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Wydarzenia związane z  nieudanym puczem wojskowym, do którego doszło 
w 2016 r. w Turcji będą miały wpływ na wiele aspektów funkcjonowania tego 
państwa jeszcze przez długie lata. Jednym z nich jest skuteczność dyplomacji 
publicznej Turcji, która ma wpływ na jej miękką siłę. Kluczowym jest bowiem 
fakt, iż organizacją, która została oskarżona o przeprowadzenie puczu, jest Ruch 
Hizmet. Grupa ta, poza działalnością na terenie Turcji, zajmuje się także liczny-
mi aktywnościami na terenie całego świata. Przez to też uznanie jej przez rząd 
w Ankarze za wroga publicznego bez wątpienia nie pozostanie bez wpływu na 
dyplomację publiczną znad Bosforu. Celem artykułu będzie zatem wskazanie, 
w jakich aspektach działalność Ruchu Hizmet wpisywała się dotychczas w cało-
ściową koncepcję dyplomacji publicznej Turcji.

O sile państwa stanowi niezliczona ilość jego zasobów. Można podzielić je na 
te zaliczane do siły twardej (jak np. zasoby militarne, ekonomiczne, geopolitycz-
ne) oraz siły miękkiej (jak np. zasoby normatywne, kulturalne, edukacyjne, czy 
związane z klasyczną dyplomacją)1. Takie rozumienie siły państwa stanowi bo-
wiem punkt wyjścia do rozumienia dyplomacji publicznej jako narzędzia w poli-
tyce zagranicznej państwa, które pozwala na wykorzystanie zasobów miękkiej siły 
poprzez działania związane z informowaniem, edukacją i kulturą. Skierowane są 
one do innych państw świata, aby wpływając na percepcje ich obywateli, wpływać 
za ich pośrednictwem na rządy państw2.

Warto jednak zauważyć, iż dyplomacja publiczna realizowana może być na co 
najmniej dwóch płaszczyznach. Klasyczna dyplomacja cechowała się komunika-
cją na poziomie rząd-rząd (g2g – government to government), natomiast dyploma-
cja publiczna realizowana jest poprzez komunikowanie się rządu danego państwa 
bezpośrednio ze społecznością drugiego państwa (g2p – government to public), 
bądź też samej społeczności z drugą społecznością (p2p – people to people). 
Dla tego ostatniego rodzaju komunikowania się kluczowe jest funkcjonowanie 

1 Taki podział po raz pierwszy został zaproponowany w publikacji: J. S. Nye, Bound To Lead: 
The Changing Nature Of American Power, New York 1990.

2 E. Gilboa, Searching for a Theory of Public Diplomacy, „The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science” 2008, nr 616 (1), s. 28.
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organizacji pozarządowych, które realizują takie zadania poza granicami swojego 
kraju. To właśnie komunikowanie zarówno na poziomie g2p oraz p2p będzie pod-
dane analizie w dalszej części tekstu, w szczególności case study w odniesieniu do 
działalności przedstawicieli Ruchu Hizmet na terenie Polski.

