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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας όσον αφορά τη Μέση Ανατολή την πρώτη 

δεκαετία του 21ου αιώνα, µε την άνοδο του κόµµατος AKP στην εξουσία και τη διατήρησή 

του στη διακυβέρνηση της χώρας, και µε την επικράτησή του σε τρεις συνεχόµενες 

εκλογικές αναµετρήσεις, έχει αποτελέσει αντικείµενο έντονης κριτικής και 

προβληµατισµού. Η Τουρκία προσπάθησε να εφαρµόσει το νέο όραµα της εξωτερικής της 

πολιτικής µε κεντρικό άξονα την αναδιαµόρφωση της χώρας και την απόκτηση ενός νέου 

ρόλου της Τουρκίας στο διεθνές γίγνεσθαι, σύµφωνα µε τις επιταγές του δόγµατος 

Νταβούτογλου. Η αποτυχία αυτής της πολιτικής γίνεται φανερή µέσω της κατάδειξης του 

θεωρητικού παράδοξου του δόγµατος Νταβούτογλου και εν συνεχεία της αναίρεσής του. Η 

επιδίωξη της Τουρκίας να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 

την έφερε αντιµέτωπη µε τα αδιέξοδα που η ίδια δηµιούργησε µε την πολιτική που 

ακολούθησε στο Ιράκ και στη Συρία αλλά και στον τρόπο που προσέγγισε τις σχέσεις της µε 

το Ισραήλ και το Ιράν. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

 

 Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή την περίοδο 

διακυβέρνησης του κόµµατος ΑΚΡ1 έχει αποτελέσει αντικείµενο ενδιαφέροντος αλλά και 

έντονου προβληµατισµού. Σε ένα ευρύ τµήµα της ακαδηµαϊκής κοινότητας καθώς και 

των αρµόδιων φορέων χάραξης πολιτικής έχει επικρατήσει η παραδοχή ότι µε την άνοδο 

του κόµµατος AKP στην εξουσία εγκαινιάστηκε µία εποχή αναδιαµόρφωσης της 

εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Πολλοί αναλυτές 

θεώρησαν ότι αυτή η µετατόπιση του ενδιαφέροντος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 

προς τη Μέση Ανατολή αποτελεί µία ευθεία ρήξη µε τις µέχρι τότε ασκούµενες πολιτικές 

(Walker(2012)http://www.isn.ethz.ch[5 Ιουνίου 2013]). Η κυβέρνηση Ερντογάν από τη 

δική της πλευρά έδειξε ιδιαίτερο ζήλο, ώστε να παρουσιάσει την εξωτερική της πολιτική 

ως καινοτόµα (Çandar(2009)http://hurarsiv.hurriyet.com.tr [5 Ιουνίου 2013]), (http: 

//www.basbakanlik.gov.tr[5 Ιουνίου 2013]). Στην πραγµατικότητα, η εξωτερική πολιτική 

που ασκήθηκε από την κυβέρνηση Ερντογάν οικοδοµήθηκε µέσω της επικριτικής της 

στάσης έναντι προηγούµενων πολιτικών που εφαρµόστηκαν (Altunışık, Martin, 2011: 

570). Με βάση το τελευταίο µπορούν να τεθούν δύο βασικά ζητήµατα υπό εξέταση. 

Αρχικά, σε ποιο βαθµό θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί η εξωτερική πολιτική της 

Τουρκίας στη Μέση Ανατολή ως πρωτότυπη και εν συνεχεία πώς µπορεί να εξηγηθεί η 

αλλαγή της εξωτερικής της πολιτικής. 

 Η υφιστάµενη βιβλιογραφία ορίζει την αλλαγή στην άσκηση εξωτερικής 

πολιτικής µε ποικίλους τρόπους (Rosati, Hagan, Sampson, 1994: 9-14). Στην παρούσα 

ανάλυση χρησιµοποιείται η προσέγγιση του Τσαρλς Χέρµαν, ο οποίος διαχωρίζει σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες την αλλαγή εξωτερικής πολιτικής στη βάση των 

αποτελεσµάτων της. Η πρώτη κατηγορία συνίσταται στην «αλλαγή προσαρµογής», η 

οποία αναφέρεται στις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα όσον αφορά το επίπεδο της 

καταβολής προσπάθειας, στο πεδίο εφαρµογής των στόχων. Η δεύτερη κατηγορία 

αποτελείται από την «αλλαγή προγράµµατος». Εδώ, η αλλαγή παρατηρείται στις 

µεθόδους και στα µέσα που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη του στόχου. Η τρίτη 

                                         
1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) - Κόµµα Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης. 
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κατηγορία είναι η «αλλαγή στόχου/προβλήµατος» στην οποία και ο ίδιος ο στόχος/το 

πρόβληµα αλλάζει. Η τέταρτη κατηγορία περιλαµβάνει την «αλλαγή διεθνούς 

προσανατολισµού», η οποία αντιπροσωπεύει τον νέο προσανατολισµό του δρώντα στο 

παγκόσµιο στερέωµα µε βασική µετατόπιση του διεθνούς του ρόλου και των ενεργειών 

του(Hermann, 1990: 5-6). 

 Η εξωτερική πολιτική που ασκείται από την Τουρκία στη Μέση Ανατολή την 

πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα υποστηρίζει την «αλλαγή προσαρµογής». Παρά το 

γεγονός ότι τη δεκαετία του 1990 η Τουρκία παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενεργή στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής, µε την εµπλοκή της στο Βόρειο Ιράκ, τη Συρία και το 

Ιράν καθώς και µε τη συνεργασία της και ευθυγράµµισή της µε το Ισραήλ, σε σχέση µε 

την περίοδο διακυβέρνησης του κόµµατος AKP, η δραστηριότητά της εµφανίζεται 

περιορισµένη. Αφορά κυρίως στην προσέγγισή της µε χώρες που γειτνιάζει άµεσα και µε 

σχέσεις που στηρίζονται σε ζητήµατα ασφάλειας κυρίως το Κουρδικό (Larrabee, 2003: 

137). Η κυβέρνηση Ερντογάν προχώρησε ένα βήµα παραπέρα και επιδίωξε να διευρύνει 

τις σχέσεις της στην περιοχή εκδηλώνοντας έναν έντονο ακτιβισµό σε διάφορα ζητήµατα 

που ξεπερνούν τις συνεργασίες µε όρους ασφάλειας. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση 

Ερντογάν ξεκίνησε µια ρητορική σε διάφορα διεθνή φόρα προτάσσοντας ιδεολογικές, 

κανονιστικές και αξιακές πεποιθήσεις που έδειχναν να επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την 

εκτίµηση των γειτονικών λαών και κυρίως του Αραβικού και του µουσουλµανικού 

κόσµου.  

 Οφείλεται, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι και στο παρελθόν έχουν γίνει 

προσπάθειες για ευρύτερη προσέγγιση της περιοχής κατά τρόπο αντίστοιχο µε αυτόν της 

κυβέρνησης Ερντογάν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εποχή που ο Τουργκούτ 

Οζάλ διετέλεσε Πρωθυπουργός (1983-1989) και Πρόεδρος της Δηµοκρατίας της 

Τουρκίας (1989-1993) κατά την διάρκεια της οποίας υπήρχε σαφής στόχος για 

µεγαλύτερη εµπλοκή στη Μέση Ανατολή. Ο στόχος αυτός αφορούσε τη βελτίωση των 

σχέσεων µε την περιοχή µέσω του εµπορίου και των επενδύσεων αλλά και την ενεργή 

συµµετοχή της Τουρκίας στην Κρίση του Κόλπου το 1990-1991 (Bozdağlioğlu, 2003: 

129). Επιπλέον, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι κυβερνήσεις συνεργασίας που 

ανέλαβαν την εξουσία µε Υπουργό Εξωτερικών τον Ισµαήλ Τζεµ (1997-2002), ο οποίος 

άφησε το δικό του στίγµα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, συνέχισαν να 
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ενισχύουν τις σχέσεις της Άγκυρας µε την περιοχή και να εντείνουν την οικονοµική 

συνεργασία µε κύρια εργαλεία τα ιστορικά και πολιτισµικά ερείσµατα της Τουρκίας στη 

Μέση Ανατολή (Cem, 2001: 14-15). Ο Ισµαήλ Τζεµ πίστευε, µάλιστα, ότι η εξωτερική 

πολιτική της Τουρκίας έχει αποξενωθεί από τις πολιτιστικές της ρίζες και το πλούσιο 

ιστορικό της παρελθόν. Ενώ θεωρούσε ότι έπρεπε να εµποτιστεί από µία νέα αντίληψη, η 

οποία βασίζεται στην επίγνωση της πλούσιας ταυτότητας και ιστορίας που η Τουρκία 

κληρονόµησε από το οθωµανικό κράτος (Cem, 2001: 3). 

          Επιπρόσθετα, όταν το ισλαµικό Κόµµα Ευηµερίας εισήλθε στη Μεγάλη Τουρκική 

Εθνοσυνέλευση ως η δεύτερη µεγαλύτερη δύναµη, απέκτησε τη δυνατότητα του 

κυβερνητικού ελέγχου µέσω µίας κυβέρνησης συνεργασίας µε το κεντροδεξιό Κόµµα 

Ορθός Δρόµος. την ηγεσία ανέλαβε, τον Ιούλιο του 1996, ο αρχηγός του κόµµατος και 

Πρωθυπουργός Νετζµετίν Ερµπακάν, ο οποίος ανέδειξε τις σχέσεις µε τη Μέση Ανατολή 

και τον Ισλαµικό Κόσµο ως κύρια προτεραιότητα της Τουρκίας σε βάρος, µάλιστα, των 

σχέσεων της µε τη Δύση (Bozdağlioğlu, 2003: 135). Όλα τα παραπάνω παραδείγµατα 

αποτελούν το εφαλτήριο για την εκκίνηση µιας περισσότερο συνεκτικής, πολύπλευρης 

και πιο ολοκληρωµένης ιδεολογικά πολιτικής που ασκήθηκε από την κυβέρνηση AKP 

στη Μέση Ανατολή. 

 Η «αλλαγή προγράµµατος» γίνεται ακόµη πιο εµφανής από την «αλλαγή 

προσαρµογής» κατά την περίοδο που εξετάζεται στην παρούσα ανάλυση. Η Τουρκία 

επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της µέσω της διπλωµατίας και της διαπραγµάτευσης 

και όχι µέσω της στρατιωτικής της ισχύος. Συγχρόνως, δίνει έµφαση στην «ήπια ισχύ» 

της καθώς επικεντρώνεται στις οικονοµικές σχέσεις αλληλεξάρτησης και την προώθηση 

του ρόλου του µεσολαβητή στην περιοχή (Çandar, 2009: 8-11). Τα νέα µέσα που 

χρησιµοποιεί η Τουρκία για την εκπλήρωση των στόχων της εξωτερικής της πολιτικής 

στη Μέση Ανατολή διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε το παρελθόν. Τη δεκαετία του 

1990 η εξωτερική πολιτική της στηριζόταν στην «ασφαλειοποίηση»2 η οποία 

                                         
2 Η Σχολή της Κοπεγχάγης έχει αναπτύξει µία κονστρουκτιβιστική προσέγγιση αναφορικά µε τον τρόπο 
που εκλαµβάνονται τα ζητήµατα ασφάλειας αλλά και τον τρόπο που αναδεικνύονται τα αντικείµενα 
αναφοράς. Υποστηρίζει ότι το άτοµο και η κοινωνία πρέπει να εκλαµβάνονται ως σηµείο αναφοράς της 
ασφάλειας. Η κοινωνική αυτή κατασκευή της έννοιας της ασφάλειας που είναι γνωστή µε τον όρο 
«ασφαλειοποίηση» υποστηρίζει ότι η κρατική ελίτ βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να ορίζει κάποια 
θέµατα ως υπαρξιακές απειλές και να τα αναγάγει σε ζητήµατα ασφάλειας. Σύµφωνα µε τον Ole Waever 
ένα ζήτηµα µπορεί να θεωρηθεί ως πρόβληµα ασφάλειας όταν η κρατική ελίτ το διακηρύττει ως τέτοιο, 
δηλαδή ένα ζήτηµα «ασφαλειοποιείται» όταν η κρατική ηγεσία αρχίζει να αναπτύσσει µία ρητορική 
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επιτυγχάνονταν µε όρους ισχύος και µε την χρήση ή την απειλή χρήσης βίας (Renda, 

2011: 90). 

 Στο επόµενο επίπεδο αλλαγής που αφόρα τους στόχους υφίστανται αλλαγές. Η 

εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν κινείται προς µία εµβάθυνση των σχέσεων 

µε τις χώρες της Μέσης Ανατολής προς αναζήτηση του ηγετικού περιφερειακού της 

ρόλου ένας στόχος ο οποίος δεν διαφαινόταν στο παρελθόν. Από την άλλη συνεχίζει να 

προωθεί την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ ως ένα ενιαίο κράτος µε κεντρική δοµή, να 

ανταγωνίζεται το Ιράν για την άσκηση περιφερειακής επιρροής, να αποτελεί παράγοντα 

περιφερειακής σταθερότητας και να υποστηρίζει την επίλυση του Παλαιστινιακού 

ζητήµατος. Η διαφορά τώρα είναι ότι υπάρχει αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο ορίζει 

πλέον τα προβλήµατά της αλλά και την µεταβολή των στρατηγικών που ακολουθεί 

προκειµένου να τα αντιµετωπίσει.  

 Η τελευταία κατηγορία αλλαγής του Χέρµαν η «αλλαγή διεθνούς 

προσανατολισµού» έχει αποτελέσει κύριο θέµα της δηµόσιας συζήτησης τόσο στο 

εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στο διεθνές στερέωµα. Το ζήτηµα για το νέο 

προσανατολισµό της Τουρκίας στο διεθνές γίγνεσθαι ανέκυψε κατά τη δεύτερη θητεία 

της κυβέρνησης Ερντογάν (2007-2011) και αφορά κυρίως την πολιτική που ασκήθηκε 

προς το Ιράν και το Ισραήλ. 

 H παρούσα εργασία εστιάζει σε δύο διαστάσεις της ανάλυσης Χέρµαν. Αρχικά 

στην αλλαγή του στόχου και έπειτα στην αλλαγή του διεθνούς προσανατολισµού. 

Θεωρείται ότι αυτές είναι που αναδεικνύουν τα συστατικά στοιχεία της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Ερντογάν από την άνοδο της στην εξουσία µέχρι 

                                                                                                                         
απειλής απέναντι σε ένα αντικείµενο αναφοράς µε την έννοια ότι αυτή η απειλή δηµιουργεί µία επείγουσα 
κατάσταση που δικαιολογεί τη χρήση εξαιρετικών µέτρων (π.χ γενική επιστράτευση), την απόδοση ειδικών 
εξουσιών (π.χ ανακοίνωση καθεστώτος έκτακτης ανάγκης), τη νοµιµοποίηση της χρήσης ισχύος. Η 
κλιµάκωση ενός θέµατος σε ζήτηµα ασφάλειας πραγµατοποιείται µέσω της λεκτικής πράξης µε τη µορφή 
µιας οµιλίας ή ενός λόγου µε τον οποίο ένας παράγοντας εξουσίας παρουσιάζει ένα αντικείµενο αναφοράς 
ως απειλούµενο προκειµένου να λάβει την αποδοχή των υπολοίπων µελών της συλλογικής κοινωνίας του 
για την χρήση εξαιρετικών µέτρων. Δεν απαιτείται η επίκληση της λέξης ασφάλεια αλλά η δραµατοποίηση 
ενός ζητήµατος µέσα από τη σχηµατική παρουσίαση µιας υπαρξιακής απειλής που προϋποθέτει ειδική και 
άµεση αντιµετώπιση. Μία κίνηση ασφάλειας είναι µία διαπραγµάτευση ανάµεσα σ’ έναν παράγοντα 
εξουσίας και το κοινό του προκειµένου ο πρώτος να λάβει την άδεια του τελευταίου να υπερβεί τους 
κανόνες. Οι πολιτικές για την αντιµετώπιση προβληµάτων ασφάλειας πολλές φορές δεν αποτελούν 
απαντήσεις σε προϋπάρχουσες υπαρξιακές απειλές αλλά συνεισφέρουν στην κατασκευή αυτών των 
απειλών. Η προβολή ενός ζητήµατος ασφάλειας είναι µία προσφιλής µέθοδος τόσο για την κατασκευή ενός 
αντικειµένου αναφοράς της ασφάλειας όσο και για την ανάδειξη ενός παράγοντα εξουσίας(Buzan, Waever, 
De Wilde, 1998: 32),(Waever, 1995: 54),(Buzan, Waever, 1997: 491).  
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και το ξέσπασµα των διαδηλώσεων στο Γκεζί (Μάιος 2013). Δεν εξετάζεται η περίοδος 

που ακολουθεί, καθώς τα γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Μέση Ανατολή έχουν 

αποκτήσει έναν πολύπλοκο χαρακτήρα και δεν καθίσταται εφικτό να εξαχθούν σαφή 

συµπεράσµατα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη.  

 Η ανάλυση που ακολουθεί χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο 

εξετάζεται η θεωρητική βάση στην οποία στηρίχθηκε η άσκηση της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ερντογάν. Αυτό είναι και το 

θεωρητικό πλαίσιο που διαπραγµατεύεται η πρώτη ενότητα της παρούσας εργασίας. 

Σκοπός της είναι να αναδείξει το παράδοξο που εµπεριέχει η θεωρητική βάση του 

οικοδοµήµατος της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Το παραπάνω πραγµατοποιείται 

µέσω της ανάλυσης των βασικών αρχών που διέπουν το στρατηγικό όραµα της Τουρκίας 

για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο παρουσιάζεται η αλλαγή που πραγµατοποιείται στο 

εσωτερικό της Τουρκίας έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρµογή του παραπάνω 

οράµατος. Μία προϋπόθεση αναγκαία αλλά και απαραίτητη για την υλοποίηση των 

στρατηγικών της επιδιώξεων στη Μέση Ανατολή. Η παρουσίαση των παραπάνω είναι 

και το αντικείµενο της δεύτερης ενότητας, η οποία επικεντρώνεται από τη µία πλευρά 

στην άνοδο του ίδιου του κόµµατος ΑΚΡ στην εξουσία και από την άλλη στις αλλαγές 

που σηµειώθηκαν όσον αφορά τις σχέσεις κράτους-στρατού αλλά και το κουρδικό 

ζήτηµα.  

 Στο τρίτο επίπεδο καταγράφεται η εφαρµογή του στρατηγικού δόγµατος της 

Τουρκίας µε τις συγκεκριµένες χώρες της Μέσης Ανατολής, δηλαδή,  το Ιράκ, τη Συρία, 

το Ισραήλ και το Ιράν. Η συζήτηση αυτή αποτελεί το θέµα της τρίτης ενότητας της 

εργασίας αυτής. Η επιλογή των χωρών γίνεται µε τα εξής κριτήρια. Καταρχάς, η πολιτική 

που ακολούθησε η Άγκυρα στις συγκεκριµένες περιπτώσεις άφησε προδήλως το 

αποτύπωµα του στρατηγικού της οράµατος. Κατά δεύτερον, εξυπηρετεί τον στόχο αυτής 

της έρευνας που είναι να αναδείξει τα στρατηγικά λάθη στα οποία οδηγήθηκε εξαιτίας 

της εµµονής της να εφαρµόσει αυτό το όραµα, το οποίο εξαρχής ήταν δοµηµένο σε 

αυτοαναιρούµενες αρχές. 

         Συνοπτικά, ο στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει µέσω της θεωρίας «επίγνωση 

της συγκυρίας», (contextual intelligence(Nye, 2009: 161-162)), του Τζόσεφ Νάι, όπως 
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επεξηγείται και αναλυτικότερα στην πρώτη ενότητα αυτής, ότι η εξωτερική πολιτική της 

Τουρκίας ήταν καταδικασµένη σε αποτυχία. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι, αρχικά, ότι το 

θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της πολιτικής κρίνεται σαθρό και ανεπαρκές. Έπειτα, η 

εµµονή της επιτυχίας την οδήγησε να λάβει λανθασµένες, µη ορθολογικές αποφάσεις, 

εφόσον αυτές δεν βρίσκονταν σε συµφωνία µε τις επικρατούσες συνθήκες. Η Τουρκία 

δεν έδειξε ποτέ τη διάθεση να προσµετρήσει τους πολιτικούς παράγοντες, που θα την 

οδηγούσαν στην µεταβολή της πολιτικής της πορείας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: 

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΣΤΟ ΔΟΓΜΑ 

ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ. 

 

1.1 Το ιδεολογικό υπόβαθρο του δόγµατος Νταβούτογλου. 

 Σε αυτήν την ενότητα επιχειρείται η ανάδειξη των ιδεολογικών θεµελίων του 

δόγµατος Νταβούτογλου καθώς και των συστατικών στοιχείων του οράµατος του 

Νταβούτογλου για τον νέο ρόλο της Τουρκίας στις διεθνείς σχέσεις. Η ανάλυση αυτή 

έχει ως σκοπό να διαγνώσει και να καταγράψει το θεωρητικό παράδοξο που προκύπτει 

από τις αντιφάσεις της θεωρητικής ανάλυσης του Νταβούτογλου.  

 Τα ιδεολογικά θεµέλια, στα οποία βασίστηκε η εξωτερική πολιτική της 

Κυβέρνησης Ερντογάν, έχουν οικοδοµηθεί σε µεγάλο βαθµό από τον νυν Υπουργό 

Εξωτερικών Αχµέτ Νταβούτογλου, ο οποίος διορίστηκε στη θέση αυτή την 1η Μαΐου  

του 2009 (http://www.mfa.gov.tr[23 Ιουνίου 2012]). Ο Νταβούτογλου πριν αναλάβει τα 

καθήκοντά του ως Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κατείχε (από το 2002) τη θέση 

του επικεφαλής συµβούλου του Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για θέµατα που 

αφορούν την εξωτερική πολιτική (http://www.basbakanlik.gov.tr[23 Ιουνίου 2012]). Οι 

ιδέες του Νταβούτογλου για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας δεν προέκυψαν όταν ο 

Ερντογάν ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο του 2003 αλλά ήταν προϊόν πολυετούς 

θεωρητικής ακαδηµαϊκής εµπειρίας στον τοµέα των διεθνών σχέσεων (Cagaptay, 2002: 

44). 

 Ο Νταβούτογλου, ως πανεπιστηµιακός έχει αποτυπώσει το στρατηγικό του όραµα 

για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας σε διάφορα συγγράµµατά του, µε βασικό 

σηµείο αναφοράς το βιβλίο του Στρατηγικό Βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας. 

Ωστόσο, η συνολική του κοσµοαντίληψη διατυπώνεται στο σηµαντικότατο βιβλίο του 

Εναλλακτικές Κοσµοθεωρίες. Η επίδραση της Ισλαµικής και της Δυτικής Κοσµοθεωρίας 

στην πολιτική, το οποίο έγραψε το 1994 και στο οποίο αποτυπώνονται οι πνευµατικές του 

επιρροές καθώς και οι βασικοί άξονες της πολιτικής του φιλοσοφίας. Παρόλο που ο 

Νταβούτογλου δεν κάνει καµία συγκεκριµένη αναφορά στην Τουρκία σ’ ολόκληρο το 
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βιβλίο του Εναλλακτικές Κοσµοθεωρίες. Η επίδραση της Ισλαµικής και της Δυτικής 

Κοσµοθεωρίας στην πολιτική δεν µπορεί παρά να υπάρχει στο µυαλό του η σύγχρονη 

ιστορία της χώρας του. Ο Νταβούτογλου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η ισλαµική 

σκέψη αντιλαµβάνεται τους πολιτικούς δρώντες και τους πολιτικούς θεσµούς µε 

αντιδιαµετρικά διαφορετικό τρόπο από εκείνους της δυτικής σκέψης. Επίσης, 

αξιοσηµείωτο είναι ότι αντικρούει και προκαταβάλλει αρνητικά τον αναγνώστη σχετικά 

µε την ανάλυση του Χάντιγκτον (Huntington, 1993: 22-29). Συγκεκριµένα, αναλύει το 

ζήτηµα για τη «σύγκρουση των πολιτισµών» µε κυριότερο επιχείρηµά του το αγεφύρωτο 

χάσµα µεταξύ του Ισλαµικού και του Δυτικού Κόσµου, διαχωρίζοντας τις φιλοσοφικές, 

πολιτικές και κοσµοθεωρητικές δοµές των δύο διαφορετικών θρησκειών (Koplow(2010) 

http://www.foreignpolicy.com[25 Ιουνίου 2012]). Σε αυτό οφείλεται και το χάσµα 

επικοινωνίας αλλά και οι εκατέρωθεν κατηγορίες περί ιδεολογικής αδιαλλαξίας. Το 

βασικό επιχείρηµα του Νταβούτογλου που παρουσιάζει στο βιβλίο του, Εναλλακτικές 

Κοσµοθεωρίες. Η επίδραση της Ισλαµικής και της Δυτικής Κοσµοθεωρίας στην πολιτική, 

είναι ότι οι συγκρούσεις και oι αντιθέσεις µεταξύ της Ισλαµικής και της Δυτικής 

Πολιτικής σκέψης πηγάζουν κυρίως από το φιλοσοφικό, µεθοδολογικό και θεωρητικό 

τους υπόβαθρο και όχι από απλές θεσµικές, ιστορικές διαφορές (Νταβούτογλου, 2011: 

22). Το βιβλίο του µε συστηµατικότητα αναδιπλώνει τις εξαιρετικά αντικρουόµενες 

διαδροµές των δύο παραδόσεων που όπως υποστηρίζει οδηγούν σε διαφορετικές 

κοσµοθεωρίες περί κράτους και κοινωνίας. Η ισλαµική κοσµοθεωρία που αφορά στα 

πάντα, έχει αναπτυχθεί σε πλήρη αντιδιαστολή µε τη Δυτική Κοσµοθεωρία και δεν είναι 

σε καµία περίπτωση συµπληρωµατική της, παρέχοντας δε τα θεωρητικά και αντιληπτικά 

εργαλεία για τη διατήρηση αυτού του χάσµατος (Νταβούτογλου, 2011: 21). 

 Ο Νταβούτογλου διαπιστώνει ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα της σύγχρονης 

εποχής είναι ο οµογενοποιητικός χαρακτήρας του Δυτικού Πολιτισµού που τον έχει 

οδηγήσει σε µια κρίση οικουµενικού χαρακτήρα. Αυτό ακριβώς το γεγονός έχει 

δηµιουργήσει µια νέα τάση αναζωογόνησης στο ισλαµικό πολιτικό γίγνεσθαι, θέτοντας 

ως βασικό ζήτηµα την εκ νέου ερµηνεία της πολιτικής παράδοσης και θεωρίας του ως 

εναλλακτικού συστήµατος (Νταβούτογλου, 2011: 425). 

