
Kiedyś wielkie imperium, od niemal stu lat świecka republika. Kraj położony na granicy Azji i Europy, 
w którym od wieków mieszały się wpływy Zachodu i cywilizacji islamu. Na jej czele stoi prezydent, 
którego ambicją jest przewyższenie swoimi dokonaniami założyciela Republiki Turcji Kemala 
Atatϋrka. 
 
Turcja jest niejednoznaczna, pełna kontrastów. Stowarzyszona ze strukturami europejskimi od 1963 roku, dziś 
szantażuje UE przepuszczeniem przez swoje terytorium tysięcy migrantów. Jest najważniejszym krajem na 
południowej flance NATO z drugą, co do wielkości, armią sojuszu, a jednocześnie wzmacnia swe relacje z Rosją 
i coraz głośniej orientuje się ku Azji. Wskazywana jako udany przykład łączenia demokracji z islamem - dziś ma 
problemy z wolnością słowa, a rola opozycji jest tam marginalizowana. Do niedawna turecka polityka zagraniczna 
kierowała się zasadą „zero wrogów na granicy” – obecnie zaangażowana jest w konflikt w Syrii i walki z Kurdami.

Jednocześnie jest to państwo o 80-milionowej, stosunkowo młodej populacji, inwestujące duże środki w edukację. 
Ma wielki potencjał ze względu na swoje położenie, demografię, siłę militarną i gospodarczą.

Uwagę polskich mediów do tego kraju przyciągnął pucz z lipca 2016 r., a następnie referendum dające ogromne 
uprawnienia prezydentowi. W Biuletynie Instytutu Wolności postanowiliśmy przeanalizować długofalowe procesy 
zachodzące nad Bosforem i ich wpływ na międzynarodowe otoczenie.
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Z boiska na fotel prezydenta. 
Jak Erdoğan stał się najpotężniejszym człowiekiem w Turcji.

Wywiad z Karolem Wasilewskim – analitykiem ds. Turcji w Polskim Insty-
tucie Spraw Międzynarodowych
Rozmawiał Przemysław Barański

Kim Jest Recep Tayyip Erdoğan?

Karol Wasilewski: Recep Tayyip Erdoğan urodził się w Stambule, do któ-
rego jego rodzina przybyła z czarnomorskiej prowincji Rize. Urodził się 
i wychował w dzielnicy Kasımpaşa, o której mówi się, że aby tam prze-
trwać trzeba nauczyć się bić. W młodości był dobrze zapowiadającym się 
piłkarzem. Przez rówieśników miał być nazywany „imam Beckenbauer”. 
Przezwisko łączyło jego religijność i zainteresowanie piłką nożną. Zawo-
dowym piłkarzem nie został z powodu ojca, który podobno zablokował 
jego transfer do Fenerbahçe . To Kasımpaşa i sport nauczyły go wygry-
wać, a zdobyte zamiłowanie do rywalizacji zaczął w późniejszym czasie 
wykorzystywać w polityce. Tak powstały opowieści o obecnym prezyden-
cie Turcji i jego zawadiackim stylu rządzenia.

W przekazie obozu rządzącego bardzo często jest powtarzana historia 
Erdoğana jako prostego człowieka wywodzącego się ludu, który rzucił 
wyzwanie dotychczasowym elitom i mimo tego, że wielokrotnie próbo-
wano go zastraszyć, udało mu się odnieść sukces. Ta narracja jest w Tur-
cji o tyle ważna, że konserwatywna i religijna większość tureckiego spo-
łeczeństwa, tzw. Czarni Turcy, przez wiele lat czuła się marginalizowana 
przez świeckie, zmodernizowane na zachodnią modłę elity, tzw. Białych 
Turków. W przekonaniu tej części społeczeństwa Erdoğan jest jednym 
z nich, reprezentuje ich potrzeby. Stąd tak duże i często bezwarunkowe 
poparcie jego polityki wśród części wyborców.

