


W kształtującym się ładzie międzynarodowym Turcja jest jednym z tych państw, które na 

nowo określają swoją pozycję międzynarodową. Jest również jednym z najważniejszych 

aktorów polityki międzynarodowej na styku Europy i Azji, mającym potencjał aktywnego 

współkształtowania polityki regionalnej, a w wybranych obszarach - również globalnej. 

Odwołując się do określenia Zbigniewa Brzezińskiego można stwierdzić, że Turcja zachowuje 
(1)  status państwa - sworznia geopolitycznego , co również Graham Fuller i Paul Kennedypisząc 

o Turcji w kategoriach państwa – pivota, o potencjale współkształtowania wydarzeń 
(2)w regionie .

Celem analizy jest refleksja nad zmianami zachodzącymi w tureckiej polityce 

zagranicznej. Zasadniczą przesłanką podjęcia tego tematu jest znacząca dynamika, jaka 

zachodzi w tureckiej polityce zagranicznej w ciągu ostatnich kilkunastu lat, oraz złożoność tych 

przemian, zarówno na poziomie uwarunkowań systemowych, jak i wewnętrznych. Pierwsza 

dekada XXI wieku charakteryzowała się „przyspieszeniem” w stosunkach międzynarodowych 

i polityce regionalnej, ale też szybkimi przemianami w tureckiej polityce wewnętrznej. Co 

istotne, w analizach tureckiej polityki zagranicznej po objęciu władzy przez Partię 

Sprawiedliwości i Rozwoju w 2002 r. często wskazuje się na czynniki wewnętrzne jako kluczowy 

determinant zaangażowania międzynarodowego Turcji, pomijając jednocześnie 

uwarunkowania systemowe. a właśnie na początek lat 2000 przypadają dogłębne przemiany 

w systemie międzynarodowym, które „współgrały” czy wzmacniały czynniki wewnętrzne, 

determinujące turecką politykę zagraniczną.  

Ambicją autora jest identyfikacja tych czynników, które determinują zachowanie Turcji 

na arenie międzynarodowej i wykazanie zależności między czynnikami systemowymi 

a wewnętrznymi. Analiza prowadzona jest w duchu realizmu neoklasycznego, który - jak 

wskazuję poniżej - uwzględnia czynniki wewnątrzpaństwowe w analizie polityki zagranicznej 

państwa, „rozbijając” i przenikając w głąb "kuli bilardowej", która w realizmie strukturalnym 

symbolizuje państwo jako podmiot analizy. 

Refleksja nad przemianami zachodzącymi w tureckiej polityce zagranicznej obejmować 

będzie okres od 2002 r., kiedy władzę objęła rządząca już obecnie 4 kadencję Partia 

Sprawiedliwości i Rozwoju. Ugrupowanie to w istotny sposób przeorientowało (lub 

przynajmniej podjęło próbę przeorientowania) wektory tureckiej polityki 

zagranicznej, dywersyfikując kierunki zaangażowania międzynarodowego 

i "deatlantyzując" politykę zagraniczną Turcji. Co równie istotne, dojście do władzy 

tego ugrupowania (a więc zmiany na poziomie państwa) zbiegło się w czasie ze 

znaczącymi przekształceniami na poziomie systemu międzynarodowego – zwłaszcza 

słabnącą rolą Stanów Zjednoczonych jako jedynego mocarstwa ery post-

zimnowojennej. To właśnie na początku poprzedniej dekady, analitycy zaczęli 

prognozować rychłe nadejście końca „unipolarnego momentu” (o którym Charles 
(3)Krauthammer pisał na początku lat 90. XX wieku ) i zmierzch hegemonii USA.

 Do czynników wewnętrznych, wpływających na turecką politykę zagraniczną, 

należy zaliczyć: 1) interesy gospodarcze tureckich przedsiębiorców; 2) ideologię, 



którą wyznają i którą kierują się tureccy decydenci oraz ich tożsamość; 3) rosnące znaczenie 

opinii publicznej oraz 4) czynnik personalny - ambicje/ percepcje/ mapy mentalne tureckich 

liderów. Do kluczowych czynników z poziomu systemu międzynarodowego zaliczyć należy 

natomiast nie tylko 1) zmieniający się globalny układ sił, w tym zmierzch dominacji USA 

i wzrastanie nowych potęg, ale też 2) przemiany na poziomie regionalnym, w tym słabnącą 

pozycję pogrążonej w kryzysach (gospodarczym i „tożsamościowym”) Unii Europejskiej, oraz 

wydarzenia tzw. arabskiej wiosny. Wybór ten ma charakter subiektywny, niemniej wydaje się, 

że to właśnie wskazane czynniki, zarówno z poziomu elementu systemu (państwa), jak 

i samego systemu, mają determinujący wpływ na turecką politykę zagraniczną 

     Analizując turecką politykę zagraniczną w kontekście uwarunkowań wewnętrznych 

isystemowych warto odwołać się do tezy, którą piszący te słowa postawił parę lat temu, 

dokonując analizy podmiotów i procesów decyzyjnych w tureckiej polityki zagranicznej. 

