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Turkiskt trauma 

En studie av Turkiets förändrade utrikespolitik 

Carl Bengtsson 

Sammanfattning/Abstract 

This paper aims to investigate how and why Turkey has shifted focus on its 

foreign policy. Traditionally, Turkey has been a loyal ally to the West, 

which has been manifested in its alliance politics. Turkey has been a 

member in Western security organizations since the early 1950’s, which has 

determined its alliance politics. Additionally, the domestic political system 

is complex with intrinsic restrictions in order to reduce the power of the 

elected. Although, these restrictions have to be seen through the dramatic 

circumstances by which the nation was founded. The study was performed 

by a case-study of foreign policy change, based on secondary sources. As 

shown in the results, the changed foreign policy has been possible through 

the convergence of sources for change. The results also show a very strong 

connection between domestic politics and foreign politics. 
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1. Inledning 
Den turkiska civilisationen har alltid fört en kamp för överlevnad, där fienderna funnits både 

innanför och utanför rikets gränser. På grund av sitt geografiska läge har Turkiet genom 

historien setts som en barriär mellan olika imperier. Av Europa har landet traditionellt 

betraktats som en skyddsbarriär mot andra civilisationer, medan man av Mellanöstern setts 

som en avfälling för sin sekularism och sitt nära samarbete med Väst. Mot bakgrund av detta 

har förhållandet till omvärlden alltid varit ett nationellt trauma. 

Det moderna Turkiets grundare Mustafa Kemal Atatürk införde sekularism, där religion och 

politik skulle vara åtskilda. Sedan nationens grundande finns en historisk konflikt mellan det 

traditionella, som i Turkiet är jämställt med islam, och kemalismen, som förkastar religionens 

inflytande. Turkiet är tillsammans med Bosnien och Indonesien de enda muslimska länderna 

med sekulär styrning. Landets sekulära karaktär och strategiska läge har gjort att det varit en 

viktig allierad till Väst, och fungerat som en bro till Mellanöstern. 

Turkiet har av tradition haft goda relationer med Västvärlden, och är sedan länge medlem i 

NATO. Tidigare var man också mycket angeläget om att bli medlem i EU. Denna strävan har 

dock minskat betänkligt de senaste åren, och premiärministern Ahmet Davutoğlu har bland 

annat uttalat att ”om inte EU vill ha Turkiet, så accepterar vi det”, vilket indikerar en 

kursändring i utrikespolitiken. Med anledning av detta har frågan väckts om huruvida Turkiet 

är på väg att lämna det västliga samfundet. 

Sedan 2002 styrs Turkiet av AKP, som har ideologiska rötter i politisk islam. Under Erdoğan 

och AKP:s styre har Turkiet kommit att genomgå stora politiska förändringar. Detta har tagit 

sig uttryck på så sätt att Turkiet har förändrat sin utrikespolitiska hållning, och kommit att 

orientera sig mer mot Mellanöstern. I västvärlden har man kallat denna förändring för neo-

ottomansk, vilket anspelar på att Turkiet försöker återupprätta sin historiska ställning i 

regionen. 

Den tidigare presidenten Turgut Özal sade att ”tjugoförsta århundradet skulle bli turkarnas 

århundrade”. Även politiska efterträdare har talat om en ”turkisk värld” från Adriatiska havet 

till Kinesiska muren. Erdoğan tycks vara benägen att sätta dessa planer i verket. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför Turkiet har förändrat sin allianspolitik 

genom att orientera sig mot Mellanöstern, samt beskriva hur denna förändringsprocess har 

gått till. Syftet operationaliseras genom att studera hur Turkiets relationer och informella 

allianser med Väst har förändrats och minskat i antal, medan de av tradition dåliga 

relationerna med Mellanösterns regimer har förbättrats och ökat i antal. 

Mellanösterns politiska landskap har präglats av ideologisk rivalitet och stora förändringar i 

distributionen av relativ makt. Turkiets omorientering har visat sig påverka förhållandet till 

andra aktörer och deras syn på Turkiet. Som exempel har Turkiet inte längre någon 

vänskaplig relation till Israel, och betraktas inte heller längre som allierad till USA, 

åtminstone inte i samma utsträckning som tidigare.  

Denna omvändning i allianspolitiken, torde vara värd att studera för att finna orsaker till. 

Detta inte minst på grund av de stora förändringar som Mellanöstern har genomgått under 

2010-talet, där Turkiet försöker hitta sin plats. Möjligen kan eventuella slutsatser också bidra 

till att man kan säga någonting om liknande fall av förändring i länders allianspolitik, dvs 

utveckla hypoteser.  

Uppsatsen syftar till att förklara varför denna omsvängning i allianspolitiken sker nu. 

Forskningsfrågorna är således:  

● Hur har Turkiets förändrade utrikespolitik genomförts?  

● Varför orienterar sig Turkiet mot Mellanöstern?  

Uppsatsen har en deduktiv ansats och är därmed teoriprövande. Uppsatsen är följaktligen 

teoribaserad och beskriver empiri utifrån teori. Den empiriska delen i denna uppsats består i 

att beskriva och påvisa Turkiets förändring i sin allianspolitik gentemot västvärlden och 

Mellanöstern. Empiri kan användas för att visa existerande teoris begränsningar, men också 

hur variabler beror av varandra, t ex relationen mellan inrikes- och utrikespolitik. 

2.1 Definition av centrala begrepp 
Enligt vedertagen konsensus definieras utrikespolitik som en uppsättning mål, direktiv eller 

intentioner, uttalade av staters politiska beslutsfattare, och som riktar sig mot någon aktör 

utanför den egna statens gränser. Syftet är att påverka målet mot vilket handlingarna riktas i 

önskad riktning för statens politiska beslutsfattare (Goldmann 1988 s. 7).  
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Eftersom studiens beroende variabel är utrikespolitisk förändring, torde det vara av stor vikt 

att också förändring definieras. Förändring kan i detta fall definieras som ett nytt 

handlingssätt i en given situation eller ett givet handlande i en situation som tidigare föranlett 

ett annat agerande (Goldmann 1988 s. 10).  

Denna studie fäster förutom den faktiska politiken också vikt vid den verbaliserade politiken, 

med vilket avses aktörens uttalade intentioner för sitt handlande gentemot ett mål. En sådan 

verbaliserad politik kan enbart studeras genom aktörens uttalanden och tillkännagivanden. 

Detta gör att dikotomin mellan verkliga och uttalade mål är missvisande (Goldmann 1988 s. 

9f). I denna studie antas offentliga uttalanden från ledande politiker representera den 

utrikespolitiska hållningen.  

2.2 Avgränsningar 
Den förändring i den turkiska utrikespolitiken som skett sedan år 2002 fram till idag 

begränsar sig till att undersöka förändringar i Turkiets allianspolitik. Förändringen i 

allianspolitiken mäts genom att studera hur Turkiets informella allianser och internationella 

ställningstaganden har förändrats, dvs hur landet gått från att liera sig med Väst till att närma 

sig Mellanöstern. De relationer med Väst som studien fokuserar på är USA, EU, Israel och 

NATO. Relationerna med Mellanöstern avgränsas till arabstaterna och Iran.  

Med termen allians avses i denna uppsats den definition som Stephen Walt använt sig av i sin 

bok The Origins of Alliances. En allians är därmed ett formellt eller informellt avtal som 

ingåtts mellan två eller fler självständiga stater, och har som främsta syfte att garantera 

säkerheten. Många stater är ovilliga att ingå formella alliansavtal med sina allierade, vilket 

gör att alliansbildningar och förändringar i alliansbildningar måste styrkas i första hand 

genom att studera ageranden och uttalanden, snarare än formellt ingångna allianser (Walt 

1987 s. 12). 

För att påvisa att en förändring har skett krävs att man kan visa hur allianspolitiken sett ut 

tidigare, vilket i det här fallet är sedan nationens grundande fram till år 2002. Att just 2002 

väljs som utgångspunkt för studiet av den förändrade politiken motiveras av att det på många 

sätt var en brytpunkt i turkisk politik. Detta dels eftersom det islamistiska AKP kom till 

regeringsmakten, och dels eftersom Turkiets roll internationellt kom att förändras i och med 

terrorattacken mot New York 2001 och det efterföljande ”kriget mot terrorismen”. Turkiets 

geografiska läge, och dess traditionellt goda relationer med Väst fick då betydelse så till vida 

att det blev ett trappsteg för USA in i den muslimska världen. 
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I uppsatsen beskrivs och förklaras den allianspolitik som Turkiet kommit att föra under 2000-

taket. Studien utgår från Turkiets grundande 1923 för att bidra med en djupare förståelse för 

vilken inställning landet haft till västvärlden respektive Mellanöstern. Det är dock nödvändigt 

med en historisk återblick för att åskådliggöra maktstrukturer i det Ottomanska riket, och 

förklara hur de har legat till grund för framtidens inrikespolitiska landskap, och hur det i sin 

tur har påverkat Turkiets agerande på den internationella arenan. 

2.3 Disposition 
Uppsatsens empiriska del består av tre kapitel. Det första kapitlet syftar till att ge en bakgrund 

till Turkiets utrikespolitik genom att beskriva under vilka förutsättningar nationen uppstod. 

Det andra kapitlet avser att ge en bild av den turkiska inrikespolitiken, för att därigenom 

åskådliggöra det politiska systemets inneboende begränsningar. I det tredje kapitlet analyseras 

förändringen utifrån de teoretiska förklaringsvariablerna, där teorin används för att 

kategorisera det empiriska materialet. Den första förklaringsvariabeln utgörs av de 

inrikespolitiska förändringar som Turkiet genomgått det senaste decenniet. Den andra 

förklaringsvariabeln syftar till att förklara förändringen utifrån den förändrade 

världsordningen, och det utrymme det skapat för nya aktörer. Den tredje förklaringsvariabeln 

avser att förklara förändringen utifrån politiskt ledarskap och betydelsen av att doktriner får 

genomslag. Uppsatsen avslutas med att studiens slutsatser presenteras. 

3. Teori  
När det gäller fenomenet utrikespolitisk förändring finns en mängd olika teorier att 

konsultera. Framförallt vid studiet av utrikespolitiskt beslutsfattande ses makt som en orsak 

till förändring av staters ageranden. Förändringar i staters utrikespolitiska förhållningssätt kan 

därmed förklaras av att stater strävar efter makt och inflytande internationellt. För denna 

förklaring krävs teorier som realism.  

Teorier är främst användbara för att förklara händelser (Welch 2005 s. 17), vilket i detta fall 

innebär Turkiets förändrade allianspolitik. En fråga att söka besvara är huruvida det 

förändrade agerandet går att härleda utifrån förändringar inom staten, förändringar inom det 

internationella systemet eller är resultatet av det politiska ledarskapet. Målet med teorier inom 

Internationella Relationer är inte förutsäga specifika händelser utan att förklara mönster under 

vilka militära upprustningar, maktskiften, alliansbildningar, krig och samarbeten sker (Welch 

2005 s. 14; s. 21).  
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Sedan andra världskriget har studiet av utrikespolitik dominerats av ett realistiskt perspektiv, 

vilket har gjort att staters ageranden har kommit att betraktas utifrån säkerhet, makt och 

nationellt intresse. Detta har medfört att staters ageranden antas vara ett resultat av en 

ambition att antingen maximera sin makt, eller bevara staten i nuvarande form (Welch 2005 s. 

