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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εικόνα που έχουμε για τους γειτονικούς λαούς, είναι αποτέλεσμα των 

προσλαμβανουσών παραστάσεων καθενός ξεχωριστά και οφείλεται κυρίως στις γνώσεις του, 

οι οποίες αρχικά προσφέρονται στο σχολείο. Συγκεκριμένα, η Τουρκία αποτελεί μια 

ασυνήθιστα περίπλοκη περίπτωση γειτονίας, λόγω του ιστορικού γίγνεσθαι της ευρύτερης 

περιοχής, καθώς και των ανοιχτών θεμάτων σύγκλισης και αντιπαράθεσης που μας συνδέουν.  

Όσον αφορά στα θέματα σύγκλισης, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια για τη μελέτη της γλώσσας και του πολιτισμού των γειτονικών χωρών, 

εξηγεί και το γεγονός της δημιουργίας τμημάτων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, 

βαλκανικών και παρευξείνιων σπουδών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή) στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Στόχος είναι η γνωριμία, σε επιστημονικό επίπεδο, με τους γείτονές μας σε 

όλους τους τομείς. Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι βαλκανικές σπουδές εμφανίζονται 

μετά το 1990 (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1996, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 1999) στο 

Ιδρυτικό Διάταγμα ή τουλάχιστον στις προθέσεις του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, του 

ιδρυτή του Α.Π.Θ. (ανδριάντας του κοσμεί την Πανεπιστημιούπολη) ήταν το Πανεπιστήμιο 

της Πόλης να αποτελέσει γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των γειτονικών λαών.  

Άλλωστε σε πολλά βαλκανικά κράτη έχουν συγκροτηθεί παρόμοια τμήματα, εδώ και αρκετά 

χρόνια (Βουλγαρία, Βελίκο Τάρνοβο, Πανεπιστήμιο Αγ. αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος, τμήμα 

Βαλκανιολογίας, 1963). Το 1966 πραγματοποιήθηκε στη Σόφια το πρώτο Διεθνές Συνέδριο 

Βαλκανικών Σπουδών και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιστημονικά ερευνητικά κέντρα 

(Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών στη Βουλγαρία, Ινστιτούτο Νοτιοανατολικών 

Ευρωπαϊκών Σπουδών στη Ρουμανία, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου στη 

Θεσσαλονίκη) καθώς και τα σημαντικότερα περιοδικά Βαλκανικών Σπουδών (Etudes 

Balkaniques, 1964- Σόφια. Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 1963- Βουκουρέστι. 

Balkan Studies, 1960- Θεσσαλονίκη) λειτουργούν μέχρι και σήμερα ως συνδετικός κρίκος 

μεταξύ των βαλκανικών λαών. 

Η εργασία με τίτλο Αναχωρώντας για διδασκαλία στην Τουρκία: ο γλωσσικός και 

πολιτισμικός μου φάκελος, στοχεύει να συμβάλλει στην έρευνα, καταγραφή και μελέτη, τόσο 

της τουρκικής γλώσσας, όσο και του πολιτισμού της χώρας. Σκοπός της εργασίας είναι να 

βοηθήσουμε, κατά το δυνατόν, τον Έλληνα εκπαιδευτικό ή διανοούμενο που πρόκειται να 

διδάξει, να εργαστεί ή απλά να επισκεφτεί τη γειτονική χώρα, ώστε να γνωρίσει τη σύγχρονη 

Τουρκία.  
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Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος προέκυψε ύστερα από μια ανταλλαγή ιδεών και 

απόψεων με τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Σταύρο Καμαρούδη, με τον οποίο καταλήξαμε 

στη διαπίστωση πως πρόκειται για ένα ενδιαφέρον και καίριο ζήτημα, που αξίζει να 

προσεγγιστεί ερευνητικά, καθώς πρόκειται για τους «άγνωστους» γείτονές μας. Μ’αυτόν τον 

τρόπο θα καταλήξουμε σε πιθανά συμπεράσματα που αφορούν κυρίως το πλήθος των κοινών 

στοιχείων που μας συνδέουν με τους Τούρκους, τόσο στη γλώσσα και τη λογοτεχνία όσο και 

σε πολλές πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. 

Παράλληλα, το θέμα αυτό βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το πεδίο ενδιαφέροντός 

μου αφενός διότι αφορά το περιεχόμενο των προπτυχιακών μου σπουδών στο Τμήμα 

«Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών» και αφετέρου την εμπειρία μου 

ως διδάσκουσα την τουρκική γλώσσα. Παρατήρησα, το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των 

Ελλήνων, για την τουρκική γλώσσα και τον πολιτισμό.  

Με την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, θεωρώ ως ελάχιστη ηθική υποχρέωση εκ 

μέρους μου την έκφραση ευγνωμοσύνης προς όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της 

εργασίας αυτής. Οι πρώτες μου θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στον επιβλέπoντα της 

εργασίας, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σταύρο Καμαρούδη. Η καθοδήγησή του κατά τη 

συγγραφή και η φροντίδα του για το περιεχόμενο της εργασίας, αποτέλεσαν πολύτιμα εφόδια. 

Επιπλέον, η «Ειδική Επιστημονική Τεχνογραφία, Πορτολάνος» του κ. Καμαρούδη, 

αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο από την αρχή έως το τέλος της συγγραφής. Ιδιαίτερες 

ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος και 

συνεπιβλέποντα της εργασίας, Καθηγητή κ. Νιχωρίτη Κωνσταντίνο, για τη μεταλαμπάδευση 

του οράματός του για γνωριμία με τους γείτονές μας, καθώς και τον Λέκτορα κ. Σούτσιου 

Τσίπριαν-Λουκρέτσιους για τις παρατηρήσεις και τις συμβουλές του.  

Τέλος, θα ήταν παράλειψη, αν δεν ευχαριστούσα τον σύζυγό μου και την οικογένειά 

μου για την ηθική ενίσχυση, την αμέριστη συμπαράστασή τους και την αγάπη τους, σε όλη τη 

διάρκεια του ερευνητικού μου ταξιδιού. 

 

                                                                                                          Παϊζάνη Ολυμπία 

Θεσσαλονίκη 2013 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

           Τα θέματα της γλώσσας, του πολιτισμού και της ιστορίας μιας χώρας είναι το 

αποτέλεσμα της αφετηρίας της ιστορίας ενός λαού, της έννοιας του ονόματός του καθώς και 

της καταγωγής του. Ωστόσο αποτελούν θέματα εκτεταμένης επιστημονικής έρευνας και 

μελέτης. Εισαγωγικά, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά, όσον αφορά στο 

παράδειγμα της Τουρκίας, ώστε  να κατανοήσουμε στη συνέχεια, την εξέλιξη του τουρκικού 

πολιτισμού μέσα από ένα ταξίδι στην ιστορία του. 

         Οι Τούρκοι για αιώνες έζησαν σε διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους, αρχικά στην 

Ασία, αργότερα στην Ευρώπη και την Αφρική, αναπτύσσοντας σχέσεις με πολλούς λαούς και 

παράλληλα γνωρίζοντας τους πολιτισμούς των Κινέζων, Ινδών, Περσών, Βυζαντινών και 

τελευταία Αράβων (Ιορδάνογλου, 2008:17). Μεταξύ των βασικότερων πηγών της τουρκικής 

ιστορίας περιλαμβάνονται τα ημερολόγια των Κινέζων αυτοκρατόρων, τα οποία αποτέλεσαν 

τις βάσεις της τουρκικής ιστορίας, οι αραβικές και περσικές πηγές, καθώς επίσης και οι 

εικόνες, σφραγίδες, επιγραφές και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Κατά τον 15
ο
 αιώνα, για τους 

Τούρκους, τουρκική ιστορία σήμαινε οθωμανική ιστορία και οι αρχαιότεροι Τούρκοι 

αναφέρονταν σε περιορισμένη έκταση, όπως ακριβώς και τα ξένα έθνη (Ιορδάνογλου, 

2008:18). Χαρακτηριστικό είναι ότι κεφάλαια από την ιστορία των αρχαίων Τούρκων μπήκαν 

στα σχολικά βιβλία, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται μια συνοχή ανάμεσα στις περιόδους της 

τουρκικής ιστορίας. Κι αυτό επειδή οι περίοδοι της δυναστείας των ηγεμόνων, εξετάζονταν 

σαν να επρόκειτο για περιόδους που αφορούσαν διαφορετικά κράτη, με αποτέλεσμα οι 

Τούρκοι να εμφανίζονται σαν ένα έθνος, το οποίο ίδρυσε πολλά κράτη σε διάφορα μέρη, 

χωρίς να μπορέσουν να διατηρήσουν κανένα από αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(Ιορδάνογλου, 2008:19). Δεν υπάρχουν δηλαδή, στην κεντρική Ασία κράτη, αλλά οι 

δυναστείες των Ούννων, Γκιοκτούρκων, Ουϊγούρων, Σελτζούκων, Οθωμανών. Οπότε, το 

ζήτημα της αφετηρίας της τουρκικής ιστορίας διχάζει και απασχολεί τους επιστήμονες μέχρι 

και σήμερα. Πάντως είναι γενικά αποδεκτό από τους περισσότερούς ιστορικούς, ότι η ιστορία 

των Τούρκων στην Τουρκία αρχίζει με τους Σελτζούκους το 1040 ή το 1071 (Μπακιρτζής, 

2004:13). 

Το όνομα Türk (Τούρκος) και η σημασία του. 

Σήμερα, οι περισσότεροι τουρκολόγοι αποδέχονται ότι το όνομα Türk (Τούρκος) 

εμφανίστηκε με το κράτος (552-744) που ιδρύθηκε από τους Γκιοκτούρκους τον 6
ο
 αιώνα μ. 
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Χ.. Η ονομασία Türk συναντιέται αρχικά σε κινεζικές ιστορικές πηγές (ημερολόγιο της 

Κίνας), για να επισημάνει την παρουσία των Γκιοκτούρκων (Ιορδάνογλου, 2008:29). 

Οι ερμηνείες που δόθηκαν για το όνομα Türk είναι πολλές. Σύμφωνα με κινεζική 

πηγή, που ανάγεται στην εποχή των Γκιοκτούρκων, σημαίνει στα τουρκικά «περικεφαλαία», 

λόγω της περιοχής όπου διέμεναν (Αλτάι), το βουνό της οποίας, είχε σχήμα ασπίδας. Οι 

Ευρωπαίοι ερευνητές λαμβάνοντας υπόψη την ερμηνεία που έδωσαν οι Κινέζοι, 

προσπάθησαν να δώσουν τη δική τους εξήγηση. Μεταξύ πολλών ο S.W. Koelle, 

εκλαμβάνοντας τη ρίζα της λέξης Türk ως «tur-, tir-» απέδωσε τη σημασία «τραβώ, ελκύω», 

ενώ ο K. Fiok, αναφέροντας ότι πρόκειται για τη λέξη Τουρκού, υποστήριξε ότι σημαίνει 

«Αυτόν που κάθεται στην ακρογιαλιά» (Ιορδάνογλου, 2008:29-30). Και στις ισλαμικές πηγές 

συναντάει κανείς διάφορες ερμηνείες, όπως αυτή που δίνει ο γνωστός Τούρκος γλωσσολόγος 

του 11
ου 

αιώνα, Κάσγκαρλη Μαχμούτ, ο οποίος αναφέρει ότι το όνομα Türk, δόθηκε από το 

Θεό και σημαίνει «εποχή ωριμότητας» (Ιορδάνογλου, 2008:30). Στη συνέχεια δόθηκαν 

διάφορες εξηγήσεις του ονόματος με πιο επικρατέστερη, την επιστημονική ερμηνεία του 

Γερμανού γλωσσολόγου Müller, ο οποίος το ερμηνεύει ως «δύναμη/ δυνατός». Την ερμηνεία 

αυτή αποδέχθηκαν τελικά και οι μεταγενέστεροι μελετητές (Ιορδάνογλου, 2008:30). 

Η καταγωγή των Τούρκων και η εθνική τους ταυτότητα 

Όσο για την καταγωγή των Τούρκων, μετά από διάφορες φήμες, επικράτησε, κατά 

τον Ιορδάνογλου, η άποψη ότι οι Τούρκοι ονομάζονταν από τους Κινέζους, Τουκιού και ότι οι 

πιο κοντινοί συγγενείς τους θεωρούνται οι Μογγόλοι και οι Τογγούζοι.  

Οι Τούρκοι ως ομάδα πληθυσμού με μια εθνική ταυτότητα εμφανίστηκαν, σε 

σύγκριση με τα άλλα βαλκανικά έθνη, με σχετική καθυστέρηση (Μήλλας, 2001:22). Μέχρι 

τον 20
ο
 αιώνα ο όρος «Τούρκος» δεν χρησιμοποιούνταν από τους τουρκόφωνους 

μουσουλμάνους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παρά μόνο σαν υποτιμητικός 

χαρακτηρισμός. Τον 15
ο
 αιώνα και για πολλούς αιώνες, η λέξη «Τούρκος» ή «Τουρκομάνος» 

χρησιμοποιήθηκε με την έννοια του αγράμματου και άξεστου μουσουλμάνου χωριάτη. 

Αργότερα, οι Οθωμανοί διανοούμενοι Αχμέτ Βεφίκ Πασάς (1823-1891) και Αλή Σουαβή 

(1839-1878), είναι οι πρώτοι που αναφέρουν τον όρο «Τούρκος» με μια εθνική και θετική 

έννοια (Μήλλας, 2001:25).   

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον Μήλλα, σήμερα δεν μπορεί να γίνει λόγος για μια 

επίσημη ή επικρατούσα εθνική ταυτότητα. Το τουρκικό έθνος διατρέχει μια περίοδο 
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εθνογένεσης και αυτό φαίνεται στις ιδεολογικές συγκρούσεις τόσο στον πολιτικό όσο και στο 

πολιτιστικό χώρο. Αυτό συνεπάγεται το πλήθος των μελετών και την τεκμηρίωση 

διαφορετικών απόψεων. Η πολυφωνία βέβαια αυτή, δεν παρατηρείται στους κρατικούς 

παράγοντες, οι οποίοι είναι ειδικά συμπαγείς, αλλά μέσα στους πολίτες (Μήλλας, 2001:40).   

Η παρούσα εργασία με τίτλο με τίτλο Αναχωρώντας για διδασκαλία στην Τουρκία: ο 

γλωσσικός και πολιτισμικός μου φάκελος, αναφέρεται στην Τουρκία ως χώρα, επιχειρώντας 

να την προσεγγίσει από την πλευρά της γλώσσας και του πολιτισμού της, χωρίζοντάς την σε 

δύο μέρη. 

Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η τουρκική γλώσσα και λογοτεχνία. Συγκεκριμένα, στο 

πρώτο κεφάλαιο εξηγείται αρχικά ο όρος «Türkçe», πώς επικράτησε καθώς και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της γλώσσας. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την προέλευση των 

τουρκικών, καθώς και σε ποιές χώρες ομιλούνται σήμερα. Ακολουθούν οι επτά περίοδοι της 

τουρκικής γλώσσας, όπου φαίνεται η ιστορική εξέλιξη της γλώσσας με παραδείγματα και 

φωτογραφίες. Στις επόμενες ενότητες, επιχειρείται η πρώτη επαφή με την τουρκική,  

παραθέτοντας παραδείγματα, εκφράσεις, σήματα για οπτικούς τύπους καθώς και κοινές 

παροιμίες των Ελλήνων και των Τούρκων δημιουργώντας ένα κλίμα ζωντανής επικοινωνίας 

με τους γείτονές μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση της ιστορίας της 

τουρκικής λογοτεχνίας μέσα στο χρόνο, καταλήγοντας στο σήμερα και παραθέτοντας 

παραδείγματα, ονόματα δημιουργών και έργα. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους 

εξετάζεται η τουρκική λογοτεχνία έξω από τα σύνορα της χώρας, με ιδιαίτερες αναφορές στη 

λογοτεχνία των τουρκόφωνων της Δυτικής Θράκης και στην τουρκοκυπριακή λογοτεχνία, 

παραθέτοντας ποιήματα μεταφρασμένα από εμάς. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, επιχειρούμε να εξετάσουμε γενικότερα θέματα 

πολιτισμού. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας, 

διανύοντας μια διαδρομή μέσα στο χρόνο και καταλήγοντας στις πιο πρόσφατες 

μεταρρυθμίσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζουμε την πολιτικοοικονομική κατάσταση της 

γειτονικής χώρας παρουσιάζοντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Το Ισλάμ, οι αρχές του, ο ρόλος 

του στο σύγχρονο τουρκικό κράτος, οι θρησκευτικές, οι εθνικές εορτές και τα έθιμα των 

μουσουλμάνων, δεν θα μπορούσαν να παραληφθούν από μια μελέτη που αφορά τους γείτονές 

μας. Τέλος, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως εξελίσσονται στις μέρες μας με αναφορές 

κυρίως στην ελληνική ομογένεια της Κωνσταντινούπολης αποτελούν το τέταρτο και 

τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

1.1. Η ιστορία της τουρκικής γλώσσας 

Ο όρος Τουρκική γλώσσα (Türkçe), που είναι διαδεδομένος στις τουρκολογικές 

έρευνες στην Τουρκία, αποδίδει και την τουρκική γλώσσα με τις διαλέκτους της σε όλο τον 

κόσμο και τη σημερινή Τουρκία. Μετά τα μέσα του 20
ου

 αιώνα, για να μην προκληθεί 

σύγχυση, ο όρος Γλώσσα των Τούρκων (Türk Dili) άρχισε να χρησιμοποιείται με την ευρεία 

έννοια για όλην την τουρκική γλώσσα, περιλαμβανομένων των παλαιών και νέων διαλέκτων. 

Τελικά, όμως, επικράτησε ο όρος Τουρκική Γλώσσα, αποδίδοντας την ίδια τη γλώσσα στο 

σύνολό της (Ιορδάνογλου, 2008:129).  

Η Τουρκική γλώσσα, σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, ως προς την 

προέλευσή της, ανήκει στην ομάδα των ουραλο-αλταϊκών γλωσσών (Ural-Altay) 

(Hengirmen, 2000:11. Αkar, 2005:19). Εικάζεται ότι πρόκειται για μια ομάδα γλωσσών και 

όχι για οικογένεια γλωσσών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το δεύτερο ενδεχόμενο, να 

έχουν δηλαδή κοινή πηγή. Δεν έχει αποδειχθεί, όμως, κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα 

(Ιορδάνογλου, 2003:17). Οι ουραλοαλταϊκές γλώσσες, που παίρνουν την ονομασία τους από 

την γεωγραφική τους θέση, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Γλώσσες Ουραλίων, όπου 

περιλαμβάνονται οι γλώσσες των Φινλανδών, Ούγγρων, Λαπώνων, Εσθονών και Σαμογετών 

και β) Γλώσσες των Αλταΐων, όπου ανήκει η γλώσσα των σημερινών Τούρκων, των 

Οθωμανών, των Μογγόλων, των Τογκούζων, των Τουρκομάνων και των τουρκογενών της 

Κεντρικής Ασίας (Ζεγκίνης&Χιδίρογλου, 1995:11). 

Είναι γεγονός ότι η τουρκική ομιλείται από την Ασία μέχρι την Κεντρική Ευρώπη με 

την επίδραση των αραβικών και των περσικών. Σ’αυτήν την επίδραση οφείλονται και  οι 

προσπάθειες των τελευταίων ετών για την κάθαρση της γλώσσας, ενός είδους δηλαδή 

εκτουρκισμού της Τουρκικής. Πρόκειται για απόφαση μιας τάξης ακαδημαϊκών να 

απλουστεύσουν τη γλώσσα, αφαιρώντας τους αραβοπερσικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν 

μείζον ποσοστό, κατά τη χρήση της (Αλατζάς, 2000:15). 

Η τουρκική, κατά τον Ιορδάνογλου, αλλά και το σύνολο των ερευνητών, ανήκει στην 

κατηγορία των λεγόμενων «συγκολλητικών» γλωσσών. Οι γλώσσες αυτές, στις οποίες 

περιλαμβάνεται και η ουγγρική, δέχονται διάφορες παραγωγικές καταλήξεις πριν και μετά 

από τη μονοσύλλαβη  ή δισύλλαβη ρίζα της λέξης, χωρίς να επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή 

στην ίδια τη ρίζα της. Συγκεκριμένα, η τουρκική γλώσσα δέχεται καταλήξεις μόνο στο τέλος 
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των λέξεων «sondan eklemeli dil» (Hengirmen, 2000:11. Ιορδάνογλου, 2003:17). 

Αναφερόμενοι, λοιπόν παραπάνω, στο βασικότερο χαρακτηριστικό της τουρκικής, ως 

συγκολλητική γλώσσα τονίζουμε, και τα άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τουρκικής ως 

εξής: 

 Η συγκόλληση επιθεμάτων αλλά και ολόκληρη η δομή της γλώσσας βασίζεται στο 

φαινόμενο της φωνηεντικής αρμονίας. 

 Δεν υπάρχουν γραμματικά γένη, αλλά ούτε και άρθρα. 

 Όσον αφορά στη διάταξη των όρων της πρότασης, το ρήμα βρίσκεται στο τέλος 

της πρότασης. Το υποκείμενο, προηγείται του ρήματος και βρίσκεται τις 

περισσότερες φορές στην αρχή της πρότασης. Το αντικείμενο τίθεται πριν από το 

ρήμα, όταν η έμφαση της ενέργειας δίνεται σε αυτό (Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου, 

2011:11). 

Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη των τουρκολόγων, η ιστορική εξέλιξη της 

τουρκικής γλώσσας χωρίζεται σε επτά περιόδους (Ιορδάνογλου, 2003:18), τις οποίες θα 

εξετάσουμε παρακάτω συνοπτικά, τονίζοντας, κατά τη γνώμη μας, τα πιο σημαντικά σημεία: 

1. H Αλταϊκή περίοδος (Altay dönemi) 

2. H Αρχαιότερη περίοδος της τουρκικής (En Eski Türkçe dönemi) 

3. H Πρώτη περίοδος της τουρκικής (İlk Türkçe dönemi) 

4. H Παλαιά περίοδος της τουρκικής (Eski Türkçe dönemi) 

5. H Μέση περίοδος της τουρκικής (Orta Türkçe dönemi) 

6. H Νέα περίοδος της τουρκικής (Yeni Türkçe dönemi) 

7. H Σύγχρονη περίοδος τουρκικής (Çağdaş Türkçe dönemi). 

 

1.1.1. Η Αλταϊκή περίοδος 

Πρόκειται για περίοδο κατά την οποία η τουρκική και η μογγολική αποτελούσαν 

κοινή γλώσσα (Ιορδάνογλου, 2008:132. Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου, 2011:11). Πολλοί 

γλωσσολόγοι όμως, όπως ο Doğan Aksan και ο Ali Karamanlıoğlu, απορρίπτουν τη 

συγγένεια των αλταϊκών γλωσσών και ως εκ τούτου δεν αποδέχονται την ύπαρξη της 

περιόδου αυτής. Άλλωστε λείπουν τα αναγκαία γραπτά μνημεία για να μπορούν οι ερευνητές 

να στηριχθούν σε αυτά. 
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1.1.2. Η Αρχαιότερη περίοδος της τουρκικής 

Η τουρκική αποσπάται από την πρώιμη αλταϊκή γλώσσα. Πιστεύεται ότι η τουρκική, 

η μογγολική και η μαντσού-τουγκούζ δημιουργήθηκαν σ’αυτήν την περίοδο 

(Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου, 2011:11). Επίσης, σύμφωνα με τον Ιορδάνογλου, οι 

επιστήμονες που υποστηρίζουν την γλωσσική ενότητα των αλταϊκών γλωσσών, τοποθετούν 

χρονικά την εν λόγω περίοδο στην τέταρτη χιλιετία. 

1.1.3. Η Πρώτη περίοδος της τουρκική 

Χρονολογείται  από τον 1
ο 

έως τον 5
ο
 αιώνα. Οι ερευνητές ανακαλύπτουν ονόματα 

φυλών, ηγεμόνων και τόπων, που αναφέρονται σε ιστορικές πηγές και σχετίζονται με την 

τουρκική γλώσσα. Υπάρχουν γλωσσολόγοι, όπως ο Banguoğlu και ο Karamanlıoğlu, 

επισημαίνει ο Ιορδάνογλου, οι οποίοι υποθέτουν  ότι η γλώσσα των Ούνων κατά τον 2
ο
 αιώνα 

π.Χ. χωρίστηκε σε διαλέκτους και ότι η τουρκική μαζί με την ταταρική προήλθαν από την 

ανατολική διάλεκτο των Ούνων. Λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά αυτής της διαλέκτου δε 

γνωρίζουμε, λόγω απουσίας γραπτών κειμένων. 

1.1.4. Η Παλαιά περίοδος της τουρκικής 

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη περίοδο της τουρκικής γλώσσας, επειδή 

σύμφωνα με τους ερευνητές, μνημονεύεται το όνομα Türk (Tούρκος) στις ιστορικές πηγές, 

αλλά και διότι σώζονται γραπτά τουρκικά κείμενα και έτσι έχουμε τη δυνατότητα για άμεση 

γνώση σχετικά με τη δομή της τουρκικής γλώσσας (Ιορδάνογλου, 2008:133). Χρονικά η 

παλαιά περίοδος της τουρκικής, κατά τον Timurtaş, τοποθετείται από τον 6
ο
 έως τον 11

ο
 

αιώνα, ενώ σύμφωνα με τον Μπακιρτζή από τον 7
ο
 μ. Χ. μέχρι τον 13

ο
 αιώνα. Τα παλαιότερα 

και πιο γνωστά τουρκικά μνημεία της γραφής είναι οι επιγραφές του Γενισέι (Yenisey 

yazıtları), τον 6
ο
 αιώνα, και οι επιγραφές του Ορχόν (Orhun yazıtları) τον 8

ο
 αιώνα, οι οποίες 

παρέμεναν άγνωστες στους επιστήμονες μέχρι τον 18
ο
 αιώνα. 

Εκτός από τις προηγούμενες, υπάρχουν περίπου εκατό ακόμα επιγραφές που 

μνημονεύονται από τον Σουηδό στρατιωτικό Johan von Strahlenberg. Ο  πρώτος που 

μελέτησε και δημοσίευσε τα αποτελέσματα των ερευνών του ήταν ο Δανός τουρκολόγος 

Wilhelm Thomsen, ενώ ο Ρώσος τουρκολόγος Wilhelm Radloff συνέβαλλε στην 

αποκρυπτογράφηση των κειμένων (Μπακιρτζής, 2004:25. Akar, 2005:37-39). Οι 

σημαντικότερες  από τις επιγραφές, αυτής της περιόδου είναι: 
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 Το επιγραφικό μνημείο του Κιουλ- Τεκίν (732 μ. Χ.) 

 Το επιγραφικό μνημείο του Μπιλγκέ Καγάν (734 ) 

 Το επιγραφικό μνημείο του Τονγιουκούκ (720-725) (Ιορδάνογλου, 

2003:19). Στις επιγραφές αυτές, χρησιμοποιήθηκε το αλφάβητο Γκιόκτουρκ 

(Göktürkçe) που αποτελείται από 38 γράμματα (Αλατζάς, 2000:16).  

 

Η γραφή των Γκιόκτουρκ (Göktürkçe) 

(Πηγή: Kül Tigin Abidesi, 2010) 

 

Μετά την εξασθένιση του κράτους των Γκιόκτουρκ, οι Ουϊγούροι παρήγαγαν πολλά 

γραπτά κείμενα. Οι Ουϊγούροι εγκατέλειψαν τον σαμανισμό, την αρχική θρησκεία των 

Τούρκων, ασπαζόμενοι το βουδισμό, μανιχαϊσμό και βραχμανισμό, και μετέφρασαν τα 

θρησκευτικού περιεχομένου ιερά κείμενα στα τουρκικά (Μπακιρτζής, 2004:26). Το 

σημαντικότερο ήταν όμως, ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το αλφάβητο Γκιόκτουρκ. 

Χρησιμοποίησαν διάφορα αλφάβητα, περισσότερο το ουϊγουρικό (Uygurca), το οποίο ήταν 

ευρύτατα διαδεδομένο στις τουρκικές φυλές και είχε παραληφθεί, επισημαίνει ο 

Ιορδάνογλου, από τη γραφή σογιούτ (soğut). 
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Το αλφάβητο Σογιούτ των Ουϊγούρων 

(Πηγή: Uygurca ünsüz harfler, 2007) 

 

1.1.5.  Η Μέση περίοδος της τουρκικής 

Η Μέση περίοδος αρχίζει με τη συγγραφή των πρώτων τουρκικών κειμένων υπό την 

επίδραση της ισλαμικής θρησκείας και εκτείνεται, σύμφωνα με τον Ιορδάνογλου, μέχρι τη 

διαμόρφωση των νέων τουρκικών διαλέκτων (11
ος 

-15
ος

 αιώνας). Τα χρονικά όρια, κατά τον 

Timurtaş, ορίζονται από τον 11
ο
 έως τον 13

ο
 αιώνα. Μετά την προσχώρηση των Τούρκων στο 

Ισλάμ, η τουρκική γλώσσα βρέθηκε κάτω από την επιρροή του αραβικού και περσικού 

πολιτισμού (Lewis, 2002). Το Ντιβανού Λουγκατίτ Τουρκ (1072), το  εγκυκλοπαιδικό λεξικό 

που εκδόθηκε από τον Κάσγκαρλη Μαχμούτ, με σκοπό να βοηθήσει τους Άραβες ώστε να 

κατανοήσουν τα τουρκικά, γράφτηκε στην αραβική (Μπακιρτζής, 2004:27). Στις αρχές του 

12
ου

 αιώνα ο Εντίπ Αχμέτ έγραψε το βιβλίο του Αταμπετούλ Χακαγίκ (Το κατώφλι των 

αληθειών) με θρησκευτικό-ηθικό περιεχόμενο. Είναι γραμμένο στα ανατολικά τουρκικά, 

αλλά ο τίτλος του ήταν στην αραβική γλώσσα. Όλα αυτά, συμπεραίνει ο Μπακιρτζής, 
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αποδεικνύουν την επιρροή της νέας θρησκείας και του πολιτισμού στους Τούρκους και την 

τουρκική γλώσσα. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά την εξαιρετικά μεγάλη επιρροή του Ισλάμ, στα 

κείμενα που γράφονται στα ανατολικά τουρκικά ο αριθμός λέξεων ξένης προέλευσης είναι 

ελάχιστος. Αναπτύσσεται ένα είδος «αντίστασης» στις ξένες επιρροές (Μπακιρτζής, 

2004:27). Χαρακτηριστικό παράδειγμα  αποτελεί το πρώτο επικό δημιούργημα των 

μουσουλμάνων Τούρκων, το Κουταδγκού Μπιλίγκ (Γνώση που χαρίζει ευτυχία), το 1069-

1070 από τον Γιουσούφ Χας Χατζίπ. Πρόκειται για διδακτικό έργο με λίγα δάνεια (περίπου 

2%) από την αραβική και την περσική γλώσσα (Ιορδάνογλου, 2003:24). 

Η διάσπαση της ενιαίας τουρκικής γλώσσας, της ουϊγουρικής, επήλθε με την 

μετατόπιση των Τούρκων από την κεντρική Ασία προς τα δυτικά. Στις νέες πατρίδες 

δημιουργήθηκαν και νέοι διάλεκτοι: Η τουρκική του ανατολικού τμήματος (Şark ή Doğu 

Türkçesi), δηλαδή η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν όσοι είχαν παραμείνει στις ασιατικές 

χώρες και η τουρκική του δυτικού τμήματος (Batı Türkçesi) (Timurtaş, 2000:64-65). 

Στην τουρκική του ανατολικού τμήματος, ως συνέχεια της ουϊγουρικής, η οποία έζησε 

τον χρυσούν αιώνα της τον 15
ο
 και 16

ο
 αιώνα , έγραψαν τα έργα τους ο Αλή Σηρ Νεβαΐ, ο 

Χουσεΐν Μπαϊκαρά και ο Μπάμπουρ (Ιορδάνογλου, 2008:262). Η τουρκική του δυτικού 

τμήματος, η συνέχεια, σύμφωνα με τους μελετητές της γλώσσας των Γκιοκτούρκ, και η 

γλώσσα των Ογούζων (Oğuz Türkçesi), οι οποίοι ήρθαν σε άμεση επαφή με τους 

μουσουλμάνους Άραβες, καθιέρωσαν την αραβική και αργότερα την περσική ως επίσημη 

γλώσσα του κράτους των Σελτζούκων. Οι Τούρκοι παραμέλησαν τη μητρική τους γλώσσα, 

χρησιμοποιώντας στο γραπτό λόγο την αραβική κυρίως για θεολογικά, ιερονομικά και 

επιστημονικά θέματα και την περσική γλώσσα για τη λογοτεχνία. Η επίδραση της αραβικής 

και της περσικής στην τουρκική γλώσσα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μπορούμε να πούμε ότι τα 

φιλολογικά κείμενα αποτελούνταν κατά 50% και πλέον από αραβικές και περσικές λέξεις 

(Ζεγκίνης&Χιδίρογλου, 1995:12). Η χρήση αυτών των γλωσσών σε βάρος της τουρκικής, 

είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευσή τους, καθιερώνοντας την τουρκική ως επίσημη γλώσσα 

του κράτους (διαταγή Καραμάνογλου Μεχμέτ Μπέη, 1277) (Ιορδάνογλου, 2003:24-26). Με 

τη σύμφωνη γνώμη των περισσοτέρων ερευνητών, η τουρκική γλώσσα αυτής της εποχής 

είναι γνωστή ως παλαιά τουρκική της Μικράς Ασίας (Eski Anadolu Türkçesi, 13
ος

-15
ος

 

αιώνας).  
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Από τη μια μεριά, η συγκεκριμένη γλώσσα ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς ομιλούνταν 

από το λαό, αλλά από την άλλη, υποτιμούνταν από συγκεκριμένους κύκλους για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Σημαντικό είναι, υπογραμμίζει ο Ιορδάνογλου, ότι οι διανοούμενοι της 

εποχής χαρακτήριζαν τα τουρκικά υποτιμητικά ως «γλώσσα του λαού», τα αραβικά «γλώσσα 

του Θεού και της επιστήμης» και τα περσικά «γλώσσα της λογοτεχνίας».  

 

Το αραβικό αλφάβητο 

(Πηγή: Arap Alfabesi, 2012) 

 

 

1.1.6. Η Νέα περίοδος της τουρκικής 

Η περίοδος αυτή, η οποία προσδιορίζεται χρονικά από τον 16
ο
 έως το 1923 

(Ανακήρυξη της Δημοκρατίας), σηματοδοτείται από δύο τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις 

στη διαμόρφωση της τουρκικής γλώσσας. Από τη μια είναι η οθωμανική (Osmanlıca), ένα 
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συνονθύλευμα της αραβικής, περσικής και τουρκικής, που εξελίχθηκε στους χώρους του 

παλατιού και των ιεροδιδασκαλείων και ορίστηκε ως η γλώσσα των πεπαιδευμένων (Lewis, 

2002. Ιορδάνογλου, 2003:27-28). Από την άλλη, είναι η τουρκική (Türkçe), η οποία 

αντλούσε τη δύναμή της από την παράδοση, τον πολιτισμό, το θρησκευτικό συναίσθημα και 

ήταν η γλώσσα του λαού κυρίως στην επαρχία (Timurtaş, 2000:64-69). Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε ότι το ποσοστό των δανείων στη λογοτεχνία Ντιβάν, ανέρχεται περίπου στο 

60%. Τον 17
ο
 και 18

ο
 αιώνα, η πλοκή των λέξεων και φράσεων έγινε τόσο περίπλοκη με 

αποτέλεσμα τα κείμενα να είναι δυσνόητα. 

Στα μέσα περίπου του 19
ου

 αιώνα, οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις (Tanzimat, 1839), 

έδωσαν το έναυσμα για μια νέα αντίληψη τόσο στα γλωσσικά ζητήματα όσο και σε άλλα 

θέματα πολιτικού, κοινωνικού και ιδεολογικού χαρακτήρα (Μπακιρτζής, 2004:29-33). Έτσι, 

όσον αφορά στη γλώσσα οι επιστήμονες, οι συγγραφείς και ποιητές στράφηκαν προς το 

δυτικό πολιτιστικό περιβάλλον. Η σημαντικότερη εξέλιξη, τονίζει ο Μπακιρτζής, ήταν η 

τάση να αποβληθεί το ξένης προέλευσης λεξιλόγιο. Οι Σινασί, Ζιγιά Πασά και Ναμίκ Κεμάλ, 

ως εκπρόσωποι της λογοτεχνίας Τανζιμάτ
1
 (1839), αντιλήφθηκαν την ανάγκη επικοινωνίας 

με το λαό και τάχθηκαν υπέρ της απλούστευσης της γλώσσας (Ζεγκίνης, 1983:144-147). Με 

την είσοδο του μυθιστορήματος στην τουρκική λογοτεχνία αλλά και με τη δημοσίευση 

άρθρων σε εφημερίδες, έθεταν επιτακτικά το πρόβλημα της γλωσσικής απλοποίησης.  Οι 

προσπάθειες αυτές από μελετητές όπως ο Ζιγιά Γκιοκάλπ, εντατικοποιήθηκαν στην αρχή του 

20
ου

 αιώνα. Υποστήριξαν, τονίζει ο Ιορδάνογλου, ότι η οθωμανική γλώσσα αποτελεί 

τροχοπέδη για την αφύπνιση του τουρκικού έθνους και πρότειναν τη χρήση της δημοτικής, 

την απομάκρυνση από τη γλώσσα των αραβοπερσικών λέξεων και ιδιωματισμών, για μια 

ανεξάρτητη τουρκική γλώσσα. 

1.1.7. Η Σύγχρονη περίοδος της τουρκικής 

Μετά την ίδρυση της Εθνοσυνέλευσης (1920) και ιδιαίτερα μετά την ανακήρυξη της 

Δημοκρατίας (1923), η Τουρκία αντιμετώπισε ένα κύμα μεταρρυθμίσεων σε πολλούς τομείς 

                                                           
1
 O όρος Τανζιμάτ περιγράφει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις με στόχο την αναδιοργάνωση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, σε επίπεδο διοίκησης, οικονομίας και σχέσεών της με τους υπηκόους της. Τοποθετείται χρονικά 

στο διάστημα 1839-1876. Η λέξη τανζιμάτ, στην οθωμανική διάλεκτο σημαίνει αναδιοργάνωση, τακτοποίηση 

ενώ για τους δυτικούς ερμηνεύτηκε ως εκσυγχρονισμός, εξευρωπαϊσμός, δυτικοποίηση. Η περίοδος Τανζιμάτ 

αρχίζει με την αυτοκρατορική διαταγή (φιρμάνι), Χαττ-ι Χουμαγιούν του Γκιουλχανέ (Ιορδάνογλου, 2008:329-

330, 336-337). 
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της κοινωνικής ζωής. Με την καθιέρωση της δημοκρατίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ ανήγαγε τη 

γλωσσική μεταρρύθμιση ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα του εθνικού του 

προγράμματος. Συγκεκριμένα, την περίοδο του 1923-1928, το θέμα της υιοθέτησης ενός νέου 

αλφαβήτου αποτέλεσε ζήτημα υψίστης σημασίας. Ο Κεμάλ προσάρμοσε το λατινικό 

αλφάβητο στο τουρκικό φωνητικό σύστημα, θεωρώντας ότι το τουρκικό έθνος έπρεπε να 

ωφεληθεί από το δυτικό πολιτισμό (Lewis, 2002). 

Οι διανοούμενοι που θεμελίωσαν τη Δημοκρατία, επηρεασμένοι από μια τέτοια 

ιδεολογική ατμόσφαιρα, ασχολήθηκαν με το θέμα της γλώσσας και συγκεκριμένα, στα 

θέματα που αφορούσαν στην ορθογραφία και το αλφάβητο. Τα ζητήματα που προέκυψαν 

μετά την εισαγωγή του λατινικού αλφαβήτου ήταν η γραμματική της γλώσσας, τα λεξικά και 

οι συγκριτικές έρευνες. Ο βασικός στόχος ήταν να παραχθεί μια γλώσσα περισσότερο 

τουρκική και λιγότερο αραβική και περσική. Απαραίτητο ήταν η γλώσσα αυτή να είναι πιο 

σύγχρονη, πρακτική και ακριβής ώστε να αφομοιώνεται και να κατανοείται από το λαό 

ευκολότερα. 

Η Γλωσσική Μεταρρύθμιση (dil devrimi) άρχισε επίσημα το Μάιο του 1928, όταν 

αντικαταστάθηκαν οι αριθμοί που μέχρι τότε γράφονταν στα αραβικά. Το Νοέμβριο του ίδιου 

έτους η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση ενέκρινε το νέο λατινικό αλφάβητο (Çolak, 2004:67-91). 

Ορίστηκε επιτροπή (Dil Encumeni) που επεξεργάστηκε και καθόρισε τη χρήση του νέου 

αλφαβήτου (Ζεγκίνης&Χιδίρογλου, 1995:12-13). Τότε, ο Κεμάλ με κιμωλία κι έναν φορητό 

πίνακα, ταξίδεψε σε όλη τη χώρα και παρέδωσε μαθήματα γραφής στο νέο λατινικό 

αλφάβητο σε σχολεία, συνοικίες, χωριά και σε άλλους δημόσιους χώρους, διαπιστώνοντας το 

τεράστιο ποσοστό αναλφαβητισμού του πληθυσμού. 

 

Ο Κεμάλ διδάσκει το νέο αλφάβητο 

(Πηγή: Literature, Language, 2011) 
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Η μεταρρύθμιση του αλφαβήτου, σύμφωνα με τον Μπακιρτζή, είναι η μέγιστη 

απόπειρα διάρρηξης της συνέχειας με το οθωμανικό παρελθόν της Τουρκίας, τον πολιτισμό, 

το σύστημα αξιών, καθώς επίσης και με τη θρησκεία. Παράλληλα, οι λεξικογράφοι, με τις 

υποδείξεις του Κεμάλ, απέβαλαν τις αραβικές και περσικές λέξεις από τα λεξικά και τις 

αντικαθιστούσαν με αρχαΐζοντες όρους ή λέξεις από τις τουρκικές διαλέκτους ή ακόμα με 

εντελώς νέες λέξεις που πλάστηκαν κατά παραγωγή από τις παλιές ρίζες (Lewis, 2002). Για 

παράδειγμα οι λέξεις: 

αραβική, περσική 

λέξη 

τουρκική 

λέξη 

ερμηνεία στην 

ελληνική γλώσσα 

isim ad όνομα, ουσιαστικό 

kelime sözcük λέξη 

fiil eylem ρήμα 

vâkit zaman χρόνος 

hususî özel ιδιωτικός 

mektep okul (école, 

γαλλική ρίζα) 

σχολείο 

 

Επιπλέον, γαλλικές λέξεις που σχετίζονται με τεχνολογικά επιτεύγματα και 

καινοτόμες ιδέες, δηλαδή που εισάγουν νέα αντικείμενα και έννοιες, παρέμειναν αυτούσιες, 

καθώς προσαρμόστηκαν στο τουρκικό αλφάβητο (radyo, televizyon, koridor, entelektüel, 

materyalist, spiritüel, enteresan κ.ά.). Η τουρκική γλώσσα έχει και αρκετές λέξεις-δάνεια και 

από την ελληνική όπως liman (λιμένιον), kalem (κάλαμος), kaldırım (καλλίδρομον) κ.ά 

(Δημάση&Νιζάμ, 2004: 37,51). 