Postać Fethullaha Gülena  
i zakres działań Ruchu Hizmet

Dla lepszego zrozumienia istoty działalności Ruchu Hizmet oraz jego wpływu 
na dyplomację publiczną Turcji należy wpierw przyjrzeć się najważniejszej jego 
postaci, a jednocześnie inspiratorowi wszelkich działań. Fethullah Gülen urodził 
się w 1941 r. w Erzurum na wschodzie Turcji, jednak jego główna działalność 
jako kaznodziei związana jest z jednym z największych miast tego kraju – Izmi-
rem. Jest to istotne, uwzględniając fakt, iż do dziś jest to jedno z bardziej zeuro-
peizowanych miast, gdzie na styl życia, jak i zarządzanie miastem, wpływ mają 
zachodnie trendy. W swoich kazaniach F. Gülen wskazywał na uniwersalne war-
tości, które zawiera Koran. Przekonywał on zgromadzonych o istocie dialogu 
międzyreligijnego oraz pokojowego współistnienia różnych religii, czego przy-
kładem miało być życie Mahometa w Medynie razem z żydami oraz chrześcija-
nami3. O specyfice jego nauczania świadczyć powinno poczynione przez owego 
duchownego rozróżnienie pomiędzy osiągnięciami i dziedzictwem cywilizacyj-
nym i kulturowym. Jego zdaniem, muzułmanie na całym świecie powinni ko-
rzystać z dziedzictwa cywilizacyjnego Zachodu. Jako przykłady takiego działania 
podaje chociażby możliwość wstąpienia Turcji do Unii Europejskiej, czy też wy-
korzystywanie osiągnięć i odkryć naukowo-technicznych świata Zachodu oraz 
współuczestniczenie w tak rozumianym rozwoju. Z drugiej strony jednak w swo-
ich naukach zwracał uwagę, iż takie współuczestniczenie nie powinno prowadzić 
do wyparcia z życia codziennego własnej kultury i religii. Jego zdaniem, nie są to 
elementy sprzeczne, a ich kultywowanie świadczy raczej o dojrzałości danej spo-
łeczności wobec alternatywy jaką jest porzucenie tych elementów i bezrefleksyjne 
przyjmowanie wzorców zachowań płynących ze świata zachodniego. Jako przy-
kład takiego rozróżnienia najczęściej prezentowana jest reforma wprowadzana 
przez Mustafę Kemala Atatürka, która dotyczyła przejścia z alfabetu arabskiego 
na łaciński w Turcji. Zdaniem F. Gülena przyjęto wówczas błędne założenie, iż 
rozwój cywilizacyjny nieodłącznie jest związany z kulturą świata zachodniego 
przez co należało przyjąć jej element jakim był alfabet łaciński. Jak się później 
jednak okazało, na przestrzeni lat wysokie osiągnięcia naukowo-technologiczne 

3 Y. Özbek, Czym jest Ruch Gülena?, http://www.dialoginstytut.pl/tag/ruch-gulena/ (30 VI 
2017).
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pojawiły się także w takich państwach jak Japonia czy Korea Południowa, które 
nie posiadają alfabetu łacińskiego i również mogą współuczestniczyć w rozwoju 
cywilizacyjnym opartym na nowych technologiach4.

Interesującym może być fakt, iż w swoim rodzinnym państwie – Turcji, za-
klasyfikowanie F. Gülena po którejkolwiek stronie dyskursu publicznego nie jest 
jednak proste. Przez turecką lewicę nazywany jest on bowiem religijnym kon-
serwatystą, który poprzez nauczanie o istotnej roli religii w życiu publicznym 
i konieczności pielęgnowania kultury z niej wynikającej, chciałby zerwać z wie-
loletnią tradycją świeckości państwa. Co bardziej radykalni lewicowcy oskarżają 
nawet F. Gülena o chęć wprowadzenia w Turcji prawa szarijatu. Po prawej stro-
nie dyskursu publicznego obecne są natomiast podejrzenia o cel tak intensywnie 
prowadzonego przez F. Gülena dialogu międzyreligijnego. Zwolennicy teorii spi-
skowych twierdzą nawet, iż poprzez tę działalność na popularności w państwach 
muzułmańskich zyskiwać ma chrześcijaństwo, a w skrajnych przypadkach może 
dochodzić nawet do porzucenia wiary muzułmańskiej.

