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Turcja wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę 

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zarówno władze tureckie, jak 

i społeczeństwo, nie reprezentują jednoznacznej postawy wsparcia dla ofiary 

agresji. Inwazja interpretowana jest w Turcji często jako konflikt zastępczy 

między NATO/USA a Rosją. Współczucie dla Ukraińców nie zawsze wiąże się 

z potępieniem działań rosyjskich. Zdarza się,  że łączone jest z obwinianiem 

Sojuszu Północnoatlantyckiego o nieodpowiedzialną politykę wobec Kijowa 

i Moskwy. Władze w Ankarze dążą zaś do wzmocnienia swojej pozycji na arenie 

międzynarodowej, podejmując się roli negocjatora w konflikcie Rosji z Ukrainą. 

Reakcja Turcji na rozpoczętą przez Rosję inwazję na Ukrainę przypomina w znacznym 

stopniu działania rządu tureckiego w 2008 roku po rosyjskim ataku na Gruzję. Tak jak 

wówczas, Ankara stara się pokazać swoją aktywność w sferze dyplomacji i nowych 

inicjatyw na rzecz pokoju w regionie. Jednocześnie Ankara wkłada dużo wysiłków 

dyplomatycznych w próbę uniknięcia poparcia którejkolwiek ze stron konfliktu. 

Prezydent Recep Tayyip Erdoğan po pierwszym dniu inwazji Rosji na Ukrainę 

skrytykował UE i NATO za brak zdecydowanych działań i zbyt późne okazanie konkretnej 

pomocy1. Jednocześnie jednak turecka dyplomacja – kontynuując działania sprzed 

wybuchu zbrojnej fazy konfliktu – usiłuje odgrywać rolę mediatora między Rosją 

a Ukrainą. Ukoronowaniem tych starań było zorganizowanie przez szefa MSZ Turcji 

Mevlüta Çavuşoğlu spotkania ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy, Siergieja 

Ławrowa i Dmytra Kułeby, na Forum Dyplomacji w Antalyi 10 marca br. Wydarzenie to 

było od dawna planowane i zgromadziło oprócz szefów MSZ Rosji i Ukrainy także 

polityków, dyplomatów i przedstawicieli środowisk akademickich z wielu innych państw.  

Trójstronny szczyt na Forum w Antalyi 
Turcja proponowała swoją rolę gospodarza rozmów między stronami konfliktu co 

najmniej od grudnia ub.r. Sceptycznie nastawiona do tej koncepcji była przede wszystkim 

Rosja, która postawiła sobie maksymalistyczne cele i dążyła do negocjacji z USA na temat 

Ukrainy, a nie rozmów z samym rządem w Kijowie. Turecka lokalizacja dla mediacji 

rosyjsko-ukraińskich była także nienajlepszym miejscem z punktu widzenia Kremla. Dla 

Moskwy problemem pozostawał nie tylko fakt, że Turcja jest państwem NATO. Inną 

kwestią drażniącą ambicje Kremla było przekonanie, że pośrednictwo zwiększa 

symboliczne znaczenie Republiki Tureckiej, a Federację Rosyjską stawia w rzędzie 

mocarstw regionalnych, a nie globalnych.  

Obecność Rosji na forum pokazuje jednak, że ostatecznie uznała turecką propozycję za 

niosącą dla niej więcej korzyści niż strat wizerunkowych. Zgoda Moskwy na rozmowy ze 

stroną ukraińską w Antalyi jest podyktowana fiaskiem rosyjskiego planu szybkiego 

opanowania Ukrainy po dwóch tygodniach od rozpoczęcia inwazji. Pierwszy sygnał, że 

Kreml zgadza się na rozmowy, przekazał stały przedstawiciel Rosji w Biurze Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Genewie Giennadij Gatiłow 4 marca br.2 Dwa dni później do 
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Władimira Putina zadzwonił turecki prezydent, obiecując, że Turcja jest gotowa 

„wspólnie utorować drogę do pokoju”3. 

