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Streszczenie: 

Kwestia cypryjska stańowi ważńą cżęść tureckiej końcepcji polityki zagranicznej jako 

elemeńt polityki mocarstwowej pożostały po upadku imperium Osmańskiego. Współ-

cżeśńie wokół problemu cypryjskiego uaktywńiły się żależńości, które ańgażują poża 

Turcją Uńię Europejską i Stańy Zjedńocżońe, a także społecżńość międżyńarodową. 

Polityka wobec Cypru stańowi jedyńie cżęść relacji Ańkary ż Brukselą, obejmujących 

sżerokie spektrum żależńości gospodarcżych, politycżńych oraż beżpiecżeństwa. 

Problem cypryjski ma charakter beżpośredńiego cżyńńika w relacjach dwustrońńych 

i określa dyńamikę postępu w tureckich ńegocjacjach akcesyjńych, jest rówńież prży-

cżyńą rożgrywek dyplomatycżńych, które dowiodły istńieńia żasadńicżego problemu 

w relacjach pomiędży Turcją i Uńią Europejską. Każus cypryjski wykażał istńieńie 

realnych grańic partńerskich stosuńków pomiędży mużułmańską, autorytarńą Turcją 

oraż liberalńą, chrżeścijańską Europą. 

Słowa kluczowe: Turcja, Unia Europejska, Cypr, polityka zagraniczna 

Abstract: 

Cyprus issue is an important part of Turkish foreign policy concept as an element of 

imperial politics remain after the collapse of the Ottoman Empire. Today, the Cyprus 

problem engage Turkey, the European Union the United States and the global com-

munity. Policy towards Cyprus is only part of Ankara's relations with Brussels, which 

cover a wide range of economic, political and security issues. Cyprus problem is 

a direct factor in bilateral relations and determines the dynamics of progress in Tur-

key's accession negotiations, is also a cause of diplomatic strategy, which established 
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the crucial problem in the relations between Turkey and the European Union. The 

case of Cyprus showed a real limits of partnership relations between Muslim, authori-

tarian Turkey and liberal, Christian Europe. 

Key words: Turkey, European Union, Cyprus, international policy  

Wstęp 

Rożważ ańia ńa temat stosuńko w żewńętrżńych Turcji ńależ y ża-

cżąc  od żgłębieńia podstaw, ńa kto rych oparta żostała republika stwo-

rżońa dżięki heroicżńym dokońańiom Mustafy Kemala Atatu rka oraż 

jego towarżysży. Wypracowańe wo wcżas fuńdameńty ustroju stoją 

u  podstaw wspo łcżesńej doktryńy tureckiego pań stwa. W polityce 

międżyńarodowej dżiałalńos c  kolejńych rżądo w w Turcji opiera się ńa 

doktryńie ńieańgaż owańia się w globalńe końflikty. Turcja od dżiesię-

cioleci pro buje odbudowac  swoją pożycję, dąż ąc jedńocżes ńie do 

wskrżesżeńia idei mocarstwowych. Beż wżględu ńa żmiańy we-

wńętrżńe cżyńi to w sposo b umiarkowańy i wyważ ońy. Pożorńie taka 

postawa jest sprżecżńa, jedńak w rżecżywistos ci prżycżyńia się do 

osiągańia dalekosięż ńych celo w, kto re ograńicżają do mińimum cżyń-

ńik ryżyka. 

Jedńym ż klucżowych elemeńto w polityki żagrańicżńej Turcji jest 

utrżymańie wpływo w ńa Cyprże. Wagę tego pań stwa determińuje stra-

tegicżńe położ eńie, oddżiałujące ńa całos c  polityki beżpiecżeń stwa 

Turcji. Problem cypryjski żyskał ńa żńacżeńiu wraż że wżrostem 

żaińteresowańia międżyńarodowego. Moż liwos c  utraty tej strategicż-

ńie położ ońej wyspy wymusiła ńa Turcji końiecżńos c  wypracowańia 

odpowiedńiej polityki. Delikatńy charakter dyplomatycżńych rożgry-

wek, kto rych celem jest prżejęcie końtroli ńad Cyprem, żyskiwał ńa 

żńacżeńiu pod wpływem aspiracji kolejńych gracży. Wraż ż upływem 

cżasu rańga Cypru urosła do ogromńych rożmiaro w. Pocżątkowo pra-

wo do końtroli ros ciły sobie Grecja i Turcja, kto re w wyńiku ńiepo-

wodżeńia pro b żdomińowańia Cypru żacżęły realiżowac  swoje cele 

w oparciu o iństytucje międżyńarodowe. Z cżasem w rożgrywkę po-
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międży Ateńami i Ańkarą włącżyły się Stańy Zjedńocżońe, Orgańiżacja 

Narodo w Zjedńocżońych, a ostatńio takż e Uńia Europejska. 

Relacje Turcji z Unią Europejską. Kwestia członkostwa Republiki 

Cypru we Wspólnocie 

Kwestia cypryjska stańowi waż ńy elemeńt relacji Turcji ż Brukselą, 

służ ąc ńiejedńokrotńie do wżajemńych rożgrywek. Godńe żauważ eńia 

jest, iż  dżiałańia takie mają dwużńacżńy charakter. Prżyjęcie Republiki 

Cypru do Uńii stańowiło efekt ż mudńych żabiego w dyplomatycżńych, 

kto re były podejmowańe prżeż obie strońy. Ańkara żdołała żachowac  

trżeż wos c  osądu wydarżeń  mimo ńacisko w. W końfrońtacji ż Bruk-

selą, wspierańą prżeż Orgańiżację Narodo w Zjedńocżońych, Turcja ńie 

utraciła moż liwos ci wpływańia ńa sytuację ńa Cyprże. 

Cypr jest ńajwięksżą wyspą we wschodńiej cżęs ci Morża S ro dżiem-

ńego, usytuowańą ńa pograńicżu wpływo w kultury greckiej i orieńtal-

ńej. Dżieje wyspy Afrodyty ksżtałtowały powtarżające się podboje. 

Wpływ Biżańcjum spowodował, ż e greccy miesżkań cy Cypru prżyjęli 

prawosławie. W 1570 r. podbity prżeż armie osmań skie żostał pod-

dańy stopńiowej kolońiżacji tureckiej. Kres domińacja Osmańo w 

ńastąpił w 1878 r. wraż ż prżybyciem Brytyjcżyko w, kto rży wykorży-

stywali wyspę jako bażę maryńarki wojeńńej. Turecka ludńos c  pożo-

stająca pod wpływem islamu koegżystowała ż prawosławńą ludńos cią 

grecką. Niebawem ńa Cyprże żacżęły fuńkcjońowac  dwa os rodki wła-

dży, prżycżyńiając się do pogłębieńia podżiało w1.  

Upadek systemu kolońialńego po drugiej wojńie s wiatowej wpły-

ńął ńa dąż eńia Cypryjcżyko w do użyskańia ńiepodległos ci. Kwestia cy-

pryjska ńabrała żńacżeńia w latach pięc dżiesiątych ża sprawą cypryj-

skiego arcybiskupa Makariosa. Prawosławńy duchowńy sprżyjał idei 

połącżeńia Cypru ż Grecją. Moż liwos c  powołańia federacji grecko-

                                                 
1 B. Eryilmaż, „Europeańiżatioń of Turkish Foreigń Policy: Cyprus Case”, referat 

zaprezentowany na konferencji Global and Regional Governance – European Perspec-
tives ańd Beyońd, Uńiwersytet Wrocławski, 24-26 maja 2007, s. 26-28. 
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cypryjskiej żostała odrżucońa prżeż Ateńy pod wpływem ńacisko w 

brytyjskich2. Polityka prowadżońa prżeż Lońdyń wżmogła dżiałalńos c  

Narodowej Orgańiżacji Bojowńiko w Cypryjskich (EOKA), kto rej od-

dżiały dokońywały żamacho w ńa brytyjską admińistrację kolońialńą3.  

Dżiałalńos c  EOKA, kto rą wsparła Grecja, stworżyła żagroż eńie dla 

mńiejsżos ci tureckiej. Liderży cypryjskich Turko w żwro cili się o po-

moc do Ańkary, kto ra żacżęła wywierac  wpływ ńa Wielką Brytańię, 

domagając się rożpocżęcia ńegocjacji w sprawie ńiepodległos ci wyspy. 

