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Polityka Turcji na Bliskim Wschodzie: w poszukiwaniu 
nowych wartoœci

W ostatnich latach wyraŸna sta³a siê sk³onnoœæ Turcji do umacniania swojej pozycji na 
Bliskim Wschodzie kosztem relacji z Zachodem, w szczególnoœci z Uni¹ Europejsk¹. By³o 
to widoczne podczas ostatniego kongresu rz¹dz¹cej partii, który odby³ siê na prze³omie 
wrzeœnia i paŸdziernika 2012 r. w Ankarze. Obserwatorzy uwa¿aj¹ nawet, ¿e Turcji 
przesta³o zupe³nie zale¿eæ na cz³onkostwie w UE, zw³aszcza kiedy w dobie œwiatowych 
problemów gospodarczych mo¿e ona pochwaliæ siê wysokim wzrostem PKB. Rz¹dz¹ca 
w Turcji partia AKP z premierem R. T. Erdoðanem na czele nabra³a pewnoœci siebie. 
Jednak w stosunkach z Zachodem i Izraelem coraz czêœciej ociera siê ona o arogancjê.

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Research Fellow 
FKP Joanna Bocheñska analizuje politykê regionaln¹ Turcji. „Maj¹c wci¹¿ mocne 
umocowanie na Zachodzie, zarówno jako cz³onek NATO i sojusznik USA, jak i jako 
oficjalny kandydat do UE i kraj o bogatym doœwiadczeniu emigracyjnym, Turcja staje siê 
dla wielu pañstw Bliskiego Wschodu przyk³adem eksperymentu z w³asn¹ to¿samoœci¹. 
Warto zwróciæ uwagê na fakt, który niestety najczêœciej podnosi siê w Europie rozwa¿aj¹c 
paradoks terrorystów, ¿e znaczna czêœæ rz¹dz¹cej tureckiej elity z prezydentem A. Gülem 
na czele uzyska³a staranne wykszta³cenie równie¿ na Zachodzie. Mimo to pozosta³a wierna 
w³asnym tradycjom, a zw³aszcza przywi¹zaniu do religii, która w kszta³towaniu nowej 
to¿samoœci mieszkañca Turcji zaczyna odgrywaæ ponownie istotn¹ rolê”.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!

Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Joanna Bocheñska

W ostatnich latach wyraŸna sta³a siê sk³onnoœæ Turcji do umacniania swojej pozycji na 

Bliskim Wschodzie kosztem relacji z Zachodem, w szczególnoœci z Uni¹ Europejsk¹. By³o to 
widoczne podczas ostatniego kongresu rz¹dz¹cej partii, który odby³ siê na prze³omie wrzeœnia 
i paŸdziernika 2012 r. w Ankarze. Obserwatorzy uwa¿aj¹ nawet, ¿e Turcji przesta³o zupe³nie 
zale¿eæ na cz³onkostwie w UE, zw³aszcza kiedy w dobie œwiatowych problemów 
gospodarczych mo¿e ona pochwaliæ siê wysokim wzrostem PKB. Rz¹dz¹ca w Turcji partia 
AKP z premierem R. T. Erdoðanem na czele nabra³a pewnoœci siebie. Jednak w stosunkach 
z Zachodem i Izraelem coraz czêœciej ociera siê ona o arogancjê.

