
Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 
Akademia Sztuki Wojennej 

Analiza 36 | Kwiecień 2022 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Zespół OSPP  

 

Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 

Akademia Sztuki Wojennej 

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 

00-910 Warszawa 

 

Tel.: 26 181 33 25 

E-mail: ospp@akademia.mil.pl 

 

Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są  
oficjalnym stanowiskiem Akademii Sztuki Wojennej 

 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 36 | 29.04.2022 

| 1 

Percepcja wojny na Ukrainie w tureckich mediach 
i środowisku eksperckim 

Silny antyamerykanizm, wspólny dla środowisk prawicowych, jak i lewicowych 

w Turcji, powodował, że Rosja jest postrzegana pozytywnie jako jeden 

z głównych ośrodków oporu przeciwko amerykańskiej „globalnej hegemonii”. 

Takie stanowisko reprezentują także cieszący się szacunkiem w społeczeństwie 

i uważani za autorytety emerytowani wojskowi, którzy nadają ton debacie 

medialnej na temat wojny na Ukrainie. Zgodnie z ich narracją, to nie Rosja, lecz 

przede wszystkim USA i NATO, dążące do ekspansji Sojuszu na wschód, 

odpowiadają za obecny konflikt zbrojny. 

Turcja nadal stara się odgrywać rolę pośrednika między Ukrainą i Rosją. Jeszcze przed 

rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Ankara pozycjonowała się jako mediator 

między Kijowem a Moskwą. Już w trakcie działań wojennych doszło do dwóch spotkań 

rosyjskich i ukraińskich dyplomatów zorganizowanych przez turecką dyplomację 

w  Antalyi 10 marca oraz w Stambule 29 marca br. Po tym ostatnim Rosja zadeklarowała 

„ograniczenie operacji” na północy Ukrainy, a więc w obwodzie kijowskim 

i czernihowskim. W  kolejnych dniach rosyjskie wojska rzeczywiście wycofały się 

z podkijowskich miejscowości, co Kreml starał się prezentować jako gest dobrej woli1. 

Oczekiwania prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoǧana i dyplomacji tureckiej były 

wysokie. Zapowiadano m.in., że wkrótce dojdzie do przełomowego spotkania 

prezydentów Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełeńskiego i Władimira Putina w Stambule 

lub Antalyi. Powodzenie tego planu od początku pozostawało niepewne ze względu na 

brak konsensusu przedstawicieli Rosji i Ukrainy, co do jakiegokolwiek z omawianych 

punktów możliwego porozumienia pokojowego. Jednocześnie, wkrótce wyszły na jaw 

fakty zbrodni wojennych popełnionych przez wojska rosyjskie w Buczy i innych 

miejscowościach pod Kijowem, co dodatkowo zmniejszyło szanse na sukces tureckich 

działań dyplomatycznych. 

Władze w Ankarze podtrzymują swoją ofertę mediacyjną. Turecka elita polityczna jest 

jednak niezadowolona z rozwoju sytuacji. Dalsze pogłębienie izolacji reżimu Putina jest 

postrzegane przez Turcję jako niekorzystne. Oznaczać będzie bowiem dla Ankary 

ograniczenie możliwości współpracy z Rosją. W ciągu ostatnich kilku dekad, a zwłaszcza 

po 2016 roku, dyplomacja turecka starała się rozwijać stosunki z Kremlem w sferze 

gospodarczej, energetycznej, politycznej, a także zbrojeniowej. Wynikało to z jednej 

strony z kalkulacji ekonomicznej: Rosja jest ważnym partnerem dla Turcji w niektórych 

sektorach, m.in. turystyce czy energetyce. Z drugiej strony, rząd islamistycznej Partii 

