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1.1 Δηζαγσγή 

 

  Με ηελ ιήμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, σο απφξξνηα κεηαβνιήο ησλ 

ζπζρεηηζκψλ ηζρχνο, ζε ζπζηεκηθφ επίπεδν άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη λέεο 

δπλακηθέο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  ηα πιαίζηα ηεο λέαο ηάμεο 

πξαγκάησλ, νη ΖΠΑ πξσηνζηάηεζαλ ζηελ πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ θελψλ 

ηζρχνο, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.  Ζ 

Σνπξθία , σο ζηξαηεγηθφο ζχκκαρνο ησλ ΖΠΑ, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ δηαπίζησζε φηη απηή ε ζπγθπξία απνηειεί κηα κεγάιε επθαηξία ψζηε λα 

θαηαζηεί κηα πεξηθεξεηαθή εγεκνληθή δχλακε, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

δηαδξακαηίζεη ελεξγφ ξφιν θαη ζηελ παγθφζκηα δηεζλνπνιηηηθή ζθαθηέξα.  Ζ 

κεηνπζίσζε απηήο ηεο ζθέςεο ζε κηα ζπλεθηηθή θαη ζπγθξνηεκέλε ζηξαηεγηθή 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο επήιζε, αξρηθά απφ ηελ εκθάληζε ςεγκάησλ Νέν-

Οζσκαληζηηθψλ ηάζεσλ απφ ηνλ Οδάι.  Οπζηαζηηθά , φκσο, πήξε ζάξθα θαη νζηά 

απφ ηνλ ζεκεξηλφ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο, Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, ν 

νπνίνο ην 2001 κέζσ ηνπ βηβιίνπ ηνπ ην «ηξαηεγηθφ Βάζνο» , ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη ζπλεληεχμεσλ θαη κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο 

πνιηηηθήο εθαξκνγήο απηψλ,1 ζπλέβαιε ψζηε ην «δφγκα Νηαβνχηνγινπ» λα γίλεη 

επξέσο γλσζηφ, σο κηα ζπγθξνηεκέλε πξφηαζε εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο, ε νπνία 

ζηνρεχεη λα κεηαιιάμεη ηελ Σνπξθία απφ έλα παζεηηθφ πεξηθεξεηαθφ θξάηνο, πνπ 

απνηεινχζε ηελ πξνέθηαζε ηνπ «ρεξηνχ» ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο, ζε έλαλ ηζρπξφ θαη ελεξγφ πεξηθεξεηαθφ «παίθηε», ν νπνίνο ζα έρεη 

ιφγν θαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην παγθφζκην δηεζλνπνιηηηθφ γίγλεζζαη. 

  Σν «δεκνθηιέο» δφγκα Νηαβνχηνγινπ, νη πξνεθηάζεηο απηνχ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο, νη νπνίεο ζπληειέζηεθαλ κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», απνηεινχλ ηελ βαζηθή πεγή 

πξφθιεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο κνπ γηα απηήλ ηελ εξγαζία. 

  θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη: α.  Ζ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο απφ 

ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζην Σνχξθηθν θξάηνο θαη ηεο ηδενινγηθήο εμέιημεο 

θαη ζχλδεζεο, ε νπνία πθίζηαηαη ζηελ Σνπξθία απφ ηελ πεξίνδν ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Tanzimat κέρξη ζήκεξα.  β.  Ζ εμέηαζε γηα ην εάλ ε Σνπξθία 

                                            
1
  Ο Νηαβνχηνγινπ ζπκκεηείρε απφ ην 2002 ζηελ θπβέξλεζε ηνπ ΑΚΡ,σο ζχκβνπινο ζε ζέκαηα 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ελψ απφ ην 2009 κέρξη θαη ζήκεξα θαηέρεη ην αμίσκα ηνπ Τπνπξγνχ 
Δμσηεξηθψλ ηεο γείηνλαο ρψξαο 
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κέρξη ηψξα έρεη θαηαθέξεη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηηο πεγέο ήπηαο ηζρχνο 

ηεο θαη αλ ηηο έρεη κεηαηξέςεη ζε επηζπκεηά απνηειέζκαηα, δειαδή ζε πξαγκαηηθά 

θνξηία ηζρχνο. γ.  Ζ κειέηε ηεο εθαξκνγήο ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ θαη κέζσ 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ε απάληεζε ζην εξψηεκα αλ ηζρχνπλ ηα επηρεηξήκαηα πεξί 

θαηάξξεπζήο ηνπ. δ.  Ζ εμέηαζε γηα ην αλ ην θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» 

επεξέαζε θαηά θάπνην ηξφπν ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ δφγκαηνο 

Νηαβνχηνγινπ θαη ην θαηά πφζν ηζρχεη ν ηζρπξηζκφο «φηη ππήξμε ε αηηία 

θαηάξξεπζήο ηνπ». 

  Χο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζε απηήλ ηελ εξγαζία πηνζεηείηαη ε Ρεαιηζηηθή 

ζεψξεζε θαη ηδηαίηεξα ν δνκηθφο ξεαιηζκφο.  Ο Waltz είλαη ν «ηδξπηήο» ηνπ 

δνκηθνχ ξεαιηζκνχ θαη απηφο ν νπνίνο ζεσξεηηθνπνίεζε ηελ έλλνηα ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, κε ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν «Theory of International Politics» ην 

1979.2  Μεηαμχ άιισλ, ν Waltz ππνζηεξίδεη φηη ηα θξάηε επηδηψθνπλ λα 

απνθηήζνπλ ηφζε ηζρχ φζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζή ηνπο θαη γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.  Ζ Σνπξθία φκσο δελ απνηειεί 

παξάδεηγκα θξάηνπο ην νπνίν λα είλαη ππέξκαρν ηνπ status quo θαη λα αξθείηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ θνξηίσλ ηζρχνο.  Οη ηάζεηο αλαζεσξεηηζκνχ ηεο Σνπξθίαο 

είλαη εκθαλήο απφ ηνλ δνκηθφ επεθηαηηζκφ πνπ εκπεξηέρνπλ κηα ζεηξά 

ηδενινγεκάησλ, ηα νπνία δηαπέξαζαλ ηελ Οζσκαληθή θαη Σνπξθηθή ηζηνξία, κε 

απνθνξχθσκα ηηο ηάζεηο Νέν-Οζσκαληζκνχ ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ.  

πλεπψο, ν Mearsheimer θαη ε ζεψξεζε ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ, εθθξαζκέλε 

κέζα απφ ην πφλεκα ε «Σξαγσδία ηεο πνιηηηθήο ησλ Μεγάισλ δπλάκεσλ»,3 

δηαζέηεη θαηά ηελ γλψκε ηνπ ππνθαηλνκέλνπ ηελ κεγαιχηεξε επεμεγεκαηηθή 

δπλακηθή, θαζψο ππνζηεξίδεη φηη ηα θξάηε εμαηηίαο ησλ δνκηθψλ πηέζεσλ 

επηδηψθνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θνξηίσλ ηζρχνο κέρξη λα θαηαζηνχλ 

πεξηθεξεηαθνί εγεκφλεο. 

  Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα ηα νπνία δηαηεξνχλ κηα 

ρξνλνινγηθή θαη ελλνηνινγηθή δηάηαμε, γεγνλφο πνπ καο βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ.  Δηδηθφηεξα: 

                                            
2
  Waltz, Kenneth.  “Θεσξία Γηεζλνύο Πνιηηηθήο”. Αζήλα, κεηάθξαζε Κσλ/λνο Κνιηφπνπινο, 

εθδφζεηο Πνηφηεηα, 2011 
 
3
  Μearsheimer, John.  “H ηξαγσδία ηεο πνιηηηθήο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ”, Αζήλα, επηζηεκνληθή 

επηκέιεηα Παλαγηψηεο „Ήθαηζηνο-Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο, κεηάθξαζε Κσλ/λνο Κνιηφπνπινο, 
εθδφζεηο πνηφηεηα, 2006 
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  ην παξφλ πξψην θεθάιαην, δηεξεπλάηαη ε ηδενινγηθή εμειηθηηθή πνξεία πνπ 

δηαπέξαζε ην ηνχξθηθν θξάηνο, έρνληαο σο αθεηεξία ηελ πεξίνδν ηνπ Tanzimat, ε 

νπνία απνηειεί πεξίνδν νξφζεκν γηα ηελ Σνπξθία, θαζψο ηφηε μεθίλεζε ε 

κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία , νη πξνεθηάζεηο ηεο νπνίαο θηάλνπλ κέρξη θαη 

ζήκεξα.  Αθνινπζεί ε εμέηαζε ηεο πεξηφδνπ κέρξη θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζηελ νπνία θπξηάξρεζαλ νη ηδενινγίεο ηνπ 

(Παλ)Ηζιακηζκνχ, (Παλ)Σνπξθηζκνχ-(Παλ)Σνπξαληζκνχ, νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο ελφηεηαο ηεο Απηνθξαηνξίαο.  Με ηελ εμέηαζε ηνπ Κεκαιηζκνχ θαη 

ηεο εκθάληζεο ησλ πξψησλ ςεγκάησλ Νέν-Οζσκαληζηηθψλ ηάζεσλ(πεξίνδνο 

Οδάι), θιείλεη κηα ζχληνκε ηζηνξηθν-πνιηηηθή επηζθφπεζε ηεο πξνζπάζεηαο 

ηδενινγηθήο δηακφξθσζεο ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηθνχ θάζκαηνο ζηελ Σνπξθία. 

  ην δεχηεξν θεθάιαην, κειεηάηαη ε έλλνηα ηνπ ηξαηεγηθνχ Βάζνπο, ε νπνία 

απνηειεί νπζηαζηηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ.  ηελ 

ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη νη θαηεπζχλζεηο πνπ εκπεξηέρεη ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ θαη 

επηρεηξείηαη κηα εκπεηξηθή απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέρξη θαη ηελ εκθάληζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο».  Σέινο, αμηνινγψληαο ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπ Νηαβνχηνγινπ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν απηέο 

ελαξκνλίδνληαη κε ηελ ηδενινγία ηνπ θεκαιηζκνχ. 

  ην ηξίην θεθάιαην, εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ήπηαο ηζρχνο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ πηπρψλ ηνπ «ηξαηεγηθνχ Βάζνπο».  Δθφζνλ 

αλαπηπρζεί ζηελ πξψηε ελφηεηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ήπηαο ηζρχνο, 

εμεηάδεηαη κέζσ εκπεηξηθψλ παξαδεηγκάησλ ηεο ηνχξθηθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

αλ ε Σνπξθία δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο πεγέο ήπηαο ηζρχνο, ψζηε λα δηαδξακαηίζεη 

έλαλ ελεξγφ ξφιν ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη αλ ε Σνπξθία κε ηελ κέρξη ηψξα 

πνιηηηθή ηεο κπφξεζε λα κεηαηξέςεη απηέο ηηο «δπλεηηθέο» πεγέο ήπηαο ηζρχνο ζε 

πξαγκαηηθή ηζρχο. 

  ην ηέηαξην θεθάιαην, επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», εμεηάδνληαο ηα αίηηα, ηα απνηειέζκαηα θαη 

ηελ πηζαλφηεηα εγθαζίδξπζεο κηαο γλήζηαο θηιειεχζεξεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο, 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  ηελ ζπλέρεηα, αμηνινγείηαη ν ξφινο θαη ε 

ζηάζε ηεο Σνπξθίαο, απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», 

ζπγθξίλνληαο ηηο απνξξένπζεο «αξρέο» θαη «εζηθέο», απφ ην δφγκα 

Νηαβνχηνγινπ κε ηελ ξεαιηζηηθή εθαξκνγή ηεο ηνχξθηθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

απέλαληη ζηηο εμεγέξζεηο ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ. 
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  Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ επίινγν ηεο 

εξγαζίαο, εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα, αιιά θαη 

απφ ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ.  Σελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ αθνινπζεί, ε 

αλάδεημε θάπνησλ πξννπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ. 

 

  Ζ παξνχζα εξγαζία έγθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο.  Πξψηνο 

πεξηνξηζκφο είλαη φηη παξφιν πνπ ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ αλαθέξεηαη ζηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηνπ Καπθάζνπ ε 

παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη απνθιεηζηηθά ηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  Ο 

δεχηεξνο πεξηνξηζκφο έγθεηηαη ζηελ εμέηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ δφγκαηνο 

Νηαβνχηνγινπ, ζην δεχηεξν θεθάιαην, κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

«Αξαβηθήο Άλνημεο».  Έλαλ ηξίην πεξηνξηζκφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη, γηα ηελ 

ζπλνπηηθή εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» θαη ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο απέλαληη ζε απηήλ, ζην ηέηαξην θεθάιαην, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πεξηπησζηνινγηθά παξαδείγκαηα ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Ληβχεο 

θαη ηεο πξίαο γηα ηελ ζηήξημε ησλ ζέζεσλ καο. 

 

1.2 Σαλδηκάη: Ζ πεξίνδνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

 

  Ζ πεξίνδνο ηνπ «Tanzimat» έρεη ζπκβνιηθή ζεκαζία, δηφηη απνηειεί ηελ 

πξψηε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη πηνζέηεζεο δπηηθψλ πξνηχπσλ, κνληέιν 

ην νπνίν ζα επαλαιεθζεί αξγφηεξα θαη κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο4.  

Ο φξνο «Tanzimat» ζηελ ηνχξθηθε γιψζζα ζεκαίλεη κεηαξξπζκίζεηο5, φκσο, φηαλ 

ζπλαληάκε ζηελ βηβιηνγξαθία απηφλ ηνλ φξν, δειψλεη ηελ πεξίνδν 1839-1876, 

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο θαη 

ησλ κεραληζκψλ ηεο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εθθνζκίθεπζεο.  Θα ήηαλ ιάζνο λα 

ηζρπξηδφηαλ θαλείο φηη νη κεηαξξπζκίζεηο έιαβαλ ρψξα κφλν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

«Tanzimat».  Γηα ηελ αθξίβεηα, νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα κεηαξξπζκίζεηο 

μεθίλεζαλ ηελ πεξίνδν βαζηιείαο ηνπ Selim ΗΗΗ(1789-1807), ρσξίο επηηπρία, ηα 

                                            
4
  Σν κνληέιν ηεο εθθνζκίθεπζεο θαη «ζηξνθήο» πξνο ηελ δχζε πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Μνπζηαθά 

Κεκάι.  Δπίζεο θαη θαηά ηελ πεξίνδν Οδάι εθαξκφζηεθε ην ίδην κνληέιν, κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη 
ε έλλνηα ηεο εθθνζκίθεπζεο πεξηιάκβαλε πξσηνπνξηαθέο αιιαγέο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. 
 
5
 Zurcher, Δrick. “Σύγρξνλε Ιζηνξία ηεο Τνπξθίαο”. Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, Κερξηψηεο, 2004 ζ.33 

 



5 
 

πξψηα ςήγκαηα εθζπγρξνληζκνχ εκθαλίζηεθαλ επί βαζηιείαο Mahmout ΗΗ(1808-

1839) θαη ε απνθνξχθσζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ έιαβε ρψξα ζηελ πεξίνδν ηνπ 

Abdulhamid ΗΗ(1876-1908).  H πεξίνδνο ηνπ «Tanzimat» απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θξίθν ζηελ αιπζίδα ηεο δηαδηθαζίαο εθθνζκίθεπζεο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο, θαη κεηά ην 1923, ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο. 

  Πξηλ ηελ πεξίνδν ηνπ «Tanzimat», αλ ζέιακε λα μερσξίζνπκε θάπνηεο 

κεηαξξπζκίζεηο, απηέο ζα ήηαλ ε εμφλησζε ησλ Γεληηζάξσλ ην 1826 θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ην ζψκα ησλ «Δθπαηδεπκέλσλ ληθεθφξσλ κσακεζαλψλ 

ζηξαηησηψλ», ε άζθεζε πνιηηηθνχ ειέγρνπ ζην ηεξαηείν θαη ζηνλ ζηξαηφ, ε 

θαηάξγεζε ην 1831 ηνπ θενπδαιηζκνχ, ε βειηίσζε ησλ δνκψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θεληξηθνχ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ θαζψο θαη ε ίδξπζε ζρνιψλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ.6  

Γεληθφηεξα, νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ ηνπ«Tanzimat», πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία εγέηεο ππήξμαλ φ Ακπληνχι Μεηδίη(1839-1861) θαη ν Ακπληνχι Αδίδ(1861-

1876), δηαθξίλνληαη ζε κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζηξαηφ, ηνλ θεληξηθφ 

γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζκφ, ηελ επαξρηαθή δηνίθεζε, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηηο 

δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νηθνλνκία.7  

  Δπίζεκα, ε πεξίνδνο ηνπ «Tanzimat(1839-1876)», μεθηλάεη κε ηελ δηαθήξπμε 

ηνπ απηνθξαηνξηθνχ δηαηάγκαηνο «Gulhane», ζηηο 03 Ννεκβξίνπ 18398, ζπληάθηεο 

ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν Resit pasa.9  Σν απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα πεξηειάκβαλε 

δεζκεχζεηο γηα κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ ηζφηεηα κεηαμχ 

κνπζνπικάλσλ θαη κε-κνπζνπικάλσλ, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηα βαζηθά αζηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ ππεθφσλ ηνπ ζνπιηάλνπ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ.   

                                            
6
  Νorman, Rothman.  “Islam in Turkey and modernization: The Tanzimat period”.  University of 

Maryland, Civilizations Review ζ.81,828. Γηα κηα επηπιένλ αλάιπζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ βιέπε 
Zurcher. χγρξνλε Ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, ζ.106-119 
 
7
  Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ήηαλ ε δεκηνπξγία ππνπξγείσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ζσκάησλ, γηα 

πξφηαζε κέηξσλ θαη λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε ππνρξεσηηθή ζηξάηεπζε(1845), ε θαηάξγεζε 
ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εθκίζζσζεο θφξσλ, ε εηζαγσγή λένπ πνηληθνχ θψδηθα, ν 
νπνίνο έδηλε έκθαζε ζηελ ηζφηεηα φισλ ησλ ππεθφσλ ηεο απηνθξαηνξίαο, ε ζέζπηζε λένπ 
θαλνληζκνχ γηα ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έγηλε 
ππνρξεσηηθή, θαζψο θαη ε ζεζκηθή αλαγλψξηζε ησλ «κηιιέη»   
 
8
  Poulton, Hugh. “Ηκίςειν Γθξίδνο Λύθνο θαη Ηκηζέιελνο”. Αζήλα, Οδπζζέαο, Πέππα, 2000.73 

 
9
  Τπνπξγφο εμσηεξηθψλ ην 1836, έμη θνξέο Μεγάινο Βεδίξεο θαη αξρηηέθηνλαο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840.βι Zurcher. “Σύγρξνλε Ιζηνξία ηεο Τνπξθίαο”, ζ.489 
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  Δίλαη εχινγν λα αλαξσηεζεί θαλείο πψο ζε έλα ηζιακηθφ πεξηβάιινλ κε 

ηφζεο κεγάιεο πνιηηηζκηθέο θαη εζληθφ-ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθε απηή 

ε πξνζπάζεηα εθδπηηθηζκνχ.  Σα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο, 

ζα ιέγακε φηη βξίζθνληαη ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.  ηνπο 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο αληρλεχεηαη ε θπξηφηεξε αηηία, ε νπνία ήηαλ ε 

δηαπίζησζε απφ ηελ ίδηα ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ηεο άκεζεο αλάγθεο 

κεηαξξπζκίζεσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επηβίσζε ηεο απηνθξαηνξίαο,10 

δηαπίζησζε ε νπνία πξνήιζε απφ ηηο ελδείμεηο παξαθκήο, νη νπνίεο θπζηθά δελ 

ήηαλ άιιεο απφ ηηο ζπλερφκελεο ζηξαηησηηθέο ήηηεο.11  ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο ζπγθαηαιέγνληαη νη εμσηεξηθέο πηέζεηο, ηδίσο απφ ηελ Μεγάιε 

Βξεηαλία, ε νπνία αθελφο κελ ππνζηήξηδε ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, αθνχ h 

πηζαλή δηάιπζή ηεο ζα ζήκαηλε ηαπηφρξνλα αχμεζε ησλ ήδε κεγάισλ ηάζεσλ 

επεθηαηηζκνχ ηεο Ρσζίαο, αθεηέξνπ δε, ππνζηήξηδε ηηο ηάζεηο εζληθηζκνχ θαη ηα 

δηθαηψκαηα δηαθφξσλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δηθψλ 

ηεο ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή. 

  Ζ ηζηνξία απέδεημε φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ ηνπ «Tanzimat» δελ 

θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «Οζσκαληθφ έζλνο», νχηε ζηελ νπζία λα 

απνζνβήζνπλ ηελ θαηάξξεπζή ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.  Παξφια απηά 

,φκσο, θαηάθεξαλ λα δψζνπλ κηα θαηλνχξηα πλνή ζηελ απηνθξαηνξία, 

εθπαηδεχνληαο θαη γαινπρψληαο γεληέο, νη νπνίεο αξγφηεξα ζα παίμνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ κεηάβαζε απφ ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία πξνο ην ηνπξθηθφ θξάηνο. 

Δπίζεο, δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο απνηέιεζαλ ηελ 

ζπίζα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νέσλ Οζσκαλψλ θαη θαηά επέθηαζε 

ηελ ζέζπηζε ηνπ πξψηνπ ζπληάγκαηνο ην 1876. 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

  Poulton. “Ηκίςειν Γθξίδνο Λύθνο θαη Ηκηζέιελνο”, ζ115 
 
11

  Οη ζπλερείο ήηηεο απφ ηελ Ρσζία απφ ην 1774, ε απνηπρεκέλε αληηκεηψπηζε ηεο αλφδνπ ηνπ 
εζληθηζκνχ θαη ησλ απνζρηζηηθψλ θηλεκάησλ πνπ απηφο επέθεξε θαη νη Αηγππηηαθέο θξίζεηο 
απνδεηθλχνπλ ηελ παξαθκή ηεο. Βιέπε Zurcher. “Σύγρξνλε Ιζηνξία ηεο Τνπξθίαο”, ζ.77-81  
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1.3 Ηδενινγηθά ξεχκαηα 

 

  Μεηά ηελ ζέζπηζε ηνπ πξψηνπ Οζσκαληθνχ ζπληάγκαηνο ην 1876 θαη ηελ 

απνηπρία ησλ ζηνρεχζεσλ ηνπ «Οζσκαληζκνχ»12, έπξεπε λα βξεζνχλ 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ζσηεξίαο ηεο απηνθξαηνξίαο.  Ο (Παλ)Ηζιακηζκφο θαη ν 

(Παλ)Σνπξθηζκφο ήηαλ νη δχν κνξθέο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθαλ πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε.13  Αλ θαη ρξνλνινγηθά απηέο νη δχν κνξθέο ζπκπίπηνπλ κε ηελ 

εκθάληζε ησλ Νέσλ Οζσκαλψλ θαη αξγφηεξα ησλ Νεφηνπξθσλ, είλαη ρξήζηκν λα 

εμεηαζηνχλ πξηλ απφ απηά ηα θηλήκαηα. 

 

  1.3.1  (Παλ)Ηζιακηζκφο 

 

     Οη ζεσξίεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ φξνπ «(Παλ)Ηζιακηζκφο» θαη νη 

δηάθνξεο εξκελείεο πνπ έρνπλ δνζεί δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ζην βαζκφ πνπ λα 

κπνξεί λα απνηειεί κία ηδενινγία κε ζπγθεθξηκέλν ηδενινγηθφ ππφβαζξν.14  Έλαο 

βαζηθφο δηαρσξηζκφο είλαη απηφο ηεο (Παλ)Ηζιακηθήο ηδέαο, ε νπνία είλαη έκθπηε 

ζην Ηζιάκ θαη ηεο (Παλ)Ηζιακηθήο ηδέαο, ε νπνία απνηειεί κία πνιηηηθή θίλεζε.15  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζηεί ν (Παλ)Ηζιακηζκφο σο έλα εξγαιείν πνιηηηθήο 

εθαξκνγήο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Abdulhamid ΗΗ(1876-1908) γηα ηελ 

επίηεπμε πνιηηηθψλ ζηνρεχζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δηαηήξεζε ηεο ελφηεηαο ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο έλαληη ζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ απεηιψλ.16 

                                            
12

  Ζ ζηφρεπζε ηνπ Οζσκαληζκνχ ήηαλ ε ζπλέλσζε φισλ ησλ εζλψλ θαη πνιηηηζκψλ ηεο 
Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζνπιηάλνπ. Ζ απψιεηα 
κεγάινπ κέξνπο ησλ εδαθψλ ε νπνία επηβεβαηψζεθε κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1978 θαη ε 
κε επηηπρία ζπλέλσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη εζλνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
απηνθξαηνξίαο ππήξμαλ νη ιφγνη απηήο ηεο απνηπρίαο. 
 