Το 1932 ιδρύθηκε το Ίδρυμα Τουρκικής Γλώσσας (Türk Dil Kurumu) με σκοπό τη 

μελέτη των πηγών της τουρκικής και την παραγωγή νέων λέξεων, αντικαθιστώντας τις 

αραβοπερσικές (Türk Dil Kurumu–Tarihçe, 2012). Ιδιαίτερη προσπάθεια κατέβαλε το ίδρυμα 

ώστε να μη μπουν ξένες λέξεις στη γλώσσα ακόμη και από τις ευρωπαϊκές (Ιορδάνογλου, 

2003:28-29). Το 1934 άρχισαν να δημοσιεύονται οι κατάλογοι των νέων τουρκικών λέξεων, 

ενώ 1935 άρχισαν να εμφανίζονται και στις εφημερίδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέσα 

της δεκαετίας του ’30 ο ενθουσιασμός για τη γλωσσική μεταρρύθμιση έφτασε στο 

αποκορύφωμά του με αποτέλεσμα να προταθούν τόσο ακραίες μεταρρυθμίσεις ώστε να 

διακυβεύεται η κατανόηση της γλώσσας. 

Ο ίδιος  ο Κεμάλ έσπευσε να λύσει το πρόβλημα, με ένα ευφυές πολιτικό τέχνασμα, 

το οποίο είχε μεγάλη απήχηση στους εθνικιστές. Πρότεινε τη Θεωρία της Γλώσσας-Ήλιου 

(Güneş-Dil Teorisi), η οποία επιχειρούσε να τεκμηριώσει ότι τα τουρκικά ήταν «η μητέρα 
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όλων των γλωσσών» και ότι όλες οι ξένες λέξεις ήταν αρχικά τουρκικές (Vryonis, 1991:79-

81. Lewis, 2002:57. Çolak, 2004:83-84). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, για παράδειγμα, το 

όνομα του ποταμού Νιαγάρα (Niagara) προήλθε από την τουρκική φράση: Ne yaygara! (= Τι 

φασαρία!), καθώς και το όνομα Αμαζόνιος (Amazon), από την φράση: Aman ne uzun! (Αμάν 

τι μακρύς!). Το πιο γνωστό παράδειγμα της θεωρίας Γλώσσας-Ήλιου, είναι η ετυμολογία της 

λέξης asker (στρατιώτης), η οποία τεκμηριώθηκε ως εξής: asker (aşık+er), aşık = οπαδός, 

γενναίος, ερωτευμένος και  er = άνδρας. Στην πραγματικότητα η λέξη asker  προέρχεται από 

την λατινική exercitus, η οποία πέρασε στους Άραβες και μετά στους Τούρκους. Κατά 

συνέπεια, εάν για μια ξένη λέξη δεν μπορούσε να βρεθεί η αντίστοιχη τουρκική, το γλωσσικό 

δάνειο θα μπορούσε να διατηρηθεί, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία. Αποτέλεσμα της θεωρίας 

αυτής ήταν να διασφαλιστεί μια φυσική εξέλιξη στη γλώσσα, εμποδίζοντας την ανεξέλεγκτη 

πορεία του γλωσσικού «καθαρμού» (Μπακιρτζής, 2004:45-47). Στόχος του Κεμάλ δηλαδή, 

δεν ήταν η εξάλειψη από το τουρκικό λεξιλόγιο των λέξεων από ξένες ρίζες, αλλά η 

προσαρμογή τους στο τουρκικό φωνητικό σύστημα. Όλη αυτή η σκέψη, τονίζει ο 

Μπακιρτζής, υποστηρίχθηκε από την πλευρά των Νέων Λεξικογράφων (Yeni Lisancıları), οι 

οποίοι επιδόθηκαν στην γραφή των ομιλούμενων από το λαό τουρκικών (halkın konuştuğu 

Türkçe). 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του’40, το κίνημα «κάθαρσης» της γλώσσας 

διαφοροποιήθηκε αρκετά. Δάσκαλοι, συγγραφείς, ποιητές, δημοσιογράφοι, και άλλοι 

διαμαρτύρονταν δημόσια για την αστάθεια και την αυθαιρεσία του επίσημου λεξιλογίου. 

Παράλληλα το 1950 το Ίδρυμα Τουρκικής Γλώσσας χάνει τον επίσημο χαρακτήρα του και 

τελικά μερικά αραβικά και περσικά δάνεια εμφανίζονται σε κυβερνητικές δημοσιεύσεις 

(Μπακιρτζής, 2004:48). 

Τα αποτελέσματα της γλωσσικής μεταρρύθμισης (Çolak, 2004:84-86) είναι ότι 

αφενός το λατινικό αλφάβητο, διευκόλυνε τη γρήγορη απόκτηση της βασικής εκπαίδευσης 

(βαθμιαία μείωση του αναλφαβητισμού: μέχρι το 1929 οι σπουδαγμένοι ήταν περίπου το 

6,5% του πληθυσμού, ενώ είκοσι χρόνια αργότερα το ποσοστό ανήλθε στο 40% του 

συνολικού πληθυσμού και σήμερα κυμαίνεται γύρω στο 60% (Ιορδάνογλου, 2003:29). 

Επιπλέον, ενσωματώθηκαν συνειδητά οι δυτικοί επιστημονικοί και τεχνολογικοί όροι. Η 

ομοιόμορφη μαζική γλώσσα ώθησε και την ανάπτυξη της λογοτεχνίας, καθώς επίσης 

βοήθησε να γεφυρωθεί το γλωσσικό χάσμα ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα. Αφετέρου, η 

γλωσσική μεταρρύθμιση θεωρήθηκε η βασική αιτία της μόνιμης αποξένωσης τόσο από τη 
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λογοτεχνική όσο και από τη γλωσσική κληρονομιά των Οθωμανών (Μπακιρτζής, 2004:48-

50). 

Ιστορικά λοιπόν, αξίζει να πούμε ότι το Ίδρυμα Τουρκικής Γλώσσας μετονομάστηκε 

σε Τουρκική Γλωσσική Ένωση, με σκοπό την επαναφορά των τουρκικών λέξεων. Επίσης,  

πρόσφατα, με σχετική  πρόβλεψη του συντάγματος του 1982,  η Τουρκική Γλωσσική Ένωση 

συνεχίζει να λειτουργεί στο οργανωτικό πλαίσιο του Ανώτατου Ατατουρκικού Οργάνου και 

Πολιτισμού, για θέματα γλώσσας και ιστορίας. Τέλος, στατιστικά αναφέρουμε ότι ενώ πριν 

το 1932 η χρήση τουρκικών λέξεων στα γραπτά κείμενα καταλάμβαναν το 35-40%, τα 

τελευταία χρόνια ανέρχεται στο 75-80%. Αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η γλωσσική 

επανάσταση του Κεμάλ πέτυχε τελικά μέρος των προγραμματικών της στόχων (Μπακιρτζής, 

2004:50). 

1.1.7.1. Το γλωσσικό ζήτημα σήμερα 

            Τη σύγχρονη εποχή το γλωσσικό ζήτηµα έχει πάρει τη µορφή αγώνα κατά της 

κυριαρχίας της αγγλικής στην τουρκική γλώσσα. Μπορούµε να πούµε ότι η εισαγωγή 

αγγλικών λέξεων στην τουρκική είναι απόρροια της στροφής προς τη ∆ύση που έκανε το 

τουρκικό κράτος. Όπως ακριβώς η αποδοχή του Ισλάµ και του ισλαµικού πολιτισµού 

οδήγησε στην υιοθέτηση αραβικών και περσικών όρων, έτσι και η στροφή προς ∆ύση 

οδήγησε στην υιοθέτηση ιταλικών και γαλλικών λέξεων από τους Τούρκους διανοούµενους 

του 19
ου

 αιώνα και αγγλικών λέξεων τον 20
ο
 αιώνα (Lewis, 2002:134).  

           Έτσι, κυρίως µετά το 1983, η Τουρκική Γλωσσική Ένωση άρχισε να δηµοσιεύει 

καταλόγους όπου πρότεινε τουρκικές λέξεις προς αντικατάσταση των αγγλικών όρων που 

είχαν εισέλθει στη γλώσσα (Lewis, 2002:133-134). Το 1994,  η Τουρκική Γλωσσική Ένωση 

ξεκίνησε επίσης µία εκστρατεία για την αντικατάσταση των ξένων (δυτικών) λέξεων από 

τουρκικές και άρχισε να δηµοσιεύει καταλόγους λέξεων στο περιοδικό Türk Dili (= Τουρκική 

Γλώσσα). Το 1995 όλες οι προτάσεις για αντικαταστάσεις εκδόθηκαν σε µορφή βιβλίου στην 

εισαγωγή του οποίου η Ένωση δήλωνε τους σκοπούς της: έρευνα και ανάπτυξη της 

τουρκικής γλώσσας και προστασία της από τις ξένες επιρροές. Οι λέξεις που είχαν εισαχθεί 

µε το πέρασµα των αιώνων, όπως elektrik, atom, demokrasi, θεωρούνταν τουρκικές. 

Αποδεκτοί ήταν ακόµα και οι νεολογισµοί που έγιναν χωρίς να ακολουθούνται οι 

γραµµατικοί κανόνες, αν είχαν γίνει κοµµάτι της γλώσσας του λαού, όπως kural (κανόνας), 

önem (σηµασία), bağımsızlık (ανεξαρτησία) (Lewis, 2002:164-166). Ενώ η Ένωση συνεχίζει 

τις προσπάθειες να αποτρέψει την εισαγωγή άλλων αγγλικών λέξεων στην τουρκική, δε 
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φαίνεται να χαίρει ιδιαίτερης εκτίµησης καθώς πολλοί άνθρωποι αγνοούν ότι η νέα Ένωση 

Τουρκικής Γλώσσας έχει αλλάξει κατεύθυνση σε σχέση µε το παλιό Ίδρυμα.  

 Τελικά, η Τουρκική γλώσσα στη χρήση της είναι µία µείξη. Γιατί οι νέες γενιές δεν 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν την παλιά γλώσσα που περιείχε πολλές αραβικές και περσικές 

λέξεις εφόσον γαλουχήθηκαν σε ένα περιβάλλον µε «καθαρή» τουρκική γλώσσα. Έτσι 

παρατηρείται το φαινόµενο οι ηλικιωµένοι ή οι πολύ θρησκευόµενοι να τείνουν να 

χρησιµοποιούν, σε µεγάλο ποσοστό, αραβικές λέξεις, οι µεσήλικες τουρκικές, ενώ οι νέοι 

εντάσσουν στο λεξιλόγιό τους όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές λέξεις, κυρίως µέσω της 

γαλλικής και τελευταία µέσω της αγγλικής. Από την άλλη, µετά από την κριτική που έγινε 

στον υπερβολικό καθαρισµό των λέξεων, απορρίπτεται η γλώσσα που περιέχει µόνο καθαρές 

τουρκικές λέξεις. Έτσι, η γλώσσα που χρησιµοποιείται στον τύπο συχνά περιέχει και 

αραβικές λέξεις αλλά και νεολογισµούς της καθαρής τουρκικής. 

 Η πορεία του γλωσσικού ζητήµατος στην Τουρκία χαρακτηρίζεται από έντονες 

πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το γλωσσικό ζήτηµα έγινε και πολιτικό ζήτηµα. Τα πρώτα χρόνια 

που είχε την εξουσία το Λαϊκό Ρεπουµπλικανικό Κόµµα του Κεμάλ, ξεκίνησε ανεµπόδιστα 

τη γλωσσική µεταρρύθµιση εφαρµόζοντας υπερβολικό καθαρισµό στη γλώσσα. Όταν το 

1950 την εξουσία πήρε το αντίπαλο ∆ηµοκρατικό Κόµµα του Αντάν Μεντερές, η γλωσσική 

µεταρρύθµιση σχεδόν σταµάτησε και υπήρξε παλινδρόµηση. Κατά αυτόν τον τρόπο, η 

εναλλαγή των κυβερνήσεων επηρεάζει  ακόμα και σήμερα ανάλογα και τη γλωσσική 

µεταρρύθµιση.  

Τελικά, η Τουρκία µπορεί να απέκτησε µία οµοιογενή και τυποποιηµένη γλώσσα, 

αλλά οι συγκρούσεις που ταλανίζουν την τουρκική κοινωνία εξακολουθούν να υφίστανται 

και να εκδηλώνονται και µέσα από το γλωσσικό ζήτηµα. Η σύγκρουση του κοσµικού 

τουρκικού κράτους µε το Ισλάµ εµφανίζεται και στο θέµα της γλωσσικής µεταρρύθµισης. 

Έτσι οι οπαδοί της κάθαρσης στη γλώσσα είναι συνήθως και υπέρµαχοι της κοσµικής 

εξουσίας ενώ οι ισλαµιστές και µετριοπαθείς ισλαµιστές είναι υπέρ της διατήρησης των 

αραβο-περσικών στοιχείων στη γλώσσα.  

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι το θέμα της γλώσσας και της γλωσσικής 

μεταρρύθμισης δεν έπαψε ποτέ να απασχολεί την τουρκική κοινωνία μέχρι και σήμερα και να 

συνεχίζουν να είναι πολιτικά ζητήματα στην Τουρκία. 
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1.1.7.2. Το τουρκικό λεξιλόγιο 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το τουρκικό λεξιλόγιο, που δημοσιεύτηκαν 

από την Ένωση Τουρκικής Γλώσσας (Türk Dil Kurumu), στο Μεγάλο Λεξικό της Τουρκικής 

Γλώσσας (Büyük Türkçe Sözlük, έκδοση 2010) το επίσημο λεξικό, η τουρκική γλώσσα 

περιέχει 616.767 λέξεις, εκφράσεις,  όρους και ουσιαστικά (Türk Dil Kurumu, 2013). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Σύγχρονο Λεξικό Τουρκικής Γλώσσας (Güncel Türkçe 

Sözlük, έκδοση  2005), το επίσημο λεξικό, που δημοσιεύτηκε από την  Ένωση Τουρκικής 

Γλώσσας (Türk Dil Kurumu), η γλώσσα περιέχει 104.481 λέξεις, εκ των οποίων περίπου το 

89% είναι τουρκικές και το 11% είναι ξένης προέλευσης. Μεταξύ των σημαντικότερων ξένων 

συντελεστών είναι τα αραβικά, τα γαλλικά, τα περσικά, τα ιταλικά, τα αγγλικά και τα 

ελληνικά (Türk Dil Kurumu, 2013). Σχηματικά η σύνθεση του τουρκικού λεξιλογίου έχει ως 

εξής: 

 

Η σύνθεση του τουρκικού λεξιλογίου 

(Πηγή: Türk Dil Kurumu, 2013) 
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Το τουρκικό αλφάβητο 

(Πηγή: Türk Alfabesi, 2013) 

 

 

1.1.7.3. Τουρκοφωνία 

Η τουρκική γλώσσα ομιλείται σε ευρεία κλίμακα σε όλο τον κόσμο, έχει επεκταθεί σε 

όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, όπως στα ανατολικά της Μογγολίας, στο εσωτερικό της 

Κίνας, δυτικά στο εσωτερικό της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στα βόρεια της Σιβηρίας και στην 

πόλη Καζάν κοντά στη Μόσχα, νότια στη Βαγδάτη και στα σύνορα του Λιβάνου. Σήμερα 

απαντά σε διάφορες παραλλαγές σε κάποιες περιοχές των παρακάτω κρατών: Κίνα, 

Μογγολία, Ρωσία, Καζακιστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Ουζμπεκιστάν, 
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Αφγανιστάν, Περσία, Ιράκ, Συρία, Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σκόπια, 

Ρουμανία, Πολωνία, Ουκρανία και Μολδαβία (Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου, 2001:12). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η τουρκική γλώσσα ομιλείται από 

63.000.000 ανθρώπους (native speakers) παγκοσμίως, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,92% του 

παγκόσμιου πληθυσμού. Οι χώρες στις οποίες υπάρχουν οι περισσότεροι φυσικοί ομιλητές 

είναι: η Τουρκία, η Κύπρος και η Βουλγαρία (Ethnologue: Languages of the World, 2013). 

, Gary F. Simons 1.2.  Τουρκική γλώσσα: Η πρώτη γνωριμία 

 

1.2.1.  Το τουρκικό αλφάβητο (Türk alfabesi) 

Η τουρκική γλώσσα έχει 29 φθόγγους, δηλαδή 29 απλές φωνές με τις οποίες 

σχηματίζονται οι λέξεις. Οι φθόγγοι παριστάνονται με 29 γράμματα, τα οποία όλα μαζί 

αποτελούν το τουρκικό αλφάβητο (alfabe). Τα γράμματα του τουρκικού αλφαβήτου μαζί με 

τα ονόματά τους είναι τα ακόλουθα (Ζεγκίνης&Χιδίρογλου, 1995:15-16. Αλατζάς, 2000:18-

19): 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΖΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

A a a (α) 

B b be (μπέ) 

C c ce (τζιέ) 

Ç ç çe (τσιέ) 

D d de (ντέ) 

E e e (έ) 

F f fe (φέ) 

G g ge (γκέ) 

Ğ ğ yumuşak ge (γιουμουσάκ γκέ, ιάγ-ιέγ) 

H h he (χέ) 

I ı ı (ι, αμβλύ) 

İ i i (ί) 

J j je (ζιέ) 

K k ke (κέ) 

L l le (λέ) 

M m me( με) 

N n ne (νέ) 

O o o (ό) 

Ö ö ö (ιό) 

P p pe (πέ) 

R r re (ρέ) 

S s se (σέ) 

Ş ş şe (σιέ) 

T t te (τέ) 

U u u (ου) 

Ü ü ü (ιού) 
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V v ve (βέ) 

Y y ye (γιέ) 

Z z ze (ζέ) 

 

1.2.2.  Οι αριθμοί  (Sayılar) 

Τα αριθμητικά μας πληροφορούν για την ποσότητα του ουσιαστικού που συνοδεύουν. 

Τα απόλυτα αριθμητικά δηλώνουν με απόλυτο τρόπο την ακριβή ποσότητα του ουσιαστικού 

που συνοδεύουν (Yeni Hitit 1, 2009:7): 

0 sıfır 11 on bir 40 kırk 600 altı yüz  

1 bir 12 on iki 50 elli 700 yedi yüz 

2 iki 13 on üç 60 altmış 800 sekiz yüz 

3 üç 14 on dört 70 yetmiş 900 dokuz yüz 

4 dört 15 on beş 80 seksen 1000 bin 

5 beş 16 on altı 90 doksan 2000 iki bin 

6 altı 17 on yedi 100 yüz 10.000 on bin 

7 yedi 18 on sekiz 200 iki yüz 100.000 yüz bin 

8 sekiz 19 on dokuz 300 üç yüz 1.000.000 bir milyon 

9 dokuz 20 yirmi 400 dört yüz 1.000.000.000 bir milyar 

10 on 30 otuz 500 beş yüz 1.000.000.000.000 bir trilyon 

 

1.2.2.1. Εκφράσεις με απόλυτα αριθμητικά 

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικές από τις πιο συνηθισμένες εκφράσεις οι οποίες 

περιλαμβάνουν απόλυτα αριθμητικά (Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου, 2011:55): 

 bir lokma (μπίρ λοκμά) μια μπουκιά, λιγάκι 

 

 birden, birden bire (μπιρντέν, μπιρντέν μπιρέ) μεμιάς, ξαφνικά 

 

 Bir bu eksikti! (μπίρ μπου εκσικτί!) Μόνο αυτό έλειπε! 

 

 bir kulağından girmek bir kulağından çıkmak (μπίρ 

κουλαϊντάν γκιρμέκ μπίρ κουλαιϊτάν τσικμάκ) 

από το ένα αυτί μπαίνει, από το άλλο 

βγαίνει 

 

 İki karpuz bir koltuğa sığmaz. (ικί καρπούζ μπίρ 

κολτουγά σιγμάζ) 

Δύο καρπούζια σε μία μασχάλη δε 

χωράνε. 

 

 iki dinle, bir söyle. (ικί ντιλέ, μπίρ σοϊλέ) Δύο άκου, ένα λέγε. (μίλα λιγότερο) 

 

 dört gözle bekliyorum (ντόρτ γκιοζλέ μπεκλίγιορουμ) περιμένω με ανυπομονησία 
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 Kırk bir kere maşallah! (κιρκ μπίρ κερέ μασαλάχ!) Φτου, να μη σε ματιάσω! 

 

 bin bir gece (μπίν μπίρ γκετζέ) χίλιες και μία νύχτες 

 

 Bin yaşa!  (μπίν γιασά!) Να τα χιλιάσεις! 

 

1.2.3. Η έννοια του χρόνου  

1.2.3.1. Οι μέρες της εβδομάδας (Haftanın günleri) 

Οι μέρες και οι μήνες στην τουρκική γλώσσα γράφονται με μικρό γράμμα και σε 

ειδικές μόνο περιπτώσεις με κεφαλαίο (κύρια ονόματα, τοπωνύμια, ονομασίες εθνών, χωρών, 

θρησκευτικές και εθνικές γιορτές κ.ά.) (Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου, 2011:58): 

pazar (παζάρ) Κυριακή 

pazartesi (παζάρτεσι) Δευτέρα 

salı (σαλί) Τρίτη 

çarşamba (τσαρσαμπά) Τετάρτη 

perşembe (περσεμπέ) Πέμπτη 

cuma (τζουμά) Παρασκευή 

cumartesi (τζουμάρτεσι) Σάββατο 

1.2.3.2. Οι μήνες (Aylar) 

ocak (οτζάκ) Ιανουάριος temmuz (τεμούζ) Ιούλιος 

şubat(σουμπάτ) Φεβρουάριος ağustos (αγουστός) Αύγουστος 

mart (μάρτ) Μάρτιος eylül (εϊλούλ) Σεπτέμβριος 

nisan(νισάν) Απρίλιος ekim (εκίμ) Οκτώβριος 

mayış (μαγίς) Μάιος kasım (κασίμ) Νοέμβριος 

haziran (χαζιράν) Ιούνιος aralık (αραλίκ) Δεκέμβριος 

1.3. Εκφράσεις (İfadeler) 

Χρήσιμο είναι κατά τη γνώμη μας να παραθέσουμε εκφράσεις που λέγονται στην 

καθημερινότητα καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται σε κοινωνικές περιστάσεις 

(Δροσοπούλου, 2006:114-115). 

1.3.1. Καθημερινές εκφράσεις (Günlük ifadeler) 

Merhaba (μέραμπα, μέρχαμπα) = γεια 

Günaydın (γκιουν αιντίν) = καλημέρα (μόλις ξυπνάμε) 

İyi günler (ιγί γκιουνλέρ) = καλημέρα (καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας) 
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İyi akşamlar (ιγί ακσαμλάρ) = καλό βράδυ 

İyi geceler (ιγί γκετζελέρ) = καληνύχτα 

Nasılsın? (νάσλ σιν?) = πώς είσαι? Nasılsınız? (νάσλ σινίζ?) = πώς είστε? 

İyiyim (ιγίγιμ) =  καλά είμαι 

Çok güzel (τσοκ γκιουζέλ) = πολύ ωραία 

Ne haber? (νε χαμπέρ) = τι νέα? 

Hoş geldin (χος γκελντίν)= καλωσόρισες, Hoş geldiniz (χος γκελντινίζ)=              

καλωσορίσατε 

Hoş bulduk (χος μπουλντούκ) = καλώς σας βρήκαμε 

Selamlar (σελαμλάρ )= χαιρετίσματα 

Güle güle (γκιουλέ-γκιουλέ) = αντίο 

Afiyet olsun (αφιγέτ ολσούν) = καλή όρεξη 

İnşallah (ίνσαλλαχ) = μακάρι, πρώτα ο Θεός 

Keşke (κεσκέ) = μακάρι 

Maşallah (μάσαλλαχ) =σκόρδα! 

Allah aşkına(Αλλάχ ασκινά) = προς Θεού! Για τ’ όνομα του Θεού!   

Allah korusun (Αλλάχ κορουσούν) = ο Θεός να φυλάει 

Hayırlı olsun (χαΐρλί ολσούν) = καλορίζικο 

Tebrikler (τεμπρικλέρ) = συγχαρητήρια 

İyi ki doğdun (ιγί κι ντογντούν) = να ζήσεις (στα γενέθλια) 

Teşekkür ederim (τεσεκιούρ εντέριμ) Teşekkürler (τεσεκιουρλέρ) =    ευχαριστώ 

Rica ederim (ριτζά εντέριμ) = παρακαλώ 

Bir şey değil (μπιρ σεή ντεήλ) = δεν κάνει τίποτα 

Çok yaşa (τσοκ γιασά) = γείτσες! 
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1.3.2. Εκφράσεις σύμφωνες με διάφορες κοινωνικές περιστάσεις 

 
 Συγχαρητήρια: 

Tebrikler (τεμπρικλέρ) = συγχαρηρήρια 

Sizi tebrik ediyorum (σιζί τεμπρίκ εντίγιορουμ) = Σας συγχαίρω 

 

 Απολογία: 

Özür dilerim.(οζούρ ντιλερίμ) = απολογούμαι 

Affet, pardon.( αφέτ, πάρντον) = συγνώμη 

 

 Ευχαριστήρια: 

Teşekkür ederim, teşekkürler ( τεσεκιούρ εντέριμ, τεσεκιουρλέρ) = ευχαριστώ 

Sağol, sağolun( σαόλ, σαολούν) = να ΄σαι καλά, να ‘στε καλά 

 

 Ευχές για γενέθλια: 

İyi ki doğdun! (ιγί κι ντογντούν) = Χρόνια πολλά! 

 

 Ευχές για την επέτειο γάμου: 

   Yıldönününüz kutlu olsun!(γιλντονουνουνούζ κουτλού ολσούν) =Χαρούμενη    επέτειο! 

 

 Όταν κάποιος αποκτά κάτι καινούριο: 

Hayırlı olsun! (χαϊρλί ολσούν) = Καλορίζικο! 

 

 Σε μια κηδεία: 

Size öbür (σιζέ ομπούρ) = Ζωή σε λόγου σας 

 

 Όταν κάποιος φταρνίζεται: 

Sağ ol!(σα όλ) = Με τις υγείες σου! 

Κι η απάντηση: Siz de görün (σιζντέ γκιορούν) = και σε σας 
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 Για καλή τύχη: 

İyi şanslar (ιγί σανσλάρ) = καλή τύχη 

İnşallah (ινσαλάχ) = μακάρι, με το καλό 

Allah büyük (αλάχ μπουγιούκ) = ο Θεός είναι μεγάλος 

 

 Όταν απευχόμαστε κάτι: 

Allah korusun! (αλάχ κορουσούν) = ο Θεός να μας προστατεύει 

Allah göstermesin! (αλάχ γκιοστέρμεσιν) = Θεός φυλάξοι  

Allah eksik etmesin! (αλάχ εκσίκ έτμεσιν) = ο Θεός να μη σας στερήσει τίποτα 

 

 Ευχές ταχείας ανάρρωσης: 

Geçmiş olsun! (γκετσμίς ολσούν) =  περαστικά! 

 

 Εκφράσεις θαυμασμού: 

Maşallah! (μασαλά) = σκόρδα! 

 

 Εκφράσεις απορίας: 

Allah aşkına! (αλάχ ασκινά) = Για το όνομα του Θεού! 

Mümkün mü? (μουμκιούν μου) = Είναι δυνατόν; 

Dünyada olmaz! (ντουνιαντά ολμάζ) = αποκλείεται! 

İnanamıyorum (ινανάμιγιορουμ) = δεν το πιστεύω! 

Yapma!, Deme! (γιάπμα, ντέμε) = μη μου το λες! Σώπα…! 

 

 Ευλογίες: 

Allah artırsın! (αλάχ αρτίρσιν) = ο Θεός αν δώσει 

Allah bağışlasın! (αλάχ μπαγίσλασιν) = Με την ευλογία του Θεού 

Şükür Allah’a! (σουκιούρ αλαχά) = Δόξα τω Θεώ! 

 

 Κατάρες: 

Lanet olsun! (λανέτ ολσούν) = Καταραμένος να είναι 
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Kahrol! (κάχρολ) = Χάσου! Να πας στο διάολο! 

Allah kahretsin! (αλάχ καχρετσίν) = άει στο διάολο! 

 

 Πριν από το ταξίδι: 

İyi yolculuklar! (ιγί γιολτζουλουκλάρ) = καλό ταξίδι! 

Görüşmek üzere! (γκιορουσμέκ ουζερέ) = εις το επανιδείν! 

 

 Στη δουλειά: 

Hayırlı işler! (χαϊρλί ισλέρ) = Καλές δουλειές! 

Kolay gelsin! (κολάϊ γκελσίν) = Καλή ευκολία! 

 

 Την Πρωτοχρονιά: 

Yılbaşınız kutlu olsun! (γιλμπασινίζ κουτλού ολσούν) = Καλή χρονιά! 

Mutlu yıllar! (μουτλού γιλάρ) = Χρόνια πολλά! 

1.4. Ο πρώτος διάλογος 

Εκτός από τις εκφράσεις, η πρώτη επαφή με την γλώσσα και συγκεκριμένα με την 

τουρκική «ζωντανεύει» με τη συνομιλία και ιδιαίτερα με το διάλογο. Γι’αυτόν τον λόγο 

επιλέξαμε ενδεικτικά να αναφέρουμε ένα διάλογο γνωριμίας ανάμεσα σε έναν Τούρκο 

(Ηakan) και σε μία Ελληνίδα (Μαρία) (Hengirmen-Koç, 2001:8.Yeni Hitit 1, 2009:8):  

Tanışma (τανισμά) = γνωριμία 

Hakan: Merhaba.(μέραμπα) = γειά 

  

Μaria: Merhaba. 

 

Hakan: Benim adım Hakan.(μπενίμ αντίμ Χακάν) = με λένε Χακάν.Sizin adınız      

ne?(σιζίν αντινίζ νε;) = εσάς πώς σας λένε; 

 

Μaria : Benim adım Maria. 

 

Hakan: Memnum oldum.(μεμνούμ όλντουμ) = χάρηκα 

 

Μaria: Ben de memnum oldum.(μπενντέ μεμνούμ όλντουμ) = κι εγώ χάρηκα 

Nasılısınız?(νασιλσισίζ;) = πώς είστε; 
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Hakan: Teşekkür ederim,iyiyim.(τεσεκιούρ εντέριμ, ιγίγιμ) = ευχαριστώ,είμαι καλά 

ευχαριστώ.Siz nasılsınız?(σίζ νασιλσισίζ;) = εσείς πώς είστε; 

 

Μaria: Ben de iyiyim.(μπενντέ ιγίγιμ) = κι εγώ είμαι καλά. Teşekkür ederim. 

 

Hakan: Nerelisiniz?(νερελισινίζ;) = από πού είστε/κατάγεστε; 

 

Μaria: Ben Yunanlıyım.(μπέν γιουνανλίγιμ)= εγώ είμαι Ελληνίδα.Siz nerelisiniz?(σιζ 

νερελισινίζ;)= εσείς από πού είστε/κατάγεστε; 

 

Hakan: Ben Türküm. (μπέν τουρκιούμ) = εγώ είμαι 

Τούρκος.Görüşürüz!(γκιορούσουρουζ) = τα λέμε, εις το επανειδείν! 

 

Μaria : Görüşürüz! 

 

1.5. Σήματα για οπτικούς τύπους 

 
Αναχωρώντας για μια ξένη χώρα, παρατηρούμε συνήθως στη διάρκεια της διαδρομής 

σήματα και πινακίδες. Έτσι, φθάνοντας στον προορισμό μας υπάρχει έκδηλο το ενδιαφέρον 

να ανακαλύψουμε την ερμηνεία αυτών των σημάτων, ώστε να προσανατολιστούμε και να 

βοηθηθούμε κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στον άγνωστο τόπο. Παραθέτουμε τα πιο 

χρήσιμα, κατά τη γνώμη μας, σήματα, που συναντoύμε στους δρόμους της Τουρκίας, καθώς 

και την ερμηνεία τους (Yeni Hitit 1, 2009:68. Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου, 2011:295). 

Απεικόνιση Σήματος  Οργανισμός Ενδιαφέροντος   

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.M.E.B. Türkiye Cumhürriyet 

Milli Eğitim Bakanlığı = Τουρκική 

Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας. 
 

(Πηγή: T. C. Milli Eğitim Bakanlığı)  

 

Ankara Üniversitesi = 

Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. 

(Πηγή: Ankara Üniversitesi) 
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T.C. İstanbul Üniversitesi = 

Τουρκική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο της 

Κωνσταντινούπολης. 
 

 

(Πηγή: T.C. İstanbul Üniversitesi) 
 

 

T.H.Y. Türk Hava Yolları = 

Τουρκικές Αερογραμμές 

 

 

(Πηγή: Türk Hava Yolları) 

 

 

 

 

 

 

 

Ρ.Ρ.Τ.  Posta Telgraf Teşkikatı =  

Υπηρεσία επιστολών και 

τηλεγραφημάτων 

 

 
(Πηγή: Posta Telgraf Teşkikatı) 

 

 

T. C. Jandarma Genel 

Komutanlığı = Τουρκική Δημοκρατία 

Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής. 

 

(Πηγή: T. C. Jandarma Genel 

Komutanlığı) 

 
 

T.C. Devlet Demiryolları = 

Τουρκική Δημοκρατία Κρατικές 

Σιδηρογραμμές 

( Πηγή: T.C. Devlet Demiryolları) 
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T.E.D.A.Ş. Türkiye Elektrik 

Dağıtım Anonim Şirketi = Ανώνυμη     

Εταιρία Διανομής Ηλεκτρικού Τουρκίας 

(Πηγή: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim 

Şirketi) 

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi = 

Δημαρχείο   Κωνσταντινούπολης 

 

 

(Πηγή: İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 

 

1.6. Οι κοινές παροιμίες Ελλήνων και Τούρκων 

Οι Τούρκοι, όπως και όλοι οι λαοί, έχουν πλήθος παροιμιών. Τόσο οι Έλληνες, όσο 

και οι Τούρκοι δανείστηκαν πολλά στοιχεία από τη σοφία των υπόλοιπων λαών, προκειμένου 

να διαμορφώσουν τις δικές τους παροιμίες. Παράλληλα, πολλές από τις τουρκικές παροιμίες 

έχουν ως πηγή προέλευσης την ελληνική παράδοση, γεγονός που ισχύει και αντίστροφα 

(Χιδίρογλου, 1987:15). Μέσω αυτών εκφράζεται η πνευματική οξυδέρκεια του τουρκικού 

λαού, η φαντασία και τα συναισθήματά του, η ευρηματικότητα και η ευφυολογία του, καθώς 

και το ειρωνικό ύφος και η σκληρή σάτιρα που χρησιμοποιεί στις διάφορες εκφάνσεις της 

ζωής του (Χιδίρογλου, 1987:19).  

Είναι εμφανής η συγγένεια που υπάρχει ανάμεσα στις έννοιες των τουρκικών και των 

ελληνικών παροιμιών, ωστόσο αυτές διατυπώνονται με διαφορετικό τρόπο στις δύο 

αντίστοιχες γλώσσες. Ταυτόχρονα, διακρίνονται και παροιμίες οι οποίες αντιστοιχούν μεταξύ 

τους με βάση την περίοδο στην οποία εντάσσονται (Χιδίρογλου, 1987:30-32). Επίσης, μία 

ακόμα ομοιότητα μεταξύ των παροιμιών των δύο χωρών αφορά εκείνες που έχουν τη μορφή 

αφήγησης, περιγραφής ή διαλόγου. Πιο συγκεκριμένα, οι παροιμίες αυτές αποσκοπούν στη 

νουθεσία, έχουν ειρωνικό και σατιρικό ύφος και χρησιμοποιούν τον ευθύ λόγο (Χιδίρογλου, 

1987:33-36). Αξιοσημείωτο είναι ότι στην τουρκική παροιμία εκφράζονται διάφορες κρίσεις 

και αντιλήψεις για άλλους λαούς και κυρίως γι’αυτούς με τους οποίους οι Τούρκοι 
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συμβίωσαν στους κόλπους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και συγκεκριμένα με τους 

Έλληνες. Αυτό είναι ένα επιπλέον κοινό στοιχείο της προφορικής παράδοσης των δύο λαών, 

καθώς το ίδιο συμβαίνει και με τους Έλληνες (Κοροβίνης: 19-21). 

Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένα βασικά γνωρίσματα που διαφοροποιούν τις τουρκικές 

από τις ελληνικές παροιμίες. Πιο συγκεκριμένα, στις τουρκικές παροιμίες χρησιμοποιείται 

συχνά ο μύθος του ζώου, ενώ στις ελληνικές εντοπίζεται περισσότερο το ναυτικό και το 

θαλασσινό στοιχείο (Χιδίρογλου, 1987:35). Επιπλέον, στις τουρκικές παροιμίες παρατηρείται 

η διάκριση ανάμεσα στο αντρικό και γυναικείο φύλλο, καθώς και η θέση της γυναίκας ως 

πρότυπο ηθικής (Κοροβίνης: 16-17).  

Παραβλέποντας τις διαφορές των δύο λαών στις παροιμίες και εξετάζοντας τις 

ομοιότητές τους, είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε μερικές. Στις παρακάτω παροιμίες δίδεται 

η ακριβής μετάφραση (Αλατζάς, 2000:232-238. Μήλλας, 2008:127-190. Δαφνοπατίδης-

&Σανλίογλου, 2011:311-314.): 

Παροιμίες (Atasözleri) 

- Aç ayı oynamaz : Νηστικό αρκούδι δε χορεύει. 

 

- Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim: Πες μου το φίλο σου να σου 

πω ποιός είσαι. 

 

- Can çıkar, huy çıkmaz: Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι .   

 

- Havlayan köpek ısırmaz: Σκύλος που γαυγίζει δεν δαγκώνει. 

 

- Son gülen iyi güler: Γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος. 

 

- Tencere yuvarlandı kapağını buldu: Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. 

 

- Ne ekersen, onu biçersin: Ό,τι σπείρεις θα θερίσεις. 

 

- Islanmışsın yağmurdan korkusu olmaz: Ο βρεγμένος από τη βροχή δε φοβάται. 

 

- Para ile saadet olmaz: Τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία. 

 

- Kaderden kaçılmaz: Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον. 

 

- El eli yıkar, iki el de yüzü: Το ένα χέρι νίβει τ’άλλο και τα δυο το πρόσωπο. 

 

- Ateş olmayan yerden duman çıkmaz: Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. 

 

- Görünen köy kılavuz istemez: Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. 
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- Büyük balık küçük balığı yutar: Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. 

 

- Yenice eleğim seni nerelere asayım: Καινούργιο κοσκινάκι μου και που να σε 

κρεμάσω. 

 

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, παρατηρούνται κοινά στοιχεία μεταξύ των 

τουρκικών και των ελληνικών παροιμιών, τα οποία προήλθαν, κυρίως από τη συμβίωση των 

δύο λαών κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η συγγένεια αυτή αφορά τόσο τη 

μορφολογία των παροιμιών τους, όσο και τη θεματική τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτή 

διατυπώνεται. Παράλληλα, πολλές από αυτές έχουν κοινές έννοιες και κοινό περιεχόμενο, 

των οποίων η διατύπωση άλλοτε διαφέρει περισσότερο και άλλοτε είναι σχεδόν 

πανομοιότυπη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

2.1. Η ιστορική εξέλιξη της τουρκικής  λογοτεχνίας 

Η ιστορία της Λογοτεχνίας αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της Ιστορίας του 

Πολιτισμού ενός έθνους (Ιορδάνογλου, 2008:11). Είναι ένας ζωτικός θεσμός της κοινωνίας 

που συνδέεται άμεσα με άλλους κοινωνικούς θεσμούς, όπως το περιβάλλον, η θρησκεία, η 

τέχνη, η πολιτική, το δίκαιο, η οικονομία. Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η κληρονομιά των 

γραπτών έργων της τουρκικής λογοτεχνίας, εκτείνεται σε διάστημα σχεδόν δεκατριών 

αιώνων (Halman, 2006:5). Μια επισκόπηση της ιστορίας της τουρκικής λογοτεχνίας θα 

κάνουμε λοιπόν σ’αυτό το κεφάλαιο. 

Οι αρχαιότερες πηγές τοποθετούν τα πρώτα λογοτεχνικά κείμενα πριν τον 8° μ.Χ. 

αιώνα, όταν ακόμα οι τουρκόφωνοι λαοί δε χρησιμοποιούσαν τη γραφή. Έτσι πολλοί 

ερευνητές χαρακτήρισαν αυτήν την περίοδο ως την εποχή της λογοτεχνίας του προφορικού 

λόγου. Τόσο η λογοτεχνία της προφορικής παράδοσης όσο και η λογοτεχνία των γραπτών 

κειμένων δέχτηκαν επιρροές από τους γειτονικούς λαούς με πιο δυναμικές εκείνων των 

μουσουλμάνων Αράβων και Περσών, των Χριστιανών της Μικρασίας και τέλος της 

σημερινής Ευρώπης (Ζεγκίνης, 1983:1). 

Η τουρκική λογοτεχνία, η οποία εξελίχθηκε στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων, 

σημαδεύτηκε από δύο σημαντικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η αποδοχή του Ισλάμ και η 

ισλαμική παιδεία και ο δεύτερος χαρακτηρίζεται από την άρνηση της ισλαμικής  παράδοσης 

με στόχο την υιοθέτηση του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι περίοδοι της τουρκικής 

λογοτεχνίας, τους οποίους αποδέχονται στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι τουρκολόγοι 

είναι τρεις (Ιορδάνογλου, 2008:12): 

I. Η Προϊσλαμική τουρκική λογοτεχνία 

II. Η Ισλαμική τουρκική λογοτεχνία 

III. Η Νεότερη ή Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία. 
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Η ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας σχηματικά έχει ως εξής: 

ΠΡΟΪΣΛΑΜΙΚΗ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Προφορική 

λογοτεχνία

-ντεστάν

-σαγκού

-κοσούκ  

Λογοτεχνία του 

γραπτού λόγου

-επιγραφές 

Γκιοκτούρκων

-λογοτεχνικά 

έργα  Ουϊγούρων  

ΙΣΛΑΜΙΚΗ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Ντιβανού Λουγκατίτ Τουρκ 

-Κουτάγκου Μπιλίκγ 

Λογοτεχνία 

Ντιβάν 

Λαϊκή λογοτεχνία 

-Ανώνυμη λογ.

Διηγ. Ντεντέ Κορκούτ 

-Μυστικιστική λογ. 

Μεβλανά 

Γιουνούς Εμρέ  

ΝΕΟΤΕΡΗ ή ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η ιστορία της τούρκικης λογοτεχνίας 

Επιρροή από Δύση 

-Λογ. Τανζιμάτ 1860-1896

-Λογ. Σερβέτι- Φουνούν 1896-1901

-Λογ. Φετζρί Ατί 1909-1911

- Εθνική Λογ. 1911-1923

-Λογ. της Περιόδου της 

Δημοκρατίας 1923- σήμερα  

 

2.1.1 Η Προϊσλαμική τουρκική λογοτεχνία 

Παραμένει άγνωστη και αδιευκρίνιστη η αρχή, καθώς και η εξέλιξη της προϊσλαμικής 

περιόδου της τουρκικής λογοτεχνίας. Οι αρχαιότερες πηγές μας δίνουν στοιχεία από τα οποία 

συμπεραίνουμε πως τα πρώτα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία έχουν γραφεί  από τον 8°ως τον 

11° μ.Χ. αιώνα, ανάγονται σε παλαιότερες εποχές, όταν ακόμα οι Τούρκοι δεν 

χρησιμοποιούσαν τη γραφή (Ζεγκίνης, 1983:1). Γι’αυτό και πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η 

τουρκική λογοτεχνία ξεκινά πολύ πριν τον 8° μ.Χ. αιώνα. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι η 

λογοτεχνία αυτή δημιουργήθηκε στην Κεντρική Ασία, όπου έζησαν οι Τούρκοι και εκτείνεται 

χρονολογικά έως τον 9° με 10° αιώνα, εποχή κατά την οποία οι Τούρκοι ασπάστηκαν τον 

Ισλαμισμό. 