Rozmowy szefów ukraińskiej i rosyjskiej dyplomacji nie przyniosły jednak żadnych 

rezultatów poza ogólną obietnicą Ławrowa, że negocjacje będą kontynuowane. Nawet w 

kwestii 24-godzinnego zawieszenia broni, które umożliwiłoby bezpieczną ewakuację 

ludności cywilnej, strony nie doszły do porozumienia. Dla Turcji jednak już sam fakt 

doprowadzenia do organizacji spotkania Ławrowa i Kułeby w Antalyi oznacza 

dyplomatyczny sukces. W tygodniach poprzedzających rosyjską agresję na Ukrainę, m.in. 

prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz RFN Olaf Scholz, bezskutecznie próbowali 

przekonać Putina do negocjacji z władzami ukraińskimi. Turcja osiągnęła to, czego nie byli 

w stanie zrobić europejscy przywódcy starający się przekonać Kreml do ustępstw. 

Turecka polityka równowagi między Kijowem a Moskwą 
W celu podkreślenia swojej neutralności w wojnie rosyjsko-ukraińskiej Turcja wykonała 

kilka gestów pod adresem Rosji. Çavuşoğlu zapowiedział m.in., że Ankara nie przyłączy 

się do sankcji wobec Kremla, wprowadzonych przez UE, USA i inne państwa. Ta decyzja 

władz tureckich związana jest także z niechęcia do poniesienia kosztów polityki 

sankcyjnej, która uderza również w gospodarki krajów je nakładających. Turcja nie 

zamknęła też swojej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych, banki tureckie 

nadal działają na terytorium Federacji Rosyjskiej (m.in. Ziraat Bank), a filie rosyjskich 

banków w Turcji (m.in. należący do Sbierbanku Deniz Bank). Również stanowisko Ankary 

w głosowaniach potępiających Rosję na forach międzynarodowych nie było 

jednoznacznie krytyczne wobec Kremla. Turcja wstrzymała się w głosowaniu dotyczącym 

wykluczenia Rosji z Rady Europy, poparła jednak rezolucję ONZ potępiającą rosyjską 

inwazję na Ukrainę. 

O niejednoznacznej postawie Turcji wobec wojny na Ukrainie świadczy także jej podejście 

do sprawy zamknięcia cieśnin, Bosforu i Dardaneli, dla ruchu okrętów wojennych 

Federacji Rosyjskiej. Pogłoski o tym, że władze tureckie korzystając z uprawnień jakie 

daje im konwencja z Montreux z 1936 roku, zablokują możliwość wpływania na Morze 

Czarne rosyjskich okrętów pojawiły się w mediach już w pierwszych dniach wojny. 

Z prośbą o to zwróciły się do Turcji władze ukraińskie. W czwartym dniu konfliktu, 

27 lutego br. minister Çavuşoğlu przyznał, że inwazja Rosji na Ukrainę jest wojną, co 

automatycznie zostało zinterpretowane w Kijowie jako decyzja o zamknięciu cieśnin dla 

rosyjskich jednostek. W rzeczywistości jednak ostateczna decyzja Ankary jeszcze nie 

zapadła, a dopiero 28 lutego br. szef tureckiego MSZ zwrócił się zarówno do państw 

czarnomorskich, jak i nieczarnomorskich z ostrzeżeniem, że ich okręty nie będą 

przepuszczane przez cieśniny.  

Co ważne, Çavuşoğlu nie podał konkretnej podstawy prawnej takiego kroku Turcji. Może 

ją stanowić art. 19 konwencji z Montreux. Ten jednak określa, że blokada ruchu okrętów 

może dotyczyć wyłącznie państw zaangażowanych w konflikt, a więc w obecnym 

przypadku Rosji i Ukrainy. Natomiast szef MSZ w swojej wypowiedzi odniósł się do 

wszystkich państw, a więc także sojuszników z NATO. W efekcie zamknięcie cieśnin przez 
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Turcję – w obecnej interpretacji Çavuşoğlu – jest bardziej korzystne dla Rosji niż dla 