Mianowicie, w kontekście analizy uwarunkowań wewnętrznych i podmiotów decyzyjnych 

w polityce zagranicznej Turcji rządzonej przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju stwierdziłem, że 

turecka polityka zagraniczna przestała być „zakładnikiem” uwarunkowań systemowych i stała 

się autonomiczną, niezależną sferą kształtowaną przez tureckich decydentów i czynniki 

wewnętrzne. Innymi słowy, „o ile przewartościowanie na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku 

międzynarodowej roli Turcji było konsekwencją czy funkcją kontekstu międzynarodowego 

i zmiany ładu globalnego – upadku komunizmu, rozpadu ZSRR i końca konfrontacji 

zimnowojennej, o tyle otwarcie nowego etapu tureckiej polityki zagranicznej, które nastąpiło 

w nowym milenium było w większym stopniu wynikiem gruntownych przetasowań na tureckiej 

scenie politycznej. Inaczej mówiąc, po 2000 r. to dynamika przemian wewnętrznych miała 
(4)decydujący wpływ na turecką politykę zagraniczną" . Wydaje się jednak, że gwałtowne 

przemiany w systemie międzynarodowym tezę tę w znacznej mierze sfalsyfikowały; ukazały 

one ograniczoną sprawczość czynnika wewnętrznego, czy to na poziomie ideologicznym, 

interesów gospodarczych czy osobistych ambicji liderów. To system międzynarodowy okazał się 

być czynnikiem narzucającym tureckiej polityce zagranicznej ograniczenia czy ramy, których 

uwarunkowania krajowe nie mogą „przełamać”. 

Koncentrując rozważania na tureckim studium przypadku, stawiam tu sobie 

za cel wstępne zweryfikowanie tezy, że neoklasyczny realizm ma istotne walory 

eksplanacyjne w odniesieniu do polityki zagranicznej w ogóle. Zasadniczą hipotezą 

badawczą, na poziomie rozważań teoretycznych, jest stwierdzenie (analogiczne do 

tezy postawionej w odniesieniu do tureckiego studium przypadku), że czynniki 

strukturalne mają decydujący wpływ na zachowanie państwa na arenie 

międzynarodowej; że uwarunkowania jednostki decyzyjnej, interesy grup 

społecznych. ideologia czy inne czynniki z poziomu elementu systemu, czyli państwa, 

choć „filtrują” bodźce systemowe, nie są w stanie „przełamać” ograniczeń struktury 

międzynarodowej. Mogą one wzmacniać impulsy płynące z poziomu systemu, ale nie 

mają potencjału niwelowania negatywnych bodźców systemowych, sprzecznych 

z interesem i celami państwa w polityce zagranicznej. 



1. Neoklasyczny realizm jako ramy teoretyczne analizy polityki  zagranicznej 

państwa 

Neoklasyczny realizm jest kolejną, po realizmie klasycznym oraz neorealizmie, odsłoną 
(5)teoretyczną podejścia realistycznego w badaniach stosunków międzynarodowych . 

Neoklasyczny realizm narodził się na gruncie krytyki neorealizmu. Odrzuca jedno 

z zasadniczych założeń neorealizmu, który „widzi” państwo jako podmiot unitarny, czarną 

skrzynkę czy (wspomnianą już) kulę bilardową. Kwestionuje więc założenie, że polityka 

wewnętrzna i polityka zagraniczna są dwiema odrębnymi, nienakładającymi się na siebie 
(6)sferami . Neoklasyczny realizm neguje więc wyjaśnianie polityki międzynarodowej poprzez 

odwoływanie się wyłącznie do zmiennych z poziomu systemu międzynarodowego. 

Neoklasyczni realiści uważają, że systemowe podejście do stosunków międzynarodowych jest 

niekompletne i należy je uzupełnić odwołaniem do zmiennych występujących na poziomie 
(7)elementów systemu – np. percepcji potęgi czy sprawności aparatu państwowego . Twórca 

pojęcia neoklasycznego realizmu Gideon Rose, w artykule programowym z 1998 r. pisał, że 

zakres i ambicje polityki zagranicznej państwa są kształtowane czy „napędzane” przez 

relatywną potęgę i potencjał materialny państwa. Jednocześnie, wpływ potęgi/siły na politykę 

zagraniczną danego państwa jest niebezpośredni i złożony, co wynika z faktu, że bodźce 

systemowe muszą być przekształcane (filtrowane) przez zmienne z poziomu elementu systemu 
(8)(czyli państwa), a więc m.in. percepcję decydentów i strukturę państwa .