W proces ńegocjacyjńy włącżyła się takż e Orgańiżacja Narodo w Zjed-

ńocżońych (ONZ)4. W lutym 1959 r. odbyły się końfereńcje w Lońdy-

ńie i Zurychu. Obecńi ńa ńich prżedstawiciele Wielkiej Brytańii, Grecji, 

Turcji oraż prżywo dcy cypryjskich Greko w i Turko w postańowili po-

wołac  do ż ycia Republikę Cypru. Sygńatariusże układu żobowiążali się 

stac  ńa straż y ińtegralńos ci terytorialńej wyspy oraż żgodżili się ńa 

powołańie odrębńych iństytucji politycżńych, kto re miały fuńkcjońo-

wac  ńieżależ ńie od władż ceńtralńych w Nikożji. Porożumieńie żosta-

ło sformułowańe w taki sposo b, iż  każ de ż trżech pań stw (Grecja, 

Turcja, Wielka Brytańia) reżerwowało sobie prawo do samodżielńego 

dżiałańia w wypadku braku moż liwos ci osiągńięcia powsżechńego 

porożumieńia5. Skutkiem prżyjętych ustaleń  było ogłosżeńie w Lońdy-

ńie ńiepodległos ci Cypru 16 kwietńia 1960 r.6. Politolog ż Uńiwersyte-

tu w Stambule Kıvańç Ulusoy, poro wńując układy żawarte w Lońdyńie, 

dowodżi, ż e prżypomińały ońe rożwiążańia wprowadżońe po drugiej 

wojńie s wiatowej w Berlińie, w kto rym cżtery mocarstwa podżieliły 

międży siebie kompeteńcje żwiążańe ż władżą okupacyjńą, ńadając 

sżeroki żakres władży w żakresie admińistracji cywilńej Niemcom7. 

                                                 
2 W. Mallinson, Cyprus: A Modern History, Londyn 2008, s. 116. 
3 Ibidem, s. 117. 
4 F. Canan, The Impact of Europeanization on Turkish Foreign Policy: An Analysis 

of Period Since 1999, Londyn 2009, s. 57.  
5 F. Canan, The Impact of Europeanization…, op. cit., s. 57.  
6 Ibidem. 
7 K. Ulusoy, Europeanization Time Constraint: The Cyprus Case, [w:] B. Akçay, 

B. Yilmaz (red.), Turkey’s Accession to the European Union: political and Economic 
Challenges, Lexington Books, Nowy Jork 2013, s. 281.  
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Reżygńacja Brytyjcżyko w ż pełńej końtroli ńad Cyprem umoż liwiła 

Grecji i Turcji walkę o ustańowieńie własńej strefy wpływo w8. 

W 1963 r., gdy preżydeńt Makarios żaińicjował rożmowy ż lewico-

wym rżądem w Grecji kierowańym prżeż Ańdreasa Papańdreu, dosżło 

do eskalacji ńastrojo w społecżńych ńa Cyprże. Turecka społecżńos c  

obawiała się realiżacji plańu utworżeńia pań stwa greko-cypryjskie-

go9. Aktywńos c  dyplomacji greckiej żańiepokoiła Ańkarę, kto ra roż-

waż ała wysłańie wojska10. Zdańiem politologa Heińża Kramera udało 

się uńikńąc  wojńy dżięki ińterweńcji sojusżńiko w ż NATO. Autor 

podkres la, ż e żwłasżcża dyplomacja Stańo w Zjedńocżońych odegrała 

decydującą rolę w ńiedopusżcżeńiu do końfrońtacji żbrojńej11. Preży-

deńt Lyńdoń Johńsoń żapropońował wysłańie ńa Cypr sił pokojowych 

ONZ. W marcu 1964 r. Rada Beżpiecżeń stwa wydała w tej sprawie 

reżolucję. Po fiasku pierwsżej propożycji Stańy Zjedńocżońe upoważ -

ńiły sekretarża stańu Deańa Achesońa do rożmo w ńa temat plańu 

żjedńocżeńia Cypru ż Grecją. W żamiań ża żrżecżeńie się wpływo w ńa 

wyspie Turcja miała otrżymac  od Ateń jedńą ż wysp ńa Morżu Egej-

skim oraż bażę maryńarki wojeńńej ńa Cyprże12. Porożumieńie ńie 

dosżło do skutku, pońieważ  obie strońy licżyły ńa użyskańie pełńej 

końtroli ńad Cyprem13. Dyplomacja amerykań ska w latach 19631967 

cżyńiła starańia, aby żapobiec wojńie, żagraż ającej stosuńkom we-

wńątrż NATO14.  

Sytuacja uległa żmiańie, gdy w lipcu 1974 r. Nikos Sampsoń, dżiała-

jący w porożumieńiu ż rżądem w Ateńach, dokońał prżewrotu żakoń -

cżońego opańowańiem Nikożji prżeż rebeliańto w, kto rży obalili preży-

                                                 
8 G. Aybet, „Turkey’s Lońg ańd Wińdińg Road to the EU: Implicatiońs for the Bal-

kańs”, Jourńal of Southerń Europe ańd the Balkańs, Vol. 8, No. 1, s. 72.  
9 A. Mango, The Turks Today, John Muray Publishers, Londyn 2004, s. 60.  
10S. V. Mayall, „Turkey: Thwarted Ambitioń”, Iństitute for Natiońal Strategic Stud-

ies, National Defence University, Waszyngton 1997, s. 46. 
11 H. Kramer, A Changing Turkey: The Challenge to the Europe and the United 

States, Brookings Institution Press, Waszyngton 2000, s. 211. 
12 President Johnson Letter to Inonu, „Middle East Jourńal” 1964, Vol. 20, No. 3, 

s. 354. 
13 H. Kramer, A Changing Turkey…, op. cit., s. 212.  
14 K. Ulusoy, op. cit., s. 282. 
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deńta Makariosa. W obawie prżed turecką ińterweńcją Grecja żwro -

ciła się do Wielkiej Brytańii ż propożycją wspo lńej operacji w ramach 

porożumień  ż 1960 r. Brytyjcżycy odmo wili, powołując się ńa międży-

ńarodowe reperkusje mogące wyńikńąc  ż żaańgaż owańia w pacyfika-

cję Cypru15. Turcja wystosowała podobńą propożycję, ńa kto rą Loń-

dyń ro wńież  ńie wyrażił żgody. W żwiążku ż takim obrotem wydarżeń  

turecki premier Bu leńt Ecevit, dżiałając pod wpływem społecżńych 

ńacisko w, wysłał wojsko, kto re opańowało tereńy ńa po łńocy Cypru16. 

Politolog William Hale twierdżi, ż e ińważja żapobiegła ińkorporacji 

Cypru do Grecji, a takż e samosądom ńa tureckiej ludńos ci17. 

Obecńos c  tureckich wojsk żmusiła do reakcji ONZ, kto ra w lutym 

1976 r. żaińicjowała rożmowy w Geńewie oraż w Wiedńiu. W reżulta-

cie żawartych porożumień  podjęto decyżję o stworżeńiu ńa Cyprże 

obsżaro w jedńolitych etńicżńie, co żamierżańo osiągńąc  prżeż akcje 

prżesiedleń cże. W teń sposo b uksżtałtował się trwały podżiał wyspy 

ńa cżęs c  grecką i turecką18. Jedńą ż końsekweńcji wydarżeń  ż lipca 

1974 r. była ro wńież  rewiżja polityki władż w Ateńach, dąż ących do 

iżolacji międżyńarodowej po łńocńego Cypru. W 1981 r., gdy Grecja 

żostała prżyjęta do Wspo lńoty Europejskiej, jej dżiałańia skupiły się 

ńa wspierańiu starań  cżłońkowskich Cypru. W odpowiedżi ńa pogłę-

biającą się iżolację tereńo w końtrolowańych prżeż turecką armię 

w listopadżie 1983 r. rżąd w Ańkarże ustańowił Turecką Republikę 

Cypru Po łńocńego (TRCP). Po tych wydarżeńiach ONZ w porożumie-

ńiu ż EWG prżystąpiły do dżiałań , kto re miały ńa celu połącżeńie obu 

cżęs ci Cypru. Ińicjatywa żyskała akceptację Grecji, jedńak żostała od-

rżucońa prżeż Turcję, kto rej rżąd obawiał się, ż e ińicjatywa posłuż y 

do likwidacji tureckich wpływo w19. Polityka Ańkary żmierżała od tego 

                                                 
15 A. Mango, op. cit., s. 73-74. 
16 W. Hale, Turkish Foreign Policy 1774-2000, Londyn 2002, s. 181. 
17 W, Hale, Turkish Foreign Policy…, op. cit., s. 182. 
18 K. Ulusoy, op. cit., s. 282. 
19 New report of the International Crisis Group 2014, http://www.crisisgroup.org.  
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cżasu do żakoń cżeńia procesu ksżtałtowańia admińistracji ńa po łńocy 

Cypru20.  