23). I Turkiets fall tycks man i och med förändringen ha övergett målet att bevara staten för 

att istället maximera sin makt.  

3.1 Förändringar inom staten  
När folkopinionen sammanfaller med att staten styrs av en individ med en stark önskan om att 

bli beundrad, blir utrikespolitiken en produkt av ledarens inre behov. Tiden för ledarens 

tillträde har också betydelse för utfallet. Om en ledare kommer till makten till följd av en 

dramatisk händelse, som t ex en jordskredsseger för ett politiskt parti i ett nationellt val, får 

den nya ledaren ökade möjligheter att genomföra sin politik (Kegley & Wittkopf 1989 s. 52f). 

Detta har således bäring på Turkiet, då AKP kom till makten via en jordskredsseger vid en 

tidpunkt då landet stod vid ruinens brant ekonomiskt och samtidigt genomled ett institutionellt 

kaos. 

Därutöver bidrar historia, kultur, geostrategisk position, uppfattningar, militär makt, ekonomi, 

politiskt system och position i världsordningen till att forma staters agerande. Många stater, 

inte minst i Mellanöstern, har ambitioner att modernisera staten, inte bara ekonomiskt, utan 

också socialt och politiskt. I dessa stater har förändringen från traditionella samhällen till 

modernitet varit en ständig källa till inhemsk oro (Kegley & Wittkopf 1989 s. 54f). 

Byråkratins påverkan är större i industrialiserade samhällen, vilket kommer till uttryck genom 

att den bidrar till att begränsa politiska ledares makt. I dessa samhällen är ledares förmåga att 

sätta sig över nationens intressen ytterst begränsad. En stats ekonomiska och industriella 

utveckling har således betydelse för det utrikespolitiska beslutsfattandet. Detta innebär att ju 

mer utvecklad en stat är i detta avseende, ju mer kommer den vara beroende av byråkratiska 

processer (Kegley & Wittkopf 1989 s. 55f).  

Varje administrativ enhet inom statens organ för utrikespolitiskt beslutsfattande försöker 

framhäva sina egna bevekelsegrunder, vilket gör att myndighetens behov överordnas statens 

behov. Detta gör i sin tur att byråkratins överlevnad blir viktigare än statens intressen. Som ett 

resultat av detta intar byråkrater positioner som förstärker deras egen makt i förhållande till 

andra aktörer (Kegley & Wittkopf 1989 s. 59). Detta går därmed att applicera på Turkiet, där 
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det traditionella ledargarnityret befäst sin maktposition via makthavares kontroll över 

nyckelinstitutioner. 

3.2 Förändringar i det internationella systemet 
Enligt teorin om politisk realism avgör det internationella systemet till stor del staters 

agerande. Detta innebär att stater och dess ledare som utformat politiken står inför problemet 

om hur man ska förhålla sig till världen utanför den egna statens gränser. I enlighet med det 

realistiska synsättet antas politiska makthavares beslut fattas utifrån statens grundläggande 

behov, vilket innebär att makthavares främsta uppgift är att fatta beslut som i slutänden 

garanterar statens oberoende och överlevnad. Följaktligen blir andra stater ett mål för den 

enskilda statens utrikespolitik (Kegley & Wittkopf 1989 s. 36f). 

Utifrån detta synsätt avgörs staters ageranden av relationen mellan dem, snarare än vad som 

sker inom staterna. Vem som styr det utrikespolitiska beslutsfattandet, samhällets karaktär och 

de inhemska politiska och ekonomiska förhållandena, antas inte ha någon betydelse för 

statens agerande. Andra staters ageranden och reaktioner är istället orsaken till den enskilda 

statens agerande. Detta grundas i antagandet om att alla staters beslutsfattande utgår från 

statens nationella intressen. Det avgörande för det nationella intresset är förmågan att 

maximera sin makt och samtidigt kunna bemöta utomstående hot (Kegley & Wittkopf 1989 s. 

37). 

Det internationella systemet har länge dominerats av stormakter, medan övriga aktörer har 

fört en perifer tillvaro. Idag tycks världen vara på väg tillbaka till en multipolär världsordning, 

där flera nya aktörer blivit maktfaktorer. Utifrån detta perspektiv är de beslut som politiska 

makthavare fattar ett resultat av den internationella politikens verklighet (Kegley & Wittkopf 

1989 s. 36).  

På 2010-talet har Turkiet, för första gången sedan nationens födelse, kommit att bli en 

storspelare i Mellanösterns politiska landskap. Turkiet har blivit medvetet om sin egen 

identitet, och samtidigt uppmärksammat sin historiska betydelse inom den muslimska världen. 

Denna förändring har också tilldragit sig intresse från andra muslimska länder, som kommit 

att betrakta Turkiet som en viktig allierad. 

3.3 Politiskt ledarskap 
Politiska ledare tenderar att medvetet fatta beslut mot bakgrund av historiska skeenden. Detta 

tar sig uttryck så till vida att de anser sig dra lärdom av historien, vilket sker genom t ex en 

selektiv läsning, för att inte ”upprepa tidigare misstag”. Detta medför att något som hänt 
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tidigare i historien är mer eller mindre sannolikt att hända igen, beroende på om utfallet 

tidigare varit positivt eller negativt för nationen (Welch 2005 s. 11).  

Detta kan således appliceras på Turkiet, som till följd av Ottomanska rikets 

stormaktsambitioner fått erfara att bli straffat av systemet, i och med att riket delades upp 

mellan segrarmakterna efter första världskriget. Detta skulle kunna förklara landets försiktiga 

utrikespolitiska hållning, och erbjuder samtidigt en förklaring till varför landet har varit 

passivt, när möjligheter till ökad makt har funnits. 

Det faktum att ledande politiker tolkar historien egensinnigt gör emellertid att staters agerande 

är föränderligt (Welch 2005 s. 11). I Turkiet har AKP under ledning av Recep Tayyip 

Erdoğan innehaft makten sedan 2002. Turkiets förändrade agerande under det senaste 

decenniet kan således vara ett resultat av ledande politikers historietolkning.  

En ledares påverkan på det utrikespolitiska beslutsfattandet tenderar att öka när ledarens 

auktoritet och legitimitet åtnjuter ett utbrett folkligt stöd, vilket gäller inte minst i auktoritära 

stater. Dessutom tenderar särskilda omständigheter att öka ledares inflytande. En ledares 

tilltro till sin egen kunskap att styra politiken påverkar också i vilken utsträckning ledarens 

personliga värderingar påverkar beslutsfattandet (Kegley & Wittkopf 1989 s. 51).  

Ett beslut om förändring av utrikespolitik föregås av ett erkännande om att den aktuella är 

misslyckad. Ett sådant erkännande kan yttra sig genom ett konstaterande om att den aktuella 

utrikespolitiken utformades mot bakgrund av felaktiga antaganden om nationens intressen, 

eller att utrikespolitiken är ineffektiv. Oavsett vad som är anledningen innebär utrikespolitisk 

förändring ett erkännande av fel (Welch 2005 s. 45). Erdoğan tycks anse det vara ett historiskt 

misstag av Atatürk att avlägsna sig från den muslimska världen; ett misstag han nu försöker 

åtgärda genom en förändrad allianspolitik.  

4 Metod och material 

4.1 Metod 

Studien genomförs i form av en historisk källkritisk analys av utrikespolitisk förändring. 

Analysmaterialet utgörs av för ämnet relevant litteratur. Studien baseras således på sekundära 

källor, vilka ger en samstämmig bild. Eftersom studien baseras på en konsultation av 

författare, förutsätter tillvägagångssättet att man är källkritisk. Som vanligt när det gäller 

Mellanöstern och dess komplexa maktstruktur måste man skrapa på ytan, vilket gör att 
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källkritiken blir en naturlig del. Samtidigt ställer detta än större krav på att använda sig av 

källor som styrker varandra.  

Metoden i denna studie är en kvalitativ fallstudie, där fallet är den allianspolitiska 

omorientering som Turkiet genomgår. Fallet kan mer specifikt sägas vara utrikespolitisk 

förändring för icke-stormakter, som av tradition varit låsta i allianser, och därutöver beroende 

av olja. Det faktum att den turkiska statsbildningen är relativt ny, och därmed förhållandevis 

orutinerad vad gäller utrikespolitiska ställningstaganden, kan också möjligen ha betydelse för 

utfallet. 

Kvalitativ forskning är lämplig eftersom den innebär insamlande av material på djupet om ett 

fåtal fall. Denna typ av forskning betonar djupare kunskap, vilket sker på bekostnad av att 

kunna göra generaliseringar om fenomenet som helhet. Det studerade fallet behöver således 

inte alls vara representativt för andra fall (Burnham et al 2008 s. 40).  

Denna studie har som syfte att utreda ”hur” och ”varför” förändringen sker, vilket gör att en 

fallstudie är mest lämplig. Detta gör att det också är en förklarande fallstudie, eftersom 

uppsatsen avser belysa operationella kopplingar som måste studeras över tid (Yin 2006 s. 23). 

Fallstudie är bra när man vill visa på mekanismer bakom företeelser; skapa beskrivning och 

förståelse, och ge bakgrund till fenomen. Den är bra för att spåra processer, dvs vad som 

skedde först.  

Den beroende variabeln är utrikespolitisk förändring. Studien beskriver hur utrikespolitiken 

såg ut tidigare, dvs från nationens grundande och under kalla kriget, för att ge en bakgrund 

och därmed åskådliggöra de förändringar som skett i politiken under 2000-talet. Studien söker 

utifrån väsentliga variabler hitta förklaringsfaktorer till diskrepansen.  

Fallstudier kritiseras ibland för att inte ha mått som är tillräckligt operationella, och att de 

därmed blir subjektiva. Detta ställer således krav på att man kan utforma operationella mått 

för de begrepp som studeras, t ex genom att identifiera faktorer eller skeenden som 

konstituerar en förändring. I annat fall finns risken att läsaren inte kan avgöra om 

förändringarna som beskrivs visar på kritiska skeenden, eller enbart grundas på forskarens 

intryck (Yin 2006 s. 55f).  

Fallstudie som forskningsmetod är lämplig när syftet är att bidra till den samlade kunskapen 

om individuella, gruppmässiga, organisatoriska, sociala och politiska företeelser. Den är 

också bra när man har en ambition att förstå komplicerade sociala företeelser, i och med att 
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metoden gör det möjligt att bibehålla helheten och det meningsfulla i verkliga händelser, som 

i det här fallet; utrikespolitisk förändring (Yin 2006 s. 17f). 

Det främsta målet med en fallstudie är att utveckla och generalisera teorier (Yin 2006 s. 28). 