Η σαφήνεια και η απλότητα είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας αυτής 

της περιόδου, τόσο γραπτής όσο και προφορικής. Η πλοκή του λόγου είναι απλή, καθώς 

επίσης δεν υπάρχουν αλληγορίες ούτε συγκαλυμμένες έννοιες. (Ζεγκίνης, 1983:3). Τα θέματα 

που αναπτύσσονται -λόγω του νομαδικού χαρακτήρα του λαού- είναι η γέννηση, ο θάνατος, ο 

έρωτας, η αφοσίωση των παιδιών στον πατρικό λόγο, το πατρικό φίλτρο, η φύση, οι φυσικές 
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καταστροφές, οι πόλεμοι, οι νίκες και οι ήττες (Μπακιρτζής, 2004:56) κ.ά. Κατά τον 

Ιορδάνογλου, η προϊσλαμική τουρκική λογοτεχνία χωρίζεται σε δύο μέρη:  

Α) την προφορική λογοτεχνία και  

Β) τη λογοτεχνία του γραπτού λόγου. 

Α. Η  προφορική λογοτεχνία  

Είναι η λογοτεχνία που δημιούργησαν οι Τούρκοι πριν ακόμη ανακαλύψουν τη γραφή 

και που μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Οι πληροφορίες γι’ αυτά τα 

πρώτα προφορικά δείγματα βασίζονται στις κινεζικές, αραβικές και ιρανικές πηγές 

(Μπακιρτζής, 2004:56). 

 Η ποίηση, η μουσική και  ο χορός έχουν τις ρίζες τους στις θρησκευτικές τελετές. 

Αυτήν την περίοδο, οι τελετές αναφέρονταν κυρίως σε κυνήγια, σε θυσίες ζώων και σε 

πένθος. Οι εκδηλώσεις αυτές διευθύνονταν από ποιητές, οι οποίοι σύμφωνα με την 

παράδοση, είχαν ικανότητες μάγου, μουσικού και γιατρού. Οι ποιητές αυτοί, με τα μουσικά 

τους όργανα, απήγγειλαν διάφορα επικά ποιήματα ντεστάν (destan) ή λυρικά ποιήματα, όπως 

θρηνητικά τραγούδια για νεκρό, μοιρολόγια, τα οποία θεωρούνται από τα πιο παλιά ποιητικά 

είδη της τουρκικής λογοτεχνίας, και έχουν γίνει γνωστά με το όνομα σαγκού (sagu) 

(Ιορδάνογλου, 2008:144). Τα σαγκού είχαν κυρίως λυπητερό περιεχόμενο, αλλά πολλές 

φορές, όταν αναφέρονταν στις πράξεις γενναιότητας του νεκρού έπαιρναν λυρική μορφή. 

Ακόμη, τα τραγούδια κοσούκ (koşuk),τα οποία αρχικά τα τραγουδούσαν κυνηγοί όταν 

έβγαιναν να κυνηγήσουν, κυρίως αναφέρονταν στη φύση, σε πολέμους, σε ηρωισμούς. 

Αργότερα τα κοσούκ φαίνεται να αποκτούν περισσότερο λυρισμό και τραγουδιούνται στους 

εορτασμούς (Ζεγκίνης, 1983:25). 

Τα πρώτα και σημαντικότερα δείγματα της προφορικής παράδοσης είναι τα έπη, όπως  

το έπος του Άλπ Έρ Τούγκα. Ο Άλπ Έρ Τούγκα, είναι Σκύθης ηγεμόνας και το έπος 

εξιστορεί τα κατορθώματά του στους Τουρκοπερσικούς πολέμους του 7
ου

 π.Χ. αιώνα 

(Ζεγκίνης, 1983:4). Γνωστό επίσης είναι το έπος Μποζκούρτ (του γκρίζου λύκου). Αφηγείται 

την αναγέννηση του κράτους των Γκιοκτούρκων, που οφείλεται σε μία λύκαινα και βρίσκεται 

στις κινεζικές πηγές (Ζεγκίνης, 1983:10). Το τελευταίο έπος επιγράφεται Εργκενεκόν, από το 

όνομα της περιοχής όπου μετανάστευσαν οι Γκιοκτούρκοι. Σύμφωνα με το μύθο, οι 
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Γκιοκτούρκοι  προήλθαν από το Εργκενεκόν με την τήξη ενός βουνού σιδήρου (Μπακιρτζής, 

2004:56). 

Β. Η λογοτεχνία του γραπτού λόγου 

Τα πρώτα γνωστά γραπτά δείγματα της τουρκικής λογοτεχνίας, τα οποία γράφτηκαν 

με τουρκική γραφή και διατηρήθηκαν ως τις μέρες μας είναι οι επιγραφές του Ορχόν (8
ος

 μ.Χ. 

αιώνας). Ονομάζονται έτσι, γιατί βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Ορχόν της Μογγολίας. 

Λέγονται επίσης και επιγραφές των Γκιοκτούρκων, γιατί γράφτηκαν από τους Γκιοκτούρκους 

(οι Τούρκοι της εποχής) (Ζεγκίνης, 1983:16).  Οι επιγραφές των Γκιοκτούρκων, εκτός από τις 

πληροφορίες που μας δίνουν γύρω από την ιστορία και τη γλώσσα του τουρκικού λαού, μας 

αποκαλύπτουν πολύτιμα στοιχεία της τουρκικής λογοτεχνίας. Αρχικά, η λογοτεχνία ως τον 8
ο
 

αιώνα παρέμεινε ανεπηρέαστη από ξένες επιρροές. Τα κείμενα των Γκιοκτούρκων 

αποδεικνύουν ότι τον 8
ο
 αιώνα οι Τούρκοι λογοτέχνες έγραφαν τόσο για χάρη της 

λογοτεχνίας όσο και για χάρη των εθνικών τους επιδιώξεων. Από το τέλος του 8
ου

 αιώνα και 

συγκεκριμένα μετά τη διάλυση του κράτους των Γκιοκτούρκων (745μ.Χ.) η τουρκική 

λογοτεχνία εξελίχθηκε με γρήγορο ρυθμό, γεγονός που οφειλόταν κυρίως στις έντονες 

θρησκευτικές και πολιτιστικές επιρροές από γειτονικούς λαούς. 

Μετά τη διάλυση του κράτους των Γκιοκτούρκων (745μ.Χ.)  ιδρύθηκε το κράτος των 

Ουϊγούρων, το οποίο αποτελούσαν Τούρκοι. Έτσι έπρεπε να προσαρμοστούν στις νέες 

αλλαγές όπως στη γραφή καθώς και στη μεταστροφή τους σε θρησκείες όπως  ο μαζδαϊσμός, 

ο βουδισμός, ο μανιχαϊσμός, ο χριστιανισμός κ.ά. Η επικοινωνία των Ουϊγούρων με τον έξω 

κόσμο, μέσω της θρησκείας, αποτέλεσε αφορμή για την εξοικείωση των λογοτεχνών, με τη 

λογοτεχνία των λαών που τους μετέδωσαν τη θρησκεία (Ζεγκίνης, 1983:18). 

Η λογοτεχνική παραγωγή της εποχής των Ουϊγούρων είναι αξιοσημείωτη. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε, υπογραμμίζει ο Ζεγκίνης, ότι μόνο στις ανασκαφές της κινεζικής 

πόλης Τουρφάν της επαρχίας Σινκιάνγκ, ανακαλύφθηκαν 136 κιβώτια από χειρόγραφα. 

Τα πιο σπουδαία λογοτεχνικά έργα των Ουϊγούρων, σύμφωνα με τον Ζεγκίνη, είναι: 

1) Τα έπη Τουρεγίς και Γκιότς  

2) Το ιερό κείμενο των βουδιστών Ουϊγούρων Αλτούν Γιαρούκ (Χρυσό Φως) 

3) Ο ηθικοθρησκευτικός μύθος Καλγιανάμκαρα και Παπάμκαρα 

4) Διάφορα ποιήματα θρησκευτικού περιεχομένου 
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5) Διάφορα λυρικά ποιήματα 

6) Διάφορα γνωμικά και παροιμίες. 

 

2.1.2 Η Ισλαμική τουρκική λογοτεχνία 

Οι παραδόσεις της λυρικής και του έπους των πρώιμων αιώνων είχαν ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία αριστουργημάτων κατά την ισλαμική περίοδο: Ντιβάν-ου Λουγκάτι’τ Τούρκ 

(Divan ü Lûgat-it-Türk), μια εγκυκλοπαιδική επιτομή της τουρκικής γλωσσολογίας και 

ποίησης, που γράφτηκε τον 11° αιώνα από τον Κάσγκαρλη Μαχμούτ. Ο τίτλος του έργου 

σημαίνει «Λεξικό των τουρκικών γλωσσών» και πρόκειται για ένα τουρκοαραβικό λεξικό, το 

οποίο απευθύνεται σε αραβόφωνες Τούρκους, χρησιμοποιώντας λαϊκά ποιήματα και 

παροιμίες (Timurtaş, 2000:8). Σκοπός του συγγραφέα και της ομάδας του είναι να πείσει ότι 

η τουρκική γλώσσα είναι εξίσου σπουδαία με την αραβική (Ζεγκίνης, 1983:36). Το δεύτερο 

σπουδαιότερο έργο της περιόδου είναι το Κουτάγκου Μπιλίκ (Kutadgu Bilig, η Γνώση της 

Ευδαιμονίας) με διδακτικό, κοινωνικό και φιλοσοφικό περιεχόμενο (Αλατζάς, 2002:27). 

Αναφέρεται στην καλή διοίκηση που πρέπει να ασκεί ο ηγέτης μιας χώρας (Ζεγκίνης, 

1983:37). 

Η έναρξη της ισλαμικής τουρκικής λογοτεχνίας τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 

10
ου

 αιώνα. Είναι η εποχή που οι Τούρκοι αποδέχθηκαν ομαδικά τον μουσουλμανισμό, 

γεγονός  που έγινε η αιτία να αλλάξει τόσο το πολιτισμικό όσο και κοινωνικό υπόβαθρο του 

τουρκικού λαού. Οι Τούρκοι λόγιοι και ποιητές δίνουν έργα ανάλογα με τα αραβικά και 

περσικά πρότυπα, αντικαθιστώντας σχεδόν τελείως το τουρκικό λεξιλόγιο με το αραβικό και 

το περσικό. Γενικά, η λογοτεχνία της ισλαμικής περιόδου, σύμφωνα με τον Ιορδάνογλου, 

εξετάζεται σε δύο μέρη:  

Α. Η λογοτεχνία Ντιβάν, 13
ος

 – 19
ος

 αιώνας (Divan Edebiyatı) ή Κλασική λογοτεχνία 

(Klasik Edebiyat)      

Β. Λαϊκή λογοτεχνία (Halk Edebiyatı), Η αρχή της ανάγεται στα προϊσλαμικά χρόνια 

και εκτείνεται έως σήμερα. 

Α. Η λογοτεχνία Ντιβάν 

Η λογοτεχνία Ντιβάν εκπροσωπείται από τη μορφωμένη άρχουσα τάξη και έχει τις 

βάσεις της στην ισλαμική σκέψη και επιστήμη, στην αραβική και περσική λογοτεχνία. Είναι 



 
 

44 
 

μία λογοτεχνία περισσότερο του ποιητικού λόγου, η οποία επιδίωκε την «προβολή» και τον 

«εντυπωσιασμό» (Ζεγκίνης, 1983:78), ακολουθώντας το παράδειγμα της υψηλής κοινωνίας 

των Αράβων και των Περσών, ενώ ο πεζός λόγος βρίσκεται σε δεύτερη  μοίρα. Οι ποιητές 

συγκεντρώνουν τα ποιήματά τους σε συλλογές που ονομάζονται Ντιβάν. Ο όρος Ντιβάν στην 

τουρκική γλώσσα σημαίνει: μητρώο, κατάστιχο, εξέδρα, πάνω στην οποία καθόταν ο 

σουλτάνος (η σημερινή χρήση του «ντιβανιού»), ανώτατο δικαστήριο, στάση σεβασμού 

μπροστά σε αξιωματούχους, πνευματική ευδαιμονία, σύνολο ποιημάτων που ανήκουν σε 

έναν ποιητή (Ζεγκίνης, 1983:29). Παρά το γεγονός ότι προσέλαβε διάφορες ονομασίες όπως, 

λογοτεχνία της άρχουσας τάξης, του παλατιού, οθωμανική λογοτεχνία κ.ά, πρόκειται για μια 

λογοτεχνία με εξαιρετική καλαισθησία, περιορισμένη συναισθηματικότητα και πλοκή 

συλλογισμού, που έχει υπόψη της τη θρησκεία και το μυστικισμό (Ιορδάνογλου, 2008:286). 

Τα θέματα που διαπραγματεύτηκε είναι ο έρωτας, η φύση, η θρησκεία, ο ηρωισμός, ο 

θάνατος κ.ά.. Στη λογοτεχνία Ντιβάν προτιμήθηκε η οθωμανική γλώσσα, που ως γνωστό 

αποτελεί συνονθύλευμα τριών γλωσσών, της αραβικής , της περσικής και της τουρκικής. 

Κατά τον 16
ο
 αιώνα αναπτύσσεται εξαιρετική δραστηριότητα από λογοτεχνικής 

άποψης. Σ’αυτόν τον αιώνα, η οθωμανική αυτοκρατορία έχει απλωθεί στις τρεις ηπείρους 

(Ασία, Ευρώπη, Αφρική) και έχουν αναδειχτεί οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες, ποιητές και 

επιστήμονες, οι οποίοι αποκαλούνται «επίλεκτοι της Πόλης» (Ζεγκίνης, 1983:50). Η τάξη 

αυτή ασχολήθηκε κυρίως με την ποίηση Ντιβάν. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος είναι ο 

ποιητής Φουζουλί (Αλατζάς, 2002:73), ο οποίος χρησιμοποιώντας την περσική διάλεκτο, 

εμπλουτισμένη με λαϊκές λέξεις και φράσεις, καθώς και τη θεματολογία του, που σχετίζεται 

με τον έρωτα, έγινε αγαπητός στο λαό. 

Β. Η λαϊκή λογοτεχνία 

Η λαϊκή λογοτεχνία αποτελεί προέκταση της προϊσλαμικής προφορικής λογοτεχνίας 

και συνεχίζεται έως και σήμερα. Δημιουργήθηκε από απλούς ανθρώπους στην επαρχία, ως 

παραδοσιακή προφορική λογοτεχνία με περιεχόμενο θρησκευτικό και όχι μόνο. Η αγάπη, η 

φύση, ο θάνατος, η σάτιρα, τα κοινωνικά γεγονότα είναι τα πιο συνήθη θέματά της 

(Ιορδάνογλου, 2008:310). Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η γλώσσα του λαού 

διανθισμένη με λαϊκές εκφράσεις. Με την επίδραση του ισλαμικού πολιτισμού 

παρατηρούνται και στη δημώδη ποίηση αραβικές και περσικές λέξεις (Ιορδάνογλου, 

2008:310-311). Η ποίηση, όπως και στη προϊσλαμική λογοτεχνία, συνδυάζεται με τη μουσική 

και ο ποιητής απαγγέλει με τη συνοδεία μουσικού οργάνου, σάζι (saz). Τα είδη του πεζού 



 
 

45 
 

λόγου είναι συγκριτικά με την ποίηση λίγα: λαϊκά διηγήματα, παραμύθια, ανέκδοτα (ιστορίες 

του Νασρεντίν Χότζα), καραγκιόζης, κυκλικό θέατρο (orta oyunu) κ.ά.. 

Σημαντική θέση στην τουρκική λογοτεχνία, κατέχουν τα Διηγήματα Ντεντέ Κορκούτ, 

τα οποία ανήκουν στην ανώνυμη λαϊκή λογοτεχνία. Εξιστορούν σε πεζό και ποιητικό λόγο τη 

ζωή των μουσουλμάνων Ογούζων και τη σχέση με τους γείτονές τους (Ιορδάνογλου, 

2008:313). Αξιοσημείωτο είναι, συνεχίζει ο Ιορδάνογλου, ότι ορισμένα από τα εν λόγω 

διηγήματα, περιέχουν στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας. 

Νέες διαστάσεις προσέλαβε η λογοτεχνία Ντιβάν και η Λαϊκή λογοτεχνία με την 

εμφάνιση της μυστικιστικής λογοτεχνίας, η οποία αναπτύχθηκε στους τεκέδες. Ο 

μυστικισμός, ως μια θρησκευτική φιλοσοφία αναζητάει απαντήσεις που αφορούν το Θεό και 

τη δημιουργία του κόσμου (Αλατζάς, 2002:41-44).  

Η μυστικιστική ποίηση βρήκε έναν άξιο εκφραστή στο πρόσωπο του Τζελαλεντίν 

Ρουμί (30 Σεπτεμβρίου 1207 – 1273 ), γνωστός επίσης ως «Μεβλανά»,  ο οποίος ήταν 

περσικής καταγωγής ποιητής και δάσκαλος θεολογίας και δικαίου στο Ικόνιο με σημαντική 

επιρροή στον ιδεολογικό-θρησκευτικό χώρο του Ισλάμ και ιδιαίτερα στον μουσουλμανικό 

μυστικισμό (Μοyne, 1998:21). Ίδρυσε το Σουφικό τάγμα των Μεβλεβήδων Δερβίσηδων. Τα 

σπουδαιότερα έργα του είναι το Ντιβάν, συλλογή λυρικών ποιημάτων και το Μεσνεβί 

(δίστιχα) που περιέχει 40.000 δίστιχα σε ηθικά και ασκητικά θέματα, μέσα από μυστικισμό 

και αλληγορίες. Τα ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Το 

έργο του Τζελαλεντίν Ρουμί ξεπερνά τα σύνορα των χωρών και των εθνοτήτων και έχει 

επηρεάσει ιδιαίτερα και την περσική και την τουρκική λογοτεχνία. 

Ένα ποίημα του Ρουμί με ελληνικούς στίχους:   

«Αφέντης μας έν κι αγαπούμεν τον 

Κι απ’ εκείνον έν καλή η ζωή μας. 

Γιατί γύρισες γιατί δρόμισες; 

Πέ με τι έπαθες, πέ με τι έχασες; 

Άι καρδιά μου, άι ψυχή μου! 

Άι το ετούτο μου, άι το εκείνο μου, 

Άχ σπίτι μου,άχ στέγη μου! 

Άχ θησαυρέ μου, αχ χρυσοπηγή! 

Έλα καλέ μου, έλα σάχη μου, 

Χαρά δεν δίδεις, δώσε μας άνεμο! 

Πού διψά πίνει, πού πονεί λαλεί, 

Μηδέν τσάκωσες,καλέ, το γυαλί;» (Δέδες, 1993: 3-22). 
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Ανάμεσα στις πιο σημαντικές μορφές της μυστικιστής ποίησης ξεχωρίζει επίσης ο 

Γιουνούς Εμρέ, του οποίου το έργο εκφράζει την πηγαία έκφραση αγάπης για το Θεό και τον 

άνθρωπο. Ο Εμρέ ήταν μια ανεξάντλητη πηγή της ανατολικής τουρκικής παραδοσιακής 

ποίησης, και παραμένει το πρότυπό της (Roditi, 1985:27. Kudret, 2003:55-58). Είναι 

ευρύτερα γνωστός για τους στίχους της πεμπτουσίας και ύμνους λατρείας γραμμένους σε 

συλλαβικά μέτρα και απλή μορφή. Ο ίδιος κάποια στιγμή εξέφρασε πως πρέπει να υπάρχει 

προσοχή στη χρήση της διάχυτης γλώσσας: «Οι υπεράριθμες λέξεις αρμόζουν στα υποζύγια». 

Το μήνυμά του στις αγροτικές μάζες είναι άμεσο και ισχυρό γεμάτο αγάπη και ανθρωπισμό 

(Halman, 2006:8). 

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η ισλαμική λογοτεχνία, που προσέδωσε έμφαση 

στην ποίηση ως την υπέρτατη τέχνη, χρησιμοποίησε τη δομή και τις αισθητικές αξίες της 

ισλαμικής αραβοπερσικής λογοτεχνίας. Η μορφωμένη ελίτ, καθοδηγούμενη από τους 

σουλτάνους (πολλοί από τους οποίους ήταν «φτασμένοι» ποιητές, «ermiş şairler»), 

δημιούργησε ένα τεράστιο απόθεμα στίχων των οποίων τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ήταν 

η εκλεπτυσμένη φρασεολογία,  το πλούσιο λεξιλόγιο, η ευφωνία, η ρομαντική αγωνία, η 

προσήλωση στον φορμαλισμό και την παράδοση και ο μυστικισμός των Σούφι (Halman, 

2006:5)  Ο πεζός λόγος, αν και δεν έχαιρε ανάλογης εκτίμησης από τον κόσμο της ισλαμικής 

λογοτεχνίας, είναι γνωστός για μερικά θαυμάσια κατορθώματα. Η Οθωμανική αυτοκρατορία 

γαλούχησε, επίσης, μία πλούσια θεατρική παράδοση, που αποτελούνταν από τον 

Καραγκιόζη, θέατρο σκιών και το Orta oyunu, ένα είδος αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας 

(Timurtaş, 2000:36). 

Η προφορική παράδοση, από την άλλη πλευρά, επιδεικνύει μια μεγάλη συλλογή 

θρύλων και ιστοριών. Το κυριότερο επίτευγμά της, σύμφωνα με τον Halman, είναι η 

παραδοσιακή ποίηση που συντέθηκε από τροβαδούρους, οι οποίοι εξέφρασαν τις 

ευαισθησίες, τους πόθους, τις κοινωνικές διαμαρτυρίες και τις κριτικές απόψεις των 

αμόρφωτων τάξεων με αυθόρμητη, ειλικρινή και απλή γλώσσα. Η δημοτική ποίηση 

εξυμνούσε θέματα όπως η αγάπη, ο ηρωισμός, οι ομορφιές της φύσης. Χρησιμοποιώντας την 

τούρκικη μορφή στίχων και τα συλλαβικά μέτρα, συχνά αυτοσχεδιάστηκε και τραγουδήθηκε 

με μουσική υπόκρουση (Halman, 2006: 6).  

Η κλασική ποίηση παρέμεινε υπό την διάχυτη επιρροή την περσικής και αραβικής 

στιχουργίας: μιμήθηκε και προσπάθησε να ακολουθήσει τις ίδιες μορφές στίχων, 

ομοιοκαταληξίας και ρυθμικών προτύπων, μέτρων, μυθολογίας ακόμη και την ίδια 
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κοσμοθεωρία. Η κλασική ποίηση υιοθέτησε μια πλούσια συλλογή λεξιλογίου από τις 

περσικές και αραβικές γλώσσες.  

Οι άνθρωποι των γραμμάτων του 19
ου

 αιώνα κληρονόμησαν τις κλασικές και 

παραδοσιακές παραδόσεις, αλλά έστρεψαν την προσοχή τους στις λογοτεχνικές προτιμήσεις 

και κινήματα της Δύσης -συγκεκριμένα της Γαλλίας και σε μικρότερο βαθμό της Αγγλίας. Το 

οθωμανικό κράτος, ταλαιπωρημένο από την κατατρόπωση του στρατού και τους ατροφικούς 

κοινωνικούς θεσμούς, ξεκίνησε μια διαδικασία μεταμόρφωσης,  η οποία συχνά αναφέρεται 

ως εξευρωπαϊσμός (Halman, 2006:9). 

2.1.3. Η Νεότερη ή Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία 

Από τις αρχές του 18
ου

 αιώνα η οθωμανική αυτοκρατορία άρχισε να χάνει την παλιά 

της δύναμη και αίγλη και να συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο. Τα πρώτα δείγματα 

παρακμής παρατηρήθηκαν στον στρατό, έπειτα στον πολιτικό και στη συνέχεια στον 

κοινωνικό τομέα. Κατά τον 19
ο
 αιώνα η κατάσταση χειροτέρεψε τόσο  που η Τουρκία 

χαρακτηρίστηκε ως «ο μεγάλος ασθενής» (Ζεγκίνης, 1983:144). Για το λόγο αυτό τα 

χριστιανικά κράτη της Ευρώπης θέλησαν να συμπαρασταθούν στους ομόθρησκούς τους, των 

οποίων θίγονταν τα συμφέροντα. Έτσι, το 1839 ο υπουργός εξωτερικών Ρεσίτ Πασά 

ανακοίνωσε το Χάττι Χουμαγιούν, με το οποίο εξασφαλίζονταν διάφορα προνόμια στους 

Τούρκους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Το Χάττι Χουμαγιούν αποτέλεσε την αφετηρία μιας 

ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης (Τανζιμάτ). Ο όρος Τανζιμάτ, είναι μια 

πολιτιστική και μεταρρυθμιστική κίνηση, η οποία συνέβαλε στην ίδρυση συνταγματικού 

πολιτεύματος, αλλά και στην προσέγγιση του Ισλάμ και του Χριστιανισμού (Ιορδάνογλου, 

2008:330). Ιδιαίτερα μετά τις μεταρρυθμίσεις Τανζιμάτ, όπως σημειώνει ο Ιορδάνογλου, οι 

Οθωμανοί διανοούμενοι εξέλαβαν τη Δύση ως παράγοντα δύναμης και τον εξευρωπαϊσμό ως 

σύμβολο δυναμισμού. Η νεότερη τουρκική λογοτεχνία, κατά την ιστορική της εξέλιξη, 

εξετάζεται σε τρία μέρη (Ιορδάνογλου, 2008:343): 

1) η λογοτεχνία Τανζιμάτ, 1860-1896 (Tanzimat Edebiyatı) 

2) η λογοτεχνία Σερβέτι Φουνούν, 1896-1901 (Servet-i Fünün Edebiyatı) 

3) η λογοτεχνία του 20
ου

 αιώνα (XX. Yüzyıl Edebiyatı), η οποία διακρίνεται σε τρία μέρη:  
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α. η λογοτεχνία Φέτζρι Ατί = Ανατολής του Μέλλοντος, 1909-1911 (Fecr-i Ati        

Edebiyatı) 

β. η Εθνική λογοτεχνία, 1911-1923 (Ulusal Edebiyatı ) 

γ. η λογοτεχνία της Περιόδου της Δημοκρατίας, 1923- σήμερα (Cumhüriyet   Dönemi  

Edebiyatı) 

1)  Η λογοτεχνία Τανζιμάτ (1860-1896) 

Το 1839 ξεκίνησε η περίοδος Tanzimat (Μεταρρυθμίσεις) για να παρουσιάσει 

νομικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές και τεχνολογικές πρωτοπορίες. Οι πολιτιστικές και 

λογοτεχνικές αλλαγές ακολούθησαν με γοργό ρυθμό. Νέες τεχνοτροπίες, υιοθετημένες από 

την Ευρώπη, απέκτησαν ισχύ: η πεζογραφία, το δράμα για το θέατρο, η δημοσιογραφική 

γραφή, η κριτική έκθεση και άλλες. Οι μεταφράσεις και προσαρμογές, κυρίως από τα 

γαλλικά, επιτάχυναν τον εξευρωπαϊσμό της τουρκικής λογοτεχνίας (Halman, 2006:9). Οι 

κυριότεροι εκπρόσωποι της λογοτεχνίας Τανζιμάτ είναι: ο Σινασί, ο Ναμίκ Κεμάλ (Μήλλας, 

2001:192-193) και ο Ζιγιά Πασά (Μπακιρτζής, 2004:163-164), οι οποίοι πρωτοστάτησαν 

στην αναγέννηση της τουρκικής λογοτεχνίας. Επικρατεί η αντίληψη ότι οι τρεις μαζί 

δημιούργησαν τη «Μεταρρυθμιστική Σχολή», η οποία διαμόρφωσε τις εξής αρχές: 

 Την απόρριψη της παλαιάς φιλολογίας. 

 Τη στροφή και προώθηση μιας νέας κοινωνικής φιλολογίας. 

 Την απλοποίηση της γλώσσας. 

 Την προσέγγιση του λαού με τη χρήση της απλοϊκής γλώσσας. 

 Την ανάλυση και καλλιέργεια της πατριωτικής συνείδησης (Αλατζάς, 2002:91). 

 

2) Η λογοτεχνία Σερβέτι Φουνούν (1896-1901) 

Η στροφή προς τη Δύση, αποκορυφώθηκε την περίοδο 1896-1901 με τη δημιουργία 

του λογοτεχνικού κινήματος, γνωστό ως Σερβέτι Φουνούν, που σημαίνει, κατά τον Μήλλα, 

«Πλούτος Επιστημών». Οι λογοτέχνες  του εν λόγω κινήματος δεν είναι αυτοδίδακτοι, αλλά 

σπουδαγμένοι σε σχολεία που άνοιξαν την περίοδο των μεταρρυθμίσεων. Γνώριζαν τις 

ευρωπαϊκές γλώσσες και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία κι έτσι έγιναν οι κύριοι φορείς της 

δυτικής τεχνοτροπίας. Απευθύνονται στην υψηλή κοινωνία και διαπραγματεύονται κυρίως 

φανταστικά θέματα, χρησιμοποιώντας μεταφορικές έννοιες. Δεν ασχολούνται με κοινωνικά 

και πολιτικά θέματα, γι’αυτό και στη λογοτεχνία αυτής της περιόδου επικρατεί η άποψη «η 
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τέχνη για την τέχνη» (Ζεγκίνης, 1983:158-160). Οι σημαντικότεροι λογοτέχνες της περιόδου 

αυτής είναι: ο Τεβφίκ Φικρέτ, Τζενάπ Σαχαμπετίν, Χαλίτ Ζιγιά κ. ά (Αλατζάς, 2002:97-105). 

3) Η λογοτεχνία του 20
ου

 αιώνα 

      α. η λογοτεχνία Φέτζρι Ατί,  1909-1911 

Το 1909, εμφανίστηκε μια νέα ομάδα καλλιτεχνών με την επωνυμία Φέτζρι Ατί, που 

κατά τον Μπακιρτζή, σημαίνει «Αυγή της Νέας Εποχής» και σύμφωνα με τον Ιορδάνογλου, 

«Ανατολή του Μέλλοντος». Αυτή η ομάδα, διακήρυξε ότι είναι ανεπαρκείς οι προσπάθειες 

των εκπροσώπων της προηγούμενης ομάδας, της Σερβέτι Φουνούν. Όμως, η προσπάθεια των 

εκπροσώπων της Φέτζρι Ατί να γίνουν περισσότερο οπαδοί του εξευρωπαϊσμού, τους 

ανάγκασε ουσιαστικά να ακολουθήσουν τα ίχνη των προηγουμένων. Διατήρησαν την ίδια 

γλώσσα, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία σε ατομικά θέματα (Μήλλας, 2001:159). Έτσι παρά 

το γεγονός ότι δεν προσέφεραν κάτι καινούργιο στην πεζογραφία, μετά τη διάλυση της 

Φέτζρι Ατί (1911), ορισμένοι εκπρόσωποι συνέχισαν ως ανεξάρτητοι και κατάφεραν να  

διαπρέψουν. Ο πιο ενδιαφέρων ποιητής αυτής της ομάδας ήταν ο Αχμέτ Χασίμ (1888-1933). 

      β. Η Εθνική λογοτεχνία, 1911-1923 

Το χρονικό διάστημα 1911-1923 ήταν το κρισιμότερο για τη διαμόρφωση του 

κινήματος της Εθνικής  λογοτεχνίας. Το 1912, οι Μεχμέτ Εμίν Γιουρντάκουλ, Ζιγιά 

Γκιοκάλπ, Ομέρ Σεϊφετίν, Αλή Τζανίπ Γιόντεμ, δημοσιεύοντας ποιήματα και άρθρα στο 

περιοδικό Genç Kalemler (Νέες Πένες) συνέβαλαν στη δημιουργία της Εθνικής λογοτεχνίας 

(M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:12). Χρησιμοποίησαν τη γλώσσα του λαού, υποστήριξαν ότι 

η πραγματική ποίηση είναι η λαϊκή ποίηση και έδωσαν μεγαλύτερη σημασία σε τοπικά και 

εθνικά θέματα, καθώς και στις επιπτώσεις που είχαν πάνω στο λαό τόσο οι Βαλκανικοί 

Πόλεμοι, όσο και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (Ζεγκίνης, 1983:163-170. Ιορδάνογλου, 

2008:359). Επίσης θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρουμε το όνομα της πεζογράφου Χαλιντέ 

Εντίπ Αντιβάρ (1884-1964), μια από τις πρώτες γυναίκες συγγραφείς, η οποία επέλεξε τους 

ήρωές της ανάμεσα από γυναίκες, δίνοντας σημασία στο κοινωνικό περιβάλλον. Είναι πολύ 

γνωστή στην Τουρκία όχι μόνο ως καταξιωμένη συγγραφέας, αλλά και ως ηρωίδα του 

απελευθερωτικού αγώνα κατά του «΄Ελληνα κατακτητή» (Μήλλας, 2001:174). 
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      γ. Η λογοτεχνία της Περιόδου της Δημοκρατίας, 1923 - σήμερα  

Όταν το οθωμανικό κράτος κατέρρευσε μετά από σχεδόν 625 χρόνια και άνοιξε το 

δρόμο στο δημοκρατικό κράτος, ο Μουσταφά Κεμάλ (Aτατούρκ, πατέρας των Τούρκων) 

έκανε τεράστιες ενέργειες για την δημιουργία ενός ομογενούς εθνοκράτους αφιερωμένο στον 

εκσυγχρονισμό σε όλους τους τομείς. Η κυριαρχία της ισλαμικής σκέψης και των θεσμών 

υπέρ του έθνους διαλύθηκε: η κοσμική εκπαίδευση αντικατέστησε την διδασκαλία του 

κορανίου και η κυβέρνηση υπέδειξε τον εθνικισμό ως επίσημη ιδεολογία, ανακηρύσσοντας 

την θρησκευτική πίστη και υποταγή ως εμπόδιο στην πρόοδο. Το νομικό σύστημα 

προσαρμόστηκε στον Ελβετικό Αστικό Κώδικα, στον Ιταλικό Ποινικό Κώδικα και στο 

Γερμανικό Εμπορικό Δίκαιο (Halman, 2006:9).  

Η γλωσσική επανάσταση, ίσως η πιο δύσκολη από όλες τις μεταρρυθμίσεις, ξεκίνησε 

το 1928 με την υιοθέτηση του λατινικού αλφαβήτου και σημείωσε μια απαράμιλλη επιτυχία 

στο σύγχρονο κόσμο (Lewis, 2002). Κομβικό σημείο στην εξέλιξη αυτή αποτέλεσε η ίδρυση 

του Ιδρύματος Τουρκικής Γλώσσας (Türk Dil Kurumu) το 1932, το οποίο αποτέλεσε το 

ρυθμιστικό κέντρο της τουρκικής. Η αραβική γραφή, που θεωρείτο πανάγια ως κορανική 

ορθή γραφή και χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους για περίπου μια χιλιετία, 

αντικαταστάθηκε από το λατινικό αλφάβητο. Επιπλέον, επιτελέστηκε μια προσπάθεια 

κάθαρσης της τουρκικής γλώσσας από τα γλωσσικά και γραμματικά δάνεια περσικής κι 

αραβικής προέλευσης (Ιορδάνογλου, 2003:28-29. Çolak, 2004:67-68. Türk Dil Kurumu– 

Tarihçe, 2012).  

Η «Νέα Τουρκία» του Aτατούρκ, που ο ίδιος όρισε ως η «Δημοκρατία της 

Κουλτούρας», (Halman, 2006:9), φάνηκε να δικαιώνει την δήλωση που έκανε το 1913 ο 

Aμπουλάχ Τζεβντέτ, ένας ισχυρός διανοούμενος: «Δεν υπάρχει άλλος πολιτισμός: 

Πολιτισμός σημαίνει ευρωπαϊκός πολιτισμός, και πρέπει να εισαχθεί με τα ρόδα και τα 

αγκάθια του.» (Halman, 2006:9). Παρόλο που οι σαρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν έφτασαν στις 

αγροτικές περιοχές, στα αστικά κέντρα συνέβησαν δραστικές αλλαγές: το πολιτικό σύστημα, 

η θρησκευτική πίστη, η εθνική ιδεολογία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι μέθοδοι 

εκπαίδευσης, ο πνευματικός προσανατολισμός, η καθημερινή ζωή, η γραφή και η γλώσσα –

όλα υπέστησαν μετατροπές. Ακόμα και η λογοτεχνία πιάστηκε στη δίνη της αλλαγής. 

Την περίοδο της Δημοκρατίας, οι λογοτέχνες (ποιητές και πεζογράφοι) κυρίως μέχρι 

το 1940, ασχολήθηκαν με κοινωνικά θέματα. Συγκεκριμένα, η θεματολογία των πεζογράφων 
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είναι η αγάπη, οι ομορφιές της φύσης, η ξενιτιά, ο θάνατος, οι μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ 

καθώς και το εθνικό αγωνιστικό πνεύμα, η ανάπτυξη και η εργασία (M.E.B. Devlet Kitapları, 

2006:12). Αυτήν την περίοδο, οι ποιητές και γενικά η λαϊκή λογοτεχνία, χρησιμοποίησαν στα 

έργα τους τη μορφή του ποιήματος και έγραψαν σε μέτρο των συλλαβών (hece ölçüsü) 

(M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:12. Ιορδάνογλου, 2008:311). Θα πρέπει σ’αυτό το σημείο, να 

αναφέρουμε, το όνομα του Γιαχγιά Κεμάλ Μπεγιατλί (Μπακιρτζής, 2004:167-168), ο οποίος  

απέδωσε τα θέματά του, χρησιμοποιώντας παλιά ποιητικά είδη. Τα θέματα των ποιημάτων 

του είναι ο έρωτας, η φύση, η γενναιότητα, ο θάνατος (M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:12. 

Ιορδάνογλου, 2008:360.).  «Εγώ είμαι», έγραψε ο Γιαχγιά Κεμάλ Μπεγιατλί (1884–1958), 

«το μέλλον με ρίζες στο παρελθόν». Ήταν ένας διάσημος νεοκλασικιστής που έγραψε, σε 

συντηρητικό ύφος και μέτρα, προσεγμένους στίχους για την αγάπη, την οθωμανική 

μεγαλοπρέπεια και τα φυσικά αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης (Αλατζάς, 2002:113-114. 

Halman, 2006:13). 

Ακόμη, τα πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας, στην ποίηση άφησε τη σφραγίδα της, μία 

ομάδα αποτελούμενη από πέντε λογοτέχνες που ονομάστηκε Beş Hececiler, γιατί έγραψαν τα 

ποιήματά τους στο μέτρο των συλλαβών (hece ölçüsü) (Ιορδάνογλου,  2008:311). Φανερά 

επηρεασμένοι από τον Ζιγιά Γκιοκάλπ και την Εθνική λογοτεχνία, οι Ορχάν Σεϊφί Ορχόν, 

Ενίς Μπεχίτς Κόργιουρεκ, Χαλίτ Φαχρί Οζάνσοϊ, Φαρούκ Ναφίζ Τσαμλίμπελ και Γιουσούφ 

Χιγιά Ορτάτς, επιδίωξαν τη λιτότητα στην ποίηση και χρησιμοποίησαν ως θέματα την αγάπη 

για την πατρίδα, τις ομορφιές της πατρίδας, τη γενναιότητα, τον ηρωισμό (M.E.B. Devlet 

Kitapları, 2006:12).  

Ανάμεσα στους αφοσιωμένους επαναστάτες της τουρκικής ποίησης του 20
ου

 αιώνα, ο 

Nαζίμ Χικμέτ (1901–1963) θεωρείται ο μεγαλύτερος (Μπακιρτζής, 2004:170-171). Υπήρξε 

μια δύναμη μοντερνισμού από τις αρχές τις δεκαετίας του 1920, παραμένοντας διακριτικός σε 

αισθητικούς και πολιτικούς όρους. Κυκλοφόρησε και διέδωσε τον ελεύθερο στίχο υπό την 

πρώιμη επιρροή του Mayakovski. Ο Nαζίμ Χικμέτ ως κομμουνιστής έζησε πολλά χρόνια στις 

τουρκικές φυλακές, έφυγε στην Σοβιετική Ένωση το 1951 και πέθανε στη Μόσχα το 1963 

(Αλατζάς, 2002:114-115). Στην ποίησή του συνδέει την κοινωνική διαμαρτυρία με έναν 

λυρισμό γεμάτο ρυθμικά τεχνάσματα και πρωτότυπη ονοματοποιία. Στο μεγαλύτερο μέρος 

του έργου του θρηνεί την κοινωνική αδικία, διαμαρτύρεται για την καταπίεση της μάζας και 

επιζητά επαναστατική αλλαγή. Ο ίδιος συνέθεσε πολλούς στίχους τρυφερής αγάπης αλλά οι 
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ακόλουθοί του τον θυμούνται περισσότερο για τα καλέσματά του σε  μάχη: «Μπορούμε να 

πετύχουμε το στόχο μας μόνο καταμεσής σε αιματοχυσίες» (Halman, 2006:13). 

Ποιήματα του Χικμέτ έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά κι έχουν μελοποιηθεί. 

Ακολουθεί ένα από τα πιο γνωστά μελοποιημένα ποιήματα.  

Η πιο όμορφη θάλασσα 

«Η πιο όμορφη θάλασσα 

είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει 

Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα 

Τις πιο όμορφες μέρες μας 

δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα 

 

Κι αυτό που θέλω να σου πω 

το πιο όμορφο απ’ όλα,  

δε στο `χω πει ακόμα.» (Μετάφραση: Γ. Ρίτσος, 1966. Μελοποίηση: Μ. Λοΐζος, 1983)          

 

Ο ρομαντικός επαναστάτης της Τουρκίας δημιούργησε μια τεράστια ποιητική 

συλλογή, αρκετά μυθιστορήματα αλλά και πολλά θεατρικά έργα -συντηρητικά καθώς και 

πρωτοποριακά-  που έχουν ανέβει στη σκηνή όχι μόνο στην Τουρκία, στην Σοβιετική Ένωση 

αλλά και σε πολυάριθμες ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο του Memleketimden İnsan Manzaraları 

(Ανθρώπινα Τοπία από την Χώρα μου), ένα εκτεταμένο έπος σε ακανόνιστες στροφές του 

20
ου

 αιώνα, αποτελείται από 17.000 στίχους και συχνά θεωρείται ως το σημαντικότερο έργο 

του. Το πραγματικό του αριστούργημα θα μπορούσε να είναι το Şeyh Bedreddin Destanı (Το 

Έπος του Σεϊχη Μπεντρεντίν) που δημοσιεύτηκε το 1936. Είναι μία συγκινητική αφήγηση 

της ίδρυσης και διάλυσης μιας αίρεσης που κήρυττε μια αρχική μορφή του κομμουνισμού 

στις αρχές του 15
ου

  αιώνα. Αυτό το έργο, σχολιάζει ο Ηalman, περιέχει μερικά από τα πιο 

οδυνηρά αφηγηματικά αποσπάσματα που γράφτηκαν ποτέ στην τουρκική γλώσσα. Τα έργα 

κανενός άλλου Τούρκου ποιητή δεν έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες γλώσσες, ούτε 
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έχουν σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία σε τόσες πολλές χώρες. Οι καινοτομίες του Χικμέτ, 

βρήκαν ανταπόκριση τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του όσο και μετά τον θάνατό του. 

