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Turecka gra dyplomatyczna o zachowanie przedwojennego 
stanu relacji z Rosją 

Na nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli 24 marca br. prezydent Turcji 

Recep Tayyip Erdoğan zaapelował o zniesienie embarga na sprzedaż broni do 

jego kraju, nałożonego m.in. przez USA ze względu na zakup przez Ankarę 

w 2019 roku rosyjskich systemów przeciwrakietowych S-400. W jego opinii 

rezygnacja z embarga byłaby dowodem solidarności Sojuszu. Turecki przywódca 

pozycjonował się też jako pośrednik w negocjacjach między Rosją a Ukrainą, 

które jak dotąd nie przyniosły rezultatów. Ankara stara się uniknąć 

zdecydowanych kroków w odpowiedzi na rosyjską agresję. Nie przyłączyła się do 

zachodnich sankcji wobec Rosji, co przynosi korzyści tureckiej gospodarce. Tym 

samym Turcja pozostaje dla rosyjskiego biznesu jednym z niewielu „okien 

na świat”. 

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan podczas szczytu w Brukseli rozmawiał m.in. 

z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim. Zapowiedział, że wkrótce będzie 

przeprowadzał również rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ponadto 

poinformował sojuszników o wysiłkach tureckiej dyplomacji na rzecz osiągnięcia 

porozumienia o zawieszeniu broni między Kijowem a Moskwą. W opinii Erdoğana, 

konsensus jest możliwy w czterech spośród sześciu kwestii. Jak stwierdził turecki 

prezydent, Ukraina może zrezygnować z planów wejścia do NATO, a także rozważyć 

nadanie językowi rosyjskiemu statusu języka państwowego. Według jego słów, Kijów jest 

gotów do rozmów o częściowym rozbrojeniu (choć nie całkowitej demilitaryzacji 

Ukrainy), a także w kwestiach dotyczących „kolektywnego bezpieczeństwa”. Turecki 

prezydent podkreślił jednak, że strona ukraińska nie godzi się na rosyjskie żądania 

dotyczące Donbasu (uznania tzw. ludowych republik) oraz zaakceptowania aneksji 

Krymu1. Wydaje się jednak, że przedstawiona przez Erdoğana wizja bliskiego i możliwego 

do osiągnięcia rosyjsko-ukraińskiego porozumienia przy pośrednictwie Turcji jest 

bardziej propagandą sukcesu tureckiej dyplomacji niż odpowiada rzeczywistemu 

zbliżeniu stanowisk Moskwy i Kijowa. Obie strony konfliktu w swoich komentarzach do 

wypowiedzi Erdoğana, zaprzeczyły jego słowom, podkreślając, że postępu w negocjacjach 

do tej pory nie ma2. 

Biznesowe lobby jako instrument wpływu Kremla na Turcję 
Po miesiącu od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę Turcja wciąż dąży do 

zachowania swojego przedwojennego stanowiska, a więc utrzymania dobrych relacji 

zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą. Relacje z oboma państwami są dla Turcji ważne 

w aspekcie gospodarczym. Ze względu na wielkość gospodarki rosyjskiej ta ostatnia jest 

jednak dla Ankary bardziej istotna. Zachodnia polityka nakładania sankcji i izolowania 

Rosji jest z punktu widzenia władz tureckich niekorzystna. Turcja, sama będąc obiektem 

sankcji ze strony USA ze względu na szereg konfliktowych kwestii turecko-

amerykańskich, zawsze opowiadała się przeciwko tej metodzie nacisku. Blokada Rosji, 
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w tym odcięcie tego kraju od połączeń lotniczych i międzynarodowego systemu 

bankowego, jest jednak paradoksalnie korzystna dla Turcji. Ta nie przyłączyła się do 

zachodnich ograniczeń, ani nie zamknęła swojej przestrzeni powietrznej dla linii 

lotniczych latających do Rosji. Rosyjskie banki nadal działają w Turcji. Tym samym staje 

się ona „oknem na świat” dla obywateli Rosji, w tym przede wszystkim dla rosyjskiej elity 

biznesowej, której aktywa są zamrażane w państwach UE, Wielkiej Brytanii czy USA.  

Symbolicznym przejawem transferu do Turcji majątku putinowskich oligarchów było 

niedawne wpłynięcie do tureckich portów Bodrum i Marmaris luksusowych jachtów 

My Solaris i Eclipse należących do rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza3. 

Przeciwko udostępnieniu mu portów protestowała grupa przedstawicieli ukraińskiej 

diaspory w Turcji. Jednak z punktu widzenia władz tureckich aktywność rosyjskich 

reżimowych biznesmenów na terytorium Turcji jest postrzegana jako szansa na napływ 

kapitału.  