En fallstudie kan även vara bra för att generera hypoteser och hitta väsentliga variabler. Ett 

fall kan också ge alternativa förklaringar, och på så sätt visa på komplexitet, genom att det 

kan belysa och ge ny information. 

Utrikespolitisk forskning fokuserar på de faktorer som påverkar beslutsfattare att handla på ett 

sätt som ger konsekvenser också för aktörer på den internationella arenan. Det finns dock en 

inneboende svårighet i att studera utrikespolitiska beslut, i och med att det ofta handlar om 

frågor av säkerhetspolitisk karaktär.  

Studiet av utrikespolitik har ibland också kritiserats för att vara alltför mångfacetterat; det går 

sällan att isolera en faktor från en annan. Frågor att ta ställning till vid sådana studier är t ex 

hur en etablerad uppfattning förändras, och hur förhållandet mellan inrikes- och 

utrikespolitiken har betydelse för beslutsfattandet. Studien kan möjligen kritiseras för att 

eventuella slutsatser inte kan appliceras på andra områden eller andra tidsperioder.  

4.2 Material 
Materialet består av litteratur som berör internationella relationer, turkisk politik, 

utrikespolitisk förändring och säkerhetspolitik i allmänhet. Bland litteratur kan böckerna The 

Clash of Ideologies av Mark L. Haas, liksom The New Turkish Republic och Turkey and the 

Arab Spring av Graham E. Fuller, nämnas.  

Därutöver finns många böcker om Turkiets historiska relation till Europa och Mellanöstern 

som är användbara, t ex Turkiet – en nygammal stormakt? av Halil Karaveli och Turkiet på 

Europas tröskel av Erik Cornell. Böcker och akademiska tidskrifter som behandlar turkisk 

utrikespolitik, Mellanöstern och internationell politik i allmänhet är också användbara, liksom 

rapporter från Utrikespolitiska Institutet.  

Övrigt material består av mediematerial i form av tidningsartiklar från välrenommerade 

svenska och internationella tidningar och portaler, som Svenska Dagbladet, The Guardian och 

Foreign Affairs. 
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Den teoretiska delen baseras på David Welchs respektive Charles Kegleys och Eugene 

Wittkopfs förklaringsvariabler. Den tidigare forskningen har sin utgångspunkt i Stephen 

Walts bok The Origins of Alliances. 

5. Tidigare forskning 

Inom studiet av utrikespolitik och internationell politik har realism alltid utgjort ett centralt 

perspektiv. Den realistiska teorin om maktbalans, menar att stater bör ingå allianser för att 

balansera starkare stater. Realismen menar att stater inte bara tenderar att balansera makt, utan 

också är tvungna att göra det för att överleva (Welch 2005 s. 12).  

Från 1939 och fram till kalla krigets slut har Internationella Relationer dominerats av ett 

realistiskt förhållningssätt, som karakteriserats av tanken om att säkerhet i första hand 

definieras av militär styrka. Realismen lärde politiska företrädare att fokusera på intressen 

snarare än ideologi, att söka fred genom styrka och att stormakter kan samexistera även om de 

har olika värderingar (Dunne & Schmidt refererade i Baylis et al 2014 s. 100).  

Statism, vilket är centralt inom realismen, innebär att staten ses som legitim representant för 

folkets vilja. Staten antas vara tvungen att vidmakthålla makt, och det är således ledarens plikt 

att beräkna hur staten bäst ska kunna överleva i en hotande omgivning (Dunne & Schmidt 

refererade i Baylis et al 2014 s. 101). Miljön under kalla kriget kan sägas ha skapat ett behov 

av en säker statsapparat, som åtnjöt särskilda rättigheter (Patman 2006 s. 9). 

I och med att det internationella systemet antas vara anarkiskt är staten ensamt ansvarig för 

sin egen överlevnad, och stater med mer makt har större chans att överleva än stater med liten 

makt. Om en stat känner sig hotad ska den öka sin militära styrka, vilket i enlighet med 

maktbalans sker genom att den ingår allianser (Dunne & Schmidt refererade i Baylis et al 

2014 s. 101). 

Mellanöstern har genom historien varit en region av stort strategiskt intresse för världens 

stormakter, vilket lett till alliansbildningar. Efter andra världskrigets slut och de förändringar i 

den globala maktbalansen som det medförde, har alliansbildningarna i regionen förändrats 

betydligt oftare, i och med att staterna varit tvungna att anpassa sig efter interna och externa 

omständigheter (Walt 1987 s. 13). 

När stater konfronteras av utomstående hot tenderar de att antingen balansera upp hotet 

genom att ingå allians med en annan stat, eller att föra triumfvagnspolitik genom att liera sig 
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med den aggressiva staten. Stater väljer att balansera hot eftersom man riskerar sin egen 

säkerhet om man inte lyckas tygla en hegemon innan den blir för stark. Att föra 

triumfvagnspolitik med den hotande staten innebär att man sätter sitt hopp till dennas välvilja. 

Detta gör att många stater väljer att balansera makt genom att ingå allians med en svagare stat, 

som inte är förmögen att dominera sina allierade (Walt 1987 s. 17f). 

Att balansera den svagare sidan gör att den nya medlemmen får ökat inflytande i alliansen, 

eftersom den svagare sidan är i behov av assistans och således inte kan diktera villkoren. Att 

liera sig med den aggressiva parten innebär på samma sätt att staten får litet inflytande 

eftersom den inte kan bidra med så mycket till alliansen. Triumfvagnspolitik är framförallt 

vanligt förekommande bland politiska företrädare som försöker rättfärdiga utländsk 

inblandning eller ökade militära anslag (Walt 1987 s. 18f).  

Under kalla kriget hade Sovjet en föreställning om att man skulle kunna avskräcka Norge och 

Turkiet från att ansluta sig till NATO. Resultatet blev dock det motsatta, då både Norge och 

Turkiet anslöt sig till det västliga samfundet. På samma sätt hade Sovjet en övertygelse om att 

militär upprustning skulle innebära att stater skulle föra en triumfvagnspolitik, snarare än att 

balansera. Även denna gång blev resultatet det motsatta då Kina valde att ingå allians med 

USA (Walt 1987 s. 19f).  

Henry Kissinger menade att USA skulle balansera makt via allianser för att tygla Sovjet, 

samtidigt tenderade USA:s allierade att föra triumfvagnspolitik. Mot bakgrund av detta kan 

man dra slutsatsen att stater attraheras av styrka, och ju mäktigare en stat är och ju tydligare 

dess makt visas, ju mer angelägna är stater att ingå allians med den (Walt 1987 s. 20). 

På samma sätt innebär en försvagning av en stats relativa maktposition att dess allierade 

antingen kommer att söka neutralitet, eller liera sig med motparten (Walt 1987 s. 20f). Detta 

har bäring på denna uppsats då Turkiets förändrade allianspolitik konvergerar med USA:s 

försvagade ställning globalt, och vad som tycks innebära en återgång till den multipolära 

världsordningen. 

Triumfvagnspolitik tenderar att fungera som en form av blidkande; genom att liera sig med en 

uppstigande stat hoppas staten undvika att själv bli utsatt för en attack. Under krigstid tenderar 

stater att liera sig med den sida som ser ut att vinna för att få ta del av krigsbytet (Walt 1987 s. 

21). Detta agerande gäller även för Turkiet, som 1945 valde att förklara krig mot Tyskland 

(min anm.). Mot bakgrund av ovanstående finns två sätt att föra triumfvagnspolitik på; 
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defensiv och offensiv. Den defensiva syftar till att bevara självständigheten, då man står inför 

ett hot. I den offensiva triumfvagnspolitiken syftar lierandet med den vinnande sidan till att 

staten ska öka sin makt genom att få ta del av krigsbytet (Walt 1987 s. 21). 

Även om makt är en viktig faktor för vem en stat väljer att liera sig med finns fler faktorer 

som har betydelse. Ett exempel på en sådan är upplevelsen av hot. Stater tenderar att liera sig 

med eller balansera mot den stat som upplevs utgöra det största hotet. Vid upplevelsen av hot 

påverkar även andra faktorer som total makt, geografisk närhet, offensiv styrka och 

aggressiva intentioner. Förmågan att framhäva makt minskar om distansen ökar, vilket gör att 

närliggande stater upplevs utgöra ett större hot än de längre bort (Walt 1987 s. 21f). Detta har 

bäring på Turkiet då man genom historien upplevt sig vara omgivet av hot i form av Sovjet 

och islamiska stater, och därför valt att liera sig med USA. 

Turkiets traditionella utrikespolitik, så som den sett ut sedan nationens grundande, förefaller 

ha präglats av västerländskt, realistiskt tänkande, där statens överlevnad varit det centrala. 

Turkiets utrikespolitiska förhållningssätt tycks vara ett resultat av att landet, i och med sitt 

geografiska läge, utgjort en barriär mellan olika imperier, och således alltid varit ett offer för 

andra imperiers expansionsplaner. Mot bakgrund av detta har man av säkerhetsskäl valt att 

föra en försiktig politik. 

6 Empiri 

6.1 Bakgrund 

6.1.1 Nationens grundande och ”Sèvreskomplexet” 

Den turkiska republik som reste sig ur askan efter det kollapsade ottomanska riket kom att 

forma den mest avancerade, sekulära, demokratiska staten i den muslimska världen (Fuller 

2008 s. 4). Vid grundandet var dock Turkiet på många sätt underutvecklat och illa åtgånget av 

första världskriget. Dåvarande huvudstaden Istanbul var belägrad av utländska trupper, och 

regeringen satt i knäet på västmakterna, vilket gjort att man tvingats gå med på Sèvresavtalet, 

som innebar att suveräniteten och stora delar av Anatolien gick förlorade (Ahmad 1993 s. 48 

& Dunér 2006 s. 3).  

Mustafa Kemal Atatürk organiserade en nationell armé och under de kommande åren drev 

dessa militära styrkor ut de allierade trupperna och tillsatte en nationell regering i Ankara. 

Den nya regeringen träffade ett nytt avtal med de europeiska staterna, vilket innebar att 

Turkiet återfick sin suveränitet och stora delar av sitt territorium, som man tidigare blivit av 
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med genom det förödmjukande Sèvresavtalet. 1923 upprättades Turkiet som nation, vilket 

således innebar slutet på sultanväldet (Selvik & Stenslie 2011 s. 32).  

Efter självständigheten inleddes en förändringsprocess som saknar motstycke i modern 

politisk historia. Förändringarna genomfördes via ”sex pilar-programmet”, vilket innefattade 

republikanism, nationalism, populism, etatism, sekularisering och revolution (Cornell 1997 s. 

32). Syftet med dessa förändringar var modernisera landet och etablera en statsbildning av 

västeuropeisk modell. De som fick ledande positioner i denna moderniseringsprocess kom 

från en reformvänlig samhällsklass, som växt fram i det Ottomanska riket. Denna 

samhällsklass fick därmed en betydande roll i formandet av ett nytt styrelseskick (Fuller 2014 

s. 62). 

