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Carl Bengtsson 

Abstract 

 

This essay aims to investigate Turkey’s changed foreign policy towards her 

longtime ally Israel.  The essay has been made by a case-study of foreign 

policy change. Turkey has almost since the nation was founded shared the 

same objectives as the West, and has therefore served as a tool for Western 

interests in the region. Turkey and Israel both shared the same friends-and-

foes perceptions, which was fundamental for the alliance. The last one and a 

half decade Turkish domestic politics has undergone huge shifts in its 

dynamic, which has affected the relation to Israel. At the same time, the 

region has undergone big shifts in its balance of power, and Israel has allied 

with opposite factions in for Turkey crucial struggles. As shown in the 

conclusions, Israel is now seen as an obstacle for Turkish power pretensions 

in the region, and a threat towards the state. 

 

Key words: foreign policy change, Kurdish issue, national interest, realpolitik, civil-military 

relations 
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1. Inledning 

Sedan kalla krigets slut har Turkiet sökt efter en ny roll i det internationella systemet. Detta 

har också inneburit en omorientering i landets allianspolitik. Kalla krigets slut och 

försvagningen av Turkiets grannländer har öppnat nya möjligheter för landet. Under USA:s 

intervention i Irak 2003 blev det uppenbart att Turkiet inte delade samma mål i regionen som 

det västliga samfundet. 

Turkiet har sedan nationens grundande fört en kamp mot terrorism, där såväl etniska grupper 

som politiska och religiösa extremister har motsatt sig tanken på en enhetsstat. Mot bakgrund 

av detta har regimen tvingats till en ständig kamp mot politisk extremism, separatistisk 

nationalism och religiös terrorism. 

Det faktum att Turkiet sedan grundandet haft uppfattningen att man varit omgivet av fientligt 

inställda stater har gjort att landet lierat sig med västmakterna. Denna informella allians 

fördjupades under kalla kriget för att garantera landets säkerhet från ett hotande 

Sovjetunionen. Tillsammans med USA och Israel har Turkiet tidigare utgjort den så kallade 

trippelententen. Relationen till Israel har emellertid kommit att kraftigt försämras det senaste 

decenniet. Samtidigt har Turkiet genomgått stora inrikespolitiska förändringar, vilka bland 

annat inneburit att det islamistiska AKP kommit till makten. 

Under AKP:s ledning har Turkiet kritiserat Israels politik i regionen, och 2010 nådde 

relationerna en ny bottennivå i samband med att israelisk militär bordade det turkiska fartyget 

Mavi Marmara, vilket slutade med att nio turkar miste livet. Turkiet har sedan dess utvisat 

Israels ambassadör och landets president Recep Tayyip Erdoğan har utpekat Israel som en 

terroriststat. 2010 förkunnade turkiska media att alliansen med Israel var över. Sprickan 

mellan länderna har åter kommit i dagens ljus sedan USA:s president Donald Trump valt att 

erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, vilket tagits emot med missnöje i Turkiet. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ge en förståelse för varför Turkiet har förändrat sitt utrikespolitiska 

förhållningssätt till Israel, och samtidigt åskådliggöra vilka orsaker som ligger bakom landets 

avståndstagande mot sin forna allierade. Turkiets avslutade allians med Israel torde vara av 

intresse, inte minst då hela regionen genomgått stora förändringar de senaste åren, och flera 

potentiellt mäktiga länder gör anspråk på makt i området. Därtill präglas regionen av 

instabilitet, och framväxten av icke-statliga aktörer som Islamiska staten (IS) har påverkat 

maktbalansen. 

Sedan staten Israels grundande har Turkiet varit en av dess få allierade i den muslimska 

världen, och relationen har varit exempel på att ett muslimskt land kan ha ett vänskapligt 

förhållande till en judisk stat. Relationen är också av intresse att studera då hela Mellanöstern 

under lång tid varit en strategiskt viktig region för maktspelet mellan världens stormakter. Det 

faktum att USA:s president Donald Trump har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad har 

kastat ytterligare ljus på konflikten mellan länderna. 

Turkiet har det senaste decenniet genomgått stora inrikespolitiska förändringar, vilka också 

kan antas ha påverkat förändringen i relationen. Studien är också av relevans med anledning 

av den upptrappning av våld som skett; sommaren 2015 utbröt ett inbördeskrig mellan den 

turkiska staten och kurdiska gerillakrigare. 

Uppsatsen är teoriprövande, vilket innebär att empiri samlas in och beskrivs utifrån teorin. 

Syftet operationaliseras genom att studien beskriver den säkerhetspolitiska utvecklingen i 

regionen liksom förändringar i inrikespolitiken, och redogör för hur stabiliseranda faktorers 

påverkan har minskat, och hur detta har påverkat relationen. I och med att uppsatsen försöker 

förklara Turkiets förändrade agerande utifrån realistiska teorier förefaller det vara av yttersta 

vikt att redogöra för traditionella hotbilder mot landet, hur och varför dessa har minskat i 

omfattning och hur det har påverkat landets agerande internationellt. 

Det empiriska materialet som ligger till grund för analysen är offentliga uttalanden från 

statliga företrädare, diplomatiska ställningstaganden, beskrivningar av hur den 

säkerhetspolitiska utvecklingen har påverkat länderna och Turkiets faktiska agerande. 

Eftersom detta inte är någonting som kan mätas med exakta mått krävs en analys av varje 

förändring. Empiri kan också visa relationen mellan inrikes- och utrikespolitik. 

Frågeställningen är följaktligen: 
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- Varför har Turkiet avslutat alliansen med Israel? 

- Hur har detta gått till? 

1.2 Teori 

Efter det andra världskrigets slut kom studiet av utrikespolitik att domineras av ett realistiskt 

perspektiv. Detta har gjort att staters ageranden har ansetts vara resultatet av fokuseringen på 

säkerhet, makt och nationellt intresse. Staters ageranden antas därmed gå att härleda till en 

ambition om att antingen öka sin makt, eller garantera statens överlevnad (Welch 2005 s. 17). 

Teorin begränsar sig till att anta att ett antal fenomen har avgörande påverkan på 

utrikespolitikens stabilitet. Teorin säger dock inget om stabiliseringsfaktorernas kombinerade 

påverkan, och gör heller inget antagande om varje enskild stabiliseringsfaktors relativa 

påverkan. En del stabiliserande faktorer torde vara mer effektiva i en del politiska system 

jämfört med i andra. Sättet som de olika stabiliseringsfaktorerna utvecklas över tid, och hur de 

påverkar varandra är emellertid svårt att utröna (Goldmann 1988 s. 63; s. 69). 

Man kan med anledning av detta sluta sig till att ett antal fenomen tenderar att blockera, 

fördröja eller minska den politiska förändringen. Detta innebär att dessa fenomen antas öka 

mängden rubbningar och störningar som krävs för att en politisk förändring ska inträffa. 

Teorin ger dock bara en bild av hur närvaron av ett antal fenomen kan påverka den politiska 

stabiliteten (Goldmann 1988 s. 63). 

1.2.1 Förändringar i det internationella systemet 

Systemiska förändringar antas påverka utrikespolitiken, samtidigt som systemiska 

förändringar kan härledas till förändringar i länders utrikespolitik. Studien syftar till att öka 

förståelsen för faktorerna som förhindrar eller förenklar en sådan utveckling. Följaktligen är 

studiet av systemisk förändring och studiet av utrikespolitisk stabilitet sammanlänkade 

(Goldmann 1988 s. 17f). 

För att bedriva en utrikespolitik måste en stat modifiera sina internationella relationer och 

således öka kostnaderna för att avvika från den inslagna vägen. En utrikespolitik stabiliseras 

vanligen av internationella överenskommelser, ekonomiskt beroende och relationer med 

tredje part. Regeringar måste alltid se till vilken politik som kan åtnjuta skydd av 

internationella överenskommelser; en stor del av internationell politik handlar om att 

förhandla om normer. Genom att föra en konsekvent utrikespolitik kan en stat skapa 

internationella förväntningar som är kostsamma att överträda (Goldmann 1988 s. 29ff; s. 144). 
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Strävandet efter en politik skapar en särskild relation mellan aktören och omgivningen, där 

aktören i ökande grad är beroende av att fortsätta denna relation, vilket bidrar till att 

stabilisera politiken. En aktörs beroende av dess relation med omgivningen definieras som en 

funktion av kostnaden för att uppnå mål om relationen hade varit bruten i jämförelse med 

kostnaden för att uppnå mål om relationen aldrig hade skapats. Ömsesidigt beroende antas 

stabilisera vänskapliga relationer (Goldmann 1988 s. 30; s. 32f). 

Beroende i form av nödläge bör uppfattas som en källa till politisk handling snarare än som en 

stabiliserande faktor. Det är också av vikt i alla analyser av utrikespolitik att fråga sig 

huruvida det i betydande grad har utvecklats något strukturellt beroende. Ett exempel på detta 

är Norges NATO-politik; det är inte tillräckligt att säga att Norge är beroende av NATO för 

skydd mot Öst. Detta beroende är en källa snarare än en stabiliseringsfaktor av Norges 

utrikespolitik (Goldmann 1988 s. 33). 

Antagandet om tredje parts betydelse för en konsekvent utrikespolitik kommer från 

traditionellt resonemang om maktpolitik, i vilket det antas att relationerna mellan två nationer 

påverkas av deras respektive relationer med en tredje. En stats politik gentemot ett objekt är 

bland annat beroende av på vilket sätt tredje part relaterar sig själv till staten och objektet. En 

stats politik gentemot en annan stat kan därför stabiliseras som ett resultat av en allierad tredje 

part (Goldmann 1988 s. 33f). Detta är av relevans för denna studie i och med att Turkiet och 

USA har haft en nära vänskap under hela tiden för kalla kriget. Den nära vänskapen mellan 

USA och Israel har följaktligen gjort att Turkiet betraktat Israel som sin vän. 

Betydelsen av den tredje parten antas inte bara bero på relationen mellan staten och den tredje 

parten och på relationen mellan tredje parten och objektet, utan också på den makt som den 

tredje parten besitter. Den tredje partens inverkan på statens utrikespolitik beror således helt 

på vilken stat som är den tredje parten (Goldmann 1988 s. 34f). USA, med dess makt och 

inflytande, torde således ha bidragit till den goda relationen mellan Turkiet och Israel. USA:s 

makt och inflytande har samtidigt avtagit, vilket torde ha gjort att dess påverkan på relationen 

mellan Turkiet och Israel har minskat. 