Sprawiedliwości i Rozwoju, krytykowany przez zachodnich sojuszników za represje 

wobec opozycji i naruszanie praw człowieka w Turcji, postrzegał autorytarny reżim 

w Rosji jako wygodnego partnera, a pogłębianie z nim relacji jako sposób zmniejszenia 

zależności od państw zachodnich. 
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W tym kontekście nie dziwią wypowiedzi tureckich polityków, w których wyrażają 

niezadowolenie z powodu przeciągania się konfliktu zbrojnego na Ukrainie, 

a  odpowiedzialnością za ten fakt obciążają sojuszników z NATO. I tak np. 10 kwietnia br. 

turecki minister obrony Hulusi Akar, komentując zagrożenie dla statków tureckich ze 

strony pływających w Morzu Czarnym min, stwierdził, że wprawdzie są one produkcji 

rosyjskiej, ale nie wiadomo kto je umieścił. Wyraził przypuszczenie, że zrobili to ci, którzy 

chcą doprowadzić do dopuszczenia trałowców NATO na akwen czarnomorski pod 

pretekstem konieczności usunięcia min. To z kolei, zdaniem Akara, spowodowałoby 

trudną sytuację dla Turcji, która ze względu na konwencję z Montreux nie może w czasie 

wojny przepuszczać przez cieśniny na Morze Czarne żadnych okrętów wojennych obcych 

państw2. Wypowiedź tureckiego ministra pomijała więc fakt, że za eskalację konfliktu 

w regionie czarnomorskim odpowiada Rosja, sugerując, że to Ukraina, bądź bliżej 

nieokreślone państwa NATO zagrażają bezpieczeństwu.  

W podobnym tonie, a więc zwracając uwagę na odpowiedzialność niektórych państw 

NATO, wypowiedział się 20 kwietnia br. turecki minister spraw zagranicznych Mevlüt 

Çavușoǧlu. W jego opinii, wewnątrz Sojuszu są państwa, które dążą do kontynuacji 

wojny3. Wspomniane wypowiedzi tureckich polityków mogą wskazywać na częściowe 

przyjmowanie przez nich antyzachodniego i prorosyjskiego stanowiska. Znacznie 

wyraźniej recepcję kremlowskiego przekazu propagandowego w Turcji  pokazuje jednak 

analiza treści mediów tureckich i wypowiedzi eksperckich. 

Recepcja rosyjskich treści propagandowych przez media w Turcji  
Rosyjskie media od lat traktowane były przez znaczną część środowiska dziennikarskiego 

w Turcji jako wiarygodne, ciekawe, a także niezależne od zachodnich wpływów źródło 

informacji. Sprzyjała temu w dużym stopniu aktywna działalność tureckojęzycznej wersji 

kremlowskiej agencji Sputnik – Sputnik Türkçe. Rosyjskie media, zgodnie ze stosowaną 

także w innych regionach świata taktyką, starały się zyskać zaufanie tureckiej opinii 

publicznej, prezentując treści zgodne z przekonaniami większości społeczeństwa. Sputnik 

Türkçe podkreślał więc m.in. zalety tureckiej polityki zagranicznej, która zachowuje 

równy dystans wobec Zachodu, jak i innych swoich partnerów, zabezpiecza swoje 

narodowe interesy i stara się być zbalansowana. Podobna narracja trafiała na podatny 

grunt zarówno w środowiskach prawicowych, jak i lewicowych, tak laickich, jak 

i  islamistycznych. 

Przykładem recepcji tego rodzaju rosyjskiej propagandy może być artykuł z października 

ub.r. na portalu Yeni Akıt, reprezentującym islamistyczną skrajną prawicę, zawierający 

ocenę polityki zagranicznej Turcji. Powiela on bez komentarza tezy zaprezentowane 

przez Glenna Diesena, jednego z zagranicznych „ekspertów” na usługach kremlowskich 

mediów. Ten w swoim artykule na portalu telewizji RT straszył Turcję planowanymi 

przez USA wobec niej sankcjami, a także rzekomym amerykańskim projektem 

destabilizacji państwa tureckiego poprzez wsparcie separatyzmu kurdyjskiego. 