Próba zbudowania nowej to¿samoœci

Tureckie zaanga¿owanie w regionie warto rozpatrywaæ jednak nie tylko z perspektywy 
pomyœlnej koniunktury gospodarczej, zniechêcenia wymogami unijnymi w sprawie 
cz³onkostwa czy rosn¹cej pewnoœci siebie w polityce wewnêtrznej i relacjach 
miêdzynarodowych. Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e powy¿sze zjawiska s¹ efektem 
procesu przemiany to¿samoœci obywatela Turcji. W du¿ym uproszczeniu mo¿na zdefiniowaæ 
ów proces jako pragnienie wydostania siê spod wp³ywu zachodnich ideologii. Ich biernej 
akceptacji zostaje przeciwstawiony aktywny dyskurs. Wynikiem tego podejœcia s¹ nowe, czêsto 
hybrydowe, œwiatopogl¹dy. Podwa¿aj¹ one wiele zachodnich wartoœci, krytykuj¹c w³asn¹ 
rzeczywistoœæ; próbuj¹ odnaleŸæ nowy model funkcjonowania w globalnym œwiecie. Proces 
ten wpisuje siê w szereg zjawisk ³¹czonych dziœ z postkolonializmem – wachlarzem sposobów 
na oswojenie rzeczywistoœci po doœwiadczaniu zachodniej dominacji. Turcja wprawdzie nie 
sta³a siê nigdy koloni¹, ale kolonializm w postaci zachodnich idei zaszczepianych czêsto 
bezrefleksyjnie przez tureck¹ elitê rz¹dz¹c¹ po 1923 r. bez w¹tpienia odcisn¹³ na niej swe 
piêtno. St¹d te¿ postkolonialne poszukiwanie podmiotowoœci, oparte na reinterpretacji 
wybranych zachodnich wartoœci, które dotychczas uwa¿ano za absolut istnienia 
niepodleg³ego pañstwa, staje siê dla wielu tureckich s¹siadów ciekawym eksperymentem. 
Kraje te same niejednokrotnie borykaj¹ siê z podobnymi problemami. Turecka ekspansja 
gospodarcza i polityczna odwo³uje siê w³aœnie do owej „postkolonialnej solidarnoœci” 
niegdysiejszych kolonialnie podporz¹dkowanych i dziêki temu potrafi prowadziæ 
jednoczeœnie dialog z tak ró¿nymi pañstwami jak Iran, kraje arabskie czy postsowieckie 
pañstwa Azji Centralnej. Maj¹c wci¹¿ mocne umocowanie na Zachodzie, zarówno jako 
cz³onek NATO i sojusznik USA, jak i jako oficjalny kandydat do UE i kraj o bogatym 
doœwiadczeniu emigracyjnym, Turcja staje siê dla wielu pañstw Bliskiego Wschodu 
przyk³adem eksperymentu z w³asn¹ to¿samoœci¹. Warto zwróciæ uwagê na fakt, który niestety 
najczêœciej podnosi siê w Europie rozwa¿aj¹c paradoks terrorystów, ¿e znaczna czêœæ 
rz¹dz¹cej tureckiej elity z prezydentem A. Gülem na czele uzyska³a staranne wykszta³cenie 
równie¿ na Zachodzie. Mimo to pozosta³a wierna w³asnym tradycjom, a zw³aszcza 
przywi¹zaniu do religii, która w kszta³towaniu nowej to¿samoœci mieszkañca Turcji zaczyna 
odgrywaæ ponownie istotn¹ rolê.