13

  ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ην «(παλ)» δηφηη έηζη εκθαλίδεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο 
ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη επίζεο ζηηο έλλνηεο ηνπ Ηζιακηζκνχ-(Παλ)Ηζιακηζκνχ θαη Σνπξθηζκνχ-
(Παλ)Σνπξθηζκνχ εθηφο ηνπ φηη ηα φξηα είλαη δπζδηάθξηηα, ππάξρεη αζάθεηα γηα ην πφηε απηέο νη 
κνξθέο πνιηηηθήο είραλ εζσηεξηθφ ή επεθηαηηθφ ραξαθηήξα. 
 
14

  Ο (Παλ)Ηζιακηζκφο δελ είλαη θαζνξηζκέλν αλ ππήξμε κία θίλεζε κε ζηφρν ηελ Ηζιακηθή ελφηεηα, 
κία αληίδξαζε ησλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ απέλαληη ζηελ δπηηθή απνηθηνθξαηία ή αθφκα έλα 
φπιν ηκπεξηαιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ δχζε. 
 
15

  Dwight Lee. “The origins of Pan-islamism”. Chicago Journals, 2012 ζ.278,279,286,287 
 
16

  Poulton. “Ηκίςειν Γθξίδνο Λύθνο θαη Ηκηζέιελνο”. ζ82 
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     ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ (Παλ)Ηζιακηζκνχ επηδηψρζεθε «ε 

δηακφξθσζε κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο ηαπηφηεηαο θαη λννηξνπίαο, πνπ ζηφρεπε ζηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ έλαληη ηνπ κε κνπζνπικαληθνχ».17  

Δπνκέλσο, ζα ιέγακε φηη ν(Παλ)Ηζιακηζκφο εθείλεο ηεο επνρήο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο αληίδξαζε ζηελ απεηιή εηζβνιήο δπηηθψλ πξνηχπσλ πξνο ηελ 

εγρψξηα θνπιηνχξα.18  Πνηα γεγνλφηα ,φκσο, νδήγεζαλ ηνλ Abdulhamid ΗΗ(1876-

1908) ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ (Παλ)Ηζιακηζκνχ; 

     Πξψηε αηηία, ήηαλ ν απνηθηαθφο επεθηαηηζκφο ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο.  Οη θχξηνη εθθξαζηέο απηνχ ηνπ 

επεθηαηηζκνχ ήηαλ ε Ρσζία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε 

Μεγάιε Βξεηαλία ,αξρηθά, έπαημε πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ 

(Παλ)Ηζιακηζκνχ, ιφγσ ηνπ θνηλνχ θφβνπ κε ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία 

απέλαληη ζηνλ Ρψζηθν επεθηαηηζκφ, αιιά .κε ηελ επηδείλσζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο ην 

δηάζηεκα κεηαμχ 1878-1895 ν (Παλ)Ηζιακηζκφο κεηαηξάπεθε ζε απεηιή γηα ηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία.19  Γεχηεξε αηηία, ήηαλ ε αχμεζε ηνπ εζληθηζκνχ ζηελ 

απηνθξαηνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, ε νπνία κεηνπζηψζεθε ζε κεγάιν 

αξηζκφ επαλαζηάζεσλ θαη ζηελ απψιεηα ηνπ 20% ησλ εδαθψλ ηεο ην 1978.20 

     Σέινο, δηεξεπλψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

(Παλ)Ηζιακηζκνχ, ζα ιέγακε πσο ζαθψο ε πνιηηηθή ηνπ Abdulhamid ΗΗ απέηπρε 

ζηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο Οζσκαληθήο ηαπηφηεηαο κε έκθαζε ζην ζξεζθεπηηθφ 

ζηνηρείν, γεγνλφο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο θαη νπζηαζηηθά ηελ κε πξαγκάησζε ησλ ζηνρεχζεσλ ηνπ 

(Παλ)Ηζιακηζκνχ.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηπρίαο απηήο ηεο πνιηηηθήο 

ήηαλ ηα πεληρξά απνηειέζκαηα πνπ είρε ε θήξπμε ηνπ ηεξνχ πνιέκνπ απφ ηνλ 

ζνπιηάλν ην 1914, φζνλ αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

κνπζνπικάλσλ ζηνλ Α‟ ΠΠ.21 

 

                                            
17

  Davutoglu, Ahmet. “Τν ζηξαηεγηθό βάζνο. Η δηεζλήο ζέζε ηεο Τνπξθίαο”. Αζήλα, Πνηφηεηα, 
Ραπηφπνπινο, 2010 ζ.149 
 
18

  Poulton. “Ηκίςειν Γθξίδνο Λύθνο θαη Ηκηζέιελνο”. ζ86 
 
19

  Lee. “The origins of Pan-islamism”. p.286 
 
20

  Zurcher. “Σύγρξνλε Ιζηνξία ηεο Τνπξθίαο”, ζ.113 
 
21

  ην ίδην, ζ.170 
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  1.3.2  (Παλ)Σνπξαληζκφο-(Παλ)Σνπξθηζκφο 

 

     Πξνηνχ μεθηλήζεη ε αλάιπζε ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηελ 

βηβιηνγξαθία πνιιέο θνξέο νη έλλνηεο ηνπ (Παλ)Σνπξαληζκνχ-(Παλ)Σνπξθηζκνχ 

ζπγρένληαη.  Πνηα ε δηαθνξά ηνπο;  Ζ έλλνηα ηνπ (Παλ)Σνπξαληζκνχ είλαη επξχηεξε 

απφ απηήλ ηνπ (Παλ)Σνπξθηζκνχ, δηφηη ν (Παλ)Σνπξαληζκφο αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ελνπνίεζε φισλ ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη θαηάγνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 

«Σνπξάλ»22, ελψ ν (Παλ)Σνπξθηζκφο, ζηφρεπε ζηελ θπζηθή ή πνιηηηζκηθή 

ελνπνίεζε φισλ φζσλ έθεξαλ ηνχξθηθε θαηαγσγή.23 

     Βαζηθφο ζηφρνο ησλ εγεηψλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ήηαλ ε 

αλαραίηηζε ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηεο, ε νπνία είρε μεθηλήζεη πεξίπνπ απφ ηνλ 

18ν αηψλα, θαη ε απνθπγή ηνπ ρεηξφηεξνπ ζελαξίνπ ηεο δηάιπζήο ηεο.  Έρνληαο 

απνηχρεη ν Οζσκαληζκφο θαη ν (Παλ)Ηζιακηζκφο ζηελ πξαγκάησζε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ, έξρεηαη ε έλλνηα ηνπ (Παλ)Σνπξθηζκνχ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην ηειεπηαίν 

εξγαιείν γηα ηελ ζπλνρή θαη δηαηήξεζε ηεο απηνθξαηνξίαο. 

     Ο (Παλ)Σνπξθηζκφο, ν νπνίνο εμειίρζεθε κε αξγνχο ξπζκνχο ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο αθνκνίσζεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπξθηθνχ 

εζληθηζκνχ, θαζψο θαη ιφγσ ηεο αξλεηηθήο ζεκαζίαο πνπ πξνζδηδφηαλ ζηελ ιέμε 

«Σνχξθνο» κέρξη ηνλ 19ν αηψλα, έιαβε πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ζηελ Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ζπληαγκαηηθήο πεξηφδνπ.24  Ο 

(Παλ)Σνπξθηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ κέζν απφ ηνπο Νεφηνπξθνπο, 

ππνθηλνχκελν απφ ηνλ Enver, γηα ηνλ αγψλα ελαληίνλ ηεο Ρσζίαο.25 

     Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπληειεζηέο γηα ηελ πνιηηηθνπνίεζε 

ηνπ (Παλ)Σνπξθηζκνχ ήηαλ ν Yusuf Akcura, ν νπνίνο πξνέβε ζηελ πξψηε 

ζπλεθηηθή δηαθήξπμε ησλ ζέζεσλ ηνπ (Παλ)Σνπξθηζκνχ κε ην άξζξν ηνπ «Οη ηξείο 

κνξθέο πνιηηηθήο», ζην νπνίν ππνζηήξηδε ηηο (Παλ)Σνπξθηθέο ζέζεηο.  Μεγάιε 

επηξξνή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ (Παλ)Σνπξθηζκνχ άζθεζε θαη ν Εiya Gokalp, κε 

                                            
22

  Σν «Σνπξάλ» εθηείλεηαη απφ ηα Βαιθάληα κέρξη ηελ Κίλα. 
 
23

  Landau Jacob. Pan-Turkism: “From Irredentism to cooperation”. United Kingdom, Hurst & Co, 
1995 ζ.1.  ηελ παξνχζα κειέηε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Παληνπξθηζκφο, αληηπξνζσπεχνληαο 
ηελ αχμεζε ηνπ ηνχξθηθνπ εζληθηζκνχ ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο 
 
24

  Davutoglu. “Τν ζηξαηεγηθό βάζνο”, ζ.153 
 
25

 Zurcher. “Σύγρξνλε Ιζηνξία ηεο Τνπξθίαο”, ζ.188 
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ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Θεζζαινλίθε ηνπ πνηήκαηνο «Σνπξάλ», κε ην νπνίν έιεγε 

φηη ε ρψξα ησλ Σνχξθσλ είλαη ην Σνπξάλ.26 

    εκαληηθφηεξεο αηηίεο γηα ηελ άλζεζε ηνπ πνιηηηθνχ (Παλ)Σνπξθηζκνχ 

ππήξμαλ νη απψιεηεο εδαθψλ ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ε έμαξζε ηνπ 

εζληθηζκνχ ησλ Αξάβσλ θαη ησλ Αιβαλψλ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ Ρψζηθνπ ζηξαηνχ 

ην 1917.27 

     O Landau Jacob ζεσξεί φηη ν πνιηηηθφο (Παλ)Σνπξθηζκφο είρε ζηνπο 

δχν παγθνζκίνπο πνιέκνπο ηηο δχν επθαηξίεο λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.  Ζ κε 

πξαγκάησζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ (Παλ)Σνπξθηζκνχ νθείιεηαη ζε ηξείο ιφγνπο.  

Πξψηνλ, νη ρψξεο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηνπξθηθέο κεηνλφηεηεο ήηαλ 

ππεξδπλάκεηο(Ρσζία, Κίλα), θαη ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχζε λα επηβάιεη ηελ ζέιεζή 

ηεο ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία γηα απφζρηζε απηψλ ησλ κεηνλνηήησλ.  Γεχηεξνλ, 

ζηνλ Α‟ ΠΠ νη (Παλ)Σνπξθηζηέο είραλ αληηθαηηθέο ηδενινγίεο θαη ζηνλ Β‟ ΠΠ νη 

εγέηεο ηνπ (Παλ)Σνπξθηζκνχ δελ ζπκκεηείραλ ζηνπο κεραληζκνχο ιήςεο 

απνθάζεσλ.  Σξίηνλ, νη ηδέεο δελ είραλ ηφζν απήρεζε ζηηο κάδεο φζν απηέο ησλ 

Μαξμηζηψλ θαη ησλ Κεκαιηζηψλ.28 

     Δλ ηέιεη, ν (Παλ)Σνπξθηζκφο απνηέιεζε κηα ξνκαληηθή ηδενινγία, 

παξά κηα ζπγθξνηεκέλε θαη δνκεκέλε πνιηηηθή ζεσξία.29  Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ αδπλακία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ.  Μεηά ην ηέινο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο, ν (Παλ)Σνπξθηζκφο παξέδσζε ηελ ζθπηάιε ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο ζηνλ θεκαιηζκφ. 

 

1.4 Νένη Οζσκαλνί-Νεφηνπξθνη θαη Κεκαιηζκφο 

 

  Ζ πεξίνδνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα θηλήκαηα ησλ Νέσλ Οζσκαλψλ θαη ησλ 

Νεφηνπξθσλ κπνξεί λα ιάβεη πνιινχο ραξαθηεξηζκνχο θαη δηαζηάζεηο, φπσο 

απηέο ηεο ζπλέρεηαο ησλ εθζπγρξνληζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

«Tanzimat», ηεο εθαξκνγήο ησλ ηδεαιηζηηθψλ παξαγψγσλ ηεο Γαιιηθήο 

                                            
26

  Poulton. “Ηκίςειν Γθξίδνο Λύθνο θαη Ηκηζέιελνο”, ζ.112 
 
27

  Poulton. “Ηκίςειν Γθξίδνο Λύθνο θαη Ηκηζέιελνο”,  p.82-83 
 
28

  Landau, Jacob. “The fortune and misfortunes of Pan-Turkism”. Central Asia Review, 2007 ζ.4-5 
 
29

  Zurcher. “Σύγρξνλε Ιζηνξία ηεο Τνπξθίαο”, ζ.188 
 Stoddard, Lothorp. “Pan-Turanism”. American political science review, 2012 ζ.19 
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Δπαλάζηαζεο, ηεο ηαπηφρξνλεο επηζηξνθήο ζηηο Ηζιακηθέο παξαδφζεηο (ε νπνία 

είρε ιεζκνλεζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ «Tanzimat»), κε ηελ παξάιιειε ζπλχπαξμε 

ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ηεο ζπλέρηζεο κεηάδνζεο ησλ αξρψλ ηνπ νζσκαληζκνχ( κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο απηνθξαηνξίαο), ηεο αλφδνπ 

ηνπ ηνχξθηθνπ εζληθηζκνχ, ηεο επηζπκίαο αιιαγήο ελφο θιίκαηνο απηαξρηθνχ 

δεζπνηηζκνχ (ην νπνίν είρε επηβάιεη ν Ακπληνχι Υακίη ΗΗ), ή αθφκα θαη ηεο 

απμεκέλεο δπζαξέζθεηαο γηα ηελ ζπλερή παξαθκή, ηελ νπνία βίσλε ε Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία θαη ηεο παξέκβαζεο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηα εζσηεξηθά ηεο 

δεηήκαηα.  Οη παξαπάλσ απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, γηα δηαθνξεηηθέο 

αλαγλψζεηο.  ην παξφλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη θάπνην απφ ηα παξαπάλσ 

πιαίζηα, ζεσξνχληαη ηα θηλήκαηα ησλ Νέσλ-Οζσκαλψλ-Νεφηνπξθσλ σο 

πξνπχξγην ηεο ηδενινγίαο ηνπ θεκαιηζκνχ ε νπνία κειεηάηαη ζηελ ζπλέρεηα. 

  Σν 1865 εκθαλίζηεθαλ νη Νένη Οζσκαλνί ηδξχνληαο ηελ «Παηξησηηθή 

πκκαρία».  Πξσηεξγάηεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ πξψελ γξαθεηνθξάηεο, 

δηαλννχκελνη θαη δεκνζηνγξάθνη, νη νπνίνη είραλ δηαηειέζεη ζην εμσηεξηθφ είηε ζαλ 

εθπαηδεπφκελνη, είηε ζαλ ππάιιεινη ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.  Παξφιν πνπ 

νη πεπνηζήζεηο ηνπο δελ βξηζθφηαλ ζε πιήξε αξκνλία, θνηλφ ηνπο θίλεηξν ήηαλ ε 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο Αιή παζά θαη Φνπάη παζά30 θαη θνηλφο ζθνπφο ήηαλ ε 

εηζαγσγή ελφο θνηλνβνπιεπηηθνχ θαη ζπληαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο.31  Γελ κπνξνχκε 

λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη Νένη Οζσκαλνί εηζήγαγαλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

ζεσξία, αληίζεηα ππήξμαλ ην πξψην νξγαλσκέλν θίλεκα πνπ εμέθξαζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία, ε νπνία πεξηείρε κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ κε ηελ ηζιακηθή παξάδνζε.32.  χκθσλα κε ηνλ Serif Mardin, 

εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ηεο αλαθήξπμεο ηνπ πληάγκαηνο ην 1876, ε κφληκε 

ζπλεηζθνξά ησλ Νέσλ Οζσκαλψλ ππήξμε ε εγθαζίδξπζε ελφο ππνβάζξνπ, πάλσ 

ζην νπνίν ζηεξίρζεθαλ νη κειινληηθέο ζπδεηήζεηο πεξί ειεπζεξίαο, κεηέξαο 

παηξίδαο θαη γεληθψλ αξρψλ ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ.33 

  Ο Αρκέη Ρηδά ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Έλσζε θαη ηελ Πξφνδν(ΔΔΠ), κία νξγάλσζε ε νπνία έκειιε λα παίμεη 

                                            
30

  Mardin, Serif. “The genesis of Young Ottoman thought”. Princeton University, 2000 ζ.11 
 
31

  Zurcher. “Σύγρξνλε Ιζηνξία ηεο Τνπξθίαο”, ζ.120 
 
32

  Poulton. “Ηκίςειν Γθξίδνο Λύθνο θαη Ηκηζέιελνο”. ζ.78  
 
33

  Mardin. “The genesis of Young Ottoman thought”. ζ.80,403 
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πξσηαξρηθφ ξφιν κέρξη θαη ηελ άλνδν ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ ζηελ εμνπζία.  Σν 

1908 ε επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ, γηα ηελ νπνία αθνξκή ππήξμε ε ζέιεζε 

ησλ Μεγάισλ δπλάκεσλ λα επηιχζνπλ ην Μαθεδνληθφ δήηεκα κε ηελ ζέζπηζε ελφο 

ζπζηήκαηνο δηεζλνχο ειέγρνπ, επαλέθεξε ην ζχληαγκα κεηά απφ πεξίνδν ζρεδφλ 

ηξηάληα ρξφλσλ.  Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα αιιαγή πιεχζεο ηεο 

ηδενινγίαο ησλ Νεφηνπξθσλ, θαζψο πιένλ απφ ην κείγκα θηιειεπζεξηζκνχ θαη 

Ηζιάκ, ην νπνίν απνηεινχζε ηελ πεξηγξαθή ηεο ηδενινγίαο ησλ Νέσλ Οζσκαλψλ, 

αληηθαηέζηεζαλ ηελ βαξχηεηα πνπ έδηλαλ ζην Ηζιάκ κε κία ηζρπξή δφζε 

εζληθηζκνχ.  Δπνκέλσο, o πξαγκαηηθφο ζθνπφο ησλ Νεφηνπξθσλ ήηαλ λα 

εθζπγρξνλίζνπλ θαη λα ηνπξθνπνηήζνπλ ην θξάηνο.34 

  ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη πξάμεηο κε ηα ηδεψδε ησλ Νέσλ Οζσκαλψλ θαη 

ησλ Νεφηνπξθσλ έρνπλ αληηθαηηθή ηξνρηά.  Δθηφο απφ ηελ αιιαγή πιεχζεο ζηελ 

ηδενινγία ηνπο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ε ζέζπηζε λφκνπ γηα ηελ 

απαγφξεπζε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη νη βίαηε θαηαζηνιή 

απεξγηψλ απνδεηθλχεη, φηη νη θεξφκελνη σο ππεξαζπηζηέο ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ δελ ελεξγνχζαλ γηα ηελ ππεξάζπηζή απηψλ. 

  Όπσο έρεη ηνληζηεί ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ε πεξίνδνο πνπ αξρίδεη απφ 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ «Tanzimat» θαη ηειεηψλεη κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

Πξνεδξεπφκελεο Σνχξθηθεο δεκνθξαηίαο ην 1923, απνηειεί κηα ζπλέρεηα θαη φρη 

πνιηηηθέο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ απνθνκκέλεο ε κία απφ ηελ άιιε.  Αλ 

ινηπφλ, ζέιακε λα βξνχκε έλαλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηεο πεξηφδνπ ηνπ «Tanzimat», 

ησλ Νέσλ Οζσκαλψλ, ησλ Νεφηνπξθσλ θαη ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι, ζα ήηαλ ε 

θιηκαθνχκελε απνδπλάκσζε ηνπ Ηζιακηθνχ ζηνηρείνπ.35 

  Ζ πεξίνδνο ηνπ θεκαιηζκνχ ζαθψο δελ είλαη απνθνκκέλε απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, αθελφο κελ δηφηη ν Μνπζηαθά Κεκάι εκπλεχζηεθε απφ 

ηηο ηδέεο πεξί εζληθηζκνχ ησλ Νεφηνπξθσλ, αθεηέξνπ δε νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ «Tanzimat», πξαγκαηψζεθαλ ζε απηήλ ηελ πεξίνδν.  Μία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ,φκσο, δηαθνξέο απφ ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο 

ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνεμέρνπζαο ζέζεο ηνπ Ηζιάκ κε απηήλ ηνπ 

                                            
34

  Poulton. Ζκίςειν Γθξίδνο Λχθνο θαη Ζκηζέιελνο. ζ.111,112 
 
35

  Mardin. The genesis of Young Ottoman thought. ζ.80,403 
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εζληθηζκνχ.36  Ο θεκαιηζκφο δελ απνηειεί κία ζηαζεξά,37 νχηε κία ζπγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή ηδενινγία.  ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα κπνξεί λα νδεγεζεί θαλείο αλ 

παξαηεξήζεη ην επξχ θάζκα ηνπ θεκαιηζκνχ, αθνχ κεηά ην 1950 φιεο νη πνιηηηθέο 

θηλήζεηο απφ ηελ άθξα αξηζηεξά σο ηελ άθξα δεμηά ηνλ έρνπλ επηθαιεζηεί σο βάζε 

γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο ηδενινγίαο ηνπο.38  Δπίζεο, ν θεκαιηζκφο είλαη επέιηθηνο, 

θαζψο ρξεζηκνπνηεί ην Ηζιάκ ζαλ εξγαιείν ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, 

αιιάδνληαο ηελ ζηάζε ηνπ αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληά ηνπ.39 

  Ο θεκαιηζκφο ζηφρεπε ζηελ δεκηνπξγία ελφο θνζκηθνχ έζλνπο.  χκθσλα κε 

ηνλ Ζugh Poulton, ην έζλνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζηελ βάζε κηαο θνηλήο 

θνπιηνχξαο, ε νπνία ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή δελ ππήξρε.  Δπνκέλσο, ν 

θεκαιηζκφο, έρνληαο ζαλ θεληξηθνχο ππιψλεο ηνλ ηνχξθηθν εζληθηζκφ θαη ηελ 

έλλνηα ηεο θνζκηθφηεηαο, «επηλφεζε» ηελ ηνχξθηθε ηζηνξία, άιιαμε ξηδηθά ηελ 

ηνχξθηθε γιψζζα θαη κέζσ ησλ ζπηηηψλ ηνπ ιανχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο, 

πξνζπάζεζε λα κεηαιακπαδεχζεη ζηνλ ιαφ θαη θπξίσο ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ 

ηελ θαηλνχξγηα ηδενινγία, ε νπνία ζα απνηεινχζε ηελ βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία 

κηαο θνηλήο θνπιηνχξαο.  Σν 1937 ελζσκαηψζεθαλ ζην δεχηεξν άξζξν ηνπ 

ζπληάγκαηνο νη αξρέο ηνπ θεκαιηζκνχ, νη νπνίεο είλαη: ε αξρή ηνπ 

ξεπνπκπιηθαληζκνχ, ε αξρή ηνπ εζληθηζκνχ, ε αξρή ηεο ιατθφηεηαο, ε αξρή ηνπ 

θξαηηζκνχ, ε αξρή ηεο θνζκηθφηεηαο θαη ε αξρή ηεο επαλαζηαηηθφηεηαο.40 

  O θεκαιηζκφο απνηειεί κία ηδενινγία κε εγγελείο αληηθάζεηο, νη νπνίεο 

νθείινληαη απφ ηελ κία ζηελ κε ζπκβαηφηεηα ησλ αξρψλ ηνπ θεκαιηζκνχ θαη ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε ζηελ αληηθαηηθφηεηα ησλ ίδησλ ησλ 

αξρψλ κεηαμχ ηνπο.   Ζ αξρή ηεο ιατθφηεηαο ζεκαίλεη φηη ην έζλνο είλαη ε πεγή ηεο 

βνχιεζεο θαη ηεο θπξηαξρίαο.41  Όκσο ν θεκαιηζκφο πξνζπάζεζε λα κεηαδψζεη 

                                            
36

  Κizilyurek, Niyazi. “Κεκαιηζκόο: Η γέλεζε θαη ε εμέιημε ηεο επίζεκεο ηδενινγίαο ηεο ζύγρξνλεο 
Τνπξθίαο”. Μεζφγεηνο, 2006 ζ.80 
 
37

  Bagdonas, Ozlem. “The clash of Kemalism? Reflections of the past and present politics of 
Kemalism in Turkish political Discourse”. Turkish Studies, 2008, p103 
 
38

  Υεηιαδάθεο, Νίθνο. “Τνπξθία Ο γίγαληαο κε ηα γπάιηλα πόδηα”. Αζήλα, Κάδκνο, 2000 ζ.21 
 
39

  Karasipahi, Sena. “Muslims in modern Turkey: Kemalism modernism and the revolt of the 
Islamic intellectuals”. Tauris, 2009 p.29 
 
40

  Poulton. “Ηκίςειν Γθξίδνο Λύθνο θαη Ηκηζέιελνο”. ζ48,134,143 
 Κizilyurek. “Κεκαιηζκόο: Η γέλεζε θαη ε εμέιημε ηεο επίζεκεο ηδενινγίαο ηεο ζύγρξνλεο 
Τνπξθίαο”. ζ.55,75 
 
41

  ην ίδην, ζ.55 
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ηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, αθνχ ν εθζπγρξνληζκφο δελ 

πξνήιζε κεηά απφ ηελ βνχιεζε ιατθψλ θηλεκάησλ, αιιά επηβιήζεθε απφ ηηο 

πλεπκαηηθέο ειίη θαη ζπληεξήζεθε απφ ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο.42  Δπίζεο, θαη ε 

πξνζπάζεηα απαινηθήο ηνπ Ηζιάκ αληηηίζεηαη ζηελ αξρή ηεο ιατθφηεηαο, αθνχ ην 

Ηζιάκ θαηείρε πεξίνπηε ζέζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ καδψλ θαη θαηά κία έλλνηα ε 

κείσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ δελ πξνήιζε απφ ηελ βνχιεζε ηνπ ιανχ.  Απφ ηελ κία, 

ν θεκαιηζκφο δηαθεξχζζεη ηελ αξρή ηνπ ξεπνπκπιηθαληζκνχ θαη απφ ηελ άιιε 

απαγνξεχεη ηελ χπαξμε αληηπνιίηεπζεο,43 πξνζπαζεί λα «επηβάιεη» ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη πξνζπαζεί κε ηελ ρξήζε βίαο λα εθθαζαξίζεη ηελ Σνπξθία απφ 

ηα «δηαθνξεηηθά ζηνηρεία», ψζηε λα επηηεπρζεί ε νκνηνγέλεηα.  Ζ θνζκηθφηεηα 

έξρεηαη ζαλ απνηέιεζκα εθζπγρξνληζκνχ θαη ν ηειεπηαίνο έξρεηαη σο απνηέιεζκα 

ηεο ιατθήο βνχιεζεο γηα αιιαγή.  Ο θεκαιηζκφο δελ αθνινχζεζε απηήλ ηελ ζεηξά 

ζεσξψληαο ηελ θνζκηθφηεηα πξνυπφζεζε εθζπγρξνληζκνχ θαη επηβάιινληαο ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ. 