Γκαριπτσιλέρ (Garipçiler) 

 Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1940, ξεκίνησε μια νέα ποιητική τάση που ονομάστηκε 

Γκαριπτσιλέρ (Garipçiler), στα ελληνικά σημαίνει «Οι περίεργοι», από το ανθολόγιο 

ποιημάτων με τίτλο Γκαρίπ (Περίεργο). Οι Ορχάν Βελί Κανίκ, Οκτάι Ριφάτ Χοροζτζού και 

Μελίχ Τζεβντέτ Αντάι, εξέδωσαν την ποιητική συλλογή με τα εξής ιδιαίτερα γνωρίσματα: 

χρησιμοποιώντας τη ζωντανή γλώσσα του λαού και το απλό ύφος, ασχολούνται με τα θέματα 

της καθημερινότητας, αγκαλιάζουν τον λαό και αφουγκράζονται τα προβλήματά του. 

Αποφεύγουν τα καλολογικά στοιχεία χωρίς να νοιάζονται για το μέτρο και την 

ομοιοκαταληξία. Γράφουν ελεύθερα, χωρίς δεσμεύσεις (M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:13). Η 

σάτιρα του Κανίκ με τίτλο,  Για την Πατρίδα, ένα τρίστιχο ποίημα, είναι από τους συχνότερα 

αναφερόμενους στίχους στην Τουρκία: 

 «Όλα όσα κάναμε για την πατρίδα μας! 

  Μερικοί από εμάς πέθαναν, 

 Μερικοί από εμάς εκφώνησαν επικήδειους.» (Μπακιρτζής, 2004:113) 

Η νέα αυτή ποιητική τάση, η οποία μετά το 1950 έγινε γνωστή με την επωνυμία 

Μπιριντζί Γιενί («Το πρώτο νέο», κατά τον Ιορδάνογλου, «Οι πρώτοι νεωτεριστές», κατά τον 

Ζεγκίνη), άλλαξε ριζικά την ποίηση. 

Ικιντζί Γιενί (İkinci Yeni) 

Μεταξύ της πενταετίας από το 1950-1955, εμφανίστηκε μία άλλη ποιητική τάση με το 

όνομα Ικιντζί Γιενί («το δεύτερο νέο» ή «οι δεύτεροι νεωτεριστές»), αντιδρώντας στους 

πρώτους. Οι εκπρόσωποι τις δεύτερης ποιητικής τάσης είναι: Τζεμάλ Σουρεγιά, Ιλχάν 

Μπέρκ, Εντίπ Τζανσεβέρ, Ετζέ Αϊχάν, Τουργκούτ Ουγιάρ, Σεζαϊ Καρακότς και Ουλκιού 

Ταμέρ. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ποίησής τους είναι: δεν τηρούν τους συντακτικούς 

κανόνες, με αποτέλεσμα να μην είναι κατανοητά τα νοήματά τους. Η γλώσσα που 

χρησιμοποιούν αν και είναι η δημοτική, ωστόσο εξαιτίας πολλών άλλων κατασκευασμάτων, 

είναι δυσνόητη. Υπάρχουν πολλές αλληγορίες και υπονοούμενα. Όσο για τη θεματολογία 

τους, δεν υπάρχει περιορισμός, αφού αναπτύσσεται ελεύθερα χωρίς καμία δέσμευση από 

έννοιες και κανόνες τεχνικής. Τέλος, πνοή ελευθερίας φαίνεται να επικρατεί και ό,τι αφορά 

την τεχνική δομή του στίχου (Ζεγκίνης, 1983:181-182. M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:13). 
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Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό η δεκαετία του 1950 κυριαρχήθηκε από μυθιστορήματα 

και διηγήματα. Η θεματολογία τους αναφέρεται στην άδικη μεταχείριση των εργαζομένων, 

στην εγκαταλελειμμένη ύπαιθρο, στις κοινωνικές διακρίσεις. Ήταν η δεκαετία που 

επιταχύνθηκε η αστικοποίηση, γι’αυτό και οι δημιουργοί της εποχής στράφηκαν προς την 

τουρκική ύπαιθρο (Ζεγκίνης, 1983:186-188. M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:13). Οι Σαϊτ Φαϊκ 

Αμπασιγιανίκ, Κεμάλ Ταχίρ, Ορχάν Κεμάλ, Γιασάρ Κεμάλ, Αζίζ Νεσίν είναι οι γνωστότεροι  

κοινωνικοί ρεαλιστές, όπως ονομάστηκαν. 

Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε να κάνουμε στον Γιασάρ Κεμάλ (Μήλλας, 2001:243-248). 

Ο Γιασάρ Κεμάλ (γ. 1922), ο διασημότερος Τούρκος μυθιστοριογράφος στην χώρα του αλλά 

και στο εξωτερικό, έχει αναφερθεί συχνά στην Τουρκία αλλά και στον παγκόσμιο τύπο και 

τους λογοτεχνικούς κύκλους ως ένας ισχυρός υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ. Η 

εντυπωσιακή συλλογή του από πεζογραφίες, γραμμένες με ένα σχεδόν ποιητικό ύφος, 

συγκαταλέγεται ως ένα από τα κατορθώματα που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή στην 

ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας (Halman, 2006:18). Το 1955 δημοσίευσε το έργο του İnce 

Memed (ο λεπτός Μεχμέτ), το οποίο μεταφράστηκε αργότερα στα αγγλικά με τίτλο «ο 

Mehmed το γεράκι μου», καθώς και σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες (Μπακιρτζής, 

2004:120-121). 

Η σατιρική πεζογραφία κυριάρχησε με τον Αζίζ Νεσίν (1916-1995), τον καλύτερο 

σατιρογράφο της ιστορίας της Τουρκίας (Ζεγκίνης, 1983:187-188). Σε περισσότερα από 

ογδόντα έργα, ο Nεσίν προσέφερε ένα μεγάλο «κατηγορώ» για την καταπίεση  του κοινού 

ανθρώπου. Ο ήρωας του είναι ένας άνθρωπος στον δρόμο, πολιορκημένος από τις εχθρικές 

δυνάμεις της σύγχρονης ζωής.  Κατακρίνει την γραφειοκρατία, όπως αναφέρει ο Halman, και 

φέρνει στο φως αδικίες που πετυχημένα συνδυάζουν την τοπική κατάσταση με παγκόσμιες 

αλήθειες.   

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ανανεώνεται η ποίηση με κοινωνικό περιεχόμενο, 

με αφορμή την αναδημοσίευση των έργων του Ναζίμ Χικμέτ, μετά το 1936. Τα θέματα με τα 

οποία ασχολήθηκαν ήταν η κοινωνική ευαισθησία και τα τρέχοντα προβλήματα, με εμφανή 

την επιρροή του Δεύτερου Νέου ή των Δεύτερων νεωτεριστών (Ζεγκίνης, 1983:181-182. 

M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:13). 

Η βαθιά πολιτικοποίηση σημάδεψε και τη δεκαετία του 1970 και όπως είναι φυσικό, 

επηρέασε τους Τούρκους λογοτέχνες, ποιητές και πεζογράφους. Κατευθύνθηκαν κυρίως σε 
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θέματα όπως η κοινωνική αλλαγή, τα πολιτικά ζητήματα, η οικονομική δυσπραγία, η 

αλλοτρίωση και οι σχέσεις του διανοούμενου με το περιβάλλον του (Μπακιρτζής, 2004:122-

123). 

Από την δεκαετία του 1980 η τέχνη του μυθιστορήματος σημείωσε γιγαντιαία άλματα 

εν μέρει χάρη στη μεγάλη συλλογή του Γιασάρ Κεμάλ αλλά και στα εντυπωσιακά έργα των 

Ανταλέτ Αγάογλου, Ταχσίν Γιουσέλ, Ερχάν Μπενέρ, Ατίλα Ιλχάν, Ερεντίζ Ατασού, Ναζλί 

Εραϊ, κ.ά.  

Η πιο αξιοσημείωτη εξέλιξη στις τουρκικές τέχνες είναι η αιφνίδια αύξηση της 

θεατρικής δραστηριότητας και τα άλματα της δραματικής γραφής. Η Κωνσταντινούπολη και 

η Άγκυρα παρουσιάζουν ένα ευρύτερο φάσμα θεατρικών έργων και ανώτερων παραστάσεων. 

Οι Τούρκοι θεατρικογράφοι έχουν δημιουργήσει ένα ευρύ ρεπερτόριο που ανάμεσα τους 

είναι τα έργα του χωριού, τραγωδίες με όλη την μεγαλοπρέπεια τους, θέατρο, ποιητικά 

δράματα, μουσικά δράματα και κωμωδίες, μπρεχτικό «επικό» θέατρο, μαύρη κωμωδία, 

μοντέρνες εκδοχές του παραδοσιακού θεάτρου σκιών, κοινωνική και πολιτική σάτιρα, 

ευπρεπή οικογενειακά μελοδράματα και δραματικοποιήσεις μυθολογικών θεμάτων και 

θρύλων (Halman, 2006:26). 

Όλα τα στάδια της μοντέρνας τουρκικής ιστορίας (οι μεταρρυθμίσεις υπό τον  

Aτατούρκ 1923-1938, η ενοποίηση υπό τον Ινονού 1938–1950, η δημοκρατία υπό τον 

Mεντερές 1950-1960, η χούντα, οι συμμαχίες, οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις και οι 

κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις από το 1960) έχουν σημαδευτεί από την αιχμή του 

λογοτεχνικού εκσυγχρονισμού (Zürcher, 2004:166-221). Η σημερινή Τουρκία είναι 

πληθυσμιακά ομοιογενής (πάνω από το 99% είναι μουσουλμάνοι) και άρτια στην πολιτική 

και διοικητική της δομή – όμως και πλουραλιστική, γεμάτη από εσωτερικές εντάσεις, ένα 

πεδίο μάχης των συντηρητικών εναντίον των επαναστατικών και των Ισλαμιστών εναντίον 

των υπέρμαχων της εκκοσμίκευσης (Çolak, 2004:69). Η λογοτεχνία της Τουρκίας σφύζει από 

ιδεολογίες, με μια πυρετώδη αναζήτηση για παλιές και νέες αξίες, για ποικίλα είδη και 

προτιμήσεις, για στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξαναζωντανέψει η 

παραδοσιακή εθνική κουλτούρα και για σημαντικά δάνεια από την Δύση καθώς και από 

άλλες παραδόσεις (Halman, 2006:10). 

Με την αρχή της τρίτης χιλιετίας, η λογοτεχνία της τουρκικής δημοκρατίας μπορεί 

δικαιολογημένα να υπερηφανεύεται για την τεράστια δημιουργική ενέργεια και για μερικές 
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εντυπωσιακές επιτυχίες σε πολλά είδη. Είχε, όμως, να αντιμετωπίσει, συμπεραίνει ο Halman, 

κάποια εμπόδια, τα οποία συνοπτικά είναι: η πολιτισμική αναταραχή και οι διαρκείς 

μεταβολές σε κοινωνικοπολιτικούς θεσμούς, στην πίστη και στην τεχνολογία. Αναμφίβολα, η 

γλωσσική κρίση είναι  μια τεράστια μετατροπή. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το λεξιλόγιο 

αποτελούνταν σε ποσοστό 75%  από αραβικές, περσικές και γαλλικές λέξεις, το 1920 αύξησε 

το ποσοστό των τοπικών λέξεων στο 80%  και μείωσε τα δάνεια σε μόλις 20%,  το 1970 

(Çolak, 2004:67-68). Στην αρχή του 21
ου

  αιώνα η γλώσσα λειτουργεί, όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά  ο Halman, με λιγότερα από 75.000 λήμματα. Τέλος, τα παραδοσιακά 

χάσματα και η υπερβολική μίμηση μοντέλων, κινημάτων και σημαντικών έργων που έχουν 

αναπτυχθεί στη δύση, είναι θέματα που απασχολούν μέχρι σήμερα.  

2.2.  Η τουρκική λογοτεχνία των τελευταίων χρόνων 

Η σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία είναι μια λογοτεχνία πλούσια, ποικιλόμορφη, σε 

πλήρη άνθηση. Συγγραφείς οι οποίοι χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης, καθώς το έργο τους έχει 

μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες κι έχει κερδίσει διακρίσεις, είναι -μεταξύ άλλων- ο Ορχάν 

Παμούκ (Μήλλας, 2001:229-230. Μπακιρτζής, 2004:124) , ο Αχμέτ Ουμίτ, ο Γιασάρ Κεμάλ 

(Αλατζάς, 2002:136-137) κι ο Νεντίμ Γκιουρσέλ. Τα βιβλία τους προκάλεσαν κατά καιρούς 

πληθώρα αντιπαραθέσεων, κυρίως διότι μέσω της λογοτεχνικής τους έκφρασης κατέκριναν 

το κοινωνικό κατεστημένο της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ως 

αντικαθεστωτικοί (Παπαγιαννίδου, Το Βήμα, 26/04/1998).     

Επίσης, εκείνο που είναι ενδιαφέρον στη σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία είναι ότι 

υπάρχουν αξιόλογες γυναίκες συγγραφείς. Το γεγονός ότι οι γυναίκες γράφουν σε ένα κράτος 

λαϊκό, σε μια μουσουλμανική χώρα, που όμως μένει ακόμη λαϊκή, είναι ιδιαίτερης σημασίας 

(Παπαγιαννίδου, Το Βήμα, 26/04/1998).  Ανάμεσα στις αντιπροσωπευτικές συγγραφείς της 

σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας είναι η Φεριντέ Τσιτσέκογλου κι η Ελίφ Σαφάκ.    

Σήμερα στην Τουρκία η λογοτεχνία ανθεί, καθώς είναι έκδηλη η επιθυμία του 

αναγνωστικού κοινού να ανακαλύψει νέους συγγραφείς. Επιπλέον, παρατηρείται –όχι μόνο 

στη λογοτεχνία, αλλά και σε άλλους καλλιτεχνικούς τομείς, όπως ο κινηματογράφος- μια 

μεγαλύτερη τόλμη ως προς την αναφορά σε ευαίσθητα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτικά 

θέματα, γεγονός που δίνει την εντύπωση πως η Τουρκία επιθυμεί μέσω της τέχνης μια 

αυτοκάθαρση και μια συμφιλίωση με το παρελθόν της. 
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2.3.  Η τουρκική λογοτεχνία έξω από τα σύνορα της Τουρκίας 

Η νεότερη τουρκική λογοτεχνία, η οποία εξελίχθηκε εκτός των συνόρων της 

Τουρκίας, εμφανίζει πολλά κοινά στοιχεία με τη σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία και αποτελεί 

μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Οι ομοιότητές τους αφορούν κυρίως το συναίσθημα, 

τον τρόπο σκέψης, τις εικόνες, την αισθητική και τη γλώσσα στην οποία γράφουν οι 

δημιουργοί. Η νεώτερη τουρκική λογοτεχνία του εξωτερικού,  επειδή εξελίχθηκε σε μη 

δημοκρατικό περιβάλλον, τόσο οι ποιητές όσο και οι πεζογράφοι εκφράστηκαν στα έργα τους 

με το συμβολισμό. Μέσα από αυτές τις συνθήκες, σε λογοτεχνικό επίπεδο, γεννήθηκαν 

λογοτέχνες όπως ο Τσενγκίζ Αϊματόβ, Τσενγκίζ Νταγτζί και Οσμάν Τουρκάϊ, οι οποίοι 

προσμετρούνται ανάμεσα στα σπουδαιότερα ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

Η λογοτεχνία των τουρκόφωνων που βρίσκονται εκτός των συνόρων της Τουρκίας, 

διακρίνεται, ως προς τη γλώσσα, στους λογοτέχνες που χρησιμοποιούν μια γλώσσα που 

μοιάζει με τα τουρκικά της Τουρκίας και σ’αυτούς που  φαίνεται στα έργα τους η τοπική 

προφορά. Στη Βουλγαρία, την πρώην Γιουγκοσλαβία, τη Δυτική Θράκη, την Κύπρο και το 

Ιράκ διακρίνουμε τα τουρκικά της Τουρκίας, ενώ από την άλλη πλευρά, οι τουρκόφωνοι του 

Αζερμπαϊτζάν, του Καζακστάν, του Καζάν, της Κιργιζίας, της Κριμαίας, του Ουζμπεκιστάν, 

του Τουρκμενιστάν και των Ουϊγούρων, εμφανίζουν στα έργα τους την τοπική προφορά 

(M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:146). Θα αναφέρουμε παρακάτω, τα γενικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της τουρκικής λογοτεχνίας που άνθισε σ’αυτές τις χώρες, ξεκινώντας 

γεωγραφικά από τα Βαλκάνια και παρατηρώντας τον παρακάτω χάρτη: 
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Ο χάρτης του τουρκόφωνου κόσμου 

(Πηγή: M.E.B. Devlet Kitapları 4. İlköğretim: 285) 

 

2.3.1. Η λογοτεχνία των τουρκόφωνων της Δυτικής Θράκης 

Προτού ενταχθεί στην Ελλάδα η Δυτική Θράκη, στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρά 

της εμφανίζονται δείγματα μιας ζωντανής λογοτεχνίας. Σημαντικό ρόλο στην απλοποίηση 

των τουρκικών της Τουρκίας, έπαιξε η έκδοση του περιοδικού Genç Kalemler, «Νέες Πένες» 

(Ζεγκίνης, 1983:163-170. Ιορδάνογλου, 2008:359) στη Θεσσαλονίκη. Μερικοί από τους 

εκπροσώπους των τουρκόφωνων της Δυτικής Θράκης του 20
ου

 αιώνα είναι: Ασίμ 

Χαλίλογλου (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:81-83), Ραχμί Αλί (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:98-

103), Μουσταφά Ταχσίν (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:106-115), Ρεφικά Ναζίμ (T.C.Kültür 

Bakanlığı, 1997:128-130), Αμπτουραχίμ Ντεντέ (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:137-138) κ.α. 

(T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:13-18. M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:146). 

Οι σύγχρονοι δημιουργοί της Δυτικής Θράκης 

Η Ρεφικά Ναζίμ (1947-2006), γεννήθηκε στο χωριό Μίσχος της Κομοτηνής και αφού 

τελείωσε το δημοτικό στην Τραπεζούντα, σπούδασε στη σχολή δημοτικής εκπαίδευσης στην 
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Κωνσταντινούπολη. Επέστρεψε στη Δυτική Θράκη όπου εργάστηκε ως δασκάλα. Για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν εκδότρια της μειονοτικής, τουρκόφωνης και 

πολιτικολογοτεχνικής εφημερίδας Μπιρλίκ (Ενότητα), στην οποία και έγραφε. Είναι γνωστή 

για τα ποιήματα και τα μυθιστορήματά της, καθώς και για τα ποιήματα που απευθύνονταν σε 

παιδιά (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:128. Batı Trakya Edebiyatı, 2011). Μεταφράζουμε ένα 

από τα πιο γνωστά παιδικά της ποιήματα, Yağmur olsaydım eğer (Αν ήμουν βροχή) 

(T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:129. PEM programı çalışmaları, 2008:43.): 

  Αν ήμουν βροχή … 

 «Λαχταρούσα τις βροχές,  

             αυτές δίνουν πνοή στη γη,  

κάνουν το χωρικό να γελάσει 

            και τον αστό να κλάψει.  

Αν ήμουν βροχή 

να έπεφτα μεμιάς στο χώμα, 

θα έδειχνα πώς βγαίνει το ψωμί σ’ εκείνους που δεν κόπιασαν ποτέ.» 

( Refika Nazım) 

 

Η Ρεφικά Ναζίμ, κέρδισε τις εντυπώσεις και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, όταν 

κλείνοντας την εισήγησή της στην διημερίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης στις 24/2/1998 για την πολιτισμικότητα ως έκφραση της κοινωνικής συνοχής στην 

Κομοτηνή ανέφερε τα εξής: «Το αύριο είναι πιο κοντά από το σήμερα και συ μετάνιωνε 

ασταμάτητα για το παρελθόν. Αν η στέρησή σου είναι από την ελπίδα, φρόντισε να μετανιώσεις 

από τώρα και για το μέλλον».   

Ο Ραχμί Αλή (1941-) γεννήθηκε στο χωριό Μίσχος της Κομοτηνής. Φοίτησε στο 

δημοτικό σχολείο του χωριού του, αργότερα σπούδασε δάσκαλος και άσκησε το επάγγελμά 

του στη Δυτική Θράκη. Ξεκίνησε τη συγγραφική του δραστηριότητα ως φοιτητής γράφοντας 

τα πρώτα του άρθρα σε περιοδικά, τα οποία εκδίδονταν από την «Ένωση Τούρκων 

Δασκάλων της Δυτικής Θράκης». Επίσης άρθρα του δημοσιεύτηκαν στις  τουρκόφωνες 

εφημερίδες Akın
2
 (Επιδρομή) (Λιάζος, 2006:49) και Azınlık Postası (Ταχυδρομείο της 

μειονότητας). Επιδόθηκε στο είδος της ποίησης, του διηγήματος, του παραμυθιού, της 

ιστοριογραφίας, του απομνημονεύματος και της αρθρογραφίας (Batı Trakya Edebiyatı, 2011). 

Έγινε γνωστός με το παραμύθι Ay ve Güneş (Το φεγγάρι και ο ήλιος) και με το διήγημα     

                                                           
2 Το 1957 κυκλοφόρησε στην Κοµοτηνή µε εκδότη τον Hasan Hatipoğlu, η Akın (Επιδροµή), τουρκόφωνη 

εφηµερίδα µε λατινικούς χαρακτήρες, η οποία κυκλοφορεί µέχρι σήµερα. Από την πρώτη µέρα της έκδοσής της 

καλλιέργησε τον εθνικισµό και εξέφραζε τις θέσεις των συλλόγων «Ένωση Τούρκων δασκάλων ∆υτικής 

Θράκης» (Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği) και «Ένωση Τούρκων Νέων της Κοµοτηνής» (Gümülcine 

Türk Gençler Birliği) πριν διαλυθούν (Λιάζος, 2006:49). 
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Zor İş (Δύσκολη δουλειά). Μεταφράζουμε το ποίημά του με τίτλο Azınlık (Μειονότητα) 

παραθέτοντας και το πρωτότυπο, το οποίο διδάσκεται στα μειονοτικά γυμνάσια (T.C.Kültür 

Bakanlığı, 1997:98. PEM programı çalışmaları, 2008:49): 

Azınlık 

 

«Azınlık 

Hudutta bir yolcu 

Asmalık'ta istimlâk edilen bir tarla 

Yeni Cami'ye giren bir cemaattir 

Azınlık 

Yasak dağ bölgesinde  

Yürekleri salt coşkuyla dolu  

Keder dolu gözlerdir 

Azınlık 

Yarısı kopmuş bir minare 

Almanya'da bir işçi 

İzmir'de Ege'ye bakan bir gelin 

Ve Rumeli türküleri dinleyen ninemdir 

Azınlık 

Her şeyden habersiz gülümseyen 

Neslihan 

Ve geleceğine ağlayan Emine'dir 

Azınlık 

Rodoplara başını dayamış bir sevgili 

Şehirden kopup gelen sımsıcak bir 

Türkçe'dir 

Azınlık 

Tütün tarlalarında yıpranan  

Anlamsız bir tohum değil  

Kendisiyle büyüyen bir düşüncedir»          

(Rahmi Ali, 25.05.1988) 

   Μειονότητα  

 

«Μειονότητα είναι  

Ένας οδοιπόρος στα σύνορα,  

Ένα απαλλοτριωμένο χωράφι στο 

Ασμαλίκ, 

Οι πιστοί που μπαίνουν στον Γενί Τζαμί. 

Μειονότητα είναι  

Καρδιές που πλημμυρίζουν με λαχτάρα,  

Μάτια γεμάτα θλίψη,  

Στην απαγορευμένη ορεινή γραμμή.   

Μειονότητα είναι  

Ένας μιναρές κομμένος στα δύο,  

Ένας εργάτης στη Γερμανία,  

Μια νύφη στη Σμύρνη που ατενίζει το 

Αιγαίο,  

Η γιαγιά μου που ακούει τα δημοτικά της 

Ρούμελης.  

Μειονότητα είναι 

Η Νεσλιχάν που χαμογελάει στην αθώα 

άγνοιά της 

Και η Εμινέ που κλαίει για το τι μέλλει 

γενέσθαι.  

Μειονότητα είναι  

Ο αγαπημένος που αναπαύει το κεφάλι του 

στα βουνά της Ροδόπης 

Και τα τούρκικα  

Που κόπηκαν κι ήρθαν ολόζεστα από την 

πόλη  

Μειονότητα δεν είναι  

Ένα άχρηστο ζιζάνιο που μαραίνεται στα 

καπνά, 

Είναι μια σκέψη που μεγαλώνει από μόνη 

της.» (Rahmi Ali, 25.05.1988)  

Ο Αμπτουραχίμ Ντεντέ (1954-) γεννήθηκε στην Ξάνθη, και αφού φοίτησε στο 

μειονοτικό δημοτικό και γυμνάσιο της περιοχής, σπούδασε στη Νομική σχολή του 

Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Ανέπτυξε πλούσια συγγραφική δραστηριότητα. Τα 

πιο γνωστά βιβλία του είναι: Rumelinde Bırakılanlar (Οι Εγκαταλελειμμένοι της Ρούμελης), 

Azınlıklar Ezilmemeli (Οι μειονότητες δεν πρέπει να καταπιέζονται), Batı Trakya Manileri 

(Οι μαντινάδες της Δυτικής Θράκης), Batı Trakya Türk Folkloru (Η Τουρκική λαογραφία της 

Δυτικής Θράκης). Τα άρθρα του δημοσιεύτηκαν στη μειονοτική εφημερίδα Akın (Επιδρομή), 
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καθώς και στην τουρκική εφημερίδα Zaman (Χρόνος). Χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, 

εξέδωσε έρευνες, δοκίμια και ποιήματα (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:137. Batı Trakya 

Edebiyatı, 2011). Σήμερα ζει στην Κωνσταντινούπολη και είναι νομικός. Μεταφράζουμε το 

ποίημα του Anneler Günü (Η γιορτή της Μητέρας), το οποίο δημοσιεύτηκε το 1971 στην 

εφημερίδα Akın (Batı Trakya Edebiyatı, 2011): 

Η γιορτή της μητέρας 

 

«Πανύψηλα δέντρα τρέμουν, 

Αναστατώνεται η γη κι ο ουρανός,  

Οι πύλες του Παραδείσου ανοίγουν: 

Σήμερα είναι η Γιορτή της Μητέρας!  

Τα δόντια ξέφτισαν από την συμπόνοια,  

Υγρά υγρά τα μάγουλά της,  

Στήθος θερμό… καρδιά θερμή… 

Η γιορτή της μητέρας είναι ΚΑΘΕ μέρα.» (Abdürahim Dede) 

 

2.3.2. Η λογοτεχνία των τουρκόφωνων της Βουλγαρίας 

                  Η τουρκική  λογοτεχνία της Βουλγαρίας, άρχισε με την Οθωμανική κυριαρχία 

αυτής της περιοχής και διαμορφώθηκε παράλληλα με την τουρκική λογοτεχνία. Σ’αυτήν την 

περιοχή έζησαν και μας έδωσαν έργα, προσωπικότητες όπως ο Εβλιγιά Τσελεμπή (Timurtaş, 

2000:293-295. Μπακιρτζής, 2004:157-162), Ασίκ Ομέρ (Timurtaş, 2000:303-304), Αχμέτ 

Τσεβντέτ Πασά, Αλί Σουαβί (Timurtaş, 2000:109) κ. ά. Τον 20
ο
 αιώνα μερικοί από αυτούς 

που μας έδωσαν έργα τουρκικής λογοτεχνίας στη Βουλγαρία είναι ο Σαμπρί Ντεμίρ, Μεχμέτ 

Φικρί, Νιγιαζί Χουσεΐν, Αχμέτ Σερίφ κ.ά (Μ.Ε.Β. Devlet Kitapları, 2006:146). 

2.3.3. Η λογοτεχνία των τουρκόφωνων της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

Στο πέρασμα των αιώνων στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας παρουσιάζονται 

έργα, τα οποία ακολουθούν την ίδια γραμμή με την κλασική τουρκική λογοτεχνία. Γενικά, τα 

θέματα που θίγονται στα ποιήματα των τουρκόφωνων της περιοχής, αφορούν κυρίως τα 

κοινωνικά προβλήματα, την κοινωνική αναταραχή από τις πληγές του πολέμου και τον 

πατριωτισμό. Εκείνοι που ξεχώρισαν είναι οι: Φαχρί Καγιά, Σουκρού Ραμό, Εβνέρ Τουζτζού, 

Εσάτ Μπαϊράμ κ.ά. (M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:147). Οι τουρκόφωνοι της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας για να προστατέψουν και να διατηρήσουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό 

τους, παραδειγματίζονταν από την τουρκική λογοτεχνία της Τουρκίας. Προσπάθησαν να 

κρατήσουν ζωντανή την προφορική λαϊκή λογοτεχνία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να 

δημιουργήσουν σημαντικά έργα. Επιδόθηκαν σε διάφορα λογοτεχνικά είδη, κυρίως στην 

ποίηση. 
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2.3.4. Η λογοτεχνία των τουρκόφωνων της Κριμαίας 

 Οι τουρκόφωνοι της Κριμαίας που κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση 

της λαϊκής λογοτεχνίας, μας δίνουν δείγματα λογοτεχνίας στο είδος ağıt (αγίτ, μοιρολόγια, 

θρήνοι), παροιμίες, παραμύθια, μαντινάδες και πολλά έπη (T.C.Kültür Bakanlığı, 1999:43-

58). Μετά το 1905, στη λογοτεχνία των τουρκόφωνων της Κριμαίας, παρατηρούνται 

ξεκάθαρα οι εθνικοί χαρακτήρες. Σημαντικό ρόλο στη λογοτεχνία της Κριμαίας και στην 

κοινωνική αφύπνιση του λαού έπαιξε η εφημερίδα Tercüman (Δραγουμάνος), που εκδόθηκε 

στο Μπαχτσέ σαράι από τον Ισμαήλ Γκασπιραλί Μπέη(1851-1914) (Kut, 1989:1,119,139. 

T.C.Kültür Bakanlığı, 1999:338-352). Την περίοδο του χανάτου της Κριμαίας ξεχώρισαν 

σπουδαίοι ποιητές της κλασικής τουρκικής λογοτεχνίας όπως οι: Χαλίμ Γκιράϊ, Μπαχαντίρ 

Γκιράϊ, Λουτφί (T.C.Kültür Bakanlığı, 1999:273-274). Οι λογοτέχνες, οι οποίοι με τα έργα 

τους προετοίμασαν τις συνθήκες για το πέρασμα στη σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία της 

Κριμαίας είναι οι : Ισμαήλ Γκασπιραλί, Μεχμέτ Νουζχέτ (1888-1934) (T.C.Kültür Bakanlığı, 

1999:273-274), Αμπτουλάχ Λατίφζαντέ (1890-1938) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1999:466-467) 

και Χαμντί Γκιράϊ (1901-1930) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1999:498-501. M.E.B. Devlet 

Kitapları, 2006:147). 

Το 1980, η έκδοση του περιοδικού Γιλντίζ (Αστέρας) έδωσε πνοή εκσυγχρονισμού 

στη λογοτεχνία των τουρκόφωνων της Κριμαίας (M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:147). Τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο εκδόθηκαν τα έργα πολλών δημιουργών όπως: Σακίρ Σελίμοβ 

(1942- ) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1999:582-586), Γιουνούς Τεμίρκαγια (1915- ) (T.C.Kültür 

Bakanlığı, 1999:534-538), Αλαντίν Σαμίλ (1912-1996) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1999:527-

533), Γιουσούφ Μπολάτ (1909-1986) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1999:519-523)  κ. ά.. Ο πιο 

γνωστός συγγραφέας της σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας των τουρκόφωνων της Κριμαίας 

είναι ο Τζενγκίζ Νταγτζί (1919- ) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1999:542-546). 

2.3.5. Η λογοτεχνία των τουρκόφωνων του Καζάν 

Μέχρι τον 20
ο
 αιώνα στη λογοτεχνία των τουρκόφωνων του Καζάν (Timurtaş, 

2000:251) παρατηρούνται κοινές ιδιαιτερότητες με την τουρκική λογοτεχνία, η οποία 

εξελίσσεται στη Μικρασία. Το πιο σημαντικό γεγονός της εξέλιξης στην τουρκική  

λογοτεχνία του Καζάν είναι το κίνημα Ceditçilik, στα μέσα του 19
ου

 αιώνα. (Uzun, 2001). To 

κίνημα Ceditçilik, το οποίο ίδρυσε ο Ισμαήλ Γκασπιραλί στην Κριμαία, συνεχίστηκε από τους 

γνωστούς νεωτεριστές Αμπουνασίρ Κουρσεβί και τον ιστορικό Σαχαμπετίν Μερτζανί. Οι δυο 

τους με τις εργασίες τους κατάφεραν να βγάλουν στην επιφάνεια τον πολιτισμό των 
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Ουράλιων Τούρκων, να ενδυναμώσουν την εθνική τους συνείδηση και να διασφαλίσουν την 

αξία της εθνικής γλώσσας των διανοούμενων. Αυτήν την περίοδο οι λογοτέχνες του 

κινήματος Ceditçilik, στην προσπάθειά τους να διαδώσουν τις καινοτομίες του κινήματος, 

κατηγορήθηκαν για την επιστροφή  της λογοτεχνίας στο παρελθόν και για αλλοτρίωση της 

ουσίας της (M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:147). Προσωπικότητες που διακρίθηκαν αυτήν την 

περίοδο και επιδόθηκαν σε διάφορα λογοτεχνικά είδη είναι οι: Σαχαμπετίν Μερτζανί,  

Αμπουλκαγιούμ Νασιρί, Αζάζ Ισχακί, Αϊνουντίν Αχμεντόβ και Αμπουλάχ Τουκάϊ. 

2.3.6. Η τουρκική λογοτεχνία των Καζάκων 

Η τουρκική λογοτεχνία των Καζάκων, αρχίζει με τις επιγραφές του Ορχόν 

(Ιορδάνογλου, 2008:152-208) που αποτέλεσαν κοινή γραπτή πηγή με την τουρκική 

λογοτεχνία. Η γραπτή λογοτεχνία των Καζάκων εξελίσσεται χρονικά μετά το δεύτερο μισό 

του 19
ου

 αιώνα. Πριν από αυτήν την περίοδο υπήρχαν δείγματα, ως επί το πλείστον, της 

προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας, που  η θεματολογία τους στηριζόταν στον έρωτα και τη 

φύση. Τα κυριότερα έργα, τα οποία είναι κοινά και στην τουρκική λαϊκή λογοτεχνία, είναι τα 

εξής: ο Ταχίρ με την Ζουχρέ, ο Γιουσούφ με την Ζουλεϊχά, η Λεϊλά με τον Μετζνούν, τα έπη 

του Κιόρογλου και τα ανέκδοτα του Νασρεντίν Χότζα. Στη λογοτεχνία των τουρκόφωνων 

του Καζακστάν τα türkü (λαϊκά δημοτικά τραγούδια) ονομάζονται «jır» ή  «akın» (M.E.B. 

Devlet Kitapları, 2006:147). Γνωστοί ποητές είναι: Αμπάϊ Ιμπραήμ Κουράνμπαϊ, Γιουσούφ 

Μπέκ, Ταχίρ Σακίρογλου κ. ά. 

2.3.7. Η τουρκική λογοτεχνία των Ουϊγούρων 

Η Ουϊγουρική (Timurtaş, 2000:184-185)  και η τουρκική λογοτεχνία έχουν την 

αφετηρία τους στις επιγραφές και στα έργα Κουταντγκού Μπιλίγκ, Ντιβανού Λουγκατίτ 

Τούρκ, τα οποία αποτέλεσαν πηγή και για την γραπτή  τουρκική λογοτεχνία των Ουϊγούρων. 

Μέχρι τον 20
ο
 αιώνα η λογοτεχνία τους, εξελίσσεται υπό την επιρροή της κλασικής 

λογοτεχνίας και τα τελευταία χρόνια οι Μεσούτ Σαμπίρ, Αχμέτ Ζιγιαζί, Ζιγιά Σαμεντί, Ενβέρ 

Νασίρ, Τυργκάν Αλμάς και Ιμίν Τουρσούν θεωρούνται τα πιο γνωστά ονόματα (M.E.B. 

Devlet Kitapları, 2006:148). 

2.3.8. Η λογοτεχνία των τουρκόφωνων της Κιργιζίας 

Οι τουρκόφωνοι της Κιργιζίας (Timurtaş, 2000:180-181) έχουν πλούσια προφορική 

λογοτεχνική παράδοση, η οποία καταλαμβάνει το σημαντικότερο μέρος του πολιτισμού τους. 

Με την είσοδο των λαϊκών επών στην παράδοσή τους, δημιούργησαν μια γλώσσα που έχει 
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κοινά χαρακτηριστικά με τα τουρκικά των τουρκόφωνων Καζάκων, η οποία μεταδόθηκε 

μέσω των λαϊκών ποιητών από γενιά σε γενιά. Το πιο χαρακτηριστικό και σημαντικό δείγμα 

λαϊκού έπους της λογοτεχνίας τους είναι το Έπος Μάνας (Manas Destanı), που εξιστορεί τη 

ζωή, τους αγώνες και τους ηρωισμούς του εθνικού ήρωα των Κιργιζίων (Ιορδάνογλου, 

2008:250-257). Επίσης, η ονομασία «Manasçı» για τους λαϊκούς ποιητές  λέγεται  μέχρι και 

σήμερα. 

Από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα σημειώνεται εξέλιξη στη σύγχρονη τουρκική 

λογοτεχνία των Κιργιζίων. Αυτήν την περίοδο ποιητές όπως ο Τοκτολόκ Σατιλγκανόβ, 

Κασιμάλ, Τζαντασέβ, Τζομέρντ Μπεκονμπάγιεβ, περιγράφουν στα έργα τους την καθημερινή 

ζωή του λαού, τα χρόνια του πολέμου και τις κοινωνικές αλλαγές (M.E.B. Devlet Kitapları, 

2006:147). Από τους σύγχρονους συγγραφείς εκείνος που ξεχωρίζει είναι ο παγκοσμίου 

φήμης Τζινγκίζ Αϊμάτωφ (1928-2008)
3
.  

2.3.9. Η τουρκική λογοτεχνία του Ουζμπεκιστάν 

Οι ρίζες της σύγχρονης ουζμπεκικής λογοτεχνίας στηρίζονται στην τουρκική 

λογοτεχνία του παλιού Τουρκιστάν  που εκπροσωπούνται από λογοτέχνες όπως ο Αλί Σιρ 

Νεβαϊ (Timurtaş, 2000:101-103, 215-216),  Μπαμπούρ Σαχ (Timurtaş, 2000:245-246), 

Αχμέντ Γιεσεβί (Timurtaş, 2000:36-37). 

                                                           

3
 Διάσημος συγγραφέας, δημοσιογράφος, μεταφραστής και πολιτικός. Φοίτησε στο Ινστιτούτο Λογοτεχνίας 

Γκόρκι στη Μόσχα. Από το 1958-1966 εργάστηκε στην εφημερίδα Πράβντα. Το έργο του Τζαμίλια (1958), το 

οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά, τον καθιέρωσε. Το 1963, τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης του Λένιν για 

τη Τζαμίλια και αργότερα με το κρατικό βραβείο για το Αντίο, Γκιουλσαρί!. Στα αντιπροσωπευτικά έργα του, 

ανήκουν επίσης,"Το λευκό πλοίο", "Μια μέρα ένας αιώνας", "Το ικρίωμα" και "Ο πρώτος δάσκαλος" 

(μεταφρασμένο και στα ελληνικά). Τα έργα του  έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες σε όλο 

τον κόσμο και μερικά έγιναν ταινίες. Εκτός από τη λογοτεχνία, ο Αϊτμάτωφ ήταν μέλος του κοινοβουλίου και 

πρέσβης της Κιργιζίας στις χώρες της Μπενελούξ. Το 1990-1991 υπηρέτησε ως σύμβουλος του M. 

Γκορμπατσώφ. Το 1995, έγινε πρεσβευτής της Κιργιζίας στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες, 

αλλά και εκπροσώπησε τη χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και την UNESCO. Μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, τα μυθιστορήματά του, απέκτησαν ευρύ κοινό στη Δύση. Πέθανε 

στις 10 Ιουνίου 2008, στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, και κηδεύτηκε στην Κιργιζία (Weber, The New York 

Times, 15/06/2008. Cengiz Aytmatov, στο http://www.aytmatov.org/, Cengiz Aytmatov: η βιογραφία, στο: 

http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=211). 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BE
http://www.aytmatov.org/
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=211
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Με την εμφάνιση του κινήματος Ceditçilik (Uzun, 2001), περίπου στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα, επηρεάστηκε και η λογοτεχνία του Ουζμπεκιστάν. Αυτήν τη χρονική στιγμή 

διακρίνονται σημαντικές προσωπικότητες της ποίησης και της πεζογραφίας όπως ο 

Αμπουλχαμίτ Σουλεϊμάν Τσοπλάκ, Αϊμπέκ και Χαμίντ Αλίμτζαν. Ενώ οι Ερκίν Βαχιντόβ, 

Αμπουλάχ Καντιρί, Σαχριντίν Αϊνί, ανήκουν στη σύγχρονη ουζμπεκική τουρκική λογοτεχνία.  

2.3.10. Η τουρκική λογοτεχνία του Τουρκμενιστάν 

Οι τουρκόφωνοι του Τουρκμενιστάν παρουσιάζουν μια πλούσια λαϊκή λογοτεχνία 

επηρεασμένη από τα λαϊκά διηγήματα της τουρκικής λογοτεχνίας Μετζνούν και Λεϊλά,  

Γιουσούφ και Ζουλεϊχά, Ζουχρέ και Ταχίρ, Ασλί και Κερέμ. Ειδικά το έπος Κιόρογλου, το 

Σαχσενέμ και Γκαρίπ  είναι τα πιο αγαπητά στους Τουρκμένους. Τα έργα των Αχμέτ Γιεσεβί , 

Νεβαï, Νεσιμί και Φουζουλί επηρέασαν την λογοτεχνία των Τουρκμένων. 

Οι Μπερντί Κερμπαμπάγιεβ, Κορμόλα Μολαμούρτ, Μπεκί Σεϊτεκέβ κ.ά., 

συγκαταλέγονται στους πιο γνωστούς ποιητές και πεζογράφους της σύγχρονης τουρκμενικής 

λογοτεχνίας. Το 1950 διακρίνονται οι Ατά Ατατζάνοβ, Τανριπούλ, Ταγκανόβ, Γκιλίντς 

Γκιουλιγιέβ (M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:148).  

2.3.11. Η τουρκική λογοτεχνία του Αζερμπαϊτζάν 

Παρατηρούνται πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ της τουρκικής λογοτεχνίας, η οποία 

εξελίσσεται στη Μικρασία και της τουρκικής λογοτεχνίας των Αζέρων (Timurtaş, 2000:209-

212,246). Τα διηγήματα του Κερέμ και της Ασλή (17
ος

 αιώνας), του Ασίκ Γκαρίπ (16
ος

 

αιώνας) και  του Κιόρογλου (16
ος

 αιώνας), καθώς και μερικά από τα ανέκδοτα του Νασρεντίν 

Χότζα, αποδεικνύουν τη στενή σχέση των δύο προαναφερόμενων λογοτεχνιών (M.E.B. 

Devlet Kitapları, 2006:146. Ιορδάνογλου, 2008:314). 

Ο πρώτος εκπρόσωπος της  τουρκικής λογοτεχνίας των Αζέρων, ο οποίος έζησε τον 

13
ο
 αιώνα, είναι ο Χασάνογλου. Επίσης, οι Καντί Μπουρχανεντίν (Μπακιρτζής, 2004:147. 