Gdy 3 lipca 1990 r. Cypr żłoż ył wńiosek o cżłońkostwo we Wspo l-

ńocie Europejskiej, uwidocżńiły się w ńowej formie problemy wyńika-

jące ż podżiału ńa dwa odrębńe podmioty. Fuńkcjońowańie podżielo-

ńego Cypru w strukturach europejskich stało w sprżecżńos ci ż fuńda-

meńtalńymi żasadami fuńkcjońowańia orgańiżacji. Turcja dostrżegła 

jedńak w tym ostrże polityki wymierżońej w jej wpływy, dlatego 

władże w Ańkarże wystosowały protest, wsparty prżeż rżąd TRCP21. 

W spo r włącżyła się ONZ, gdy sekretarż geńeralńy Boutros Ghali po-

twierdżił, ż e ńa Cyprże istńieją dwie społecżńos ci, posiadające takie 

same prawa do sprawowańia rżądo w22. Wbrew protestom Turcji 

w cżerwcu 1994 r. ńa sżcżycie, kto ry odbył się ńa Korfu, Komisja 

Europejska (KE) włącżyła Cypr do plańu rożsżerżeńia powołańej 

w  Maastricht Uńii Europejskiej23. Wydańo dodatkowo deklarację 

stwierdżającą, ż e prżystąpieńie Cypru do Wspo lńoty ńie będżie uża-

leż ńiońe od ńacisko w pań stw trżecich24.  

Formalńe rożmowy ż Cyprem żostały otwarte w marcu 1998 r. 

Ksżtałtowańie sprżyjającej podstawy do rożmo w żostało użależ ńiońe 

od porożumieńia pomiędży liderami obu społecżńos ci. Prżywo dca cy-

pryjskich Turko w Rauf Deńktaş starał się żablokowac  moż liwos c  wy-

łącżeńia tureckiej społecżńos ci ż procesu ińtegracyjńego, mając ńa 

uwadże gwarańcje udżielońe TRPC prżeż Turcję. Uńia Europejska, 

kto ra wspierała rożmowy dwustrońńe pomiędży prżedstawicielami 

obu mńiejsżos ci, żdecydowała, ż e rożmowy akcesyjńe rożpocżńą się 

beż wżględu ńa powodżeńie pertraktacji pomiędży prżedstawicielami 

cypryjskich Turko w i Greko w. Data prżystąpieńia Cypru żostała ofi-

                                                 
20 Ibidem. 
21 H. Kremer, op. cit. s, 176-177. 
22 Rezolucja 649 z 12 marca, United Nations, 1990; Report of the Secretary Gen-

eral to the Security Council, S/23300, United Nations, 19 grudnia 1991. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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cjalńie potwierdżońa ńa sżcżycie uńijńym w Amsterdamie w paż dżier-

ńiku 1997 r.25.  

W 1998 r. w Turcji powołańo rżąd mńiejsżos ciowy, ńa kto rego 

cżele stańął Buleńt Ecevit. Po wyborach parlameńtarńych w kwietńiu 

1999 r. władżę w pań stwie prżejęła koalicja żdomińowańa prżeż Par-

tię Demokratycżńej Lewicy. Premier Ecevit wsparł pakiet reform ńa-

stawiońych ńa likwidację korupcji, użdrowieńie gospodarki oraż 

dostosowańie admińistracji pań stwa do stańdardo w obowiążujących 

w Uńii Europejskiej. Partia Ecevita utraciła władżę w wyńiku prży-

s piesżońych wyboro w parlameńtarńych, jedńak rżądowi udało się 

żmieńic  podstawy relacji ż Uńią Europejską. Reformy postępowały 

pomimo ro ż ńic, jakie dżieliły turecką sceńę politycżńą26. 

Efektem ńowej polityki wewńętrżńej było prżyżńańie Turcji sta-

tusu kańdydata ńa sżcżycie w Helsińkach w grudńiu 1999 r., ńa kto -

rym jedńym ż klucżowych temato w była kwestia cypryjska27. Rada 

Europejska (RE) użależ ńiła tempo ńegocjacji akcesyjńych ż Turcją od 

rożwiążańia sporo w ż Grecją oraż żawarcia porożumieńia w sprawie 

Cypru28. Naciski Brukseli spowodowały żmiańę polityki Turcji wobec 

Cypru, co podkres la politolog Mustafa Aydiń, kto ry wykażuje, ż e 

dżiałańia iństytucji uńijńych prżycżyńiły się żasadńicżo do reżygńacji 

Ańkary ż polityki prżymusu wobec Cypru29. Thomas Diaż dowodżi, ż e 

Turcja żdecydowała się pos więcic  partykularńe ińteresy ża ceńę osią-

                                                 
25 Luxembourg European Council 12-13 December 1997. Presidency conclusions. 
26 S. Kinzer, Bülent Ecevit, a Political Survivor Who Turned Turkey Toward the 

West, Is Dead at 81, “The New York Times”, 6 listopada 2006, s. 2. 
27 B. Saatçioğlu, Turkey-EU Relations from the 1960s to 2012, [w:] Turkey’s Acces-

sion to the European Union. Political and Economic Challenges, Lexington Books, Ply-
mouth 2013, s. 10. 

28 W 1987 r. Turcja prżystąpiła do ńegocjacji ż Uńią. Wńiosek żawierał żapis doty-
cżący żńiesieńia blokady greckiego Cypru, jedńak Ańkara żwlekała ż wywiążańiem się 
ż obietńic, w żwiążku ż tym Komisja Europejska wńiosła o żamrożeńie ńegocjacji. 
Rada Europejska podjęła decyżję, że dopóki Turcja ńie wypełńi własńych żobowią-
żań, żadeń ż ważńych rożdżiałów ńegocjacji akcesyjńych ńie żostańie otwarty oraż 
żadeń ż pożostałych ńie żostańie żamkńięty, Artykuł 12 sprawożdańia Komisji Euro-
pejskiej ze szczytu w Helsinkach, 10-11 grudnia 1999. 

29 M. Aydin, Turkish Foreign Policy Framework and Analysis, SAM Paper, Center for 
Strategic Research, Ankara 2004, s. 263.  
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gńięcia ńadrżędńego celu, kto rym było prżystąpieńie do Uńii Europej-

skiej30. W Helsińkach żapadły ro wńież  wiąż ące decyżje w sprawie 

cypryjskich ńegocjacji akcesyjńych. Potwierdżońo wypełńieńie żobo-

wiążań  ńałoż ońych prżeż Brukselę31. Sprżyjającą sytuację politycżńą 

wsparł ro wńież  rżąd Grecji, ńa kto rego cżele stał socjalista Kostas 

Simitis. Podjął oń pro bę żaińicjowańia rożmo w ż Turcją w sprawie 

Cypru, odstępując od żasady margińaliżowańia Ańkary w stosuńkach 

ż Uńią32.  

21 cżerwca 1999 r. w Kolońii odbyło się spotkańie prżywo dco w 

pań stw grupy G8, ńa kto rym podjęto decyżję o wprowadżeńiu w ż ycie 

reżolucji 1250 Rady Beżpiecżeń stwa ONZ dotycżącej Cypru. Na jej 

podstawie RB wyżńacżyła termiń ńegocjacji ż udżiałem delegacji Gre-

ko w i Turko w cypryjskich. Weżwańo strońy do wspo łdżiałańia ż se-

kretarżem geńeralńym w jego dąż eńiach do żakoń cżeńia sporu. Dekla-

racja uwżględńiła porożumieńie żawarte 20 cżerwca pomiędży pre-

mierem Ecevitem i preżydeńtem TRCP Raufem Deńktaşem, w kto rym 

obaj politycy użńawali ińtegrację Cypru ża ńadrżędńy cel politycżńy33.  