Umma kontra nacjonalizm

W swoim niedawnym tekœcie na ³amach liberalnej gazety „Today Zaman” Ali Bulaç – 
poczytny turecki socjolog – wskazuje na wy¿szoœæ dawnego pojêcia naród (ar. millah), 
rozumianego jako wspólnota wierz¹cych, nad pojêciem naród (równie¿ czêsto t³umaczonym 
jako millah, w tureckim jest to millet), zapo¿yczonym z idei zachodnich, które zdominowa³o 
bliskowschodni œwiatopogl¹d w XX wieku. Oba s³owa A. Bulaç t³umaczy zreszt¹ jako 
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„naród”, wskazuj¹c jednoznacznie na to¿samoœæ polityczn¹ i pañstwotwórcz¹, jakie siê z tym 
pojêciem ³¹cz¹, ale tak¿e na paradoks niszczenia przez „naród” „narodu”. Nie chodzi tu 
o niszczenie jednego narodu przez drugi, ale o unicestwianie pojêcia jednej wspólnoty 
(muzu³mañskiej ummy) przez drug¹ (naród turecki, arabski, czy perski). Zdaniem A. Bulaca 
europejski nacjonalizm zniszczy³ prawdziwe rozumienie „wspólnoty ludzi” na rzecz chwa³y 
pañstwa, jego armii i biurokratów – stawianych na pierwszym miejscu. Niezale¿nie od krytyki 
jak¹ moglibyœmy tu przeciwstawiæ s¹dom Bulaca na temat nacjonalizmu, warto zwróciæ 
uwagê, ¿e owa postulowana wspólnota w wierze, rozumiana jako to¿samoœæ polityczna, te¿ ma 
sporo wad. Podstawowe zastrze¿enia budzi pytanie o status niemuzu³mañskich, czy wrêcz 
niewierz¹cych obywateli. Ponadto warto dodaæ, ¿e wizja ummy jako to¿samoœci politycznej 
traktowana jest dziœ z dystansem przez wielu postêpowych muzu³manów. To w próbie 
przekszta³cenia ummy w nowoczesn¹ to¿samoœæ polityczn¹ pakistañski myœliciel Ziauddin 
Sardar dopatruje siê Ÿróde³ wspó³czesnego terroryzmu, którego utopijnym celem by³o i jest 
zbudowanie „muzu³manskiego raju na ziemi” w postaci pañstwa Boga. Niezale¿nie od tych 
watpliwoœci, turecka próba reaktywacji znaczenia ummy – wspólnoty wiernych, która buduje 
swoj¹ solidarnoœæ na uznaniu wspólnej tradycji i religii (w pewnej mierze tak¿e historii – jeœli 
wskazaæ na liczne odwo³ania do Imperium Osmañskiego), oraz – co bardzo istotne – 
w oparciu o postkolonialn¹ konfrontacjê z Zachodem, jest wyraŸna zarówno w tureckiej 
polityce wewnêtrznej, jak i zagranicznej. Niektórzy ³¹cz¹ tê ideologiê z postaci¹ i ruchem 
Fethullaha Gülena – kontrowersyjnego filozofa i dzia³acza. Jedni uznaj¹ go za wizjonera, inni 
za niebezpiecznego demagoga, trzymaj¹cego w garœci ca³¹ elitê rz¹dz¹c¹ w Turcji. 
W przypadku tureckiej polityki wewnêtrznej – celem nowej ideologii jest wyciszenie 
tureckiego, ale przede wszystkim kurdyjskiego nacjonalizmu. O „nabieranie Kurdów na 
islam” i kontynuowanie ukrytych form asymilacji oskar¿a tureckie elity zwi¹zana z PKK partia 
BDP. Walka toczy siê zw³aszcza w obrêbie systemu edukacji. Jednym z przyk³adów s¹ 
chocia¿by tureckie dershane, czyli szko³y dokszta³caj¹ce lub zorganizowane programy 
korepetycji. Dla nikogo w Turcji nie jest tajemnic¹, ¿e system edukacji pomyœlany jest tak, aby 
szko³a uczy³a tylko w po³owie, zaœ braki by³y uzupe³niane na odp³atnych kursach. W ten 
sposób za edukacjê p³aci siê podwójnie, a wielu nauczycieli mo¿e znaleŸæ dodatkowe 
zatrudnienie. Wiele takich dershane, jak np. reklamuj¹ca siê ostatnio w Turcji Anafen, 
prowadzonych jest przez œrodowiska gülenowskie, a ich drugoplanowym celem jest 
propagowanie jego idei. Kurdowie oskar¿aj¹ Anafen o prowadzenie ukrytej polityki asymilacji, 
bezprawne korzystanie z pañstwowych funduszy na edukacjê mniej zamo¿nych. Tym samym, 
ich zdaniem, kurdyjska m³odzie¿ nieœwiadomie dostaje siê pod wp³yw okreœlonej ideologii. 
Idee propaguj¹ce wy¿szoœæ ummy nad podzia³ami etnicznymi rozpowszechniaj¹ te¿ ró¿ni 
goszcz¹cy we wschodniej Turcji intelektualiœci jak choæby Yasin Aktay przekonuj¹c, ¿e 
„w dobie globalizacji to¿samoœæ etniczna przesta³a siê ju¿ liczyæ. Dlatego trzeba postawiæ na 
islam”. Ale Ahmet Altan – publicysta tureckiej opozycyjnej gazety „Taraf ” – zwraca uwagê, ¿e 
skoro islam g³osi równoœæ wszystkich wobec Boga, to czemu Turcy maj¹ byæ faworyzowani? 
Reprezentowany dziœ choæby przez Altana krytyczny stosunek do pojêcia ummy i jej 
niepisanego sojuszu z tureckim nacjonalizmem, przy jednoczesnym szacunku do wartoœci 
religijnych mo¿e przynieœæ realne rozwi¹zanie dla drêcz¹cych Turcjê problemów 
wewnêtrznych. Nie trzeba zapominaæ, ¿e umma jest dziœ organizmem podzielonym, a turecka 
partia rz¹dz¹ca zdecydowanie najbardziej promuje islam sunnicki szko³y hanafickiej. 
W przypadku polityki zagranicznej promowanie znaczenia ummy i tradycji osmañskiej 
œwietnoœci odgrywa równie¿ du¿¹ rolê. Zosta³o uzupe³nione o nowe elementy, tzw. „soft 
power”. Jednym z nich jest wspieranie w wielu krajach – jak np. w Kurdystanie irackim – 
tureckiego modelu edukacji. Swoj¹ rolê odgrywaj¹ powstaj¹ce tureckie szko³y i dershane.
Dla kurdyjskiej m³odzie¿y z Iraku takie szko³y to powiew nowoczesnoœci w innej ni¿ 
zachodnia oprawie. To tak¿e szansa na lepsze ni¿ miejscowe wykszta³cenie. Aspekt 
edukacyjny jest te¿ kluczowy w promowaniu tureckiej kultury i gospodarki w krajach
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arabskich, Azji Centralnej, a nawet do pewnego stopnia w Iranie, tak bardzo odmiennym 
i niezale¿nym kulturowo. Oprócz trendu umiarkowania i pragmatyzmu tureckie 
przedsiêwziêcia promuj¹ jeszcze jeden istotny element – kult pracy.