Ζεγκίνης, 1983:41), Νεσιμί (Ζεγκίνης, 1983:40), Φουζουλί (Timurtaş, 2000:246-251. 

Αλατζάς, 2002:73.) είναι από τα πιο σπουδαία ονόματα της αζερικής τουρκικής λογοτεχνίας. 

Τον 20
ο
 αιώνα διακρίνονται πολλοί δημιουργοί με κορυφαίο το όνομα του Σεχέντ, ο οποίος 

στο έργο του Sazımın Sözü μεταφέρει στοιχεία των διηγημάτων Ντεντέ Κορκούτ (M.E.B. 

Devlet Kitapları, 2006:146. Ιορδάνογλου, 2008:312-313). 
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2.3.12. Η λογοτεχνία των τουρκόφωνων του Ιράκ 

Μετά τον 15
ο
 αιώνα η λογοτεχνία των τουρκόφωνων του Ιράκ φαίνεται να 

εξελίσσεται παράλληλα με την τουρκική λογοτεχνία. Μετά το 1918, μεταξύ των 

τουρκόφωνων του Ιράκ που χρησιμοποιούν στα έργα τους τα τουρκικά της Τουρκίας, 

υπάρχουν και πολλοί «φτασμένοι» ποιητές και πεζογράφοι. (M.E.B. Devlet Kitapları, 

2006:146). Ο Οσμάν Μαζλούμ, Ατά Τερζίμπασι, Νεσρίν Ερμπίλ, Μεχμέτ Σαντίκ είναι οι πιο 

γνωστοί. Το περιοδικό Kardaşlık (Καρντασλίκ, Αδελφοσύνη), το οποίο εκδόθηκε ανάμεσα 

στο 1961-1981, προσανατολίζεται στην τουρκική λογοτεχνία του Ιράκ. Η λαϊκή λογοτεχνία 

των τουρκόφωνων του Ιράκ θεωρείται η πιο παραγωγική και κυρίως τα hoyratlar (χοϊρατλάρ, 

είδος λαϊκού αμανέ) και τα  maniler (μανιλέρ, είδος μαντινάδας) (M.E.B. Devlet Kitapları, 

2006:146). 

2.3.13. Η τουρκοκυπριακή λογοτεχνία 

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Οθωμανική κυριαρχία το 1571, ο τουρκικός λαός 

που εγκαταστάθηκε στο νησί, μεταναστεύοντας από τη Μικρασία, όπως ήταν φυσικό έφερε 

μαζί του και την πολιτιστική του κληρονομιά, την οποία διατήρησε και εξέλιξε (T.C.Kültür 

Bakanlığı, 1997:183-212. Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2008-

2009:17-19). Τον 5
ο
 αιώνα η τουρκοκυπριακή λογοτεχνία παρουσιάζει πλούσια έργα στον 

τομέα της γλώσσας και της λαογραφίας. Δίπλα στους ποιητές της κλασικής περιόδου όπως ο 

Κιμπρισλί Ασίκ Κενζί (1796-1839) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:233-237), Μεχμέτ Ντερβίς 

Εφέντι (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:240-241), Μουφτού Χιλμί  Εφέντη (1782-1847) 

(T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:231-232), συνέταξαν πολλά από τα έργα τους οι Φαζίλ, Ζιγιά 

Πασά και Ναμίκ Κεμάλ, οποίοι έζησαν εξόριστοι στο νησί. Το πολιτικό και κοινωνικό 

γίγνεσθαι επηρέασε τόσο τα λογοτεχνικά τους έργα όσο και τη γλώσσα τους. Μερικοί 

εκπρόσωποι, ποιητές και πεζογράφοι, της σύγχρονης τουρκοκυπριακής λογοτεχνίας είναι: 

Νετζλά Σαλίχ Σουπχί (1926- ) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:315), Ραούφ Ντενκτάς (1924-

2012) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:297-303), Οσμάν Τουρκάϊ (1927- ) (T.C.Kültür Bakanlığı, 

1997:319-322), Μεχμέτ Γιασίν (1958- ) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:454), Νεσέ Γιασίν 

(1959- ) (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:455. M.E.B. Devlet Kitapları, 2006:147). 

 

Η σύγχρονη τουρκοκυπριακή λογοτεχνία 

Ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της τουρκοκυπριακής λογοτεχνίας, είναι η 

περίοδος του 1974 και επεκτείνεται ως τις μέρες μας. Μετά το 1974 η στρατιωτικό-

υπαλληλική οργάνωση που διέκρινε ως τότε την κοινωνική ζωή της τουρκοκυπριακής 
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κοινότητας, παραχωρεί τη θέση της σε μια πιο έντονη ταξική αντιπαράθεση που επιδρά σε 

όλες τις σφαίρες κοινωνικής δραστηριότητας, ανάμεσά τους και στην πολιτιστική. Το 

άνοιγμα προς την Τουρκία και ιδιαίτερα προς τα τουρκικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν 

επίσης ένας εξωγενής παράγοντας που επέδρασε στη διαμόρφωση της σημερινής 

τουρκοκυπριακής λογοτεχνίας (T.C.Kültür Bakanlığı, 1997:205-212). 

Έτσι μέσα από τις ταξικές συγκρούσεις και τις κοινωνικές αναζητήσεις που 

απορρέουν απ' αυτές δημιουργείται η ονομαζόμενη «απορριπτική γενιά» των νεότερων 

ποιητών κυριότεροι εκπρόσωποι της οποίας είναι οι Νεσέ Γιασίν, Μεχμέτ Γιασίν και Χακί 

Γιουσέλ (1952- ). Μεταφράζουμε ένα απόσπασμα του ποιήματος Bizim Zamanımız (Απ’τα 

δικά μας χρόνια) της Νεσέ Γιασίν (Yıldız, 2002:3): 

Απ’ τα δικά μας χρόνια 

 

«Πήρες ποτέ γράμμα απ’ το μέλλον?  

Το σύννεφο που μπαίνει απ’ το παράθυρο  

άφησε ποτέ την ανάσα των κρυφών ονείρων σου  

να αγγίξει τα μάγουλά σου?.............. 

 

Ο σεΐχης της θλιμμένης παιδικής ηλικίας  

που ζούσε στην αδιέξοδη πόλη 

ανεβαίνοντας στα ωχρά φτερά της ιστορίας είπε: 

Θα δραπέτευες μαζί μου?» 

........................................... (Neşe Yaşın) 

 

Οι δημιουργοί αυτοί αντιπαρατάσσονται στους σοβινιστικούς κύκλους με το έργο 

τους. Ο Μεχμέτ Γιασίν ακριβώς αυτή την αντιπαράθεση εξέφραζε όταν έλεγε: «Εμείς πάντα 

είμαστε ενάντια στον πόλεμο ανάμεσα στις δυο κυπριακές κοινότητες. Είμαστε ενάντια στον 

οποιασδήποτε μορφής διαμελισμό της Κύπρου. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή σοβινισμού και 

μιλιταρισμού, ενάντια στη χρησιμοποίηση της ποίησης για σκοπούς προπαγάνδας της 

κρατούσας ιδεολογίας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ιθαγενή κυπριακή ποίηση που να 

εκφράζει την κυπριακή πραγματικότητα προοδευτικά και ουμανιστικά. Με άλλα λόγια 

επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια ποίηση που να μην πηγάζει από την Τουρκία αλλά να έχει 

τη δική της κυπριακή ταυτότητα» (Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, 2008-2009:18-19).  

Σήμερα η τουρκοκυπριακή λογοτεχνία, παρόλες τις αρνητικές επιπτώσεις του 

παρελθόντος, δεν εμφανίζει σοβινιστικές τάσεις και στηρίζεται σ' ό,τι καλύτερο είχε να της 

προσφέρει η τουρκοκυπριακή πολιτιστική παράδοση. 
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Οι πρώτες συναντήσεις των δύο πλευρών  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται οι πρώτες 

συναντήσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων καλλιτεχνών και να αναπτύσσονται 

συνεργασίες, με πιο μαζικές και δυναμικές αυτές που αναπτύχθηκαν στον τομέα του θεάτρου, 

κυρίως ανάμεσα στο «Σατιρικό Θέατρο» και το «Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο»
4
. Στην 

προσπάθεια αυτή στάθηκε πολύ ουσιαστική μια συνάντηση τριάντα Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων καλλιτεχνών (ποιητών, ηθοποιών, μουσικών, ζωγράφων, 

κινηματογραφιστών), που έγινε το 1999 στο νησί Γκότλαντ της Σουηδίας. Ακολούθησαν και 

άλλες τέτοιες συναντήσεις, στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη, που διευκόλυναν την 

επαφή και την επικοινωνία ανάμεσα σε Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους (Μολέσκης, 

2010:11-12). 

Οι σύγχρονοι Τουρκοκύπριοι ποιητές 

Οι Τουρκοκύπριοι ποιητές, γράφουν για τον έρωτα, για θέματα φιλοσοφικά και 

υπαρξιακά, πιο πολύ όμως εμπνέονται από τη μυθολογία και την ιστορία της Κύπρου, κυρίως 

τη σύγχρονη, από τα δραματικά γεγονότα του 1974, τα οποία βίωσαν όλοι οι Κύπριοι, τον 

πόλεμο, το χαμό, τους νεκρούς και τους αγνοούμενους, τα συρματοπλέγματα και τις νεκρές 

ζώνες του διαχωρισμού, την απειλή που σκιάζει το μέλλον, το φόβο του πολέμου και την 

ελπίδα της ειρήνης (Μολέσκης, 2010:13).  

Μια πρώτη επισήμανση που θα μπορούσε να γίνει είναι ότι οι Τουρκοκύπριοι, έχουν 

πολλούς ποιητές, γεγονός που αποδεικνύει ότι γράφουν πολύ. Για την πολυγραφία αυτή των 

Τουρκοκυπρίων ένας σύγχρονος και σχετικά νέος ποιητής, ο Γκουργκέντς Κορκμαζέλ, ή 

απλά Γκουρ Γκεντς, όπως υπογράφει τα κείμενά του, γράφει στο ποίημά του με τον τίτλο 

«Όχι ποιήματα, νερό»: 

 

 

 

 

                                                           
4
 Το Σατιρικό Θέατρο και το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο ανέβασαν κοινές παραστάσεις έργων και 

κοινές παραγωγές (Μολέσκης, 2010:11). 
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 «Σκουπιδότοπος του έρωτα έγινε αυτό το νησί 

απ’ τον καιρό της Αφροδίτης. 

Τα πόδια μας περιπλέκονται σε σπασμένες ρίζες 

κι απομεινάρια κατακτητικών πολιτισμών. 

Όταν προσπαθούμε να κινηθούμε 

ερείπια και σπασμένα κόκαλα τρίζουν κάτω απ’ τα πόδια μας. 

Το χώμα εδώ είναι βαρυφορτωμένο με θάνατο 

κι η λύτρωση δεν είναι η ποίηση, είναι το νερό. 

Η κάψα λιώνει ακόμη και τις πέτρες 

που κυλούνε μες στη θάλασσα. 

Η ερωτική εισβολή ξένων γλωσσών 

έκαψε τα χείλη μας σαν λιωμένος χαλκός. 

Τόση ποίηση για ένα τόπο τόσο μικρό, 

παρακαλώ μη γράφετε άλλο, 

φυτέψτε ένα δέντρο, φυτέψτε νερό» (Μολέσκης, 2010:13). 

Οι ποιητές θέλουν να προβάλουν και να τονίσουν τη σχέση τους με την ιστορία και 

τον πολιτισμό του τόπου, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, να δηλώσουν ότι είναι 

δημιουργήματα αυτού του τόπου, με όλη του την κληρονομιά, και ότι ανήκουν πολιτιστικά 

και ιστορικά σ’ αυτόν, ότι είναι δηλαδή Κύπριοι (Μολέσκης, 2011:14). Όλα αυτά 

λειτουργούν ως συνεκτικά και ουσιαστικά στοιχεία ταυτότητας, που τους βοηθούν να 

ορίσουν τους εαυτούς τους σε σχέση με τους Τούρκους της Τουρκίας. Με αυτά 

διαφοροποιούνται και ορίζουν τους εαυτούς τους. Για παράδειγμα, ο Ζεκί Αλή (1951- ) 

γράφει στο ποίημά του «Θάλασσα»: 

 «Είμαι εδώ, 

γαλάζιος σαν θάλασσα 

μες στην παλίρροιά της. 

Ξέρω πως δεν με ξέχασες, 

πως έχεις υποχρεώσεις 

για την ευτυχία άλλων ανθρώπων. 

Εδώ στη σκοτεινή άμμο 

τα βήματα του χρόνου 

δεν φαίνονται, όμως τα αισθάνεσαι. 

Κάτω απ’ τα γυμνά μου πόδια ένα τοπίο 

που βυθίζεται στη μνήμη 

χιλιάδων εκλείψεων του φεγγαριού. 

Τώρα τα κοχύλια είναι άδεια, 

η Αφροδίτη είναι κλειδωμένη σ’ ένα μουσείο 

κάτω από άδεια βλέμματα 

χωρίς εμάς» (Μολέσκης, 2010:14). 

 

Η ποίηση του Μεχμέτ Γιασίν (1958- )αποτελεί βαθιά τομή στην ποίηση των 

Τουρκοκυπρίων και ειδικότερα στη λογοτεχνία που παραπέμπει στην τραγωδία του τόπου 

(Μολέσκης, 1998:333). Μέσα από αναφορές σε υπαρκτά πρόσωπα, σε σπίτια που 
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εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους και κατοικούνται από άλλους, σε γειτονιές που 

ερήμωσαν, σε εικόνες της καθημερινής ζωής και σε δρόμους με το άρωμα του γιασεμιού και 

τις ανθισμένες γλάστρες, ο ποιητής υποβάλλει τον παραλογισμό και το αδιέξοδο που  βιώνει 

η Κύπρος, ως τόπος και ως κοινωνία. Στην ποίησή του επιστρατεύει πολλές φορές και το 

στοιχείο της ειρωνείας, του σαρκασμού και του αυτοσαρκασμού. Στον κύκλο των ποιημάτων 

του «Οι τελευταίοι μύθοι ηρωισμού», γράφει: 

Ο μύθος που περιμένει μιαν απάντηση: 

 «Το αίμα έτρεξε στη θάλασσα, Στρατηγέ, 

δεν μπορώ άλλο να κοιτάζω τα κύματα 

– εσύ μπορείς;» (Μολέσκης, 2010:21) 

 

            Ο μύθος που λέγεται τις Κυριακές: 

 «Τις Κυριακές ο Στρατηγός πάει στην παραλία, 

κολυμπά σαν ψάρι, 

μαζεύει πολύχρωμα χαλίκια 

και όστρακα της θάλασσας. 

Τις Κυριακές ο Στρατηγός χτίζει πύργους στην άμμο, 

μα καθώς σκάβει χαρούμενος στην άμμο 

βρίσκει μικρούληδες σκελετούς 

που τον κάνουνε να κλαίει σαν παιδί. 

Μ΄ αρέσει ο Στρατηγός τις Κυριακές» (Μολέσκης, 2010:22) 

Παρόλα τα κοινά στοιχεία που βλέπουμε στην ποίηση των Τουρκοκυπρίων, τα οποία 

πηγάζουν κυρίως, από τις αναφορές τους στον τόπο, τη μυθολογία, την ιστορία, την κοινωνία 

και γενικά την κυπριακή ανθρωπογεωγραφία, αλλά και από το πάθος για την ειρήνη, ο κάθε 

ποιητής έχει παράλληλα τη δική του φωνή, που διαμορφώθηκε μέσα από τα διαβάσματά του 

και τις επιδράσεις που δέχτηκε, την ψυχοσύνθεση και το χαρακτήρα του (Yıldız, 2002:1-4).  

Καταληκτικά, μπορούμε να πούμε ότι οι τουρκόφωνοι, που βρίσκονται εκτός των 

συνόρων της Τουρκίας, παρά τις διαφορές στη γλώσσα, παρουσίασαν έργα τα οποία 

καλλιεργούν τις κοινές αξίες από άποψη θρησκείας και πίστης, καλαισθησίας και πολιτισμού. 

Η τουρκική λογοτεχνία έξω από τα σύνορα της Τουρκίας κατηύθυνε την οικουμενικότητα 

ξεκινώντας από τις εθνικές αξίες όπως και η σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία και απέφερε 

σημαντικά έργα στην παγκόσμια λογοτεχνία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

3.1. Ιστορική αναδρομή του τουρκικού εκπαιδευτικού   

συστήματος: η υποχρεωτική εκπαίδευση 

Την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πριν από την ίδρυση της Τουρκικής 

Δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ, το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργούσε 

σύμφωνα με τις αρχές του Ισλάμ. Υπήρχαν οι μεντρεσέδες (medrese), τα θρησκευτικά 

σχολεία της εποχής. Συγκεκριμένα, η κλασική ισλαμική παιδεία ως τον 19
ο
 αιώνα παρεχόταν 

αποκλειστικά στους μεντρεσέδες. Αυτοί  βρίσκονταν συνήθως στον ευρύτερο χώρο κάποιου 

τζαμιού. Εκτός από τα θεολογικά μαθήματα στο επίσημο πρόγραμμα των μεντρεσέδων 

περιλαμβάνονταν και άλλα μαθήματα, όπως: γραμματική, σύνταξη, λογική, μεταφυσική, 

ρητορική, γεωμετρία, αριθμητική, ιατρική κλπ. Η στοιχειώδης εκπαίδευση αντίστοιχα 

παρεχόταν στα μεκτέμπ (mekteb), στα οποία η διδασκαλία περιοριζόταν ουσιαστικά στην 

εκμάθηση του κορανίου. Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η φοίτηση  ήταν 

προαιρετική και δεν απαιτούνταν δίδακτρα (Τσιανάκας, 2002). 

Το ζήτημα της υποχρεωτικής φοίτησης στη στοιχειώδη εκπαίδευση (πάντα 

θρησκευτική εκείνη την εποχή) αναφέρεται για πρώτη φορά πριν από τις μεταρρυθμίσεις του 

Τανζιμάτ. Το φιρμάνι που εκδόθηκε το 1824  από το Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄, θεωρείται και η 

πρώτη αυτοκρατορική απόφαση  που ασχολείται με το ζήτημα της ανάγκης να γνωρίζουν οι 

υπήκοοι της οθωμανικής αυτοκρατορίας γραφή και ανάγνωση. Σύμφωνα με αυτό το φιρμάνι, 

τα παιδιά πριν από την ενηλικίωσή τους, έπρεπε να φοιτούν στα πρωτοβάθμια θρησκευτικά 

σχολεία. Επιπλέον, προβλεπόταν και τιμωρία για τους γονείς, που δε θα φρόντιζαν για τη 

θρησκευτική μόρφωση των παιδιών τους. Για το σκοπό αυτό καθιερώθηκε ένα πιστοποιητικό 

φοίτησης, το οποίο βεβαίωνε ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει τη βασική θρησκευτική 

εκπαίδευση και ότι μπορεί στη συνέχεια να εργαστεί ή να μαθητεύσει δίπλα σε κάποιον 

τεχνίτη. Οι αποφάσεις αυτές  ίσχυαν μέσα στα διοικητικά όρια της περιοχής της 

Κωνσταντινούπολης. Για την επαρχία εκδόθηκε το 1826 ξεχωριστό φιρμάνι. Τελικά, οι 

αποφάσεις των φιρμανιών δεν εφαρμόστηκαν ποτέ (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2000:156. 

Akyüz, 2008:143-153).  

Στις αρχές του 19
ου

  αιώνα, οι Οθωμανοί συνειδητοποίησαν ότι η εκπαίδευση  έπρεπε 

να αποτελεί ένα από τα κυριότερα καθήκοντα του κράτους. Έτσι, έκαναν τις πρώτες 
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προσπάθειες για τη δημιουργία  ενός ενιαίου κοσμικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο 

καθιερώθηκε, προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Κατά την 

περίοδο των μεταρρυθμίσεων, της πολιτικής και κοινωνικής αναδιοργάνωσης του κράτους 

(Τανζιμάτ, 1839-1876), δημιουργήθηκαν νέοι τύποι σχολείων, οι οποίοι, τελικά, δεν 

κατάφεραν να ξεφύγουν από την επιρροή της θρησκείας (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2000:148. 

Ebubekir, 2008).  

Η αναγνώριση της εκπαίδευσης από το κράτος ως δημόσιο καθήκον ετέθη κατά την 

Οθωμανική περίοδο, μετά το 1839 (περίοδος Τανζιμάτ). Αργότερα, το 1869 εκδίδεται ο 

«Νόμος περί Γενικής Παιδείας»  (Maarif-i Umumiye Nizamnamesi). Σ’αυτόν τον νόμο 

γίνεται λόγος για υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δωρεάν για όλους τους 

Οθωμανούς πολίτες. Αν και αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ιστορικά, ήταν μια αξιόλογη 

προσπάθεια από το κράτος να αποδεχθεί την ευθύνη της εκπαίδευσης των πολιτών (Gök, 

2007:249). Ο «Νόμος περί Γενικής Παιδείας»  προέβλεπε κυρώσεις για τους γονείς, οι οποίοι 

δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο, και αφορούσαν κυρίως στην επιβολή χρηματικών 

προστίμων. Προβλέπονταν ωστόσο και εξαιρέσεις, όπως π.χ. για τα παιδιά, τα οποία έπρεπε 

να εργαστούν, για να βοηθήσουν την οικογένειά τους, τα παιδιά με διανοητικά και 

ψυχολογικά προβλήματα, τα παιδιά, τα οποία διδάσκονταν «κατ’ οίκον», καθώς και για τα 

παιδιά, των οποίων η κατοικία απείχε περισσότερο από μισή ώρα δρόμο από το κοντινότερο 

σχολείο. Η υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στα πρωτοβάθμια σχολεία ορίστηκε σε 

τέσσερα χρόνια και ξεκινούσε από τα επτά μέχρι τα ένδεκα για τα αγόρια και από τα έξι  

μέχρι τα δέκα για τα κορίτσια, καθώς τα δύο φύλα δεν επιτρεπόταν να συνδιδάσκονται, όπως 

δεν επιτρεπόταν να συνδιδάσκονται πολίτες διαφορετικών δογμάτων, π.χ. μουσουλμάνοι με 

χριστιανούς, χριστιανοί με ιουδαίους κλπ., αλλά έπρεπε να λειτουργούν ξεχωριστά σχολεία 

για τον πληθυσμό κάθε δόγματος (Τσιανάκας, 2002. Altın, 2008:272-276). 

Πολύ αργότερα, στις αρχές του 20
ου

 αιώνα έγινε μια ακόμη προσπάθεια για 

μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, εκδόθηκε ο «Προσωρινός Νόμος για 

την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (Tedrisat-ı  İptidaiye Kanun-u Muvakkatı) το 1913. Ο νόμος 

αυτός προέβλεπε την ίδρυση δημόσιων πρωτοβάθμιων σχολείων εξαετής φοίτησης, στα  

οποία η φοίτηση ήταν υποχρεωτική και  παρεχόταν δωρεάν (Çakan, 2002:85-88).Αυτά τα 

εξάχρονα πρωτοβάθμια σχολεία πήραν την ονομασία «γενικά Δημοτικά Σχολεία» (mekatibi 

iptidaiye-i umumi-ı), προήλθαν από την ένωση του παλαιότερου iptidaiye (ιπτινταϊγιέ, 

Δημοτικό Σχολείο) και  του rüştiye (ρουστιγιέ, κατώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο). Έτσι, η 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβανόταν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία 

χωρίστηκε σε τρεις κύκλους σπουδών  διετής διάρκειας: ο πρώτος κύκλος, ο μέσος κύκλος 

και ο ανώτερος κύκλος σπουδών (Τσιανάκας, 2002. Ebubekir, 2008). 

Παρά τις προσπάθειες για εφαρμογή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, η πλειοψηφία του πληθυσμού (και κυρίως του μουσουλμανικού πληθυσμού) 

δε φοιτούσε στο σχολείο και εξακολουθούσε να είναι αναλφάβητη. Έτσι στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα το ποσοστό του αναλφαβητισμού όσον αφορά το μουσουλμανικό πληθυσμό έφτανε 

στο 90%, καθώς στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στα χωριά δεν υπήρχαν σχολεία, ούτε δάσκαλοι, 

οι οποίοι θα μπορούσαν να διδάξουν τα βασικά, όπως γραφή και ανάγνωση. Επιπλέον, τα 

θρησκευτικά σχολεία δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της εποχής, καθώς ο σκοπός τους 

ήταν η δημιουργία  «καλών μουσουλμάνων», οι οποίοι έπρεπε να ζουν σύμφωνα με τις 

μουσουλμανικές αρχές και δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην ανάγνωση και στη γραφή. Το 

αποτέλεσμα ήταν οι γονείς να δείχνουν την απροθυμία τους να στείλουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο (Τσιανάκας, 2002). 

Με την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ γίνονται 

προσπάθειες για ριζική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η φοίτηση στο 

Δημοτικό Σχολείο, που σύμφωνα με το νόμο του 1913 ήταν εξαετής, μειώθηκε σε πέντε 

χρόνια. Επιπλέον, στο άρθρο 87 του Συντάγματος  (1924) οριζόταν ως υποχρεωτική η 

φοίτηση στο πεντάχρονο πλέον Δημοτικό Σχολείο  για όλους τους Τούρκους (Kaplan, 

1999:137-157). 

 Παρά τις αλλαγές, οι οποίες σημειώθηκαν, το πρόβλημα του αναλφαβητισμού 

παρέμενε, και ιδιαίτερα στην ύπαιθρο. Για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, το 

κεμαλικό καθεστώς  αποφάσισε τη δημιουργία των «οίκων του λαού» (Halkevleri) στα 

μεγάλα αστικά κέντρα  το 1932 και των «ινστιτούτων του χωριού» (Κöy Enstitüleri) στην 

επαρχία  το 1940 (Akyüz, 2008:392-396. Ebubekir, 2008). Η δημιουργία των  «οίκων του 

λαού» είχε ως στόχο  τη διάδοση των κεμαλικών αρχών και  ανύψωση του μορφωτικού 

επιπέδου του λαού. Αντίθετα, στα «ινστιτούτα του χωριού» μπορούσαν να εκπαιδευθούν οι 

νέοι της υπαίθρου, οι οποίοι στελέχωναν στη συνέχεια ως δάσκαλοι τα δημοτικά σχολεία των 

χωριών (Τσιανάκας, 2002). 

Στη δεκαετία του ’70 επανέρχεται το ζήτημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το 1971 

συγκροτήθηκαν από το  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας (M.E.B., Milli Eğitim Bakanlığı) 
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επιτροπές με σκοπό να προετοιμάσουν δοκιμαστικά την οκτάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, με το νόμο 1739/1973 προβλεπόταν η οκτάχρονη «στοιχειώδης» εκπαίδευση 

για τα αγόρια και τα κορίτσια από 6 ως 14 ετών. Επιπλέον, ενσωματώθηκε στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το κατώτερο τμήμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 

λύκειο (lise) αποτελούσε πλέον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με την  εφαρμογή της 

οκτάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης επιδιωκόταν ο βασικός σκοπός κάθε Τουρκόπουλο 

να γίνεται καλός πατριώτης, να αποκτά συγκεκριμένες στάσεις, αξίες και γνώσεις που θα το 

προετοίμαζαν για τη ζωή, αλλά και για τη συνέχιση των σπουδών του στην ανώτερη βαθμίδα 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η «στοιχειώδης» εκπαίδευση, σύμφωνα  με το νόμο 

1739/1973 , αποτελούνταν από δύο βαθμίδες: (α) το Δημοτικό Σχολείο (İlkokul) και (β) το 

Μέσο Σχολείο (Οrtaokul). Με την ολοκλήρωση της κάθε βαθμίδας χορηγείτο  στο μαθητή 

«ενδεικτικό» (Τσιανάκας, 2002).  

Τον Ιούνιο του 1981 το  Δέκατο Εθνικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, επισήμανε την 

ανάγκη της οκτάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα συμφώνησαν τα μέλη 

του για την ανάγκη βελτίωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Ωστόσο, η  οκτάχρονη 

υποχρεωτική εκπαίδευση εφαρμόστηκε μόνο σε 158 σχολεία, επειδή δεν υπήρχε η ανάλογη 

υποδομή. Πέρα από όλα αυτά, με το νόμο 2842/16. 6. 1983  αλλάζει και η ονομασία των 

σχολείων από «Ιδρύματα Στοιχειώδους Εκπαίδευσης» (Temel Eğitim Kurumlarι) σε 

«Ιδρύματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (İlkoğretim Kurumlarι). Τελικά, παρά την 

προετοιμασία της υποδομής για την εφαρμογή της οκτάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

μόνο το πεντάχρονο Δημοτικό Σχολείο κατοχυρώθηκε νομικά ως υποχρεωτικό (Tσιανάκας, 

2002).  

Το Μάιο του 1996 στη συνεδρίαση του Δέκατου-πέμπτου Εθνικού Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου τέθηκε προς συζήτηση και πάλι το θέμα της  επέκτασης  της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Σ’ αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά και οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, καθώς 

το ισλαμικό κόμμα της «Ευημερίας» (Refah) ήρθε πρώτο στις εκλογές. Κύριος στόχος της  

νέας κυβέρνησης, στον τομέα της εκπαίδευσης  ήταν η αύξηση του αριθμού των 

θρησκευτικών σχολείων (των İmam Hatib), στα οποία μπορούσαν να φοιτήσουν οι μαθητές 

αμέσως μετά το πεντάχρονο δημοτικό σχολείο. Η όλη κατάσταση ανησύχησε τη στρατιωτική 

ηγεσία της χώρας, η οποία  αναζητούσε τρόπους, για να περιορίσει την επιρροή των 

ισλαμιστών στην εκπαίδευση. Γι’ αυτό το λόγο το «Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας» 

επιτάχυνε την εφαρμογή του ενιαίου οκτάχρονου Δημοτικού Σχολείου. Αυτός ήταν ένας 
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τρόπος  να αναχαιτιστεί η εξάπλωση των θρησκευτικών σχολείων και να αποφευχθεί έστω 

και η πιθανότητα σχηματισμού δύο κατευθύνσεων μετά το δημοτικό σχολείο, μιας κοσμικής 

και μιας θρησκευτικής (Tσιανάκας, 2002). 

Τελικά, με το νόμο 4306/16. 8. 1997  εφαρμόστηκε η οκτάχρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύτηκαν από αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα. Για 

πρώτη φορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα  της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εισάγονται 

μαθήματα, όπως: Κυκλοφοριακή Αγωγή & Αγωγή Πρώτων Βοηθειών, Ξένες Γλώσσες, κλπ. 

Παράλληλα με τα «υποχρεωτικά» μαθήματα, το Υπουργείο παρέχει τη δυνατότητα στα 

σχολεία να μπορούν να προσφέρουν κάποια «δευτερεύοντα», αλλά πολύ χρήσιμα  μαθήματα 

για τους μαθητές ως αυριανούς πολίτες. Τα μαθήματα αυτά περιέχονται σε έναν ξεχωριστό 

κατάλογο (İlköğretim okulu seçmeli ders listesi) και δε θεωρούνται υποχρεωτικά. Κάποια από 

τα μαθήματα που προτείνονται, είναι τα εξής: κηπουρική, θέατρο, δεύτερη ξένη γλώσσα, 

χορός, υγιεινή, ορθοφωνία και καλλιγραφία κ.λ.π. (Republic of Turkey-Ministry of National 

Education, 2001:32-36. Tσιανάκας, 2002. Karakaşoğlu, 2007:785).  

Κατά το σχολικό έτος 1996-1997 το ποσοστό φοίτησης στο πεντάχρονο Δημοτικό 

Σχολείο έφτανε στο 99,8% και στο τρίχρονο μέσο σχολείο έφτανε στο 69,6% (Τσιανάκας
 
, 

2002). Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ιδιωτικών σχολείων. Ο νόμος, ο οποίος αφορά 

στην ιδιωτική εκπαίδευση, είναι ο 625. Ιδιωτικά σχολεία θεωρούνται επίσης και τα σχολεία 

των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, όπως π.χ. της ελληνικής μειονότητας, της αρμενικής 

και της εβραϊκής (Republic of Turkey-Ministry of National Education
 
, 2001:12-14.Cinoğlu, 

2006:681-682).   

Το ζήτημα της ενιαίας οκτάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Τουρκία υπήρξε 

θέμα υψίστης σημασίας πολλών δεκαετιών και μόλις στα τέλη του 20
ου

 αιώνα κατοχυρώθηκε 

νομικά. Ο κυριότερος στόχος της τουρκικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως συνάγεται από τα 

παραπάνω,  είναι η εξάλειψη του αναλφαβητισμού, ο οποίος υφίσταται κυρίως στις 

ανατολικές επαρχίες. Επιπλέον, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που έχει να 

αντιμετωπίσει η χώρα παράλληλα με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, αποτελούν 

τροχοπέδη στην προσπάθεια ανόδου του επιπέδου της εκπαίδευσης.  
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3.2. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας 

Οι προσπάθειες του κεμαλικού καθεστώτος για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης 

είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος σε όλη τη 

διάρκεια του 20
ου

 αιώνα. 

Υπεύθυνη αρχή για την επίβλεψη και τον έλεγχο όλων των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας (M.E.B. Milli Eğitim Bakanlığı). Εκτός από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, τα δύο βασικά συμβουλευτικά σώματα αναφορικά με την 

εκπαίδευση είναι το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (Milli Eğitim Şurası) και η Επιτροπή 

Εκπαίδευσης (Eğitim Kurulu). Σε κάθε επαρχία υπεύθυνη αρχή για ζητήματα εκπαίδευσης 

είναι η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri) με 

επικεφαλής τον διευθυντή εκπαίδευσης της επαρχίας. (Τσιανάκας, 2006:40). 

Οι βασικοί σκοποί του τουρκικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι:  

- «Να διαπαιδαγωγήσει όλα τα άτοµα του τουρκικού έθνους ως άτοµα που έχουν 

επίγνωση των καθηκόντων τους απέναντι στο τουρκικό έθνος και που έχουν ενστερνιστεί το 

αληθινό πνεύµα του εθνικισμού, των μεταρρυθμίσεων και των αρχών του Ατατούρκ, οι 

οποίες υιοθετούν και προάγουν τις εθνικές, ηθικές, ανθρώπινες και πολιτιστικές αξίες του 

τουρκικού έθνους.  

- Να διαπαιδαγωγήσει όλα τα άτομα του τουρκικού έθνους ως δημιουργικά, 

εποικοδοµητικά και παραγωγικά άτοµα µε ισορροπημένους χαρακτήρες και υγιείς 

προσωπικότητες και ως πλήρως αναπτυγμένα άτομα από διανοητική, ηθική, πνευματική και 

συναισθηματική άποψη. Επιπλέον, αυτά διαπαιδαγωγούνται ως άτομα που είναι άξια του 

ελεύθερου και λογικού τρόπου σκέψης, που κατανοούν περισσότερο τον κόσµο, σέβονται τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και εκτιµούν την πρωτοτυπία και το επιχειρηματικό πνεύµα.  

- Να τα προετοιμάσει για τη ζωή µε την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των 

ενδιαφερόντων, των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων τους, και να εξασφαλίσει ότι αποκτούν 

τη γνώση και τις δεξιότητες, απαραίτητες για ένα επάγγελµα, το οποίο θα συνέβαλλε τόσο 

στην ευημερία τους, όσο και σε αυτή της κοινωνίας» (Milli Eğitim Temel Kanunu 

(METK),[Θεμελιώδης Νόµος Περί Εθνικής Εκπαίδευσης] no 1739, 24.6.1973 RG14574).  

Σύμφωνα με το θεμελιώδη νόμο περί εθνικής εκπαίδευσης 1739 του 1973, στο 

τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνεται τόσο η τυπική όσο και η άτυπη εκπαίδευση. 
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Η τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει τα ιδρύματα της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, 

Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Republic of Turkey-

Ministry of National Education
 
, 2001:5). Η δομή του τουρκικού εκπαιδευτικού συστήματος 

του 20
ου

 αιώνα σχηματικά έχει ως εξής: 

 

 (Πηγή: Τσιανάκας, 2006: 42) 

α) Προσχολική Εκπαίδευση. Το προσχολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στοχεύει στην 

υγιή εξέλιξη των παιδιών ηλικίας 0-72 μηνών όσον αφορά τη διανοητική, συναισθηματική, 

κοινωνική και ψυχοκινητική ανάπτυξή τους. Αυτό το πρόγραμμα διαχωρίζει τα παιδιά σε 

τρεις ηλικιακές ομάδες: 0-36 μήνες (Ημερήσιοι-Βρεφικοί Σταθμοί), 37-60 μήνες (Παιδικοί 

Σταθμοί), και 61-72 μήνες (Προσχολικές Τάξεις) (Republic of Turkey–Ministry of National 
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Education, 2001:6). Τα προγράμματα που προσφέρονται στους ημερήσιους-βρεφικούς 

σταθμούς στοχεύουν στη φροντίδα, τη διατροφή, και τη φυσική και ηθική ανάπτυξη των 

παιδιών. Τα προγράμματα που προσφέρονται στους παιδικούς σταθμούς περιλαμβάνουν την 

εξάσκηση στην τουρκική γλώσσα, την προετοιμασία για την ανάγνωση και τη γραφή, την 

περιβαλλοντική αγωγή και την υγιεινή, τη θεατρική αγωγή, κ.λπ. Οι προσχολικές τάξεις είναι 

ενσωματωμένες στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου η υποδομή είναι κατάλληλη, 

ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή των παιδιών ηλικίας 5-6 ετών στα προσχολικά 

προγράμματα τουλάχιστον ένα έτος πριν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Τσιανάκας, 

2006:42-43). 

β) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει την 

εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 6 έως 14 ετών. Είναι υποχρεωτική και προσφέρεται δωρεάν 

στα δημόσια σχολεία. Οι στόχοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να εφοδιαστούν όλα 

τα παιδιά με τις βασικές γνώσεις, τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις απαραίτητες 

συνήθειες, για να γίνουν καλοί πολίτες και να προετοιμαστούν τόσο για τη ζωή, όσο και για 

την κατοπινή εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις 

δυνατότητές τους (Republic of Turkey–Ministry of National Education, 2001:6). Στις 

περιοχές όπου ο πληθυσμός είναι διασκορπισμένος, τα σχολεία δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν κανονικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές των διαφόρων χωριών 

συγκεντρώνονται στα «περιφερειακά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπου τους 

παρέχονται τροφή και διαμονή. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, η πιθανότητα της 

αποφοίτησης είναι μικρότερη για τα κορίτσια από ό,τι για τα αγόρια. Οι λόγοι για τα χαμηλά 

ποσοστά σχολικής συμμετοχής για τα κορίτσια περιλαμβάνουν τους πρόωρους γάμους, τα 

περιορισμένα μέσα μεταφοράς και τη στάση της οικογένειας απέναντι στην προτεραιότητα 

για εκπαίδευση στα αγόρια. Ο αυξανόμενος αριθμός των μαθητών που εγγράφονται στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει δημιουργήσει τα σχολεία διπλής-βάρδιας σε πολλές περιοχές 

(Τσιανάκας, 2006:43-45). Ο αριθμός των μαθητών που αναλογεί ανά δάσκαλο είναι 29 στις 

αγροτικές περιοχές και 33 στις αστικές περιοχές. Οι πόλεις που δέχονται μεγάλο αριθμό 

εσωτερικών μεταναστών έχουν σχολεία, των οποίων οι τάξεις φτάνουν μέχρι και 60 ή 70 

μαθητές. Ο υπερβολικός αριθμός των μαθητών σε αυτές τις τάξεις θεωρείται ως ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Τσιανάκας, 2006:43-45). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στις 16 Αυγούστου 

1997 με το νόμο 4306 ξεκίνησε η εφαρμογή της οκτάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η 

απόφαση αυτή οδήγησε στην άμεση αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τα μαθήματα 
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στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτικά, εκτός από μια σειρά 

μαθημάτων επιλογής. Μεταξύ αυτών είναι το μάθημα της διατροφής, των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, της ξένης γλώσσας, του θεάτρου και της μουσικής (International Bureau of 

Education of UNESCO, 2012:12-15) Η αξιολόγηση του μαθητή στις τρεις πρώτες τάξεις της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιτυγχάνεται μέσω της παρατήρησης του εκπαιδευτικού. Στην 

4
η
 και 5η τάξη οι μαθητές είναι δυνατόν να υποβληθούν το πολύ σε δύο γραπτές εξετάσεις ή 

πρόχειρα διαγωνίσματα ανά εξάμηνο. Στις τάξεις 6 έως 8 οι μαθητές υποβάλλονται σε δύο 

γραπτές εξετάσεις και μια προφορική εξέταση τουλάχιστον για κάθε μάθημα ανά εξάμηνο. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της οκτάχρονης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι μαθητές 

λαμβάνουν πιστοποιητικό αποφοίτησης (International Bureau of Education of UNESCO, 

2012:14). 

γ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται στα Γενικά, 

Επαγγελματικά και Τεχνικά Λύκεια, τα οποία περιλαμβάνουν τρία έτη εκπαίδευσης ή 

τέσσερα έτη στην περίπτωση των Τεχνικών Λυκείων. Σκοπός της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης είναι να προετοιμαστούν οι μαθητές είτε για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε 

για κάποιο επάγγελμα. Τα περισσότερα ιδρύματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 

κρατικά σχολεία, στα οποία η φοίτηση παρέχεται δωρεάν, ενώ υπάρχει και ένα μικρό 

ποσοστό ιδιωτικών σχολείων (International Bureau of Education of UNESCO, 2012:15-18). 

Η πλειοψηφία των σχολείων αυτών είναι μικτής εκπαίδευσης, για αγόρια και κορίτσια. Στο 

πρώτο έτος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνήθως περιλαμβάνονται τα παρακάτω 

μαθήματα: τουρκική γλώσσα και λογοτεχνία, πολιτισμός της θρησκείας και ηθική, ιστορία, 

γεωγραφία, μαθηματικά, βιολογία, φυσική, χημεία, υγιεινή, ξένη γλώσσα, φυσική αγωγή 

(Τσιανάκας, 2006:46. International Bureau of Education of UNESCO, 2012:17). 

Η αξιολόγηση των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνεται μέσω γραπτών 

εξετάσεων, μέσω εργασιών, μέσω της επίδοσης μέσα στην τάξη και μέσω των εκτός 

διδακτέας ύλης δραστηριοτήτων. Στο τέλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από 

επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις, στους αποφοίτους απονέμεται απολυτήριο (Republic of 

Turkey–Ministry of National Education, 2001: 17). Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι 

Δευτεροβάθμιων Σχολείων. Οι πιο βασικοί είναι οι εξής: 

- Τα Γενικά Λύκεια (Genel Liseler).Τα Γενικά Λύκεια προετοιμάζουν τους μαθητές 

για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανήκουν και τα 

ακόλουθα ιδρύματα: τα Γενικά Λύκεια (Genel Liseler), τα Λύκεια της Ανατολίας (Anadolu 
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Liseleri), όπου διδάσκεται μια ξένη γλώσσα, η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική, τα Λύκεια 

των θετικών επιστημών (Fen Lisesi), τα Λύκεια κατάρτισης εκπαιδευτικών της Ανατολίας 

(Anadolu Öğretmen Lisesi), τα Λύκεια Καλών Τεχνών της Ανατολίας (Anadolu Güzel 

Sanatlar Lisesi), τα Εσπερινά Λύκεια (Akşam Lisesi), τα Ιδιωτικά Λύκεια (Özel Lisesi) κλπ 

(Republic of Turkey–Ministry of National Education, 2001:7). Τέλος, όσον αφορά στη 

θρησκευτική εκπαίδευση υπάρχουν τα İmam-Hatip (Republic of Turkey–Ministry of National 

Education, 2001:10). Στο δεύτερο έτος οι μαθητές των Λυκείων μπορούν να επιλέξουν τους 

κλάδους που τους ενδιαφέρουν. Οι κλάδοι αυτοί αναφέρονται στις φυσικές επιστήμες, τη 

λογοτεχνία και τα μαθηματικά, τις κοινωνικές επιστήμες, τις ξένες γλώσσες, την τέχνη ή τη 

φυσική αγωγή. Τα μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στους διάφορους κλάδους φοίτησης 

είναι υποχρεωτικά (Τσιανάκας, 2006:46-47). 