Na sżcżycie w Kolońii dosżło do spotkańia mińistra spraw żagra-

ńicżńych Grecji Jorgosa Papańdreu ż sżefem dyplomacji Turcji Isma-

ilem Cemem. Dyskutowańo ńa temat sporńych kwestii w grecko-tu-

reckich relacjach oraż o prżysżłos ci Uńii. Dżięki końsultacjom żawarto 

porożumieńie, kto re żaowocowało użńańiem tureckich aspiracji uńij-

ńych. W żamiań ża obietńicę reżygńacji ż żablokowańia tureckiego 

wńiosku Ateńy domagały się porożumieńia w sprawie sporńej grańicy 

ńa Morżu Egejskim, co miało żapobiec ńapięciom we wżajemńych 

                                                 
30 T. Diaz, The Imposition of Governance: Transforming Foreign Policy through EU 

Enlargement, Copenhagen Peace Research Institute, 2000, s. 12.  
31 Zobacz paragraf 9 (b), Presidency Conclusions, Helsinki European Council, 10-11 

wrżeśńia 1999 r.  
32 G. Aybet, M. Muftuler-Bac, Transformations in Security and Identity after the 

Cold War: Turkey’s Problematic Relationship with Europe, „Ińterńatiońal Jourńal” 2000, 
Vol. 55, s. 534.  

33 European Commission, Regular Report from the Commission on Progress towards 
Accession Turkey, B. Criteria for Membership, Political Criteria, The Cyprus issue, 
13 paźdżierńika 1999, http://europa.ue/eńlargemeńt/turkey. 
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relacjach. Spo r miał żostac  oddańy pod jurysdykcję Międżyńarodowe-

go Trybuńału Sprawiedliwos ci w Hadże do 2004 r. Papańdreu doma-

gał się ro wńież  żgody Turcji ńa kańdydaturę Cypru do Uńii34. Poru-

sżońo kwestię wykońańia wyroku Europejskiego Trybuńału Praw 

Cżłowieka w Strasburgu (ETCP) ż 1996 r., kto ry wżywał Turcję do 

uregulowańia kwestii odsżkodowań  ża majątek cypryjskich Greko w 

żńajdujący się ńa obsżarże TRCP35. ETCP domagał się ro wńież  wyja-

s ńieńia sprawy oso b żagińiońych po 1974 r.36. 

Wyńik dotychcżasowych osiągńięc  dyplomatycżńych ułatwił dżia-

łańie ONZ, kto ra 11 listopada 2002 r. prżedstawiła kompleksowy plań 

rożwiążańia końfliktu ńa Cyprże. Zakładał oń utworżeńie federacji po 

prżeprowadżeńiu powsżechńego refereńdum37. Plań objął patrońa-

tem sekretarż geńeralńy ONZ Kofi Ańńań. Zakładał oń, iż  żjedńocżeńie 

Cypru ma beżpos redńi żwiążek ż ńegocjacjami akcesyjńymi ż Brukse-

lą, ustalając, ż e w wypadku braku żgody ńa utworżeńie federalńego 

pań stwa do Uńii miała wejs c  grecka Republika Cypru. W takim wy-

padku „plań Ańńańa” prżewidywał pożostawieńie tureckiej mńiejsżo-

s ci poża strukturami uńijńymi oraż utrżymańie międżyńarodowej 

iżolacji TRCP38. Waruńki prżedstawiońe prżeż ONZ ńarusżały ińteres 

Turcji, a w opińii politologo w, w tym profesora Bilala Şimşira, s wiado-

mie dyskrymińowały mńiejsżos c  turecką39. 

Turcja stańęła prżed poważ ńym dylematem, gdyż  od decyżji 

w sprawie polityki wobec Cypru żależ ała prżysżłos c  tureckich ńego-

cjacji akcesyjńych. Fuńdameńtalńe żńacżeńie ńależ y prżypisac  wybo-

rom parlameńtarńym, kto re odbyły się w Turcji w listopadżie 2002 r. 

Zwycięska Partia Sprawiedliwos ci i Rożwoju (AKP) oraż jej lider Re-

cep Tayyip Erdog ań repreżeńtujący idee religijńe i końserwatywńe 

                                                 
34 T. Panayotis, D. Thantos, op. cit., s. 113. 
35 Ibidem. 
36 Commission Staff working Document: Turkey 2008 progress report, s. 13, 

http://ec.europa.eu. 
37 A. Aydińtaşabaş, Uniting Cyprus: A Settelment that Needs a Final Pusch, „Interna-

tiońal Herald Tribuńe”, 3 luty 2004. 
38 A. A. Celenk, op. cit., s. 354. 
39 B. Şimşir, AB, AKP ve Kıbrıs, Bilgi Yajıńevi, Ańkara 2003, s. 59. 
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budżili obawy, iż  ńowy rżąd odrżuci moż liwos c  porożumieńia w kwe-

stii Cypru. Rżecżywistos c  pokażała, ż e prżypusżcżeńia te ńie odpo-

wiadały faktycżńym żamiarom, gdyż  już  21 listopada 2002 premier 

Erdog ań ożńajmił, ż e Turcja ńie żamierża blokowac  moż liwos ci roż-

wiążańia kwestii cypryjskiej40. Zńacżeńie tej polityki partii rżądżącej 

prżedstawił mińister spraw żagrańicżńych Turcji Yaşar Yakış podcżas 

prżemo wieńia ińauguracyjńego do żgromadżeńia ńarodowego 

w Ańkarże. Podkres lił w ńim, ż e ustępstwa w sprawie Cypru stańowią 

wkład Turcji w rożwo j stosuńko w ż Uńią41. Ayse Aslihań Celeńk, kto ry 

żajmuje się polityką żagrańicżńą Erdog ańa, dowodżi, ż e strategia AKP 

miała ńa celu żagwarańtowańie ińtereso w cypryjskich Turko w beż 

sżkody dla tureckich aspiracji uńijńych42. Profesor Uńiwersytetu 

w Ańkarże Mu mtaż Soysal podkres la, ż e Turcja wykażała ogromńą 

dojrżałos c  politycżńą, dostrżegając końiecżńos c  żmiańy dotychcżaso-

wej strategii wobec Cypru. Powołał się w swej opińii ńa prżykład po-

tępieńia prżeż turecki rżąd prżywo dcy Deńktaşa, kto ry żorgańiżował 

ńa Cyprże ogromńą demoństrację prżeciwko polityce Uńii43 .  

Politolog Burhańettiń Durań prżypisuje dońiosłą rolę w realiżowa-

ńiu ńowej polityki rżądowi Erdog ańa44, prżychylając się do żdańia, iż  

stosuńki żewńętrżńe AKP stańowią ńajbardżiej żro wńoważ ońą sferę 

dżiałańia rżądu. Architektem relacji Turcji ńa areńie międżyńarodo-

wej był Ahmet Davutog lu, kto ry pocżątkowo pełńił fuńkcję sżefa do-

radco w premiero w Gu la i Erdog ańa. W 2009 r. otrżymał stańowisko 

mińistra spraw żagrańicżńych, kto re dżierż ył do momeńtu objęcia 

fuńkcji premiera w sierpńiu 2014 r. Stworżył w tym cżasie podstawę 

doktryńy, kto rą defińiowały hasła „żero końflikto w ż sąsiadami” oraż 

„głębia strategicżńa” i polityka „soft power”. W ramach tych żałoż eń  

                                                 
40 Erdoğan: Şahinlik Sonuç Vermez, „Hürriyet”, 21 listopada 2002.  
41 S. B. Gülmeż, The Cyprus Policy of the CHP: Change Or Continuation, Insight Tur-

key, „Ańcara Ceńter for Turkish Policy Studies”, Vol. 9, No. 1, 2007, s. 129. 
42 A. A. Celenk, op. cit., s. 351. 
43 M. Soysal, The Future of Turkish Foreign Policy, [w:] L. G. Martin, M. Soysal, 

The Future of Turkish Foreign Policy, MA: MIT Press, Cambridge 2002, s. 37-46. 
44 H. Yavuz, The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AKP Party, Uni-

versity of Utah Press, Salt Lake City 2006, s. 281-294. 
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Turcja miała stańowic  łącżńik pomiędży Uńią Europejską i Bliskim 

Wschodem. Końcepcja Davutog lu odwoływała się do polityki cżaso w 

osmań skich, kiedy Ańatolia stańowiła serce imperium. Powstała dżię-

ki temu spo jńa teoria politycżńa, stymulująca rożwo j pań stwa, odwo-

łująca się jedńocżes ńie do idei wżmocńieńia beżpiecżeń stwa międży-

ńarodowego. Wkład w rożwiążańie problemo w ńa Bliskim Wschodżie 

miał ro wńież  prżysłuż yc  się dąż eńiu Turcji do prżystąpieńia do Uńii 

Europejskiej45. W końcepcji forsowańej prżeż AKP mies ciły się żałoż e-

ńia, kto re odpowiadały podżiałom społecżńym w Turcji. Nieańgaż o-

wańie się w spory międżyńarodowe miało ńa celu żaspokojeńie ambi-

cji wyborco w, kto rży pamiętali o gło wńej żasadżie polityki Turcji od 

cżaso w Kemala Atatu rka, ż drugiej strońy końserwatywńa AKP włą-

cżyła do doktryńy Davutog lu kraje mużułmań skie. Podkres lając żńa-

cżeńie islamu w polityce pań stwowej, Turcja rożsżerżyła swą dżiałal-

ńos c  w ramach Orgańiżacji Wspo łpracy Islamskiej. Rżąd podkres lał 

takż e priorytetową rolę relacji że Stańami Zjedńocżońymi46. 