1.2.2 Förändringar i den inrikespolitiska dynamiken 

I en studie av en särskild utrikespolitik är det inte helt klart huruvida en förändring i 

inrikespolitiken ska ses som en källa till förändring av utrikespolitiken. Inrikespolitik antas 

dock vanligen vara av betydelse för förändring av utrikespolitiken, och överreaktioner och 

hastiga omsvängningar anses ofta gå att spåra till inrikespolitiken. De inrikespolitiska 
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faktorerna brukar vanligen inkludera de antaganden på vilka utrikespolitiken baseras, liksom 

den regeringsapparat genom vilken dem implementeras och omvärderas. Denna studie 

begränsar sig till att fokusera på tävlingen om makt och ledarskap, och dess påverkan på 

utrikespolitiken (Goldmann 1988 s. 39). 

Inrikespolitiken anses behöva politisk legitimitet för att påverka utrikespolitiken. För att 

kunna föra en sammanhängande, konsekvent och effektiv politik på lång sikt, måste 

presidenten uppnå en fundamental och stabil nationell konsensus. Det stora bekymret är att 

uppnå denna form av legitimitet. En svårighet är behovet av att ändra den tidigare förda 

politiken; när utrikespolitiken väl fått viss legitimitet är det svårt för politiska beslutsfattare att 

ersätta den med en politik som är helt annorlunda. Institutionalisering av en politik bidrar 

därmed till att tillgängligheten till andra alternativ minskar (Goldmann 1988 s. 40; s. 144). 

Utrikespolitiken antas påverka olika fraktioner på olika sätt. Dessa fraktioner är bland annat 

partiapparaten, byråkratin och armén. Fraktionerna kommer inte att vara överens om politiken 

eftersom den kommer påverka dem på olika sätt. En central fråga är huruvida konflikten 

mellan höger och vänster återspeglar olika gruppers intressen, eller om det är uttryck för 

sociala och institutionella skiljelinjer (Goldmann 1988 s. 42). 

Utrikespolitiken antas i ökande utsträckning spela en betydande roll i kampen om makt i 

inrikespolitiken. Utrikespolitiken antas också ha som syfte att legitimera politiska eliters 

maktposition, liksom regimen i stort i samhället. I tidigare studier finns exempel på hur 

internationella fenomen, t ex kalla kriget, använts för inrikespolitiska ändamål, och fungerat 

som medel för att mobilisera stöd för förvärvandet av politisk makt (Goldmann 1988 s. 41ff). 

Om ett givet förhållningssätt existerar inom ett särskilt område förväntas regeringen följa det 

tidigare mönstret, såvida inte synnerligen goda skäl att göra annorlunda föreligger. I de fall då 

utrikespolitiken har blivit en institution, dvs. inbyggd i inrikespolitiken som en etablerad 

praktik, om det finns ett nationellt stöd för den och om ämnet har stor betydelse i 

inrikespolitiken, innebär det att påtryckningarna för förändring måste vara starka för att det 

ska ske en avvikelse från den tidigare förda politiken. Själva begreppet institution innebär att 

förpliktelser minskar handlingsfriheten för framtida regeringar, obeaktat deras inställning till 

ämnet (Goldmann 1988 s. 43f; s. 46 s. 144).  

Vidare är större politiska förändringar mer sannolika att inträffa under enade än under 

splittrade politiska regimer. Detta innebär att institutionalisering och nationellt stöd har större 
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betydelse om regimen är splittrad jämfört med om den är enad (Goldmann 1988 s. 44). En 

förändring av den politiska dynamiken torde därmed förenkla utrikespolitisk förändring. 

Turkisk politik har av tradition präglats av att omaka koalitionsbröder bildat regering. 

Om det verkar uppenbart kostsamt att överträda en förpliktelse i demokratier, så är detta 

nödvändigtvis inte fallet i icke-demokratier. Detta i och med att fortsatt, ohotat maktinnehav 

är mindre beroende av följdriktighet och konsekvens, samtidigt som ingen opposition är redo 

att exploatera och utnyttja en avvikelse från tidigare politik. Institutionalisering av ett givet 

handlingssätt torde således vara enklare att undvika, samtidigt som en sådan är svårare att 

etablera, i icke-demokratier jämfört med i demokratier. Förpliktelser har således en mindre 

effektiv stabiliserande effekt på politiken i icke-demokratier (Goldmann 1988 s. 47). Detta är 

därmed av relevans för denna studie i och med de inskränkningar i demokratin som skett. 

Det viktigaste är att studera politiken som förordas av de huvudsakliga politiska aktörerna, 

samt undersöka den allmänna opinionen. Det mest uppenbara antagandet är att ju mer positivt 

stöd en politik har, ju större är kostnaden för att inte genomföra den. Detta gör emellertid att 

den politiska aktören tvingas till en avvägning, där de kortsiktiga fördelarna med att fortsätta 

på den inslagna vägen ställs mot de långsiktiga nackdelarna med att vara fortsatt beroende av 

ett visst förhållningssätt (Goldmann 1988 s. 47: s. 49). 

En perfekt konsensus om utrikespolitiken är ett orealistiskt idealistiskt mål, och vid studier av 

förändring bör man ta hänsyn till andelen som stödjer respektive är emot politiken. Detta kan 

graderas efter aktivt stödjande, likgiltighet och aktivt negativt stöd, där det sistnämnda är 

synonymt med opposition. Man bör således beakta det faktiska avståndet mellan regering och 

opposition. Det råder större konsensus om motståndare förespråkar marginella förändringar i 

regeringspolitiken, än om de föreslår en helt annan kurs. Man bör dock ta i beaktande att det 

är svårt att mäta den faktiska skillnaden mellan politiska ståndpunkter (Goldmann 1988 s. 49). 

Existensen av en stark opposition mot en politik innebär att ett maktskifte, eller någon annan 

form av förändring i den inhemska maktbalansen, sannolikt leder till politisk förändring 

(Goldmann 1988 s. 50). Turkiet har visserligen inte genomgått ett regeringsskifte under den 

period som studien avser, men det faktum att AKP har innehaft regeringsmakten sedan 2002 

och dominerat inrikespolitiken på ett sätt som saknat motstycke i turkisk politisk historia, har 

bidragit till att förändra den inhemska politiska maktbalansen i grunden. 
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Det är av stor vikt att utreda vilka positioner de huvudsakliga politiska aktörerna har intagit 

vad gäller den politik som studeras. Detta eftersom olikheterna och likheterna mellan deras 

förhållningssätt sannolikt avspeglar förhärskande uppfattningar i landet i stort. Svaret på 

denna fråga förbättrar möjligheten att förklara vad som har hänt med politiken då den utsatts 

för påtryckningar för förändring. Nästa steg blir att utforska de positioner som de 

huvudsakliga intresseorganisationerna har intagit i frågan. Därefter följer betydelsen av media 

och folkopinionens uppfattning, vilken kommit till uttryck i opinionsundersökningar och 

demonstrationer (Goldmann 1988 s. 49; s. 52). 

1.3 Tidigare forskning 

I och med att uppsatsen fokuserar på mellanstatliga relationer är realism den teori som ligger 

närmast till hands att konsultera. I och med att antalet stormakter förändras, förändras också 

den relativa distributionen av makt. Världen har gått från ett bipolärt system under kalla 

kriget, till ett unipolärt system då USA var den enda stormakten, till vad som håller på att bli 

ett multipolärt system, i och med Kinas och Indiens uppgång (Dunne & Schmidt refererade i 

Baylis et al 2013 s. 104). Denna förändring i det internationella systemet har samtidigt öppnat 

möjligheter för fler aktörer att göra sig gällande på den internationella arenan, varav Turkiet 

är en av dem. 

Enligt Kenneth Waltz teori om maktbalans ingår stater allianser för att motsätta sig den 

starkaste staten. Denna hypotes baserar sig på fördelningen av maktresurser, och tar inte 

hänsyn till andra aspekter, vilket gör att man tenderar att göra felaktiga antaganden om 

alliansbildningar. En svaghet med maktbalansteorin är inte minst svårigheten att mäta makt 

(Walt 1987 s. 22). 

Teorin om maktbalans utvecklades senare av Stephen Walt till en teori om hotbalans, vilken 

inkluderade variabler på både systemisk och inhemsk nivå. Walt godtar huvudsakligen Waltz 

neorealistiska ramverk och menar att förklaringarna i allt väsentligt är solida, om än inte 

tillräckliga. Walts huvudsakliga tes är istället att stater ingår allianser för att balansera mot hot 

snarare än mot makt, och han ser graden av utomstående hot som ett resultat av fyra faktorer: 

kapacitet, geografisk närhet, offensiv kapacitet och upplevda aggressiva intentioner (Walt 

1987 s. 5; s. 22). 

Hotbalansteorin förfinar därmed maktbalansteorin genom att bidra med större 

förklaringskraft, då den gör det möjligt att förstå ett antal händelser som inte går att förklara 

genom att enbart fokusera på distributionen av samlade kapaciteter. Stater som upplevs som 
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aggressiva tenderar att provocera andra att balansera mot dem. Ju mer aggressiv en stat 

uppfattas, desto mer sannolikt är det att den triggar andra stater att balansera mot den. Mot 

bakgrund av detta kan stater med förhållandevis återhållsam kapacitet också förmå andra 

stater att balansera mot dem om de upplevs som särskilt aggressiva (Walt 1987 s. 25f; s. 

263f). 

Medan stormakter tenderar att välja allianspartner för att balansera varandra, tycks stater i 

Mellanöstern ingå allianser i första hand som ett resultat av hot man upplever från andra 

regionala aktörer. Detta agerande kan förklaras av att deras grannländer vanligen är farligare 

än stormakterna, delvis på grund av geografisk närhet. Hotbalansteorin kan således förklara 

varför stater i Mellanöstern ingår allianser främst för att bemöta hot från sina grannländer, 

snarare än som ett svar på förändringar i den globala maktbalansen (Walt 1987 s. 148; s. 264). 