Realizm neoklasyczny uwzględnia wpływ zmiennych zarówno z poziomu systemu, jak 

i państwa. Odrzucając „dogmatyzm” neorealizmu jeśli chodzi o postrzeganie struktury systemu 

jako jedynego determinanta zachowania państwa na arenie międzynarodowej, neoklasyczny 

realizm wciąż „widzi” rozkład siły jako główną zmienną niezależną definiującą zachowanie 

państwa. Dąży jednocześnie do przezwyciężenia słabości teorii liberalnych, które nie doceniają 

znaczenia czynników systemowych. Postuluje uwzględnienie „pasa transmisyjnego” (swoistego 

„filtra”) między systemem a polityką zagraniczną, i tym „pasem transmisyjnym” są 

uwarunkowania wewnętrzne. Innymi słowy, neoklasyczni realiści nie abstrahując od 

przesłanek wewnętrznych polityki zagranicznej, traktują je jako „zmienne zależne”/ 

interweniujące wobec „zmiennych niezależnych”, jakimi są czynniki systemowe – 

rozkład siły w systemie międzynarodowym. w optyce neoklasycznego realizmu, 

„polityka zagraniczna państwa jest odpowiedzią na wyzwania zewnętrzne, zwłaszcza 

zmiany relatywnej potęgi państw, jednak sposób odpowiedzi zależy od czynników 

umiejscowionych na poziomie państwa, w szczególności od relacji państwa ze 

społeczeństwem i wewnętrznego procesu politycznego, wewnętrznych ograniczeń 

i możliwości państwa. Interesy państw zależą od ich potęgi, stopnia kontroli 

sprawowanej nad społeczeństwem, ideologii oraz ambicji i osobowości przywódców. 

Czynniki na poziomie państwa decydują ostatecznie o tym, że jedne państwa 

odgrywają większą rolę międzynarodową, a inne mniejszą, niż wynikałaby to z ich 



(9)potęgi” . 

 Neoklasyczny realizm nie jest jedną spójną, „skończoną” teorią, ale raczej 

wielopoziomowym programem badawczym, osadzonym w szkole realistycznej. Obejmuje wiele 

teorii z zakresu polityki zagranicznej. Różnorodność podejść w realizmie neoklasycznym 
(10)sprawia, jak zauważają He i Feng , że wśród badaczy nie ma konsensusu, które z czynników 

wewnętrznych winne być uwzględnione w analizie zagranicznej państwa. Owa 

heterogeniczność podejścia sprawia, że neoklasycznym realistom zarzuca się „rozmywanie” 

i „degenerowanie” realizmu jako spójnego podejścia teoretycznego. Jednocześnie, 

„elastyczność” ta jest zaletą omawianej teorii, gdyż pozwala na jej wszechstronne zastosowania 

w analizie zagranicznej państwa.

2. Turecka polityka zagraniczna między presją systemu a przemianami 

wewnętrznymi

2.1. Początek zmierzchu USA i kryzys Unii Europejskiej: wypełnianie pustki przez państwa 

rewizjonistyczne

Zasadniczym zjawiskiem z poziomu systemu, wpływającym na pozycję Turcji w układzie 

międzynarodowym, jest słabnąca pozycja dotychczasowego hegemona - Stanów 

Zjednoczonych. Wycofywanie się USA z Europy w ramach tzw. pivotu (przemianowanego 

następnie na rebalancing - równoważenie), miało istotny wpływ na turecką politykę 
(11)zagraniczną. Już na początku ubiegłej dekady, czołowi analitycy amerykańscy  wskazywali na 

kres amerykańskiej dominacji, którego początkiem była - paradoksalnie - interwencja USA 

w Iraku. Po wycofaniu się amerykańskich oddziałów destabilizacji uległ cały region Bliskiego 

Wschodu, stając się obszarem rywalizacji regionalnych potęg. Po 2001 r. USA przestały być 

postrzegane jako „łagodna siła” (ang. benign power), a coraz częściej zarzucano im 

prowadzenie polityki unilateralnej i interwencjonistycznej oraz delegitymizowano globalne 

przywództwo USA. Randal Schweller i Xiayou Pu pisali w 2011 r., że unipolarność 

systemu międzynarodowego, do niedawna niezachwiana, staje się obecnie 

„przemijającą chwilą”, a USA nie są już hiperpotęgą górującą nad potencjalnymi 
(12)rywalami . 