 Ο Νταβούτογλου, αφού έχει απορρίψει την άποψη του Χάντιγκτον ότι ο 

ισλαµικός κόσµος αποτελεί «απειλή» για τον πυρήνα των δυτικών χωρών, προχωρά ένα 
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βήµα παρακάτω προβάλλοντας την οιονεί δυνατότητα της ισλαµικής κοσµοθεωρίας να 

αναπτύξει ένα εναλλακτικό σύστηµα στο διεθνές γίγνεσθαι αντίστοιχο του δυτικού 

συστήµατος και όχι ένα συµπληρωµατικό του. Το σύνολο της θεωρητικής ανάλυσης που 

πραγµατοποιεί στο βιβλίο του Εναλλακτικές Κοσµοθεωρίες. Η επίδραση της Ισλαµικής 

και της Δυτικής Κοσµοθεωρίας στην πολιτική, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η ισλαµική 

κοσµοθεωρία σε αντιστοιχία και αντιδιαστολή µε τη δυτική κοσµοθεωρία κατέχει όλα  

εκείνα τα εργαλεία που θα την οδηγήσουν στη δηµιουργία ενός εναλλακτικού 

συστήµατος. Όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος αναφέρει στο βιβλίο του Εναλλακτικές 

Κοσµοθεωρίες. Η επίδραση της Ισλαµικής και της Δυτικής Κοσµοθεωρίας στην πολιτική 

«υπάρχει µία νέα τάση στο ισλαµικό πολιτικό στερέωµα. έπειτα από την πρόκληση της 

παγκοσµιοποίησης και την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων το βασικό 

ζήτηµα για το ισλαµικό πολιτικό στερέωµα φαίνεται να είναι η εκ νέου ερµηνεία της 

πολιτικής του παράδοσης και θεωρίας ως εναλλακτικού παγκόσµιου συστήµατος αντί, 

απλώς, ως προγράµµατος για την ισλαµοποίηση µεµονωµένων εθνών-κρατών» 

(Νταβούτογλου, 2011: 425). 

 Όµως, ο ίδιος ο Νταβούτογλου πέντε χρόνια µετά στο άρθρο του Η σύγκρουση 

συµφερόντων: Μία εξήγηση για την παγκόσµια τάξη-αταξία δέχεται ότι ο ισλαµικός 

κόσµος δεν µπορεί να αναπτύξει ένα διαφορετικό µοντέλο συστήµατος αναφέροντας 

χαρακτηριστικά «είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι ο ισλαµικός κόσµος µπορεί να 

αναπτύξει µία ανεξάρτητη παγκόσµια στρατηγική ως αντισυστηµική δύναµη, η οποία να 

χαίρει ενός είδους δυνάµεως επιλογής στην ανάµειξή της στο διεθνές σύστηµα. Τα 

µουσουλµανικά κράτη γενικώς κατατάσσονται ιεραρχικά στη χαµηλότερη θέση του 

διεθνούς συστήµατος» (Davutoğlu, 1998: 8). 

            Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι ο Νταβούτογλου προβαίνοντας σ’ αυτή τη διατύπωση 

αναιρεί την ίδια τη θεωρητική ανάλυση που πραγµατοποιεί στο βιβλίο του Εναλλακτικές 

Κοσµοθεωρίες. Η επίδραση της Ισλαµικής και της Δυτικής Κοσµοθεωρίας στην πολιτική. 

Η παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι ο Νταβούτογλου στην προσπάθεια του να 

απενοχοποιήσει τον ισλαµικό παράγοντα από την έννοια της «απειλής», καθώς βασική 

του επιδίωξη είναι να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης 

προς το Ισλάµ, πέφτει στην παγίδα της αυτοαναίρεσης της ίδιας της θεωρητικής του 

ανάλυσης.  
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 Συγχρόνως, ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του Εναλλακτικές Κοσµοθεωρίες. Η 

επίδραση της Ισλαµικής και της Δυτικής Κοσµοθεωρίας στην πολιτική κάνει µία 

προσπάθεια να κατανοηθεί η ισλαµική πολιτική κουλτούρα και η µουσουλµανική 

συνείδηση µέσω της παρουσίασης ενός ολιστικού πλαισίου του Ισλάµ και υπό το πρίσµα 

της ισλαµικής αντίληψης για τον κόσµο (Νταβούτογλου, 2011: 111-112). Βασικός 

στόχος του είναι να τονίσει τη σηµασία του ενοποιητικού χαρακτήρα του Ισλάµ αλλά και 

την εντυπωσιακά συνεπή και ισορροπηµένη πολιτισµική εµπειρία που έχουν 

κληρονοµήσει οι µουσουλµανικές κοινωνίες. Η µοναδικότητα της ισλαµικής 

κοσµοαντίληψης έγκειται στη σαφή οντολογική της ιεραρχία, που βασίζεται σε µία 

κοσµολογικοοντολογική ενότητα και υπερβατικότητα σε αντιδιαστολή µε τη δυτική 

οντολογική εγγύτητα, που βασίζεται σε µία εξειδίκευση και συγχώνευση. Η πρωτοτυπία 

του ισλαµικού παραδείγµατος σχετίζεται µε τη θεοκεντρική κοσµολογία (οντολογία) η 

οποία µε τη σειρά της βασίζεται στην πεποίθηση του ταουχίντ: δεν υπάρχει άλλος θεός 

πλην του Αλλάχ. Η αρχή του ταουχίντ είναι ο κύριος δίαυλος από τη θεωρία στην 

πρακτική, από την πίστη στη ζωή και από το ιδεώδες στην πραγµατικότητα και 

διακατέχει την ολιστική Ισλαµική κοσµοθεωρία ((Νταβούτογλου, 2011: 112-113). Αυτό 

το θεµελιώδες χαρακτηριστικό της απόλυτης ενότητας και κυριαρχίας του Αλλάχ έρχεται 

σε πλήρη αντίθεση µε το Δυτικό παράδειγµα στο οποίο όπως ο Νταβούτογλου 

υποστηρίζει «η εξειδίκευση της θεολογικής κοσµολογίας δηµιουργεί µία εξειδίκευση των 

επιστηµολογικών πηγών σε σχέση µε την αποκάλυψη και τη λογική, οι οποίες έχουν άµεσες 

συνέπειες στη σφαίρα της ζωής και οδηγούν σε ένα εσωτερικό φιλοσοφικό δυναµισµό µέσω 

εσωτερικών συγκρούσεων εις βάρος της εσωτερικής συνέπειας. Αυτό το ειδικό 

χαρακτηριστικό της δυτικής παράδοσης έχει οδηγήσει σε µία σχετικοποιηµένη και 

υποκειµενικοποιηµένη θρησκεία.» Για τον Νταβούτογλου αυτή η ιεραρχική δοµή της 

ισλαµικής κοσµοαντίληψης σε συνάρτηση µε την απολυτότητα που εµπεριέχει αποτελεί 

ένα µοναδικό ενοποιητικό παράδειγµα κοσµοθεωρίας καθώς η δυτική κοσµοθεωρία µε 

τη ρευστότητα και τη µη ιεραρχηµένη δοµή της δεν µπορεί να το αποδώσει 

((Νταβούτογλου, 2011: 116-117). Στη θεωρητική αυτή συζήτηση του Νταβούτογλου δεν 

αναφέρεται πουθενά ένα πλαίσιο σύγκλισης αυτών των δύο κοσµοθεωριών, αντιθέτως 

τονίζονται ιδιαίτερα έντονα οι διαφορές τους. Παρόλο που o ίδιος αντικρούει την 

ανάλυση του Χάντιγκτον για τη σύγκρουση των πολιτισµών η προσέγγισή του τελικά 
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εµφιλοχωρεί τον συγκρουσιακό χαρακτήρα των δύο κοσµοαντιλήψεων, αφού δεν δίνει 

τη δυνατότητα καµίας συµπόρευσης τους. 

  Στο σηµείο αυτό θεωρείται αναγκαίο να αναφερθεί το γεγονός ότι το σουνιτικό 

Ισλάµ, δηλαδή η κυρίαρχη µορφή του Ισλάµ στην Τουρκία, αλλά και στον υπόλοιπο 

κόσµο δεν διαθέτει µία κεντρική δογµατική αρχή. Παρά τις ιστορικές και σύγχρονες 

προσπάθειες για να θεσµοθετηθεί η παραδοσιακή ισλαµική νοµολογία, η βασική αρχή  

στην οποία στηρίζονται τα άτοµα, που αποτελούν τη θρησκευτική ηγεσία είναι ότι οι 

άλλοι µουσουλµάνοι αναγνωρίζουν τη γνώση τους όσον αφορά τα δογµατικά ζητήµατα 

της θρησκείας και σέβονται τη δική τους ερµηνεία για την ισλαµική πίστη. Έτσι, γίνεται 

εµφανές ότι το σουνιτικό Ισλάµ έχει αποκτήσει ένα σύστηµα «ελεύθερης αγοράς» σε 

θέµατα ερµηνείας της ισλαµικής θρησκείας, το οποίο διαθέτει ένα ασθενές πλαίσιο 

νόµιµα θεσµοθετηµένων κανόνων. Μ’ αυτόν τον τρόπο και κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες, όπως αναφέρει σωστά ο Σλάκµαν, οι ερµηνείες της ισλαµικής θρησκείας 

µπορεί να διαφέρουν και να είναι είτε πιο συντηρητικές, είτε πιο σύγχρονες, ή πιο 

ευέλικτες ή πιο άκαµπτες λόγω της ίδιας της φύσης του σουνιτικού Ισλάµ 

(Slackman(2007)http://www.nytimes.com[10 Ιουλίου 2012]). Αυτή η δογµατική 

ποικιλοµορφία αποτελεί ένα βασικό σηµείο αδυναµίας του ενοποιητικού χαρακτήρα του 

Ισλάµ που ο Νταβούτογλου δεν λαµβάνει υπόψιν του στο θεωρητικό του πλαίσιο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ίδια του η χώρα. για κάποιο λόγο ο 

Νταβούτογλου παρακάµπτει µία θεµελιώδη αλήθεια στην οντολογία του Ισλάµ.  

 Συγκεκριµένα, η Τουρκία αποτελεί µία ξεχωριστή περίπτωση κράτους ρυθµιστή 

της ισλαµικής θρησκείας στο όνοµα της προώθησης της εθνικής της ενότητας και της 

εκκοσµίκευσης της κοινωνικής και πολιτικής της σφαίρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο 

εκσυγχρονισµός του τουρκικού λαού, αλλά και να χαλιναγωγούνται αναµφισβήτητα οι 

σουνιτικές ισλαµικές τάσεις εντός της τουρκικής κοινωνίας. Παρά τον διαχωρισµό 

κράτους και εκκλησίας που υπάρχει στις ευρωπαϊκές δηµοκρατίες σ΄ ένα βαθµό η 

εµπλοκή του κράτους σε θρησκευτικά ζητήµατα και το αντίθετο αποτελεί σύνηθες 

φαινόµενο σε αρκετά δηµοκρατικά καθεστώτα. Πολλές ευρωπαϊκές δηµοκρατίες, όπως η 

Δανία έχουν εκκλησίες που ανήκουν στο κράτος ενώ άλλες χώρες, όπως η Γερµανία 

περιορίζουν τον προσηλυτισµό µέσω των κρατικών τους δοµών (Fox, 2006). 
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 Ωστόσο, η Τουρκία ξεχωρίζει στο βαθµό που το ίδιο το κράτος καθορίζει και 

ελέγχει τη συµµετοχή των πολιτών στις θρησκευτικές διαδικασίες. Το σύνταγµα της 

Τουρκικής Δηµοκρατίας έχει επιφορτίσει το τουρκικό κράτος µε το καθήκον να παρέχει 

υπηρεσίες που αφορούν τα θρησκευτικά καθήκοντα αλλά και την εκπαίδευση του ήθους 

των τούρκων πολιτών µέσω της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων. Η κρατική 

παρέµβαση έχει αυξηθεί µε την πάροδο των χρόνων µέσω πολιτικών που εφαρµόστηκαν 

από κεντροδεξιές κυβερνήσεις καθώς και από το στρατιωτικό καθεστώς του 1980-1983. 

Κατά την διάρκεια αυτής της τελευταίας στρατιωτικής διακυβέρνησης, το Ισλάµ 

χρησιµοποιήθηκε ως το αντίδοτο του κοµµουνισµού όσον αφορά την πολιτικοποίηση 

των νέων, προσφέροντας την εναλλακτική προσέγγιση στις εντολές του δόγµατος 

Μπρεζίνσκι, που πρέσβευε την εγκαθίδρυση ενός «πράσινου µισοφέγγαρου» γύρω από 

τη νότια ζώνη της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Somer, 2007: 1276). 

 Το τουρκικό κράτος προσπάθησε να επηρεάσει τις µουσουλµανικές µάζες 

κοινωνικά και πολιτισµικά παρέχοντας σε αυτές µία ορθολογική εκδοχή του Ισλάµ, 

χωρίς πολιτικό χαρακτήρα. Στην πραγµατικότητα, το τουρκικό κράτος προώθησε ένα 

είδος µετριοπαθούς Ισλάµ στην «κατασκευή» του οποίου φρόντισε να διατηρήσει µία 

έµµεσα διακριτή υπεροχή. Έτσι, ένα κοµµάτι του µετριοπαθούς Ισλάµ, στη βάση µίας 

οργανωµένης κοινότητας, το οποίο περιλαµβάνει ισλαµικές αδελφότητες και άλλα 

δίκτυα ισλαµικής πίστης, προώθησε την δική του εκδοχή δηλαδή ένα σύγχρονο κοσµικό 

Ισλάµ, που αποτελεί συγχρόνως και τη µεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια του κόµµατος 

του ΑΚΡ. Αυτό το σύγχρονο µετριοπαθές Ισλάµ ανταγωνίζεται την κρατική εκδοχή του 

Ισλάµ, ενώ υπάρχει και συνεργασία µεταξύ τους, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, για 

την επιβίωση και την αυτό-προώθηση της τελευταίας (Çarkoğlu, Toprak (2006) http: // 

www.tesev.org.tr[15 Ιουλίου 2012]). 

  Η κρατική αυτή εκδοχή του Ισλάµ επίσηµα εγκαινιάστηκε µετά το πραξικόπηµα 

του 1980, του οποίου ηγήθηκε ο Κενάν Εβρέν, ενώ σχεδιάστηκε µε βάση µία Τουρκικό-

Ισλαµική Σύνθεση.3 Αυτό το νέο πλαίσιο της Σύνθεσης εφαρµόστηκε ως πολιτική την 

                                         
 3 Η ιδεολογία της Τουρκικό-Ισλαµικής Σύνθεσης (Türk-İslam Sentezi-TİS) είχε αρχικά προταθεί από την 
οργάνωση Εστία Διανοουµένων (Aydınlar Ocağı), η οποία ιδρύθηκε το 1970. Η οργάνωση αυτή 
συµπεριλάµβανε στους κύκλους της άτοµα µε επιρροή από τον επιχειρηµατικό, πολιτικό αλλά και 
ακαδηµαϊκό κόσµο, έχοντας ως κύριο στόχο τους να καταλάβουν µία θέση στον πολιτικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό διάλογο στην Τουρκία, που µέχρι τότε είχαν ως µονοπώλιο οι διανοούµενοι αριστεροί. Η 
Τουρκικό- Ισλαµική Σύνθεση διαµορφώθηκε από τις ιδέες και αντιλήψεις του αρχηγού της οργάνωσης 
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τριετή αυτή περίοδο για να οδηγήσει την τουρκική κοινωνία προς την κατανόηση των 

εθνικών πολιτιστικών της αξιών και αρχών. Το Ισλάµ αποτέλεσε το κύριο σηµείο σ’ 

αυτή την εθνική κουλτούρα, έτσι ώστε να έρθουν στην επιφάνεια κοινές αξίες µέσω των 

οποίων η κοινωνία θα µπορούσε να κρατηθεί ενωµένη ύστερα από το χάος στο οποίο 

είχε περιέλθει η χώρα µε τη διαίρεση της τουρκικής κοινωνίας σε δεξιό και αριστερό 

µέτωπο αλλά και µε την επικράτηση ακραίων ισλαµιστικών τάσεων (Poulton, 1997: 

184). Το Ισλάµ θεωρήθηκε ως η ουσία του πολιτισµού αλλά και του κοινωνικού ελέγχου. 

Για αυτό τον λόγο η θρησκευτική διδασκαλία ενισχύθηκε και έγινε υποχρεωτική. Στο 

δηµόσιο πολιτικό λόγο υιοθετήθηκαν αναφορές στο κοράνι καθώς και στην ισλαµική 

αντίληψη της ούµα, σύµβολο ενότητας της κοινότητας των πιστών. Το τουρκικό κράτος 

για να ελέγξει τη θρησκεία αυτή τη φορά ενήργησε άµεσα και όχι άτυπα µέσω 

συγκεκριµένων πολιτικών έτσι ώστε να αναδοµήσει την τουρκική κοινωνία και να την 

καθοδηγήσει προς ένα κοσµικό Ισλάµ, το όποιο όµως να µπορεί να ελέγχει (Tapper, 

1991: 47). 

 Το παραπάνω έµπρακτο παράδειγµα δηµιουργεί σαφή ερωτηµατικά στην 

ενοποιητική βάση του Ισλάµ που ο ίδιος ο Νταβούτογλου επιχειρεί να αποδείξει και να 

αναδείξει µε το βιβλίο του Εναλλακτικές Κοσµοθεωρίες. Η επίδραση της Ισλαµικής και 

της Δυτικής Κοσµοθεωρίας στην πολιτική, τη βάση του οποίου χρησιµοποιεί ως 

θεωρητικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας.  

 

1.2 Το όραµα του Νταβούτογλου για τον «νέο ρόλο» της Τουρκίας στις διεθνείς 

σχέσεις.  

  Σε αντιστάθµισµα όλων των παραπάνω ο Νταβούτογλου ως Υπουργός 

Εξωτερικών είναι ταγµένος και υποχρεωµένος να υπηρετεί το εθνικό συµφέρον της 

Τουρκίας παρά την πολιτική του φιλοσοφία και κοσµοθεωρία. Ωστόσο, είναι χρήσιµο να 

                                                                                                                         
Εστία Διανοουµένων Ιµπραήµ Καφέσογλου, ο οποίος µιλούσε για τη φύση του τουρκικού πολιτισµού 
υποστηρίζοντας ότι η φύση αυτή στηρίζεται σε ένα διττό πυλώνα αυτόν του Τούρκου Πολίτη και αυτόν 
του Ισλάµ. Κατά τη δεκαετία του ΄70 στοιχεία από την ιδεολογία της Τουρκικό-Ισλαµικής Σύνθεσης 
υιοθετήθηκαν από το κόµµα Εθνικής Σωτηρίας (Milli Selamet Partisi (MSP)) του Νετζµετίν Ερµπακάν και 
το κόµµα Εθνικιστικής Δράσης (Milliyetçi Hareket Partisı (MHP) - Γκρίζους Λύκους – του Τουρκές. Το 
κάθε κόµµα έδινε έµφαση σε διαφορετικές πτυχές της Τουρκικό-Ισλαµικής Σύνθεσης. Ωστόσο, η 
Τουρκικό-Ισλαµική Σύνθεση άρχισε να αναφέρεται και να γίνεται ευρέως γνωστή την περίοδο 1980-1983, 
όταν ανέλαβε την εξουσία το στρατιωτικό καθεστώς εξαιτίας των ιδεολογικών της θέσεων και 
πεποιθήσεων (Özdalga, 2006: 551-570), (Atacan, 2007: 187-199). 
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γίνει γνωστό το φιλοσοφικό πλαίσιο και η κοσµοαντίληψη του Νταβούτογλου καθώς 

αποτελούν εργαλεία της πολιτικής του ρητορείας και επικοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα 

δίνουν το στίγµα της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθείται την περίοδο που 

εξετάζεται. O Νταβούτογλου υποστηρίζει ότι στην εξωτερική πολιτική πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλος συνδυασµός ιδεαλισµού και ρεαλισµού, καθώς ο ιδεαλισµός προσφέρει ένα 

όραµα στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους διαµορφωτές κοινής γνώµης (Schleifer 

(2010) http://www.worldpoliticsreview.com[10 Αυγούστου 2012]). Αυτή η θέση έρχεται 

σε άµεση συνάρτηση µε την κοσµοθεωρία του Νταβούτογλου και τη φιλοσοφία του µόνο 

που για την επίτευξη αυτού του οράµατος είναι απαραίτητη µια προσέγγιση ρεαλιστικής 

πολιτικής.  

 Το όραµα αυτό για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, έγινε συγκεκριµένο 

αφού παρουσιάστηκε σ’ ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο στο βιβλίο του Νταβούτογλου 

Στρατηγικό Βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας. Άρχισε να υλοποιείται µε την άνοδο της 

Κυβέρνησης Ερντογάν στην εξουσία. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Νταβούτογλου κατάφερε να 

βρίσκεται ανάµεσα σ’ έναν µικρό αριθµό πανεπιστηµιακών που πέρασε από τη θεωρία 

στην πράξη ανάγοντας τον ιδεολογικό αυτό χάρτη της θεωρίας του σε εξωτερική 

πολιτική της χώρας του. Στον ιδεολογικό χάρτη του Νταβούτογλου οι δύο βασικοί 

άξονες της σκέψης του είναι η γεωγραφία και η ιστορία που προσδίδουν στη χώρα του 

µια σταθερή ενοποιητική βάση την οποία και αποκαλεί «στρατηγικό βάθος» (Davutoğlu, 

2009: 83). Η Τουρκία ως µια χώρα που διαθέτει στρατηγικό βάθος, λόγω της 

συσσωρευµένης ιστορικής της εµπειρίας και της ξεχωριστής γεωγραφικής της θέσης, στη 

µέση της Ευρασιατικής ηπείρου, συγκαταλέγεται µεταξύ µιας µικρής οµάδας χωρών που 

ορίζονται κατά τον ίδιο ως «κεντρικές δυνάµεις» (Davutoğlu, 2008: 78-79).  

 Η Τουρκία, εντούτοις, ξεχωρίζει από τις αντίστοιχες κεντρικές χώρες στις οποίες 

περιλαµβάνονται η Ρωσία, η Γερµανία, το Ιράν και η Αίγυπτος, διότι γεωγραφικά και 

πολιτισµικά δε συνδέεται µε µια µόνο περιοχή αλλά είναι µια χώρα µε πολλαπλές 

περιφερειακές ταυτότητες, που δεν είναι δυνατόν να τις εντάξουµε σε µια ενιαία 

κατηγορία (Davutoğlu, 2008: 78). Κατά την άποψή του η Τουρκία είναι µια χώρα της 

Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων, του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας, της Κασπίας, 

της Μεσογείου, του Περσικού Κόλπου και της Μαύρης Θάλασσας, και µπορεί 

συγχρόνως σε όλες αυτές τις περιοχές να ασκήσει την επιρροή της αναλαµβάνοντας ως 
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κεντρική δύναµη να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο σ’ αυτές τις περιοχές έτσι ώστε να 

µπορέσει να διεκδικήσει τον παγκόσµιο στρατηγικό ρόλο που φιλοδοξεί να αποκτήσει 

(Davutoğlu, 2009: 119). 

 Σ’ αυτό το σηµείο ο Νταβούτογλου διαχωρίζει σαφώς τη θέση της Τουρκίας 

ορίζοντάς την ως µια κεντρική δύναµη θέλοντας να απορρίψει όλες τις άλλες αντιλήψεις 

που έχουν αποδοθεί για τη θέση της Τουρκίας, για παράδειγµα χώρα «σύνορο», χώρα 

«γέφυρα» µεταξύ ανατολής και δύσης, Ισλάµ και δύσης µε το δεδοµένο ότι θα 

υποβάθµιζε την Τουρκία σε όργανο για την προώθηση των στρατηγικών συµφερόντων 

των άλλων χωρών και δε θα την καθιστούσε έναν αυτόνοµο δρώντα. Αντί να επιτρέψει 

τις άλλες χώρες να χρησιµοποιούν την Τουρκία για να προωθήσουν τον περιφερειακό και 

παγκόσµιο στρατηγικό τους ρόλο, η ίδια θα πρέπει να αναπτύξει µια ενεργή πολιτική 

ανάλογη µε το ιστορικό και γεωγραφικό της βάθος, το οποίο ενισχύεται από την 

οθωµανικής της κληρονοµιά. Η πολιτιστική αυτή ενίσχυση τροφοδοτούµενη από το 

ιστορικό, αυτοκρατορικό παρελθόν της χώρας, µέσω του µοναδικού συνδυασµού της 

ιστορίας και της γεωγραφίας της, φέρνει µαζί της την αίσθηση ευθύνης των πολλαπλών 

αυτών περιφερειακών της ταυτοτήτων, υποχρεώνοντας την σχεδόν, να ακολουθήσει µια 

πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η νέα αυτή θέση της Τουρκίας µε τη νοηµατοδότηση 

που της προσδόθηκε από τον Νταβούτογλου δηµιουργεί µια ευθύνη, αλλά και µια 

πρόκληση καθήκοντος για την παροχή ασφάλειας και σταθερότητας όχι µόνο στην ίδια 

την Τουρκία, αλλά και σε όλες τις γειτονικές περιοχές (Davutoğlu, 2008: 79). 

 Ο επαναπροσδιορισµός της θέσης της Τουρκίας και ο νέος προσανατολισµός της 

εξωτερικής της πολιτικής περιβάλλονται από ένα συνεκτικό δόγµα που γίνεται αντιληπτό 

από τη σαφή σύζευξη µέσων και σκοπών. Η επίτευξη των σκοπών που έχουν τεθεί θα 

κριθεί µακροπρόθεσµα από τη στρατηγική αποτελεσµατικότητα των διάφορων µέσων 

και του τρόπου χρησιµοποίησής τους. Άλλωστε, η δοµή των πολιτικών της Τουρκίας 

σήµερα, βασίζεται στο στρατηγικό δόγµα του Νταβούτογλου. Η φύση του δόγµατος και 

οι στόχοι του καθίστανται αποτελεσµατικοί όταν είναι σαφείς, κάτι το οποίο 

παρατηρείται στο στρατηγικό δόγµα του Νταβούτογλου. Ως απώτερος και βασικός 

στόχος του δόγµατος τίθεται η ανάληψη του νέου ρόλου της χώρας ως µια κεντρική 

δύναµη αναδεικνύοντας τον ηγετικό της ρόλο στο παγκόσµιο σύστηµα. Αυτός ο στόχος 
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και το περιεχόµενο του δεν είναι τίποτα άλλο από ένα συγκεκριµένο όραµα εξωτερικής 

πολιτικής. 