Hotbalansteorin kan också förklara val av allians när en stats potentiella allierade är 

någorlunda lika i maktdistribution. Under sådana omständigheter kommer en stat att liera sig 

med den stat den uppfattar som minst farlig. Genom att betrakta allianser som ett resultat av 

obalans av hot, och inte bara obalans av makt, får man en mer heltäckande bild av staters 

agerande på den internationella scenen (Walt 1987 s. 264f). 

Om en statsledare menar att ideologi avgör internationella alliansbildningar, ser de liknande 

stater som potentiella vänner och annorlunda stater som fiender. Med anledning av detta blir 

relationen med liknande stater goda, medan relationer med stater med en annan ideologi 

tenderar att bli dåliga (Walt 1987 s. 39f). Detta är därmed relevant för denna studie, då 

Turkiet sedan grundandet har varit omgivet av fientligt inställda stater i form av Sovjet och 

islamiska grannländer. Turkiet har tidigare balanserat dessa hotfulla stater genom att ingå i 

den så kallade trippelententen med USA och Israel. 

När svaga eller instabila regimer litar på ideologiska argument för att stärka sin legitimitet, 

påverkar detta dess val av allianspartner. Svaga regimer försöker stärka sin legitimitet genom 

att söka medlemskap i en stor och populär rörelse. Genom att ansluta sig till en större grupp 

hoppas en svag regim övertyga sina medborgare att den strävar efter värdefulla och allmänt 

accepterade mål och syften; att den är en del av progressiva krafter. Således kan man förvänta 

sig att regimer med svag legitimitet ingår allianser baserade på ideologi (Walt 1987 s. 39). 

Detta var fallet med Turkiet, som under tiden man hade en svag regim, sökte medlemskap i 

västliga organisationer som NATO och EU. 
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Under kalla krigets inledande skede, när idén om nationellt intresse blev aktuell, stod Väst 

inför utmaningen att bemöta flera olika hot från Sovjet. Hoten var inte bara militära, utan 

också ideologiska, ekonomiska och sociala. Denna breda definition av säkerhet kom dock att 

begränsas till att enbart fokusera på militära aspekter, inte minst på grund av den teknologiska 

utvecklingen, vilken möjliggjorde utvecklingen av kärnvapen. Först under kalla krigets sista 

decennium återkom den bredare agendan, även om de icke-militära aspekterna då hade antagit 

en annan karaktär (Buzan 1997 s. 6). 

Under 1980-talet blev det uppenbart att fokuseringen på militär-politiska säkerhetsfrågor hade 

avtagit i och med att kriget var på väg att ta slut. Efter Vietnamkriget började man i Väst 

också ifrågasätta om krig verkligen var en kostnadseffektiv metod för att uppnå politiska och 

ekonomiska mål. I och med att synen på krig som en möjlighet för världens ledande stater 

ifrågasattes, blev realismens antaganden tvivelaktiga (Buzan 1997 s. 6f). 

Vid kalla krigets slut kom underliggande konflikter upp till ytan som ett resultat av att hela 

den politiska säkerhetsapparat som dominerat världen de senaste 40 åren nedmonterades. I 

och med att Sovjetunionen kollapsade och därmed inte utgjorde något ideologiskt eller 

militärt hot fanns inte längre någon logisk grund för att bevara kalla krigets säkerhetssystem. 

Resultatet av den på många sätt positiva utvecklingen blev dock att det gemensamma intresse 

som hade förenat de kapitalistiska staterna och hållit tillbaka rivaliteten mellan dem försvann. 

Detta gjorde att uppfattningen om en ”new world disorder” fick ökat genomslag (Buzan 1997 

s. 8). 

USA:s dominans kom att utmanas av såväl Europa som Japan, liksom av nyligen 

självständiga stater som hittade effektiva vägar till modernisering. Under det kalla kriget 

bidrog rivaliteten mellan världens supermakter till att protektionistiska röster kunde kvävas i 

och med att den politiska och militära säkerhetsaspekten som den kapitalistiska världen 

delade övertrumfade allt annat. Detta innebär att så länge Sovjet existerade, oroade sig den 

kapitalistiska världen mer för säkerhet än för ekonomisk kapplöpning sinsemellan (Buzan 

1997 s. 8). 

I den nya säkerhetsagendan är staten betydligt mindre framträdande, jämfört med i den 

tidigare. Staten är förvisso fortfarande central men den dominerar inte längre som 

referensobjekt. Istället har flera andra referensobjekt för säkerhet och hot jämställts med 

staten, t ex regelverk, regimer och institutioner. Därutöver har nationer och religioner 

framträtt som referensobjekt som utgjort alternativ till staten (Buzan 1997 s. 11f). 
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Mot bakgrund av detta finns goda skäl att anta att den nya säkerhetsagendan kommer att vara 

betydligt mindre heltäckande och global, och betydligt mer olikartad, lokal och regional. 

Detta trots att många av de nya hoten och referensobjekten har en global karaktär. 

Säkerhetsagendan kommer därmed att skilja sig markant mellan olika aktörer vad gäller 

problem och prioriteringar (Buzan 1997 s. 12). 

Det finns omfattande belägg för att förändringar i det internationella systemet framkallar 

omsvängningar i länders prioriteringar (Welch 2005 s. 48). Allianspolitiken i Mellanöstern 

har genomgått stora förändringar, i och med att staterna tvingats anpassa sig till både interna 

och externa omständigheter. Dessutom är många av Mellanösterns stater relativt unga, 

samtidigt som hela regionen har påverkats av ideologisk rivalitet, förändringar i relativ 

maktdistribution och stormakters inblandning (Walt 1987 s. 13f). 

1.4 Metod 

Studien utförs genom en historisk källkritisk analys av en stor mängd litteratur som är 

relevant för ämnet. Forskares och författares eventuella inställning till ämnet behöver inte 

vara ett problem så länge man kan förhålla sig kritisk till materialet och analysen kan göras på 

ett öppet och transparent sätt. Stor vikt måste emellertid fästas vid källornas autencitet, vilket 

bland annat innebär att de är oberoende av varandra. 

Studien genomförs i form av en kvalitativ fallstudie, där fallet är Turkiets förändrade 

agerande mot Israel. Mer konkret skulle fallet kunna beskrivas som en allianspolitisk 

förändring, där alliansen varit ett resultat av Turkiets traditionella ställningstaganden och 

förpliktelser på den internationella arenan, och där säkerhetsaspekten varit ett genomgående 

tema i landets utrikespolitiska beslutsfattande. 

Eftersom denna studie har som syfte att utreda ”hur” och ”varför” förändringen sker är en 

fallstudie att föredra, inte minst eftersom sådana frågor ofta är av förklarande karaktär och rör 

operationella kopplingar som behöver följas över tid. Fallstudier är framförallt användbart när 

man vill åskådliggöra mekanismer bakom företeelser och ge bakgrund till fenomen, liksom 

för att undersöka vad som skedde först (Yin 2006 s. 22f). 

Uppsatsen är teoribaserad och det empiriska materialet används för att förklara agerandet 

utifrån teorin. Studien är således deduktiv, vilket innebär att empirin insamlas och analyseras i 

enlighet med teorin (Blaikie 2010 s. 20f). Materialet läses därmed med förförståelse. 
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Forskningsstrategier som deduktion kräver att teoretiska modeller utarbetas redan i 

inledningen. Teoritestande forskningsstudier kräver därför att forskaren konstruerar eller lånar 

en teori innan forskningsstudien inleds. Förutom att teorin utgör en viktig frågeställning, ger 

den också en antydan om var man ska börja leta efter relevant empiriskt material, i och med 

att de teman som teorin utgör innebär en begränsning av det empiriska materialet (Yin 2006 s. 

40; s. 42; Blaikie 2010 s. 20f). 

Den beroende variabeln är allianspolitisk förändring och utifrån väsentliga variabler söker 

studien hitta förklaringsfaktorer till Turkiets förändrade agerande. En fallstudie kräver 

emellertid att man kan identifiera operationella mått, vilket sker genom att t ex identifiera 

faktorer eller skeenden som orsakar förändring (Yin 2006 s. 55; s. 57). En svårighet med 

studier av utrikespolitik är att det är svårt att isolera en förklaringsfaktor från en annan, vilket 

inte minst gäller förhållandet mellan inrikes- och utrikespolitik. 

En svaghet med en fallstudie av ett fall är att resultaten svårligen går att generalisera till andra 

fall. Denna brist på extern validitet har också gjort att fallstudien varit föremål för kritik. Man 

bör dock ta i beaktande att fallstudier bygger på analytiska generaliseringar, vilket innebär att 

forskaren söker generalisera resultaten till en mer generell teori. Vad gäller reliabilitet kan den 

förstärkas genom att man på ett så konkret sätt som möjligt dokumenterar tillvägagångssättet 

(Yin 2006 s.57ff). 

En fallstudie kan vidare vara bra för att t ex generera och testa hypoteser om staters 

allianspolitik, samt hitta väsentliga variabler. Ett fall kan också visa på alternativa 

förklaringar, i och med att det kan ge ny information (Yin 2006 s. 28). 

1.5 Material och källkritik 

Materialet utgörs av för ämnet relevant litteratur. Sedan tidigare finns en stor mängd litteratur 

som behandlar Turkiets inrikes- och utrikespolitik. Därutöver används tidningsartiklar från 

svenska och internationella tidningar, som t ex Svenska Dagbladet och The Guardian, liksom 

akademiska tidsskrifter med inriktning mot utrikespolitik, internationella relationer och 

Mellanöstern i största allmänhet, t ex Foreign Policy. 

Den teoretiska delen av uppsatsen baseras på Kjell Goldmanns teori om utrikespolitisk 

förändring. Den tidigare forskningen utgår från den maktbalans som rådde under det kalla 

kriget för att ge en bild av vilka omständigheter som ligger till grund för Turkiets tidigare och 

nuvarande agerande. 
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Eftersom uppsatsen bygger på sekundärkällor innebär det att forskning som experter inom 

området tillhandhållit ligger till grund för analysen. Det är dock av yttersta vikt att källorna 

behandlas noggrant, i och med de motiv som kan tänkas ligga bakom dess uppkomst. Att man 

är källkritisk är följaktligen en naturlig del av metoden. Eventuella svårigheter kan uppvägas 

genom att man förlitar sig på multipla källor och allmänt accepterade redogörelser (Yin 

2006). 