Warto podkreślić, iż poprzez swój dorobek w nauczaniu F. Gülen jest aktual-
nie oceniany jako jeden z kilku najważniejszych myślicieli świata muzułmańskie-
go, który swoich zwolenników, chcących żyć zgodnie z głoszonymi przez niego 
kazaniami, posiada na całym świecie. Społeczność ta przyjęła nazwę Ruchu Hiz-
met. Zwolennicy F. Gülena swoją aktywność w największej mierze realizują na 
polu szeroko pojętej edukacji. Należy ona do najczęściej realizowanych celów sta-
tutowych w organizacjach pozarządowych zakładanych przez jego zwolenników 
na całym świecie. Poprzez swoje działanie budują oni nowe szkoły na terenach, 
gdzie dostęp do edukacji jest utrudniony, lub też zakładają szkoły i uczelnie ma-
jące dbać o wysoki poziom nauczania, tak miejscowej ludności, jak i uczniów 
przybywających z zagranicy. Dla unaocznienia rozmiaru tej aktywności warto 
wskazać, iż przedstawiciele Ruchu Hizmet podjęli się takiej aktywności już w po-
nad 140 państwach świata. Największa liczba inicjatyw podjętych poza Turcją 
ma miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki i jest związana z prowadzeniem 
ponad 130 szkół w 25 stanach5. Należy równocześnie wskazać, iż placówki te za-
kładane są w tak wielu państwach świata, że decyzja o lokalizacji nie jest w ża-
den sposób uzależniona od liczby wyznawców islamu w danym państwie. Szkoły 
związane z Ruchem Hizmet funkcjonują nawet w państwach, gdzie liczba mu-
zułmanów jest śladowa i nie mogą być oni grupą docelową powstałej placówki. 
Oczywiście, w ramach możliwości i przyjętego poziomu nauczania placówki te 
przyjmują czasami także uczniów z zagranicy, w tym z Turcji. Kluczowym jest 
jednak fakt, iż program nauczania w tych szkołach jest taki sam jak w szkołach 

4 Ibidem. 
5 R. Arslan, Ruch Gülena i jego wpływ na edukację i dialog międzykulturowy i międzyreligijny, 

„Zeszyty Naukowe KUL” 2013, nr 56, s. 218.
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publicznych danego państwa. Nie prowadzi się tam nauczania przedmiotów re-
ligijnych, aczkolwiek jednym z zadań nauczycieli jest formowanie właściwych 
postaw moralnych u uczniów, wynikających z nauczania F. Gülena, tj. m.in. wza-
jemnego szacunku bez względu na wyznawaną religię.

Osoby związane z Ruchem Hizmet prowadzą także działalność charytatywną. 
Najbardziej znanym jej przejawem jest fundacja „Kimse Yok Mu?”. Została ona 
założona w roku 2000. Inspiracją był program telewizyjny prowadzony pod tym 
samym tytułem w tureckiej telewizji Samanyolu (również związanej z Hizmet), 
dotyczący skutków trzęsienia ziemi, które nawiedziło Turcję w 1999 r. Aktywność 
fundacji koncentruje się, co oczywiste, na otwieraniu szkół i uczelni w biedniej-
szych rejonach świata tak, aby tamtejsi mieszkańcy mogli korzystać z bezpłatne-
go, bądź bardzo taniego pobierania nauki. Warto jednak zaznaczyć, iż jest ona 
także bardzo aktywna w przypadku pojawienia się katastrof naturalnych. Fun-
dacja wysyła wówczas swoich wolontariuszy, którzy w pierwszej kolejności nio-
są oczywiście najbardziej potrzebną pomoc poszkodowanym. W ramach swojej 
działalności „Kimse Yok Mu?” pomaga również w budowaniu studni na terenie 
Afryki. Fundacja działa w wielu rejonach świata, równocześnie właśnie dzięki 
wolontariuszom, którymi często są osoby posiadające bardzo wysokie i specjali-
styczne wykształcenie, a działając w ramach fundacji nie pobierają za swoją pracę 
żadnego wynagrodzenia.