Jaka jest historia jego kariery politycznej?

Pierwsze kroki w polityce Erdoğan stawiał w Partii Ocalenia Narodowe-
go (Millî Selâmet Partisi) Necmettina Erbakana zwanego „dyżurnym is-
lamistą kraju”. To tam – i we wspomnianych wyżej uwarunkowaniach 
- formowały się jego polityczne poglądy. Jednak w późniejszym okresie 
swojej kariery Erdoğan i jego najbliżsi współpracownicy coraz bardziej 
dystansowali się od swojego rodzimego środowiska politycznego. Samą 
Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) starali się przedstawiać jako tu-
recką wersję popularnych w części państw zachodnioeuropejskich partii 
chadeckich.

Początkiem wielkiej, politycznej kariery Erdoğana była wygrana 27 marca 
1994 r. w wyborach na mera Stambułu z ramienia Partii Dobrobytu (Re-
fah Partisi) wspomnianego Erbakana, mimo że początkowo nie dawano 
mu zbyt dużych szans. Kolejnym ważnym momentem w karierze Tayyipa 
Erdoğana, niezwykle istotnym dla procesu kształtowania jego politycznej 
legendy, był areszt i wyrok dziesięciu miesięcy więzienia za wyrecytowa-
nie wiersza Ziyi Gökalpa – znanego poety i naukowca, przez niektórych 
nazywanego ojcem tureckiego nacjonalizmu. Słowa, które wtedy wypo-
wiedział – „meczety są naszymi koszarami, kopuły naszymi hełmami, mi-
narety naszymi bagnetami, wierni naszymi żołnierzami” – zostały uznane 
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przez sąd za podżeganie do nienawiści religijnej.  Wyrok wiązał się jedno-
cześnie z odwołaniem z funkcji mera Stambułu. Przy okazji wydarzenie to 
wpisało się idealnie w narrację o człowieku z ludu, walczącego z elitami, 
później często wykorzystywanej przez AKP. 

Jak wyglądała jego późniejsza kariera? 

W 2001 r. wraz z Bülentem Arınçem, Abdullahem Gülem (późniejszy pre-
zydent) oraz Abdüllatifem Şenerem założył AKP. Cały kwartet wywodził 
się z Partii Dobrobytu. Najszybciej z całej czwórki wypadł Sener. Przez 
następnych kilka lat partią kierował pozostały tercet. Z czasem obecny 
prezydent pozbył się konkurentów i objął przywództwo w AKP, która 
przeszła ewolucję i stała się partią jednego lidera. Młodzi członkowie par-
tii bowiem często nie pamiętają – lub nie chcą pamiętać – że w rzeczywi-
stości AKP posiadała kilku „ojców założycieli”.  

W 2002 r. AKP wygrywa wybory.

Tak, AKP doszła do władzy po wyborach z 2002 r., ale Erdoğan został 
premierem dopiero po wyborach uzupełniających w 2003 r., gdy zdjęto 
mu zakaz nałożony w związku z wcześniejszym aresztowaniem. Na fotelu 
premiera zasiadał do 2014 r., kiedy to został wybrany na prezydenta Tur-
cji. Niektórzy eksperci wskazują, że fundamentalna przebudowa państwa 
była ambicją AKP już od chwili dojścia do władzy. 

Po dojściu AKP do władzy doszło do ostrej rywalizacji pomiędzy no-
wym rządem a starymi elitami.