Wraz ze zmierzchem amerykańskiej unipolarności poprzednia dekada okazała 

się być okresem, w którym Turcja zaczęła być postrzegana (i zaczęła sama siebie 

postrzegać) jako jedna ze wzrastających potęg. Jest to istotne, bowiem w miarę jak 

potęga państwa rośnie, włącza się ono w politykę poza swymi granicami i stara 
(13)kształtować środowisko zewnętrzne zgodnie z własnym interesem  i rosnącą 

autonomią względem globalnych potęg. Nie inaczej działo się w relacjach turecko-

amerykańskich, które w poprzedniej dekadzie stawały się w coraz większym stopniu 

selektywne i à la carte. Modelowe partnerstwo amerykańsko-tureckie, o którym 

jeszcze w 2009 r. mówił Obama, zostało zastąpione przez Turcję strategią soft 



balancing, czyli miękkim, niemilitarnym kontestowaniem hegemona, podwyższającym „cenę”, 

jaką hegemon musi płacić za podejmowanie unilateralnych działań. Tym samym, słabnąca 

pozycja USA otworzyła przed Turcją drzwi do większej samodzielności w polityce 

międzynarodowej. Turcja zaczęła wręcz podejmować działania sprzeczne z interesami Stanów 

Zjednoczonych; przykładowo, nawiązywała bliskie relacje z Syrią i Iranem, choć były one 

wówczas zaliczane przez USA do państw zbójeckich.

Drugim istotnym elementem z poziomu systemu międzynarodowego, który stworzył 

Turcji okazję do prowadzenia bardziej autonomicznej polityki, była słabnąca pozycja Unii 

Europejskiej w układzie międzynarodowym. Kryzys UE przejawia się też w nieefektywnych 

działaniach zewnętrznych (czego dobitnym przykładem jest nieskuteczne zarządzanie 

kryzysem migracyjnym). Należy zgodzić się z Agnieszką K. Cianciara, która stwierdza, że „kryzys 

w strefie euro ma niezwykle poważne konsekwencje dla międzynarodowej wiarygodności UE: 

oznacza degradację jej reputacji, zarówno jako modelu kompetentnego zarządzania 
(14)gospodarczego, jak i modelu regionalnej integracji” . Józef Fiszer stwierdza z kolei, że „unijna 

(15)polityka zagraniczna jest dziś pasywna i nie przynosi większych efektów” .

Słabnący status UE na arenie międzynarodowej niewątpliwie wpłynął na jej percepcję 

przez tureckich liderów i społeczeństwo. Dziś większość Turków uważa, że ich kraj powinien 

zrezygnować z ubiegania się o pełne członkostwo w UE, która nie jawi się już jako ostoja 

dobrobytu, stabilności i otwartości. Rosnąca samoocena Turcji nie sprzyja jej uległości 

względem Brukseli, a ta ostatnia jest immanentną cechą procesu akcesyjnego, opartego na 

paradygmacie swoistej podrzędności państwa kandydującego wobec państw członkowskich 

i instytucji unijnych. Umacniający się eurorealizm czy eurosceptycyzm w Turcji wynika też 

z faktu, że elity polityczne nie postrzegają już Unii jako jedynej, bezalternatywnej opcji 

geostrategicznej. To uwarunkowanie na poziomie systemu międzynarodowego również 

stanowiło bodziec dla tureckich decydentów do stopniowej reorientacji i de-europeizacji polityki 

zagranicznej. 

Po trzecie, zmiana układu sił w świecie, w tym słabnąca pozycja USA i UE miały istotny 

wpływ na relacje turecko-rosyjskie. „Turcja, w nieskończoność́ trzymana w unijnej 

poczekalni [...], pozbawiona europejskiej alternatywy może przewartościować siatkę 

swoich powiązań i poddać się kuszącej ofercie pragmatycznej współpracy z 
(16)Federacją Rosyjską, przynoszącej w krótkiej perspektywie korzyści obu stronom” . 

