvéreinket sorsukra” (Sırtımızı Doğu’ya, 2012). 

8. A neo-oszmánizmus mint civilizációs eszme
A török kormány civilizációs narratívájának fő gondolata a szakirodalomban (és az AKP kritikusai 
által gyakran) neo-oszmánizmus néven aposztrofált fogalomhoz kapcsolódik. Davutoğlut a neo-osz-
mán civilizációs geopolitika alapítójának tekintik (Yavuz, 2020, p. 183), bár ő és a török vezetés más 
tagjai is többször visszautasították ezt a címkét (Yavuz, 2016, p. 462). Mindazonáltal ez a nehezen 
meghatározható eszme mintegy gyűjtőfogalomként szolgál az AKP által elméletben követett és a 
gyakorlatba is átültetett civilizációs geopolitika főbb elemeinek azonosítására.

Az iszlamizmus gondolatrendszeréből is táplálkozó török kormányzati felfogásban az Oszmán Biro-
dalom „elvesztése” a török múlt birodalmi nagyságának felújítására irányuló törekvéssel függ össze. 
Davutoğlu erről meglehetősen determinisztikusan nyilatkozott: „bármit is veszítettünk el 1911 és 
1923 között, bármilyen területekről is vonultunk ki, 2011 és 2023 között újra találkozunk testvére-
inkkel azokon a területeken. Ez egy... történelmi küldetés” (idézi Bekdil, 2010).

A kormányzati narratívában a mai Törökországot időbeli (történelmi) és térbeli folytonosság köti az 
Oszmán Birodalomhoz; az Oszmán Birodalom történelmi szerepének értelmezése azonban sokféle 
lehet: tekinthető iszlám birodalomnak (a szent városok őrzője és a kalifa székhelye), multikulturális 
egységnek (az egyes vallási közösségek relatív szabadságban, az ún. millet-rendszerben szerveződ-
tek), a civilizáció bölcsőjének (hosszú ideig fennálló birodalom, amely számos nemzetnek és tech-
nológiai fejlődésnek adott otthont), (Volfová, 2016, p. 498; Wastnidge, 2019, p. 9) valamint az Osz-
mán Birodalom a török nemzet birodalmi hazája, ezáltal a „török nagyság” letéteményese. A török 
kormány civilizációs diskurzusában az Oszmán Birodalom multikulturális, „liberális” birodalom-
ként való felfogását 2011 körül egyre erősebben felváltotta az iszlám központi jelentőségét előtérbe 
helyező olvasat (Baskan, 2019). Hangsúlytól függetlenül is azonban a török kormány neo-oszmán 
diskurzusa egyoldalú: jellemzően csak a birodalom pozitív fejleményeit emeli ki (például szó sincs 
arról, hogy az iszlám világ technikailag és gazdaságilag „lemaradt” volna a nyugati civilizációtól az 
isztambuli szultánok hosszú regnálásának idején, vagy hogy a Birodalom hódításai milyen károkat 
okoztak). Davutoğlu számára az iszlám jelenti az Oszmán Birodalom központi identitását (Wast-
nidge, 2019, p. 14), amely a török nemzeti értékek lényeges részét képezi. Erdoğan 2012-es kijelen-
tése szerint az Oszmán Birodalom példaértékű, hiszen ami a modernitást illeti, „nem kell máshol 
keresgélnünk ... Ha megpróbáljuk megismerni a szeldzsukok és az oszmánok történetét, akkor az ő 
korukban megtaláljuk a legmodernebb jogokat” (Ergin, 2012).