Jednocześnie chwalił rząd w Ankarze za „rozsądną współpracę z Rosją” w sferze 

przemysłu zbrojeniowego4.  
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Ostateczne zablokowanie przez Unię Europejską kremlowskich kanałów propagandy po 

rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie spotkało się ze zrozumieniem 

przedstawicieli tureckich mediów. Fakt ten został potraktowany jako element wojny 

informacyjnej Zachodu z Rosją, sporu w którym trudno przyznać komukolwiek całkowitą 

słuszność. Przykładem może być notatka na temat blokady rosyjskich mediów na 

Independent Türkçe, tureckiej wersji brytyjskiego portalu Independent, częściowo 

należącego do Jewgienija Lebiediewa, syna rosyjskiego oligarchy i byłego oficera KGB, 

Aleksandra Lebiediewa. Independent Türkçe zacytował słowa szefowej Komisji 

Europejskiej Ursuli von der Leyen o tym, że rosyjska machina propagandowa zostanie 

zablokowana w Unii, aby nie szerzyć kłamstw usprawiedliwiających wojnę Putina. 

Notatka została jednak zatytułowana cytatem ze Sputnika: „Nie ograniczajcie się tym 

(tj. blokadą RT i Sputnika), wyłączcie cały Internet!”5. Twórcy portalu nie dali żadnego 

komentarza własnego, pozostawiając ironiczny i będący manipulacją cytat ze Sputnika. 

Nie poinformowali też odbiorcy o blokadzie i zamykaniu niezależnych mediów w samej 

Rosji. 

Dominacja przyjaznych wobec Kremla, a sceptycznych wobec Ukrainy narracji 

w tureckich mediach wpływa na optykę władz. Widoczne to było choćby w reakcji rządu 

w Ankarze na wiadomości o masakrze ludności cywilnej w Buczy. W oświadczeniu 

tureckiego MSZ z 6 kwietnia br. wyrażono współczucie wobec narodu Ukrainy, a także 

zaznaczono, że winni muszą zostać ukarani – bez wskazania, kto jest odpowiedzialny za 

zabójstwa cywili6.  

Polityka wobec Rosji i Ukrainy nie jest przedmiotem debaty czy sporu politycznego partii 

opozycyjnych z rządem Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Zarówno główne ugrupowanie 

opozycyjne, kemalistyczna Republikańska Partia Ludowa, jak i pozostałe partie, nie 

różnią się zasadniczo w kwestii polityki zagranicznej od rządu7. W kwestii rosyjskiej 

agresji wobec Ukrainy również nie posiadają swojego odrębnego od władz stanowiska8. 

Percepcja wojny zarówno w przypadku partii Erdoǧana, jak i opozycji opiera się w dużej 

mierze na ocenach medialnych. Są one zazwyczaj formułowane przez tureckie 

środowisko eksperckie, które w odniesieniu do państw byłego ZSRS często powiela 

szereg zapożyczonych stereotypów9, rzadko natomiast opiera się na badaniach własnych 

obszaru postsowieckiego. 

Jedną z najważniejszych grup komentatorów wypowiadających się w mediach stanowią 

emerytowani generałowie. Wśród nich znaczna grupa od lat nie kryje się ze swoimi 

„eurazjatyckimi”, a więc de facto prorosyjskimi poglądami. W swoich wystąpieniach 

nierzadko zajmują się propagandą sukcesu armii Federacji Rosyjskiej. W ich narracji 

Ukraina – mimo dwóch miesięcy stawiania skutecznego oporu – nadal odgrywa rolę 

przedmiotową. Jest przedstawiana jako cel, który ma być przez Rosjan zdobyty, a nie 

podmiot, państwo, broniące się przed agresją ze strony sąsiada. Przykładem podobnej 

analizy może być wystąpienie emerytowanego generała Hakkı Pekina na temat 

nadchodzącej ofensywy wojsk rosyjskich na Donbasie w telewizji Habertürk 13 kwietnia 

br. Turecki wojskowy w swojej ocenie przedstawił scenariusz zwycięstwa Rosji 
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w obecnym starciu na Donbasie i dalszej ekspansji jej armii na zachód, nie biorąc nawet 

pod uwagę pozytywnego dla Ukrainy scenariusza powstrzymania ofensywy Rosjan na 

obecnym etapie walk10.  