 Για να πετύχει η Τουρκία τις παγκόσµιες στρατηγικές φιλοδοξίες της και να 

υλοποιήσει το όραµά της, ο Νταβούτογλου θέτει δύο προϋποθέσεις (Aras, 2009: 4). Η 

πρώτη αφορά την εσωτερική πολιτική ενώ η δεύτερη τις σχέσεις της µε τους γείτονες. 

Στο εσωτερικό µέτωπο, η Τουρκία πρέπει να επιλύσει το κουρδικό ζήτηµα, καθώς και να 

καλύψει το διευρυνόµενο χάσµα µεταξύ των ισλαµιστικών και των κεµαλικών στοιχείων 

της κοινωνίας. Η δυναµική της στρατηγικής της Τουρκίας θα µπορέσει να 

απελευθερωθεί όταν µια δίκαιη και βιώσιµη λύση επιτευχθεί στο κουρδικό ζήτηµα, η 

οποία θα εγγυηθεί τα δικαιώµατα των Κούρδων στην Τουρκία συµβάλλοντας έτσι στην 

επίτευξη µίας ευρείας συναίνεσης µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της κοινωνίας. Η 

ένοπλη κουρδική σύγκρουση, η οποία έχει διαρκέσει περισσότερο από τριάντα χρόνια 

και κόστισε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων έχει χωρίσει την κοινωνία, ενώ παράλληλα 

αποτελεί ένα διαρκές επαχθές φορτίο για τον προϋπολογισµό της χώρας, εµποδίζοντας 

την οικονοµική ανάπτυξη σε µεγάλα τµήµατα της νοτιοανατολικής Τουρκίας 

(Davutoğlu, 2009: 437).  

 Παράλληλα, αξίζει να τονιστεί ότι η εσωτερική συνοχή της χώρας ταλανίζεται 

από µία δεύτερη εστία αστάθειας η οποία αφορά την αντιπαράθεση µεταξύ των 

ισλαµιστών και κεµαλιστών που έφτασε σε πρωτόγνωρες διαστάσεις µετά την κρίση των 

προεδρικών εκλογών το 2007 δηµιουργώντας έτσι συνθήκες σοβαρής απειλής της 

κοινωνικής συνοχής και της λειτουργικότητας του κράτους.  

 Η κρίση προκλήθηκε από τη στιγµή που το κόµµα AKP υπέβαλε την 

υποψηφιότητα του Αµπτουλάχ Γκιούλ, ο οποίος µέχρι τότε κατείχε τη θέση του 

Υπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνηση Ερντογάν, για την Προεδρεία της χώρας. Το 

γεγονός αυτό θεωρήθηκε ως απειλή από τους κεµαλιστές καθώς πολιτικοί µε ισλαµικό 

υπόβαθρο θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να ελέγχουν το κοινοβούλιο αλλά και την 

Προεδρεία. Αυτή ήταν και η αιτία για να ξεκινήσει µία σειρά διαδηλώσεων µε 

πρωτοφανή έκταση (Tavernise(2007)http://www.nytimes.com[20 Σεπτεµβρίου 2012]). 

 Η υποψηφιότητα του Γκιούλ για την Προεδρεία της Τουρκίας αντιµετώπισε, 

επιπλέον, αυτή την έντονη αντίδραση εξαιτίας της ενδυµασίας της συζύγου του, η οποία 

φορούσε το χαρακτηριστικό µαντίλι ισλαµικού τύπου, το οποίο οι επικριτές του 
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ονοµάζουν «τουρµπάνι». Στην αντίληψη των κεµαλιστών το «τουρµπάνι» συµβολίζει 

την εναντίωση προς τις µεταρρυθµίσεις του Κεµάλ Ατατούρκ. Έτσι µία εµφάνιση 

ισλαµικού τύπου της «πρώτης κυρίας» της Τουρκίας θα σήµανε µία σηµαντική αλλαγή 

αλλά και µία µετατόπιση της εξουσίας στην τουρκική κοινωνία. Οι µαζικές αυτές 

κινητοποιήσεις των κεµαλιστών, σε µία περίοδο που το Ισλάµ έχει αναδειχθεί ως 

σηµαντικό κοµµάτι του πολιτισµού στην Τουρκία, αποτέλεσαν ένα νέο φαινόµενο 

αναδεικνύοντας το πολύπλοκο σχίσµα που είχε δηµιουργηθεί στην τουρκική κοινωνία 

και το οποίο συνεχίζει να την ταλανίζει µέχρι σήµερα (http://www.economist.com [25 

Σεπτεµβρίου 2012]),(http://www.nytimes.com[25 Σεπτεµβρίου 2012]).  

 Σε διεθνές επίπεδο ο Νταβούτογλου υποστηρίζει ότι η Τουρκία πρέπει να 

επιλύσει όλες τις διµερείς διαφορές που έχουν παρακωλύσει τις σχέσεις της µε τους 

γείτονές της, δηλώνοντας ότι η Τουρκία έχει χάσει σηµαντικό χρόνο και προσπάθεια στις 

συγκρούσεις µε τους γείτονές της. Για να καταστεί η Τουρκία περιφερειακή ηγετική 

δύναµη και να διαδραµατίσει έναν παγκόσµιο στρατηγικό ρόλο χρειάζεται να ξεπεράσει 

τα φοβικά της σύνδροµα και να δηµιουργήσει εγκάρδιες σχέσεις µε τους γείτονές της 

(Murinson, 2006: 948). Η εξωτερική της πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στην επίλυση 

όλων των εκκρεµών διαφορών που η διπλωµατική αδράνεια της Τουρκίας στο παρελθόν 

είχε συσσωρεύσει ώστε να µπορεί να αναζητήσει, απελευθερωµένη πια, τον δικό της 

παγκόσµιο στρατηγικό ρόλο. Παράλληλα, µε την άσκηση της πολιτικής «µηδενικών 

προβληµάτων», όρος που επινοήθηκε από τον Νταβούτογλου και περιλαµβάνει την 

επίλυση προβληµάτων µε τις γείτονες χώρες, η ανάπτυξη στενών σχέσεων µε τις 

αναδυόµενες παγκόσµιες δυνάµεις την Κίνα, την Ινδία, την Ρωσία και την Βραζιλία θα 

αποτελεί τη βασική τελική επιδίωξη µέσα από αυτήν τη διαδικασία. 

  Προτεραιότητα, ωστόσο, θα πρέπει να αποτελέσει η αναζήτηση ενός ηγετικού 

ρόλου στον διαπολιτισµικό και διαθρησκευτικό διάλογο έτσι ώστε να µπορέσει η 

Τουρκία να αξιοποιήσει στο βέλτιστο την ιστορική και πολιτισµική της κληρονοµιά, 

δηλαδή την οθωµανική της κληρονοµιά (Davutoğlu, 2008: 96). Όλες αυτές οι 

πρωτοβουλίες θα καταστήσουν την Τουρκία έναν παγκόσµιο παίχτη στο διεθνές 

σύστηµα το 2023,  ηµεροµηνία ορόσηµο της ίδρυσης της Τουρκικής Δηµοκρατίας. 

Συγκεκριµένα, η Τουρκία το 2023 θα είναι ένα πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
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ενεργό παγκόσµιο ρόλο αλλά και µία από τις 10 µεγαλύτερες οικονοµίες στον κόσµο 

(Özel, Hürriyet, 2010:22). 

 Έχοντας διατυπώσει το όραµα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, ο 

Νταβούτογλου είχε τη δυνατότητα να το θέσει σε εφαρµογή. Η παρούσα εργασία 

εξετάζει τα συστατικά στοιχεία αυτής της πολιτικής εστιάζοντας σε πέντε σηµεία που 

θεωρούνται σηµαντικά. Αυτά είναι τα εξής:  

 1. Ισορροπία µεταξύ δηµοκρατίας και ασφάλειας. Η Τουρκία για να µπορέσει να 

προάγει την εικόνα της, ως πολιτικό µοντέλο προς υιοθέτηση από τις χώρες του 

µουσουλµανικού κόσµου, πρέπει σε πρώτη φάση να είναι σε θέση να απολαµβάνει η ίδια 

εσωτερική σταθερότητα. Αυτό απαιτεί να διαχειρισθεί µε επιτυχία τα πολιτικά και 

κοινωνικά της προβλήµατα και να γεφυρώσει το χάσµα που υπάρχει γύρω από τα θέµατα 

αυτά. Και παράλληλα, να διατηρήσει το κοσµικό χαρακτήρα του κράτους ως µία επί το 

πλείστον µουσουλµανική κοινωνία που διατυπώνει εκ νέου την µουσουλµανική 

ταυτότητα στο δηµόσιο χώρο µε περίσσια αυτοπεποίθηση και δυναµισµό. Μια ταυτότητα 

που είχε καταπιεσθεί επί κεµαλισµού στην προσπάθεια για µίµηση του δυτικού τρόπου 

ζωής.  

 2. Πολιτική µηδενικών προβληµάτων απέναντι στους γείτονες της. Η προαγωγή 

καλών σχέσεων γειτονίας, η αντικατάσταση της διαφωνίας µε την συνεργασία, η 

ανακάλυψη καινοτόµων µηχανισµών και διαύλων επικοινωνίας για την επίλυση των 

υπαρχουσών διαφορών ή συγκρουσιακών θεµάτων, θα εξασθενίσουν τις απειλές που 

δέχεται η Τουρκία από τις γειτονικές της χώρες.  

 3. Ανάπτυξη σχέσεων µε τις γειτονικές της χώρες καθώς και µε εκείνες όπου η 

Τουρκία οφείλει να δραστηριοποιηθεί ώστε να αναδειχθεί ως περιφερειακή δύναµη. Η 

οπτική της γωνία ξεφεύγει, εποµένως, από τις διµερείς σχέσεις και αποκτά περιφερειακή 

άποψη.  

 4. Ανάγκη πολυδιάστατου χαρακτήρα πολιτικής και αποφυγή αποκλειστικών 

συµµαχιών. Είναι προς το συµφέρον της να κρατά ίσες αποστάσεις και να καλλιεργεί 

καλές σχέσεις µε όλους. Η ιστορία εξάλλου έχει αποδείξει ότι η Τουρκία γνωρίζει καλά 

αυτόν τον ρόλο (για παράδειγµα: ίσες αποστάσεις στο Β ́ Παγκόσµιο Πόλεµο, Ιράκ-

Ιράν).  
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 5. Η εφαρµογή ρυθµικής διπλωµατίας. Αυτή γίνεται αντιληπτή ως η άσκηση 

διπλωµατικών προσπαθειών µε αξιοσηµείωτη πυκνότητα σε διµερές και πολυµερές 

επίπεδο(Davotoğlu, 2008: 79-83). 

 Το βασικό ερώτηµα που προκύπτει µετά την παρουσίαση και την ανάλυση του 

οράµατος της εξωτερικής πολιτικής του Νταβούτογλου είναι κατά πόσο η ιδεολογική του 

βάση καθίσταται συµπαγής και στερεή ύστερα και από τις αντιφάσεις που αναδείχθηκαν 

µέσω της ίδιας της ιδεολογικής ερµηνείας του. Δηλαδή, κατά πόσο η εφαρµογή της 

στρατηγικής του ιδίου του οραµατιστή της µπορεί να αποδειχθεί επιτυχής επιφέροντας τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα στους τοµείς τις εξωτερικής πολιτικής, και πιο 

συγκεκριµένα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στην Μέση Ανατολή. 

 Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα, επιχειρείται στις επόµενες ενότητες της 

παρούσας µελέτης προκειµένου να αναδειχθεί η αδυναµία εφαρµογής ενός τέτοιου 

οράµατος δεδοµένου ότι έχει βασιστεί a priori σε µια θεωρητικά αυτοαναιρούµενη 

παραδοχή. Ωστόσο, η έντονη πεποίθηση για την ανάγκη εφαρµογής ενός τέτοιου 

ελκυστικού οράµατος και η έντονη προσκόλληση στην εφαρµογή της δηµιούργησε ένα 

δεύτερο παράδοξο, «ένα στρατηγικό λάθος». Συγκεκριµένα, η εφαρµογή της Τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής δείχνει να αδυνατεί να διαγνώσει επακριβώς την πολυσχιδή 

σύγχρονη συγκυρία, δηλαδή, δεν εξασφαλίζει αυτό που ο Τζόσεφ Νάι αναφέρει ως την 

«επίγνωση της συγκυρίας», (contextual intelligence), η οποία θα επιτρέψει στην Άγκυρα 

την ανάληψη των έξυπνων αποφάσεων που θα υλοποιήσουν την εξωτερική της πολιτική 

(Nye, 2009: 161-162). 

 H ιδεολογική πεποίθηση του Νταβούτογλου περί ιστορικής και πολιτισµικής 

ευθύνης της Τουρκίας, που της έχει προσδώσει η οθωµανική της κληρονοµιά της, 

παρέχει την δυνατότητα ανάληψης του ρόλου της χώρας σταθεροποιητή στην περιοχή 

της Μέσης Ανατολής. Όλα αυτά καταγράφονται στο βιβλίο του Εναλλακτικές 

Κοσµοθεωρίες. Η επίδραση της Ισλαµικής και της Δυτικής Κοσµοθεωρίας στην πολιτική. 

Ο Νταβούτογλου θεωρεί ως έναν κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής αυτής της 

περιόδου τον µοναδικό «πολυδιάστατο χαρακτήρα» που προσδίδει στην χώρα του η 

ύπαρξη αυτών των πολλαπλών ταυτοτήτων που διαθέτει η Τουρκία. Από αυτές αντλεί 

την δυναµική της ως µία χώρα υπόδειγµα συνεργασίας και γεφύρωσης αλλά και 

ανεκτικότητας όλων αυτών των ταυτοτήτων. Για τον λόγο αυτόν η Τουρκία µπορεί να 
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αποτελέσει χώρα παράδειγµα για τις γειτονικές περιοχές της Μέσης Ανατολής. 

Συγχρόνως, χάρη στην συσσωρευµένη εµπειρία που διαθέτει, η Τουρκία 

αυτοανακηρύσσεται ως η πλέον κατάλληλη να αναλάβει την ηγετική θέση ως 

συνοµιλητής σε θέµατα περιφερειακά, διαπολιτισµικά, διαθρησκευτικά και χρόνια 

ανεπίλυτα ζητήµατα διευκολύνοντας την προώθηση της σταθερότητας και της 

δηµοκρατίας παρέχοντας, επίσης, τις διαµεσολαβητικές της υπηρεσίες στην εύθραυστη 

περιοχή της Μέσης Ανατολής. Για την ανάληψη, όµως, αυτού του ρόλου, η ιδεολογία και 

η πολιτική πρακτική του Νταβούτογλου πρέπει να συνάδουν. 

 Ιδεολογικά ο Νταβούτογλου υποστηρίζει την αδυναµία συνεργασίας και 

γεφύρωσης της δυτικής συµπεριφοράς και σκέψης µε εκείνη του Ισλάµ, όταν 

χαρακτηριστικά αναφέρει στο βιβλίο του Εναλλακτικές Κοσµοθεωρίες. Η επίδραση της 

Ισλαµικής και της Δυτικής Κοσµοθεωρίας στην πολιτική  

 «Χρησιµοποιώντας περιγραφές όπως «η ασυµβατότητα των δυτικών και 

των ισλαµικών τάσεων» ή «η ασυµβατότητα των δυτικών και των ισλαµικών 

φιλοσοφικών τάσεων» είναι αδύνατο να καταδείξουµε όχι µόνο την εσωτερική 

συνάφεια αυτών των τάσεων, αλλά και τη συγκριτική βάση τους. Υπό αυτή την 

οπτική γωνία, «η ασυµβατότητα των δυτικών και ισλαµικών κοσµοθεωριών» 

περιγράφει πολύ καλύτερα την έκταση αυτής της σύγκρισης. Λόγω του ότι η 

δυτική πρόκληση προς τον ισλαµικό πολιτισµό δεν είναι µόνο µία πρόκληση 

ενός εναλλακτικού θεσµικού και ιστορικού υποβάθρου αλλά, και µία 

κοσµοθεωρητική πρόκληση οι καταπιεστικές στρατηγικές θεσµικού 

µετασχηµατισµού που ασκούνται εναντίον των µουσουλµανικών κοινωνιών δεν 

µπορούν να υπερβούν αυτή την ασυµβατότητα. Η πολύ ισχυρή εσωτερική 

συνέπεια του ισλαµικού θεωρητικού πλαισίου παρέχει πάντοτε τη δυνατότητα 

να παραχθεί µία εναλλακτική πολιτική κουλτούρα.» (Νταβούτογλου, 2011: 

411-412). 

 Έχοντας υποστηρίξει τα παραπάνω, και οικοδοµώντας στη συνέχεια το όραµα 

περί στρατηγικού βάθους, ο Νταβούτογλου διατείνεται ότι η Τουρκία είναι µία χώρα που 

µπορεί να γεφυρώσει αυτούς τους δύο κόσµους. Στην πραγµατικότητα µπορεί να 

υποστηριχθεί ότι όταν η πολιτική δεν έχει ξεκάθαρο και συµπαγές ιδεολογικό υπόβαθρο 
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είναι έτοιµη να καταρρεύσει µπροστά σε περιόδους µεγάλων ανακατατάξεων και 

κρίσεων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.  

 

 

 Η αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας παρατηρείται κατά τη χρονική 

περίοδο κατά την οποία αλληλένδετοι εγχώριοι και διεθνείς παράγοντες δηµιουργούν µία 

πολύπλοκη και αντιφατική συγκυρία αναδεικνύοντας µία σειρά διληµµάτων και 

ευκαιριών για την κυβέρνηση Ερντογάν. Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στην 

εσωτερική διάσταση της αλλαγής, η οποία πραγµατοποιείται µε την άνοδο του κόµµατος 

ΑΚΡ στην εξουσία. Αρχικά, θα παρουσιαστεί η διαδικασία ανάληψης της εξουσίας από 

το κόµµα ΑΚΡ και θα καταγραφούν οι πολιτικές του προτιµήσεις. Ακολουθεί η 

παρουσίαση της προσπάθειας «εκδηµοκρατισµού» που επιχείρησε η κυβέρνηση 

Ερντογάν µε κύριο άξονα την αποµείωση της παντοδυναµίας του στρατού. Μία εξέλιξη 

απαραίτητη για την άσκηση µίας πιο ανεξάρτητης και λιγότερο κοσµικής εξωτερικής 

πολιτικής.  

 Πράγµατι, όπως εξηγείται παρακάτω, η ισλαµική ηγεσία της Τουρκίας 

χρησιµοποίησε την Ευρωπαϊκή επιταγή εκδηµοκρατισµού για την παραγκώνιση του 

τουρκικού στρατιωτικού κατεστηµένου, ώστε να εφαρµόσει µία ισλαµική ατζέντα. Αυτό, 

άλλωστε, είναι ένα πλαίσιο το οποίο ο Ερντογάν είχε θέσει ήδη από το 1996, 

δηλώνοντας, ότι η «δηµοκρατία δεν είναι ο σκοπός, αλλά το µέσον» καθώς και ότι ως 

δήµαρχος της Κωνσταντινούπολης ήταν «ο υπηρέτης της Σαρίας» και «ο ιµάµης της 

Κωνσταντινούπολης» (Rabasa, Larrabee, 2007: 55). Στο τρίτο µέρος του κεφαλαίου θα 

παρουσιαστεί η προσπάθεια της κυβέρνησης Ερντογάν να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας 

µε το κουρδικό στοιχείο. Κατά τον Νταβούτογλου η επίλυση του κουρδικού ζητήµατος 

θα απεγκλώβιζε την Άγκυρα από φοβίες απόσχισης, ενδυναµώνοντας έτσι τη χώρα ώστε 

να ασκήσει µία πιο δυναµική εξωτερική πολιτική στην περιφέρειά της (Davutoğlu, 2009: 

437). 
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 2.1. Η ανάληψη της εξουσίας από το κόµµα ΑΚΡ. 

 Η πρώτη αλλαγή που παρατηρείται στο εσωτερικό γίγνεσθαι της Τουρκίας είναι 

καταρχάς η άνοδος του κόµµατος ΑΚΡ στην εξουσία. Το κόµµα ΑΚΡ ιδρύεται στις 14 

Αυγούστου του 2001 από µία εκ των βασικών οµάδων που συγκροτούσαν το ισλαµικό 

Κόµµα Ευηµερίας: τους µεταρρυθµιστές (yenilikciler), όπως οι ίδιοι αποκαλούσαν τους 

εαυτούς τους, η οποία αποφάσισε να αποσχιστεί από το Κόµµα Ευηµερίας και να 

ακολουθήσει τη δική της πορεία µε τη δηµιουργία ενός νέου κόµµατος. Στους κύκλους 

του νέου κόµµατος του ΑΚΡ ενσωµατώθηκαν στελέχη από το κόµµα της Μητέρας 

Πατρίδας, αλλά και κεντροδεξιά στελέχη του κόµµατος του Ορθού Δρόµου. Ο ηγέτης 

του κόµµατος ΑΚΡ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατάφερε µέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα δεκαπέντε µηνών, µέχρι τη διενέργεια των γενικών εκλογών του 2002, να 

αναπτύξει µια ισχυρή αίσθηση κοινής ταυτότητας µε τον µέσο τούρκο πολίτη αλλά και 

µε τα φτωχά στρώµατα της τουρκικής κοινωνίας (Sayari, 2007: 201-202). Από τότε 

καταγράφεται η ολοένα και αυξανόµενη δηµοτικότητα του ηγέτη της Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο βασικός αντιπρόσωπος µιας µακράς 

µεταρρυθµιστικής πορείας αλλά και µιας εξωτερικής πολιτικής ενεργητικής, δυναµικής 

και εποικοδοµητικής.  

 Ως αρχηγός του κόµµατος ΑΚΡ και υποψήφιος Πρωθυπουργός της χώρας του ο 

Ερντογάν κατάφερε να κερδίσει τρεις συνεχόµενες εκλογικές αναµετρήσεις το 2002 µε 

ποσοστό 34,29%, το 2007 µε 46,58% και το 2011 µε 49,8% ενισχύοντας, µάλιστα, τα 

ποσοστά του κόµµατος του ύστερα από κάθε εκλογική αναµέτρηση (http://www. 

akparti.org.tr[17 Σεπτεµβρίου 2013]). Υπό την ηγεσία του κόµµατος ΑΚΡ η Τουρκία 

βιώνει µετά από πολλά χρόνια στην ηγεσία της χώρας της τη δεκαετή παραµονή ισχυρών 

πλειοψηφικών κυβερνήσεων µε την πολιτική σταθερότητα και συνοχή που συνακολουθεί 

µία τέτοια πραγµατικότητα. Αυτό αποτέλεσε ένα εξαιρετικά σηµαντικό χαρτί ισχύος για 

το ΑΚΡ και τον ηγέτη του.  

 Συγχρόνως, δίνεται η δυνατότητα στην ηγεσία του κόµµατος ΑΚΡ να θέσει τη 

δική της ατζέντα και αντίληψη όσον αφορά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Η 

ρητορική της κυβέρνησης συνδυάζει την προσπάθεια εναρµόνισης της τουρκικής 

νοµοθεσίας µε τα πρότυπα της ΕΕ, την προώθηση του οικονοµικού φιλελευθερισµού και 

την ανανέωση της τουρκικής πολιτικής σφαίρας, υιοθετώντας τη ρητορική του πολιτικού 
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συµβιβασµού. Να επισηµανθεί ότι η ρητορική αυτή µέθοδος που ακολουθείται 

εξυπηρετεί τον πολιτικό συµβιβασµό καθότι αυτός αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 

επιβίωσης του ίδιου του κόµµατος του δεδοµένου ότι στους κύκλους του έχουν περιέλθει 

διάφορες οµάδες της κοινωνίας που προσβλέπουν στην αλλαγή που οραµατίζεται και 

προτείνει το ΑΚΡ. 

 Πράγµατι, το κόµµα ΑΚΡ ανήλθε στην εξουσία το 2002 αναπτύσσοντας ένα 

δηµόσιο διάλογο, ο οποίος καθιστούσε το κόµµα ως τον εκπρόσωπο εκείνων των 

κοινωνικών οµάδων που είχαν βρεθεί εκτός της πολιτικής, οικονοµικής και πολιτιστικής 

ελίτ από την ίδρυση του τουρκικού κράτους. Γίνεται εµφανές ότι το κόµµα ΑΚΡ έχει 

αυτοπροσδιοριστεί ως ο φορέας της αλλαγής. Η έννοια της αλλαγής θα αποτελέσει και 

την κινητήρια δύναµη στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Ερντογάν, 

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση, όπως αναφέρεται παρακάτω, στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής. Όσον αφορά την κοσµοαντίληψη της ίδιας της ηγεσίας του κόµµατος ΑΚΡ, 

αυτή διαφέρει σηµαντικά από τις αντιλήψεις που δέσποζαν παραδοσιακά στην Τουρκία 

τις προηγούµενες δεκαετίες. Ο πυρήνας της ηγεσίας του κόµµατος ΑΚΡ προέρχεται από 

µία πολιτική παράδοση που δοξάζει το οθωµανικό παρελθόν καθώς και τους κοινούς 

ιστορικούς, πολιτισµικούς και θρησκευτικούς δεσµούς µε τον αραβικό/ισλαµικό κόσµο.  

 Αυτό είναι ένα γεγονός που απεικονίζεται από τη σκιαγράφηση του ίδιου του 

παρελθόντος των ηγετικών στελεχών του κόµµατος του ΑΚΡ. Ο  Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

έχει αποφοιτήσει από «θρησκευτικό» σχολείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο ανήκει 

στα λεγόµενα Ιµάµ Χατίπ σχολεία στην Τουρκία.4 Ενώ, την ακαδηµαϊκή χρονιά 1974-75 

υπήρξε φοιτητής του Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστηµών. Το Ινστιτούτο αυτό ιδρύθηκε 

υπό την ιδιωτική πρωτοβουλία της Εθνικής Τουρκικής Φοιτητικής Ένωσης (MTTB), της 

οποίας υπήρξε µέλος και ο Ερντογάν, διαδραµατίζοντας ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

ιδεολογική εκπαίδευση των νέων.5 Η εκπαίδευση που λάµβαναν οι νέοι στο Ινστιτούτο 

                                         
4 Τα Ιµάµ Χατίπ (İmam Hatip) είναι δηµόσια επαγγελµατικά ιδρύµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
προσανατολισµένα ως προς την προετοιµασία των µαθητών για να γίνουν γνώστες του Ισλάµ έτσι ώστε 
µετά την αποφοίτησή τους να µπορούν να καταλαµβάνουν θέσεις ανάλογες του θρησκευτικού λειτουργού 
όπως αυτή του ιµάµη (imam) ή του µουεζίνη (muezzin) σε τζαµιά ολόκληρης της επικράτειας της 
Τουρκίας(Pak, 2004: 324-344).  
5 Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) – Εθνική Τουρκική Φοιτητική Ένωση. Η Εθνική Τουρκική Φοιτητική 
Ένωση ιδρύεται το 1916 ως µία οργάνωση της νεολαίας. Το 1936 η οργάνωση κλείνει υπό τις πιέσεις της 
τότε διακυβέρνησης του Λαϊκού Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος (CHP) και αρχίζει να επαναλειτουργεί το 
1946. Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1960 η οργάνωση κινήθηκε στη γραµµή που πρόσταζε το 
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Κοινωνικών Επιστηµών παρέχονταν κυρίως από γνωστούς καθηγητές πανεπιστηµίου, 

δηµοσιογράφους και ανθρώπους της διανόησης, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από µία 

συντηρητική ιδεολογία και αφορούσε τη διδασκαλία διαφόρων θεµατικών ενοτήτων, 

όπως ζητήµατα που άπτονταν των κοινωνικών επιστηµών. Περιλαµβάνονταν όµως και 

µαθήµατα που αφορούσαν τη θρησκεία και την ηθική, τον πολιτισµό, την οικονοµία, τη 

νοµική, τη δηµόσια εκπαίδευση αλλά και τη µουσική. Ο Αµπτουλάχ Γκιούλ, σηµερινός 

Πρόεδρος της Τουρκικής Δηµοκρατίας, ο οποίος ήταν και αυτός µέλος της Εθνικής 

Τουρκικής Φοιτητικής Ένωσης εργάστηκε ως οικονοµολόγος στην Ισλαµική Τράπεζα 

Ανάπτυξης στην Τζέντα από το 1983-1991. Ενώ ο Αχµέτ Νταβούτογλου δούλεψε ως 

καθηγητής στο Διεθνές Ισλαµικό Πανεπιστήµιο της Μαλαισίας από το 1990-1993. 