Głównym przeciwnikiem politycznym po dojściu AKP do władzy były do-
tychczasowe „kemalistowskie” elity z administracji i wojska. Ci, którzy 
wsadzili Erdoğana do więzienia i nieraz w przeszłości odsuwali od władzy 
przeciwników politycznych siłą. Niektórzy komentatorzy wskazują, że re-
formy i pierwsze posunięcia AKP, takie jak rozpoczęcie procesu negocja-
cyjnego z UE i związane z tym przejęcie cywilnej kontroli nad armią, od 
samego początku były zasłona dymną, natomiast faktycznym celem było 
całkowite przejęcie władzy. Co ciekawe, po objęciu władzy przez AKP po-
wstał, zresztą nie pierwszy raz w historii Turcji, specyficzny sojusz konser-
watystów ze środowiskami „liberalnymi”. Dla tych pierwszych ważna była 
legitymizacja swojej władzy, a dla tych drugich fakt, że pojawiła się partia 
głosząca wolnorynkowe hasła, która doprowadziła do otwarcia negocja-
cji z UE, liberalizacji tureckiej gospodarki. Nie bez znaczenia pozostaje też 
to, że AKP podkreślała swój wizerunek ugrupowania łączącego w sobie 
zasady demokracji z islamem. 

W pewnym momencie w Turcji nastąpiło odejście od prounijnych 
reform, zaczęła pojawiać się antyzachodnia retoryka oraz powstał 
sojusz z Ruchem Fethullaha  Gülena, charyzmatycznego muzułmań-
skiego kaznodziei. 

Do sojuszu AKP z ruchem Gülena doszło znacznie wcześniej. Był on ko-
nieczny dla Erdoğana do osłabienia wpływów armii. Warto tu przywołać 
aferę Ergenekonu, która przyczyniła się do ograniczenia politycznej roli 
wojska. Pomogli w tym właśnie związani z Ruchem Gülena ludzie, którzy 
pracowali w sądownictwie, administracji i policji. Duże znaczenie miało 
też to, że ludzie związani z Ruchem zajmowali ważne stanowiska w apa-
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racie państwowym, byli poniekąd zapleczem kadrowym AKP.

Jednak od puczu w 2015 roku mamy do czynienia z konfliktem na 
linii Erdoğan-Gülen. Czy to oznacza kolejny zwrot obecnego prezy-
denta?

Konflikt na linii AKP-Ruch Gülena rozpoczął się oficjalnie w 2013 r. po 
protestach w parku Gezi na przełomie maja i czerwca oraz po ujawnieniu 
afery korupcyjnej w grudniu. Zamieszani w nią byli synowie ministrów 
z rządu AKP, a w jej ramach upubliczniono również rzekome nagrania 
rozmów Erdoğana z synem. Güleniści zostali oskarżeni o sfabrykowanie 
dowodów i konflikt między dawnymi sojusznikami rozgorzał na dobre. 

Wydaje się, że jednym z motywów, który napędzał Erdoğana w trakcie 
konfliktu z Gülenem, była jego obawa o własną pozycję. Niektórzy turec-
cy badacze podkreślają wręcz, że prezydent motywowany był strachem 
przed utratą władzy i zaprzepaszczeniem swojego „dziedzictwa”. Pamię-
tajmy, że skandal korupcyjny godził nie tylko w samego Erdoğana, lecz 
także w jego rodzinę. Gdyby na tym etapie Erdoğan został odsunięty od 
władzy, nie zapisałby się w historii Turcji jako ten, który zmodernizował 
kraj, rozpoczął negocjacje z UE, otworzył się na Kurdów. Nie mógłby za-
spokoić swoich ambicji dorównania twórcy współczesnej Turcji Kemalo-
wi Atatürkowi. 

Czy konflikt z Fethullahem Gülenem oznacza koniec sojuszu z kon-
serwatystami? Jednocześnie ze strony prezydenta pojawiają się po-
jednawcze gesty pod adresem środowisk kemalistowskich.

Od początku swojej kariery Erdoğan jest politykiem bardzo pragmatycz-
nym. Konflikt ze środowiskiem Gülena nie oznacza zerwania sojuszu 
z konserwatystami, ponieważ Ruch Gülena jest tylko jedną odnogą is-
lamskiego, konserwatywnego ruchu w Turcji. Istnieje dużo więcej bractw, 
które w tej chwili zajmują miejsce zwalczanego Ruchu Gülena. Co cieka-
we, te grupy są mocno zróżnicowane, np. niektóre z nich są przeciwne 
posunięciom Erdoğana związanym z niedawnym referendum na rzecz 
wprowadzenia w Turcji systemu prezydenckiego czy jego zwrotom w po-
lityce wobec Syrii.   