Niezależnie od poziomu realnych korzyści dla tureckiej gospodarki płynących 

z kontynuacji gospodarczej współpracy z Rosją, trwa silny i skuteczny lobbing ze strony 

biznesmenów bliskich elicie rządzącej w Ankarze i prowadzących swoją działalność na 

kierunku rosyjskim. Przykładem wpływowego lobbysty może być Ethem Sancak, 

działający m.in. w sektorze tureckiego przemysłu zbrojeniowego i zawdzięczający 

w dużej mierze swoją karierę bliskim relacjom z Erdoğanem. Turecki biznesmen wystąpił 

4 marca br. na rosyjskim kanale RBC, gdzie wyraził opinię, że konflikt między Ukrainą 

i Rosją jest wywołany wyłącznie przez fakt rozszerzenia NATO. Sancak nazwał 

członkostwo Turcji w Sojuszu „wstydem” i „guzem nowotworowym”, który „pozostał 

z historii”. Obwinił też NATO odpowiedzialnością za próbę puczu w Turcji w lipcu 

2016 roku4. 

Kontynuacja amerykańsko-tureckiego sporu o S-400 
Z drugiej strony władze w Ankarze znajdują się pod presją międzynarodową, która stara 

się je skłonić do większego zaangażowania w pomoc Ukrainie i włączenia się w izolację 

Rosji. Przykładem takiego nacisku ze strony amerykańskiej opinii publicznej był artykuł 

w Wall Street Journal z 18 marca br., którego autor, Paul Kolbe, w przeszłości pełniący 

kierownicze stanowiska w CIA, namawiał Turcję do przekazania Ukrainie swoich 

systemów obrony przeciwlotniczej S-400. W jego opinii, rozwiązałoby to dwa problemy. 

Po pierwsze zakończyłoby nabrzmiewający od trzech lat konflikt między Ankarą 

i Waszyngtonem na tle zakupu S-400 od Rosji. Broń ta pozostaje zagrożeniem dla NATO 

ze względu na jej potencjał szpiegowski na rzecz Kremla (systemy rosyjskiej produkcji 

mogą zbierać informacje na temat natowskiego lotnictwa, w tym myśliwców piątej 

generacji F-35). Z tego względu Turcja została obłożona sankcjami amerykańskimi, w tym 

wyłączeniem z programu budowy amerykańskich samolotów F-35, w rezultacie nie 

otrzymała też od USA zamówionych myśliwców. W założeniu autora artykułu, Turcja 

skorzystałaby naprawiając swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, co oznaczałoby m.in. 

otrzymanie przez Ankarę F-35. Silne wsparcie Ukrainy byłoby też jednoznacznym gestem 

pokazującym solidarność Turcji wobec Zachodu. 
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Ta publicystyczna idea nie brała jednak pod uwagę antyamerykańskich i antyzachodnich 

nastrojów panujących w elicie rządzącej w Ankarze. Artykuł w Wall Street Journal spotkał 

się też z odpowiedzią Fahrettina Altuna, doradcy ds. międzynarodowych tureckiego 

prezydenta. Na łamach tej samej gazety Altun przedstawił asertywnie tureckie 

stanowisko, stwierdzając, że F-35, a także baterie Patriot powinny być przekazane Turcji 

przez USA bez jakichkolwiek warunków wstępnych ze względu na sam fakt obecności 

Republiki Tureckiej w Sojuszu od początku jego istnienia. Wykluczył tym samym pomysł 

przekazania Ukrainie S-4005. 

Publicystyczna odpowiedź Altuna na propozycję zawartą w artykule Kolbego była też 

zgodna z retoryką Erdoğana na szczycie przywódców NATO w Brukseli. Głównym 

przesłaniem tureckiego prezydenta była teza, że USA i inne państwa członkowskie 

powinny zadbać o jedność Sojuszu znosząc embargo na dostawy broni do Turcji. Temat 

S-400 turecki prezydent uznał za zamknięty6. 

Narracja o „podwójnych standardach” i „gra w obwinianie” 
Pozycjonowanie się Turcji w NATO w kategorii państw-„gołębi” w kwestii polityki wobec 

Kremla nie leży jednak w interesie Ankary. Z tego względu dyplomacja turecka stara się 

uzasadnić swoją prorosyjską politykę w przeciągu minionych kilku lat innymi 

argumentami, niż typowe dla prokremlowskich polityków w Europie tezy o tym, że Rosja 

nie stanowi zagrożenia dla Zachodu lub, że została sprowokowana do agresji przez 

rozszerzenie Sojuszu. W tym celu turecka dyplomacja, politycy i prorządowe media 

uciekają się do strategii narracyjnej opartej na obwinianiu zachodnich partnerów 

o hipokryzję, brak wrażliwości dla tureckiej percepcji zagrożeń, czy też większą empatię 

Zachodu dla tragedii „białych” Ukraińców niż dla przeżywających wojenny dramat 

Syryjczyków, Palestyńczyków czy Jemeńczyków. 