Επιπλέον, η βασική οµάδα των µελών του κόµµατος ΑΚΡ, συµπεριλαµβανοµένου 

φυσικά και του Ερντογάν και του Γκιούλ, προέρχονται από τους κύκλους του Κινήµατος 

Εθνική Άποψη, καθώς και από τα κόµµατα που δηµιουργήθηκαν από αυτό το Κίνηµα.6  

 Στο πλαίσιο του Κινήµατος η ενεργή δραστηριότητα αυτών των µελών αλλά και 

των ισλαµικών κοµµάτων που γέννησε το Κίνηµα τους έφερε σε στενή επαφή µε τα 

Ισλαµικά Κινήµατα του Αραβικού κόσµου. Δεδοµένων των παραπάνω, µπορεί να 

υποστηριχτεί ότι η ηγεσία του κόµµατος ΑΚΡ θεωρεί ότι έχει αποκτήσει µία 

συσσωρευµένη εµπειρία χάρη στη στενή επαφή της µε τον Ισλαµικό κόσµο που υπήρξε 

καθοριστικής σηµασίας στην προσέγγισή της µε τη Μέση Ανατολή και τον αραβικό-

ισλαµικό κόσµο.  

 Η κυβέρνηση του κόµµατος ΑΚΡ έχει εµποτιστεί από την αντίληψη ότι η Μέση 

Ανατολή αποτελεί µία σηµαντική περιοχή για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της 

εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, όπως αυτοί έχουν ήδη καταγραφεί στην πρώτη 
                                                                                                                         
εθνικιστικό Κεµαλικό κατεστηµένο. Συγκεκριµένα µετά το Γενικό Συνέδριο της Ένωσης το 1965 η Εθνική 
Τουρκική Φοιτητική Ένωση υπερασπιζόταν τον τουρκικό εθνικισµό, τον αγώνα ενάντια στον κοµµουνισµό 
και το Ισλάµ ως θρησκεία των τούρκων πολιτών. Στα µέσα της δεκαετίας του 1970 η Ένωση αρχίζει να 
κατακλύζεται από ισλαµιστές, οι οποίοι επιθυµούν την προώθηση της ιδέας ενός ισλαµικού κράτους στην 
Τουρκία. Τα ισλαµικά κινήµατα αρχίζουν να αποκτούν πλέον τη δική τους ανεξαρτησία από τα υπόλοιπα 
εθνικιστικά και συντηρητικά κινήµατα. Μ’ αυτό τον τρόπο το Ισλάµ αρχίζει να θεωρείται ως µία πολιτική 
ιδεολογία µε στόχο την εγκαθίδρυση ενός ισλαµικού κράτους στην Τουρκία. Σ’ αυτό το πλαίσιο αρχίζει να 
δηµιουργείται ένας σκληρός ανταγωνισµός µεταξύ διαφορετικών εθνικιστικών και συντηρητικών 
ιδεολογιών αλλά και του Ισλάµ. Οι δραστηριότητες της οργάνωσης συνεχίζονται µέχρι το στρατιωτικό 
πραξικόπηµα του 1980(Atacan, 2007: 195).  
6 Το Κίνηµα Εθνική Άποψη (Milli Görüş) ιδρύεται από τον Νετζµετίν Ερµπακάν το 1969 αναπτύσσοντας 
µία εθνικιστική, Ισλαµική ιδεολογία. Αµέσως µετά τη δηµιουργία του το Κίνηµα κατάφερε να 
εκπροσωπηθεί στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας µέσα από τη δηµιουργία διαφόρων ισλαµικών πολιτικών 
κοµµάτων, τα οποία ιδρύθηκαν και αυτά από τον ίδιο τον Ερµπακάν (Kuru, 2005: 253-274).  
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ενότητα της παρούσας εργασίας. Η ηγεσία του κόµµατος ΑΚΡ υποστηρίζει ότι η 

Τουρκία έχει ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσµούς µε τη Μέση Ανατολή τη δυναµική 

των οποίων η παραδοσιακή εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε τα προηγούµενα χρόνια 

επέλεξε να µη χρησιµοποιήσει. Σύµφωνα µε τον Νταβούτογλου, η Τουρκία 

επιφορτισµένη από τις προκαταλήψεις εναντίον των αράβων και του Ισλάµ είχε 

αποξενωθεί από την κουλτούρα της Μέσης Ανατολής και από τις περιφερειακές 

ισορροπίες. Σύµφωνα µε τον ίδιο, αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει ώστε αυτά τα 

εµπόδια να ξεπεραστούν και να υπάρξει εναγκαλισµός µε τις χώρες και τους λαούς της 

Μέσης Ανατολής (Davutoğlu, 2001: 59,409). Σαφώς, στην πολιτική που ακολουθεί η 

κυβέρνηση ΑΚΡ στη Μέση Ανατολή παρατηρείται η διαρκής τάση της να παρουσιάζει 

την ιστορία, τον πολιτισµό και τους θρησκευτικούς δεσµούς µε τον αραβικό-ισλαµικό 

κόσµο ως τους παράγοντες εκείνους που τη συνδέουν σχεδόν την «αδελφοποιούν» µε 

την περιοχή, εµφανίζοντας την Τουρκία ως µία σηµαντική ισλαµική δύναµη που µπορεί 

να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην περιοχή.  

 Παράλληλα, όµως, η κυβέρνηση του κόµµατος AKP εξακολουθεί να 

χρησιµοποιεί την εξωτερική της πολιτική για να δοµήσει και να επηρεάσει θέµατα 

εσωτερικής πολιτικής, όπως άλλωστε συνέβαινε και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

1990. Στο παρελθόν το ισχυρό στρατιωτικό κατεστηµένο της Τουρκίας ανήγαγε τις 

σχέσεις του µε το Ισραήλ στη βάση της αντιπαλότητάς του µε τους εσωτερικούς 

παράγοντες του PKK και το πολιτικό Ισλάµ. Το Ιράν και η Συρία αποτελούσαν µέρος της 

απειλής της επιβίωσης του τουρκικού καθεστώτος (Altunışık, Tür, 2005: 114). Ως 

µεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας θεωρείτο ο «αλυτρωτισµός» 

και ο «θρησκευτικός φονταµενταλισµός», όπως καταγράφεται το 1995 σε έγγραφο της 

Εθνικής Πολιτικής Ασφάλειας.7 Οι αντιλήψεις αυτές περί απειλής εντός και εκτός της 

Τουρκίας την είχαν ωθήσει, τότε, στη δηµιουργία της στρατηγικής συµµαχίας µε το 

Ισραήλ αλλά και στην οικοδόµηση συµµαχιών µε άλλα κράτη, έχοντας από κοινού 

«ασφαλειοποιήσει» τις έννοιες αλυτρωτισµός και θρησκευτικός φονταµενταλισµός, οι 

οποίες είχαν ως στόχο την αναχαίτιση των δυο κυρίαρχων απειλών (Bilgin, 2005: 188). 
                                         

7 Το έγγραφο της Εθνικής Πολιτικής Ασφάλειας της Τουρκίας γνωστό και ως «Κόκκινο Βιβλίο» 
εκπονήθηκε από κοινού µε την κυβέρνηση, τις µυστικές υπηρεσίες, τον στρατό και το Εθνικό Συµβούλιο 
Ασφάλειας και αποτελεί τον στρατηγικό χάρτη της Τουρκίας, ο οποίος αποτυπώνει τις εσωτερικές και 
εξωτερικές απειλές για την ασφάλεια της Τουρκίας(Aydıntaşbaş(2005)http://www.hri.org[19 Σεπτεµβρίου 
2013]).  
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 Αντίθετα µε ότι συνέβαινε µε το Κεµαλικό κατεστηµένο η κυβέρνηση Ερντογάν 

χρησιµοποίησε τις σχέσεις της µε τη Μέση Ανατολή για να επηρεάσει τη διαµόρφωση 

εσωτερικών πολιτικών αλλά και το αντίστροφο. Σ’ αυτό το πλαίσιο η προώθηση των 

οικονοµικών της σχέσεων µε τη Μέση Ανατολή θα συνδεθεί άµεσα µε τον στόχο της 

διακυβέρνησης του κόµµατος AKP να ενισχύσει τη δράση των επιχειρηµατιών της 

Ανατολίας (γνωστοί στην Τουρκία ως «Τίγρεις της Ανατολίας»), οι οποίοι συνέβαλαν 

σηµαντικά στην ανέλιξη του στην εξουσία (Raptopoulos, 2004: 4-5). Οι «Τίγρεις της 

Ανατολίας», το «Πράσινο Κεφάλαιο» της δεκαετίας του 1990, µετά τις οικονοµικές 

πολιτικές των κυβερνήσεων του ΑΚΡ κατάφεραν να αναπτύξουν όλη τη δυναµική τους 

δηµιουργώντας ένα νέο οικονοµικό κατεστηµένο, µία κατ’ ουσίαν µεγάλη εκλογική βάση 

για το ΑΚΡ (Rabasa, Larrabee, 2008: 57-60). Η εµφάνιση στο προσκήνιο της χώρας νέων 

οικονοµικών και κοινωνικών στρωµάτων που αποκατέστησαν σε µεγάλο βαθµό τα µέχρι 

τότε µεσαία στρώµατα, τα οποία είχαν υποστεί τα πλήγµατα της οικονοµικής κρίσης του 

1999 και του 2001, είναι ένα από τα εχέγγυα της, µέχρι στιγµής, κυριαρχίας της 

κυβέρνησης Ερντογάν (Γιαλλουρίδης, Λαγγίδης, 2010: 138). 

 Κατά τον ίδιο τρόπο η κυβέρνηση Ερντογάν προσπάθησε να λύσει το κουρδικό 

ζήτηµα µέσω της νέας πολιτικής που άσκησε προς το Ιράκ ειδικά µετά την ανανέωση της 

θητείας της κυβέρνησης Ερντογάν το 2007 επιδιώκοντας έτσι την άµεση συνεργασία της 

µε την Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση. Στη διάρκεια αυτή της δεύτερης θητείας της 

διακυβέρνησης του κόµµατος AKP είναι χαρακτηριστική η ανάπτυξη της αντι-

Ισραηλινής ρητορικής και πολιτικής. Στόχος αυτής της στάσης ήταν να υπηρετήσει 

εσωτερικά ζητήµατα. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση Ερντογάν επιδίωξε να ασκήσει 

µεγαλύτερη επιρροή στο εσωτερικό της χώρας της αλλά και να υποβιβάσει το ρόλο του 

στρατού παρουσιάζοντάς τον ως τον µοναδικό υποστηρικτή της στρατηγικής συµµαχίας 

Τουρκίας-Ισραήλ, που ανθούσε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1990(Updegraff(2010) 
http://www.jpost.com[10 Σεπτεµβρίου 2013]). Τόσο η άνοδος του κόµµατος ΑΚΡ στην 

εξουσία όσο και η παραµονή του στη διακυβέρνηση της χώρας, εδώ και µία δεκαετία, 

επιτάχυνε τη στροφή και το άνοιγµα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής προς τη Μέση 

Ανατολή αλλά και τον µετασχηµατισµό της ίδιας της τουρκικής κοινωνίας. 
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 2.2. Ο µετασχηµατισµός της τουρκικής πολιτικής σφαίρας. 

  Κατά τη διάρκεια της άσκησης εξουσίας από τις τρεις συνεχόµενες κυβερνήσεις 

του κόµµατος ΑΚΡ, η Τουρκία βιώνει έναν έντονο µετασχηµατισµό της πολιτικής της 

σφαίρας. Οι κυβερνήσεις, υπό την ηγεσία του κόµµατος του ΑΚΡ, δεσµεύτηκαν να 

προβούν στην πραγµατοποίηση εκτεταµένων πολιτικών µεταρρυθµίσεων. Αυτές θα 

εστίαζαν σε πολιτικές εκδηµοκρατισµού οι οποίες, ωστόσο, προέτασσαν και υπερτόνιζαν 

την ισλαµική διαφοροποίηση της χώρας χρησιµοποιώντας τις επιταγές της Ε.Ε. Έπειτα 

από την εξασφάλιση του καθεστώτος «υποψηφίου µέλους» από την Ε.Ε (Σύνοδος του 

Ελσίνκι, Δεκέµβριος 1999) η Τουρκία θα προβεί σε µία πολιτική εκδηµοκρατισµού µε 

στόχο την αποµείωση της σηµασίας του στρατού. Ως προς τη διάσταση του στρατού, 

ήταν αντιληπτό από την κυβέρνηση του ΑΚΡ ότι οι µεταρρυθµίσεις θα αφορούσαν την 

αναδιαµόρφωση των σχέσεων στρατού και κράτους καθώς η πραγµατοποίησή τους θα 

έχει σαφείς επιπτώσεις στην υλοποίηση και στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της 

Τουρκίας. Η κυβέρνηση Ερντογάν, κυρίως µετά την ανανέωση της θητείας της το 2007, 

είχε στόχο να µειώσει και να υποβιβάσει τον ρόλο και την ανάµειξη του στρατού στη 

λήψη αποφάσεων που αφορούν την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.  

 Προκειµένου η Τουρκία να ανταποκριθεί στις πολιτικές πτυχές των ενταξιακών 

κριτηρίων της Κοπεγχάγης προσπάθησε να υιοθετήσει διάφορα πακέτα 

εκδηµοκρατισµού τη χρονική περίοδο 1999-2004, έτσι ώστε να επιτύχει το άνοιγµα των 

ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την ΕΕ (Bac, 2005: 19-20). Ένα από τα 

σηµαντικότερα σηµεία των κριτηρίων της Κοπεγχάγης είναι η επισήµανση της ειδικής 

θέσης και του ιδιόµορφου ρόλου που κατέχει ο στρατός στο τουρκικό πολιτικό σύστηµα 

καθώς αυτά δεν επιτρέπουν στη χώρα να ακολουθήσει τις µεταρρυθµίσεις εκείνες που θα 

την καταστήσουν ακόλουθη µε το ευρωπαϊκό δηµοκρατικό κεκτηµένο (http://ec.europa. 

eu[12 Σεπτεµβρίου 2013]). Η κυβέρνηση Ερντογάν µε την άνοδο της στην εξουσία 

εξήγγειλε τη δέσµευση της να προχωρήσει τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην 

εναρµόνιση των κανόνων της Τουρκικής Δηµοκρατίας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Από 

το 2002 έως το 2004 η διακυβέρνηση του κόµµατος ΑΚΡ κατάφερε να προωθήσει εννέα 

πακέτα νόµων, γνωστών µε τον τίτλο Νόµοι Εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, 

επιτυγχάνοντας το άνοιγµα των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε την ΕΕ 

τον Οκτώβριο του 2005 (Michaud-Emin, 2007: 26-27). 
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 Η µείωση της επιρροής του στρατού και της ισχυρής παρεµβατικότητας του στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της 

Τουρκίας αποτέλεσε µία από τις βασικές επιδιώξεις τις µεταρρυθµιστικής ατζέντας των 

κυβερνήσεων του κόµµατος του ΑΚΡ. Να σηµειωθεί ότι από την ίδρυση του τουρκικού 

κράτους «ο στρατός λειτουργεί ως ανεξάρτητος παράγοντας πολιτικής ισχύος, χωρίς να 

υπόκειται σε ελεγκτικούς µηχανισµούς, ενώ οι στρατιωτικοί εκλαµβάνουν τους εαυτούς 

τους ως κηδεµόνες και όχι απλώς ως υπερασπιστές του Συντάγµατος», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάλυση του ο  καθηγητής Σπύρος Λίτσας (Λίτσας, 

2007: 36). Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι το έργο των κυβερνήσεων Ερντογάν ως προς της 

επίτευξη αυτού του στόχου αντιµετώπιζε εξαρχής µεγάλη δυσκολία, αν µάλιστα ληφθεί 

υπόψη και το γεγονός ότι ο στρατός απολάµβανε την υποστήριξη και την εµπιστοσύνη 

της πλειοψηφίας της τουρκικής κοινής γνώµης. 

 Παρακολουθώντας τις προσπάθειες αποµείωσης του ρόλου του στρατού στην 

πολιτική ζωή της Τουρκίας γίνεται εµφανές ότι οι κυβερνήσεις του κόµµατος ΑΚΡ έχουν 

ακολουθήσει µία στρατηγική η οποία κινείται, από τη µια πλευρά, προς την ανάπτυξη 

των πολιτικό-στρατιωτικών σχέσεων συνεργασίας ενώ από την άλλη πλευρά επιδιώκει 

την υποβίβαση του υπεραυξηµένου status του στρατού µέσω της ρήξης των σχέσεων 

κράτους-στρατού (Heper, 2007: 227). Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της πρώτης 

θητείας της κυβέρνησης Ερντογάν παρατηρείται η προσπάθεια δηµιουργίας µίας 

φαινοµενικά εποικοδοµητικής σχέσης συνεργασίας µεταξύ του στρατού και της 

κυβέρνησης, ώστε να καταστεί σαφές ότι η τελευταία εργάζεται προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Στην πραγµατικότητα, προωθούνται οι 

περιοριστικές θεσµικές αλλαγές που αφορούν τον ρόλο του στρατού στην πολιτική ζωή 

της Τουρκίας. άλλωστε η πιο σηµαντική θεσµική εκδήλωση του ρόλου στρατού στην 

Τουρκία εκφράζεται µέσω του Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ).  

 Το έβδοµο πακέτο εναρµόνισης, το οποίο υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2003 

επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στο θεσµικό χαρακτήρα του ΣΕΑ. Καταρχάς, τα πολιτικά 

µέλη του ΣΕΑ ενισχύθηκαν αριθµητικά από πέντε σε εννέα (http://www.mgk.gov.tr.[2 

Οκτωβρίου 2013]). Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση κατάφερε να εξασφαλίσει την 

πλειοψηφία στο ΣΕΑ, που µέχρι πρότινος κατείχε ο στρατός. Το ΣΕΑ, αντί να 

συγκαλείται κάθε µήνα, αποφασίστηκε να συνέρχεται µία φόρα κάθε δύο µήνες 
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κάνοντας πιο δύσκολο για τον στρατό να το χρησιµοποιεί ως µέσο συνεχούς πίεσης προς 

την κυβέρνηση (Jenkins, 2007: 347). 

 Σ’ αυτό το σηµείο οφείλεται να επισηµανθεί ότι, ήδη από το 2001 µε την 

τροποποίηση του άρθρου 118 του Συντάγµατος ο ρόλος του ΣΕΑ περιορίστηκε σε  

συµβουλευτικό όργανο που έχει τη δυνατότητα να προχωρεί σε απλές συστάσεις για την 

αξιολόγηση και υιοθέτηση των οποίων την ευθύνη έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση (http: 

//www.mgk.gov.tr[2 Οκτωβρίου 2013]). Έτσι, οι τροποποιήσεις των άρθρων 9 και 14 του 

νόµου για το ΣΕΑ που αφορούν την κατάργηση των εκτεταµένων εκτελεστικών και 

εποπτικών αρµοδιοτήτων του Γενικού Γραµµατέα του ΣΕΑ έρχονται να θέσουν έναν 

ακόµη περιορισµό όσον αφορά την επιρροή του στρατού. Με τη συγκεκριµένη διάταξη, 

η οποία καταργείται το 2003, ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΕΑ είχε την εξουσιοδότηση 

εξ’ ονόµατος του Προέδρου και του Πρωθυπουργού να παρακολουθεί την πορεία της 

εφαρµογής από την κυβέρνηση των οποιοδήποτε συστάσεων γνωµοδοτούσε το ΣΕΑ 

(http://mgk.gov.tr[2 Οκτωβρίου 2013]). 

 Συγχρόνως, καταργείται και το άρθρο 19 του ίδιου νόµου που επέτρεπε στο ΣΕΑ 

να έχει απεριόριστη πρόσβαση σε διαβαθµισµένες και µη διαβαθµισµένες πληροφορίες 

όλων των κρατικών φορέων καθώς οι τελευταίοι ήταν υποχρεωµένοι από τον νόµο να 

υποβάλλουν τακτικά ή κατόπιν απαιτήσεως αυτά τα στοιχεία στον Γενικό Γραµµατέα 

του ΣΕΑ (Toktaş, Kurt, 2008: 3). Τέλος, αποφασίστηκε µε ειδικό διάταγµα ο διορισµός 

τεχνοκράτη µη-στρατιωτικού στη θέση του Γενικού Γραµµατέα του ΣΕΑ για πρώτη 

φορά στην ιστορία του θεσµού (Toprak(2004)http://yenisafak.com.tr[3 Οκτωβρίου 

2013). Ο Γενικός Γραµµατέας προτείνεται από τον Πρωθυπουργό και διορίζεται ύστερα 

από την έγκριση του Προέδρου της Δηµοκρατίας δεν έχει, όµως δικαίωµα ψήφου ενώ, οι 

αρµοδιότητες του έχουν πλέον µόνο διοικητικό χαρακτήρα (http://www.kdgm.gov.tr[3 

Οκτωβρίου 2013]). 

  Όπως διαπιστώνεται, από την καταγραφή των παραπάνω περιοριστικών 

θεσµικών αλλαγών στο ρόλο του στρατού στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, η κυβέρνηση 

Ερντογάν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της στην εξουσία (2002-2007) κινήθηκε 

σε ένα επίπεδο καλής συνεννόησης µε τον στρατό ώστε να διευκολυνθεί η ευρωπαϊκή 

προοπτική της χώρας, χωρίς όµως να κρύβει ούτε την επιθυµία της να επιτύχει τη 

σταδιακή υποβάθµιση του ρόλου του στρατού ούτε και την αµοιβαία αντιπάθεια που 
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υπάρχει ανάµεσα στο κόµµα ΑΚΡ και τον ίδιο τον στρατό. Την περίοδο αυτή ο 

τουρκικός στρατός θεώρησε τον ισλαµικό φονταµενταλισµό ως το σηµαντικότερο 

πρόβληµα στο εσωτερικό της Τουρκίας ακόµη και συγκριτικά µε την κουρδική απειλή. Η 

ηγεσία του στρατού, µάλιστα, έφτασε σε σηµείο να κατηγορήσει ανοιχτά το ΑΚΡ ότι 

καλλιεργεί ένα είδος ριζοσπαστικού ισλαµισµού (Pupcenoks, 2012: 283). 

 Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Ερντογάν αναγκάστηκε να υποχωρήσει σε 

πολλές περιπτώσεις υπό την πίεση του στρατού, επειδή δεν ήταν ακόµα έτοιµη να 

πληρώσει το τίµηµα και να έρθει σε ευθεία ρήξη µαζί του, κατάφερε να λειάνει το 

έδαφος µε τις µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε και να αναµένει τη δεύτερη θητεία 

της για να προχωρήσει. Σηµαντικό ρόλο στην αντιπαράθεση αυτή έπαιξε και ο τότε 

Πρόεδρος της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Αχµέτ Νετζντέτ Σεζέρ, ο οποίος λειτούργησε 

ως ο υπερασπιστής του Κεµαλικού στρατιωτικού κατεστηµένου χρησιµοποιώντας 

αρχικά, το νόµιµο δικαίωµα του να ασκεί βέτο σε σηµαντικά ζητήµατα και εν συνεχεία 

σε µία σειρά νόµων που έθεταν σε κίνδυνο τον κοσµικό χαρακτήρα του τουρκικού 

κράτους (Jenkins, 2007: 350-354). Παράλληλα, κατάφερε να αποτρέψει τον διορισµό 

µερικών εκατοντάδων ισλαµιστών γραφειοκρατών (Cizre, 2003: 226). Σε αντιστάθµισµα, 

η κυβέρνηση Ερντογάν υιοθέτησε ψήφισµα για τη µείωση της υποχρεωτικής ηλικίας 

συνταξιοδότησης όσον αφορά τους γραφειοκράτες υπαλλήλους. Μ’ αυτόν τον τρόπο η 

κυβέρνηση ήταν σε θέση να διορίσει άτοµα φιλικά προσκείµενα στο κόµµα στη θέση 

των υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν (Rubin(2006)http://www.meforum.org[5 

Οκτωβρίου 2013]). 

 Μετά την επανεκλογή του κόµµατος ΑΚΡ στις βουλευτικές εκλογές της 22ας 

Ιουλίου του 2007 και την ανάρρηση του Αµπτουλάχ Γκιούλ στον Προεδρικό θώκο της 

Τουρκίας στις 28 Αυγούστου, οι ισορροπίες ισχύος µεταξύ στρατού και κυβέρνησης 

άρχισαν να ανατρέπονται. Η περίοδος της σχετικής εξισορροπητικής σχέσης των δύο 

µερών δίνει τη θέση της σε µία ανοιχτή αντιπαράθεση εφ’ όλης της ύλης. Από το 2007, 

οι κρατικές αρχές προχωρούν στις πρώτες αποκαλύψεις και συλλήψεις για την υπόθεση 

«Εργκένεκον». Μία οργάνωση κεµαλική-υπερεθνικιστική που λειτουργούσε στο 

παρασκήνιο, έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας µε στελέχη του στρατού 

και της δικαιοσύνης αλλά και καθηγητές πανεπιστηµίου, δικηγόρους καθώς και 

δηµοσιογράφους. Η οµάδα αυτή φέρεται να κατηγορείται για συµµετοχή σε 
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εγκληµατικές δραστηριότητες και προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης του ΑΚΡ 

(Rubin(2008)http://www.michaelrubin.org[5 Οκτωβρίου 2013]). Ακολούθως, εντός του 

2008 κεντρικό σηµείο τριβής, το οποίο θα λάβει σοβαρές διαστάσεις, αναδεικνύεται το 

«ζήτηµα της µαντίλας». Το Συνταγµατικό Δικαστήριο της Τουρκίας ακυρώνει τον Μάιο 

του 2008 την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για την άρση των περιορισµών 

στη χρήση του ισλαµικού καλύµµατος της κεφαλής (τουρµπάνι) για τις γυναίκες 

(Γιαλλουρίδης, Λαγγίδης, 2010: 135). Η εξέλιξη αυτή λαµβάνει χώρα κατά τη χρονική 

περίοδο κατά την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας του Ανώτατου Εφετείου της Τουρκίας 

έχει ήδη ζητήσει την παύση λειτουργίας του ΑΚΡ, επικαλούµενος την κρυφή ισλαµική 

ατζέντα για ανατροπή του κοσµικού χαρακτήρα του τουρκικού κράτους(Migdalowitz, 

2008: 1-13). 