Jeśli chodzi o pojednawcze gesty pod adresem wojskowych, to jest to 
pochodna konfliktu z gülenistami, na których zrzucono winę za konflikt 
z armią, w tym wspomnianą wcześniej aferę Ergenekonu. Inny wątek 
w tej historii wskazuje, że chęć pogodzenia się ze środowiskami o ke-
malistycznym pochodzeniu wynika z tego, że wprawdzie AKP jako partia 
jest doskonałą machiną wyborczą i marketingową, jednak nie wykształ-
ciła jeszcze kadr mogących objąć stanowiska w aparacie państwowym, 
wojsku i służbach bezpieczeństwa. 

Niedawno w Turcji odbyło się wspomniane referendum dotyczące 
zmian w konstytucji i nadania prezydentowi bardzo silnych upraw-
nień. Zwolennicy zmian wygrali niewielką ilością głosów. Czy jednak 
to referendum jest faktycznie kolejnym zwycięstwem Erdoğana?

Sukcesem na pewno jest to, że prezydentowi udało się uzyskać uprawnie-
nia, na których mu zależało. Referendum nie było jednak tak dużym suk-
cesem, na jaki prezydent i jego zwolennicy liczyli – zmiany zostały prze-
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cież zaaprobowane przez zaledwie 51,4% wyborców, co jest relatywnie 
niskim poparciem jak na tak dużą reformę konstytucji. Ponadto zmiana 
systemu na prezydencki nie ma silnej legitymacji ze względu na warunki, 
w jakich kampania przedreferendalna i samo referendum przebiegały. 
Pierwsza rzecz to stan wyjątkowy, obowiązujący od zeszłorocznego pu-
czu. Ma to duże znaczenie, gdyż dotychczas obowiązująca konstytucja 
jest krytykowana przez wszystkie najważniejsze środowiska polityczne 
w Turcji właśnie ze względu na to, że została przyjęta po zamachu stanu 
z 1980 r., gdy obowiązywał jeszcze stan wyjątkowy. W dłuższej perspekty-
wie podobna krytyka może się zatem pojawić również w odniesieniu do 
zmian, które wprowadziły system prezydencki. 

Druga rzecz to kontrola większości mediów przez rząd, a co za tym idzie – 
możliwość kształtowania dyskursu. Opozycja i przeciwnicy zmian w kon-
stytucji mimo niewielkiej możliwości dzielenia się ze społeczeństwem 
swoimi wątpliwościami osiągnęli bardzo dobry, niemal 50-procentowy 
wynik. To też musiało dać obozowi rządzącemu do myślenia. 

Kolejną kwestią był konflikt toczący się w południowo-wschodniej Turcji. 
Mieszkańcy tych rejonów, którzy zostali zmuszeni do migracji, mogli mieć 
problemy z rejestrowaniem się w innych okręgach wyborczych i głosowa-
niem. Obecnie brakuje danych, które pozwoliłyby oszacować wpływ tego 
zjawiska na wynik referendum (choć szacuje się, że tereny południowo-
-wschodniej Turcji opuściło nawet do 500 tys. osób). Jest to jednak kolej-
ny czynnik, który rzuca cień na jego legitymację. 

Niezwykle ważna kwestią była również decyzja Najwyższej Rady Wybor-
czej, która uznała – zresztą niezgodnie z prawem –  glosy oddane na nie-
ostemplowanych uprzednio przez jej oficjeli kartach wyborczych za waż-
ne. Nie wiadomo, ile tych głosów było, ale opozycja mówi nawet o 1,5 mln 
głosów, czyli o liczbie, która – jeśli ją uznać za prawdziwą – przewyższa 
różnicę między głosami oddanymi w referendum na „tak” i „nie”(ok. 1,4 
mln). 