USA, Wielka Brytania i kolektywny Zachód jako podżegacze wojenni 
W dotychczasowych tureckich komentarzach medialnych przeważał ton chłodnej analizy, 

w której przebieg konfliktu zbrojnego opisywano w kategoriach geopolityki, unikając 

wchodzenia w kwestie ideologii motywującej Kreml czy absurdalnych uzasadnień ataku 

na Ukrainę podawanych przez rosyjskie władze. W przeciwieństwie do europejskich 

i amerykańskich mediów, tureckie materiały dziennikarskie o wojnie nie kładły zbyt 

dużego nacisku na szczególne okrucieństwo rosyjskich działań i cierpienia ofiar 

cywilnych. 

Minione dwa miesiące wojny na Ukrainie przyniosły jednak bezprecedensowe 

zainteresowanie tym krajem w Turcji. Obszerne reportaże ukraińskich i zachodnich 

mediów na temat zniszczeń ukraińskich miast i śmierci cywilów dotarły także do 

tureckiej sfery medialnej. Ostatecznie wzbudziły też współczucie części tureckich 

komentatorów. Wydarzenia z Buczy i inne przypadki przestępstw wojennych na Ukrainie 

były jednak przedstawiane w oderwaniu od kwestii odpowiedzialności albo przy jej 

rozmyciu, albo wprost wskazując na główny ciężar winy po stronie „kolektywnego 

Zachodu”.  

Znaczna część aktywnych w mediach ekspertów: akademików, wojskowych 

i dziennikarzy postrzega jako winnych obecnej wojny przede wszystkim USA i Wielką 

Brytanię. Stanom Zjednoczonym zarzuca się naprzemiennie sprowokowanie Rosji do 

wojny poprzez politykę rozszerzania NATO na wschód oraz brak wystarczającego 

zaangażowania po stronie Ukrainy i cyniczne pozostawienie jej samej w konfrontacji 

z Rosją. Takie działanie tureccy komentatorzy tłumaczą często teorią spiskową: realizacją 

amerykańskiego planu, który ma doprowadzić bądź do całkowitego wyniszczenia 

rosyjskiej armii na Ukrainie bez udziału i bez strat dla armii USA, bądź zaszkodzeniu 

Federacji Rosyjskiej w jakikolwiek inny sposób. 

W programie telewizji Habertürk prof. Mehmet Şahin 5 kwietnia br. stwierdził wprost, że 

celem USA i Wielkiej Brytanii nie jest pomoc Ukrainie, a zbudowanie bardzo złego 

wizerunku Rosji i Putina11. W innym materiale na tym samym kanale dr Naim Babüroǧlu 

z Uniwersytetu Aydın w Stambule przedstawił opinię, że Stany Zjednoczone stosują na 

Ukrainie „metodologię z Afganistanu”. Według politologa celem amerykańskim jest 

wyniszczenie armii rosyjskiej rękami Ukraińców, walczących partyzanckimi metodami, 

podobnie jak w latach 80. XX wieku pokonano sowiecką armię, „dozbrajając Al-Kaidę”12. 

Jak twierdzi Babüroǧlu, eliminacja Rosji jako globalnego przeciwnika jest konieczna 

z punktu widzenia USA, gdyż za 15-20 lat dojdzie do konfrontacji Stanów Zjednoczonych 

z Chinami, a Rosja, gdyby nie została uwikłana w obecną wyniszczającą wojnę, byłaby 

wówczas ważnym militarnym sojusznikiem Pekinu13.  