 Η απόφαση, τελικά, υπήρξε αθωωτική για το κόµµα AKP µε οριακή πλειοψηφία 

µίας ψήφου, ενώ περιορίστηκε στη µείωση κατά το ήµισυ της κρατικής χρηµατοδότησης 

που λαµβάνει το κόµµα και σε µία προειδοποίηση ότι αυτό οδηγεί τη χώρα προς τη 

λάθος κατεύθυνση (Baran, 2010: 139-157). Στις επιθέσεις αυτές η κυβέρνηση απάντησε 

µε νέες αποκαλύψεις εκτεταµένων σκευωριών για την ανατροπή της κυβέρνησης 

Ερντογάν από το λεγόµενο «βαθύ κράτος». Το σκάνδαλο συνωµοσίας µε τον κωδικό 

ονοµασίας «Βαριοπούλα» (Balyoz) είδε το φως της δηµοσιότητας το 2010 µε αφετηρία 

εκκίνησης των δραστηριοτήτων του το 2003. Έκτοτε λειτουργώντας σε συνεργασία µε 

τις παρακρατικές δοµές της οργάνωσης «Εργκένεκον» φέρεται να επιδίωκε την 

αποσταθεροποίηση της χώρας µε σκοπό την αποµάκρυνση της κυβέρνησης Ερντογάν 

από την εξουσία (http://www.taraf.com.tr[5 Οκτωβρίου 2013]). Η εξέλιξη αυτή οδήγησε 

το στράτευµα σε ευθεία ρήξη µε την πολιτική ηγεσία της χώρας. Οι συλλήψεις 

στρατηγών και υψηλόβαθµων αξιωµατικών του στρατού διατάραξαν την ιεραρχική δοµή 

που χαρακτηρίζει τη διαδικασία προαγωγής των στρατηγών και αξιωµατικών του 

στρατού. Σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, απαγορεύεται η προαγωγή των 

παραπάνω εφόσον έχουν συλληφθεί ακόµη κι αν δεν έχουν καταδικαστεί. Η µεγάλη αυτή 

πίεση που ασκήθηκε προς τον στρατό είχε ως αποτέλεσµα αυτός να τερµατίσει τη µάχη 

ηττηµένος µε την οµαδική παραίτηση του Γενικού Επιτελάρχη Ισίκ Κοσανέρ και των 

τριών αρχηγών του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας τον Ιούλιο του 2011, 

πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία των κρίσεων για τη διαδοχή στις ανώτατες θέσεις 
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διοίκησης του στρατεύµατος (Yetkin(2011)http://www.radikal.com.tr[6 Οκτωβρίου 

2013]). 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα της δεινής θέσης στην οποία περιήλθε ο στρατός 

είναι η παραδοχή του απόστρατου αντιναυάρχου Ατίλα Κιγιάτ για τον ρόλο που 

διαδραµάτισε όλα αυτά τα χρόνια ο στρατός σε συνέντευξη του σε τουρκικό κανάλι τον 

Σεπτέµβριο του 2011, ο οποίος δήλωσε: Επιχειρήσαµε να διοικήσουµε τη χώρα µέσω του 

Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και τη διοικήσαµε. Διαπράξαµε παρανοµίες και ζήσαµε 

ανεύθυνα. Εµείς εξαφανίσαµε την Αριστερά στην Τουρκία. Επί χρόνια θεωρούσαµε τον 

εαυτό µας ως το ένα και µοναδικό αφεντικό αυτής της χώρας(Cemal(2011) 
http://www.milliyet.com.tr[6 Οκτωβρίου 2013]). Επιπλέον, ο πρώην Πρόεδρος της 

Τουρκικής Δηµοκρατίας Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ σε κατάθεσή του στην επιτροπή 

διερεύνησης των πραξικοπηµάτων της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης αναγνώρισε την 

ύπαρξη του «Βαθέως κράτους» στην Τουρκία το οποίο και προσδιόρισε ως τον «Στρατό» 

(http://www.radikal.com.tr[6 Οκτωβρίου 2013]).  

 Παρακολουθώντας την εξέλιξη στις δίκες των υποθέσεων «Εργκένεκον» και 

«Βαριοπούλας» γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία εξετράπη του αρχικού προορισµού, 

δηλαδή της καθάρσεως. Τον Σεπτέµβριο του 2012, δηµοσιεύεται άρθρο του γνωστού 

δηµοσιογράφου Μεχµέτ Αλί Μπιράντ στην τουρκική εφηµερίδα Μιλιγιέτ µε τίτλο «Στην 

υπόθεση «Βαριοπούλα» ο έλεγχος χάθηκε» (Birand(2012)http://www.hurriyet.com.tr[6 

Οκτωβρίου 2013]). Στο άρθρο του ο Μπιράντ υποστηρίζει ότι αυτού του είδους οι δίκες 

έχουν συµβολικό χαρακτήρα, σκοπός τους δεν είναι η απόδοση της δικαιοσύνης αλλά η 

κατανόηση του µηνύµατος που εµπεριέχουν: Όσοι επιχειρήσουν τη διενέργεια 

πραξικοπήµατος θα βρουν απέναντί τους τη δικαιοσύνη. Επιπροσθέτως, η νίκη επί των 

«Υποθέσεων» επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το δίδυµο Ερντογάν-Γκιούλ κατόρθωσε να 

δώσει στον στρατό το τελειωτικό χτύπηµα µε τις δίκες των δύο υποθέσεων Εργκένεκον 

και Βαριοπούλα, και να παύσει την κηδεµονία του στρατού έχοντας φυσικά τη βοήθεια 

της κοινότητας Γκιουλέν.  

 Η κυβέρνηση Ερντογάν µπορεί να συνέβαλε στον τερµατισµό του πολιτικού 

ρόλου του στρατού στην Τουρκία, όπως σηµατοδοτείται από την ετυµηγορία της δίκης 

για την υπόθεση Εργκένεκον (Αύγουστος 2013). Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές 

ελήφθησαν εν τη απουσία των ισχυρών δηµοκρατικών θεσµικών αντίβαρων. Τόσο η 
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αντικατάσταση της οµάδας των δικαστών που είχαν αναλάβει το βάρος των υποθέσεων, 

εξασφαλίζοντας στην κυβέρνηση τον έλεγχο της διαδικασίας, όσο και η φυλάκιση 

προσωπικοτήτων, οι οποίες δεν είχαν ουδεµία σχέση µε το «βαθύ κράτος», απλώς είχαν 

εκφράσει την πολιτική τους αντίθεση στην κυβέρνηση καθώς και οι σοβαρές 

παραβιάσεις των δικονοµικών δικαιωµάτων των κατηγορουµένων υπονόµευσαν το 

κράτος δικαίου και την πορεία εκδηµοκρατισµού της Τουρκίας (Gürcanli, Alp, Gökçe 

(2013)http://www.hurriyet.com.tr[7 Οκτωβρίου 2013]). Μία τέτοια εξέλιξη αναδεικνύει 

και περικλείει τον κίνδυνο της κατάχρησης εξουσίας από µέρους της κυβέρνησης 

Ερντογάν(Γρηγοριάδης(2013)http://www.kathimerini.gr[7 Οκτωβρίου 2013]). Εγείρεται, 

λοιπόν, το ζήτηµα για το αν το τέλος της κυριαρχίας του στρατού θα σηµάνει και τη 

βάση της εδραίωσης του αυταρχισµού της κυβέρνησης Ερντογάν (Tisdall(2012)http: 

//www.theguardian.com[7  Οκτωβρίου 2013]). Σ΄ αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι 

το πρώτο πλήγµα προς τον στρατό προήλθε από το ΡΚΚ.8 Η δράση των ένοπλων 

κούρδων ανταρτών τάχθηκε εναντίον της κηδεµονίας του στρατού. Άλλωστε, ο ένοπλος 

αγώνας τους ήταν πρόκληση για το κύρος του στρατεύµατος, το οποίο εγγυάτο την 

κυριαρχία του αδιαιρέτου του τουρκικού κράτους.  

 

 2.3. Το κουρδικό πρόβληµα ως εσωτερικό ζήτηµα της Τουρκίας. 

  Η ένταση των επιθέσεων του ΡΚΚ εναντίον τουρκικών στόχων και οι ραγδαίες 

εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια της δεκαετούς 

αυτοδύναµης διακυβέρνησης της χώρας από το κόµµα ΑΚΡ, υπό την ηγεσία του Ταγίπ 

Ερντογάν, επανέφεραν στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος το κουρδικό ζήτηµα. Η θέση 

της κυβέρνησης Ερντογάν όσον αφορά το κουρδικό ζήτηµα έγινε σαφής πολύ νωρίς. Η 

επιδίωξή της ήταν να ακολουθήσει µία πολιτική διαχείρισης και επίλυσης του κουρδικού 

στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και του γενικότερου εκδηµοκρατισµού 

της Τουρκίας. Μία εξέλιξη σηµαντική διότι πολλοί κούρδοι της Τουρκίας είχαν ταχθεί 

υπέρ της εντάξεως της χώρας στην ΕΕ καθώς είδαν το συµφέρον τους να υπηρετείται 

από την πολιτική εκδηµοκρατισµού και τη διεύρυνση των πολιτικών τους ελευθεριών 

(Γρηγοριάδης(2007)http://www.kathimerini.gr[10 Οκτωβρίου 2013]). 

                                         
8 Partiya Karkeren Kurdistan (PKK)-Εργατικό Κόµµα του Κουρδιστάν. 



37 
 

 Πρέπει να τονιστεί ότι το ΡΚΚ, µετά τη σύλληψη του ηγέτη του Αµπντουλάχ 

Οτσαλάν το 1999 είχε προχωρήσει στην κήρυξη µονοµερούς εκεχειρίας και απόσυρσης 

των δυνάµεών του από την Τουρκία.9 Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε από τη µία πλευρά την 

αφετηρία µιας µακράς περιόδου εσωτερικών διεργασιών και διενέξεων στο εσωτερικό 

του ΡΚΚ οι οποίες έπλητταν τη συνοχή του, και από την άλλη εξασφάλισε µία ήρεµη 

εσωτερική κατάσταση χωρίς επιθέσεις και αιµατηρές συγκρούσεις στο εσωτερικό της 

χώρας. 

 Από το 2002 πολλές από τις επίσηµες απαγορεύσεις των κουρδικών µειονοτικών 

δικαιωµάτων ήρθησαν σύµφωνα µε τις επιταγές ενός εκ των πακέτων «νόµων 

εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο» (http://www.crisisgroup.org[11 Οκτωβρίου 

2013]). Οι βελτιώσεις όσον αφορά τα πολιτιστικά δικαιώµατα και τη δηµόσια έκφραση 

της κουρδικής ταυτότητας αποτέλεσαν ένα πρώτο βήµα για την έναρξη του διαλόγου µε 

το κουρδικό στοιχείο. Η σηµαντικότερη αλλαγή που συντελέσθηκε ήταν η κατοχύρωση 

του δικαιώµατος της ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης και εκπαίδευσης (µόνο για τα ιδιωτικά 

σχολεία) σε διάφορες γλώσσες και διαλέκτους, συµπεριλαµβανοµένης και της κουρδικής 

γλώσσας. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Ερντογάν πιστώθηκε την επιτυχία της 

υλοποίησης των παραπάνω µεταρρυθµίσεων η πραγµατικότητα είναι ότι αυτοί οι νόµοι 

ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση Ετζεβίτ (Αύγουστος 2002), ενώ εφαρµόστηκαν µερικώς 

και µε µεγάλη χρονική καθυστέρηση από την κυβέρνηση Ερντογάν (Alpay(2010) 
http://www.zaman.com.tr[11 Οκτωβρίου 2013]). 

 Από τα µέσα του 2004, η Άγκυρα αντιµετώπισε την αναζωπύρωση της 

δραστηριότητας των κούρδων ανταρτών. Αυτή οφείλεται τόσο στην αντανάκλαση των 

εξελίξεων στο Ιράκ όσο και στη µη ουσιαστική διαφοροποίηση της συνολικότερης 

στάσης της Άγκυρας στο κουρδικό παρά τις µεταρρυθµίσεις που προέβλεπαν αλλαγές 

στη νοµοθεσία σχετικά µε τα µειονοτικά δικαιώµατα των κούρδων (Γιαλλουρίδης, 

Λαγγίδης, 2010: 145).  

                                         
9 Σύµφωνα µε πληροφορίες του κούρδου διανοούµενου Ουµίτ Φιράτ το 2000 είχε δοθεί εντολή από το 
Τουρκικό Γενικό Επιτελείο να µην αποσυρθούν όλες οι δυνάµεις του ΡΚΚ από την Τουρκία. Συγκεκριµένα 
ύστερα από τη συνοµιλία του µε τον δικηγόρο του Οτσαλάν του µεταφέρθηκαν τα εξής: «Ο απεσταλµένος 
του Γενικού Επιτελείου ζήτησε να µην αποχωρήσουν όλες οι δυνάµεις της Οργάνωσης καθώς υπάρχει ο 
κίνδυνος να πάρουν τη θέσης τους άλλες δυνάµεις τις οποίες δεν θα µπορούµε να τις ελέγχουµε» 
(Οngun(2010)http://t24.com.tr[11 Οκτωβρίου 2013]).  
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 Τον Ιούνιο του 2004 το ΡΚΚ ανακοίνωσε τη λήξη της πενταετούς κατάπαυσης 

του πυρός προχωρώντας στη διενέργεια βοµβιστικών επιθέσεων. Καθίσταται σαφές, 

λοιπόν, ότι εντός του ΡΚΚ υπήρξε µεγάλη διάσπαση µεταξύ των διάφορων οµάδων των 

κούρδων ανταρτών µε φανερή την επικράτηση της σκληροπυρηνικής πτέρυγάς τους, η 

οποία αναζήτησε την εδραίωσή της µέσω της κατάλυσης της κατάπαυσης του πυρός και 

την συνέχιση της ένοπλης βίας (http://www.state.gov[12 Οκτωβρίου 2013]). Όπως 

δήλωνε το 2010 ο κούρδος διανοούµενος Ουµίτ Φιράτ σε τούρκο δηµοσιογράφο: «To 

2004 ήταν µία σηµαντική χρονιά για το ΡΚΚ, περίπου 1500 µε 2000 µαχητές του ΡΚΚ 

ανάµεσά τους και µία οµάδα που αποτελείτο από ηγετικά στελέχη του, 

συµπεριλαµβανοµένου και ενός εκ των αδελφών του Οτσαλάν, έφυγαν από την οργάνωση. 

Τουλάχιστον δύο σκοτώθηκαν κάτω από µυστηριώδεις συνθήκες. Αυτοί που πραγµατικά 

επιθυµούσαν την επικράτηση της ειρήνης εκκαθαρίστηκαν…» (Ongun(2010) 
http://t24.com.tr[11 Οκτωβρίου 2013]). 

 Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, προχώρησε σε µία κίνηση συµφιλιωτικού 

χαρακτήρα µε την επίσκεψη του Ερντογάν τον Αύγουστο του 2005 στο Ντιγιαρµπακίρ, 

τη µεγαλύτερη πόλη µε κουρδικό πληθυσµό της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Η οµιλία 

που εκφώνησε ο Ερντογάν αποτέλεσε το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα της βούλησης 

της κυβερνήσεως για την ειρηνική επίλυση του κουρδικού ζητήµατος. Για πρώτη φορά 

πρωθυπουργός της Τουρκίας αναγνώρισε την ύπαρξη του κουρδικού προβλήµατος και 

παραδέχτηκε τα λάθη και τις ευθύνες του τουρκικού κράτους (Çandar(2011) 
http://www.radikal.com.tr[13 Οκτωβρίου 2013]). Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο 

Τούρκος Πρωθυπουργός σε οµιλία του στο Ντιγιαρµπακίρ (NTV(http://www.youtube. 

com/watch?v=g5D1ezQOw7w[13 Οκτωβρίου 2013]): «Το κουρδικό ζήτηµα δεν είναι 

πρόβληµα µόνο µίας µερίδας αυτού του λαού, είναι πρόβληµα όλων µας, είναι και δικό µου 

πρόβληµα.». Η ιστορική αυτή δήλωση του Ερντογάν συµπίπτει, όπως θα αποκαλυφθεί 

ύστερα από έξι χρόνια, µε την έναρξη των µυστικών διαπραγµατεύσεων του Όσλο 

ανάµεσα στις Μυστικές Υπηρεσίες της Τουρκιάς και την Ένωση Κοινοτήτων του 

Κουρδιστάν (KCK).10 Μετά τη διαρροή πληροφοριών τον Σεπτέµβριο του 2011 στον 

                                         
10 Η Ένωση Κοινοτήτων του Κουρδιστάν(KCΚ-Koma Ciwaken Kurdistane) είναι το αποτέλεσµα της 
αναδιαµόρφωσης του Κόµµατος των Κούρδων Εργατών(ΡΚΚ) που ξεκίνησε από το 2005. Σήµερα 
χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι αντίστοιχα, αν και το KCK είναι µία νόµιµη οργάνωση ενώ το ΡΚΚ έχει 
αναγνωριστεί ως µία τροµοκρατική οργάνωση. 
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τουρκικό τύπο για τις µυστικές συνοµιλίες ο αρχηγός του KCK, Μουράτ Καραγιλάν, σε 

συνέντευξη που παραχώρησε στον κούρδο δηµοσιογράφο Αβνί Εζγκουρέλ δίνει 

διευκρινήσεις σε ότι αφορά τη διαδικασία του Όσλο. Ο Καραγιλάν υποστηρίζει ότι οι 

µυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας οργάνωσαν την όλη διαδικασία και έφεραν τις δύο 

πλευρές στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Κάποιες από τις συνοµιλίες έλαβαν χώρα 

στο Όσλο. Παράλληλα τονίζει ότι τα πρακτικά των συνοµιλιών βρίσκονται στα χέρια 

τριών µερών: των Βρετανικών µυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι έκαναν την καταγραφή 

και την εγγραφή των συνοµιλιών, της MİT11 και του ιδίου (Düzel(2012)http://www. 

taraf.com.tr[15 Οκτωβρίου 2013]). Οι συνοµιλίες ξεκίνησαν το 2005 και τερµατίστηκαν 

άδοξα το 2011 ύστερα από την επίθεση του ΡΚΚ στο Σιλβάν. Στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του Όσλο που κράτησε έξι χρόνια η κυβέρνηση εγκαινίασε µία σειρά 

πρωτοβουλιών.  

 Αρχικά, η κυβέρνηση Ερντογάν µετά την ανανέωση της θητείας της στις εκλογές 

του 2007 ανακοίνωσε τη λεγόµενη «Δηµοκρατική Πρωτοβουλία» µε σκοπό να 

προχωρήσει στην αναθεώρηση του Συντάγµατος του 1982 έτσι ώστε να µπορέσει να 

αντιµετωπίσει τα αιτήµατα του κουρδικού πληθυσµού καθώς πολλές µεταρρυθµίσεις της 

κυβέρνησης αντέβαιναν τους νόµους του συντάγµατος και ουσιαστικά στην πράξη 

αντιµετώπιζαν µεγάλες δυσκολίες εφαρµογής (Aksoy(2007)http://arsiv.sabah.com.tr[15 

Οκτωβρίου 2013]). Το αποκορύφωµα αυτών των υποσχέσεων ήρθε µε την ανακοίνωση 

του «Κουρδικού Ανοίγµατος» από µέρους της κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2009 

(Arsu(2009)http://www.nytimes.com[15 Οκτωβρίου 2013]). 

 Το «Άνοιγµα προς τους Κούρδους» προέβλεπε µεταξύ άλλων την επιστροφή των 

µελών του ΡΚΚ στην Τουρκία από τις βάσεις τους στο Βόρειο Ιράκ και την Ευρώπη 

µέσω µιας ανεπίσηµης γενικής αµνηστίας. Η πρώτη και µέχρι στιγµής µοναδική οµάδα 

που κατάφερε να κερδίσει αυτήν την αµνηστία, ύστερα από αυστηρή επιλογή, ήταν τα 

τριάντα τέσσερα µέλη του ΡΚΚ από τα στρατόπεδα του Καντίλ και του Μαχµούρ στο 

Βόρειο Ιράκ, τα οποία επέστρεψαν ειρηνικά στην Τουρκία από τη συνοριακή πύλη του 

Χάµπουρ την 19η Οκτωβρίου του 2009 (http://www.sabah.com.tr[17 Οκτωβρίου 2013]). 

Αυτή η συµβολική κίνηση, ενώ επρόκειτο να αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης για την 

πολιτική λύση του κουρδικού ζητήµατος καθώς προοιωνιζόταν µια πολιτική 

                                         
11 Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT)-Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 
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συµφιλίωσης µεταξύ της τουρκικής πλειονότητας και της κουρδικής µειονότητας και 

επανένταξης των κούρδων αυτονοµιστών, το µόνο που κατάφερε ήταν να επιδεινώσει 

περαιτέρω τις σχέσεις των τούρκων και κούρδων πολιτών (Bengio, 2011: 623). Οι 

εικόνες από τη θριαµβευτική υποδοχή των τριάντα τεσσάρων στις ιδιαίτερες πατρίδες 

τους και οι πύρινοι λόγοι των επαναπατρισθέντων υπέρ του ΡΚΚ προκάλεσαν την 

αντίδραση της τουρκικής κοινής γνώµης και ριζοσπαστικοποίησαν το υπερεθνικιστικό 

κοµµάτι της τουρκικής κοινωνίας, µε αποτέλεσµα να αναδιπλωθεί ως προς την 

περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας της αµνηστίας των µελών του ΡΚΚ.  

 Το αποτέλεσµα ήταν κάποιοι από τους επαναπατρισθέντες να συλληφθούν ενώ 

κάποιοι άλλοι να καταφέρουν να γυρίσουν πάλι πίσω στο Βόρειο Ιράκ. Επιπλέον, 

εκατοντάδες άλλοι διακεκριµένοι κούρδοι παραπέµφθηκαν σε δίκη µε την κατηγορία της 

συµµετοχής στην Ένωση Κοινοτήτων του Κουρδιστάν, µια νόµιµη οργάνωση οµπρέλα 

µε µέλη από όλες τις χώρες µε κουρδικό πληθυσµό, την οποία οι τουρκικές αρχές 

θεώρησαν ως τροµοκρατική (Γρηγοριάδης(2012)http://www.kathimerini.gr[18 

Οκτωβρίου 2013]). Στη συνέχεια, ακολούθησε η απόφαση της απαγόρευσης του 

φιλοκουρδικού κόµµατος Κόµµα Δηµοκρατικής κοινωνίας(DTP)12, το οποίο 

αντικαταστάθηκε από το Κόµµα Ειρήνης και Δηµοκρατίας (BDP)13 (Türmen(2010) 
http://www.milliyet.com.tr[18 Οκτωβρίου 2013]). Υπό το φως των περαιτέρω εξελίξεων 

γίνεται εµφανές ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν ευοδώθηκε.  

 Με την πρωτοβουλία για το κουρδικό, σχεδόν αποτελµατωµένη, και τη δράση 

των ένοπλων κούρδων σε αναζωπύρωση ο Ερντογάν αναδιπλώθηκε (http:// 

gundem.bugun.com.tr[19 Οκτωβρίου 2013]). Στο πακέτο των συνταγµατικών 

µεταρρυθµίσεων που προσκόµισε η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Μεγάλη Τουρκική 

Εθνοσυνέλευση, πριν τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος της 12ης Σεπτεµβρίου 2010, δεν 

γινόταν καµία αναφορά στους κούρδους (Çakır(2010) http://www.gazetevatan.com[19 

Οκτωβρίου 2013]). Τα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος αν και αποτέλεσαν την ψήφο 

εµπιστοσύνης για την κυβέρνηση Ερντογάν κατέδειξαν τα µεγάλα ποσοστά αποχής 

µεταξύ των ψηφοφόρων κουρδικής καταγωγής, παρά την κατάπαυση πυρός που είχε 

εξαγγείλει εκείνες τις µέρες το ΡΚΚ (Çakır(2010)http://www.gazetevatan.com[19 

                                         
12 Demokratik Toplum Partisi(DTP)-Κόµµα Δηµοκρατικής Κοινωνίας. 
13 Barış ve Demokrasi Partisi(BDP)-Κόµµα Ειρήνης και Δηµοκρατίας. 
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Οκτωβρίου 2013]). Στην πραγµατικότητα, οι γέφυρες διαπραγµατεύσεων είχαν ήδη 

προσφερθεί στο ΡΚΚ από τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρωθυπουργός είχε επιστρατέψει 

τον γνωστό Φιλανδό διαµεσολαβητή Μάρτι Αχτισάαρι ώστε να προχωρήσει ο διάλογος 

για την εξεύρεση λύσης στο κουρδικό.14 Βέβαια η προσπάθεια αυτή ναυάγησε µετά το 

αιµατηρό επεισόδιο στην επαρχία Χάκαρι, το οποίο ανέτρεψε την προγραµµατισµένη 

µυστική συνάντηση της ηγεσίας του BDP και της κυβέρνησης µε τον ξένο µεσολαβητή 

Μάρτι Αχτισάαρι (http://www.radikal.com.tr[20 Οκτωβρίου 2013]). 