Na końcu warto zwrócić uwagę na ostatni element, który nieco „zepsuł” 
Erdoğanowi zwycięstwo – fakt, że opcja „tak” przegrała w największych 
tureckich miastach. Dla samego prezydenta szczególnie bolesny musiał 
być fakt, że przeciwnicy zmian uzyskali większość w jego ukochanym 
Stambule. 

Kto obecnie na tureckiej scenie politycznej jest w stanie zagrozić 
pozycji Recepa Tayyipa Erdoğana? 

Jeśli chodzi o konkurenta w samej partii, to jest to mało prawdopodobne. 
AKP jest partią podporządkowaną prezydentowi. Pozycja Erdoğana jest 
bardzo silna i konkurenci po prostu obawiają się rywalizacji z nim. Skoro 
tacy politycy jak Bülent Arınç, Abdullah Gül czy Ahmet Davutoğlu nie pod-
jęli rękawicy, to nie bardzo wiadomo, kto mógłby rzucić mu wyzwanie. 

Jeśli chodzi o konkurencję ze strony opozycji, to w tej chwili jest to dla 
niej dobry moment. Po referendum, co prawda wygranym przez zwolen-
ników zmian, jednak niewielką różnicą głosów, pozycja Erdoğana została 
nieco zachwiana. Jendak lider głównej partii opozycyjnej Republikańskiej 
Partii Ludowej (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu jest politykiem nieudolnym, zu-
pełnie bez charyzmy, która w tureckiej polityce odgrywa bardzo ważną 
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rolę, i nic nie wskazuje, by mógł zagrozić obecnemu prezydentowi. To po-
lityk, który od 2010 r. przegrał wszystkie możliwe wybory. Obecnie mało 
prawdopodobne jest również, aby jeden z najbardziej charyzmatycznych 
polityków, lider prokurdyjskiej Demokratycznej Partii Ludów (HDP) Se-
lahattin Demirtaş, który przebywa w więzieniu, mógł zagrozić pozycji 
Erdoğana. Ponadto partia ta musi zweryfikować i ustosunkować się do 
pierwszych poreferendalnych analiz, które wskazują, że to wyborcy w jej 
politycznym „bastionie” – czyli na terytorium Turcji południowo-wschod-
niej – przechylili szalę zwycięstwa na rzecz Erdoğana. 

Ciekawą osobowością jest natomiast Meral Akşener, była minister spraw 
wewnętrznych, wywodząca się z partii nacjonalistycznej, charyzmatyczna 
polityk, która była bardzo aktywna w kampanii przedreferendalnej. Gdy-
by stanęła na czele opozycji, mogłaby stanowić wyzwanie dla obecnego 
prezydenta. Problemem jest jednak to, że ze względu na swoje nacjonali-
styczne korzenie raczej nie przekona wyborców kurdyjskich, a to wydaje 
się konieczne do odniesienia ewentualnego zwycięstwa. 

W najbliższym czasie pozycja Recepa Tayyipa Erdoğana wydaje się zatem 
niezagrożona. Powstaje jednak pytanie co dalej – co z sukcesją? Sytu-
acja jest o tyle skomplikowana, że przegłosowane w referendum zmiany 
zostały zaprojektowane pod obecnego prezydenta. Komu w takim razie 
Erdoğan przekaże w przyszłości władzę? Mało prawdopodobne, by oddał 
władzę partii. Możliwe, że będzie to ktoś z rodziny, na tę chwilę fawo-
rytem tureckich mediów jest zięć Erdoğana, a zarazem obecny minister 
energii – Berat Albayrak. 