Publicysta Yeni Şafak Abdullah Muradoǧlu dowodzi w swoim artykule, że wojna na 

Ukrainie jest w interesie USA i dlatego będą one starać się ją przeciągać. Powołuje się przy 
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tym na opinię Chasa Freemana, tłumacza amerykańskiego prezydenta Richarda Nixona, 

opublikowaną na portalu The Grayzone. W cytowanej w tekście Muradoǧlu wypowiedzi 

Freeman stwierdza, że USA dążą do przedłużenia wojny. Ubolewa, że ta wzmocniła 

w Ameryce pozycje neokonserwatystów, a w Europie nastawiła przeciw Rosji dotąd 

neutralne państwa, takie jak Austria, Szwajcaria i Finlandia14. Sam portal The Grayzone 

założony przez amerykańskiego dziennikarza Maxa Blumensteina jest medium 

multiplikującym antyamerykańskie, prorosyjskie i prochińskie treści propagandowe. 

Twórca portalu jest wieloletnim współpracownikiem RT i Sputnika. Wśród tematów 

artykułów na The Grayzone są m.in. rzekome tortury lewicowych aktywistów na Ukrainie 

nadzorowane przez Zełeńskiego, atak rosyjskiego lotnictwa na szpital położniczy 

w Mariupolu jako fake news i inscenizacja dokonana przez pułk Azow, a także propaganda 

tez ruchu antyszczepionkowego. Inny publicysta, znanej z popularyzacji teorii 

spiskowych islamistycznej gazety Yeni Şafak, Selçuk Türkyılmaz w swoim artykule stara 

się przekonać, że nie tylko Ukraina i Rosja są ofiarami prowokacji ze strony USA, Wielkiej 

Brytanii i innych państw zachodnich, ale są nimi także społeczności muzułmanów na 

Zachodzie, które zdaniem autora stały się obecnie celem zorganizowanej serii zamachów 

terrorystycznych15. 

Z kolei znany laicki, lewicowy dziennikarz Soner Yalçın wyraził w mediach 

społecznościowych opinię, że wojna na Ukrainie jest uwarunkowana działaniami 

„bogatych”, którzy chcą na niej zarobić, a ofiarami są „biedni”. Stwierdził też, że opinia 

publiczna zapomina, że Stany Zjednoczone oszukały Ukrainę, składając jej obietnice 

bezpieczeństwa. Podobną do tezy Yalçına – choć nieco mniej radykalną opinię – wyraził 

w pierwszych dniach wojny Erdoğan, krytykując NATO, że robi zbyt mało w kwestii 

Ukrainy16. Tego rodzaju krytycyzm ma jednak w większym stopniu na celu wykazanie 

rzekomej dwulicowości Zachodu niż autentyczną chęć zwiększenia aktywności Sojuszu 

we wspieraniu Ukrainy. 

Środowiska krytyczne wobec antyamerykańskiej/prorosyjskiej percepcji wojny  
Stanowisko antyzachodnie (de facto prorosyjskie) reprezentują w Turcji zwłaszcza 

środowiska skrajnej prawicy i lewicy. W warunkach tureckiej sceny politycznej często są 

one bliskie sobie ideologicznie, gdyż wspólnie kultywują „antyimperializm” rozumiany 

jako wrogość wobec USA, nie angażując się natomiast w sprzeciw wobec 

imperialistycznych tendencji Rosji czy Chin. Dominujący przekaz medialny i polityczny 

nie przejmuje całego pakietu antyzachodnich, antyamerykańskich i prorosyjskich tez 

skrajnie lewicowych i prawicowych komentatorów, ale w części je popiera. Jednocześnie, 

głosy polemizujące z narracjami skrajnej lewicy i prawicy na temat wojny na Ukrainie są 

rzadkie. Pochodzą głównie ze środowiska niezależnych od władz niszowych mediów, 

najczęściej reprezentujących umiarkowane poglądy polityczne. Istotną rolę, choć wciąż 

stosunkowo niewielką, w przekazie obiektywnej informacji na temat wojny 

(z pominięciem ideologicznego filtra „antyimperializmu”) odgrywają posługujący się 

językiem tureckim komentatorzy z Ukrainy, m.in. Tatarzy krymscy17. W samej Turcji 

przedstawiciele narodów, które emigrowały w przeszłości z Imperium Rosyjskiego/ZSRS, 