På ett halvt sekel gick man från att vara ett agrart jordbruksland till industristat, och från 

envälde till demokrati. Som ett resultat av Atatürks styre förbjöds det muslimska 

styrelseskicket, vilket innebar att religiösa skolor och domstolar stängdes ned, samtidigt som 

kvinnor uppmanades att klä sig västerländskt, och slöja förbjöds i offentliga sammanhang. 

Sharialagarna ersattes av västeuropeiska civilrättsliga lagar. Atatürk införde också kvinnlig 

rösträtt, det latinska alfabetet och den västerländska kalendern, samtidigt som huvudstaden 

flyttades från Istanbul till Ankara (Yapp 1996 s. 162). 

Dessa förändringar och reformer bidrog till att förändra självbilden hos den turkiska 

befolkningen, vilket gjorde att Turkiet avskärmades från den muslimska världen. Bytet av 

alfabet syftade till att fjärma sig från det Ottomanska riket, så till vida att befolkningen 

alienerades från sitt förflutna. Vid grundandet hade Turkiet en befolkning som var både 

auktoritets- och traditionsbunden, och till stora delar illitterat. För att revolutionens 

förändringar skulle få fäste ansågs det vara av yttersta vikt att befolkningen utbildades 

(Ahmad 1993 s. 81). 

6.1.2 Traditionell ”attityd” till Mellanöstern 

“Civilisation är västvärlden, den moderna värld som Turkiet måste bli en del av om det ska 

överleva.” ska Atatürk ha sagt. För Atatürk var islam jämställt med bakåtsträvande och 

stagnation, och religionsutövning ansågs som något staten måste kontrollera. Atatürk ville 

således klippa banden med både arabvärlden och islam eftersom de sågs som ett hinder för 

utvecklingen (Söderberg 2012 s. 11). 

Det Ottomanska rikets dynasti ansågs garantera en stark ställning för islam. Upprättandet av 

en republik föregicks således inte enbart av praktiska skäl, utan hade också ett starkt 
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symbolvärde som ett avvisande av det förflutna. En islamisk stat var otänkbar för Atatürk, 

eftersom den uppfattades som en garant för tillbakagång. ”Republik” ansågs dessutom ha en 

sekulär klang (Yapp 1996 s. 155). 

Atatürk och det sekulära etablissemanget var av uppfattningen att det bara fanns en 

civilisation värd namnet; den västerländska, som ansågs uppbyggd på vetenskap, till skillnad 

från övriga som var baserade på vidskeplighet. Sekulariseringen menade Atatürk hade som 

främsta syfte att få bort islam från politiken. Detta skulle dock innebära att islam skulle 

försvinna också från det sociala livet. Till en början omfattade sekularismen emellertid enbart 

en välbeställd elit i storstäderna. Majoritetsbefolkningen i det eftersatta Anatolien vägrade att 

underkasta sig statens sekularism (Yapp 1996 s. 158). 

Första världskrigets slut blev särskilt betydelsefullt för turkarna, eftersom det innebar att de 

befriades från Europa (Ahmad 1993 s. 40). Efter det Ottomanska rikets sönderfall var Turkiet 

det enda av de nya länderna som inte hamnade under västmakternas kontroll. Man kunde 

därmed på nära håll se det öde som de arabiska staterna gick till mötes (Selvik & Stenslie 

2011 s. 41). Denna utveckling torde också haft betydelse för Turkiets negativa inställning till 

Mellanöstern. Betydelsen av nationalism i den turkiska statssbildningen bör därmed ses mot 

bakgrund av detta. 

6.1.3 Turkiets utrikespolitik sedan nationens grundande 

Turkiets utrikespolitik har av tradition varit försiktig, och handlat om att undvika 

äventyrspolitik. Turkisk utrikespolitik tycks således ha präglats av Atatürks doktrin ”Fred 

hemma och fred med världen”, vilken syftar till att landet ska hålla sig inom sina gränser, 

avstå från imperiedrömmar och undvika all form av politik som äventyrar nationens säkerhet 

(Stone 2015). Att huvudstaden flyttades till Ankara indikerade också en kursändring; det 

kosmopolitiska Istanbul ansågs ha alltför starka kopplingar till det multietniska Ottomanska 

rikets imperialism (Yapp 1996 s. 156). 

Turkiets utrikespolitik har istället haft som övergripande mål att med alla till buds stående 

medel se till att nationen överlever genom att hålla landet utanför krig. Atatürks huvudsakliga 

mål sedan maktövertagandet var att garantera fred, nationens självständighet och 

modernisering. Hans sex pilar-program hade inga ideologiska grunder, utan var snarare 

resultatet av åtgärder nödvändiga att vidta för att nationen skulle utvecklas i önskad riktning 

(Yapp 1996 s. 155).  
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Detta försiktiga utrikespolitiska förhållningssätt kan också förklaras av att man genom 

historien har varit instängt mellan imperier, och lidit svåra nederlag mot det Ryska imperiet, 

vilket har kostat stora landområden. Närheten till det Ryska imperiet har också gjort att man 

under flera hundra år haft erfarenheter av ryska politiska och territoriella ambitioner (Cornell 

1997 s. 113). 

6.1.4 Kalla krigets påverkan på Turkiets allianspolitik 

Turkiet försökte, i enlighet med Atatürks önskan, förhålla sig neutralt under kalla kriget, men 

när neutraliteten inte längre kunde garantera landets säkerhet beslutade man sig för att söka 

stöd hos de västeuropeiska staterna. Att man sökte sig till Väst var ett resultat av den hotfulla 

attityd man upplevde från Sovjetunionen. Turkiet fick också ekonomisk hjälp från USA, i och 

med införandet av Trumandoktrinen och Marshallplanen, vilka syftade till att motverka 

kommunistiska tendenser (Ahmad 1993 s. 107f). Turkiets utrikespolitiska öde var därmed 

beseglat. 

Turkiet blev medlem i Europarådet 1949 och i NATO 1952. I och med Turkiets position som 

den ”fria världens” östligaste utpost hade både Turkiet och Väst intresse av att landet skulle 

ansluta sig till NATO (Karaveli 2014). Landets politiska ledning hade genom medlemskapet i 

västliga organisationer bestämt att den ”fria världens” ideologi var den eftersträvansvärda, 

och militären kom att ses som en garant för denna. Inlemmandet i västliga organisationer 

innebar således att militären kom att bli en maktfaktor i turkisk politik (Ahmad 1993 s. 9).  

Efter den islamiska revolutionen i Iran 1979 kom Väst att omhulda Turkiet för dess starka 

sekulära tradition. Uppkomsten av islamistiska rörelser i regionen bidrog till att Turkiet sågs 

som en barriär mot islamisk radikalisering. Det faktum att ett socialistiskt parti kom till 

makten i Grekland under samma period, bidrog till att ytterligare stärka Turkiets strategiska 

betydelse för USA (Ahmad 1993 s. 206). 

Under denna tidsperiod kom Turkiet också att fördjupa sitt militära samarbete med Israel 

(Fuller 2008 s. 7). Turkiets goda relation med Israel kan förklaras av att man hade samma 

ideologiska principer. På samma sätt bidrog stora ideologiska skillnader med Iran till en 

frostig relation mellan länderna. Detta innebar att Turkiet hade liknande vän- och 

fienderelationer som USA, vilket ledde till att man utvecklade gemensamma intressen, och 

sedermera en vänskapsrelation (Haas 2012 s. 165). 

6.2 Turkisk inrikespolitik 
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Den turkiska inrikespolitiska scenen har det senaste decenniet genomgått stora förändringar, 

vilka av allt att döma har påverkat utfallet i utrikespolitiken. Med anledning av detta torde det 

vara nödvändigt med en redogörelse för de viktigaste aktörerna, för att åskådliggöra vilken 

roll de har spelat genom historien, och hur det påverkar dagens situation. 

Turkiet hade sedan grundandet haft en stabil politisk struktur, vilket till stor del berodde på 

den totala dominansen av Atatürks parti, det Republikanska folkpartiet Cumhuriyet Halk 

Partisi (i fortsättningen benämnt som CHP). Partiet skilde sig från övriga partier i 

Mellanöstern, i och med att politiska beslut fattades av ministrar, samtidigt som partiet hade 

djupa förgreningar på lokal nivå, vilket möjliggjorde en stark centralisering. CHP var ett parti 

för eliten, och dess dominans berodde i första hand inte på dess popularitet, utan snarare på 

den starka förbindelsen mellan parti och stat, vilket också innebar att enbart opposition 

godkänd av centralmakten tilläts existera (Ahmad 1993 s. 64; Yapp 1996 s. 152).  

Atatürk tycks ha ansett att de stora förändringar samhället stod inför krävde ett auktoritärt 

styre. Mot bakgrund av detta undanröjdes allt motstånd mot reformerna. Atatürk hade dock en 

ambition om att etablera ett demokratiskt styrelseskick med parlamentarisk pluralism, med de 

europeiska staterna som förebild. Under mellankrigstiden gjordes också vissa försök med 

demokrati, vilka föll mindre väl ut, då oppositionspartierna var motståndare till reformerna 

(Cornell 1997 s. 32).  

Den ”västerländska” demokratin fick sålunda aldrig något riktigt genomslag. Demokratiska 

inslag som pluralism och yttrandefrihet ansågs inte kompatibla med idén om ett Turkiet byggt 

på europeiskt tankegods. Atatürks ambition handlade istället om att skapa en turkisk 

nationalism hos folken som bodde i den nya turkiska republiken. Demokratin underkastades 

republikanismen, samtidigt som en konstruerad etnisk tillhörighet prioriterades på bekostnad 

av mångfalden och civilsamhället (Haas 2012 s. 171; Hinchcliffe & Milton-Edwards 2004 s. 

81). 

6.3 Förklaringsvariabler 

6.3.1 Förändringar inom staten 

6.3.1.1 Informella maktinstitutioner i det turkiska samhället – ”den djupa staten” 

Det turkiska politiska systemet har vissa inneboende begränsningar, som sedan nationens 

grundande har syftat till att motverka vänsterextremism, religiös radikalisering och partier 

grundade på etnisk tillhörighet. Dessa begränsningar tar sig uttryck i form av tre starka 
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institutioner som alla kan härledas till det Ottomanska rikets dagar; byråkratin, militären och 

parlamentet (Yapp 1996 s. 327). 

Dessa har kontrollerats av kemalismens företrädare och har kallats den ”djupa staten” (derin 

devlet), vilken har varit en maktfaktor i och med att den utövat informell makt över staten via 

kontroll över nyckelinstitutioner (Fuller 2014 s. 66). Den traditionella kemalistiska 

inställningen har varit att skydda byråkratins ställning (Karaveli 2014).  

En viktig garant för kemalismens informella makt över staten, återfinns inom byråkratin i 

form av rättsväsendet. Rättsväsendet bidrog till att vidmakthålla kemalismens inflytande 

genom att entlediga de som inte delade kemalismens principer. Efter militärkuppen 1960 

infördes en lag som legaliserade militära maktövertaganden, som därmed kom att ses som ett 

försvar av den turkiska republiken. Att motsätta sig kemalismens inflytande betraktades som 

landsförräderi (Karaveli 2014). 

