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Tezy 

 Od 2016 roku Turcja pogarsza swoje stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, a także 

z Unią Europejską i ważnymi państwami europejskimi, w tym z Republiką 

Federalną Niemiec. Efektem osłabienia więzi Ankary z jej zachodnimi partnerami 

z UE i sojusznikami z NATO jest „eurazjatycki” zwrot tureckiej polityki 

zagranicznej, a więc zbliżenie z Rosją. Kryzysowy stan stosunków turecko-

niemieckich jest jednym z ważnych aspektów tego procesu. 

 Spory Turcji z USA, a także z RFN dotyczą w dużej mierze stanowiska wobec 

konfliktu w Syrii, kwestii kurdyjskiej na Bliskim Wschodzie, a także stosunku 

do ruchu Fethullaha Gülena. Wynikają one z realnych różnic w percepcji zagrożeń 

między Ankarą i jej zachodnimi partnerami i sojusznikami. Wydaje się, że obie 

strony mogłyby znaleźć konsensus w przypadku większości problemów. Są one 

jednak instrumentalnie wykorzystywane przez rząd turecki w polityce 

wewnętrznej. 

 Dla rządzącej w Turcji islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) oraz 

prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana podsycanie antyeuropejskich, w tym 

antyniemieckich nastrojów, było ważnym narzędziem pomagającym 

w konsolidacji nacjonalistycznego, antyzachodniego elektoratu przed referendum 

konstytucyjnym w kwietniu 2017 roku, wyborami prezydenckimi 

i parlamentarnymi w czerwcu 2018 roku, a także lokalnymi w marcu 2019 roku. 

 Niemcy są szczególnie powiązane z Republiką Turecką w wymiarze społecznym, 

ekonomicznym, politycznym, a także w sferze bezpieczeństwa. RFN jest jednym 

z najważniejszych państw UE, kształtujących jej politykę w strategicznych 

istotnych obszarach takich jak np. rozszerzenie Unii, czy kryzys migracyjny. 

Obie wymienione kwestie są ważne także dla Ankary.  

 Jednocześnie jednak perspektywa członkostwa Turcji w UE zawsze była odległa 

i niepewna, a negocjacje akcesyjne stanęły w miejscu zaraz po ich rozpoczęciu 

w 2006 roku. Po przejściu do systemu rządów prezydenckich i skupieniu całej 

władzy w rękach Erdoğana, ani strona unijna, ani turecka nie traktuje poważnie 

kontynuacji procesu akcesyjnego. UE utraciła więc instrument wpływu na Turcję 

jakim była oferta członkostwa w Unii dla tego kraju. 

 W dużej mierze przyczyniło się do tego stanowisko kluczowych państw UE, w tym 

RFN w kwestii akcesji Turcji do Unii. Niemieckie elity polityczne, za wyjątkiem 

okresu rządów socjaldemokratów w latach 1998-2005, były zawsze sceptyczne 

wobec perspektywy tureckiego członkostwa w UE. Niechęć wobec idei przyznania 

pełnego członkostwa charakteryzowała szczególnie polityków chadeckich. 

Dopiero kryzys migracyjny i fala dżihadystycznych zamachów w latach 2015-2016 

uświadomiły rządowi w Berlinie strategiczne znaczenie współpracy z Turcją.  
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 Porozumienie migracyjne UE z Turcją z 2016 roku, będące w dużej mierze 

wynikiem polityki Berlina, przyniosło doraźny skutek w postaci znacznego 

ograniczenia fali migrantów. Plany wznowienia procesu akcesyjnego, stanowiące 

część tego porozumienia, nie zostały jednak zrealizowane. Główną tego przyczyną 

stało się nie tyle słabe poparcie ze strony europejskich polityków dla członkostwa 

Turcji w UE, co radykalny zwrot w polityce Ankary po próbie puczu 15 lipca 2016 

roku.  

 Autorytarne tendencje w czasach rządów AKP były widoczne już wcześniej. Jednak 

po nieudanym zamachu stanu doszło do masowych aresztów nie tylko 

oskarżanych o jego dokonanie zwolenników ruchu Gülena, ale także polityków 

kurdyjskich, a nawet przedstawicieli świeckiej, kemalistycznej opozycji, 

oskarżanych o kontakty z terrorystami. Podczas pobytu w Turcji aresztowanych 

zostało również kilku zaangażowanych społecznie i politycznie aktywistów 

i dziennikarzy niemieckich. 

 Wiosną 2017 roku, gdy władze RFN, zabroniły politykom AKP agitacji wśród 

diaspory tureckiej na terenie Niemiec, doszło apogeum kryzysu w relacjach 

turecko-niemieckich. Prezydent Erdoğan określił politykę Niemiec jako 

„nazistowską”. Z kolei rząd w Berlinie zaczął ostrzegać niemiecki biznes przed 

ryzykiem związanym z bezpieczeństwem ich dalszej działalności w Turcji. Zagroził 

zawieszeniem gwarancji kredytowych dla niemieckich firm współpracujących 

z tureckimi partnerami oraz przedakcesyjnych środków pomocowych 

przekazywanych Turcji. Niemcy ostrzegły też, że zablokują negocjacje dotyczące 

pogłębienia unii celnej UE z Turcją. 

 Na relacje niemiecko-tureckie wpływa fakt obecności w RFN ponad trzech 

milionów osób pochodzących z Turcji, bądź których przodkowie przyjechali z tego 

kraju. Liczba ta obejmuje nie tylko etnicznych Turków, ale m.in. także 

pochodzących z Turcji Kurdów. W tureckiej (i kurdyjskiej) diasporze są zarówno 

obywatele niemieccy, jak i osoby czasowo przebywające w Niemczech. Jest ona 

także spolaryzowana. Znaczna jej część to żyjący w odizolowanych, „tureckich” 

dzielnicach konserwatywni muzułmanie, zazwyczaj popierający politykę 

rządzących w Turcji islamistów. Na drugim biegunie społecznego spektrum 

znajduje się grupa Niemców tureckiego pochodzenia zlaicyzowanych 

i zintegrowanych z niemieckim społeczeństwem. 

 Wśród obywateli niemieckich tureckiego pochodzenia są zwolennicy AKP, jak i 

kemalistycznej świeckiej opozycji. Nie brakuje też członków i sympatyków ruchu 

Gülena. W diasporze kurdyjskiej, której większość także pochodzi z Turcji, silne 

jest poparcie dla lewicowo-nacjonalistycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) 

oraz związanych z nią organizacji.  

 Konflikty między zwolennikami wyżej wymienionych nurtów politycznych 

w Turcji przenoszone są na terytorium RFN. Władze niemieckie stoją więc przed 
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dylematem, jak na nie reagować. Rząd w Ankarze naciska na RFN, żądając 

konsekwentnego zwalczania PKK (faktycznie uznanej w Niemczech i UE 

za organizację terrorystyczną), a także ruchu Gülena, który nie jest traktowany ani 

w Niemczech, ani innych państwach Unii jako ugrupowanie terrorystyczne.  

 Rząd w Berlinie, oprócz delegalizacji niektórych instytucji związanych z PKK, 

nie podejmuje ostrzejszych działań przeciwko kurdyjskim organizacjom. 

Niemiecka opinia publiczna uznałaby je z uleganie „dyktatowi” Turcji. Z kolei w 

przypadku osób związanych z ruchem Gülena, władze niemieckie udzieliły azylu 

znacznej części z około 8 tysięcy Turków, którzy poprosili o azyl polityczny w RFN 

po puczu 15 lipca 2016 roku. Wśród nich znalazło się ponad 400 wojskowych 

i dyplomatów. 

 Znacznie większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec są 

wywodzący się spośród zwolenników fundamentalistycznego islamu dżihadyści, 

w tym osoby związane z tzw. Państwem Islamskim (PI) w Iraku i Syrii. Turcja jest 

krajem tranzytowym, poprzez który członkowie dżihadystycznych ugrupowań 

podróżują na Bliski Wschód i do Europy. Wielu z nich posiada obywatelstwo 

niemieckie. W związku z tym współpraca z Turcją w sferze wywiadowczej jest dla 

władz RFN (i innych krajów Unii) koniecznością.  

 Obecnie wobec upadku PI oraz dalszej ekspansji reżimu w Damaszku na obszary 

Syrii kontrolowane przez opozycję, narasta zagrożenie związane z powrotem 

z Bliskiego Wschodu dżihadystów, obywateli państw UE. Zajęcie przez wojsko 

Asada regionu Idlib, dotychczas będącego w rękach wywodzącego się z Al Kaidy 

Hajat Tahrir al-Szam może doprowadzić do nowej fali uchodźców, a wraz nimi 

przeniknięcia dżihadystycznych bojowników do Turcji i państw UE. 

 Republika Turecka, obok Federacji Rosyjskiej, pozostaje najważniejszym sąsiadem 

UE ze względu na swój potencjał polityczny, gospodarczy i militarny. W czasach 

Zimnej Wojny obecność Turcji w NATO postrzegana była jako jeden z filarów 

strategii powstrzymywania ekspansji Związku Sowieckiego w Europie i na Bliskim 

Wschodzie.  

 Obecnie Ankara staje się coraz mniej wiarygodnym sojusznikiem. Bliskie związki 

z Federacją Rosyjską prowadzą do uzależnienia polityki zagranicznej Turcji od 

jej rosyjskiego „strategicznego partnera”. Dotyczy to w największym stopniu Syrii, 

gdzie tureckie operacje wojskowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przy 

akceptacji Moskwy. Turcja, podejmując strategicznie ważną decyzję o zakupie 

rosyjskich systemów rakietowych S 400, pogłębia też spór ze Stanami 

Zjednoczonymi, co prowadzi do osłabienia jedności Sojuszu.  

 Z punktu widzenia Berlina, „eurazjatycki” zwrot w polityce Turcji także nie jest 

korzystnym zjawiskiem. Związany z tym rosnący autorytaryzm i antyeuropejskie 

tendencje w tym kraju oznaczają coraz bardziej asertywną polityką zagraniczną 

Ankary. Współczesna Turcja jest więc dla Niemiec o wiele trudniejszym partnerem 
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niż w przeszłości. Mimo to RFN jest zmuszona współpracować z rządem tureckim, 

choćby ze z względu na ryzyko kolejnych kryzysów migracyjnych i konieczność 

walki z terrorem dżihadystów. 

 Niemiecko-turecka współpraca wojskowa na Bliskim Wschodzie została 

zakończona ze względu na złe relacje polityczne między obu państwami. W 2013 

roku w ramach operacji Active Fence, której celem była ochrona tureckiej granicy 

przed atakami z terytorium Syrii, Niemcy wysłały do Turcji dwie baterie Patriot. 

Z kolei w latach 2015-2016 w tureckiej bazie w İncirliku stacjonowały siły 

powietrzne RFN, biorąc udział w skierowanej przeciwko PI operacji Inherent 

Resolve. W rezultacie serii nieprzyjaznych gestów Ankary, w tym blokowania 

dostępu deputowanym Bundestagu, do żołnierzy niemieckich w İncirliku, rząd 

w Berlinie podjął decyzję o przeniesieniu swoich samolotów do bazy w Azraku 

w Jordanii. 

 Do wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Turcji w 2023 roku nie należy 

spodziewać się zmiany partii rządzącej w tym kraju, ani jej polityki wewnętrznej 

i zagranicznej. W związku z tym współpraca z Ankarą w ramach NATO, a także 

dialog unijno-turecki, będą najprawdopodobniej przeżywać dalsze głębokie 

kryzysy. Brak koordynacji polityki Turcji i jej zachodnich sojuszników i partnerów 

oznacza kontynuację wojny domowej w Syrii, możliwe kolejne katastrofy 

humanitarne w regionie i związane z nimi kryzysy migracyjne. Rezultatem 

„eurazjatyckiego” zwrotu polityki zagranicznej Ankary będzie natomiast dalsze 

wzmocnienie Rosji i marginalizacja roli UE oraz NATO na Bliskim Wschodzie. 
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Wstęp 

Celem raportu jest analiza najważniejszych procesów politycznych, które doprowadziły 

do głębokiego kryzysu w relacjach Turcji i Republiki Federalnej Niemiec. Trajektorię 

zmian mogą wyznaczyć wymienione w tytule wydarzenia ostatnich dwóch dziesięcioleci. 

Punktem wyjścia analizy są początki integracji europejskiej Turcji, zgoda państw 

Unii Europejskiej na uznanie statusu Republiki Tureckiej jako kandydata do członkostwa 

w UE na szczycie w Helsinkach w 1999 roku i rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych w 2006 

roku. Kolejnym przełomowym momentem była próba ich reanimacji, po dekadzie 

faktycznego zamrożenia procesu negocjacyjnego, związana z porozumieniem 

migracyjnym UE i Turcji z marca 2016 roku. Było ono rezultatem kryzysu migracyjnego 

wywołanego przez konflikt w Syrii i Iraku. Wreszcie, ostatni element wspomniany 

w tytule – rozwój partnerstwa Turcji z Rosją. Jest on w dużej mierze konsekwencją 

współpracy obu państw na Bliskim Wschodzie. „Eurazjatycki” zwrot polityki zagranicznej 

Ankary1 jest jednak także rezultatem osłabienia więzi Turcji z jej zachodnimi partnerami 

i sojusznikami z UE i NATO. Kryzysowy stan stosunków turecko-niemieckich jest jednym 

z aspektów tego procesu.  

Turcja, obok Federacji Rosyjskiej, pozostaje najważniejszym sąsiadem UE ze względu 

na swój potencjał polityczny, gospodarczy i militarny. Nie bez znaczenia jest geograficzne 

położenie Republiki Tureckiej, które sprawia, że państwo to może wpływać na sytuację 

w wielu ważnych regionach: wschodniej części Morza Śródziemnego, na Bałkanach, 

w basenie Morza Czarnego, na Kaukazie, Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej, a nawet 

w Afryce. Republika Federalna Niemiec jest z kolei jednym z najważniejszych państw UE, 

kształtujących jej politykę w tak strategicznie ważnych kwestiach jak np. rozszerzenie 

Unii czy kryzys migracyjny.  

Geopolityczne atuty Turcji zostały docenione przez polityków niemieckich jeszcze 

w końcu XIX wieku, gdy Rzesza Niemiecka starała się zastąpić Francję i Anglię w roli 

sojusznika i protektora Imperium Osmańskiego. Niemcy liczyły wówczas na dostęp 

do osmańskich zasobów ropy, a także portów bliskowschodnich w celu dalszej ekspansji 

w Azji i Afryce. Plany te zakończyła przegrana państw centralnych w I wojnie światowej 

i upadek zarówno Cesarstwa Niemieckiego, jak i Imperium Osmańskiego.  

W okresie po II wojnie światowej Niemcy ponownie weszły w bliskie relacje z Turcją 

ze względu na członkostwo obu państw w NATO, zaproszenie tureckich pracowników do 

przyjazdu i pracy w RFN, a także tureckie aspiracje do członkostwa w Europejskiej 

Wspólnocie Gospodarczej (EWG), a następnie UE. Turcy są obecnie najliczniejszą 

społecznością imigranckiego pochodzenia w RFN. Ponad 3 mln osób pochodzących 

z Turcji, w tym potomków tureckich pracowników, którzy przyjechali do pracy 

                                                           
1 Szerzej zob. raport OSPP: Eurazjatycki dryf Turcji. Geneza turecko-rosyjskiego partnerstwa, kryzysy w 

relacjach Turcji z UE i USA, zagrożenia dla spójności NATO, Marzec 2018; 

http://akademia.mil.pl/publikacje-i-projekty-cbb/detail,nID,3546 [dostęp: 18.5.2019]. 
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w Niemczech w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, to także drugie największe skupisko 

Turków poza ich rodzimym krajem.  

Obecnie, mimo kryzysu politycznego zarówno w relacjach turecko-unijnych, jak i w samej 

Unii, a także równoczesnego osłabienia spójności NATO, Turcja nadal pozostaje ważnym 

partnerem dla RFN. Jak bardzo istotna jest współpraca z Ankarą elita rządząca w Berlinie 

uświadomiła sobie w rezultacie kryzysu migracyjnego w latach 2015–2016. 

Porozumienie w sprawie migrantów między UE a Turcją, choć krytykowane zarówno 

przez polityków prawicowych, jak i lewicowych, pozwoliło wygasić kryzysową sytuację 

w marcu 2016 roku.  

Seria zamachów terrorystycznych dokonanych przez dżihadystów w latach 2015–2016 

w Europie i Niemczech pokazała z kolei konieczność niemiecko-tureckiej współpracy 

wywiadowczej. Ze względu na złe relacje polityczne między Berlinem i Ankarą, a także 

różnice w priorytetach w sferze bezpieczeństwa, taka kooperacja była jednak często 

niemożliwa. Fundamentalnym problemem pozostaje inna percepcja zagrożeń. 

Z niemieckiego punktu widzenia największe stanowią dżihadyści, identyfikujący się 

z  tzw. Państwem Islamskim w Iraku i Syrii.  

Z kolei rząd turecki koncentruje się na ściganiu członków islamistycznego ruchu Hizmet 

Fethullaha Gülena oraz Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Ta ostatnia jest również 

w UE traktowana jako organizacja terrorystyczna. Politycy niemieccy muszą jednak brać 

pod uwagę, że z PKK sympatyzuje znaczna część Kurdów, także tych mieszkających 

w RFN. W latach 90. XX wieku organizacja ta była odpowiedzialna za zamachy 

terrorystyczne w Niemczech. Wbrew retoryce władz tureckich PKK obecnie nie stanowi 

w żadnym wypadku zagrożenia porównywalnego z dżihadystami z PI i innych 

ugrupowań. Turcja postrzega jednak neutralny stosunek państw UE w stosunku 

do organizacji Kurdów jako równoznaczny z tolerowaniem terroryzmu. Przed władzami 

RFN (a także innych państw zachodnich) stoi wyzwanie pogodzenia rygorystycznych 

żądań Ankary w kwestii zwalczania PKK z koniecznością zapewnienia swobody 

działalności społecznej i politycznej obywatelom o kurdyjskim pochodzeniu.  

Dylematem dla RFN, a także innych państw zachodnich jest również problem działalności 

ruchu Gülena, który Turcja traktuje jako organizację terrorystyczną i obwinia o dokonanie 

puczu 15 lipca 2016 roku. Ruch Gülena, oficjalnie głosi potrzebę dialogu 

międzyreligijnego i pokojowego i stawia sobie głównie edukacyjne cele. Stanowi on od lat 

70. XX wieku masowe zjawisko społeczne, sieć organizacji w Turcji, a także w krajach 

zamieszkałych przez diasporę turecką. Od 2002 roku rządząca Partia Sprawiedliwości 

i Rozwoju (AKP) pozostawała w politycznym sojuszu z gülenistami aż do konfliktu, który 

wybuchł w 2013 roku. Następnie władze tureckie zaczęły zwalniać przedstawicieli 

Hizmetu ze stanowisk w administracji państwowej, policji i instytucjach wymiaru 

sprawiedliwości. Uznały też tę organizację za ugrupowanie terrorystyczne. 

Po puczu 15 lipca 2016 roku, dokonanym przez zwolenników Gülena w armii (w obawie 

przed nową falą czystek), doszło do masowych aresztowań i procesów autentycznych 
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i domniemanych członków Hizmetu. RFN udzielił azylu oficerom tureckim oskarżanym 

przez Ankarę o związki z ruchem. Reakcja polityków niemieckich na próbę zamachu stanu 

w Turcji była niejednoznaczna, przede wszystkim ze względu na niejasne okoliczności 

tego wydarzenia. Prezydent Recep Tayyip Erdoǧan i rządząca AKP potraktowały brak 

wyraźnego potępienia ruchu Gülena jako przejaw poparcia władz RFN dla puczystów. 

Wprowadzenie stanu wyjątkowego po 15 lipca 2016 roku rozpoczęło falę aresztowań 

i procesów nie tylko wśród Gülenistów, ale także członków legalnego, prokurdyjskiego 

ugrupowania – Partii Demokracji Ludów (HDP), a także przedstawicieli tureckiej, 

świeckiej opozycji. W tym okresie doszło również do uwięzienia w Turcji obywateli 

niemieckich oskarżonych o współpracę z ruchem Gülena bądź z PKK.  

W kwietniu 2017 roku rząd AKP przeprowadził referendum konstytucyjne dotyczące 

zmiany ustroju z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki. Transformacja systemu 

politycznego, oznaczająca skupienie całej władzy w rękach Erdoǧana, spotkała się z ostrą 

krytyką mediów i polityków niemieckich. Władze RFN i Holandii zabroniły wjazdu 

politykom tureckim, chcącym spotykać się z niemieckimi i holenderskimi Turkami 

i agitować przed referendum konstytucyjnym. Prezydent Turcji odpowiedział na ten 

zakaz porównując działania niemieckiego i holenderskiego rządu do polityki nazistów. 

W rezultacie rok 2017 stał się apogeum kryzysu w relacjach turecko-niemieckich.  

W 2018 roku doszło jednak do normalizacji stosunków, którego dowodem były wizyta 

Erdoǧana w Berlinie we wrześniu, a następnie w październiku udział kanclerz Merkel 

w szczycie w Stambule poświęconym sytuacji w Syrii z udziałem prezydentów Francji 

i Rosji.  

Koncepcja tureckich organizatorów szczytu sprowadzała się do próby stworzenia 

nowego formatu, czy też platformy dialogu o przyszłości Syrii z udziałem dwóch państw 

UE, Turcji i Rosji, bez włączania w ten proces Stanów Zjednoczonych. Czterostronny 

szczyt w Stambule nie przyniósł jednak żadnych rezultatów. Obecność Merkel w Stambule 

służyła jedynie zamanifestowaniu chęci utrzymania ważności porozumienia 

migracyjnego z Ankarą. Stambulski szczyt pokazał, że Turcja w rezultacie głębokich 

i ciągłych sporów z europejskimi partnerami i sojusznikami z NATO nie może liczyć na ich 

wsparcie dla swojej polityki wobec konfliktu syryjskiego. Ofertę współpracy przedstawia 

natomiast Federacja Rosyjska. Umiejętnie wykorzystując konflikty między Turcją a jej 

sojusznikami w NATO, zwłaszcza w kwestii przyszłości Syrii i statusu jej kurdyjskich 

regionów, Rosja przyczynia się do dalszego osłabienia Sojuszu. 
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Historyczne tło stosunków turecko-niemieckich 

Turecko-niemieckie bliskie stosunki gospodarcze i polityczne sięgają czasów Imperium 

Osmańskiego i Rzeszy Niemieckiej, która od końca XIX wieku starała się oprzeć swoją 

politykę bliskowschodnią na sojuszu ze Stambułem. Jednak jeszcze w końcu XVIII wieku 

Prusy i Austria stały się wzorcem do naśladowania dla Osmanów. Dążący do modernizacji 

państwa sułtan Selim III w latach 1791–1792 wysłał do Wiednia i Berlina swoich 

wysłanników, aby ci obserwowali i raportowali do Stambułu wszystko, czego zdołają się 

dowiedzieć na temat systemu pocztowego, gospodarki, wojska i produkcji zbrojeniowej2.  

W ciągu XIX stulecia Wielka Brytania i Austro-Węgry, a następnie także Niemcy, dążąc do 

zachowania równowagi europejskiego „koncertu mocarstw”, starały się powstrzymać 

ekspansję Rosji kosztem Imperium Osmańskiego. Najbardziej spektakularnym 

przykładem wsparcia państw Europy dla Osmanów przeciw Imperium Rosyjskiemu była 

wojna krymska (1853–1856)3. Od 1876 roku Austro-Węgry okupowały dawniej należącą 

do Osmanów, Bośnię i Hercegowinę. Po Kongresie Berlińskim (1878) Niemcy zachęcały 

swojego austro-węgierskiego sojusznika do dalszej ekspansji na Bałkanach i zdobycia 

dostępu do Morza Egejskiego4. Sam Kongres Berliński, dzięki dyplomacji kanclerza 

Rzeszy Otto von Bismarcka ograniczył jednak straty Imperium Osmańskiego na rzecz 

Rosji i jej bałkańskich sojuszników, wynikające z zawartego wcześniej w tym samym roku 

pokoju w San Stefano po przegranej przez Osmanów wojnie z Imperium Rosyjskim 

(1877–1878). Co więcej, dążąc do zmniejszenia wpływów Rosji nad Bosforem, Bismarck 

zdecydował się wesprzeć reformę osmańskich sił zbrojnych. W tym celu w 1883 roku do 

Stambułu wysłany został generał Otto von Kaehler5. W latach 1883–1895 wspierał 

modernizację tureckiej armii także inny niemiecki generał, Colmar Freiherr von der Goltz, 

który następnie odegrał rolę w okresie walk brytyjsko-osmańskich w Mezopotamii w 

trakcie I wojny światowej6.   

W latach 1889 i 1898 niemiecki cesarz Wilhelm II odwiedził Stambuł, a w 1898 roku 

ogłosił się protektorem wszystkich „mahometan”7. Symbolem niemiecko-osmańskiej 

współpracy na początku XX wieku stała się rozbudowa przez Niemców linii kolejowych, 

w tym łączącej Berlin ze stolicą państwa osmańskiego, a następnie odcinka kolei między 

Stambułem a Bagdadem w latach w latach 1903–1940. Projekt ten finansowany przez 

europejskie (w tym niemieckie) banki, początkowo był postrzegany jako korzystny nie 

                                                           
2 Carter Vaughn Findley, Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity. A History, 1789 – 2007, Yale University 

Press, New Haven & London 2007, s. 72. 
3 European Union with Turkey. The Possible Impact of Turkey’s Membership on the European Union, red. Sedat 

Laçiner, Mehmet Özcan, İhsan Bal, Uluslararası Stratejik Araştırmaları Kurumu Yayını, Ankara 2005, s. 41. 
4 W tym celu planowano m.in. budowę kolei z kontrolowanego przez Austro-Węgry Belgradu do Salonik 

przez Sandżak Nowopazarski. Yves Ternon, Empire ottoman. La déclin, la chute, l’effacement, Éditions du 

Félin/ Éditions Michel de Maule, 2002, s. 201. 
5 Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası. İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar, Alfa, İstanbul 2017, s. 40. 
6 Findley, op. cit., s. 199, 213. 
7 Oliver Stein, German Soldiers in the Ottoman Empire, 1914-1918: Introductory Text, Making War Mapping 

Europe, 2015; https://www.mwme.eu/essays/german-

ottoman/_Stein_German_Soldiers_O_Emp/index.html [dostęp: 28.2.2019]. 
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tylko dla Niemiec, lecz także Francji i Wielkiej Brytanii. Dla Imperium Osmańskiego 

rozbudowa kolei miała kluczowe znaczenie także w aspekcie militarnym, umożliwiając 

szybki transfer wojsk do odległych prowincji8. Po rozpoczęciu budowy kolei Brytyjczycy 

zaczęli jednak stopniowo wyrażać obawy, że trasa stanie się narzędziem geopolitycznej 

ekspansji Niemiec na Bliskim Wschodzie, a nawet w Afryce (poprzez dostęp do portu 

w Basrze w Zatoce Perskiej). Kolej dawała także dostęp niemieckim firmom do złóż ropy 

w Mezopotamii. Tuż przed wybuchem I wojny światowej Niemcy i Wielka Brytania bliskie 

były jednak kompromisu i podziału wpływów w regionie, a także umowy o wspólnej 

kontroli kolei. Bagdadzka trasa kolejowa nie została ukończona przed rozpoczęciem 

konfliktu. 

Rząd w Stambule postrzegał sojusz z Niemcami jako sposób przeciwstawienia 

się wpływom rosyjskim i brytyjskim w regionie. Wsparcie Berlina w modernizacji armii 

osmańskiej było kontynuowane w XX wieku. Ostatecznie jego rezultatem była decyzja 

tureckiego rządu Komitetu Jedności i Postępu o przyłączeniu się do bloku państw 

centralnych w trakcie I wojny światowej. Już w sierpniu 1914 roku Imperium Osmańskie 

i Niemcy podpisały dokument o sojuszu, oficjalnie jednak Turcja nie wypowiedziała 

wojny państwom Ententy. W tym samym miesiącu na wodach Bosforu pojawiły się dwa 

niemieckie okręty, Goeben i Breslau. Odpowiadając na protesty Wielkiej Brytanii, rząd 

osmański ogłosił, że należą one do jego floty, a ich nazwy zmieniono na tureckie: Yavuz 

i Midilli. Dowódca Goebena, admirał Wilhelm Souchon został mianowany 

głównodowodzącym floty tureckiej. Następnie w październiku, bez zgody rządu 

osmańskiego, Souchon ostrzelał rosyjski port w Sewastopolu, tym samym włączając 

Imperium Osmańskie do konfliktu. Po tym ataku wojnę Turcji wypowiedziała Rosja, 

Francja i Wielka Brytania, a sułtan – kalif Mehmet V ogłosił dżihad przeciwko państwom 

Ententy9.  

Niemcy wspierały Imperium Osmańskie w trakcie I wojny światowej nie tylko wysyłając 

oficerów w roli doradców wojskowych, inżynierów, dostarczając armii osmańskiej broń 

i amunicję, ale także pomagając w budowie fabryk amunicji i rozbudowie nowo 

powstałych sił powietrznych10. W ciągu całego konfliktu do Turcji trafiło ponad 25 tysięcy 

żołnierzy niemieckich, a 800 z nich służyło bezpośrednio w wojsku tureckim11. 

Szef niemieckiej misji wojskowej w Imperium Osmańskim, generał Otto Liman von 

Sanders został głównodowodzącym V armii osmańskiej w regionie Dardaneli, która po 

roku walk zmusiła Brytyjczyków do wycofania się. W kwietniu 1916 roku wojska 

osmańskie pod dowództwem generała feldmarszałka Colmara Freiherra von der Goltza 

pokonały siły brytyjsko-indyjskie w Mezopotamii w bitwie pod Kut-el-Amara12.  

                                                           
8 Balcı, Türkiye Dış Politikası, op. cit., s. 41. 
9 Findley, op. cit., s. 208.  
10 Stein, op. cit., s. 3. 
11 Stein, op. cit., s. 2. 
12 Stein, op. cit., s. 2. 
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Szereg świadectw historycznych wskazuje na udział niemieckich oficerów 

w eksterminacji Ormian w 1915 roku13. Ostatecznie klęska państw centralnych 

przyczyniła się do upadku Imperium Osmańskiego. Angielska polityka wsparcia 

narodowych dążeń arabskich doprowadziła do utraty terytoriów Imperium Osmańskiego 

na Bliskim Wschodzie. Niemcy utraciły też swoje prawa do kolei bagdadzkiej.  

W latach 20. i 30. XX wieku Niemcy stawały się coraz ważniejszym partnerem handlowym 

dla nowo powstałej Republiki Turcji14. Po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera 

i NSDAP, Turcja zaczęła być celem emigracji wielu przedstawicieli inteligencji niemieckiej, 

zwłaszcza żydowskiego pochodzenia, w tym wybitnych naukowców i architektów15. 

W okresie prezydentury İsmeta İnönü (1938–1950) i II wojny światowej Turcja nie 

weszła w sojusz z Niemcami ze względu na doświadczenia z poprzedniego konfliktu 

światowego. W październiku 1939 roku podpisany został traktat turecko-francusko-

brytyjski, który zakładał, że Turcja ma prawo nie włączać się do wojny w określonych 

dokumentem sytuacjach. Ostatecznie w trakcie II wojny światowej rząd turecki 

pozostawał neutralny aż do końcowej fazy konfliktu16.  

Rząd w Ankarze rozważał jednak głębszą współpracę z Berlinem. Jeszcze w maju 1939 

roku podpisana została umowa o handlu między Republiką Turecką a III Rzeszą. Dla tej 

ostatniej szczególnie ważne były dostawy chromu z Turcji17. Do przyjęcia opcji 

proniemieckiej skłaniała elitę turecką sytuacja geostrategiczna w regionie. W pierwszej 

fazie konfliktu Niemcy osiągnęły przewagę militarną w strategicznie ważnych regionach 

dla Turcji: na Bałkanach i w Europie Wschodniej. W 1941 roku armia niemiecka 

znajdowała się wzdłuż całej tureckiej zachodniej granicy w Grecji i w Bułgarii. Turcja 

obawiała się więc, że stanie się kolejnym celem agresji III Rzeszy. 

                                                           
13 Ben Knight, New report details Germany's role in Armenian genocide, DW, 5.4.2018;  

https://www.dw.com/en/new-report-details-germanys-role-in-armenian-genocide/a-43268266 [dostęp: 

28.3.2019]. 
14 Findley, op. cit., s. 274. 
15 Findley, op. cit., s. 260, 283. 
16 Findley, op. cit., s. 264. 
17 Arnold Reisman, Turkey’s Modernization. Refugees from Nazism and Atatürk’s Vision, New Academia 

Publishing, Washington, DC 2006, s. 297.  
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Stosunki turecko-niemieckie po II wojnie światowej: 

Stanowisko RFN w sprawie członkostwa Turcji w UE 

Po II wojnie światowej Niemcy Zachodnie przez dziesięciolecia były największym 

partnerem handlowym Turcji, a także najważniejszym inwestorem w tym kraju. Rząd w 

Bonn podpisał z kilkoma państwami śródziemnomorskimi, w tym w 1961 roku z Turcją, 

umowy o rekrutacji „pracowników-gości” (tzw. Gastarbeiter). W latach 60. i 70. XX wieku 

RFN prowadziła politykę zapraszania tureckich pracowników do pracy w przemyśle.,. 

Za migracjami Turków do Europy Zachodniej stały niestabilność społeczno-polityczna i 

zła sytuacja gospodarcza Turcji w latach 60., 70. i 80. Wraz z początkiem migracji 

zarobkowej w latach 60., w tureckich raportach statystycznych pojawiła się stała kolumna 

dotyczącą wpływów walutowych, pochodzących z zarabianych przez Turków w Europie 

i wysyłanych do kraju pieniędzy. Kwoty te sięgały kilku miliardów dolarów rocznie. 

Dla borykającej się z problemami gospodarczymi Turcji było to znaczne wsparcie 

finansowe. Władze tureckie aktywnie więc promowały wyjazdy swoich obywateli 

do Europy. (Więcej na ten temat w rozdziale Społeczność turecka w Niemczech). 

Zarówno Turcja, jak i RFN, były członkami NATO – ta pierwsza od 1952 roku, druga od 

1955 roku. W 1959 roku Turcja złożyła pierwszy wniosek o członkostwo we Wspólnotach 

Europejskich. W 1963 roku rząd w Ankarze podpisał Umowę Stowarzyszeniową 

z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, a w 1970 roku dodatkowy protokół określający 

harmonogram znoszenia taryf i kwot na towary będące przedmiotem wymiany 

handlowej między Turcją a UE18.  

Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku i przekształceniu EWG w Unię Europejską, RFN 

stała się kluczowym państwem wspólnoty. Stanowisko Berlina w kwestii członkostwa 

Turcji w UE było odtąd decydujące w wewnątrzunijnej debacie na temat kształtu relacji 

Unii z Ankarą. Chociaż Niemcy opowiadały się za rozwojem współpracy z Turcją, 

większość niemieckiej elity politycznej była przeciwna unijnym aspiracjom Ankary. Jako 

alternatywę proponowano pogłębienie integracji gospodarczej.  

Od złożenia wniosku o pełne członkostwo w EWG w 1987 roku Turcja kontynuowała 

dążenie do integracji z tą organizacją, a następnie z UE. W momencie złożenia wniosku 

przez rząd w Ankarze, Grecja i Luksemburg wystąpiły przeciwko jego przyjęciu, Wielka 

Brytania i Belgia poparły wniosek, a Niemcy przyjęły opcję pośrednią. Nie popierając 

tureckiej aplikacji, uznały jednak, że Turcja powinna ubiegać się o stworzenie z UE 

wspólnej unii celnej19. Zwolennikiem takiego rozwiązania był rządzący w latach 1982–

1998 chadecki kanclerz Helmut Kohl. 

Unia celna zawarta przez Turcję z UE w 1996 roku, będąca realizacją dodatkowego 

protokołu z 1970 roku, przewidywała zniesienie ceł na większość produktów 

                                                           
18 Anna Konarzewska, Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 

nr 2/2006, s. 126. 
19 Balcı, Türkiye Dış Politikası, op. cit., s. 215. 
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przemysłowych (za wyjątkiem wrażliwych dla Unii gałęzi takich jak rolnictwo), przyjęcie 

wspólnych taryf zewnętrznych przez UE i Turcję oraz znacznej części unijnego acquis 

communautaire (np. przepisów antymonopolowych) przez tę ostatnią. Wejście Turcji 

do unii celnej za rządów premier Tansu Çiller wywołało gorące debaty, w których np. 

islamistyczno-nacjonalistyczne ugrupowanie Necmettina Erbakana Dobrobyt (tur. Refah) 

postrzegało tę umowę jako zdradę interesów narodowych i określało ją mianem nowego 

traktatu z Sevres20. Podnoszono m.in. argumenty, że Unia Celna będzie zgubna 

dla tureckiego biznesu. Tureccy zwolennicy integracji z UE byli z kolei rozczarowani 

brakiem perspektyw na jej dalsze pogłębienie21.   

Jako hamulec europejskich dążeń Turcji postrzegani byli niemieccy chadecy. Kohl i inni 

politycy Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (niem. Christlich Demokratische Union 

Deutschlands, CDU) publicznie głosili, że Turcja nie jest krajem europejskim. W 1997 roku 

chrześcijańscy demokraci w Parlamencie Europejskim wydali oficjalne oświadczenie 

negujące prawo Turcji do kandydowania do członkostwa w UE22.   

W tym samym roku Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji 

akcesyjnych z pięcioma państwami środkowoeuropejskimi (Polską, Czechami, Węgrami, 

Słowenią i Estonią) oraz Cyprem. Turecka elita polityczna potraktowała tę decyzję państw 

UE jako dyskryminującą, biorąc pod uwagę znacznie dłuższy okres starań o integrację 

ze strukturami europejskimi Turcji w porównaniu z postkomunistycznym państwami 

Europy Środkowej. RFN postrzegano w Ankarze jako członka Unii odpowiedzialnego 

za takie stanowisko wspólnoty. Premier Mesut Yılmaz ogłosił Kohla wrogiem Turków. 

Natomiast nawiązując do planów rozszerzenia UE w Europie Środkowej stwierdzał, 

że Niemcy rozpoczęły marsz ku „przestrzeni życiowej”, nawiązując do hitlerowskiego 

terminu Lebensraum23.   

Koncepcja pełnego członkostwa Turcji w UE uzyskała w Berlinie poparcie dopiero wraz 

z dojściem do władzy w 1998 roku Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) w koalicji 

ze Związkiem 90/Zielonymi (niem. Bündnis 90/Die Grünen). Politycy SPD, kanclerz 

Gerhard Schröder, a także minister spraw zagranicznych Joschka Fischer popierali ideę 

uznania Turcji za państwo kandydujące do członkostwa. W koncepcji Schrödera 

rozszerzenie UE i wejście do niej Turcji, a także zbliżenie z Rosją, miały wzmocnić 

gospodarczy i polityczny potencjał Europy i uczynić ją zdecydowanie silniejszą 

w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.  

                                                           
20 Traktat z Sevres z 10 sierpnia 1920 roku zawarty z państwami Ententy przez Imperium Osmańskie 

zakładał daleko idące zmniejszenie jego terytorium i pozostawienie mu jedynie części ziem centralnej 

Anatolii. Współcześnie antyzachodnie postawy w społeczeństwie tureckim są często określane przez 

historyków, politologów i publicystów jako tzw. syndrom Sevres. Termin ten oznacza niechęć 

i podejrzliwość wobec państw zachodnich podyktowaną obawami przed rozbiorem państwa tureckiego w 

podobny sposób, w jaki planowała tego dokonać Ententa w 1920 roku. 
21 Ibidem, s. 241.  
22 Erik J. Zürcher, Turcja. Od sułtanatu do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2013, s. 326. 
23 Ibidem, s. 327. 
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W rezultacie doszło do poprawy stosunków turecko-niemieckich, a na szczycie 

w Helsinkach w 1999 roku UE potwierdziła, że Turcja może w przyszłości przystąpić 

do Unii. Rząd w Ankarze otrzymał też dostęp do funduszy przedakcesyjnych, z których 

korzystały wcześniej państwa Europy Środkowej24. Ostatecznie Turcja otrzymała status 

państwa kandydującego do UE w 2005 roku.  