A 2010-es években az Oszmán Birodalommal kapcsolatos emlékezetpolitikai állásfoglalások a tö-
rök kormánypárt részéről a mindennapi politikai diskurzus egyre hangsúlyosabb részét képezik. 
2018-ban az isztambuli Yıldız-palotában, II Abdulhamid szultán (1876–1909) halálának századik 
évfordulóján Erdoğan úgy fogalmazott, hogy „a Török Köztársaság, akárcsak a korábbi államaink, 
amelyek egymás után jöttek, az oszmánok örököse. Természetesen a határok megváltoztak. Az ál-
lamformák megváltoztak... De a lényeg ugyanaz, a lélek ugyanaz, sőt, sok intézmény ugyanaz” (idézi 
Yavuz, 2020, p. 209). II. Abdulhamid szultán politikai és „nemzeti” jelentőségének újradefiniálásá-
val az oszmán múlt gyakori hivatkozási alappá vált a török vezetés számára. Az AKP kidolgozott 
egy olyan Abdulhamid-értelmezést, amelyben a szultánra mint a birodalom megreformálójára (al-
kotmányozó, a parlament megalapítója) tekintenek. Az értelmezés szerint a szultán azonban – Er-
doğanhoz hasonlóan – a külső, imperialista nyomással szembeni hatékony ellenállás (a külső hatal-
makkal együttműködő belső ellenzék letörése) miatt kénytelen volt leállítani a reformfolyamatot és 
visszatérni az erős központi hatalomhoz (Yavuz, 2020, p. 149).
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9. A török modell hanyatlása
Az arab tavaszt követő regionális fejlemények kibontakozásával párhuzamosan az AKP egyre nyil-
vánvalóbb módon állította retorikája középpontjába az iszlámot, illetve annak a szunnita változatát 
(Shukri és Hossain, 2017, p. 5). Az iszlamizmus nem csupán a vallás politikai színtéren való előtérbe 
helyezését jelenti, hanem – ami ennél is fontosabb – civilizációs ideológiát is képvisel, amely az euró-
paitól/nyugatitól eltérő identifikációs rendszerként értelmezhető. A török kormány kritikusai azt ál-
lítják, hogy az AKP célja a török állampolgároknak az iszlamista eszméknek megfelelő átformálása, 
vagyis egyfajta „eszményi állampolgár” kinevelése az oktatási rendszeren keresztül (Çınar, 2017, p. 
3; Adak, 2021, p. 200; Yilmaz, 2018, p. 56). Ennek érdekében az iszlamista kormánypárt egy, a sze-
kuláris modernizmussal szembeni „iszlám alternatívát alakít ki a politikától a divaton és a zenén át 
a szabadidő eltöltésének módjáig minden téren.” (Pusch, 2016, p. 98). Ennek a folyamatnak a része-
ként a kormány 2014 óta minden iskolában lehetővé tette a fejkendő viselését, 2013 óta korlátozta az 
alkoholárusítást este 10 óra után, megnövelte az alaptanterv vallási tartalmát, és Törökország-szerte 
jelentős támogatásban részesítette a vallási iskolákat (ún. İmam Hatip-iskolák) (Yilmaz, 2018, p. 58).

Az iszlamista narratíva erősödése visszahatott Törökország regionális kapcsolataira, valamint a 
szekuláris és liberális ellenzék elégedetlenségét váltotta ki. A 2013-as Gezi parki tüntetéseket egy 
alapvetően szimbolikus, de annál fontosabb lépés okozta: az AKP vezette isztambuli városi tanács 
le akarta bontani a Taksim téren álló Atatürk Kulturális Központot, és oszmán stílusú laktanyát, 
illetve mecsetet szeretett volna építeni a helyére (Ekmekçi, 2013).

A tüntetések erőszakos elfojtása a kormánynak a tekintélyelvű kormányzás felé történő elmozdu-
lását és a török modell végét jelentette (Yilmaz, 2017, p. 12). Hosszú idő után ez volt az első olyan 
belpolitikai ügy, amely komolyabb nézeteltérést okozott az EU és Törökország között. A kiélezett 
vita közepette Davutoğlu kijelentette, hogy „[Törökország] már nem bízik az EU-ban... [és] nem 
támaszkodhat többé az EU szóbeli ígéreteire” (idézi Öniş és Kutlay, 2017, p. 17). Az európaizálódás 
háttérbe szorulásával az AKP által összetartott széles választói koalíció felbomlott, a liberálisok el-
pártoltak a török kormánypárttól. Az AKP választói köre lassan a nacionalista érzelmű szavazók felé 
tolódott el (2018-as szövetség a MHP nevű párttal) (Haugom, 2019, p. 215).