6.3.1.2 Militärens makt över det politiska beslutsfattandet 

Militären har genom sin starka ställning i det turkiska samhället vid flertalet tillfällen avsatt 

regeringar som avvikit för mycket från Atatürks sekulära ideologi. Detta har t ex varit fallet 

när Süleyman Demirel avsattes från presidentposten både 1971 och 1980. Vid det militära 

maktövertagandet 1980 var dock samhällsklimatet så ansträngt att folk i allmänhet kände en 

tacksamhet mot militären (Ahmad 1993 s. 13). 

I början av 1970-talet stod Turkiet vid ruinens brant såväl politiskt som ekonomiskt. Hela 

1970-talet kom att präglas av rädsla och blodspillan, och decenniet kom att karakteriseras av 

politisk turbulens med regeringskriser som ett resultat av minoritetsregeringar och kortlivade 

koalitioner (Fuller 2014 s. 69). Mellan 1971 och fram till militärkuppen 1980, då Turgut Özal 

installerades som president, hade hela elva regeringar innehaft regeringsmakten (Cornell 1997 

s. 34). Den bristfälliga demokratin torde ha gynnat ett militärt inflytande, i och med att det 

kom att ses som en garant för stabilitet. 

Den ekonomiska och politiska krisen under 1970-talet bidrog till ökad polarisering mellan 

höger- och vänsterpartier. Militären avsatte regeringen och tillsatte politiska marionetter på 

posten som premiärminister, vilket innebar att man kunde bedriva en hårdför linje mot 

politisk islam (Fuller 2014 s. 65; s. 68f). 

Det nära samarbetet mellan militär och rättsväsende bidrog till att stärka militärens makt. 

1982 infördes en ny konstitution, där militären och säkerhetsorganen gavs större möjligheter 
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att förtrycka idéer och ideologier som ansågs strida mot kemalismen. Konstitutionen från 

1982 gav också presidenten ökad makt, vilket hade som syfte att kontrollera politiker. Detta 

medförde dock en permanent maktkamp mellan presidenten och premiärministern (Yapp 

1996 s. 481). 

Den kraftiga inskränkningen i samhällslivet var besvärande för militärens legitimitet, och man 

ansåg sig till slut tvungen att mjuka upp samhällsklimatet genom att tillåta religion i viss 

utsträckning. Man insåg behovet av att komplettera kemalismen, och införde en ”turkisk 

islam”. Som namnet antyder syftade den till att förena nationalism och religion, och kom att 

få stor betydelse i försöken att överbrygga spänningarna mellan sekulär nationalism och islam 

(Fuller 2014 s. 70). 

6.3.1.3 ”Den djupa statens” inflytande minskar 

Militärens återkommande ingrepp i politiken kom på längre sikt att försvaga militärens 

ställning, så till vida att väljarkåren i större utsträckning röstade på politiker som var vänligt 

inställda till islam och det Ottomanska rikets traditioner. Väljarkåren har därmed gett uttryck 

för att vilja ha ett samhälle som visar respekt för religiösa och traditionella seder.  

Detta visar inte minst det faktum att det islamistiska Rättvise- och utvecklingspartiet Adelet ve 

Kalkinma (i fortsättningen benämnt som AKP) vann en jordskredsseger vid valet 2002, och 

har behållit makten sedan dess (Fuller 2014 s. 66; s. 72f). Detta visar således att den 

kemalistiska politiken, som haft som mål att närma landet Europa, inte har något utbrett 

folkligt stöd. 

Militärens makt över samhället minskade därmed, som ett resultat av det utbredda folkliga 

stödet för AKP, som därmed inte behövde förlita sig på militärens godkännande. Detta tycks 

således indikera ett paradigmskifte, i den mån att kemalismen via militären och rättsväsendet 

inte längre hade någon informell makt över vem som styrde landet. 

Turkiet har än idag inte fullt ut lyckats befria sig från de restriktioner i samhällslivet som 

konstitutionen från 1982 innebar. Ett viktigt steg togs dock 2010 när regeringen tog bort 

immuniteten mot åtal för deltagande i militärkupper (Fuller 2014 s. 70f). Denna lagändring 

torde ha gjort att risken för en regering att avsättas genom en militärkupp minskat kraftigt.  

AKP har sedan dess fortsatt på den inslagna vägen genom att successivt upplösa det politiska 

system som gett militären möjlighet att styra över beslutsfattandet. Den viktigaste ändringen 

torde vara att man har ändrat strukturen i det Nationella säkerhetsrådet, genom att minska 
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antalet generaler. Därutöver har man inom rättsväsendet tillsatt AKP-vänliga domare och 

åklagare, vilket förenklat åtalandet av högt uppsatta militärer för planering av statskupp 

(Karaveli 2014). 

6.3.1.4 Ekonomiska reformer under Turgut Özal 

Efter det militära maktövertagandet 1980 blev Turgut Özal vice premiärminister med ansvar 

för ekonomin. Under denna period iscensatte han den exportledda ekonomiska 

omstrukturering som bidrog till Turkiets snabba ekonomiska utveckling under 1980-talet. 

Dessa reformer syftade framförallt till att integrera Turkiet i världshandeln (Cornell 1997 s. 

53). 

Özals era skulle också visa sig få stora konsekvenser för det inrikespolitiska landskapet, 

genom att det utmanade kemalismen. Kemalismen har av tradition omhuldats av en sekulär, 

västorienterad medelklass, med rötter i Europa och västra Turkiet. Denna geografiska 

uppdelning existerar än idag, då kemalismen alltjämt har sina starkaste fästen i kuststäderna 

vid det Egeiska havet (Hammargren 2015 s. 9). 

Under tiden då kemalismen dominerade inrikespolitiken kunde denna välbeställda elit 

etablera nära förbindelser med partiföreträdare och därigenom få ekonomiska fördelar. Detta 

förändrades under Turgut Özals era då den traditionellt fattigare och mer traditionsbundna 

befolkningen i det rurala Anatolien fick tillgång till högre utbildning, och därmed tillträde till 

politiken. Denna grupp har sedan dess blivit en stark röst i både samhället och politiken och 

utgör idag AKP:s väljarbas (Fuller 2014 s. 67). 

Özals ekonomiska reformer tycks således ha bidragit till att maktbalansen på den 

inrikespolitiska scenen har rubbats, i och med att kemalismen och dess informella inflytande 

har marginaliserats. Uppkomsten av en ny politisk klass i Anatolien, som omhuldar religiösa 

och traditionella värden, har mot bakgrund av detta, varit besvärande för militären och 

kemalismens anhängare. 

Özal bidrog under slutet av 1980-talet till att liberalisera den ekonomiska politiken, vilket 

öppnade möjligheter för turkiska företag att investera i Mellanöstern. Turkiet insåg att det 

ekonomiska välståndet var beroende av fortsatt export inom regionen (Fuller 2014 s. 132). 

Detta torde således förutsätta att man förändrade sin traditionella inställning till staterna i 

Mellanöstern, vilka i enlighet med kemalismen har betraktats som fiender på grund av deras 

islamiska karaktär.  
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Denna förändring i utrikespolitiken som den ekonomiska liberaliseringen medförde åtnjöt 

stöd av den mer traditionsbundna befolkningen i det anatoliska inlandet, där också de 

religiösa inslagen var betydligt fler. Denna befolkningsgrupp hade heller aldrig identifierat sig 

med den sekulära kemalismen, som hade förkastat de traditionella och religiösa inslagen i 

samhället (Karaveli 2014). 

6.3.1.5 Förändringar i inrikespolitiken efter kalla kriget 

De partier som efter kalla kriget och fram till idag har haft den största betydelsen i 

utvecklingen av turkisk politik kan delas upp i kemalister och militären å ena sidan, och de 

konservativa och islamister å den andra. Uppdelningen grundades främst på grund av deras 

olika syn på religion och etnicitet, där kemalisterna har förespråkat sekularism och 

nationalism, medan de konservativa har haft mer dynamiska positioner i dessa frågor (Haas 

2012 s. 166; s. 170). 

Kemalisterna motsatte sig all form av multikulturell politik, inklusive existensen av 

minoriteter och icke-turkiska kulturer. En viktig del i kemalisternas politiska ideologi kan 

därför sägas vara nationalism baserad på assimilering. Mot bakgrund av detta inledde Turkiet 

en assimileringsprocess av sina muslimska minoriteter. och ”turkiskheten” kom att bli 

betraktad som en gemensam nationell, språklig och territoriell identitet. Detta gjorde att man 

kom att betrakta all politik som syftade till att skapa minoriteter som ett hot mot regimen 

(Hinchcliffe & Milton-Edwards 2004 s. 81). 

På 1990-talet var det kemalistiska CHP:s ledare angelägna om att införa liberala värden, 

vilket innebar t ex utökade friheter samtidigt som statens tvingande makt minskade, som ett 

led i att närma Turkiet till EU. Efter valet 2002 då det islamistiska AKP kom till makten, gick 

dock CHP från att ha omhuldat liberala värderingar till att föra en aggressiv kemalistisk 

politik. Detta gjorde också att CHP under 2000-talet kom att stödja en illiberal politik, med 

ensidigt fokus på sin tolkning av sekularism och en exkluderande nationalism (Haas 2012 s. 

172). Partier med islamistiska förtecken har av militären betraktats som ett hot mot den 

sekulära kemalismen. 

CHP:s agerande bör dock ses mot bakgrund av det islamistiska AKP:s maktövertagande 2002, 

samt USA:s invasion av Irak 2003. Kemalisterna närde en föreställning om att AKP:s 

anhängare hade som mål att omkullkasta det sekulära statsskicket, samtidigt som man oroades 

över att USA:s invasion av Irak skulle kunna leda till ett självständigt irakiskt Kurdistan, 
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vilket man fruktade skulle leda till ökad kurdisk mobilisering i Turkiet (Hinchcliffe & Milton-

Edwards 2004 s. 80; s. 83). 

6.3.2 Förändringar i det internationella systemet 

6.3.2.1 Turkisk inrikespolitik efter kalla kriget 

Efter kalla krigets slut menade många turkiska ledare att man kunde öka landets säkerhet 

genom att sprida sin sekulära, demokratiska regimtyp till närområdet. Detta förde USA och 

Turkiet närmare varandra, eftersom de hade liknande intressen i regionen. Tansu Çiller 

uttalade efter att hon blivit premiärminister 1993 att det fanns två modeller i den islamiska 

världen – Turkiet och Iran, och att det var av yttersta vikt att västvärlden stödde Turkiet i 

denna ideologiska maktkamp (Haas 2012 s. 165f ; s. 212). 

Det förefaller därmed som att det vid denna tidpunkt fortfarande fanns ett ömsesidigt intresse 

av samarbete mellan USA och Turkiet. Detta ömsesidiga intresse kan dock förstås av att 

militären alltjämt hade ett stort inflytande över den politiska makten, och således kunde styra 

över landets intressen. 