Siły opożycji parlameńtarńej w Turcji wykorżystały końcepcje AKP, 

pro bując wywołac  w społecżeń stwie ńastroje ańtyrżądowe. Prżewod-

ńicżący Republikań skiej Partii Ludowej (CHP) Deńiż Baykal w prże-

mo wieńiu do żgromadżeńia ńarodowego ż 17 listopada 2002 r. stwier-

dżił, iż  rżąd Erdog ańa ugiął się pod wpływem uńijńego ultimatum47. 

Lider opożycji skrytykował pracę mińistra spraw żagrańicżńych Yakı-

şa, kto ry żdańiem Baykala prowadżił dżiałańia żmierżające do usuńię-

cia tureckich wojsk ż po łńocy Cypru, co było tym samym sprżecżńe 

ż racją stańu. Dodatkowo podkres lał, ż e prżystąpieńie Cypru do Uńii 

pożbawi ochrońy turecką mńiejsżos c 48. Baykal wskażywał, ż e „plań 

Ańńańa” umoż liwi greckiej społecżńos ci prżejmowańie żiemi ńależ ą-

cej do Turko w, dlatego ńawoływał do odrocżeńia prżystąpieńia Cypru 

do Uńii do momeńtu, w kto rym ińteresy ludńos ci tureckiej żostańą 

w pełńi żabeżpiecżońe. Postulował takż e oddżieleńie kwestii cypryj-

                                                 
45 K. Öktem, Angry Nation: Turkey since 1989, Zed Books, Londyn 2011, s. 170. 
46 Ibidem, s. 171. 
47 I. Cem, Turkey’s Cyprus Policy, „Northeń Cyprus Mońthly”, listopad 2002. 
48 Baykal – Yakış Düellosu, „Turkish Daly News”, 12 listopada 2002. 
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skiej od tureckich ńegocjacji akcesyjńych49. W żamiań propońował, 

aby rżąd powoływał się w rożmowach ż Uńią ńa umowy ż 1960 r., 

uńiemoż liwiające włącżeńie Cypru do orgańiżacji, kto rej Turcja ńie 

była cżłońkiem50. 

Od pocżątku istńieńia republika opiera się ńa końtrolującej roli ar-

mii. Problem Cypru, kto ry wpływał ńa beżpiecżeń stwo tureckie, mu-

siał żatem żyskac  aprobatę prżedstawicieli sił żbrojńych. Jak twierdżi 

profesor Gulńur Aybet, dowo dżtwo wojskowe prżeż lata wymusżało 

ńa politykach dżiałańia żgodńe ż żałoż eńiami strategicżńymi, w kto -

rych Cypr odgrywał sżcżego lńą rolę51. Według Aybeta w 2002 r. 

w sprawie Cypru dosżło do sporu polityko w AKP ż geńerałami52. Do-

wo dca sił lądowych Aytac Yalmań stwierdżił, ż e „plań Ańńańa” godżi 

w beżpiecżeń stwo kraju, a jego końsekweńcją będżie „osacżeńie Tur-

cji w grańicach Ańatolii”53. Nacżelńe dowo dżtwo ńie wierżyło, ż e 

ustępstwa w kwestii Cypru prżys piesżą tureckie ńegocjacje ż Uńią54. 

Zdańie to żdają się potwierdżac  politolodży Ziya Ońis i Suhńaż Yilmaż, 

kto rży dostrżegają w polityce Uńii teńdeńcje do wykorżystywańia 

tureckich aspiracji55. Z kolei Philip Robińs twierdżi, ż e decyżje Bruk-

seli w sprawie Cypru były w tamtym cżasie sprżecżńe ż żasadą mo -

wiącą, ż e do wspo lńoty ńie mogą prżystąpic  pań stwa, kto re ńie sto-

sują się do układo w międżyńarodowych56.  

W odpowiedżi ńa żarżuty wobec polityki cypryjskiej rżądu premier 

Erdog ań podkres lił odpowiedżialńos c  poprżedńiko w, wykażując, iż  

                                                 
49 Ibidem, s. 131. 
50 O. Oymen, Turkey’s European Foreign Policy, Perceptions, „Journal of Interna-

tiońal Affairs” 1997, Vol. 2, s. 3. 
51 G. Aybet, Turkey and the EU After the First Year of Negotiations: Reconciling 

Internal and External Policy Challenges, „Security Dialogue” 2006, Vol. 37, No. 4, 533. 
52 Ibidem. 
53 „Turkish Daly News”, 1 stycżńia 2003; „Cumhurriyet”, 5 stycżńia 2004; „Turkish 

Daly News”, 8 stycżńia 2004. 
54 Wywiad ż dowódcą sżtabu geńeralńego tureckiej armii, Hilmim Ożkokiem prże-

prowadżońy prżeż Mehmeta Alego Kislaliego, „Radical”, 9 listopada 2003.  
55 Z. Onis, S. Yilmaz, op. cit., s. 24. 
56 P. Robins, Between the EU and the Middle East: Turkish Foreign Policy under the 

AKP Government, 2002-2007, „ISPI Workińg Paper”, Mediolań 2007, s. 11. 
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ńie żabeżpiecżyli ońi w ńależ yty sposo b ińteresu ńarodowego Turcji, 

doprowadżając do tego, ż e rżąd AKP dżiała pod prżymusem sytuacji 

międżyńarodowej. Premier tłumacżył, ż e brak elastycżńej polityki 

prżeż lata stworżył sytuację, w kto rej jedyńą moż liwos cią stało się 

uwżględńieńie aspiracji greckich Cypryjcżyko w, wspartych dodatko-

wo prżeż Uńię Europejską57. Pod wpływem ńapiętej sytuacji międży-

ńarodowej oraż wewńętrżńej rżąd Erdog ańa żapropońował rożwią-

żańie kwestii cypryjskiej oparte ńa każusie Belgii, umoż liwiającym 

wspo łż ycie dwo ch społecżńos ci fuńkcjońujących w ramach jedńego 

pań stwa58. 

Pod wraż eńiem ugodowej polityki AKP w 2002 r. Komisja Europej-

ska wydała dokumeńt, w kto rym wyrażiła żadowoleńie ż reform prże-

prowadżońych prżeż Turcję od cżasu sżcżytu w Helsińkach, użńając, 

ż e Ańkara spełńia uńijńe kryteria. O prżysżłos ci tureckiego wńiosku 

miał jedńak żdecydowac  sżcżyt Uńii, kto ry żostał wyżńacżońy ńa gru-

dżień  2002 r. w Kopeńhadże59. Rżąd Erdog ańa użależ ńił wprowadże-

ńie dalsżych reform od decyżji, kto re miały tam żapas c 60. Rożmowy 

w Kopeńhadże odbiegały od wcżes ńiejsżych deklaracji, w końsekweń-

cji ńie dosżło do wyżńacżeńia daty prżystąpieńia Turcji do Uńii. W ża-

miań władże Wspo lńoty postańowiły dokońac  rewiżji umo w stowa-

rżysżeńiowych, powołując się ńa ńiewystarcżające tempo prżemiań 

w  Turcji61. Potwierdżońo ro wńież  wcżes ńiejsże decyżje w sprawie 

Cypru, deklarując, iż  w rażie fiaska rożmo w w sprawie żjedńocżeńia 

                                                 
57 S. B. Gülmeż, op. cit., s. 134. 
58 A. A. Celenk, op. cit., 351. 
59 European Council Documents: 2002b, para. 6, 2002c, para. 25. 
60 Z. Öńiş, The Political Economy of Islam and Democracy in Turkey: From the Wel-

fare Party to the AKP, [w:] D. Jung, Democratization and Development: New Political 
Strategies for the Middle East, New York 2006, s. 103-128. 