W związku z tym, iż jak wskazano, działalność Ruchu Hizmet i związanych 
z nią osób obejmuje bardzo szeroki zakres działań oraz rozległy obszar geogra-
ficzny, warto zwrócić uwagę na źródło finansowania samego ruchu i poszczegól-
nych inicjatyw. Niektóre z podejmowanych przedsięwzięć związane są z chęcią 
wzorowania się na naukach F. Gülena i ich realizacji w praktyce poprzez jednost-
ki. Są to najczęściej osoby związane z Ruchem, które są jednak na tyle zasobne, iż 
mogą podjąć się np. samodzielnego założenia placówki edukacyjnej. Kluczowym 
jest jednak finansowanie samego Ruchu Hizmet. Zgodnie z informacjami zebra-
nymi w ramach badań nad tą organizacją okazało się, iż najważniejszym źródłem 
są darowizny przekazywane przez zwolenników F. Gülena. Często są to osoby, 
które wcześniej same odebrały edukację w jednej ze szkół Ruchu. Szacuje się, iż 
kwoty darowizn przesyłanych na konto Ruchu mieszczą się w granicach 5-20% 
rocznych dochodów ofiarodawców. Uśrednione dane mówią o kwocie rzędu 10% 
rocznych dochodów. Uwzględniając, iż liczbę zwolenników Ruchu, według róż-
nych wyliczeń, szacuje się na 7-10 mln osób, to są to ogromne kwoty, pozwalające 
na tak szeroką działalność na całym świecie6.

6 A. Unal, A. Williams, Advocate of Dialogue: Fethullah Gülen, Kampala 2000, s. 322
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Hizmet i AKP  
– od współpracy do puczu wojskowego

Poprzez swoją działalność i  popularność postać F. Gülena była wielokrotnie 
w centrum wydarzeń w czasie, gdy w Turcji dochodziło do przewrotów wojsko-
wych. W roku 1971 w czasie zamachu stanu został aresztowany i spędził w wię-
zieniu 6 miesięcy. Poszukiwany był również po puczu wojskowym w roku 1980. 
Natomiast po wojskowym obaleniu rządu w 1997 r.7 otwarto przeciwko niemu 
proces sądowy, podczas którego analizowane były wszystkie jego pisma i kazania. 
Ostatecznie został jednak uniewinniony8. Wszystkie te wydarzenia wpłynęły jed-
nak na decyzję F. Gülena o wyjeździe ze swojej ojczyzny i zamieszkanie w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie znajduje się do dziś.

Zgodnie z  przytoczoną wcześniej wizją F. Gülena rozwoju społeczeństwa 
muzułmańskiego, dojście do władzy w Turcji w 2003 r. Partii Sprawiedliwości 
i Rozwoju (AKP, tur. Adalet ve Kalkınma Partisi) można traktować jako jej re-
alizację. Po wielu latach świeckich rządów opartych o zachodni system wartości, 
wybory wygrywa partia odwołująca się bezpośrednio do norm i znaczenia islamu 
w kształtowaniu postaw społecznych z poszanowaniem podstawowych zasad de-
mokracji. Przez to też sam F. Gülen i jego sympatycy stali się jednymi z najważ-
niejszych zwolenników nowej władzy. Ówczesna AKP była urzeczywistnieniem 
kazań, w których mówił o możliwości dążenia do wstąpienia do UE, wzrostu po-
ziomu masowej edukacji i wyciągnięciu dzięki temu z biedy całej rzeszy Turków, 
przy jednoczesnym uznaniu ważnego miejsca, jakie w życiu publicznym powinny 
pełnić wartości religijne i poczucie dumy z własnej kultury i historii. Co istotne, 
F. Gülen od początku rządów AKP wspierał także pojednanie turecko-kurdyjskie, 
a zwolennicy Ruchu Hizmet byli właścicielami jednej z prywatnych stacji telewi-
zyjnych nadających w języku kurdyjskim.

Współpraca pomiędzy Ruchem Hizmet i  rządem AKP została zerwana 
ok. roku 2012. Przyczyny tego rozłamu argumentowane są różnie, w zależności 
od stron sporu. Zwolennicy i przedstawiciele rządu twierdzą, iż Hizmet zaczął 
dążyć do całkowitego przejęcia władzy w Turcji. Jako uzasadnienie prezentują 
nagrania, na którym sam Gülen tłumaczy swoim zwolennikom: „Musicie prze-
niknąć do krwiobiegu systemu tak, żeby nikt nie zauważył waszej obecności, 
dopóki nie zdobędziecie wszystkich ośrodków władzy. (…) Musicie opanować 

7 Obalenie rządu w roku 1997 związane było z dojściem do władzy Partii Dobrobytu, która była 
pierwowzorem późniejszej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. To właśnie w Partii Dobrobytu 
swoją działalność rozpoczynał Recep Tayyip Erdogan. Partia ta była jednak już w swoich za-
łożeniach bardziej radykalna, przez co, pomimo krótkiego okresu po wyborach, dała pretekst 
wojsku do interwencji i zmuszenia jej lidera do ustąpienia.

