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W ostatnich 15 latach Turcja znacząco umocniło swój status międzynaro-
dowy. Z państwa półperyferyjnego, stała się bardziej niezależnym podmio-
tem stosunków międzynarodowych, mającym ambicję prowadzenia „własnej”, 
autonomicznej polityki zagranicznej, a w wybranych obszarach wręcz wyka-
zującym ambicje przywódcze w skali regionalnej i globalnej. Dziś Turcja nie 
jest już postrzegana jako państwo „na obrzeżach”, a coraz częściej określana 
jest mianem gracza „centralnego”, samodzielnie kształtującego rzeczywi-
stość stosunków międzynarodowych. Dzięki „nowej wyobraźni geograficz-
nej”, przełamującej dotychczasowe schematy myślenia tureckich przywódców, 
udało się Turcji znacząco zdywersyfikować kierunki, formy i instrumentarium 
zaangażowania międzynarodowego. Za Hasanem Basri Yalçinem można więc 
stwierdzić, że Turcja, prowadząca najaktywniejszą politykę zagraniczną w swo-
ich dziejach, poszukuje międzynarodowej „autonomii”1 (innym pytaniem jest 
kwestia skuteczności podejmowanych działań). 

Na rolę i status tego państwa w ładzie międzynarodowym zwykło się 
patrzeć wyłącznie pod kątem jego potencjału militarnego (powszechna 
świadomość „drugiej armii wśród państw NATO”), „twardych” oraz ekono-
micznych atrybutów siły. Intuicyjnie Turcja postrzegana jest jako mało „kre-
atywny” podmiot stosunków międzynarodowych, który stosuje tradycyjne, 
najczęściej unilateralne instrumenty realizacji własnych interesów. Co więcej, 
wydarzenia ostatnich lat, a więc zarówno dedemokratyzacja tureckiego pań-
stwa, czy wręcz pełzający autorytaryzm (Turcja określana jest dziś jako pań-
stwo o ustroju hybrydowym, oscylującym między „demokracją delegatywną” 
a „konkurencyjnym autorytaryzmem”), jak i destabilizacja bliskowschodniego 
sąsiedztwa i próby „odnajdowania się” Turcji w nowej regionalnej konfigu-
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racji, odwracają uwagę badaczy i analityków od mniej oczywistych obsza-
rów zaangażowania tureckiej dyplomacji, zarówno w wymiarze regionalnym, 
jak  i globalnym. A w ostatnich 15 latach, pod rządami Partii Sprawiedliwo-
ści i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP), turecka dyplomacja 
przechodzi istotne przewartościowania, zarówno w odniesieniu do celów, jak 
i środków realizacji tychże. 

Jedną ze specjalizacji międzynarodowych Turcji po objęciu władzy przez 
AKP i symbolem zmian zachodzących w stosowanym przez turecką dyploma-
cję instrumentarium  stało się zaangażowanie w działania mediacyjne, rozu-
miane sensu largo, również jako dobre usługi, które nie zakładają uczestnictwa 
strony trzeciej – pośrednika w negocjacjach między zwaśnionymi stronami. 
Saadia Touval postrzega „mediacj[e] jako politykę zagraniczną” – podejmo-
wanie się przez pośrednika mediacji wynika z: 

„percepcji środowiska międzynarodowego mediatora, jego potrzeb w polityce wewnętrznej 
oraz celów i strategii w polityce zagranicznej. W takim rozumieniu mediacje stają się 
instrumentem realizacji interesów państwa-mediatora na arenie międzynarodowej”2. 

W istocie, aktywność mediacyjna Turcji stała się jednym z najistotniejszych, 
obok zaangażowania we współpracę rozwojową, niemilitarnych instrumentów 
realizacji szeroko rozumianych interesów państwa – nie tylko tych „namacal-
nych”, jak stabilizacja sąsiedztwa, ale również mniej uchwytnych, jak budo-
wa i wzmacnianie wizerunku i statusu państwa na arenie międzynarodowej. 
Emel Parlar Dal i Ali Murat Kurşun stwierdzają, że mediacje odzwierciedla-
ły „dywersyfikację behawioralnych instrumentów” tureckiej polityki zagra-
nicznej3. Aktywność Turcji w tym względzie stała się jednym z istotniejszych 
„miękkich” środków wzmacniania międzynarodowej pozycji państwa i kre-
owania się na odpowiedzialnego uczestnika regionalnej i światowej polityki.