- Τα Επαγγελματικά Λύκεια (Meslek Liseleri). Τα Επαγγελματικά Λύκεια είναι τριετής 

φοίτησης. Καταρτίζουν άτομα για τα διάφορα επαγγέλματα και προετοιμάζουν επίσης τους 

μαθητές για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (International Bureau of Education of UNESCO, 

2012:15-18). 

- Τα Τεχνικά Λύκεια (Teknik Liseler). Τα Τεχνικά Λύκεια είναι τετραετής φοίτησης. 

Προετοιμάζουν τους μαθητές τους για τα διάφορα τεχνικά επαγγέλματα αλλά και για την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

δ) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καλύπτει όλα τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν τουλάχιστον δύο έτη εκπαίδευσης μετά τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτά τα ιδρύματα αποτελούνται από τα πανεπιστήμια, τις 

ανώτερες σχολές και τις ανώτερες επαγγελματικές σχολές. Η είσοδος στα ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται από τις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο 

(Republic of Turkey–Ministry of National Education, 2001:14,20). Όλα τα ιδρύματα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τουρκία βρίσκονται υπό την εποπτεία του κράτους και 

χρηματοδοτούνται από αυτό. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 70 πανεπιστήμια που παρέχουν 

ανώτατη εκπαίδευση σε 1.130.000 φοιτητές περίπου. Κάθε πανεπιστήμιο αποτελείται από 

σχολές και τμήματα τετραετούς φοίτησης. Τα περισσότερα από αυτά εκτός από δεκαεννέα 

ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι κρατικά. Αρμόδια αρχή για τον προγραμματισμό και το 

συντονισμό των ιδρυμάτων σε εθνική βάση είναι το Συμβούλιο Ανώτερης Εκπαίδευσης 

(Yükseköğretim Kurulu) (Τσιανάκας, 2006:47-48).  
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ε) Εκπαίδευση ενηλίκων. Η εκπαίδευση των ενηλίκων δεν ανήκει στο σύστημα 

τυπικής εκπαίδευσης. Η άτυπη εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή στους ενήλικους των 

βασικών εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς επίσης και επαγγελματικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα σχολεία της άτυπης εκπαίδευσης απευθύνονται σε πολίτες, οι 

οποίοι είτε δεν ήταν ποτέ ενταγμένοι στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα ή έχουν διακόψει τη 

φοίτησή τους χωρίς να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η άτυπη εκπαίδευση 

περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη, τη γενική και επαγγελματική-τεχνική εκπαίδευση (Republic of 

Turkey–Ministry of National Education, 2001:15). Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν 

από το κράτος. Δίδακτρα μπορεί να προβλέπονται για μερικά προγράμματα. Η πλειοψηφία 

(87%) των σπουδαστών της άτυπης εκπαίδευσης είναι κορίτσια ή γυναίκες. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι στα κορίτσια δεν παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες βασικής εκπαίδευσης με τα 

αγόρια, και προσπαθούν να καλύψουν αυτήν την απώλεια αργότερα στη ζωή. Η κατάρτιση 

μαθητείας περιλαμβάνεται επίσης στην άτυπη εκπαίδευση. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα 

μαθητείας αναδιοργανώθηκε το 1986. Το νέο πρόγραμμα προσφέρει τα θεωρητικά μαθήματα 

δωρεάν μία φορά την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων τεσσάρων ημερών της 

εβδομάδας οι σπουδαστές εξασκούν τις δεξιότητές τους στους κατάλληλους εργασιακούς 

χώρους (Τσιανάκας, 2006:48-49).  

3.3. Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Τουρκίας 

Το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα συστήματα 

εκπαίδευσης, που έχουν υποστεί πολλαπλές μετατροπές και μεταρρυθμίσεις. Πρόσφατα, τα 

ζητήματα εκπαίδευσης προκάλεσαν για άλλη μια φορά έντονες συζητήσεις στην Τουρκία. 

Αφορμή αποτέλεσε ο νόμος περί δωδεκαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Kanun No 

6287/30.03.2012), που ψηφίστηκε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Το νέο σύστημα, το 

οποίο τέθηκε σε ισχύ από το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013, ονομάστηκε σύστημα 4+4+4, 

επειδή προβλέπεται τετραετής φοίτηση για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο.  

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 του νόμου 6287, αφορά σε παιδιά που έχουν κλείσει το πέμπτο έτος της 

ηλικίας τους και τα οποία θα αποφοιτούν κλείνοντας τα δεκατρία τους χρόνια. Η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει 4 έτη φοίτησης για το δημοτικό (İlkokul) και 4 έτη 

για το γυμνάσιο (Ortaokul). 
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Τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται στις 4 τάξεις του δημοτικού είναι: η 

τουρκική γλώσσα, τα μαθηματικά, οι θετικές επιστήμες, η ξένη γλώσσα, η θρησκεία και η 

ηθική, οι εικαστικές τέχνες, η μουσική, τα παιχνίδια και οι φυσικές δραστηριότητες, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά.. Στο τέλος της τέταρτης τάξης του δημοτικού, οι μαθητές θα 

κληθούν να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις, τις οποίες θα ακολουθήσουν στο 

τετραετές γυμνάσιο και το τετραετές λύκειο: γενική, επαγγελματική και κατεύθυνση 

ιερατικών σχολών (İmam Hatib, σχολές ιμάμηδων). Έτσι, η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει την 

επαναλειτουργία των σχολείων İmam Hatib (Sabah, 31/03/2012. Milli Eğitim Bakanlığı, 

06/07/2012. Φραγκούλης, 2012:444-445).  

Το πρόγραμμα σπουδών για τις επόμενες 4 τάξεις του γυμνασίου δε διαφέρει πολύ 

από τα υποχρεωτικά μαθήματα του δημοτικού, καθώς προστίθενται το μάθημα της τουρκικής 

ιστορίας και του κεμαλισμού, η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός. Επιπλέον, προσφέρονται 

στους μαθητές γυμνασίου και κάποια μαθήματα επιλογής όπως το Κοράνι, η ζωή του 

Προφήτη και οι βασικές θρησκευτικές γνώσεις, τα οποία είναι προαιρετικά (Kanun No 

6287/30.03.2012. Milli Eğitim Bakanlığı, 06/07/2012).   

Με το νέο νόμο, τα σχολεία ιμάμηδων θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να παρέχουν 

εκπαίδευση στο γυμνάσιο, αλλά και στο δημοτικό. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει 

αρθεί η διαφορά συντελεστή που λαμβανόταν υπόψη κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα 

πανεπιστήμια για τους αποφοίτους γενικών λυκείων και εκπαιδευτικών-ιερατικών, το νέο 

σύστημα θεσμοθετεί κάτι το οποίο ήταν ο φόβος του κεμαλικού συστήματος εδώ και 

δεκαετίες. Δηλαδή, παρέχεται η δυνατότητα παροχής θρησκευτικής εκπαίδευσης από το 

δημοτικό μέχρι και το λύκειο, διαδικασία στο τέλος της οποίας οι απόφοιτοι των σχολών 

ιμάμηδων θα μπορούν επί ίσοις όροις να μπαίνουν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα 

πανεπιστήμια και να συνεχίζουν τις σπουδές τους (Καθημερινή Κύπρου, 03/04/2012).  

Ενδιαφέρον προκαλούν και οι αλλαγές που προβλέπονται  για τα  μειονοτικά σχολεία 

και ειδικότερα για τα  ελληνικά. Τα σχολεία αυτά θα πρέπει τώρα να προσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα, πράγμα που σημαίνει πρακτικά, ανακατατάξεις, αφού τα ελληνικά σχολεία στην 

Κωνσταντινούπολη είναι σήμερα τρία γυμνάσια-λύκεια, εκ των οποίων το ένα διαθέτει και 

δημοτικό, και άλλα δύο αμιγώς δημοτικά.  Σύμφωνα με το άρθρο 51/5 του καταστατικού των 

Ιδιωτικών Σχολείων που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης (20/03/2012 με 

αριθμό 28239), από το σχολικό έτος 2012-2013 στα Ομογενειακά Ρωμαίικα Σχολεία μπορούν 

να εγγράφονται παιδιά ξένων υπηκόων. Στους μαθητές οι οποίοι θα παρακολουθούν τα 
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μαθήματα -ως επισκέπτες- τέλος ή εντός του σχολικού έτους θα δίνεται πιστοποιητικό 

σπουδών με τη βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολούθησαν . 

Η Τουρκία, ως αναπτυσσόμενη χώρα, βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα 

στην εκπαίδευση. Ο μεγάλος αριθμός μαθητών μέσα στην τάξη, το χαμηλό ποσοστό 

εγγραφών των κοριτσιών, καθώς και το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού είναι τα 

βασικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εξίσου σημαντικά 

προβλήματα αποτελούν η διαχείριση της θρησκευτικής εκπαίδευσης, τα εγχειρίδια, το 

πρόγραμμα σπουδών και η πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, η 

πολιτισμική ποικιλομορφία, η έλλειψη οικονομικών πόρων και  η μετανάστευση καθιστούν 

δυσκολότερη τη επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

4.1. Σύντομη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας 

H σύγχρονη Τουρκία, ιδρύθηκε το 1923 στα απομεινάρια της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας από τον Μουσταφά Κεμάλ (1881-1938), ο οποίος αργότερα (1938) τιμήθηκε 

με τον τίτλο Ατατούρκ, δηλαδή «Πατέρας των Τούρκων» (Φραγκούλης, 2012:312-315). 

Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, η χώρα υιοθέτησε ευρείες κοινωνικές, νομικές και 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις (Σαρρής, 1992:55-57). Μετά από μια περίοδο μονοκομματικής 

κυριαρχίας, ένα πείραμα πολυκομματισμού οδήγησε το 1950, στην εκλογική  νίκη του 

αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος του Μεντερές και την ειρηνική μεταβίβαση της 

εξουσίας (ΕΛΙΑΜΕΠ, 1995:43-55. Φραγκούλης, 2012:373-376). Από τότε, τα τουρκικά 

πολιτικά κόμματα έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά η δημοκρατία έχει διαταραχθεί από 

περιόδους αστάθειας και πολυάριθμων στρατιωτικών πραξικοπημάτων (1960, 1971, 1980) 

(ΕΛΙΑΜΕΠ, 1995:47-56). Η τελευταία αντισυνταγματική επέμβαση του στρατού έλαβε χώρα 

στις 28 Φεβρουαρίου του 1997 που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως «το βελούδινο 

πραξικόπημα».  Η εδραίωση της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής το καλοκαίρι του 1974, 

στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, λειτουργεί ως πόλος έλξης παγκόσμιου  πολιτικού 

ενδιαφέροντος (ΕΛΙΑΜΕΠ, 1995:517-524). Μια αυτονομιστική εξέγερση που άρχισε το 

1984 από το κουρδικό εργατικό κόμμα (ΡΚΚ) μονοπώλησε, στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον 

του τουρκικού στρατού και στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 30.000 ανθρώπους (ΕΛΙΑΜΕΠ, 

1995:430-433). Μετά τη σύλληψη του ηγέτη της ομάδας το 1999, οι αντάρτες αποσύρθηκαν 

σε μεγάλο βαθμό από την Τουρκία, κυρίως στο βόρειο Ιράκ. Το 2004, το ΡΚΚ ανακοίνωσε 

μονομερή κατάπαυση του πύρος. Η Τουρκία προσχώρησε στον ΟΗΕ το 1945 και το 1952 

έγινε μέλος του ΝΑΤΟ.  

4.2. Γεωγραφία- Πληθυσμός 

Η Τουρκία είναι μια χώρα που βρίσκεται σε δυο ηπείρους, στη νοτιοανατολική 

Ευρώπη 5% και στη νοτιοδυτική Ασία 95%. Βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο 

και τη Μεσόγειο. Η ευρύτερη περιοχή ονομάζεται Μέση Ανατολή. Η έκτασή της είναι  

783.562 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει, όπως φαίνεται στον χάρτη που ακολουθεί, 

δυτικά με  την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ανατολικά με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη 
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Γεωργία και το Ιράν, νότια με το Ιράκ και τη Συρία. Το κλίμα της είναι, εύκρατο ζεστό,  με 

ξηρά καλοκαίρια και ήπιους, υγρούς χειμώνες (U.S. Department of State- Turkey,  2013 ). 

 

Ο χάρτης της Τουρκίας 

(Πηγή: C.I.A. The World Factbook- map of Turkey) 

Οι εθνοτικές ομάδες που υπάρχουν στην Τουρκία, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες 

είναι: τουρκικά φύλα (70-75%), κουρδικής καταγωγής 18%, και άλλες μειονότητες 7-12%. 

(U.S. Department of State- Turkey, 2013. C.I.A. The World Factbook - Τurkey, 2013).   

Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι τα τουρκικά. Τα κουρδικά, καθώς και άλλες 

μειονοτικές γλώσσες, χρησιμοποιούνται ευρέως από τις αντίστοιχες εθνοτικές ομάδες  (U.S. 

Department of State- Turkey,  2013) 

Η κυρίαρχη θρησκεία της Τουρκίας σε ποσοστό 99,8% είναι η μουσουλμανική 

(κυρίως σουνίτες και άγνωστος αριθμός αλεβίδων). Οι χριστιανοί και οι εβραίοι αποτελούν 

το 0,2% του πληθυσμού. (C.I.A The World Factbook - Τurkey, 2013). 

 Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Ιούλιος 2013), η Τουρκία επάξια 

καταλαμβάνει πληθυσμιακά την 17
η
 θέση παγκοσμίως  (U.S. Department of State- Turkey,  

2013), καθώς ο πληθυσμός της χώρας είναι: 80.694.485. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η 

ηλικιακή διάθρωση του πληθυσμού:  
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Η ηλικιακή διάρθρωση του τουρκικού πληθυσμού 

(Πηγή: C.I.A. World Factbook- Τurkey, 2013) 

 

4.3. Το νόμισμα της Τουρκίας 

Η τουρκική λίρα είναι το εθνικό νόμισμα της Τουρκίας. 

Χρησιμοποιείται στην Τουρκία και στη μη αναγνωρισμένη 

διεθνώς Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Την 1
η
 

Ιανουαρίου 2005 η Τουρκία, καταργώντας έξι μηδενικά από το εθνικό 

της νόμισμα, εισήγαγε τη νέα τουρκική λίρα (YTL, Yeni Türk Lirası), 

η οποία αντικατέστησε την παλιά (TL, Türk Lirası). Την πρώτη ημέρα του 2009 το νέο 

νόμισμα έχει και πάλι το σύμβολο TL. Όλα τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα απεικονίζουν 

τον δημιουργό της σύγχρονης Τουρκίας, Κεμάλ Ατατούρκ. Στη φωτογραφία απεικονίζεται το 

κέρμα μίας λίρας (2009) (U.S. Department of State- Turkey, 2013).  
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4.4. Η τουρκική σημαία 

Η σημαία της Τουρκίας αποτελείται από μία λευκή ημισέληνο 

και ένα αστέρι, σε κόκκινο φόντο. Το όνομα της σημαίας στα τουρκικά 

είναι  Ay Yıldız (άστρο της σελήνης) ή al sancak (ερυθρό πανό). Το 

σχέδιο της σημαίας είναι αρχαίο και πανομοιότυπο με την τελευταία σημαία της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, η οποία καθιερώθηκε το 1844, ως μέρος των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ. 

Οι γεωμετρικές αναλογίες της σημαίας σταθεροποιήθηκαν βάσει του Νόμου για την 

Τουρκική Σημαία, το 1936 (C.I.A. World Factbook- Τurkey, 2013). 

4.5. Μια αναπτυσσόμενη οικονομία 

Η Τουρκία είναι η 17η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Τα τελευταία τρία χρόνια, 

η Τουρκία υπήρξε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες, με το φιλόδοξο στόχο 

να καταστεί μία από τις δέκα μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο μέχρι το 2023 (εκατό 

χρόνια από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας). Η επίτευξη αυτού του στόχου βέβαια, 

απαιτεί από την Τουρκία να τριπλασιάσει την οικονομία της, μολονότι από το 1990 το 

μέγεθος της οικονομίας της έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1990 (U.S. Department of State- 

Turkey,  2013).  

Η τουρκική κυβέρνηση, τον Απρίλιο του 2012, ανακοίνωσε ένα νέο επενδυτικό 

πρόγραμμα κινήτρων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2012, 

με στόχο την ενθάρρυνση στρατηγικών επενδύσεων καθώς επίσης και προγράμματα 

επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Στόχος είναι, να εξαλειφθούν οι 

περιφερειακές ανισότητες και να μειωθεί η εξάρτηση της Τουρκίας από τις εισαγωγές 

πρώτων υλών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας 

πρόκειται να επιβραδυνθεί σημαντικά το 2013, κυρίως λόγω της εξασθένησης της ζήτησης 

στην κύρια εξαγωγική αγορά της Τουρκίας - την Ευρωπαϊκή Ένωση (U.S. Department of 

State- Turkey,  2013). Το αποτέλεσμα αυτής της  εξασθένησης είναι  να επιδιώκει ενεργά 

νέες και διευρυμένες αγορές εξαγωγών στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό του αστικού πληθυσμού στις αγροτικές 

περιοχές έχει αλλάξει σημαντικά. Η Τουρκία διευρύνει τη βάση της οικονομίας της, πέρα από 

τα παραδοσιακά βιομηχανικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας και της Σμύρνης. 

Η διεύρυνση αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή σε μια σειρά από πόλεις της Ανατολία όπως τα 
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Άδανα, το Ντενίζλί, την Τραπεζούντα, την Καισάρεια, το Ικόνιο, τη Μανίσα, κ.ά. (U.S. 

Department of State- Turkey,  2013).  

4.6. Η πολιτική κατάσταση 

4.6.1. Η Τουρκία στα δικά της μάτια: Η επίσημη εικόνα της Τουρκίας για τον 

ξένο επισκέπτη. Απόσπασμα από τον Οργανισμό Τουρισμού για την παρουσίαση της 

χώρας.  

«Το όραμα του Ατατούρκ ήταν, το τουρκικό έθνος να εμπλακεί σε έναν αγώνα για την 

αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας, για την απόκρουση ξένων 

εισβολέων, να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση, να διαχωρίσει την Τουρκία από την 

καταρρέουσα Οθωμανική δυναστεία και το παλιό καθεστώς και να οικοδομήσει μια σύγχρονη 

χώρα αφιερωμένη στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Το λατινικό αλφάβητο 

αντικατέστησε την αραβική γραφή και δόθηκε στις γυναίκες το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι ως μέλη του κοινοβουλίου. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, καθώς και πολλές άλλες σε 

όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η Τουρκία να γίνει 

μια απόλυτα σύγχρονη χώρα. Όταν Ατατούρκ πέθανε το 1938, άφησε πίσω του μια κληρονομιά 

της οποίας ο τουρκικός λαός σήμερα είναι υπερήφανος. 

 Ένα έθνος που μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, ανέκτησε την εμπιστοσύνη στον 

εαυτό του. Μια κοινωνία αποφασισμένη να διατηρήσει την πολιτική, πνευματική,  και 

πολιτιστική της κληρονομιά. Η Τουρκική Δημοκρατία είναι πλέον μέλος της διεθνούς 

κοινότητας για πάνω από 80 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχουν συμβεί 

μεγάλες αλλαγές και έχουν προσπεραστεί πολλές δυσκολίες. Αλλά η χώρα παραμένει σταθερά 

συνδεδεμένη με τις πολιτικές που ξεκίνησε Ατατούρκ. Έχει δημιουργήσει ένα δημοκρατικό 

πολυκομματικό πολιτικό σύστημα, ανέπτυξε μια ζωντανή κοινωνία των πολιτών, και ξεκίνησε 

την πορεία της εκβιομηχάνισης και της οικονομίας της αγοράς. Εδραίωσε τους δεσμούς της με 

τη Δύση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ, στο Συμβούλιο της 

Ευρώπης και στην Τελωνειακής Ένωσης. Αυτές οι τάσεις σηματοδοτούν μια ριζική αλλαγή από 

την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, υπάρχει και συνέχεια. Η κληρονομιά των 

Τούρκων είναι η ισλαμική παράδοση και το οθωμανικό παρελθόν τους. Έχουν επίσης 

προικιστεί  από τη δυτική  γνώση, καθώς αποτελούν ένα μέρος της Δύσης σήμερα. Όλες αυτές 

οι κληρονομιές, Ανατολική και Δυτική, της Ασίας και της Ευρώπης, μπλέχτηκαν στον πολιτισμό 

της σύγχρονης  Τουρκίας. Ένα σύμβολο αυτής της ένωσης είναι οι δύο γέφυρες της 
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Κωνσταντινούπολης, που συνδέουν τις δύο ηπείρους. Τέλος, η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα 

που διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι γίνει πλήρες μέλος της.» (Official 

tourism portal of Turkey, 2012). 

4.6.2. Η παρούσα πολιτική κατάσταση στην Τουρκία 

Η Τουρκία είναι μια συνταγματική δημοκρατία με πολυκομματικό κοινοβουλευτικό 

σύστημα και έναν πρόεδρο με περιορισμένες εξουσίες. Η νομοθετική εξουσία ασκείται από 

το νομοθετικό σώμα, την τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τον Ιούνιο του 2011, στις τελευταίες 

βουλευτικές εκλογές, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ, Adalet ve Kalkınma 

Partisi), σχηματίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπό τον πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι μετά τις εκλογές του 2011, οι πολιτικές αρχές 

διατήρησαν τον αποτελεσματικό έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας. (U.S. Department of 

State- Turkey, 2013). 

Είναι αδύνατον να μην αναγνωρίσει κανείς τη συμβολή της κυβερνήσεως Ερντογάν 

στον τερματισμό του πολιτικού ρόλου του στρατού στην Τουρκία. Ωστόσο, ο εξοβελισμός 

του στρατού από την πολιτική κονίστρα αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη 

εκδημοκρατισμού. Καταλύοντας ένα αντιδημοκρατικό και εξωθεσμικό αντίβαρο στην 

εξουσία των πολιτικών κυβερνήσεων και εκμεταλλευόμενη την απουσία ισχυρών 

δημοκρατικών θεσμικών αντίβαρων, η κυβέρνηση Ερντογάν εδραίωσε την εξουσία της. Η 

κατάχρηση αυτής της εξουσίας και όχι ο στρατός αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο εμπόδιο 

για την εμπέδωση της δημοκρατίας στην Τουρκία (Γρηγοριάδης,  Καθημερινή 20/08/2013).  

4.6.3 Τα πιο σημαντικά προβλήματα της Τουρκίας, σύμφωνα με την έκθεση του 

State Department (US), των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα βασανιστήρια, η απάνθρωπη ή ταπεινωτική  μεταχείριση και οι θρησκευτικές 

διακρίσεις απαγορεύονται από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία. Η κυβέρνηση συνέχισε και το 

2013 τις προσπάθειες να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις νομικές εγγυήσεις για την 

πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, μέσω της συνεχιζόμενης 

εκστρατείας της "μηδενικής ανοχής" για τα βασανιστήρια (United Nations- Human Rights 

Committee, 2012. U.S. Department of State- Turkey, 2013). Ο νόμος απαιτεί οι συλλήψεις να 

γίνονται κυρίως με εντάλματα που εκδίδονται από τον εισαγγελέα. Ο νόμος προβλέπει ότι οι 

κρατούμενοι έχουν δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε δικηγόρο ανά πάσα στιγμή και η 

κυβέρνηση παρέχει, δημόσιο δικηγόρο σε ποινικές υποθέσεις  σε περιπτώσεις όπου ο 
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κατηγορούμενος είναι άπορος. Ενώ στις περιπτώσεις όπου ο εναγόμενος είναι παιδί ή άτομο 

με ειδικές ανάγκες, ένας δικηγόρος υπεράσπισης διορίζεται ακόμη και χωρίς  αίτημα του 

εναγομένου (European Commision, 2012:7). 

Το κυριότερο πρόβλημα της χώρας, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, είναι οι ελλείψεις στη δικαιοσύνη. Το απόρρητο των δικαστικών  εντολών για 

θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους σε σχέση με την προστασία του 

«τουρκισμού» είναι ένα «αγκάθι» στις σχέσεις τόσο με την Ευρώπη όσο και με τις Ηνωμένες 

πολιτείες (European Commision, 2012:70,75). 

Υψίστης σημασίας αποτελεί και το θέμα της κυβερνητικής παρέμβασης στην 

ελευθερία της έκφρασης: Ο ποινικός κώδικας διατηρεί  πολλά άρθρα που περιορίζουν την 

ελευθερία του τύπου και του διαδικτύου. Επιπλέον, η δημοσίευση περίπου 400 βιβλίων 

τούρκων συγγραφέων απαγορευόταν μέχρι πρόσφατα. Πολλοί συγγραφείς αναφέρθηκαν 

τελικά στην αυτολογοκρισία, επειδή σε πολλές περιπτώσεις φοβήθηκαν τόσο τις κρατικές 

έρευνες όσο και τις αστικές ή ποινικές διώξεις εναντίον τους (U.S. Department of State- 

Turkey, 2013). 

Παρατηρούνται παρενοχλήσεις ή διώξεις από την τουρκική κυβέρνηση εναντίον 

ανθρώπων που πρεσβεύουν μειονοτικές θρησκευτικές απόψεις, ή σχετίζονται με το κουρδικό 

εθνικιστικό κίνημα.  Παρουσιάζεται ανεπαρκής προστασία των ευάλωτων πληθυσμών, καθώς 

η κυβέρνηση, παρά τις προσπάθειές της, δεν καταφέρνει να προστατεύει αποτελεσματικά 

ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ομοφυλόφιλοι. Έτσι, κάποιες 

φορές βρίσκονται στο έλεος της κοινωνικής κακοποίησης των διακρίσεων και της βίας. 

Μεγάλη προσπάθεια διακρίνεται στην καταπολέμηση των λεγόμενων εγκλημάτων τιμής. 

Παρά το γεγονός ότι νομικά απαγορεύονται, εντούτοις οι γάμοι παιδιών συνεχίζονται (United 

Nations- Human Rights Committee, 2012. European Commision, 2012:18). 

Σήμερα, ο μέσος Τούρκος πολίτης από τη μια επιθυμεί την ένταξη της χώρας του στην 

Ευρωπαϊκή οικογένεια, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει την άνοδο του βιοτικού 

του επιπέδου αλλά και την ιστορική δικαίωση του ως μέλος της πολιτισμένης Δύσης (U.S. 

Department of State- Turkey, 2013). Από την άλλη όμως απαιτεί τη διατήρηση των ειδικών 

πολιτικών χαρακτηριστικών της πατρίδας του και τη μη αλλοίωση των κεμαλικών 

ιδεολογικών πυλώνων θεμελίωσης του τουρκικού κράτους. Για το πρώτο προσεύχεται στο 

Θεό. Για το δεύτερο αναμένει πολλά από το στρατό (Λίτσας, 2007:46).  
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Η Τουρκία δείχνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ενωμένης 

Ευρώπης λόγω μιας σειράς ποιοτικών χαρακτηριστικών που τη διαφοροποιούν συνολικά από 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου σε συνταγματικό, θεσμικό αλλά και συνειδησιακό 

επίπεδο. Η αντίληψη που έχει ένας Τούρκος πολίτης για τη δομή και τη λειτουργία της 

Δημοκρατίας διαφέρει εντυπωσιακά από την αντίστοιχη ενός πολίτη της Κεντρικής Ευρώπης. 

Από την άλλη όμως μια Τουρκία απομακρυσμένη από τον ευρωπαϊκό πυρήνα και δίχως 

προοπτική ενδυνάμωσης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δεσμών της με την 

Ευρώπη θα είναι μια χώρα με αποσταθεροποιητικό ρόλο στην επιδιωκόμενη ισορροπία της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης  (Λίτσας, 2007:48). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

5.1. Ισλάμ: η θρησκεία της Τουρκίας 

Αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας ενός έθνους αποτελεί χωρίς αμφιβολία, η 

θρησκεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κυρίαρχη θρησκεία της Τουρκίας είναι το Ισλάμ. 

Θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε, έστω και περιληπτικά στη θρησκεία αυτή, καθώς και 

στο ρόλο της στο σύγχρονο τουρκικό κράτος.  

Το Ισλάμ είναι μία από τις μεγαλύτερες θρησκείες παγκοσμίως. Είναι σημιτική 

θρησκεία, τυπικώς αραβική και απόλυτα θεοκρατική. Διακρίνεται για τη σαφήνεια και τη 

λιτότητα της διδασκαλίας της, στα λατρευτικά έθιμα, στην οργάνωση και στη δομή της. Κατά 

την εξάπλωσή της επηρεάστηκε από την εβραϊκή και τη χριστιανική θρησκεία (Λιάζος, 

2006:55). 

Η διδασκαλία της άρχισε τον 7
ο
 αιώνα μ.Χ. στην Αραβική χερσόνησο από τον 

Μωάμεθ, ο οποίος καλούσε την ανθρωπότητα να υποταχθεί στον Θεό. Το Ισλάμ είναι 

μονοθεϊστική θρησκεία, που ομολογεί πίστη στον ένα Θεό, τον ζώντα και τον αιώνιο. Ο 

ιδρυτής του Ισλάμ Μωάμεθ διδάσκει τη δημιουργία του κόσμου εκ του μηδενός από τον Θεό. 

Παραδέχεται τις μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, τον Μωυσή, τον Αβραάμ, καθώς 

και τον Χριστό ως προφήτες και αποστόλους του Θεού, μέσω των οποίων μίλησε ο Θεός 

στους ανθρώπους για την αποκάλυψη των αληθειών της σωτηρίας τους (Λιάζος, 2006:56). 

Τα κηρύγματα, συλλέχθηκαν και αποτέλεσαν το Κοράνι, το ιερό βιβλίο των 

μουσουλμάνων. Το Κοράνι αποτελεί ένα σύστημα κανόνων δικαίου και ηθικής, που 

προέρχεται από τη θεϊκή αποκάλυψη, στοχεύει στη διαμόρφωση της ατομικής και κοινωνικής 

συμπεριφοράς καθώς και  στη διασφάλιση της έννομης τάξης και της ειρηνικής συμβίωσης 

των ανθρώπων (Λιάζος, 2006:56). 

Σύμφωνα με την αντίληψη του Ισλάμ ο κόσμος χωρίζεται σε δύο περιοχές, στον «οίκο 

του Ισλάμ», δηλαδή τους μουσουλμάνους (dar al-Islam) και στον «οίκο του Πολέμου», 

δηλαδή τους άπιστους, τους άθεους και τους ειδωλολάτρες (dar al-Harb). Οι τελευταίοι μέσω 

του «ιερού πολέμου» (djihad) πρέπει να τεθούν υπό το καθεστώς της αληθινής πίστης: 

«Πολεμάτε τους ώσπου να μη σας απειλεί πια η καταπίεση κι η οχλαγωγία του εχθρού και τότε 

θα υπερισχύσει η Δικαιοσύνη και η Πίστη στον Θεό» (Λιάζος, 2006:56). Το Ισλάμ θεωρεί 
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πολέμιους (harbi) τους μη μουσουλμάνους και με τη θεωρία της πανανθρώπινης θρησκείας 

οραματίστηκε να πραγματοποιήσει το ιδανικό της παγκόσμιας κυριαρχίας (Λιάζος, 2006:57). 

Το Κοράνι, επειδή παρουσίαζε ελλείψεις σε πολλά θρησκευτικά και πολιτικά 

ζητήματα, οι επίγονοι του Μωάμεθ μετά το θάνατό του αναζήτησαν συμπληρωματικές πηγές 

πίστης. Κατέφυγαν λοιπόν στην παράδοση, δηλαδή στις προφορικές παραδόσεις από το 

δημόσιο και ιδιωτικό βίο του. Η sunna εκτός από την παράδοση για τη ζωή του Μωάμεθ 

αναφέρεται και στις αρχές οργάνωσης της πρώτης ισλαμικής κοινότητας, ενώ οι συλλογές 

hadith ρυθμίζουν κανόνες συμπεριφοράς, που τις αντλούν από τις κοινωνικές εκδηλώσεις του 

Μωάμεθ. Πρόκειται δηλαδή για κανονισμούς ή για έναν τρόπο ζωής που στηρίζεται σε 

διηγήσεις προσώπων (Λιάζος, 2006:57). Σήμερα, υπάρχουν μερικά κράτη όπου ισχύει ο 

ισλαμικός νόμος όπως π.χ. η Σαουδική Αραβία και το Ιράν. 

Η πίστη για το Ισλάμ ήταν και είναι η εκπλήρωση των πέντε θεμελιωδών κανόνων ή 

«πυλώνων ή στύλων», τα οποία αποτελούν και τα λατρευτικά καθήκοντα του μουσουλμάνου. 

Πιο συγκεκριμένα αυτά είναι τα εξής: 1) Η ομολογία πίστεως, η οποία είναι η δημόσια 

αποδοχή της ύπαρξης του ενός και μοναδικού Θεού, που συμπληρώνεται από την αποδοχή 

ότι ο απόστολός του Θεού είναι ο Μωάμεθ. 2) Η προσευχή, η οποία σημαίνει την επικοινωνία 

με τον Θεό· οι πιστοί προσεύχονται πέντε φορές την ημέρα (την αυγή, το μεσημέρι, το 

απόγευμα, τη δύση και το βράδυ), ως ένδειξη ταπεινότητας και υποταγής στο θέλημά Του. 3) 

Η ελεημοσύνη στους φτωχούς και σε αυτούς που έχουν ανάγκη, η οποία είναι διαταγή του 

Θεού σύμφωνα με το Κοράνι  4) Η νηστεία του Ραμαζανιού, η οποία γίνεται κάθε χρόνο και 

διαρκεί έναν σεληνιακό μήνα. Από αυτήν απαλλάσσονται οι ασθενείς και οι οδοιπόροι. 5) 

Τέλος, το προσκύνημα στους Αγίους τόπους του Ισλάμ· κάθε μουσουλμάνος είναι 

υποχρεωμένος μία φορά στη ζωή του, εφόσον του επιτρέπουν τα οικονομικά και η υγεία του, 

να επισκεφτεί τη Μέκκα. Η εκπλήρωση των πέντε αυτών βασικών καθηκόντων έχει ως στόχο 

τη βελτίωση της ηθικής συμπεριφοράς, καθώς και την αγάπη προς τον ένα Θεό, τον πανταχού 

παρόντα, ο οποίος ξεπερνά την ανθρώπινη διάνοια (Λιάζος, 2006:59). 

Παρά το γεγονός ότι το Ισλάμ είναι αντίθετο προς τον μοναχισμό και την αγαμία, δεν 

άργησαν να εμφανιστούν τάσεις θρησκευτικού μυστικισμού, οι οποίες αργότερα συντέλεσαν 

στη δημιουργία δερβίσικων ταγμάτων. Οι πρώτοι ασκητές επηρεασμένοι από τους 

χριστιανούς ερημίτες και περιφρονώντας πλούτη και αξιώματα άρχισαν να στρέφονται στην 

αναζήτηση του Θεού με κίνητρο, την εσωτερική αναζήτηση της ψυχής τους και την 

τοποθέτηση του ανθρώπου σε μία ερωτική πορεία προς τον Θεό. Η ασκητική αυτή της τάση 
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ονομάστηκε «σουφισμός» (tasawwuf), ενώ σούφι (sufi) στα αραβικά σημαίνει «αυτός που 

φέρει απλά μάλλινα ρούχα» (Λιάζος, 2006:59-60. Φραγκούλης, 2012:422). Ο σουφισμός 

επηρέασε σημαντικά τη λογοτεχνία και ιδιαίτερα την ποίηση (μυστικιστική ποίηση), η οποία 

εκφράστηκε στο πρόσωπο του Τζελαλεντίν Ρουμί (30 Σεπτεμβρίου 1207 – 1273), γνωστός 

επίσης ως «Μεβλανά».  

Το Ισλάμ από την αρχή διατήρησε την ομοιογένειά του. Παρόλα αυτά όμως 

διακρίθηκαν δύο μεγάλες ομάδες, οι σουνίτες και οι σιίτες, οι οποίοι διακρίνονται για 

διαφορετικές τους απόψεις στη θεώρηση του Ισλάμ. Η βασική διαφορά μεταξύ τους έγκειται 

στο θέμα της διαδοχής του Προφήτη Μωάμεθ. Οι σουνίτες μέχρι και σήμερα θεωρούν τους 

σιίτες σχισματικούς. Aντίθετα, οι σιίτες διανοούμενοι βλέπουν αυτές τις δύο μορφές του 

Ισλάμ ως διαφορετικές θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των ατόμων και των λαών (Λιάζος, 

2006:60). 

Το Κοράνι, ρυθμίζει και τη δομή της ισλαμικής κοινωνίας, της οποίας βάση είναι η 

οικογένεια. Η δομή της οικογένειας είναι πατριαρχική, ο αρχηγός και προστάτης της 

οικογένειας είναι ο άνδρας, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και η κεφαλή της γυναίκας. Οι 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων εκφράζονται τόσο μέσα από τη διδασκαλία του Κορανίου, 

όσο και από το εθιμικό δίκαιο (Λιάζος, 2006:60-61).  

Σε γενικές γραμμές, το Κοράνι με τις σύντομες νομοθετικές και ποινικές διατάξεις του 

αποτελεί έναν ποινικό κώδικα σε θέματα όπως η ατίμωση της γυναίκας, η μοιχεία, ο φόνος, η 

ληστεία. Επιπλέον, περιλαμβάνει και κληρονομικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν τα 

κληρονομικά της ισλαμικής κοινότητας (Λιάζος, 2006:61). 

5.2. Το Ισλάμ  και ο ρόλος του στη σύγχρονη Τουρκία 

Είναι γνωστό ότι με την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923 από τον Κεμάλ, 

το Ισλάμ στην Τουρκία τέθηκε σε αμφιβολία. Ο Κεμάλ, επιχειρώντας την εκκοσμίκευση του 

τουρκικού κράτους επέβαλε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που στόχευαν τη ρήξη με το 

ισλαμικό παρελθόν της χώρας. Από το 1926, κατήργησε το θρησκευτικό οικογενειακό δίκαιο 

και την αρμοδιότητα των ιεροδικείων, όπως και οι Βαλκανικές χώρες Αλβανία, πρώην 

Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία λόγω της πρότερης σοσιαλιστικής οργάνωσής τους. Στη 

σύγχρονη Τουρκία το 92% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι· από αυτούς τα 2/3 είναι 

σουνίτες, το 1/3 ανήκει στον Αλεβισμό-Μπεκτασισμό, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό το 

αποτελούν διάφορες θρησκείες (Λιάζος, 2006:61). 



 
 

96 
 

Με επίσημη απόφαση της Εθνοσυνέλευσης καταργήθηκαν τα ανώτατα ισλαμικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα (medrese) και τα ισλαμικά δικαστήρια, όπως και τα θρησκευτικά 

σχολεία. Επιπλέον, το Υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων και Βακουφίων Θρησκευμάτων 

καταργήθηκε και τα σουφικά τάγματα απαγορεύτηκαν δια νόμου. Το Νοέμβριο του 1925 με 

νόμο της Εθνοσυνέλευσης απαγορεύτηκε το φέσι ως «εγκληματική ενέργεια» και επιβλήθηκε 

η αντικατάστασή του από τα καπέλα δυτικού τύπου. Η πολυγαμία απαγορεύτηκε δια νόμου, 

το Μουσουλμανικό σεληνιακό ημερολόγιο αντικαταστάθηκε από το Γρηγοριανό, ενώ ακόμα 

και η ιερή ημέρα της Παρασκευής, ως ημέρα ξεκούρασης και αργίας, έδωσε τη θέση της στην 

Κυριακή. Το Κοράνι μεταφράστηκε από τα αραβικά στα τουρκικά, εφόσον αντικαταστάθηκε 

το αλφάβητο και το κάλεσμα για προσευχή (ezan) γινόταν στα τουρκικά αντί για τα αραβικά 

(Λιάζος, 2006:62). 

Στο άρθρο 2 του Συντάγματος του 1924, η ισλαμική θρησκεία αναγνωρίστηκε ως η 

επικρατούσα, επειδή η δύναμη των ισλαμιστών στο τουρκικό κοινοβούλιο και στο λαό ήταν 

μεγάλη. Η διάταξη αυτή όμως, δεν απέκλειε το ενδεχόμενο  τροποποίησή της. Η 

Εθνοσυνέλευση του 1925 ψήφισε το Νόμο 677, που κήρυξε παράνομα τα μοναστήρια (tekke) 

και  τη χρήση των τάφων ως τόπων λατρείας (türbe). Αργότερα, οι μεγαλύτεροι τεκέδες 

(tekke) των αδελφοτήτων έγιναν μουσεία, όπως αυτοί του Ικονίου και του Χατζημπεκτάς. 

Τέλος, το 1928 η Εθνοσυνέλευση άλλαξε το άρθρο του Συντάγματος, που διακήρυττε ότι «η 

θρησκεία του τουρκικού κράτους είναι το Ισλάμ». Το νέο τουρκικό κράτος, παρόλο που ήταν 

κοσμικό, διαχειριζόταν και θρησκευτικά θέματα που αφορούσαν μόνο τους Σουνίτες, ενώ οι 

άλλες θρησκευτικές ομάδες όπως οι Χριστιανοί, οι Εβραίοι και οι Αλεβίδες δεν έχουν θέση 

στην επίσημη θρησκευτική εκπαίδευση (Λιάζος, 2006:63).  

Το 1950 για προεκλογικούς λόγους το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (Cumhuriyet 

Halk Partisi) άνοιξε ορισμένους σημαντικούς τάφους (türbe) και μοναστήρια (tekke). 

Αργότερα, το Δημοκρατικό Κόμμα (Demokrat Partisi) επανέφερε το κάλεσμα για προσευχή 

στα αραβικά, μεταδίδονταν θρησκευτικές εκπομπές από το ραδιόφωνο, κατασκευάζονταν νέα 

τεμένοι και επαναλειτούργησαν οι ιερατικές σχολές (İmam-Hatip Okulları). Το 1977 

παρουσιάζεται μία νέα ιδεολογία, η οποία περνά από τον λαϊκό εθνικισμό του κεμαλισμού σε 

έναν τουρκοϊσλαμικό εθνικισμό και παρά την αλλαγή της ιδεολογίας αυτής ο κεμαλισμός την 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό (Μήλλας, 2001:100-103). Έτσι το Ισλάμ αναβαθμίζεται και κατά 

συνέπεια η οθωμανική κληρονομιά, αλλά οι διαφορές των δύο ιδεολογιών δεν είναι 

ευδιάκριτες, επειδή τονίζουν τον τουρκικό εθνικισμό και την ισλαμική καταγωγή των 
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Τούρκων. Ωστόσο, κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι ο σκοπός της νέας ιδεολογίας ήταν 

να ενισχυθεί το θρησκευτικό συναίσθημα του λαού κατά του κομμουνισμού και του 

εθνικισμού των Κούρδων (Λιάζος, 2006:64). 