A kemalista elit és a katonai bürokrácia 2000-es évek végi legyőzését követően a gülenisták (Fetöcü-
ler) és a Gezi parki tüntetők (Geziciler) váltak az AKP új belpolitikai ellenségévé. (Elçi, 2019, p. 12) 
Nyílt belpolitikai konfliktus kezdődött (korrupciós vizsgálatok, letartóztatások, megfélemlítések, 
tisztogatások, a közösségi média időszakos blokkolása), amely a 2016-os sikertelen puccsban csúcso-
sodott ki. Az Erdoğan-párti AKP és a gülenisták közötti belső harc a török identitást a Nyugattal 
összhangban és a Nyugattal szemben megfogalmazó iszlamisták közötti küzdelemként is értelmez-
hető. A gülenisták törökországi meggyengülésével a szervezet (Hizmet, vagyis „Szolgálat”) nemzet-
közi hálózata mozgósította kapcsolatait, és a nyugati média segítségével a törökországi fejleményeket 
(Erdoğan és a nyugatellenes iszlamisták pozíciójának megerősödése) negatív színben tüntette fel 
(Öztürk, 2019, pp. 13–14). Ugyanakkor az állami bürokrácia gülenistáktól való „megtisztítása” lehe-
tővé tette Erdoğan számára, hogy megkérdőjelezhetetlen hatalomra tegyen szert, és jelentős belföldi 

ellenállás nélkül folytasson nyugatellenes diskurzust. Davutoğlu lemondása (2016 májusában) a mi-
niszterelnöki pozícióról még inkább megerősítette Erdoğan egyszemélyi befolyását az AKP felett. 
Davutoğlu marginalizálódása a neo-oszmán és iszlamista diskurzus leépülését is maga után vonta a 
török regionális politikában.

Törökországnak a Nyugattól való eltávolodása és közel-keleti befolyásának hanyatlása azonban már 
Davutoğlu lemondása előtt nyilvánvalóvá vált. Az arab forradalmakat követő regionális átrendező-
dés során az AKP az egyes arab országokban a demokrácia nevében támogatta az iszlamisták fel-
emelkedését, miközben odahaza szűkült a demokratikus kormányzás lehetősége. 2013-ra azonban 
világossá vált az iszlám mint külpolitikai eszköz korlátozott vonzereje. 

Az AKP vezetése és szavazói számára az EU-nak Törökország csatlakozásával kapcsolatos halogató 
magatartása a nyugati civilizációban való egyik legnagyobb csalódásként értelmezhető. A Nyugat 
iránti török ellenszenv a 2010-es években ezen túlmenően új elemekkel egészült ki, mivel Ankara 
érdekeit a nyugati vezetők számos alkalommal figyelmen kívül hagyták a terrorizmus, a menekültek, 
a szíriai és iraki kurd szeparatizmus vonatkozásában. Nem meglepő, hogy a török vezetés az utóbbi 
években több fronton (Líbia, Egyiptom, a Földközi-tenger keleti medencéje) is ellentétbe került a 
nyugati világ vezető hatalmaival. A nyugati hatalmaknak a közel-keleti és észak-afrikai térségben 
folytatott politikája jelentősen (és többnyire negatívan) alakította Törökország biztonsági környeze-
tét, megerősítve azt a képet, hogy Törökország kritikus kérdésekben nem számíthat nyugati támoga-
tásra (tulajdonképpen a NATO-szövetségeseire). Ez a felismerés a török közvélemény változásában 
is tükröződik; a török politikai diskurzus pedig a „Nyugatból” egyre inkább kiábrándult közvéle-
mény „kiszolgálása” felé tolódott el.