Zaangażowanie w mediacje nie jest novum w tureckiej polityce zagranicz-
nej, Turcja aspirowała bowiem do odgrywania roli honest broker’a w sporach 
międzynarodowych już w latach 80., między innymi oferując dobre usłu-
gi Iranowi i Irakowi – swoim dwóm sąsiadom, którzy w latach 1980–1988 
pozostawali w stanie wojny, pochłaniającej setki tysięcy ofiar i powodującej 
ogromne straty materialne. Kilka lat później Ankara wykazywała również 
ambicje mediacyjne w sporze między Azerbejdżanem a Armenią, toczących 

2 S. Touval, Mediation and foreign policy, „International Studies Review” 2003, t. 5, nr 4, 
s. 92.

3 E. Parlar Dal, A.M. Kurşun,  Assessing Turkey’s middle power foreign policy in MIKTA: 
Goals, means, and impast, „International Journal” 2016, t. 71, nr 4, s. 620.
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do dziś nierozwiązany spór o Górski Karabach. Również w odniesieniu do 
konfliktu bliskowschodniego, zarówno Turgut Özal jako premier w latach 
80., jak i turecki minister spraw zagranicznych Ismail Cem pod koniec lat 90. 
próbowali angażować się w roli mediatorów – wraz z wybuchem drugiej inti-
fady, Cem włączył się w dyplomację wahadłową pomiędzy Izraelem, Palestyną 
i Egiptem. Polityk ten uważał również, że Turcja ma potencjał odgrywania roli 
mediatora w konfliktach i sporach na Kaukazie.  

Wydaje się jednak, że przed 2002 r. aktywność mediacyjna Turcji opierała 
się na osobistych ambicjach i inicjatywie poszczególnych tureckich polityków, 
i nie miała charakteru spójnej, skoordynowanej, „państwowej” polityki. Ina-
czej mówiąc, zaangażowanie w mediacje czy szerzej rozwiązywanie sporów 
miało charakter działań ad hoc i nie było jasno zdefiniowanym instrumentem  
i „specjalizacją” tureckiej dyplomacji. Co więcej, ambicje, a tym bardziej 
faktyczne zaangażowanie Turcji jako państwa-mediatora ograniczały się do 
prób zażegnania sporów toczących się w regionach sąsiadujących z Turcją, 
i nie miały wymiaru globalnego. Wraz z wdrażaniem nowej filozofii tureckiej 
polityki zagranicznej pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, mediacje 
stały się istotnym przejawem wzrastających ambicji nie tylko regionalnych, ale 
również globalnych Turcji. 

Choć, jak wskazano, Turcja od kilkunastu już lat intensywnie angażuje 
się w działania mediacyjne, dotychczas nie powstała praca zwarta na temat 
zagadnienia – badacz czy czytelnik zainteresowany tą tematyką, skazany był 
na badania cząstkowe – artykuły naukowe o poszczególnych przypadkach czy 
jednostkowych konfliktach, w których rozwiązywanie angażowała się Tur-
cja. Lukę w literaturze traktującej o nowych instrumentach tureckiej polityki 
zagranicznej, w tym przypadku o mediacjach, wypełnia praca pod redakcją 
Doga Ulas Eralpa pt. „Turkey as a mediator. Stories of success and failure”, 
wydana przez Lexington w 2016 r. Ambicją autorów – jak głosi podtytuł 
pracy – jest ukazanie, na ile zaangażowanie Turcji w działania mediacyjne 
było sukcesem, a na ile porażką. 