1.6 Avgränsning 

Studien begränsar sig till att undersöka den förändring som skett i relationen mellan länderna 

efter 2002. Att studien utgår från år 2002 motiveras av att det islamistiska AKP då kom till 

makten i Turkiet med en jordskredsseger; en position man haft sedan dess, samtidigt som 

stora förändringar skedde i det internationella systemet, inte minst genom ”kriget mot 

terrorismen”. 

Det är nödvändigt att man kan visa hur alliansen mellan länderna sett ut tidigare för att kunna 

hävda att en förändring har skett. Alliansen mellan länderna efter 2002 kontrasteras därför 

mot relationen under kalla kriget och dess efterdyningar på 1990-talet. Utrikespolitik 

begränsar sig i studien till allianspolitik. 

Studiens bakgrundsbeskrivning inleds med inledandet av kalla kriget, vilket motiveras av att 

Turkiet då sökte liera sig med USA som ett resultat av den hotfulla attityd man upplevde från 

Sovjet. Denna utveckling gjorde att vissa aktörer som t ex militären fick ett naturligt 

inflytande. Detta kan således bidra med en förståelse för landets traditionella allianspolitik, 

och samtidigt förklara den inrikespolitiska dynamiken. De huvudsakliga inrikespolitiska 

aktörerna som studien avser att studera är AKP, CHP och militären. 

Studien fokuserar på Turkiets förändrade politik gentemot Israel, eftersom Turkiets politik 

genomgått större förändringar som påverkat relationerna till omvärlden, medan Israels politik 

legat fast så till vida att dess mål och intressen varit de samma som det västliga samfundets. 

Uppsatsen beaktar också Turkiets relation med nyckelaktörer i regionen, så som Iran, USA 

och Ryssland. Staten anses i studien vara synonym med regimen. 

1.7 Definition av centrala begrepp 

Enligt gängse uppfattning definieras utrikespolitik som en uppsättning mål, direktiv eller 

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

den egna statens gränser. Syftet är att påverka målet mot vilket handlingarna riktas i önskad 
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riktning för statens politiska beslutsfattare. En förändring i utrikespolitiken innebär således ett 

nytt handlingssätt i en given situation, eller ett givet handlande i en situation som tidigare 

föranlett ett annat handlande (Goldmann 1988 s. 7). 

Vid en studie som denna torde det vara av yttersta vikt att också beakta den verbaliserade 

politiken, vilken syftar på aktörens uttalade intentioner. Det faktum att den verbaliserade 

politiken måste studeras genom aktörers uttalanden, gör att någon åtskillnad mellan uttalade 

och faktiska mål inte är meningsfull att göra (Goldmann 1988 s. 9f). 

Utrikespolitiska förändringar tenderar att föregås av uttalanden av politiska företrädare. Så 

vida uttalandena inte görs av strategiska skäl, indikerar de att en förändring är nära 

förestående. Ord och handling behöver nödvändigtvis inte vara överensstämmande, även om 

de tenderar att vara det eftersom det skänker staten trovärdighet internationellt. Utrikespolitisk 

förändring förefaller därför vara mest sannolik att ske när beslutsfattare upplever att deras 

nuvarande politik medför förluster, och att en utebliven förändring sannolikt kommer att 

resultera i ytterligare förluster (Welch 2005 s. 46f; s. 49). 

Uppsatsen använder sig av begreppet allians för att utreda relationen. En allians kan vara både 

formell och informell och ingås mellan två eller fler suveräna stater. Många stater är inte 

benägna att öppet ingå allianser med andra stater, och några klara skiljelinjer mellan formella 

och informella allianser är därmed inte meningsfulla att dra. Allians kan beskrivas som ett 

formellt eller informellt säkerhetssamarbete mellan två eller fler stater. Någon formell allians 

mellan Turkiet och Israel har aldrig funnits, och inte heller mellan Israel och USA. Få skulle 

dock ifrågasätta existensen av den senare (Walt 1987 s. 12; s. 28). 

1.8 Disposition 

Studiens första kapitel syftar till att ge en relevant historisk bakgrund till den turkiska 

statsbildningens uppkomst, för att därigenom ge en ökad förståelse för de hotbilder som 

ständigt varit närvarande, och hur detta lagt grunden till landets inrikes- och utrikespolitik. 

Syftet med detta är också att visa hur institutioner som militären fått ett naturligt inflytande 

över landets politik. 

I det andra kapitlet presenteras olika förklaringsvariabler till Turkiets förändrade allianspolitik 

visavi Israel. De olika delkapitlen är tematiskt indelade. Den första förklaringsvariabeln söker 

svaret i de förändringar i det internationella systemet som skett under 2000-talet, medan den 

andra förklaringsvariabeln söker svaret i det inhemska politiska systemet och de förändringar 
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det genomgått som ett resultat av AKP:s inrikespolitiska dominans. Uppsatsen avslutas med 

att slutsatserna presenteras. 

2 Bakgrund 

2.1 Inrikespolitisk utveckling 

Kemalismen har sedan republikens grundande satt ramarna för den politiska maktutövningen i 

Turkiet. Kemalismen syftar till att skapa ett modernt samhälle efter västerländska ideal, och 

baseras på sex pelare: republikanism, sekularism, nationalism, populism, statism och 

reformism. Såväl konstitutionen som rättssystemet är starkt påverkade av denna ideologi, som 

ger staten en särställning. Militärens uppgift blev att med alla till buds stående medel bevara 

staten (Salih 2000 s. 18). 

Under den turkiska republikens första två decennier framstod nationalism och sekulärism som 

republikens grundfundament. Dessa två principer innebar emellertid två stora hotbilder mot 

statsbildningen; kurdisk separatism och politisk islam, vilka båda går att spåra till landets 

övergång från kosmopolitiskt imperium till sekulär nationalstat. Det var emellertid först efter 

kalla krigets slut som dessa konfliktdimensioner åter fick en framträdande roll i landets 

inrikespolitik (Barkey & Taspinar refererade i Gasiorowski et al 2011 s. 27f).  

Militärens påverkan på inrikespolitiken bör mot bakgrund av ovanstående inte underskattas. 

Artikel 111 i den turkiska konstitutionen möjliggjorde skapandet av Nationella säkerhetsrådet, 

vilket innebar att befälhavare i marinen och flygvapnet fick stort inflytande vad gäller beslut 

rörande den nationella säkerheten (Ahmad 1993 s. 11f). 

Som ett resultat av detta blev militären i princip en autonom institution, vilket gjorde att de 

två traditionellt stora partierna, det islamistiska Refah och det kemalistiska Cumhurriyet Halk 

Partisi, i fortsättningen benämnt som CHP, inte kunde ta udden av militärens makt. 

Militärerna kom istället att betraktas som regimens beskyddare, och därmed också bli djupt 

involverade i landets politik och ekonomi. Detta bidrog också till att deras sociala status 

höjdes och pensionerade officerare rekryterades sedan till höga poster inom byråkratin 

(Ahmad 1993 s. 12). 

Turkiets övergång till demokrati under kalla kriget fick en betydande påverkan för landets 

politiska klimat. I och med att landet var medlem i NATO och gränsade till Sovjet, kom 

inrikespolitiken att präglas av skiljelinjer mellan höger och vänster. Kurdisk separatism och 
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politisk islam försvann dock inte från politiken med de nya ideologiska skiljelinjerna; politisk 

islam inlemmades i den antikommunistiska högern, medan kurdisk separatism blev en del av 

den socialistiska vänstern (Barkey & Taspinar refererade i Gasiorowski 2011 s. 27). 

2.2 Militärens inflytande över Turkiets allianspolitik 

Turkiets militära allians med det västliga samfundet sträcker sig tillbaka till 1946, då landet 

valde att liera sig med Väst på grund av den hotfulla attityd man upplevde från Sovjet. I och 

med att militären har haft en framträdande roll i kemalismen har den kunnat styra Turkiets 

orientering gentemot omvärlden. Militärens syn på utrikespolitik har utgått från realistiska 

perspektiv om hotbilder, vilket förklarar varför man upplevt sig befinna sig i en fientligt 

inställd omvärld, där stater som Irak och Syrien har uppfattats som hot (Çağaptay 2009). 

För militären har Israel betraktats som en anti-islamisk symbol, och har också underlättat 

tillgängligheten till USA. Ytterligare en anledning till en pro-israelisk hållning har varit att 

eliten inom den turkiska utrikespolitiken har varit pro-amerikansk. Den stora respekt för 

Israels militära kapacitet som Turkiet har visat, kan möjligen förklaras av kemalismens av 

tradition negativa inställning till islam och arabvärlden (Fuller 2008 s. 115f). 

Den israelvänliga militären har kunnat legitimera sin makt över det utrikespolitiska 

beslutsfattandet med att det varit nödvändigt för att stå emot islamism och etnisk terrorism 

som hotat att omkullkasta staten. På grund av den informella makt byråkratin och militären 

utövat genom t ex rättsväsendet har islamistiska partier kunnat upplösas av 

konstitutionsdomstolen, i de fall deras aktiviteter har ansetts strida mot Turkiets sekulära 

karaktär (Alaranta 2015 s. 40f; Mango 2005 s. 71). Den till Israel mycket fientligt inställde 

presidenten Necmettin Erbakan avsattes t ex 1997 av militären, vilket motiverades av hans 

islamistiska politik (Selvik & Stenslie 2011 s. 138). 

Den turkiska militären har dock varit betydligt mer motsträvig gentemot Iran än de 

utrikespolitiska beslutsfattarna. Avsättandet av Erbakan på grund av hans försök att närma sig 

Iran byggde mer på motviljan mot all form av islamiskt inflytande i det turkiska samhället, än 

utrikespolitiken som sådan (Fuller 2008 s. 111). Det kemalistiska CHP har i perioder gett 

uttryck för att vilja föra en mer självständig utrikespolitik, vilket militären har motsatt sig. 

Militären har således försvårat förändringar i landets allianspolitik (Ahmad 1993 s. 12). 
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2.3 Turkiets traditionella relation till Israel 

Den turkiska inställningen gentemot Mellanöstern låg till grund för ett samarbete, inte bara 

med Väst, utan också med Israel, som Turkiet uppfattade som en demokratisk allierad i 

regionen. Länderna delade också samma hotbilder i form av Syrien och dess stöd till 

terrorgrupper i form av radikala palestinska grupper i Israels fall, och kurdiska 

separatistgrupper i Turkiets fall (Çağaptay 2009). Turkiet blev det första muslimska landet att 

erkänna Israel, 1949, och har sedan dess varit en viktig allierad till Israel, som i övrigt är 

omgivet av fientligt inställda stater (Söderberg 2012 s. 32). 