Tę konstatację zdawały się potwierdzać słowa premiera, a obecnie prezydenta Turcji 

Recepa Tayyipa. Erdoğana, który kilkakrotnie sugerował możliwość rezygnacji z 

ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej na rzecz przystąpienia do 

Szanghajskiej Organizacji Współpracy czy kontrolowanej przez Rosję Unii 

Euroazjatyckiej. Umiarkowana reakcja Turcji na agresywne działania Moskwy w 

sąsiedztwie zdawała się potwierdzać tezę o rodzącym się pragmatycznym 

partnerstwie turecko-rosyjskim. Ankara zajęła wstrzemięźliwe stanowisko wobec 

wojny w Gruzji i wykazywała jeszcze bardziej „lawirującą” postawę po aneksji Krymu 

przez Rosję. Choć w głosowaniu nad rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 



sprzeciwiła się aneksji Krymu, to jednak otwarcie nie potępiła Moskwy i to mimo, że w wyniku 

aneksji ucierpiały interesy krymskich Tatarów, tureckojęzycznej społeczności blisko związanej z 

Turcją. Co więcej, rosyjska aneksja Krymu naruszała układ sił w regionie Morza Czarnego na 

niekorzyść Turcji. Choć Turcja podkreślała prymat prawa międzynarodowego, to jednak swoimi 

działaniami podważała jedność Europy, i szerzej, Zachodu (m.in. nie dołączając do sankcji 

nałożonych przez Zachód na Rosję). Słuszna wydaje się natomiast teza Fiony Hill i Ömera 

Taşpınar, iż zbliżenie między Turcją a Rosją wynikało raczej z frustracji tych państw polityką USA, 

niż z faktycznej zbieżności wizji w sprawach globalnych. Autorzy ci piszą o Turcji i Rosji jako o 
(17)państwach tworzących „oś wykluczonych”  – państw, które mają niedookreśloną 

przynależność geopolityczną, są swoistymi outsiderami, lecz mającymi coraz więcej do 

powiedzenia na arenie międzynarodowej. Dobre relacje z Rosją w tureckiej optyce 

równoważyły jej napięte relacje z zachodnimi potęgami.  

Należy zgodzić się też z Fuatem Keymanem, że większe zaangażowanie regionalne 

Turcji, w tym zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, i umacnianie relacji turecko-rosyjskich były 

logiczną konsekwencją zmiany regionalnego i globalnego układu sił po 11.09.2001. Turcja, 

wobec słabnięcia hegemona, została zmuszona do wzięcia na siebie większej 
(18)odpowiedzialności za region, czego efektem było aktywna polityka Turcji na tym obszarze . 

Stała się istotnym elementem geopolitycznych „przetasowań” w regionie i przestała być 

postrzegana jako państwo peryferyjne, a coraz częściej zaczęła być określana mianem gracza 

„centralnego”, samodzielnie kształtującego rzeczywistość międzynarodową, przynajmniej 

w wymiarze regionalnym. Zmiany systemowe, rozumiane jako kres unipolarnej hegemonii USA, 

a także kryzys dławiący Unię Europejską z jednej i wzrost asertywności Rosji i Chin z drugiej 

strony, stanowiły istotną zachętę do większej aktywności i niezależności Turcji głównie na 

Bliskim Wschodzie, ale też na Bałkanach, a nawet w Afryce. Podobnie jak Rosja, która „już od 

dłuższego czasu próbuje wykorzystać osłabienie hegemonii Stanów Zjednoczonych w celu 
(19)umocnienia własnej pozycji geostrategicznej w nowym ładzie międzynarodowym” , również 

Turcja w ostatniej dekadzie przestała być pionkiem na globalnej szachownicy. Zmiany 

systemowe stanowiły więc grunt pod budowę regionalnej pozycji Turcji, która, obok 

Rosji, stawała się państwem rewizjonistycznym. 

.

2.2. Reottomanizacja tureckiej polityki zagranicznej: między ideologią, interesami 

a ambicjami lidera

	

      Przełom w tureckiej polityce wewnętrznej miał miejsce w  2002 r., kiedy doszło 

do gwałtownego przetasowania na scenie partyjnej, określanego w publicystyce 

mianem „trzęsienia ziemi” lub „cywilnego zamachu stanu”. Partia Sprawiedliwości 

i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi - AKP) o korzeniach islamistycznych, 

kierowana przez Recepa Tayyipa Erdoğana samodzielnie utworzyła rząd, zdobywając 

ogromne poparcie społeczne. Potwierdziła swoją dominację na krajowej scenie 

politycznej, wygrywając zdecydowanie wybory parlamentarne w 2007, 2011 i 2015 



roku. Dwukrotnie kandydaci tej partii z sukcesem startowali w wyborach prezydenckich. Recep 

Tayyip Erdoğan - jako pierwszy prezydent w historii Republiki - uzyskał mandat do sprawowania 

najwyższego urzędu w państwie w wyborach powszechnych, co dodatkowo wzmocniło jego 

pozycję. 