Krótka, bo licząca zaledwie 138 stron praca (niewielka objętość wyni-
ka również z zastosowania dość małej czcionki i zwartości pracy) składa się 
z przedmowy, wstępu, sześciu rozdziałów oraz podsumowania, a także dość 
ubogiego indeksu rzeczowo-osobowego. W przedmowie do omawianej pracy, 
Dennis J.D. Sandole stwierdza, że „tureckie osiągnięcia jako strony trzeciej 
[w konfliktach] są bardziej imponujące od osiągnięć USA czy Unii Euro-
pejskiej” (s.  ix), co potwierdza zasadność podjęcia problematyki „tureckich 
mediacji” przez redaktora i autorów poszczególnych rozdziałów, oraz ważkość 
tego tematu. 
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W rozdziale 1 pt. „United State’s Grand Strategy and the Middle Power 
Policy: Turkey as a Mediator”, Nimet Beriker, odwołując się do swoich 
wcześniejszych badań (autorka proponuje dość skomplikowany, autorski 
model Foreign Policy Circumplex, co nieco utrudnia lekturę tekstu), anali-
zuje „zachowanie tureckiej polityki zagranicznej vis-à-vis  zmieniającej się 
roli USA w światowej polityce” (s. 1). W tym kontekście Turcja traktowana 
jest jako „średnia potęga”. Beriker podkreśla, że wtedy, kiedy USA obiera-
ły rolę „potęgi rewizjonistycznej” na Bliskim Wschodzie („wojna z terrory-
zmem”), Turcja „dopełniała” aspiracje USA, wspomagając Waszyngton w roli 
mediatora. Natomiast w okresie „globalnej tranzycji”, wraz z amerykańskim 
„zrównoważonym internacjonalizmem”, Turcja próbowała w sposób bardziej 
asertywny kreować swoją politykę wobec regionu, nie zawsze działając zgod-
nie z amerykańskimi oczekiwaniami. 

W rozdziale 2 („Turkey in the Western Balkans: A Comprehensive 
Approach for Peace”),  Doga Ulas Eralp, w dość tradycyjnym, deskryptyw-
nym ujęciu, przygląda się tureckim inicjatywom mediacyjnym na Bałkanach. 
Jak podkreśla autor, „tureckie mediacje na Zachodnich Bałkanach najlepiej 
widać w trzech krajach regionu – Bośni i Hercegowinie, Serbii oraz Kosowie” 
(s.  25). Z  inicjatywy Ankary powstał mechanizm trójstronnych konsultacji 
szefów MSZ Bośni, Serbii i Turcji. Dzięki zaangażowaniu Turcji, Belgrad 
w symbolicznym geście przeprosił za masakrę 8 tys. bośniackich muzułmanów 
w Srebrenicy w  1995 r. W grudniu 2009 r. z inicjatywy Davutoğlu podjęto 
decyzję o utworzeniu identycznego trójstronnego mechanizmu konsultacyj-
nego między szefami MSZ Bośni, Chorwacji i Turcji. 

W kolejnym, 3 rozdziale, jedna z lepszych badaczek współczesnej Tur-
cji, Şebnem Gümüşçü (autorka m.in. świetnych tekstów dotyczących rosną-
cych tendencji autorytarnych w Turcji) analizuje politykę Turcji na Bliskim 
Wschodzie. Kreśli szeroki kontekst zaangażowania Ankary w tym niestabil-
nym regionie, który odgrywa  we wspomnianej „nowej wyobraźni geogra-
ficznej” tureckich decydentów kluczową rolę. Jest to świetny artykuł, który 
w  „pigułce” ukazuje, jak przemiany zachodzące w regionie determinują 
turecką politykę zagraniczną, czy też szanse na realizację przez Turcję wła-
snych interesów w tym niestabilnym regionie. Zasadniczą tezą, jaką stawia 
autorka, jest stwierdzenie, że po wydarzeniach Arabskiej Wiosny polityka 
Turcji stała się mniej pragmatyczna, a bardziej ideologiczna, co osłabiało 
potencjał mediacyjny Ankary. Zarzut, jaki można stawiać autorce (a może 
raczej redaktorowi tomu) jest jednak taki, że rozdział w niewielkim stopniu 
odnosi się do działań mediacyjnych Turcji, a bardziej do przemian w regionie 
Bliskiego Wschodu (arabskie rewolucje jako kluczowa cezura). Artykuł ten 
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powinien więc raczej stanowić jeden z rozdziałów wprowadzających do tomu, 
kreślących kontekst tureckich działań mediacyjnych. Mimo tych zarzutów, 
tekst wyróżnia się pośród innych tekstów – w sposób klarowny, świetnie udo-
kumentowany konkretnymi przykładami, ukazuje zmieniający się status Turcji 
na Bliskim Wschodzie. 