 

 

                                                           
24 Ibidem, s. 327. 
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Stosunki turecko-niemieckie w okresie rządów Angeli Merkel 

w RFN i Recepa Tayyipa Erdoǧana w Turcji do 2015 roku 

W 2004 roku w trakcie kampanii do Bundestagu przywódczyni CDU Angela Merkel, 

niechętna pełnemu członkostwu Turcji w UE, wysunęła koncepcję uprzywilejowanego 

partnerstwa (niem. Privilegierte Partnerschaft, tur. imtiyazlı ortaklık). Wyborcza porażka 

koalicji SPD/Zieloni w 2005 roku zapowiadała korektę polityki wobec Turcji, 

prowadzonej przez Schrödera i Fischera25. Merkel uznała jednak, że należy trzymać się 

zobowiązań poprzedników. Obiecała, że mimo nieznanego ostatecznego rezultatu unijno-

tureckich negocjacji akcesyjnych, będą one prowadzone „w uczciwy sposób”. Warto 

zwrócić uwagę, że w czasie, gdy polityka rządu RFN wobec Turcji nie ulegała zmianie, 

niemiecka opinia publiczna wobec Turcji stawała się coraz bardziej sceptyczna. W 2006 

roku 69 proc. ankietowanych w Niemczech stwierdziło, że sprzeciwia się wstąpieniu 

Turcji do UE. Podobne do Niemców poglądy wyrażali w Europie obywatele Luksemburga, 

a jedynym krajem bardziej sceptycznym pozostawała Austria (81 proc. głosów 

przeciwnych tureckiemu członkostwu w UE)26.  

Niemcy nie blokowały otwierania kolejnych rozdziałów akcesyjnych. Nie zrobiły jednak 

też nic, aby przekonać państwa członkowskie, które zawetowały rozdziały akcesyjne, 

do kontynuacji negocjacji. Wśród nich kluczowe pozostają weta Cypru, Francji i Austrii. 

Po 12 latach negocjacji Turcji z UE, choć zostało otwartych 16 rozdziałów akcesyjnych, 

tylko jeden został zamknięty27. Sytuacja ta doprowadziła do rozczarowania, co do polityki 

UE, zarówno elity rządzącej, jak i społeczeństwa tureckiego28. Rząd turecki ze swojej 

strony także zaostrzył relacje z UE, kontynuując po 2005 roku embargo wobec 

cypryjskich statków i samolotów29. Od 1997 roku Turcja nie zezwala na korzystanie przez 

nie z tureckich portów morskich i lotniczych. Blokada ta jest odpowiedzią Ankary 

na unijne embargo wobec nieuznawanej międzynarodowo Tureckiej Republiki 

Północnego Cypru (tur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)30.  

                                                           
25 The German Turkey debate under the Grand Coalition, ESI. European Stability Initiative. Berlin-Brussels-

Istanbul, październik 2006;  https://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_germany_grand_coalition.pdf 

[dostęp: 4.03.2019]. 
26 European Commission, Attitudes towards European Union Enlargement. Prospect of enlargement with 

respect to Turkey. A majority of EU citizens sees Turkey’s membership of the EU as primarily in Turkey’s 

interest, Eurobarometer, Special Eurobarometer 255 / Wave 65.2 – TNS Opinion & Social, Fieldwork March 

– May 2006, s. 69 – 71, lipiec 2006; 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_255_en.pdf [dostęp: 5.03.2019].  
27 Pierre Mirel, European Union-Turkey: from an illusory membership to a "Privileged Partnership", European 

Issue, no. 437, 12.06.2017; https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0437-european-union-

turkey-from-an-illusory-membership-to-a-privileged-partnership [dostęp: 17.02.2019]. 
28 Amanda Paul, Juliane Schmidt, Turkey's relations with Germany and the EU: Breaking the vicious circle, EPC 

Policy Brief, 2.10.2017; http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_7973_turkey-germany-

eu.pdf?doc_id=1891 [dostęp: 7.3.2019]. 
29 Artur Adamczyk, Problem cypryjski – stanowisko Greków cypryjskich [w:] A. Szymański (red.), Turcja i 

Europa: wyzwania i szanse, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2011, s. 149. 
30 Turcja jest jedynym państwem, które uznaje Turecką Republikę Północnego Cypru. 
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Stagnacja procesu akcesyjnego zbiegła się z początkiem dominacji politycznej w Turcji 

rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), a także 

z coraz bardziej autorytarną polityką tego ugrupowania. Proces ten wiązał się m.in. 

z wyeliminowaniem roli armii jako tradycyjnego kontrolera życia politycznego, strażnika 

zasad świeckości i kemalistycznego modelu państwa (kontrola cywilna nad wojskiem 

była rezultatem reform podjętych przez Turcję pod naciskiem UE).  

W 2011 roku, gdy AKP po raz trzeci wygrała wybory parlamentarne, proces akcesyjny 

stanął w martwym punkcie, a rząd Recepa Tayyipa Erdoǧana zaprzestał ostatecznie 

demokratycznych reform, za które dotąd był ceniony w Europie. UE, dając do zrozumienia 

Ankarze, że szanse na członkostwo w tej organizacji są znikome, utraciła też narzędzie 

wpływu na rząd turecki i procesy demokratyzacji w tym kraju.  

W latach 2008-2013 trwały areszty i procesy członków Ergenekonu, według ówczesnej 

prokuratury, tajnej organizacji dążącej do obalenia demokratycznie wybranych władz. 

Aresztowani i osądzeni przedstawiciele tego ugrupowania należeli do świeckiej, 

kemalistycznej elity Turcji, która tradycyjnie pozostawała w opozycji do islamistycznej, 

rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Procesy Ergenekonu były więc sposobem 

na wyeliminowanie przeciwników politycznych. Za sfingowanymi sprawami członków 

Ergenekonu stali lojalni wobec AKP prokuratorzy i sędziowie, z których część należała do 

pozostającego w sojuszu z partią rządzącą islamistycznego ruchu Hizmet Fethullaha 

Gülena. Dla polityków niemieckich, narastające autorytarne tendencje w AKP, procesy 

rzekomych spiskowców Ergenekonu, a także brutalne tłumienie protestów w parku Gezi 

latem 2013 roku, stanowiły jedynie potwierdzenie ich wcześniejszej tezy, że Turcja 

kulturowo i aksjologicznie „nie pasuje” do Unii.  

Wkrótce doszło do dalszego pogorszenia wizerunku tureckiej demokracji w UE. 

W grudniu 2013 roku wybuchł konflikt między ruchem Gülena a premierem Erdoǧanem, 

gdy członkowie rodzin trzech ministrów jego rządu zostali oskarżeni o korupcję przez 

prokuratorów, będących członkami Hizmetu. Erdoǧan ogłosił wówczas, że güleniści sami 

tworzą podziemną Terrorystyczną Organizację Gülena (tur. Fethullahçı Terör Örgütü, 

FETÖ), która zbudowała „paralelne państwo” (tur. paralel devlet) i dąży do przejęcia 

władzy. Rząd turecki zaczął wówczas równie kontrowersyjnymi metodami, jakie 

wcześniej stosowane były wobec świeckiej elity, zwalczać przedstawicieli ruchu Hizmet 

w administracji, wymiarze sprawiedliwości, armii i innych instytucjach państwowych.  
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Współpraca z Turcją jako odpowiedź RFN na wyzwania 

kryzysu migracyjnego i terroryzmu dżihadystycznego w 

latach 2015–2016 

Zanim doszło do najgłębszego kryzysu w stosunkach Turcji i RFN w 2017 roku, 

na przełomie lat 2015 i 2016 kanclerz Merkel dostrzegła w prezydencie Turcji 

kluczowego partnera w walce z kryzysem migracyjnym. Doprowadziło to 

do krótkotrwałego ocieplenia w stosunkach Ankary z Brukselą i Berlinem.  

Latem 2015 roku w Niemczech znalazł się ponad milion migrantów, w tym uchodźców 

z Syrii. Kanclerz Merkel nie zamknęła granic RFN i zaczęła być postrzegana jako jeden 

z najbardziej liberalnych polityków w Europie w kwestii migracji. Napływ tak znacznej 

liczby migrantów budził obawy społeczeństwa, a polityka „otwartych drzwi” rządu stała 

się przedmiotem krytyki ze strony prawicowych partii i środowisk.  

W tym samym czasie niemiecką opinią publiczną wstrząsnęła fala dżihadystycznych 

zamachów terrorystycznych w Europie. Pierwszym z serii głośnych ataków było 

rozstrzelanie pracowników redakcji czasopisma Charlie Hebdo w Paryżu 7 stycznia 2015 

roku, następnie 13 listopada 2015 roku doszło do zamachów w Paryżu w klubie Bataclan 

i na Stade de France, a także w Saint Denis. W marcu 2016 roku zamachowcy samobójcy 

doprowadzili do eksplozji w Brukseli w metrze i na lotnisku Zaventem.  

W lipcu 2016 roku doszło do pierwszych zamachów dżihadystów na terytorium RFN31. 

12 lipca 17-letni Afgańczyk zamordował nożem i siekierą cztery osoby w pociągu 

w Würzburgu, 24 lipca 27-letni Syryjczyk wysadził bombę w restauracji w Ansbachu, 

zabijając siebie i raniąc 15 osób. Oba zamachy w porównaniu z wydarzeniami we Francji 

i Belgii, skończyły się niewielką liczbą ofiar. W kolejnym ataku terrorystycznym 

we Francji, 14 lipca 2016 roku tunezyjski dżihadysta staranował ciężarówką nadmorski 

deptak w Nicei, zabijając 87 osób. Identycznej metody użył inny Tunezyjczyk, wjeżdżając 

tirem na teren jarmarku bożonarodzeniowego w Berlinie na Breitscheidplatz 19 grudnia 

2016 roku i doprowadzając do śmierci 12 osób. Wspomniane zamachy były wykorzystane 

propagandowo przez tzw. Państwo Islamskie (arab. Ad-Daula al-Islamijja fi al-Irak wa-

asz-Szam, Da’isz), które deklarowało za nie odpowiedzialność. W przypadku sprawcy 

zamachu w Ansbachu, pozostawił on nagranie, w którym składał przysięgę na wierność 

(tzw. bajat) przywódcy PI, Abu-Bakrowi Al-Bagdadiemu. 

Wydarzenia te, a także inne przestępstwa, niepowiązane z dżihadyzmem, dokonane 

jednak przez imigrantów-muzułmanów, stały się przyczyną wzrostu negatywnego 

                                                           
31 Pierwszym atakiem o podłożu dżihadystycznym w 2016 roku w Niemczech było zranienie nożem 

policjanta na dworcu kolejowym w Hanowerze 26 lutego przez 15-letnią Niemkę marokańskiego 

pochodzenia, zwolenniczkę PI. EU Terrorism Situation and Trend Report (Te-Sat) 2017, EUROPOL, 2017, s. 

23; https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-

report-te-sat-2017 [dostęp: 21.2.2019]. 
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stosunku społeczeństwa do polityki „otwartych drzwi”32. Narastająca krytyka polityki 

migracyjnej rządzącej koalicji CDU – SPD wpłynęła na polityczną rzeczywistość w RFN. 

W wyborach lokalnych w 2016 roku w trzech landach po raz pierwszy sukces odniosła, 

odwołująca się do antyimigranckiej i antymuzułmańskiej retoryki, partia Alternatywa dla 

Niemiec (niem. Alternative für Deutschland, AfD). 

Odpowiedzią Merkel na wyzwanie kryzysu migracyjnego było zainicjowanie unijno-

tureckiej współpracy w celu rozwiązania problemu. 20 marca 2016 roku weszło w życie 

porozumienie między UE a rządem w Ankarze dotyczące wspólnego rozwiązywania 

kryzysu migracyjnego. Zgodnie z nim Turcja miała uszczelnić swoje granice, a także 

zgodzić się na mechanizm przyjmowania z powrotem nielegalnych migrantów z Grecji. 

W zamian za te osoby, UE miała przyjąć z Turcji tę samą liczbę innych migrantów, którzy 

nie próbowali dostać się na terytorium państw unijnych nielegalnie. W sumie 

przewidywano przyjęcie do 72 tysięcy migrantów przez kraje UE. Nagrodą 

za zaangażowanie Turcji w realizacje porozumienia miało być dla niej wznowienie 

procesu akcesyjnego oraz zniesienie wiz dla obywateli Turcji podróżujących do krajów 

strefy Schengen. UE zadeklarowała też przyznanie trzech miliardów euro na opiekę nad 

uchodźcami na terytorium Turcji.  

Porozumienie w sprawie kryzysu migracyjnego było krytykowane przez organizacje 

broniące praw człowieka, a także polityków w Niemczech i innych krajach UE. Merkel, 

jako polityk odpowiedzialna za porozumienie, znalazła się w ogniu krytyki zarówno 

lewicowej (za łamanie praw uchodźców), jak i prawicowej (za zbyt liberalny stosunek 

do migrantów i zgodę na przyjęcie 72 tysięcy przez państwa Unii). Wprowadzenie 

porozumienia w życie znacząco zahamowało jednak falę migracji do UE.  

Dla Erdoǧana porozumienie migracyjne stało się natomiast doskonałym instrumentem 

nacisku na państwa Unii, w tym na Niemcy. Po raz pierwszy od czasów zimnej wojny, 

Turcja zaczęła odgrywać kluczową rolę dla bezpieczeństwa europejskiego. Obawa przed 

wycofaniem się Turcji z porozumienia stałą się przyczyną łagodzenia przez polityków 

europejskich krytyki autorytarnych działań rządu w Ankarze. Erdoǧan niejednokrotnie 

straszył też europejską opinię publiczną możliwością „otworzenia bram” i wpuszczenia 

do Europy trzech milionów migrantów33. Mimo obustronnych korzyści płynących 

                                                           
32 Spośród innych głośnych incydentów należy wymienić przypadki molestowania seksualnego i gwałcenia 

kobiet podczas sylwestra w Kolonii w 2015 roku, których sprawcami byli muzułmanie, głównie Arabowie 

z Maghrebu, bądź nielegalni imigranci, bądź uchodźcy ubiegający się o azyl w RFN, a także zabójstwo w 

Reutlingen 24 lipca 2016 roku dokonane przez Syryjczyka, także ubiegającego się o azyl w Niemczech. 
33 Erdogan to EU: 'We're not idiots', threatens to send refugees, euobserver, 11.2.2016; 

https://euobserver.com/migration/132233 [dostęp: 21.2.2019], Turkish President Erdogan threatens to 

send millions of refugees to Europe, DW, 11.2.2016; https://www.dw.com/en/turkish-president-erdogan-

threatens-to-send-millions-of-refugees-to-europe/a-19042909 [dostęp: 21.2.2019], Erdogan threatens to 

allow 3m refugees cross into Europe, DW, 25.11.2016; 

https://www.irishtimes.com/news/world/europe/erdogan-threatens-to-allow-3m-refugees-cross-into-

europe-1.2882185 [dostęp: 21.2.2019]. 
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z porozumienia migracyjnego, wkrótce doszło do ponownego pogorszenia relacji Turcji 

z Niemcami i z całą UE.  

Powodem narastających napięć między Ankarą i Berlinem stała się m.in. kwestia uznania 

przez Bundestag masowych mordów na Ormianach w Imperium Osmańskim w 1915 roku 

za ludobójstwo. Pierwszą uchwałę, upamiętniającą to wydarzenie, niemiecki parlament 

przyjął jeszcze w 2005 roku, nie używając jednak słowa „ludobójstwo”. 20 kwietnia 2015 

roku – w dniu rocznicy ludobójstwa – rzecznik rządu Angeli Merkeli zapowiedział, że 

zostanie ono uznane przez władze RFN. Najprawdopodobniej jednak naciski rządu 

tureckiego połączone z dążeniem Niemiec do zacieśnienia współpracy z Turcją w sprawie 

kryzysu migracyjnego, doprowadziły do odłożenia oficjalnego uznania przez Bundestag 

wydarzeń z 1915 roku za ludobójstwo. Doszło do tego dopiero 2 czerwca 2016 roku.  

Wprawdzie kanclerz Merkel i minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier nie 

wzięli udziału w głosowaniu nad uchwałą, nie złagodziło to jednak ostrych reakcji władz 

tureckich. Premier Binali Yıldırim uznał decyzję Bundestagu za efekt działań 

„rasistowskiego ormiańskiego lobby”34. Komentując decyzję niemieckich 

parlamentarzystów, Erdoǧan odniósł się w szczególności do tych z nich, którzy mają 

tureckie pochodzenie. Turecki prezydent stwierdził, że są „zdrajcami” i mają „zepsutą 

krew” (tur. kanı bozuk), w związku z czym należałoby zbadać ją w laboratorium35. 

Jedenastu deputowanych tureckiego pochodzenia, w tym lider Zielonych Cem Özdemir, 

głosowało za uchwałą upamiętniającą ludobójstwo Ormian. Rząd niemiecki zalecił tej 

grupie powstrzymanie się od wizyt w Turcji ze względów bezpieczeństwa36.   

Incydentem, który pokazywał determinację Merkel, aby utrzymać dobre stosunki z Turcją 

oraz unijno-tureckie porozumienie w sprawie migrantów, była sprawa niemieckiego 

komika Jana Böhmermanna. W marcu 2016 roku kanał telewizyjny ZDFneo 

zaprezentował jego piosenkę Erdowie, Erdowo, Erdoğan, w której komik nie tylko wytykał 

prezydentowi Turcji łamanie praw obywateli, ale świadomie go obrażał tekstem 

z obscenicznymi fragmentami. W reakcji na teledysk rząd turecki wystosował 

notę werbalną, w której zażądał od władz niemieckich wszczęcia postępowania 

kryminalnego wobec Böhmermanna, powołując się na prawo dotyczące „zbrodni obrazy 

majestatu”. Kanclerz Merkel wkrótce przeprosiła za incydent, a postępowanie przeciwko 

satyrykowi zostało rozpoczęte. Ostatecznie sprawa została umorzona, a archaiczny 

przepis prawny penalizujący „obrazę majestatu” został w 2017 roku usunięty z kodeksu 

karnego.  

                                                           
34 Bundestag passes Armenia 'genocide' resolution unanimously, Turkey recalls ambassador, DW, 2.6.2016; 

https://www.dw.com/en/bundestag-passes-armenia-genocide-resolution-unanimously-turkey-recalls-

ambassador/a-19299936 [dostęp: 28.3.2019]. 
35 Erdoğan, Cem Özdemir'in 'Türklüğü' için kan testi istedi, Evrensel, 5.6.2016; 

https://www.evrensel.net/haber/281834/erdogan-cem-ozdemirin-turklugu-icin-kan-testi-istedi [dostęp: 

21.2. 2019]. 
36 Germany warns MPs with Turkish roots against travel to Turkey: Reports, Hürriyet Daily News, 12.6.2016; 

http://www.hurriyetdailynews.com/germany-warns-mps-with-turkish-roots-against-travel-to-turkey-

reports-100374 [dostęp: 21.2.2019]. 
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Z kolei brak zaufania niemieckiego wywiadu do Turcji jako partnera w walce 

z terroryzmem dżihadystycznym stał się jawny w sierpniu 2016 roku po wycieku 

klauzulowanego dokumentu. Miał on zostać przekazany telewizji ARD przez polityka 

partii Lewica (niem. Die Linke). Turcja została w nim przedstawiona jako „centralna 

platforma dla działań ugrupowań islamistycznych”. Według autora dokumentu, fakt, 

że kraj ten zaczął odgrywać dla dżihadystów taką rolę, wynikał z islamizacji polityki 

wewnętrznej i zagranicznej pod rządami AKP37. 

 

                                                           
37 Leaked document prompts German-Turkish diplomatic spat, Al Jazeera, 17.08.2016; 

https://www.aljazeera.com/news/2016/08/leaked-document-prompts-german-turkish-diplomatic-spat-

160817130351723.html [dostęp: 31.1.2019]. 
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Dwoma przełomowymi wydarzeniami, które zakończyły krótkotrwały okres zbliżenia 

niemiecko-tureckiego, a także poprawy relacji Turcji z UE, były zmiana na stanowisku 

tureckiego premiera 22 maja 2016 roku (odejście Ahmeta Davutoǧlu i początek rządów 

Binalego Yıldırıma), a następnie pucz w nocy z 15 na 16 lipca 2016 roku. Choć Davutoǧlu 

był zwolennikiem zbliżenia z UE i przyspieszenia procesu akcesyjnego, jeszcze w okresie 

jego rządów pojawił się problem z wypełnieniem przez Ankarę kryteriów, którymi UE 

warunkowała wprowadzenie ruchu bezwizowego dla Turków. Jednym z nich było 

przyjęcie przez Turcję unijnej definicji terroryzmu. Tureckie prawodawstwo dotyczące 

terroryzmu wykorzystywane było przeciwko oponentom rządu. Przyjęta w Turcji 

„szeroka” definicja pozwala oskarżać o działalność terrorystyczną, nie tylko tych, którzy 

faktycznie współpracują z organizacjami terrorystycznymi, ale także tych, którzy 

w przekonaniu sądu popierają je swoimi publicznymi wypowiedziami.  

Kolejnym etapem stał się okres po próbie puczu, o którego przygotowanie rząd AKP 

oskarżył gülenistów. Nerwowe reakcje polityków w Ankarze wywoływała nie tylko 

europejska (w tym zwłaszcza niemiecka) krytyka polityki prezydenta Erdoǧana po 

masowych aresztach realnych bądź domniemanych gülenistów, lecz także fakt 

niejednoznacznego potępienia działalności Gülena. Niemcy krytykowały natomiast nie 

tylko represje wobec przeciwników politycznych AKP, do których doszło w Turcji po 

puczu, ale także dążenie Erdoǧana do przekształcenia systemu politycznego 

z parlamentarno-gabinetowego w prezydencki.  

Po puczu walka z terroryzmem stała się dla rządu tureckiego priorytetem i jakiekolwiek 

ustępstwa w kwestii zawężenia definicji terroryzmu przestały być przedmiotem dyskusji. 

UE z kolei zawiesiła sprawę w kwestii przyznania ruchu bezwizowego. Od maja 2016 roku 

nowy rząd premiera Yıldırıma jako priorytet w polityce zagranicznej traktował zbliżenie 

z partnerami spoza UE, takimi jak Rosja, Iran czy Chiny. Okres rządów Yıldırıma określa 

się też jako etap, w którym Erdoğan (od 2014 roku prezydent Turcji) przejął całkowicie 

kontrolę nad polityką zagraniczną. Do maja 2016 roku rolę ośrodka równoważącego 

działania prezydenta na arenie międzynarodowej odgrywał Davutoǧlu38. 

Od wprowadzenia w życie zmian konstytucyjnych po wyborach prezydenckich 

24 czerwca 2018 roku, Erdoğan całkowicie zdominował sferę polityki zagranicznej. 

Zagadkowe okoliczności puczu, w tym teorie przypisujące odpowiedzialność 

za wydarzenia 15 lipca tureckiemu prezydentowi39, doprowadziły do słabej, 

niezdecydowanej reakcji decydentów europejskich, w tym niemieckich polityków, 

co zostało zinterpretowane w Turcji jako współczucie lub wręcz poparcie 

                                                           
38 Balcı, Türkiye Dış Politikası, op. cit., s. 349. 
39 State of emergency in Turkey extended for sixth time, Hürriyet Daily News, 18.1.2018; 

http://www.hurriyetdailynews.com/state-of-emergency-in-turkey-extended-for-sixth-time-125972 

[dostęp: 28.3.2019]. 
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dla zamachowców40. Wkrótce też jednym z głównych problemów Turcji w relacjach 

z państwami zachodnimi, w tym z USA i Niemcami, stała się kwestia ich rzekomego 

wsparcia dla puczystów poprzez udzielanie azylu członkom ruchu Gülena. W wywiadzie 

z marca 2017 roku szef Federalnej Służby Wywiadowczej 

(niem. Bundesnachrichtendienst, BND) Bruno Kahl stwierdził, że mimo starań strony 

tureckiej, władze RFN nie są przekonane o tym, że güleniści stali za próbą puczu 15 lipca. 

W jego opinii była to raczej inicjatywa części tureckich oficerów obawiających się tego, 

że staną się ofiarami planowanej czystki w armii41. 

Oburzenie rządu w Ankarze wywołał także fakt udzielenia azylu dyplomatom i oficerom 

oskarżanym przez Turcję o bycie członkami ruchu Gülena. Do wiosny 2017 roku 414 

tureckich wojskowych, dyplomatów i członków ich rodzin, w tym 262 posiadaczy 

paszportów dyplomatycznych złożyło wnioski o azyl w Federalnym Urzędzie ds. Migracji 

i Uchodźców (niem. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF). Spośród nich 

znaczną grupę stanowili wojskowi, jednak BAMF nie podał dokładnych danych co do ich 

liczby. Całkowita liczba obywateli Turcji wnioskujących o azyl wynosiła w 2017 roku 7,7 

tys. osób. Część z nich już otrzymała azyl42. Tureckie władze oraz media zwracały uwagę 

na fakt ukrywania się w Niemczech byłego pracownika Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu w Ankarze, Adila Öksüza. Według oficjalnego stanowiska tureckiego był 

on prawdopodobnie najważniejszą postacią nadzorującą pucz i łącznikiem z samym 

Gülenem, który od 1999 roku przebywa w USA. Dowodem udziału Öksüza w spisku jest, 

według strony tureckiej, fakt, że został on zatrzymany przez żandarmów w trakcie puczu 

w pobliżu bazy wojsk lotniczych Akıncı koło Ankary43. Właśnie oficerowie Tureckich Sił 

Powietrznych (tur. Türk Hava Kuvvetleri) mieli być trzonem kadry oficerskiej, która 

próbowała dokonać zamachu stanu. Öksüz miał przebywać po puczu w RFN, gdzie 

mieszkał w berlińskiej dzielnicy Neukölln. Według mediów znajdował się pod ochroną 

niemieckiej policji. Po ujawnieniu tej informacji miał zostać przewieziony przez władze 

niemieckie w bezpieczniejsze miejsce44.  

Na 16 kwietnia 2017 roku rząd AKP zaplanował referendum dotyczące zmian 

konstytucyjnych. Ich skutkiem miało być przekazanie większości prerogatyw władzy 

                                                           
40 Ian Lesser, Turkey and the West after the Failed Coup: Beyond Suspicion?, „Insight Turkey”, 18, no. 3, 

Summer 2016, s. 45 – 46. 
41 German spy agency chief says does not believe Gulen behind Turkey coup attempt , Reuters, 18.3.2017; 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-germany/german-spy-agency-chief-says-does-not-

believe-gulen-behind-turkey-coup-attempt-idUSKBN16P0LQ [dostęp: 21.2. 2019]. 
42 Germany grants asylum to Turkish military personnel, DW, 5.8.2017; 

 https://www.dw.com/en/germany-grants-asylum-to-turkish-military-personnel/a-38760708 [dostęp: 

28.3. 2019]. 
43 Yıllıktaki FETÖ, Hürriyet, 17.12.2018; http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yilliktaki-feto-41054025 

[dostęp: 21.2. 2019]. 
44 Turkey's key coup suspect 'under police protection' in Germany, hurriyetdailynews.com, 16.6.2018; 

 http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-key-coup-suspect-under-police-protection-in-germany-

133383 [dostęp: 21.2.2019]. 
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wykonawczej prezydentowi, a więc utrwalenie dominacji politycznej Erdoǧana i AKP45. 

Kryzys w relacjach Turcji z Niemcami i Holandią powiązany był z wieloma sprawami 

spornymi w relacjach między rządem w Ankarze a tym państwami. Przede wszystkim 

jednak uwarunkowany był wewnętrzną polityką AKP przed wspomnianym referendum. 

Władze tureckie świadomie rozbudzały niechęć swojego społeczeństwa w stosunku do 

państw Unii i „islamofobicznych Europejczyków”. Miało to służyć zwiększeniu poparcia 

dla Erdoǧana przed referendum, budując w Turcji jego wizerunek jako polityka 

nieugiętego wobec Zachodu.  

Zmiany konstytucyjne były krytykowane zarówno przez turecką opozycję, jak i polityków 

europejskich. Podkreślano, że doprowadzą one do dyktatury Erdoǧana i ostatecznie 

zlikwidują szanse na członkostwo Turcji w UE. Przyznanie prezydentowi szerokich 

uprawnień, ograniczających zarówno prerogatywy władzy ustawodawczej, 

jak i sądowniczej, zostało skrytykowane m.in. przez komisarza UE ds. europejskiej 

polityki sąsiedztwa i rozszerzenia Johannesa Hahna oraz Komisję Wenecką. 

W odpowiedzi na te krytyczne wypowiedzi turecki minister ds. integracji europejskiej 

Ömer Çelik określił działania Hahna jako typowe dla kolonialnego gubernatora, a nie 

urzędnika unijnego46. Erdoǧan zapowiedział po raz kolejny możliwość renegocjacji z UE 

porozumienia w sprawie kryzysu migracyjnego. 

W okresie kampanii przedreferendalnej Niemcy i Holandia uniemożliwiły wjazd na ich 

terytoria przedstawicieli rządu tureckiego, chcących uczestniczyć w mityngach 

agitujących tamtejszych Turków do poparcia w referendum zmian w konstytucji. Rządy 

w Berlinie i Hadze oficjalnie tłumaczyły swoje działania zakazem prowadzenia na ich 

terytorium przez inne państwa działań związanych z ich wewnętrzną polityczną agendą. 

De facto stanowisko Niemiec i Holandii związane było z ich krytycznym stosunkiem do 

rządu w Ankarze. Nie bez znaczenia był także argument polityków niemieckich 

i holenderskich dotyczący rosnących wpływów Turcji na mniejszość turecką w RFN 

i Holandii.  

Ten ostatni kraj stał się pierwszym w Unii Europejskiej państwem, gdzie w parlamencie 

znalazła się partia DENK – kontrolowana przez środowisko muzułmanów i zorientowana 

na obronę praw mniejszości muzułmańskiej. Ugrupowanie tow wyborach 

                                                           
45 Po wprowadzeniu w czerwcu 2018 roku zmian ustrojowych, zaaprobowanych przez społeczeństwo w 

referendum 16 kwietnia 2017 roku, stanowisko premiera zostało zlikwidowane. Całość władzy 

wykonawczej została skupiona w rękach prezydenta, który odtąd będzie też pozostaje na czele partii 

rządzącej. Nowa wersja ustawy zasadniczej daje mu prerogatywy pozwalające wpływać na władzę 

ustawodawczą i sądowniczą. Prezydent ma wpływ na mianowanie większości sędziów, w tym członków 

Najwyższej Rady Sędziów i Prokuratorów (tur.  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, HSYK). Zlikwidowane 

zostało prawo wyznaczania siedmiu spośród dwudziestu dwóch sędziów HSYK przez samorząd sędziowski, 

a liczba członków HSYK została ograniczona do 13. Prezydent ma prawo wydawania dekretów z mocą 

ustawy. Może rozwiązać parlament, a także wprowadzać stan wyjątkowy. Rozwiązanie parlamentu będzie 

jednak automatycznie oznaczać także nowe wybory prezydenta. W takiej sytuacji nie są one jednak wliczane 

w liczbę dwóch dopuszczalnych kadencji. 
46Turkish EU minister slams Hahn of acting like ‘colonial governor’, hurriyetdailynews.com, 22. 03. 2017; 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-eu-minister-slams-hahn-of-acting-like-colonial-

governor.aspx?pageID=238&nID=111091&NewsCatID=510 [dostęp: 21. 2. 2019]. 
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parlamentarnych 15 marca 2017 roku uzyskało trzy mandaty w 150-osobowej Drugiej 

Izbie Stanów Generalnych. Politycy tej partii, etniczni Turcy, Tunahan Kuzu i Selçuk 

Öztürk, wcześniej byli członkami lewicowej Partii Pracy (niderl. Partij van de Arbeid, 

PvdA), z której zostali wyrzuceni ze względu na ich sprzeciw wobec partyjnego programu 

polityki integracji mniejszości. Jednym z głównych celów politycznych DENK było 

m.in. utrzymanie prawa muzułmanów do uboju rytualnego, do delegalizacji którego 

dążyli politycy proekologicznej Partii dla Zwierząt (niderl. Partij voor de Dieren, PvdD) 

wspierani przez prawicową Partię Wolności (niderl. Partij voor de Vrijheid, PVV) Geerta 

Wildersa.  

DENK jest postrzegany w Holandii jako ugrupowanie lobbujące interesy rządu tureckiego. 

Świadczy o tym m.in. stanowisko partii w kwestii rzezi Ormian w 1915 roku, które 

to wydarzenie historyczne politycy DENK starają się relatywizować i nie określają 

go mianem ludobójstwa. Innym, bardziej oczywistym dowodem lobbingu, był brak 

poparcia dla protestu przeciwko aresztowi za krytykę Erdoǧana na Twitterze duńsko-

tureckiej blogerki Ebru Umar, dokonanemu w Turcji w kwietniu 2016 roku47. 

Przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech 24 września 2017 roku w mediach 

pojawiły się opinie, że również w tym kraju Turcja może zacząć wpływać na sytuację 

wewnętrzną przy pomocy „muzułmańskiej” partii w Bundestagu. Partią taką miał stać się 

Sojusz Niemieckich Demokratów (niem. Allianz Deutscher Demokraten, ADD). Poglądy 

reprezentowane przez to ugrupowanie były faktycznie zbieżne z linią polityczną 

rządzącej w Turcji AKP. ADD nie zdołał jednak odnieść sukcesu wyborczego. Nawet 

w krajowych wyborach do Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii 14 maja 2017 roku 

uzyskał jedynie 0,1 proc. głosów, mimo że land ten zamieszkały jest przez najliczniejszą 

społeczność turecką w RFN.  

Do apogeum kryzysu w relacjach turecko-holenderskich doszło po zatrzymaniu 

i deportowaniu 11 marca 2017 roku tureckiej minister rodziny Fatmy Betül Sayan Kaya, 

która bez zgody władz Holandii przybyła do Rotterdamu, aby wziąć udział w mityngu 

przedreferendalnym. Wspomniane wydarzenia wywołały falę antyniemieckich 

i antyholenderskich wypowiedzi polityków rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. 

Erdoǧan określił działania Niemiec i Holandii jako „nazistowskie”. Prezydent Turcji 

zaapelował też do przedstawicieli tureckiej mniejszości w Niemczech, aby nie głosowali 

w wyborach do Bundestagu na główne partie niemieckie CDU, SPD i Zielonych48. 

Nie ograniczył się tylko do krytyki rządów niemieckiego i holenderskiego, lecz 

                                                           
47 How will Turkish Germans vote in the country's upcoming election?, DW, 24.8.2017; 

 https://www.dw.com/en/how-will-turkish-germans-vote-in-the-countrys-upcoming-election/a-

40229374 [dostęp: 28.3.2019]. 
48 Prezydent Erdoǧan zachęcał jednocześnie do głosowania na partię Sojusz Niemieckich Demokratów 

(niem. Allianz Deutscher Demokraten, ADD) jako „przyjazną Turcji”. Patrz m.in.: Will Turkish voters listen to 

Erdogan and try to sabotage Merkel in the elections?, thelocal.de, 19.9.2017; 

https://www.thelocal.de/20170919/will-turkish-voters-listen-to-erdogan-and-try-to-sabotage-merkel-

in-the-elections [dostęp: 21.3.2019]. 
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zapowiedział „przegląd relacji” z UE49. Zapowiedział też możliwość przeprowadzenia 

kolejnego referendum, w którym Turcy mieliby wypowiedzieć się, czy chcą kontynuacji 

procesu akcesyjnego50. 

W pogorszenie relacji turecko-niemieckich wpisało się także aresztowanie 15 lutego 2017 

roku w Turcji Deniza Yücela, dziennikarza Die Welt, posiadającego tureckie i niemieckie 

obywatelstwo. Został on oskarżony o „szerzenie propagandy terrorystycznej” w związku 

z przeprowadzeniem wywiadu z Cemilem Bayikiem, jednym z dowódców kurdyjskiej 

partyzantki Partii Pracujących Kurdystanu (kurd. Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK). 

Aresztowanie dziennikarza wywołało negatywną reakcję rządu w Berlinie. Kanclerz 

Angela Merkel określiła działania władz tureckich jako „rozczarowujące” 

i „nieproporcjonalne”51.  

Po referendum konstytucyjnym władze w Ankarze kontynuowały prowokacyjne 

działania wobec obywateli RFN w Turcji. 1 maja 2017 roku aresztowano w Stambule 

niemiecką dziennikarkę tureckiego pochodzenia Meşale Tolu pod zarzutem szerzenia 

propagandy Marksistowsko-Leninowskiej Partii Turcji. 5 lipca aresztowany został 

działacz społeczny i reżyser dokumentalista Peter Steudtner, który odwiedził Stambuł w 

celu udziału w dwudniowych warsztatach organizacji pozarządowych. Steudtnerowi 

zarzucano współpracę z PKK, skrajnym marksistowskim ugrupowaniem, Rewolucyjno-

Ludową Partią Wyzwolenia – Front (tur. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi, DHKP-C), 

a także z organizacją Gülena52. Już sam fakt zarzucania jednej osobie jednoczesnej 

współpracy z tak odległymi od siebie ideologicznie organizacjami, jak radykalni marksiści 

i konserwatywni, nacjonalistyczni güleniści pokazywał absurdalność zarzutów 

stawianych przez tureckie organy ścigania. Niemal identyczne oskarżenia o współpracę 

zarówno z PKK, jak i ruchem Gülena, a także innymi organizacjami i wywiadami 

zagranicznymi, były przedstawiane również innym cudzoziemcom. Najgłośniejszą była 

sprawa aresztowanego 7 października 2016 roku amerykańskiego obywatela, pastora 

Andrew Brunsona, któremu zarzucano szpiegostwo na rzecz USA, współpracę z Gülenem, 

a także z PKK. Celem tej ostatniej miało być, według świadków oskarżenia, nawrócenie 

Kurdów na chrześcijaństwo53.  

Aresztowanie Steudtnera zostało potraktowane w Berlinie jako definitywne 

przekroczenie „czerwonej linii”. Władze RFN ostrzegły niemieckich przedsiębiorców 

                                                           
4916 Nisan'dan sonra görüşürüz, yenisafak.com, 22. 03. 2017; http://www.yenisafak.com/gundem/16-

nisandan-sonra-gorusuruz-2631999 [dostęp: 21.2.2019]. 
50Erdogan says Turkey may hold referendum on EU accession bid, Reuters, 25. 03. 2017; 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-referendum-eu-idUSKBN16W0R2 [dostęp: 21.2. 2018]. 
51Die Welt's Deniz Yucel held for 'terror links', aljazeera.com, 28. 02. 2017; 

http://www.aljazeera.com/news/2017/02/turkey-die-welt-deniz-yucel-held-terror-links-

170228044057962.html [dostęp: 28.3.2019]. 
52 Türkiye'deki tutuklu Almanlar, DW, 13.10.2017; https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyedeki-tutuklu-

almanlar/a-40936891 [dostęp: 11.2. 2019]. 
53 U.S. preacher on trial in Turkey wanted Christian Kurdish state – anonymous witness, Ahvalnews, 8.05.2018; 

https://ahvalnews.com/andrew-brunson/us-preacher-trial-turkey-wanted-christian-kurdish-state-

anonymous-witness [dostęp: 11.2.2019]. 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-referendum-eu-idUSKBN16W0R2
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przed ryzykiem związanym z działalnością w Turcji, opublikowano ostrzeżenia dla 

turystów wybierających się do tego kraju. Berlin zapowiedział możliwość zawieszenia 

gwarancji kredytowych dla niemieckich firm współpracujących z tureckimi partnerami. 

Merkel ogłosiła, że Niemcy zablokują negocjacje dotyczące pogłębienia Unii Celnej UE 

z Turcją. RFN zagroziła stronie tureckiej także zawieszeniem unijnych, przedakcesyjnych 

środków pomocowych. W debacie Merkel z socjaldemokratycznym kandydatem 

na kanclerza Martinem Schulzem przed wyborami do Bundestagu, kanclerz wyraziła 

opinię, że Turcja nie może stać się członkiem UE. Schulz – polityk tradycyjnie otwartego 

na tureckie członkostwo w Unii SPD, także krytycznie wypowiadał się o perspektywach 

współpracy z Turcją54.  

Steudtner został zwolniony z aresztu w październiku 2017 roku i powrócił do Niemiec 

po intensywnej akcji dyplomatycznej RFN, m.in. dzięki mediacjom ówczesnego szefa 

Urzędu Kanclerskiego Petera Altmaiera55. Meşale Tolu opuściła areszt w grudniu 2017 

roku, ale zakaz wyjazdu z Turcji cofnięto jej dopiero w sierpniu następnego roku i dopiero 

wówczas mogła wrócić do RFN. Yücel został zwolniony 16 lutego 2018 roku.  