Wygrana AKP miała istotny wpływ na reorientację wektorów tureckiej polityki 

zagranicznej i wzmacniała wyżej omawiane impulsy systemowe. w wyniku przejęcia władzy 

przez postislamistów, nastąpiła gwałtowna reottomanizacja tureckiej polityki zagranicznej, 

rozumiana jako większa aktywność tureckiej dyplomacji wobec byłych terytoriów Imperium 

Osmańskiego. Związane to było również ze zmianą percepcji Bliskiego Wschodu, który przez 

dekady postrzegany był przez decydentów tureckich jako obszar zacofany, niewarty uwagi 

i zaangażowania. Podczas gdy przez dekady Turcja była zorientowana gospodarczo 

i geopolitycznie niemal wyłącznie na Europę i USA, pod rządami AKP tureckie państwo coraz 
(20)intensywniej zaczęło angażować się w relacje z muzułmańskimi sąsiadami . 

„Nowa” polityka zagraniczna Turcji przejawiała się zwłaszcza w jej polityce 

bliskowschodniej, prowadzonej zgodnie z koncepcją „strategicznej głębi”. Oznaczała ona, że 

Turcja próbuje utrzymywać przyjazne relacje ze wszystkimi sąsiadami, w ramach polityki „zero 

problemów” z otoczeniem. Przykładem nowego podejścia było wyraźne ocieplenie relacji 

z Syrią i Iranem - sprzeczne z izolacjonistyczną polityką Zachodu względem tych państw (Iran 

jako państwo „osi zła”), i normalizacja relacji z Kurdami irackimi. Język wykorzystywany przez 

tureckich decydentów do opisu stosunkach z Bliskim Wschodem (a także innymi niezachodnimi 

regionami) pełen był odniesień historycznych i kulturowych. Odwoływał się do „bliskośći 

geografii” i wspólnej, regionalnej tożsamości geopolitycznej. Przedstawiciele partii rządzącej 

w swej retoryce podkreślali, że Turcja nie jest „zewnętrznym” czy „obcym” aktorem na Bliskim 

Wschodzie, ale ważną częścią składową tej geografii. w swoich działaniach Turcja kierowała się 

„cywilizacyjną geopolityką”, a więc polityką nie determinowaną wyłącznie interesami, lecz 
(21)opartą na wspólnocie czy bliskości kulturowej i religijnej . „W kwestii tożsamości państwa pod 

rządami AKP nie tylko następuje rehabilitacja Imperium Osmańskiego (co wydaje się 

działaniem naturalnym po dekadach ideologicznie motywowanej negacji), ale 

przywódcy państwa chętnie portretują Turcję współczesną jako predestynowaną do 

roli neoottomańskiego mocarstwa przewodzącego muzułmanom na świecie i 
(22)broniącego ich praw” . Graham Fuller pisał, iż „umacniające się poczucie własnej 

tożsamości i uznanie historycznej roli odgrywanej w świecie muzułmańskim 

przyciąga uwagę innych muzułmanów, którzy zaczęli postrzegać Turcję jako 
(23)potencjalnie ważnego sojusznika we wspólnych sprawach” . Te elementy z poziomu 

państwa świadczyły o stopniowym przesuwaniu się punktu ciężkości tureckiej 

polityki zagranicznej z kierunku atlantyckiego na bliskowschodni (pozaatlantycki). 

Wskazano wcześniej, że Turcja w relacjach z USA zaczęła stosować strategię 

soft balancing. Elementem tej strategii oraz szerszego procesu deamerykanizacji/ 

deatlantyzacji tureckiej polityki zagranicznej była decyzja parlamentu z marca 2003 r. 

o niewyrażeniu zgody na przerzucenie piechoty amerykańskiej do Iraku przez 



terytorium Turcji. Tę decyzję Zgromadzenia Narodowego można uznać za jedno z istotniejszych 

wydarzeń w tureckiej polityce ostatnich dwóch dekad, mającą ogromny wpływ na pozycję Turcji 

w polityce międzynarodowej i w regionie. w oczywisty sposób wydarzenie to naruszyło 

zasadniczo strategiczną więź na linii Ankara - Waszyngton, ukazując rosnący wpływ czynnika 

krajowego na politykę zagraniczną państwa. Co więcej, pokazywało, że opinia publiczna - 

wykazująca nastroje antyamerykańskie - wspiera bardziej autonomiczną proaktywną politykę 

zagraniczną. Jest to o tyle istotne, że, jak pisze jeden z teoretyków neoklasycznego realizmu 

Randal Schweller, elity, aby dokonać strategicznego przeorientowania polityki zagranicznej, 
(24)potrzebują przyzwolenia ze strony krajowej opinii publicznej . Tureckie społeczeństwo nie 

tylko, że przyzwolenia udzieliło, ale wręcz strategicznej reorientacji się domagało.