Rozdziały 4 i 5 traktują o tym samym problemie, a wiec zaangażowaniu 
Turcji (wespół z Brazylią) w rozwiązanie sporu wokół irańskiego programu 
nuklearnego. Havva Kök i Imdat Öner, w tekście pt. „Turkey’s Motives for 
Mediating the Iranian Nuclear Deals” próbują wykazać motywy, jakimi kie-
rowała się Turcja, angażując się w działania dyplomatyczne wokół problemu 
irańskiego. Aryunjana Das i Anthony Wanis-St. John, w tekście zatytułowa-
nym „Turkey and Brazil’s Joint Mediation between Iran and the Western 
Powers: Process Matters”, również wskazują na polityczne, ekonomiczne 
i  strategiczne przesłanki turecko-brazylijskiej inicjatywy (analizują zarówno 
motywacje Turcji, jak i Brazylii).  Autorzy podkreślają, że choć inicjatywa 
Ankary i Brasili ostatecznie nie doprowadziła do zażegnania konfliktu wokół 
irańskiego programu nuklearnego (przede wszystkim ze względu na scepty-
cyzm zachodnich mocarstw), nie można określić jej jako porażki, gdyż przy-
czyniła się do  podtrzymania i wzmożenia działań dyplomatycznych w  tej 
sprawie. Choć niewątpliwie wspólna, turecko-brazylijska jest jedną z naj-
ważniejszych, i najgłośniejszych inicjatyw mediacyjnych Turcji – bowiem dwa 
państwa, dotychczas peryferyjne w polityce międzynarodowej, niejako „wyrę-
czając” zachodnie potęgi, wykazały zdolność do zaprezentowania niezależnej 
od „wielkich mocarstw” propozycji w kluczowej, globalnej sprawie, warto 
zadać pytanie, czy w tak niedużej pracy  warto poświęcać dwa rozdziały temu 
samemu zagadnieniu. Wydaje się, że niekoniecznie. 

W ostatnim, 6 rozdziale pt. „Turkish mediation in Somalia for Peace and 
Stability” Ayşe Kadayifci-Orellana skupia się na tureckim zaangażowaniu 
w Somalii. Najgłośniejszym, również medialnie, flagowym przykładem aktyw-
ności Turcji w Afryce było wsparcie humanitarne udzielane właśnie temu 
państwu. Latem 2011 r. ówczesny premier Erdoğan złożył wizytę w Mogadi-
szu, która odbiła się głośnym echem w mediach światowych – był on bowiem 
pierwszym światowym przywódcą, który pojechał do tego de facto upadłe-
go państwa. Od tego czasu datuje się wzrost zaangażowania politycznego, 
gospodarczego, a ostatnio również militarnego w tym kraju. Zaangażowa-
nie w Somalii ukazuje zmieniające się oblicze tureckiej polityki zagranicz-
nej, bowiem, jak zauważa autorka rozdziału, od 2011 r. „Turcja prowadziła 
w Somalii unilateralne działania, krytykując Zachód” (s. 117).
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W części podsumowującej pracę, redaktor tomu Doga Ulas Eralp wska-
zuje zarówno na czynniki, które mogą sprzyjać, czy katalizować tureckie 
ambicje mediacyjne (tutaj wskazuje między innymi na zaangażowanie i wolę 
Turcji),  jak i omawia pojawiające się ograniczenia, do których zalicza między 
innymi wspomnianą dedemokratyzację i pogarszające się standardy państwa 
prawa w Turcji (które uległy dodatkowej erozji po nieudanym zamachu stanu 
15 lipca 2016 r.) – a właśnie stabilność, przewidywalność i respektowanie 
podstawowych wartości mają kluczowe znaczenie dla wiarygodności państwa 
aspirującego do roli mediatora w sporach międzynarodowych.