  Υπαναχωρώντας, ο Ερντογάν κατά την προεκλογική περίοδο το 2011 υιοθέτησε 

µια σκληρή στάση απέναντι στους κούρδους. Στον λόγο που εκφώνησε στο 

Ντιγιαρµπακίρ δεν αναγνώρισε καν ότι υπάρχει κουρδικό ζήτηµα αλλά µόνο 

προβλήµατα µε τους κούρδους πολίτες (http://www.sabah.com.tr[20 Οκτωβρίου 2013]), 

(http://yenisafak.com.tr[20 Οκτωβρίου 2013]). Διαφαίνεται, λοιπόν, µια σχεδιασµένη 

αλλαγή στρατηγικής ενόψει των γενικών εκλογών µε σκοπό να εδραιωθεί η πολιτική 

ηγεµονία του κόµµατος ΑΚΡ στον χώρο της τουρκικής δεξιάς. Το άνοιγµα προς τους 

ψηφοφόρους του ακροδεξιού κόµµατος της Εθνικιστικής Δράσης(MHP)15 εκλογικά 

απέδωσε. Εσωτερικές, λοιπόν, πολιτικές σκοπιµότητες επέβαλαν στην κυβέρνηση 

Ερντογάν την αλλαγή πλεύσης στο κουρδικό.  

 Η πρωτόγνωρη, όµως, αποφασιστικότητα και ενδυνάµωση του κουρδικού 

κινήµατος αναδεικνύει την αποκρυστάλλωση ενός πολιτικού κινήµατος που πλέον 

αγγίζει την πλειοψηφία του κουρδικού πληθυσµού. Στις εκλογές του 2011, οι κούρδοι 

αποτέλεσαν µάλιστα έναν σηµαντικό παράγοντα στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας ως 

µία εξισορροπητική δύναµη του κυβερνώντος κόµµατος ΑΚΡ και του αντιπολιτευόµενου 

κόµµατος CHP16 αλλά και του ακροδεξιού κόµµατος MHP (Bengio, 2011: 624). 

Εποµένως, η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να κρύβεται πίσω από τα 

επιχειρήµατα της καθαρής τροµοκρατίας όπως έπραττε στο παρελθόν. Η αντίληψη της 

κυβέρνησης ότι µπορεί να επιλύσει το κουρδικό ζήτηµα µε ανεπαίσθητες παραχωρήσεις 

φαίνεται να µην ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Όσο οι πρωτοβουλίες της 

                                         
14 ‘BDP’li Demirtaş’tan şok iddia.’ (Δήλωση του Προέδρου του φιλοκουρδικού κόµµατος BDP, Ντεµιρτάς, 
που προκαλεί.) Sabah, Σεπτέµβριος 2010 και ‘BDP boykotun suyunun çıkardı.’ (Για το φιλοκουρδικό 
κόµµα BDP η αποχή δεν ήταν αρκετή τα έχουν βάλει µε όλους και µε όλα.) Yeni Şafak, Σεπτέµβριος 2010. 
15 Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)-Κόµµα Εθνικιστικής Δράσης. 
16 Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)-Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό Κόµµα.     
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κυβέρνησης παραµένουν ανολοκλήρωτες είναι εκτεθειµένες στον κίνδυνο της 

υπονόµευσης και του εκτροχιασµού. Σε συνάρτηση µε τις αραβικές εξεγέρσεις αλλά και 

τις ραγδαίες εξελίξεις στον συριακό εµφύλιο, το κουρδικό ζήτηµα αποτέλεσε το αγκάθι 

της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής καθώς µείωσε τους στρατηγικούς της ελιγµούς στην 

περιοχή. Η απαλλαγή της Τουρκίας από το κουρδικό πρόβληµα ίσως να υπερβαίνει τις 

δυνατότητες της κυβέρνησης Ερντογάν. Αυτή η πραγµατικότητα θέτει σε κίνδυνο τον 

στρατηγικό σχεδιασµό του Νταβούτογλου, ο οποίος θεωρούσε τη διευθέτηση του 

κουρδικού απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της Τουρκικής Υψηλής 

Στρατηγικής.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

 
  

 Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η πολιτική της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξει ότι ο τρόπος µε τον οποίο η Άγκυρα άσκησε 

την πολιτική της στην ευρύτερη περιοχή την τελευταία δεκαετία στην πραγµατικότητα 

διέψευσε και αναίρεσε το στρατηγικό όραµά της για την περιοχή. 

 Η εξωτερική πολιτική της Τουρκιάς στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της 

δεκαετούς διακυβέρνησης του κόµµατος ΑΚΡ διαχέεται από την αντίληψη της πρότασης 

του Νταβούτογλου που ορίζεται ως «στρατηγικό βάθος», όπως αυτό έχει ήδη αναλυθεί 

στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας (Κουσκουβέλης, Λίτσας, 2013: 16-19). Η 

εφαρµογή της αντίληψης αυτής στην άσκηση της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής συµπυκνώνεται σε µια διττή αποστολή: από τη µία 

πλευρά, στην εφαρµογή της πολιτικής εξασφάλισης «µηδενικών προβληµάτων» µε τις 

γειτονικές της χώρες, και από την άλλη µεριά, στην «εργαλειακή χρήση» του Ισλάµ, ως 

βασικό ενοποιητικό στοιχείο της Τουρκίας µε τις χώρες της Μέσης Ανατολής 

Κουσκουβέλης, Λίτσας, 2013: 131-132).  

  Η πολιτική αυτή προσέβλεπε αρχικά, στη βελτίωση των οικονοµικών σχέσεων 

µε την περιοχή της Μέσης Ανατολής και αργότερα, στη διεκδίκηση µιας 

αναβαθµισµένης θέσης στο διεθνές σύστηµα, η οποία θα µπορούσε να της παρέχει το 

απαραίτητο κύρος, αλλά και τους συντελεστές ισχύος, που θα αναδείκνυαν τον ρόλο της 

ως µεγάλης δύναµης στο διεθνές γίγνεσθαι. 

 Υποστηρίζεται ότι προσκολληµένη στην προσπάθειά της να εφαρµόσει τις 

στρατηγικές της επιδιώξεις δεν κατάφερε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην περιοχή 

ώστε να εµφανιστεί ευέλικτη, προσαρµόζοντας τις νέες πραγµατικότητες στο όραµά της. 
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Αντίθετα η Τουρκία προσπάθησε να δηµιουργήσει τις δικές της ισορροπίες, πιστεύοντας 

ότι, ως κεντρική δύναµη17 µπορούσε να το πράξει υλοποιώντας έτσι τη στρατηγική της. 

 Η ανάλυση ξεκινάει µε την πολιτική της Άγκυρας στο Ιράκ και την κουρδική 

µειονότητα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η πολιτική της Τουρκίας στη Συρία και ο 

ρόλος της Άγκυρας στην εξελισσόµενη ένοπλη σύγκρουση. Η ανάλυση ολοκληρώνεται 

µε την παρουσίαση των σχέσεων του τρίπτυχου Ισραήλ-Τουρκίας-Ιράν, το οποίο 

αποτελεί έναν από τους θεµελιώδεις πυλώνες της πολιτικής της Άγκυρας στην περιοχή.  

 

3.1 Οι σχέσεις της Τουρκίας µε το Ιράκ. 

 Η πολιτική της Τουρκίας στο Ιράκ διαχρονικά παρουσιάζει δύο εκφάνσεις: η µία 

αφορά την προσέγγιση της µε την κεντρική Ιρακινή κυβέρνηση και η άλλη τη διαχείριση 

του κουρδικού Ιρακινού παράγοντα, ο οποίος µε την αµερικανική εισβολή στο Ιράκ 

αποτέλεσε τη µεγαλύτερη πρόκληση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στον 21ο 

αιώνα.  

 Η κυβέρνηση Ερντογάν αµέσως µετά την ανάληψη της εξουσίας της τον 

Νοέµβριο του 2002, κλήθηκε να αντιµετωπίσει την αµερικανική επέµβαση στο Ιράκ 

(2003) και την ανατροπή του καθεστώτος του Σαντάµ Χουσεΐν. Το γεγονός αυτό σήµανε 

µία νέα πραγµατικότητα στο πολιτικό σκηνικό της Άγκυρας. Η κυβέρνηση, µη έχοντας 

µεγάλη εµπειρία στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, επέδειξε µεγάλη 

αναποφασιστικότητα ως προς τη στάση που έπρεπε να κρατήσει η Τουρκία απέναντι 

στην αµερικανική εισβολή (Ρούσσος, 2008: 109). 

 Η κυβέρνηση ΑΚΡ δεν κατάφερε να πείσει ούτε τον στρατό αλλά ούτε και το 

τουρκικό κοινοβούλιο, ώστε να µπορέσει να υποστηρίξει το άνοιγµα ενός δεύτερου 

µετώπου επίθεσης εναντίον του Ιράκ (Mercan, Şanlı(2007)http://www.aksiyon.com.tr[10 

Ιανουαρίου 2014]). Έτσι, την 1η Μαρτίου του 2003 η τουρκική εθνοσυνέλευση 

αρνήθηκε να επιτρέψει σε 62.000 αµερικανικά στρατεύµατα να αναπτυχθούν στην 

Τουρκία, για να ανοίξουν ένα βόρειο µέτωπο στο Ιράκ, προκαλώντας την έντονη 

δυσαρέσκεια και τη δυσφορία των Η.Π.Α. (http://www.crisisgroup.org[10 Ιανουαρίου 

2014]), (Birand(2010)http://www.milliyet.com.tr[10 Ιανουαρίου 2014]). Το τουρκικό 

                                         
17  Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην πρώτη ενότητα αυτής της εργασίας, σελ. 16. 
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κοινοβούλιο, µάλιστα, αγνόησε ακόµη και τη σαφή προτροπή του στρατού για µια 

δεύτερη ψηφοφορία, στις 5 Μαρτίου του 2003 που θα ικανοποιούσε το αµερικανικό 

αίτηµα ανοίγµατος ενός βόρειου µετώπου (Γιαλλουρίδης, Λαγγίδης, 2010: 161). 

 Η αµερικανική εισβολή στο Ιράκ πραγµατοποιήθηκε χωρίς τη συµµετοχή 

τουρκικών στρατευµάτων. Ενώ, οι κουρδικές παραστρατιωτικές δυνάµεις (πεσµέργκα) 

αποδείχτηκαν οι µοναδικοί σύµµαχοι των αµερικανών στο Ιράκ. Το αποτέλεσµα ήταν οι 

κούρδοι του βόρειου Ιράκ να αναδειχθούν σε έναν σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης 

των εξελίξεων µετά την αµερικανική εισβολή στο Ιράκ. Αυτή ήταν µία εξέλιξη την οποία 

δεν είχε υπολογίσει η Άγκυρα (Bayramoğlu(2003)http://yenisafak.com.tr[20 Ιανουαρίου 

2014]).  

 Η προσπάθεια της Τουρκίας, αντιθέτως, να αποσταθεροποιήσει την ιρακινή 

κουρδική οντότητα στον βορρά δεν καρποφόρησε (Birand(2003) http://www.milliyet. 

com.tr[20 Ιανουαρίου 2014]). Η κατάληξη ήταν να συλληφθούν τούρκοι πράκτορες αλλά 

και τουρκεµένοι συνεργοί τους για δολιοφθορές και απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθµου 

αξιωµατούχου του Κιρκούκ (Απρίλιος και Ιούλιος 2003) από τις αµερικανικές δυνάµεις. 

Το γεγονός αυτό δηµιούργησε µία σοβαρή κρίση στις Τουρκό-Αµερικανικές σχέσεις, η 

οποία στην πραγµατικότητα άργησε να ξεπεραστεί. Παράλληλα, το σύνολο του ιρακινού 

Κυβερνητικού Συµβουλίου το 2003 αντέδρασε βίαια, δηλώνοντας την πρόθεσή του να 

καταφύγει στη χρήση ένοπλων µέσων στο ενδεχόµενο ανάπτυξης 10.000 τούρκων 

στρατιωτικών στο πλαίσιο ειρηνευτικής αποστολής, η οποία προηγουµένως είχε εγκριθεί 

από την τουρκική εθνοσυνέλευση (Mercan, Sanli(2007)http://www.aksiyon.com.tr[21 

Ιανουαρίου 2014]).  

 Η Τουρκία δεν έστειλε, τελικά, τις στρατιωτικές της δυνάµεις στο Ιράκ καθώς οι 

ΗΠΑ συνειδητοποίησαν ότι τη δεδοµένη χρονική στιγµή η ενεργή εµπλοκή της θα 

δηµιουργούσε περισσότερα προβλήµατα και θα κλιµάκωνε ακόµη περισσότερο την 

ένταση. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στον περιορισµό της επιρροής της Τουρκίας στις 

εξελίξεις ειδικά όσον αφορά το βόρειο Ιράκ. Μπροστά σ’ αυτά τα νέα δεδοµένα, παρά 

την επιµονή της Άγκυρας να αντιτίθεται στην µετατροπή του Ιράκ σε οµοσπονδία και 

την υπαγωγή της πόλεως του Κιρκούκ και των πετρελαιοφόρων κοιτασµάτων της υπό 

κουρδικό έλεγχο, το νέο σύνταγµα του Ιράκ, που προέκυψε το 2005, αναγνώρισε το 

δικαίωµα του οµόσπονδου κράτους στην κουρδική διοίκηση (Birand(2003) 
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http://www.milliyet.com.tr[25 Ιανουαρίου 2014]). Το δηµοψήφισµα, ωστόσο, για το 

µέλλον του Κιρκούκ ανεβλήθη επ’ αόριστον. 

 Προς µεγάλη έκπληξη της Άγκυρας, η νέα κρατική υπόσταση που αναδύθηκε  

από τον πόλεµο του Ιράκ ήταν ένα οµόσπονδο Ιρακινό κράτος, το οποίο αποτελείτο από 

δύο βασικές οντότητες, µία αραβική και µία κουρδική. Στην πραγµατικότητα, οι Κούρδοι 

του βόρειου Ιράκ είχαν επιτύχει την απόκτηση της αναγνώρισής τους ως µία de facto 

κουρδική πολιτική οντότητα (Barkey, 2011: 666).  

 Σ’ αυτή τη διττή διάσταση εξελίχθηκε η άσκηση της Τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής στο Ιράκ. Όπως θα καταδειχθεί η υποστήριξη της µιας διάστασης 

αυτοαναιρούσε τη δεύτερη. Παράλληλα όµως, αποµάκρυνε τις πιθανότητες της οµαλής 

συµβίωσης των δύο κυρίαρχων οντοτήτων καθώς ο ολοένα και µεγαλύτερος 

προσεταιρισµός της κουρδικής οντότητας από µέρους της Άγκυρας ενέτεινε την ήδη 

συγκρουσιακή σχέση που υπήρχε µεταξύ των δύο οντοτήτων.  

 Η συνολική πολιτική της Άγκυρας απέναντι στο Ιράκ µετά την αµερικανική 

εισβολή είχε ως στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση της κεντρικής κυβερνητικής δοµής 

της Βαγδάτης µε σκοπό τη σταθεροποίηση του Ιράκ έτσι ώστε από τη µία πλευρά να 

ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα ανεξαρτητοποίησης της ιρακινής κουρδικής οντότητας 

και από την άλλη να αναχαιτίσει την ιρανική επιρροή στο Ιράκ (Park, 2014: 15). Προς 

επίτευξη αυτού του στόχου η Άγκυρα, από την αρχή, επιδίωξε την πλήρη εµπλοκή και 

συµµετοχή των αράβων σουνιτών στην πολιτική ανασυγκρότηση του Ιράκ.  

 Για αυτόν τον λόγο υπήρξε καθοριστικής σηµασίας για την Τουρκία να 

χρησιµοποιήσει την επιρροή της, ώστε να πείσει τους ιρακινούς σουνίτες να µην 

µποϊκοτάρουν τις εκλογές του 2005 και σε ένα δεύτερο µεταγενέστερο επίπεδο να 

παροτρύνει τη συµµετοχή τους στις περιφερειακές εκλογές του 2009 και τις γενικές του 

2010 (Barkey, 2011: 668). Η προσπάθεια αυτή της Άγκυρας στην πραγµατικότητα είχε 

ήδη ξεκινήσει από το 2003 και αφορούσε την ανάπτυξη δεσµών µε όλα τα εµπλεκόµενα 

µέρη στο Ιράκ, άραβες σουνίτες και σιίτες, τουρκµένους, µε µοναδική εξαίρεση τους 

κούρδους. 

 Βέβαια, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κυβέρνηση Ερντογάν κατά τη διάρκεια της 

πρώτης θητείας της ήταν επικεντρωµένη στη διαχείριση των επιπτώσεων του πολέµου 

στο Ιράκ. Το αποτύπωµά της στην εξωτερική πολιτική άρχισε να διαφαίνεται µετά το 
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2007, µε την ανανέωση της θητείας της κυβέρνησης ΑΚΡ και την αποµείωση του ρόλου 

του Στρατού στην πολιτική ζωή της Τουρκίας. Το ερώτηµα που τίθεται σ’ αυτό το 

σηµείο είναι τι µπορεί να σηµαίνει αυτό στην περίπτωση του Ιράκ. 

 Η κυβέρνηση Ερντογάν εµφορούµενη από την πολιτική των «µηδενικών 

προβληµάτων», η οποία ευαγγελιζόταν την εµβάθυνση των σχέσεων µε το Ιράκ 

οδηγήθηκε στην προώθηση της συνεργασίας Άγκυρας-Βαγδάτης µέσω της εγκαθίδρυσης 

ισχυρών θεσµικών δεσµών, όπως ήταν το Συµβούλιο Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικής 

Συνεργασίας που συστάθηκε το 2008. Στην πρώτη σύνοδο του Συµβουλίου, που 

πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2009, υπογράφηκαν περισσότερα από σαράντα 

µνηµόνια συνεργασίας όσον αφορά την ασφάλεια, το εµπόριο αλλά και την ενέργεια 

(http://arama.hurriyet.com.tr[5 Φεβρουαρίου 2014]). 

             Η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης έδωσε ώθηση στο διµερές εµπόριο µεταξύ 

των δύο χωρών και έθεσε τις βάσεις έτσι ώστε οι τουρκικές εταιρείες να αξιοποιήσουν 

τις νέες ευκαιρίες που ανέκυπταν από την παρούσα συνεργασία. Μέσα σε λίγα χρόνια, το 

Ιράκ για τις τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες εξελίχθηκε στη µεγαλύτερη αγορά στη 

Μέση Ανατολή. Το πρώτο εξάµηνο του 2012, περισσότερα από τα µισά 

προγραµµατισµένα έργα που προορίζονταν να υλοποιηθούν στο Ιράκ αφορούσαν στις 

περιοχές που ήταν υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης (http://www.tepav.org.tr[5 

Φεβρουαρίου 2014]). 

 Ωστόσο, µετά την επανεκλογή του Νούρι αλ-Μαλίκι το 2010, άρχισαν να 

διαφαίνονται τα πρώτα ρήγµατα στις διµερείς σχέσεις των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια 

των προηγούµενων τεσσάρων χρόνων η σιιτική κυβέρνηση Μαλίκι είχε δεσµευτεί να 

ασκήσει εξουσία προωθώντας την συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων µερών, σουνιτών 

και σιιτών. Στη βάση αυτής της πολιτικής η τουρκική πλευρά παρείχε την υποστήριξή 

της στην σιιτική κυβέρνηση µέχρι τη στιγµή που ο Μαλίκι άρχισε να στρέφεται προς 

έναν ανησυχητικά αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης. 

 Όταν ο αντίπαλος πολιτικός σχηµατισµός, αλ-Ιράκιγια, κέρδισε οριακά στις 

εκλογές του 2010, η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία ώστε να επιτύχει µία µεγαλύτερη 

ισορροπία µεταξύ σουνιτών και σιιτών στην κεντρική διοίκηση της Βαγδάτης. Στην 

πραγµατικότητα, η Άγκυρα επιδίωξε την επικράτηση του συνασπισµού αλ-Ιράκιγια, του 

οποίου ηγείτο ο Αγιάντ Αλάουι, προσπαθώντας να πείσει τα αραβικά σουνιτικά κόµµατα 
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να συνεργαστούν µε τον εν λόγω πολιτικό σχηµατισµό καθώς ήταν εκείνος, ο οποίος 

ενστερνιζόταν µία πιο κοσµική και αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση της χώρας µακριά 

από θρησκευτικούς διαχωρισµούς και αποκλεισµούς (http://www.crisisgroup.org[10 

Φεβρουαρίου 2014]). 

 Ύστερα, όµως, από τις διαπραγµατεύσεις που ακολούθησαν για τον σχηµατισµό 

κυβέρνησης, η Άγκυρα δεν κατάφερε να επιτύχει τον στόχο της. Τον Νοέµβριο του 2010, 

µε τη στήριξη των Η.Π.Α., τα κόµµατα κατέληξαν σε συµφωνία η οποία επέτρεπε την 

παραµονή του Μαλίκι στην πρωθυπουργία µε αντάλλαγµα την ισότιµη κατανοµή 

εξουσιών µε τον συνασπισµό αλ-Ιράκιγια. Η Τουρκία επιδίωκε την ενθάρρυνση του 

καταµερισµού των εξουσιών προς όφελος µιας πιο χρηστής διακυβέρνησης (http://www. 

hurriyet.com.tr[15 Φεβρουαρίου 2014]). Παρ’ όλα αυτά, ο Μαλίκι δεν τήρησε τις 

περισσότερες από τις δεσµεύσεις του. Οι υποστηρικτές του Αλάουι πολύ σύντοµα 

άρχισαν να τον κατηγορούν για παρακώλυση στην εφαρµογή της συµφωνίας.  

 Μετά την αποχώρηση των αµερικανικών δυνάµεων από το Ιράκ το 2011 και, 

µάλιστα, την εποµένη της αποµάκρυνσής τους οι σχέσεις Ιράκ-Τουρκίας άρχισαν να 

κλυδωνίζονται. Ο Μαλίκι άρχισε να κατηγορεί την Τουρκία ότι παρεµβαίνει στα 

εσωτερικά της χώρας του. Είχε προηγηθεί, βέβαια, µία δήλωση του Ερντογάν, ο οποίος 

κατηγορούσε τον Μαλίκι για υποδαύλιση θρησκευτικών διαιρέσεων στο Ιράκ (Kohen 

(2012)http://www.milliyet.com.tr[20 Φεβρουαρίου 2014]). Αυτή η αντίδραση του 

Ερντογάν ήταν αποτέλεσµα της σύλληψης του υψηλότερου αξιωµατούχου των σουνιτών 

και αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ταρίκ αλ-Χασέµι, τον οποίο ο Μαλίκι θεωρούσε 

συνεργάτη τροµοκρατών.  

 Οι σχέσεις της Άγκυρας µε την Ιρακινή Κυβέρνηση επιδεινώθηκαν ιδιαίτερα 

όταν η Άγκυρα εγγυήθηκε την προστασία του Χασέµι, ο οποίος είχε βρει προηγουµένως 

προσωρινό άσυλο στο «Ιρακινό Κουρδιστάν» (Aydemir(2012)http://www.haberturk.com                          

20 Φεβρουαρίου 2014]). Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε από τον Μαλίκι ως εχθρική 

απέναντι στο Ιράκ από µέρους της Τουρκίας καθώς ο Χασέµι είχε καταδικαστεί ερήµην 

από την ιρακινή δικαιοσύνη πέντε φορές εις θάνατον για υπόθαλψη τροµακρατίας 

(http://www.ntvmsnbc.com[21 Φεβρουαρίου 2014]). Τον Ιούλιο του 2012, η Βαγδάτη 

έφτασε στο σηµείο να απειλεί να προβεί σε διάβηµα κατά της Τουρκίας στο Συµβούλιο 

Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για παραβίαση του εναέριου χώρου της, ως απόρροια 
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της διεξαγωγής των τουρκικών αεροπορικών επιδροµών εναντίον του ΡΚΚ στην περιοχή 

της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν, µία δραστηριότητα για την οποία µέχρι 

πρότινος επέδειχνε ανοχή (http://www.milliyet.com.tr[1 Μαρτίου 2014]). 

 Επιπλέον, η Βαγδάτη διαµήνυε ότι σκοπεύει να αναπτύξει ιρακινό στρατό στα 

σύνορα µε την Τουρκία µε σκοπό να εµποδίσει τις τουρκικές χερσαίες επιδροµές 

(http://www.ekurd.net[3 Μαρτίου 2014]),(http://www.sabah.com.tr[3 Μαρτίου 2014]). 

Ενώ, υπήρξαν διαρροές ότι ο Ερντογάν θα παρείχε στήριξη και προστασία στο Κουρδικό 

Ιράκ σε ενδεχόµενη επίθεση των ιρακινών δυνάµεων στο Βόρειο Ιράκ (Çelik(2013) 

http://www.todayszaman.com[15 Μαρτίου 2014]). Ουσιαστικά, το πάγωµα των 

διπλωµατικών σχέσεων Βαγδάτης-Άγκυρας σηµατοδοτήθηκε από το γεγονός ότι ο 

Μαλίκι επέλεξε να µην παρευρεθεί στο Συνέδριο του κόµµατος ΑΚΡ τον Σεπτέµβριο του 

2012, στο οποίο ήταν επίσηµος προσκεκληµένος του Ερντογάν σε αντίθεση µε τον 

Πρόεδρο της Περιφερειακής Κουρδικής Κυβέρνησης, Μπαρζανί, ο οποίος συµµετείχε 

(Kohen(2012)http://www.milliyet.com.tr[15 Μαρτίου 2014]). 

 Ακολούθως, οι σχέσεις των δύο χωρών έφτασαν σε οριακό σηµείο δεδοµένης της 

διαρκώς αναπτυσσόµενης συνεργασίας Άγκυρας-Ερµπίλ στον ενεργειακό τοµέα. Η 

Τουρκία σαφώς παρέκαµπτε την εξουσία της κεντρικής ιρακινής κυβέρνησης. Στο 

πλαίσιο των συµφωνιών που υπογράφησαν µεταξύ της Τουρκίας και της Περιφερειακής 

Κουρδικής Κυβέρνησης (Μάρτιος 2013), το «Iρακινό Κουρδιστάν» µπορούσε να εξάγει 

ηµερησίως από το Βόρειο Ιράκ στην Τουρκία µέχρι δύο εκατοµµύρια βαρέλια 

πετρελαίου και σηµαντικές ποσότητες φυσικού αερίου. Επιπροσθέτως, η Περιφερειακή 

Κυβέρνηση του Κουρδιστάν επιδίωκε να µεταφέρει µία ποσότητα πετρελαίου, που 

προοριζόταν για την Τουρκία, από αγωγούς, που δεν θα συνδεόταν µε το υπάρχων δίκτυο 

αγωγών, το οποίο ελέγχεται από την κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης (Rousseau(2014) 
http://www.eurasiareview.com[16 Μαρτίου 2014]). Με αυτόν τον τρόπο, το Κουρδικό 

Ιράκ εµφανίζεται να έχει τη δυνατότητα να πουλήσει µονοµερώς το πετρέλαιο του 

Βόρειου Ιράκ, λειτουργώντας σαν να ήταν ένα ανεξάρτητο κράτος. 