       Ważnym czynnikiem, na poziomie elementu systemu, wpływającym na przeorientowanie 

w tureckiej polityce zagranicznej były zmiany zachodzące w procesach decyzyjnych, w tym 

konsolidacja elit. w poprzedniej dekadzie, elity polityczne stopniowo wykluczały z procesów 

decyzyjnych niedemokratyczne podmioty. Co więcej, po wyeliminowaniu armii jako 

współkreatora polityki zagranicznej, rozpoczął się proces stopniowej konsolidacji władzy przez 

Recepa Tayyipa Erdoğana. Odwołując się do klasycznego modelu procesu decyzyjnego 

Margaret Hermann należy wskazać, że Turcja przeszła drogę od modelu „koalicji” różnych 

podmiotów, często o sprzecznych interesach, celach i zamierzeniach (w przypadku Turcji była to 

koalicja wojskowych i polityków, którzy również między sobą nie byli zgodni co do celów 

w polityce zagranicznej), poprzez model „pojedynczej grupy” (grupy aktorów, którzy konsultują 

się przed pojęciem decyzji), aby ostatecznie dojść do modelu „dominującego lidera” (gdzie 

przywódca podejmuje decyzje samodzielnie, rozdzielając zasoby niezbędne do ich wdrożenia). 

Konsolidacja władzy w rękach kilku liderów rządzącej partii (w tym „wizjonera” i ideologa 

polityki zagranicznej „nowej” Turcji Ahmeta Davutoglu, którego doktryna postulowała 

zakotwiczenie Turcji w polityce regionalnej), a obecnie w rękach jednej osoby - prezydenta, 

sprzyjała skuteczności i spójności tureckiej dyplomacji. Ułatwiała też bliskie kontakty 

z neoautorytarnymi reżimami Putina i Assada, z którymi prezydent Erdoğan miał bliskie, czy 

wręcz przyjacielskie relacje.

Jednak nie tylko czynnik ideologiczny, tożsamościowy i personalny stanowił 

bodziec do reorientacji tureckiej polityku zagranicznej. Innym ważnym czynnikiem 

z poziomu państwa były  interesy gospodarcze rosnącej tureckiej klasy średniej. 

Czynnikiem budującym turecką asertywność i „pewność siebie” była szybko 

rozwijająca się gospodarka. Jak pisze Ioannis Grigoriadis, „dynamizm tureckiej 

gospodarki miał katalityczny wpływ na międzynarodowy wizerunek państwa 
(25)i wpłynął na przeorientowanie tureckiej polityki zagranicznej . To interesy 

gospodarcze w dużej mierze determinowały procesy polityczne, w tym również 

orientację polityki zagranicznej. Turcja stała się państwem handlowym (ang. trading 
(26)state) . Interesy handlowe tureckich firm, obok wspomnianych wcześniej 

czynników ideologicznych i tożsamościowych, były jednym z bodźców, które 

aktywizowały turecką politykę zagraniczną zarówno na kierunku bliskowschodnim, 



jak rosyjskim. To biznesmeni wywierali presję na tureckich decydentów, by dywersyfikowali i 

rozwijali relacje handlowe z państwami sąsiedzkimi.

3. Zamiast zakończenia: wojna w Syrii, konflikt turecko-rosyjski i prymat 

czynników systemowych

Systemowym „trzęsieniem ziemi” dla Turcji była tzw. arabska wiosna. w pierwszych 

miesiącach po wydarzeniach w Tunezji, Egipcie i innych państwach regionu wydawało się, że 

zmiany systemowe będą działać na korzyść tureckiej polityki zagranicznej, jeszcze bardziej 

wzmacniając status Turcji w regionie. Turcja kreowała się na państwo, które „tworzy ład” 

w regionie, eksportując własny model ustrojowy. Szybko okazało się jednak, że przemiany 

zachodzące w świecie arabskim nie tylko nie umocniły pozycji Turcji w regionie, ale wręcz ją 

z tego regionu wykluczyły. Arabskie rewolucje i impas w konflikcie syryjskim sprawiły, że Turcja 

i Syria ze strategicznych partnerów znów stały się geopolitycznymi rywalami. Ostatnie lata 

pokazały więc ograniczony potencjał autonomicznego kształtowania przez Ankarę własnego 

sąsiedztwa, i szerzej, sytuacji na Bliskim Wschodzie.  