Karol Wasilewski - analityk ds. Turcji w Polskim Instytucie Spraw Międzynaro-
dowych. Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów I i II stopnia w Instytucie Sto-
sunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja dyplo-
macja współczesna) oraz studiów I stopnia na Wydziale Orientalistycznym (kie-
runek turkologia). Były ekspert ds. Turcji (2014-2016) i prezes (2016) Centrum 
Inicjatyw Międzynarodowych. Autor książki „Turecki sen o Europie – tożsamość 
zachodnia i jej wpływ na politykę zagraniczną Republiki Turcji”.

http://przedsiebiorczosc.instytutwolnosci.pl/ 
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„Prezydencka” Turcja wobec Zachodu

Mateusz Chudziak, specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich w dziale
Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

Zarówno Zachód, jak i całe otoczenie międzynarodowe Turcji stanowiło 
ważny punkt w tureckiej kampanii przed referendum w sprawie zmiany 
konstytucji i ustanowienia systemu prezydenckiego. Jak argumentowali 
jej przywódcy, z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem na czele – 
wzmocnienie władzy wykonawczej prezydenta ma również przyczynić się 
do wzmocnienia pozycji międzynarodowej Ankary, mocno nadwyrężonej 
toczącymi się konfliktami na Bliskim Wschodzie oraz twardymi przepy-
chankami zarówno z USA (wokół zaangażowania Waszyngtonu w Syrii), 
jak i stale wzrastającą temperaturą w relacjach z UE.

Po zwycięskim dla władz głosowaniu otoczenie Erdoğana niemal natych-
miast zapowiedziało ofensywę dyplomatyczną dysponującego wzmoc-
nionym mandatem tureckiego przywódcy. Prezydent, który na wejście 
reformy w życie musi odczekać co najmniej do roku 2019, już teraz po-
stanowił zdyskontować wewnętrzny sukces i przystąpić do działań mają-
cych na celu nowe otwarcie w relacjach z kluczowymi partnerami. Tylko 
w ostatnim okresie od 30 kwietnia odwiedził kolejno Indie, Rosję, Chiny 
i Stany Zjednoczone w planie wizyt pozostaje także spotkanie przywód-
ców państw NATO w Brukseli, gdzie rozmawiać ma również z przywódca-
mi Unii Europejskiej.

Kluczowe przystanki we wspominanym tournée to Waszyngton i Bruk-
sela. 

W relacjach z USA kością niezgody pozostaje amerykańskie wsparcie dla 
sił kurdyjskich w Rożawie – północnosyryjskim para-państwie rządzonym 
przez Partię Unii Demokratycznej (PYD), którą Ankara uznaje za syryjską 
filię Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Prowadzona od sierpnia 2016 
do kwietnia 2017 operacja Tarcza Eufratu pozwoliła zrealizować Turcji 
najbardziej istotny doraźny cel, jakim było uniemożliwienie połączenia 
rozczłonkowanych prowincji Rożawy na północy Syrii – kantonów Koba-
ne i Afrin. Kurdowie syryjscy, wśród których znaczna część bojowników 
pochodzi z Turcji traktowani są jednak w Ankarze jako egzystencjalne 
zagrożenie. Czarnym scenariuszem byłby ich powrót na teren Turcji po 
ewentualnym upadku Państwa Islamskiego. Stąd rozmowy Erdoğana 
z Donaldem Trumpem miały dla Turcji największą wagę. 

Pomimo koncyliacyjnego tonu wobec Trumpa, Turcja będzie dążyć do 
wypracowania sobie jak najsilniejszej pozycji, czego wyrazem są działania 
podejmowane przeciwko PKK w irackim Sindżarze – prowincji przecinają-
cej szlak między Rakką a Mosulem – dwoma najistotniejszymi ośrodkami 
Państwa Islamskiego. W sytuacji, gdy Mosul zajmowany jest przez siły 
irackie (zależne od Iranu), działania te mają na celu zarówno zachowanie 
pozycji w Syrii, jak i w Iraku. Towarzyszy temu względnie przyjazna reto-
ryka wobec USA, kontrastująca z istotnym w kontekście wewnętrznym 
antywesternizmem. Tutaj bowiem do ugrania jest zachowanie względnie 
silnej pozycji Turcji w regionie poprzez przekonanie USA, iż Ankara bę-
dzie bardziej wiarygodnym partnerem od Kurdów. Konflikty na Bliskim 
Wschodzie, są bowiem dla Turcji konfliktami wielkich. Wobec tego, Turcja 