Το 1928, καταργήθηκε το Ισλάμ ως επίσημη θρησκείας του κράτους και η θρησκεία 

δεν ενσωματώθηκε σε κανένα συνταγματικό κείμενο μέχρι σήμερα. Τα δύο συντάγματα του 

1961 και του 1982 αναφέρουν απλώς ότι «Η Τουρκική Δημοκρατία είναι εθνικό, 

δημοκρατικό και κοινωνικό κράτος» (Λιάζος, 2006:64-65). Παρόλο που ο ισλαμισμός 

καταργήθηκε από επίσημη πολιτική και θρησκευτική ιδεολογία, όμως συνέχισε να είναι 

ενεργός και να ρυθμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία μέχρι σήμερα. 

Από το 1973 μέχρι το πραξικόπημα του 1980, το ισλαμικό κόμμα Εθνικής Σωτηρίας του 

Ερμπακάν διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι της Τουρκίας. Σε 

συνεργασία με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και το κόμμα της Δικαιοσύνης επανέφερε τις 

ισλαμικές αρχές στη δημόσια ζωή της Τουρκίας (Λιάζος, 2006:65). Αλλά και σήμερα με τον 

Ερντογάν ως πρωθυπουργό, οι ισλαμικές αξίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη 

κοινωνική ζωή της Τουρκίας. Ακόμη και σε διεθνές επίπεδο η Τουρκία εμφανίζεται ως χώρα 

με ισλαμικό θρήσκευμα μετέχοντας σε διασκέψεις ισλαμικών κρατών με σκοπό να αντλεί 

πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη (Φραγκούλης, 2012:368-369). 

Μετά την κατάργηση των θρησκευτικών σχολείων, το μάθημα των θρησκευτικών το 

1924 συνεχίστηκε στα νέα σχολεία με δύο ώρες την εβδομάδα και σταδιακά περιοριζόταν 

χρονικά, ώσπου  μετά το 1933 καταργείται τελείως από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Από το 1949 έως το 1980 το μάθημα των θρησκευτικών εμφανίζεται ως μάθημα επιλογής σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα θρησκευτικά επανήλθαν ως υποχρεωτικό μάθημα, στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του 1982 ως μάθημα «Θρησκείας και Ηθικής» (Din ve Ahlak Bilgisi), 

το οποίο υπάρχει και σήμερα. Το 1992 το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας ανακοινώνει με 

απόφασή του, ότι το μάθημα των θρησκευτικών προσδιορίζεται ως κοσμικό, όμως η 

υλοποίησή του παρουσιάζει αντιφάσεις. Επιπλέον, με συμπληρωματικές υποδείξεις του 

Υπουργείου, υπογραμμίζεται ουσιαστικά, η ταύτιση της θρησκευτικής με την εθνική ιδέα. 

Έτσι, η Τουρκία με βάση την επίσημη παιδεία προωθεί μία μορφή τουρκοϊσλαμικής παιδείας, 

ελεγχόμενης όμως από το κράτος και ρυθμιζόμενης από τις αρχές του κεμαλισμού (Λιάζος, 

2006:66-67). 

Η επίβλεψη της καθημερινής θρησκευτικής δραστηριότητας, επιτυγχάνεται με την 

ίδρυση της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet İşleri Başkanlığı) από τον Κεμάλ 
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και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η Διεύθυνση, ως Τμήμα Διοίκησης, δεν ασχολείται επίσημα με 

κάποια θρησκεία. Στην πράξη βέβαια, ασχολείται με τις ισλαμικές υποθέσεις και πιο 

συγκεκριμένα με τις υποθέσεις των σουνιτών, οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία του 

πληθυσμού. Η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων είναι υπόλογη στον Πρωθυπουργό και 

τα κεντρικά γραφεία που εδρεύουν στην Άγκυρα επιβλέπουν και ελέγχουν τα υπόλοιπα 

επαρχιακά γραφεία, τις μουφτείες (müftülük). Το γραφείο του μουφτή
5
 στην επαρχία 

αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ πιστού και κράτους (Λιάζος, 2006:68).  

Συνοψίζοντας το Ισλάμ μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας θεωρήθηκε 

εχθρός του κοσμικού κράτους και ταυτόχρονα μέσο επιβολής της τάξης στην κοινωνία. 

Παρόλο δε που είναι αποκομμένο από το νομοθετικό μηχανισμό της κυβέρνησης, το διοικεί 

ένα τμήμα του δημοσίου για την προώθηση των αρχών του κεμαλικού κοσμικού κράτους 

(Λιάζος, 2006:69).  

Τέλος, όσον αφορά στην  Ελλάδα, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι είναι η μοναδική 

βαλκανική χώρα αλλά και η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγνωρίζει την 

ισχύ του ιερού μουσουλμανικού νόμου για τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής 

Θράκης.  

5.3.  Οι θρησκευτικές εορτές και τα έθιμα των μουσουλμάνων 

Οι θρησκευτικές γιορτές (Dini Bayramlar) είναι σημαντικό μέρος της παράδοσης και 

γενικότερα του πολιτισμού ενός λαού και αποτελούν ευκαιρία για θρησκευτική ανάταση των 

πιστών και ψυχαγωγία. Oι μουσουλμάνοι έχουν δύο μεγάλες γιορτές, οι οποίες είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με την κοινωνική ζωή και πολιτιστική τους κουλτούρα. Το Ramazan Bayramı 

(Η γιορτή του Ραμαζανιού) και το Kurban Bayramı (Η γιορτή των θυσιών). 

                                                           

5
 Στην Τουρκία ο μουφτής (müftü) είναι απλός δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος διορίζεται, παύεται ή 

μετατίθεται, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι του μουφτή διορίζουν τους ιμάμηδες και 

διανέμουν τα κηρύγματα και το θρησκευτικό υλικό, που τους παρέχεται από την κεντρική διοίκηση (Λιάζος, 

2006:68).   
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Ramazan Bayramı: Ramazan είναι η ονομασία του ενάτου μήνα του σεληνιακού 

έτους
6
. Το Ραμαζάνι, αρχίζει πάντοτε με νέα σελήνη αφού προηγηθεί νηστεία ενός μήνα. 

Πρόκειται για κινητή γιορτή, διάρκειας ενός μήνα, που κάθε χρόνο ξεκινά δέκα ημέρες 

νωρίτερα από τον προηγούμενο (Hitit 2, 2002:1). Σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι 

μουσουλμάνοι απέχουν υποχρεωτικά, από ανατολής μέχρι δύσεως του ηλίου, από κάθε 

είδους τροφή ακόμη και νερό, πολύ δε περισσότερο από κάπνισμα και ποτό. Το Ραμαζάνι 

τελειώνει με τριήμερη γιορτή, δηλαδή εορτή τέλους νηστείας. Μετά από συγκρατημένη ζωή 

ενός μήνα οι μουσουλμάνοι διασκεδάζουν τρεις μέρες. Στις τρεις αυτές μέρες γίνονται 

επισκέψεις σε φιλικά σπίτια και χειροφιλήματα στους ηλικιωμένους. Η γιορτή διάρκειας 

τριών ημερών, ονομάζεται Şeker Bayramı (Γιορτή της ζάχαρης). Το όνομα της γιορτής είναι 

συνυφασμένο με τα πολλά γλυκά και ζαχαρωτά που ετοιμάζονται και προσφέρονται στο 

οικείο περιβάλλον. Το Şeker Bayramı συμβολίζει την γλυκύτητα της αγνότητας, αφού μετά 

τη νηστεία οι μουσουλμάνοι απαλλάσσονται από τις αμαρτίες τους (Φωτοπούλου, Ο Χρόνος, 

13/10/2006. Hitit 2, 2002:1.). 

Kurban Bayramı: Το Kurban Bayramı (Γιορτή των θυσιών) γίνεται σε ανάμνηση της 

θυσίας του Αβραάμ. Γιορτάζεται εβδομήντα μέρες μετά το Ραμαζάνι χωρίς να προηγηθεί 

νηστεία και διαρκεί τέσσερις μέρες (Τσιούλφα, 2013). Την πρώτη μέρα γίνεται η θυσία 

μικρών ζώων (αρνιά, κατσίκια).  Ένα μέρος από το κρέας του ζώου μοιράζεται και 

προσφέρεται στους γείτονες και στους φτωχούς και το υπόλοιπο μαγειρεύεται στο σπίτι (Hitit 

2, 2002:1).  

Σε πολλά χωριά της Ελλάδας τηρείται το έθιμο του Κουρμπανιού, το οποίο εντάχθηκε 

στο ορθόδοξο εορτολόγιο (Μελισσοχώρι Θεσ/νίκης, Κουρμπάνι στις 26 Ιουλίου, Αγίας 

Παρασκευής). Αυτό το έθιμο συνεχίζεται και σήμερα. Οι κάτοικοι του χωριού συμμετέχουν 

στην προετοιμασία του φαγητού (κουρμπάνι). Το ευλογημένο φαγητό του Κουρμπανιού 

μοιράζεται σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του χωριού και έτσι τιμούν την εορτή  

της Αγίας Παρασκευής. 

                                                           
6 Οι μουσουλμανικές εορτές δεν είναι σταθερές χρονικά αλλά μετακινούνται διαδοχικά σε όλες τις 

εποχές διότι το ισλαμικό ημερολόγιο στηρίζεται στο σεληνιακό έτος και διαφέρει από το δικό μας κατά 11 

ημέρες (Τσιούλφα, 2013) . 
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Παρατηρείται ότι σε πολλές από τις γιορτές των μουσουλμάνων προηγείται η νηστεία. 

Πρόκειται για ένα έθιμο, το οποίο υπάρχει και τηρείται και από τους χριστιανούς με απώτερο 

σκοπό την πνευματική και σωματική ωρίμανση του πιστού.   

5.4. Οι εθνικές εορτές της Τουρκίας 

Πέρα από τις θρησκευτικές γιορτές, οι Τούρκοι γιορτάζουν κάθε χρόνο και τις εθνικές 

τους εορτές (Resmi Bayramlar), ως επίσημες αργίες. Όλες αυτές οι εορτές έχουν άμεση 

σχέση με τη ζωή του Ατατούρκ, του ιδρυτή της δημοκρατίας, ο οποίος τιμάται ταυτοχρόνως 

με το πολίτευμα. Για τον λόγο αυτόν καθεμία από αυτές τις ημέρες τα μέσα ενημέρωσης, οι 

τοίχοι των δημόσιων κτιρίων, οι δρόμοι γεμίζουν με εικόνες του Ατατούρκ. 

23 Απριλίου: Γιορτάζεται η θεμελίωση της εθνικής κυριαρχίας και η ημέρα του 

παιδιού. Ιστορικά, στις 23 Απριλίου του 1920, συνερχόταν για πρώτη φορά η Μεγάλη 

Εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα. Η πράξη αυτή θεμελιώνει την εθνική κυριαρχία. Σύμφωνα με 

την παράδοση, ο Ατατούρκ «χάρισε» την εθνική κυριαρχία στα παιδιά, το μέλλον της χώρας. 

Η 23
η
 Απριλίου είναι αργία και τα παιδιά φορούν τα πιο καλά τους ρούχα. Πηγαίνουν στα 

σχολεία, από όπου ξεκινούν παρελάσεις στους δρόμους των πόλεων και των χωριών. Η 

Τουρκία υπερηφανεύεται ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει αφιερώσει μια εθνική 

εορτή στα παιδιά (Coppeaux, Το Βήμα, 24/03/2001. Hengirmen, 2003:76-77). 

19 Μαίου: Είναι η επέτειος της άφιξης του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα, στις 

ακτές του Ευξείνου Πόντου. Η άφιξη στη Σαμψούντα, εορτάζεται, ως το πρώτο βήμα του 

απελευθερωτικού πολέμου. Η 19
η
 Μαίου, θεωρείται επίσης ημέρα των γενεθλίων του 

Ατατούρκ, καθώς η ακριβής ημερομηνία της γεννήσεώς του στη Θεσσαλονίκη δεν είναι 

γνωστή. Είναι όμως και η γιορτή της νεολαίας και των αθλημάτων. Στην πραγματικότητα 

πρόκειται για μια γιορτή της γυμναστικής που υπήρχε από το 1916 και επισημοποιήθηκε το 

1939. Μόλις όμως το 1981 πήρε το όνομα και τη σημερινή της μορφή. Οι νεαροί μαθητές και 

σπουδαστές πρέπει να κάνουν αυτή την ημέρα στα στάδια μεγάλες ομαδικές γυμναστικές 

επιδείξεις. (Coppeaux, Το Βήμα, 24/03/2001. Hengirmen, 2003:76-77).  

30 Αυγούστου: Η Εορτή της Νίκης, στις 30 Αυγούστου, είναι ακόμη πιο επίσημη. 

Πρόκειται για τη νίκη του τουρκικού στρατού επί του ελληνικού, στις 30 Αυγούστου του 

1922. Στις μέρες μας, κάθε 30
η
 Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πατριωτική θέρμη. 

Οι εφημερίδες δημοσιεύουν στην πρώτη σελίδα τους μεγάλα πορτρέτα του Ατατούρκ και 

μοιράζουν σημαίες. Η Τουρκία σκεπάζεται από κόκκινο και άσπρο. Ο Τύπος γεμίζει επίσημες 
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δηλώσεις. Ο εορτασμός της «απώθησης του εχθρού στη θάλασσα» στη Σμύρνη, στις 9 

Σεπτεμβρίου, έχει χαρακτήρα λίγο πιο ανθελληνικό. Κομπάρσοι αναπαριστούν τη σκηνή της 

άλωσης της πόλης, κατεβάζοντας την ελληνική σημαία και αντικαθιστώντας τη με τα 

τουρκικά χρώματα. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι, στις 9 Σεπτεμβρίου του 1999, ύστερα 

από τους σεισμούς που έπληξαν τις δύο χώρες και τις ενέργειες αλληλοβοήθειας και φιλίας, η 

σκηνή αυτή απεσύρθη από την τελετή (Coppeaux, Το Βήμα, 24/03/2001. Hengirmen, 

2003:76-77).  

29 Οκτωβρίου: Στις 29 Οκτωβρίου είναι η μεγάλη εθνική γιορτή, η Εορτή της 

Δημοκρατίας. Το βράδυ της 29
ης

 Οκτωβρίου του 1923 ο Μουσταφά Κεμάλ αποφάσιζε να 

ανακηρύξει επισήμως τη Δημοκρατία της Τουρκίας (Hengirmen, 2003:76-77). 

Γεγονός είναι ότι, η επέτειος του θανάτου του Ατατούρκ δεν είναι αργία. Είναι όμως 

μια ημέρα μοναδική για το τουρκικό ημερολόγιο. Ο «Νικητής» («Γαζί») πέθανε στις 10 

Νοεμβρίου του 1938, στις εννέα και πέντε το πρωί. Την ημέρα αυτή, τη συγκεκριμένη ώρα, 

όλες οι σειρήνες ηχούν. Τα πάντα σταματούν για πέντε λεπτά (Coppeaux, Το Βήμα, 

24/03/2001). 

Όλες οι επίσημες εορτές γιορτάζονται με τον ίδιο τρόπο στο βόρειο τμήμα της 

Κύπρου, όπου δεν υπάρχει κάποια ξεχωριστή επέτειος. Το φαινόμενο αυτό όμως δεν άρχισε 

το 1974. Τουλάχιστον από το 1958, και σε ορισμένα μέρη από τη δεκαετία του '30, οι 

μεγάλες επέτειοι γιορτάζονταν από τις τουρκικής καταγωγής κοινότητες της Κύπρου. Το 

κίνημα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη θέρμη μεταξύ του 1963 και του 1974, όταν ο εθνικισμός 

βρισκόταν στο απόγειό του. Σήμερα, οι εορτασμοί έχουν μια χροιά περισσότερο 

πρωτοκόλλου, χωρίς μεγάλη λαϊκή συμμετοχή (Coppeaux, Το Βήμα, 24/03/2001). 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

6.1. Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα από σύγχρονα γεγονότα 

Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις, κατά την πάροδο του χρόνου, έχουν περάσει από 

αρκετές διακυμάνσεις, με περιόδους έντασης αλλά και ηρεμίας. Το μεγαλύτερο μέρος του 

20
ου

 αιώνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο εχθρικές περιόδους 

(Athanassopoulou, 2011:17). Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εισήλθαν σε κρίση το 

1955, εξαιτίας της εμπλοκής στην από-αποικιοποίηση της Κύπρου λόγω της Βρετανικής 

αδιαλλαξίας, η οποία οδήγησε την Αθήνα να επιχειρήσει να διεθνοποιήσει το θέμα, 

παρακάμπτοντας το Λονδίνο. Ακολούθησε η έναρξη του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ (Ενική 

Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών) και η ενεργοποίηση της Τουρκίας, με προτροπή της 

Βρετανίας. Η ελληνοτουρκική ρήξη εκτονώθηκε προσωρινά με τις συμφωνίες της Ζυρίχης 

και του Λονδίνου το 1959, υποτροπίασε με τις συνεχείς κρίσεις του Κυπριακού το 1963/64 

και το 1967. Άγγιξε τα όρια ενός γενικευμένου ελληνοτουρκικού πολέμου το 1974, μετά την 

τουρκική εισβολή στην Κύπρο και επεκτάθηκε με τις διαδοχικές κρίσεις στο Αιγαίο το 1976, 

το 1986 και το 1996 και μετά την υπόθεση Οτζαλάν το 1999. Οι σχέσεις των δύο χωρών 

οδηγήθηκαν σε μια διαδικασία μιας σχετικής εξομάλυνσης στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο 

Κορυφής στο Ελσίνκι το 1999, με κατάληξη τη συναίνεση της Αθήνας (και στο μεταξύ, και 

της Λευκωσίας) στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Άγκυρας με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005. Αξιοσημείωτο είναι ότι η απόρριψη του Σχεδίου Αννάν από τους 

Ελληνοκυπρίους δεν έβλαψε σημαντικά την ελληνοτουρκική προσέγγιση (Καιρίδης, 2013:3). 

Οι αμοιβαίες προσπάθειες που έχουν σημειωθεί είναι πλέον ορατές και  αναμένεται να 

βοηθήσουν στη βελτίωση των σχέσεων. Η τακτική ανταλλαγή επισκέψεων, οι ομάδες 

εργασίας που διερευνούν τις πιθανές συνεργασίας σε τομείς «χαμηλής πολιτικής» (Ντόκος, 

2010:10-11), καθώς και οι «διερευνητικές επαφές», που επιδιώκουν να εντοπίσουν τα σημεία 

συμφωνίας, όσον αφορά στα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της «υψηλής πολιτικής» δείχνουν 

την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών (Ντόκος, 2010:4. Athanassopoulou, 2011:17). 

Ο μεγάλος αριθμός των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Ντόκος, 2010:9) και ο 

αυξημένος αριθμός συμφωνιών συνεργασίας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως 

ο τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, οι επενδύσεις, τα θέματα αστυνόμευσης και 

ενέργειας (αγωγός φυσικού αερίου Αζερμπαϊτζάν το 2007), φανερώνουν την πρακτική 

εφαρμογή της βελτίωσης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας.  



 
 

103 
 

Ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα 

και πιο αγαπητός προορισμός για τους Τούρκους πολίτες (Πρεσβεία της Ελλάδος στην 

Άγκυρα, 2013). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία παρουσιάστηκε αύξηση 

Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα. Το 2009, ο αριθμός των Τούρκων πολιτών που 

επισκέφθηκαν τη χώρα μας ήταν 200.348, ενώ το 2010 αυξήθηκε σε 561.198 (ποσοστό 

αύξησης 180,1%) (Χατζηδάκης Ε.Ο.Τ., 2011:22. Republic of Turkey, Ministry of Foreign 

Affairs, 2011). Επιπλέον, στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ότι το 2010 το 3,7% (660.000) των 

τουριστών που εισήλθαν στην Ελλάδα ήταν Τούρκοι (Χατζηδάκης Ε.Ο.Τ., 2011:20). 

Πρόσφατα, το πρώτο τρίμηνο του 2013 (Ιανουάριος-Μάρτιος) σημειώθηκε σημαντική 

αύξηση του ποσοστού των αφίξεων από την Τουρκία κατά 81% (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 

2013:3).  

 

(Πηγή: Χατζηδάκης, Ε.Ο.Τ., 2011:20) 

Η αύξηση αυτή εξηγείται κυρίως από την διευκόλυνση που αφορά στο ακανθώδες 

ζήτημα της προξενικής θεώρησης, της γνωστής βίζας, η οποία και αποτελούσε σοβαρό 

εμπόδιο στην περαιτέρω προώθηση του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών. Χρόνια τώρα η 

ανατροπή της ετεροβαρούς για την Ελλάδα τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο πλευρών, 

αλλά και η προσπάθεια για ανάπτυξη των σχέσεων των δύο λαών, προσέκρουε στη βίζα. Μια 
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θεώρηση που η ελληνική πλευρά αποδεχόταν, παρά τις αντιρρήσεις της σε όλες της 

διοικητικές βαθμίδες της χώρας λόγω της γνωστής σε όλους Συνθήκης Σένγκεν. Ευτυχώς και 

κυρίως με προσπάθειες όλων των πολιτών και των φορέων που τάσσονταν και τάσσονται 

υπέρ της προσέγγισης της Ελλάδας με την Τουρκία, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές 

βελτιώσεις. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ακόμη ότι, το σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και 

ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του
7
 (16/08/2013) αποτελεί προσκυνηματικό τόπο 

πλέον για χιλιάδες Τούρκων τουριστών
8
. 

Από την άλλη πλευρά, παρατηρήθηκε μείωση 4,5% του αριθμού των Ελλήνων 

πολιτών που επισκέφθηκαν την Τουρκία κατά τη διάρκεια του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας. Οι συνολικές αφίξεις ξένων τουριστών στην Τουρκία 

κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν 31.782.832 (αριθμός που ισοδυναμεί με 

αύξηση 1,04%) και μεταξύ αυτών οι 669.823 ήταν Έλληνες πολίτες. Το 2011 είχαν 

επισκεφθεί την Τουρκία 702.017 Έλληνες πολίτες (Türkiye İstatıstık Kurumu, 2013). Η 

μείωση αυτή μπορεί να φαίνεται μικρή, δεδομένου της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη 

χώρα μας, θα πρέπει όμως να υπολογιστεί και η αύξηση των αυθημερόν εκδρομών στη 

γειτονική χώρα (κυρίως από κοντινά ελληνικά νησιά στα παράλια της Τουρκίας) συγκριτικά 

με τις διανυκτερεύσεις, οι οποίες μειώθηκαν αισθητά. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, ενώ οι περισσότερες από τις συμφωνίες αυτές είναι μέτριες 

όσον αφορά στην κλίμακα και τους στόχους που σηματοδοτούν, σαφώς όμως είναι η αρχή 

της αποκλιμάκωσης των εντάσεων, οι οποίες μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε περαιτέρω 

βήματα προς την κατεύθυνση της συνδιαλλαγής μεταξύ των δύο μακροχρόνια αντιπάλων 

(Athanassopoulou, 2011:17).  

Είναι θετικό ότι, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει στην Τουρκία βήματα για τη 

βελτίωση της κατάστασης των μειονοτήτων και την αποκατάσταση των αδικιών που 

υπέστησαν. Η ολιγάριθμη, πλέον, ελληνική μειονότητα, πρέπει να αποτελεί ζωντανή γέφυρα 

                                                           
7
 Το σπίτι-μουσείο έχει αναπαλαιωθεί με σεβασμό στην ατμόσφαιρα της εποχής. Στο ισόγειο υπάρχει 

βιβλιοθήκη, πορτρέτα του Ατατούρκ και μηχανή προβολής για ντοκιμαντέρ σχετικά με το έργο και τη ζωή του. 

Στον πρώτο όροφο περιγράφεται η ζωή του στη Θεσσαλονίκη κατά την παιδική ηλικία του, το σχολείο στο 

οποίο πήγε, καθώς και η φοίτησή του αργότερα στο Μοναστήρι (Μπίτολα), ενώ ο τελευταίος όροφος 

αναφέρεται στη στρατιωτική και πολιτική του δράση, μέχρι και τον θάνατο του, στις 10 Νοεμβρίου 1938 

(Έθνος, Πολιτισμός, 16/08/2013). 
8
  Το 2013 εισήλθαν οδικώς στην Ελλάδα 15.726 Τούρκοι τουρίστες με κατεύθυνση κυρίως τη Θεσσαλονίκη και 

τη Θράκη (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2013:4). 
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φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ο πνευματικός φάρος για 

εκατομμύρια ορθοδόξους σε όλο τον πλανήτη. Η Τουρκία έχει την τύχη να φιλοξενεί τον 

κορυφαίο θεσμό της Ορθοδοξίας και αυτό για τους Έλληνες έχει τεράστια σημασία. Τα 

μνημεία της ελληνικής και ορθόδοξης παρουσίας, που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη της 

τουρκική επικράτεια, είναι σύμβολα του πολυπολιτισμικού ιστορικού παρελθόντος της χώρας 

και αποτελούν πόλο έλξης για τις εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που επισκέπτονται κάθε 

χρόνο την Τουρκία (Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα, 2013).  

Σημαντικό είναι ότι ένας τομέας της κοινωνίας που ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στη 

βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, είναι η επιχειρηματική 

κοινότητα και στις δύο χώρες. Η οικονομικές επενδύσεις έχουν επίσης αυξηθεί με ταχείς 

ρυθμούς, κυρίως με την είσοδο των Ελλήνων επενδυτών στην αγορά της Τουρκίας, 

τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα 

(Athanassopoulou, 2011:17). 

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση του γενικότερου κλίματος εξακολουθεί να είναι απολύτως 

σαφές ότι η πραγματική πρόοδος όσον αφορά στη πολιτική έχει περιοριστεί, καθώς κανένα 

από τα κύρια ζητήματα μεταξύ των δύο έχουν επιλυθεί, και υπάρχουν πολύ λίγες ενδείξεις ότι 

η Αθήνα και η Άγκυρα είναι κοντά στην επίτευξη μιας λύσης, σύντομα . 

Στην πραγματικότητα είναι αυτά τα μεγάλα ζητήματα της υψηλής πολιτικής που τόσο 

συχνά γυρίσουν πίσω τις προσπάθειες για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η 

εμπιστοσύνη φαίνεται να είναι περιορισμένη, ώστε και οι δύο πλευρές είναι εξαιρετικά 

προσεκτικές, σε περιπτώσεις αποδοχής συμφωνιών, που μπορεί έμμεσα να θέσουν σε κίνδυνο 

τις κυρίαρχες θέσεις σχετικά με το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο θέμα του Αιγαίου 

(Athanassopoulou, 2011:17). Την ίδια στιγμή, σχεδόν καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί 

σχετικά με την Κύπρο, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τις 

σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών (Ντόκος, 2010:7-8). Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν 

απομακρυνθεί από την οποιαδήποτε μορφή σχέσης με την Τουρκία στο ζήτημα της Κύπρου, 

προβάλλοντας τη Λευκωσία ως πρωταρχικό διαπραγματευτή για οποιαδήποτε 

μακροπρόθεσμη λύση στο νησί. Αντιθέτως, η Άγκυρα υποστηρίζει ακόμα το δικαίωμά της να 

υπαγορεύσει λύσεις για το νησί, ενώ ο τουρκικός στρατός αισθάνεται ιδιαιτέρως την ανάγκη 

για ενεργό προστασία της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων (Athanassopoulou, 2011:17). 
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Το τελευταίο διάστημα, οι τακτικές επαφές μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών 

Ελλάδας και Τουρκίας, αποτελούν θετική εξέλιξη για τα δεδομένα των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων. Το ίδιο και η υπογραφή είκοσι πέντε διακρατικών συμφωνιών. Μπορεί να μην 

υπήρξε πρόοδος στις μείζονες διαφορές μεταξύ των δύο κρατών· έγινε σαφές, ωστόσο, ότι 

τόσο η Τουρκία όσο και η Ελλάδα δεν φαίνεται είναι διατεθειμένες στην παρούσα χρονική 

στιγμή να προβούν σε  ενέργειες που θα οδηγούσαν αναπόφευκτα σε κρίση των διμερών 

σχέσεων (Γρηγοριάδης, Καθημερινή, 31/07/2013). 

6.2. Ένα χαρμόσημο άγγελμα: Η επαναλειτουργία του Σχολείου 

στην Ίμβρο 

Εντυπωσιακός είναι ο 

τίτλος της τουρκικής  

εφημερίδας Hürriyet σχετικά 

με την επαναλειτουργία του 

ελληνικού δημοτικού σχολείου 

στην Ίμβρο. 

«Καλή αρχή» στα ελληνικά 

είναι ο τίτλος της Hürriyet που 

με υποσημείωση μεταφράζει 

την πρόταση και στα τουρκικά. 

Συγκεκριμένα, η τουρκική 

εφημερίδα γράφει: «την 

ερχόμενη Δευτέρα όπου θα 

ανοίξουν τα σχολεία θα είναι 

μια ιστορική στιγμή για την 

Ίμβρο. Θα λειτουργήσει το 

ελληνικό σχολείο μετά από 49 ολόκληρα χρόνια». Τα εγκαίνια του σχολείου 

πραγματοποιήθηκαν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο (Hürriyet,13/09/2013). 

Οι τουρκικές αρχές είχαν απαγορεύσει την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και τη 

λειτουργία του ελληνικού σχολείου το 1964. Μια απόφαση που είχε αναγκάσει εκατοντάδες 

Έλληνες να εγκαταλείψουν το νησί. Το θέμα της επαναλειτουργίας του ελληνορθόδοξου 

σχολείου στην Ίμβρο αποτελούσε εδώ και χρόνια μόνιμο αίτημα των ιμβριακών οργανώσεων 

και είχε τεθεί ως αίτημα στην τουρκική κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν 

όταν επισκέφθηκε το νησί. Η ανάγκη διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πάλι στην 
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Ίμβρο επισημαινόταν και στο ψήφισμα του 2008 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ίμβρο 

και την Τένεδο. Στις αρχές του 2010 επίσημα ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

Βαρθολομαίος είχε ζητήσει από την τουρκική κυβέρνηση τη λειτουργία ελληνικού σχολείου 

στην Ιμβρο. 

6.3. Η τέχνη θίγει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική πρόοδος στις σχέσεις Ελλήνων και 

Τούρκων, η οποία απεικονίζεται και στον κινηματογράφο. Η αρχή έγινε το φθινόπωρο του 

2003 με την ταινία «Πολίτικη Κουζίνα» (τουρκικός τίτλος: Bir tutam baharat). Πρόκειται για 

μία βιωματική ταινία ελληνικής παραγωγής, του σκηνοθέτη  Τάσου Μπουλμέτη, ο οποίος ως  

Κωνσταντινουπολίτης στην καταγωγή, καταπιάνεται με το ζήτημα των διωγμών που 

υπέστησαν από τις τουρκικές αρχές οι Έλληνες της Πόλης το 1964. Οι πρωταγωνιστές ήταν 

σπουδαίοι Έλληνες και Τούρκοι  ηθοποιοί, η ταινία δέχθηκε εξαιρετικές κριτικές, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες στις οποίες προβλήθηκε και μεταφράστηκε στα τουρκικά 

και στα αγγλικά. Η ταινία επιχειρεί με την ψυχραιμία που της επιτρέπει η χρονική απόσταση, 

να ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και με τις κοινωνικές της προεκτάσεις, 

ρίχνοντας φως σε μια πτυχή των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και στα προβλήματα 

προσαρμογής που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του ηθοποιού  

Ι. Μιχαηλίδη, στην αρχή της ταινίας :«οι Τούρκοι μας έδιωξαν ως Έλληνες και οι Έλληνες μας 

υποδέχθηκαν ως Τούρκους». Η ταινία απέσπασε 8 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης το 2003, ενώ υπήρξε την ίδια χρονιά η επίσημη ελληνική υποβολή για το 

βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. 

Τον Ιανουάριο του 2009, από την πλευρά της Τουρκίας αυτήν τη φορά, γίνεται ένα 

ακόμη βήμα προσέγγισης. Η ταινία τουρκικής παραγωγής Güz Sancısı (ελληνικός τίτλος: Οι 

πληγές του Φθνινοπώρου) της Τομρίς Γκιριτλίογλου, αποτελεί ορόσημο για τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξιστορεί τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955. «Ασχολήθηκα με 

το παρελθόν για να δείξω ποιο πρέπει να είναι το μέλλον», τόνισε η σκηνοθέτιδα σε 

συνέντευξή της στην Ελευθεροτυπία (Μπάρκα, Ελευθεροτυπία, 25/04/2009). Η ταινία έλαβε 

εξαιρετικές κριτικές τόσο στην Τουρκία, όπου είχε τεράστια εμπορική επιτυχία, όσο και στην 

Ελλάδα, μετά την προβολή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το μεγάλο 

ενδιαφέρον του τουρκικού κοινού, δείχνει ότι οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να συμφιλιωθούν με 

το παρελθόν τους και να μιλήσουν για θέματα ταμπού (Παναγόπουλος&Μπούρας, 

Καθημερινή, 24/04/2009).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
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Πρόσφατα, το 2010, στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων «Κωνσταντινούπολη: πολιτιστική 

πρωτεύουσα της Ευρώπης» παρουσιάστηκαν κι 

άλλες ταινίες τουρκικής παραγωγής που 

πραγματεύονται τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η 

ταινία Pera Güzeli (ελληνικά: Η Καλλονή του 

Πέραν) σε παραγωγή της Νιλουφέρ Σαλτίκ και 

σκηνοθεσία Σονέρ Σεβγκιλί, παρουσίασε με πολύ 

ευαίσθητο και διακριτικό τρόπο την ιστορία μιας λατέρνας που ένωσε Έλληνες και Τούρκους 

της Πόλης (Dorsay, Sabah, 25/12/2010). Η ταινία βασίζεται στην ιστορία δύο γυναικών, της 

Λατέρνας και της Νιλουφέρ Σαλτίκ. Όταν άκουσε τη φωνή της, η Νιλουφέρ δέθηκε μαζί της 

ακατάλυτα και την πήρε πίσω στην πατρίδα της απ’ όπου κάποτε είχε εκδιωχθεί. Η ταινία 

μιλά για την ανάσταση και την επανεμφάνιση της λατέρνας, ενός οργάνου που έβλεπε κανείς 

συχνά κάποτε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και έζησε τη χρυσή εποχή της (μεταξύ 1850 

και 1950) κι έγινε απαραίτητο στοιχείο στους εορτασμούς των Ελλήνων της Πόλης. Με την 

εμφάνιση του γραμμοφώνου και του ραδιοφώνου, η δημοτικότητα του γοητευτικού αυτού 

μουσικού οργάνου μειώθηκε, ώσπου μισό αιώνα αργότερα, η Νιλουφέρ Σαλτίκ συναντά τον 

Έλληνα οργανοποιό Πάνο Ιωαννίδη, κι αυτός συμφωνεί να φτιάξει την πρώτη καινούργια 

λατέρνα. Το όνομά της είναι  Η καλλονή του Πέραν. Μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων και 

παραστάσεων στο δρόμο, η λατέρνα απέκτησε ένα νέο συμβόλαιο ζωής. Πρόκειται για μία 

αληθινή ιστορία που αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο των δύο λαών αλλά και την κοινή 

πορεία μέσα από τις ιστορικές διαδρομές της ατμοσφαιρικής Κωνσταντινούπολης. Σημαντικό 

είναι ότι η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2011, συγκίνησε 

το κοινό και απέσπασε θετικές κριτικές (Αρβανίτης&Χατζηδημητρίου, 2011: ΕΡΤ3). 

6.4. Ελληνικά: Η νέα μόδα στην Τουρκία 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Τούρκοι, κάθε ηλικίας, συμμετέχουν σε 

προγράμματα εκμάθησης ελληνικών σε ολόκληρη τη χώρα. Και ενώ το μέλλον των 

ελληνικών σπουδών διαγράφεται ανησυχητικό στα δυτικά πανεπιστήμια, η εικόνα που φθάνει 

από την Τουρκία είναι πολύ αισιόδοξη (Κουζέλη, Το Βήμα, 22/01/2011).   

Η προσπάθεια ξεκίνησε, όταν το 1991 πρωτοδιδάχτηκαν τα ελληνικά στο Τμήμα 

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Οι πρώτοι 

φοιτητές του Τμήματος, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Δυτικών Γλωσσών και Λογοτεχνιών, 
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της Σχολής Γλωσσών Ιστορίας και Γεωγραφίας, αποφοίτησαν το 1995 (Κουζέλη, Το Βήμα, 

22/01/2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι 30 θέσεις εισακτέων που προσφέρει κάθε χρόνο το 

τμήμα της Άγκυρας, καλύπτονται ανελλιπώς. Οι συνολικά 120 φοιτητές του, οι οποίοι 

παρακολουθούν 16 ως 20 ώρες μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και ιστορίας την 

εβδομάδα, προέρχονται από την παραλιακή ζώνη και έχουν σκοπό να εργαστούν ως 

μεταφραστές στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, ως ξεναγοί ή στελέχη σε εταιρείες που 

έχουν εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα (Κουζέλη, Το Βήμα, 22/01/2011). 

 Το 2000, ιδρύεται τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της 

Κωνσταντινούπολης, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Προξενείου, 

16 ώρες ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού παρακολουθούν την εβδομάδα οι περίπου 140 

φοιτητές. Επιπλέον, υπάρχει και προπαρασκευαστικό τμήμα για την εκμάθηση της ελληνικής, 

24 ωρών την εβδομάδα. Ο Τομέας Βαλκανικών Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο της 

Αδριανούπολης, προσφέρει από το 2007 μάθημα ελληνικών. Τα ελληνικά διδάσκονται 

επίσημα και στο Πανεπιστήμιο του Τσανάκαλε, από το 2009, αλλά και στο αγγλόφωνο 

Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου (Τμήμα Δυτικών Γλωσσών και Λογοτεχνιών) (Κουζέλη, Το 

Βήμα, 22/01/2011).  

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με το Ελληνικό 

Προξενείο,  το μάθημα της ελληνικής γλώσσας, εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του 

Πανεπιστημίου Γιλντίζ (Κέντρο Ερευνών των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, 

BALKAR) και του Πανεπιστημίου Καντίρ Χας (Κέντρο Δια Βίου Εκπαίδευσης, Ακαδημία 

Γειτονικών Γλωσσών). Επιπλέον, λόγω της ζήτησης, αυξήθηκαν και τα ιδιωτικά κέντρα 

ξένων γλωσσών στα οποία προσφέρονται μαθήματα ελληνικών (Κέντρο Ξένων Γλωσσών 

Dilmer, Γλωσσική Εκπαίδευση Yunanca Online,  Κέντρο Ξένων Γλωσσών İstanbul). Τέλος, 

και  στα πολιτιστικά κέντρα, Ίδρυμα Ανταλλαγέντων της Συνθήκης της Λωζάννης, και 

Κέντρο Πολιτισμού και Ακτιβισμού Geoaktif , γίνονται μαθήματα ελληνικών με μεγάλη 

συμμετοχή (Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης, 2013). 

Το εντεινόμενο ενδιαφέρον αποτυπώνεται και στο σχολείο ελληνικής γλώσσας, στο 

Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Πόλη, όπου οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 400 με την έναρξη των 

εξαμήνων (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος). Μάλιστα, το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της 

ελληνικής είναι τόσο μεγάλο, που οι 4 αίθουσες διδασκαλίας και αντίστοιχα οι 4 

εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες (Κουζέλη, Το Βήμα, 22/01/2011). 

Το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ξεκίνησε το 2008 στο Σισμανόγλειο 
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Μέγαρο, χωρίς καταβολή διδάκτρων, με πρωτοβουλία του γενικού προξένου της Ελλάδας, 

 Βασίλη Μπορνόβα (Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης, 2013). Οι μαθητές του 

προγράμματος,  είναι κατά 95% Τούρκοι, αλλά έχουν εγγραφεί Ρώσοι, Κινέζοι, 

Γεωργιανοί και Αρμένιοι. Η πλειονότητα των μαθητών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18-

30 ετών, ανάμεσά τους υπάρχουν όμως έφηβοι καθώς και άτομα ηλικίας 40-60 ετών 

(Κουζέλη, Το Βήμα, 22/01/2011). Πολλοί από αυτούς μαθαίνουν ελληνικά επειδή 

κάποιος από τους προγόνους τους είχε ελληνική καταγωγή. Αρκετοί είναι οι 

Δυτικοθρακιώτες που γεννήθηκαν στην Τουρκία και δεν γνωρίζουν ελληνικά, άλλοι 

έχουν σύζυγο ελληνικής καταγωγής. Πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι μαθαίνουν την ελληνική 

για λόγους παιδείας- ορισμένοι θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές Νεοελληνικής 

Φιλολογίας, άλλοι από γενικότερο ενδιαφέρον, ενώ κάποιοι τυχαίνει να έχουν Έλληνες 

φίλους ή απλά αγαπούν την Ελλάδα. Τέλος, το Σισμανόγλειο Μέγαρο λειτουργεί από το 

Μάιο του 2011, ως το μοναδικό στην Τουρκία εξεταστικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Γενικό Προξενείο 

Κωνσταντινούπολης, 2013). Οι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι από την Ελλάδα, οι οποίοι 

εργάζονται στα ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και διδάσκουν στο Σισμανόγλειο, 

εθελοντικά. 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι «καιροί άλλαξαν» στις σχέσεις των δύο γειτονικών 

χωρών. Ο αριθμός των Τούρκων και κυρίως των νέων, που ενδιαφέρεται για την ελληνική 

γλώσσα και τον πολιτισμό, διαρκώς αυξάνεται. Οι Τούρκοι επιθυμούν να γνωρίσουν τους 

Έλληνες και τη γλώσσα τους, μακριά από τις προκαταλήψεις και τις αγκυλώσεις του 

παρελθόντος. Η ευρωπαϊκή πολιτική της Τουρκίας, οι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται, το 

διαδίκτυο που φέρνει τους δύο λαούς πιο κοντά, όλα, έχουν συμβάλει στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος για την ελληνική γλώσσα.  

6.5. Η Ρωμαίικη κοινότητας της Πόλης 

Οι Έλληνες της Πόλης, που αυτοαποκαλούνται «Ρωμαίοι, Ρωμηοί» υπενθυμίζοντας 

τις ρίζες τους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολής, αποτελούσαν ένα από τα πιο 

δυναμικά στοιχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Αναστασιάδου, 2008). Αλλά οι κρίσεις 

που σημάδεψαν την Ανατολική Μεσόγειο στη διάρκεια του 20
ου

 αιώνα δεν τους ευνόησαν. 

Σήμερα η κοινότητά τους περιορίζεται σε μερικές χιλιάδες (περίπου 1.500) Ρωμιούς, οι 

οποίοι κατοικούν κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και τα Πριγκιπόνησα. Συνδετικός κρίκος 
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και πυλώνας της κοινότητας όλα αυτά τα χρόνια, είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο 

Φανάρι. 