Ukrainy, gdyż wyklucza wpłynięcie na Morze Czarne jednostek amerykańskich, 

brytyjskich czy francuskich. Natomiast Federacja Rosyjska dysponuje na akwenie 

czarnomorskim i tak najsilniejszą z flot spośród państw czarnomorskich, którą zasiliły tuż 

przed początkiem inwazji na Ukrainę jednostki z innych flot rosyjskich. W tym kontekście 

nie zaskakuje wypowiedź ambasadora Rosji w Ankarze Aleksieja Jerchowa dla telewizji 

HaberTürk, w której podkreślił on swoje zadowolenie z decyzji władz tureckich w kwestii 

cieśnin4. Oczywiście optymizm rosyjskiego dyplomaty można uznać za przesadny. 

Zamknięcie cieśnin będzie stanowić problem dla Federacji Rosyjskiej, chociażby 

utrudniając dostawy do rosyjskiej bazy w syryjskim porcie Tartus. 

Relacje Turcji z Ukrainą i Rosją przed rosyjską inwazją 
Władze tureckie intensyfikowały w ostatnich latach współpracę polityczną zarówno 

z Ukrainą, jak i z Rosją. Z oboma państwami Ankara współpracowała także w obszarze 

zbrojeniowym. Mimo wzmacniania relacji z Kijowem władze tureckie starały się nie psuć 

swoich stosunków z Moskwą. Od lat 90. XX wieku Rosja miała o wiele większe znaczenie 

dla władz tureckich niż Ukraina, m.in. ze względu na znaczną wymianę handlową, import 

rosyjskiego gazu przez Turcję, czy też dochody tureckich kurortów związane z ich 

popularnością wśród rosyjskich turystów. W okresie głębokiego kryzysu Turcji w jej 

relacjach z USA, sojusznikami z NATO i partnerami z UE po próbie puczu w 2016 roku, 

rząd w Ankarze szczególnie zacieśniał kontakty z Kremlem, czego momentem 

kulminacyjnym był zakup rosyjskich systemów rakietowych S-400. Posunięcie to zostało 

uznane przez Stany Zjednoczone i innych sojuszników jako zagrażające kolektywnemu 

bezpieczeństwu Sojuszu. 

Turecka polityka balansowania relacji z Rosją i Ukrainą zaczęła być coraz trudniejsza dla 

Ankary wraz z rozpoczęciem współpracy zbrojeniowej z Kijowem dotyczącej m.in. 

bezzałogowców TB2 Bayraktar. Ukraina nie tylko kupiła tureckie uzbrojenie, ale 

w planach miała także produkcję silników do Bayraktarów. W związku ze skutecznością 

tej broni, jej posiadanie przez armię ukraińską wzbudziło niepokój Kremla. W ubiegłym 

roku Rosja otwarcie skrytykowała Turcję za sprzedaż bezzałogowców Ukrainie, co 

doprowadziło do wzrostu napięcia w stosunkach turecko-rosyjskich. Mimo to, nadal nie 

można było ich oceniać jako złe. Ankara starała się bagatelizować kwestię sprzedaży 

Bayraktarów, tłumacząc, że jest to wyłącznie transakcja biznesowa między tureckim 

przedsiębiorstwem Baykar Defence i rządem w Kijowie, w którą nie są zaangażowane 

władze Turcji. Biorąc pod uwagę duże znaczenie tego uzbrojenia dla Ukrainy, a także 

korzyści dla strony tureckiej płynące ze współpracy z Kijowem w postaci rozwoju 

projektów modernizacyjnych tureckiego przemysłu zbrojeniowego, wyjaśnienia Ankary 

nie mogły być satysfakcjonujące dla Kremla.  

Pogorszenie relacji Turcji i Rosji jest jednak w większym stopniu efektem rosnącej presji 

Kremla na Ankarę niż asertywności tej ostatniej. Jej wola współpracy z Rosją była 

niezmienna, ale z zastrzeżeniem, że władze tureckie nie uznają ani aneksji Krymu, ani 

separatystycznych tzw. republik ludowych na Donbasie. Natomiast Moskwa w ostatnich 

latach, jak się zdaje, liczyła na zmianę stanowiska Ankary w tych kwestiach. W samej 
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Turcji zresztą od lat trwa debata dotycząca kwestii dalszego pogłębiania więzi z Rosją. 