Na polityczne przyczyny aresztów wskazuje zarówno ich moment 

(kampania przedreferendalna), wypowiedzi polityków tureckich, w tym Erdoǧana, 

sugerujące możliwość zwolnienia aresztowanych w razie ekstradycji przez RFN 

gülenistów do Turcji56, a także moment zwolnienia Tolu i Yücel, który zbiegł się z okresem 

„odwilży” w relacjach Ankary z Berlinem.  

Tuż przed zwolnieniem Yücela, 15 lutego 2018 roku premier Binali Yıldırım odwiedził 

RFN, gdzie spotkał się z Merkel w przededniu Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. 

Oboje politycy ogłosili potrzebę naprawy relacji. Turecki premier bagatelizował 

też kryzys z 2017 roku, tłumacząc go uwarunkowaniami „roku wyborczego” w obu 

krajach57. Zwolnienie dziennikarza Die Welt, po ponad roku przebywania w tureckim 

areszcie, bezpośrednio po spotkaniu Yıldırıma z Merkel, było kolejnym argumentem dla 

                                                           
54 Amanda Paul, Julianne Schmidt, Turkey's relations with Germany and the EU: Breaking the vicious circle, 

EPC Policy Brief, 2.10.2017; http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=3&pub_id=7973 [dostęp: 11.1. 

2019]. 
55 Turcja: Kara wieloletniego więzienia dla Niemca, DW, 26.10.2018; https://www.dw.com/pl/turcja-kara-

wieloletniego-wi%C4%99zienia-dla-niemca/a-46057693  [dostęp: 11.1. 2019]. 
56 Erdogan schließt Auslieferung von Deniz Yücel aus, Franfurter Allgemeine Zeitung, 13.4.2017; 

https://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/tuerkei-erdogan-schliesst-auslieferung-von-deniz-yuecel-

aus-14971568.html [dostęp: 14.2. 2019]. 
57 It’s time to return to normalcy with Germany, says PM, Hürriyet Daily News, 19.02.2018; 

http://www.hurriyetdailynews.com/its-time-to-return-to-normalcy-with-germany-says-pm-127483 

[dostęp: 14.1. 2019], Turkey, Germany vow to improve strained ties following Merkel-Yıldırım meeting, 

Hürriyet Daily News, 15.02.2018; http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-germany-vow-to-improve-

strained-ties-127409 [dostęp: 14.2. 2019]. 
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krytyków Erdoǧana świadczącym o politycznej motywacji władz tureckich stojącej 

zarówno za aresztowaniem, jak i uwolnieniem Yücela58. 

 

 

                                                           
58 Semih Idiz, How impartial is the Turkish judiciary?, Hürriyet Daily News, 15.02.2018; 

http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/semih-idiz/how-impartial-is-the-turkish-judiciary-127575 

[dostęp: 14.2. 2019]. 
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Społeczność turecka w Niemczech i jej organizacje 

Analiza różnych aspektów organizacji życia mniejszości tureckiej w Niemczech 

ma znaczenie w kontekście wpływów tureckich w tym kraju oraz relacji Turcji z RFN. 

W najnowszej historii miały miejsce trzy fale emigracji Turków i przedstawicieli innych 

narodów muzułmańskich do Niemiec. Pierwsza, przypadająca na lata 1960–1974, miała 

charakter wyłącznie ekonomiczny i była regulowana umowami międzypaństwowymi, 

pozwalającymi na przyjazd do RFN robotników głównie z Turcji, lecz także z innych 

krajów muzułmańskich. Druga fala (lata 1975–1989) miała mieć charakter łączenia 

rodzin, jednakże z tą falą emigracji do Niemiec trafiło również wielu nielegalnych 

imigrantów zarobkowych wraz z rodzinami. Trzecia fala była spowodowana problemami 

społeczno-politycznymi i gospodarczymi, rozpoczęła się w latach 90. ubiegłego wieku 

i z różnym natężeniem trwa do dziś.  

W latach 60. i 70. XX wieku niemieckojęzyczne kraje Europy musiały się zmierzyć 

ze zmianami etnicznymi z powodu masowej imigracji zarobkowej, spowodowanej 

boomem gospodarczym lat 60., kiedy zarówno Niemcy (wtedy ich zachodnia część, RFN), 

jak również inne kraje Europy Zachodniej, odczuwały deficyt siły roboczej. Władze 

niemieckie podpisały umowy o rekrutacji robotników z Turcją (1961 rok), Marokiem 

(1963 rok), Tunezją (1965 rok) oraz byłą Jugosławią (1968 rok)59. W zamierzeniu napływ 

pracowników miał być tymczasowy i rotacyjny: jedni, po wypełnieniu kontraktów, mieli 

opuszczać Niemcy, inni – do RFN przybywać.  

Pierwotnie do Niemiec w poszukiwaniu pracy zarobkowej w przemyśle przyjeżdżali 

z wyżej wymienionych krajów wyłącznie mężczyźni. Po kryzysie naftowym 1973 roku, 

ze względu na wzrost bezrobocia w RFN, legalna migracja została wstrzymana. 

Wstrzymano nabór robotników za granicą, zezwolono natomiast na sprowadzanie 

członków ich rodzin60. Trwał jednak spontaniczny napływ Turków zatrudniających się na 

czarno. W roku podpisania umowy na terytorium Niemiec mieszkało 6,7 tys. Turków61. 

W 1974 roku ich liczba wynosiła już 800 tys., a pod koniec lat 70. w Europie Zachodniej 

(oprócz RFN, także w Belgii i Holandii) przekroczyła 2,5 mln62. Obecnie turecka populacja 

w samych Niemczech przekracza 3 mln osób63 i jest to największa diaspora na terenie 

Europy64. 

Według oficjalnych danych tureckiego MSZ w całej Europie Zachodniej mieszka obecnie 

5,5 obywateli Republiki Tureckiej, a 3 miliony „powróciły do kraju” z państw zachodnio-

                                                           
59 Ursula Spuler-Stegemann, Muslime in Deutschland. Informationen und Klärungen, Freiburg 2002, s. 22. 
60 Ibidem. 
61 Spuler-Stegemann, op. cit., Findley, op. cit., s. 333. 
62 Spuler-Stegemann, op. cit., Zürcher, op.cit., s. 272. 
63 Stephen F. Szabo, Germany and Turkey: the unavoidable partnership, Foreign Policy at Brookings, marzec 

2018 roku; https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2018/03/fp_20180323_germany_turkey.pdf [dostęp: 22.03.2019]. 
64 Spuler-Stegemann, op. cit. 
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europejskich65. Ta ostatnia kategoria obejmuje zapewne osoby okresowo mieszkające w 

krajach UE i w Turcji, stąd można szacować, że całkowita liczba imigrantów pochodzących 

z Turcji to około 10 mln66. Do miliona dochodzi liczba Turków we Francji; około 500 tys. 

przedstawicieli tej narodowości mieszka w Wielkiej Brytanii; 400–500 tys. w Holandii; 

350–500 tys. – w Austrii; po 200 tys. w Belgii oraz Szwecji. Dla porównania: w Polsce 

mieszka około 5 tys. osób pochodzących z Turcji, głównie w Warszawie i Łodzi67.  

Przedstawicieli społeczności tureckiej w Niemczech można podzielić na dwie kategorie. 

Są to, po pierwsze, niemieccy obywatele tureckiego pochodzenia, w większości 

potomkowie gastarbeiterów przybyłych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Drugą 

kategorię stanowią Turcy mieszkający w Niemczech, którzy nie posiadają niemieckiego 

obywatelstwa. Jeśli oficjalną liczbę cudzoziemców narodowości tureckiej szacuje się 

na prawie 1,5 mln osób68, biorąc pod uwagę całkowitą liczbę Turków w RFN sięgającą 

3 mln, możemy założyć, że liczba niemieckich obywateli pochodzenia tureckiego stanowi 

ponad 1,5 mln osób.  

W Niemczech znajduje się największa diaspora kurdyjska w Europie. Jej liczebność 

szacuje się od 650 tys. do miliona osób69. Liczbę Kurdów wśród niemieckich obywateli, 

urodzonych bądź których przodkowie pochodzą z Turcji, szacuje się na 25–30 proc70. 

Poza RFN duże społeczności Kurdów mieszkają we Francji, Szwecji, Holandii i Belgii.  

W oficjalnym niemieckim dyskursie naukowym nie używa się terminu „diaspora” 

– stosuje się natomiast oficjalne określenia w odniesieniu do wszystkich migrantów: 

„uchodźcy”, „imigranci”, „cudzoziemcy” (niem. Flüchtlinge, Einwanderer, Auslӓnder). 

Od początku migracji zarobkowej do RFN poprawny politycznie termin Gastarbeiter 

funkcjonował we wszystkich dokumentach, prasie i świadomości społecznej. Jednakże 

duża część robotników nie miała zamiaru wracać. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia 

określenie Gastarbeiter zostało zastąpione szerszym pojęciem „imigrant”. Obecnie 

w dokumentach urzędowych i pracach naukowych można znaleźć zarówno określenia 

grup etnicznych (dla przykładu: Türken – Turcy), jak i termin „wspólnota” (niem. der 

                                                           
65 Dane z portalu MSZ Turcji: Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları, mfa.gov.tr; 

http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa [dostęp: 27.06.2019]. 
66 Szabo, op. cit.  
67 Patrz: Konrad Pędziwiatr, Turkish Community in Poland: from Textile Vendors to Top Manager [w:] K. 

Kujawa (red.), Polish-Turkish Foreign Policy: 600 Years of Bilateral Relations, Çanakkale University 

Publishing House, 2014. Liczba imigrantów z Turcji w Polsce z pewnością wzrosła w związku z 

wydarzeniami politycznymi po puczu 15 lipca 2016 roku. 
68 Schätzung für 2018: Bevölkerungszahl auf 83,0 Millionen gestiegen, Destatis Statistisches Bundesamt, 

Pressemitteilung Nr. 029, 25.01.2019; 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2019/01/PD19_029_12411.html

 [dostęp: 22.03.2019].  
69 Diese Gruppen leben ihren Hass in Deutschland aus, Welt, 11.10.2014; 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article133154325/Diese-Gruppen-leben-ihren-Hass-in-

Deutschland-aus.html [dostęp: 22.03.2019]. 
70 Szabo, op. cit. 
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Gemeinschaft), który w języku niemieckim jest bliski terminowi „diaspora”, tj. grupa 

etniczna lub jej część, mieszkająca poza granicami historycznej ojczyzny.  

Zgodnie z definicją Federalnego Urzędu Statystycznego RFN (niem. Statistisches 

Bundesamt Deutschland, DESTATIS), do imigrantów zalicza się wszystkie osoby, które 

emigrowały do Niemiec, oraz osoby urodzone w Niemczech, których przynajmniej jedno 

z rodziców jest imigrantem. Od 2005 roku niemieckie urzędy stosują również definicję 

„MMM” (niem. Menschen mit Migrationshintergrund) – osoby mające korzenie migracyjne. 

Jeśli osoba urodziła się za granicą, mimo że od dawna posiada obywatelstwo niemieckie, 

jest definiowana jako „MMM”. Do tej grupy będą również zaliczane dzieci tych osób, gdyż 

ich rodzice urodzili się poza granicami RFN. Wiele z tych osób posiada jednak 

obywatelstwo niemieckie71.  

Według najnowszych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (DESTATIS), ogółem 

w Niemczech mieszka 83 mln osób (stan na koniec 2018 roku). Posiadaczami niemieckich 

paszportów jest 72,38 mln. Pozostałe 10,62 mln osób, obecnie mieszkających w RFN 

(co stanowi prawie 13 proc. populacji kraju), posiada obce obywatelstwo72.  

Niemieckie przepisy regulujące sprawę podwójnego obywatelstwa są restrykcyjne. 

Zgodnie z zasadą „unikania wielopaństwowości” niemiecki obywatel musi zrzec 

się niemieckiego obywatelstwa, jeśli przyjmuje inne. Wyjątki obejmują obywateli krajów 

UE i Szwajcarii oraz dzieci i wnuków imigrantów. W Niemczech mieszka teraz ponad 

4,3 mln osób posiadających dwa obywatelstwa lub więcej73.  

Mimo restrykcji, co piąty Niemiec pochodzenia tureckiego ma dwa paszporty – niemiecki 

i turecki. Posiadając prawo do głosowania zarówno w RFN, jak i Turcji, niemieccy Turcy 

stoją często przed koniecznością wyboru między lojalnością wobec starej lub nowej 

ojczyzny. Wielu z nich popiera rząd w Ankarze, mimo że jego polityka często jest 

sprzeczna z interesami Niemiec i UE. Jaskrawym przykładem takiej kolizji było 

referendum konstytucyjne w Turcji w 2017 roku, krytycznie ocenione przez rząd 

w Berlinie. Niemieckie media przekonywały obywateli Niemiec pochodzenia tureckiego, 

aby w głosowaniu nie opowiadali się za propozycjami prezydenta Turcji. W ramach 

rewanżu Erdoğan namawiał społeczność turecką w RFN do niegłosowania na 

CDU/CSU/SPD w wyborach parlamentarnych. (Więcej na ten temat w rozdziale Kryzys 

relacji turecko-niemieckich po puczu 15 lipca 2016).  

Po zamachach 11 września 2001 roku uzyskanie obywatelstwa przez Turków znacznie 

się skomplikowało, zwłaszcza, gdy okazało się, że kilku terrorystów mieszkało 

w Niemczech (w Hamburgu). Po atakach w USA władze RFN zaostrzyły procedury 

                                                           
71 Arsienij Kamatozow, Германия, которую мы изменили, Русская Германия, 30.03.2017; 

http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=22489&Itemid=0 [dostęp: 22.03.2019]. 
72 Schätzung für 2018: Bevölkerungszahl auf 83,0 Millionen gestiegen, op. cit.  
73 Helena Kaschel, Niemieckie spory o podwójne obywatelstwo, Deutsche Welle, 30.03.2017; 

http://www.dw.com/pl/niemieckie-spory-o-podwójne-obywatelstwo/a-38194546 [dostęp: 22.03.2019]. 
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przyznawania obywatelstwa, wprowadzając specjalne ankiety dla muzułmanów 

ubiegających się o obywatelstwo niemieckie.  

Do roku 2014 dzieci cudzoziemców nabywały obywatelstwo niemieckie z chwilą 

urodzenia się w Niemczech, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców posiadało stały pobyt 

i przebywało co najmniej 8 lat legalnie w Niemczech. Między 18. a 23. rokiem życia dzieci 

cudzoziemców, urodzone w Niemczech, musiały zdecydować o tym, jakie obywatelstwo 

chcą zachować, niemieckie czy obywatelstwo rodziców. W 2014 roku rządząca koalicja 

CDU/CSU/SPD uchwaliła, że osoby urodzone i wychowane w Niemczech mogą zachować 

obydwa paszporty. W programie wyborczym CDU z 2017 roku znalazł się jednak postulat, 

by wnuki pierwszego pokolenia imigrantów miały możliwość posiadania wyłącznie 

obywatelstwa niemieckiego, czyli chodziłoby o powrót do sytuacji sprzed 2014 roku74. 

Na razie w Niemczech trwają dyskusje na ten temat.  

Większość Turków (80 proc.) mieszka w zachodniej części Niemiec, w landach 

uprzemysłowionych. Stagnacja gospodarcza landów wschodnich i wysoki poziom 

bezrobocia nie stwarzają tam warunków korzystnych dla imigrantów. Największa liczba 

osób pochodzenia tureckiego mieszka w Nadrenii Północnej-Westfalii, kraju związkowym 

w zachodniej części Niemiec. Liczy ona 17,87 mln mieszkańców i jest najgęściej 

zaludnionym landem w RFN75 (Kolonia z 1,07 mln mieszkańców jest największym 

miastem w tym kraju związkowym76). Grupa obcokrajowców sięga tam 2,3 mln77. 

Pozostałe 15,57 mln osób posiada obywatelstwo niemieckie78. Turcy są największą 

reprezentowaną tu grupą obcokrajowców posiadających czy nie posiadających 

obywatelstwa niemieckiego. Według szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego, 

w Nadrenii Północnej-Westfalii mieszka ponad 500 tys. osób pochodzenia tureckiego79. 

Społeczność turecka w RFN od przybycia do tego kraju miała tendencję do gettoizacji, 

a więc zamieszkiwania odrębnych dzielnic miast, w izolacji od etnicznych Niemców. 

Mieszkają oni głównie w dzielnicach wielkich miast, jak Berlin, Brema, Düsseldorf, 

Dortmund, Essen, Hamburg, Hanower, Kolonia, tworząc zamknięte społeczności. Takie 

osiedla ewoluowały często z kilku hosteli dla gastarbeiterów do całych obszarów 

etnicznych, w większości znajdujących się na obrzeżach miast. 

Z biegiem czasu władze zaczęły identyfikować problemy związane z funkcjonowaniem 

zamkniętych społeczności etnicznych w wielkich miastach (wzrost przestępczości, 

                                                           
74 Kaschel, op.cit. 
75 DPA, Bevölkerung. Einwohnerzahl in NRW erneut leicht gestiegen, Westfälische Nachrichten, 21.09.2017; 

https://www.wn.de/NRW/2992176-Bevoelkerung-Einwohnerzahl-in-NRW-erneut-leicht-gestiegen 

[dostęp: 22.04.2019]. 
76 Ibidem. 
77 Ludwig Krause, Rekordzahlen: Zwei Millionen Zuwanderer kamen 2015 nach Deutschland, RP Online, 

22.03.2016; https://rp-online.de/nrw/panorama/2-27-millionen-auslaender-in-nrw-zahl-der-
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78 Ibidem. 
79 NRW - so viele Ausländer leben in den Städten und Kreisen, RP Online; https://rp-online.de/nrw/nrw-so-

viele-auslaender-leben-in-den-staedten-und-kreisen_iid-19851069#a [dostęp: 22.04.2019]. 
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bezrobocie, narkomania i itp.); a pracownicy socjalni zaczęli pojawiać się w gettach 

i wprowadzać w życie projekty integracyjne80. Oficjalne władze RFN, organizacje 

publiczne i fundacje prywatne wielokrotnie realizowały rozmaite inicjatywy, mające 

na celu postrzeganie znaczenia języka niemieckiego, głównie przez młode pokolenia 

Turków, jako najważniejszego czynnika integrującego81. 

W przypadku społeczności tureckiej integracja ze społeczeństwem niemieckim 

(rynek pracy, edukacja, asymilacja) w dalszym ciągu bardzo się różni w porównaniu 

do innych grup imigrantów (i ich potomków). Ta sytuacja jednak wydaje się stopniowo 

zmieniać. Władze niemieckie wyraźnie stawiają na młodych Turków, przede wszystkim 

tych, urodzonych w Niemczech, do nich też w dużej mierze są kierowane rozmaite 

projekty integracyjne. Wraz z początkiem lat 90. ubiegłego wieku (druga i trzecia 

generacja tureckich imigrantów) niemieckie dziennikarstwo, polityka, nauka, a nawet 

literatura, zaczęły się wzbogacać o wybitne dzieła tureckich imigrantów. Wielu z nich 

otrzymało wykształcenie, obywatelstwo i postrzegają Niemcy jako swoją ojczyznę82. 

Według wyników badań naukowców z fundacji Centrum Badań nad Turcją i Integracją 

w Essen83, (niem. Studie der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung 

in Essen, ZfTI ), 78 proc. respondentów w Nadrenii Północnej-Westfalii czuje się 

w Niemczech u siebie, jednocześnie zaznaczając, że „sami odbierają się inaczej, niż 

Niemcy” (73 proc.). Jednak tylko 20 proc. ankietowanych stwierdziło, że Niemcy są ich 

ojczyzną, dla dalszych 30 proc. Niemcy i Turcja są na równi ojczyznami, dla 44 proc. 

ojczyzną jest wyłącznie Turcja84.  

Odpowiadając na pytania o integrację ze społeczeństwem niemieckim, 75 proc. 

ankietowanych podało, że ma niemieckich przyjaciół, dwie trzecie gościło u siebie 

Niemców lub było u nich w odwiedzinach. Prawie każdy z tej społeczności ma kontakty 

z Niemcami w pracy, szkole czy klubie sportowym. Tylko 6 proc. niemieckich Turków 

podało, że w czasie wolnym nie chce mieć żadnych kontaktów z Niemcami85.  

Według esseńskiej fundacji, 40 proc. ankietowanych nie chciałoby na stałe zamieszkać 

w Turcji, 33 proc. chce mieszkać i w Turcji, i w Niemczech, przebywając w ciągłym ruchu 

                                                           
80 Alscher, Integration von Türkeistämmigen in Deutschland und Mexikanern in den USA [w:] Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, Migrations- und Integrationsforschung. Jahresbericht 2014 des 

Forschungszentrums Migration,  Integration und Asyl im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, s. 20; 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/jahresbericht-

forschungszentrum-2014.pdf?__blob=publicationFile [dostęp: 22.04.2019]. 
81 Ibidem. 
82 Alscher, op. cit. 
83 Esseńska fundacja na zlecenie rządu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii (niem. Nordrhein-

Westfalen) ankietowała tysiąc osób pochodzenia tureckiego, zadając im pytania poświęcone integracji, 

sytuacji ekonomicznej i dotyczące zadowolenia. 
84 Begimai Alymbekova, Anja Hardenberg, Kayhan Özgenc, Daniel Peters, Olaf Wilke, 78 % fühlen sich hier 

zu Hause. Die Wahrheit über Türken in Deutschland, Bild, 28.09.2014; 

https://www.bild.de/news/inland/zuwanderung/die-wahrheit-ueber-tuerken-in-deutschland-

37925550.bild.html [dostęp: 22.04.2019]. 
85 Ibidem. 
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wahadłowym między obydwoma krajami, tylko co piąty pytany twierdził, że chce kiedyś 

przenieść się do Turcji na stałe. Głównym powodem pragnienia powrotu jest poczucie 

związku z ojczyzną86. 

W kategoriach miejsca spędzania wakacji turystycznym i ogólnego emocjonalnego 

stosunku Turcja wypada w ocenach o wiele lepiej, niż Niemcy. Turcy darzą też większym 

szacunkiem rząd turecki w porównaniu z niemieckim. Jako znaczące zalety Niemiec 

postrzegają natomiast system opieki społecznej, prawodawstwo, bezpieczeństwo i 

wolność osobistą87.  

Wśród niemieckich partii politycznych największym poparciem Niemców tureckiego 

pochodzenia, przypuszczalnie z powodu pozytywnego nastawienia do imigrantów, cieszą 

się Socjaldemokratyczna Partia Niemiec i Zieloni (odpowiednio 40 proc. i 20 proc. 

poparcia). Chrześcijańskie partie, Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Niemiec i Unia 

Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii (niem. Christlich-Soziale Union in Bayern e.V., CSU), 

są popierane tylko przez 10 proc. Niemców tureckiego pochodzenia, chociaż partie 

te wyznają podobne konserwatywne wartości, co muzułmanie. Około jednej czwartej 

Niemców tureckiego pochodzenia nie bierze udziału w wyborach w Niemczech88. 

Zarówno Turcy, nieposiadający niemieckiego obywatelstwa, jak i Niemcy tureckiego 

pochodzenia, posiadający również paszporty tureckie, popierają politykę Erdoğana i AKP, 

a 50–70 proc. z nich poparło ich w wyborach tureckich w latach 2014–201789. Szacuje się, 

że 63 proc. Turków mieszkających w RFN poparło referendum w kwietniu 2017 roku 

w Turcji w sprawie zmiany konstytucji90. Erdoğan i jego partia cieszą się jednak 

największą popularnością wśród osób nieposiadających obywatelstwa niemieckiego 

i najsłabiej wykształconych91.  

Integracja gospodarcza cudzoziemców ze społeczeństwem niemieckim wyraża się 

głównie w zwiększeniu liczby inicjatyw prywatnych. Zgodnie z prawem, niemiecki 

pracodawca może zatrudnić obcokrajowca (nie dotyczy obywateli UE) tylko wtedy, gdy 

podjęcia pracy na jego rzecz trzykrotnie odmówią obywatele niemieccy. Tak surowe 

ograniczenia dotyczą nawet niskopłatnych, niewymagających kwalifikacji zawodów, jak 

sprzątanie, praca na budowie itp. Zaletą tureckich pracowników była chęć podjęcia pracy 

za wynagrodzenia niższe od oczekiwanych przez obywateli niemieckich. Jednakże 

w warunkach niekorzystnej koniunktury gospodarczej w Niemczech zwalniani byli 

                                                           
86 Alymbekova, op. cit. 
87 Ibidem. 
88 Alymbekova, op. cit.  
89 Funda Tekin, Quadratur des Kreises? Hintergründe der EU-Türkei-Beziehungen, Aus Politik und 

Zeitgeschichte 9, no.: 36-41, bpb: Bundeszentrale für politische Bildung, 24.02.2017; 

http://www.bpb.de/apuz/243033/quadratur-des-kreises-hintergruende-der-eu-tuerkei-

beziehungen?p=all [dostęp: 22.04.2019].  
90 Dagmar Breitenbach, Why many Turks in Germany voted ‘yes’ in Erdogan’s referendum, Deutsche Welle, 

18.04.2017; http://www.dw.com/en/why-many-turks-in-germany-voted-yes-in-erdogans-referendum/a-

38472130 [dostęp: 22.04.2019].  
91 Alymbekova, op. cit. 
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właśnie Turcy. Obecnie bezrobocie wśród Turków nie-obywateli jest o 20 proc. wyższe, 

niż wśród obywateli niemieckich92. 

W obliczu bezrobocia w nowej, a dla większości tureckojęzycznych mieszkańców RFN, 

urodzonych już na terytorium Niemiec, jedynej ojczyźnie, Turcy zaczęli rozwijać własną 

przedsiębiorczość. Trend ten jest obserwowany od połowy lat 80. ubiegłego wieku, lecz 

w tamtym czasie jeszcze nie było mowy o poważnym tureckim biznesie: wciąż istniała 

nadzieja na powrót „gości” do domu, a poziom charakterystycznych dla tureckiego 

środowiska przedsiębiorstw raczej przypominał niewielkie interesy rodzinne, niż duże 

projekty biznesowe. W latach 80. działalność gospodarczą w Niemczech prowadziło 

22 tys. gastarbeiterów93. To nie wystarczało, aby zwalczyć bezrobocie, które wśród 

obcokrajowców było wysokie.  

Obecnie tureccy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości prowadzą małe i średnie 

firmy, często współpracujące ze sobą. Ponad jedna czwarta biznesmenów o korzeniach 

imigranckich, zwłaszcza tureckich, zaczyna od handlu94. Niemieccy biznesmeni 

o tureckich korzeniach często wspierają rodziny mieszkające w Turcji95. Na przestrzeni 

lat 2009–2013 najliczniejszą grupą imigrantów zakładających firmy w Niemczech byli 

Turcy (21 proc.), na drugim miejscu – Rosjanie (10 proc.), dalej – Polacy (7 proc.) i Włosi 

(5 proc.)96. 

Społeczność turecka jako część muzułmańskiej wspólnoty religijnej w RFN 

Niemcy są krajem z jedną z największych grup ludności muzułmańskiej w Europie 

Zachodniej. Obecne 4,7 miliona muzułmanów w RFN stanowi około 5,7 proc. ludności 

tego państwa97. Turcy stanowią najliczniejszą grupę wśród niemieckich wyznawców 

islamu. Innymi mieszkającymi na terytorium RFN narodowościami tradycyjnie 

wyznającymi tę religię są Kurdowie, przedstawiciele narodów byłej Jugosławii, 

muzułmanie z Bośni i Kosowa, a także migranci z Albanii, Bliskiego Wschodu (m.in. Iranu, 

                                                           
92 Bevölkerung, Familien, Lebensformen, op. cit.  
93 Jülide Danisman, Od gastarbeitera do pracodawcy, Deutsche Welle, 2.11.2011; 

https://www.dw.com/pl/od-gastarbeitera-do-pracodawcy/a-15506624 [dostęp: 1.04.2019]. 
94 Ibidem. 
95 Studie. Wie türkische Unternehmer in Deutschland Geschäfte machen, Spiegel Online, 19.01.2009; 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/studie-wie-tuerkische-unternehmer-in-deutschland-geschaefte-

machen-a-602052.html [dostęp: 1.04.2019].  
96 Iwona D. Metzner, Coraz więcej imigrantów zakłada w Niemczech firmy. Również Polacy, Deutsche Welle, 

22.08.2014; https://www.dw.com/pl/coraz-więcej-imigrantów-zakłada-w-niemczech-firmy-również-

polacy/a-17872461 [dostęp: 1.04.2019].  
97 Amerykański Instytut Sondażowy PEW podawał, że pod koniec 2016 roku w Niemczech mieszkało nawet 

5 mln muzułmanów. Według obliczeń niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (niem. Deutsches 

Institut für Wirtschaftsforschung e.V., DIW), liczba dorosłych muzułmanów według danych z 2017 roku 

wynosiła w RFN około 2,7 mln. Patrz m.in. Bevölkerungsstatistik: Weniger Muslime in Deutschland als 

angenommen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.04.2018; 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschlands-bevoelkerung-weniger-muslime-als-

angenommen-15548415.html [dostęp: 22.03.2019]; Christian Röther, Religionsstatistik. Zahl der Muslime in 

Deutschland, Deutschlandfunk, 26.01.2018; https://www.deutschlandfunk.de/religionsstatistik-zahl-der-

muslime-in-deutschland.886.de.html?dram:article_id=408677 [dostęp: 22.03.2019]. 
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Iraku, Syrii, Libanu), Afryki Północnej (Tunezji i Maroka), Afganistanu i Pakistanu. Wśród 

muzułmanów zamieszkujących w RFN, nie posiadających obywatelstwa, znaczną grupę 

stanowią Syryjczycy (ok. 750 tys.), Irakijczycy (ok. 250 tys.) oraz Afgańczycy (ok. 260 

tys.)98. Dużą część wśród tych ostatnich grup stanowią migranci, który przybyli do RFN 

w okresie kryzysu migracyjnego lat 2015–2016. 

W religijnej wspólnocie muzułmańskiej Niemiec przeważają wyznawcy sunnickiej wersji 

islamu. Ponad 74 proc. niemieckich Turków to muzułmanie sunnici, alewici – ponad 11 

proc., wyznawcy sufizmu – 1 proc., 3 proc. osób narodowości tureckiej wyznaje inne 

religie; a 7 proc. – nie wyznaje żadnej. Według danych z października 2018 roku, 

całkowita liczba wyznawców islamu sunnickiego w RFN sięga 2,64 mln. Następną pod 

względem liczebności grupę religijną muzułmanów stanowią pochodzący również 

z Turcji alewici99, których liczbę szacuje się na około 500 tys. (są to także Kurdowie 

i Arabowie z południa Turcji, lecz większość Kurdów to jednak sunnici, a nie alewici). 

Szyitów (w większości Irańczyków, a także Azerów) jest łącznie 226 tys.100. 

Problemy z integracją przedstawicieli społeczności tureckiej w RFN powiązane są także 

z ich odmiennością religijną i przynależnością do cywilizacji islamu. Większość Turków 

w Niemczech uważa się za osoby bardzo religijne. Wyraźnie wzrosła też liczba osób 

opowiadających się za budową kolejnych meczetów. Wyróżnia się tu zwłaszcza grupa 

wiekowa 15–29 lat, w której ponad 70 proc. wyraża taką potrzebę101. 

Żadna muzułmańska wspólnota religijna nie posiada na terytorium Niemiec statusu 

osoby prawnej prawa publicznego (niem. Körperschaft des öffentlichen Rechts), 

przewidzianego przez konstytucję RFN i umożliwiającego nawiązywanie przez państwo 

partnerskich relacji ze wspólnotami religijnymi. Uzyskanie takiego statusu wymaga od 

wspólnoty spełnienia licznych warunków, m.in. posiadania reprezentującej daną 

wspólnotę organizacji, która może udokumentować 30 lat swojej działalności na 

terytorium Niemiec oraz funkcjonowanie zgodne z zasadami konstytucji. Organizacja 

wspólnotowa musi posiadać stałą strukturę organizacyjną, złożoną z niezmieniających się 

członków wyznających tę samą religię. Takie kościoły, jak protestancki, rzymskokatolicki 

oraz wspólnota żydowska posiadają status osoby prawnej prawa publicznego102. 

                                                           
98 DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 149 vom 15. April 2019,  

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/04/PD19_149_12521.html [dostęp: 

17.04.2019]. 
99 Alewici tureccy stanowią 20-30 proc. ludności Turcji. Ich wierzenia są mieszanką szyickiego imamizmu i 

pierwotnego turkmeńskiego szamanizmu. W sferze politycznej w Turcji wspierają socjaldemokratów i 

pozostają silnie skłóceni z konserwatystami islamskimi. Alewici wywodzą się z różnych grup etnicznych: 

Turków, Kurdów, Zaza, Turkmenów, a także Azerów.  
100 Przytoczone dane liczbowe są szacunkowe i pochodzą z badań Religionen & 

Weltanschauungsgemeinschaften in Deutschland: Mitgliederzahlen. Mitgliederzahlen: Islam, Remid, data 

publikacji: 30.05.2014; data zmiany: 19.10.2018; https://www.remid.de/info_zahlen/islam/ [dostęp: 

22.03.2019]. 
101 Religionen & Weltanschauungsgemeinschaften in Deutschland…, op. cit.  
102 Agata S. Nalborczyk, Organizacja życia religijnego muzułmanów niemieckich [w:] Anna Parzymies (red.), 
Muzułmanie w Europie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2003, s. 338. 
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Uzyskanie tego statusu gwarantuje wspólnotom wyznaniowym wiele korzyści: 

możliwość zakładania własnych szkół, prowadzenia działalności charytatywnej i 

społecznej ze wsparciem finansowym państwa, zwolnienia podatkowe i celne, prawo do 

prowadzenia własnych przedszkoli i opieki duchowej w wojsku i więzieniach czy 

współorganizacji lekcji religii w szkołach państwowych oraz kształcenia nauczycieli, 

a także do posiadania własnych cmentarzy103.  

Brak uznania islamu przez państwo niemieckie jest powodem wielu kłopotów 

związanych z funkcjonowaniem tej religii w różnych dziedzinach życia społecznego, 

takich jak np. oświata, wojsko, media. Według Agaty S. Nalborczyk, „…w sytuacji 

znacznego zróżnicowania religijnego i etnicznego, powstanie jednej organizacji 

reprezentującej wszystkich muzułmanów jest niemożliwe, co stanowi jedną z trudności 

na drodze do uzyskania statusu osoby prawnej prawa publicznego. Kolejnymi 

przeszkodami są tymczasowość pobytu znacznej części wyznawców na terytorium 

Niemiec (większość muzułmanów nie posiada niemieckiego obywatelstwa, a zatem 

istnieje ewentualność ich powrotu do krajów pochodzenia) oraz brak danych na temat 

rzeczywistej liczby członków tej wspólnoty (co uniemożliwia zbieranie od nich podatku 

kościelnego, oddawanego do dyspozycji danej wspólnoty religijnej)”104.  

Niektóre organizacje muzułmańskie podjęły starania o uzyskanie statusu osoby prawnej 

prawa publicznego: Związek Islamskich Ośrodków Kultury (niem. Verband 

der Islamischen Kulturzentren) starał się o uzyskanie statusu w 1978 roku, potem – 

w 1997 roku; Islamska Rada Republiki Federalnej Niemiec (niem. Islamrat für 

die Bundesrepublik Deutschland), dla której jest to jeden z celów działania, regularnie 

podejmuje takie próby; Federacja Wspólnot Alewitów w Niemczech (niem. Föderation 

der Aleviten-Gemeinden in Deutschland) również podejmowała starania w tym zakresie. 

Okazały się one jednak bezskuteczne z wyżej wymienionych powodów. Część 

muzułmanów w Niemczech uważa też, że uznanie islamu przez państwo niemieckie wcale 

nie jest konieczne105.  

W obecnej sytuacji prawnej organizacje muzułmańskie, w tym meczety, mogą działać 

na terytorium RFN wyłącznie jako oficjalnie zarejestrowane stowarzyszenia. Większość 

z nich mieści się w byłych budynkach fabrycznych, biurowych i magazynowych. 

Na zewnątrz w niczym nie przypominają meczetów. Jednak muzułmanie, których 

zdecydowana większość zamierza pozostać w Niemczech na stałe, podejmują próby 

wzniesienia nowych budowli, które będą służyć nie tylko jako miejsca modlitwy, 

lecz także będą mieć wygląd meczetów. Każda próba budowy meczetu napotyka 

na przeszkodę prawną, gdyż islam nie jest uznawany oficjalnie przez państwo niemieckie. 

Jako pierwszy w Niemczech został wybudowany meczet w berlińskiej dzielnicy 

Wilmersdorf jeszcze w 1925 roku; a w latach 70. ubiegłego wieku powstały meczety 

w Hamburgu, Monachium i Aachen. Do tej pory udało się wybudować około 100 obiektów, 

                                                           
103 Ibidem. 
104 Nalborczyk, op. cit., s. 339. 
105 Ibidem. 
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będących prawdziwymi meczetami, niektóre z nich są dość okazałe. W większości ich 

wspólnoty należą do Turecko-Islamskiej Unii Instytucji Religijnych DİTİB106. 

Od początku tureckiej emigracji zarobkowej w latach 60. ubiegłego wieku tureccy 

imigranci stworzyli w Niemczech wiele organizacji. Większość z nich deklaruje lojalność 

i poszanowanie zasad i wartości społeczeństwa niemieckiego oraz przestrzega prawa 

RFN. Niektóre organizacje jednak charakteryzują się postawami i działaniami 

ekstremistycznymi i, z tego powodu, mają problemy z niemieckim porządkiem prawnym 

oraz politycznym i społecznym. Proces tworzenia i przekształcania organizacji jest 

niezwykle dynamiczny, a ich reorientacja polityczna nie należy do rzadkości. W ciągu 

ponad pięćdziesięciu lat istnienia tureckiej imigracji w Niemczech wiele organizacji 

przeszło drogę rozwoju od całkowicie niepolitycznych stowarzyszeń o różnych celach 

do organizacji głównie z ambicjami politycznymi. Nie można określić ich dokładnej liczby, 

szacunki mówią o kilku tysiącach. Tak samo trudne jest dokładne wskazanie proporcji 

ludności tureckiej w Niemczech, zrzeszanej przez te stowarzyszenia. Większość tureckich 

organizacji społecznych to centra kultury, stowarzyszenia meczetowe lub inne, działające 

w sposób wielofunkcyjny107.  

Niezależnie od orientacji politycznej, organizacje reagują na sytuację panującą w obu 

krajach, gdyż tureccy imigranci są powiązani zarówno ze swoim krajem pochodzenia, jak 

i krajem zamieszkania. Działalność zdecydowanej większości organizacji ma charakter 

diaspory politycznej. Ich aktywność powiązana jest zarówno z niemiecką polityką 

i społeczeństwem, jak i podmiotami społecznymi lub państwowymi w Turcji. Często są też 

podejmowane próby wywierania wpływu na niemiecką politykę i społeczeństwo w imię 

tureckich interesów narodowych, czy też rządzącej w Ankarze AKP.  

Oprócz lewicowych lub prawicowych i islamistycznych stowarzyszeń i organizacji, które 

rozwinęły się równolegle z polaryzacją i zróżnicowaniem partii i organizacji politycznych 

w Turcji, są również grupy interesów, które ewoluowały z powodu reorientacji108, 

specyficznej dla imigracji. Określają siebie jako mediatorów między niemieckim 

społeczeństwem większościowym a tureckimi imigrantami, ich działania 

są ukierunkowane na cele polityki integracyjnej, takie jak ułatwienie procesu integracji 

tureckich imigrantów ze społeczeństwem niemieckim, promowanie interesów 

oraz równości praw politycznych tureckich imigrantów w Niemczech.  

Jako dowód woli aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach politycznych, zwłaszcza 

drugiego pokolenia tureckich imigrantów, w latach 90. ubiegłego wieku wewnątrz 

niemieckich partii politycznych powstał nowy rodzaj organizacji, opowiadający się za 

intensyfikacją integracji ludności tureckiej ze społeczeństwem niemieckim. W związku 

z tym, oprócz stowarzyszonego z Wolną Partią Demokratyczną (niem. Freie 

                                                           
106 Nalborczyk, op. cit., s. 339. 
107 Özcan, E., Die türkische Minderheit [w:] Schmalz-Jacobsen/Hansen (red.) Ethnische Minderheiten in 

Europa, Monachium 1995, s. 511 - 527, s. 525. 
108 Ibidem. 
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Demokratische Partei, FDP) Liberalnego Stowarzyszenia Turecko-Niemieckiego (niem. 