Den turkiska utrikespolitiken har av tradition varit återhållsam, vilket till stor del kan 

förklaras av det kemalistiska arvet och fokuseringen på det nationella intresset. Militärens syn 

på utrikespolitiska relationer har på många sätt liknat Israels, då båda upplevt sig leva med en 

fientligt inställd omgivning (Fuller 2008 s. 119). 

Sedan mitten av 1990-talet har Turkiet deltagit i gemensamma militära övningar med Israel, 

USA och NATO, vilket till stor del berodde på militärens starka inflytande över 

utrikespolitiken. Denna utveckling uppmuntrades samtidigt av Washington, för vilket Turkiet 

var en viktig allierad. Detta gjorde också att Washington kunde se mellan fingrarna vad gäller 

Turkiets bristfälliga demokrati (Çağaptay 2009). 

Under första åren av 2000-talet bidrog militär och strategisk samverkan till att vänskapen 

intensifierades. Detta är något som har bemötts med missnöje inte bara bland Turkiets mer 

radikala grannländer, utan också i stater som Egypten och Saudiarabien, vars ledare varit 

lierade med Väst. Turkiets och Israels historiskt sett goda relationer har därmed gjort att 

Turkiet har tvingats till en svår balansgång mellan Israel och arabvärlden, vilket har inneburit 

att man ställts inför motstridiga intressen inom kulturella, diplomatiska, militära och 

ekonomiska områden (Fuller 2008 s. 117). 

Israel har sett Turkiet som en väg in i regionen, och har i utbyte kunnat erbjuda sina starka 

band till USA. USA har samtidigt haft intresse av att fördjupa kontakterna med länderna i 

Centralasien via Turkiet, för att på så sätt hindra att de knyts till Irans intressesfär. Turkiet har 

också tillåtit Israel att etablera posteringar på turkiskt territorium mot Iran, Irak och Syrien. 

Detta bör dock ses mot bakgrund av att Turkiet och Israel vid denna tid hade ett gemensamt 

strategiskt intresse av samarbete mot ett fientligt inställt Syrien (Fuller 2008 s. 117). 
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Israel är alltjämt intresserat av Turkiets möjligheter att leverera energi från Centralasien till 

landet. Regionen är rik på naturresurser som gas och olja, vilket gjort att ett samarbete med 

USA och Israel varit av intresse också för det energifattiga Turkiet. Turkiet torde därmed ha 

intresse av att USA fick en stark ställning i regionen, för att på så sätt leda naturresurserna till 

landet. Därtill har alla haft intresse av att minska sitt beroende av Gulfstaterna (Fuller 2008 s. 

119). Trippelententen har således haft gemensamma ekonomiska incitament att samarbeta, 

som fördjupat vänskapen mellan dem. 

2.4 Traditionella hotbilder mot Turkiet 

Turkiet har genom sitt utsatta geografiska läge varit omgivet av hot genom historien, inte 

minst från Europa och Ryssland. Detta tillsammans med militärens historiskt sett starka 

inflytande över politiken har gjort att ”hotbilden” fått en central roll i den utrikespolitiska 

agendan. Hoten har framförallt upplevts komma från Sovjet, politisk islam, kurdisk 

nationalism, minoriteter och fientligt inställda grannländer (Fuller 2014 s. 130). 

2.4.1 Det Ryska imperiet och Sovjet 

Flera händelser genom historien har visat att det Ottomanska riket inte kunde överleva utan 

hjälp av stormakterna. Således överlevde riket på grund av att stormakterna hade ett 

egenintresse av dess existens. Det Ottomanska riket tvingades också till ofördelaktiga avtal 

med framförallt det Ryska imperiet. Efter fredsavtalet som träffades i Istanbul 1878 försvann 

ottomanernas känsla av att vara ett folk i ett mäktigt rike (Eyrumlu 2001 s. 189; s. 193). 

Turkiets upplevda hot mot Ryssland bör därmed ses i ljuset av detta. 

Sedan det Ryska imperiet ersattes av Sovjetunionen kom denna att utgöra hotet mot Turkiet. 

Efter de allierades seger i andra världskriget sökte Turkiet under ledning av İsmet İnönü liera 

sig med segrarna, och samtidigt försäkra sig om stöd mot Sovjetunionen (Barkey & Taspinar 

refererade i Gasiorowski et al 2011 s. 18). 

2.4.2 Politisk islam och Iran 

Sedan nationens födelse har Turkiet sökt bekämpa användandet av islam för politiska syften, 

då man har fruktat att religiöst inflytande skulle hindra spridandet av modern kunskap, och 

istället föra landet tillbaka till medeltiden (Mango 2005 s. 58). Republikens fundamentala 

idéer var att inte bli indraget i Mellanösterns konflikter och säkerställa att territoriet inte 

användes för religiöst motiverade aktioner (Alaranta 2015 s. 120f). 
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Turkiets relation till Iran kom att kompliceras i och med den islamiska revolutionen 1979, då 

Iran blev en mittpunkt för motståndet mot det amerikanska inflytandet i Mellanöstern. Som ett 

resultat av den islamiska revolutionen bröt Iran alla relationer med Israel, och gick från att ha 

varit regionens mest israelvänliga land, till att bli det mest israelfientliga (Kurzman 2004 s. 

29). 

Det fundamentalistiska Iran kom efter revolutionen 1979 att betraktas som ett hot mot det 

sekulära Turkiet. Störtandet av shahen Reza Pahlavi innebar också att USA, förutom Israel, 

inte längre hade någon bundsförvant i Mellanöstern. Detta gjorde att Turkiet blev än viktigare 

för Väst, och kom att ses som en buffertzon mot islamisk radikalisering (Hinchcliffe & 

Milton-Edwards 2004 s. 41; s. 52). Det shiitiska och fundamentalistiska Iran blev därmed den 

turkiska republikens antites. 

Mot bakgrund av detta har Iran kommit att utgöra det islamiska hotet för Turkiets djupt 

sekulära politiska elit (Fuller 2008 s. 109). På 1990-talet uttalade dåvarande vice 

premiärministern Tansu Çiller att det fanns två modeller i den islamiska världen; Turkiet och 

Iran, och att det var av yttersta vikt att Väst lierade sig med den ”turkiska modellen” (Haas 

2012 s. 212). Detta förhållningssätt torde ha fått ökat genomslag som ett resultat av att det 

kommunistiska Sovjetunionen inte längre existerade. 

2.4.3 Kurder och etnisk separatism 

Det Ottomanska riket hade en hög grad av tolerans mot minoriteter. I samband med imperiets 

undergång visade sig toleransen dock ligga till grund för destabilisering, i och med att många 

nationella minoriteter lierade sig med västmakterna, vilket underminerade den nationella 

sammanhållningen. Mot bakgrund av detta ansågs det vara av yttersta vikt att ett sådant 

scenario inte upprepades. Resultatet blev att alla etniska minoriteter till varje pris skulle 

underkasta sig den turkiska nationella och språkliga identiteten (Salih 2000 s. 20). 

Turkiets omkring 13 miljoner kurder utgör cirka 20 % av landets totala befolkning och är den 

mest betydande etniska minoriteten. Deras vision om en självständig stat gick emellertid om 

intet i och med Atatürks nationalism, där alla Anatoliens folk skulle inlemmas i den turkiska 

statsbildningen, och där minoriteter betraktades som ett hot mot nationen. Vid Turkiets 

grundande var politiska ledare angelägna om att framhålla en homogen identitet på vilken den 

turkiska nationen vilade, vilket gjorde att varken någon identitet eller politiska rättigheter 

tillerkändes kurderna (Barkey & Taspinar refererade i Gasiorowski et al 2011 s. 25; 

Hinchcliffe & Milton-Edwards 2004 s. 81). 
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1923 erkändes via Lausanne-fördraget grekiska, judiska och armeniska minoriteter i Turkiet. 

Artikel 8 i den turkiska konstitutionen stipulerar att ”Förutom de minoriteter som erkändes i 

Lausanne-avtalet, finns inga minoriteter i vårt land”. Landets största etniska grupp efter 

turkarna, kurderna, förklarades officiellt som turkar, och skulle uppgå i den turkiska kulturen 

(Salih 2000 s. 20; s. 31). 

Den nationalism som infördes av Atatürk hade inga etniska grunder, utan var i första hand 

territoriell, och byggde på en gemensam kultur och ett gemensamt språk. Följaktligen är en 

turk, enligt konstitutionen, en medborgare i den turkiska republiken, obeaktat etnisk och 

religiös tillhörighet. Alla former av separatistiska strävanden på etniska grunder har därmed 

ansetts utgöra ett hot mot republikens sociala harmoni (Mango 2005 s. 10). 

Motarbetandet av kurdisk nationalism ledde 1984 till uppkomsten av det kurdiska 

arbetarpartiet Partiya Karkari Kurdistan, i fortsättningen benämnt som PKK, under ledning 

av Abdullah Öcalan. Partiet, med rötter i marxism, hade som mål att etablera en självständig 

kurdisk stat som förutom delar av Turkiet, också skulle innefatta kurder i Irak och Syrien 

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

3 Empiri 

3.1 Förändringar i det internationella systemet 

3.1.1 Turkiet och ”kriget mot terrorismen” 

Efter terrorattackerna mot New York och Washington 2001 fick Turkiet ökat anslag i kampen 

mot (islamistisk) terrorism. Detta bör ses mot bakgrund av att flera terrordåd utförda av 

islamistiska terrorister drabbade västvärlden i början av 2000-talet, t ex attentatet mot 

västerländska turister på Bali 2002, attacken mot Madrids tunnelbana 2004, gisslandramat i 

Beslan 2004, liksom terrorattackerna mot israeliska bosättningar (Mango 2005 s. 86). 

Turkiet har dock lidit betydligt mer av kurdisk terrorism än av islamistisk eller ideologisk 

dito. Även om PKK har terrorlistats av både EU och USA, delar ingen av dem Turkiets 

uppfattning om etnisk terrorism som ett hot (Mango 2005 s. 86). Israel har samtidigt tenderat 

att behandla Turkiets kamp mot PKK som en inre turkisk angelägenhet (Fuller 2008 s. 121). 