,,Po zwycięskim dla władz 
głosowaniu otoczenie 
Erdoğana niemal natychmiast 
zapowiedziało ofensywę 
dyplomatyczną dysponującego 
wzmocnionym mandatem 
tureckiego przywódcy.”

Mateusz Chudziak 
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musi pozostawać aktywna, aby nie została wykluczona ze współczesnej 
wersji „koncertu mocarstw”.

Znacznie bardziej zbieżny z antyzachodnią retoryką będzie natomiast tu-
recki kurs wobec Brukseli. Zwycięstwo w referendum wzmacnia poczucie 
resentymentu tym bardziej, że aktywizowanie diaspory tureckiej w Eu-
ropie (kluczowej dla jego wyniku) przyniosło Ankarze serię poważnych 
afrontów. Europa jest w tureckich oczach zdyskredytowana tym bardziej, 
że tolerowanie działalności sympatyków i członków PKK w kluczowych 
państwach Unii Europejskiej nie umknęło uwadze władz tureckich. To 
między innymi tego mają dotyczyć planowane rozmowy Erdoğana z przy-
wódcami unijnymi, co znacząco podgrzeje temperaturę rozmów wokół 
współpracy migracyjnej. Turcja naprzemiennie grozi jej zerwaniem i za-
powiada kontynuację motywowaną względami humanitarnymi – na co 
nie jest wstanie się zdobyć Europa. Wobec tego, taktyka Ankary opierać 
się będzie na ważeniu elementów współpracy gospodarczej z UE (kluczo-
wej dla obu stron) oraz wskazywaniu na hipokryzję Brukseli delegitymi-
zującą ją w tureckim społeczeństwie, a przez to umacniającą prawomoc-
ność obecnego autokratycznego kursu władz.

Mateusz Chudziak - specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich w dziale Turcji, 
Kaukazu i Azji Centralnej Absolwent Stosunków Międzynarodowych: Wschodo-
znawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant w In-
stytucie Wschodnim UAM.
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Jak zmienia się Turcja? Spór tradycji z nowoczesnością.

Agata Bromberek – autorka bloga www.tur-tur.pl

Od 12 lat mieszkam w Alanyi nad Morzem Śródziemnym. Co roku spę-
dza tu wakacje setki tysięcy Europejczyków. Obserwuję więc Turcję z per-
spektywy tego niemal 300 tysięcznego rozwijającego się miasta tury-
stycznego, a także podróży po dużych miastach na zachodzie kraju, na 
wschodzie czy w centralnej Anatolii.  
 
To kraj pełen kontrastów, łączący Wschód i Zachód, Europę i Azję, trady-
cję i nowoczesność, religię i laickość. Rozumieć Turcję to znaczy zaakcep-
tować te kontrasty i wynikające z nich zarówno kulturowe bogactwo, jak 
i jednocześnie problemy i spory. 