Czy praca to rodzaj nowej modlitwy?

Leela Gandhi, wnuczka Mahatmy Gandhiego, wskazuje na obsesjê „twórczej energii”, która 
zrodzi³a siê wraz z postkolonializmem, kwestionuj¹c nie tylko obc¹ dominacjê, ale 
dotychczasowe bierne poddanie siê wyrokom losu i nieub³aganej roli czasu. L. Gandhi 
wskazuje na niecierpliwe d¹¿enie do samorealizacji uznaj¹c je za wyznacznik postkolonialnej 
œwiadomoœci i podmiotowoœci, które nie godzi siê ³atwo z rzeczywistoœci¹, ale szuka dla niej 
nowych rozwi¹zañ, anga¿uj¹c do tego wiarê i si³y produkcyjne. Rzeczywiœcie, jeœli spojrzeæ na 
Ÿród³a sukcesu AKP, to nie sposób odmówiæ przedstawicielom tej partii pracowitoœci 
i zaanga¿owania w sprawy spo³eczne. Wielu kurdyjskich intelektualistów, mimo krytyki 
œrodowisk gülenowskich, z podziwem wskazuje na ich pracowitoœæ i promowanie etosu pracy 
jako Ÿród³a sukcesu w ¿yciu. Dla ¿yj¹cego zwykle w powolnym tempie mieszkañca Bliskiego 
Wschodu takie podejœcie do ¿ycia to nowoœæ. Dotychczas poœwiêcenie siê dla pracy by³o 
krytykowane przez emigrantów jako „choroba Zachodu”. Realizacja tej idei przez œrodowiska 
uznawane za konserwatywne oraz wpisanie pracy w etos muzu³manina to elementy nowe, 
które nale¿y uznaæ za wa¿ny prze³om w tradycyjnym bliskowschodnim systemie wartoœci. Nie 
trzeba dodawaæ, ¿e taki model obywatela Bliskiego Wschodu staje siê coraz bardziej 
popularny zw³aszcza w krajach, które pragn¹ podnieœæ siê z gospodarczego i kulturalnego 
zacofania, nie trac¹c przy tym swojej to¿samoœci.