Man kan således dra slutsatsen att Turkiet anser sig kunna bekämpa PKK mer effektivt utan 

Israel. 
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Erdoğan sade 2004 att ”Jag är premiärminister för ett land där 40 000 människor fallit offer 

för terrorism”, i samband med att han förklarade att Turkiet drar sig ur det internationella 

kriget mot terrorismen. I Turkiet har 35 000 av de 40 000 som fallit offer för terrordåd, gjort 

det som ett resultat av PKK:s terrorism. Samtidigt har man i Västeuropa tenderat att likställa 

PKK:s väpnade kamp med det kurdiska folkets önskan om självständighet. Detta har bidragit 

till slitningar mellan Väst och Turkiet, och skapat en turkisk föreställning om att Västeuropa 

vill försvaga landet (Mango 2005 s. 84ff). 

3.1.2 Den amerikanska interventionen i Irak 2003 

1 mars 2003 misslyckades regeringspartiet Adelet ve Kalkinma (i fortsättningen benämnt som 

AKP) att få majoritet i parlamentet för att tillåta amerikanska trupper att passera genom landet 

på väg till Irak. Den turkiska folkopinionen var också klart negativt inställd till kriget (Mango 

2005 s. 77), och turkar från alla delar av det politiska spektrumet upplevde sig obekväma med 

USA, inte minst då det lade grunden för kurdisk autonomi i norra Irak (Barkey & Taspinar 

refererade i Gasiorowski et al 2011 s. 23). Den amerikanska invasionen av Irak 2003 

indikerade därmed ett trendbrott i samarbetet mellan Turkiet och USA. 

Vid tiden för den amerikanska invasionen i mars 2003 bidrog kurdiska styrkor, med stöd av 

amerikanskt flygvapen, till att städerna Mosul och Kirkuk kunde hållas i besittning. Turkiet 

hotade med en intervention om inte kurderna drog sig tillbaka från det oljerika området som 

omger städerna. Från Turkiets sida var man angeläget om att få till en kurdisk reträtt då man 

till varje pris ville undvika all form av kurdiskt självstyre på irakisk mark, då man fruktade att 

de turkiska kurderna antingen skulle förena sig med de irakiska kurderna eller försöka 

åstadkomma en liknande autonomi som i Irak (Hinchcliffe & Milton-Edwards 2004 s. 80). 

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 PKK. 

I Ankara upplever man snarare en ilska mot vad man uppfattar som en amerikansk ovilja att 

bistå Turkiet i kampen mot PKK, och den frihet under vilken PKK tillåts verka i Irak har 

blivit ett irritationsmoment för Erdoğan och Turkiet (Fuller 2008 s. 121; Söderberg 2012 s. 

34). 

3.1.3 Den ”olösliga kurdfrågan” och Israels roll 

Israel under Benjamin Netanyahus ledning har kommit att stödja kurdernas kamp för en 

självständig stat. Företrädare för Israels regering har också uttalat att man vill ha en ”vänligt 

sinnad” kurdisk stat för att försvaga landets fiender i regionen, vilket bland annat skulle ske 
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genom att separera Iran från Turkiet. Från israeliskt håll har man vidare förfäktat 

uppfattningen att israeler och kurder har det gemensamma intresset av att bekämpa 

islamistiska grupper (Pileggi 2016). 

Israels förehavanden i irakiska Kurdistan har samtidigt gjort relationen än mer ansträngd, 

eftersom Israel där har bidragit med träning för kurdiska peshmergasoldater, och samtidigt 

använt området som bas för underrättelseverksamhet riktad mot regimen i Iran (Wieland 2006 

s. 46). Även om det officiellt inte finns några diplomatiska förbindelser mellan Israel och 

regeringen för det semi-autonoma irakiska Kurdistan, finns åtskilliga belägg för att samarbete 

mellan regeringarna sker, såväl militärt som ekonomiskt (Pileggi 2016). 

PKK verkar förutom i sydöstra Turkiet också i norra Syrien. Dessutom opererar den israeliska 

underrättelseorganisationen Mossad allt mer intensivt i de kurdiska delarna av Turkiet, Irak 

och Iran, för att skapa opinion mot ländernas regimer och på så sätt försvaga dem (Wieland 

2006 s. 46). Detta torde ha gett ytterligare näring åt den turkiska föreställningen om att Väst 

vill försvaga landet. 

3.1.4 Det syriska ombudskriget 

Sedan den” arabiska våren” bröt ut har Turkiet kommit att föra ett ombudskrig i Syrien genom 

att stötta syriska rebellgrupper, med syfte att försvaga al-Assadregimen (Sly 2016). al-Assad 

tillhör den religiösa minoriteten alaviter, och är den turkiska regimens ärkefiende i regionen. 

Syrien under al-Assadregimens ledning har också motarbetat det sunnitiska Hamas (Mango 

2005 s. 61 & Wieland 2006 s. 122), vilket torde vara ännu en anledning för Turkiet att stödja 

rebellerna. 

I striden om gränsstaden Kobane motsatte sig Turkiet att bistå kurdiska styrkor i kampen mot 

IS, med anledning av att man inte ville stärka organisationer med band till PKK (White 2015). 

Washington kom däremot att stödja de syriska kurderna. I Turkiet har man fruktat att det 

syrisk-kurdiska PYD ska ta kontroll över delar av Syrien och ansluta sig till det oberoende 

irakiska Kurdistan, vilket skulle kunna skapa mobilisering bland Turkiets kurder. Erdoğan har 

också uttalat att han aldrig skulle acceptera en kurdisk stat i norra Syrien, vilket gjort Turkiet 

angeläget om att terrorstämpla PYD. I USA har man terrorstämplat PKK men inte PYD 

(Tisdall 2016; Sly 2016). Turkiets och Västs intressen har således kommit att strida mot 

varandra. 
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3.1.5 Maktbalansen förändras 

Både Turkiet och Iran har under perioder då relationerna varit ansträngda använt kurderna 

som ett medel för att försvaga varandra. Något som emellertid kommit att förbättra relationen 

mellan länderna är just kampen mot kurderna; det pan-kurdiska PKK utgör ett hot mot både 

Turkiet och Iran och under 2006 inledde länderna ett nära militärt samarbete i kampen mot 

PKK. Iran har vidare kommit att terrorlista PKK i utbyte mot att Turkiet terroriststämplat 

Folkets Mujaheddin. Detta samarbete kom dock att försämra Turkiets relation till 

Washington, som uppges stödja separatiströrelser i Iran, däribland kurder (Mango 2005 s. 79). 

Stater som Syrien, Irak och Libanon är till följd av inbördeskrig och utländska interventioner 

svaga stater, och utgör i dagsläget inget hot mot Turkiet. Av Turkiets traditionella fiender 

återstår således bara kurderna. Att Israel intagit en kurdvänlig hållning har därmed knappast 

lett till en bättre relation mellan länderna, och som tidigare framkommit har Turkiets relation 

med Iran normaliserats. Iran har i sin tur en regim som är fientligt inställd till Israel och som 

har gett uttryck för att vilja utplåna landet (Wieland 2006 s. 7). 

Erdoğan har t ex kallat Irans förre president, den mycket israelfientlige Mahmoud 

Ahmadinejad för sin ”vän”, och menat att Irans kärnvapenprogram enbart har fredliga syften, 

och istället hävdat att problemet i Mellanöstern är Israels kärnvapen (Çağaptay 2009). 

Erdoğan har också uttalat att han önskar samarbete med Iran när det gäller 

terrorismbekämpning och utbyte av information från underrättelseväsendet (Hammargren 

2009). Turkiet och Iran har således andra intressen än Israel och kurdiska organisationer. 

Det faktum att Turkiet idag styrs av ett parti med rötter i politisk islam har möjligen förenklat 

processen att normalisera relationerna till Iran. Iran har också gått från att vara vänligt inställt 

till Israel under shah Pahlavis styre, till att bli det mest israelfientliga landet i regionen (Fuller 

2008 s. 108). Relationen mellan Turkiet och Iran kan sålunda sägas ha gått hela varvet runt; 

från bra när de båda länderna styrdes av sekulära, västvänliga ledare, till dålig efter att Iran 

genomlevt sin islamiska revolution, till att återigen normaliseras i och med att det islamistiska 

AKP kommit till makten i Turkiet. 

3.2 Förändringar i den inrikespolitiska dynamiken 

3.2.1 Återislamisering på 1990-talet 

Kemalismens, och därmed militärens, starka inflytande över det politiska beslutsfattandet 

bidrog inte till Ankaras ambition att reformera det politiska samhället, med syfte att uppnå 
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ökad demokrati, samt utökade mänskliga fri- och rättigheter. Internationellt uppfattades 

alliansen mellan Turkiet och Israel som ett resultat av militärens starka påverkan på det 

politiska beslutsfattandet, vilket var besvärande för Turkiet i och med dess inrikespolitiska 

reformprocess, som var nödvändig för landets ambition att gå med i EU (Haas 2012 s. 184). 

Kalla krigets slut möjliggjorde en förändring i turkisk politik. Som ett resultat av detta fick ett 

islamistiskt parti 62 representanter i det turkiska parlamentet. Detta parti hade starka anti-

västliga tendenser och motsatte sig alla former av turkiskt samröre med det västliga 

samfundet, i synnerhet USA och Israel (Alaranta 2015 s. 41). 

Inom militären tycks en alltmer utbredd uppfattning vara att den strategiska alliansen med 

Israel inte burit frukt på det sätt man önskat, dvs. närmare relation till Washington, samt att 

Washingtons intressen kommit att strida mot Ankaras (Fuller 2008 s. 119f). Detta indikerar 

därmed att det funnits en relativ hög grad av konsensus mellan regering och opposition. 

Den inhemska folkopinionen har också förändrats i inställningen till byråkratin och militären 

som nationens beskyddare. Enligt en undersökning gjord 2002 tyckte endast 1,7 procent av de 

tillfrågade att säkerhet och kampen mot (islamistisk) terrorism var landets viktigaste frågor. 

1994 var motsvarande siffra 45 procent (Mango 2005 s. 86). 