  ην εξψηεκα αλ ε ηδενινγία ηνπ θεκαιηζκνχ απέηπρε, ε απάληεζε δελ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη πξνο κία θαηεχζπλζε.  Απφ ηελ κία κεξηά κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη θαηά κία έλλνηα ε ηδενινγία ηνπ θεκαιηζκνχ πέηπρε ζηελ 

δεκηνπξγία έζλνπο, θαη ζηελ εθθνζκίθεπζή ηνπ.  Απφ ηελ άιιε κεξηά αλ ιάβνπκε 

σο δεδνκέλν φηη ε δεκηνπξγία ελφο έζλνπο, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο 

ηνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κηαο θνηλήο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο, ηφηε ζα 

κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε θεκαιηθή ηδενινγία απέηπρε δηφηη ε 

ππνβφζθνπζα χπαξμε ηνπ Ηζιάκ θαη ε αλάδπζή ηνπ κεηά ην 1950, ηδίσο ζηνπο 

αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο, θαζψο θαη ε επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εθθνζκίθεπζεο εκπφδηζε ηελ αθνκνίσζε ηεο θνηλήο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο απφ ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

1.5 Οδάι θαη Νέν-Οζσκαληζκφο 

 

  Ζ πνιηηηθή ζθελή ζηελ Σνπξθία ηελ πεξίνδν 1950-1980 ραξαθηεξίζηεθε απφ 

ηελ θπξηαξρία θεληξνδεμηψλ θνκκάησλ, φπσο απηά ηνπ Γεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο 

                                                                                                                                    
 
42

  ην ίδην, ζ.10 
43

  Κizilyurek. “Κεκαιηζκόο: Η γέλεζε θαη ε εμέιημε ηεο επίζεκεο ηδενινγίαο ηεο ζύγρξνλεο 
Τνπξθίαο”. ζ.59 
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θαη ηνπ θφκκαηνο Γηθαηνζχλεο, ηα νπνία είραλ ζαλ βάζε κηα εζληθηζηηθή θαη 

ζπληεξεηηθή πνιηηηθή44 δίλνληαο έκθαζε ζην ζηνηρείν ηεο ζξεζθείαο, ρσξίο ,φκσο, 

λα επηηξέπνπλ ηελ πνιηηηθνπνίεζή ηεο.  Απηή ε «θεθαιπκκέλε» απφθιηζε απφ ηηο 

αξρέο ηνπ θεκαιηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξαμηθφπεκα ηεο 12εο επηεκβξίνπ 

1980, ην νπνίν πξνψζεζε ηελ ηνπξθντζιακηθή ζχλζεζε σο δφγκα ηνπ θξάηνπο,45 

πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηελ κεηέπεηηα πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ν Οδάι. 

  Ο Ozal ήηαλ έλαο πνιηηηθφο, ν νπνίνο εκθαλίζηεθε ζηελ πνιηηηθή ζθελή ην 

1977, ζπκκεηέρνληαο ζην Κφκκα Δκπηζηνζχλεο ηνπ Δrbakan, αλέβεθε ζηελ 

εμνπζία ην 1983 κε ην Κφκκα Μεηέξαο Παηξίδαο θαη δηεηέιεζε πξφεδξνο απφ ην 

1989 σο ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1993.46 

  Ζ πξνζέγγηζή ηνπ Ozal ζηα ζέκαηα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

δηέθεξε απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ ζε έληαζε, δπλακηζκφ θαη ζηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο.  Ο Ozal ζηφρεπε ζηελ «αλακφξθσζε» 

,ππφ κία έλλνηα, ηεο εζληθήο ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο ζην εζσηεξηθφ θαη ζηελ 

κεηακφξθσζε ηεο Σνπξθίαο ζε πεξηθεξεηαθή δχλακε.47 

  Ο Ozal γλψξηδε φηη, γηα λα γηλφηαλ ε Σνπξθία πεξηθεξεηαθή δχλακε, έπξεπε 

πξψηα λα επηιχζεη θάπνηα κείδνλα πξνβιήκαηα πνπ είρε ζην εζσηεξηθφ ηεο.  Απηά 

ηα πξνβιήκαηα απνηεινχζαλ έλαλ «πνιηηηζκηθφ πφιεκν»48, ηα ζεκαληηθφηεξα ησλ 

νπνίσλ ήηαλ απηά ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηζιακηζηηθψλ νκάδσλ κε ηελ 

επίζεκε πνιηηηθή ηεο εθθνζκίθεπζεο, ην θνπξδηθφ δήηεκα θαη ε δπζαξέζθεηα ησλ 

Αιεβηηψλ γηα ηνλ ζνπληηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο.  Δξγαιείν γηα 

ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ήηαλ ε ρξήζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ 

Οζσκαληθνχ πινπξαιηζκνχ, ζηα πιαίζηα ελφο λέν-Οζσκαληζκνχ, ν νπνίνο 

απνζθνπνχζε ζηελ δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξγηαο ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο κε 

βαζηθνχο ππιψλεο ην Ηζιάκ θαη ηνλ εζληθηζκφ.49 

                                            
44

  ην ίδην, ζ.123 
 
45

  Κizilyurek. “Κεκαιηζκόο: Η γέλεζε θαη ε εμέιημε ηεο επίζεκεο ηδενινγίαο ηεο ζύγρξνλεο 
Τνπξθίαο”. ζ.138 
 
46

  Υεηιαδάθεο. “Τνπξθία Ο γίγαληαο κε ηα γπάιηλα πόδηα”. ζ.43-44 
 
47

  Aral, B. “Dispensing with tradition?”. Turkish politics and international society during the Ozal 
decade 1983-93. Middle Eastern Studies, 2010 p.83,76 
 
48

  Colak, Yilmaz. “Ottomanism vs. Kemalism: Collective memory and cultural pluralism in 1990s 
Turkey”. Middle Eastern Studies, 2006 p.587 
 
49

  ην ίδην. p.588 
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  πγθξίλνληαο ηνλ Οζσκαληζκφ ηνπ 19νπ αηψλα κε ηνλ λέν-Οζσκαληζκφ ηνπ 

Οδάι, παξαηεξνχληαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο.  Ζ θπξηφηεξε δηαθνξά είλαη φηη ν 

πξψηνο δελ ηνπνζεηνχζε ηελ ζξεζθεία σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα είλαη 

θάπνηνο Οζσκαλφο, ελψ ν Ozal πξνζπάζεζε λα μαλαδεκηνπξγήζεη ηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα κε εζληθφ-ζξεζθεπηηθνχο φξνπο.50  Χζηφζν, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δηαθνξέο ππήξμαλ νη νκνηφηεηεο,51 βαζηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: Ζ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο.  

H πηνζέηεζε κίαο θαηλνχξγηαο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία ζα απέηξεπε ηελ 

άλνδν εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ, ηα νπνία ζα απνηεινχζαλ απεηιή γηα ην ίδην ην 

θξάηνο.  ηνλ Οζσκαληζκφ ηνπ 19νπ αηψλα παξαηεξήζεθε ε πξνζπάζεηα έληαμεο 

ζην «θνλζέξην ηεο Δπξψπεο», ελψ θαηά ηελ πεξίνδν Νέν-Οζσκαληζκνχ ηνπ Οzal 

επηρεηξήζεθε ε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Σέινο, ε επηδίσμε ζηξαηεγηθψλ 

ζρέζεσλ απφ ηελ κία θαηά ηνλ 19ν αηψλα κε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη απφ ηελ 

άιιε θαηά ηελ πεξίνδν Ozal κε ηηο Ζ.Π.Α. 

  Ζ νπδέηεξε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, επί Ozal, κεηαηξάπεθε ζε κία 

εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζηξαηησηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπκκαρίεο κε ηνλ Γπηηθφ θφζκν.52  Ζ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ν 

πφιεκνο ηνπ Ηξάθ θαη ε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο «άλνημαλ» ην πεδίν γηα κηα 

επηζεηηθή εμσζηξεθή πνιηηηθή απφ ηνλ Ozal, ε νπνία βαζηδφηαλ ζηελ θαηάξγεζε 

ησλ «νηθνλνκηθψλ ζπλφξσλ» κε ηα θξάηε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηα θξάηε ηεο 

πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο ζηα πιαίζηα κηαο θηιειεχζεξεο αγνξάο, ζηελ ππφδεζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ «θξάηνπο δνξπθφξνπ» ησλ ΖΠΑ, θαη ζηελ εμάπισζε ηνπ 

«Σνπξθηθνχ κνληέινπ» ζηηο ηνπξθφθσλεο δεκνθξαηίεο.  Απηφ ην «Σνχξθηθν 

κνληέιν», ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηελ εθθνζκίθεπζε, ηελ ειεχζεξε αγνξά, ηνλ 

Γπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαζψο θαη ηνλ πνιπθνκκαηηζκφ, απέηπρε λα επηβιεζεί 

ζηηο ηνπξθφθσλεο ρψξεο, δηφηη δελ ειήθζεζαλ ππφςε απφ ην ηνπξθηθφ θξάηνο νη 

ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο, εζληθέο δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ ησλ θξαηψλ.53 

                                                                                                                                    
 
50

  Colak. “Ottomanism vs. Kemalism”., p.593 
 
51

  Davutoglu. “Τν ζηξαηεγηθό βάζνο”, ζ.153 
 
52

  Aral. “Dispensing with tradition?” p.72 
 
53

  ην ίδην, ζ.82 
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  Παξφιν πνπ ε Σνπξθία ην 1989 δελ έγηλε δεθηή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε 

πξνζπάζεηα επίηεπμεο ελφο «πνιηηηθνχ πινπξαιηζκνχ»54 σο απφηνθν ηεο 

Οζσκαληθήο θιεξνλνκηάο, ε ζηξνθή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πξνο ηελ ειεχζεξε 

αγνξά, ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο ζξεζθείαο σο ηκήκα ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ε κεηαζηξνθή απφ νπδέηεξε ζε εμσζηξεθήο εμσηεξηθή πνιηηηθή 

απνηέιεζαλ ηα ίρλε πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ν Ozal. 

 

 

  ην επφκελν θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Νηαβνχηνγινπ ζηελ 

αιιαγή ηεο Σνχξθηθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηφζν κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ «Σν 

ηξαηεγηθφ Βάζνο», φζν θαη κέζα απφ ηελ γεληθφηεξε εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο 

Νηαβνχηνγινπ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο, κέρξη θαη ηελ εκθάληζε ηεο 

Αξαβηθήο Άλνημεο,55 ελψ παξαηίζεηαη θαη ε δηάζηαζε ηεο ελαληίσζεο ηνπ πξνο ηελ 

ηδενινγία ηνπ θεκαιηζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
54

  ην ίδην, ζ.83 
55

  Σν θαηλφκελν ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο θαη ηηο επαθφινπζεο ζπλέπεηεο απηνχ ζηελ εμσηεξηθή 
πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο, κειεηνχληαη ζην 4

ν
 θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΒΑΘΟ 

 

 Ζ πξνέιεπζε ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηνλ Νέν-

Οζσκαληζκφ ηνπ Οδάι, ζηελ πνιπδηάζηαηε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο 

Δξκπαθάλ θαη ζηελ θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ηνπ Νηαβνχηνγινπ ζε ζέκαηα 

γεσπνιηηηθήο.1  Ο Νηαβνχηνγινπ είλαη γλσζηφο σο ν αξρηηέθηνλαο ηεο λέαο 

Σνχξθηθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαζψο ην 2001 ζπλέγξαςε ην «ηξαηεγηθφ 

Βάζνο», ην νπνίν απνηειεί κηα πξφηαζε εθαξκνζκέλεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.  Σν 

2002 δηνξίζηεθε ζχκβνπινο ηνπ πξσζππνπξγνχ Σαγίπ Δξληνγάλ ζε ζέκαηα 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ην 2009 θιήζεθε λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ 

Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο θαη λα πινπνηήζεη ην «φξακα» ηνπ γηα ηελ 

δηεζλή ζέζε ηεο Σνπξθίαο.  Σν «ηξαηεγηθφ Βάζνο» απνηειεί κηα ζπγθξνηεκέλε 

πξφηαζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο γεσγξαθηθήο αλάιπζεο.  

Ση ελλνεί φκσο ν Νηαβνχηνγινπ κε ηελ έλλνηα «ηξαηεγηθφ Βάζνο»;2 

 

2.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ «ηξαηεγηθνχ Βάζνπο»  

 

  Ζ έλλνηα «ηξαηεγηθφ Βάζνο» απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα,3 ε νπνία 

ζηελ βάζε ηεο πεξηιακβάλεη, φπσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο, 

γεσπνιηηηθά, γεσπνιηηηζκηθά θαη γεσνηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζην πιαίζην ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ.4  Ζ πξνυπφζεζε χπαξμεο ζηξαηεγηθνχ 

βάζνπο είλαη ε χπαξμε ηζηνξηθνχ θαη γεσγξαθηθνχ βάζνπο.5  Ηζηνξηθφ βάζνο 

                                            
1
  Murinson, Alexander. “The strategic depth doctrine of Turkish Foreign Policy”. London, Middle 

Eastern Studies, 2006 p.947 
 
2
  ηελ βηβιηνγξαθία ε έλλνηα «ηξαηεγηθφ βάζνο», κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζεκαζία πνπ 

ηεο έρεη πξνζδψζεη ν θαζεγεηήο Νηαβνχηνγινπ ζην βηβιίν ηνπ, αιιά κπνξεί θαη λα πξνζδηνξίδεη 
γεληθφηεξα ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ, ην νπνίν δελ απνηειείηαη κφλν απφ ην βηβιίν ηνπ, αιιά 
ζπκπιεξψλεηαη απφ άξζξα, δειψζεηο θαη ελέξγεηεο. 
3
  Ζ εξκελεία ηεο έλλνηαο «ηξαηεγηθφ Βάζνο», (φρη ζην βηβιίν ηνπ Νηαβνχηνγινπ) έρεη 

ζηξαηησηηθή θαη γεσγξαθηθή δηάζηαζε θαη απνηειεί ηελ χπαξμε εδάθνπο, ην νπνίν δίλεη ηελ 
ηθαλφηεηα ζε ζηξαηησηηθά ηκήκαηα, λα νπηζζνρσξνχλε ζπλερψο, κέρξη λα έξζεη ε θαηάιιειε 
ζηηγκή γηα λα αληεπηηεζνχλε θαη λα επηθέξνπλ ην απνθαζηζηηθφ πιήγκα ζηνλ αληίπαιν 
 
4
  Davutoglu. “Τν ζηξαηεγηθό βάζνο”, ζ.822 

 
5
  Μάδεο, Ησάλλεο. “Η γεσπνιηηηθή ηεο επξύηεξεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ε Τνπξθία”. Αζήλα, Ληβάλε, 

2008, ζ.60. Δπίζεο, θχξηα ζέζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Νηαβνχηνγινπ(Τν Σηξαηεγηθό Βάζνο) απνηειεί ην 
φηη ε αμία κηαο ρψξαο ζηελ δηεζλή πνιηηηθή θξίλεηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ηνπνζεζία θαη απφ ην 
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δηαζέηεη κηα ρψξα, ε νπνία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ(δηάζηαζε ρξφλνπ).  Σν γεσγξαθηθφ βάζνο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο 

ηνπ ηζηνξηθνχ, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ρψξαο φηαλ ε επξχηεξε πεξηνρή ζηελ 

νπνία αλήθεη απνηειεί θέληξν γεσπνιηηηθψλ επηξξνψλ(δηάζηαζε ρψξνπ).6 

  Έρεη ε Σνπξθία ζηξαηεγηθφ βάζνο;  Πξνηνχ πξνβνχκε ζε κηα ηέηνηα 

δηαπίζησζε πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ππάξρεη ζηελ Σνπξθία ηζηνξηθφ θαη 

γεσγξαθηθφ βάζνο.  ρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ βάζνο, ν Νηαβνχηνγινπ ππνζηεξίδεη 

φηη ε Σνπξθία δηαζέηεη κηα θεληξηθή ζέζε ζηελ ηζηνξία, ιφγσ ηεο θιεξνλνκηάο πνπ 

άθεζε πίζσ ηεο ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, ε νπνία ππήξμε κηα απφ ηηο νρηψ 

κεγαιχηεξεο απηνθξαηνξίεο, πνπ επηβίσζαλ κέρξη ηνλ 20ν αηψλα.7  Ζ χπαξμε 

γεσγξαθηθνχ βάζνπο, αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθία απνηειεί πεδίν 

γεσπνιηηηθήο αιιειεπίδξαζεο, κε ηελ εγγχο ρεξζαία πεξηνρή(Βαιθάληα, 

Καχθαζνο, Μέζε Αλαηνιή), ηελ εγγχο ζαιάζζηα πεξηνρή(Δχμεηλνο πφληνο, 

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο, Πεξζηθφο θφιπνο, Καζπία) θαη ηελ εγγχηεξε επεηξσηηθή 

πεξηνρή ηεο ΑθξνΔπξαζίαο8, νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ ην θέληξν ηεο παγθφζκηαο 

επείξνπ ηεο θεληξηθήο Γήο(Heartland).9 

  Δπνκέλσο, ζα ιέγακε φηη ην ζηξαηεγηθφ βάζνο ηεο Σνπξθίαο απνηειείηαη απφ 

ην άζξνηζκα ηνπ ηζηνξηθνχ θαη γεσγξαθηθνχ ηεο βάζνπο, ηεο πνιηηηζκηθήο ηεο 

επηξξνήο ζηελ πεξηθέξεηα, φζνλ αθνξά ηελ ζξεζθεία θαη ηελ γιψζζα, θαζψο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο ηεο επηξξνήο, αθνχ απνηειεί ην θέληξν ησλ ελεξγεηαθψλ 

δηακεηαθνκηζηηθψλ νδψλ ζηνπο άμνλεο Αλαηνιήο-Γχζεο θαη Βνξξά-Νφηνπ.10 

  Δθηφο απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ βάζνπο κε έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή 

ηνπ γεσγξαθηθνχ βάζνπο ηεο ηνχξθηθεο δηεζλνχο ζέζεο, ν Νηαβνχηνγινπ 

πξνζπαζεί ζην βηβιίν ηνπ λα εμεγήζεη πνηνη ζα πξέπεη λα είλαη νη πνιηηηθνί ζηφρνη 

                                                                                                                                    
ηζηνξηθφ ηεο βάζνο, βιέπε Walker, Joshua. “Learning Strategic Depth: Implications of Turkey;s new 
foreign policy doctrine”. Ankara, Insight Turkey, 2007 p.33 
 
6
  ην ίδην, ζ.70 

 
7
   Δδψ ν Νηαβνχηνγινπ νηθεηνπνηείηαη ηελ Οζσκαληθή θιεξνλνκηά θαη ηελ ρξεζηκνπνηεί ζαλ 

απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηεο Σνπξθίαο.  Παξφκνηα ινγηθά «άικαηα», γίλνληαη ζε πνιιά κέξε ηνπ 
βηβιίνπ ηνπ δεκηνπξγψληαο ζηνλ αλαγλψζηε κηα εζθαικέλε εληχπσζε, φζν αθνξά ην θαηά πφζν ε 
Σνπξθία απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα θαη απνθιεηζηηθή θιεξνλφκνο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 
Davutoglu. “Τν ζηξαηεγηθό βάζνο”, ζ.829 
 
8
  Σελ ζεσξεί κηα εληαία ήπεηξν, βιέπε Davutoglu. “Τν ζηξαηεγηθό βάζνο”, ζ.35 

 
9
  ην ίδην, ζ.823 

 
10

  Μάδεο. “Η γεσπνιηηηθή ηεο επξύηεξεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ε Τνπξθία”, ζ.94 
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θαη νη θχξηνη άμνλεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο γηα ηνλ 21ν αηψλα.  ηελ 

νπζία ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, δελ είλαη αλ ε Σνπξθία δηαζέηεη ζηξαηεγηθφ 

βάζνο, αιιά κε δεδνκέλν φηη ην «ηξαηεγηθφ βάζνο» απνηειεί κηα πξφηαζε 

ζηξαηεγηθήο, πνηεο είλαη νη ζηνρεχζεηο ηνπ, πνηα ηα κέζα θαη πνηνη νη βαζηθνί 

άμνλεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πάλσ ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα θηλεζεί ε Σνπξθία. 

 

 

2.2 Σν «Γφγκα Νηαβνχηνγινπ».  ηφρεπζε θαη δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

 

 

  Σν «Γφγκα Νηαβνχηνγινπ» ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαιχπηεηαη απφ έλαλ 

σξαηνπνηεκέλν καλδχα, δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε φηη ζηφρνο ηνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο εηξεληθήο ζπλείδεζεο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή απφ ηελ Μέζε 

Αλαηνιή έσο ηηο ζηέπεο ηεο Δπξαζίαο θαη ε δεκηνπξγία θαινθάγαζσλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ γεηηνληθψλ ηεο θξαηψλ, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηα 

θηιεηξεληθά «αηζζήκαηα» ησλ επατφλησλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο.  