Część sił politycznych i opinii publicznej uważa, że dalsze zacieśnianie współpracy 

z Kremlem jest dla Ankary korzystne, gdyż zmniejsza jej zależność od zachodnich 

partnerów i sojuszników. Na drugim biegunie pozostają zwolennicy utrzymania 

tradycyjnego silnego powiązania Turcji z sojusznikami z NATO. Spór między tymi dwoma 

środowiskami przekłada się także obecnie na ich stosunek do rosyjskiej agresji wobec 

Ukrainy. 

Medialne i eksperckie oceny inwazji Rosji na Ukrainę 
Prozachodnie i liberalne media i eksperci, także część tych związanych z rządzącą Partią 

Sprawiedliwości i Rozwoju, krytykują inwazję armii rosyjskiej na Ukrainę. Znaczna liczba 

lewicowych i nacjonalistycznych mediów prezentuje zróżnicowane i stroniące od krytyki 

Kremla oceny tego konfliktu. Wśród nich nie brakuje także tych, którzy usprawiedliwiają 

putinowską agresję. Wynika to w dużej mierze z percepcji sytuacji na Ukrainie jako 

konfliktu zastępczego USA i Rosji. Mimo że Turcja jest członkiem NATO od 1952 roku, 

znaczna część jej opinii publicznej, zarówno lewicowej, jak i prawicowej utożsamia tę 

organizację z globalną dominacją USA i sympatyzuje z jej przeciwnikami, takimi jak Rosja. 

Klasycznym przykładem środowiska, które można określić jako nacjonalistyczne, choć 

także wywodzące się ze skrajnej lewicy jest Partia Ojczyzny Doğu Perinçeka i jej gazeta 

Aydınlık. Ta ostatnia jest jednym z ważnych kanałów transmitujących kremlowski przekaz 

obwiniający za wybuch wojny USA, NATO i Ukraińców oraz przedstawiający rosyjskich 

okupantów jako armię wyzwolicieli. W komentarzu do spotkania Ławrowa i Kułeby 

w Antalyi, autor artykułu w Aydınlık podkreśla, że Rosja okazała swoją zdecydowaną 

postawę, a Ukraina pozostaje bezsilna i sama przyznaje, że NATO nie było przygotowane 

do konfliktu i nie jest w stanie go powstrzymać5. W narracji tej ważne jest zwłaszcza 

zwrócenie uwagi na winę Sojuszu, który zdaniem autora, wplątał Ukrainę w krwawy 

konflikt, a obecnie nie ma zamiaru lub nie potrafi jej pomóc. Podobnej linii trzyma się 

islamistyczna, antyzachodnia gazeta Yeni Şafak, której publicysta podkreśla, że wojna na 

Ukrainie pokazała, że NATO jest „papierowym tygrysem”6. 

Lewicowe tureckie media zwracają natomiast często uwagę na „nazistowski” charakter 

Ukraińców. W tym celu przytaczany jest przypadek pułku Azow, założonego przez 

skrajnie prawicowe środowiska ukraińskie i posiadającego w logo heraldyczny symbol 

Wolfsangel, który w przeszłości używany był również przez nazistów, choć obecny jest 

także m.in. w herbach niemieckich miast. Niezależnie od oceny ideologii członków pułku, 

prezentowanie jej ideologicznych koncepcji przez tureckie lewicowe media jako rzekomej 

oficjalnej doktryny państwa ukraińskiego jest skuteczną propagandowo transmisją 

putinowskiej narracji7.  