3.2.2 Erdoğans islamism 

Erdoğan har bakgrund inom Millî Görüş, som är en rörelse som har nära förbindelser med 

politiska partier som företrätt politisk islam. Millî Görüş har bland annat haft ambitionen att 

den islamiska världen skulle etablera egna motsvarigheter till det västliga samfundets 

betydande organisationer, t ex Förenta Nationerna och Världshandelsorganisationen (Alaranta 

2015 s. 40f). 

Millî Görüş kom att inlemmas i AKP, som till en början såg ut att förkasta den islamistiska 

ideologi som Millî Görüş förespråkade. Erdoğan har emellertid varit öppen med att han är en 

arvtagare till ett politiskt mål, och har identifierat sin politiska vision som en fortsättning på 

den politik som den tidigare ledaren för Millî Görüş, Necmettin Erbakan, förde. Sedan AKP 

kommit till makten har han också talat om Turkiet som en del av en islamisk civilisation 

(Alaranta 2015 s. 40f; s. 126). 

I Turkiet finns av tradition en motsättning mellan islam som religion och islam som identitet. 

AKP:s politik har kommit att utmana den kemalistiska tanken om en turkisk nationell identitet 
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som överställd allting annat, och har istället gett större utrymme åt en islamisk identitet, 

vilken skulle närma Turkiet till den islamiska världen (White 2015). 

Tanken om Turkiet som en del av en politiskt enad islamisk civilisation tycks ha fått ökat 

genomslag bland folkmassorna. Enligt en undersökning har antalet människor som identifierar 

sig som muslimer ökat med tio procent mellan 2002 och 2007, varav hälften av dessa beskrev 

sig som islamister. Erdoğan och AKP har vidare kommit att visa sig vänligt inställda till 

ledare för islamistiska, anti-västliga regimer som den sudanesiska och qatariska, medan man 

inte velat befatta sig med västvänliga regimer som Egyptens, Tunisiens och Jordaniens 

(Çağaptay 2009). 

3.2.3 Israelkritisk folkopinion 

Kritiken mot Israels förehavanden i närområdet har vuxit sig allt starkare, inte bara från det 

islamistiska AKP, utan också från partier som kan räknas till kemalisterna på den politiska 

skalan. Israels mer hårdföra förhållningssätt till Palestina och vad som upplevs som en 

upptrappning av våldet, har sannolikt varit en bidragande orsak till den alltmer utbredda 

antisemitismen i turkisk press (Fuller 2008 s. 120). Det tycks alltså inte ha varit så stor 

skillnad i synen på Israels förehavanden mellan regering och opposition, vilket torde ha 

bidragit till förändringsprocessen. 

I en undersökning gjord 2004 svarade två tredjedelar av Turkiets befolkning att landet borde 

liera sig med Palestina, medan bara tre procent ville liera sig med Israel. I en annan 

undersökning från 2007 framkom att palestinier, med 47 procent, var den nationalitet som 

turkar såg mest positivt på. Bara fem procent såg positivt på Israel. Samtidigt har 

folkopinionen uttryckt en ilska mot Israels politik visavi muslimska länder (Fuller 2008 s. 

116f). 

Efter att Erdoğan vid ett möte i Schweiz 2009 öppet kritiserat Israels dåvarande president 

Shimon Peres för Israels hårdföra politik i Gaza, mottogs han vid hemkomsten av folkmassor 

med turkiska och palestinska flaggor (Çağaptay 2009). Detta indikerar således att den 

israelvänliga politik som Turkiet av tradition har fört inte åtnjuter något folkligt stöd, utan har 

varit ett resultat av institutioners inflytande. 

Relationen mellan Turkiet och Israel ska dock inte jämställas med Turkiets relation till 

Jerusalem. Jerusalem är helig för alla ”Bokens folk”, och liksom de flesta muslimer är turkar 

överlag inte nöjda med att traditionella muslimska platser i Jerusalem ligger under Israels 



29 
 

kontroll. Den islamiska världen har kommit att se Turkiet som företrädare för islamiska 

intressen i Jerusalem. I en undersökning gjord 2000 svarade 63 procent av turkarna att al-

Aqsamoskén i Jerusalem hade betydelse för dem, medan 60 procent menade att Turkiet borde 

vara mer aktivt i försvaret av palestinier (Fuller 2008 s. 116). 

3.3.4 ”Det nya Turkiet” formas 

2001 inledde Turkiet en reformeringsprocess av det politiska systemet, med syfte att närma 

sig EU. Reformeringsprocessen fortskred under AKP:s första mandatperiod mellan 2002 och 

2005, och innefattade framförallt konstitutionella förändringar, vilka bland annat begränsade 

militärens inflytande över politiken. De reformer som närmandet till EU påbjöd tycks därmed 

ha blivit ett ypperligt tillfälle för AKP att eliminera politiska motståndare som militären från 

den politiska sfären, och således befästa sin egen makt i samhället (Alaranta 2015 s. 124f). 

Militärens minskade inflytande i den politiska processen beror därmed till stor del på att man 

varit tvungna att ge upp en del av makten över samhället och politiken för att möta EU:s krav 

om medlemskap. Kemalisterna har sett EU-medlemskap som ett fundamentalt steg i 

närmandet till Väst, och har därför kunnat tänka sig att göra ett bondeoffer i form av att ge 

upp en del av sitt inflytande för att tillmötesgå EU:s krav och påskynda 

medlemskapsförhandlingarna (Haas 2012 s. 170). 

För kemalismen ansågs ett ”europeiskt” Turkiet vara en garant för att hålla islam och politik 

åtskilda. AKP, å andra sidan, kunde använda EU:s krav på reformer för att omkullkasta den 

traditionella kemalistiska säkerhetspolitiken (Alaranta 2015 s. 135f). Ett problem för 

kemalisterna har varit att många politiker inte har delat den traditionella synen på närområdet, 

där man ansett sig befinna sig i en hotfull omgivning. Det styrande AKP har också försökt 

tona ned alliansen med Israel och istället förespråkat mer ”korrekta” relationer (Fuller 2008 s. 

119f & Haas 2012 s. 184). 

3.3.5 De strandade EU-förhandlingarnas påverkan 

De strandade förhandlingarna har sannolikt påverkat de inrikespolitiska reformerna; så länge 

förhandlingarna var öppna var AKP villiga att fortsätta med demokratireformer (Söderberg 

2012 s. 22). Till Ankaras missnöje har dock EU intagit hållningen att den turkiska regimen 

förnekar kurderna deras grundläggande kulturella och politiska rättigheter (Barkey & 

Taspinar refererade i Gasiorowski et al 2011 s. 28). 
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I och med att incitamentet om EU-medlemskap inte längre finns, tycks Turkiet inte se någon 

anledning till att hitta en lösning på kurdfrågan. I Turkiet finns också ett allt mer utbrett 

missnöje med vad man uppfattar som en kurdisk oförmåga att uppgå i det turkiska samhället 

(Çağaptay 2006). Detta torde ha gjort att Turkiet kunnat lägga all kraft på att bekämpa kurdisk 

separatism, och hitta nya allianser utifrån detta ändamål. Israel har i denna fråga visat sig ha 

motsatt ståndpunkt. 

Om stödet för kurdisk separatism har ökat i Väst, har det minskat i Turkiet, och Erdoğan och 

AKP anser sig sannolikt ha mer att vinna på att tillfredsställa sin egen befolkning än EU, där 

förhandlingarna helt gått i stå. Erdoğan har samtidigt visat sig ha samma inställning till 

kurderna som sina politiska företrädare, och har bland annat uttalat att PKK:s attacker mot 

turkiska mål har gjort att en fredsprocess inte är möjlig (Hammargren 2015; White 2015). 

3.3.6 Betydelsen av informella nätverk 

På 1980-talet införde Turkiet ekonomiska reformer med syfte att närma sig världsmarknaden. 

Som ett resultat av detta fick en tidigare marginaliserad samhällsklass möjlighet att skapa 

välfärd genom utbildning som kunde omsättas i politiska och sociala nätverk. Denna 

samhällsklass var traditionsbunden och hade inte identifierat sig med kemalismen och dess 

omhuldande av Väst. Det faktum att en traditionsbunden samhällsklass fick tillträde till den 

politiska arenan låg sedan till grund för AKP:s maktövertagande (White 2015). 

AKP kom till makten mycket tack vare stödet från Fethullah Gülen-rörelsen; en rörelse med 

djupa förgreningar i det turkiska samhället och med miljoner anhängare världen över. På 

grund av rörelsens informella inflytande har de som kritiserat den riskerat åtal på tvivelaktiga 

grunder. Rörelsens informella inflytande i det turkiska samhället har också varit ett ständigt 

föremål för debatt (Letsch 2014 & White 2015). 

Relationen mellan Gülen, som sedan många år tillbaka är bosatt i Pennsylvania, och AKP 

kom att försämras på grund av korruptionsskandalen 2013, där Erdoğans närmaste 

medarbetare var inblandade. Erdoğan hävdade att det var en konspiration iscensatt av Gülen, 

vilket har föranlett att han anklagat Gülen för att leda kriminella organisationer med syfte att 

omkullkasta staten. Vidare har Erdoğan anklagat Gülen för att söka etablera en parallell 

struktur, genom att placera sina anhängare på höga poster inom polis- och rättsväsendet 

(Letsch 2014). 
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Erdoğan har sedan dess inlett en utrensningsaktion av poliser och en omplacering av åklagare 

involverade i utredningen, och har vidhållit att utrensningsaktionerna av politiska motståndare 

inom statliga institutioner som rättsväsendet kommer att fortsätta (Letsch 2014; Alaranta 2015 

s. 103). Som ett resultat av detta har tidigare oberoende institutioner som domstolar idag 

knutits närmare AKP. I och med AKP:s kontroll över institutioner har man försvagat Gülen-

rörelsen, vilket gör att det idag inte finns någon politisk fraktion som kan utmana Erdoğan 

(White 2015). Detta innebär sålunda att statliga institutioner inte längre har samma 

begränsande påverkan på det politiska beslutsfattandet.  
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4 Slutsatser 

Turkiets och Israels tidigare vänskapliga relation berodde på att man hade samma vänner och 

fiender. Idag delar Turkiet inte längre samma hotbilder som Israel och det västliga samfundet. 