πλάκα δίλεηαη ε εληχπσζε φηη ε Σνπξθία ζα παίμεη έλαλ ξφιν ήπηνπ εγεκνληζκνχ, 

ν νπνίνο δελ ζα πεγάδεη απφ ηελ επηδίσμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζηελ πεξηνρή, 

αιιά απφ ηελ «πίεζε» ηελ νπνία αηζζάλεηαη ε Σνπξθία ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή 

επνρή απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο(θαη ηνπο πνιίηεο απηψλ ησλ ρσξψλ πνπ δηαβηνχλ 

ζηελ Σνπξθία)11, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ ησλ ρσξψλ.12 

  Ζ παξαπάλσ ζέζε απνθιίλεη απφ ηελ πξαγκαηηθή ζηφρεπζε ηνπ δφγκαηνο 

Νηαβνχηνγινπ, ε νπνία, απφ ηελ κηα πιεπξά είλαη ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ ψζηε λα 

ελαξκνληζζνχλ ε δηαηήξεζε ησλ δπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζπκκαρηψλ θαη ε 

δηαδηθαζία έληαμεο ζηνπο δπηηθνχο ζεζκνχο κε ηελ απφθηεζε επηξξνήο ζηελ 

«ΑθξνΔπξαζία», ρσξίο λα ζηρηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Ρσζίαο13, θαη απφ ηελ άιιε 

                                            
11

  Davutoglou, Ahmet. “Turkey’s zero problem foreign policy”. FP, 2010 p.2 
 
12

  Αras, Bullent. “Davutoglu era in Turkish foreign policy”. Ankara, Seta policy brief, 2009 p.7. 
  
13

  χκθσλα κε ηνλ Μάδε, ν Νηαβνχηνγινπ βάζε απηήο ηεο ζέζεο βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζχγρπζε, 
αθνχ είλαη αδχλαην λα δηαηεξήζεη ε Σνπξθία ηαπηφρξνλα θαιέο δηκεξείο ζρέζεηο κε ΖΠΑ θαη 
Ρσζία, πξνσζψληαο ηαπηφρξνλα ηα ζηξαηεγηθά νξάκαηά ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αθξνεπξαζίαο, ηα 
νπνία νξάκαηα, λα ηα δερηνχλ θαη νη δχν δπλάκεηο.  Βιέπε Μάδεο. “Η γεσπνιηηηθή ηεο επξύηεξεο 
Μέζεο Αλαηνιήο θαη ε Τνπξθία”, ζ.67 
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πιεπξά ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε κεηαηξνπή ηεο Σνπξθίαο απφ κηα παζεηηθή 

πεξηθεξεηαθή δχλακε ζε κηα παγθφζκηα εγεκνληθή δχλακε.14   

  Ζ αλαλέσζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Σνπξθίαο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα, πνπ ,ζχκθσλα κε ηνλ 

Νηαβνχηνγινπ, πξέπεη λα θάλεη ε Σνπξθία γηα λα επηηχρεη ηηο ζηνρεχζεηο ηεο.15  Οη 

άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο θηλείηαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο απφ ην 

2002 θαη κεηά16 πεγάδνπλ απφ ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ θαη εθθξάδνπλ ηελ αιιαγή 

ηεο Σνχξθηθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.  Πνηνη είλαη νη άμνλεο ηεο λέαο Σνχξθηθεο 

εμσηεξηθήο πνιηηθήο;17 

  Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο άμνλεο ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ είλαη ε 

πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ, ε νπνία εθθξάδεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ κε ηνπο γείηνλεο, κε ηαπηφρξνλε απνθπγή εκπινθήο ζε δηεζλείο 

ζπγθξνχζεηο.18  Ζ απμαλφκελε ζεκαζία πνπ πξνζδφζεθε ζηηο ζρέζεηο νηθνλνκηθήο 

αιιειεμάξηεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ AKP κε ηα γεηηνληθά θξάηε βξηζθφηαλ 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε απηά θαη ζηνλ 

παξακεξηζκφ ή θαη ζηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ ηνπο.19  Υαξαθηεξηζηηθά 

                                            
14

  Ο Νηαβνχηνγινπ ππνζηεξίδεη φηη ε Σνπξθία κέρξη ην 2023 ζα είλαη παγθφζκηα δχλακε. Βιέπε 
Αras. “Davutoglu era in Turkish foreign policy”, ζ.6. Ο John Mearsheimer, δηαρσξίδεη ηνπο εγεκφλεο 
ζε πιαλεηηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο. Οη κελ πξψηνη αζθνχλε εγεκνλία ζην ζχζηεκα πνπ 
πεξηιακβάλεη φιν ηνλ θφζκν θαη νη δεχηεξνη αζθνχλε εγεκνλία ζηα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα. 
Δμαηηίαο ηεο αλαζρεηηθήο δχλακεο ηνπ λεξνχ δελ κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηνο πιαλεηηθφο εγεκφλαο. 
Γλψκε ηνπ ππνγξάθνληα είλαη φηη ε Σνπξθία κπνξεί λα αλαδεηρηεί ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζε κηα 
πεξηθεξεηαθή εγεκνληθή δχλακε πνπ κπνξεί λα παίμεη εγεκνληθφ ξφιν ζηελ πεξηθέξεηά ηεο. „Όηαλ 
ν Νηαβνχηνγινπ ππνζηεξίδεη φηη ε Σνπξθία κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ 
«Αθξνεπξαζία» θαη λα θαηαζηεί παγθφζκηα δχλακε, αθελφο ππεξεθηηκάεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 
ρψξαο ηνπ θαη αθεηέξνπ νη εθηηκήζεηο ηνπ δελ βαζίδνληαη ζε θάπνην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, φζνλ 
αθνξά ηελ ρξήζε ηεο νξνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 
 
15

  Davutoglu. “Τν ζηξαηεγηθό βάζνο”, ζ.193,343,833 
 
16

  χκθσλα κε ηνλ Νηαβνχηνγινπ ε πεξηθεξεηαθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο βαζίδεηαη ζηελ 
αζθάιεηα γηα φινπο, ζηνλ πςεινχ επηπέδνπ πνιηηηθφ δηάινγν, ζηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη 
αιιειεμάξηεζε θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ζπλχπαξμε. Βιέπε Davutoglou. “Turkey’s zero problem 
foreign policy”, p.4 
17

  Γηα λα δηεηζδχζνπκε βαζχηεξα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ παξαθάησ ζα 
παξνπζηαζηνχλε νη βαζηθφηεξεο ζπληζηψζεο απηνχ ηνπ δφγκαηνο θαη ζε θάζε κηα ζα αθνινπζήζεη 
αλάιπζε πνπ ζα αθνξά ηελ εθαξκνγή απηήο ζηελ πνιηηηθή ηνπ ΑΚP απν 2002 κέρξη θαη ηελ 
εκθάληζε ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο. 
 
18

  Αras. Davutoglu era in Turkish foreign policy, ζ.6 
 
19

  Πξνέιεπζε ηεο πνιηηηθήο(αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο κε ηα γεηηνληθά θξάηε) 
ππήξμε ε άπνςε ηνπ Νηαβνχηνγινπ :«Σν πην ηζρπξφ αληίδνην γηα ηηο ηεηακέλεο πνιηηηθέο ζρέζεηο, 
είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πεδίνπ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ». Βιέπε Davutoglu. Σν 
ζηξαηεγηθφ βάζνο, ζ.606 
 



22 
 

παξαδείγκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ 

απνηεινχλ, ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ πξία θαη ην Ηξάλ. 

  Οη Σνπξθν-πξηαθέο ζρέζεηο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 βξηζθφηαλ ζε 

έληαζε ε νπνία θνξπθψζεθε κε ηελ θξίζε ηνπ 1998, ιφγσ ηεο ππφζεζεο 

Οηζαιάλ.  Όκσο κεηά ην 2002 κέρξη θαη ηελ εκθάληζε ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, βειηηψζεθαλ αηζζεηά.  ε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην 

εκπφξην θαη νη επελδχζεηο απφ ην 2002 κέρξη ην 2010, παξνπζίαζαλ ξαγδαία 

αχμεζε.20  ε πνιηηηθφ επίπεδν, ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

δχν θξαηψλ πέξαζε απφ ην ζηάδην ηεο πνιηηηθήο ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ 

ζην ζηάδην ηεο κέγηζηεο ζπλεξγαζίαο.21  Δηδηθφηεξα, ηα ζηάδηα αλαζέξκαλζεο ησλ 

δηκεξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πξίαο θαη Σνπξθίαο ήηαλ ε ππνγξαθή νηθνλνκηθψλ 

θπξίσο ζπκθσληψλ ην 2003,22 ε επίζεκε επίζθεςε ην 2004 απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 

πξίαο Bashar Assad ζηελ Σνπξθία,23 ε ππνζηήξημε ηεο πξίαο θαηά ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ Cedar ζην Λίβαλν ην 2007,24  θαη ηέινο ε δεκηνπξγία ην 2009 ηνπ 

ζπκβνπιίνπ αλψηαηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ.25 

  Οη ηνπξθν-Ηξαληθέο ζρέζεηο, ππήξμαλ ηεηαηεκέλεο κέρξη ηελ άλνδν ηνπ ΑΚΡ, 

ζηελ εμνπζία θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηθήο 

ηδενινγίαο, ηηο πςεινχ επηπέδνπ δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Ηζξαήι θαη 

ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο ηεο Σνπξθίαο κε ηηο ΖΠΑ, ε νπνία επηζπκνχζε ηελ 

                                            
20

  Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ εκπνξίνπ ην 2002 αλεξρφηαλ ζηα 729 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ελψ ην 2010 
έθηαζε ζηα 2,2 δηο δνιάξηα. Δπίζεο νη επελδχζεηο   Οη επελδχζεηο ηνχξθηθσλ εηαηξεηψλ ζηελ πξία 
αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 260 εθ. δνιαξίσλ ην 2010. Δπίζεο ν αξηζκφο ησλ πξίσλ επηζθεπηψλ ζηελ 
Σνπξθία ελλεαπιαζηάζηεθε θαη ησλ Σνχξθσλ ζηελ πξία δηπιαζηάζηεθε κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα.  Βιέπε http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-
syria.en.mfa 
 
21

  Γηα ηελ ζηφρεπζε ηεο κεηάβαζεο απφ ην ζηάδην ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ ζην ζηάδην ηεο 
κέγηζηεο ζπλεξγαζίαο κίιεζε ν Νηαβνχηνγινπ ζηελ πξψηε ζπλέληεπμε ηχπνπ σο Τπνπξγφο 
Δμσηεξηθψλ, βιέπε Αras. Davutoglu era in Turkish foreign policy, ζ.9 
 
22

  Murinson. The strategic depth doctrine of Turkish Foreign Policy, p.955 
 
23

  Δίρε ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα θαζψο απνηεινχζε ηελ πξψηε επίζεκε επίζθεςε εγέηε ηνπ 
πξηαθνχ θξάηνπο, ζηελ Σνπξθία χζηεξα απφ 57 ρξφληα.  Χο απνηέιεζκα είρε ηελ πηνζέηεζε θνηλήο 
γξακκήο ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία, ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαηήξεζεο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ 
Ηξάθ, ηελ απνδνρή ηνπ δηεζλνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλφξσλ ηεο Σνπξθίαο, 
θαη ηελ θνηλή αληηκεηψπηζε ησλ θνπξδηθψλ επηδηψμεσλ πνπ αθνξνχλε ηελ δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ 
θξάηνπο. Βιέπε ην ίδην, p.956 
 
24

  Kouskouvelis, Ilias. The problem with Turkey‟s “Zero problems”. Middle East Quaterly, 2013 
p.52 
 
25

  http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey–syria.en.mfa 
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δηεζλήο απνκφλσζε ηνπ Ηξάλ.26  Απφ ηελ άλνδν ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία κέρξη ην 

2010 νη Σνπξθν-Ηξαληθέο παξνπζίαζαλ θάπνηα βειηίσζε.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

ελαληίσζε πξνο ην PKK ην νπνίν εδξεχεη ζην Βφξεην Ηξάθ απνηέιεζε ηνλ πξψην 

παξάγνληα βειηίσζεο ησλ Σνπξθν-Ηξαληθψλ ζρέζεσλ.  Δηδηθφηεξα, ε επίζθεςε 

ηνπ Σνχξθνπ πξσζππνπξγνχ Erdogan ζηελ Σερεξάλε ην 2004 ζπλνδεχηεθε κε 

ηελ ππνγξαθή νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ θαη κε ηελ πηνζέηεζε θνηλήο δξάζεο έλαληη 

ηνπ PKK.  Σν 2006 ππνγξάθηεθε έλα κλεκφλην κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ γηα ιήςε 

θνηλψλ κέηξσλ αζθαιείαο έλαληη ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ Κνπξδηθνχ δεηήκαηνο.  

Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ, ππήξμε ε αλάπηπμε 

νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ.  Σν 2010, ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ εκπνξίνπ 

κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ αλεξρφηαλ ζηα 10,6 δηο δνιάξηα θαη νη επελδχζεηο ηνπ 

Ηξάλ ζηελ Σνπξθία έθηαλαλ ηα 110 δηο δνιάξηα.27  Σξίηνο παξάγνληαο, ν νπνίνο 

επλννχζε ηελ ζπλεξγαζία ήηαλ ε κεηξηνπαζήο ππνζηήξημε ηεο Σνπξθίαο, ζην 

ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ, ε νπνία ππνζηήξημε έθηαζε ζην απνθνξχθσκά 

ηεο κε ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ Σνπξθίαο Βξαδηιίαο θαη Ηξάλ ηνλ Μάτν ηνπ 

2010,28 θαη κε ηελ θαηαςήθηζε απφ ηελ Σνπξθία ησλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ Ηξαλ, νη 

νπνίεο επηβιήζεθαλ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε.29  Ζ ινγηθή ηεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ Ηξάλ απφ ηελ Σνπξθία βξίζθεηαη πξσηίζησο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ αιιά ελζηαιάδεη θαη ζηελ άπνςε ηνπ 

Νηαβνχηνγινπ φηη νη θαιέο Σνπξθν-Ηξαληθέο ζρέζεηο απνηεινχλε ηελ βαζηθή 

ελαιιαθηηθή επηινγή ζε πεξίπησζε επηδείλσζεο ησλ Σνπξθν-Αξαβηθψλ ζρέζεσλ 

δηφηη κπνξνχλε λα κεηψζνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή ηεο απνκφλσζε.30   

  Ζ πνιπδηάζηαηε εμσηεξηθή πνιηηηθή απνηειεί ηνλ δεχηεξν άμνλα πάλσ ζηνλ 

νπνίν θηλείηαη ε «λέα» ηνχξθηθε εμσηεξηθή πνιηηηθή.  Ζ εθαξκνγή κηαο 

                                            
26

  Davutoglu. Σν ζηξαηεγηθφ βάζνο, ζ.637-653 
27

  http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-iran.en.mfa 
 
28

  Ζ ζπκθσλία απηή αθνξνχζε ηελ ρνξήγεζε απφ ηελ Σνπξθία ππξεληθνχ θαπζίκνπ γηα ηελ 
έξεπλα ηνπ Ηξαληθνχ ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα κε αληάιιαγκα ηελ παξνρή απν ην Ηξάλ ρακεινχ-
εκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ ηεο ηάμεσο ησλ 1200kg. Ζ παξαπάλσ ζπκθσλία ραξαθηεξίζηεθε απφ 
ηνλ Νηαβνχηνγινπ σο έλα κέηξν νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο. Βιέπε http://www.mfa.gov.tr/article-
by-foreign-minister-of-turkey-h_e-ahmet-davutoglu-and-celso-amorim-published-in-new-york-times-
newspaper-on-26-may-2010.en.mfa 
 
29

  Απφ ηα 15 κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηα 12 ςήθηζαλ ππέξ θαη ε Σνπξθία θαη ε 
Βξαδηιία ςήθηζαλ θαηά θαη ν Λίβαλνο απείρε απφ ηελ δηαδηθαζία. Βιέπε 
http://www.youtube.com/watch?v=IhuLYx-Vgb8 
 
30

  Davutoglu. Σν ζηξαηεγηθφ βάζνο, ζ.623 
 

http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-iran.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/article-by-foreign-minister-of-turkey-h_e-ahmet-davutoglu-and-celso-amorim-published-in-new-york-times-newspaper-on-26-may-2010.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/article-by-foreign-minister-of-turkey-h_e-ahmet-davutoglu-and-celso-amorim-published-in-new-york-times-newspaper-on-26-may-2010.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/article-by-foreign-minister-of-turkey-h_e-ahmet-davutoglu-and-celso-amorim-published-in-new-york-times-newspaper-on-26-may-2010.en.mfa
http://www.youtube.com/watch?v=IhuLYx-Vgb8
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πνιπδηάζηαηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο αθνξά αθελφο κελ ηελ απνθνπή απφ κηα 

κνλναμνληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκνδφηαλ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ ςπρξνχ 

πνιέκνπ, ρσξίο φκσο ηελ απνρψξεζε απφ ηνλ δπηηθφ ζπλαζπηζκφ θαη αθεηέξνπ 

ηελ άκεζε εκπινθή ηεο Σνπξθίαο κε φια ηα γεηηνληθά πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα,31 

κε ηαπηφρξνλε επίδεημε επαηζζεζίαο πξνο ηα ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ 

ζηελ πεξηνρή.32.  Με άιια ιφγηα ε Σνπξθία πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο 

εμηζνξξφπεζεο πξνο ηελ Μέζε Αλαηνιή, ηελ Κεληξηθή Αζία, ηελ Δπξψπε θαη ηηο 

ΖΠΑ, νη νπνίεο απαηηνχλε ιεπηνχο ρεηξηζκνχο θαζψο ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα ηα νπνία ε Σνπξθία θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί, ψζηε λα εθαξκφζεη ηελ 

δηθή ηεο εμσηεξηθή πνιηηηθή.  Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε Σνπξθία επηζπκψληαο 

λα ελεξγεί ζε επίπεδν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε ηελ ιηγφηεξε δπλαηή εμάξηεζε απφ 

ζπκκάρνπο θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο, πξνζπαζεί λα θηλεζεί ζηελ δηεζλή ζθαθηέξα 

κε ηνπο δηθνχο ηεο φξνπο.  ηα πιαίζηα εθαξκνγήο απηήο ηεο πνιπδηάζηαηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ην ΑΚP, ππήξρε έλα άλνηγκα απφ ηελ Σνπξθία πξνο ηηο 

ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο αιιά ηαπηφρξνλα δηλφηαλ ε εληχπσζε φηη ε Σνπξθία 

κέλεη πηζηή ζηνλ δπηηθφ ζπλαζπηζκφ αιιά κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο.  Δηδηθφηεξα, 

φζν αθνξά ηελ «κεηαβαηηθή» ζρέζε κε ηηο ΖΠΑ,33 ε Σνπξθία θαηά θάπνην ηξφπν 

επηζπκεί λα αληηιεθζεί ν παξαδνζηαθφο ζχκκαρφο ηεο ηνλ λέν δπλακηθφ ξφιν πνπ 

θαιείηαη λα παίμεη ε ίδηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή34 θαη κέζσ ησλ θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ πνπ ππάξρνπλ, νη ΖΠΑ λα ζπλδξάκεη ζηνλ λέν ξφιν ηεο Σνπξθίαο 

φρη σο ηξνρνπέδε αιιά σο ππνζηεξηρηήο.  Όζν αθνξά ηελ ζρέζε ηεο Σνπξθίαο κε 

ηελ Δπξψπε, παξφιν πνπ ν Νηαβνχηνγινπ έρεη εθθξάζεη σο ζηφρν ηελ έληαμε ηεο 

                                            
31

  Ο ίδηνο ν Νηαβνχηνγινπ ραξαθηεξηζηηθά είπε φηη ε Σνπξθία ζα εκπιέθεηαη ελεξγά απφ ηελ Υηιή 
σο ηελ Ηλδνλεζία, απφ ηελ Αθξηθή σο ηελ Κ.Αζία θαη απφ ηελ Δπξψπε σο ηνλ νξγαληζκφ 
Ηζιακηθήο πλδηάζθεςεο. Βιέπε Αras. Davutoglu era in Turkish foreign policy, ζ.6 
 
32

  Walker. Learning Strategic Depth, p.45 
33

 Οη ζρέζεηο Σνπξθίαο –ΖΠΑ, κπνξνχλε λα ραξαθηεξηζηνχλε κεηαβαηηθέο δηφηη απφ ην 2002 θαη 
κεηά πέξαζαλ απφ πνιιά θχκαηα αθελφο κελ ιφγσ ηεο πξνζέγγηζεο απφ ηελ Σνπξθία ηεο Ρσζίαο, 
ηνπ Ηξαλ θαη ηεο πξίαο, ρψξεο παξαδνζηαθά αληίπαιεο πξνο ηνλ δπηηθφ ζπλαζπηζκφ, θαη 
αθεηέξνπ ηελ άξλεζε απφ ηελ Σνπξθία λα πεξάζνπλ ηα Ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα απφ ην έδαθφο 
ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηξαθ ην 2003.  Δμαηηίαο ηνπ φηη θαλέλαο απφ ηα δχν κέξε 
δελ επηζπκεί δηαθνπή ηεο ζπκκαρίαο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ πεξλάεη ζε λέν επίπεδν κε 
θαηλνχξγηα δεδνκέλα. 
 
34

  Οη ζπλζήθεο ηεο κεηαςπρξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη 
λα παίμεη ε Σνπξθία, απφ κηα ζηξαηησηηθή δχλακε απνηξνπήο, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε σο 
γεσγξαθηθφ εκπφδην ελάληηα ζηνλ θνκκνπληζκφ ζε έλα ππνδεηγκαηηθφ κνληέιν κνπζνπικαληθήο, 
θνζκηθήο θαη δεκνθξαηηθήο ρψξαο. Βιέπε Walker. Learning Strategic Depth, p.33 
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Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ σο ην 2023, 35ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ θπβεξλψληνο 

θφκκαηνο δελ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη απηφο ν ζηφρνο είλαη πξσηαξρηθφο.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε Σνπξθία ζεσξεί φηη ε Δπξψπε απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα 

γηα ηελ ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο αιιά δελ είλαη ε κνλαδηθή 

ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο.36 

  Σξίηνο άμνλαο ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ είλαη ν εγεηηθφο ξφινο πνπ 

επηρεηξεί ε Σνπξθία λα δηαδξακαηίζεη ζηελ επίιπζε πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ.  

Όζν αθνξά ηελ Ηζξαειηλν-πξηαθήο δηέλεμε, ην 2004 ε Σνπξθία πξνζπάζεζε λα 

κεζνιαβήζεη γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο, ρσξίο φκσο ε πξνζπάζεηα λα έρεη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα.37  Όκσο νη επηζθέςεηο ην 2006 ηνπ Νηαβνχηνγινπ θαη 

ην 2008 ηνπ Δξληνγάλ ζηελ Γακαζθφ, θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ φηη ε 

Σνπξθία επηζπκεί λα κεζνιαβήζεη ζηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ 

Ηζξαήι θαη πξίαο, νδήγεζε ηα δχν θξάηε ζην λα μεθηλήζνπλ έκκεζεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ππφ ηελ επηηήξεζε Σνχξθσλ δηπισκαηψλ ζηελ Άγθπξα.38  Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο αλεζηάιεζαλ ιφγσ ηεο εηζβνιήο ηνπ Ηζξαήι ζηελ Λσξίδα ηεο 

Γάδαο ην 2008.  Ζ δεχηεξε πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο σο κεζνιαβεηήο ππήξμε 

ζηελ Ηζξαειηλν-Παιαηζηηληαθή ζχγθξνπζε.  Παξφιν πνπ νη ζρέζεηο κεηαμχ 

Σνπξθίαο-Ηζξαήι επηδεηλψζεθαλ κε ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην AKP, ην 

2005 άξρηζαλ νη πξνζπάζεηεο απφ ηνλ Δξληνγάλ λα πείζεη ηνλ πξσζππνπξγνχ 

ηνπ Ηζξαήι Ariel Sharon λα αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο ρψξαο ηνπ θαη 

ηεο Παιαηζηίλεο.  Ζ άλνδνο φκσο ζηελ εμνπζία ηεο Hamas ηo 2006 ζηελ 

Παιαηζηίλε δελ νδήγεζε ζε κηα επλντθή εμέιημε αθελφο κελ δηφηη ην Ηζξαήι ζεσξεί 

ηελ Hamas ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε θαη αθεηέξνπ δηφηη ε Σνπξθία ππέπεζε ζε 

δηπισκαηηθφ ζθάικα.  Ζ Σνπξθία επέιεμε λα θαιέζεη επίζεκα ηνλ Khaled Mashal, 

επίζεκν εθπξφζσπν ηεο Hamas ζηελ Γακαζθφ, κε πξφζεζε λα δηαδξακαηίζεη 

ελεξγφ ξφιν ζηελ επίιπζε ηεο Ηζξαειηλν-Παιαηζηηληαθήο ζχγθξνπζεο, γεγνλφο 

πνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ Ηζξαήι, ην νπνίν ραξαθηήξηζε ηελ θίλεζε ηεο 

Σνπξθίαο ερζξηθή39  Μηα ηξίηε πξνζπάζεηα απφ ηελ Σνπξθία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 
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  Davutoglu. Turkey‟s Zero-problems foreign policy. p.6 
 
36

  Walker. Learning Strategic Depth, p.36,37 
37

  Murinson. The strategic depth doctrine of Turkish Foreign Policy, p.958 
 
38

  Aras, Bullent. “Turkey’s rise in the greater Middle East: Peace-building in the periphery”.London, 
Journal of Balkan and near Eastern Studies, 2009 p37,38 
 
39

  Murinson. The strategic depth doctrine of Turkish Foreign Policy, p.959 
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πεξηθεξεηαθνχ ηεο ξφινπ, απηήλ ηελ θνξά φρη ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

αιιά ζε απηήλ ηνπ Καπθάζνπ, ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο Καπθάζηαο πιαηθφξκαο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο.  Απηή ε πιαηθφξκα απνηεινχληαλ απφ ηελ 

Σνπξθία, ηελ Ρσζία, ηελ Γεσξγία, ην Αδεξκπατηδάλ, ηελ Αξκελία θαη 

δεκηνπξγήζεθε κε αθνξκή ηελ επηζπκία απφ ηελ Σνπξθία γηα ηελ απνθιηκάθσζε 

ηεο θξίζεο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Γεσξγίαο ην 2008 θαη γηα ηελ δηαρείξηζε 

νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο έληαζεο ζηελ πεξηνρή.  Ζ θίλεζε απηή ηεο Σνπξθίαο 

είρε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ ΝΑΣΟ.40  Ο αλαβαζκηζκέλνο 

πεξηθεξεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο Σνπξθίαο θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ 

λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή,41 απνδεηθλχεηαη θαη ζηελ πνιηηηθή 

ηελ νπνία εθάξκνζε ε Σνπξθία ην 2003, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ Ηξάθ-ΖΠΑ.  