 Όσο και αν η Άγκυρα προσπάθησε να αυτοπαρουσιαστεί ως µία αξιόπιστη 

ενοποιός δύναµη σιιτών-σουνιτών και αράβων-κούρδων στο Ιράκ, στην πράξη η έντονη 

υποστήριξή της στο σουνιτικό στοιχείο ανέτρεψε την επιδίωξή της. Η συµπεριφορά της 

προς τους κούρδους της στέρησε τον ρόλο της σταθεροποιητικής δύναµης, αφού την 
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αποµάκρυνε από την κεντρική κυβέρνηση Μαλίκι. Αυτή η αποτυχία της την οδήγησε 

στον εναγκαλισµό της µε το Κουρδικό Ιράκ, γνωρίζοντας ότι αυτή η συνεργασία έχει 

σαφή όρια και κινδύνους.  

 Η στάση της Τουρκίας απέναντι στους κούρδους είχε περάσει σε ένα στάδιο 

επαναπροσδιορισµού και αλλαγής, ύστερα από την αποτυχία της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής στο βόρειο Ιράκ (Birand(2003)http://www.milliyet.com.tr[17 Μαρτίου 2014]). 

Η τουρκική κυβέρνηση άρχισε να αποµακρύνεται από την πολιτική της πλήρους 

στήριξης προς την τουρκµενική κοινότητα και συγκεκριµένα προς την οργάνωση 

Τουρκµενικό Μέτωπο του Ιράκ (ΤΜΙ),18 µε την οποία συνεργαζόταν στενά µε σκοπό να 

περιορίσει την κουρδική επιρροή στην αµφιλεγόµενη περιοχή του Κιρκούκ (Yetkin 

(2004)http://www.radikal.com.tr[17 Μαρτίου 2014]). 

 Η χαµηλή επίδοση του ΤΜΙ στις γενικές εκλογές του 2005 κατέστησε σαφές στην 

Άγκυρα ότι η οργάνωση δεν είχε την απαραίτητη στήριξη των τουρκµένων του Ιράκ και 

εποµένως η µέχρι τότε έµφαση που επέδειχνε στο τουκµενικό ζήτηµα δεν µπορούσε στο 

εξής να συνεχίσει να καθορίζει την πολιτική της Τουρκίας στο Ιράκ (http:// 

www.milliyet.com.tr[17 Μαρτίου 2014]). Η Άγκυρα θεώρησε ότι υπό τις δεδοµένες 

συνθήκες θα έπρεπε να εγκαταλείψει την πολιτική της αντιπαράθεσης µε τους κούρδους 

και να προχωρήσει σε µία εκτενέστερη συνεργασία µαζί τους. 

 Το άνοιγµα προς τους κούρδους του Βόρειου Ιράκ και της Περιφερειακής 

Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG),19 πραγµατοποιήθηκε σταδιακά καθώς οι 

αντιδράσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας ήταν µεγάλες και οι κριτικές έντονες. 

Συγκεκριµένα, ο στρατός αντιτάχθηκε στη νέα προσέγγιση της τουρκικής κυβέρνησης 

κυρίως διότι φοβήθηκε τον αντίκτυπο που θα είχε αυτή η εξέλιξη στην πολυπληθή 

κουρδική µειονότητα της Τουρκίας. Επιπροσθέτως, η αντίθεση του στρατού συνδεόταν 

και µε την παρουσία του ΡΚΚ στο Ιράκ στα αποµακρυσµένα βουνά του Καντίλ και την 

απροθυµία των δύο κυρίαρχων κουρδικών κοµµάτων του Βόρειου Ιράκ να αποκηρύξουν 

και να εκδιώξουν αυτήν την οργάνωση (Yetkin(2007)http://www.radikal.com.tr[17 

Μαρτίου 2014]). 

                                         
18 Irak Türkmen Cephesi (ITC) – Τουρκµενικό Μέτωπο του Ιράκ (ΤΜΙ).     
19 Kurdistan Regional Government (KRG) – Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν.  
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 Ο στρατός, σε συνδυασµό µε εκπροσώπους του κεµαλικού κατεστηµένου 

προσπάθησε να εµποδίσει αυτό το άνοιγµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της 

προσπάθειας αποτέλεσε η συµπεριφορά του Προέδρου της Τουρκίας, Αχµέτ Νετζντέτ 

Σεζέρ (2000-2007), ο οποίος µε τη δυνατότητα της άσκησης βέτο υπονόµευσε κάθε 

κίνηση της κυβέρνησης να προσεγγίσει τους κούρδους του Ιράκ. Ο Πρόεδρος Σεζέρ, 

µάλιστα, απέρριψε την πρόσκληση του Προέδρου του Ιράκ, Τζελάλ Ταλαµπανί, προς την 

Άγκυρα λόγω της κουρδικής του καταγωγής αλλά και επειδή ήταν αρχηγός ενός εκ των 

δύο κουρδικών κοµµάτων, δηλαδή της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν (Yetkin 

(2008)http://www.radikal.com.tr[18 Μαρτίου 2014]). Στην ίδια πολιτική γραµµή, το 

2007, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας Γιασάρ Μπιουγιούκανιτ 

πραγµατοποίησε δηµόσια παρέµβαση ώστε να αποφευχθεί η συνάντηση του Υπουργού 

Εξωτερικών της Τουρκίας, Αµπντουλάχ Γκιούλ, µε τον Πρωθυπουργό της 

Περιφερειακής Κουρδικής Κυβέρνησης, Νερτζιβάν Μπαρζανί (Çongar(2007) http:// 

www.milliyet.com.tr[18 Μαρτίου 2014]), (Tolga(2013) http://www.hurriyet.com.tr[18 

Μαρτίου 2014]). 

 Εν τούτοις, ο επικεφαλής της ΜΙΤ, Εµρέ Τανέρ, και το δυναµικό του Τουρκικού 

Υπουργείου Εξωτερικών εργάστηκαν σκληρά για να πείσουν τον Στρατό να στηρίξει 

αυτήν την προσέγγιση της κυβέρνησης (Diler(2012)http://www.takvim.com.tr[19 

Μαρτίου 2014]). Τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας οδήγησαν στην 

πραγµατοποίηση της πρώτης επίσηµης επίσκεψης Τούρκου αξιωµατούχου στο κουρδικό 

οµόσπονδο κρατίδιο του Ιράκ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Αχµέτ Νταβούτογλου, τον 

Οκτώβριο του 2009, συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Κουρδικής 

Κυβέρνησης, Μασούντ Μπαρζανί, επισφραγίζοντας, µάλιστα, αυτήν την επίσκεψη µε 

την εξαγγελία του ανοίγµατος του τουρκικού προξενείου στο Ερµπίλ το οποίο είναι η 

πρωτεύουσα της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (Yetkin(2009)http:// 

www.radikal.com.tr[19 Μαρτίου 2014]). Με την κίνηση αυτή η Τουρκία είχε 

προχωρήσει ουσιαστικά στην αναγνώριση του «Ιρακινού Κουρδιστάν». 

 Μια άλλη σηµαντική παράµετρος που προσµέτρησε στην προσέγγιση της 

Τουρκίας µε το Βόρειο Ιράκ αποτέλεσε και η απόφαση της κυβέρνησης ΑΚΡ να 
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προχωρήσει στην ειρηνική επίλυση του κουρδικού ζητήµατος στο εσωτερικό της.20 Για 

αυτόν τον λόγο, η τουρκική κυβέρνηση αναζήτησε στο πρόσωπο της ιρακινής κουρδικής 

ηγεσίας έναν σύµµαχο στην προσπάθειά της να πείσει το ΡΚΚ και τους κούρδους να 

εγκαταλείψουν τον ένοπλο αγώνα τους.  

 Από τη µεριά τους, οι κούρδοι  του Ιράκ επεδίωκαν τη βελτίωση των σχέσεων 

τους µε την Άγκυρα καθώς η Τουρκία είχε γίνει ο µεγαλύτερος ξένος επενδυτής του 

Βόρειου Ιράκ καθιστώντας το µία περιοχή σχετικής οικονοµικής ευηµερίας και 

σταθερότητας (Yilmaz(2007)http://www.hurriyetdailynews.com[20 Μαρτίου 2014]). 

Έτσι, το Ερµπίλ επιθυµούσε την απόσυρση του ΡΚΚ από το έδαφος του και τη 

διατήρηση αυτής της σταθερότητας. Επιβεβαιώνοντας αυτήν τη στάση, οι Ιρακινοί 

κούρδοι συνεισέφεραν σηµαντικά στο «Άνοιγµα προς τους κούρδους» που 

πραγµατοποίησε το 2009, η κυβέρνηση ΑΚΡ (Aydıntaşbaş(2011) http://www.milliyet. 

com.tr[20 Μαρτίου 2014]).  

 Επιπλέον, η κουρδική ηγεσία, δια στόµατος του Ιρακινού Προέδρου Ταλαµπανί, 

παρότρυνε τους κούρδους της Τουρκίας να στραφούν προς έναν ειρηνικό αγώνα και δεν 

δίστασε να αποδοκιµάσει ανοιχτά κάποια από τα αιτήµατά τους.21 Στο ίδιο µήκος 

κύµατος, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Κουρδικής Κυβέρνησης, Μπαρζανί, κατά τη 

διάρκεια της πραγµατοποίησης επίσκεψής του στην Τουρκία τον Απρίλιο του 2012, 

δεσµεύτηκε να ασκήσει πίεση προς το ΡΚΚ έτσι ώστε να σταµατήσουν οι επιδροµές από 

το Βόρειο Ιράκ εναντίον της Τουρκίας. Ο ίδιος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι: “δεν θα 

επιτρέψουµε στο ΡΚΚ να επικρατήσει στην περιοχή της Περιφερειακής Κυβέρνησης του 

Κουρδιστάν» (Günenç(2012)http://www.sabah.com.tr[25 Μαρτίου 2014]). 

 Πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµιστεί ότι η Άγκυρα παρέµεινε σταθερή στην 

υποστήριξή της προς την κεντρική ιρακινή κυβέρνηση, αν και ο ρόλος της ήταν 

περιορισµένος στον αγώνα εναντίον του ΡΚΚ καθώς αποσκοπούσε στο να ενισχύσει την 

ευρύτερη συµµετοχή των σουνιτών στην διακυβέρνηση του Ιράκ. Ακόµη και στην 

πρωτοβουλία του «κουρδικού ανοίγµατος» της κυβέρνησης Ερντογάν, πρωταγωνιστικό 

ρόλο διαδραµάτισε ο Τζελάλ Ταλαµπανί καθώς ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο 
                                         

20  Το ζήτηµα έχει  ήδη αναλυθεί στην Ενότητα 2 της εργασίας αυτής.      
21 Η δηµοσιογράφος στο άρθρο της αναφέρεται σε µια από τις πιο σκληρές δηλώσεις του Ταλαµπανί, 
Προέδρου του Ιράκ, ύστερα από την επισκεψή του στην Τουρκία, ο οποίος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά 
«Το ΡΚΚ ή θα αφήσει τα όπλα ή αλλιώς να εγκαταλήψει το Ιράκ»(Batur(2009)http://arsiv.sabah.com.tr[25 
Μαρτίου 2014]).  
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ενέπνεε εµπιστοσύνη, διότι ήταν θιασώτης της ενδυνάµωσης της ιρακινής κεντρικής 

κυβερνητικής δοµής (Özkök(2009)http://www.hurriyet.com.tr[27 Μαρτίου 2014]). 

 Οι λεπτές αυτές ισορροπίες άλλαξαν, όταν οι σχέσεις Βαγδάτης-Ερµπίλ άρχισαν 

να διαρρηγνύονται καθώς η Βαγδάτη δεν φαινόταν διατεθειµένη να προχωρήσει στη 

διενέργεια δηµοψηφίσµατος για το καθεστώς των αµφισβητούµενων περιοχών γύρω από 

το Κιρκούκ, όπως προέβλεπε το σύνταγµα του 2005. Επιπλέον, οι συνεχείς 

καθυστερήσεις και αναστολές πληρωµών της Βαγδάτης προς το Ερµπίλ για τις 

προµήθειες του κουρδικού πετρελαίου εξώθησαν την ιρακινή κουρδική διοίκηση να 

στραφεί προς την Άγκυρα. Σύµφωνα µε τις συνταγµατικές ρυθµίσεις του 2005 το ιρακινό 

Κουρδιστάν δικαιούτο το 17% επί του συνολικού προϋπολογισµού της κεντρικής 

ιρακινής κυβέρνησης (Park, 2014: 20-23). Έτσι, το κουρδικό πετρέλαιο αποτέλεσε ένα 

σηµαντικό µοχλό πίεσης της ιρακινής κουρδικής διοίκησης προς την κεντρική 

κυβέρνηση Μαλίκι. Η Τουρκία, από την πλευρά της, προχώρησε στη σύναψη 

ενεργειακών συµφωνιών µε το κουρδικό Ιράκ για να ασκήσει τις δικές της πιέσεις στην 

κυβέρνηση Μαλίκι. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσµα τη στενή συνεργασία Άγκυρας-

Εµπίλ. Τη δεδοµένη χρονική συγκυρία το Ερµπίλ ανεδείχθη για την Τουρκία σε σύµµαχο 

που η Άγκυρα θεώρησε ότι µπορούσε να τη βοηθήσει να διασφαλίσει τα συµφέροντά της 

στην περιοχή. 

 Προς αυτήν την κατεύθυνση η Τουρκία προσπάθησε να χρησιµοποιήσει τις 

προνοµιακές της σχέσεις µε τον Μπαρζανί, αναθέτοντάς του ένα διαµεσολαβητικό ρόλο 

να πείσει το συνδεδεµένο µε το ΡΚΚ Κόµµα Δηµοκρατικής Ενότητας της Συρίας να 

συνεργαστεί µε το Συριακό Εθνικό Συµβούλιο και να µην κινηθεί εχθρικά προς την 

Άγκυρα (Bozkurt(2012)http://www.todayszaman.com[29 Μαρτίου 2014]). Η 

πρωτοβουλία αυτή του Μπαρζανί δεν τελεσφόρησε. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Μπαρζανί 

επιδιώκει τη µέγιστη διατήρηση σταθερότητας στο ιρακινό κουρδιστάν αλλά και την 

αναχαίτιση του ΡΚΚ τον καθιστά έναν σηµαντικό παράγοντα για την Τουρκία.  

  

3.2 Οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας. 

 Οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας αποτέλεσαν το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 

επιτυχίας της τουρκικής πολιτικής των «µηδενικών προβληµάτων» µέχρι το ξέσπασµα 

του συριακού εµφυλίου. Οι δύο χώρες, οι οποίες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 
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βρέθηκαν στα πρόθυρα του πολέµου κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΑΚΡ, 

κατάφεραν να αναπτύξουν στενές οικονοµικές αλλά και διπλωµατικές σχέσεις, 

ανατρέποντας τη µέχρι τότε εκατέρωθεν εχθρική στάση τους (Birand(2004) http:// 

hurarsiv.hurriyet.com.tr[5 Απριλίου 2014]). Ενδεικτική της προσέγγισης µε τη Συρία 

υπήρξε η δήλωση του Ερντογάν τον Δεκέµβριο του 2004, ενόσω πραγµατοποιούσε 

επίσηµη επίσκεψη στη Δαµασκό, αποκαλώντας τους σύρους πολίτες ως έναν αδελφό λαό 

(Bılıcı(2004)http://www.aksiyon.com.tr[5 Απριλίου 2014]). Στην ίδια κατεύθυνση, η 

επίσκεψη του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ στην Άγκυρα το 2004 σήµανε την 

επαναβεβαίωση των διµερών τους σχέσεων καθώς για πρώτη φορά ύστερα από πενήντα 

επτά χρόνια Σύρος Πρόεδρος µετέβαινε στην Τουρκία (Βirand(2004) http:// 

www.milliyet.com.tr[5 Απριλίου 2014]).  

  Ακολούθως, η Τουρκία το 2007 προχώρησε στην ανάληψη ενός 

διαµεσολαβητικού ρόλου µε την έναρξη των έµµεσων ειρηνευτικών συνοµιλιών µεταξύ 

Συρίας και Ισραήλ (http://www.bbc.co.uk[6 Απριλίου 2014]). Όπως αποκάλυψε ο 

Πρόεδρος Άσαντ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής που διεξήχθη στη Δαµασκό τον 

Σεπτέµβριο του 2008 µε τη συµµετοχή και του Ερντογάν, η χώρα του είχε παραδώσει 

γραπτώς στους τούρκους µεσολαβητές τις προτάσεις της για την ειρήνη µε το Ισραήλ, 

αναµένοντας την απάντηση των ισραηλινών πριν από την ενδεχόµενη πραγµατοποίηση 

των απευθείας συνοµιλιών (Aras, 2012: 46-47). Από την πλευρά της, η ισραηλινή 

κυβέρνηση Όλµερτ φέρεται να είχε ζητήσει από τη Δαµασκό να κινηθεί εποικοδοµητικά 

προς την επίτευξη της ειρήνης µε αντάλλαγµα την αποχώρηση του Ισραήλ από τα 

Υψίπεδα του Γκολάν (Kohen(2008)http://www.milliyet.com.tr[7 Απριλίου 2014]). Παρά 

τη διαµεσολαβητική προσπάθεια της Άγκυρας, η ειρηνευτική διαδικασία διεκόπη βίαια 

µετά την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.  

 Κατά ανάλογο τρόπο, η Τουρκία είχε µεσολαβήσει για την απελευθέρωση των 

τριών ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι είχαν απαχθεί από τη Χεζµπολάχ. Ο 

Νταβούτογλου είχε µεταβεί στη Δαµασκό (2006), έτσι ώστε να πείσει τον Πρόεδρο 

Άσαντ να ασκήσει την επιρροή του στη Χεζµπολάχ για να αφεθούν ελεύθεροι οι 

ισραηλινοί στρατιώτες (Kurt(2006)http://www.zaman.com.tr[8 Απριλίου 2014]), 

(http://www.zaman.com.tr[8 Απριλίου 2014]). Η ανάληψη αυτών των πρωτοβουλιών από 

τουρκικής πλευράς, αν και η πρώτη περίπτωση καταγράφεται ως αποτυχηµένη, είχαν ως 



55 
 

στόχο την ανάδειξή της σε έναν παράγοντα υψηλού διαπραγµατευτικού κύρους και 

ισχύος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής (Kohen(2008)http://www.milliyet.com.tr[8 

Απριλίου 2014]). 

 Όσον αφορά τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις Τουρκίας-Συρίας 

παρατηρήθηκε σηµαντική βελτίωση. Η κυβέρνηση Ερντογάν τον Οκτώβριο του 2009 

προχώρησε στη σύσταση του Συµβουλίου Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικής Συνεργασίας 

για την περαιτέρω εµβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών, ενώ παράλληλα εγκαινίασε 

την άρση του καθεστώτος της βίζας µε τη Συρία (Aksoy(2009)http://www.sabah.com.tr[9 

Απριλίου 2014]), (Κaragül(2009)http://yenisafak.com.tr[9 Απριλίου 2014]). Μέσα σε 

λίγα χρόνια η Άγκυρα κατάφερε να ενισχύσει σε σηµαντικό βαθµό τις σχέσεις της µε τη 

Συρία σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, δηλαδή το οικονοµικό, το πολιτικό και το διπλωµατικό. 

Οι δύο χώρες, µάλιστα, έφτασαν σε σηµείο να πραγµατοποιήσουν δύο κοινές 

στρατιωτικές ασκήσεις επί τουρκικού εδάφους τα διαστήµατα 27-29 Απριλίου του 2009 

και του 2010 (Zaman(2010)http://www.zaman.com.tr[10 Απριλίου 2014]). 

          Μετά τις εξεγέρσεις στη Συρία, ως απόρροια των Αραβικών εξεγέρσεων στη 

Βόρεια Αφρική, αυτή η πολιτική του δυναµικού «ανοίγµατος» της Άγκυρας στη Συρία 

άρχισε να κινείται αντίστροφα. Σταδιακά, οι καλές σχέσεις των δύο χωρών κατέρρευσαν. 

Σε πρώτη φάση, όταν ξέσπασαν οι εξεγέρσεις στη Συρία τον Μάρτιο του 2011, ο 

Ερντογάν συνοµίλησε µε τον Πρόεδρο Άσαντ, συµβουλεύοντάς τον να προβεί άµεσα 

στις απαραίτητες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε να 

υπάρξει αποκλιµάκωση της έντασης. Ο Ερντογάν, µάλιστα, προσφέρθηκε να συνδράµει 

στην υλοποίηση και εφαρµογή των αναγκαίων αλλαγών (Kohen(2011) 
http://www.milliyet.com.tr[15 Απριλίου 2014]). 

 Αρχικά, η κυβέρνηση ΑΚΡ στήριξε τον Σύρο Πρόεδρο, πιστεύοντας ότι θα 

µπορούσε να αξιοποιήσει την περιφερειακή αλλαγή. Αυτό το γεγονός προκάλεσε την 

οργή των σύρων διαδηλωτών αλλά και του αραβικού κόσµου, διότι η Τουρκία 

παρουσιάστηκε ως ο προστάτης του Άσαντ, ο οποίος για τη συριακή κοινή γνώµη ήταν 

ένας άραβας δικτάτορας. Σύντοµα, όµως, η στάση του Ερντογάν άλλαξε (Kohen(2011) 
http://www.milliyet.com.tr[15 Απριλίου 2014]). 

 Ήδη, από τις αρχές Ιουνίου του 2011, ο Τούρκος Πρωθυπουργός άρχισε να κάνει 

λόγο για απάνθρωπη καταστολή του συριακού λαού από τις κυβερνητικές δυνάµεις, 
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προειδοποιώντας ότι αυτή η σκληρή συµπεριφορά της κυβέρνησης Άσαντ δεν συµβάδιζε 

µε τις υποσχέσεις της για την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων (Ιlgıt, Davis(2013) http:// 

www.merip.org[15 Απριλίου 2014]). Τον Σεπτέµβριο του 2011, ο Ερντογάν εξαπέλυσε 

ευθεία επίθεση εναντίον του Προέδρου Άσαντ, καλώντας τον σε παραίτηση (http://www. 

todayszaman.com[16 Απριλίου 2014]). Η δήλωση αυτή του Τούρκου Πρωθυπουργού 

σηµατοδότησε και το τέλος της στενής συνεργασίας και φιλίας που είχε αναπτυχθεί τα 

τελευταία χρόνια µε την κυβέρνηση Άσαντ.  

 Η Άγκυρα προχώρησε αµέσως στη στήριξη της συριακής αντιπολίτευσης, 

επιδιώκοντας να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας 

προκειµένου να αποµακρύνει το καθεστώς Άσαντ από την εξουσία. Προς την επίτευξη 

αυτού του στόχου, η Τουρκία συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό ώστε να συγκροτηθεί, τον 

Αύγουστο του 2011, επί τουρκικού εδάφους, το Συριακό Εθνικό Συµβούλιο. Δύο µήνες 

αργότερα, τον Οκτώβριο του 2011, το Συριακό Εθνικό Συµβούλιο ανακοίνωσε επίσηµα 

τη σύστασή του, έχοντας, µάλιστα, ως έδρα του την Κωνσταντινούπολη (http://www. 

zaman.com.tr[17 Απριλίου 2014]).22 Το Συριακό Εθνικό Συµβούλιο, το οποίο αποτέλεσε 

και το κύριο όργανο της συριακής αντιπολίτευσης, συνδεόταν στενά µε τον Ελεύθερο 

Συριακό Στρατό, ο οποίος απαρτιζόταν και ηγείτο κυρίως από αυτοµολήσαντες 

στρατιωτικούς των συριακών ενόπλων δυνάµεων. Μέχρι τον Νοέµβριο του 2012, ο 

Ελεύθερος Συριακός Στρατός είχε τη βάση του στην Τουρκία, όπου σύµφωνα µε 

πληροφορίες εκπαιδεύτηκε και δέχτηκε σηµαντική υλικοτεχνική βοήθεια εκ µέρους της 

Άγκυρας (Assev(2012)http://www.eurasiareview.com[17 Απριλίου 2014]). 

 Συγκεκριµένα, η στάση της Άγκυρας αποσκοπούσε σε πρώτο επίπεδο στο να 

καταστήσει τη µουσουλµανική αδελφότητα της Συρίας ως την κυρίαρχη δύναµη του 

Συριακού Εθνικού Συµβουλίου καθώς το κυβερνών κόµµα ΑΚΡ είχε αναπτύξει τους 

δεσµούς του µε τη συγκεκριµένη οργάνωση ήδη από τη δεκαετία του ογδόντα και 

συνδεόταν άρρηκτα µαζί της. Σε δεύτερο επίπεδο, είχε επενδύσει στην πτώση του 

καθεστώτος Άσαντ και στην επικράτηση της µουσουλµανικής αδελφότητας για έναν 

επικείµενο σχηµατισµό νέας συριακής κυβέρνησης, ο οποίος θα ανήκε στη σφαίρα 
                                         

22 Ύστερα από την εδραίωση του Συριακού Εθνικού Συµβουλίου ακολούθησε µία περίοδος όπου 
συντελέστηκαν σηµαντικές διεργασίες στο εσωτερικό του. Η διαδικασία αυτή των έντονων εσωτερικών 
ζυµώσεων οδήγησε στην περαιτέρω επέκτασή του Συµβουλίου και τελικά στον µετασχηµατισµό του, τον 
Νοέµβριο του 2012, σε Εθνική Συµµαχία της Συρίας, έναν ευρύτερο συνασπισµό οργανώσεων, µε έδρα 
του πλέον την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.        
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επιρροής της. Μία εκτίµηση λανθασµένη, όπως θα αποδειχτεί στην πορεία, διότι ούτε το 

καθεστώς Άσαντ αποµακρυνόταν από την εξουσία αλλά ούτε και η µουσουλµανική 

αδελφότητα έχαιρε της ανάλογης υποστήριξης και εµπιστοσύνης του συριακού λαού 

(Daloglu(2013)http://www.al-monitor.com[19 Απριλίου 2014]). 

 Η Τουρκία ηγήθηκε κάθε προσπάθειας της διεθνούς κοινότητας να 

αποδυναµώσει τις δοµές του καθεστώτος Άσαντ. Έτσι, συµµετείχε ενεργά µαζί µε τον 

Αραβικό Σύνδεσµο, την ΕΕ και τις ΗΠΑ στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων εναντίον 

της συριακής κυβέρνησης. Παράλληλα, όµως, ενίσχυε την υποστήριξή της στη συριακή 

αντιπολίτευση και τις ένοπλες οργανώσεις που µάχονταν στο πλευρό των 

αντικαθεστωτικών δυνάµεων για την ανατροπή του συριακού καθεστώτος.  