Liberalen Türkisch-Deutschen Vereinigung e.V.) powstały również fora związane z CDU: 

Niemiecko-Turecka Unia (niem. Deutsch-Türkische Union, DTU) została założona 

w Berlinie, Niemiecko-Tureckie Forum (niem. Deutsch-Türkischen Forum, DTF) 

w Nadrenii Północnej-Westfalii i Niemiecko-Turecka Grupa Interesu (niem. Deutsch-

Türkischen Interessengemeinschaft, DTI) w Hamburgu.  

Podczas gdy w latach 70. i 80. XX wieku zainteresowanie mediów zdominowały 

organizacje lewicowe i prawicowe, dziś w centrum uwagi znajdują się muzułmańskie 

organizacje religijne, prowadzące działalność polityczną – w wielu przypadkach, w opinii 

mediów niemieckich, stwarzającą zagrożenie dla państwa niemieckiego i panującego 

w nim porządku konstytucyjnego109. W szczególności, stowarzyszenie Islamska 

Wspólnota – Perspektywa Narodowa (niem. Islamische Gemeinschaft Milli Görüş, IGMG) i 

tzw. Państwo Kalifatu (niem. Kalifatsstaat, ICCB), zwane także Związkiem Islamskich 

Stowarzyszeń i Wspólnot (niem. Verband der Islamischen Vereine und Gemeinden e.V.), 

weszły do świadomości społecznej jako organizacje propagujące fundamentalistyczny 

islam. ICCB z siedzibą w Kolonii zostało założone w 1984 roku. Na jego czele stał 

Metin Kaplan. Jako cel Państwo Kalifatu określiło obalenie porządku demokratycznego 

oraz wprowadzenie najpierw w Turcji, a potem na całym świecie, panowania państwa 

islamskiego opartego na prawie szariatu pod władzą jednego kalifa. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych Niemiec 12 grudnia 2001 roku zakazało dalszej działalności 

tej organizacji. Po rozwiązaniu Państwa Kalifatu zdelegalizowano także stowarzyszoną 

z nim fundację Sługa Islamu (niem. Diener des Islam) oraz 19 organizacji podrzędnych 

(łącznie zrzeszających około 1,1 tys. członków)110.   

W opinii Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (niem. Bundesamt 

für Verfassungsschutz, BfV), przedstawiciele fundamentalistycznego islamu, tzw. salafici 

(od arabskiego słowa salaf – przodkowie), są najbardziej dynamicznie rozwijającym 

się, ekstremistycznym nurtem islamistycznym w Niemczech. Stawiają sobie oni za cel 

powrót do korzeni wiary i stosowanie w RFN prawa szariatu. Według Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych (niem. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat), liczba 

salafitów w Niemczech wzrosła z 4,5 tys. osób w 2012 roku do 10 tys. osób w 2016 

roku111. Nadrenia Północna-Westfalia uważana jest za kraj zamieszkały przez 

największą liczbę salafitów.  

Z jednej strony salafizm jest nurtem wrogim zachodniemu społeczeństwu, z drugiej 

strony, paradoksalnie, zdaniem MSW Niemiec, jest jego produktem. Do znacznego 

                                                           
109 Nalborczyk, op. cit. 
110 Feindt-Riggers/Steinbach, Erscheinungsformen des türkischen Islam von fundamentalistisch über 

konservativ bis modernistisch-säkular wider [w:] Islamische Organisationen in Deutschland, Hamburg 1997, 

s. 16. 
111 Islamismus und Salafismus, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 2018; 

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/extremismus-und-

terrorismusbekaempfung/islamismus-und-salafismus/islamismus-und-salafismus-node.html 

[dostęp: 22.02. 2019]. 
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wzrostu liczby zwolenników salafizmu przyczyniła się przede wszystkim intensywna 

propaganda, którą wyznawcy najbardziej ortodoksyjnej wersji islamu prowadzą 

w Internecie. Jest ona coraz bardziej profesjonalna i skierowana przede wszystkim do 

młodych ludzi112, którzy za pomocą mediów społecznościowych oraz serwisów 

internetowych są wzywani do udziału w „świętej wojnie” przeciwko „niewiernym”. 

Głównym tematem propagandy w Internecie jest wojna w Syrii i powstałe tamże 

dżihadystyczne tzw. Państwo Islamskie. Choć nie wszyscy salafici popierają dżihad, 

salafizm stanowi podatny grunt dla radykalizacji, aż do przejawów działań 

terrorystycznych.  

W 2017 roku rząd federalny przyjął „Krajowy program przeciwdziałania 

ekstremizmowi islamistycznemu” (niem. Nationale Präventionsprogramm gegen 

islamistischen Extremismus). Program ten opiera się na „Strategii rządu federalnego 

na rzecz zapobiegania ekstremizmowi i promocji demokracji” (niem. Strategie der 

Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung)113.  

Rząd federalny postanowił skoordynować różne podejścia w  obszarach prewencji: od 

działania na poziomie gmin, środowiska rodzinnego i społecznego, instytucji 

edukacyjnych po społeczności meczetowe. Działania obejmują zwalczanie 

dżihadystycznej propagandy w Internecie, zapobieganie ekstremizmowi poprzez 

integrację muzułmanów z niemieckim społeczeństwem, a także zmiany w Kodeksie 

karnym114.  

Po kryzysie migracyjnym, fali zamachów terrorystycznych, dokonanych przez 

dżihadystów, oraz incydentach molestowania kobiet z udziałem uchodźców w trakcie 

sylwestra 2015/2016 roku w Kolonii i innych miastach niemieckie służby specjalne 

wzmogły obserwację niektórych organizacji muzułmańskich. W opinii szefa Federalnej 

Służby Wywiadowczej (niem. Bundesnachrichtendienst, BND) Bruno Kahla, 

najważniejszym z wyzwań w sferze bezpieczeństwa jest kwestia udziału w szeregach PI 

obywateli Niemiec i ich powrót do kraju po likwidacji dżihadystycznego parapaństwa w 

Syrii i Iraku. Według BND, do lipca 2018 roku w Syrii i Iraku walczyło ok. 940 osób z RFN, 

z których jedna trzecia wróciła do kraju115.  

Ruchem wrogim zachodniemu społeczeństwu i obserwowanym przez niemieckie służby 

jest ruch Braci Muzułmanów. Oddział syryjski Braci Muzułmanów założył centra 

islamskie w niektórych niemieckich miastach (dla przykładu: Islamisches Zentrum 

Aachen, Islamisches Zentrum Monachium) oraz Wspólnotę Islamską w Niemczech (niem. 

Islamische Gemeinschaft in Deutschland). Organizacje te są członkami stworzonej przez 

Braci Muzułmanów w 1989 roku Federacji Organizacji Islamskich w Europie 
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114 Ibidem. 
115 Bundesministerium des Inneren/German Interior Ministry, Verfassungsschutzbericht 2015, str. 254, 255.  
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(ang. Federation of Islamic Organizations in Europe, FIOE). Oficjalnie jej członkowie 

zaprzeczają jednak powiązaniom z ruchem Braci Muzułmanów116.  

Spośród ekstremistycznych organizacji nacjonalistycznych największe znaczenie 

ma kurdyjska PKK, uznawana w Niemczech za organizację terrorystyczną. Przedmiotem 

zainteresowania Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji stał się w ostatnich latach 

także DİTİB, stanowiący narzędzie wpływu rządu w Ankarze na społeczność turecką 

w Niemczech. Jako organizacja ekstremistyczna postrzegana jest także skrajnie 

nacjonalistyczna Federacja Tureckich Stowarzyszeń Idealistów Demokratycznych 

w Europie (niem. Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Europa e.V., 

ADÜTDF), zwana również Szarymi Wilkami117.  

Ogólnopaństwowe muzułmańskie tureckie organizacje zwierzchnie (parasolowe), 

tzw. Dachverbӓnde 

Część społeczności meczetowych, szacowanych na ponad 2 tys., coraz częściej łączy się 

obecnie w ogólnopaństwowe organizacje zwierzchnie, tzw. Dachverbӓnde, zgodnie z ich 

orientacją polityczną. Turecko-Islamska Unia Instytucji Religijnych (niem. Türkisch-

Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.; tur. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, 

DİTİB) jest zdecydowanie największą organizacją turecko-islamską w Niemczech. 

Została założona 5 lipca 1984 roku jako organizacja zagraniczna tureckiego rządowego 

Zarządu ds. Religii (tur. Diyanet İşleri Başkanlığı, DİB, zwany także w skrócie Diyanetem) 

w celu zachowania tradycji religijnych i kulturowych obywateli tureckich mieszkających 

w RFN118. Od 1985 roku jej siedziba znajduje się w Kolonii. Centrala DİTİB w Kolonii 

wydaje tureckojęzyczne czasopismo DİTİB Dergisi119, poświęcone tematom religijnym 

i wiadomościom z poszczególnych wspólnot. Stowarzyszenie jest finansowane, oprócz 

składek członkowskich, przez budżet państwa tureckiego. W całym kraju DİTİB zrzesza 

ponad 930 lokalnych tureckich stowarzyszeń religijnych (wspólnot meczetowych), 

z których każde ma około 130–150 zarejestrowanych członków120. Większość 

stowarzyszeń DİTİB jest starsza niż organizacja zwierzchnia. Choć należące do DİTİB 

wspólnoty meczetowe są zasadniczo samodzielnymi stowarzyszeniami, w wielu 

przypadkach DİB posiada daleko idące możliwości nadzoru nad nimi. DİB zajmuje się 

koordynacją życia religijnego tureckich muzułmanów w RFN, m.in. poprzez zatrudnianie 

                                                           
116 Ibidem. 
117 Bundesministerium des Inneren, op. cit. 
118 Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V., Rechenschaftsbericht 1996 – 1997 - 1998, 

21.02.1999; s. 2. 
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Organisationen in Deutschland, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin 2002; s. 11, 
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imamów z Turcji, wybieranych i utrzymywanych przez DİB za pośrednictwem tureckich 

konsulatów w Niemczech121.  

DİTİB opiekuje się również muzułmańskim cmentarzem w Berlinie, podarowanym Turcji 

osmańskiej przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w 1798 roku, po śmierci 

pierwszego ambasadora sułtana. Cmentarz ten przeszedł na własność Republiki 

Tureckiej. Jest to jedyny cmentarz muzułmański na terytorium Niemiec, lecz nie ma już 

na nim wolnych miejsc122. Poza cmentarzem w Berlinie, stanowiącym wyjątek, nie ma 

na obszarze Niemiec żadnego muzułmańskiego cmentarza. Dla muzułmanów 

w Niemczech wydzielone są fragmenty cmentarzy komunalnych (około 70), lecz niewiele 

z nich zezwala na pochówek bez trumny123. Tylko cmentarze w Essen, Aachen i Hamburgu 

w wyjątkowych przypadkach zezwalają na brak trumny. W zdecydowanej większości 

przypadków przypisy nie pozwalają na taki rodzaj pochówku ze względu na ochronę 

sanitarną wód gruntowych124. Transportem i organizacją pochówku w Turcji zajmuje się 

m.in. DİTİB, lecz także inne organizacje muzułmańskie w Niemczech. Dla pokrycia 

kosztów transportu i pogrzebu DİTİB gromadzi specjalny fundusz składkowy, zwany 

funduszem pogrzebowym, dzięki któremu koszty wysłania ciała i pochowku rozkładają 

się na wszystkich członków funduszu125.  

Uwzględniając członków rodzin zarejestrowanych członków i samych członków, szacuje 

się, że połowa wszystkich tureckich muzułmanów jest reprezentowana przez DİTİB126. 

Zgodnie ze statutem, zadania DİTİB obejmują nadzór, edukację i nauczanie tureckich 

muzułmanów mieszkających w Niemczech we wszystkich kwestiach religijnych, a także 

organizację działań społecznych i kulturalnych oraz kursów językowych i promowanie 

rozwoju zawodowego obywateli tureckich. W tym celu organizacja promuje tworzenie 

stowarzyszeń branżowych, które są powiązane z odpowiednimi lokalnymi wspólnotami 

meczetowymi. Te ostatnie są wspierane i nadzorowane przez organizację zwierzchnią, 

w szczególności w kwestiach religijnych, społecznych, kulturalnych i charytatywnych. 

Do działalności DİTİB należy również prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowych dla 

dzieci, młodzieży i kobiet, a także wspieranie integracji muzułmanów przy jednoczesnym 

zachowaniu tożsamości tureckiej i muzułmańskiej oraz promowaniu dialogu 

międzyreligijnego. Realizacja tego ostatniego zadania, zwłaszcza na poziomie wspólnot 

meczetowych, bywa trudna, gdyż na ich czele stoją sprowadzeni z Turcji imamowie, 

którzy zmieniają się co 3–5 lat i nie znają wystarczająco dobrze języka niemieckiego.  

W ostatnich latach (2016–2018) w niemieckich mediach zaczęły pojawiać się informacje 

o tym, że imamowie z DİTİB przesyłają do Diyanet w Ankarze meldunki o działalności 

                                                           
121 Kücükhüseyin, op. cit., s. 16. 
122 T. Lemmen, Islamische Bestattungen in Deutschland. Eine Handreichung, Altenberge 1996, s. 23 – 25. 
123 Ibidem. 
124 Gesa Kokkelink, Islamische Bestattung auf kommunalen Friedhöfen [w:] Gerhard Höpp, Gerdien Jonker 

(red.), In fremder Erde. Zur Geschichte und Gegenwart der islamischen Bestattung in Deutschland,  Berlin 
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125 T. Lemmen, Islamische Bestattungen in Deutschland. Eine Handreichung, op. cit., s. 26, 27. 
126 Spuler-Stegemann, Muslime in Deutschland, Freiburg 1998, s. 112. 
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domniemanych puczystów, którzy starali się obalić prezydenta Erdoğana. Według 

niemieckich mediów, imamowie z DİTİB postępują w myśl instrukcji otrzymywanych 

z centrali w Ankarze, czyli są po prostu agentami tureckiego rządu. Pojawiły się także 

głosy krytyczne przeciwko kazaniom wygłaszanym przez część imamów w niektórych 

z 900 meczetów w Niemczech, należących do DİTİB, wzywające do podjęcia 

zdecydowanych kroków wobec ekstremistycznych przywódców duchowych127.  

Na te zarzuty Zarząd Federalny DİTİB zareagował pisemnym oświadczeniem. Stwierdza 

się w nim, że „niewłaściwa postawa i zachowanie pojedynczych osób nie może rzutować 

na całość pracy religijnej, społecznej i pokojowej prowadzonej przez imamów”128.  

DİTİB oficjalnie nie jest objęty obserwacją Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, 

służby cywilnego kontrwywiadu RFN129. W 2018 roku BfV uznał centralę DİTİB 

za przypadek wymagający wyjaśnienia i rozważał poddanie jej obserwacji, zwyciężyło 

jednak przekonanie, że ta metoda nie jest właściwym sposobem postępowania130. Według 

federalnego ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera, podjęcie przeciwko DİTİB 

działań operacyjnych nie jest niezbędne dla rozwiązania aktualnych problemów z nim 

związanych. Jak podkreślił szef MSW, gdyby pojawiło się uzasadnione podejrzenie, 

że DİTİB prowadzi działalność szpiegowską, wtedy takie działania zostałyby podjęte 

natychmiast131.  

Islamska Wspólnota – Perspektywa Narodowa (niem. Islamische Gemeinschaft Milli 

Görüş, IGMG) jest drugą co do wielkości religijno-polityczną parasolową organizacją 

zwierzchnią (26,5 tys. członków, 274 wspólnoty i stowarzyszenia)132. Jej historia sięga lat 

70. ubiegłego wieku. Od roku 1985 była znana jako Europejska Organizacja Opinii 

Narodowej (tur.  Avrupa Milli Görüş Teşkilatlari, AMGT) – tak jej odłam nazywa się do dziś 

w Austrii. AMGT podzieliła się w 1995 roku, w wyniku czego jej zadania religijne, 

społeczne i kulturalne przejęła IGMG133. Nazwa ruchu Perspektywa Narodowa 

(Milli Görüş) nawiązuje do tytułu książki Necmettina Erbakana, która ukazała się w 1973 

roku. Polityka tego można również uważać za duchowego ojca IGMG. Obecnie jest 

organizacją międzynarodową z siedzibą w Niemczech (w Kerpen koło Kolonii). W jej 

strukturze znajdują się dwa rodzaje podmiotów: niezależne wspólnoty meczetowe, 

zarejestrowane jako osobne stowarzyszenia, oraz pozbawione oddzielnego statusu 
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8.08.2016; http://www.ditib.de/detail1.php?id=532&lang=de [dostęp: 31.03.2019]. 
129 Kücükhüseyin, op. cit., s. 17. 
130 Niemcy: DITIB nie będzie inwigilowany przez kontrwywiad, Deutsche Welle, 9.12.2018; 

https://www.dw.com/pl/niemcy-ditib-nie-będzie-inwigilowany-przez-kontrwywiad/a-

46655709?maca=pl-Twitter-sharing [dostęp: 22.02.2019]. 
131 Manuel Bewarder, Annelie Naumann, DITIB. Erdogans Prediger kommen davon – erst einmal, Welt, 

9.12.2018; https://www.welt.de/politik/deutschland/plus185197848/Ditib-Ueberwachung-Erdogans-

Prediger-kommen-davon-erst-einmaErdogans Prediger kommen davon – erst einmall.html [dostęp: 

31.03.2019].  
132 Bundesministerium des Innern, Verfassungsschutzbericht 2000, Berlin/Bonn 2001, s. 205. 
133 Ibidem. 
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przedstawicielstwa samej IGMG. IGMG zajmuje się organizacją pielgrzymek do Mekki, 

zatrudnia imamów, wykształconych teologów z Turcji, a także kształci kadry. 

Poza działalnością ściśle religijną IGMG organizuje życie kulturalne swoich członków 

(dzieci, młodzieży, kobiet – zajęcia i przedsięwzięcia odbywają się osobno dla chłopców, 

osobno dla dziewcząt).  

Od 1995 roku wydaje miesięcznik Milli Görüş & Perspektive134, częściowo w języku 

niemieckim. Ideologicznie bliska jest jej wychodząca w Turcji gazeta codzienna Milli 

Gazete, która ma również swoje niemieckie wydanie i rozprowadzana jest na zasadzie 

prenumeraty. Ponadto IGMG jest powiązana z tureckim kanałem w RFN Kanal 7, za 

pośrednictwem którego wywiera wpływ na poglądy polityczne przedstawicieli tureckiej 

wspólnoty w Niemczech135. IGMG jest organizacją o zdecydowanie nacjonalistycznym 

nastawieniu. Jednakże wśród jej młodszych członków (drugie i trzecie pokolenie 

imigrantów) widać tendencje do skupiania się przede wszystkim na sprawach 

niemieckich. IGMG podejrzewana jest o propagowanie fundamentalizmu islamskiego 

i znajduje się pod obserwacją BfV136. Przedstawiciele IGMG dostrzegają w kapitalizmie 

i syjonizmie przyczyny panującego aktualnie „niesprawiedliwego porządku światowego”, 

nazywają UE „klubem chrześcijan” lub „unią krzyżowców”. Organizacja zaleca swoim 

członkom unikanie kontaktów z „niewiernymi”137. 

Związek Islamskich Ośrodków Kultury (niem. Verband der Islamischen 

Kulturzentren e.V., VIKZ) jest najstarszym turecko-islamskim stowarzyszeniem w 

Niemczech. Obecną nazwę nosi od 1980 roku, lecz swoją historią sięga 1973 roku, kiedy 

powstało pierwsze muzułmańskie centrum kulturalne w Kolonii. Jest trzecią co do 

wielkości organizacją zwierzchnią w Niemczech. Zrzesza ponad 20 tys. członków, wraz 

z członkami wspólnot i stowarzyszeń liczba jej sympatyków dochodzi do ponad 100 

tys.138.  

Według własnych oświadczeń, VIKZ ma obecnie 300 oddziałów w całych Niemczech139. 

W przeciwieństwie do parasolowych organizacji zwierzchnich VIKZ nie zrzesza 

samodzielnych stowarzyszeń. Poszczególne wspólnoty meczetowe 

są przedstawicielstwami Związku, co pozwala na dysponowanie wielkim budżetem i daje 

wiarygodność kredytową, która jest niezbędna przy budowie kolejnych meczetów140. 

                                                           
134 Hasan Özdogan, ehemaliger IGMG-Vorsitzender, Die Tageszeitung, 9.12.2000, s. 2. 
135 Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Verfassungsschutzbericht 2000, s. 199. 
136 Şevket Kücükhüseyin, Islam Toplumu Milli Görüs (IGMG, Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V.) [w:] 

Überblick über ausgewählte politische Organisationen. Religiös motivierte Organisationen [w:] Türkische 

politische Organisationen in Deutschland, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin 2002; s. 20, 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=53b10dbe-a2af-fff6-fc20-

eed21f311c15&groupId=252038 [dostęp: 31.03.2019]. 
137 Hasan Özdogan, ehemaliger IGMG-Vorsitzender, op. cit. 
138 T. Lemmen, Der organisierte Islam in Deutschland – ein weites Feld. Entstehung, Strukturen und 

Verbindungen [w:] Aktuelle Entwicklungen der islamischen Vereinlandschaft in Deutschland. Dokumentation, 

Beratungsstelle für christlich-islamische Begegnung der Evangelischen Kirche, Wuppertal 2000, s. 10. 
139 Ibidem. 
140 VIKZ jest finansowane poprzez comiesięczne składki członkowskie, które, ze względu na 

scentralizowaną strukturę, zapewniają „wysokie zabezpieczenie kredytu przy zaciąganiu pożyczek”. 
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VIKZ jest zorganizowany w ściśle hierarchiczny i scentralizowany sposób. Włączone 

wspólnoty meczetowe są prawnie i finansowo zależne od siedziby w Kolonii, która ma 

wyłączną zdolność prawną zarejestrowanego stowarzyszenia141. W szerszym otoczeniu 

VIKZ istnieje fundusz pogrzebowy, zwany Islamskim Związkiem Dobrobytu 

(niem. Islamische Wohlfahrtsverband e.V.), oraz firma zajmująca się zaopatrzeniem 

wspólnot w produkty żywnościowe i towary przemysłowe – Hurtownia Towarów 

Konsumpcyjnych Merkez (niem. Merkez Handels GmbH für Konsumgüter)142. Własne 

centrum szkoleniowe stowarzyszenia, Islamska Akademia Willa Hahnenberg 

(niem. Islamische Akademie Villa Hahnenburg, ISLAH), otwarte w 1999 roku, zaprzestało 

działalności, prawdopodobnie z powodu trudności finansowych143.  

Głównymi celami VIKZ są tworzenie i organizacja społeczności meczetowych oraz opieka 

społeczna nad muzułmanami. Szczególną uwagę poświęca się nauczaniu Koranu dzieci 

i młodzieży i zachowaniu islamskich wartości kulturowych. Oprócz nauczania Koranu, 

stowarzyszenie oferuje również kursy z zakresu prawa islamskiego, etyki lub historii, 

przyczyniając się tym samym do zwiększenia kompetencji młodych ludzi w kwestiach 

religii islamskiej144. VIKZ powiązany jest ze strukturami sufickiego bractwa nakszbandijja.  

Do 2000 roku VIKZ był członkiem Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech (niem. 

Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD), muzułmańskiej organizacji zwierzchniej. 

Od wyjścia z Rady jest znacznie mniej aktywny na polu dialogu międzyreligijnego. VIKZ 

znajduje się pod obserwacją Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji145.  

Federacja Wspólnot Alewitów w Europie (niem. Föderation der Aleviten Gemeinden 

in Europa e.V., tur. Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, AABF) powstała w 1990 roku. 

Alewici, w porównaniu z Turkami sunnickimi, zaczęli się organizować w Niemczech 

i Europie znacznie później. Wynika to z faktu, że ta konkretna grupa religijna od dawna 

zaniedbywała krzewienie swojej kultury, a społecznie zaangażowani alewici, jako 

przedstawiciele kemalistycznego sekularyzmu, działali w Niemczech raczej 

w socjaldemokratycznych, czysto politycznych organizacjach. W związku z wysokim 

stopniem organizacji stowarzyszeń sunnickich i zamieszkami między alewitami 

i sunnitami w Turcji, na początku lat 90. XX wieku zaczęła się rozwijać coraz silniejsza 

świadomość alewitów, co zdecydowanie wpłynęło na powstanie ich organizacji 

zwierzchniej – AABF .  

                                                           
Ponadto istnieją znaczące „darowizny od muzułmanów, którzy nie są członkami” z Austrii, Szwajcarii, 

Czech, USA, Kanady, Australii i Arabii Saudyjskiej. Za: Şevket Kücükhüseyin, VIKZ Verband der Islamischen 

Kulturzentren e.V. [w:] Überblick über ausgewählte politische Organisationen. Religiös motivierte 

Organisationen [w:] Türkische politische Organisationen in Deutschland, Konrad-Adenauer-

Stiftung e.V., Sankt Augustin 2002; s. 27, 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=53b10dbe-a2af-fff6-fc20-

eed21f311c15&groupId=252038 [dostęp: 31.03.2019]. 
141 T. Lemmen, Der organisierte Islam in Deutschland…, op.cit. 
142 Kücükhüseyin, VIKZ Verband der Islamischen Kulturzentren e.V., op. cit. 
143 Ibidem. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem. 
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Poszczególne stowarzyszenia alewitów istnieją w Niemczech od lat 60. ubiegłego wieku, 

jednak dopiero 19 maja 1990 roku niektóre z nich się zjednoczyły, w wyniku czego 

powstała AABF. Organizacja ma swoją siedzibę w Kolonii od końca 1993 roku, lecz 

dopiero od października 1994 roku jest nazywana Federacją Wspólnot Alewitów 

w Europie (AABF). AABF jest ekskluzywnym klubem i ma strukturę federalną146: 

do członkostwa dopuszczane są tylko stowarzyszenia alewickie. Aby doprowadzić 

do połączenia lokalnych stowarzyszeń, a tym samym połączyć siły, w jednym mieście 

tylko jeden klub może uzyskać członkostwo. Stowarzyszenie obecnie liczy 90 klubów147 

w Niemczech, z szacowanym udziałem od 20  do 30 tys. osób. AABF jest również 

reprezentowana we Francji, Austrii, Szwajcarii, Belgii i Wielkiej Brytanii148. 

Jest finansowana ze składek członkowskich i darowizn. Oprócz organizacji kobiecej 

i młodzieżowej149 działa również fundusz pogrzebowy150.  

Federacja wydaje gazetę Głos Alewitów (niem. Die Stimme der Aleviten, tur.  Alevilerin Sesi), 

będącą pomostem pomiędzy AABF a ludnością alewicką. Czasopismo skupia się przede 

wszystkim na sprawach stowarzyszenia.  

Głównym zadaniem Federacji jest staranie o konstytucyjne zagwarantowanie 

praw mniejszości alewickiej, a także obrona ich praw w Turcji oraz promowanie 

i zachowanie tożsamości kulturowej, wartości religijnych i filozoficznych alewickiej 

ludności mieszkającej w Europie. AABF nie obsługuje meczetów i nie prowadzi kursów 

Koranu, gdyż alewici nie uznają Koranu za pismo kanoniczne, a rytualnych modlitw 

islamskich za obowiązkowe (alewizm nie jest religią pism świętych, opiera się na tradycji 

przekazów ustnych). AABF dba o miejsca kultu alewitów, zwane cem evi, w których 

odbywa się religijny rytuał alewitów, zwany cem. Ten obrządek religijny zasadniczo różni 

się od obrządku islamskiego. Najistotniejsze różnice to przede wszystkim wspólny udział 

kobiet i mężczyzn w uroczystościach religijnych i recytowanie tradycyjnych pieśni 

ustnych, w których przekazuje się i utrzymuje podstawy i opinie religijne. 

Poza działaniami dotyczącymi polityki migracyjnej, AABF nie ma wspólnych celów 

i interesów z organizacjami sunnickimi. Przykładem takiej wyjątkowej współpracy 

alewitów z sunnitami był udział społeczności alewickiej w międzyreligijnym projekcie 

„Życie razem – wspólne życie” w Duisburgu, w którym uczestniczyli przedstawiciele 

DİTİB, IGMG i VIKZ151.  

AABF utrzymuje bliskie kontakty z kręgami politycznymi w Turcji. Na szczególną uwagę 

zasługują kontakty AABF ze świecką Republikańską Partią Ludową (tur. Cumhuriyet Halk 

                                                           
146 Nie można nawrócić się na alewizm, alewitą trzeba się urodzić. 
147 AABF, Selbstdarstellung, www.alevi.com [dostęp: 31.03.2019]. 
148 Szacuje się, że w całej Europie Federacja ma około 140 stowarzyszeń, zrzeszających 100 tys. członków.  
149 Almanya Alevi Kadinlari Birligi, AAKB (Stowarzyszenie Alewitckich Kobiet w Niemczech) i Almanya Alevi 

Gencler Birligi, AAGB (Stowarzyszenie Alewickiej Mlodzieży w Niemczech).  
150  Spuler-Stegemann, op. cit., s. 55. 
151 Yardim/Faust, Aufeinander zugehen, miteinander leben, Situationsanalyse und Handlungsoptionen für 

einen christlich-muslimischen Dialog auf dem Hintergrund bisheriger Begegnungs- und Verständigungsarbeit 

in Duisburg, Duisburg 1999, s. 7. 
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Partisi, CHP). Ali Riza Gülcicek, były przewodniczący AABF, był członkiem CHP w 

tureckim parlamencie. Przedstawiciele tej partii uczestniczą również w wydarzeniach 

organizowanych przez AABF152. Społeczność alewitów, zarówno w Turcji, jak i w RFN 

i innych krajach europejskich, sympatyzuje z partiami socjaldemokratycznymi153.  

Regionalne muzułmańskie organizacje zwierzchnie (parasolowe), 

tzw. Dachverbände 

Organizacje tego typu reprezentują interesy wyznawców islamu na terenie danego kraju 

związkowego, a wśród ich celów znajduje się wprowadzenie nauczania religii 

muzułmańskiej do niemieckich szkół państwowych, co czasem im się udaje na poziomie 

landów. Skupiają członków różnych narodowości oraz organizacje zrzeszające 

przedstawicieli różnych grup etnicznych154. Do najważniejszych należą organizacje 

opisane poniżej.  

Federacja Islamska w Berlinie, (niem. Islamische Fӧderation Berlin, IFB) – założona 

w 1980 roku w Berlinie, skupia 10 wspólnot meczetowych (na 104 w Berlinie ogółem). 

W wyniku działań na rzecz wprowadzenia lekcji islamu do szkół została w 1998 roku 

uznana przez Sąd Najwyższy w Berlinie za wspólnotę wyznaniową i zezwolono jej na 

wprowadzenie i nadzorowanie lekcji religii muzułmańskiej w szkołach od roku szkolnego 

2000/2001155. 

Islamska Wspólnota Religijna w Hesji, (niem. Islamische Religionsgemeinschaft 

Hessen, IRH) – powstała w 1994 roku w Hesji, a jej członkami mogą być nie tylko 

wspólnoty meczetowe, lecz także pojedyncze osoby, których obecnie jest ponad 8 tys. 

różnego pochodzenia narodowego. Do celów IRH należy wprowadzenie nauczania 

o islamie do szkół, co się udało, dzięki warunkowemu uznaniu tej organizacji przez sąd 

Hesji za wspólnotę wyznaniową. Wspólnota ma na koncie także sukcesy w walce o prawo 

muzułmanów do rytualnego uboju zwierząt, prowadzi również intensywne działania na 

rzecz dialogu międzyreligijnego. IHR oskarżana bywa o fundamentalizm, gdyż wydała 

fatwę, zabraniającą kobietom oddalać się bez męskiej opieki na odległość większą niż 81 

km (jeden dzień drogi wielbłąda). IHR wydaje czasopismo pt. Piątkowa Gazeta 

(niem. Freitagsblatt).  

Szura – Rada Wspólnot Islamskich w Hamburgu, (niem. Schura – Rat der Islamischen 

Gemeinschaften in Hamburg) – powołana do życia przez 40 wspólnot i organizacji 

z Hamburga (obecnie ponad 47) zrzesza jako członków zarówno sunnitów, jak i szyitów 

oraz przedstawicieli wszystkich narodowości muzułmańskich obecnych na terenie 

                                                           
152 Ibidem. 
153 Şevket Kücükhüseyin, AABF Föderation der Aleviten Gemeinden in Europa e.V. [w:] Überblick über 

ausgewählte politische Organisationen. Religiös motivierte Organisationen [w:] Türkische politische 

Organisationen in Deutschland, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin 2002; s. 29, 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=53b10dbe-a2af-fff6-fc20-

eed21f311c15&groupId=252038 [dostęp: 31.03.2019]. 
154 T. Lemmen, Der organisierte Islam in Deutschland…, op. cit.  
155 Ibidem, s. 73. 
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Niemiec. Do głównych jej celów zalicza się wprowadzenie lekcji religii muzułmańskiej do 

szkół, a poza tym opieka duchowa nad wyznawcami islamu, tworzenie cmentarzy 

muzułmańskich i uzyskanie zezwolenia na ubój rytualny zwierząt156.  

Inne tego typu organizacje to Religijna Wspólnota Islamu, Związek Krajowy Badenii-

Wirtembergii (niem. Religionsgemeinschaft des Islam, Landesverband Baden-

Württemberg), Organizacja Zwierzchnia Muzułmanów z Mannheim (niem. Dachverband 

Mannheimer Muslime) czy Forum Wspólnot Islamskich w Duisburgu (niem. Forum 

Islamischer Gemeinschaften in Duisburg)157.  

Muzułmańskie organizacje naczelne, tzw. Spitzenverbӓnde 

Organizacje naczelne, w przeciwieństwie do organizacji zwierzchnich/parasolowych 

(niem. Dachverbӓnde), skupiają muzułmanów różnego pochodzenia, gdyż starają się 

stanowić wiarygodną reprezentację wszystkich muzułmanów, szczególnie w kontaktach 

z państwem niemieckim.  

Centralna Rada Muzułmanów w Niemczech (niem. Zentralrat der Muslime 

in Deutschland, ZMD) powstała w 1994 roku, w jej skład wchodzi 19 innych organizacji, 

zrzeszających około 43 tys. członków, w tym ATİB, Niemiecka Liga Muzułmanów (niem. 

Deutsche Muslim-Liga) w Bonn, Islamskie Centra (niem. Islamisches Zentrum) w Aaachen, 

Monachium, Hamburgu, Muzułmańskie Stowarzyszenie Studentów w Niemczech (niem.  

Muslim Studenten Vereinigung in Deutschland), Stowarzyszenie Islamskich Wspólnot 

Bośniaków w Niemczech (niem. Vereinigung Islamischer Gemeinden der Bosniaken in 

Deutschland), Związek Islamsko-Albańskich Ośrodków w Niemczech (niem. Union der 

Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland) i in., jednakże wyjście VIKZ z ZMD w 2000 

roku znacznie osłabiło Radę. Do celów organizacji należą: wprowadzenie nauczania religii 

muzułmańskiej w szkołach na terenie całej republiki, propagowanie wiedzy o islamie, 

dialog międzyreligijny i międzykulturowy, występowanie na forach publicznych 

w imieniu muzułmanów mieszkających w RFN.  

Z inicjatywy ZMD od 1997 roku, corocznie 3 października, w Dzień Jedności Niemiec, 

odbywa się w całym kraju „Dzień otwartych meczetów”, kiedy nie-muzułmanie mają 

możliwość zwiedzania poszczególnych meczetów158. Ta zbieżność nie jest przypadkowa. 

Centralna Rada Muzułmanów chce w ten sposób zaakcentować, że muzułmanie 

są elementem niemieckiego zjednoczenia i należą do społeczeństwa niemieckiego.  

ZMD uważa, że większość uchodźców nie pozostanie w RFN na czas nieokreślony, lecz 

wróci do swoich krajów, a szerzenie obaw przed islamizacją jest nieuzasadnione. 

W ocenie przewodniczącego ZMD Aimana Mayzeka, z około miliona migrantów, którzy 

od 2015 roku przybyli do RFN, ponad połowa zdecyduje się na powrót do swoich krajów. 

Według Mayzeka, w 2018 roku, w ramach łączenia rodzin migrantów, przybyło 

do Niemiec od 80 do 120 tys. osób. Natomiast politycy partii AfD podawali w kampanii 

                                                           
156 Ibidem. 
157 T. Lemmen, Der organisierte Islam in Deutschland…, op. cit. 
158 Ibidem. 
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wyborczej informacje o napływie co najmniej 2 mln migrantów, rozpowszechniając, 

zdaniem Mayzeka, „utopijne dane liczbowe”159.  

Muzułmańska Rada Republiki Federalnej Niemiec (niem. Islamrat für die 

Bundesrepublik Deutschland, IBD) powstała w 1986 roku, w jej skład wchodzi 

17 organizacji ogólnopaństwowych, 10 krajowych i 10 regionalnych. Przynależy do niej 

IGMG, przez co IBD jest większa niż ZMD, lecz traci na tym deklarowana niezależność 

polityczna IBD, gdyż kłóci się z politycznym charakterem IGMG. Założycielami IBD są m.in. 

Centralny Instytut – Archiwum Islamu w Niemczech (niem. Zentralinstitut Islam-Archiv-

Deutschland), Islamska Wspólnota Dżamaat Nur w Kolonii (niem. Jama’at un-Nur Kӧln) 

oraz Światowy Kongres Islamski/Sekcja Niemiecka (niem. Islamischer 

Weltkongreβ/Deutsche Sektion), a wśród jej członków są m.in. osoby narodowości 

tureckiej, niemieckiej, bośniackiej i marokańskiej160.  

Do celów Rady należą: reprezentacja interesów, w tym kulturalnych i społecznych, 

muzułmanów niemieckich i muzułmanów w Niemczech, działania na rzecz zapewnienia 

im możliwości kultywowania własnej religii przez organizację modlitw i ceremonii 

religijnych, opiekę duchową w wojsku, policji, szpitalach i więzieniach. Głównym celem 

jest wprowadzenie do szkół lekcji religii muzułmańskiej jako osobnego przedmiotu, lecz, 

przede wszystkim, oficjalne uznanie islamu przez państwo niemieckie poprzez nadanie 

tej organizacji statusu osoby prawnej prawa publicznego, o co Rada występowała 

bezskutecznie w 1997 roku161.  

Inne ważne organizacje muzułmańskie w Niemczech 

Fundacja Centralny Instytut – Archiwum Islamu w Niemczech (niem. Zentralinstitut 

Islam-Archiv-Deutschland Stiftung e.V., ZIAD) jest kontynuatorką działań Centralnego 

Instytutu w Berlinie (niem. Zentralinstitut zu Berlin)162, założonego w Berlinie w 1927 

roku, a tym samym – najstarszą organizacją muzułmańską w świecie 

niemieckojęzycznym. Ma siedzibę w Soest od 1981 roku. Prowadzi działalność mającą na 

celu gromadzenie dokumentacji dotyczącej historycznej i współczesnej obecności 

muzułmanów na terytorium Niemiec. Inne cele obejmują promowanie dialogu między 

muzułmanami a członkami społeczności innych wyzwań i wierzeń w Niemczech. 

Publikuje czasopismo Moslemische Revue. Dyrektorem generalnym Instytutu 

i redaktorem naczelnym czasopisma był Muhammad Salim Abdullah, niemiecki 

dziennikarz bośniackiego pochodzenia, wieloletni członek Światowego Kongresu 

Islamskiego. Po jego śmierci w październiku 2016 roku wnuczka i spadkobierczyni Lejla 

Bednorz przekazała część dokumentów archiwalnych Uniwersytetowi w Münster. 

                                                           
159 Alexandra Jarecka, Centralna Rada Muzułmanów w Niemczech: Większość uchodźców opuści RFN, DW, 

19.12.2017; https://www.dw.com/pl/centralna-rada-muzułmanów-w-niemczech-większość-uchodźców-

opuści-rfn/a-41864218 19.12.2017 [dostęp: 5.04.2019]. 
160 T. Lemmen, Der organisierte Islam in Deutschland…, op. cit.,  s. 24. 
161 Agata. S. Nalborczyk, op. cit., s. 345.  
162 Z inicjatywy Zentralinstitut zu Berlin w 1986 roku powstała Muzułmańska Rada Republiki Federalnej 

Niemiec (niem. Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland, IBD). 
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Instytut, mimo podkreślanej niezależności politycznej, wydaje się być związany z IGMG,  

zarówno więzami organizacyjnymi, jak i personalnymi163.  

Niemiecka Muzułmańska Liga w Bonn, (niem. Deutsche Muslim-Liga Bonn) jest 

założoną w 1989 roku w Bonn organizacją zrzeszającą muzułmanów niemieckich 

z niemieckim obywatelstwem, w tym pochodzenia tureckiego, a do jej głównych zadań 

należy podtrzymywanie dialogu z przedstawicielami „religii księgi”, czyli chrześcijanami 

i żydami. Liga należy do Stałej Europejskiej Konferencji Żydów, Chrześcijan 

i Muzułmanów (niem. Ständige Konferenz von Juden, Christen und Muslimen in Europa)164.  