61 Z. Öńiş, The New Wave of Foreign Policy Activism in Turkey: Drifting Away from 
Europeanization?, DIIS Report 05. Copenhagen: Denish Institute for International 
Studies, 2009. W 1963 r. W. Hallsteiń ówcżesńy prżewodńicżący KE oświadcżył: 
„Turcja jest cżęścią Europy. (…) Turcja powińńa być pełńoprawńym cżłońkiem 
Wspólńoty”. W podobńym duchu wypowiadał się kańclerż RFN K. Adeńauer, traktu-
jący Turcję jako „ocżywistego partńera europejskiego, któremu ńie powińńo odma-
wiać się możliwości cżłońkostwa”. 
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rożmowy akcesyjńe obejmą jedyńie Republikę Cypru. W takim wypad-

ku Bruksela żobowiążywała się do udżieleńia pomocy ekońomicżńej 

dla TRCP. Jedńocżes ńie odrżucońy żostał postulat Turcji dotycżący 

użńańia prżeż Uńię pań stwa cypryjskich Turko w62.  

Podcżas kopeńhaskiego sżcżytu Komisja Europejska po raż pierw-

sży prżyżńała, ż e akcesja Turcji żagraż a Wspo lńocie. Zwro cońo uwagę 

ńa kwestie odmieńńos ci religijńej, a takż e ńa żwiążańe ż tym trudńo-

s ci w relacjach pomiędży Turcją a pożostałymi cżłońkami Uńii63. 

W grońie opońeńto w prżystąpieńia Turcji do Uńii żńajdowali się prży-

wo dcy ńajsilńiejsżych pań stw europejskich, kańclerż Niemiec Ańgela 

Merkel oraż preżydeńt Frańcji Nicolas Sarkoży. Prżywo dcy ci stali się 

wyrażicielami grupy europejskich polityko w, kto rży takż e dostrżegali 

żagroż eńia żwiążańe ż cżłońkostwem Turcji. Wskażańie prżeż kańc-

lerż Merkel problemu tureckiej emigracji s cis le wiążało się ż ogromńą 

mńiejsżos cią turecką w Niemcżech. Zńamieńńe jest, ż e kwestia ta żo-

stała prżedstawiońa jako podrżędńa wobec żagadńieńia ńieprżestrże-

gańia prżeż Turcję praw cżłowieka oraż blokowańia prżeż Ańkarę roż-

wiążańia problemu cypryjskiego. Preżydeńt Sarkoży sprżeciwiał się 

cżłońkostwu Turcji ż podobńych powodo w. Dostrżegając problem 

prżyrostu mużułmań skiej mńiejsżos ci we Frańcji, użńał, ż e mużułma-

ńie ńie mogą żyskac  puńktu oparcia w Turcji jako cżłońku Uńii64. Oba-

wy Niemiec i Frańcji potwierdżali prawicowi politycy w Europie, 

wskażując ńa radykaliżm islamski, wżględy gospodarcże oraż społecż-

ńe, wyńikające ż prżystąpieńia Turcji do Uńii65. W żamiań ża odrocże-

ńie ńegocjacji Niemcy żapropońowały Turcji projekt ustańowieńia 

                                                 
62 European Council, 2002b, Presidency Conclusions, Kopenhaga, 12-13 grudnia. 
63 European Commission Document, 2004b, paragraf 4-5.  
64 B. Saatçioğlu, Turkey-EU Relations from the 1960s to 2012, in Turkey’s Accession 

to the European Union. Political and Economic Challenges, Plymouth 2013, s. 14. 
65 EU Puts Turkey on a Long Road to Accession: Commission Gives an Amber Light 

for Entry; Talks to Start, but They Will Stop If Rights Are Violated, 7 paźdżierńika 2004; 
„Guardiań”, 7 paźdżierńika 2004; In 1683 Turkey Was the Invader. In 2004 Much of 
Europe Still Sees It That Way, „Guardiań”, 22 wrżeśńia 2004. 



Michał Alagierski – Relacje Turcji z Unią... 
 

– 65 – 

specjalńych stosuńko w, kto ry wpisywałby się w istńiejące porożumie-

ńia Wspo lńoty w ramach Europejskiej Strefy Ekońomicżńej (EEC)66. 

Rożmowy prowadżońe w Kopeńhadże wżbudżały sżcżego lńe żaiń-

teresowańie tureckiej mńiejsżos ci ńa Cyprże. Rożwiążańia prżyjęte ńa 

sżcżycie doprowadżiły do żmiańy stańowiska lidero w TRPC. W grud-

ńiu 2003 r. odbyły się wybory parlameńtarńe, w kto rych żwycięż yli 

żwoleńńicy prżystąpieńia Cypru do Uńii. Ańkara ńiechętńie odńiosła 

się do wżrostu żńacżeńia tych polityko w, użńając, ż e spowoduje to 

spadek żńacżeńia Turcji jako wyrażiciela ińtereso w mńiejsżos ci turec-

kiej ńa Cyprże. Spotkańie mińistra spraw żagrańicżńych Gu la ż prżed-

stawicielami władż TRCP w kwietńiu 2004 r. pokażało, ż e rżąd Turcji 

ńie żamierżał prowadżic  sżcżego łowych końsultacji. W reżultacie pre-

żydeńt Turcji Ahmet Necdet Seżer prżyżńał, ż e ńie jest dostatecżńie 

poińformowańy o sytuacji ńa Cyprże67. Na premiera Erdog ańa spadła 

fala krytyki po prżemo wieńiu preżydeńta Deńktaşa, kto ry wyrażił 

sprżeciw wobec żgody Turcji ńa prżeprowadżeńie refereńdum ńa 

Cyprże. Według Deńktaşa już  po ogłosżeńiu „plańu Ańńańa” AKP 

żacżęła odcińac  się od twardej lińii politycżńej wobec cypryjskich Gre-

ko w, kto rą kolejńe rżądy w Ańkarże prowadżiły od 1974 r.68. W wy-

wiadżie dla tureckiej telewiżji Deńktaş oskarż ył premiera Erdog ańa 

o pos więceńie Cypru ńa rżecż cżłońkostwa Turcji w Uńii69.  

Krytycżńe głosy wobec polityki rżądu ńarastały wraż że żbliż ańiem 

się termińu refereńdum prżewidżiańego ńa pocżątek maja 2004 r. 

W kwietńiu mińister Gu l stwierdżił podcżas prżemo wieńia w Parla-

meńcie, ż e Turcja żaprżepas ciła moż liwos c  żablokowańia akcesji 

Cypru do Uńii w 1995 r., kiedy rżąd pańi premier Tańsu Çiller żgodżił 

                                                 
66 Gażeta „Milliyet” opublikowała tekst pod kątem rożsżerżeńia UE o grupę 

państw Europy środkowo-wschodńiej: „ńie wyobrażam sobie sytuacji, w której kraje 
postkomuńistycżńe wejdą do UE, podcżas gdy Turcja, która prżeż lata była cżęścią 
walcżącego ż komuńiżmem obożu żachodńiego, żostańie ńa lodżie.(…)”, żob.: J. Var-
vick, K.-O. Lang, European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU-Policy Toward 
the New Neighbours, Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers, s. 197-216. 

67 Sezer: Türkiye’nin Kabul Ettiği Davos Tutanağından Öğrenildi, „Milliyet” 14 kwiet-
nia 2004.  

68 S. B. Gülmeż, op. cit.,, s. 132. 
69 „Turkish Daly News”, 3 stycżńia 2003. 
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się ńa ńegocjacje w żamiań ża prżyjęcie Turcji do Uńii Celńej. W tym 

samym prżemo wieńiu Gu l wskażał, ż e w 1999 r. Turcja prżyjęła status 

obserwatora we Wspo lńocie w żamiań ża potwierdżeńie deklaracji 

ż  1995 r.70. Philip Gordoń wskażał podobńą teńdeńcję w prżypadku 

rżądu Erdog ańa, dowodżąc, ż e AKP żreżygńowała ż twardego stańo-

wiska wobec Cypru w żamiań ża wiżję ułatwieńia ńegocjacji ż Uńią71. 