Obok opisanych powyżej populistycznych, antyzachodnich narracji, w mediach pojawiają 

się także bardziej wyważone, w tym proukraińskie analizy. Były polityk, a obecnie ekspert 

Suat Kınıklıoğlu, w pierwszych dniach wojny sceptycznie wypowiadał się 

o możliwościach dłuższej obrony ukraińskiej armii i prognozował jej przejście do fazy 

partyzanckiej. Jednocześnie stwierdzał, że doszło do zwycięstwa strony ukraińskiej 

w sferze politycznej. W jego opinii, Rosja znajdzie się wśród izolowanych reżimów takich 
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jak Korea Północna i Iran. Kınıklıoğlu ocenił też, że Turcja popełniła błąd zbytnio się 

uzależniając od Rosji w wielu sferach, w tym zwłaszcza gospodarczej i energetycznej. Jak 

twierdzi analityk, właśnie dlatego też zmuszona jest obecnie prowadzić politykę 

„równowagi” między Rosją a Zachodem8. Z kolei Soli Özel, politolog z Uniwersytetu Kadira 

Hasa podkreślał, że zarzuty Kremla dotyczące zagrożenia nuklearnego ze strony Kijowa 

są dziwne, gdyż w ramach memorandum budapesztańskiego w 1994 roku Rosja, USA 

i Wielka Brytania w zamian rezygnację Ukrainy ze swojego arsenału broni jądrowej, 

zagwarantowały integralność terytorialną ukraińskiego państwa9. 

Wnioski 
 Maksymalistyczne stanowisko Rosji sprawia, że nie pozostawia ona miejsca na 

kompromis stronie ukraińskiej. Ta z kolei nie może się zgodzić na warunki Kremla, 

które oznaczają całkowitą jej kapitulację lub też okupację części jej terytoriów 

przez Rosję. Rosyjskie ultimatum jest również nieakceptowalne dla państw NATO, 

udzielających wsparcia Ukrainie. Mimo to władze w Ankarze dążą do mediacji 

między stronami konfliktu, gdyż w interesie Turcji jest utrzymanie równowagi 

w dobrych relacjach z Kijowem i Moskwą. 

 Turcja jest jednym z niewielu państw, które mogą pełnić rolę pośrednika 

i negocjatora między Moskwą i Kijowem. Rosyjsko-ukraińskie negocjacje 

w Antalyi 10 marca br. nie przyniosły jednak żadnych rezultatów, jeśli chodzi 

o zawieszenie broni między walczącymi stronami. Zwiększyły jednak status 

międzynarodowy Ankary, która pokazała swoim sojusznikom i partnerom, że ma 

wpływ na rozwiązywanie kluczowych globalnych kwestii. Obecnie nie wiadomo 

jednak, czy mediacje w trójstronnym formacie, turecko-ukraińsko-rosyjskim, będą 

kontynuowane. Dla Kremla o wiele bardziej wygodną lokalizacją dla rozmów 

z Kijowem jest Białoruś, która formalnie pozostaje państwem neutralnym, choć de 

facto jest kontrolowana przez Rosję i czynnie wspiera jej agresję przeciwko 

Ukrainie.  

 Media i opinia publiczna w Turcji są podzielone w kwestii oceny wojny na Ukrainie. 

Szereg publicystów zarówno ze środowisk lewicowych, jak i prawicowych nie 

postrzega rządu w Kijowie jako niezależnego aktora na arenie międzynarodowej, 

lecz jako marionetkę Stanów Zjednoczonych lub NATO. Tego rodzaju teorie 

spiskowe obniżają też poziom empatii społeczeństwa tureckiego dla tragedii 

Ukraińców, a także osłabiają polityczną wolę wsparcia Kijowa w obliczu rosyjskiej 

agresji.  

 Jednocześnie współpraca zbrojeniowa Turcji i Ukrainy w poprzedzających wybuch 

wojny latach, w tym przede wszystkim zakup przez rząd w Kijowie tureckich 

bezzałogowców Bayraktar TB2, wzmocnił znacząco możliwości obrony armii 

ukraińskiej. Spektakularnym tego przejawem są dowody zniszczenia znacznej 

liczby rosyjskiego ciężkiego sprzętu, w tym czołgów i transporterów 

opancerzonych, przez siły zbrojne Ukrainy przy użyciu bezzałogowców tureckiej 

produkcji.  
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