8 Y. Özbek, op.cit.
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wszystkie konstytucyjne instytucje w  Turcji”. Hizmet oskarżany był również 
o  rozpętanie afery korupcyjnej i opublikowanie nagrań, na których oskarże-
nia padają nie tylko wobec przedstawicieli rządu, ale również syna ówczesnego 
premiera R. T. Erdoğana9. Zwolennicy Gülena widzą jednak tę kwestię inaczej. 
Ich zdaniem, wspomniana taśma z nagraniem została celowo zmanipulowana 
i zmontowana, tak aby zniszczyć wizerunek ich lidera. Według nich, przedstawi-
ciele Hizmet współpracowali w związku z konkretnymi wartościami, które rząd 
AKP prezentował na początku swojej kadencji, tj. demokratyzacją Turcji, wolnym 
rynkiem, staraniem o członkostwo w UE, rozwiązaniem konfliktu z Kurdami itd. 
Gdy tylko okazało się, ich zdaniem, że rządy AKP zmierzają w stronę zawłasz-
czania państwa oraz ograniczania swobód demokratycznych, to postanowiono 
zakończyć współpracę z AKP.

Jedną z przyczyn tego rozłamu było także zamknięcie w Turcji tzw. szkół do-
szkalających (tur. dershane), które w większości prowadzone były właśnie przez 
osoby związane z Hizmet. Warto w tym momencie zaznaczyć, iż w tamtejszym 
systemie edukacji pełniły one bardzo istotną rolę. Dostęp do edukacji w Turcji nie 
jest ograniczony, aczkolwiek jest bardzo zróżnicowany. Poziom nauczania mię-
dzy tzw. szkołami anatolijskimi (prestiżowymi szkołami publicznymi), a zwyk-
ły mi szkołami jest drastycznie różny. Jednocześnie w zwykłych szkołach klasy 
są częstokroć przepełnione i uczeń nie ma możliwości otrzymania edukacji na 
takim samym poziomie. Przez to też wiele osób decydowało się na wysłanie swo-
ich dzieci do tzw. szkół doszkalających, w których to za stosunkowo niewielką 
opłatą (ok. 5 tys. TRY za kurs) mogły one nadrobić zaległości w stosunku do 
dzieci z wyższych warstw społecznych. Było to kluczowe w szczególności dla 
osób, które chciały kontynuować swoją edukację na uczelni wyższej. W Turcji 
wykształcenie wyższe wciąż jest bowiem powiązane z lepszym wynagrodzeniem 
otrzymywanym później na rynku pracy. Średni poziom wynagrodzenia dla osób 
nie posiadających wykształcenia wyższego wynosi 1526–2263 TRY, natomiast 
osoby legitymujące się takim wykształceniem średnio zarabiają 3952 TRY10. War-
to także zauważyć, iż ilość uczelni wyższych w Turcji w stosunku do ilości osób 
chętnych do podjęcia na nich nauki jest niewystarczająca. Przez to też występuje 
tam olbrzymia rywalizacja o wstęp na prestiżowe uczelnie. Wiele osób nie może 
jednak zrealizować tego marzenia. Część z nich decyduje się wówczas na naukę za 
granicą, gdzie z pomocą przychodzi m.in. właśnie Hizmet. Posiadając sieć uczel-
ni zagranicznych oferuje korzystne warunki studiów, a w przypadku, gdy dana 
osoba korzystała wcześniej z nauki w tzw. szkole doszkalającej, to współpraca ta 

9 J. Wódka, O kulisach zerwania sojuszu Erdoğana i Gülena, „Teologia Polityczna” 2017, http://
www.teologiapolityczna.pl/jakub-wodka-o-kulisach-zerwania-sojuszu-laczacego-erdo-ana-i-
 -g-lena-tpct-44-/ (30 VI 2017).