uciekając przed prześladowaniami, należą do środowisk krytycznych wobec Rosji18. 
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Narracje dominujące w tureckich mediach na temat wojny przeanalizował w swoim 

artykule zatytułowanym „Ontologia Putina według Turków” publicysta niszowego, 

liberalnego portalu Medyascope Burak Bilgehan Özpek. W opinii autora, elita polityczna 

i wojskowa w Turcji uważała, że rosyjski prezydent reprezentuje modelowe 

przywództwo państwa, które chce prowadzić niezależną od USA politykę. Jak uważa, 

Putin był idealizowany i przeciwstawiany Erdoğanowi jako politykowi idącemu na zbyt 

dalekie kompromisy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi kosztem interesów Turcji. 

Według Özpeka, przedstawiciele środowiska wojskowych uważali, że Putin jest 

przywódcą o wyjątkowej strategicznej inteligencji i opanowaniu, z którym nie mógł się 

równać żaden inny z liderów światowych. Dlatego też, jak tłumaczy autor artykułu, 

emerytowani oficerowie komentujący działania wojenne na Ukrainie w ciągu pierwszych 

48 godzin rosyjskiej inwazji opisywali tę sytuację „z chłodnym spokojem jakby rzecz 

dotyczyła scen z filmu National Geographic, w którym lew rozrywa pazurami małpę, 

karząc ją za wybryki”. Zdaniem Özpeka, po wydarzeniach minionego miesiąca walk na 

Ukrainie, budowany od 20 lat przez tureckich wojskowych i analityków zajmujących się 

bezpieczeństwem kult „Putina-lwa” zaczął się jednak rozpadać19. 

Wnioski 
 Turcja jest państwem NATO, które od lat pogłębiało współpracę gospodarczą, 

energetyczną, polityczną, a także zbrojeniową z Federacją Rosyjską. Rozpoczęcie 

agresywnej wojny przeciwko Ukrainie, oznaczające międzynarodową izolację 

reżimu Putina, stworzyło dla władz w Ankarze trudną sytuację. Starają się one 

wykazać dyplomatyczną aktywnością na rzecz pokoju, usiłując nie zrywać 

stosunków z Kremlem. Jednocześnie Turcja znajduje się pod presją ze strony 

sojuszników w NATO, aby w większym stopniu wesprzeć wysiłki na rzecz 

powstrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainie. Malejące szanse na powodzenie 

tureckich inicjatyw pokojowych budzą niezadowolenie w elicie politycznej 

w Ankarze, która stara się obciążyć za to odpowiedzialnością zachodnich 

sojuszników, rzekomo dążących do eskalacji konfliktu zbrojnego zamiast do jego 

powstrzymania. 

 Antyzachodnia retoryka i „miękkie” stanowisko władz tureckich wobec Kremla nie 

odbiega jednak od oczekiwań tureckiej opinii publicznej. W dużej mierze jest 

zapewne także populistyczną odpowiedzią na nie. Zarówno lewicowe, jak 

i prawicowe, tak laickie jak i islamistyczne środowiska, miały od dawna tendencje 

do przyjmowania prorosyjskiego stanowiska, co w dużej mierze wynikało z ich 

negatywnego stosunku do Stanów Zjednoczonych. W ramach antyamerykańskiego 

światopoglądu właściwego zarówno tureckiej prawicy jak i lewicy, Rosja jawi się 

jako państwo niezależne od Waszyngtonu i stawiające – w ich percepcji – słuszny 

opór amerykańskim dążeniom do globalnej hegemonii. Prezydent Putin 

postrzegany zaś był od lat jako modelowy przywódca, który asertywnie broni 

interesów swojego kraju i nie ugina się pod dyktatem Waszyngtonu. 