We wspomianym wyżej artykule doradcy Erdoğana, Altuna, odwołuje się on do sytuacji 

z grudnia 2015 roku, gdy RFN wycofało swoje baterie Patriot z Turcji po zestrzeleniu 

przez turecki myśliwiec rosyjskiego Su-24, który naruszył turecką przestrzeń powietrzną 

wlatując z terytorium Syrii. W niemieckiej elicie politycznej dominował wówczas 

rzeczywiście lęk przed eskalacją konfliktu z Rosją, który mógł wpłynąć na taką decyzję  

Berlina. Nie jest natomiast zgodne z prawdą, że NATO pozostawiło Turcję sam na sam z 

zagrożeniem ze strony reżimu Baszszara al-Assada i wspierającej go Federacji Rosyjskiej. 

Po grudniu 2015 roku na terytorium tureckim nadal pozostawały baterie Patriot należące 

do innych państw Sojuszu. Nie odgrywały one zresztą decydującej roli, gdyż reżim 

w Damaszku nie planował atakować Turcji, a rosyjska odpowiedź na zestrzelenie Su-24 

miała charakter polityczno-ekonomicznej presji. 

Innym przykładem zastosowania przez Turcję narracji o „podwójnych standardach” 

Zachodu było wystąpienie ministra spraw zagranicznych Mevlüta Çavuşoğlu na szczycie 

Organizacji Współpracy Islamskiej 22 marca br., gdzie przekonywał zebranych, że Zachód 

pozostawał obojętny wobec dramatu muzułmanów w Afganistanie, Syrii czy Palestynie, 

a okazał całkowitą solidarność wobec Ukrainy7. Z kolei publicysta islamistycznej, 

prorządowej gazety Yeni Şafak İbrahim Karagül w swoim artykule opublikowanym przed 
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szczytem NATO w Brukseli ironizuje, że ci sami zachodni politycy, którzy, jego zdaniem, 

odpowiedzialni są za „ludobójstwo muzułmanów”, obecnie błagają Erdoğana o pomoc na 

Ukrainie8. 

 

Wnioski 
 Wysiłki tureckiej dyplomacji na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni i pokojowego 

porozumienia na Ukrainie, nawet jeśli są prowadzone w dobrej wierze, jak dotąd 

pozostają bezskuteczne. Wydaje się, że mediacje między stroną ukraińską 

i rosyjską służą w większej mierze zamarkowaniu aktywności Turcji w odniesieniu 

do wojny na Ukrainie, niż osiągnięciu realnego możliwego do akceptacji przez 

Kijów pokojowego rozwiązania. Zarówno prezydent Erdoğan, jak i przedstawiciele 

jego administracji, w ostatnich dniach przedstawiali szansę na taki konsensus jako 

realistyczną. Wypowiedzi rosyjskich i ukraińskich dyplomatów świadczą o czymś 

przeciwnym. Jednak z punktu widzenia Turcji samo prezentowanie swoich 

wysiłków dyplomatycznych jako skutecznych jest sposobem na wyjście z trudnej 

sytuacji. Władze w Ankarze znajdują się pod coraz większą presją 

międzynarodową, aby zająć bardziej twarde stanowisko wobec rosyjskiej agresji 

na Ukrainie. 

 Turcja usilnie stara się uniknąć jednoznacznego wyboru stanowiska, gdyż 

uderzałoby to w trwającą od trzech dekad politykę budowania dobrych relacji 

z Federacją Rosyjską. Nawet jeśli więzi gospodarcze turecko-rosyjskie nie są tak 

kluczowe dla Turcji, jak te które łączą ją z Zachodem, szereg wpływowych 

środowisk biznesowych bliskich władzy czerpie z nich korzyści. Z tego powodu 

lobbuje też na rzecz utrzymania poprawnych politycznych relacji z Kremlem 

nawet za cenę osłabienia pozycji Turcji w NATO i jej stosunków z zachodnimi 

partnerami.  

 Skłonienie Kijowa do daleko idącego kompromisu, choć mało realne, byłoby 

korzystne dla Turcji. Oznaczałoby nie tylko sukces tureckiej dyplomacji, ale 

i zachowanie bliskich więzi z Kremlem oraz uratowanie tureckiego biznesu 

działającego w Rosji lub we współpracy z Rosjanami na terytorium Republiki 

Tureckiej. W przeciwnym razie, jeśli Ankara przyłączyłaby się do sankcyjnej 

polityki państw UE, Wielkiej Brytanii i USA, będzie musiała się liczyć 

z kontrsankcjami ze strony Rosji. 
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