6.3.2.2 Sovjetunionens fall och dess konsekvenser för Turkiets utrikespolitik 

Sovjetunionens upplösning bidrog till att de nyligen självständiga staterna i Centralasien och 

Kaspiska havsregionen tilldrog sig intresse från Väst. Bland dessa stater återfanns 

Azerbajdzjan, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan och Kirgizistan, vars befolkningar talade 

språk besläktade med turkiska. Detta gjorde att USA kom att betrakta Turkiet som en bro 

mellan de turkisktalande folken och västvärlden. USA hade framförallt ett säkerhetspolitiskt 

intresse av att dessa stater inte närmade sig Iran (Karaveli 1993 s. 9). 

Staternas självständighet gav samtidigt USA ett tillfälle att etablera militära enheter nära 

fiendeland som inte fick gå obemärkt förbi. Från amerikanskt håll motiverades operationen 

med att det var nödvändigt för att bibehålla stabilitet i de nya länderna. Regionen är emellertid 

rik på naturresurser som olja och gas, och beräknas inneha en femtedel av världens totala 

oljereserver; enbart den Persiska gulfen innehar större andel (Klare 2001 s. 2). Ett samarbete 

med USA i regionen torde därmed vara av stort intresse för det energifattiga Turkiet, 

samtidigt som USA hade ett intresse av att bryta sitt ensidiga beroende av Gulfstaterna.  

Innan Sovjetunionens upplösning hade Turkiet haft en ytterst begränsad relation med staterna 

i Centralasien. De relationer man trots allt hade var i första hand av kulturell, snarare än av 

militär och politisk karaktär. Staternas självständighet gjorde att Turkiets självuppfattning 

kom att förändras, då man gick från att ha spelat en perifer roll i det internationella samfundet, 
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till att bli den mest inflytelserika staten mellan Medelhavet och Fjärran Östern (Cornell 1997 

s. 110f). 

6.3.2.3 Turkiets ambition att bli en ekonomisk stormakt 

Turkiet har i egenskap av transitland länge varit en viktig aktör vad gäller regionens 

energitillgångar. Landets geografiska läge har gjort det till en knutpunkt för energitransporter 

från Kaspiska havet och Centralasien (Fuller 2008 s. 85). 

Som ett resultat av den omfattande industrialisering landet genomgått har energibehovet ökat 

med upp till tio procent sedan början av 1990-talet. AKP har sedan maktövertagandet tagit vid 

där Özal slutade vad gäller införandet av ekonomiska reformer, vilket gjort att tillväxten tagit 

fart. BNP per capita har t ex tredubblats mellan 2001 och 2010 (Söderberg 2012 s. 9). AKP 

tycks förutom att ha förbättrat levnadsstandarden, även ha ingjutit självkänsla hos den 

traditionsbundna befolkningen, gentemot den sekulära eliten (Hammargren 2014). 

Det ökade välståndet har dock inneburit en större energiförbrukning. Befolkningstillväxten 

ligger på en procent medan förbrukningen av energi ökat med åtta procent. Behovet av 

importerad energi har fått konsekvenser för Turkiets utrikespolitik, i och med att det gjort 

landet beroende av stora energiexporterande grannländer och tillika traditionella fiender, som 

Iran och Ryssland (Söderberg 2012 s. 13). Detta torde vara ett incitament till att omvärdera 

relationen till grannländerna. 

Olja, som länge varit den naturresurs Turkiet varit mest beroende av, är på väg att ersättas av 

gas. Anledningen till detta är framförallt de gasledningar som korsar Turkiet på väg från 

Mellanöstern, Centralasien och Kaspiska havsregionen, vilka gör att Turkiet kan ta ut 

tullavgifter. Man har även fört diskussioner om gasleverans till Qatar (Fuller 2008 s. 85). 

Turkiet torde därmed se större möjligheter att fortsätta sin ekonomiska utveckling om man 

orienterar sig österut, inte minst sedan dörren till Europa tycks vara stängd.  

Turkiet importerar samtidigt allt mer gas från Iran. Ett avtal mellan Turkiet och Iran om att 

göra iransk gas och olja tillgänglig på den turkiska marknaden träffades visserligen redan 

1996, men kunde då inte genomföras på grund av amerikanska sanktioner mot Iran, som 

Turkiet då var bundna av. Ett trendbrott skedde 2007 när Turkiet valde att ignorera 

Washingtons ogillande av avtalet (Fuller 2008 s. 85). Trendbrottet blev än mer tydligt i juni 

2010, då Turkiet valde att rösta emot införande av FN-sanktioner mot Iran. 
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Turkiets handel med Iran beräknas uppgå till omkring 70 miljarder årligen, medan Irak har 

blivit Turkiets näst största exportmarknad, med över 750 turkiska företag i landet (Söderberg 

2012 s. 27; s. 32). Mot bakgrund av detta är USA:s sanktioner mot Iran, som Turkiet som ett 

resultat av sitt traditionella förhållningssätt tidigare varit ålagt att följa, besvärande för 

Ankara. 

Det faktum att Turkiet har ett ökande behov av gas till följd av befolkningstillväxt och 

industrialisering, medan Iran innehar världens näst största gasreserv, torde skapa 

förutsättningar för ett ökat samarbete mellan länderna. Ett sådant samarbete möjliggör även 

för Turkiet att bli ett transitland för gastransport. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att 

Turkiet inte längre är betjänt av att vara ett medel för USA:s politik, då det snarast visat sig 

utgöra ett hinder för landets regionala ambitioner. 

6.3.2.4 Dörren västerut stängs 

Det republikanska folkpartiet, CHP, hade som största önskan att Turkiet skulle närma sig 

Väst, där det slutgiltiga målet var fullvärdigt EU-medlemskap. På slutet av 1990-talet och 

början av 2000-talet stödde militära ledare sålunda införandet av liberala reformer som var 

nödvändiga för att närma landet till EU. Att gå med i EU ansågs vara kronjuvelen i den 

moderniseringsprocess som kemalister inom militären länge hade förespråkat. Denna strävan 

gjorde att man kunde tänka sig att släppa en del av militärens makt över landets institutioner 

(Haas 2012 s. 170).  

Kraven från EU kan därmed sägas ha förenklat AKP:s orientering mot Mellanöstern, i och 

med att de skapade incitament för att införa lagändringar som begränsade kemalismens makt, 

för vilken Europa var huvudmålet. Den militära alliansen med Israel har setts som ett resultat 

av militärens påverkan på politiken, vilket varit försvårande för Turkiet.  

Turkiet har i förhandlingarna om medlemskap ansetts brista i framförallt rättsäkerhet, 

mänskliga rättigheter och respekt för minoriteter. Under första halvan av 2000-talet införde 

AKP flera lagändringar, med syfte att möta de krav som EU ställt för ett turkiskt medlemskap. 

Som exempel förbättrades skyddet för grundläggande rättigheter som yttrande-, mötes- och 

religionsfrihet, samt att internationell lag skulle ha företräde framför inhemsk i den händelse 

att de skulle strida mot varandra (Haas 2012 s. 176; Söderberg 2012 s. 18). 

En vanlig inställning från EU tycks vara att Turkiet är berett till stora eftergifter för att få vara 

med i EU. Turkiets agerande de senaste åren tyder emellertid på att så inte är fallet. President 

Erdoğan har framhållit att Turkiet inte är berett att komma med i EU till vilket pris som helst. 
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Ett sådant uttalande anses heller inte vara någon skenmanöver för att sätta press på EU (Dunér 

2006 s. 21). Davutoğlus uttalande om att ”om EU inte vill ha Turkiet, så accepterar vi det”, 

vittnar även det om en kursändring i den turkiska utrikespolitiken. 

Till saken hör att den inhemska opinionen för medlemskap sjunker. Den politiska 

oppositionen, med det kemalistiska CHP i spetsen, har kritiserat AKP för att låta EU diktera 

villkoren för ett turkiskt medlemskap. Man anser att EU:s egentliga inställning är att Turkiet 

aldrig ska bli medlem, utan förbli kandidatland (Dunér 2006 s. 21). Det faktum att 

förhandlingarna med EU har strandat, tillsammans med den sjunkande turkiska folkopinionen 

för ett medlemskap har gjort att förespråkandet av EU-medlemskapet fått minskad betydelse i 

den inhemska politiska debatten (Fuller 2008 s. 51).  

Om de stora EU-länderna är på väg att överge sitt stöd för Turkiets EU-medlemskap, har 

landet sannolikt haft sin största förespråkare i USA. Såväl Bill Clinton som George W Bush 

har ansetts vara starka förespråkare för turkiskt medlemskap, och beskrivits som västvärldens 

främsta förespråkare för Turkiet i EU (Dunér 2006 s. 14). Det faktum att Turkiet var en viktig 

allierad för USA i regionen gjorde också att Washington, till skillnad från EU, kunde se 

mellan fingrarna vad gäller Turkiets bristfälliga demokrati. 

6.3.2.5 Kurdfrågans betydelse 

Ett av kraven för att Turkiet skulle få inleda medlemsförhandlingar var att man försökte hitta 

en lösning på kurdfrågan. I och med de strandade EU-förhandlingarna har det i särklass 

starkaste incitamentet för att lösa frågan försvunnit. Turkiets inställning tycks vara att 

stabilisera situationen i den sydöstra delen av landet, men att det inte finns någon plats för 

PKK. Inom EU har man tenderat att likställa kurdfrågan med PKK:s väpnade kamp, vilket har 

upprört turkar (Dunér 2006 s. 19). 

Det har heller inte undgått Ankara att sedan Saddam Hussein eliminerades från makten i Irak 

har varken Israel eller USA visat något större intresse av att bistå Turkiet i kampen mot 

kurdisk separatism. Israel har snarare tenderat att betrakta det som en inre turkisk 

angelägenhet. Samtidigt vill majoriteten av väljarkåren se hårdare tag mot kurdisk separatism 

(Fuller 2008 s. 121; Söderberg 2012 s. 27f). Erdoğan och AKP anser sig sannolikt ha mer att 

vinna på att tillfredsställa sin egen befolkning än EU, från vilket man hittills inte fått något 

tillbaka. 
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6.3.3 Politiskt ledarskap 

6.3.3.1 Politiken under Erdoğans era 

När AKP kom till makten 2002 var det första gången någonsin som ett islamistiskt parti kom 

till makten på demokratisk väg. AKP har marknadsfört sig som ett demokratiskt, konservativt 

parti, och har undvikit allt som kan förknippas med islamism. AKP har försökt kombinera 

islamisk identitet med liberalism och statlig sekularism, vilket gjort att partiet har tvingats till 

en balansgång mellan Väst och den islamiska världen (Haas 2012 s. 177).  