Organizacją o mocnym zabarwieniu mistycznym, reprezentującą zwolenników nauk 

islamskiego kaznodziei Saida Nursiego (1878–1960), który głosił naturalną zgodność 

islamu ze współczesną nauką jest Islamska Wspólnota Dżamaat Nur, (niem. Islamische 

Gemeinschaft Jama’at un-Nur), zrzeszająca 5–6 tys. członków i 40 wspólnot165. 

Ruch Fethullaha Gülena (nazwa używana przez członków: tur. Hizmet, pol. Służba, 

w oficjalnym dyskursie rządu w Ankarze określany jako Terrorystyczna Organizacja 

Fethullahowców, tur. Fethullahçı Terör Örgütü, FETÖ lub „paralelne państwo”, 

tur. paralel devlet) jest globalnym ruchem cywilno-społecznym, zrzeszającym Turków 

na całym świecie. Na czele ruchu stoi Fethullah Gülen, mieszkający od 1999 roku w USA 

78-letni muzułmański kaznodzieja, teolog i myśliciel religijny. Zachęca on swoich 

zwolenników do dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz działalności 

charytatywnej. Gülen podkreśla konieczność współistnienia demokracji i islamu. W jego 

doktrynie celem jest samodoskonalenie jednostek, które następnie mają stworzyć 

dojrzałe społeczeństwo. Dlatego w ideologii i rzeczywistej działalności Hizmetu centralne 

miejsce zajmuje kwestia edukacji, w tym tworzenie instytucji oświatowych.  

Szkoły i uniwersytety kontrolowane przez ruch Gülena działają obecnie w ponad stu 

krajach na świecie, w tym w Niemczech. Łączą one propagowanie islamu z nauczaniem 

świeckich przedmiotów. Aktywiści Hizmetu zakładają również za granicą fundacje 

charytatywne i szpitale.  

W Niemczech ruch Gülena działał od połowy lat 90. XX wieku. Podobnie jak w Turcji, 

powstała tam sieć przedsiębiorstw, szkół, klubów, świetlic, przedszkoli, fundacji dialogu 

międzyreligijnego, wydawnictw oraz gazet. Oficjalnie są one zarejestrowane jako 

inicjatywy prywatne, w rzeczywistości należą jednak do międzynarodowej sieci 

Hizmetu166. 

                                                           
163 Gerhard Höpp, Muslime unterm Hakenkreuz, Zur Entstehungsgeschichte des Islamischen Zentralinstituts 

zu Berlin e. V., Internet Archive, 14.08.2007; 

https://web.archive.org/web/20070814122112/http://www.islamarchiv.de/iarchiv/fasch.html [dostęp: 

5.04.2019]. 
164 Agata. S. Nalborczyk, op. cit., s. 345.  
165 Ibidem. 
166 Stefanie Schoene, Islamunterricht. Ist die Gülen-Bewegung wirklich harmlos?, Süddeutsche Zeitung, 

8.04.2019; https://www.sueddeutsche.de/bildung/islamunterricht-ist-die-guelen-bewegung-wirklich-

harmlos-1.4400426 [dostęp: 14.05.2019]. 
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Według danych Bekima Agaia, badacza sieci edukacyjnej Gülena167, placówki edukacyjne 

Hizmetu są obecne w każdym większym niemieckim mieście i prawie każde większe 

miasto w Niemczech ma stowarzyszenie edukacyjne Fethullahçı. W Nadrenii Północnej-

Westfalii w każdym z trzydziestu miast działa co najmniej jeden klub. Cechą 

charakterystyczną tych placówek jest to, że zatrudnieni w nich nauczyciele są zarówno 

pochodzenia niemieckiego, jak i tureckiego. W niektórych stowarzyszeniach, takich jak 

Centrum Edukacji w Bonn (niem. Bonner Bildungs-Center, B.B.C.) i Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Edukacji i Środowiska Naturalnego w Hanowerze (niem. Internationaler 

Bildungs- und Umweltverein e. V., IBUV) nauczają głównie niemuzułmańscy Niemcy. 

Liczba zwolenników Gülena w Niemczech sięga, według szacunków Agaia, około 150 tys. 

osób168.  

W Berlinie działa Fundacja Dialog i Edukacja (niem. Stiftung Dialog und Bildung), będąca 

punktem kontaktowym „niemieckiego” ruchu Hizmet. Ruch Gülena prowadzi 

w Niemczech ponad 160 centrów szkoleniowych i 30 szkół, a także kilkanaście 

„stowarzyszeń dialogu”169. Szkoły Hizmetu są nastawione przede wszystkim na nauki 

ścisłe i przyrodnicze. Poziom nauczania jest zazwyczaj wysoki, dlatego zamożni 

muzułmanie chętnie wysyłają do tych szkół swoje dzieci. Biedne, lecz zdolne dzieci 

otrzymują stypendia170.  

Krytycy Gülena podkreślają, że system edukacyjny Hizmetu służy tworzeniu oddanych 

zwolenników ruchu. Absolwenci szkół często dostają się na dobre studia, a następnie 

wspierają finansowo nie tylko rozwój szkolnictwa, lecz także inne przedsięwzięcia 

Gülena, stając się lojalnymi realizatorami polityki organizacji. Zwolennicy Hizmetu 

posiadają wpływy na uczelniach, w think-tankach, policji i instytucjach finansowych171.  

Gdy po aferze korupcyjnej z grudnia 2013 roku, a zwłaszcza po puczu 15 lipca 2016 roku, 

władze tureckie rozpoczęły represje wobec gülenistów, wielu z nich wyjechało za granicę, 

                                                           
167 W swojej pracy doktorskiej bada cztery niemieckie stowarzyszenia, posiadające i prowadzące rozmaite 

placówki edukacyjne w niemieckich miastach: Centrum Edukacji w Bonn (niem. Bonner Bildungs-Center, 

B.B.C.), Forum Informacyjno-Edukacyjne dla Krajów Związkowych Doliny Renu w Düsseldorfie (niem. 

Rheinländisches Informations- und Bildungsforum, RIBIF), Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji i 

Środowiska Naturalnego w Hanowerze (niem. Internationaler Bildungs- und Umweltverein e. V., IBUV) oraz 

stowarzyszenie Yadigâr e. V. w Düsseldorfie. Za: Wissenschaftliche Dienste. Die Fethullah-Gülen-Bewegung 

in Deutschland, Deutscher Bundestag, 2008; 

https://www.bundestag.de/resource/blob/415274/2af148cebcf872537ad7a68408b7c6ba/wd-1-072-

08-pdf-data.pdf [dostęp: 15.05.2019]. 
168 Gülen-Bewegung: Mehrere Organisationen in Österreich. Ein Insider schätzt die Aktiven nur auf einige 

Hundert Personen, Die Presse, 19.07.2016; 

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5052899/GuelenBewegung_Mehrere-

Organisationen-in-Oesterreich [dostęp: 15.05.2019]. 
169 Maik Baumgärtner, Hubert Gude, Philipp Kosak, Maximilian Popp, Jörg Schindler, Die Türkei will 

Deutschland für ihren Kampf gegen den Islamprediger Gülen einspannen. Die Bundesregierung steckt in einem 

Dilemma, Der Spiegel 34/2016, 20.08.2016; https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-146389727.html 

[dostęp: 14.05.2019]. 
170 Schoene, op. cit. 
171 Ibidem. 
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w tym do RFN172. W związku z tym, im bardziej ruch Gülena tracił na znaczeniu w Turcji, 

tym ważniejsze stawały się jego działania w innych krajach, w tym w Niemczech.  

Rząd federalny traktuje rywalizację między Erdoğanem a Gülenem jako sprawę wyłącznie 

turecką173. Jednakże masowe aresztowania po nieudanym puczu zwolenników Gülena 

w Turcji oraz próby szpiegowania ich przez rząd w Ankarze poza granicami kraju, 

wywołały w Niemczech oburzenie sporej części społeczeństwa. Miało to także wpływ 

na coraz bardziej asertywną postawę polityków niemieckich wobec Turcji174.  

W niemieckim dyskursie publicznym brakuje rzetelnej wiedzy na temat ruchu. Temat 

Hizmetu pojawiał się jednak w różnych publikacjach prasowych. Gazeta Süddeutsche 

Zeitung pisała m.in. o „zakulisowej presji” na nowych członków i „autorytarnym 

fanatyzmie” gülenistów175. Der Spiegel porównywał ruch do tajnego stowarzyszenia 

o strukturach podobnych do sekt. Według informacji tej gazety, güleniści wpłacają 

na rzecz Hizmetu od 10 do 70 proc. swych dochodów, a organizacja nie posiada 

ani siedziby głównej, ani adresu, nigdzie nie jest zarejestrowana i nie ma własnego 

rachunku bankowego176.  

Rząd federalny Niemiec stoi przed poważnym dylematem. Jeśli władze niemieckie 

rozpoczęłyby działania organów ścigania wymierzone w ruch Gülena, ryzykowałyby 

oskarżenia o popieranie polityki Erdoğana. Pozostając pasywnymi, są oskarżane 

o tolerowanie działań organizacji budzącej kontrowersje177. Według części niemieckich 

ekspertów, Gülen dąży do przekształcenia Turcji w społeczeństwo głęboko religijne, lecz 

otwarte. Inni uważają, że szykuje on ekspansję islamu na Zachodzie, w tym w Niemczech, 

łącznie z wprowadzeniem w krajach europejskich prawa szariatu178. Często wskazuje się, 

że prawdziwe intencje ruchu Gülena są nieznane179. 

Do tej pory nie odnotowano jednak żadnych oznak nielegalnej działalności niemieckiej 

sekcji Hizmetu. O ruchu Gülena nie wspominano również w raportach Urzędu Ochrony 

Konstytucji z ostatnich lat. Niemieckie służby nie postrzegają programu i działań ruchu 

jako sprzecznych z konstytucją RFN. Jedynie Urząd Ochrony Konstytucji Badenii-

Wirtembergii w 2014 roku uznał, że idee Gülena są częściowo sprzeczne z porządkiem 

demokratycznym180. 

Ruch Gülena jest właścicielem kilku oficyn wydawniczych w Niemczech. Prowadzi m.in. 

wydawnictwo religijne Korandruckerei (niem. Korandruckerei – Druck und Verlags GmbH) 

                                                           
172 Maximilian Popp, Gülens Rolle beim Türkei-Putsch. Imam der Armee, Spiegel Online, 15.07.2017; 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-fethullah-guelen-und-seine-rolle-beim-putsch-versuch-

imam-der-armee-a-1157974.html [dostęp: 14.05.2019]. 
173 Baumgärtner, op. cit. 
174 Ibidem. 
175 Schoene, op. cit. 
176 Baumgärtner, op. cit.  
177 Ibidem. 
178 Baumgärtner, op. cit. 
179 Wissenschaftliche Dienste. Die Fethullah-Gülen-Bewegung in Deutschland, op. cit. 
180 Baumgärtner, op. cit. 
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w Berlin-Kreuzberg, dzielnicy Berlina zamieszkiwanej przez Turków. Znane jest również 

wydawnictwo Asya w Kolonii (niem. Asya Verlags GmbH). Ruch Gülena wydaje 

w Niemczech dzienniki Zaman (Czas) i Yeni Asya (Nowa Azja) oraz czasopisma Ekoloji 

(Ekologia), Sızıntı (Strużka), Yeni Umit (Nowa Nadzieja), Aksiyon (Akcja), The Fountain 

(Fontanna), Köprü (Most), Zafer (Zwycięstwo), Nur – The Light i Nur – Das Licht (Tylko 

– Światło)181.  

Gazety i czasopisma ruchu Gülena są dystrybuowane na szeroką skalę wewnątrz 

stowarzyszeń członkowskich. Stowarzyszenia te nie są zarejestrowane centralnie i nie 

należą do organizacji parasolowej/zwierzchniej, co utrudnia podanie zarówno ich liczby, 

jak i liczby poszczególnych członków do nich należących. Ministerstwo Pracy, Zdrowia 

i Spraw Społecznych Nadrenii Północnej-Westfalii podaje liczbę 70 stowarzyszeń 

członkowskich182.  

Tureckie organizacje świeckie 

Federacja Tureckich Stowarzyszeń Idealistów Demokratycznych w Europie 

(niem. Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Europa e.V., 

tur. Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Derneklerin Federasyonu, ADÜTDF) jest 

organizacją silnie nacjonalistyczno-polityczną i dopiero od niedawna również 

przyznającą się do islamu. ADÜTDF, zwana Türk-Federasyon, której zwolennicy 

są również znani jako Szare Wilki (niem. Graue Wölfe, tur. Bozkurtlar) jest największą 

turecką organizacją o takim profilu w Niemczech. Federacja powstała w czerwcu 1978 

roku we Frankfurcie nad Menem z połączenia kilku tureckich stowarzyszeń. W 1996 roku 

powstała Konfederacja Europejska Tureckich Stowarzyszeń Idealistów Demokratycznych 

(niem. Europäische Konföderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine, 

tur. Avrupa Türk Konfederasyon) z siedzibą w Brukseli183. Od tego czasu organizacja 

w Niemczech zaczęła być określana jako Niemiecka Federacja Turecka (tur. Almanya Türk 

Federasyon, ATF).  

Organizacja ma strukturę federalną. W około 200 stowarzyszeniach członkowskich, 

tzw. kulturalnych lub idealistycznych184 (niem. Kultur- oder Idealistenvereinen) zrzesza 

około 10 tys. członków. Organizacja wydaje miesięcznik Türk Federasyonu Bülteni. 

Finansowanie odbywa się głównie poprzez składki członkowskie. Federacja widzi swoje 

zadania w społecznym, kulturalnym i gospodarczym wsparciu swoich członków oraz 

w promowaniu ich współpracy i solidarności185. Najważniejszym postulatem Federacji, 

skierowanym do władz RFN, jest uzyskanie prawa wyborczego przez obywateli tureckich 

mieszkających w Niemczech i przyznanie im podwójnego obywatelstwa. Przyjmowanie 

                                                           
181 Wissenschaftliche Dienste. Die Fethullah-Gülen-Bewegung in Deutschland, op. cit.  
182 Ibidem. 
183 Działa też w Austrii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii. 
184 Ruch występuje w Turcji pod nazwą Ruch Idealistów (tur. Ülkücü Hareket). 
185 Selbstdarstellung, Almanya Türk Federasyon, www.turkfederasyon.com [dostęp: 31.03.2019].  
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obywatelstwa niemieckiego i większe zaangażowanie na rzecz samorządów lokalnych 

i ciał doradczych cudzoziemców są sugerowane przez Federację jej własnym członkom186.  

Sprawozdania i raporty niemieckiego kontrwywiadu nie wspominają o tej organizacji. 

Natomiast krajowe raporty Bawarii i Badenii-Wirtembergii wymieniają ADÜTDF 

w kategorii „skrajni nacjonaliści”187.  

ADÜTDF uważana jest za zagraniczną filię tureckiej Partii Ruchu Nacjonalistycznego 

(tur. Milliyetçi Hareket Partisi, MHP)188. Propaguje ona ideologię jedności narodowej 

wszystkich ludów tureckich. Choć na początku lat 80. uważała islam za obcy tożsamości 

tureckiej, dziś reprezentuje syntezę turecko-islamską (tur. Türk Islam Sentezi), ideologię, 

w której elementy religii i nacjonalizmu są ze sobą powiązane. Islam jest traktowany 

przez MHP przede wszystkim jako konstytutywny element narodu. Zgodnie z tym 

poglądem, stowarzyszenia idealistyczne zachęcają zwolenników do odwiedzania 

meczetów i modlitw piątkowych oraz organizują lekcje Koranu i pielgrzymki do Mekki189.  

Wraz z rozłamem w tureckim ruchu nacjonalistycznym i wyjściem z MHP części jej 

członków, którzy założyli w 1993 roku Partię Wielkiej Jedności (tur. Büyük Birlik Partisi, 

BBP), doszło także do powstania związanej z tym ugrupowaniem struktury w RFN. 

Od 1994 roku była nią Federacja Porządku Światowego w Europie (niem. Föderation 

der Weltordnung in Europa, tur. Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu), która ma siedzibę 

w Niemczech, lecz działa też w Austrii, Francji, Holandii i Belgii190. Od 2002 roku 

organizacja funkcjonuje jako Związek Tureckich Stowarzyszeń w Europie (niem. Der 

Verband der türkischen Kulturvereine in Europa, tur. Avrupa Türk Kültür Dernekleri Birliği, 

w skróconej formie: Avrupa Türk Birliği, ATB). 

Związek Turecko-Islamskich Stowarzyszeń Kulturalnych w Europie (niem. Union 

der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa e.V., tur. Avrupa Türk İslam Birliği, 

ATİB) jest organizacją charakteryzującą się silnym połączeniem tureckiego nacjonalizmu 

z islamem. Według własnych danych, liczy 25 tys. członków, zrzeszonych w 126 

stowarzyszeniach. W 1987 roku kilka stowarzyszeń oddzieliło się od ADÜTDF. Połączyły 

się one 21 maja 1988 roku w Związek Turecko-Islamskich Stowarzyszeń Kulturalnych 

(niem. Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine e.V., tur. Türk İslam Kültür Dernekleri 

Birliği, TİKDB), a w roku 1993 do nazwy dodano słowo „Europa”. Organizacja jest 

                                                           
186 Şevket Kücükhüseyin, Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Derneklerin Federasyonu (ADÜTDF, Föderation 

der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Europa e.V.) [w:] Türkisch-nationalistische Organisationen, 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin 2002; s. 31, 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=53b10dbe-a2af-fff6-fc20-

eed21f311c15&groupId=252038 [dostęp: 31.03.2019]. 
187 Kücükhüseyin, Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Derneklerin Federasyonu (ADÜTDF, Föderation 

der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Europa e.V.), op. cit. s. 33. 
188 W tureckich wyborach parlamentarnych w 1995 i 1999 roku ADÜTDF zebrała darowizny na kampanie 

i zorganizowała tanie loty do Turcji, aby zagłosować na MHP. 
189 Kücükhüseyin, Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Derneklerin Federasyonu (ADÜTDF, Föderation 

der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Europa e.V.), op. cit., s. 34. 
190 Agata. S. Nalborczyk, Muzułmanie w Niemczech - wielka społeczność religijna nieuznana przez państwo 

[w:] Anna Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Warszawa 2003, s. 342. 
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powszechnie znana pod nazwą Turecko-Islamska Unia Europy (tur. Avrupa Türk İslam 

Birliği, ATİB)191.  

ATİB ściśle współpracuje z organizacjami siostrzanymi w Holandii, Belgii, Szwajcarii, 

Austrii, Francji, Danii i Wielkiej Brytanii. ATİB organizuje coroczny kongres, w którym 

biorą udział m.in. politycy i dyplomaci z Niemiec, Turcji i innych krajów islamskich. 

Ponadto odbywają się dyskusje panelowe, seminaria i wykłady na tematy związane 

z integracją polityczną, kulturalną i religijną192. ATİB powiązany jest z Turecko-Niemiecką 

Fundacją Zdrowia (niem. Türkisch Deutschen Gesundheitsstiftung e.V.), Fundacją Pomocy 

Turecko-Islamskiej (niem. Stiftung Türkisch-Islamische Hilfe) i Muzułmańską Organizacją 

Pomocy (niem. Muslimischen Hilfswerk, MHW). ATİB jest członkiem Centralnej Rady 

Muzułmanów w Niemczech i Rady Obywateli Tureckich w Niemczech (niem. Rat der 

Türkischen Staatsbürger in Deutschland, RTS).  

ATİB określa siebie jako organizację „dla zmarginalizowanej ludności tureckiej 

w Niemczech”. Angażuje się w dziedzinach kultury, społeczeństwa, edukacji i religii. 

W tym celu prowadzone są miejsca modlitwy, kluby dla kobiet i młodzieży, ośrodki 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży, fundusz pogrzebowy i organizacje pielgrzymek. ATİB 

co roku organizuje podróże młodych ludzi do Turcji i innych krajów islamskich193.  

Na szczególną uwagę wśród tureckich organizacji politycznych zasługuje 

Stowarzyszenie na rzecz promocji myśli Atatürka w Republice Federalnej Niemiec 

(niem. Verein zur Förderung des Gedankenguts Atatürks in der Bundesrepublik 

Deutschland e.V., tur. Almanya Atatürkcü Düsünce Derneği, AADD). Zostało one 

założone 27 marca 1994 roku. W marcu 2001 roku w Kolonii powstała Europejska 

Federacja promująca myśl Atatürka z oddziałami w Niemczech, Austrii, Francji, Holandii, 

Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii. W Niemczech z AADD powiązanych jest 15 

stowarzyszeń członkowskich.  

AADD zostało założone jako przeciwwaga dla konserwatywnych, islamistycznych 

organizacji, przedstawiciele których polemizują z wyznawcami świeckiej ideologii 

kemalistycznej w Niemczech. W związku z tym, głównymi zadaniami AADD 

są rozpowszechnianie poglądów republikańskich i utrzymanie laickiej tożsamości wśród 

miejscowych Turków, wspieranie pamięci założyciela Republiki Tureckiej Mustafy 

Kemala Paszy Atatürka oraz powstrzymanie wpływu muzułmańskich grup religijno-

fundamentalistycznych w Niemczech. W tym celu stowarzyszenie organizuje rozmaite 

wydarzenia od stricte kulturalnych po polityczne. W różnych latach znani przedstawiciele 

tureckiej kultury, nauki i polityki brali udział w przedsięwzięciach zorganizowanych 

przez AADD. Są wśród nich naukowcy tacy jak Nermin Abadan-Unat i Suat Kili, 

deputowani CHP, ANAP i DYP lub emerytowany generał Ҫevik Bir, jeden z przywódców 

tzw. postmodernistycznego puczu 1997 roku w Turcji. 

                                                           
191 Selbstdarstellung, ATIB, www.atib-web.de [dostęp: 31.03.2019]. 
192 Ibidem. 
193 Ibidem.  
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Federacja Ludowych Stowarzyszeń Tureckich Socjaldemokratów (niem. Föderation 

der Volksvereine türkischer Sozialdemokraten e.V., tur. Sosyal Demokrat Halk 

Dernekleri Federasyonu, HDF) powstała w 1977 roku z połączenia kilku 

socjaldemokratycznych stowarzyszeń tureckich. Pod względem politycznym jest bliska 

świeckiej socjaldemokratycznej CHP w Turcji i SPD w RFN. W Niemczech i krajach 

sąsiednich istnieje 45 lokalnych stowarzyszeń. HDF postrzega siebie jako reprezentanta 

interesów obywateli tureckich w Europie. Jej cele obejmują popieranie „sprawiedliwego 

współistnienia imigrantów i autochtonów w krajach europejskich” oraz „rozwój 

imigrantów we wszystkich dziedzinach życia”194.  

W komunikatach prasowych federacji i magazynie „Wiadomości HDF” (HDF Haberler) nie 

można znaleźć typowych dla tureckich organizacji religijnych tez w sprawie migracji 

i oskarżeń społeczeństwa niemieckiego o ksenofobię. Przeciwnie, HDF oskarża 

organizacje islamistyczne o nadużywanie religii jako instrumentu wpływu na ludność 

turecką.  

Forum Niemiecko-Tureckie (niem. Deutsch-Türkisches Forum, DTF) powstało w 1997 

roku z inicjatywy członków CDU niemieckiego i tureckiego pochodzenia. Jürgen Rüttgers, 

były przewodniczący CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii, jest jednym z jego inicjatorów 

i członków założycieli. Odwołuje się do konserwatywno-liberalnych Turków. Forum 

postrzega swój cel jako wspieranie i wzmacnianie prac integracyjnych w ramach CDU 

i komunikowanie polityki tej partii wobec ludności tureckiej. Ponadto DTF chciałoby 

zachęcić obywateli Niemiec tureckiego pochodzenia do aktywności w CDU. Forum 

ma cztery stowarzyszenia regionalne (Nadrenia Północna-Westfalia, Berlin, Nadrenia-

Palatynat, Hamburg), które liczą łącznie około 600 członków. Są oni aktywnie 

zaangażowani w prace nad polityką migracyjną CDU, w szczególności w Nadrenii 

Północnej-Westfalii. Przedstawiciele Forum biorą udział w wyborach krajowych 

i federalnych. Inne dziedziny działalności DTF to edukacja, biznes i islam w Niemczech. 

DTF stara się zmniejszać wzajemne bariery integracyjne poprzez przedsięwzięcia 

polityczne, kulturalne i grupy dyskusyjne195.  

Liberalne Stowarzyszenie Turecko-Niemieckiej Przyjaźni (niem. Freiheitlich 

Türkisch-Deutscher Freundschaftsverein e.V., tur. Hürriyetçi Türk-Alman Dostluk 

Derneği, Hür-Türk) zostało założone w 1979 roku w celu pobudzenia i pogłębienia 

wzajemnego zrozumienia poprzez wymianę i komunikację obywateli tureckich 

i niemieckich, należących do wspólnoty politycznej, unikając w ten sposób tworzenia 

równoległych społeczeństw. Organizacja zrzesza 45 lokalnych stowarzyszeń, z których 

pięć znajduje się w Turcji. Liczba członków stanowi  około 10 tys. Hür-Türk ściśle 

współpracuje z CDU, lecz twierdzi, że nie zajmuje się polityką. Organizacja stara się raczej 

                                                           
194 Selbstdarstellung, HDF, www.hdf-online.de [dostęp: 31.03.2019]. 
195 Şevket Kücükhüseyin, Deutsch-Türkisches Forum [w:] Organisationen der politischen Mitte  [w:] Türkische 

politische Organisationen in Deutschland, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin 2002; s. 33, 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=53b10dbe-a2af-fff6-fc20-

eed21f311c15&groupId=252038 [dostęp: 31.03.2019]. 
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promować koegzystencję międzykulturową poprzez działania społeczne i kulturalne, 

zwłaszcza w dziedzinie edukacji, wymiany młodzieży i studentów196.  

Organizacje kurdyjskie 

Kurdyjska społeczność w RFN również tworzy swoje struktury organizacyjne. Działalność 

organizacji kurdyjskich jest ściśle związana z sytuacją polityczną w Turcji, przede 

wszystkim z konfliktem kurdyjsko-tureckim. Głównym adwersarzem rządu w Ankarze 

pozostaje Partia Pracujących Kurdystanu (niem. Arbeiterpartei Kurdistans, 

kurd. Partiya Karkeren Kurdistan, PKK). Została założona w 1978 roku. Jest ona 

centralnie zarządzaną organizacją o korzeniach marksistowskich, wspieraną 

w przeszłości przez Związek Radziecki. W latach 1984–1999 PKK prowadziła zbrojną 

walkę z armią turecką w południowo-wschodnich regionach Turcji zamieszkałych przez 

ludność́ kurdyjską, dążąc do stworzenia państwa kurdyjskiego. W sumie ocenia się, że 

konflikt rządu tureckiego z PKK do chwili obecnej kosztował życie ponad 50 tys. osób.  

PKK uznawana jest za organizację terrorystyczną nie tylko przez Turcję, ale również m.in. 

przez USA i UE. Nie jest jednak kwalifikowana jako terrorystyczna przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych, a także Federację Rosyjską. Rosja jeszcze w latach 90. ubiegłego 

wieku kontynuowała radziecką politykę wsparcia dla PKK.  

W XXI wieku PKK przechodziła transformacje ideologiczne, których odbiciem była m.in. 

zmiana nazewnictwa organizacji. W latach 2002–2005 funkcjonowała jako Kongres 

Wolności i Demokracji Kurdystanu (niem. Freiheits- und Demokratiekongress 

Kurdistans, kurd. Kongreya Azadiya Demokratika Kurdistan, KADEK). Ideologia partii 

została wtedy przeformułowana. Postulaty demokratyzacji miały zastąpić́ wcześniejsze 

marksistowskie elementy doktryny i autorytarną strukturę zarządzania. Następnie 

w 2004 roku ponownie zmieniono nazwę na Konfederację Wspólnot Kurdystanu 

(kurd. Koma Civaken Kurdistan, KCK). Ideologia KCK ogłoszona w 2005 roku zachowuje 

pewne elementy wcześniejszej marksistowskiej retoryki, m.in. deklarację walki 

z imperializmem, ale dołącza także nowe wątki ideologiczne, takie jak ekologia i feminizm 

oraz komunitaryzm rozumiany jako konfederacja wspólnot i odrzucenie państwa 

unitarnego. Formalne odrzucenie autorytarnych metod i ideologii nie oznacza 

faktycznego od nich odejścia. PKK pozostaje organizacją konspiracyjną a jej kierownictwo 

przebywa w górach Kandil w Iraku.  

Radykalnym ugrupowaniem, wywodzącym się z PKK i pozostającym w konflikcie z jej 

kierownictwem w górach Kandil, są Sokoły Wolności Kurdystanu (kurd. Teyrebazen 

Azadiya Kurdistan, TAK). Organizacja ta od 2004 roku przeprowadza ataki 

terrorystyczne w Turcji. TAK wzięła na siebie odpowiedzialność́ m.in. za eksplozje bomb 

                                                           
196 Şevket Kücükhüseyin, Freiheitlich Türkisch-Deutscher Freundschaftsverein e.V. [w:] Organisationen der 

politischen Mitte [w:] Türkische politische Organisationen in Deutschland, Konrad-Adenauer-
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w Ankarze w 2006 roku: w lutym (28 ofiar) i w marcu (37 ofiar) oraz w Stambule 

w grudniu 2016 roku (47 ofiar). 

Cała sieć PKK, do której należy w sumie 35 organizacji, została zdelegalizowana 

w Niemczech w 1993 roku jako „zagrażająca bezpieczeństwu wewnętrznemu RFN”. 

Delegalizacja nie przyniosła jednak oczekiwanych skutków, doprowadzając 

do zwiększenia liczby aktywistów i sympatyków oraz zakładania kolejnych organizacji 

pod nowymi nazwami. PKK została zatem zasadniczo zachowana w swoich strukturach 

wewnętrznych i prawie nie osłabiona.  

Po aresztowaniu przez tureckie służby specjalne w 1999 roku przywódcy PKK Abdullaha 

Öcalana organizacja porzuciła marksistowską ideologię, a także postawiła sobie za cel 

jedynie uzyskanie autonomii dla Kurdów tureckich, a nie walkę o pełną niepodległość́ 

regionu. Öcalan, który od tamtej pory przebywa w więzieniu, niejednokrotnie deklarował 

potrzebę pokojowego dialogu z Turcją, wpływając także na decyzje przywódców 

organizacji w Kandilu197.  

Od tego czasu PKK próbowała zaprezentować się publicznie jako demokratyczna, 

polityczna organizacja Kurdów, dążąca do pokojowego rozwiązania konfliktu. 

Nie przeszkodziło to jednak w delegalizacji tej organizacji w Wielkiej Brytanii w lutym 

2001 roku i sklasyfikowaniu jej przez UE w maju 2002 roku jako organizacji 

terrorystycznej. Od 2010 roku, zgodnie z orzecznictwem Federalnego Trybunału 

Sprawiedliwości RFN, PKK została oceniona jako zagraniczna organizacja terrorystyczna. 

Dotyczy to jej struktur europejskich i krajowych. Z tego powodu Niemcy i Wielka Brytania 

są oskarżane przez PKK o wspieranie „eksterminacji narodu kurdyjskiego”. 

Urząd Ochrony Konstytucji Nadrenii Północnej-Westfalii dostrzega, szczególnie wśród 

młodych zwolenników PKK, skłonność do akceptacji przemocy jako środka do osiągnięcia 

swoich celów politycznych198. Jednym z głównych żądań Kurdów jest zniesienie zakazu 

PKK. 

Wszystkie podgrupy lub organizacje będące następcami PKK są w swojej działalności 

prawie wyłącznie zorientowane na problemy polityczne Kurdów w Turcji. Wyjątkiem jest 

Federacja Kurdyjskich Stowarzyszeń w Niemczech (niem. Föderation Kurdischer 

Vereine in Deutschland, YEK-KOM), finansowana z dotacji publicznych. YEK-KOM 

deklaruje przywiązanie do zasad demokracji i konstytucji RFN. Przedstawiciele tej 

organizacji podkreślają, że nie przemawiają w imieniu PKK, lecz kurdyjskich 

pracowników, migrantów i uchodźców w Niemczech. YEK-KOM współpracuje z innymi 

kurdyjskimi stowarzyszeniami w celu doprowadzenia do uznania Kurdów za niezależną 

grupę etniczną w Niemczech199.  

                                                           
197 Verfassungsschutzbericht NRW – Zwischenbericht 2001, s. 40. 
198 Ibidem, s. 42. 
199 Die Eigendarstellung der YEK-KOM [w:] Medico International/YEK-KOM [w:] Der Sturz nach oben. Kurden 

in Deutschland, Frankfurt/M. 1995, s. 9f. 
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Federacja Stowarzyszeń Pracowników z Kurdystanu w Republice Federalnej Niemiec 

(niem. Föderation der (Arbeiter-) Vereine aus Kurdistan in der BRD e.V., kurd. Yekitiya 

Komelen Kurdistan, KOMKAR) pojawiła się w 1979 roku jako organizacja zwierzchnia 

zrzeszająca 8 stowarzyszeń kurdyjskich pracowników. Obecnie istnieje około 35 

lokalnych stowarzyszeń, komitetów i inicjatyw, każde z których liczy od 30 do 200 

członków200. KOMKAR prezentuje się jako apolityczne, pozbawione przemocy 

i tolerancyjne religijnie stowarzyszenie kurdyjskich imigrantów w Niemczech. 

W sprawach związanych z Turcją współpracuje z legalnymi prokurdyjskimi lewicowo-

nacjonalistycznymi ugrupowaniami w tym kraju, m.in. z Partią Praw i Wolności 

(tur. Hakve Özgürlükler Partisi, HAK-PAR) oraz z Partią na Rzecz Demokracji i Pokoju 

(tur. Demokrasi ve Barış Partisi, DBP), wzywając do przyznania autonomii kulturalnej 

i instytucjonalizacji federalnych struktur politycznych w Turcji201. W ideologii KOMKARu 

Kemal Pasza Atatürk, twórca Republiki Tureckiej, prezentowany jest jako wróg ludu 

kurdyjskiego. Federacja jest w konflikcie z tureckimi organizacjami nacjonalistycznymi 

w RFN, takimi jak AADD czy HDF202.  

W sprawie polityki migracyjnej KOMKAR stara się odgrywać rolę reprezentanta 

interesów Kurdów. Poza uznaniem społeczności kurdyjskiej za niezależną grupę etniczną, 

ze wszystkimi prawami stąd wynikającymi, główne żądania to przyznanie obywatelstwa 

i praw wyborczych wszystkim mieszkającym w Niemczech Kurdom, a także zmiany 

w prawie dotyczące imigracji i dyskryminacji. KOMKAR opowiada się za integracją 

Kurdów ze społeczeństwem niemieckim. Oprócz wydarzeń kulturalnych, Federacja 

organizuje kursy języka niemieckiego, seminaria i spotkania informacyjne na tematy 

polityczne i społeczne. W 1998 roku KOMKAR zainicjował połączenie kurdyjskich 

stowarzyszeń w krajach europejskich pod egidą Federacji Kurdyjskich Organizacji 

w Europie (niem. Föderation Kurdischer Organisationen in Europa), która skupia 

organizacje zwierzchnie z dziewięciu krajów203.  

 

                                                           
200 Şevket Kücükhüseyin, Yekitiya Komelen Kurdistan (KOMKAR, Föderation der (Arbeiter-) Vereine aus 

Kurdistan in der BRD e.V.) [w:] Kurdische Organisationen [w:] 

Türkische politische Organisationen in Deutschland, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin 2002; s. 

49. 
201  Selbstdarstellung, KOMKAR, www.komkar.org [dostęp: 5.04.2019]. 
202  Presseerklärung, KOMKAR, www.komkar.org [dostęp: 5.04.2019]. 
203 Kücükhüseyin, Yekitiya Komelen Kurdistan, op. cit. 



Lipiec 2019 | Raport OSPP | Ewolucja stosunków Turcji z Republiką Federalną Niemiec 

62 | Stosunek niemieckich partii politycznych do unijnych aspiracji Turcji… 

Stosunek niemieckich partii politycznych do unijnych 

aspiracji Turcji oraz do mniejszości tureckiej w RFN 

Stosunek niemieckich partii politycznych do Turcji można prześledzić, analizując ich 

stanowiska w kilku kluczowych kwestiach. Jedną z nich jest oficjalna polityka Niemiec 

wobec przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej. W sporze o jej kształt niemieckie partie 

polityczne formułowały swoje programy, analizując aktualne procesy społeczne 

i polityczne, takie jak kryzys migracyjny i tendencje autorytarne w Turcji.  

W latach 1998–2005, do rozpoczęcia przez UE negocjacji z Turcją, główne niemieckie 

partie polityczne w dyskursie na temat oficjalnej polityki Niemiec akceptowały tureckie 

aspiracje akcesyjne, formułując przy tym wiele warunków do spełnienia. Nawet 

najbardziej sceptyczna wobec akcesji CSU była gotowa zmienić swoje stanowisko 

na bardziej przychylne. CSU inicjowała dyskusję ze środowiskami muzułmańskimi 

pochodzenia tureckiego w sprawie utworzenia partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa, 

wspólnych działań na rzecz prewencji radykalizacji i ekstremizmu.  

Obecnie opozycja wobec członkostwa Turcji w UE jest powszechna we wszystkich 

niemieckich partiach politycznych, nawet lewicowych, w tym wśród przedstawicieli partii 

Zielonych i socjaldemokratów. Badania na zlecenie kanału telewizyjnego ARD z 2017 roku 

pokazały, że poparcie dla członkostwa Turcji w UE wynosiło: 21 proc. wśród członków 

Lewicy, 15 proc. w CDU, 14 proc. w SPD, 13 proc. wśród Zielonych, 10 proc. w FDP i 3 proc. 

w Alternatywie dla Niemiec204.  

Spośród jedenastu członków turecko-niemieckich w poprzednim Bundestagu, pięciu było 

członkami SPD, trzech było Zielonych, a dwóch – z Lewicy. Tylko jeden członek CDU 

z ustępującego Bundestagu był z pochodzenia Turkiem. W Bundestagu wybranym 

we wrześniu 2017 roku liczba ta wzrosła do 14 deputowanych: sześciu z nich jest w SPD, 

pięciu w partii Zielonych i trzech w Lewicy. Nie ma członków Bundestagu pochodzenia 

tureckiego w grupie parlamentarnej CDU/CSU205.  

CDU/CSU 

Przed rokiem 1998 koalicja CDU/CSU i FDP pod przywództwem Kohla była przeciwna 

unijnym aspiracjom Turcji. Promowana przez koalicję formuła „uprzywilejowanego 

partnerstwa” Turcji z UE stanowiła kompromis między jej uczestnikami i wyborcami: 

przeciwko przyjęciu Turcji było ponad 60 proc. obywateli RFN. Zdecydowanym 

przeciwnikiem integracji była bawarska CSU, FDP była podzielona.  

Koalicja CDU/CSU i SPD nie zmieniła polityki Niemiec wobec Turcji. Pozycja Merkel wobec 

Turcji, a szczególnie jej akcesji, wzmocniona została zasadą pacta sunt servanda:  

„Poprzedni rząd niemiecki obiecał Turcji negocjacje akcesyjne i będą one kontynuowane, 

                                                           
204 Stephen F. Szabo, Germany’s Political Parties and other Opinion Shapers on Turkey [w:] Germany 

and Turkey: the Unavoidable Partnership, s. 6, marzec 2018; https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2018/03/fp_20180323_germany_turkey.pdf [dostęp: 5.03.2019]. 
205 Ibidem. 
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i prowadzone w uczciwy sposób. CDU i ja woleliśmy od członkostwa uprzywilejowane 

partnerstwo, jednak jesteśmy wiarygodnymi partnerami”206.  

CDU, w przeciwieństwie do SPD, nigdy nie popierało szybkiego i pełnego członkostwa 

Turcji w UE. Biorąc pod uwagę zwiększone napięcie między Berlinem i Ankarą, po tym jak 

władze tureckie dokonały masowych aresztowań po puczu 15 lipca 2016 roku, a także 

aresztowały obywateli niemieckich, Merkel wezwała do zawieszenia wszystkich rozmów 

akcesyjnych. W programie wyborczym jej partii (2016 rok) wypunktowane zostały 

postulaty korespondujące z nastrojami obywateli i temperaturą społecznego dyskursu 

dotyczącego polityki RFN wobec Turcji:  

 „Niemcy potrzebują ‘Ustawy o imigracji pracowników wykwalifikowanych’, 

by zarządzać imigracją na rynku pracy, odpowiadającą potrzebom naszej 

gospodarki”;  

 „Europa musi skutecznie zabezpieczyć swoje granice zewnętrzne przed nielegalną 

imigracją, wzmocnić należy agencję graniczną Frontex i uszczelnić europejski 

system azylowy”; 

 „Europa musi wykorzystać umowę o uchodźcach między UE a Turcją jako wzór 

do podpisania traktatów z innymi krajami w regionie i Afryce Północnej”; 

 „Chcielibyśmy wzmocnić stosunki między Unią Europejską a Turcją. 