Konflikt syryjski i zawirowania w bliskowschodnim subsystemie mają szersze implikacje 

geopolityczne i determinują nie tylko relacje bilateralne Turcji z jej arabskimi sąsiadami. 

Najlepiej widać to na przykładzie relacji turecko-rosyjskich. Przez ponad dekadę Turcja i Rosja 

próbowały budować - wbrew „racjonalności” systemu - pragmatyczne partnerstwo. Jak pisał 

jeden z analityków, gwałtowność i zakres zbliżenia między tradycyjnymi rywalami, Turcją 

i Rosją, był dramatyczny. Wraz z zaostrzaniem się wojny w Syrii, w którą bezpośrednio 

zaangażowała się Rosja, radykalnemu pogorszeniu uległy relacje Turcji z jej geopolitycznym 

sąsiadem. Choć na początku Turcja próbowała przekonać Moskwę do rezygnacji ze wspierania 

reżimu w Damaszku, szybko okazało, że potencjał perswazyjny Ankary jest znikomy. Ostatnie 

wydarzenia związane z konfliktem turecko-rosyjskim mogą służyć potwierdzeniu tezy 

o równoważeniu się systemu międzynarodowego, jako głównej cesze stosunków między 

państwami. Taki rozwój sytuacji nie powinien jednak zaskakiwać wyznawców 

realizmu. Na styku Europy i Azji nie ma miejsca na dwa mocarstwa, które prowadzą 

autonomiczną, asertywną i neoimperialną politykę̨ zagraniczną. Nie da się pogodzić 

dwóch de facto konkurencyjnych geopolityczne projektów: projektu „nowej” Turcji 
(27)i idei „ruskiego miru” . Konflikt między Turcją i Rosją był więc nieunikniony i wynikał 

z realistycznej logiki równoważenia się państw. 

      Uwarunkowań systemowych, które nieuchronnie doprowadziły do zaostrzenia 

relacji turecko-rosyjskich nie „przełamują” sprzyjające partnerstwu obu krajów 

czynniki wewnętrzne. Po pierwsze, można mówić o analogiach systemu 

politycznego. Turecki ustrój polityczny zmierza w kierunku neoautorytaryzmu, czy 

wręcz putinizmu, co oczywiście winno pogłębiać zrozumienie między obydwoma 

państwami, zwłaszcza w kontekście bliskich, dotąd osobistych relacji prezydentów, 

Erdoğana i Putina. Po drugie, należy wskazać na interesy tureckich firm (zwłaszcza 



budowlanych), realizujących w Rosji wielomiliardowe kontrakty (w 2008 roku Rosja stała się 

największym partnerem handlowym Turcji; firmy tureckie realizowały również wielkie kontrakty 

związane z przygotowaniami do piłkarskich Mistrzostw Świata), które także nie są w stanie 

zneutralizować negatywnych impulsów systemowych. Wreszcie, antyamerykańskie 

antyzachodnie nastroje panujące w tureckim i rosyjskim społeczeństwie winny przyczyniać się̨ 

do zbliżenia na linii Ankara-Moskwa, jednak nie przeważają nad czynnikami systemowymi.  

W przeciwieństwie do poprzedniego dziesięciolecia, kiedy czynniki wewnętrzne „współgrały” 

z bodźcami systemowymi, dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której uwarunkowania na 

poziomie państwa „zderzają” się z impulsami systemowymi. To jednak impulsy systemowe 

biorą górę, określając pozycję Turcji w układzie międzynarodowym. 

               Relacje turecko-rosyjskie należy oceniać w szerszym kontekście rywalizacji rosyjsko-

amerykańskiej.  Konflikt dyplomatyczny (a potencjalnie również militarny między Turcją 

a Rosją) zapewne wymusi na Ankarze ponowne obranie strategii przyłączania się (ang. 

bandwagoning) i to mimo antyamerykańskich inklinacji tureckich elit i społeczeństwa. System 

międzynarodowy wymusza na Turcji podłączanie się do słabnącego, ale jednak wciąż 

hegemona, jakim są Stany Zjednoczone. Jest to zgodne z optyką neoklasycznego realizmu, 

która stwierdza, że państwa częściej stosują strategię przyłączania się do silniejszego niż 
(28)równoważenia (ang. balancing) . Tylko taka strategia zapewni Turcji bezpieczeństwo – 

a właśnie zagwarantowanie państwu przetrwania i bezpieczeństwa w warunkach 

anarchicznego systemu międzynarodowego jest najważniejszym celem państwa w ujęciu 

szkoły realistycznej. Tym samym Turcja staje się dziś aktorem status quo, który porzucił swe 

rewizjonistyczne ambicje i politykę miękkiego kontestowania pozycji USA.
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