AKP har visat ett tydligt intresse av att närma Turkiet till den muslimska världen. Dessa 

intressen tycks man dock lyckas genomföra betydligt bättre än sin politiska föregångare, 

Välfärdspartiet Refah på 1990-talet. Dåvarande presidenten Erbakan hade liknande ambitioner 

och ville bland annat skapa en muslimsk motsvarighet till G7 (Haas 2012 s. 184).  

Bland det första Erbakan företog sig som president var att besöka både Iran och Libyen. Inte 

heller USA uppskattade att en politisk företrädare för en allierad i regionen befattade sig med 

fiendestater. Följaktligen avsattes Erbakan då hans ideologi och allianspolitik ansågs strida för 

mycket mot den traditionella (Fuller 2014 s. 107f; s. 131). Dagens politiska ledarskap 

förefaller ha visat större följsamhet gentemot den folkliga opinionen och den inhemska 

politikens dynamik. 

6.3.3.2 AKP:s maktkonsolidering och religionens ökande inflytande 

AKP:s inrikespolitiska dominans kulminerade vid valet 2011 då partiet fick närmare 50 

procent av rösterna. Partiets väljarbas har utgjorts av befolkningen i Anatolien, som har 

tilltalats av partiets försiktiga socialkonservatism och fortsatta ekonomiska utveckling 

(Karaveli 2013). Den ekonomiska liberalisering som iscensattes av Turgut Özal på 1990-talet, 

har underlättat för utländska investeringar på den turkiska marknaden, samtidigt som Turkiet 

försöker etablera företag i Mellanöstern och Centralasien (Fuller 2014 s. 108). 

AKP har försökt tona ned sitt islamistiska arv genom att framhålla social islam på bekostnad 

av politisk islam. Genom detta ville man förmedla att islam är fundamental för den turkiska 

identiteten, och att religion har stor betydelse för att skapa ett välmående samhälle. 

Följaktligen skulle människor åtnjuta stora religiösa friheter, vilket innebar att religionen 

också fick uttryckas i sociala sammanhang. Som exempel på detta har man upphävt förbudet 

mot att bära huvudduk på landets universitet (Haas 2012 s. 175). 

Det som utmärkt AKP är att partiet har framhållit den islamiska identiteten och intressena på 

ett annat sätt än de andra konservativa partierna. AKP har kommit att definiera nationella 
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intressen utifrån ett islamiskt ramverk, där man tycks mena att Turkiet i allmänhet 

representerar en islamisk civilisation, inom vilken islam skulle vara den enande kraften för att 

överbrygga kulturella och etniska skillnader (Haas 2012 s. 173f). Partiets mål kan därmed 

förstås som att islam ska komma att ersätta det ”turkiska” som samhällets enande kraft.  

Detta innebär således också en förändring i inställningen till den muslimska världen, som 

under kemalismens inrikespolitiska dominans setts som ett hot. AKP:s företrädare tycks ha 

ansett att religionens inflytande var avhängigt ett bättre skydd av politiska rättigheter, vilket 

kan förklara varför dessa företrädare var de som starkast förespråkade ökad politisk 

liberalisering. Detta torde visa den starka kopplingen mellan religion och politik i AKP:s 

agenda; ökad religiositet i samhället förutsatte ökad politisk liberalisering. 

6.3.3.3 Turkiet hittar ett nytt sätt att förhålla sig till grannländerna 

Turkiets attitydförändring har framförallt varit tydlig när det kommit till amerikanska 

intressen i regionen. Turkiet är inte längre villigt att vara ett medel för Washingtons agenda i 

regionen, utan har istället kommit att framhålla sina egna intressen, vilka ofta varit på 

kollisionskurs med Washingtons. Nuvarande premiärministern Ahmet Davutoğlu har t ex 

menat att Turkiet måste fästa större fokus på den arabisk-israeliska konflikten, eftersom det 

påverkar Turkiets framtida roll i det nya Mellanöstern (Fuller 2008 s. 94). 

Turkiet har antagit rollen som medlare i t ex konflikterna mellan Israel och Hamas, Syrien 

samt Hizbollah, och har i dessa konflikter kommit att legitimera Hamas och Hizbollah som 

politiska aktörer (Fuller 2014 s. 133). En vecka innan kriget mellan Israel och Libanon bröt ut 

i juli 2006, undertecknade Turkiet och USA ett avtal som fastslår att Turkiet ska fortsätta vara 

en allierad till USA och västvärlden. Avtalet hade emellertid tillägget att Turkiet avser att vara 

en del av det politiska beslutsfattandet rörande Mellanöstern, och inte enbart ett verktyg för 

stormakters intressen i regionen (Chossudovsky 2006). Detta förefaller indikera en 

kursändring i turkisk utrikespolitik. 

Turkiets och USA:s intressen har vidare kommit att strida mot varandra i konflikten i Syrien. 

USA har menat att en lösning måste innebära garanterad säkerhet för etniska och religiösa 

minoriteter, medan Turkiet har etablerat nära kontakter med Syriens muslimska brödraskap, 

vilket liksom Turkiet, bekämpar kurdisk separatism (Karaveli 2012). Erdoğan har också öppet 

kritiserat USA för att inte ha ingripit i Syrien, något som varit otänkbart för politiska 

företrädare att göra (Karaveli 2014). Detta vittnar således om ett nytt tonläge från Ankaras 

sida gentemot Washington.  
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Turkiet är heller inte längre bekvämt med amerikanska interventioner i regionen, eftersom 

dessa antas kunna skada landets egna intressen i regionen. Som ett resultat av denna 

intressekonflikt har Turkiet kommit att betrakta USA som en destabiliserande faktor i 

Mellanöstern. Detta har också lett till ökad misstro mot USA i alla politiska läger (Fuller 2008 

s. 5).  

I en undersökning utförd av Turkiets Internationella Strategiska Forskningsorganisation 2004 

ansågs USA vara det största hotet mot Turkiet, medan tidigare ideologiska och geopolitiska 

fiender som Ryssland och Iran hamnade klart längre ned. USA rankades också lägre än den 

”muslimska världen” när det gällde en partner för en långvarig vänskapsrelation, och landet 

ansågs samtidigt utgöra det största hotet mot världsfreden (Fuller 2008 s. 5). Regeringspartiet 

har samtidigt en folkopinion att tillfredsställa. Resultatet från undersökningen indikerar 

således att alliansen med USA inte haft något folkligt stöd, utan varit resultatet av militärens 

påverkan på politiken. 

6.3.3.4 ”Zero-Problem”-doktrinen 

Turkiet har som tidigare nämnt länge haft föreställningen om att man varit omgivet av 

fientligt inställda stater i form av Syrien, Irak, Iran, Grekland, Armenien och Ryssland, som 

alla har haft intresse av att Turkiet inte blir för mäktigt. Detta skulle kunna förklara rädslan för 

att uppfattas som imperialistiskt. Turkiets försiktiga förhållningssätt har dock inte hindrat 

varken Syrien eller Armenien från att agera mot turkiska intressen (Karaveli 1993 s. 31). Det 

faktum att denna försiktiga utrikespolitik inte burit frukt, torde varit ännu en anledning för 

Turkiet att omvärdera sitt utrikespolitiska handlingsmönster.  

Som ett resultat av denna förändrade inställning utarbetades den så kallade Zero-Problem-

with-all-Neighbours-doktrinen, av nuvarande premiärministern Ahmet Davutoğlu. Innebörden 

av den var att Turkiet skulle ha goda relationer med sina grannländer. ”Zero-problem”-

doktrinen innebar en kursomläggning, som förutsatte att man inte längre utgick från att 

grannländerna var illasinnade (Fuller 2014 s. 131f). Införande av denna har således indikerat 

en kursändring, så till vida att goda relationer till Väst inte längre var det primära målet för 

utrikespolitiken.  

Detta nya förhållningssätt försvagade ytterligare militärens roll i inrikespolitiken. Militärens 

starka inflytande byggde på föreställningen om att man är omgiven av fientligt inställda stater, 

och att politiska motståndare vill omkullkasta staten, vilket gjorde att man kunde få 
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säkerhetspolitik att framstå som inrikespolitik. Idag är såväl Syrien som Irak svaga stater som 

inte utgör något militärt hot mot landet.  

I Ankara har sedan länge funnits en motsättning mellan militären och polisen å ena sidan och 

regeringen å den andra sidan, vilka de förstnämnda har vidhållit att man är omgivet av 

fientligt inställda stater, medan de sistnämnda ställer sig mer tveksamma till hotet från 

aggressiva stater i närområdet (Chossudovsky 2006). I och med AKP:s utrensning av militärer 

på höga poster inom byråkratin har militärens föreställning fått allt mindre genomslag. 

I efterdyningarna av den arabiska våren har intresset för Turkiets sekulära demokrati ökat i 

Mellanösterns länder. Det faktum att regeringspartiet AKP har rötter i såväl politisk islam 

som europeisk demokrati har gjort att Turkiet har framstått som ett land att försöka efterlikna, 

och Erdoğan har kommit att omhuldas i stora delar av Mellanöstern. Mot bakgrund av detta är 

det uppenbart att stora delar av den muslimska världen kommit att ändra uppfattning om 

Turkiet. Om turkisk demokrati i västvärlden uppfattas som bristfällig, ses den snarast som ett 

föredöme i Mellanöstern (Söderberg 2012 s. 28f). 
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7. Slutsatser 

Som uppsatsen visar har Turkiets utrikespolitiska handlingsutrymme sedan nationens 

grundande varit låst till följd av kemalismens makt över samhället. Kemalismen har kunnat 

legitimera sin makt genom föreställningen om att leva i en fientligt inställd omvärld, vilken 

fått genomslag genom kontroll över nyckelinstitutioner. Det faktum att hoten har utgjorts av 

islam och kommunism har i sin tur bundit Turkiet till västliga allianser, vilket predestinerat 

landets utrikespolitik.  

Den traditionella utrikespolitiken har präglats av upplevelsen av att man är omgiven av 

fientligt inställda stater och därför måste hålla sig inom landets gränser för att inte bli straffad 

av systemet. Turkiets paranoida inställning gentemot omvärlden förefaller vara en kvarleva 

från det Ottomanska rikets dödsryckningar, vilket kulminerade med det så kallade 

Sèvreskomplexet, som för all framtid tycks ha skapat ett turkiskt trauma. Den patologiska 

fokuseringen på säkerhet som präglat turkisk politik bör således ses mot bakgrund av detta.  

Det turkiska politiska systemet har vissa inneboende begränsningar, som ger militären, och 

därigenom kemalismen, stort inflytande. Som framgår i uppsatsen har kemalisterna 

kontrollerat viktiga institutioner som militär och rättsväsende, vilket är anledningen till att 

man så länge haft ett informellt inflytande över politiken. Erdoğan har genom en medveten 

politisk strategi hittat sätt att kringgå dessa begränsningar, och på så sätt manövrera ut 

militären från maktens korridorer. 