Ζ Σνπξθία αλαιακβάλνληαο εγεηηθφ ξφιν θαη ηζρπξηδφκελε φηη απνηειεί ηελ κφλε 

ρψξα ε νπνία κπνξεί λα αλαπηχμεη θαιέο ζρέζεηο κε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

Ηξάθ θαη ηηο γεηηνληθέο ηνπ ρψξεο, δεκηνχξγεζε κηα πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο κε 

άιια γεηηνληθά θξάηε, ε νπνία είρε σο ζθνπφ ηελ εηξεληθή επίιπζε ηνπ πνιέκνπ 

ζην Ηξάθ.  Ζ πξσηνβνπιία απηήλ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνπ Αξαβηθνχ ζπλδέζκνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο, κέιε ησλ νπνίσλ παξαθνινπζνχζαλ ηηο δηαζθέςεηο ηεο 

πιαηθφξκαο.42 

  Ο ηέηαξηνο άμνλαο ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ ζπληζηά ηελ εθαξκνγή κηαο 

«ξπζκηθήο δηπισκαηίαο», κέζσ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηεο ζηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο σο κηαο αλεξρφκελεο 

δχλακεο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη.  Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο «ξπζκηθήο 

δηπισκαηίαο», αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ εθινγή σο γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ηζιακηθήο πλδηάζθεςεο, ην 2004 ηνπ Σνχξθνπ Δkmeleddin 

Ihsanoglu, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ νξγαληζκνχ.  ηα πιαίζηα  ηεο 

«ξπζκηθήο δηπισκαηίαο» ππήξμε θαη ε πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο λα πεξάζεη ζην 

επφκελν ζηάδην ηεο πνιηηηθήο ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ είλαη ην ζηάδην 

                                            
40

  Αras. Davutoglu era in Turkish foreign policy, ζ.11,12 
 
41

  Όπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ε Σνπξθία αθελφο δελ πέηπρε ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα κε ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ζηηο ελδνπεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο, αθεηέξνπ δελ 
δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θνξηία ζθιεξήο θαη ήπηαο ηζρχνο ψζηε απφ κφλε ηεο λα εγγπεζεί ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ζην ππνζχζηεκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 
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  Αras. Davutoglu era in Turkish foreign policy, ζ.13 
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ηεο «κέγηζηεο ζπλεξγαζίαο» κε ηα γεηηνληθά θξάηε.43  Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηνχ 

ηνπ άμνλα ηεο «ξπζκηθήο δηπισκαηίαο», είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθία έγηλε 

κε-κφληκν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, είλαη κέινο 

ηνπ G-20, δηαηεξεί θαζεζηψο παξαηεξεηή ζηελ Αθξηθαληθή Έλσζε, ζηνλ Αξαβηθφ 

ζχλδεζκν θαη ζηνλ νξγαληζκφ Ακεξηθαληθψλ θξαηψλ.44 

 

 

2.3 To ηξίπηπρν Νηαβνχηνγινπ, Ηζιάκ θαη (αληί)θεκαιηζκφο 

 

 

  ηελ ζπλνιηθή ξεηνξεία θαη ζην δφγκα Νηαβνχηνγινπ, ππνθξχπηεηαη κηα 

ελαληίσζε πξνο ηνλ θεκαιηζκφ, ε νπνία απνηειεί κηα πξσηφγλσξε παξέθθιηζε 

γηα έλαλ αμησκαηνχρν ηεο Σνπξθηθήο θπβέξλεζεο.  Oη αληηθεκαιηθέο πεπνηζήζεηο 

ηνπ Νηαβνχηνγινπ θάλεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ απνθπγή αλαθνξάο ηνπ ζηα 

ζχκβνια θαη ζηηο αξρέο ηνπ θεκαιηζκνχ, ζην άξζξν ηνπ «The clash of interests» 

ην 1998.  Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπζαξέζθεηα ηνπ γηα ηνλ ρεηξηζκφ 

ησλ ζεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ πνιηηηθή ειίη ηεο Σνπξθίαο θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, κε ηηο ζέζεηο 

ηνπ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο, φπσο απηέο 

εθθξάζηεθαλ ζην βηβιίν ηνπ «Σν ηξαηεγηθφ Βάζνο», θαη κε ηηο Ηζιακηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο, ζπλζέηνπλ ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο αληη-θεκαιηθήο ηνπ ζηάζεο θαη 

ηδενινγίαο. 

  Σν φξακα ηνπ ηζιακηζηή, ππέξκαρνπ ηνπ Νέν-Οζσκαληζκνχ, Νηαβνχηνγινπ, 

δειαδή ην άλνηγκα πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο, βειηηψλνληαο ηηο δηκεξείο 

ζρέζεηο θαη αδξάδνληαο ηπρφλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηηο ρψξεο απηέο κε 

ηαπηφρξνλε κε ππνβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Γχζε θαη ηελ Ρσζία, έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ εζσζηξεθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ 

θεκαιηθή πεξίνδν.  ε απηήλ ηελ πεξίνδν, ην κφην «εηξήλε ζην εζσηεξηθφ, εηξήλε 

ζηνλ θφζκν», αληηθαηφπηξηδε ηελ εζσζηξέθεηα, αθελφο κε ηελ παχζε ησλ 

(Παλ)Ηζιακηθψλ, (Παλ)Σνπξαληθψλ, επεθηαηηθψλ ηάζεσλ, πνιηηηθψλ ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, θαη αθεηέξνπ κε ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ κε ηηο 

απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο, κε ην λα κελ εθαξκφδνληαη πνιηηηθέο ζηελ πεξηθέξεηα 

                                            
43

  Βιέπε ζην παξφλ θεθάιαην ζηελ ζ.η.κ 21 
44

  Davutoglu. Turkey;s Zero-problems foreign policy, p.5 
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ηεο Σνπξθίαο, νη νπνίεο ζα νδεγνχζαλ ζηελ «δηαζηαχξσζε» ζπκθεξφλησλ κε ηηο 

απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο.  Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζην λα κελ αλαπξνζαξκφζεη 

ε Σνπξθία ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή πξνο ηελ εγγχο ρεξζαία πεξηνρή(Δπξψπε, 

Μέζε Αλαηνιή, Καχθαζνο).45  Δπίζεο ν Νηαβνχηνγινπ αζθεί δξηκχηαηε θξηηηθή 

ζην θεκαιηθφ θαζεζηψο ιέγνληαο φηη ε Σνπξθία φρη κφλν δελ εθκεηαιιεχηεθε κε 

εξγαιεία ήπηαο ηζρχνο ηελ ηδηφηεηά ηεο σο κφλε κνπζνπικαληθή ρψξα ζηνλ δπηηθφ 

ζπλαζπηζκφ, αιιά βίσζε θαη ηελ απνκφλσζε απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο κε 

ζεκαληηθφηεξν ηνλ ΟΖΔ.46 

  Μία απφ ηηο αξρέο ηνπ θεκαιηζκνχ47 είλαη νη θνζκηθφηεηα, ε νπνία φρη κφλν 

δηαρσξίδεη ην θξάηνο απφ ηελ ζξεζθεία, αιιά πξνζπαζεί(φπσο θάλεθε απφ ηηο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζε ν Μνπζηαθά Κεκάι) λα εμνζηξαθίζεη ηελ ζξεζθεία απφ 

ηελ δεκφζηα δσή.48  Ζ ελαληίσζε ηνπ Νηαβνχηνγινπ πξνο ηελ αξρή ηεο 

θνζκηθφηεηαο, θαη πξνο ηελ θεκαιηθή ηδενινγία γεληθφηεξα,49 κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηελ Ηζιακηθή ηαπηφηεηα ηνπ ηδίνπ, ζηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ν Ηζιακηθφο θφζκνο 

κεηαηξέπεηαη ζην επίθεληξν ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ηα αλαγλσξηζκέλα ζχλνξα δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.50 

  O Νηαβνχηνγινπ κε άμνλα ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο ρξεζηκνπνηεί ην 

Ηζιάκ σο εξγαιείν άζθεζεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.  ε επίπεδν 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, ρξεζηκνπνηείηαη ην Ηζιάκ σο κέζν θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

ψζηε ην θξάηνο λα «επζπγξακκίζεη» ηελ θνηλσλία κε ηηο αξρέο ησλ 

κνπζνπικαληθψλ θξαηψλ, ηα νπνία απνηεινχλε θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα 
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  Murinson.” The strategic depth doctrine of Turkish Foreign Policy”, p.952 
 
46

  Davutoglu. Σν ζηξαηεγηθφ βάζνο, ζ.396 
 
47

  Οη αξρεο ηνπ θεκαιηζκνχ(6 βέιε), νη νπνίεο δηαηππψζεθαλ ην 1931 θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλεδξίνπ 
ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο θαη ελζσκαηψζεθαλ ην 1937 ζην Σνχξθηθν ζχληαγκα, 
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48

  Zurcher. χγρξνλε Ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, ζ.247 
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εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ επηζπκεί λα εθαξκφζεη ν Νηαβνχηνγινπ.51  Απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο ην Ηζιάκ φρη κφλν δελ απνηεινχζε κέζν ζπλνρήο 

ηεο θνηλσλίαο, αιιά ππήξμε «θφθθηλε γξακκή» γηα ηηο θεκαιηθέο πνιηηηθέο.  Ζ 

ηνπξθηθή θνηλσλία παξφιν πνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 20νχ αηψλα 

γαινπρήζεθε κε ηηο θεκαιηθέο αξρέο, κε δπηηθά πξφηππα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εθθνζκίθεπζεο, έρεη ηηο βάζεηο θαη ηελ ζέιεζε, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηελ 

παξάδνζε ηεο Οζσκαληθήο θιεξνλνκηάο θαη απφ ηελ «βίαηε» απνβνιή ηεο 

πξνεμέρνπζαο ζέζεο ηεο ζξεζθείαο απφ ηηο δσέο ηνπο, λα κεηαηξαπεί ζε κηα 

θνηλσλία, ζηελ νπνία ην Ηζιάκ ζα παίδεη ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν.  ε επίπεδν 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ε ρξήζε ηνπ Ηζιάκ απφ ηνλ Νηαβνχηνγινπ, παξνπζηάδεη 

νκνηφηεηεο κε ηελ ρξήζε πνιηηηθψλ (Παλ)Ηζιακηζκνχ, σο εξγαιείν αλαραίηηζεο ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ, απφ ηνλ Abdulhamid ΗΗ , ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα.  Γίλνληαο 

έκθαζε ζην ζηνηρείν ηεο ζξεζθείαο ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο, πξνβάιινληαο ηελ 

Σνπξθία σο ηελ ρψξα κνληέιν, ε νπνία είλαη ηθαλή λα εθπξνζσπήζεη θαη λα 

πξνζηαηέςεη ηηο άιιεο κνπζνπικαληθέο ρψξεο ή αθφκα θαη λα απνηειέζεη ηελ 

γέθπξα γηα νπνηνδήπνηε ζέκα κε ηελ δχζε 52, πξνζπαζεί λα πεξηθιείζεη ηηο άιιεο 

κνπζνπικαληθέο ρψξεο θάησ απφ ηα θηεξά ηεο, ψζηε λα παίμεη έλαλ θπξίαξρν 

ξφιν ζηελ πεξηνρή θαη θαηά επέθηαζε λα κεηαηξαπεί ζε κηα παγθφζκηα 

ππεξδχλακε.53 

 

  Σν ζχλνιν ηεο ξεηνξείαο ηνπ Νηαβνχηνγινπ, ην ίδην ην βηβιίν ηνπ(ηξαηεγηθφ 

βάζνο) θαζψο θαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πνιηηηθψλ(ε πνιηηηθή ησλ 

«κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» θαη ε πξνψζεζε ηεο ήπηαο ηζρχνο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Σνπξθίαο) πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηειηθψλ 

ζηνρεχζεσλ ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, απνηειεί ηελ απφδεημε ηεο 

πξνεμέρνπζαο ζέζεο πνπ ιακβάλεη ε ήπηα ηζρχο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Σνπξθίαο.  ην επφκελν θεθάιαην ζα πξνζεγγίζνπκε ελλνηνινγηθά ηελ έλλνηα ηεο 

ήπηαο ηζρχνο θαη ζα δνχκε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο εθαξκνγέο απηήο ζηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο. 
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  Δθπνκπή «Αληρλεχζεηο» ζηελ ΔΡΣ-3, http://www.youtube.com/watch?v=FLC609ssbEk 
 
52

  Ζ ρψξα κνληέιν λνείηαη σο ε κφλε δεκνθξαηηθή, κνπζνπικαληθή ρψξα,κε αμηφινγεο 
νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, πνπ ζπκκεηέρεη ζε δπηηθνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ε νπνία ζα κπνξέζεη 
λα ζηαζεί επάμηα σο εθπξφζσπνο ησλ άιισλ κνπζνπικαληθψλ ρσξψλ. 
 
53

  Βιέπε ζην παξφλ θεθάιαην ζηελ ζ.η.κ 14 

http://www.youtube.com/watch?v=FLC609ssbEk
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: H πξνεμέρνπζα ζέζε ηεο ήπηαο ηζρχνο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ηνχξθηθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

 

3.1 Ζ έλλνηα ηεο ήπηαο ηζρχνο:  Θεσξεηηθφ ππφβαζξν 

 

  Όπσο θαη ε έλλνηα ηεο ηζρχνο γεληθφηεξα έηζη θαη απηήλ ηεο ήπηαο ηζρχνο, 

είλαη πνιπζχλζεηε, πνιπδηάζηαηε θαη δχζθνιν λα απνηππσζεί κε έλαλ φξν θαη κηα 

ηππνινγία.  Πνιιά έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ ήπηα ηζρχ ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο, ε νπνία πξσηνεκθαλίζηεθε ζε δηεζλέο επίπεδν απφ 

ηνπο κπνιζεβίθνπο κε ηελ κνξθή πξνπαγάλδαο, κέζσ ηεο ηξίηεο Κνκνπληζηηθήο 

Γηεζλνχο,1 έρεη απμεζεί κε γεσκεηξηθή πξφνδν θαη αλακέλεηαη ε έληαζε απηήο ηεο 

ρξήζεο λα κελ κεησζεί ηα επφκελα ρξφληα.  H απμαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηεο ήπηαο 

ηζρχνο νθείιεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο» θαη ηνπ ηζρπξνχ 

πιέγκαηνο ηεο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ απηή πεξηιακβάλεη, ζην 

ελδερφκελν πςειφ θφζηνο πνπ εκπεξηέρεη ε ρξήζε ζθιεξήο ηζρχνο κεηαμχ 

ππξεληθψλ δπλάκεσλ, ζηελ αχμεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ θξαηψλ ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα, ζην γεγνλφο φηη νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

επεκεξία θαη απερζάλνληαη ηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο πνπ ην πνιεκηθφ θαηλφκελν 

θέξεη θαη ηέινο ζηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.2 

  Μπνξεί ν πξψηνο πνπ ζεσξεηηθνπνίεζε θαη επηλφεζε ηνλ φξν “ήπηα ηζρχο” 

λα ήηαλ ν Joseph Nye, ην 1990 ζην βηβιίν ηνπ “Βound to Lead”, αιιά ήηαλ ν 

Edward Carr, ν νπνίνο πξνιείαλε ην έδαθνο κε ην βηβιίν ηνπ «Ζ εηθνζαεηήο θξίζε, 

1919-1939», κηιψληαο γηα ηελ ηζρχ ηεο πεηζνχο.  Αλ πάιη θάπνηνο ζέιεη λα 

αλαδεηήζεη ηηο ξίδεο ηεο χπαξμεο κνξθψλ ήπηαο ηζρχνο πξέπεη λα αλαηξέμεη πνιχ 

πίζσ ζην παξειζφλ.  Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ έλλνηα ηεο ήπηαο ηζρχνο 

εληνπίδεηαη ζε δηάθνξα απνθζέγκαηα ζηξαηεγηζηψλ θαη θηινζφθσλ, φπσο ν Sun 

zu(ππνζηεξίδεη ηελ έκκεζε πξνζέγγηζε θαη εηδηθφηεξα φηη είλαη θαιχηεξα λα 

ληθήζεηο έλαλ πφιεκν ρσξίο λα δψζεηο κάρε), θαη o Κνκθνχθηνο(ππνζηεξίδεη φηη ν 

                                            
1
  Carr, Edward. “Η εηθνζαεηήο θξίζε: 1919-1939. Δηζαγσγή ζηελ κειέηε ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ”. 

Αζήλα, Πνηφηεηα, Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα Κ. Αξβαληηφπνπινο, 2004 ζ.189 
 
2
  Gallarotti, Giulio. “Soft Power: What it is, Why it is important and the conditions of its effective 

use”. London, Journal of political power, 2011 p.37 
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άξρνληαο πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ πίζηε θαη ηελ ππνηαγή ησλ ππεθφσλ ηνπ κε ην 

ήζνο θαη ηελ αξεηή),3  Πψο φκσο νξίδεηαη ε ήπηα ηζρχο; 

  χκθσλα κε ηνλ Joseph Nye, ήπηα ηζρχο είλαη ε ηθαλφηεηα λα πάξεηο απηφ 

πνπ ζέιεηο κέζσ ηεο έιμεο θαη φρη κέζσ ηνπ εμαλαγθαζκνχ ή ηεο εμαγνξάο4  Ο 

ίδηνο έρεη δψζεη θαηά θαηξνχο θαη άιινπο «ζπκπιεξσκαηηθνχο» νξηζκνχο 

νξίδνληαο ηελ ήπηα ηζρχ σο ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίζεηο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

άιισλ ρσξίο λα θαηαθχγεηο ζηελ βία θαη ζηελ δσξνδνθία θαη σο ηελ ηθαλφηεηα λα 

θάλεηο ηνπο άιινπο λα ζέινπλ απηφ πνπ ζέιεηο.5  Οη πεγέο ήπηαο ηζρχνο ελφο 

θξάηνπο, δειαδή νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξάγνπλ έιμε, είλαη ν 

πνιηηηζκφο, νη πνιηηηθέο αμίεο (φηαλ ην θξάηνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ) θαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή(φηαλ αλαγλσξίδεηαη σο 

λφκηκε θαη έρεη εζηθφ θχξνο).6  Δηδηθφηεξα, ν πνιηηηζκφο ν νπνίνο δηαθξίλεηαη ζηελ 

αλψηεξε θνπιηνχξα(ηέρλε, παηδεία, ινγνηερλία) θαη ζηελ ιατθή θνπιηνχξα(ηαηλίεο 

θαη πξντφληα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ καδηθή ςπραγσγία), δχλαηαη λα κεηαδνζεί κέζσ 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ επαθψλ θαη απνηειεί ηελ πην ζηαζεξή πεγή 

ήπηαο ηζρχνο κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα παξάγεη ιηγφηεξεο αληηδξάζεηο ζε ζρέζε 

κε ηηο εθαξκνζκέλεο πνιηηηθέο.7  Οη πνιηηηθέο αμίεο νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ 

ζειθηηθφηεηα ελφο θξάηνπο είλαη ε δεκνθξαηία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, νη 

αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ε δηαζθάιηζε απφ ην θξάηνο ελφο πςεινχ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ.  Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή γηα λα είλαη ειθπζηηθή θαη 

λνκηκνπνηεκέλε δελ πξέπεη λα είλαη «αιαδνληθή» αιιά λα παξάγεη επξέσο θνηλέο 

απνδεθηέο αμίεο φπσο ζεβαζκφ ζηνπο δηεζλείο λφκνπο θαη ζεζκνχο, θηιειεχζεξεο 

νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, πξνηίκεζε ζε πνιπκεξείο δξάζεηο αληί γηα κνλνκεξείο θαη 

                                            
3
  Ying, Fan. “Soft Power. Power of attraction or confusion?”. England, Place Branding and Public 

Diplomacy, palgrave-journals.com, 2008 p.4 
 
4
  Nye. Ζπηα Ηζρχο, ζ.18,19 

 
5
  Nye, Joseph. “Power and foreign policy”. London, Journal of political power, 2011 p.19 

 
6
  Nye. Ζπηα Ηζρχο, ζ.43  

 
7
  Nye. Ζπηα Ηζρχο, ζ.87.  Απηφ δελ ηζρχεη ζε απφιπην βαζκφ θαζψο ην αλ ζα παξαρζεί έιμε ή 

αληηδξάζεηο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ απφ ην είδνο ηνπ θξάηνπο 
«ζηφρνπ» θαη ην πεξηβάιινλ.  Παξάδεηγκα απνηεινχλ ε αληηδξάζεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ 
Αξαβηθφ θφζκν απφ ηαηλίεο ηνπ Hollywood νη νπνίεο έρνπλ αληη-ηζιακηθφ πεξηερφκελν. Βιέπε ην 
ίδην, ζ.43,87 
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ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο λα δείρλεη φηη ηνπνζεηεί ην θνηλφ θαιφ πάλσ απφ ην 

ηδηνηειέο ζπκθέξνλ,8 ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

  Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ηνπ Joseph Nye, εθηφο απφ ηελ έιμε ε νπνία 

απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηεο ήπηαο ηζρχνο, απνξξέεη θαη ε 

δηακφξθσζε θαη ζρεκαηνπνίεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηξίησλ θνηλσληψλ ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο θαη ησλ δηαθφξσλ ζεζκψλ.  Ζ 

δεκφζηα δηπισκαηία, ε νπνία δηαθέξεη απφ ηελ πξνπαγάλδα ζηελ αμηνπηζηία, 

ιακβάλεη ηξείο δηαζηάζεηο, ηελ εξκελεία θαη ζρνιηαζκφ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

απνθάζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, ηελ ζηξαηεγηθή 

επηθνηλσλία(πξνψζεζε ζεκάησλ κέζσ πνιηηηθψλ ή δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ), 

θαη ηελ αλάπηπμε πνιχρξνλσλ ζρέζεσλ κε πξφζσπα-θιεηδηά, ηα νπνία 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε δηάθνξα θξάηε.9  Ζ δπζπηζηία κε ηελ νπνία 

αληηκεησπίδνληαη ηα κελχκαηα απφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

μέλεο θπβεξλήζεηο, εμαηηίαο ηεο νγθψδνπο ζπζζψξεπζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

πηζαλφηεηαο εμαπάηεζήο ηνπο, θαη ε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα επεξεαζκνχ 

κηαο θνηλσλίαο κέζσ πξάμεσλ παξά κέζσ πξνθνξηθψλ κελπκάησλ, θαζηζηά 

αλαγθαία πξαθηηθή απφ ηηο θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο ζέινπλ λα δηακνξθψζνπλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ηξίησλ θνηλσληψλ, ηελ θαηαθπγή ζηελ «έκκεζε δηπισκαηία».10  Ζ 

«έκκεζε δηπισκαηία», έγθεηηαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ΜΚΟ11, ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, 

ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ ζηξαηνχ, σο αγσγψλ γηα ηελ κεηάδνζε 

κελπκάησλ πξνο ηα θξάηε «ζηφρνπο» κε ζθνπφ λα μεπεξαζηεί ην εκπφδην ηεο 

                                            
8
  Gallarotti.  Soft Power, p.30 

 
9
  Nye. Ζπηα Ηζρχο, ζ.38,208 

 
10

  ην ίδην, ζ.208,216 
 
11

  Οη ΜΚΟ, ησλ νπνίσλ ν ξφινο θαη ε δξάζε ηνπο αλαιχνληαη κέζα απφ ην πιαίζην ηεο Γηεζλνχο 
Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απνηειεί ε πξνζέγγηζε ηεο 
«Παγθνζκηφηεηαο», έρνπλ αλαπηπρζεί ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα(ππνινγίδνληαη φηη ην 2000 
ππήξραλ 37000 ΜΚΟ), θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηείλνπλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία 
θάπνησλ θξαηψλ, ηδίσλ απηψλ ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ.  Απηφ πθίζηαηαη ιφγσ ησλ κεγάισλ πνζψλ πνπ 
δηαρεηξίδνληαη, ηδίσο ζε πεξηφδνπο θξίζεο.  Γηαζέηνπλ ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο κε θξαηηθνχο 
θνξείο θαη ην 50% ησλ ΜΚΟ, εμαξηψληαη νηθνλνκηθά απφ ηα θξάηε. Δθηφο απφ ηελ αλζξσπηζηηθή 
ηνπο δξάζε, νη ΜΚΟ αθνχλε πίεζε ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη βνεζνχλε ζηελ 
ελδπλάκσζε θάπνησλ ζεκψλ.  Οη ΜΚΟ παξάιιεια κε ηελ δξάζε ηνπο εμππεξεηνχλε θαη 
πνιηηηθνχο ζηφρνπο, ηδίσο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο εμάξηεζήο 
ζε έλα βαζκφ απφ απηέο. Βιέπε.θιηάο, Παληειήο.”Η δηπισκαηία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ:Η 
δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαη ν ξόινο ησλ ΜΚΟ ζηελ δηεζλή αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία”.Αζήλα 
εθδφζεηο Παπαδήζε, 2002 ζ.13-29 
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αμηνπηζηίαο.12  Απφ ηελ άιιε νη δηεζλείο ζεζκνί ιεηηνπξγνχλε σο πξνθάιπκκα θαη 

εξγαιείν λνκηκνπνίεζεο γηα έλα θξάηνο, αθνχ ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζέζπηζεο ηεο αηδέληαο θαη επνκέλσο κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θαλφλσλ 

θαη θαηεπζχλζεσλ επλννχλ ηελ ρεηξαγψγεζε θαη ηνλ επεξεαζκφ ηνπ θξάηνπο 

«ζηφρνπ».13 

  Σν κεγάιν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη, είλαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο νη 

πεγέο ήπηαο ηζρχνο δεκηνπξγνχλε έιμε θαη πφηε ε έιμε πνπ δεκηνπξγείηαη, 

κεηνπζηψλεηαη ζε επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  Σν παξαπάλσ ζπληζηά ην πιαίζην 

ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ήπηαο ηζρχνο θαη ηνλ ππξήλα πνιιψλ θξηηηθψλ πνπ δέρηεθε 

ν Joseph Nye.  Σφζν ε έιμε φζν θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ζηφρνπ θαη ην πεξηβάιινλ.14  Ζ έιμε είλαη πηζαλφηεξν 

λα δεκηνπξγεζεί ζε πεξηβάιινλ φπνπ δελ ππάξρνπλ έληνλεο πνιηηηζκηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο, ρσξίο απηφ λα απνηειεί ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε.15  

Δπίζεο κπνξεί έλα θξάηνο λα ειθχεηαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ άιινπ αιιά λα 

απσζείηαη απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπ.  Ζ έιμε είλαη θάηη ζρεηηθφ θαη επκεηάβιεην αθνχ 

ζηεξίδεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί απφ ην θξάηνο πνπ θαηέρεη ηηο πεγέο ήπηαο ηζρχνο.  Όζν αθνξά ηελ 

επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη.  Απφ ηελ 

κία επεηδή ε έιμε δελ θαζνξίδεη πάληα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ θαη ν 

ζαπκαζκφο δελ ζεκαίλεη πάληνηε ζέιεζε γηα κίκεζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κεζφδσλ ήπηαο ηζρχνο εμαξηάηαη φπσο πξναλαθέξακε απφ ην πεξηβάιινλ θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηελ χπαξμε πξφζπκσλ δηεξκελέσλ θαη απνδεθηψλ.16 Πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε άπνςε φηη νη πξνυπνζέζεηο ψζηε ε ήπηα ηζρχο λα έρεη 

επηηπρή εθαξκνγή είλαη ε χπαξμε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θαη ελφο ζεζκηθνχ 

                                            
12

  Δπεηδή ε αμηνπνηζηία εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ δηεξκελέα ηνπ κελχκαηνο, θξίλεηαη ζθφπηκν απηφο 
λα κελ είλαη ην θξάηνο, θαζψο ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ ε θαρππνςία απφ ηνπο πνιίηεο κηαο 
άιιεο ρψξαο φηη έλα άιιν θξάηνο ελεξγεί ψζηε λα ππεξαζπίζεη κφλν ηα ζπκθέξνληα ηνπ. Nye. 
Ζπηα Ηζρχο, ζ.207-226 
 
13

  ην ίδην, ζ.42 
 
14

  Nye. Ζπηα Ηζρχο, ζ.38,208 
 
15

  Γηα παξάδεηγκα θάιιηζηα κηα θνηλσλία ελφο θξάηνπο ζηελ Μέζε Αλαηνιή, κπνξεί λα ειθχεηαη 
είηε απφ ηηο ηαηλίεο ηνπ Hollywood,είηε απφ ην επίπεδν ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ πνπ ππάξρνπλ 
ζηηο ΖΠΑ. Απηφ φκσο παξάιιεια δελ ζεκαίλεη φηη ειθχεηαη θαη απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο 
16

  Nye. Ζπηα Ηζρχο, ζ.53 
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πιαηζίνπ ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε θαλφλεο.17  Aλ δελ ππάξρεη ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ κπνξεί ην θξάηνο κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο λα ην δεκηνπξγήζεη. 

κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ «ζηφρν» ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θάζκαηνο ηδεψλ, ηεο 

δηαδηθαζία ψζηε λα πείζεη ηνλ «ζηφρν» λα αιιάμεη ηελ ζηάζε ηνπ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ ζέκα18 θαη ηεο επηβεβαίσζεο φηη ν «ζηφρνο», είλαη έλαο 

νπζηψδεο πνιηηηθφο δξψλ, ν νπνίνο αζθεί επηξξνή ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο(πνιηηηθή 

ειίη, θνηλή γλψκε).19  Απφ ηελ άιιε ε χπαξμε ή ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

πεξηβάιινληνο απφ κφλε ηεο δελ αξθεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ ιφγσ ηνπ ίδηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο ήπηαο ηζρχνο λα δεκηνπξγεί 

κηα γεληθή επηξξνή παξά κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε.20  Με βάζε ηα παξαπάλσ ην 

θάζκα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ήπηαο ηζρχνο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν απφ 

απηφ πνπ ν Joseph Nye άθελε λα ελλνεζεί θαη θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο ήπηαο ηζρχνο βαζίδεηαη ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ θξάηνπο 

«ζηφρνπ». 

  Μπνξεί ε θαηνρή πεγψλ θαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ ήπηαο ηζρχνο λα 

ζπληειέζεη ζηελ εθαξκνγή κηαο απνηειεζκαηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα έλα 

θξάηνο θαη ζηελ επαθφινπζε επίηεπμε ησλ ζηνρεχζεψλ ηνπ;  Ζ απάληεζε είλαη 

αξλεηηθή θαη απηφο αθξηβψο ν πξνβιεκαηηζκφο νδήγεζε ηνλ Joseph Nye ζηελ 

αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ «smart power».  Ζ «έμππλε ηζρχο» νξίδεηαη σο νη 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ αξκνληθά ηηο πεγέο ζθιεξήο θαη ήπηαο ηζρχνο 

ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα κε ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ηεο ήπηαο ηζρχνο ζε πξαγκαηηθή 

ηζρχ θαη ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.21  Πνηα είλαη φκσο ε ζρέζε 

κεηαμχ ήπηαο θαη ζθιεξήο ηζρχνο;  θιεξή θαη ήπηα ηζρχο απνηεινχλε δχν φςεηο 

ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη θαη λα 

απνκνλψλνληαη αθήλνληαο λα ελλνεζεί φηη είλαη μερσξηζηέο έλλνηεο.  Ζ ζέζε απηή 

                                            
17

  Kearn, David. “The hard truths about soft power”. London, Journal of political power, 2011, p.72 
  
18

 Γηα λα αιιάμεη θάπνηνο ζηάζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξέπεη λα επηθνηλσλνχκε κε ηνλ ζηφρν 
κέζσ αμηφπηζησλ θαη ειθπζηηθψλ πεγψλ, λα κεηαδίδνπκε έλα επαλαιακβαλφκελν κήλπκα κε 
ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη λα εμαζθαιίζνπκε φηη νη απνδέθηεο είλαη αλνηρηνί ζηελ 
επηθνηλσλία. 
 
19

 kroening, Mathew, McAdam, Melissa, Weber, Steven. “Taking soft power seriously”. London, 
Comparative Strategy, 2010 p413 
 
20

  Δμαίξεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε επλντθψλ απνηειεζκάησλ ζε θαηαζηάζεηο δηαπξαγκάηεπζεο. 
Βιέπε Nye. Ζπηα Ηζρχο, ζ.51 
21

  Nye. Power and foreign policy, p.20 
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εληζρχεηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο ηζρχνο ν 

Edward Carr, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε ηζρχο απνηειεί κηα αδηαίξεηε νιφηεηα θαη 

φηη παξφιν πνπ κπνξεί λα δηαρσξηζηνχλ ζεσξεηηθά, νη κνξθέο ηζρχνο22 θαη 

παξφιν πνπ είλαη αιιεινεμαξηψκελεο, είλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο ζηελ 

πξάμε κηα ρψξα, ε νπνία γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα λα δηαζέηεη ηελ κία κνξθή 

ρσξίο λα δηαζέηεη ηελ άιιε.23  Ζ ήπηα ηζρχο είλαη ην βεινχδηλν γάληη, ε ζθιεξή 

ηζρχο φκσο βξίζθεηαη πάληα απφ πίζσ απνηειψληαο ηελ ζηδεξέληα γξνζηά.24  Ο 

ππξίδσλ Ν. Λίηζαο ππνζηεξίδεη φηη ζηελ δηεζλνπνιηηηθή αξέλα ε ζθιεξή ηζρχο 

είλαη απαξαίηεηε γηα έλα θξάηνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηβίσζήο ηνπ, ελψ ε ήπηα 

ηζρχο είλαη αλαγθαία γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε απηνχ θαη ηελ ζπλεξγαζία κε άιια 

θξάηε.25  Παξαθάησ ζα πξνβνχκε ζε κία ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα 

νπνία δηαζέηνπλ νη δχν κνξθέο ηζρχνο, ε νπνία ζα καο βνεζήζεη αθελφο κελ λα 

αλαδείμνπκε ην είδνο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν κνξθψλ ηζρχνο, αθεηέξνπ δε λα 

πξνρσξήζνπκε ζε κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ήπηαο ηζρχνο.  Ζ 

ζθιεξή ηζρχο είλαη ε ηθαλφηεηα λα αιιάμεηο ηελ ζέζε θάπνηνπ κέζσ απεηιήο 

ρξήζεο βίαο ή δσξνδνθίαο, είλαη ε ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζρχο, είλαη ηζρχο 

εμαλαγθαζκνχ, είλαη απηή, εχθνιν λα κεηξεζεί, πξνβιέςηκε ζε θάπνην βαζκφ, θαη 

έρεη βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα..  Αληίζεηα ε ήπηα ηζρχο είλαη ε ηθαλφηεηα λα 

δηακνξθψλεηο πξνηηκήζεηο, ε ηζρχο πνπ εθαξκφδεηαη κέζσ ζπλεξγαηηθψλ 

κέζσλ(πεηζψ, έιμε, ζέζπηζε ηεο αηδέληαο), είλαη ζρεηηθή(σο πξνο πνηνχο θαη θάησ 

απφ πνηεο ζπλζήθεο δηεμάγεηαη), δχζθνιν λα κεηξεζεί(ν θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη 

κέζσ δεκνζθνπήζεσλ), αδχλαηνλ λα πξνβιεθζεί(αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ αλζξψπσλ), δελ είλαη απηή θαζψο αζθεί κηα γεληθή επηξξνή θαη έρεη 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα26 

  Καηαιήγνληαο, ε ζέζε ηνπ ππνθαηλνκέλνπ, είλαη φηη ν Nye ηνπνζεηεί έλα 

πεξίβιεκα γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο ήπηαο ηζρχνο, απνκνλψλνληαο ηνλ φξν απφ 

                                            
22

  ηξαηησηηθή, νηθνλνκηθή ηζρχο θαη ηζρχο ηεο πεηζνχο 
 
23

  Carr. Ζ εηθνζαεηήο θξίζε: 1919-1939, ζ.154.  ην βηβιίν ηνπ αλαθέξεη θαη ηελ κνξθή ηεο 
νηθνλνκηθήο ηζρχνο. 
 
24

 Cooper, Robert.” Hard power, soft power and the goals of diplomacy”. American power in the 
21

st
 century, 2004, pp167-180, p15 

 
25

  Λίηζαο, ππξίδσλ. “Πόιεκνο θαη Οξζνινγηζκόο: Θεσξεηηθέο πξνεθηάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο 
εθαξκνγέο”. Αζήλα, εθδφζεηο Πνηφηεηα, 2010 ζ.320 
26

  Ying. Soft power, p15(table 1) 
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ηελ δηάζηαζε ηεο πξνπαγάλδαο θαη πξνζπαζεί λα ην πεξάζεη σο κηα θαινθάγαζε 

έλλνηα, ε νπνία ππεξεηεί κφλν θαινχο ζθνπνχο θαη πινπνηείηαη κε θαινπξναίξεηεο 

ζηξαηεγηθέο. Απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ ζην πιαίζην ηεο ρξεζηκνπνίεζεο απφ ηνλ 

Nye ηεο «έιμεο» αληί ηεο «πξνζπάζεηαο ειέγρνπ ηεο θνηλσλίαο ηνπ θξάηνπο 

ζηφρνπ».  Πην ζπγθεθξηκέλα κηα εζλνθξαηηθή νληφηεηα ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο 

ήπηαο ηζρχνο φρη γηαηί επηζπκεί λα είλαη «αξεζηή», αιιά κε ζθνπφ ηελ άζθεζε 

επηξξνήο ή αθφκα θαη ησλ έιεγρν άιισλ θξαηηθψλ νληνηήησλ ψζηε λα επηηχρεη ηηο 

εγεκνληθέο ηεο ζηνρεχζεηο.  Ο Nye , κε ην λα ιέεη «φηη εθφζνλ έλα θξάηνο Α 

έιθεηαη απφ έλα θξάηνο Β, είλαη πηζαλφ λα ππνζηεξίμεη θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ 

θξάηνπο Β», πξνθαζνξίδεη ζπκπεξηθνξέο θαη πνιηηηθά απνηειέζκαηα.27  Ζ ζχλαςε 

ζπκκαρηψλ δελ πξέπεη λα λνείηαη σο απνηέιεζκα έιμεο ελφο θξάηνπο απφ ην 

άιιν, αιιά σο απνηέιεζκα ηεο ζπληαχηηζεο-ζπλαληίιεςεο αλαθνξηθά κε ηελ 

χπαξμε ελφο θνηλνχ πεδίνπ ζπκθεξφλησλ, απέλαληη ζε θνηλέο απεηιέο.28  Δπίζεο 

ζαθψο ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ήπηαο ηζρχνο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ζηφρνπ 

θαη ην πεξηβάιινλ θαη ε κεηνπζίσζε ηεο ζε επηζπκεηά απνηειέζκαηα είλαη 

πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο γεληθήο επηξξνήο πνπ απηή αζθεί, αιιά ε θαηάιιειε 

δνζνινγία ζηελ δεκηνπξγία ελφο κίγκαηνο ζθιεξήο θαη ήπηαο ηζρχνο, ηδίσο ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο, ε αμηνπηζηία, ε χπαξμε θνηλψλ πνιηηηθψλ αμηψλ 

ηφζν ζηελ εμσηεξηθή φζν θαη ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαη ε χπαξμε 

λνκηκνπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ απνηειεί ηελ ζπληαγή ηεο επηηπρίαο γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ απφ ην θξάηνο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί.  Ζ άζθεζε 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζαθψο αζθείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε εμππεξέηεζεο ησλ 

εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, αιιά ν ηξφπνο άζθεζεο θαη νη επηιεγφκελεο 

ζηξαηεγηθέο(ζθιεξήο ηζρχνο ή ήπηαο ηζρχνο), απφ κφλεο ηνπο δελ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ επηινγή θαηεχζπλζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αιιά κε ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο απηήο.29  Παξφιν πνπ ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο ήπηαο 

ηζρχνο είλαη πεξίπινθε, ε ζηφρεπζε ζηξαηεγηθήο ρξεζηκνπνίεζήο ηεο ζε επίπεδν 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία είλαη απηήλ πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, είλαη μεθάζαξε.  Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ήπηαο ηζρχνο, δελ απνηειεί κηα 

                                            
27

  Kearn. The hard truths about soft power, p.73 
 
28

  Λίηζαο. Πφιεκνο θαη Οξζνινγηζκφο, ζ.63 
29

  ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε άπνςε ηνπ Joseph Nye: Αλ κηα εζλνθξαηηθή νληφηεηα 
επηζπκεί λα παξαγάγεη ήπηα ηζρχο, δελ είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμσηεξηθήο 
πνιηηηθήο αιιά κφλν ηνλ ηξφπν άζθεζεο απηήο. Βιέπε Nye. Ζπηα Ηζρχο, ζ.269 
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ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα λα επηηεπρζεί ην «θνηλφ θαιφ» νχηε πξνέξρεηαη 

απφ ηελ θαινθάγαζε πξφζεζε ηνπ θνξέα ψζηε λα εμαγάγεη πνιηηηζκφ, πνιηηηθέο 

αμίεο κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ πξφνδν ηξίησλ θνηλσληψλ, αιιά απνηειεί έλα 

αλαγθαίν ελαιιαθηηθφ κέζν, απφ ηελ ζηξαηεγηθή ζθιεξήο ηζρχνο, ην νπνίν 

εθαξκφδεηαη απφ ηα θξάηε ψζηε λα πεηχρνπλ ηηο εγεκνληθέο ζηνρεχζεηο ηνπο κε ην 

ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα απηά.  

 

3.2 H εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ήπηαο ηζρχνο:  Ζ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο 

 

  Μεηά απφ ηελ ζέζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ήπηαο ηζρχνο, ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηελ Σνπξθία, σο ην παξάδεηγκα ρψξαο, ε νπνία απφ ηηο 

απαξρέο ηνπ 21νπ  αηψλα, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ ήπηαο ηζρχνο γηα ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο, 

ιεηηνπξγψληαο αληίζεηα σο πξνο ηελ παξαδνζηαθή ηεο πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα 

απηά.30  To πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζνχκε είλαη φηη ε Σνπξθία κέζσ ηεο 

πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ήπηαο ηζρχνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

«πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ», ηελ αλάιεςε ξφινπ δηακεζνιαβεηή ζηηο 

ελδνπεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ πνιπδηάζηαηε «ξπζκηθή» δηπισκαηία, 

επηζπκεί λα επηηχρεη ηηο εγεκνληθέο ηεο ζηνρεχζεηο.  Έρνληαο σο νδεγφ ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηελ πξψηε ελφηεηα, ζα επηρεηξήζνπκε 

λα απνδείμνπκε φηη παξφιε ηελ επηθαλεηαθή παξαηεξνχκελε αχμεζε ηεο 

δεκνηηθφηεηαο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηνλ Αξαβηθφ Κφζκν, ππάξρνπλ ζνβαξέο 

ειιείςεηο ζηελ χπαξμε θάπνησλ πεγψλ ήπηαο ηζρχνο θαη θάπνηεο εγγελείο 

αδπλακίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ 

Σνπξθία λα κεηνπζηψζεη απηήλ ηελ δεκνηηθφηεηάο ηεο ζε πξαγκαηηθά θνξηία ήπηαο 

ηζρχνο. 

 

  3.2.1 Λφγνη αχμεζεο ηεο δεκνηηθφηεηαο ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν 

 

    Όπσο πξναλαθέξακε θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ 

ηεο ήπηαο ηζρχνο, έλαο ηξφπνο γηα λα κεηξεζεί ε ηειεπηαία είλαη νη δεκνζθνπήζεηο.  

                                            
30

  H Tνπξθία εθάξκνδε ζηξαηεγηθέο εμαλαγθαζκνχ θαη ρξεζηκνπνηνχζε κέζα ζθιεξήο ηζρχνο.  
Βιέπε Oguzlu, Tarik. “Soft power in Turkish Foreign Policy”. London, Australian Journal of 
international affairs, 2007 p.84-86 
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χκθσλα κε έξεπλα ηεο Pew Research ε δεκνηηθφηεηα ηεο Σνπξθίαο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θηάλεη ζην 70%.31  Απηφ απφ ηελ κία κπνξεί λα εξκελεπηεί 

φηη ππάξρνπλ θάπνηεο πεγέο ήπηαο ηζρχνο ζηελ Σνπξθία νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ 

δεκνηηθφηεηα ηεο,32 αιιά απφ ηελ άιιε δελ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη 

απηφ ην ζηνηρείν απφ κφλν ηνπ απνηειεί απφδεημε παξαγσγήο απφ ηελ Σνπξθία 

θνξηίσλ ήπηαο ηζρχνο.33  Λφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ δεκνζθνπήζεσλ λα καο 

δψζνπλ κηα πιήξε εηθφλα γηα ην πνηα ζηνηρεία αθξηβψο είλαη απηά ηα νπνία 

θαζηζηνχλ ηελ Σνπξθία «ζειθηηθή» πξνο ηελ Μέζε Αλαηνιή, ζηελ ζπλέρεηα ζα 

επηρεηξήζνπκε λα αλαιχζνπκε πνηέο πεγέο ήπηαο ηζρχνο θαη πνηεο πνιηηηθέο 

ζπλζέηνπλ ην πιαίζην ηεο δεκνηηθφηεηαο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηα θξάηε ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο. 

    ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαζνξίζακε φηη νη πεγέο νη νπνίεο δχλαηαη λα 

παξάγνπλ ήπηα ηζρχο είλαη ν πνιηηηζκφο, νη πνιηηηθέο αμίεο (φηαλ ην θξάηνο 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ) θαη ε εμσηεξηθή 

πνιηηηθή(φηαλ αλαγλσξίδεηαη σο λφκηκε θαη έρεη εζηθφ θχξνο).  Έλα κέξνο ηεο 

δεκνηηθφηεηαο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηνλ Αξαβηθφ θφζκν νθείιεηαη ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ σο κέζν παξαγσγήο ήπηαο ηζρχνο.  Σν Ηζιάκ, ε 

πξνψζεζε ηνχξθηθσλ ζήξηαι(σο εξγαιεία πξνπαγάλδαο πξνο ηνλ Αξαβηθφ 

θφζκν), ε αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηα θξάηε ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο ππήξμαλ ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία ελίζρπζαλ ηηο δπλαηφηεηεο ήπηαο 

ηζρχνο ηεο Σνπξθίαο.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε θπβέξλεζε ηνπ ΑΚΡ, ε νπνία απνηειεί 

εθπξφζσπν ηνπ κεηξηνπαζνχο πνιηηηθνχ Ηζιάκ, ρξεζηκνπνηεί ην ζνπληηηθφ δφγκα 

σο εξγαιείν λνκηκνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη σο 

κέζν αχμεζεο ηεο ήπηαο ηζρχνο, πξνβάιινληαο ην Ηζιάκ σο ηελ βάζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ζπγγέλεηαο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Αξαβηθνχ θφζκνπ.  Γεχηεξν ζηνηρείν 

παξαγσγήο ήπηαο ηζρχνο είλαη ηα ηνχξθηθα ζήξηαι, ηα νπνία πξνβάιινληαη ζε 
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πεξίπνπ 22 θξάηε ζηελ Μέζε Αλαηνιή,34 θαηέρνπλ ζεκεηψζεη ηεξάζηηα επηηπρία 

ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν.  Γηα παξάδεηγκα ε ζεηξά «Νννr» ζεκείσζε ξεθφξ 

ηειεζέαζεο πξνζειθχνληαο 85 εθαηνκκχξηα ηειεζεαηέο.35  Δπίζεο ζχκθσλα κε 

ζηαηηζηηθέο ην 78% ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ έρεη παξαθνινπζήζεη ηνχξθηθεο ζεηξέο.36  

Οη ηνχξθηθεο ζαπνπλφπεξεο απνηεινχλ έλα είδνο πξνπαγάλδαο θαη 

σξαηνπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία θηιηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ πξνο ηνλ «ηνχξθηθν ιαφ».  Σξίην ζηνηρείν 

ελίζρπζεο ηεο ζειθηηθφηεηαο ηεο Σνπξθίαο, είλαη ε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηα 

θξάηε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη Βφξεηαο Αθξηθήο πξνο ηελ Σνπξθία, ε νπνία 

ζχκθσλα κε ην ηνχξθηθν ππνπξγείν πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ απφ ην 2005 εσο ην 

2011ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε.37  Eπίζεο ε Σνπξθία ζεσξείηαη ν πην δεκνθηιήο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.38  Σέινο, ην εκπφξην 

ζεκείσζε κηα ηεξάζηηα αχμεζε.  Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε φηη ν ζπλνιηθφο φγθνο 

ηνπ εκπνξίνπ ηεο Σνπξθίαο κε ηα θξάηε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ην 2003 ήηαλ 9,5 δηο 

δνιάξηα, ελψ ην 2011 αλήιζε ζηα 49 δηο δνιάξηα.39 

    Όζν αθνξά ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή σο δπλεηηθή πεγή ήπηαο ηζρχνο, ζα 

ιέγακε φηη ε Σνπξθία αληιεί απφ απηήλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ήπηαο ηζρχνο ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ησλ αδηεμφδσλ ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ ηα νπνία ζα 

αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα.  Ζ δεκνηηθφηεηα ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Αξαβηθφ 

θφζκν απμάλεηαη αθελφο κελ ιφγσ ηνπ σξαηνπνηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν ηεο πνιηηηθήο ησλ κεδεληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηεο εηξεληθήο επίιπζεο απφ ηελ Σνπξθία φισλ ησλ 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ, θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ξαγδαίαο επηδείλσζεο 

ησλ δηκεξψλ ηεο ζρέζεσλ, κε ηελ ζεκαληηθφηεξε θαηά ηνπο Άξαβεο απεηιή, ην 
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37

  Σν 2005 νη επηζθέπηεο απφ Β.Αθξηθή ήηαλ 233.141 ελψ ην 2011 445.487. Αληίζηνηρα νη 
επηζθέπηεο απφ Μέζε Αλαηνιή ην 2005 ήηαλ 1085188 ελψ ην 2011 ήηαλ 2088314. Βιέπε 
http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-foreigners-and-citizens.html 
 
38

  Salem. Turkey‟s image in the Arab world, p.7 
 
39

  Σα ζηνηρεία πάξζεθαλ απφ ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο.Βιέπε 
http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&region=4 

http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-foreigners-and-citizens.html


40 
 

Ηζξαήι.40  Ζ δεχηεξε ηληηθάληα(Δμέγεξζε ησλ Παιαηζηηλίσλ 2000-2005), ε 

επαθφινπζε επηζεηηθή ξεηνξεία ηεο θπβέξλεζεο ΑΚP απφ ην 2002 θαη κεηά, ε 

επηρείξεζε “Cast Lead Operation”, κε ηελ νπνία νη Ηζξαειηλνί εηζέβαιαλ ζηελ 

Γάδα ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ 2008, ην θξαζηηθφ επεηζφδην ηνπ κεηαμχ ηνπ Tayyip 

Erdogan θαη ηνπ Simon Perres ζην Νηάβνο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ν 

απνθιεηζκφο ηνπ Ηζξαήι απφ ηελ θαζηεξσκέλε ζηξαηησηηθή άζθεζε «Αnatolian 

Eagle»,πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ Σνπξθία, ε θξίζε ηνπ Mavi Marmara ηνλ Μάτν ηνπ 

2010, θαηά ηελ νπνία ελλέα Σνχξθνη αθηηβηζηέο έραζαλ ηελ δσή ηνπο, θαη ε 

απφζπξζε ηνπ Σνχξθνπ πξνμέλνπ Oguz Çelikkol απφ ην Σει-Αβίβ απνηέιεζαλ ην 

ρξνληθφ ηεο επηδείλσζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Ηζξαήι θαη Σνπξθίαο, γεγνλφο ην 

νπνίν ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηα 

θξάηε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.41 

    Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο απφ ηελ κηα απνηειεί έλαλ 

ππιψλα ηεο ζθιεξήο θαη φρη ηεο ήπηαο ηζρχνο αιιά απφ ηελ άιιε σο έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν ηνπ πεξηβφεηνπ «Σνχξθηθνπ Μνληέινπ», απνηειεί ζεκείν έιμεο γηα ηνλ 

Αξαβηθφ θφζκν.  Ζ ελίζρπζε ηεο ζέζεο φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο 

ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηεο ζην Αξαβηθφ θφζκν, απνηεινχλ θαη 

ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζην θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» φπσο ζα δνχκε θαη 

ζην επφκελν θεθάιαην, ηα νπνία πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ην ρακειφ βηνηηθφ 

επίπεδν ησλ πνιηηψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε42.  Δπίζεο ζχκθσλα κε 

έξεπλεο νη πνιίηεο ησλ θξαηψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζεσξνχλε ηελ νηθνλνκία πην 

ζεκαληηθή, αθφκε θαη απφ ηελ δεκνθξαηία,43 γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο ειθπζηηθή.  Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην γεγνλφο φηη 

ε Σνπξθία απνηειεί ηελ 17ε νηθνλνκία ζε παγθφζκηα θιίκαθα κε ην 

ΑΔΠ(Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ) απφ 304594 δηο δνιάξηα ην 2004 λα θζάλεη ην 
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2012 ζηα 773,091 δηο δνιάξηα 44, θαη κε ηνλ εηήζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

επί ηνπ ΑΔΠ ην 2011 λα θηάλεη ζην 8,5%45 απμάλεη ηελ δεκνηηθφηεηά ηεο ζε κηα 

πεξηνρή φπνπ θπξηαξρεί ε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε. 

    πλνςίδνληαο, πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, φπσο ην Ηζιάκ, ν ηνπξηζκφο θαη ην 

εκπφξην, ε ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε ειθπζηηθφηεηα ηεο «πνιηηηθήο ησλ 

κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» θαη ε επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι, αχμεζαλ 

ηελ δεκνηηθφηεηα ηεο Σνπξθίαο απέλαληη ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν, πξάγκα ην νπνίν 

φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, δελ κεηαθξάδεηαη ζε πξαγκαηηθή ήπηα ηζρχο. 

 

  3.2.2 Πεξηνξηζκνί θαη αληηθάζεηο ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «ήπηαο ηζρχνο» ηεο 

Σνπξθίαο 

 

    Πνηα είλαη φκσο ηα ζηνηρεία ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα, ηελ 

αμηνπηζηία ηεο Σνπξθίαο θαη απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ κεηαηξνπή ησλ πεγψλ 

ήπηαο ηζρχνο ζε πξαγκαηηθή ηζρχο; 

    Όπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη έλα θξάηνο γηα λα παξάγεη ήπηα ηζρχο 

πξέπεη λα δηαζέηεη πνιηηηθέο αμίεο θαη ζηελ εζσηεξηθή αιιά θαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ 

πνιηηηθή, πξάγκα ην νπνίν γηα ηελ Σνπξθία δελ ηζρχεη.  Σα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα 

ηδίσο απηά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνπξδηθνχ δεηήκαηνο 

θαη ην γεληθφηεξν εζσηεξηθφ έιιεηκκα δεκνθξαηίαο, ζπκβάινπλ ζηελ δηακφξθσζε 

κηαο αξλεηηθήο εηθφλαο ηεο Σνπξθίαο πξνο ην εμσηεξηθφ.  Δηδηθφηεξα ε αλαθνξά 

πξνφδνπ ηεο Σνπξθίαο ηνπ 2012, ε νπνία εθδφζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ πνξεία έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, εκθαλίδεη πνιιέο εζσηεξηθέο αδπλακίεο ηεο Σνπξθίαο ζε ζέκαηα φπσο 

απηά ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ θαη δηαθάλεηαο.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα παξαζέζνπκε θάπνηεο παξαηεξήζεηο εμαγφκελεο απφ ηελ 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  Σν ζχληαγκα ηνπ 1982, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη αθφκε ζε ηζρχ, ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο κε 

θαηλνχξγην, θαζψο νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ην 2010 ήηαλ αλεπαξθείο θαη 
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έηπραλ πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγήο.  Ζ θαηάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη ε 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε άζθεζε ειέγρνπ 

ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, αλαθέξζεθε ζηελ έθζεζε φηη δελ έρνπλ ζεκεηψζεη 

ζεκαληηθή πξφνδν.  Όζν αθνξά ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ρξεηάδεηαη λα επηηεπρζεί 

πεξηζζφηεξε αλεμαξηεζία, ακεξνιεςία θαη απνδνηηθφηεηα ζην δηθαζηηθφ ζψκα 

ειιείςεηο νη νπνίεο έγηλαλ νξαηέο ζηηο πξφζθαηεο δίθεο «Βαξηνπνχια» θαη 

«Δξγθέλεθνλ».  Ο ζπλερηδφκελνο πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη 

ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο είλαη εκθαλήο απφ ηελ θπιάθηζε 95 

δεκνζηνγξάθσλ κφλν ηνλ Απξίιην ηνπ 2012.  Πεξηνξηζκέλα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα 

φζν αθνξά ηελ δηαθζνξά θαη ηελ δεκνζηνλνκηθή δηαθάλεηα.  Έλα απφ ηα δείγκαηα 

θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη φηη κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2012, εθθξεκνχζαλ ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 16.641 

αηηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ Σνπξθία.  Δπίζεο απμήζεθε ε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ 

θαη ζπλερίζηεθε ην θαηλφκελν άζθεζεο ππέξκεηξεο ρξήζεο βίαο ησλ δπλάκεσλ 

αζθαιείαο πξνο ηνπο πνιίηεο.  Αλαθνξηθά κε ην θνπξδηθφ δήηεκα, αλαθέξζεθε φηη 

δελ ζεκεηψζεθε θάπνηα πξφνδνο θαζψο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη νη επηζέζεηο 

ησλ Κνχξδσλ καρεηψλ ελαληίνλ ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο θαη νη θπιαθίζεηο 

Κνχξδσλ πνιηηηθψλ.  εκαληηθή ήηαλ ε αλαθνξά ζην ζπκβάλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2011, ζην Uldere, φηαλ ν ζηξαηφο εθηέιεζε 34 άκαρνπο Κνχξδνπο πνιίηεο, ρσξίο 

κεηέπεηηα λα απνδνζεί δηθαηνζχλε.46 

    Δπίζεο σο εληζρπηηθφ ηεο παξαπάλσ ζέζεο, ζα παξαηεζνχλ θάπνηνη 

παγθφζκηνη δείθηεο, νη νπνίνη δελ απνδεηθλχνπλ αιιά απιψο επηβεβαηψλνπλ ην 

δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ηεο Σνπξθίαο.  ηελ εηήζηα αλαθνξά ηνπ νξγαληζκνχ 

Freedom House, κε νλνκαζία “Freedom in the World 2013”, ε Σνπξθία 

ραξαθηεξίζηεθε «κεξηθψο ειεχζεξε», κε βαζκνινγία 4.47  χκθσλα κε ην Press 

Freedom Index 2013, ε Σνπξθία βξίζθεηαη ζηελ ζέζε 154 απφ 179 θξάηε.48  ε 

                                            
46

  Όια ηα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
έληαμηαθή πνξεία ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπαίθή Έλσζε. Βιέπε 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/tr_rapport_2012_en.pdf. 
Δπίζεο βιέπε ηελ αλαθνξά ηνπ 2012 γηα ηελ Σνπξθία ηνπ παξαηεξεηεξίνπ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ.βιέπε http://www.hrw.org/europecentral-asia/turkey 
 
47

  Ζ βαζκνινγία είλαη απφ ην 1 έσο ην 7. ην έλα βξίζθεηαη ε πην δεκνθξαηηθή ρψξα. Οη 
ραξαθηεξηζκνί είλαη «ειεχζεξε», «κεξηθψο ειεχζεξε» θαη «φρη ειεχζεξε». Βιέπε 
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Booklet%20-
%20for%20Web_0.pdf 
 
48

  http://fr.rsf.org/IMG/pdf/classement_2013_gb-bd.pdf 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/tr_rapport_2012_en.pdf
http://www.hrw.org/europecentral-asia/turkey
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Booklet%20-%20for%20Web_0.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Booklet%20-%20for%20Web_0.pdf
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/classement_2013_gb-bd.pdf
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επίπεδν ηεο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ε Σνπξθία βξίζθεηαη ζηελ 54ε ζέζε 

αλάκεζα ζε 179 θξάηε.49  Ο δείθηεο Economic Freedom δείρλεη φηη ε Σνπξθία είλαη 

πνιχ θάησ απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν φζν αθνξά ηελ ειεχζεξε νηθνλνκία, ην 

θξάηνο δηθαίνπ θαη ην επίπεδν δηαθζνξάο.50 

 

    Ζ ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ ζηνπο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθνχο 

νξγαληζκνχο, φπσο αλαθέξακε ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, πξνζδίδεη θάπνηαο 

κνξθήο λνκηκνπνίεζε θαη απμάλεη ηελ ήπηα ηζρχο ελφο θξάηνπο, επνκέλσο ε 

απφθιηζε ηεο Σνπξθίαο απφ ηελ πνξεία έληαμεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ησλ θνξηίσλ ήπηαο ηζρχνο ηεο.  Ζ Σνπξθία θαίλεηαη λα 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ έληαμε ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θπξίσο ιφγσ ηνπ 

αξγνχ ξπζκνχ ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηεο απξνζπκίαο ηεο λα 

πξνσζήζεη απνδνηηθέο κεηαξξπζκίζεηο,51 θαζψο θαη εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ηεο 

ελαληίνλ ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο.52  ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη παξφιν πνπ ν επίζεκνο ζηφρνο ηεο Σνπξθίαο ζχκθσλα ,κε ηνλ 

Νηαβνχηνγινπ είλαη ε έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ην 

2023,53 ε παξνχζα ξεηνξεία ηνπ δείρλεη ζεκάδηα φηη ε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, δελ ηπγράλεη πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Σνπξθία.54 

 

    Ζ αλάιεςε απφ ηελ Σνπξθία δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ(Third Party 

Role), ζηηο ελδνπεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ Αξαβν-Ηζξαειηλή 

δηέλεμε,55 ηφζν ζηελ ζχγθξνπζε κεηαμχ Ηζξαήι θαη Παιαηζηίλεο φζν θαη ζηελ 

                                                                                                                                    
 
49

  http://www.transparency.org/whatwedo/pub/corruption_perceptions_index_2012 
 
50

  http://www.heritage.org/index/country/turkey#open-markets last 
 
51

  Απφ ηα 35 θεθάιαηα , ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ γηα ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ θαη 
αθνξνχλε πξφνδν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, έρνπλ αλνίμεη ηα 13 θαη έρεη θιείζεη κφλν ην έλα. 
Βιέπε http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20882239 
 
52

  Δθθξάζηεθε θπξίσο θαη κέζσ ηεο άξλεζεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κχπξν ζηα πιαίζηα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππν ηελ πξνεδξία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζην δεχηξν κηζφ ηνπ 2012. 
Βιέπε http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18108049 
 
53

  Davutoglu. Turkey‟s Zero-Problems Foreign Policy, p.6 
 
54

 «Γελ ζα ηθεηέςνπκε πνηέ ψζηε λα γίλνπκε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». Βιέπε 
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=301663 
55

  Ζ Αξαβν-Ηζξαειηλή δηέλεμε μεθηλάεη απφ ηελ ίδξπζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι ην 1948 ε νπνία 
νδήγεζε ζηελ πξνζθπγηά, έλα εθαηνκκχξην πεξίπνπ Παιαηζηηλίνπο.  Απφ ην 1949 κέρξη ην 1967 ε 
Αίγππηνο είρε ηνλ έιεγρν ηεο ισξίδαο ηεο Γάδαο θαη ε Ηνξδαλία ηνλ έιεγρν ηεο Γπηηθήο φρζεο.  

http://www.transparency.org/whatwedo/pub/corruption_perceptions_index_2012
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20882239
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18108049
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ζχγθξνπζε κεηαμχ πξίαο θαη Ηζξαήι, πξνζέδηδε ζηελ Σνπξθία κηα επθαηξία λα 

δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ πεξηθεξεηαθφ ξφιν.  Όκσο, ε ξαγδαία επηδείλσζε 

ησλ ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο θπβέξλεζεο 

ΑΚΡ κε ηελ Hamas δελ νδήγεζαλ ζηελ επφδσζε ηνπ ξφινπ ηεο Σνπξθίαο σο 

δηακεζνιαβεηή θαη παξάιιεια πεξηφξηζαλ θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο φζν αθνξά ηελ 

δπλαηφηεηα λα εγγπεζεί ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ εηξήλε ζην ππνζχζηεκα ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο.  Πην ζπγθεθξηκέλα νη έκκεζεο δηαπξαγκαηεχζεηο νη νπνίεο είραλ 

μεθηλήζεη ην 2008, κεηαμχ Ηζξαήι θαη πξίαο ππφ ηελ αηγίδα ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε κε ζέκαηα ηελ θαηνρή ησλ πςηπέδσλ Γθνιάλ απφ ην Ηζξαήι, 

ηελ ππνζηήξημε απφ ηελ πξία θάπνησλ νπιηζκέλσλ νκάδσλ ηεο Hezbollah ζην 

Λίβαλν θαη ηεο Hamas ζηελ Παιαηζηίλε,56 ζηακάηεζαλ εμαηηίαο ηεο εηζβνιήο ηνπ 

Ηζξαήι ζηελ ισξίδα ηεο Γάδαο ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2008.  Ζ επηδείλσζε ησλ 

ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε ην Ηζξαήι, φπσο παξαηεξήζακε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα θαη ε θαλεξή ππνζηήξημε ζηελ Hamas απφ ηελ Σνπξθία, ζηελ ηειεπηαία 

επίζεζε πνπ δέρηεθε απφ ην Ηζξαήι ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012,57απφ ηελ κηα αχμεζε 

ηελ δεκνηηθφηεηα ηεο Σνπξθίαο πξνο ηνλ Αξαβηθφ θφζκν, αιιά απφ ηελ άιιε ηεο 

ζηέξεζε έλα απφ ηα θχξηα φπια ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, ηελ ηθαλφηεηα λα 

δηεμάγεη έλα νπδέηεξν ξφιν κεζνιαβεηή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

    Σέινο ε θαηαςήθηζε απφ ηελ Σνπξθία ην 2010, ησλ νηθνλνκηθψλ 

θπξψζεσλ, ηηο νπνίεο ήζειε λα επηβάιεη ε Ακεξηθή ζην Ηξάλ εμαηηίαο ηνπ 

                                                                                                                                    
ηνλ Πφιεκν ησλ Έμη Ζκεξψλ (Ηνχληνο 1967), ην Ηζξαήι θαηέιαβε ηα πςίπεδα ηνπ Γθνιάλ, ηα 
νπνία ζεσξνχληαη ε θχξηα πεγή ζχγθξνπζεο κε ηελ πξία ηελ Γπηηθή Όρζε θαη ηε Γάδα, ηελ 
Αλαηνιηθή Ηεξνπζαιήκ θαη ην ηλά, ε νπνία κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Κακπ Νηέηβηλη(1978) επηζηέθεη 
ζηελ Αίγππην.  Ζ ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ ηνπ Όζιν ην 1993, νη δηαπξαγκαηεπηηθέο ζπλνκηιίεο 
ζην Κακπ Νηέηβηλη ην 2000, ην θνπαξηέην ηνπ 2002 ην νπνίν απαξηηδφηαλ απφ ηηο ΖΠΑ, ΔΔ, Ρσζία 
θαη ΟΖΔ, ην ανπδαξαβηθφ ζρέδην ηνπ 2002 θαη ε πξσηνβνπιία ηεο Γελεχεο ην 2003 δελ ζηάζεθαλ 
ηθαλά ψζηε λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ Ηζξαήι, Παιαηζηίλεο θαη Αξαβηθψλ θξαηψλ 
γεληθφηεξα. Σν 2005 ην Ηζξαήι απέζπξε ηα ζηξαηεχκαηα απφ ηελ Λσξίδα ηεο Γάδαο δηαηεξψληαο 
φκσο ηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ, ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ.ήκεξα ε δπηηθή 
φρζε ειέγρεηαη απφ ηελ νξγάλσζε Fatah ελψ ε ισξίδα ηεο Γάδαο απφ ηελ νξγάλσζε Hamas ε 
νπνία εθιέρζεθε πξψην θφκκα ζηηο εθινγέο ηνπ 2006.  Ζ εηζβνιή ησλ Ηζξαειηλψλ ην 2008 θαη ην 
2013 απνηεινχλε απφδεημε ηεο ζπλερηδφκελεο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί.  
πλνπηηθά ε Ηζξαειηλν-πξηαθή δηέλεμε έγθεηηαη ζηελ δηακάρε γηα ηα πςίπεδα ηνπ Γθνιάλ ηα νπνία 
απφ ην 1967 θαηέρεη ην Ηζξαήι, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ ηνπ Ηνξδάλε πνηακνχ θαη ηελ 
παξνρή ππνζηήξημεο ηεο πξίαο πξνο ηελ Hezbollah, ε νπνία ζεσξείηαη εζηία απεηιήο γηα ην 
Ηζξαήι.  Βιέπε ππξφπνπινο, Γεψξγηνο. Μέζε Αλαηνιή:Αξαβν-Ηζξαειηλή δηέλεμε:Ηζηνξία-
Πνιηηηθή-Γηπισκαηία. Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 2011 θαη 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20388298 
 
56

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7796936.stm 
 
57

  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20388298 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20388298
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7796936.stm
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ππξεληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο,58 ελέξγεηα ε νπνία ππνθξχπηεη ηελ ζέιεζε ηεο 

Σνπξθίαο λα λνκηκνπνηήζεη ηελ δεκηνπξγία δηθψλ ηεο ππξεληθψλ ζηαζκψλ, ηελ 

ζηηγκή πνπ νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ηνπο κεηψλνπλ,59απνηειεί έλαλ πεξηνξηζκφ 

ζηελ αχμεζε ηεο ήπηαο ηζρχνο ηεο , αθνχ ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθέο δελ δχλαηαη λα 

παξάγνπλ έιμε. 