Denna diskrepans har blivit tydlig framförallt i kriget mot terrorismen, i och med att de hot 

som Turkiet står inför är andra än de som Väst bekämpar. Den islamistiska terrorism som det 

västliga samfundet bekämpar kommer längre ned på listan för Turkiets regim, för vilken det 

största hotet alltjämt kommer från PKK och kurdisk separatism. 

Turkiet har lidit av att etniska och ideologiska fraktioner har kunnat dra fördel av det instabila 

läget i Mellanöstern. Det västliga samfundet har heller aldrig legitimerat Turkiets kamp mot 

terrorism baserad på etniska grunder, utan ensidigt fokuserat på islamistisk dito. Från Västs 

och Israels sida har man snarare tenderat att vara vänligt inställt till kurdernas kamp för 

självständighet, vilket har spätt på turkiska föreställningar om att Väst vill försvaga landet. 

Detta har underlättat Turkiets närmande till regimerna i grannländerna, med vilka man också 

delar kampen mot kurdisk separatism. 

Den uppbrutna alliansen mellan Turkiet och Israel torde således gå att härleda till förändrade 

hotuppfattningar. Att Israel och Turkiet av tradition delat gemensamma hotbilder berodde på 

att Turkiet tidigare hade en västvänlig regim. Landet har av tradition närt en föreställning om 

att man varit instängt mellan fientligt inställda grannländer. Denna föreställning har varit stark 

framförallt inom militären, som genom att framkalla hotbilder har kunnat befästa sin egen 

makt över det politiska beslutsfattandet. 

Det traditionellt kemalistiska sättet att betrakta världen, dvs. att man är omringat av fiender, 

har haft stort inflytande så till vida att man kunnat använda det upplevda hotet för att begränsa 

den politiska oppositionen i inrikespolitiken, och därmed få säkerhetspolitik att framstå som 

inrikespolitik. Maktskiftet i inrikespolitiken kan möjligen förstås av att det traditionella 

ledargarnityret inte lyckats anpassa sig till den nya världsordningen, och de förändrade 

hotbilder som denna medfört. 

I enlighet med realistisk teori ska Turkiet balansera stater man upplever som hotfulla. 

Tidigare har man gjort detta genom att ingå allians med USA och Israel. Som framkommit i 

uppsatsen har hotbilderna förändrats, dels som ett resultat av en dynamisk förändring i det 

inrikespolitiska landskapet, och dels som ett resultat av att grannländerna har försvagats. 

Turkiet har idag andra hotuppfattningar, vilka man också delar med grannländernas regimer. 



33 
 

Erdoğans antiisraeliska uttalanden är således helt i linje med närmandet till Iran och andra 

israelfientliga regimer i Mellanöstern. 

I Turkiets ambition att få inflytande har man orienterat sig mot Mellanöstern, vilket gjort att 

Israel kommit att bli en belastning. Israel har heller inte varit Turkiet behjälpligt i för landet 

fundamentala ämnen som kurdisk separatism, utan har tvärtom intagit en kurdvänlig hållning. 

Hjälpen har istället kommit från Iran, med vilket Turkiet också har ekonomiskt utbyte. Israel 

har mot bakgrund av detta inget att erbjuda Turkiet som landet inte kan få från annat håll, utan 

att dess regionala inflytande påverkas negativt. 

Sedan andra världskrigets slut har Turkiet varit en nära allierad till USA, vilket till stor del 

varit resultat av den hotfulla attityd man har upplevt från Sovjet. I och med kalla krigets slut 

och kommunismens sammanbrott har Turkiet och USA inte haft samma naturliga vänskap. 

Den världsordning som rådde under kalla kriget kom sedan att ersättas av ”kriget mot 

terrorismen”. Om Turkiet i den tidigare världsordningen varit på västmakternas sida, har det i 

den senare världsordningen inte varit lika självklart. 

Om Turkiets utrikespolitiska doktrin var principfast under kalla kriget, är den nu 

opportunistisk. Detta så till vida att man numera söker samarbete med USA när det gynnar 

landets intressen, istället för som tidigare då man tjänade som ett verktyg för Västs intressen i 

regionen. Turkiet klarar sig däremot utan Israel, vars ständiga konflikter med grannländerna 

har blivit en belastning för landets egna mål i regionen. 

USA:s intervention i Irak 2003 försvagade Irak, men bidrog också till att skapa utrymme för 

kurderna i landet, vilket har uppmuntrat de turkiska kurderna till mobilisering. Erdoğan har 

samtidigt visat sig ha samma inställning till kurderna som sina politiska företrädare, vilket har 

bidragit till en kurdisk föreställning om att Turkiet samarbetar med Islamiska staten i kampen 

mot kurder. Kurderna har samtidigt varit en viktig allierad för Väst i konflikten i Syrien. 

Turkiets intressen har således kommit att strida mot det västliga samfundets. 

Mot bakgrund av vad som framkommit kan man konstatera att maktbalansen i Mellanöstern 

är på väg att förändras. De traditionella fienderna Turkiet och Iran har närmat sig varandra, 

där Iran stöds av Ryssland. Med tanke på utvecklingen i Syrien, där Assadregimen sannolikt 

överlever, torde USA vara den stormakt som sitter på de sämsta korten när Mellanösterns nya 

politiska landskap tar form. 
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Turkiets hot kommer idag från kurdisk terrorism, och där har Israel inte varit behjälpligt då 

landet snarast intagit en kurdvänlig inställning. Av de ursprungliga hotbilderna mot nationen 

återstår idag bara kurdisk separatism, sedan politisk islam blivit regeringspolitik, vilket gjort 

att Turkiet utvecklat allianser utifrån detta. Ryssland har kommit att ses som en allierad till 

Turkiet, medan NATO och USA ses som hot mot staten. 

Som framkommit i uppsatsen har alliansen med Israel till stor del varit resultatet av 

kemalismens och militärens starka inflytande över inrikespolitiken. Detta inflytande bör dock 

ses mot bakgrund av att den turkiska republiken ständigt varit utsatt för politiska och religiösa 

extremister som hotat statsbildningen. Inskränkningarna i det politiska klimatet förefaller ha 

syftat till att med alla till buds stående medel bevara staten. 

Under tiden då militären utövade informell makt över inrikespolitiken kunde man hindra anti-

västliga strömningar från att få politiskt genomslag. Militären har därmed genom byråkratin 

kunnat legitimera begränsningar i demokratin, eftersom de syftat till att eliminera element 

som uppfattats som hot mot staten. I och med att militären inte längre har denna informella 

makt har islamistiska och anti-israeliska strömningar kunnat bli regeringspolitik. Detta visar 

att även om partier förbjuds går tankar och idéer inte att utrota. 

I Turkiet pågår sedan statens grundande en maktkamp mellan sekulär turkisk nationalism och 

islamisk turkisk nationalism. Framväxten av ”Det nya Turkiet” har emellertid underminerat 

traditionella skiljelinjer mellan å ena sidan sekularism och nationalism, och å andra sidan 

islamisk identitet. Erdoğan och AKP har också en folkopinion att ta hänsyn till. Som visats i 

uppsatsen åtnjuter alliansen med Israel inget folkligt stöd, och den tidigare statsbärande 

ideologin, kemalismen, har setts som ett elitprojekt utan folklig förankring. 

Turkiet har en tradition av svaga koalitionsregeringar, och under den tid då kemalisterna 

innehade makten gick landet med i västliga allianser som NATO och sökte medlemskap i EU. 

Via medlemskap i västliga organisationer ämnade man, i enlighet med Atatürks önskan, bli en 

del av den västliga civilisationen, som ansågs progressiv och reformvänlig. För EU var dock 

militärens inblandning i politiken ett hinder för turkiskt medlemskap, samtidigt som det 

militära inflytandet var en garant för alliansen med Israel. 

AKP:s inrikespolitiska dominans har gjort att den inrikespolitiska dynamiken och 

maktbalansen förändrats i grunden. Sättet på vilket man har dominerat och det faktum att man 

inte har behövt bilda koalitionsregeringar har tagit udden av institutionaliseringens påverkan 
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på politiken, samtidigt som det har underminerat militärens inflytande. Tidigare 

regeringspartier tvingades ingå koalitionsregeringar, vilket förstärkte institutionaliseringen 

som försvårade förändringar. Det faktum att det inte tycks ha funnits någon stark opposition 

mot den förändrade politiken visavi Israel torde ytterligare ha förenklat kursändringen. För 

kemalisterna har situationen gått från dålig till värre, även om man till en början var nöjda 

med utrensningen av gülenister. 

Som framkommit i uppsatsen är dock Erdoğans islamism långt ifrån någon ny företeelse. 

Tidigare presidenter som Turgut Özal och Necmettin Erbakan har i varierande grad gett 

uttryck för en islamisk politik, men hindrats av antingen byråkratin eller den internationella 

världsordningen från att sätta planerna i verket. 

Förändringarna i det inrikespolitiska landskapet och inskränkningarna i demokratin innebär 

att Erdoğan inte löper samma risk att bli avsatt som sina ideologiska föregångare. I och med 

utrensningen av Gülen-anhängare har det politiska spelrummet begränsats ytterligare, och 

någon samlad opposition finns inte. De kemalistiska institutioner Erdoğan har varit så ivrig att 

bekämpa, har han samtidigt inte varit sen att utnyttja för sin egen vinnings skull; inte minst 

när det gäller åtal av politiska motståndare via de så kallade statssäkerhetsdomstolarna. Även 

om målen är annorlunda, är medlen för att uppnå dem alltjämt de samma. 

Mot bakgrund av att utvecklingen i regionen inte fortlöpt i enlighet med Turkiets planer tyder 

det mesta på att Turkiet tvingas överge sina ambitioner om ökat inflytande, för att istället 

återgå till att koncentrera sig på att garantera statens överlevnad. Turkiet har hittills inte visat 

någon som helst fingertoppskänsla i sina utrikespolitiska utsvävningar, och försöken att närma 

sig grannländerna har helt misslyckats. Svårigheten att uppfatta omvärlden korrekt tycks 

förbli en turkisk akilleshäl. 

I dagsläget har Turkiet usla relationer med de flesta grannländer, medan EU är längre bort än 

någonsin. Samtidigt är relationen till USA körd i botten. Turkiet har idag inte så många 

vänner, utan är beroende av vad man kan få. Talesättet om att ”en turks vän blott är en annan 

turk” tycks idag vara mer aktuellt än någonsin.  
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