Militärens makt över samhället bör ses mot bakgrund av att den turkiska republiken genom 

historien ständigt varit utsatt för både geopolitiska och ideologiska hot. Därutöver har såväl 

politiska som religiösa extremister med våld försökt omkullkasta staten, vilket har gjort att 

Turkiet har tvingats lägga stora resurser på den inre säkerheten, vilket i sin tur har gjort att 

införandet av reformer försvårats. Detta har i sin tur gjort att militären kunnat hålla sig kvar 

vid makten, då man kunnat livnära sig på hot och konspirationer mot staten. Vad som däremot 

förefaller vara utmärkande för Turkiet är att militära interventioner har skett för att bevara 

statsskicket, snarare än att omkullkasta det. 

Turkisk utrikespolitik tycks genom historien ha präglats av ett realistiskt förhållningssätt, då 

man haft föreställningen om att man befunnit sig i en fientligt inställd omgivning, där statens 

överlevnad har varit det centrala. Detta har gjort att man undvikit att göra anspråk på makt i 

närområdet, då man varit rädd för att bli straffad av systemet. Detta agerande är således i linje 

med teorin om defensiv realism. Man har till varje pris velat föra en triumfvagnspolitik, vilket 
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har fått kosta det utrikespolitiska handlingsutrymmet. Samtidigt har Turkiet under lång tid 

haft ett styre som uppfattat sig betjänt av att vara USA:s verktyg. 

Under den amerikanska världshegemonin har Turkiet fört en triumfvagnspolitik. 

Maktbalansen i världen har dock skiftat och kommit att gå mot en multipolär världsordning. 

Turkiet tycks ha övergivit triumfvagnspolitiken för att istället balansera makt, vilket sker i 

form av allians med Mellanösterns regimer. Den förändrade världsordningen har sammanfallit 

med AKP:s inrikespolitiska dominans, vilket varit förutsättningen för omorienteringen. Om 

utrikespolitiken tidigare präglades av defensiv realism, tycks den idag präglas av offensiv 

realism, då man tycks söka säkerhet genom styrka.  

Den tidigare presidenten Turgut Özal sade att det tjugoförsta århundradet skulle bli ”turkarnas 

århundrade”. Erdoğan tycks anse att tiden nu är den rätta för att återupprätta Turkiet som den 

stormakt man var under det Ottomanska rikets storhetstid. Detta anser man sig sannolikt 

enklast göra genom att rikta sin intressesfär mot Mellanöstern och inte Europa, där dessutom 

intresset för ett turkiskt medlemskap är svalt. Som ett resultat av denna inställning från 

Europa har Turkiet kommit att söka andra samarbetspartners än EU och NATO.  

Turkiets förändrade utrikespolitik har varit möjlig att genomföra i och med de stora 

inrikespolitiska förändringar som landet genomgått. Dessa går vidare att spåra till Turgut 

Özals era, och de ekonomiska och religiösa reformer denna medförde. Som framkommit i 

uppsatsen bidrog Özals reformer till att den traditionsbundna majoritetsbefolkningen i 

Anatolien fick tillträde till politiken, vilken tidigare varit förbehållen västorienterad 

medelklass i städerna. 

Reformerna lade således grunden till AKP:s maktövertagande, i och med att en ny 

samhällsklass fick tillträde till politiken, och kom att bli en maktfaktor i samhället. För denna 

befolkningsgrupp betraktades kemalismen som ett elitprojekt, till vilket man inte kände någon 

samhörighet. De ekonomiska reformerna öppnade också vägen till en ny exportmarknad, 

vilket bidrog till ett närmande till grannländerna. Den kemalistiska inställningen om att leva i 

en fientligt inställd omgivning hade därmed spelat ut sin roll. De förändringar som skett under 

Erdoğans era, hade möjligen kunnat ske redan under Turgut Özals tid vid makten, i och med 

de ökade kontakterna med grannländerna som hans era innebar. Den gången stod emellertid 

begränsningarna i det politiska systemet i vägen. 
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Kemalismen har burits av sekulär västorienterad medelklass, vilken haft komplex gentemot 

Europa. Dagens regering har en väljarbas som till stor del är konservativ och religiös, och inte 

har några problem med att närma sig ett Mellanöstern som man känner större samhörighet 

med än Europa. Turkiet kan därmed sägas ha genomgått en samhällsrevolution, där det 

traditionella sekulära ledargarnityret successivt har bytts ut, för att ersättas av religiös, 

traditionsbunden befolkning med rötter i Anatolien.  

Vad som varit en garant för det militära inflytandet är den starka närvaron av hotbilder, vilka 

har gjort att gränsen mellan inrikes- och utrikespolitik varit flytande, i och med att statens 

överlevnad övertrumfat allt annat. När de traditionella hotbilderna, som utgjorts av islam och 

Sovjet, inte längre existerar, kan inte militären längre legitimera den särställning man haft i 

egenskap av nationens beskyddare. Detta har gjort att Erdoğan kunnat fasa ut militären från 

det politiska beslutsfattandet.  

Förändringen i inrikespolitiken förutsätter således att den defensiva realismen som byggt på 

uppfattade hotbilder i form av illasinnade, islamiska grannländer, har spelat ut sin roll. Under 

Erdoğans ledning har hans visioner om att etablera Turkiet som stormakt sammanfallit med 

återupprättandet av en multipolär världsordning, samtidigt som man kunnat tygla byråkratins 

inflytande, i och med bristen på hotbilder. 

Idag är USA:s anseende i Mellanöstern så skadat att Turkiet anser att man inte längre har 

något utbyte av att gå USA:s ärenden. ”Trippelententen” med USA och Israel fyller inte 

längre någon funktion för Turkiet, utan försvagar snarast landets ställning i regionen. Den 

militära alliansen med Israel har inte underlättat varken Turkiets närmande till Europa eller till 

Mellanösterns regimer. Förändringarna i den lokala maktbalansen som den arabiska våren 

inneburit har förenklat omorienteringen, i och med att västvänliga ledare har eliminerats från 

makten, vilket gör att Turkiets band till USA inte längre är någon fördel. 

AKP, med rötter i politisk islam, ligger också ideologiskt närmare regeringspartierna i 

arabländerna, till vars befolkningar majoriteten turkar känner större kulturell gemenskap än 

Europa. Inget parti kan heller helt bortse från folkopinionen, särskilt inte som den turkiska 

väljarkåren genom historien har gjort sig känd för att utan pardon kunna avsätta regeringar. 

Orienteringen österut är, som framkommit i uppsatsen, i linje med folkopinionen.  

Traditionens makt har visat sig vara stark i Turkiet, och man har en historia av auktoritära 

ledare, som eliminerat politiska motståndare. Mehmet II begränsade ekonomiska friheter för 
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att motverka uppkomsten av en medelklass, medan Atatürk var besatt av att kväsa religiösa 

krafter, vilket begränsade demokratin. Erdoğan har med hjälp av informella nätverk kunnat 

tillsätta marionetter på viktiga poster, och därmed kunnat kringgå systemets begränsningar. 

Som uppsatsen visat har informella nätverk en stor betydelse för om politiska idéer får 

genomslag i Turkiet.  

Att AKP har kunnat behålla makten torde bero på att man varit mer följsamt i sin 

maktutövning än tidigare islamistiska partier, och genom lagändringar försvårat militära 

maktövertaganden. Detta har banat väg för religions återkomst i samhället. Turkiet kan 

därmed, under AKP:s tid vid makten, sägas ha genomgått en ”tyst” islamisk revolution. 

Regimen har samtidigt utökat sin kontroll över den privata sfären, t ex genom kontroll över 

sociala medier. Frågan är om Turkiet ska gå samma väg som Iran 1979.  

Till saken hör att nuvarande presidenten Erdoğan har styrt landet under en period av stark 

ekonomisk tillväxt. Medan korruptionsanklagelser över Erdoğan haglat har han kunnat 

komma undan med att han åtminstone har kunnat ge befolkningen någonting tillbaka, i form 

av bättre levnadsstandard. Vad som är problematiskt är att den ekonomiska tillväxten, som 

Turkiets regering tidigare varit så beroende av, idag är ett minne blott. 

Samtidigt genomgår landet ett inrikespolitiskt kaos, där missnöjet med Erdoğans 

maktfullkomlighet blir allt större. Det som kan komma i vägen för Erdoğans ambition om att 

upprätta Turkiet som stormakt är att landet riskerar att slitas sönder av inre stridigheter. 

Folkopinionen blir alltmer polariserad, där välbeställd, västorienterad, sekulär medelklass i 

storstäderna står mot religiös, traditionsbunden arbetarklass i Anatolien. 

Kurdfrågan tycks alltjämt olöslig, inte minst sedan Erdoğans inställning till kurderna har visat 

sig vara den samma som tidigare regeringars. I och med de strandade EU-förhandlingarna 

försvann det sista incitamentet till att hitta en lösning. Erdoğan kan möjligen komma att 

motivera sitt allt mer auktoritära styre med att det är nödvändigt för att skydda sig mot 

kurderna. I så fall är det precis samma strategi som militären använt sig av för att eliminera 

politiska motståndare. Om en regim lyckas upprätthålla politisk stabilitet kan mot bakgrund 

av detta antas bero på i vilken utsträckning olika nyckelaktörer accepterar den, samt på 

tillgången på trovärdiga politiska alternativ som kan utmana regimen.  

Erdoğans upptrappning av våldet mot kurder har blivit en väg tillbaka för militären som en 

politisk maktfaktor. Samma militär som Erdoğan manövrerat ut från det politiska 
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handlingsutrymmet, och som upplever sig förödmjukad av den behandling man fått utstå. 

Upptrappningen av våldet och den ökade militariseringen som detta innebär kan därmed 

komma att stå Erdoğan dyrt.  

Som framkommit i uppsatsen har Turkiet tidigare haft möjligheter att utöka sin makt på den 

internationella arenan genom att fördjupa sina relationer med staterna i Centralasien, efter 

kalla krigets slut. Att det inte skedde någon förändring den gången kan förklaras av att Tansu 

Çiller inte hade några sådana intentioner, och dessutom var begränsad av byråkratin. 

Resultatet blev att Turkiet förblev passivt och kom att fortsätta vara ett medel för Västs 

intressen, t ex som en bro till de energirika centralasiatiska republikerna, där USA hade 

intressen av att säkra tillgång till olja utan att vara beroende av nyckfulla Gulfstater. 

Turkiet står alltjämt inför ett dilemma som handlar om hur man ska kunna utnyttja de 

möjligheter landets geografiska läge ger, och samtidigt behålla stabila relationer med 

grannländerna. Ingetdera har hittills varit lyckosamt, och ”Zero-Problem”-doktrinen har än så 

länge varit både misslyckad och utskälld. De mest hårdföra kritikerna menar att Turkiet nu 

bara har två vänner – Qatar och Hamas. 

Historien har alltjämt Turkiet i ett järngrepp. Relationen till ett alltmer auktoritärt Ryssland är 

återigen ansträngd, vilket kan göra att Turkiet åter visar intresse för NATO. Turkiet verkar 

vara dömt till en evighetslång ökenvandring mellan öst och väst, mellan demokrati och 

totalitarism. 

Atatürks dröm om Europa förblir just en dröm. 
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