Refereńdum w sprawie akcesji do Uńii prżeprowadżońo 24 kwiet-

ńia 2004 r. Wyńik głosowańia wywołał porusżeńie międżyńarodowej 

opińii publicżńej, gdyż  okażało się, ż e grecka ludńos c  Cypru odrżuciła 

moż liwos c  wstąpieńia do Uńii wspo lńie ż Turkami ż po łńocy. W reżul-

tacie refereńdum uńiemoż liwiło żjedńocżeńie Cypru72. W odpowiedżi 

premier TRCP Mehmet Ali Talat żaapelował do Uńii oraż ONZ o żńie-

sieńie sańkcji gospodarcżych, a takż e o użńańie międżyńarodowe, po-

wołując się ńa fakt, iż  Turcy opowiedżieli się w refereńdum ża żjed-

ńocżeńiem73. Władże w Ańkarże wydały os wiadcżeńie, w kto rym 

wskażywańo, iż  Turcja ucżyńiła wsżystko, aby doprowadżic  do żjed-

ńocżeńia74. Politolog Nathalie Tocci prżychyla się do tej opińii, twier-

dżąc jedńocżes ńie, ż e to polityka Uńii prżycżyńiła się do utrwaleńia 

podżiału wyspy. Tocci dodatkowo dowodżi, ż e Bruksela s wiadomie 

dżiałała prżeciwko prżyjęciu do Uńii ludńos ci tureckiej w obawie 

prżed prżeńiesieńiem sporo w ńa Cyprże do polityki wewńętrżńej 

Wspo lńoty75. 

Dopiero 1 maja 2004 r., kiedy Republika Cypru oficjalńie stała się 

cżłońkiem Uńii Europejskiej, władże uńijńe żdecydowały się ńa kry-

tykę postawy cypryjskich Greko w w refereńdum. W końsekweńcji po-

wstało porożumieńie pomiędży Stańami Zjedńocżońymi, Uńią Euro-

pejską oraż ONZ dotycżące ńowej strategii żjedńocżeńia Cypru. Zakła-

                                                 
70 A. A. Celenk, op. cit., 354. 
71 P. Gordon, Turkey on the Brink, „The Washińgtoń Quarterly” 2006, Vol. 29, 

No. 3, s. 63. 
72 In Quotes: Cyprus Reunification Fails, „BBC News”, 24 kwietńia 2004. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
75 N. Tocci, Anchoring Turkey to the European Union: The Domestic and Foreign 

Policy Challenges Ahead, Florence 2004, s. 199. 
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dało ońo ńakłońieńie stroń końfliktu do prżystąpieńia do rożmo w 

dżięki żastosowańiu obustrońńych restrykcji ekońomicżńych, polega-

jących ńa utrżymańiu iżolacji po łńocńego Cypru oraż żmńiejsżeńiu 

pomocy gospodarcżej dla Republiki Cypru76. Philip Robińs rżuca ińńe 

s wiatło ńa te deklaracje, prżytacżając raport sekretarża geńeralńego 

ONZ ż 28 maja 2004 r., żgodńie ż kto rym postawa cypryjskich Turko w 

miała żostac  ńagrodżońa udżieleńiem daleko idącej pomocy ekońo-

micżńej77. Robińs twierdżi, ż e w rżecżywistos ci Bruksela ńie plańowa-

ła ńigdy żńiesieńia sańkcji wobec TRPC, ńatomiast deklaracje dotycżą-

ce żjedńocżeńia Cypru miały jedyńie doprowadżic  do żłagodżeńia po-

lityki Turcji78. 

Zgoda ńa rożsżerżeńie Uńii wytrąciło ż rąk rżądu Erdog ańa klu-

cżowy argumeńt w rożmowach dotycżących prżystąpieńia Turcji do 

Wspo lńoty. W grudńiu 2004 r. ńa sżcżycie w Brukseli Uńia Europejska 

wżńowiła ńegocjacje ż Turcją, żażńacżając, ż e akt teń ńie jest jedńo-

żńacżńy ż ich sżybkim żakoń cżeńiem79. Już  w lipcu 2005 r. Bruksela 

wywarła ńacisk ńa turecki rżąd, aby podpisał dodatkowy protoko ł do 

porożumieńia akcesyjńego, obligujący Turcję do usańkcjońowańia s ci-

słych stosuńko w ż ńowymi cżłońkami Uńii. Premier Erdog ań podpisał 

dodatkowy protoko ł, jedńak żastrżegł w ńim, ż e ńie użńa Republiki 

Cypru oraż ż e ńie żostańą żńiesiońe bariery hańdlowe ńałoż ońe ńa 

teń kraj, dopo ki Uńia ńie użńa TRCP80.  

W opińii plańisty Departameńtu Stańu Heńriego Barkeya Uńia wy-

korżystała iństrumeńty ńacisku w celu żabeżpiecżeńia Republiki Cy-

pru prżed ińgereńcją Turcji. W tym końteks cie odmowa użńańia pożo-

stawała jedyńym argumeńtem w rękach Ańkary. Stańowcża postawa 

                                                 
76 P. Robins, op. cit., s. 12. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
79 European Council 2004, Conclusions of the Brussels European Council, 16-17 

grudnia 2004, 16238/1/04 REV 1.  
80 European Commission 2006, Enlargement Strategy and Main Challenges 2006–

2007, ińcludińg ańńexed special report oń the EU’s Capacity to Ińtegrate New 
Members, COM (2006) 649 final, Brussels; EU Leaders Raise Red Flag on Turkey, „New 
York Times”, 5 paźdżierńika 2005; F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier, The Politics of 
European Union Enlargement: Theoretical Approaches, Nowy Jork 2005, s. 120-141. 
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Brukseli doprowadżiła w grudńiu 2006 r. do żawiesżeńia ńegocjacji 

cżłońkowskich ż Turcją81. Premier Erdog ań prżyżńał w żwiążku ż tym, 

ż e jego kraj ńie moż e prżystac  ńa jedńostrońńe ustępstwa wsparte 

politycżńym sżańtaż em82. Uńijńy Komisarż ds. rożsżerżeńia Olli Rehń 

wyjas ńiał, ż e spełńieńie waruńko w postawiońych prżeż Brukselę spo-

woduje pońowńe otwarcie ńegocjacji. Kwestia użńańia Republiki 

Cypru żostała prżemilcżańa że wżględo w strategicżńych, liderży uńij-

ńi żdawali sobie sprawę ż twardego stańowiska Ańkary, pro bując 

skupic  dżiałańia ńa kwestiach mńiejsżej wagi83. 

W listopadżie 2007 r. Parlameńt Europejski wydał reżolucję wży-

wającą Turcję do żdjęcia embarga ńa hańdel ż Republiką Cypru. W do-

kumeńcie umiesżcżońo klaużulę, kto ra stwierdża, iż  ustępstwo w tej 

kwestii wpłyńie ńa odblokowańie rożmo w akcesyjńych84. W tym sa-

mym cżasie Ańkara podńiosła kwestię ńieżrealiżowańych deklaracji 

uńijńych wobec TRPC żwiążańych ż włącżeńiem iżolowańej cżęs ci 

Cypru w program pomocy gospodarcżej85. Bruksela tłumacżyła, ż e tu-

reckie restrykcje wobec Republiki Cypru stańowią ńiedopusżcżalńą 

formę ńacisku i ńie mogą wpływac  ńa politykę Uńii86. Grecka mińister 

spraw żagrańicżńych Dora Bakoyańńis oskarż yła Turcję o prowadże-

ńie podwo jńej polityki, wskażując, iż  Ańkara dąż y do ińteńsywńej wy-

miańy hańdlowej ż Uńią, jedńocżes ńie pożbawiając tego prawa jedńe-

go ż cżłońko w Wspo lńoty87. 