 Powyższa narracja została stworzona i była kultywowana przez znaczną część 

tureckich elit akademickich, dziennikarskich i wojskowych. Jej rozwojowi, 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 36 | 29.04.2022 

| 7 

wzmocnieniu i utrwaleniu służyła także aktywność kremlowskiej propagandy 

w Turcji. Szczególnie skutecznym jej narzędziem jest agencja Sputnik Türkçe, 

która postrzegana jest jako wiarygodne źródło informacji przez znaczną część 

tureckiego środowiska medialnego. Zarówno lewicowe, jak i prawicowe środki 

masowego przekazu chętnie wykorzystywały i powielały propagandowe treści 

Sputnika. Innym źródłem kreującym prorosyjskie narracje pozostają dla tureckich 

mediów niszowe, antyzachodnie i prokremlowskie portale internetowe w USA, czy 

Europie Zachodniej. Opisując wojnę na Ukrainie rzadko wykorzystuje się w Turcji 

relacje ukraińskich mediów czy tureckich korespondentów z tego kraju. 

 Tureckie środowisko eksperckie zajmujące się obszarem postsowieckim jest 

stosunkowo niewielkie. W związku z tym największymi autorytetami 

wypowiadającym się w mediach na temat obecnej wojny stali się emerytowani 

oficerowie armii tureckiej. Znaczna ich część reprezentuje tzw. nurt eurazjatycki 

w elicie wojskowej, a więc tych którzy zawsze opowiadali się za osłabieniem więzi 

z USA i wzmocnieniem relacji z Rosją czy Chinami. Komentując rosyjską inwazję 

na Ukrainę, wojskowi ci skupiają się na „geopolitycznej” analizie, wskazując 

przewagi Rosji i prognozując jej zwycięstwo, a także opisując Ukrainę jako 

przedmiot „rozgrywki” między Waszyngtonem i Moskwą, a nie samodzielny 

podmiot, państwo walczące o uratowanie swojej suwerenności i odzyskanie 

integralności terytorialnej. 

 W opinii większości tureckich komentatorów, choć społeczeństwo ukraińskie jest 

bez wątpienia ofiarą wojny, jednak odpowiedzialna za nią jest nie tylko Rosja. 

W przekonaniu radykalnie antyamerykańskich publicystów (stanowiących 

znaczną część środowiska dziennikarskiego) ciężar winy spada przede wszystkim 

na państwa zachodnie, w tym zwłaszcza USA i Wielką Brytanię. Zdaniem dużej 

części komentatorów, Stany Zjednoczone sprowokowały Rosję do ataku na 

Ukrainę, a obecnie starają się eskalować konflikt zbrojny, dążąc tym samym do 

wyniszczenia armii rosyjskiej przy pomocy Ukraińców. 

 

1 W rzeczywistości Rosja zmuszona była wycofać się spod Kijowa, gdyż nie udało jej się zrealizować swojego 
planu szybkiego zdobycia stolicy Ukrainy. Przedstawianie tego ruchu przez Kreml jako gestu dobrej woli po 
spotkaniu ze stroną ukraińską w Stambule 29 marca br. było raczej próbą zamaskowania własnej porażki 
militarnej. 
2 Taka interpretacja konwencji z Montreux z 1936 roku jest sporna, gdyż zasadniczo zakaz przepływu 
okrętów wojennych przez cieśniny w czasie wojny powinien obejmować tylko floty państw 
zaangażowanych w konflikt, a państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego nie są uczestnikami wojny na 
Ukrainie. Wypowiedź ministra Hulusi Akara w kwestii min patrz: Mines may have been left in Black Sea 
intentionally: Defense Minister Akar, Duvar.English, 10.04.2022; https://www.duvarenglish.com/mines-
may-have-been-left-in-black-sea-intentionally-turkish-defense-minister-hulusi-akar-news-60790 [dostęp: 
27.04.2022] 
3 Putin ve Zelenski Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Çavuşoğlu: Her an görüşebilirler, CNN Türk, 20.04.2022; 
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglundan-cnn-turk-ekranlarinda-
onemli-aciklamalar [dostęp: 27.04.2022] 
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5 AB, RT ve Sputnik’i yasaklayacak… Ajanstan tepki: Bununla yetinmeyin, tüm interneti kapatın, Independent 
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