Zmiany społeczne w ciągu tych 12 lat mojego życia w Turcji są widoczne 
gołym okiem i robią niesamowite wrażenie. W pierwszych latach mojego 
pobytu w Alanyi mieszkało kilkakrotnie mniej ludzi. Poza sezonem ulice 
zamierały. W jego trakcie w sklepach i restauracjach widoczni byli głów-
nie mężczyźni. Kobietom po prostu nie wypadało naganiać turystów. 
Wiele z nich z wyboru nie pracowało. Ubierały się zresztą bardziej kon-
serwatywnie na modłę islamską z charakterystycznymi chustami zakry-
wającymi głowy. Dziś moda zrobiła się kolorowa i zróżnicowana. Religij-
ne kobiety w chustach – niegdyś spychane na społeczny margines – są 
widoczne, uczą się, pracują. Przeplatają się z Turczynkami ubranymi po 
„europejsku”. Młodzież studiująca na dwóch nowych uczelniach ubiera 
się i zachowuje po podobnie jak ich rówieśnicy w Europie, wyjeżdża na 
wymiany za granicę. Dawne różnice pomiędzy Europą a Turcją zniknęły. 

Rośnie zarabiająca i konsumująca klasa średnia, która całkiem niedawno 
po prostu nie istniała. Coraz więcej Turków ma stałe, regularne przycho-
dy. Zaczęli podróżować; bilety lotnicze staniały, tak jak i zagraniczne wcza-
sy. Stać więc ich na urozmaicanie wolnego czasu w formie europejskich 
city breaks czy wakacji w innych rejonach świata. Niegdyś skupieni tylko 
na Turcji, niechętni do poznawania świata, otworzyli się na jego odmien-
ność. Nawet mieszkańcy małych wiosek na wschodzie mają szansę po 
raz pierwszy w życiu wsiąść do samolotu by odwiedzić swoich krewnych.
 
Sport – niegdyś zaniedbywany – powoli zyskuje zwolenników. Zdrowy 
tryb życia, bieganie, rozmaite odmiany fitnessu zdobywają kolejne rzesze 
fanów. Odnajdują się w tym zarówno konserwatywne osoby uczestniczą-
ce na przykład w zajęciach tylko dla kobiet, jak i te nowoczesne. 

Powszechny dostęp do Internetu zrewolucjonizował tureckie życie. Wie-
lu Turków prowadzi drobne biznesy poprzez media społecznościowe, 
adaptując je do swoich zwyczajów i dopasowując do zróżnicowanych 
grup docelowych. Sektor bankowy, służba zdrowia, edukacja, karmią się 
nowinkami technologicznymi tworząc rozwiązania nierzadko zaskaku-
jące Europejczyka. Często słyszę o mieszkańcach małych wiosek, którzy 
dzięki globalnej sieci rozwinęli rodzinne firmy, prowadzą międzynarodo-
wy handel, podróżują w interesach po całym świecie. Zresztą kontrast 
pomiędzy zacofaną religijną wsią a nowoczesnymi laickimi miastami któ-
ry dzielił tureckie społeczeństwo przez lata, zwany też podziałem na „bia-
łą” i „czarną” Turcję, maleje. 

,,Zmiany społeczne w ciągu tych 
12 lat mojego życia w Turcji są 
widoczne gołym okiem i robią 
niesamowite wrażenie.”

Agata Bromberek
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Także życie obcokrajowca w Turcji jest dużo prostsze niż kiedyś. Szacuje 
się, że w Alanyi mieszka około 40-50 tys. obcokrajowców z całego świa-
ta. Jesteśmy tu widoczni i szanowani, a wyrobienie pozwolenia na pobyt 
i pracę w Turcji, kiedyś droga przez mękę, robi się coraz prostsze. 

Owszem, Turcja nadal pozostaje krajem odmiennym od Europy. W końcu 
geograficznie jesteśmy w Azji. Panują tu inne obyczaje, inna kultura i re-
ligia. Turcy zapewne też zawsze pozostaną podzieleni, zróżnicowani, peł-
ni sprzeczności – co przejawia się choćby w wielu politycznych sporach. 
Chyba to właśnie jest najbardziej typowe i jednocześnie wyjątkowe w tym 
75-milionowym społeczeństwie.

Agata Bromberek - kulturoznawca, autorka bloga www.tur-tur.pl oraz książki 
„Turcja. Półprzewodnik obyczajowy”
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