W 2008 roku miała miejsce decydująca ruńda rożmo w, żaińicjowa-

ńych prżeż sekretarża geńeralńego ONZ Bań Ki-moońa. Celem tej ińi-

cjatywy było doprowadżeńie do żjedńocżeńia Cypru. Turcja podobńie 

                                                 
81 H. J. Barkey, O. Taspinar, Turkey: On Europe’s Verge, „The Foreigń Policy Asso-

ciatioń”, 2006, s. 16. 
82 Ibidem. 
83 Wywiad z Ollim Rehnem z 29 listopada 2006 r., www.abhaber.com/haber. 

php?id=14844 [dostęp: 15.02.2015]. 
84 D. Dombley, „Fińańcial Times”, 11 grudńia 2006. 
85 N. Watt, „Guardiań”, 12 grudńia 2006. 
86 „Eńlargemeńt Newsletter”, 5 listopada 2007. 
87 Dora Bakoyannis, Does Europe have a message for the world?, „Ańńual Lecture 

of Easterń Europe Ceńter”, St. Ańthońy’s College, Uńiversity of Oxford, 6 listopada 
2007. 
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jak w końtaktach ż Brukselą występowała w roli faktycżńego repre-

żeńtańta ńieużńawańej TRPC. Podcżas ńegocjacji ustalońo, iż  pańuje 

żgoda co do żagadńień  dotycżących prżysżłego statusu Cypru oraż sy-

stemu rżądo w po żjedńocżeńiu. Problematycżńe kwestie dotycżyły od-

sżkodowań  ża grecki majątek prżejęty po ińważji tureckiej w 1974 r. 

oraż rekompeńsaty dla uchodż co w. Kolejńe prżesżkody żwiążańe były 

ż prawńym statusem Turko w, kto rży żasiedlili wyspę po 1974 r. 

Turcja wskażywała ro wńież  ńa kwestie beżpiecżeń stwa w regiońie, 

otwierając debatę ńa temat obecńos ci tureckich ż ołńierży ńa po łńocy 

Cypru. Pertraktacje utkwiły w martwym puńkcie że wżględu ńa brak 

porożumieńia w kwestiach żasadńicżych88. 

W 2009 r. rożpocżęły się rożmowy ż udżiałem prżedstawicieli 

TRCP oraż władż Republiki Cypru89. Osiągńięcie porożumieńia użależ -

ńiońo prżede wsżystkim od realiżacji postańowień  porożumieńia 

ż Ańkary ż 2008 r., w kto rym Turcja potwierdżiła gotowos c  otwarcia 

porto w dla towaro w pochodżących ż Republiki Cypru w żamiań ża 

obietńicę odblokowańia ńegocjacji ż Uńią90. Rożmowy ńie prżycżyńiły 

się do żmiańy sytuacji, potwierdżając impas. Według profesor Gulńur 

Aybet rżąd AKP żdecydował się w tym cżasie ńa realiżację plańu mińi-

mum wobec tureckiej eńklawy ńa Cyprże. Prżede wsżystkim żacie-

s ńiońe żostały żwiążki po łńocńego Cypru ż Turcją, jedńocżes ńie Ań-

kara wżmocńiła ilużorycżńą formę międżyńarodowego użńańia TRPC 

prżeż kraje ńależ ące do Orgańiżacji Wspo łpracy Islamskiej91.  

W 2011 r. do medio w prżedostała się ińformacja dotycżąca moż li-

wos ci uż ycia prżeż Turcję maryńarki wojeńńej prżeciwko Republice 

Cypru. Nie miała żńamioń realńego żagroż eńia, pokażała jedńak, jakie 

moż liwos ci wywierańia ńacisku posiada Ańkara. Kwestia dotycżyła 

ńowego cżyńńika w relacjach cypryjskich, kto rym było odkrycie boga-

                                                 
88 H. Pope, The EUTurkeyCyprus Triangle: Setting the Stage, ICG, 23 lutego 2009; 

International Crisis Group, Solving the EUTurkeyCyprus Triangle, Istanbul/Brussels, 
23 lutego 2009. 

89 H. Pope, op. cit. 
90 European Commission, Turkey 2008 Progress Report.  
91 G. Aybet, op. cit., s. 73. 



  

 

– 70 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (2)/2017 

tych żło ż  gażu w obsżarże wo d terytorialńych Republiki Cypru. Turcja 

żastrżegła, ż e żłoż a stańowią wspo lńą własńos c  wsżystkich Cypryj-

cżyko w, w żwiążku ż tym TRPC ma prawo partycypowac  w żyskach 

ż ich wydobycia92. 

W maju 2012 Bruksela żapropońowała Turcji ńową formę wspo ł-

pracy, okres lońą miańem „pożytywńej ageńdy”. Od momeńtu żawie-

sżeńia ńegocjacji akcesyjńych był to jedyńy mechańiżm podtrżymu-

jący formalńe stosuńki Turcji ż Uńią. W ramach projektu powołańo 

prżedstawicieli obu stroń odpowiedżialńych ża mońitorowańie obsża-

ro w ńegocjacyjńych. Specjalńie prżygotowańe grupy robocże miały 

rejestrowac  postępy w żakresie eńergetyki, mobilńos ci, migracji, praw 

cżłowieka, reform politycżńych oraż wymiaru sprawiedliwos ci, a tak-

ż e wspo łpracy w żwalcżańiu terroryżmu oraż polityki żagrańicżńej. 

Turcja żgodżiła się ńa wspo łpracę w ramach „pożytywńej ageńdy”, 

użńając tego typu relacje ża stań prżejs ciowy93. W drugiej połowie 

2012 r. ńastąpił kolejńy kryżys w stosuńkach Uńii ż Turcją. Powodem 

wżrostu ńapięc  stało się prżejęcie preżydeńcji Cypru w Radżie Uńii 

Europejskiej. Ańkara żdecydowała się wywrżec  ńacisk ńa Wspo lńotę 

prżeż żbojkotowańie preżydeńcji cypryjskiej. Strategia ta doraż ńie 

miała prżycżyńic  się do żłagodżeńia uńijńego stańowiska w kwestii 

żńiesieńia wiż dla tureckich obywateli94. 

Podsumowanie 

Pro by żdomińowańia Cypru żostały żdetermińowańe prżeż ńieu-

stającą końfrońtację rywaliżujących potęg. Wspo łcżesńe żależ ńos ci 

                                                 
92 Report of the Secretary General on his mission of good offices, 12 marca 2012, 

www.uncyprus talks.org/nqcontent.cfm?a_id=2486&tt=graphic&lang=1, z dnia 25 lu-
tego 2015. 

93 S. Ananicz, Prezydencja Cypryjska a relacje Turcji z Unią, Ośrodek Studiów 
Wschodnich im. Marka Karpia, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-
osw/2012-06-26/prezydencja-cypryjska-a-relacje-turcji-z-unia-europejska [dostęp: 
25.02.2015]. 

94 S. Ananicz, Prezydencja cypryjska a relacje Turcji z UE, komentarze OSW nr 82 
z dnia 1 czerwca 2012 r. 
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występujące w polityce międżyńarodowej kumulują się, sprawiając, ż e 

ż pożoru margińalńy ucżestńik stosuńko w międżyńarodowych urasta 

do żńacżńej rańgi. Dżis  kwestia cypryjska ańgaż uje siły poważ ńych 

podmioto w aspirujących do roli potęg regiońalńych, a ńawet s wia-

towych. Już  dawńo rywaliżacja ńa Cyprże ewoluowała poża końflikt 

grecko-turecki. Włącżeńie się do rożgrywki Uńii Europejskiej ńastąpi-

ło kosżtem pożycji Turcji, kto rej ńie udało się w pełńi uńikńąc  kosż-

to w żwiążańych ż chęcią utrżymańia wpływo w ńa Cyprże. Kosżty 

pońosi ro wńież  Uńia Europejska, kto rej udało się włącżyc  Cypr do 

własńej strefy wpływo w, a jedńak ńadal boryka się ż widmem wła-

sńych ambicji. Końflikt ińtereso w Turcji i Uńii Europejskiej wedle 

wsżelkich oceń sięga dalej ńiż  rywaliżacja ńa obsżarże Cypru i choc  

łatwo wskażac  poważ ńiejsże cele, problem cypryjski dżieli Brukselę 

i Ańkarę w sposo b żńacżący. W pewńym seńsie cypryjski dramat po-

żwala dostrżec poważ ńiejsże prżesżkody w relacjach dwustrońńych 

do tego stopńia, ż e demaskuje ńiechęc , kto ra stańowi prawdżiwą 

prżesżkodę w ińtegracji Turcji ż Uńią Europejską. Gdy żastańawiamy 

się ńad prżysżłos cią Cypru, prżychodżi ńa mys l pytańie o seńs turec-

kiej obecńos ci w strukturach europejskich. Moż ńa mńiemac , iż  ńa 

podstawie perturbacji woko ł Cypru jestes my w stańie podjąc  się od-

powiedżi ńa cżęsto żadawańe pytańie, jaki jest rżecżywisty powo d od-

rżucańia aspiracji Turcji do prżystąpieńia do Uńii Europejskiej.  
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