Każdy z rozdziałów omawianego tomu niewątpliwie jest wartością samą 
w sobie, nie tylko jeśli idzie o warstwę faktograficzną, ale również szersze, 
analityczne spojrzenie na turecką politykę zagraniczną. Jednocześnie jednak, 
rozdziały nie stanowią spójnej, konsekwentnie zbudowanej całości. Brakuje 
narzuconych przez redaktora tomu ram (teoretycznych) i konceptualizacji 
całości pracy, w które autorzy wpisywaliby swoje rozważania odnoszące się do 
poszczególnych regionów/studiów przypadku. Brakuje również tzw. rozdziału 
„teoretycznego” traktującego o mediacjach jako istotnym procesie/instru-
mencie/zjawisku w stosunkach międzynarodowych. Są to więc raczej zebrane 
w jednym tomie artykuły, niż dobrze przemyślana praca zbiorowa. 

Ponadto, publikacja nie obejmuje istotnych z punktu widzenia aktywności 
mediacyjnej Turcji inicjatyw, jak wspólna turecko-fińska inicjatywa powołania 
„Grupy Przyjaciół Mediacji”, która została zaprezentowana na forum ONZ 
we wrześniu 2010 r. Głównym założeniem tej inicjatywy jest intensyfikacja 
koordynacji działań podejmowanych przez państwa i organizacje międzyna-
rodowe i wykształcenie „nowej kultury mediacji”. Jest to o tyle zaskakujące, 
że o tej inicjatywie wspomina redaktor tomu na pierwszej stronie wstępu 
do pracy (s. xiii). Ankara angażowała się również jako mediator w bardziej 
niszowe i mniej nośne konflikty, przede wszystkim poza regionem Bliskiego 
Wschodu. Z pominiętych w pracy konfliktów warto wspomnieć o procesie 
pokojowym na wyspie Mindanao. Turcja wraz z Malezją, Wielką Brytanią, 
Japonią i Arabią Saudyjską była od 2009 r. członkiem grupy kontaktowej, 
zaangażowanej w proces pokojowy między rządem Filipin a Islamskim Fron-
tem Wyzwolenia Moro, który przez kilkadziesiąt lat walczył o oderwanie 
i niepodległość terenów zamieszkałych przez muzułmanów na południu Min-
danao i przyległym archipelagu Sulu. Takich pominiętych w pracy przykładów 
tureckiej aktywności mediacyjnej jest o wiele więcej. Recenzowanej publikacji 
nie można więc traktować jako opracowania monograficznego, całościowego 
kompendium wiedzy omawiającego mediacyjną aktywność Turcji.
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Konkludując: praca „Turkey as a mediator. Stories of a success and failu-
re” pod redakcją Doga Ulas Eralpa, jest wartościową, choć nie pozbawioną 
mankamentów próbą przedstawienia jednego z istotnych elementów „nowej” 
polityki zagranicznej Turcji, w tym zaangażowania w działania mediacyjne. 
Poprzez mediacje Turcja próbuje wzmacniać swoją niezależność na arenie 
międzynarodowej. Odpowiedź na pytanie, które zostało postawione w tytule 
pracy – a więc, czy polityka mediacyjna Turcji jest sukcesem, czy też porażką, 
nie jest jednoznaczna. Pewne jest natomiast, że wzrastające potęgi – a Tur-
cja do takich się zalicza – poszukują nowych instrumentów, swoistych nisz, 
poprzez które próbują wzmacniać swoją rolę w systemie międzynarodowym. 