A 2016-os puccskísérlet után a török külpolitika sokkal kiszámíthatatlanabbá vált, mint korábban. 
Ez egyszerre jelentett egyfajta külpolitikai függetlenséget és elszigeteltséget. „A Törökországról 
mint regionális vezetőről, békeközvetítőről és politikai-kulturális modellről a muszlim nemzetek fe-
jében élő kép átalakult, ahogy a török politikai vezetés a szűkebben meghatározott, gyakran bizton-
sági fogalmakkal körülírt nemzeti érdekek érvényesítésének irányába mozdult el” (Haugom, 2019, 
p. 215). A szíriai, líbiai, iraki és hegyi-karabahi korlátozott beavatkozások példái a katonai megol-
dásokat előtérbe helyező külpolitika megjelenését jelzik (Gurcan, 2020), amely a fokozódó külső 
kihívások és a relatív elszigetelődés közepette „stratégiai önfenntartásra” rendezkedik be.

10. A nyílt nyugatellenes diskurzus
Ahogy a közel-keleti geopolitikai helyzet Törökország számára egyre kedvezőtlenebbé vált, és Tö-
rökországon belül társadalmi és politikai feszültségek bontakoztak ki, a kormánypárt egyre inkább 
visszatért az iszlamisták „hagyományos” nyugatellenes diskurzusához (Dursun-Özkanca, 2019, p. 
147). Ez a konfrontatív civilizációs diskurzus politikailag hatásos, mivel „a Nyugattal szembeni 
materiális gyengeség ellenére a nemzeti büszkeség és az erkölcsi felsőbbrendűség érzését keltheti” 
(Polat, 2018, p. 11). Ennek a narratívának az egyik kulcseleme, hogy bizonyos külföldi és hazai 
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szereplők Törökországra irányuló támadásai miatt az ország állandó ostrom alatt áll, ennek áldoza-
tai a választók, az ellenállás vezetője pedig a kormány. Ennek szellemében Erdoğan folyamatosan 
azzal vádolta az EU-t, hogy beavatkozik Törökország belügyeibe. Számos nyugati országnak a török 
kormánnyal szembeni vonakodó magatartása a 2016-os puccskísérletet követően tovább mélyítette 
az ellentéteket (Öniş és Kutlay, 2017, p. 20). Ráadásul a nyugati partnerek vonakodtak a gülenista 
hálózat és a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) politikai támogatói ellen saját területükön (a török és a 
kurd diaszpórában) fellépni (Idiz, 2016). Eközben az AKP-kormány a túszejtés politikájával próbált 
nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra, hogy adják ki a Hizmet ott tartózkodó vezetőjét, Fet-
hullah Gülent és hálózatának tagjait5 (Bashirov & Yilmaz, 2020, p. 15).

Ebben a diskurzusban a Nyugat és Európa, ahogy Aydın-Düzgit (2016, p. 55) megjegyzi, „javarészt 
negatív reprezentációt kap mint ’nemkívánatos betolakodó a török politikában’, ’alapvetően diszkri-
minatív entitás’ és amely Törökországnál ’alacsonyabb rendű’ politikai és gazdasági (és olykor norma-
tív) szempontból.” A Nyugat minden rossz megtestesítőjévé vált, olyan gyűjtőfogalommá, amely alá 
minden ellenséges megnyilvánulás besorolható. „A Nyugatot nem csupán a muszlimok ellenségeként, 
hanem a muszlimok ellentéteként is ábrázolják. A muszlimok erkölcsös, becsületes, tisztességes em-
berek, míg a Nyugat korrupt, degenerált és képmutató”6 (Akyol, 2017). Míg a Nyugat individualista 
és materialista, addig az iszlám civilizációs közösségi élményt tud nyújtani (TCCB, 2017).