10 Monthly Average Gross Wage and Yearly Average Gross Earnings by Sex and Educational At-
tainment, http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (30 VI 2017).
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jest jeszcze bardziej ułatwiona. Z otrzymanym za granicą wykształceniem wraca-
jący do kraju Turcy wchodzili płynnie na rynek pracy, a otrzymane wykształcenie 
wpływało również na związanie się z Ruchem Hizmet na zasadzie wdzięczno-
ści. W związku z tym zamknięcie przez rząd działalności tzw. szkół doszkalają-
cych było istotnym elementem, który uderzył nie tylko w Turków pragnących 
lepszej edukacji dla swoich dzieci, ale także w sam Ruch Hizmet i jego model 
działalności.

W związku z tym, iż przez wiele lat liczne grono Turków edukację odebrało 
w szkołach i uczelniach prowadzonych przez Ruch Hizmet, to w życiu publicz-
nym coraz więcej osób zaczęło być identyfikowanych jako zwolennicy F. Gülena. 
Byli to zarówno przedstawiciele zawodów prawniczych, wojskowi, członkowie 
administracji państwowej i oczywiście nauczyciele i naukowcy. Po nieudanej pró-
bie przeprowadzenia puczu wojskowego w 2016 r. i oskarżeniu o jego przepro-
wadzenie zwolenników Ruchu Hizmet w wojsku, represji poddani zostali wszy-
scy Turcy związani z tą grupą od zwolnienia z pracy po osadzenie w areszcie11. 
Co jednak bardziej istotne w kontekście tego artykułu, to fakt iż przedstawiciele 
rządu zaczęli podejmować również inicjatywy w celu utrudnienia działalności 
uczelni i szkół związanych z Ruchem Hizmet w innych krajach. W tym momen-
cie zamknięta została również ścieżka kariery w Turcji dla osób, które planowały 
podjęcie edukacji w takich placówkach i powrót w późniejszym czasie.

Case study: działalność Ruchu Hizmet w Polsce

Tak jak na całym świecie, tak i w Polsce funkcjonuje szkoła wyższa założona przez 
osoby inspirowane naukami F. Gülena. Jest to Akademia Finansów i Biznesu Vi-
stula. Jej twórcą jest Mehmed Orhun Eskici, który należy do przedstawicieli Ru-
chu Hizmet. Uczelnia ta kształci zarówno liczne grono Turków, jak i, co oczywi-
ste, Polaków. W związku z problemami demograficznymi jakie dotykają nasze 
państwo, uczelnia ta dokonała fuzji z czterema innymi uczelniami, tworząc Grupę 
Uczelni Vistula, w której skład wchodzą: 1) Akademia Finansów i Biznesu Vistula; 
2) Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu; 3) Szkoła Główna Turystyki i Rekre-
acji im. M. Orłowicza, która została utworzona z Wyższej Szkoły Hotelarstwa, 
Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. 
M. Orłowicza w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Turystki i Hotelarstwa w Łodzi.