Σήμερα η ρωμαίικη κοινότητα της Πόλης διαθέτει το Νοσοκομείο Μπαλουκλή ή 

Βαλουκλή, το οποίο αποτελεί ένα από τα «Μείζονα Ιδρύματα του  

Ελληνισμού της Πόλης». Ιδρύθηκε το 1753 από τη συντεχνία των παντοπωλών για την 

αντιμετώπιση της πανούκλας. Το 1773 μεταφέρθηκε στη σημερινή θέση του και το 1793 

ενώθηκε με τα άλλα ρωμαίικα ιδρύματα, όπως το «Χοσπιτάλιον των Γκεμιτζίδων» 

(ναυτικών) του Γαλατά και το «Νοσοκομείον της πανώλης» του Πέρα, με αποτέλεσμα 

να δημιουργηθούν φιλανθρωπικά ιδρύματα, με κέντρο το σημερινό Βαλουκλή (Ομογένεια, 

2013: ιστορικό ιδρύματος Βαλουκλή). Το ίδρυμα απέκτησε οικονομική δύναμη με 

τα κληροδοτήματα και τις δωρεές που έκαναν οι Ρωμιοί και αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα 

επιστημονικά, περιθάλποντας, αλλά και παρέχοντας κάθε δυνατή περιποίηση σε γέροντες, οι 

οποίοι ήθελαν να γηροκομηθούν στον Οίκο Ευγηρίας που διαθέτει. Σήμερα, αποτελείται από 

το Νοσοκομείο, όπου υπάρχουν πολλές ειδικότητες, το γηροκομείο, που φιλοξενεί κυρίως 

τους απόρους ομογενείς καθώς και την Ψυχιατρική πτέρυγα στην οποία φιλοξενούνται επίσης 

ομογενείς με χρόνια νοσήματα. Το νοσοκομείο Βαλουκλή είναι από τα πιο φωτογραφημένα 

θέματα από ελληνικά κολάζ στην Κωνσταντινούπολη (Ομογένεια, 2013: ιστορικό ιδρύματος 

Βαλουκλή). 

Το νεκροταφείο του Βαλουκλή αποτελεί ήδη, εδώ και χρόνια, αναπόφευκτη στάση για 

όλους σχεδόν τους Έλληνες τουρίστες που επισκέπτονται την Πόλη. Πρόκειται για τον 

περίβολο της μονής της  Ζωοδόχου Πηγής
9
 (Βαλουκλή) το χώρο, όπου αναπαύονται οι 

Οικουμενικοί Πατριάρχες των τελευταίων αιώνων. Στο γειτονικό κοινοτικό νεκροταφείο του 

Βαλουκλή, για πολίτες ομογενείς, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Πόλης,  είναι θαμμένα 

τα επιφανέστερα μέλη της πολίτικης ρωμιοσύνης –ανώτεροι κληρικοί, διανοούμενοι, 

μεγαλέμποροι, τραπεζίτες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και καλύπτει κυρίως τις ανάγκες των 

Νοσοκομείων Βαλουκλή (Αναστασιάδου, 2008). Σήμερα ο χώρος του νεκροταφείου είναι σε 

καλή κατάσταση αν και συχνά αποτελεί στόχο επιθέσεων.  

                                                           

9 Το προσκύνημα της μονής της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη ιδρύθηκε τον 6
ο
 αιώνα σε χώρο 

όπου ανάβλυζε αγίασμα, γνωστό για τις θαυματουργικές του ιδιότητες, και, παρά την ολοσχερή καταστροφή 

των οικοδομημάτων μετά το 1453, η φήμη του μεγάλωσε κατά τη νεότερη εποχή. Ο εικονογραφικός τύπος της 

Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής γνώρισε μεγάλη διάδοση από τους μεταβυζαντινούς καλλιτέχνες. Το 1793 ιδρύθηκε 

ο σύγχρονος ναός, ο οποίος συνδέθηκε με έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Το 1833 ξαναχτίστηκε στη 

μορφή με την οποία σώζεται μέχρι σήμερα (Αναστασιάδου, 2008). 
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Κοντά στην κεντρική πλατεία 

Ταξίμ, και δίπλα στον ιστορικό Ιερό 

ενοριακό Ναό της Αγίας Τριάδος 

Σταυροδρομίου, βρίσκεται το επιβλητικό 

Μέγαρο του Ζαππείου Παρθεναγωγείου. Το 

1885, σε εορταστικό κλίμα γίνονται τα 

εγκαίνια του μεγαλοπρεπούς κτιρίου, το 

οποίο φιλοξενεί ως οικότροφους μαθήτριες 

από τις Ελληνικές κοινότητες της Ανατολής 

και των Βαλκανικών χωρών. Το 

Παρθεναγωγείο πρόσφερε στις μαθήτριες, 

την ηθική, μορφωτική και επιστημονική 

διαπαιδαγώγηση  για τον προορισμό τους 

στο σπίτι και στην κοινωνία. Από τις 

απόφοιτες του Παρθεναγωγείου πάρα 

πολλές έχουν διακριθεί στον εκπαιδευτικό, 

πνευματικό, πολιτικό και κοινωνικό τομέα, όπως η Ελένη Χαλκούση
10

 (1901-1993), η οποία 

υπήρξε σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, χρονογράφος και μεταφράστρια θεατρικών έργων 

(Μανταίου, Η Εφημερίδα των Συντακτών, 28/02/2013). Το 1964, λόγω των πολιτικών 

γεγονότων, υπήρξε σοβαρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, οπότε συνέχισε την πορεία 

του ως κοινοτικό σχολείο. Το 2000 το Ζάππειο Λύκειο έγινε μικτό. Το σχολείο διαθέτει 

νηπιαγωγείο και δημοτικό (Πρωτοβάθμια εκπαίδευση) με περίπου 60 μαθητές της ελληνικής 

                                                           

10 Γεννήθηκε στο Μακρυχώρι Προποντίδας, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Απόφοιτη του Ζαππείου 

Παρθεναγωγείου το 1922, ακολούθησε μαθήματα αισθητικής και λογοτεχνίας στο Παρίσι, καθώς και  μαθήματα 

θεάτρου. Εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή στο Θέατρο Τέχνης του Σπύρου Μελά 

το 1925.Το 1926 διεύθυνε το δικό της θίασο "Νέοι" στο Θέατρο Κυβέλης. Από τότε και μέχρι το 1935 ήταν 

επικεφαλής θιάσων και περιόδευσε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ανεβάζοντας συνήθως έργα πρωτοποριακά. 

Το 1936-1945, συνεργάσθηκε με τον θίασο της Μ. Κοτοπούλη ως ηθοποιός, βοηθός σκηνοθέτου και 

καθηγήτρια της Δραματικής Σχολής "Μαρίκα Κοτοπούλη". Το 1945 προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο όπου και 

διέπρεψε μέχρι το τέλος της καριέρας της συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία. Η 

τελευταία θεατρική της εμφάνιση ήταν το 1985, στις "Θεσμοφοριάζουσες", με το Μοντέρνο θέατρο του Γ. 

Μεσσάλα. Η Χαλκούση υπήρξε εξαίρετη μεταφράστρια θεατρικών έργων, καλλιτεχνική χρονογράφος σε πολλές 

εφημερίδες και περιοδικά αλλά και με πλείστες παρουσιάσεις στη τηλεόραση και συγγραφέας του γνωστού 

"Σαβουάρ βιβρ". Τέλος για πολλά χρόνια ανήκε στα διδακτικά στελέχη της Δραματικής Σχολής του "Εθνικού 

Ιδρύματος Θεάτρου". Πέθανε σε ηλικία 92 ετών σε γηροκομείο της Αθήνας στις 28/03/1993. Ο Μορφωτικός 

Σύνδεσμος Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως τιμώντας την, ανακηρύξε το 2013, έτος Ελένης Χαλκούση 

(Μανταίου, Η Εφημερίδα των Συντακτών, 28/02/ 2013).  
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ομογένειας καθώς και γυμνάσιο και λύκειο (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Οι περίπου 40 

μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου, παρακολουθούν στα ελληνικά, όλα τα μαθήματα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος του Ελληνικού  Υπουργείου Παιδείας (αρχαία και νέα 

ελληνικά, θρησκευτικά, φυσική, χημεία κ.ά.). Ωστόσο,  στα  τουρκικά  γίνεται το μάθημα της 

ιστορίας, της γεωγραφίας, της  κοινωνιολογίας  και της τουρκικής γλώσσας και γραμματικής. 

Το πρόγραμμα σπουδών που τηρεί   σήμερα το Ζάππειο  είναι  σύμφωνο  με  την  μειονοτική  

εκπαίδευση που  ορίζει το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας (Λυμπεροπούλου, Το Βήμα, 

11/04/2010).  

Το ιστορικό σχολείο του Πέραν  

προσφέρει μόρφωση και διατηρεί άσβεστη την 

κουλτούρα των ομογενών της Πόλης. Σ’ ένα 

κάθετο στενό της Λεωφόρου του Beyoglu 

(Πέραν), στο Tumacibasi sokak (Τουματζίμπασι 

σοκάκ), αριστερά, ανάμεσα σε σειρά γκρίζων 

κτιρίων, ξεπροβάλλει ένα κάτασπρο. Το 

Ζωγράφειο, το «σχολείο μας», όπως το 

αποκαλούν οι ομογενείς, στέκεται εκεί αγέρωχο για πάνω από 100 χρόνια. Το Ζωγράφειο 

Σχολείο είναι ένα από τα λίγα εναπομείναντα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με συνεχή και 

αδιάλειπτη λειτουργία στην Κωνσταντινούπολη. Η ιστορία του ανάγεται στον 19
ο
 αιώνα, 

όταν υπήρξαν ανάγκες για εκπαιδευτική στέγαση μιας και το Ζάππειο από μόνο του δεν 

μπορούσε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Το 1899, αποφοίτησαν οι πρώτοι μαθητές. Το 

Ζωγράφειο Σχολείο, μέσα από την ιστορία και το έργο του, παραμένει ακόμα και σήμερα μια 

κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού, μια ζωντανή απόδειξη της μακρόχρονης εξέλιξης του 

ελληνικού πνεύματος. Τα προηγούμενα χρόνια το σχολείο είχε μια πραγματική άνθηση και 

ήταν εγγεγραμμένοι πάνω από 300 μαθητές. Σήμερα, το δυναμικό της σχολής δεν είναι 

περισσότεροι από 49 μαθητές. Το Ζωγράφειο, στις μέρες μας, παρέχει πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα παιδιά της ελληνικής ομογένειας, και  λειτουργεί, όπως και 

το Ζάππειο, σύμφωνα με ό,τι ορίζει το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα για τη μειονοτική 

εκπαίδευση. Τα μαθήματα γίνονται τόσο στα ελληνικά όσο και τα τουρκικά 

(Λυμπεροπούλου, Το Βήμα, 11/04/2010). 

Μέσα από τη δίγλωσση εκπαίδευση που προσφέρεται στο Ζάππειο και το Ζωγράφειο, 

τα παιδιά προσπαθούν να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα. Οι Ρωμιοί μαθητές αυτών των 
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σχολείων αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διγλωσσίας. Η πρόκληση της 

διγλωσσίας που αντιμετωπίζει ο δάσκαλος των μειονοτικών σχολείων είναι ένα πολυδιάστατο 

θέμα, το οποίο έχει συζητηθεί σε συνέδρια και έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ώστε ο 

γόνιμος προβληματισμός να μετουσιωθεί σε αποτελεσματική διδασκαλία 

(Καμαρούδης&Γρίβα, 2005:36). Μια ανοιχτή εκπαίδευση με σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την αποφυγή ρατσισμού αποτελεί στόχο της δίγλωσσης εκπαίδευσης, εφόσον 

υπάρχει συνεργασία μεταξύ των σχολείων της Πόλης και της Ελλάδας  (Καμαρούδης&Γρίβα, 

2005:38). Εύχρηστα φυλλάδια που παρουσιάζουν γενικές, χρήσιμες και δίγλωσσες  

πληροφορίες για τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς αποτελούν πολύτιμα εργαλεία. 

Μια γλωσσική πολιτική φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες, είναι και η μετάφραση της Μικρής 

Νεοελληνικής Γραμματικής, του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη στα τουρκικά, χρήσιμο 

εργαλείο τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς (Καμαρούδης&Γρίβα, 2005:40). 

6.6. Η «φωνή» των Ρωμιών 

Η Ρωμιοί δραστηριοποιήθηκαν και στον τύπο. Η Απογευματινή, είναι ημερήσια 

εφημερίδα που εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα στην Κωνσταντινούπολη. Ιδρύθηκε στις 14 

Ιουλίου του 1925, και εξακολουθεί να εκδίδεται μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια 

οικογενειακή επιχείρηση με εκδότη τον Μιχάλη Βασιλειάδη. Μετά από την τουρκική 

εφημερίδα Τζουμχουριέτ (Cumhuriyet), η Απογευματινή αποτελεί την δεύτερη αρχαιότερη 

ημερήσια εφημερίδα της Τουρκίας, ενώ το κοινό της αποτελεί κυρίως η ρωμαίικη κοινότητα 

της Κωνσταντινούπολης. Έχει κυκλοφορία περίπου 600 φύλλων, διανέμεται κυρίως δια 

χειρός ελάχιστων διανομέων και φτάνει σχεδόν σε κάθε ομογενειακή ελληνική κατοικία στην 

Πόλη. Εκτός από νέα που περιμένει να βρει κανείς σε μία ημερήσια εφημερίδα, η 

Απογευματινή περιέχει νέα που αφορούν στην κοινότητα και το ελληνικό στοιχείο στην 

Κωνσταντινούπολη και την ευρύτερη Τουρκία. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και οι 

επίσημες ανακοινώσεις από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αγγελίες γεννήσεων, βαπτίσεων, 

γάμων, θανάτων και μνημόσυνων, όπως επίσης νέα και αναλύσεις ελληνοτουρκικών σχέσεων 

(Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 2009).  
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Η εφημερίδα Απογευματινή 
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Η δεύτερη ελληνόφωνη εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης, η Ηχώ ιδρύθηκε το 1977 

από τον Χαράλαμπο Ρομπόπουλο. Τα πρώτα δύο χρόνια η εφημερίδα κυκλοφορούσε 

εβδομαδιαία ενώ από το δεύτερο έτος τρίσεβδομαδιαία. Από το 1982 η Ηχώ κυκλοφορεί 

ημερήσια μέχρι σήμερα και την διευθύνει ο Ανδρέας Ρομπόπουλος. Η εφημερίδα έχει 

στελεχωθεί τόσο με Ρωμιούς δημοσιογράφους όσο και με Έλληνες, οι οποίοι λόγω της 

οικονομικής κρίσης απευθύνονται στην ελληνική ομογένεια της Πόλης.  Πρόσφατα, τον 

Σεπτεμβρίου του 2011, η εφημερίδα Ηχώ της Πόλης, βρίσκεται στο διαδίκτυο με σκοπό να 

καταστεί περισσότερο προσβάσιμη η ενημέρωση για την ομογένεια (Ηχώ, 2011). 

Η εφημερίδα Ηχώ 
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Συνοψίζοντας, οι εφημερίδες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική 

ανάπτυξη της ρωμιοσύνης και στην διέγερση της κοινωνικής συνείδησης των πολιτών. 

Επιπλέον, συνέβαλαν στη βελτίωση της προφορικής και γραπτής γλώσσας, στη συγκρότηση 

ομάδων που θα ενίσχυαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στη βελτίωση της παρεχόμενης 

παιδείας στα παιδιά και στους νέους καθώς και στην ίδρυση προτύπων πνευματικών και 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Το πιο τολμηρό εγχείρημα των Ρωμιών της 

Πόλης, είναι χωρίς αμφιβολία ο πρώτος 

ομογενειακός διαδικτυακός ραδιοφωνικός 

σταθμός της Κωνσταντινούπολης. Μια ιστορική 

πρωτοβουλία για τους Έλληνες της Πόλης, «ηχεί 

σε όλο τον κόσμο». Σε μια κατάμεστη αίθουσα 

της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, στην 

Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής 

ηγεσίας και πλήθους καλλιτεχνών, πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2012, η 

παρουσίαση του διαδικτυακού ραδιοφώνου Ηχώ της Πόλης. Ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας 

και εκδότης της ομογενειακής εφημερίδας Ηχώ, Ανδρέας Ρομπόπουλος, τόνισε «το πρώτο 

διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πόλης, μια ταπεινή προσπάθεια δύο ομογενών, στην προσπάθεια ο 

ελληνισμός της Πόλης να αποκτήσει τη δική του φωνή, πήρε σάρκα και οστά και συνάντησε την 

τεράστια ανταπόκριση του κοινού» (Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης, 2012). Ο σταθμός 

εκπέμπει μόνο ελληνική μουσική, με έντεχνο, λαϊκό πρόγραμμα και ρεμπέτικα τραγούδια. 

Καθημερινά, μεταδίδονται τρία ενημερωτικά δελτία για τις εκδηλώσεις των Ελλήνων της 

Κωνσταντινούπολης και πέντε ειδησεογραφικά, με ειδήσεις που αφορούν στον Ελληνισμό 

της Πόλης και τα ελληνοτουρκικά. Το σήμα του σταθμού ντύνει η μουσική της Ευανθίας 

Ρεμπούτσικα από την «Πολίτικη Κουζίνα». Αξιοσημείωτο είναι ότι, από την ημέρα που 

ξεκίνησε το εικοσιτετράωρο πρόγραμμα του σταθμού, μέχρι σήμερα ήδη δίνουν το «παρών» 

καθημερινά πάνω από 5.000 ακροατές από 72 χώρες. Το ραδιόφωνο έχει ως στόχο να γίνει το 

μέσο επικοινωνίας των απανταχού ομογενών, σε Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Αυστραλία, 

Γερμανία, Κύπρο και φυσικά Τουρκία και Ελλάδα που είναι οι πιο δυναμικοί ακροατές 

(Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης, 2012). 
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ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η Τουρκία συνολικά ως χώρα μέσα από τη 

γλώσσα και τον πολιτισμό της. Στο πρώτο μέρος προσεγγίστηκαν τα θέματα τουρκικής 

γλώσσας και λογοτεχνίας. Στο δεύτερο μέρος εξετάστηκαν τα θέματα πολιτισμού της 

γειτονικής χώρας, υπό το πρίσμα του εκπαιδευτικού συστήματος 

της πολιτικής και της θρησκείας. Όλα αυτά σε συνάρτηση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

που εξετάζονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο και προσεγγίζονται μέσα από σύγχρονα ιστορικά και 

πολιτικά γεγονότα καθώς και μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. 

Η τουρκική γλώσσα παρά το γεγονός ότι ανήκει στην ουραλοαλταϊκή ομάδα 

γλωσσών σε σύγκριση με την ελληνική, η οποία ανήκει στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες,  μέσα 

από τα χαρακτηριστικά της, παρατηρείται ότι στην εκμάθησή της από Έλληνες εντοπίζονται 

δυσκολίες. Αυτές αφορούν κυρίως τη συγκολλητική ιδιότητα της γλώσσας (δέχεται 

παραγωγικές καταλήξεις στο τέλος των λέξεων, χωρίς να επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στην 

ίδια τη ρίζα της, «sondan eklemeli dil») (Hengirmen, 2000:11. Ιορδάνογλου, 2003:17). Η 

σύνταξη της τουρκικής αποτελεί μία επιπλέον δυσκολία καθώς το ρήμα βρίσκεται στο τέλος 

της πρότασης και το υποκείμενο, προηγείται του ρήματος και βρίσκεται τις περισσότερες 

φορές στην αρχή της πρότασης (Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου, 2011:11). Εντούτοις, 

παρατηρείται και η εξής ευκολία για την εκμάθηση της τουρκικής καθώς πρόκειται για μία 

γλώσσα χωρίς γραμματικά γένη και άρθρα. Επιπλέον, καθώς παρατίθενται τουρκικές λέξεις, 

εκφράσεις, διάλογοι και παροιμίες διαπιστώνεται η συγγένεια της ελληνικής και της 

τουρκικής γλώσσας. Παρά το γεγονός ότι στο τουρκικό λεξιλόγιο οι ελληνικές λέξεις 

κατέχουν μικρό ποσοστό, ωστόσο όσον αφορά στις παροιμίες, οι κοινές των δύο χωρών είναι 

πολλές. Τα κοινά στοιχεία μεταξύ των τουρκικών και των ελληνικών παροιμιών, προήλθαν 

κυρίως από τη συμβίωση των δύο λαών κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η συγγένεια 

αυτή αφορά τόσο τη μορφολογία των παροιμιών τους, όσο και τη θεματική τους και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτή διατυπώνεται. Παράλληλα, πολλές από αυτές έχουν κοινές έννοιες 

και κοινό περιεχόμενο, των οποίων η διατύπωση άλλοτε διαφέρει περισσότερο και άλλοτε 

είναι σχεδόν πανομοιότυπη. 

Η τουρκική λογοτεχνία, σημαδεύτηκε από δύο σημαντικούς παράγοντες. Ο πρώτος 

είναι η αποδοχή του Ισλάμ και η ισλαμική παιδεία και ο δεύτερος χαρακτηρίζεται από την 

άρνηση της ισλαμικής  παράδοσης με στόχο την υιοθέτηση του δυτικού ευρωπαϊκού 

πολιτισμού (Ιορδάνογλου, 2008:12). Σήμερα στην Τουρκία η λογοτεχνία ανθεί, καθώς είναι 
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έκδηλη η επιθυμία του αναγνωστικού κοινού να ανακαλύψει νέους συγγραφείς. Επιπλέον, 

παρατηρείται –όχι μόνο στη λογοτεχνία, αλλά και σε άλλους καλλιτεχνικούς τομείς, όπως ο 

κινηματογράφος- μια μεγαλύτερη τόλμη ως προς την αναφορά σε ευαίσθητα κοινωνικά, 

ιστορικά και πολιτικά θέματα, γεγονός που δίνει την εντύπωση πως η Τουρκία επιθυμεί μέσω 

της τέχνης μια αυτοκάθαρση και μια συμφιλίωση με το παρελθόν της. Η νεότερη τουρκική 

λογοτεχνία, η οποία εξελίχθηκε εκτός των συνόρων της Τουρκίας, εμφανίζει πολλά κοινά 

στοιχεία με τη σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία και αποτελεί μια πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά. Οι τουρκόφωνοι, που βρίσκονται εκτός των συνόρων της Τουρκίας, παρά τις 

διαφορές στη γλώσσα, παρουσίασαν έργα τα οποία καλλιεργούν τις κοινές αξίες από άποψη 

θρησκείας και πίστης, καλαισθησίας και πολιτισμού δίνοντας σημαντικά έργα στην 

παγκόσμια λογοτεχνία.  

Το ζήτημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Τουρκία υπήρξε θέμα υψίστης σημασίας 

πολλών δεκαετιών, όπως διαπιστώνεται από την ιστορική εξέλιξη του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Ο μεγάλος αριθμός μαθητών μέσα στην τάξη, το χαμηλό ποσοστό εγγραφών 

των κοριτσιών, καθώς και το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού, κυρίως στις ανατολικές 

επαρχίες, είναι τα βασικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εξίσου 

σημαντικά προβλήματα αποτελούν η διαχείριση της θρησκευτικής εκπαίδευσης, τα 

εγχειρίδια, το πρόγραμμα σπουδών και η πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Ωστόσο, η 

πολιτισμική ποικιλομορφία, η έλλειψη οικονομικών πόρων και  η μετανάστευση καθιστούν 

δυσκολότερη τη επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων. 

Στον οικονομικό τομέα, η Τουρκία είναι η 17
η
 μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Τα 

τελευταία τρία χρόνια, η Τουρκία υπήρξε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες, 

με το φιλόδοξο στόχο να καταστεί μία από τις δέκα μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο 

(U.S. Department of State- Turkey,  2013).  

Είναι αδύνατον να μην αναγνωρίσει κανείς, σε πολιτικό επίπεδο, τη συμβολή της 

κυβερνήσεως Ερντογάν στον τερματισμό του πολιτικού ρόλου του στρατού στην Τουρκία. 

Καταλύοντας ένα αντιδημοκρατικό και εξωθεσμικό αντίβαρο στην εξουσία των πολιτικών 

κυβερνήσεων, η κυβέρνηση Ερντογάν εδραίωσε την εξουσία της (Γρηγοριάδης,  Καθημερινή 

20/08/2013). Σήμερα, ο μέσος Τούρκος πολίτης από τη μια επιθυμεί την ένταξη της χώρας 

του στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει την άνοδο του βιοτικού του 

επιπέδου αλλά και την ιστορική δικαίωση του ως μέλος της πολιτισμένης Δύσης (U.S. 

Department of State- Turkey, 2013). Από την άλλη όμως απαιτεί τη διατήρηση των ειδικών 
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πολιτικών χαρακτηριστικών της πατρίδας του και τη μη αλλοίωση των κεμαλικών 

ιδεολογικών πυλώνων θεμελίωσης του τουρκικού κράτους. (Λίτσας, 2007:46). Κατά 

συνέπεια παρατηρείται ότι οι αντιλήψεις που έχει ένας Τούρκος πολίτης για τη δομή και τη 

λειτουργία της Δημοκρατίας διαφέρει εντυπωσιακά από τις αντίστοιχες ενός πολίτη της 

Κεντρικής Ευρώπης.  

Αναπόσπαστο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας αποτελεί χωρίς αμφιβολία, η 

θρησκεία. Το Ισλάμ, μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας θεωρήθηκε εχθρός του 

κοσμικού κράτους και ταυτόχρονα μέσο επιβολής της τάξης στην κοινωνία. Διαπιστώνεται 

δε, ότι παρόλο που είναι αποκομμένο από το νομοθετικό μηχανισμό της κυβέρνησης, το 

διοικεί ένα τμήμα του δημοσίου για την προώθηση των αρχών του κεμαλικού κοσμικού 

κράτους (Λιάζος, 2006:69).  

Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις, κατά την πάροδο του χρόνου, έχουν περάσει από 

αρκετές διακυμάνσεις, με περιόδους έντασης αλλά και ηρεμίας. Οι αμοιβαίες προσπάθειες 

που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι πλέον ορατές και βοηθούν στη βελτίωση των 

σχέσεων. Ο αυξημένος αριθμός συμφωνιών συνεργασίας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων, όπως ο τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, οι επενδύσεις, τα θέματα 

αστυνόμευσης και ενέργειας, φανερώνουν την πρακτική εφαρμογή της βελτίωσης των 

σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, η Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια γίνεται ολοένα και πιο αγαπητός προορισμός για τους Τούρκους πολίτες (Πρεσβεία 

της Ελλάδος στην Άγκυρα, 2013). Βέβαια, οι περισσότερες από τις συμφωνίες αυτές είναι 

μέτριες όσον αφορά στην κλίμακα και τους στόχους που σηματοδοτούν, σαφώς όμως είναι η 

αρχή της αποκλιμάκωσης των εντάσεων, οι οποίες μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε περαιτέρω 

βήματα προς την κατεύθυνση της συνδιαλλαγής μεταξύ των δύο χωρών (Athanassopoulou, 

2011:17). Σημαντικό είναι ότι ένας τομέας της κοινωνίας που ανταποκρίθηκε πολύ θετικά 

στη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, είναι η επιχειρηματική 

κοινότητα και στις δύο χώρες. Το τελευταίο διάστημα, οι τακτικές επαφές μεταξύ των 

υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, μαρτυρούν μια θετική εξέλιξη για τα 

δεδομένα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.  

Σημαντική πρόοδος σημειώνεται στις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων, η οποία 

απεικονίζεται και στον κινηματογράφο. Είτε από την πλευρά της Ελλάδας («Η Πολίτικη 

Κουζίνα», 2003) είτε της Τουρκίας, («Οι Πληγές του Φθινοπώρου», 2009 και «Η Καλλονή 

του Πέραν», 2010) γίνονται σημαντικά βήματα προσέγγισης. Εξιστορώντας μέσα από τις 
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ταινίες τις σχέσεις των δύο λαών καθώς και τη συμβίωσή τους παράλληλα με το μεγάλο 

ενδιαφέρον τόσο του τουρκικού όσο και του ελληνικού κοινού, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι δύο 

πλευρές είναι έτοιμες να συμφιλιωθούν με το παρελθόν τους . 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Τούρκοι, κάθε ηλικίας, συμμετέχουν σε 

προγράμματα εκμάθησης ελληνικών σε ολόκληρη τη χώρα. Και ενώ το μέλλον των 

ελληνικών σπουδών διαγράφεται ανησυχητικό στα δυτικά πανεπιστήμια, η εικόνα που φθάνει 

από την Τουρκία είναι πολύ αισιόδοξη (Κουζέλη, 2011).  Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι 

«καιροί άλλαξαν» στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Ο αριθμός των Τούρκων, που 

ενδιαφέρεται για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, διαρκώς αυξάνεται. Οι Τούρκοι 

επιθυμούν να γνωρίσουν τους Έλληνες και τη γλώσσα τους, μακριά από τις προκαταλήψεις 

και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Η ευρωπαϊκή πολιτική της Τουρκίας, οι νέοι ορίζοντες 

που ανοίγονται, το διαδίκτυο που φέρνει τους δύο λαούς πιο κοντά, όλα, έχουν συμβάλει 

στην αύξηση του ενδιαφέροντος για την ελληνική γλώσσα.  

Οι Έλληνες της Πόλης, οι αυτοαποκαλούμενοι Ρωμιοί, που αποτελούσαν ένα από τα 

πιο δυναμικά στοιχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σήμερα περιορίζονται σε μερικές 

χιλιάδες (περίπου 1.500), οι οποίοι κατοικούν κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και τα 

Πριγκιπόνησα. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες του παρελθόντος, η ρωμαίικη κοινότητα της 

Πόλης κατάφερε να διατηρήσει τα ιδρύματα που της ανήκουν, τα οποία λειτουργούν μέχρι 

και σήμερα. Επιπλέον, το Ζάππειο και το Ζωγράφειο, τα σχολεία των Ρωμιών, με τη 

λειτουργία τους ακόμη και στις μέρες μας, μαρτυρούν τόσο τη δραστηριότητα της ελληνικής 

ομογένειας, όσο και τον ζήλο να μη χαθεί το ελληνικό στοιχείο. Παράλληλα, οι δύο 

ελληνόφωνες εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης (Απογευματινή,1925 και Ηχώ της Πόλης, 

1977) μαζί με τον πρώτο ομογενειακό διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό (Ηχώ της Πόλης, 

2012), αποτελούν χωρίς αμφιβολία ιστορικές πρωτοβουλίες για τους Έλληνες της Πόλης. Η 

«φωνή» των Ρωμιών, συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη της ρωμιοσύνης και στην 

διέγερση της κοινωνικής συνείδησης των πολιτών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράρτημα 1: Η αναφορά της Θεωρίας Γλώσσας-Ήλιου (Ντολμαμπαχτσέ, 

31/08/1936) μεταφρασμένη στα γαλλικά, ως δεύτερη επίσημη γλώσσα του τουρκικού 

κράτους (Türk Dil Kurumu, Kıtaplık, 2012). 
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Παράρτημα 2: Φωτογραφίες που σχετίζονται με τη Γλωσσική Μεταρρύθμιση.  

 

Άγαλµα του Mustafa Kemal Atatürk που τον παρουσιάζει να διδάσκει το νέο αλφάβητο σε 

Τούρκους µαθητές. Βρίσκεται σε πλατεία του Kadıköy, στην Κωνσταντινούπολη. 

 

 

 
 

 “Ülkesinin, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin  

   boyunduruğundan kurtarmalıdır.” Gazi M. Kemal  

   (“Το Τουρκικό έθνος που ξέρει να διαφυλάττει την υψηλή ανεξαρτησία της χώρας του,  

  πρέπει να διασώσει και τη γλώσσα του από το ζυγό των ξένων γλωσσών. Γαζή Μ. Κεµάλ) 
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Μετά την υιοθέτηση του νέου αλφαβήτου το κατάστηµα χρησιµοποιεί πινακίδες και µε τις 

δύο γραφές, Αραβική και Λατινική. (Πηγή: Williams, Maynard Owen, Turkey Goes to 

School, The National Geographic Magazine,   Vol. LV, No. 1, January 1929). 
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Πίνακας (1): Τα κυριότερα σημεία (σταθμοί) στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Έτος Ιστορικό γεγονός 

1923 Η Τουρκία και η Ελλάδα υπογράφουν τη Συνθήκη της Λωζάνης. 

 

Η ίδρυση του Τουρκικού Κράτους. 

1930 Το Σύμφωνο Φιλίας Ατατούρκ-Βενιζέλου.  

1936 Η Ελλάδα επεκτείνει τη θαλάσσια κυριαρχία της στα 6 ναυτικά μίλια. 

1952 Η προσχώρηση Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ . 

1954 Το Βαλκανικό Σύμφωνο Συνεργασίας. 

1955 Η έναρξη του κυπριακού προβλήματος με την εμπλοκή σε αυτό της Ελλάδας και της 

Τουρκίας. 

 

Το ανθελληνικό πογκρόμ της 6
ης

-7
ης

 Σεπτεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη 

(Σεπτεμβριανά). 

1959 Οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου μεταξύ της Μεγάλης 

Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

 

1960 Τερματίστηκε η βρετανική κυριαρχία επί της Κύπρου. 
 

Ιδρύθηκε το ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος.  

1963-4 Η κρίση στο κυπριακό με τις ενδοκοινοτικές διαμάχες και τις απειλές της Τουρκίας 

για στρατιωτική επέμβαση.  

1967 Η κρίση στο κυπριακό με νέες ενδοκοινοτικές διαμάχες και η απόσυρση της 

ελληνικής μεραρχίας. 

1974 Η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και η κατοχή.  

1975 Το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη από τις τουρκικές αρχές. 

1983 Μονομερής ανακήρυξη και ίδρυση της ανεξάρτητης Τουρκικής Δημοκρατίας της 

Βόρειας Κύπρου. 

1986-7 Η κρίση με την έξοδο του τουρκικού ερευνητικού ΜΤΑ SISMIK Ι στο Αιγαίο. Το 

τουρκικό πλοίο ξεκίνησε για να πραγματοποιήσει έρευνες έξω από την αιγιαλίτιδα 

ζώνη ελληνικών νησιών. Η έρευνα δεν έγινε και η κρίση εκτονώθηκε.  

1988 Η αποτυχημένη προσέγγιση Α. Παπανδρέου-Τ. Οζάλ στο Νταβός. 

1994 Η διακύρηξη του Κοινού Αμυντικού Δόγματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. 

 

Η διακήρυξη από την Τουρκία του  casus belli. 

1996 Η κρίση των Ιμίων. 

 

Η διακήρυξη περί γκρίζων ζωνών. 

1998-9 Η κρίση με τους ρωσικούς πυραύλους S-300.   
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1999 Η υπόθεση Οτζαλάν. 

 

Ελληνοτουρκική προσέγγιση μετά τους σεισμούς σε Αθήνα (Σεπτέμβριος) και 

Κωνσταντινούπολη (Αύγουστος), γνωστή ως «Διπλωματία των Σεισμών».  

 

Η «συµφωνία του Ελσίνκι» (∆εκέµβριος 1999). Η συναίνεση της Ελλάδας στην 

έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

2002 Από το 2002 οι δύο χώρες έχουν πραγµατοποιήσει 44 συναντήσεις µεταξύ 

αξιωµατούχων των Υπουργείων Εξωτερικών µε στόχο τη διερεύνηση των θέσεων 

των δύο πλευρών ως προς ενδεχόµενη προσφυγή στη Χάγη για την επίλυση των 

ελληνοτουρκικών προβληµάτων.  

 

2005 Η Τουρκία ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

2009-10 Από τον Οκτώβριο του 2009, η Ελλάδα ξεκίνησε μια προσπάθεια αναζωογόνησης 

της διαδικασίας της ελληνο-τουρκικής προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτό, 

δημιουργήθηκε ένας νέος μηχανισμός προώθησης και διάρθρωσης της συνεργασίας 

των δύο χωρών στους τομείς της χαμηλής πολιτικής: το Ανώτατο Συμβούλιο 

Συνεργασίας (High Level Cooperation Council – HLCC), η σύσταση του οποίου 

εγκαινιάστηκε κατά την επίσκεψη στην Αθήνα του Τούρκου Πρωθυπουργού  

Ερντογάν, στις 14 Μαΐου 2010. 

2013 Τον Μάρτιου του 2013, πραγματοποιήθηκε, στην Κωνσταντινούπολη, η δεύτερη 

συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας. 

Υπεγράφησαν 25 κείμενα συμφωνιών στον τομέα της υγείας, του τουρισμού, της 

καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, της αθλητικής συνεργασίας, της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας κ.ά..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/koino-anakoinothen-ellados-tourkias.html
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/koino-anakoinothen-ellados-tourkias.html
http://www.mfa.gr/epikairotita/proto-thema/koine-delose-metaksu-tes-kuberneses-tes-ellenikes-demokratias-kai-tes-kuberneses-tes-tourkikes-demokratias.html
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Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

Η Παϊζάνη Ολυμπία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε το 62
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Θεσσαλονίκης και συνέχισε στο 32
ο
 Γυμνάσιο και 23

ο
 Λύκειο της οδού Κασσάνδρου, στο 

κέντρο της πόλης, από όπου και αποφοίτησε. Σπούδασε στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Σπουδών, με ειδίκευση την τουρκική γλώσσα, του Δ.Π.Θ. (2000-

2004). Παράλληλα έλαβε την επάρκεια της τουρκικής από την Κωνσταντινούπολη (2004). 

Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του μεταφερόμενου τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, με 

κατεύθυνση την τουρκική γλώσσα και τον πολιτισμό. Δίδαξε τα τουρκικά στο τμήμα 

Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη Σχολή Υπαξιωματικών 

Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.) στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεότητας του 

δήμου Νεάπολης καθώς και σε ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών στη Θεσσαλονίκη. Είναι 

παντρεμένη και έχει ένα δίχρονο κοριτσάκι.  
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Περίληψη  

Η εργασία με τίτλο Αναχωρώντας για διδασκαλία στην Τουρκία: ο γλωσσικός και 

πολιτισμικός μου φάκελος, επιχειρεί να συμβάλλει στην έρευνα, καταγραφή και μελέτη, τόσο 

της τουρκικής γλώσσας, όσο και του πολιτισμού της γειτονικής χώρας. Σκοπός της εργασίας 

είναι η προσέγγιση της γειτόνων μας, μέσω της γλώσσας και του πολιτισμού, καθώς 

αποτελούμε μια ασυνήθιστα περίπλοκη περίπτωση γειτονίας, λόγω του ιστορικού γίγνεσθαι 

της περιοχής. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος προέκυψε από τη διαπίστωση του διαρκώς 

αυξανόμενου ενδιαφέροντος των Ελλήνων για τους «άγνωστους» γείτονές μας. Είναι ένας 

τρόπος να καταλήξουμε σε πιθανά συμπεράσματα που αφορούν κυρίως το πλήθος των κοινών 

στοιχείων που μας συνδέουν με τους Τούρκους, τόσο στη γλώσσα και τη λογοτεχνία όσο και 

σε πολλές πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. 

Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της τουρκικής γλώσσας και της 

λογοτεχνίας. Το κείμενο συνοδεύουν εικόνες των αλφαβήτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

καιρούς, παραδείγματα λέξεων, φράσεων, παροιμιών καθώς και σχήματα και σήματα για 

οπτικούς τύπους. Στη συνέχεια παραθέτονται αποσπάσματα ποιημάτων, με ιδιαίτερες 

αναφορές στη λογοτεχνία των τουρκόφωνων της Δυτικής Θράκης και στην τουρκοκυπριακή 

λογοτεχνία. Το ταξίδι συνεχίζεται με το δεύτερο μέρος και τα θέματα πολιτισμού. Το τουρκικό 

εκπαιδευτικό σύστημα διανύοντας μια διαδρομή μέσα στο χρόνο, η παρούσα 

πολιτικοοικονομική κατάσταση της γειτονικής χώρας, το Ισλάμ και οι εορτές των Τούρκων δεν 

θα μπορούσαν να παραληφθούν από μια μελέτη που αφορά τους γείτονές μας. Οι  

ελληνοτουρκικές σχέσεις θίγονται μέσα από την ιστορία, την πολιτική και την τέχνη. Η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, είναι η νέα μόδα στην Τουρκία και η απόδειξη θετικής 

προσέγγισης των δύο λαών. Τέλος, παρουσιάζονται οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, οι 

Ρωμιοί, η δραστηριότητά τους, η «φωνή» τους, μέσα από τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. 
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Absract 

The study entitled A departure to teaching in Turkey: my linguistic and cultural 

portfolio aspires to contribute to the research, monitoring and study of not only the language 

and but also the civilization of the neighboring country. The study aims to approach our 

neighbors via language and culture, given that our proximity constitutes a rare and complex 

case due to the historical background of the region.  

The selection of the specific subject-matter sprang from the fact that Greeks exhibit a 

continuously growing interest towards their “unknown” neighbors. The study constitutes a tool 

to assist readers in drawing conclusions regarding the common elements binding Greeks and 

Turks, with respect to language, literature and various aspects of social and political life.    

 In the first part, the historical evolution of Turkish language and literature is examined. 

The text is accompanied by pictures of the used diachronically alphabets, instances of verbal 

entries, idioms, proverbs, as well as tables and schemes, to provide a more complete visual 

effect. Thereafter, sections from poems with special reference to the literature of the Turkish-

speaking population of the West Thrace and of the Turkish-Cypriot literature are presented. 

The journey continues in the second part, where cultural issues are presented. The Turkish 

educational system over the years, the current socio-economical status of the neighbouring 

country, Islam and Turkish celebrations could not be excluded from a study relevant to our 

neighbours. The Greek-Turkish relations are also examined through history, culture and art. 

The fact that a growing number of Turkish people are currently learning Greek in Turkey 

constitutes a good example of positive intercultural dialogue between the two civilizations. 

Eventually, the paper presents the Greek Rums of Istanbul, the activities of the community, and 

their “voice” in the newspapers and radio.   
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Özet 

Türkiye΄ye öğretmeye giderken: dil ve kültür dosyası isimli çalısması türk dil ve 

medeniyat üzerindeki arastırmaya katkıda bulunma hedefiyle yaratılmıştır.  Tarih ve cografya 

yüzünden, bizi bağlatan çok özel ve bazen komplike bir komşuluk vardır, dolayısıyla,  

çalısmanın amacı, dil ve kültürü araç olarak kullanarak,  komşularımıza yaklaşıp onları daha iyi 

anlamaktır.  

Bu konuyu seçmenin nedeni tartışılmaz bir faktör: gittikçe Yunanlar “yabancı” 

komşularıyla daha çok ilgenmektedir. Araştırmanın hedefi, bize türk dil, edebiyat, toplum ve 

siyasetini tanıtıp, Türklerle ortak noktaları keşfettirip bizi düşündürmektir.   

İlk bölümde, türk dil ve edebiyatın tarihi gelişmesi ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

Metnin yanında eskiden kullanılmış olan alfabelerin resimleri bulunmaktadır. Ayrıca, ata 

sözleri, deyişler, fıkralar ve diğer örnekler yer almaktadır. Üstelik, edebiyat ve şiire de önem 

veriliyor, özellikle Batı Trakyalı ve Türk Kıbrıslı şairlerin tarafından yazılmış eserlere.     

Yolculuk devam ediliyor; İkinci bölüm kültür ve medeniyat hakkında. Konuların arasında, 

Türkiyede΄ki eğitim sistemi ve onun tarihi geliştirilmesi, Türkiye΄nin siyasi ve ekonomik 

durumu, İslamiyet, dini ve milli bayramlar. Türk yunan ilişkileri ise tarih, politika ve sanat 

çerçevesinde analize edilmektedir. Araştırmalar ve röportajlara göre, son zamanlarda birçok 

Türk yunanca öğreniyorlarmış; bu yeni “moda” kültürlerarası diyalog adına gerçekleşen pozitif 

bir örnek sanılıyor, dolaysıyla çalışmada bu konudan söz edilmektedir. Sonunda, İstanbul΄daki 

Rum Cemaatinden bahsedip, Rumların faaliyeti, “sesi” ve radyo yada gazetecilik alanındaki 

aktivetileri hakkında bilgiler sunulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 