A liberalizmus és a szekularizmus szerepet játszik a Nyugat erkölcsi hanyatlásában. A kormánypárti 
narratívában a liberalizmust erkölcstelen értékrendszernek tekintik, amely összeegyeztethetetlen a 
török nemzet sajátosságaival. Davutoğlu szerint a Nyugat válságának oka, hogy a Nyugat az is-
teni kinyilatkoztatás helyett az értelemre és a tapasztalatra összpontosít (Christofis, 2018, p. 24). 
Ezzel szemben az iszlám civilizáció és a török rendszer erkölcsi alapokon nyugszik, mivel a vallás 
(az iszlám) elsődleges szerepet játszik az emberek életének (és a politikának) a megszervezésében. 
A Nyugatról érkező „új” kulturális hatásokat a konzervatív muszlim eszménykép alapján utasítják el. 
A feminizmust és a társadalmi nemek (gender) eszméjét például „az iszlám civilizációtól idegennek 
tartják, amelyek a nyugati kultúrát és annak dekadenciáját tükrözik” (Euromedrights, 2020; Gürpı-
nar, 2020, p. 81). A homoszexualitást pedig „azért hozták létre, hogy a családi értékeket és ezáltal a 
török/muszlim társadalom moralitását aláaknázzák” (Gürpınar, 2020, p. 80).

A Nyugat válságát tehát a hit és az erkölcsi válság jelzi, és a nyugati országokban az iszlámot teszik 
felelőssé ezért, ami az iszlámellenes attitűdök erősödéséhez vezet ezekben az országokban (TCCB, 
2015). A török kormány civilizációs diskurzusa az iszlamofób Nyugat gondolatát táplálja, és ezt az 
európai iszlamofóbiáról szóló éves jelentések kiadásával (amelyeket a SETA Alapítvány, egy kor-

5   A túszejtési politika részeként egy német újságírót (Deniz Yücel), két görög katonát és egy amerikai lelkészt (Andrew Brunson) 
vettek őrizetbe, ami diplomáciai bonyodalmat okozott az érintett felek között. A Brunson-ügy 2018 tavaszán, a 2018. június 24-i 
parlamenti és elnökválasztás előtt uralta a napirendet. Az ügyet gyors felfutás jellemezte, de az egésznek csendesen vetettek véget 
(Göksel, 2019, p. 27).

6  Erdoğan kemény szavakkal írta le a külföldieket (a Nyugatot): „Csak mi tudjuk megoldani a problémáinkat. Nyíltan beszélek; a 
külföldiek szeretik az iszlám világ olaját, aranyát, gyémántjait és olcsó munkaerejét. Szeretik a Közel-Kelet konfliktusait, harcait 
és vitáit. Higgyék el, nem szeretnek minket. Barátnak tűnnek, de a halálunkat akarják, szeretik látni a gyermekeinket meghalni. 
Meddig fogjuk ezt a tényt elviselni?” (idézi Yavuz, 2020, pp. 159–160).

mányközeli török agytröszt ad ki) is igyekszik bizonyítani (Adar és Yenigün, 2019). Erdoğan azzal 
vádolta a nyugat-európai országokat, hogy diszkriminálják a muszlim kisebbségeket, miközben tá-
mogatásáról biztosította a török diaszpórát az európai elnyomás ellen (Bashirov és Yilmaz, 2020, p. 5).