11 W przestrzeni publicznej pojawiły się głosy osób, które podważały oskarżenia R. T. Erdogana 
wobec F. Gülena jako inspiratora i Ruchu Hizmet jako realizatora puczu. Argumentowały one, 
iż oskarżenie to było wygodne dla R. T. Erdogana dla ostatecznego zerwania z wcześniejszym 
sojusznikiem i pozbycia się niewygodnych przedstawicieli Hizmet z życia publicznego. Warto 
jednak zauważyć, iż czystki w życiu publicznym dotknęły olbrzymią ilość osób i do zwolnie-
nia z pracy wystarczyło najmniejsze powiązanie z Ruchem.
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Łącznie w Grupie Uczelni Vistula uczy się ok. 7 tys. studentów na 30 kierun-
kach studiów, dwóch programach MBA oraz 60 kierunkach studiów podyplomo-
wych. Akademia Finansów i Biznesu Vistula corocznie zajmuje wysokie miejsce 
w rankingu polskich uczelni prywatnych12. Warto zauważyć, iż już w 2017 r. w ra-
mach wizyty ministra spraw zagranicznych Turcji w Polsce, pojawiła się infor-
macja o sugestii, zgodnie z którą turecki minister miałby prosić o interwencję 
i zamknięcie uczelni związanych z Hizmet również w Polsce. Warto w tym miej-
scu zaznaczyć, iż na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w pełnym wymiarze 
czasu studiuje 164 obywateli Turcji, co stanowi prawie 14% wszystkich Turków 
studiujących w Polsce i jest to uczelnia zajmująca pod tym względem pierwsze 
miejsce w Polsce. Dla porównania na Uniwersytecie Warszawskim studiuje za-
ledwie 50 obywateli Turcji. Z jednej strony można by stwierdzić, iż liczby te nie 
są olbrzymie i sprawna polityka stypendialna ze strony tureckiego rządu może 
(w razie hipotetycznego zamknięcia uczelni) szybko wypełnić tę lukę, tym bar-
dziej, że rok rocznie liczba studiujących w Polsce Turków wzrasta: 85 osób w roku 
2007, 302 osoby w 2010 r., 862 osoby w 2013 r. i 1205 dwa lata temu13. Z drugiej 
jednak strony należy zauważyć, iż nawet hipotetyczne zamknięcie uczelni jest 
bardzo mało prawdopodobne. Przez to też z perspektywy tureckiego rządu nale-
ży uwzględnić, iż każda z osób podejmujących w najbliższych latach naukę na tej 
uczelni, będąc świadoma kto jest jej założycielem, będzie prezentować raczej złe 
świadectwo o sytuacji w swoim państwie. W dyplomacji publicznej na poziomie 
p2p (people to people) jest to największe zagrożenie wobec realizacji założeń dy-
plomacji publicznej, gdyż strategie rządowe będą niespójne z tym, co świadczyć 
będzie ta (zapewne jeszcze bardziej zmotywowana) grupa podejmująca naukę.

W Polsce działa również Fundacja Dunaj Instytut Dialogu. Została ona za-
łożona w 2009 r. przez turecką społeczność w Polsce zainspirowaną nauczaniem 
F. Gülena. Jej cele statutowe wiążą się bezpośrednio z celami działalności dy-
plomacji publicznej na poziomie p2p, a do przykładów jej aktywności możemy 
zaliczyć organizację: Dni Tureckich w różnych miastach Polski, wystaw foto-
graficznych i wieczorów dyskusyjnych dotyczących Turcji, wycieczek do Turcji 
przybliżających historię i kulturę tego państwa, konferencji i debat naukowych, 
warsztatów kuchni tureckiej i polskiej, nauczania języka tureckiego i polskiego14.

Również jej działalność będzie wiązała się ze sporymi ograniczeniami, jak np. 
organizacją wycieczek na terytorium Turcji. Jednak z racji na dotychczasowe do-
świadczenie na terytorium Polski wciąż będą oni mogli krzewić wiedzę na temat 

12 J. Sobolak, Do kogo należą polskie uczelnie prywatne?, http://archiwum.businessinsider.com.
pl/p0ejmx (30 VI 2017).

13 Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/eduka-
cja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html (30 VI 2017).