Nie przewidujemy jednak pełnego członkostwa Turcji, ponieważ nie spełnia ona 

wymaganych warunków207.  

Od rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Turcją w październiku 2005 roku niemiecki rząd 

stymulował debatę społeczną na temat integracji Turcji z Europą (Szczyt Integracyjny 

w Berlinie w lipcu 2006 roku, I Konferencja Islamska w Berlinie we wrześniu 2006 roku). 

Starano się, by debatę na temat granic Europy zastąpiła znacznie szersza dyskusja 

zainteresowanych stron na temat integracji, islamu i europejskich wartości oraz pozycji 

tureckich kobiet. Kwestiami kluczowymi były poszukiwania odpowiedzi na pytania: 

1) jak możemy stworzyć wieloetniczne i wieloreligijne społeczeństwo? 2) jakie są 

uniwersalne prawa człowieka i gdzie występuje konflikt między prawem niemieckim 

a argumentami za „odmiennościami kulturowymi”? 3) czego społeczeństwo przyjmujące 

może wymagać od imigrantów i czy tureccy imigranci są gotowi na nie odpowiedzieć?  

Organizatorem Konferencji Islamskiej w Berlinie było CDU. Jej inicjator i moderator, 

ówczesny minister spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble mówił wówczas o potrzebie 

nowego kontraktu społecznego między niemieckimi muzułmanami, z których 80 proc. 

pochodzi z Turcji, a państwem niemieckim. Schäuble określił cel działań CDU: „Chcemy 

                                                           
206 Nikolaus Blome, Stefan Ernst, Kanzlerin  baut Brücken für die Türken nach Europa, Bild, 6.10.2006;  

https://www.bild.de/news/2006/merkel-tuerkei-bruecken-europa-897560.bild.html [dostęp: 5.03.2019]. 
207 Christlich Demokratische Union Deutschlands, Außen- und Verteidigungspolitik [w:] Für ein Deuschland, 

in dem wir gut und gerne leben. Regierungsprogramm, 3.07.2017;  

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1 

[dostęp: 5.03.2019]. 
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oświeconych muzułmanów w oświeconym kraju”208. Badr Mohammed, Sekretarz 

Generalny Europejskiego Centrum Integracji, zauważył, że dzięki tej konferencji „rząd 

federalny wyciągnął do nas rękę. Teraz to my, muzułmanie, musimy coś z tym zrobić”209.  

Przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego (PE), które odbyły się 26 maja 

2019 roku, kwestia akcesji Turcji do UE po raz kolejny wywołała debatę na niemieckiej 

scenie politycznej, lecz tym razem spowodowała poważne rozbieżności również 

wewnątrz koalicji CDU/CSU. Wiceprzewodniczący CSU Manfred Weber, jeden 

z potencjalnych kandydatów na stanowisko nowego Szefa Rady Europejskiej, opisał 

perspektywy członkostwa Turcji w UE jako „samooszukiwanie się” i zażądał 

natychmiastowego zakończenia negocjacji w sprawie akcesji Turcji do UE. Według 

Webera, pełne członkostwo Turcji w UE już nie jest realne210.  

Merkel, w przeciwieństwie do Webera, w kwestii Turcji przed wyborami 

do Europarlamentu 2019 roku prezentowała bardziej umiarkowane stanowisko. 

Wezwała do rozwagi i powstrzymania się od ferowania wyroków w tej trudnej sprawie. 

Kanclerz mówiła o „fundamentalnej trosce o rozwój Turcji”. Z drugiej zaś strony, odnosiła 

się do „wspólnych interesów” dotyczących Syrii i terroryzmu islamskiego211.  

SPD 

SPD oprócz wsparcia dla europejskiej integracji Turcji postulowała również zwiększenie 

współpracy z Federacją Rosyjską. Turcja i Rosja miały wzmocnić gospodarczy i polityczny 

potencjał Europy i uczynić ją zdecydowanie silniejszą w relacjach ze Stanami 

Zjednoczonymi. Wyborcza porażka koalicji SPD/Zieloni w 2004 roku zapowiadała 

korektę polityki wobec Turcji, prowadzonej przez kanclerza Schrödera i ministra spraw 

zagranicznych Fischera212.  

Jednakże pozycja SPD w nowym rządzie Merkel była na tyle silna, że jej polityka wobec 

Turcji była kontynuowana i to mimo personalnych zmian na stanowisku 

przewodniczącego partii213. We wrześniu 2006 roku lider SPD Beck ostrzegał, że błędem 

                                                           
208 Tobias Betz, Sonja Pohlmann, Carsten Volkery, Islam-Konferenz Schäuble wünscht sich "deutsche 

Muslime”, Spiegel Online, 27.09.2006; http://www.spiegel.de/politik/deutschland/islam-konferenz-

schaeuble-wuenscht-sich-deutsche-muslime-a-439389.html [dostęp: 5.03.2019]. 
209 Ibidem. 
210 Wahlkampfauftakt in Athen. Europawahl-Kandidat Manfred Weber: "Die Türkei wird nie Mitglied der EU", 

RTL.de, 24.04.2019; https://www.rtl.de/cms/europawahl-kandidat-manfred-weber-die-tuerkei-wird-nie-

mitglied-der-eu-4328590.html [dostęp: 6.06.2019]. 
211 Niko Fried, Stefan Kornelius, SZ-Interview der Kanzlerin. Merkel spricht erstmals über Differenzen mit 

Weber, Süddeutsche Zeitung, 16.05.2019; https://www.sueddeutsche.de/politik/merkel -weber-

europwahl-1.4448875 [dostęp: 6.06.2019]. 
212 The German Turkey debate under the Grand Coalition, op. cit. 
213 SPD miała czterech liderów partyjnych od 2005 roku (Gerharda Schrödera, Franza Münteferinga, 

Matthiasa Platzecka i Kurta Becka), a stanowisko pro-tureckie, przyjęte przez Schrödera w 1998 roku, 

pozostało oficjalną polityką partii. 
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byłoby zamknięcie drzwi do członkostwa Turcji w UE. Według niego, 

„niepełnowartościowe” członkostwo nie byłoby odpowiednią ofertą214.  

Inny polityk SPD, minister spraw zagranicznych w rządzie Merkel Steinmeier, przez długi 

czas najbardziej zaufany doradcy Schrödera, również opowiadał się za kontynuacją 

niemieckiej polityki wobec Turcji: „Turcja ma prawo do uczciwych negocjacji akcesyjnych 

(…). Kluczową kwestią jest to, czy Turcja w dłuższej perspektywie zaangażuje się 

w wartości europejskie. Turcja walczy sama ze sobą, ale jest na drodze do Europy (…). 

Turcja musi podjąć wysiłek! W dłuższej perspektywie czasowej UE z, powiedzmy, 

30 państwami członkowskimi pozostaje szansą”215.  

W czasie ostatniej kampanii wyborczej do Bundestagu w 2017 roku problem Turcji był 

obecny w programach wyborczych wszystkich partii biorących w niej udział. 

Socjaldemokracja początkowo umieściła w swoim programie postulat kontynuowania 

negocjacji akcesyjnych, zastrzegając przy tym, że wyklucza członkostwo Turcji w UE 

„w dającej się przewidzieć przyszłości”. Jednak kandydat SPD na kanclerza Martin Schulz, 

bez uzgodnienia z doradcami, spontanicznie podczas debaty z Angelą Merkel wezwał 

do całkowitego zerwania negocjacji akcesyjnych z Turcją216.  

Lewica  

Po referendum konstytucyjnym 16 kwietnia 2017 roku w Turcji, liderzy partii Lewicy 

i Zielonych, Sahra Wagenknecht i Cem Özdemir, zażądali przeglądu współpracy 

wojskowej z Turcją. Politycy postulowali powrót do Niemiec żołnierzy niemieckich 

stacjonujących w bazie wojskowej w İncirliku, a wszystkie dostawy broni do Turcji 

powinny zostać wstrzymane217. 

Ponadto, w czasie kampanii przedwyborczej do Bundestagu w 2017 roku, partia Lewicy 

sprzeciwiła się wszelkim porozumieniom w sprawie migrantów z autorytarnym, 

w jej opinii, reżimem Erdoğana. Postulowała również wypowiedzenie unijnego kontraktu 

imigracyjnego, w ramach którego Turcja otrzymuje pomoc w zamian za ograniczenie 

napływu emigrantów do Europy218.  

Według Wagenknecht, zamiast „paktu Merkel-Erdoğan” konieczne jest stworzenie 

sojuszu między RFN a siłami demokratycznymi w Turcji: „Niemiecki rząd ma obowiązek 

                                                           
214 Beck sprach auf dem Europaseminar der SPD-Fraktion, Stuttgarter Zeitung, s.1, 26.09.2006. 
215 Rolf Kleine, Für Bundesaußenminister Steinmeier ist der EU-Beitritt noch nicht gescheitert | „Die Türkei 

muss sich anstrengen!“, Bild, 6.11.2006; https://www.bild.de/news/2006/steinmeier-interview-tuerkei-

1001794.bild.html [dostęp: 5.03.2019].  
216 German election - where do political parties stand on foreign policy and security?, World Affairs, 

24.09.2017; http://www.worldaffairsjournal.org/content/analysis-german-political-parties-where-do-

they-stand-foreign-policy-and-security [dostęp: 5.03.2019]. 
217 Merkel will Gesprächsfaden mit Türkei wieder aufnehmen, LNOnLine, 17.04.2017; https://www.ln-

online.de/Nachrichten/Politik/Politik-im-Rest-der-Welt/Merkel-will-Gespraechsfaden-mit-Tuerkei-

wieder-aufnehmen [dostęp: 5.03.2019]. 
218 German election - where do political parties stand…, op.cit. 
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wyjaśnić, po której stronie się znajduje: po stronie demokracji czy po stronie dyktatury 

Erdoğana”219. 

Lewica skrytykowała wizytę ministra gospodarki Altmaiera w Turcji w 2018 roku. 

Towarzyszyła mu wówczas grupa lobbystów biznesu. Delegacja MSZ, w towarzystwie 

obrońców praw człowieka, byłaby, według przedstawicieli Lewicy, właściwym sygnałem 

politycznym w tamtym czasie. Zamiast bronić praw człowieka, rząd federalny miał dążyć 

w jej opinii do poszerzania rynków zbytu220. 

Kiedy Merkel miała się spotkać w październiku 2018 roku z Władimirem Putinem, 

Emanuelem Macronem i Erdoğanem na szczycie poświęconym Syrii w Stambule, Lewica 

wydała oświadczenie, że spodziewa się ostatecznego sprzeciwu kanclerz federalnej 

wobec ofensywy armii tureckiej w Syrii i łamania praw człowieka w Turcji. Porzucenie 

przez Niemcy i Europę Kurdów w Syrii, którzy od lat stawiali opór PI, byłoby, w opinii 

Lewicy, wysoce niemoralne. Merkel powinna była nie tylko prowadzić kampanię na rzecz 

całkowitego rozbrojenia islamistów w prowincji Idlib, lecz także wyraźnie zająć się 

katastrofalną sytuacją w kurdyjskim regionie Afrin, który doświadczał masowych 

naruszeń praw człowieka wobec ludności kurdyjskiej wskutek tureckiego okupacji 

i działań bojówek islamistycznych. Lewica postulowała, aby Niemcy nie tylko 

zobowiązały się do pomocy humanitarnej dla uchodźców z prowincji Idlib, lecz także 

wsparły sąsiednie prowincje kurdyjskie w północnej Syrii poprzez odbudowę tego 

kraju221.  

Lewica bacznie obserwuje sytuację wewnętrzną Turcji. Partia jest zaniepokojona 

kryzysem procesu demokratyzacji w tym kraju. W czasie wyborów lokalnych, które 

odbyły się 31 marca br., Lewica wysłała swoich obserwatorów do prowincji Diyarbakır 

na zaproszenie prokurdyjskiej partii HDP. Fakt, że rząd niemiecki nie wypowiedział się 

na temat licznych nadużyć, które obserwatorom z ramienia Lewicy udało się odnotować 

w czasie wyborów w regionach kurdyjskich, partia uznała za haniebny222.  

Zieloni 

Zieloni są przychylni imigrantom – określają się jako partia integracyjna, zapewniająca 

wszystkim imigrantom bez wyjątku, niezależnie od kraju pochodzenia, dobre i pokojowe 

współistnienie w zróżnicowanym społeczeństwie. Zieloni są przekonani, że integracja 

rozpoczyna się w dniu przybycia do RFN i jest możliwa tylko dzięki ustawie zasadniczej. 

                                                           
219 Ibidem. 
220 Katja Kipping, Zu Altmaiers Türkeireise, Die Linke, 25.10.2018; https://www.die-

linke.de/themen/international/themen/erdogan-und-das-verhaeltnis-zur-tuerkei/news/zu-altmaiers-

tuerkeireise/ [dostęp: 5.03.2019]. 
221 Katja Kipping, Zeichen für Demokratie, Minderheitenrechte und Religionsfreiheit setzen, Die Linke, 

26.10.2018; https://www.die-linke.de/themen/international/themen/erdogan-und-das-verhaeltnis-zur-

tuerkei/news/zeichen-fuer-demokratie-minderheitenrechte-und-religionsfreiheit-setzen/ [dostęp: 

5.03.2019]. 
222 Katja Kipping, Wahlbeobachtung in der Türkei, Die Linke, 29.03.2019; https://www.die-

linke.de/themen/international/themen/erdogan-und-das-verhaeltnis-zur-

tuerkei/news/wahlbeobachtung-in-der-tuerkei/ [dostęp: 5.04.2019]. 
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Dlatego każdy, kto przyjeżdża do Niemiec, musi zaakceptować niemieckie prawo 

i niemieckie wartości223.  

Partia postuluje wsparcie dla wspólnot imigranckich, aby móc promować integrację, 

angażując w jej proces organizacje cudzoziemskie działające w Niemczech. Natomiast 

Federalna Agencja Pracy (niem. Bundesagentur für Arbeit) i Urząd Pomocy Społecznej 

(niem. Sozialamt) powinny, zdaniem Zielonych, doradzać nowo przybyłym kompleksowo, 

w „jednym okienku”. Państwo niemieckie, w opinii partii, powinno uprościć i usprawnić 

procedurę wydawania migrantom pozwoleń na pracę. Ponadto Zieloni chcą stworzyć 

niezależne ministerstwo imigracji i integracji, które miałoby wdrażać prawo migracyjne, 

uchodźcze, integracyjne i narodowościowe na terenie Niemiec224.  

W programie partii, w rozdziale dotyczącym integracji, Zieloni deklarują zapewnienie 

wysokiej jakości edukacji językowej mającej na celu tworzenie dobrych miejsc pracy 

dla imigrantów i uchodźców. Zieloni proponują szybciej i częściej uznawać zagraniczne 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe nowoprzybyłych. Partia postuluje ponadto 

stworzenie niebiurokratycznych procedur dotyczących łączenia rodzin, ponieważ tylko 

ci imigranci, zdaniem Zielonych, którzy wiedzą, że ich rodziny są w bezpiecznym miejscu, 

mogą zaangażować się w nowy dom z całą siłą225. 

Zieloni zasadniczo podtrzymują postulat przystąpienia Turcji do UE, wyrażają jednak 

zaniepokojenie faktem, że Ankara nie spełnia kryteriów członkostwa. Jako tradycyjnie 

pacyfistyczna partia, Zieloni wzywają niemiecki rząd do wstrzymania eksportu broni 

do Turcji226.  

Po ostatnich wyborach do PE 2019 roku, w wywiadzie dla portalu informacyjnego Ahval, 

lider Zielonych Özdemir, odpowiadając na pytanie dziennikarza o przyszłość Turcji w UE, 

przyznał, że za rządów Erdoğana Turcja nie ma żadnych szans na akcesję do UE. 

Natomiast „inna, demokratyczna Turcja”, w opinii polityka, niewątpliwie w przyszłości 

znajdzie swoje miejsce w UE227.  

FDP 

Zdaniem FDP, UE powinna wstrzymać wszystkie rozmowy akcesyjne z Turcją 

do momentu odejścia Erdoğana. Zasadniczo członkostwo w UE powinno nadal stanowić 

opcję dla tego kraju, jednak jest to uzależnione od rozwoju rządów prawa 

i praw człowieka228.  

FDP postuluje przeniesienie stosunków z Turcją na nową płaszczyznę – ścisłego 

bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Kryteria kopenhaskie są i pozostają 

                                                           
223 Wir sorgen für ein friedliches Zusammenleben und eine gute Integration, Bündnis 90/Die Grünen, 

https://www.gruene.de/themen/integration [dostęp: 5.03.2019].  
224 Ibidem. 
225 Wir sorgen für ein friedliches Zusammenleben und eine gute Integration, op. cit. 
226 German election - where do political parties stand on foreign policy and security?, op. cit. 
227 Cem Özdemir: Election results mean…, Ahval; https://ahvalnews.com/ [dostęp: 6.06.2019]. 
228 German election - where do political parties stand on foreign policy and security?, op. cit. 
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podstawą członkostwa w UE, Turcja zaś ich nie spełnia. Jednakże jest i pozostaje 

członkiem NATO, a jako sąsiad ściśle związany z UE – niezbędnym partnerem. 

Z drugiej strony, Turcja pozostaje zależna od współpracy z UE. To, w jaki sposób 

wzajemne stosunki między UE a Turcją mogą się rozwijać w przyszłości, pozostaje, 

według FDP, kwestią otwartą. Tym bardziej, że UE, w opinii partii, sama jest w procesie 

zmiany w kierunku modeli o różnej głębokości integracji, które mogłyby zaoferować 

nowe formy integracji w ramach wspólnych struktur europejskich w przyszłości229.  

AfD 

AfD jest przeciwna członkostwu Turcji w UE. Wezwała także niemiecki rząd do 

wypowiedzenia umowy imigracyjnej z Turcją, zaś państwa europejskie – do obrony 

i wzmocnienia własnych granic230.  

Partia, wykluczając członkostwo Turcji w UE, argumentuje, że kraj ten nie leży w Europie. 

AfD opowiada się natomiast za wspólnym realizowaniem polityki obronnej przez Niemcy 

i Turcję. Zgadza się też na współpracę w ramach NATO. Jednakże UE, zreformowana do 

funkcjonującego w latach 1957–1993 modelu „Europy Ojczyzn”, z silnymi państwami 

narodowymi, zdaniem AfD, powinna być dla Turcji zamknięta231. 

W opinii AfD, radykalnej rewizji wymaga również polityka Niemiec wobec imigracji 

i tureckiej mniejszości w Niemczech. Mimo że przez wiele dziesięcioleci ludzie emigrowali 

do Niemiec i Niemcy są krajem imigracyjnym, zdaniem AfD, brakuje odpowiednich ram 

prawnych regulujących ten proces. W zakresie polityki migracyjnej jako wzór do 

naśladowania wskazuje Kanadę i Australię. W przekonaniu AfD, niemiecki system zachęca 

obecnie do imigracji prawie wyłącznie ludzi o niskich lub niezbyt wysokich 

kwalifikacjach, co nie wzmacnia rynku pracy wykwalifikowanego personelu. Dlatego 

konieczna jest zmiana regulacji w zakresie prawa do udzielania azylu, przyjęcie 

preferencji dla wykwalifikowanych migrantów (podobny postulat miała w swoim 

programie CDU), potrzebne są też nowe regulacje w zakresie przepływu osób w ramach 

samej UE232.  

Polityka nadmiernej hojności w udzielaniu azylu prowadzi, zdaniem AfD, nie tylko do 

szybkiej i nieuchronnej kolonizacji Europy, a zwłaszcza Niemiec, przez ludzi z innych 

kultur i innych kontynentów, lecz także jest odpowiedzialna za śmierć migrantów na 

Morzu Śródziemnym. AfD twierdzi, że chce uniknąć takich skutków „źle zrozumianej 

filantropii” i zapobiec ryzyku niepokojów społecznych i religijnych oraz stopniowemu 

zanikowi kultur europejskich233. 

                                                           
229 EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden, Freie Demokraten. FDP; https://www.fdp.de/wp-

modul/btw17-wp-a-134 [dostęp: 5.03.2019]. 
230 German election - where do political parties stand on foreign policy and security?, op. cit. 
231 AfD, Europa und der Euro [w:] Programm für Deutschland, s. 19, 20; https://www.afd.de/wp-

content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-18_afd-grundsatzprogramm_deutsch_web.pdf [dostęp: 

5.03.2019].  
232 Ibidem, s. 63. 
233 Ibidem, s. 63. 
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Politycy AfD są zdania, że paneuropejska polityka azylowa zawiodła w przeszłości 

z powodu sabotażu przez kraje południowej Europy Konwencji Dublińskiej, a teraz także 

z winy rządu niemieckiego. Dlatego AfD dąży do całkowitego zamknięcia zewnętrznych 

granic UE i wzywa UE do zaoferowania uchodźcom innych możliwości wjazdu234. 

Według AfD, radykalnej zmiany wymaga też polityka imigracyjna Niemiec. Partia lansuje 

hasło wspierania dzietności Niemców „zamiast masowej imigracji”. Ma to być optymalny 

sposób rozwoju państwa, nie tylko z ekonomicznego, lecz także kulturowego punktu 

widzenia235. Inny postulat AfD dotyczy przyznania wiodącej roli kulturze niemieckiej 

i ograniczenia ideologii multikulturalizmu236.  

AfD zdecydowanie sprzeciwia się praktyce religii islamskiej, która, ma być skierowana 

przeciwko wolnemu demokratycznemu porządkowi prawnemu, przeciwko prawom 

obywateli i chrześcijańskim, humanistycznym podstawom europejskiej kultury. Islam, 

w opinii AfD, jest obcy Niemcom. Jego rozprzestrzenianie się i stale rosnącą liczbę 

muzułmanów AfD uważa za zagrożenie dla państwa, społeczeństwa i systemu wartości 

Niemiec237. Przyznaje jednak, że wielu muzułmanów żyje zgodnie z niemieckimi normami 

społecznymi, integruje się ze społeczeństwem i staje się jego uznanymi członkami.  

Partia żąda podjęcia działań przeciwko tworzeniu równoległych światów 

muzułmańskich, które żyją zgodnie z prawem szariatu i coraz bardziej oddzielają się od 

społeczeństwa niemieckiego. Jednym z głównych celów partii jest przeciwdziałanie 

religijnej radykalizacji muzułmanów, która, zdaniem AfD, prowadzi do salafizmu, którego 

istotą jest przemoc i terror”238.  

                                                           
234 W regionach pochodzenia uchodźców, takich jak Afryka Północna, ośrodki ochronne i azylowe będą 

organizowane w bezpiecznych krajach. Głównym celem ma być funkcjonowanie takich punktów zgodnie z 

mandatem ONZ lub UE. Wnioski o ochronę miałyby być składane i rozpatrywane tylko tam. Osoby 

ubiegające się o wizę w Niemczech i Europie powinny bez wyjątku zostać zmuszone do powrotu. Za: AfD, 

op. cit., s. 64, 65. 
235 Ibidem, s. 44. 
236 „Partia Alternatywna dla Niemiec uznaje wiodącą rolę kultury niemieckiej w społeczeństwie, która 

wywodzi się z trzech źródeł: po pierwsze, z religijnej tradycji chrześcijaństwa, po drugie, z naukowo-

humanistycznej tradycji, zakorzenionej w Renesansie i Oświeceniu, oraz po trzecie, z prawa rzymskiego, na 

którym opiera się nasz stan prawny. (…) Wspólnie te tradycje stanowią nie tylko nasz wolny demokratyczny 

fundament, lecz także określają codzienne relacje międzyludzkie, relacje między płciami i zachowania 

rodziców w stosunku do ich dzieci. Ideologia wielokulturowości, ślepo zrównująca importowane trendy 

kulturowe z lokalną kulturą, pozbawiając ją w ten sposób jakiejkolwiek wartości, uważana jest przez nas za 

poważne zagrożenie dla pokoju społecznego i dalszego istnienia narodu jako wspólnoty kulturowej. 

Państwo i społeczeństwo obywatelskie mają na celu świadomą ochronę niemieckiej tożsamości kulturowej 

jako wiodącej kultury kraju”. AfD, Europa und der Euro [w:] Programm für Deutschland, s. 33; 

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-18_afd-

grundsatzprogramm_deutsch_web.pdf [dostęp: 5.03.2019].  
237 AfD, op. cit., s. 53, 54. 
238 Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji zwraca uwagę na rosnącą liczbę salafitów w Niemczech. 

Temu niepokojącemu zjawisku towarzyszą także zmiany w strukturze i metodach ich działania. Zob.: 

Andrzej Pawlak, Liczba salafitów w Niemczech wzrosła do rekordowego poziomu, Deutsche Welle, 

10.12.2017; https://www.dw.com/pl/liczba-salafitów-w-niemczech-wzrosła-do-rekordowego-

poziomu/a-41733167 [dostęp: 5.03.2019]. 
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Zdaniem AfD, krytyka religii, w tym krytyka islamu, jest legalna w ramach ogólnego 

ustawodawstwa jako część podstawowego prawa do wolności opinii. Satyra i karykatury 

religii są również chronione przez prawo do wolności opinii i sztuki. AfD sprzeciwia się 

przypisywaniu etykiety „islamofobia” lub „rasizm” w odniesieniu do krytyki islamu239. 

AfD odrzuca przyznanie statusu osoby prawnej prawa publicznego organizacjom 

islamskim, ponieważ ich działania nie są zgodne z wymogami prawnymi. Dążenie to wraz 

z należnymi temu statusowi przywilejami ma prowadzić jedynie do zwiększania 

ich wpływów240.  

AfD wymaga powszechnego zakazu noszenia hidżabu w miejscach publicznych i w służbie 

publicznej. Burka lub hidżab mają stanowić barierę pomiędzy kobietą a jej środowiskiem, 

co komplikuje kulturową integrację i koegzystencję w społeczeństwie. Dlatego zakaz, 

w opinii AfD, jest konieczny i zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej jest on dozwolony241. 

Ugrupowanie odrzuca możliwość przyznawania specjalnych praw dla muzułmańskich 

uczniów, wzywając do uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego i uczestniczenia 

w szkolnych wycieczkach dla wszystkich dzieci bez wyjątku. Zdaniem AfD, muzułmańskie 

dzieci w wieku szkolnym i ich rodzice „powinni bezwarunkowo uznawać i akceptować 

nauczycieli jako przedstawicieli naszego porządku społecznego i naszych wartości”242. 

AfD była jednoznacznie krytyczna wobec polityki migracyjnej Merkel 

i, w przeciwieństwie do pozostałych partii, przyjęła kurs zdecydowanie 

antymuzułmański, co przyniosło jej wzrost popularności w sondażach i dobre wyniki 

w wyborach do parlamentów krajowych. Kryzys migracyjny miał korzystny wpływ 

na notowania Alternatywy dla Niemiec. Bardzo szybko stała się jedyną liczącą się partią, 

która jednoznacznie opowiadała się przeciwko napływowi imigrantów, głosząc hasła 

antyislamskie.  

ADD 

Partia Sojusz Niemieckich Demokratów (ADD) jest partią imigrantów. Została założona 

w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia w 2016 roku w odpowiedzi 

na ormiańską rezolucję Bundestagu. (Więcej na ten temat patrz: Współpraca z Turcją 

jako odpowiedź RFN na wyzwania kryzysu migracyjnego i terroryzmu 

dżihadystycznego w latach 2015–2016). ADD odwołuje się przede wszystkim do 

Turków i muzułmanów. Określa się jako partia konserwatywno-liberalna. Mimo 

                                                           
„W sprawozdaniach Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji odnotowano szereg stowarzyszeń, których 

działalność jest skierowana przeciwko wolnemu państwu konstytucyjnemu i jego prawom. Takie 

stowarzyszenia powinny być zakazane. Spektrum ich działań rozciąga się od ‘pseudoprawnego’ islamu, 

który wykorzystuje nasze prawa w celach antykonstytucyjnych, do salafizmu. Stowarzyszenia te zagrażają 

zarówno bezpieczeństwu wewnętrznemu naszego państwa, jak i integracji” [w:] AfD, op. cit., s.  54. 
239 AfD, op. cit., s. 53. 
240 Ibidem. 
241 Ibidem, s. 60. 
242 Ibidem. 
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że nie pozycjonuje się jako partia religijna, postuluje jednak poszerzenie praw wspólnot 

muzułmańskich243. Była promowana przez tureckie media i cieszy się poparciem 

Erdoğana. Stąd pojawienie się tej partii na niemieckiej scenie zostało odebrane przez 

polityków niemieckich jako próba ingerencji Turcji w politykę wewnętrzną RFN244.  

Według niemieckiego prawa, do założenia lokalnych struktur partyjnych i wzięcia udziału 

w wyborach, partia musi zarejestrować 2 tys. członków. ADD ma takie przedstawicielstwo 

w Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji, Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynat245. 

W Bawarii założyła Regionalne Stowarzyszenie Szwabia w Augsburgu, liczące 250 

członków246.  

W krajowych wyborach parlamentarnych 14 maja 2017 roku do landtagu Nadrenii 

Północnej-Westfalii, najbardziej zaludnionego kraju związkowego RFN, który jest 

uznawany za bastion socjaldemokratów i jest najliczniej zamieszkały przez Turków, ADD 

uzyskała 0,1 proc. głosów247. W czasie kampanii wyborczej do Bundestagu w 2017 roku 

partia pojawiła się tylko w Nadrenii Północnej-Westfalii. ADD również wzięła udział 

w kampanii wyborczej do parlamentu krajowego w Hesji 28 października 2018 roku, lecz 

nie odniosła sukcesu248.  

Współzałożycielem i przewodniczącym partii ADD na szczeblu federalnym jest niemiecki 

przedsiębiorca sektora IT tureckiego pochodzenia, Remzi Aru. Wskazał on (w kontekście 

debaty ormiańskiej 2016 roku), że założenie partii było koniecznością, gdyż to inne partie 

obecnie decydują o sprawach Turków bez ich udziału. Zdaniem polityka, ormiańska 

rezolucja była ostatecznym dowodem dyskryminacji Turków w Niemczech. Według Aru, 

w Niemczech istnieją strefy wolne od demokracji, w których mieszkają dziesiątki tysięcy 

osób pochodzenia tureckiego, z których tylko 300–400 osób ma prawo głosu, co jest, 

w jego opinii, rodzajem apartheidu249.  

Głównym punktem programu partyjnego jest postulat przyznawania obywatelstwa dla 

wszystkich obcokrajowców, którzy przebywają w Niemczech legalnie przez ponad 

                                                           
243 Almut Zimmer, Allianz Deutscher Demokraten, Bundeszentrale für politische Bildung, 30.08.2017; 

http://www.bpb.de/politik/wahlen/wer-steht-zur-wahl/bundestagswahl-2017/254474/allianz-

deutscher-demokraten [dostęp: 5.03.2019]. 
244 Kemal Hür, Türkei. Erdogans Lobbytruppe in Deutschland, Deutschlandfunk, 21.07.2016; 

https://www.deutschlandfunk.de/tuerkei-erdogans-lobbytruppe-in-

deutschland.862.de.html?dram:article_id=360829 [dostęp: 5.03.2019]. 
245 Ein erfolgreicher Parteitag für die Allianz Deutscher Demokraten, AD Allianz Deutscher Demokraten, 

2018; https://ad-demokraten.de/2016/12/ein-erfolgreicher-parteitag-fuer-die-ad-demokraten/ [dostęp: 

5.03.2019]. 
246 Stefanie Schoene, Erdoğan hat einen neuen Fanklub in Bayern, Süddeutsche Zeitung, 27.02.2018; 

https://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-erdoan-hat-einen-neuen-fanklub-in-bayern-1.3884873 

[dostęp: 5.03.2019]. 
247 Juliane Fiegler, Ebru Tasdemir, Keine Partei für „Haustürken“, taz.de, 30.08.2017; 

https://gazete.taz.de/article/?article=!5443813 [dostęp: 5.03.2019]. 
248 Listen eingereicht. 23 Parteien wollen in den Landtag, hessenschau.de, 20.08.2018; 

https://www.hessenschau.de/politik/23-parteien-wollen-in-den-landtag,listen-landtagswahl-

100.html [dostęp: 5.03.2019]. 
249 Hür, op.cit. 
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10 lat250. Partia odwołuje się do wszystkich imigrantów, postulując podwójne 

obywatelstwo, zwłaszcza niemieckie i tureckie ze względu na liczebność Turków w RFN. 

Częścią nowoczesnego prawa obywatelskiego, według ADD, jest również możliwość 

nabycia obywatelstwa niemieckiego przez bogatych inwestorów za opłatą. Dlatego partia 

opowiada się za tym, aby, w rozumieniu nowej ustawy, ludzie majętni w zamian 

za jednorazową wpłatę na rzecz skarbu państwa, po 6 miesiącach nabywali obywatelstwo 

niemieckie251. 

W czasie kampanii wyborczej do Bundestagu ADD wzywała do głosowania za pomocą 

plakatów ze zdjęciem Erdoğana i hasłem: „Przyjaciele Turcji! Oddajcie im swoje głosy! 

Rozwijajmy się razem!”. Według Ertana Tokera, kandydata partii w wyborach 

do Bundestagu, wezwanie do głosowania było próbą „wzbogacenia demokracji”, zachętą 

do pójścia na wybory, gdyż wielu Niemców pochodzenia tureckiego nie głosuje 

w wyborach252.  

Gökay Sofuoǧlu, lider tureckiej wspólnoty w Badenii-Wirtembergii (niem. Türkische 

Gemeinde in Baden-Württemberg e.V.), plakat skrytykował – powiedział, że nazwisko 

głowy państwa tureckiego nie powinno być tak nadużywane w zagranicznej kampanii 

wyborczej, imigranci zaś mogą wybrać w Niemczech wiele partii, w których znajdą szanse 

na rozwój253. 

Ramazan Akbaș, wraz z Aru współprzewodniczący partii na szczeblu federalnym254, 

tłumaczył wówczas, że plakat był swoistą odpowiedzią na plakaty Zielonych, którzy 

zachęcali wyborców do głosowania na Cema Özdemira (niemiecki polityk pochodzenia 

tureckiego, poseł do Bundestagu, deputowany do PE), aby zirytować Erdoğana255. 

W czasie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Özdemir musiał być chroniony przez 

policję przed zwolennikami AKP, którzy przyszli witać tureckiego ministra spraw 

zagranicznych256.  

ADD domaga się wywiązywania się RFN z zobowiązań wynikających z traktatów, takich 

jak wprowadzenie systemu bezwizowego między Turcją a UE. Według partii, Niemcy 

powinny uczciwie wypowiedzieć się w kwestii statusu Turcji, tzn. mieć określone 

stanowisko na temat tego czy Turcja ma być członkiem UE, czy jedynie 

uprzywilejowanym partnerem257.  

                                                           
250 Zimmer, op. cit. 
251 Innerparteiliche Demokratie? Wir können das!, op. cit.   
252 Ibidem. 
253 Hür, op.cit.  
254 Innerparteiliche Demokratie? Wir können das!, AD Allianz Deutscher Demokraten, 2018; https://ad-

demokraten.de/2018/07/innerparteiliche-demokratie-wir-koennen-das/ [dostęp: 5.03.2019]. 
255 "Gebt ihnen Eure Stimmen!" Partei wirbt mit Erdogan um Deutsch-Türken, t-online.de, 9.09.2017; 

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/bundestagswahl/id_82111884/allianz-deutscher-

demokraten-add-wirbt-mit-erdogan-plakat.html [dostęp: 5.03.2019]. 
256 Schoene, op. cit. 
257 Innerparteiliche Demokratie? Wir können das!, op. cit. 
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Według ADD, międzynarodowy terroryzm obecnie jest bardziej niebezpieczny i lepiej 

zorganizowany niż kiedykolwiek. Do organizacji terrorystycznych partia zalicza PI, PKK, 

PYD oraz FETÖ. Jak twierdzi ADD, „czują się one dziś w Europie bardzo swobodnie, piorą 

tu brudne pieniądze, uprawiają propagandę, prowadzą szkoły i centra szkoleniowe w celu 

rekrutacji nowych członków”. Partia wspiera tureckie działania wojenne w Syrii258. 

                                                           
258 Ibidem. 
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Polityka rządu RFN i Turcji wobec konfliktu syryjskiego: od 

współpracy do konfliktu interesów 

W pierwszej fazie konfliktu w Syrii, w latach 2011–2013, gdy ministrem spraw 

zagranicznych RFN był polityk liberalnej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) Guido 

Westerwelle, Niemcy trzymały się tradycyjnego podejścia w polityce wobec konfliktów 

bliskowschodnich, a więc zwiększania presji politycznej i gospodarczej na rząd 

w Damaszku poprzez multilateralne instytucje, wykluczając jednocześnie własne 

zaangażowanie militarne w konflikt259. Jednocześnie jednak RFN dowiodły swojej 

sojuszniczej solidarności wobec Turcji wysyłając do tego kraju w styczniu 2013 roku dwie 

baterie Patriot i 240 żołnierzy. Oprócz Niemiec, w ramach operacji NATO Active Fence, 

systemy Patriot wysłały Stany Zjednoczone i Holandia. Ich celem była ochrona tureckiej 

granicy przed atakami rakietowymi z terytorium Syrii260. W 2012 roku kilkakrotnie 

dochodziło do ostrzału moździerzowego tureckiego terytorium, zarówno przez siły 

reżimu Baszara Asada, jak i syryjskiej opozycji, które prowadziły walkę w pobliżu 

granicy261. 

Na znaczącą zmianę stosunku społeczeństwa niemieckiego do kwestii ewentualnego 

zaangażowania RFN na Bliskim Wschodzie wpłynęły takie wydarzenia, jak użycie broni 

chemicznej przez reżim Asada w sierpniu 2013 roku, a także powstanie PI w 2014 roku, 

które doprowadziło do ludobójstwa ludności jezydzkiej w Iraku i represji wobec 

syryjskich i irackich Kurdów. We wrześniu 2014 roku nowy minister spraw 

zagranicznych RFN, Frank-Walter Steinmeier, poparł działania amerykańskiego lotnictwa 

walczącego z PI. Rząd w Berlinie powstrzymywał się jednak od poparcia działań 

skierowanych przeciwko rządowi w Damaszku262. Turcja natomiast, od wybuchu 

Arabskiej Wiosny w Syrii w 2011 roku, po której nastąpiła brutalna reakcja Asada 

w postaci masowych represji wobec ludności sunnickiej263, stała na stanowisku, 

że syryjski przywódca nie ma legitymizacji do dalszego sprawowania rządów. W związku 

z tym, rząd turecki oczekiwał też większego zaangażowania sojuszników w NATO 

przeciwko jego reżimowi. 

Wydarzenia 2014 roku skłoniły ostatecznie RFN do zaangażowania militarnego na 

Bliskim Wschodzie. Działania Niemiec w walce z PI skoncentrowane były jednak w Iraku, 

                                                           
259 Sebastian Maier, Bruno Schmidt-Feuerheerd, Germany’s Foreign and Security Policy in Syria and Iraq, 

2011-2016, Dirasat, vol. 14, August 2016, s. 9; 

https://www.kfcris.com/pdf/60baeb7eca8a858cebea57461ebe52e45832d81a55c4e.pdf [dostęp: 21.2. 

2019]. 
260 German Patriot missile troops arrive in Turkey, DW, 21.1.2013; https://www.dw.com/en/german-

patriot-missile-troops-arrive-in-turkey/a-16536356 [dostęp: 22.3.2019]. 
261 Judy Dempsey, Why Turkey Wants NATO’s Patriot Missiles, Strategic Europe, 10.12.2012; 

https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/50297?lang=en [dostęp: 22.3.2019]. 
262 Maier, Schmidt-Feuerheerd, op. cit., s. 15. 
263 Fuad Jomma, System polityczny Syrii a „Arabska Wiosna Ludów”. Reforma państwa czy upadek reżimu? 