A nyugat-európai országokban élő török diaszpóra státusza vita tárgyát képezi a török kormány és 
egyes nyugat-európai országok között. A törökországi elnöki rendszer bevezetéséről szóló alkotmá-
nyos népszavazás (2017. április) előtt a török kormány a holland és a német kormánnyal is botrányba 
keveredett. Utóbbiak többször megtagadták az engedélyt arra, hogy magas rangú török vezetők 
kampányrendezvényeket tartsanak országukban.7 Erdoğan az eseményekre reagálva azzal érvelt, 
hogy „a mai németek úgy viselkednek, mint náci őseik” (Göksel, 2019, pp. 23–24), és civilizációs 
háborút hirdetett, amelyben az európai törököknek nem három, hanem öt gyermeket kell vállalniuk. 
„Mert ti vagytok Európa jövője. Ez lesz a legjobb válasz az ellenetek elkövetett igazságtalanságokra” 
(APNews, 2017).

A civilizációs diskurzus egy másik megnyilvánulása azt követően történt, hogy 2019 márciusában 
egy radikális jobboldali terrorista muszlimokat gyilkolt meg új-zélandi mecsetekben. Az esemé-
nyekre reagálva Erdoğan a keresztény és az iszlám világ közötti civilizációs összecsapást vizionált: „a 
keresztes lovagok maradványai nem tudják megakadályozni Törökország felemelkedését”, és „nem 
lesznek képesek Isztambult átnevezni Konstantinápollyá” (Daragahi, 2019). 2020 nyarán Erdoğan 
ugyancsak az iszlamista és neo-oszmán civilizációs narratívára támaszkodott a Hagia Sophia Mú-
zeum mecsetté alakítása során.

A török diskurzusban gyakran alapvető ellentmondás van egyrészt aközött, hogy Törökország Eu-
rópa része, és legalábbis egyenrangú (ha nem felsőbbrendű) tagja Európának, másrészt pedig akö-
zött, hogy a török vezetés az Európától való elszakadást hangoztatja és alternatívákat keres. Török-
ország tehát egyszerre fogadja el és utasítja el az európai normákat (Tolay, 2021, p. 712). Egyesek 
szerint Ankara egyszerre gyűlöli és imádja a Nyugatot; Európa egyszerre a vágy és a csalódás tárgya. 
Ez a nyugati életmód iránti alapvető vágyakozás és a Nyugat elvárásainak való megfelelés kényszere 
„ontológiailag bizonytalan” helyzetet teremt a törökök számára (Çapan és Zarakol, 2019, p. 268). 
A törökök „neheztelnek [a Nyugatra], mert az állandóan figyeli őket, ugyanakkor vágynak a jóváha-
gyására, viszont, ha jóváhagyást kapnak, gyanakodnak rá, ám rosszul érzik magukat, ha nem kapnak 
semmilyen visszajelzést” (Zarakol, 2010, p. 10).

7 De mindez csak politikai dráma, mert a konfliktus ezekben az esetekben mindkét fél érdekeit szolgálta (lásd: Göksel, 2019, p. 25).
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11.  Az eurázsianizmus mint alternatív civilizációs 
paradigma

A török külpolitikában az utóbbi években egyre erősebb ázsiai (eurázsiai) orientáció figyelhető meg. 
(Yavuz, 2020, p. 200). Ez az új orientáció azon a feltevésen alapul, hogy a török, kínai és orosz ve-
zetés között politikai, ideológiai és gazdasági közösség áll fenn. Az európai integrációs törekvések 
visszaszorulása és a konfliktusokkal terhelt közel-keleti országok elszigetelődése megnyitotta a török 
Eurázsia-párti (Avrasyacılar) gondolatok előtt a török külpolitika alakításának lehetőségét (Tan-
rısever, 2018, p. 29). A 2000-es évek óta az eurázsianizmus a nyugati vezetésű globalizációs projekt 
alternatíváját hirdette a nyugati hatalmaktól való elszakadás és az ázsiai hatalmakkal (elsősorban 
Oroszországgal és Kínával) való szorosabb kapcsolatok kialakítása révén. Ennek alapja az a meggyő-
ződés, hogy ez az orientáció jobban szolgálja a török érdekeket, mint a nyugati elköteleződés (Dalay, 
2021). A török külpolitikában az eurázsiai eszme hívei szerint Törökország alkalmas az eurázsiai 
civilizációs térben betöltött központi szerepre (Colakoğlu, 2019), hasonlóan ahhoz, amit Davutoğlu 
állít Törökországról a közel-keleti, illetve muszlim kontextusban.