14 Oferta fundacji [Dunaj Instytut Dialogu], http://www.dialoginstytut.pl/oferta-fundacji/ (30 VI 
2017).

Patryk Jędrowiak



477

kultury i historii swojego kraju. Tak jak i jednak w opisanym wcześniej przypad-
ku, będzie to raczej działalność kontrskuteczna z perspektywy rządu w Ankarze, 
gdyż w swoich działaniach przedstawiciele tej fundacji nie będą zapewne prezen-
tować pozytywnego świadectwa o obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Tur-
cji. Odpowiedzią na takie zagrożenie może stać się funkcjonowanie na terytorium 
Polski Instytutu Yunus Emre. Jest to organizacja non-profit powołana przez tu-
recki rząd w 2007 r. w celu promowania kultury, historii i języka tureckiego na 
całym świecie. Fundacja Yunus Emre prowadzi ponad 40 instytutów na terenie 
całego świata. Jej faktyczna działalność rozpoczęła się od roku 2009, a warszawski 
Instytut założony został w 2010 r.15. Podobnie jak w przypadku Fundacji Dunaj 
Instytut Dialogu, również Instytut Yunus Emre realizuje swoje cele statutowe po-
przez nauczanie języka tureckiego i wspieranie nauczycieli tureckiego w Polsce, 
organizację wyjazdów studyjnych do Turcji oraz organizację wydarzeń kultural-
nych mających na celu przybliżyć historię, kulturę i specyfikę życia codzienne-
go w Turcji, realizując poprzez to zadania dyplomacji publicznej. Warto jednak 
zwrócić uwagę, iż działania funkcjonują już jednak na poziomie g2p (government 
to people). Tak więc nawet jeśli turecki rząd będzie chciał wzmocnić funkcjono-
wanie Insytutu Yunus Emre w celu zrównoważenia wpływów Fundacji Dunaj In-
stytut Dialogu to nie będzie to możliwe z jednego powodu. Obie instytucje, choć 
działają na zbliżonych płaszczyznach, są przedstawicielami dwóch odmiennych 
podejść do dyplomacji publicznej. Pierwsza w związku z założeniem i finanso-
waniem przez rząd jest elementem dyplomacji publicznej g2p, druga natomiast 
jako organizacja pozarządowa działa w formacie p2p. Naturalnym jest, iż z zasady 
to działalność na tej drugiej płaszczyźnie cechuje większa wiarygodność wśród 
odbiorców jej działań. Rząd turecki mógłby zatem rozważyć możliwość szerszego 
wsparcia grantowego organizacji pozarządowych nie związanych z Ruchem Hiz-
met, a realizujących cele dyplomacji publicznej.

Podsumowując, warto zaznaczyć, iż działania podjęte przez turecki rząd wo-
bec przedstawicieli Ruchu Hizmet, jako grupy odpowiedzialnej za przeprowadze-
nie nieudanego puczu wojskowego, dotyczą wielu płaszczyzn społeczno-politycz-
nych, w tym i dyplomacji publicznej. Jeśli jednak turecka administracja rządowa 
nie przygotuje skutecznego i wieloletniego planu wspierania innych organizacji 
pozarządowych, może okazać się, iż ucierpi na tym jej miękka siła. Choć próbą 
odpowiedzi na wyzwanie związane ze swego rodzaju wyłącznością, jaką na ta-
kie działania mieli przedstawiciele Ruchu Hizmet, było założenie Fundacji Yunus 
Emre, to wciąż są to jedynie działania na poziomie g2p. Dla skutecznego wzmac-
niania zasobów własnej miękkiej siły, rząd w Ankarze musi jednak znaleźć pola 
współpracy z pozostałymi organizacjami pozarządowymi i okazać im wsparcie 
nie ingerując w swobodę działalności.

15 Instytut Yunus Emre, http://www.varsova.yee.org.tr/pl_PL (30 VI 2017).
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Summary

Paweł Jędrowiak

Hizmet Movement and Turkish public diplomacy

An unsuccessful military coup d’etat took place in Turkey in 2016. The govern-
ment in Ankara recognized a representatives of Hizmet Movement guilty of car-
rying it out. In retaliation they has begun actions to bring them to the court and 
at the same time criminalize an activity of their organization in Turkey. Ankara 
government demanded also the limitation of the functioning Hizmet supporters 
abroad. On the other hand, the key is the fact, that all the activities of Hizmet 
Movements all around the world has been a part of Turkish public diplomacy. So 
the ban of an activities of the organization abroad would affect both the Hizmet 
Movement and Turkish state. The article contains an explanations of the origin 
of the Hizmet Movement and it forms of activities, especially in Poland. There 
are also pointed out the possible consequences that the government in Ankara 
may face in the field of public diplomacy underestimating the role of this non-
governmental organization which also had shaped the image of Turkey.
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