Rekomendacje
1. Polepszenie stosunków pañstw UE z Turcj¹ wymaga pog³êbianie wiedzy o tym pañstwie, 
w tym znajomoœci jego jêzyków i kultury. Niemniej konieczna jest tak¿e wiêksza wiedza 
mieszkañców Turcji o krajach Unii Europejskiej. W tym celu wskazane jest wspieranie 
projektów edukacyjnych i kulturalnych, wymiany m³odzie¿y i realizacji wspólnych projektów 
badawczych zarówno na poziomie unijnym, jak i w kontaktach bilateralnych.
2. Wsparcie procesu demokratyzacji powinno dotyczyæ wszystkich obywateli Turcji, nawet 
tych negatywnie ustosunkowanych do zwi¹zków Turcji z Zachodem. Mimo pozornego 
ch³odu okazywanego dla przedsiêwziêæ unijnych œrodowiska te s¹ rownie¿ beneficjentami 
procesu demokratyzacji.
3. Wa¿n¹ rolê odgrywa ró¿na interpretacja historii. Trzeba byæ œwiadomym, ¿e turecka historia 
pe³na jest zak³amañ, ale równie¿ zwi¹zki Turcji z Zachodem nie s¹ w Europie znane 
i docenione. Na pewno nie mo¿na sprowadziæ ich do okresu XIX i XX-wiecznej dominacji 
Zachodu. Co wiêcej, to w³aœnie europejski ideowy kolonializm by³ czêsto pocz¹tkiem efektu 
domina – podlegaj¹c dominacji Turcja budowa³a w³asn¹ dominacjê w stosunkach z innymi 
(np. Kurdami). Trudne historyczne zasz³oœci powinny byæ wyjaœniane, a doœwiadczenia 
Europy Œrodkowo-Wschodniej, w tym Polski, mog¹ staæ siê w tym zakresie szczególnie 
przydatne.
4. Arogancja, która towarzyszy procesowi tureckiej emancypacji, zw³aszcza w postaci 
wypowiedzi tureckich polityków, nie powinna byæ traktowana pob³a¿liwie. Warto, aby tureccy 
politycy zdawali sobie sprawê, ¿e doœwiadczenie wspó³pracy z Europ¹ nie ma opieraæ siê na 
zdobyciu przewagi, ale zbudowaniu normalnoœci i partnerstwa. Z drugiej strony nie nale¿y 
zapominaæ, ¿e do partnerstwa z Turcj¹ dojrzeæ musi tak¿e niejeden mieszkaniec i polityk UE.
5. Opowiadaj¹c siê za cz³onkostwem Turcji w UE Polska prezentuje siê jako kraj otwarty 
i pozbawiony antyislamskich uprzedzeñ. Ma to znaczenie nie tylko dla budowania 
pozytywnego wizerunku pañstwa. Przede wszystkim umo¿liwia rozwój bezpoœrednich 
kontaktów miêdzyludzkich, które w procesie poznawania siebie maj¹ decyduj¹ce znaczenie. 
Pozwalaj¹ obalaæ stereotypy i budowaæ zaufanie, a to jest podstaw¹ wartoœciowych relacji.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander 
Kwaœniewski, Valdas Adamkus, wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana, by³y minister spraw zagranicznych Francji
i za³o¿yciel nagrodzonej Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji Lekarze Bez Granic 
Bernard Kouchner oraz senator USA Richard Lugar.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

 

to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej, 
gospodarki œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP 
(office@pulaski.pl). ̄ eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój 
e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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