 Όσο η κρίση στη Συρία βάθαινε και έπαιρνε πλέον διαστάσεις εµφυλίου πολέµου, 

η στάση της Τουρκίας απέναντι στην κυβέρνηση Άσαντ γινόταν όλο και πιο επιθετική, 

ειδικότερα ύστερα από την κατάρριψη του τουρκικού R-F4 από τη συριακή αεράµυνα 

τον Ιούνιο του 2012 (Dönmez, Soncan(2012)http://www.zaman.com.tr[20 Απριλίου 

2014]). Ο Τούρκος Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε επί του γεγονότος χαρακτηρίζοντας τη 

Συρία ως ένα «κράτος τροµοκράτη» και παροµοίασε τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα 

στη Συρία µε τη σφοδρή µάχη της Καρµπάλα, η οποία οδήγησε στη διαίρεση του 

µουσουλµανικού κόσµου σε σιίτες και σουνίτες(http://gundem.bugun.com.tr[20 

Απριλίου 2014]). Ακολούθησε η ρήψη συριακής οβίδας στην πόλη της τουρκοσυριακής 

µεθορίου Ακτσάκαλε µε θύµατα πέντε τούρκους πολίτες (Hastaoğlu(2012)www.sabah. 

com.tr[20 Απριλίου 2014]). Αυτό το γεγονός παρακίνησε την κυβέρνηση Ερντογάν να 

προσφύγει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την εξασφάλιση της έγκρισης 

στρατιωτικής δράσης εκτός των συνόρων της (http://www.radikal.com.tr[20 Απριλίου 

2014]). Ενόσω το καθεστώς Άσαντ δεν κατέρρεε, όπως η Άγκυρα είχε αρχικά εκτιµήσει, 

η Τουρκική εξωτερική πολιτική ερχόταν αντιµέτωπη µε τα στρατηγικά της λάθη.  

 Η πρώιµη τακτική υποχώρηση των δυνάµεων του καθεστώτος Άσαντ από τις 

βορειοανατολικές επαρχίες της Συρίας, τον Ιούλιο του 2012, οι οποίες κατοικούνταν 

στην πλειοψηφία τους από κουρδικούς πληθυσµούς απέβλεπε στην αναζωπύρωση του 

κουρδικού αυτονοµιστικού κινήµατος στην περιοχή (Pipes(2012) http://www. 

nationalreview.com[23 Απριλίου 2014]). Από τη µία µεριά, αυτή η ενέργεια έθετε σε 

δοκιµασία την ενότητα των συριακών αντικαθεστωτικών δυνάµεων. Από την άλλη, 
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προκαλούσε ανησυχία στην Άγκυρα καθώς επέτρεπε τη δηµιουργία µιας ζώνης 

ανεφοδιασµού του ΡΚΚ και µιας νέας αυτόνοµης κουρδικής διοικήσεως στα τουρκικά 

σύνορα (Cemal(2012)http://www.milliyet.com.tr[25 Απριλίου 2014]). 

 Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν, τον Νοέµβριο του 2012, αποτελούν ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η διαµάχη ανάµεσα στον Ελεύθερο Συριακό Στρατό,  

ενισχυµένου από τοπικές οµάδες τζιχαντιστών, στις συνδεδεµένες µε την Αλ-Κάιντα 

οργανώσεις Μέτωπο Αλ-Νούσρα και Ισλαµικό Κράτος Ιράκ-Συρίας και στο κουρδικό 

Κόµµα Δηµοκρατικής Ενότητας για τον έλεγχο της τουρκοσυνοριακής µεθορίου ήταν 

ενδεικτικές. Το Κόµµα Δηµοκρατικής Ενότητας συνδέεται µε το ΡΚΚ και τα γεγονότα 

κατέδειξαν ότι η Άγκυρα είχε καταφύγει στη στήριξη των ακραίων ισλαµιστικών 

οµάδων. Η στάση αυτή είχε σκοπό να αποτρέψει τη δηµιουργία µιας συµπαγούς 

κουρδικής οντότητας στα σύνορά της µε τη Συρία (Al Shishani, 2013: 2). 

 Μπορεί επίσηµα ανώτατοι αξιωµατούχοι της κυβέρνησης Ερντογάν να 

προέβησαν στη διάψευση των κατηγοριών περί της υποστήριξης τέτοιων ακραίων 

ισλαµιστικών οµάδων. Το γεγονός, ωστόσο, ότι η Τουρκία είχε αφήσει ανοιχτά τα 

σύνορά της µε τη Συρία, κατεδείκνυε ότι είχε επιδείξει τουλάχιστον ανοχή στη 

συµµετοχή αυτών των οµάδων στην ένοπλη συριακή σύγκρουση καθώς δεν είχε πάρει 

κανένα µέτρο ώστε να παρεµποδίσει τη διέλευσή τους στη Συρία (O Bagy, 2012: 26). 

 Όσον αφορά την πιθανή συνεργασία της µε τις συνδεδεµένες µε την Αλ-Κάιντα 

οργανώσεις, όπως η Αλ-Νούσρα και το Ισλαµικό Κράτος Ιράκ-Συρίας, αυτή δεν µπορεί 

να τεκµηριωθεί διότι στη διεξαχθείσα σύγκρουση µε τις κουρδικές δυνάµεις του 

Κόµµατος Δηµοκρατικής Ενότητας η συγκεκριµένη οργάνωση κράτησε µία ουδέτερη 

στάση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την επέκταση της και σε άλλες κουρδικές περιοχές 

της Συρίας. Όπως αναφέρει ο αναλυτής Μουράτ Μπατάλ Αλ-Σισάνι, το γεγονός ότι η 

Τουρκία µέχρι στιγµής δεν έχει αποκτήσει κάποια διασύνδεση µε την οργάνωση Αλ-

Νούσρα αποδεικνύεται από το ηχητικό µήνυµα που διέρρευσε, τον Δεκέµβριο του 2012, 

σε ιστοτόπους τζιχαντιστών, στο οποίο ο αρχηγός της Αλ-Τζολάνι σχολιάζει τις 

προσπάθειες της Δύσης να λύσει τον γρίφο της οργάνωσης µέσω διαφόρων 

µεσολαβητών, οι οποίοι επιζητούσαν την ένταξή της στην κηδεµονία της Τουρκίας. Στις 

προσπάθειες αυτές, όµως, δεν ενέδωσε (Al Shishani, 2013: 2). Αυτό δεν αποκλείει, 

βέβαια, το ενδεχόµενο βραχυπρόθεσµα η Άγκυρα να καταφέρει να ανοίξει διαύλους 
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επικοινωνίας µε αυτές τις οργανώσεις, µία εξέλιξη η οποία εξαρτάται από την έκβαση 

της ένοπλης συριακής σύγκρουσης.  

 Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Τουρκία καλείται να αντιµετωπίσει την 

πιθανότητα εισροής της συριακής κρίσης στο εσωτερικό της καθώς οι διασυνοριακές 

συγκρούσεις έχουν αποκτήσει µεγάλη ένταση. Η επίθεση µε παγιδευµένα αυτοκίνητα 

που πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Ρειχανλί της Τουρκίας, όπου και φιλοξενείται ο 

µεγαλύτερος καταυλισµός σύρων προσφύγων κόστισε τη ζωή σαραντατριών ανθρώπων, 

καταδεικνύοντας πόσο ευάλωτη είναι η Τουρκία στις εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στη 

Συρία (http://www.bbc.com[29 Απριλίου 2014]). Μπορεί το ΝΑΤΟ να συναίνεσε στο 

αίτηµα της Τουρκίας για την ανάπτυξη αντιπυραυλικών συστηµάτων Patriot στα σύνορα 

της Τουρκίας µε τη Συρία (Δεκέµβριος 2012), ωστόσο, η Δύση δεν διαφαίνεται να 

επιθυµεί να εµπλακεί µε οποιουδήποτε είδος στρατιωτικής παρέµβασης έστω και 

περιορισµένης στη Συρία (Cebeci, Ustun, 2012). 

 Η διπλωµατική επίλυση της κρίσης συνεπάγεται και την παραµονή του 

καθεστώτος Άσαντ στην εξουσία, µία εξέλιξη που δεν επιθυµεί η Άγκυρα. Η αδυναµία, 

όµως, της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει µία ενοποιητική στάση και να λειτουργήσει 

υπό τις εντολές µίας ηγεσίας ενισχύουν το ενδεχόµενο αναζήτησης µιας διπλωµατικής 

λύσης. Αν και πραγµατοποιηθήκαν προσπάθειες να συνενωθούν όλες οι 

αντιπολιτευόµενες οµάδες υπό µία ενιαία δοµή, αυτή του Εθνικού Συνασπισµού των 

Επαναστατικών Οµάδων της Συρίας και των Οµάδων της Αντιπολίτευσης τον Νοέµβριο 

του 2012, έτσι ώστε να αποκτήσουν διεθνή νοµιµοποίηση ως επίσηµοι αντιπρόσωποι του 

συριακού λαού, αυτό δεν κατέστη εφικτό (Arsu, Arango(2012)http://www.nytimes. 

com[29 Απριλίου 2014]). Σύντοµα, άρχισαν να εµφανίζονται τριβές ανάµεσα στις οµάδες 

και επιφανή µέλη του συνασπισµού οδηγήθηκαν σε παραίτηση, κατηγορώντας τη 

Μουσουλµανική Αδελφότητα για συγκεντρωτική και ανεπαρκή διοίκηση (Barnard(2012) 

http://www.nytimes.com[30 Απριλίου 2014]). Όσο εξελίσσεται η κρίση στη Συρία, είναι 

σαφές ότι η Τουρκία, δεν κατάφερε να διαδραµατίσει τον κοµβικό ρόλο του 

διαπραγµατευτή στην ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται στη Συρία.  

 Η πολιτική που επέλεξε να ακολουθήσει η Άγκυρα στη Συρία την άφησε από τη µία 

πλευρά εκτεθειµένη ενώ από την άλλη ανέτρεψε την προσέγγισή της µε το Ιράν και την 
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αποδυνάµωση του ρόλου του Ισραήλ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, µία 

στρατηγική στην οποία είχε επενδύσει.  

 

3.3 Το τρίπτυχο Ισραήλ-Τουρκίας-Ιράν. 

 Η αναβάθµιση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1990 και µετά ανεδείχθη σε µία στρατηγική επιλογή της Άγκυρας που µπόρεσε να 

αναδείξει τον ρόλο και τη σηµασία της Τουρκίας σε ένα διαρκές µεταβαλλόµενο διεθνές 

σύστηµα (Γιαλλουρίδης, Λαγγίδης, 2010: 190-191). Ταυτόχρονα, προσέφερε στην 

Τουρκία στρατιωτική τεχνολογία και τεχνογνωσία, ενώ συνέβαλε και στην ενδυνάµωση 

της πολιτικής επιρροής της Άγκυρας στην Ουάσινγκτον µέσω του πανίσχυρου εβραϊκού 

λόµπι (Bolukbasi, 1999: 31-34). 

 Στη στρατηγική αυτή συµµαχία των δύο χωρών στηρίχθηκε και όλο το πλαίσιο 

ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η διατήρηση του οποίου ήταν 

υψίστης σηµασίας για τις Η.Π.Α. (Gürsel(2009)http://www.milliyet.com.tr[3 Μαίου 

2014]). Ωστόσο, αυτό το πλαίσιο άρχισε να παρουσιάζει ρωγµές καθώς µετά τον πόλεµο 

στη Γάζα το 2008-2009, οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ ακολούθησαν σταδιακά µία 

φθίνουσα πορεία µε σαφείς ενδείξεις επιδείνωσης (Kohen(2009) http://www.milliyet. 

com.tr[3 Μαίου 2014]). 

 Τον Ιανουάριο του 2009, ο Τούρκος Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της 

συµµετοχής του στη Διάσκεψη του Νταβός εξαπέλυσε δριµύτατη επίθεση κατά του 

Ισραήλ στο πρόσωπο του παρευρισκοµένου Ισραηλινού Προέδρου Σιµόν Πέρες, 

χαρακτηρίζοντάς τον ως δολοφόνο µικρών παιδιών και ως ένοχο για τη διάπραξη 

εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας εις βάρος του παλαιστινιακού λαού 

(http://arsiv.ntvmsnbc.com[5 Μαίου 2014]). Η πράξη αυτή του Ερντογάν αιφνιδίασε την 

παγκόσµια κοινή γνώµη και προκάλεσε ποικίλες και αντιφατικές αντιδράσεις (Gursel 

(2009)http://www.milliyet.com.tr[5 Μαίου 2014]). Επρόκειτο για µία απόλυτα µη 

αναµενόµενη ενέργεια, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία ενός δυναµικού ανοίγµατος 

προς τον µουσουλµανικό κόσµο, το οποίο συµπεριλάµβανε και οργανώσεις που 

χρησιµοποιούν ακραίες µεθόδους (όπως η Χαµάς) . Η Τουρκία αυτοπαρουσιάστηκε ως ο 

προστάτης του µουσουλµανικού κόσµου και ιδιαιτέρως των πιο αδυνάτων τµηµάτων του 

(Birand(2009)http://www.hurriyet.com.tr[7 Μαίου 2014]). 
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 Με κάθε ευκαιρία η Άγκυρα αναζητούσε να δώσει έµφαση στην ισλαµική της 

ταυτότητα επιδιώκοντας να αναλάβει έναν ρυθµιστικό ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση 

Ανατολή προς όφελος των δικών της συµφερόντων. Αυτή η αντίληψη εξωτερικής 

πολιτικής της κυβέρνησης Ερντογάν προσδιόρισε και την πορεία των σχέσεων Ισραήλ-

Τουρκίας. Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν η επιδείνωση των σχέσεων µε το Ισραήλ 

ήταν ένας συγκυριακός ελιγµός της Άγκυρας ή µία στρατηγική προσχεδιασµένη και 

προγραµµατισµένη.  

 Ο γνωστός Τούρκος δηµοσιογράφος, Μεχµέτ Αλί Μπιράντ τον Οκτώβριο του 

2009 διατύπωνε την ανησυχία του για την πολιτική της κυβέρνησης ΑΚΡ απέναντι στο 

Ισραήλ. Στο άρθρο του µε τίτλο «Ο Ερντογάν πλέει σε επικίνδυνα νερά...» διέβλεπε ότι η 

επιθετική στάση της Τουρκίας προς το Ισραήλ δεν ήταν ένας απλός τακτικός ελιγµός 

αλλά µία απόφαση του Νταβούτογλου-Ερντογάν για τη στρατηγική αλλαγή της 

εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία θα σηµατοδοτούσε και τη διάρρηξη των 

σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ (Birand(2009)http://www.hurriyet.com.tr[9 Μαίου 2014]). 

 Ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2010, η σύγκρουση των δύο χωρών 

κορυφώθηκε ύστερα από την αποστολή στολίσκου ακτιβιστικών οµάδων στη Γάζα, του 

οποίου ηγείτο το τουρκικό πλοίο Μαβί Μαρµαρά και ο οποίος συγκρούστηκε µε τις 

ισραηλινές Ένοπλες Δυνάµεις, µε αποτέλεσµα να σκοτωθούν εν πλω εννέα Τούρκοι 

ακτιβιστές (Kohen(2010)http://www.milliyet.com.tr[10 Μαίου 2014]). Η Άγκυρα προέβη 

σχεδόν αµέσως στην απόσυρση του Τούρκου Πρεσβευτή της από το Τελ Αβίβ και 

ζήτησε την έκτακτη σύγκλιση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ µε τις σχέσεις των 

δύο χώρων να κλονίζονται ανεπανόρθωτα (http://www.cnnturk.com[10 Μαίου 2014]). 

Ουσιαστικά, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι αυτό το θερµό επεισόδιο σήµανε και τη 

διάρρηξη των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων.  

  Όπως αργότερα θα αποκαλύψει στο βιβλίο του Το χρονικό από το Νταβός στην 

επιχείρηση Μαβί Μαρµαρά ο Τούρκος διπλωµάτης Ογούς Τσελίκολ, ο οποίος εκείνη την 

περίοδο κατείχε τη θέση του Πρεσβευτή της Άγκυρας στο Τελ Αβίβ: η Τουρκία ήταν 

προετοιµασµένη για την αντίδραση του Ισραήλ απλά δεν ανέµενε ότι θα ήταν τόσο σκληρή 

(Yinanç(2010)http://www.radikal.com.tr[13 Μαίου 2014]). Τονίζει, ωστόσο, ότι η 

Άγκυρα επιθυµούσε µε οποιοδήποτε τρόπο την επιδείνωση των διµερών σχέσεων µεταξύ 

των δύο χωρών και προς την επίτευξη αυτού του στόχου της η στάση του Ισραήλ υπήρξε 



62 
 

καθοριστική και υποβοηθητική στην πραγµατοποίηση των τουρκικών σχεδιασµών για 

την αναζήτηση ενός ηγετικού ρόλου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

 Ο εµφανής αυτός διαχωρισµός της κυβέρνησης Ερντογάν από την κυβέρνηση του 

Τελ Αβίβ, σηµειολογικά κατέγραψε την φιλο-αραβική στάση της Τουρκίας 

διαχωρίζοντάς την από παρελθούσες φιλο-ισραηλινές πολιτικές. Το Ισραήλ δεν 

εµπιστευόταν πλέον την Τουρκία. Ακόµη, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι το Ισραήλ 

έβλεπε στο πρόσωπο της Τουρκίας µία εχθρική χώρα, ενώ η Τουρκία από την πλευρά της 

φαίνεται να είχε διαγράψει παντελώς το Ισραήλ (Birand(2010)http://www.hurriyet.com.tr 

[14 Μαίου 2014]). 

 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατά την οποία η Άγκυρα επιζητούσε να 

επιφέρει στρατηγικού χαρακτήρα ανακατατάξεις στις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, η ίδια 

προχωρούσε παράλληλα στην προσέγγισή της µε το Ιράν. Οι σχέσεις Τουρκίας- Ιράν 

παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση σε σηµείο που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν µε δηλώσεις 

του να αµφισβητεί τις κατηγορίες για τη δυνατότητα ανάπτυξης ιρανικών πυρηνικών 

όπλων (http://news.bbc.co.uk[15 Μαίου 2014]). Το 2010, µάλιστα, η Τουρκία 

καταψήφισε το ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο επέβαλλε 

σοβαρές κυρώσεις στο Ιράν, ενώ είχε προηγηθεί η µεσολάβησή της στη συµφωνία 

ανταλλαγής πυρηνικών καυσίµων µε το Ιράν και τη Βραζιλία τον Μάιο του 2010 (http:// 

www.bbc.co.uk[15 Μαίου 2014]).  

 Η στάση αυτή που κράτησε η Τουρκία από τη µία πλευρά «φλερτάροντας» µε το 

Ιράν και από την άλλη πλευρά διαρρηγνύοντας τις σχέσεις της µε το Ισραήλ έδωσε το 

έναυσµα για να κατηγορηθεί από δυτικές πρωτεύουσες ότι αποµακρύνεται από τον 

δυτικό της προσανατολισµό και µετατοπίζει το βάρος της προς τη Μέση Ανατολή και 

τον Ισλαµικό Κόσµο (Oğuzlu, 2008: 3-20). Οι επαφές της µε τη Χαµάς και οι όλο και 

πιο στενές σχέσεις της, αρχικά µε τη Συρία, δηµιούργησαν εντάσεις στις σχέσεις της µε 

τις ΗΠΑ και την ΕΕ αλλά και ενέτειναν τους ισχυρισµούς ότι η Τουρκία αποκλίνει από 

τις δυτικές πολιτικές όσον αφορά τη Μέση Ανατολή (Larrabee, 2010: 176). 

 Στην πραγµατικότητα, η προσέγγιση της Τουρκίας απέναντι στο πυρηνικό 

πρόγραµµα του Ιράν ήταν µέρος ενός συνόλου ζητηµάτων που διαµόρφωναν τη 

συνολική πολιτική της Άγκυρας στο Ιράν. Από τη µία πλευρά, η Τουρκία έβλεπε την 

ανάπτυξη του ιρανικού πυρηνικού προγράµµατος ως απειλή και υποστήριζε τις 
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προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να αναιρέσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, 

αναλαµβάνοντας έναν ενεργό ρόλο στις διαπραγµατεύσεις της Δύσης (5+1) µε το Ιράν 

(Wagner, Cafiero(2014)http://www.eurasiareview.com[20 Μαίου 2014]). Από την άλλη, 

όµως, η Τουρκία δεν συνηγορούσε υπέρ της επιβολής κυρώσεων εναντίον του Ιράν 

καθώς κατά τη διάρκεια της δεκαετούς διακυβέρνησης Ερντογάν οι διµερείς 

οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις των δύο χωρών γνώρισαν µεγάλη άνθηση, 

προσφέροντας στην Τουρκία σηµαντικά οικονοµικά οφέλη (Gürsel(2012) http://www. 

milliyet.com.tr[23 Μαίου 2014]). Γι’ αυτόν τον λόγο, η Τουρκία αντιδρούσε έντονα σε 

κάθε περίπτωση επιβολής οικονοµικών κυρώσεων από τη διεθνή κοινότητα, 

συµµετέχοντας στη διαδικασία των κυρώσεων µε έναν συγκαλυµµένο τρόπο γνωστό ως 

«πετρέλαιο για χρυσό», σπάζοντας έτσι ουσιαστικά τις συµφωνίες για τον οικονοµικό 

αποκλεισµό του Ιράν (Stein(2014)http://iranmatters.belfercenter.org[23 Μαίου 2014]). 

 Για την αντιµετώπιση αυτών των αλληλοσυγκρουόµενων συµφερόντων της η 

Άγκυρα προσπάθησε να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια που θα µπορούσε να περιορίσει 

τις συναλλαγές και τις επενδύσεις της µε το Ιράν, ενώ προχώρησε στην υπογραφή 

συµφωνίας για την ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον 

Σεπτέµβριο του 2011 (Gürsel(2011)http://www.milliyet.com.tr[25 Μαίου 2014]). Η 

τουρκική κυβέρνηση προσπάθησε να διαβεβαιώσει την Τεχεράνη ότι η εγκατάσταση 

του Νατοϊκού αντι-βαλλιστικού ραντάρ στο έδαφός της δεν αναπτύχθηκε ως προστασία 

εναντίον του Ιράν. Παρ’όλα αυτά υψηλόβαθµος ιρανός αξιωµατούχος προειδοποίησε ότι 

η χώρα του θα επιτεθεί στην Τουρκία εάν η Αµερική και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν. 

Το γεγονός αυτό προκάλεσε ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, την οποία ενέτεινε ο 

συριακός εµφύλιος (Gürsel(2011)http://www.milliyet.com.tr[27 Μαίου 2014]). 

 Η αµείλικτη στάση της Τουρκίας κατά του Μπασάρ αλ-Άσαντ και η σθεναρή 

υποστήριξη της προς την αντιπολίτευση αλλά και άλλων ένοπλων οµάδων που µάχονταν 

εναντίον της συριακής κυβέρνησης έφερε την Άγκυρα και την Τεχεράνη σε αντίπαλα 

στρατόπεδα. Η συµµαχία Ιράν-Συρίας υπήρξε στρατηγικής σηµασίας για την άσκηση 

επιρροής της Τεχεράνης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έτσι, το Ιράν προσπάθησε 

να στηρίξει την κυβέρνηση Άσαντ µε κάθε µέσο (Akyol(2012)http://foreignaffairs.gr[29 

Μαίου 2014]). Υπό αυτές τις συνθήκες η σύγκρουση µεταξύ της Τουρκίας και του Ιράν 

κορυφώθηκε. Ιρανοί αξιωµατούχοι κατηγόρησαν ανοιχτά την Άγκυρα ότι παρέχει 
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σηµαντική βοήθεια σε οµάδες τζιχαντιστών στη Συρία, ενώ η Τουρκία άσκησε έντονη 

κριτική προς το Ιράν υποστηρίζοντας ότι στηρίζει το ΡΚΚ (Wagner, Cafiero(2014)http:// 

www.eurasiareview.com[20 Μαίου 2014]). 

 Μπορεί οι διµερείς οικονοµικές σχέσεις των δύο χωρών να είχαν ευηµερήσει την 

περίοδο διακυβέρνησης του ΑΚΡ και η πολιτική προσέγγιση να προωθήθηκε στη βάση 

της κοινής αντι-ισραηλινής ιδεολογικής αλληλεγγύης αλλά και της ενοποιητικής βάσης 

του Ισλάµ ωστόσο, όπως διαφαίνεται, επικράτησαν ο ανταγωνισµός , η καχυποψία και 

οι θρησκευτικές διαιρέσεις. Η πολιτική της Άγκυρας στη Συρία και ο θρησκευτικός 

διχασµός σιιτών-σουνιτών στο Ιράκ µπορεί να αποτελέσουν το έναυσµα για µία ανοιχτή 

αντιπαράθεση των δύο περιφερειακών δυνάµεων και µία αναγκαστική επαναπροσέγγιση 

των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στην παρούσα µελέτη υποστηρίχθηκε ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στη 

Μέση Ανατολή απέτυχε για τουλάχιστον δύο βασικούς λόγους. Το κεντρικό επιχείρηµα 

είναι ότι η εφαρµογή της, ήδη από τη γένεση της, την καθιστούσε καταδικασµένη σε 

αποτυχία καθώς η πολιτική της βασίστηκε σε ένα αυτοαναιρούµενο θεωρητικό πλαίσιο.  

 Καταρχάς, η Τουρκία θεώρησε ως δεδοµένη την ενοποιητική βάση του Ισλάµ σε 

µια περίοδο που το ίδιο το Ισλάµ βιώνει έναν έντονο εσωτερικό πόλεµο. Κατά δεύτερον, 

αυτοαποκαλέστηκε ως µία χώρα που µπορεί να συγκεράσει και τις δύο κοσµοθεωρίες 

αυτή του ισλαµικού κόσµου αλλά και αυτή του δυτικού κόσµου. Έτσι, η Άγκυρα 

προσέδωσε στην ίδια της τη χώρα έναν ηγετικό ρόλο, ο οποίος θα µπορούσε να της 

εξασφαλίσει την προσέγγιση των µηδενικών προβληµάτων µε τους γείτονές της στην 

ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με αυτόν τον τρόπο υπερεκτίµησε τις 

δυνατότητές της και παρέµεινε προσδεµένη στο όραµά της. 

  Το αποτέλεσµα ήταν να µην µπορέσει να ασκήσει ορθολογικά την πολιτική της, 

διότι δεν κατάφερε να έχει την καλύτερη δυνατή πληροφορία, η οποία θα την οδηγούσε 

στην κατάλληλη λήψη αποφάσεων. Αντιθέτως, οι πληροφορίες της ήταν λανθασµένες 

και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελε να το διαγνώσει καθώς η αντίληψη αυτής της 

πραγµατικότητας αυτοµάτως θα σήµανε την κατάρρευση ολόκληρου του στρατηγικού 

της οικοδοµήµατος. 

 Οπότε παρατηρείται το εξής παράδοξο: όσο η στρατηγική της διαφαίνεται να 

αποτυγχάνει τόσο περισσότερο η Τουρκία προσκολλάται στο όραµά της και στις 

µεγαλεπήβολες επιδιώξεις της στην περιοχή.  
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