[w:] Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, red. Katarzyna Górak-Sosnowska, 

Katarzyna Pachniak, Łódź 2012, s. 134. 
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a nie w Syrii. Od września 2014 roku RFN dostarczała peszmergom, tj. oddziałom irackich 

Kurdów, początkowo nieśmiercionośny sprzęt wojskowy, a wkrótce także – po decyzji 

Bundestagu – śmiercionośną broń, w tym karabiny, broń przeciwczołgową i granaty, 

a także pojazdy opancerzone. W styczniu 2015 roku Bundestag zaaprobował wysłanie 

150 żołnierzy Bundeswehry, którzy mieli szkolić walczących z PI peszmergów264.    

Szczyt kryzysu migracyjnego, który nastąpił rok po powstaniu PI, pokazał Niemcom, 

że wydarzenia w odległej Syrii i Iraku mają wpływ na sytuację Europie. W grudniu 2015 

roku rząd niemiecki zdecydował się przyłączyć do międzynarodowej koalicji walczącej 

z PI w ramach operacji Inherent Resolve. Decyzja ta została podjęta w Bundestagu głosami 

deputowanych CDU i SPD (przy dużym poparciu społecznym) jako odpowiedź na apel 

Francji o wsparcie w walce z dżihadyzmem po atakach terrorystycznych w Paryżu265. 

(Więcej na temat w rozdziale: Współpraca z Turcją jako odpowiedź RFN na wyzwania 

kryzysu migracyjnego i terroryzmu dżihadystycznego w latach 2015–2016). Liczba 

żołnierzy Bundeswehry w Iraku wzrosła do 234 w 2016 roku, a ustanowiony limit 

zakładał możliwe zwiększenie personelu niemieckiego biorącego udział w Inherent 

Resolve do 1200 osób266.  

Działalność Bundeswehry w Syrii koncentruje się na dostarczaniu przez niemieckie 

samoloty paliwa lotnictwu innych państw uczestników koalicji oraz na patrolach 

lotniczych dokonywanych przez wysłane do regionu sześć samolotów Tornado Recce. Siły 

powietrzne RFN stacjonowały od początku 2016 roku w tureckiej bazie lotniczej w 

İncirliku i stamtąd przeprowadzały operacje. Uzasadnieniem niemieckiego 

zaangażowania militarnego była nie tylko walka z PI, ale także sojusznicze wsparcie Turcji 

w ramach NATO.  

Na początku lipca 2016 roku władze tureckie nie zgodziły się na wizytę deputowanych 

Bundestagu, którzy chcieli odwiedzić niemieckich żołnierzy w İncirliku. Było to 

prawdopodobnie związane z kryzysem w relacjach turecko-niemieckich po uznaniu przez 

Bundestag ludobójstwa Ormian z 1915 roku. Pod koniec września 2016 roku Turcja 

wydała zgodę na takie odwiedziny, jednak w maju 2017 roku – po kryzysie związanym 

z agitacją przedreferendalną polityków AKP na terenie RFN – po raz kolejny delegacja 

niemieckich deputowanych nie otrzymała zezwolenia267. Ostatecznie pod koniec czerwca 

                                                           
264 Maier, Schmidt-Feuerheerd, op. cit., s. 21-22. 
265 German parliament approves anti-IS Bundeswehr mission in Syria, DW, 4.12.2015; 

https://www.dw.com/en/german-parliament-approves-anti-is-bundeswehr-mission-in-syria/a-

18894897 [dostęp: 14.2.2019]. 
266 Maier, Schmidt-Feuerheerd, op. cit., s. 26, GERMANY’S MILITARY CONTRIBUTION AGAINST DAESH IN 

IRAQ, theglobalcoalition.org, 9.1.2017; http://theglobalcoalition.org/en/germanys-military-contribution-

against-daesh-in-iraq/ [dostęp: 31.1.2019]. 
267 Türkiye Alman milletvekillerine İncirlik izni vermedi, DW, 15.5.2015;  

 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-alman-milletvekillerine-incirlik-izni-vermedi/a-38842238 

[dostęp: 31.1.2019]. 
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2017 roku Bundestag podjął decyzję o relokacji niemieckich sił powietrznych z İncirliku 

do bazy Szachid Mwafak Salti koło Azraku w Jordanii268.  

Po trzech latach, w grudniu 2015 roku, Niemcy wycofały też z Turcji baterie Patriot269. 

Decyzja ta nie miała jednak politycznych przyczyn. Systemy Patriot nie odgrywały istotnej 

roli w obronie tureckiej południowej granicy, biorąc pod uwagę rodzaj ataków 

z terytorium syryjskiego (ostrzał moździerzowy).  

Incydent z sierpnia 2016 roku – wyciek i publikacja przez telewizję ARD niemieckiego 

dokumentu rządowego, krytykującego politykę Turcji wobec islamistów w Syrii, 

pokazywał kompletnie inną niemiecką i turecką percepcję zagrożeń. (Więcej na ten temat 

w rozdziale: Współpraca z Turcją jako odpowiedź RFN na wyzwania kryzysu 

migracyjnego i terroryzmu dżihadystycznego w latach 2015–2016). Podczas, gdy 

Ankara długo ignorowała działalność PI i innych dżihadystów, dla Berlina terroryzm tych 

ugrupowań pozostawał jednym z głównych zagrożeń wynikających z konfliktu 

syryjskiego. Oba państwa różniła też wizja jego uregulowania.  

RFN od wybuchu Arabskiej Wiosny unikała poparcia rewolucyjnych ruchów na Bliskim 

Wschodzie. Rząd w Berlinie był m.in. krytyczny wobec interwencji w Libii w 2011 roku, 

w której wzięły udział USA i większość zachodnioeuropejskich państw NATO. Wraz 

z postępującą radykalizacją i przyjmowaniem ideologii dżihadystowskiej przez syryjską, 

sunnicką opozycję, poparcie niemieckich polityków dla zmiany reżimu w Damaszku 

zmalało jeszcze bardziej270.  

Turcja, podobnie jak Niemcy, unikała bezpośredniego zaangażowania w wojnę w Syrii. 

Nieskrywanym celem rządu w Ankarze była jednak zmiana reżimu w Damaszku271. 

Ankara starała się więc pośrednio wpłynąć na rezultat konfliktu wspierając sunnicką, 

arabską opozycję wobec Asada. Na terytorium Turcji od 2011 roku rezydowali politycy 

anty-Asadowskiej opozycji, a rząd turecki wspierał jej zbrojne ramię – Wolną Armię 

Syryjską. Władze w Ankarze wspomagały ją też w militarnym aspekcie, ukrywając jednak 

ten fakt przed opinią publiczną.  

                                                           
268 German MPs back pullout from Turkey's Incirlik airbase amid row,  BBC, 21.6.2017; 

https://www.bbc.com/news/world-europe-40362324 [dostęp: 31.1.2019]. 
269 Germany Pulls Patriot Systems From Turkey, DefenseNews, 23.12.2015; 

https://www.defensenews.com/home/2015/12/23/germany-pulls-patriot-systems-from-turkey/  

[dostęp: 8.04.2019]. 
270 Momenty wahania niemieckiej opinii publicznej i elity politycznej, co do stosunku wobec Asada, 

następowały po dokonanych przez jego siły atakach z użyciem broni chemicznej, m.in. w kwietniu 2018 

roku wobec ludność cywilnej w Dumie. Kanclerz Merkel nie zdecydowała się na czynny udział RFN w akcji 

odwetowej, choć poparła werbalnie atak rakietowy na bazy wojskowe reżimu. Why Germany Didn't Join the 

Syria Strikes, Bloomberg, 16.4.2018; https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-04-16/syria-

strikes-why-germany-stayed-on-the-sidelines [dostęp: 5.2.2019].  
271 Nuh Yılmaz, Turkey: Goodbye to Zero Problems with Neighbours  [w:] The Regional Struggle for Syria, eds. 

Julien Barnes-Dacey, Daniel Levy, ECFR, London, July 2013, s. 68. 
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Znaczna część społeczeństwa tureckiego przywiązana była do doktryny nieinterwencji 

w sprawy państw sąsiednich272. Koncepcję tę podtrzymywała jednak szczególnie świecka, 

kemalistyczna część społeczeństwa. Jej stosunek do wydarzeń Arabskiej Wiosny był 

ambiwalentny, a często bardzo krytyczny273. Rządząca islamistyczna AKP i zbliżone 

do niej środowiska, skłonne były do bardziej aktywnego wsparcia sił anty-Asadowskich 

w Syrii. Nie bez znaczenia były tu także więzi partii Erdoǧana z islamistycznym ruchem 

Braci Muzułmanów (arab. al-Ikhwān al-Muslimūn) na Bliskim Wschodzie, z którego 

wywodziła się znaczna część opozycji wobec Asada.  

Wewnątrzturecki konflikt w kwestii wsparcia przeciwników reżimu w Damaszku 

wyszedł na światło dzienne wraz ze skandalem, jakim było ujawnienie dostaw broni 

syryjskim islamistom przez tureckie służby specjalne (tur. Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT) 

w styczniu 2014 roku. Dwukrotnie doszło wówczas do interwencji gubernatora Adany 

Hüseyina Avniego Coşa, który powstrzymywał policję przed kontrolą ładunków 

przewożonych ciężarówkami z Turcji do Syrii. Coş miał tłumaczyć policjantom 

i żandarmerii wojskowej, że przewożony przez nie towar należy do MİT. Gdy sprawa 

została ujawniona, władze tureckie wyjaśniały, że tiry przewoziły wyłącznie pomoc 

humanitarną. Drugi skandal wybuchł, gdy w maju 2015 roku laicki, kemalistyczny 

dziennik Cumhuriyet przedstawił dokumentację filmową z przeszukania ciężarówki, 

potwierdzającą, że była tam przewożona broń.  

W rezultacie świecka opozycja zaczęła domagać się ustąpienia rządu. Deputowany 

kemalistycznej Ludowej Partii Republikańskiej (tur. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) 

Hüseyin Aygün oskarżył Erdoǧana o zdradę państwa. W opinii polityka opozycji, władze 

przekazały broń islamistom syryjskim, którzy są wrogami Turcji. Po opublikowaniu przez 

niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji raportu o podziemiu dżihadystowskim 

w Turcji, Aygün zarzucał MİT, że zajmuje się wysyłaniem broni do Syrii, a ignoruje 

zagrożenie terrorystyczne ze strony dżihadystów we własnym kraju274.  

Wkrótce nastąpiła ostra reakcja władz: opisujący sprawę przewozu broni Can Dündar, 

dziennikarz i długoletni redaktor naczelny dziennika Cumhuriyet, w maju 2015 roku 

został oskarżony o ujawnienie tajemnicy państwowej, a w listopadzie aresztowany. 

W lutym 2016 roku Dündar został zwolniony z aresztu, jednak już w maju skazany na karę 

5 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Niemiecki ambasador Martin Erdmann brał 

udział w procesie Dündara jako obserwator, a sprawa była szeroko komentowana 

                                                           
272 Przez dekady turecka polityka zagraniczna opierała się na tradycyjnej formule stworzonej przez twórcę 

Republiki Tureckiej Mustafę Kemala Atatürka – „Pokój w domu, pokój na świecie” (tur. Yurtta sulh, cihanda 

sulh), sugerującej potrzebę unikania konfliktów z sąsiadami i koncentracji na stabilizacji sytuacji 

wewnętrznej. Patrz m.in. Konrad Zasztowt, Relacje Turcji z Kaukazem Południowym i ich znaczenie dla Unii 

Europejskiej [w:] A. Szymański (red.), Turcja i Europa: wyzwania i szanse, Warszawa: Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, 2011, s. 175–201. 
273 Patrz m.in. Karol Kaczorowski, Stambulska recepcja Arabskiej Wiosny i idei „tureckiego modelu”, 

demokracji, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s. 140. 
274 Hüseyin Aygün: MİT niye var?, soL Haber, 30.5.2016; http://haber.sol.org.tr/turkiye/huseyin-aygun-mit-

niye-var-121176 [dostęp: 2.2.2019]. 
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w niemieckich mediach275. Po wyroku sądu, dziennikarz złożył apelację i pozostawał na 

wolności. Na początku lipca 2016 roku wyjechał do RFN, gdzie pozostaje do dzisiaj, 

kontynuując działalność dziennikarską w gazecie Özgürüz. W listopadzie 2016 roku 

publicysta został przyjęty przez ówczesnego niemieckiego prezydenta Joachima Gaucka.  

W Turcji natomiast Dündar został oskarżony dodatkowo o wspieranie PKK276, 

a we wrześniu 2017 roku władze tureckie zwróciły się do Interpolu o pomoc w jego 

ekstradycji. Ujawnienie transferu broni do Syrii przez MİT pozostawało jednym 

z najgorętszych tematów sporu politycznego w Turcji także w 2017 i 2018 roku. 

W czerwcu 2017 roku za dostarczenie Dündarowi materiałów pokazujących broń 

w ciężarówkach MİT skazany został na 25 lat więzienia deputowany parlamentu 

i wiceprzewodniczący opozycyjnej CHP Enis Berberoǧlu277. Sprawa przekazania przez 

władze tureckie uzbrojenia syryjskim islamistom oraz represji wobec dziennikarzy 

i polityków, którzy ją ujawnili, pogorszyła dodatkowo wizerunek Turcji w oczach 

niemieckiej opinii publicznej i elity politycznej.  

W latach 2014–2016, różnice zdań między turecką i niemiecką elitą polityczną, co do 

metod uregulowania konfliktu syryjskiego, stały się jeszcze bardziej wyraźne. Wcześniej 

Turcja zarzucała RFN, a także USA i innym partnerom z NATO, zbyt skromne działania w 

celu powstrzymania terroru reżimu w Damaszku wobec ludności cywilnej. Ogólnie rzecz 

biorąc, stanowisko tureckie było jednak zbieżne z pozycją Stanów Zjednoczonych, a także 

europejskich partnerów w NATO, dostrzegających jako największy problem zagrożenia 

ze strony reżimu Asada. Po powstaniu PI, uwaga państw zachodnich skoncentrowała się 

na terrorze tej dżihadystycznej organizacji. W perspektywie tureckiej elity rządzącej, 

PI nie było głównym przeciwnikiem, a szereg anty-Asadowskich ugrupowań o ideologii 

i celach zbieżnych z dżihadystami nadal mogło liczyć na życzliwą neutralność Ankary. 

Dla Turcji natomiast, w latach 2016–2019 głównym adwersarzem przestał być Asad, 

a priorytetem stała się walka z siłami Kurdów syryjskich – Powszechnymi Jednostkami 

Ochrony (kurd. Yekîneyên Parastina Gel, YPG). 

                                                           
275 Türkei: Can Dündar zu Gast bei Bundespräsident Gauck, Der Westen, 7.11.2016; 

https://www.derwesten.de/politik/tuerkei-can-duendar-zu-gast-bei-bundespraesident-gauck-

id12339899.html [dostęp: 31.1.2019]. 
276 Był to zarzut mało wiarygodny, biorąc choćby pod uwagę turecki, nacjonalistyczny i ortodoksyjnie 

kemalistyczny profil ideologiczny gazety Cumhuriyet. Podstawą do wszczęcia śledztwa miało być rzekome 

uznanie przez Dündara metod PKK za „uzasadnione” w publicznej wypowiedzi. Patrz: Türkische Justiz will 

Can Dündar ausliefern lassen, Der Tagespiegel, 29.9.2017; https://www.tagesspiegel.de/politik/interpol-

fahndung-in-deutschland-tuerkische-justiz-will-can-duendar-ausliefern-lassen/20396776.html [dostęp: 

31.1.2019]. 
277 Ostatecznie Berberoǧlu nie odbywa wyroku w więzieniu, gdyż we wrześniu 2018 roku sąd postanowił, 

że do czasu kolejnego wyroku po apelacji, będąc deputowanym parlamentu pozostanie on na wolności. 

Türkischer Oppositionspolitiker kommt vorläufig frei, Zeit Online, 20.9.2019; 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-09/enis-berberoglu-journalist-

oppositionspolitiker-tuerkei-cumhuriyet [dostęp: 31.1.2019]. 



Ewolucja stosunków Turcji z Republiką Federalną Niemiec | Raport OSPP | Lipiec 2019  

Problem kurdyjski i jego wpływ na stosunki turecko-niemieckie | 79 

Problem kurdyjski i jego wpływ na stosunki turecko-

niemieckie 

Momentem zwrotnym, który zaczął formować diametralnie inną percepcję tureckiej 

i europejskich elit politycznych wobec konfliktu w Syrii, było oblężenie kurdyjskiego 

miasta Kobanî przez PI, trwające od jesieni 2014 roku do marca 2015 roku. W połowie 

września 2014 roku siły dżihadystów przystąpiły do ofensywy w celu zdobycia ostatniej 

enklawy w północno-wschodniej Syrii kontrolowanej przez kurdyjskie YPG. W rezultacie 

oblężenia 300 tys. uchodźców przeszło granicę i trafiło do Turcji. W październiku siły 

PI zdobyły część Kobanî i pojawiła się groźba zajęcia przez nie całego terytorium miasta. 

Przedstawienie w mediach światowych, w tym niemieckich i tureckich, dramatycznej 

sytuacji kurdyjskiej enklawy wywołało falę współczucia dla oblężonych Kurdów278. 

W Turcji, podobnie jak w Europie, jego wyrazem były protesty przeciwko bierności 

polityków wobec dramatycznej sytuacji Kobanî. W tureckiej elicie rządzącej brakowało 

jednak konsensusu w sprawie pomocy YPG w walce z PI. Wprawdzie premier Turcji 

Ahmet Davutoǧlu obiecywał, że miasto nie będzie pozostawione samo sobie i nie upadnie, 

jednak w tym samym czasie minister obrony İsmet Yılmaz stwierdzał, że nie należy się 

spodziewać szybkiej interwencji wojskowej Turcji. Z kolei Erdoǧan podkreślał, że kwestia 

Kobanî nie ma większego znaczenia dla Turcji279. Wyraził też opinię, że miasto „już 

upadło”280.  

Parlament w Ankarze 2 października 2014 roku zgodził się na udział wojsk tureckich 

w walce z terrorystami z PI, Turcja nie włączała się jednak do konfliktu, ani nie zezwalała 

na transfer przez jej terytorium sił kurdyjskich z Iraku. Ostatecznie, po blisko 

miesięcznym zwlekaniu z decyzją, władze tureckie zgodziły się na przejazd peszmergów 

z Irackiego Kurdystanu do Kobanî w celu wsparcia broniących się w mieście sił YPG 281. 

Wydarzenia z października 2014 roku pokazały, że deklarowane i realne intencje rządu 

tureckiego niekoniecznie się pokrywają. Po raz kolejny Turcja pogorszyła też swój 

wizerunek na Zachodzie, sprawiając wrażenie, że wspiera PI.  

W styczniu 2015 roku syryjscy Kurdowie przy pomocy m.in. lotnictwa koalicji walczącej 

z PI, a także peszmergów i innych sił sojuszniczych, przeszli do kontrofensywy. Do końca 

2015 roku YPG zdołało przejąć kontrolę nad pasem terytorium wzdłuż granicy tureckiej 

od linii Eufratu do granicy z Irakiem. Kurdowie syryjscy kontrolowali także od 2012 roku 

                                                           
278 Hunderttausende Syrer fliehen vor dem Terror, Badische Zeitung, 4.10.2014; https://www.badische-

zeitung.de/ausland-1/hunderttausende-syrer-fliehen-vor-dem-terror--92258924.html [dostęp: 2.2.2019]. 
279 Erdoğan Rize'de konuştu: "Kobani ile Türkiye'nin ne alakası var!", CNN Türk, 11.10.2014;  

https://www.cnnturk.com/haber/turkiye/erdogan-rizede-konustu-kobani-ile-turkiyenin-ne-alakasi-var 

[dostęp: 2.2.2019]. 
280 Erdoğan’a göre ‘Kobani düştü düşüyor’ ama Salih Müslim’in telefonuna çıkan yok, Diken, 7.10.2014; 

http://www.diken.com.tr/erdogana-gore-kobani-dustu-dusuyor-ama-salih-muslimin-telefonuna-cikan-

yok/ [dostęp: 5.2.2019]. 
281 Kurden sollen IS-Panzer zerstört haben, Spiegel Online, 3.10.2014; 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-is-kurden-zerstoeren-is-panzer-bei-kobane-a-

995218.html [dostęp: 5.2.2019]. 
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region Afrinu w północno-zachodniej Syrii. Tym samym stworzona przez siły kurdyjskie 

Demokratyczna Federacja Syrii Północnej (DFSP) stała się w 2015 roku jednym 

z głównych aktorów w konflikcie syryjskim. Szybko też sukcesy YPG w walce 

z PI doprowadziły do zacieśnienia współpracy z USA i koalicją państw biorących udział 

w operacji Inherent Resolve. Stany Zjednoczone, podobnie jak państwa europejskie, w tym 

zwłaszcza RFN, były zainteresowane dalszym wsparciem dla YPG. Zbudowane wokół tej 

organizacji wielonarodowe Syryjskie Siły Demokratyczne stały się hamulcem dla 

ekspansji dżihadystów, a następnie w przeciągu 2015 i 2016 roku zaczęły szybko 

przejmować terytoria północno-wschodniej Syrii z rąk PI.  

Turcja natomiast, choć dotąd (niechętnie) tolerowała obecność YPG w regionie, a nawet 

okazjonalnie z nimi współpracowała, obecnie zaczęła postrzegać je jako największe 

zagrożenie282. Turecka percepcja YPG jako rosnącego zagrożenia wynikała z kilku 

czynników. Kluczowe znaczenie miały jednak nie wydarzenia w Syrii, a diametralna 

zmiana w polityce wewnętrznej w Turcji – „nacjonalistyczny zwrot” rządzącej AKP.  

W wyborach parlamentarnych 7 czerwca 2015 roku partia Erdoǧana po raz pierwszy od 

2002 roku nie zdobyła wystarczającej liczby głosów, aby rządzić samodzielnie. Jedną 

z głównych przyczyn zmniejszenia reprezentacji AKP było wejście do parlamentu 

stosunkowo silnej frakcji prokurdyjskiej Partii Demokracji Ludów (tur. Halkların 

Demokrasi Partisi, HDP).  Wkrótce po wyborach, armia turecka rozpoczęła operację 

„Męczennik Yalçın” (tur. Şehit Yalçın Operasyonu), co doprowadziło do wznowienia walk 

z PKK w południowo-wschodniej Turcji. Zaostrzenie polityki wobec Kurdów pomogło 

AKP zdobyć głosy nacjonalistycznego elektoratu, a także poparcie Partii Ruchu 

Nacjonalistycznego (tur. Milliyetçi Hareket Partisi, MHP). Ponowna eskalacja konfliktu 

faktycznie wpłynęła na decyzje wyborcze Turków. W powtórzonych wyborach 

parlamentarnych 1 listopada 2015 roku AKP uzyskała 49,5 proc. głosów i była w stanie 

stworzyć rząd bez koalicjanta. 

W rezultacie „nacjonalistycznego zwrotu” AKP porzucone zostały rozmowy pokojowe z 

kierownictwem PKK i proces rozwiązania kwestii kurdyjskiej (tur. çözüm süresi). PKK 

uznawana jest za organizację terrorystyczną nie tylko przez rząd w Ankarze, lecz także 

USA i UE. Pozostaje ona jednak główną siłą polityczną reprezentującą mniejszość 

kurdyjską w Turcji. W związku z tym, zerwanie z nią rozmów i rozpoczęcie przez armię 

operacji antyterrorystycznej przeciwko kurdyjskiej partyzantce, oznaczało nowy etap 

konfliktu zbrojnego. Wkrótce doszło także do represji wobec legalnych kurdyjskich 

działaczy politycznych oskarżanych o związki z PKK283. Zostały one skrytykowane przez 

                                                           
282 YPG: Şah Fırat Operasyonu'na destek verdik, Hürriyet, 23.2.2015; 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/ypg-sah-firat-operasyonuna-destek-verdik-28271808 [dostęp: 

5.2.2019]. 
283 Osiągnęły one apogeum po puczu 15 lipca 2016 roku. Wówczas stosowanie represywnych praktyk 

ułatwił władzom wprowadzony stan wyjątkowy. Aresztowani i skazani na wieloletnie wyroki więzienia 

zostali m.in. deputowani parlamentu tureckiego i liderzy legalnego prokurdyjskiego ugrupowania – Partii 

Demokracji Ludów (tur. Halklar Demokrasi Partisi, kurd. Partiya Demokratik a Gelan) Selahattin Demirtaş i 

Figen Yüksekdağ. 
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zachodnich polityków, unijne organizacje pozarządowe284 i raporty Komisji 

Europejskiej285, co doprowadziło do dalszego ochłodzenia w stosunkach Turcji z UE.  

W Niemczech działania rządu w Ankarze przeciwko Kurdom spotkały 

się prawdopodobnie z większą krytyką niż w innych państwach UE ze względu 

na zamieszkującą RFN liczną diasporę kurdyjską i oraz działające tam jej organizacje, 

informujące niemiecką opinię publiczną o wydarzeniach w Turcji i na Bliskim Wschodzie. 

RFN kilkakrotnie odwiedzał przywódca Kurdów syryjskich Salih Muslim, który spotykał 

się nie tylko z przedstawicielami diaspory, ale także politykami niemieckimi. Przykładem 

polityka podzielającego poglądy diaspory kurdyjskiej jest w Niemczech były szef 

niemieckiej Partii Zielonych Cem Özdemir. W jego opinii, ani YPG, ani PKK, nie powinny 

być traktowane jako organizacje terrorystyczne, a rząd turecki powinien wrócić 

do dialogu z PKK286.  

Środowiska Kurdów w RFN są aktywne politycznie i starają się przekonać do swoich racji 

niemiecką opinię publiczną. Podczas obchodów święta Newroz287 we Frankfurcie 

w marcu 2017 roku Salih Muslim podkreślał, że siły kurdyjskie w Syrii walczą z PI nie 

tylko w samoobronie, lecz bronią także „Europy, Zachodu i całej ludzkości”288. Polityk 

skrytykował też obowiązujący w RFN zakaz używania symbolów PKK. W rzeczywistości 

są one jednak powszechne w trakcie publicznych akcji tej organizacji. Część polityków 

CDU postulowała jednak zaostrzenie polityki wobec środowisk związanych z PKK. Jedną 

z nich była Serap Güler, sekretarz stanu ds. integracji w ministerstwie dzieci, rodziny, 

uchodźców i integracji w rządzie CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii289. Güler, sama 

z pochodzenia Turczynka, oskarżana była z kolei o związki z turecką radykalną 

nacjonalistyczną organizacją Szare Wilki290.  

                                                           
284 Turkish referendum: Legitimacy questioned by EU report, Middle East Eye, 23.3.2017; 

 http://www.middleeasteye.net/news/eu-delegation-warns-democratic-legitimacy-risk-over-turkish-

referendum-339505016 [dostęp: 5.2.2019]. 
285 Commission Staff Working Document, Turkey 2016 Report, 9.11.2016; 

https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-12/20161109_report_turkey.pdf [dostęp: 5.2.2019]. 
286 „Die Türkei-Politik von Merkel ist ein Desaster“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.3.2016; 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/im-gespraech-cem-oezdemir-die-tuerkei-politik-von-merkel-

ist-ein-desaster-14105434.html [dostęp: 21.2.2019]. 
287 Święto Newroz nie jest związane z islamem, lecz z przedislamskimi wierzeniami ludów irańskich. 

Współcześnie Newroz uzyskał polityczny aspekt. Obchodzony jest przez Kurdów na Bliskim Wschodzie i w 

Europie jako okazja do wyrażenia i celebrowania tożsamości kurdyjskiej. 
288 PYD's Muslim at Newroz rally in Frankfurt: Victory will be ours, ANF News, 18.2.2017; 

https://anfenglish.com/news/pyd-s-muslim-at-newroz-rally-in-frankfurt-victory-will-be-ours-19043 

[dostęp: 21.2.2019]. 
289 „Gewalt der PKK-Anhänger nicht länger bagatellisieren“, welt.de, 22.11.2016; 

https://www.welt.de/regionales/nrw/article159655343/Gewalt-der-PKK-Anhaenger-nicht-laenger-

bagatellisieren.html [21.02.2019]. 
290 Laschets große Herausforderung, welt.de, 2.12.2012; 

 https://www.welt.de/print/wams/nrw/article111757559/Laschets-grosse-Herausforderung.html 

[21.02.2019]. 
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Po kolejnej wizycie Muslima w Niemczech w lutym 2018 roku rząd niemiecki 

zapowiedział, że „rozważy ekstradycję” kurdyjskiego polityka291. Był to jednak tylko mało 

przekonywujący gest pod adresem Turcji. Podobnym działaniem RFN było zamknięcie w 

lutym 2019 roku powiązanych z PKK wydawnictwa Mezopotamia i firmy multimedialnej 

MIR292. 

W styczniu 2018 roku Turcja rozpoczęła w Syrii operację wojskową „Gałązka oliwna”, 

dokonując inwazji w Afrinie, będącym kantonem kontrolowanej przez Kurdów DFSP. 

Zajęcie tego regionu przez Tureckie Siły Zbrojne wspólnie z oddziałami anty-Asadowskiej 

Wolnej Armii Syryjskiej spotkało się z krytyką opinii publicznej na Zachodzie, w tym 

zwłaszcza w RFN. Reakcja władz w Berlinie była niejednoznaczna. Rzecznik niemieckiego 

MSZ Rainer Breul podkreślił, że RFN oczekuje od Turcji „politycznej i militarnej 

powściągliwości”, uznaje jednak, że władze tureckie mają uzasadnione interesy dotyczące 

bezpieczeństwa na granicy z Syrią293.  

Znacznie ostrzejsza była reakcja niemieckich polityków lewicy. Wiceprzewodnicząca 

Bundestagu, deputowana Związku90/Zielonych Claudia Roth skrytykowała turecką 

ofensywę w Afrinie. Zauważyła, że w jej rezultacie może dojść do walk między żołnierzami 

państw NATO. Nawiązywała tu do obecności amerykańskich doradców wojskowych przy 

siłach YPG294. W proteście przeciw tureckiej operacji lewicowi deputowani nosili 

w Bundestagu kurdyjskie barwy narodowe. W niemieckich mediach podkreślano, 

że Syryjskie Siły Demokratyczne, i będące ich trzonem YPG, są najważniejszymi siłami 

zbrojnymi zwalczającymi PI w Syrii295.  

Turcja ze swojej strony prowadzi w RFN kampanię, mającą na celu uzyskanie wsparcia 

władz niemieckich w walce z PKK i związanymi z nią środowiskami w Niemczech. Zajmują 

się nią m.in. tureckie media i organizacje w RFN, a także think-tanki w Turcji. Jednym 

z aktywniejszym w tym zakresie jest związana z AKP Fundacja Badań Politycznych, 

Ekonomicznych i Społecznych(tur. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 

SETAV). W raporcie z marca 2018 roku analityk ds. niemieckich SETAV, Zeliha Eliaçık 

opisuje działalność terrorystyczną PKK w Niemczech. Autorka przywołuje ataki 

                                                           
291 Germany will consider Turkey’s request to extradite Salih Muslim, Rudaw, 6.2.2018; 

http://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/06032018 [21.02.2019]. 
292 Turkey welcomes Germany’s ban on PKK propaganda outlets, Daily Sabah, 14.2.2019; 

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2019/02/14/turkey-welcomes-germanys-ban-on-pkk-

propaganda-outlets [21.02.2019]. 
293 19. Januar 2018 - Komplette Bundespressekonferenz (RegPK), Youtube, 19.1.2018; 

https://www.youtube.com/watch?v=lPBNdn4J6AU&t=1834 [dostęp: 28.2.2019]. 
294 Claudia Roth wird emotional und greift Nato-General frontal an, Focus, 15.2.2018; 

https://www.focus.de/politik/ausland/sicherheitskonferenz-im-live-ticker-von-der-leyen-haelt-die-

eroeffnungsrede_id_8477879.html [dostęp: 28.2.2019]. 
295 Jeśli chodzi o wizerunek medialny Turcji i Turków w RFN jest on często negatywny. Są oni przedstawiani 

jako naród winien opresji nie tylko Kurdów, ale i mniejszości religijnych w Turcji, w tym zwłaszcza 

Alewitów. Patrz m.in.: Necla Mora, Turkey and Turks in the German media, “International Journal of Human 

Sciences”, vol. 6., 2009; https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/856/442 [dostęp: 

18.3.2019].  
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terrorystyczne organizacji z lat 90. XX wieku, pomijając fakt, że obecnie nie stosuje ona 

podobnych metod na terenie RFN296.  

Prawdą jest, że w marcu 2018 roku, podczas tureckiej ofensywy w Afrinie, doszło do 

incydentów z użyciem przemocy ze strony kurdyjskich radykałów wobec społeczności 

tureckiej w Niemczech: prób podpalenia i zdemolowania dwóch meczetów, sklepu i klubu 

tureckiego297. W Berlinie i Dusseldorfie na ulicach starli się kurdyjscy i tureccy 

demonstranci. Akty przemocy, nie tylko ze strony Kurdów, były jednak wynikiem 

wybuchu negatywnych emocji obu społeczności związanych z konfliktem w Afrinie, a nie 

realizacją terrorystycznego programu PKK. Innym przykładem tworzenia wizerunku 

Kurdów w UE jako terrorystów przez tureckie media była ich reakcja na zabójstwo Turka 

dokonane przez Kurda 9 marca 2019 roku w Polsce. Do morderstwa doszło w rezultacie 

spontanicznej kłótni dwóch obywateli Turcji, 20- i 29-latka we wrocławskim centrum 

handlowym. Sprawca jest rzeczywiście Kurdem i prawdopodobnie zwolennikiem PKK. 

Choć brak dowodów na to, że był to zamach terrorystyczny, na tureckim portalu Daily 

Sabah wydarzenie opisano jako „kolejne zaplanowane i zorganizowane morderstwo 

PKK”298. 

                                                           
296 Almanya’da PKK Tehdidi, SETA Perspektif, Sayı: 191, Mart 2018; 

https://setav.org/assets/uploads/2018/03/191-almanya-PKK.pdf [dostęp: 18.3.2019].  
297 Kurden rufen zu gewaltsamen Protest in Europa auf, DW, 13.3.2018;  

 https://www.dw.com/de/kurden-rufen-zu-gewaltsamen-protest-in-europa-auf/a-42955774 [dostęp: 

18.3.2019]. 
298 The PKK murdered a young Turkish man in Poland, Daily Sabah, 14.3.2019; 

https://www.dailysabah.com/columns/ozan-ceyhun/2019/03/14/the-pkk-murdered-a-young-turkish-

man-in-poland [dostęp: 18.3.2019].  
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Obecny stan relacji turecko-niemieckich w kontekście 

bliskowschodnim 

Poprawa w relacjach Turcji z RFN nastąpiła po wizycie premiera Yıldırıma w RFN w lutym 

2018 roku. Dowodem normalizacji stosunków turecko-niemieckich była wizyta Erdoǧana 

w Berlinie w dniach 27-29 września 2018 roku299, a następnie 27 października udział 

Merkel w szczycie w Stambule poświęconym uregulowaniu konfliktu syryjskiego. 

Z inicjatywy prezydenta Turcji doszło tam do spotkania niemieckiej kanclerz, prezydenta 

Francji Emmanuela Macrona i Rosji Władimira Putina. Władze w Ankarze i Berlinie 

skłoniła do dialogu kryzysowa sytuacja w Syrii, a także pogorszenie relacji obu państw 

z USA.  

Nieobecność na szczycie zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Iranu, miała w zamyśle 

organizatorów doprowadzić do stworzenia platformy dialogu między dwoma 

kluczowymi dla bliskowschodniej polityki państwami UE – Francją i RFN, a Rosją. Udział 

Iranu w spotkaniu byłby kontrowersyjny i raczej nieakceptowalny dla państw 

zachodnich. Z kolei nieobecność Stanów Zjednoczonych miała w zamyśle dyplomacji 

tureckiej sprzyjać włączeniu państw europejskich w działania w ramach tzw. astańskiego 

procesu pokojowego. Ten ostatni jest trwającą od grudnia 2016 roku inicjatywą Rosji, 

Turcji i Iranu, mającą na celu doprowadzenie do pokoju w Syrii. Mimo znaczących różnic 

między gwarantami procesu, rządami w Ankarze, Moskwie i Teheranie, łączy je koncepcja 

wykluczenia USA z negocjacji bliskowschodnich.  

Turcja od lat domaga się od Stanów Zjednoczonych ekstradycji mieszkającego 

w Pensylwanii Fethullaha Gülena, a także zaprzestania amerykańskiego wsparcia dla YPG 

w Syrii. Kwestie te, a także zbliżenie Ankary z Moskwą i Teheranem, w tym zakup przez 

Turcję rosyjskich systemów rakietowych S-400, wpływają na kryzys w relacjach 

amerykańsko-tureckich. W 2018 roku doszło także do pogorszenia relacji amerykańsko-

niemieckich m.in. w związku z protekcjonistyczną polityką prezydenta USA Donalda 

Trumpa. Biorąc pod uwagę ten kontekst, Turcja liczyła na zaangażowanie państw 

europejskich, w tym Niemiec, w działania w Syrii w formacie wykluczającym Stany 

Zjednoczone. Merkel i Macron ograniczyli się jednak wyłącznie do gestu jakim był udział 

w czterostronnym szczycie w Stambule, nie wyrażając poparcia dla tureckich planów 

operacji wojskowych w Syrii, ani nie włączając się w proces astański. 

Głównym bieżącym celem rozmów z Putinem, zarówno dla Erdoǧana, jak i Merkel, było 

powstrzymanie ofensywy Asada w prowincji Idlib. Ten graniczący z terytorium tureckim 

region, od września 2017 roku definiowany jest przez gwarantów procesu astańskiego 

jako jedna z tzw. stref deeskalacji (tur. çatışmasızlık bölgeleri). Stacjonują tam też wojska 

tureckie, monitorujące sytuację w dwunastu punktach obserwacyjnych. Idlib jest jednak 

kontrolowany niemal całkowicie przez dżihadystyczną, anty-Asadowską organizację 

Hajat Tahrir al-Szam (HTS), a reżim w Damaszku od lata 2018 roku szykuje się do jego 

odbicia. W razie zajęcia regionu przez siły Asada należy spodziewać się masowej ucieczki 

                                                           
299 Proteste gegen Erdoğan-Besuch, taz.de, 23. 9. 2018; http://www.taz.de/!5537459/ [dostęp: 18.2.2019].  
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stamtąd zarówno tysięcy uchodźców, sunnitów obawiających się represji, jak 

i bojowników-dżihadystów do Turcji, a także poprzez jej terytorium do Europy. Z tego 

powodu Asadowska ofensywa w Idlibie budzi niepokój nie tylko w Ankarze, lecz także 

w Berlinie. Dla Merkel najczarniejszym scenariuszem jest groźba powtórzenia kryzysu 

migracyjnego z 2015 roku, mającego źródła właśnie w eskalacji konfliktu syryjskiego.  

We wrześniu 2018 roku Putin wziął pod uwagę stanowisko Turcji i zgodził się skłonić 

Asada do zawieszenia planów ataku na siły opozycji. W zamian za to rząd w Ankarze miał 

doprowadzić do oczyszczenia regionu z dżihadystów, pozostawiając w nim wyłącznie 

przedstawicieli „umiarkowanych” sił opozycyjnych. Rosja jako protektor reżimu 

syryjskiego, mający wpływ na władze w Damaszku, faktycznie czasowo powstrzymała 

ofensywę wojsk Asada. Turcja natomiast nie tylko nie zdołała spełnić swoich obietnic, 

co więcej dopuściła do procesu odwrotnego. Dżihadyści z HTS wygnali popieraną przez 

Ankarę opozycję, Front Wyzwolenia Narodowego (arab. Dżabchat al-Watanija lil-Tahrir), 

i przejęli pełnię władzy w Idlibie300. W rezultacie dało to Rosji pretekst do wycofania się 

z umowy z Turcją. (W momencie publikacji tego raportu trwała ofensywa wojsk Asada na 

Idlib, wspieranych przez lotnictwo rosyjskie.) Ankara może liczyć na wsparcie RFN 

(a także UE i innych państw europejskich) w presji na stronę rosyjską, aby ta nie dopuściła 

do ofensywy w Idlibie. Niewielka obecność militarna Niemiec w regionie nie czyni jednak 

z rządu w Berlinie aktora, który ma istotny wpływ na rozwój sytuacji.  