Ugyanakkor az eurázsianizmusnak a török politikában betöltött hatását nem érdemes túlbecsülni, 
mivel „az eurázsianista diskurzusok nem irányadó ideológiák vagy útitervek” (Tanrısever, 2018, p. 
33), hanem Eurázsia nem nyugati és nem muszlim részéhez kapcsolódó eszmék sokasága és keve-
réke. Az eurázsiai kontinens nem tekinthető egységes civilizációs térnek, mivel több „feltörekvő” 
civilizációt foglal magába. Az e kulturális szférák közötti különbségek problematikussá teszik az 
eurázsianizmus eszméjét. Például a belső-ázsiai török népek irányában tanúsított barátság, amely 
szintén az eurázsianizmus egyik fajtáját jelenti, ellentétben állnak Törökország Kínával és Oroszor-
szággal való szorosabb együttműködésével, amely utóbbiak bizonyos értelemben éppen a belső-ázsi-
ai törökség kibontakozásának kerékkötői (lásd például az ujgur kérdést). A „keleti” országokkal való 
kapcsolatok sok szempontból tehát ugyanolyan problematikusak, mint a Nyugattal kialakított kap-
csolatok (Idiz, 2016). Így a valóságban Törökország ugyanazt a tranzakcionista megközelítést alkal-
mazza Kínával, Oroszországgal és a nyugati országokkal szemben (Haugom, 2019, p. 216). Ezek 
az alternatív kezdeményezések a nem nyugati országokkal való politikai és gazdasági kapcsolatok 
diverzifikálására még csupán születőben vannak és intézményileg is gyengék.

12. Következtetések
Ez a tanulmány rekonstruálta a törökországi kortárs politikai rendszer domináns civilizációs narratí-
váit, vagyis a török politikai rendszer kulturális és diszkurzív olvasatát nyújtotta. Az elemzés különös 
hangsúlyt fektetett a kultúra és az identitás területén jelentkező, a Nyugattal szembeni konfrontatív 
politika elemzésére.

A közel-keleti iszlám civilizációról szóló diskurzus belföldön sikeres volt abban az értelemben, hogy 
megerősítette az AKP szavazóbázisának identitását. A diskurzus nemzetközi fogadtatása és haszno-
sítása azonban korántsem mondható sikeresnek. Egyrészt a kitűzött célokat (a Közel-Kelet integrá-
ciója török vezetés alatt, illetve a „muszlim érdekek” hatékonyabb képviselete világszerte) még rész-
ben sem sikerült elérni. Másrészt a demokratikus kormányzás gyengülése és a gazdaság stagnálása 
Törökországon belül politikailag, majd gazdaságilag is egyre kevésbé tette vonzóvá, mintaszerűvé az 
AKP civilizációs projektjét a szomszédos régiók országai számára.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a retorikai konfrontációk ellenére Törökország számára ki-
emelt jelentőségűek a nyugati országokkal kialakított erős politikai és gazdasági kapcsolatok. Ek-
képpen a nyílt konfrontálódás eddig is leginkább egy-egy ügy kapcsán, „átmenetileg” történt, a teljes 
szakítás egyik érintett félnek sem érdeke. A nyugati orientáció Törökország számára olyan gazda-
sági, társadalmi és kulturális realitás, amely stratégiai fontossággal bír, és ezáltal az együttműködés 
alapjai nem kérdőjeleződnek meg (Visnovitz & Jenne, 2021, p. 693). A reálpolitika továbbra is arra 
készteti a török kormányt, illetve a nyugati országokat, hogy egyes kérdésekben együttműködjenek.
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