Dla Ankary o wiele bardziej ważną kwestią niż los Idlibu pozostaje jednak likwidacja 

autonomii kurdyjskiej i sił YPG w północno-wschodniej Syrii. W tym celu Turcja od lat 

starała się doprowadzić do poparcia przez RFN (a także USA i inne państwa zachodnie) 

idei budowy „stref buforowych”, czy też „stref bezpieczeństwa” w Syrii. Formalnym celem 

ich stworzenia miałoby być zapewnienie bezpieczeństwa zarówno Turcji, jak 

i Syryjczykom na obszarze przylegającym do terytorium tureckiego. W praktyce Ankara 

chciałaby jednak wykorzystać „strefy” do kontroli sytuacji w północnej Syrii i wyparcia 

stamtąd YPG. Stosunek RFN do tej idei, wysuwanej przez Turcję od dawna, był jednak 

negatywny. Niemiecka kanclerz odrzucała tę koncepcję nawet we wrześniu 2015 roku 

podczas kulminacji kryzysu migracyjnego301.  

W grudniu 2018 roku, gdy prezydent Trump ogłosił wyjście wojsk amerykańskich z Syrii, 

przed Turcją, jak się wydawało, pojawiła się możliwość wejścia na obszar północno-

wschodniej Syrii i wypchnięcia stamtąd sił YPG. Wcześniej, w rezultacie dwóch operacji 

wojskowych „Tarcza Eufratu” (sierpień 2016 – marzec 2018) i „Gałązka oliwna” 

(styczeń – marzec 2018) armia turecka zdołała przejąć kontrolę nad syryjskimi regionami 

                                                           
300 Obecnie Turcja stara się skłonić do współpracy umiarkowane frakcje HTS. Rosja nie będzie jednak 

skłonna do negocjacji z HTS, która to organizacja wywodzi się z Frontu Al Nusra, będącego syryjską filią Al 

Kaidy. Patrz m.in.: Jihadists of Idlib splitting under Turkish pressure, Al-Monitor, 17.2.2019; https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2019/02/turkey-russia-syria-jihadist-of-idlib-splitting.html [dostęp: 

28.2.2019]. 
301 Merkel warns of risks of 'safe zone' in northern Syria, Reuters, 29.9.2015; 

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-germany/merkel-warns-of-risks-of-safe-zone-in-

northern-syria-idUSKCN0RT28G20150929 [dostęp: 28.2.2019]. 
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El Babu, Dżarabulusu i Afrinu. Uniemożliwiła tym samym stworzenie pozostającego 

w rękach Kurdów pasa terytorium wzdłuż granicy z Turcją302. Wkrótce jednak okazało 

się, że ani sam Trump, ani administracja amerykańska, wycofując się z Syrii nie zamierzają 

przekazać obszaru na wschód od Eufratu pod kontrolę Turcji. W rezultacie Erdoǧan 

zdecydował się kontynuować zbliżenie z Rosją i Iranem303.  

Pierwszą wizytę zagraniczną w 2019 roku turecki prezydent złożył 23 stycznia 

w Moskwie. Wziął też udział w kolejnym szczycie formatu astańskiego w Soczi, który 

odbył się 14 lutego br. równocześnie z bliskowschodnią konferencją organizowaną przez 

USA w Warszawie. Kooperacja z Rosją oznacza jednak dla Turcji konieczność 

dostosowania się do rosyjskich interesów w regionie. Oznacza to, że Ankara będzie 

zmuszona do akceptacji reżimu w Damaszku, a być może nawet naprawy relacji z Asadem. 

To z kolei prawdopodobnie nie pozwoli Turcji na militarną operację na wschód od Eufratu 

i zwalczanie YPG, gdyż władze kurdyjskie wobec takiego zagrożenia formalnie uznają 

swoją podległość wobec Damaszku. Rząd turecki, chcąc pozostać w sojuszu z Rosją, 

nie będzie mógł wejść w konfrontację z siłami Asada.  

W marcu doszło też do dalszego pogorszenia relacji turecko-amerykańskich w związku 

z presją Stanów Zjednoczonych na Turcję, aby ta odstąpiła od kupna rosyjskich systemów 

rakietowych S-400. Występujące jednocześnie w przypadku Turcji i RFN problemy 

w stosunkach z USA nie wpłynęły na poprawę relacji Ankary z Berlinem i Brukselą. Te w 

marcu weszły także w kolejną fazę kryzysu w związku z uchwałą Parlamentu 

Europejskiego rekomendującą Radzie Europejskiej zawieszenie negocjacji akcesyjnych 

z Turcją304.  

Rząd w Ankarze, mimo aktywnych prób przekonania zarówno USA, Rosji, jak i państw UE 

(w tym RFN) do wsparcia swojej polityki na Bliskim Wschodzie, pozostaje osamotniony. 

Żaden z wymienionych głównych aktorów nie jest gotów poprzeć działań Turcji w Syrii 

skierowanych przeciwko YPG i DFSP. Stany Zjednoczone postrzegają siły Kurdów 

syryjskich jako ważnego sojusznika w walce z PI. Nawet jeśli dobiega ona obecnie końca, 

USA nie zdecydują się na całkowitą rezygnację ze wsparcia DFSP. Rosja w marcu 2018 

roku umożliwiła Turcji zajęcie Afrinu, wyrażając „cichą zgodę” na operację „Gałązka 

oliwna”. Nie wydaje się jednak, aby Rosjanie zgodzili się na poszerzenie obszaru 

okupowanego przez armię turecką na wschód od Eufratu. Główną cechą bliskowschodniej 

polityki Moskwy jest budowanie dobrych relacji ze wszystkimi państwami i siłami 

politycznymi regionu, a więc zarówno z Iranem, jak i Izraelem, czy Arabią Saudyjską, 

a także z nieposiadającymi państwowości Kurdami. Turcja nie może też liczyć na wsparcie 

UE i RFN na Bliskim Wschodzie. Jeszcze podczas kryzysu migracyjnego 2015 roku można 

                                                           
302 W oficjalnej rządowej retoryce tureckiej plan stworzenia takiego pasa kontrolowanego przez siły YPG 

określany jest jako „korytarz terroru” (tur. terör koridoru). 
303 US-Turkey tensions rise after Trump tweets on Kurd forces in Syria, Financial Times, 14.1.2019; 

https://www.ft.com/content/9967e02a-1797-11e9-9e64-d150b3105d21 [dostęp: 14.3.2019]. 
304 European Parliament votes to suspend Turkey's EU membership bid, DW, 13.3.2019; 

https://www.dw.com/en/european-parliament-votes-to-suspend-turkeys-eu-membership-bid/a-

47902275 [dostęp: 14.3.2019]. 
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było oczekiwać synergii działań unijnych i państw członkowskich, takich jak Niemcy, 

z polityką rządu tureckiego. Obecnie skala problemów w relacjach turecko-unijnych 

i turecko-niemieckich jest tak duża, że nie należy się spodziewać żadnych ambitnych 

inicjatyw współpracy.   

Co więcej, RFN, podobnie jak Rosja, dywersyfikuje swoją politykę bliskowschodnią, 

co oznacza, że Ankara nie jest jedynym partnerem Berlina w regionie. O zbliżeniu 

politycznym państw Unii, w tym i RFN, z Egiptem i częścią państw arabskich świadczył 

wspólny szczyt UE i Ligi Państw Arabskich w Szarm el-Szejk 24-25 lutego 2019 roku. Egipt 

rządzony przez prezydenta Abdel Fattaha al Sisiego pozostaje jednym z przeciwników 

politycznych Turcji. Zdaniem Erdoǧana, uznanie przez UE rządów al Sisiego, 

który doszedł do władzy obalając reprezentującego ruch Braci Muzułmanów prezydenta 

Mohameda Morsiego, świadczy o podwójnych standardach Europejczyków305. Innym 

przykładem „hipokryzji” państw UE, z punktu widzenia władz w Ankarze, jest presja 

Parlamentu Europejskiego na Turcję w sprawie aresztowanych polityków prokurdyjskiej 

partii HDP. Zdaniem tureckich prorządowych mediów, walka władz tureckich z HDP 

nie różni się niczym od operacji Hiszpanii przeciwko organizacjom baskijskim, czy 

Wielkiej Brytanii przeciwko IRA w Irlandii Północnej306. 

Dla Turcji rozczarowaniem jest także stanowisko RFN w sprawie rozwoju współpracy 

energetycznej z Cyprem i Grecją. Wizyta niemieckiej minister obrony Ursuli von der Leyen 

w Atenach 5 marca 2019 roku była demonstracją poparcia dla cypryjskich projektów 

wydobycia gazu na Morzu Śródziemnym, kwestionowanych przez władze tureckie. 

W opinii rządu w Ankarze, złoża gazowe Cypru nie mogą być eksploatowane bez 

porozumienia z władzami Tureckiej Republiki Północnego Cypru, uznawanej wyłącznie 

przez Turcję. Rząd turecki niejednokrotnie demonstrował także gotowość użycia 

marynarki wojennej, aby uniemożliwić Grecji i Cyprowi eksploatację spornych złóż gazu. 

Turecki sprzeciw wobec wydobycia i eksportu gazu planowanym gazociągiem EastMed 

do Grecji i Włoch jest korzystny z punktu widzenia Rosji, dla której bliskowschodnie 

źródła węglowodorów stanowią konkurencję na rynkach europejskich. EastMed może 

stać się ważnym źródłem gazu dla UE, alternatywnym wobec dostaw rosyjskich. 

Zakładając rozwój współpracy energetycznej Grecji z państwami bałkańskimi, można 

oczekiwać, że EastMed przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu w regionie 

Trójmorza i zmniejszenia ich zależności od dostawcy rosyjskiego.  

 

                                                           
305 The hypocrisy of Europe and the Arab League!, Yeni Şafak, 26.2.2019; 

https://www.yenisafak.com/en/columns/i%CC%87brahimtigli/the-hypocrisy-of-europe-and-the-arab-

league-2046945 [dostęp: 14.3.2019]. 
306 Turkish voters to Erdoğan: Stop the EU talks!, Daily Sabah,  28.02.2019; 

https://www.dailysabah.com/columns/melih-altinok/2019/02/28/turkish-voters-to-erdogan-stop-the-

eu-talks [dostęp: 14.3.2019]. 
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Wnioski, prognozy i rekomendacje 

 Co najmniej od lat 90. ubiegłego wieku na stosunki turecko-niemieckie negatywnie 

wpływał sceptyczny stosunek władz RFN do idei członkostwa Turcji w UE. CDU, 

w okresie rządów kanclerza Kohla, była przeciwna akcesji Republiki Tureckiej do 

Unii. W związku z tym, poparte przez Niemcy rozpoczęcie unijnych negocjacji 

akcesyjnych z państwami Europy Środkowej w 1997 roku, a następnie 

ich przyjęcie do UE w 2004 roku, wzbudziły rozczarowanie i niechęć tureckiej elity 

politycznej. Zestawiając długi okres tureckich starań o członkostwo w EWG i UE 

z relatywnie krótkim etapem integracji europejskiej Polski, Czech, Słowacji 

i Węgier, część ekspertów i polityków w Ankarze uznała, że główną przyczyną 

sukcesu państw środkowoeuropejskich jest ich chrześcijańska tożsamość, 

a powodem niepowodzeń Turcji jej przynależność do świata islamu.  

 Na rządy SPD w okresie kanclerstwa Schrödera (1998–2005) przypadł wyjątkowy 

okres niemieckiego poparcia dla idei wejścia Turcji do UE. Sojusznikiem SPD w tej 

kwestii byli Zieloni. Gdy w 2005 roku powstała koalicja CDU/CSU/SPD, mimo 

wcześniejszego sceptycyzmu w kwestii integracji Turcji z UE, kanclerz Merkel 

kontynuowała politykę socjaldemokratów. Stanowisko RFN nie zapobiegło jednak 

stagnacji turecko-unijnych negocjacji akcesyjnych od 2006 roku i ich blokowaniu 

przez inne państwa UE (m.in. Francję, Austrię i Cypr). Brak konsensusu między 

państwami członkowskimi, a także wewnątrz niemieckiej elity politycznej, 

w kwestii strategicznej wizji dalszego rozwoju relacji Unii z Turcją przyczynił się 

ostatecznie do chronicznego kryzysu w stosunkach Ankary z instytucjami 

unijnymi i państwami UE, w tym RFN. 

 Inne przyczyny kryzysu tkwiły w polityce rządu tureckiego. Wśród nich 

brzemienna w skutkach pozostawała turecka blokada transportowa Cypru. 

Najważniejszą rolę odegrały jednak wewnętrzne procesy polityczne w samej 

Turcji. W rezultacie ograniczenia roli armii w tureckim systemie politycznym, 

doszło do konsolidacji władzy islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. 

W okresie po II wojnie światowej elita wojskowa pełniła rolę gwaranta świeckości 

republiki. Jednak w latach 2005–2007, po wprowadzeniu pod naciskiem 

UE cywilnej kontroli nad armią, wojskowi zostali faktycznie wyeliminowani z życia 

politycznego. Wewnętrzne kryzysy polityczne, które nastąpiły w ciągu ostatniej 

dekady rządów AKP, najpierw walka z elitą kemalistyczną (sprawa Ergenekonu), 

a następnie konflikt wewnątrz ruchu islamistycznego między zwolennikami 

Erdoǧana i Gülena, oddalały Turcję od europejskich standardów demokracji. Tym 

samym wpływały na pogorszenie relacji ze światem zachodnim, z UE, NATO, 

a także z RFN. 

 Kulminacją kryzysu demokratyzacji w Turcji był okres po puczu 15 lipca 2016 

roku, kiedy doszło do aresztów i uwięzienia setek realnych i domniemanych 

zwolenników Gülena, ruchu kurdyjskiego i przedstawicieli innych środowisk 
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opozycyjnych wobec władzy. Budzące wątpliwości procesy sądowe uderzały także 

w stosunki turecko-niemieckie. Wśród aresztowanych i osądzonych znaleźli się 

m.in. obywatele Niemiec. Z kolei wpływowi działacze opozycyjni i dziennikarze 

tureccy, tacy jak były redaktor naczelny gazety Cumhuriyet Can Dündar, a także 

wojskowi i dyplomaci oskarżani i związki z ruchem Gülena, uzyskali azyl na terenie 

RFN. Zarówno władze w Berlinie, jak i Ankarze w ciągu 2018 roku złagodziły 

krytyczną retorykę wobec adwersarzy, co było rezultatem m.in. zwolnienia części 

niemieckich obywateli z tureckich więzień. Nie można jednak mówić o daleko 

idącej poprawie relacji ani wzajemnym zaufaniu.  

 Niemcy są krajem z największą diasporą turecką i jedną z największych 

społeczności muzułmańskich w Europie Zachodniej: ponad 3 mln. osób 

pochodzących z Turcji, bądź których przodkowie przyjechali z tego kraju, mieszka 

w RFN. Liczba ta obejmuje nie tylko etnicznych Turków, lecz także największą 

w Europie diasporę kurdyjską, pochodzącą z Turcji. W tureckiej i kurdyjskiej 

diasporach są zarówno obywatele niemieccy, jak i osoby nie posiadający 

niemieckiego obywatelstwa, czasowo przebywające w Niemczech. Diaspora 

turecka w RFN jest raczej słabo zintegrowana ze społeczeństwem niemieckim i ma 

tendencję do gettoizacji, tworząc zamknięte społeczności na obrzeżach wielkich 

miast, głównie w zachodniej części Niemiec.  

 Większość Turków mieszkających w Niemczech pod względem emocjonalnym 

czuje się bardziej związana z Turcją niż z Niemcami, a pod względem politycznym 

większym szacunkiem darzy rząd turecki w porównaniu z niemieckim. Problemy 

z integracją przedstawicieli społeczności tureckiej w RFN w dużej mierze są 

powiązane z ich odmiennością religijną i przynależnością do cywilizacji islamu. 

Religia ta w Niemczech ma charakter turecki, gdyż Turcy stanowią najliczniejszą 

grupę wśród niemieckich muzułmanów. Zarówno Turcy, jak i Kurdowie 

w zdecydowanej większości wyznają sunnicką wersję islamu. Brak oficjalnego 

uznania islamu przez państwo niemieckie jest źródłem wielu kłopotów 

związanych z funkcjonowaniem islamskich wspólnot religijnych w różnych 

dziedzinach życia społecznego. Żadna wspólnota muzułmańska w Niemczech nie 

posiada statusu osoby prawnej prawa publicznego, przewidzianego przez 

konstytucję RFN i umożliwiającego nawiązywanie przez państwo niemieckie 

partnerskich relacji ze wspólnotami religijnymi.  

 Turcy, którzy znaczna część przybyła jako gastarbeiterzy do Niemiec w latach 60. 

ubiegłego stulecia, od tamtej pory założyli szereg stowarzyszeń i organizacji, 

świeckich i religijnych, w tym także wspólnoty meczetowe. Większość tureckich 

organizacji i stowarzyszeń na terenie RFN deklaruje lojalność wobec państwa 

niemieckiego. Niektóre organizacje jednak charakteryzują się postawami 

i działaniami ekstremistycznymi i, z tego powodu, mają  problemy z niemieckim 

porządkiem prawnym oraz politycznym i społecznym. Wiele tureckich organizacji 

społecznych i politycznych w Niemczech jest odzwierciedleniem organizacji 
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istniejących w Turcji. Działalność zdecydowanej większości z nich ma charakter 

diaspory politycznej, a ich aktywność jest powiązana zarówno z polityką 

niemiecką, jak i turecką. Często są też podejmowane próby wywierania wpływu na 

niemiecką politykę i społeczeństwo w interesie rządu w Ankarze. Za „długie ramię” 

władz tureckich w RFN uważana jest zwłaszcza Turecko-Islamska Unia Instytucji 

Religijnych, DİTİB, organizacja nadzorujące życie religijne znacznej części 

tureckich wspólnot meczetowych w Niemczech. 

 Stosunek partii niemieckich do społeczności tureckiej w Niemczech 

jest zróżnicowany. W oficjalnych programach politycznych definitywnie określają 

go tylko partie głównego nurtu (CDU/CSU/SPD) i jest on raczej pozytywny. CDU 

wystąpiło m.in. z inicjatywą organizacji I Konferencji Islamskiej w Berlinie w 2006 

roku. Konferencja była skierowana do muzułmanów, którzy w 80 proc. pochodzą 

z Turcji. Jej celem było zawarcie „kontraktu społecznego”. Kwestiami kluczowymi 

omawianymi w czasie konferencji były problemy związane ze stworzeniem 

wieloetnicznego i wieloreligijnego społeczeństwa, poszukiwanie odpowiedzi na 

pytania jakie są uniwersalne prawa człowieka i gdzie występuje konflikt między 

prawem niemieckim a argumentami za „odmiennościami kulturowymi” oraz czego 

społeczeństwo przyjmujące może wymagać od imigrantów i czy tureccy imigranci 

są gotowi sprostać tym wymaganiom.  

 Partią tradycyjnie pro-imigrancką jest partia Zielonych. Są oni przychylni 

wszystkim imigrantom bez wyjątku, niezależnie od kraju pochodzenia – określają 

się jako partia integracyjna i postulują wsparcie dla wspólnot imigranckich, aby 

móc promować integrację, angażując w jej proces organizacje cudzoziemskie 

działające w Niemczech, w tym tureckie. Zjawiskiem relatywnie nowym na 

niemieckiej scenie politycznej jest anty-imigrancka i antymuzułmańska partia AfD. 

Politycy AfD są zdania, że paneuropejska polityka azylowa zawiodła z winy rządu 

niemieckiego, dlatego AfD dąży do całkowitego zamknięcia zewnętrznych granic 

UE. W kwestii polityki migracyjnej wzorami do naśladowania dla AfD są Kanada 

i Australia, państwa posiadające restrykcyjne przepisy wobec imigrantów. 

W opinii AfD, radykalnej rewizji wymaga również polityka RFN wobec tureckiej 

mniejszości w Niemczech, stanowiącej w wielu przypadkach zagrożenie 

dla bezpieczeństwa narodowego Niemiec. 

 Stosunek niemieckich partii politycznych do Turcji odzwierciedla także ich 

stanowisko w kwestii przystąpienia Turcji do UE. Na przestrzeni lat niemieckie 

partie polityczne formułowały swoje zmieniające się stanowiska w tej kwestii, 

analizując bieżące procesy społeczne i polityczne w Turcji. W latach 1998-2005 

główne niemieckie partie polityczne akceptowały tureckie aspiracje akcesyjne, 

formułując przy tym szereg warunków ich spełnienia. Obecnie opozycja wobec 

członkostwa Turcji w UE jest powszechna we wszystkich niemieckich partiach 

politycznych, nawet lewicowych, do których tradycyjnego elektoratu należą 

zlaicyzowani Niemcy tureckiego i kurdyjskiego pochodzenia. Przyczyną takiego 
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stanu rzeczy jest niespełnianie przez Ankarę podstawowych warunków 

dotyczących członkostwa w UE. Większość partii politycznych zaznacza jednak, że 

Turcja nadal pozostaje członkiem NATO oraz bardzo ważnym sąsiadem UE, co 

czyni ją niezbędnym partnerem Niemiec, zwłaszcza na płaszczyźnie ścisłego 

bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. 

 Obszarem, w którym rząd RFN nadal przywiązuje znaczną wagę do stosunków z 

Turcją, jest kontynuacja unijno-tureckiego porozumienia migracyjnego z 2016 

roku. Dowodem troski o jego utrzymanie był udział kanclerz Merkel w szczycie 

poświęconym konfliktowi syryjskiemu w Stambule 27-29 września 2018 roku. 

Była to pierwsza wizyta niemieckiej polityk w Turcji po głębokim kryzysie 

stosunków turecko-niemieckich w 2017 roku.  

 Turcja od końca 2016 roku uczestniczy wraz z Rosją i Iranem w tzw. formacie 

astańskim, negocjacjach reżimu w Damaszku i opozycji dotyczących przyszłości 

Syrii. Odbywają się one pod patronatem rosyjsko-turecko-irańskim bez udziału 

państw zachodnich. Rząd turecki od wybuchu Arabskiej Wiosny w Syrii w 2011 

roku próbował skłonić sojuszników w NATO do bardziej aktywnych działań 

przeciwko reżimowi Asada. Jednak ani USA, ani europejscy członkowie Sojuszu, 

nie byli gotowi zwiększać swojego zaangażowania w rozwiązanie tego konfliktu. 

Rozpoczęcie w 2014 roku przez USA i sojuszników operacji Inherent Resolve 

przeciwko PI w Syrii, w której wzięła udział także RFN, doprowadziło do niemal 

całkowitego zlikwidowania tej dżihadystycznej organizacji i jej parapaństwa. 

Z punktu widzenia władz tureckich stworzyło jednak większy problem, jakim było 

wzmocnienie polityczne i wojskowe Kurdów syryjskich.  

 Jedną z głównych metod uregulowania konfliktu, lobbowanych przez Ankarę, było 

stworzenie na terenie Syrii stref bezpieczeństwa (wymiennie określanych także 

jako strefy buforowe lub deeskalacji). Turcja, organizując szczyt w Stambule 

we wrześniu 2018 roku, starała się doprowadzić do włączenia RFN i Francji 

w nowy format uregulowania konfliktu syryjskiego bez udziału Stanów 

Zjednoczonych. Ani Berlin, ani Paryż, nie poparły jednak tureckich planów, w tym 

idei utworzenia stref bezpieczeństwa.  

 Zakończenie wojny w Syrii jest mało realne, nie można natomiast wykluczyć 

ponownej eskalacji konfliktu. Oznacza to wysokie prawdopodobieństwo nowej fali 

uchodźców, którzy trafią do Turcji, a następnie będą starali się przedostać 

na obszar państw UE. Decyzja prezydenta Trumpa o wycofaniu wojsk 

amerykańskich z północno-wschodniej części tego kraju zwiększa ryzyko 

wybuchu walk na wschód od Eufratu – w razie ofensywy tureckiej na obszar 

kontrolowany przez kurdyjskie siły YPG. Innym punktem zapalnym pozostaje 

region Idlibu, obecnie zdominowany przez opozycyjne wobec reżimu w Damaszku, 

dżihadystyczne ugrupowanie Hajat Tahrir asz-Szam. Dzięki porozumieniu Turcji 

z Rosją, ofensywa sił Al Asada na Idlib została odroczona. Obecnie jednak Ankara 
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jest zmuszona zaakceptować operację przeciwko dżihadystom w Idlibie, 

przeprowadzaną przez siły reżimu wsparte przez rosyjskie lotnictwo.  

 Zarówno ewentualna eskalacja walk armii tureckiej z YPG, jak i ofensywa reżimu 

w Damaszku w Idlibie, doprowadzą do tworzenia się kolejnych fal uciekinierów ze 

strefy konfliktu. Zwłaszcza w tym drugim przypadku istnieje znaczące ryzyko 

przedostania się wraz uchodźcami na teren Turcji bojowników – dżihadystów. To 

z kolei może oznaczać kolejną serię zamachów terrorystycznych. To samo 

zagrożenie będzie dotyczyć państw UE. Analiza ataków terrorystycznych 

w Europie od 2015 roku pokazuje, że powstawanie dżihadystycznych parapaństw 

na Bliskim Wschodzie stanowi inspirację ideologiczną, miejsce szkoleń dla 

europejskich dżihadystów, a także źródło rekrutów dla organizacji 

terrorystycznych w UE. Granica Unii nie jest nieprzekraczalną barierą dla ich 

członków, wielu z nich posiada bowiem obywatelstwo krajów unijnych. 

 Sytuacja w Syrii będzie zmuszać Turcję i państwa UE, w tym zwłaszcza RFN, 

do współpracy w wielu aspektach – od sfery wywiadowczej do kompleksowych 

rozwiązań problemu uchodźców. Ankara pozostaje kluczowym partnerem 

w walce z dżihadyzmem PI i przenikaniem jego przedstawicieli do państw UE, 

choćby ze względu na swoją rolę tranzytową między Bliskim Wschodem a Europą. 

Kluczowym celem politycznym zarówno dla państw UE, jak i Turcji powinna być 

deeskalacja konfliktu syryjskiego i zmniejszanie ryzyka pojawienia się 

ewentualnych kolejnych fal migrantów. Wraz z wycofywaniem USA z Syrii 

odpowiedzialność państw europejskich i Turcji za stabilizację regionu 

bliskowschodniego wzrasta.  

 Brak wspólnego stanowiska państw NATO i UE w kwestii uregulowania konfliktu 

w Syrii wzmacnia pozycję Rosji, Iranu i reżimu Baszara Asada. Ten trend nie 

oznacza jednak stabilizacji w regionie, nie jest więc ani w interesie NATO, ani UE. 

Nie jest także korzystny dla Turcji. Zdołała ona wprawdzie, dzięki współpracy 

z Rosją w ramach formatu astańskiego, przeprowadzić dwie operacje wojskowe 

i zająć część terytorium Syrii – regiony El Babu, Dżarabulusu i Afrinu. Sukcesy 

militarne Ankary nie rokują jednak Turcji pomyślnego dla niej uregulowania 

konfliktu syryjskiego. Nie można za nie uznać niemal całkowitego zwycięstwa 

reżimu w Damaszku i klęski wspieranej przez Ankarę anty-Asadowskiej opozycji. 

Co więcej, okupowane przez Turcję terytoria Syrii, ze względu na konieczność 

zapewnienia na nich bezpieczeństwa, będą stanowić z czasem coraz większe 

obciążenie dla rządu tureckiego.  

 W razie odbicia z rąk YPG przez armię turecką obszarów na wschód od Eufratu, 

skala wyzwań stojących przed Ankarą wzrośnie. Należy się spodziewać wówczas 

przemieszczenia sił YPG na terytorium Turcji i podjęcia tamże wojny 

partyzanckiej. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że Rosja nie dopuści 

do takiego scenariusza, a północno-wschodnia Syria wróci pod kontrolę reżimu 

w Damaszku. Oba warianty rozwoju wydarzeń nie przyniosą więc Turcji realizacji 
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strategicznych celów, a raczej nowe zagrożenia. Dalsza ekspansja turecka 

na tereny kontrolowane przez YPG spotka się też z pewnością z negatywną reakcją 

Niemiec. Według niepotwierdzonych oficjalnie doniesień medialnych, RFN planuje 

- w porozumieniu z USA - wysłać swoje samoloty do ochrony obszarów 

kurdyjskich przed atakiem ze strony Turcji307. 

 Należy uznać obawy tureckie dotyczące zagrożeń ze strony YPG dla samej Turcji, 

wynikające z powiązań Kurdów syryjskich z PKK. Z drugiej strony, trudno dziwić 

się amerykańskiej polityce wsparcia sił kurdyjskich, jak dotąd skutecznie 

eliminujących obecność PI w Syrii. Kurdowie syryjscy są ważną siłą polityczną w 

regionie. Nie można więc statusu ich głównej organizacji wojskowej, YPG, 

sprowadzać, tak jak chciałaby Ankara, do roli ugrupowania terrorystycznego.   

 Turcja i Rosja od 2016 roku rozwijają coraz bardziej intensywną współpracę 

polityczną i gospodarczą, w tym także w tak strategicznych sektorach jak projekty 

energetyczne i zakupy rosyjskiego uzbrojenia. Rząd turecki zdecydował się na 

kupno rosyjskich systemów rakietowych S-400. Nie tylko są one niemożliwe do 

włączenia w kolektywny system obronny NATO, co więcej z ich posiadaniem przez 

Turcję wiążą się zagrożenia. Systemy S-400 mogą posłużyć Rosji do zdobycia 

danych na temat lotnictwa tureckiego, w tym także sprzętu używanego przez inne 

państwa Sojuszu. W związku z tym USA ogłosiły wstrzymanie dostaw 

amerykańskich myśliwców wielozadaniowych F-35308 i zagroziły Ankarze 

zablokowaniem sprzedaży systemów rakietowych Patriot309. Stanowisko USA w tej 

kwestii jest asertywne. Nie można wykluczyć wprowadzenia amerykańskich 

sankcji wobec Turcji za współpracę z sektorem obronnym Federacji Rosyjskiej310. 

Narastająca skala problemów w relacjach turecko-amerykańskich prowadzi do 

dalszego wzmocnienia turecko-rosyjskiego „strategicznego partnerstwa”. 

 Istotnym zagrożeniem, wynikającym z tego procesu, może być zmiana stanowiska 

Ankary w kwestii integralności terytorialnej Ukrainy, a więc przejście od obecnej 

polityki nieuznawania rosyjskiej aneksji Krymu do jakiejś formy akceptacji 

rosyjskiej władzy na tym okupowanym terytorium. Bez wątpienia Rosja będzie 

                                                           
307 Germany 'in secret talks to send aircraft to patrol Syrian safe zone', Telegraph, 30.05.2019; 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/05/30/germany-secret-talks-send-aircraft-patrol-syrian-safe-

zone/ [dostęp: 30.05.2019], Spiegel: Suriye’de planlanan güvenli bölgeye Almanya desteği, DW, 30.05.2019; 

https://www.dw.com/tr/spiegel-suriyede-planlanan-g%C3%BCvenli-b%C3%B6lgeye-almanya-

deste%C4%9Fi/a-48977671 [dostęp: 30.05.2019]. 
308 U.S. halts F-35 equipment transfers to Turkey as a first concrete step, Ahval, 1.04.2019; 

https://ahvalnews.com/f-35/us-halts-f-35-equipment-transfers-turkey-first-concrete-step [dostęp: 

9.04.2019]. 
309 Turkey, US head to new crisis over Ankara’s S-400 purchase, Al-Monitor, 14.3.2019; https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2019/03/turkey-usa-russia-head-to-new-crisis-over-s400-deal.html 

[dostęp: 14.3.2019]. 
310 How can Turkey handle US pressure on S-400?, Hürriyet Daily News, 25.3.2019; 

http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/serkan-demirtas/how-can-turkey-handle-us-pressure-on-s-

400-142150 [dostęp: 26.3.2019]. 
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starała się skłonić Turcję do uznania status quo na półwyspie. Świadczy o tym m.in. 

niedawny gest rosyjski jakim było zaproszenie Erdoǧana na Krym pod pretekstem 

udziału w uroczystości otwarcia meczetu w Symferopolu311. Choć do przyjazdu 

tureckiego prezydenta na okupowane terytorium na razie nie doszło, nie można 

wykluczyć, że taka sytuacja zdarzy się w przyszłości w razie dalszego zbliżenia 

Ankary i Moskwy. Podobna wizyta mogłaby stanowić pierwszy krok w stronę 

oficjalnego uznania lub choćby półoficjalnej akceptacji przez Ankarę 

przynależności tego terytorium do Federacji Rosyjskiej.  

 Z niemieckiego punktu widzenia, ocieplenie relacji Turcji i Rosji jest mniej istotne 

niż zagrożenia związane z możliwym powrotem kryzysu migracyjnego, 

dżihadyzmem, czy też aresztowaniami obywateli niemieckich przez władze 

tureckie. Kwestie te będą jednak mobilizować rząd niemiecki do starań 

o utrzymanie, co najmniej, poprawnych stosunków z Ankarą. W związku z tym, 

również dla Niemiec perspektywa Turcji całkowicie zrywającej więzi z UE i NATO, 

oraz wchodzącej w sojusz z Rosją i Iranem, nie jest korzystna. W takim scenariuszu 

niemiecko-turecka współpraca w kwestii migrantów czy też terroryzmu, 

stanęłaby pod znakiem zapytania.  

  

                                                           
311 Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kırım'daki cami açılışına davet etti, HaberTurk, 19.3.2019; 

https://www.haberturk.com/putin-cumhurbaskani-erdogan-i-kirim-daki-cami-acilisina-davet-etti-

2407096 [dostęp: 26.3.2019]. 
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Executive Summary 

This report analyses the most important political processes that have led to a deep crisis 

in relationship between Turkey and the Federal Republic of Germany. The trajectory 

of changes may be designated by the last-two-decade events listed in the title of the 

report. The starting points of the analysis are the beginning of the European integration 

of Turkey, the consent of the European Union states to recognize the status of the Republic 

of Turkey as a candidate for the EU membership at the Helsinki Summit in 1999, as well 

as the start of accession negotiations in 2006. Another breakthrough related to the 

agreement on refugees of March, 2016, reached by the EU with Turkey, was an attempt to 

resuscitate the negotiations after a decade of actual freezing of the negotiation process. It 

was the result of the refugee crisis caused by the conflict in Syria and Iraq. Finally, the last 

element mentioned in the title – the development of the Turkish-Russian partnership 

– is largely a consequence of the cooperation of both countries, Turkey and Russia, in the 

Middle East. The "Eurasian" turn of Ankara's foreign policy is also the result of weakening 

the ties between Turkey and its Western partners and allies from the EU and NATO. 

The crisis of the Turkish-German relations is one of the aspects of this process.  

Turkey, along with the Russian Federation, remains the most important neighbour of the 

EU due to its political, economic and military potential. The geographical position of the 

Republic of Turkey is of a great significance to the country and allows it to influence the 

situation in a number of important regions: the eastern part of the Mediterranean, the 

Balkans, the Black Sea, the Caucasus, Central Asia, the Middle East and even Africa. 

The Federal Republic of Germany is, in its turn, one of the most important EU countries 

shaping the European policy on such strategically important issues as, for instance, 

enlargement of the Union or refugee crisis.  

The geopolitical advantages of Turkey were assessed by the German politicians back 

in the 19th century, when the German Reich tried to replace France and England as an ally 

and protector of the Ottoman Empire. At that time, Germany counted on the access to the 

Ottoman oil reserves as well as to the Middle East ports for the further expansion in Asia 

and Africa. Those plans ended with the losses suffered by the central states in the World 

War I and the collapse of both Empires, the German Empire and the Ottoman Empire. 

In the post-World War II period, Germany re-established the close relations with Turkey 

due to the membership of both countries in NATO, the invitation for Turkish workers to 

come and work in Germany, as well as the Turkish aspirations for membership in the 

European Economic Community (EEC) and then in the EU. Currently, despite the political 

crisis both in the EU-Turkey relations and in the EU itself, as well as the simultaneous 

weakening of the NATO's cohesion, Turkey remains an important partner for Germany. 

The ruling elite in Berlin became aware how important the cooperation with Ankara is 

during the refugee crisis in 2015-2016. The agreement on refugees between the EU and 

Turkey, although criticized by both right- and left-wing politicians, allowed to extinguish 

the crisis situation in March 2016.  
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A series of terrorist attacks carried out in Europe and Germany by jihadists in 2015-2016 

showed the necessity of the German-Turkish intelligence cooperation. Very often, such 

a co-operation was impossible due to the bad political relations between Berlin and 

Ankara, as well as the differences in priorities in the scope of security. Different 

perception of threats by each side remains a fundamental problem. From the German 

point of view, the jihadists identifying themselves with the so-called Islamic State (IS) 

in Iraq and Syria pose the main threat.  

The Turkish government, in its turn, focuses on the prosecuting of the members of the 

Gülen movement and the Kurdistan Workers' Party (PKK). The latter is treated as 

a terrorist organization in the EU. Nevertheless, German politicians have to take into 

account that a great number of Kurds, including those living in Germany, sympathizes 

with the PKK. In the 1990s, that organization was responsible for the terrorist attacks 

in Germany. Currently, contrary to the rhetoric of the Turkish authorities, the PKK does 

not pose any threats comparable to the threats posed by the jihadists from IS and other 

groups in any way. Turkey, however, perceives the neutral attitude of the EU states 

towards Kurds as a tantamount one to the tolerating of terrorism. It is a big challenge for 

the German authorities (as well as the authorities of other Western countries) to reconcile 

Ankara's strict demands on the fight with the PKK against the necessity to ensure 

the freedom of social and political activity for the citizens of Kurdish origin.  

Another dilemma for Germany and other Western countries is the activity of the Hizmet 

Fethullah Gülen movement. The movement has been accused by Turkish authorities 

of masterminding the coup of 15 July, 2016 in Turkey. The Gülen movement, officially 

proclaiming the needs of the interreligious dialogue and peaceful, mainly educational, 

goals, has been a mass social phenomenon, a network of organizations in Turkey, as well 

as in the countries inhabited by the Turkish diaspora since the 1970s. Since 2002, the 

ruling Justice and Development Party (AKP) had been remaining in the political alliance 

with the Gülenists until 2013, when the conflict broke out. Subsequently, the Turkish 

authorities began to dismiss the representatives of Hizmet from the state administration, 

police and judicial institutions. The Gülen movement has also been officially classified as 

a terrorist organization by Ankara. 

The putsch attempt of July 15, 2016 was indeed organised by some Gülen's supporters 

among the officers of the Turkish army, who were afraid of a new wave of purges. After 

the failed coup, however, the authorities started mass arrests and trials of the alleged 

members of Hizmet. Germany has granted asylum to the Turkish officers accused 

by Ankara of having links with the movement. The reaction of German politicians to the 

attempt of the military coup was ambiguous, mainly due to the unclear circumstances 

under which the coup was taking place. President Recep Tayyip Erdoǧan and the ruling 

AKP have interpreted the lack of explicit condemnation of the Gülen movement as the 

support manifested by the German authorities for the putschists. The introduction of the 

state of emergency after July 15, 2016 began a wave of arrests and trials not only among 

the Gülenists, but also among the members of the legal, pro-Kurdish People's Democracy 
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Party (HDP), as well as among the representatives of Turkish secular opposition. 

A number of German citizens accused of cooperation with the Gülen movement or PKK, 

during their stay in Turkey, were also arrested and incarcerated.  

In April 2017, the AKP government conducted a constitutional referendum on the change 

of the parliamentary-cabinet system into the presidential one. The transformation of the 

political system, meaning the concentration of all the power in the hands of Erdoǧan, 

caused the harsh criticism from the German media and politicians. The authorities of 

Germany and the Netherlands banned the Turkish officials, who wanted to meet German 

and Dutch Turks, from campaigning in Germany and Holland for the approval of 

a constitutional changes. The president of Turkey responded to that ban by comparing the 

actions of German and Dutch governments to the policy of Nazis. As a result, 2017 became 

the apogee of crisis in the Turkish-German relations. 

However, the normalization of the bilateral relations took place in 2018. That was 

evidenced by the visit of Erdoǧan in Berlin in September, and then by the participation of 

Chancellor Merkel at the Istanbul Summit devoted to the situation in Syria with the 

presence of the Presidents of France and Russia in October.  

The goal of the hosts of the summit was to establish a new format, or a platform for 

dialogue on the future of Syria with the participation of two EU countries, Turkey and 

Russia, without involving the United States in the process. However, the four-sided 

political summit in Istanbul did not bring any results. Merkel's presence in Istanbul served 

only for the demonstration of her will to maintain the validity of the agreement on 

refugees with Ankara. The Istanbul Summit has shown that Turkey as a result of deep 

continuous disputes with the European partners and NATO's allies cannot count on the 

support of the European partners for its policy towards the Syrian conflict. Whereas the 

Russian Federation presents Ankara its offer of cooperation. Russia is skilfully 

contributing to further weakening of the Alliance, exploiting the disputes between Turkey 

and its NATO’s allies, especially regarding the future of Syria and the status of its Kurdish 

regions. 
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