    πλνςίδνληαο, νη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο Σνπξθίαο, ην ζεκαληηθφ 

εζσηεξηθφ έιιεηκκα δεκνθξαηίαο θαη ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα(ηδίσο απηά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ΡΚΚ), ε απνκάθξπλζε ηνπ ζελαξίνπ εηζφδνπ ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ε δηαθαηλφκελε απνηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ «Third Party 

Role», θαη ε ππνζηήξημε ηνπ Ηξάλ ζηελ απφθηεζε ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο, 

κεηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο Σνπξθίαο σο κηα πεξηθεξεηαθή δχλακε πνπ 

εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο ήπηαο ηζρχνο ζα κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη ελεξγφ 

ξφιν ζηελ Δπξχηεξε πεξηνρή.  Αληίζεηα εκπνδίδνπλ ηελ κεηαηξνπή ηεο 

δεκνηηθφηεηαο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηνλ Αξαβηθφ θφζκν, ζε πξαγκαηηθά θνξηία 

ήπηαο ηζρχνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
58

  http://www.nytimes.com/2010/06/12/world/europe/12nato.html?_r=0 
 
59

  Μάδεο. Ζ γεσπνιηηηθή ηεο επξχηεξεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ε Σνπξθία, ζ.85 

http://www.nytimes.com/2010/06/12/world/europe/12nato.html?_r=0
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:  Σν θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» θαη ν ξφινο ηεο    

       Σνπξθίαο ζηελ εμέιημε ησλ εμεγέξζεσλ 

 

 Μέρξη θαη ηελ εκθάληζε ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», ε ρξήζε απφ ηελ Σνπξθία 

κέζσλ ήπηαο ηζρχνο θαη θαηά επέθηαζε ε εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έσο έλα ζεκείν φηη, βξίζθεηαη ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε 

έρνληαο ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε πεξεηαίξσ πινπνίεζή ηνπ.  Όκσο νη 

εμεγέξζεηο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Βφξεηα Αθξηθή 

ελαληίνλ ησλ δεζπνηηθψλ θπβεξλήζεσλ, δεκηνχξγεζαλ έλα θιίκα 

απνζηαζεξνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα ηάξαμε ζπζέκεια ηηο 

βάζεηο ηνπ «ηξαηεγηθνχ Βάζνπο»1, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζην επφκελν 

θεθάιαην.  ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνβνχκε ζε κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» ρσξίο λα αλαιχζνπκε ελδειερψο ηελ θαηά 

πεξίπησζε εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε θάζε ρψξα2 θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ ξφινπ 

ηεο Σνπξθίαο ζηελ εμέιημε ησλ εμεγέξζεσλ.3 

 

4.1 Μηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» 

 

  4.1.1 Αίηηα θαη Αθνξκέο 

 

  Αλ ζέιακε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» ζα ιέγακε φηη 

απνηειεί ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ εληφο ησλ Αξαβηθψλ ρσξψλ απφ ηα 

κέζα Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη θαη ζήκεξα, κε ζθνπφ ηελ εθζξφληζε ησλ 

απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ, ηα νπνία επζχλνληαη γηα ην καθξνρξφλην έιιεηκκα 

δεκνθξαηίαο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

                                            
1
  ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαηαδείμνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Παξφιν πνπ ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ πεξηθιείεη ηελ Ννηηααλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Κεληξηθή Αζία 
εκείο ζα εζηηάζνπκε ηελ κειέηε καο κφλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 
 
2
  Παξφιν πνπ δελ ζα εζηηάζνπκε ζηελ θαηά πεξίπησζε εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα απφ ηηο ρψξεο ηεο Αηγχπηνπ θαη Ληβχεο γηα λα 
ππνζηεξίμνπκε ηηο ζέζεηο καο. 
 
3
  Όζν αθνξά ηελ ζηάζε ηεο Σνπξθίαο ζα κειεηεζνχλ πεξηπησζηνινγηθά ε Αίγππηνο, ε Ληβχε θαη 

ε πξία 
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ησλ Αξάβσλ πνιηηψλ.4  Πνηα φκσο ήηαλ ε αθνξκή θαη ηα αίηηα απηψλ ησλ 

εμεγέξζεσλ; 

  Ζ αθνξκή ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο»  ππήξμε ε απηνππξπφιεζε ηνπ Σπλήζηνπ 

κηθξνπσιεηή Muhammad Buazizi, ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2010, ζηελ πφιε Sidi 

Buzid, εμαηηίαο ηεο βίαηεο απαγφξεπζεο απφ ηελ δεκνηηθή αζηπλνκία, λα πνπιήζεη 

θξνχηα θαη ιαραληθά.5  Ζ ηαρεία εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηελ Σπλεζία, ζηελ 

Αίγππην, ζηελ Ληβχε, ζηελ Τεκέλε, ζην Μαξφθν, ζηελ Αιγεξία, ζηελ πξία θαη ζην 

Μπαρξέτλ ήηαλ απφξξνηα αθελφο κελ ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη αθεηέξνπ ηεο γξήγνξεο εθζξφληζεο ηνπ Βen Ali ζηελ Σπλεζία, ε 

νπνία γέλλεζε αηζηνδνμία θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ γηα ηελ 

φκνηα θαηάιεμε ησλ ππνινίπσλ δεζπνηηθψλ θαζεζηψησλ.6 

  Ζ αθνξκή φκσο πξφθιεζεο θαηλνκέλσλ ζε δηεζλνπνιηηηθφ επίπεδν είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθή ππφζεζε απφ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ, θαη ηα 

ηειεπηαία κπνξεί λα είλαη ζπζηεκηθά, ελδνθξαηηθά ή λα αλαθέξνληαη ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα.  Σα αίηηα ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» δελ ήηαλ δνκηθά, 

δειαδή παξφιν πνπ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο(ΖΠΑ, Γαιιία, Αγγιία), ζπλέβαιαλ ζηελ 

εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην πξνεηνίκαζαλ νχηε φηη 

επλφεζαλ ηελ εκθάληζή ηνπ.7  Ζ παξαπάλσ ζέζε ζηεξίδεηαη ζε ηξία ζεκεία.  

Πξψηνλ δελ ππήξραλ ζεκάδηα αληαγσληζκνχ νχηε κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ αιιά νχηε κεηαμχ απηψλ θαη θάπνησλ άιισλ δξψλησλ ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνθνκηδή ζρεηηθψλ νθεηιψλ.8  Γεχηεξνλ νη Μεγάιεο 

δπλάκεηο φρη κφλν δελ είραλε θάπνην νξαηφ θίλεηξν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

«Αξαβηθήο Άλνημεο» αιιά ην γεγνλφο φηη ην θαηλφκελν απηφ νδεγεί ζηελ 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ Αξαβηθψλ θνηλσληψλ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί θαη ελάληηα ζην ζπκθέξνλ ηνπο.9  Σέινο ε θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε 

                                            
4
  Γηαλλαθφπνπινο, Βαζίιεηνο. Αξαβηθή Άλνημε. Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή. Αζήλα, 

εθδφζεηο Γηαλλαθφπνπινο Βαζίιεο,  2012, ζ.303 
 
5
  http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16230190 

 
6
  Γηαλλαθφπνπινο. Αξαβηθή Άλνημε. Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή, ζ.311 

 
7
  Κνπζθνπβέιεο, Ζιίαο.Σν δηεζλέο ζχζηεκα θαη ε «Αξαβηθή Άλνημε». Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 2012 ζ.15,21 
 
8
  ην ίδην, ζ.39 

 
9
  Λίηζαο, ππξίδσλ. „Αξαβηθή Άλνημε:Σν θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» έλα ρξφλν κεηά:Μηα 

ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή απνηίκεζε‟, ζ.114-117 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16230190
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ηνπο ζηηο εμειίμεηο ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν δείρλνπλ ζεκάδηα αηθληδηαζκνχ.10  Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία καο νδεγνχλε ζηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

Αξαβηθψλ θξαηψλ.  Δλδεηθηηθά ζα εμεηάζνπκε ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Ληβχε ηελ 

χπαξμε ειιείκκαηνο δεκνθξαηίαο, ην πνζνζηφ δηαθζνξάο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ην 2010, ιίγν πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο 

Άλνημεο».11 

  Σν έιιεηκκα δεκνθξαηίαο ζηηο ρψξεο ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ ήηαλ έθδειν ζε 

ηνκείο πνπ αθνξνχλ γεληθά ηα πνιηηηθά θαη αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο, ηελ ππεξβνιηθή άζθεζε βίαο, θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ.  

Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά θάπνηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην 

δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα πεξηπησζηνινγηθά ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Ληβχε.12  ηελ 

Αίγππην ην 2010 βξηζθφηαλ αθφκε ζε ηζρχ ν λφκνο έθηαθηεο αλάγθεο απφ ην 

1958, ν νπνίνο παξείρε ηελ βάζε γηα παξάλνκεο θπιαθίζεηο θαη αδηαθαλείο δίθεο.  

Τπνινγίδεηαη φηη θξαηνχληαλ 5 έσο 10 ρηιηάδεο άλζξσπνη ρσξίο λα ηνπο είρε 

απαγγειζεί θάπνηα θαηεγνξία.  Δλδεηθηηθά, ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο ην θαζεζηψο 

Μubarak ζπλέιαβε 711 πεξίπνπ εθπξνζψπνπο ησλ Αδειθψλ Μνπζνπικάλσλ, κε 

ηελ θαηεγνξία φηη ππνθηλνχζαλ ηηο δηαδειψζεηο θαηά ηεο εηζβνιήο ησλ Ηζξαειηλψλ 

ζηελ Γάδα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008.  Ο εξγαηηθφο λφκνο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ηζρχ 

απφ ην 1975 απαγνξεχεη ηελ δηεμαγσγή απεξγηψλ θαη ηελ ζχζηαζε εξγαηηθψλ 

ελψζεσλ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο θπβέξλεζεο.  Όζν αθνξά ηα γπλαηθεία 

δηθαηψκαηα, ππνινγίδεηαη φηη πεξηζζφηεξν απφ ηηο κηζέο γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ 

θαηλφκελα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.  Σέινο ηνλ Μάην ηνπ 2009 φηαλ έλαο Αηγχπηηνο 

πνιίηεο δήηεζε απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο, νη νπνίνη εηζέβαιιαλ ζην ζπίηη ηνπ, λα ηνπ 

δείμνπλ ην έληαικα ζχιιεςεο, απηνί ηνλ πέηαμαλ απφ ην κπαιθφλη, ην νπνίν 

βξηζθφηαλ ζηνλ ηέηαξην φξνθν.  ηελ Ληβχε ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ θαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά.  Μέρξη ην 2010, 500 πεξίπνπ Λίβπνη πνιίηεο θξαηνχληαλ ζηελ 

θπιαθή ελψ είραλ εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπο.  Δπίζεο απαγνξεπφηαλ νπνηαδήπνηε 

πνιηηηθή ζπγθέληξσζε ή δηαδήισζε.  Δλδεηθηηθά 14 πνιίηεο ζπλειήθζεζαλ θαη 

                                            
10

  Λίηζαο. Λίηζαο. Σν θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» έλα ρξφλν κεηά:Μηα ζεσξεηηθή θαη 
εκπεηξηθή απνηίκεζε, ζ.117 
 
 
12

  Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ Human Rights World Report 2010, ε νπνία καο δίλεη θάπνηα 
ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηεο 
«Αξαβηθήο Άλνημεο». Βιέπε http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2010.pdf 
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νδεγήζεθαλ ζηελ θπιαθή ζε κηα δηαδήισζε πνπ δηεμήρζε ην 2007 θαη ν 

ηειεπηαίνο απφ απηνχο απνθπιαθίζηεθε ην 2010. Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ απαγνξεπφηαλ βάζεη λφκνπ ηνπ 1972.13  Ζ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη φζνη δελ ελαξκνληδφηαλ κε ηηο θξαηηθέο 

θαηεπζχλζεηο ζπιιακβαλφηαλ14.  Γηα παξάδεηγκα ην 2010 δεκηνπξγήζεθε κηα 

θαηλνχξγηα ππεξεζία ζην Τπνπξγείν Σχπνπ, ε νπνία ζα παξαθνινπζνχζε ηηο 

δεκνζηεχζεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ φζν αθνξά ηελ δηαθζνξά.  Σέινο έλα 

ελδεηθηηθφ πεξηζηαηηθφ θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ην νπνίν 

εθηπιίρηεθε ζηηο θπιαθέο Abu Salim ην 1996 απνηειεί ε δνινθνλία 1200 

θπιαθηζκέλσλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηνπο 

ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο, ππφζεζε ε νπνία πνηέ δελ δηαιεπθάλζεθε απφ ηελ 

δηθαηνζχλε.15 

  Σν έληνλν ζηνηρείν ηεο δηαθζνξάο ππήξμε κία απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο άλνημεο» θαζψο ζπλέβαιε θαηά έλα 

πνζνζηφ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδσλ ησλ πνιηηψλ ηνπ Αξαβηθνχ 

θφζκνπ.  χκθσλα κε ηνλ παγθφζκην δείθηε κέηξεζεο ηεο δηαθζνξάο(Corruption 

Perception Index(CPI)), ν νπνίνο κεηξάεη ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην 

ηνκέα ε Αίγππηνο θαηέρεη ηελ 98ε ζέζε ελψ ε Ληβχε ηελ 146ε αλάκεζα ζε 178 

θξάηε.16  Έλα ελδεηθηηθφ ζηνηρείν ηνπ επηπέδνπ δηαθζνξάο ζηελ Αίγππην απνηειεί 

ε πεξηνπζία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πξνέδξνπ Hosni Mubarak , ε νπνία αλεξρφηαλ ζε 

40-70 δηο δνιάξηα.17  ηελ Ληβχε, ε εθκεηάιιεπζε ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ, θαη νη 

χπνπηεο ζπκθσλίεο ηηο νπνίεο ζχλαπηε ην θαζεζηψο Qaddafi κε απηέο, 

ζπλέβαιαλ ζηελ απφθηεζε, απφ ηνλ ίδην κηαο ηεξάζηηαο πεξηνπζίαο.18 

  Σν βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν, βξηζθφηαλ ζε αξθεηά 

ρακειφ επίπεδν, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη θαηά έλα βαζκφ ζην έιιεηκκα 

δεκνθξαηίαο θαη ζηα πςειά επίπεδα δηαθζνξάο.  Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε 

                                            
13

  Γηαλλαθφπνπινο. Αξαβηθή Άλνημε. Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή, ζ.148 
 
14

  Γηαλλαθφπνπινο. Αξαβηθή Άλνημε. Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή, ζ.149 
 
15

  ην ίδην, ζ.149 
 
16

  http://www.locationselector.com/images/stories/featured_reports/CPI_report_ForWeb.pdf 
 
17

 Γηαλλαθφπνπινο. Αξαβηθή Άλνημε. Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή, ζ.129 
 
 
18

 http://www.nytimes.com/2011/03/24/world/africa/24qaddafi.html?pagewanted=all&_r=0 

http://www.locationselector.com/images/stories/featured_reports/CPI_report_ForWeb.pdf
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εμαζιίσζε νδήγεζε ηνπο πνιίηεο ζηηο καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζηελ απαίηεζε 

ηεο θαηάξξεπζεο ησλ απνιπηαξρηθψλ θαζεζηψησλ.  Δλδεηθηηθά ζηελ Αίγππην ην 

45% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ είρε αλάγθε ην επηδνηνχκελν απφ ηελ θπβέξλεζε 

ςσκί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηνπ.  Ο θφζκνο γηα λα αγνξάζεη ην ςσκί 

ζρεκάηηδε ηεξάζηηεο νπξέο, ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ αιιά θαη ζάλαηνη απφ ηελ πνιχσξε αλακνλή ζηηο νπξέο.19  Ζ Ληβχε 

παξφιν πνπ δηαζέηεη ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη ην κεγαιχηεξν 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζηελ Αθξηθή, νη πνιίηεο ηεο δνχλε ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο 

αθελφο κελ δηφηη ειάρηζην κέξνο ησλ εζφδσλ θαηέιεγαλ ζηηο ρακειφηεξεο 

εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο θαη αθεηέξνπ δηφηη ε αλεξγία έθηαλε ζην 40%.20 

  πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ηα παξαπάλσ είλαη σο έλα βαζκφ αιιειέλδεηα 

κεηαμχ ηνπο.  Σν έιιεηκκα δεκνθξαηίαο δεκηνχξγεζε επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

εκθάληζε ηεο δηαθζνξάο θαη ην ηειεπηαίν πξνιείαλε ην έδαθνο γηα ηελ 

ζπξξίθλσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αξάβσλ πνιηηψλ.  Δπνκέλσο ζα ιέγακε 

φηη ε θχξηα αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» ήηαλ ε θηψρεηα θαη ε 

νηθνλνκηθή εμαζιίσζε αιιά σο δεπηεξεχνπζεο αηηίεο ζα κπνξνχζακε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ην θαλεξφ έιιεηκκα δεκνθξαηίαο θαη ηα κεγάια επίπεδα 

δηαθζνξάο, ηα νπνία απνηεινχζαλε θνηλφ παξνλνκαζηή ζηηο ρψξεο ηεο 

«Αξαβηθήο Άλνημεο». 

 

  4.1.2 Σν πνιηηηθφ Ηζιάκ: Ο ληθεηήο ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» 

  

    Ζ επφκελε κέξα ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», βξήθε ην πνιηηηθφ Ηζιάκ λα 

θαηέρεη ηνπο ζψθνπο ηεο εμνπζίαο ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ 

θαη λα αλαδεηθλχεηαη σο ην κνλαδηθφ λνκηκνπνηεκέλν θαη νινθιεξσκέλν 

θνηλσληθνπνιηηηθφ ζχζηεκα.21  ηελ Σπλεζία ε Δλάρληα δηαδέρηεθε ην θαζεζηψο 

ηνπ Ben Ali, ζηελ Αίγππην ε πηψζε ηνπ Hosni Mubarak θαη ε επεξρφκελε 

δηελέξγεηα εθινγψλ αλέδεημε ηελ Μνπζνπικαληθή Αδειθφηεηα ζηελ θπβέξλεζε κε 

δεχηεξν θφκκα ηνπο αιαθηζηέο, ζηελ Ληβχε ν βίαηνο ζάλαηνο ηνπ Muammar 

                                            
19

  http://articles.washingtonpost.com/2008-04-05/world/36795053_1_subsidized-bread-bakery-
food-prices 
 
20

  Γηαλλαθφπνπινο. Αξαβηθή Άλνημε. Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή, ζ.46,153 
 
 
21

  Λίηζαο. Σν θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» έλα ρξφλν κεηά:Μηα ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή 
απνηίκεζε, ζ.137 

http://articles.washingtonpost.com/2008-04-05/world/36795053_1_subsidized-bread-bakery-food-prices
http://articles.washingtonpost.com/2008-04-05/world/36795053_1_subsidized-bread-bakery-food-prices
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Gaddafi, έθεξε ζηελ εμνπζία ην Δζληθφ Μεηαβαηηθφ πκβνχιην ην νπνίν δηφξηζε σο 

πξσζππνπξγφ ηνλ Abdurrahim El-Keib, εγέηε ηεο Μνπζνπικαληθήο Αδειθφηεηαο 

ζηελ Ληβχε.  Με δεδνκέλν φηη ε Hamas θαηέρεη ηελ εμνπζία ζηελ Παιαηζηίλε, ε 

Hezbollah ζην Λίβαλν, ν ζηίηεο Al-Maliki ζην Ηξάθ θαη ην Ηζιακηθφ θφκκα ηνπ ΑΚP, 

ζηελ Σνπξθία, γίλεηαη ζαθέο φηη ην πνιηηηθφ Ηζιάκ θαη ηδίσο ε ξηδνζπαζηηθή κνξθή 

απηνχ δηαρέεηαη ζε φιν ην ππνζχζηεκα ηεο Μεζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο 

Αθξηθήο. 

    Σα Ηζιακηθά θφκκαηα επηθξάηεζαλ δηφηη αθνινχζεζαλ κηα ξεαιηζηηθή 

ηαθηηθή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εμεγέξζεσλ, δηέζεηαλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα 

έλαληη ησλ άιισλ θνκκάησλ θαη γεληθά απνηεινχζαλ ηελ κνλαδηθή αμηφπηζηε ιχζε 

ζε κηα κνπζνπικαληθή θνηλσλία.  Ζ ξεαιηζηηθή ηαθηηθή είλαη εκθαλήο ζηελ κε 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ ζηηο εμεγέξζεηο, πνπ νθεηιφηαλ αθελφο 

ζηνλ θφβν αληηπνίλσλ θαη αθεηέξνπ ζην γεγνλφο φηη ε εμέγεξζε θαηά ηνπ 

θξαηνχληνο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ ζξεζθεία.22  Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ 

Ηζιακηθψλ έλαληη ησλ άιισλ θνκκάησλ ήηαλ: Πξψηνλ φηη ην Πνιηηηθφ Ηζιάκ 

δηαρεηξίδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηηο Αξαβηθέο ρψξεο.  

Γεχηεξνλ νη εγέηεο ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ απαξηίδνληαη απφ πξφζσπα δεκνθηιή 

ζηνλ ιαφ, ιφγσ θαθνπρηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί.  Σξίηνλ ηα Ηζιακηθά θφκκαηα 

εμαηηίαο ησλ καθξνρξφλησλ δηψμεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαζέηνπλ ηζρπξή δνκή 

θαη νξγάλσζε.23 

    Ζ επηθξάηεζε ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ θαη νη θσλέο πνπ πεξηζηξέθνληαη 

γχξσ απφ ηελ εγθαζίδξπζε δεκνθξαηηψλ ζηα θξάηε πνπ έιαβε ρψξα ην 

θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», γελλά ην εξψηεκα αλ θαη θάησ ππφ πνηέο 

ζπλζήθεο ην Ηζιάκ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε κηα αζηηθή θηιειεχζεξε δεκνθξαηία. 

 

 

  4.1.3 Ζ πηζαλφηεηα εγθαζίδξπζεο κηαο αζηηθήο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο 

κεηά ην θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» θαη ην Ηζιάκ 

 

                                            
22

  Κπξηαθίδεο, Κιεάλζεο. Σν πνιηηηθφ Ηζιάκ θαη ε Αξαβηθή Άλνημε.ζην Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο. Ζ 
Αξαβηθή Άλνημε,  Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 2012 ζ.49-51 
 
23

  Κπξηαθίδεο. Σν πνιηηηθφ Ηζιάκ θαη ε Αξαβηθή Άλνημε, ζ.52-55 
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    Όζν αθνξά ηελ πηζαλφηεηα εγθαζίδξπζεο δεκνθξαηηψλ ζηα θξάηε ηα 

νπνία έιαβε ρψξα ην θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», ππάξρνπλ δχν ζελάξηα, 

ην «αηζηφδνμν» θαη ην «απαηζηφδνμν».  χκθσλα κε ην «αηζηφδνμν» ζελάξην» ε 

εγθαζίδξπζε δεκνθξαηηψλ ζηα θξάηε ηα νπνία έιαβαλ ρψξα νη εμεγέξζεηο είλαη 

πηζαλή καθξνπξφζεζκα, αθελφο κελ δηφηη ην Ηζιάκ κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε ηελ 

Γεκνθξαηία,24 θαη αθεηέξνπ δηφηη είλαη ινγηθφ λα επηθξαηεί αθφκε ζηα θξάηε πνπ 

έιαβε ρψξα ην θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο βία, αλαηαξαρή, ρακειά επίπεδα 

επεκεξίαο θαη πιεηάδα εζλν-ζξεζθεπηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο απηά απνηεινχλε 

ζηάδηα κηαο θπζηθήο πνιηηηθήο εμέιημεο, ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ εγθαζίδξπζε 

δεκνθξαηίαο, φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη ζε άιιεο δπηηθέο ρψξεο(Γαιιία, Ηηαιία, 

Γεξκαλία).25 ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε άπνςε φηη καθξνπξφζεζκα θαη κε 

ηελ ππφζεζε φηη ηα Ηζιακηθά θαζεζηψηα ζα απνηχρνπλ ζην έξγν ηνπο(φπσο θαη ηα 

θνζκηθά), ζα έξζεη θάπνην είδνο δεκνθξαηηθήο «Άλνημεο» σο απνηέιεζκα ηεο 

δπλακηθήο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, κε άιια ιφγηα ελφο 

λένπ θχθινπ αηκαηεξψλ ζπγθξνχζεσλ.26 

    χκθσλα κε ην «απαηζηφδνμν» ζελάξην, πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ε 

πηζαλφηεηα εγθαζίδξπζεο κηαο θηιειεχζεξεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο, θπξίσο εμαηηίαο 

ηνπ Ηζιάκ σο επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ πνπ απηφ θέξεη.  χκθσλα κε ηνλ ΠΤΡΗΓΧΝΑ Ν. ΛΗΣΑ ην Ηζιάκ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην πνιηηηθφ Ηζιάκ, ην νπνίν φπσο είδακε είλαη ν κεγάινο 

«ληθεηήο» ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» δελ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε 

κηα αζηηθή θηιειεχζεξε δεκνθξαηία θαζψο απνηεινχλε δχν δηαθνξεηηθά είδε 

θνηλσληθνπνιηηηθήο νξγάλσζεο.27 

    Κνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ δχν ξεπκάησλ θαη έλα αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη κεζνπξφζεζκα, είηε ιφγσ ηεο 

αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ Ηζιάκ θαη δεκνθξαηίαο, είηε ιφγσ φηη ε εγθαζίδξπζε ελφο 

                                            
24

  Ζoweidy, Fahmy. “Islam and Democracy”.Cairo, Contemporary Arab Affairs, 2010 
 Esposito, John, Piscatory James.” Democratization and Islam”. Middle East Journal, 1991 
 
25

  Δπίζεο ε βία, ν αλαβξαζκφο θαη ε δηαθζνξά ζεσξνχληαη ελδείμεηο έκθπηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο 
δεκνθξαηίαο θαη φρη παζνινγίεο ηνπ δεζπνηηζκνχ. Βιέπε Βerman, Sheri. “The promise of the Arab 
spring:In political development, no gain without pain”. Foreign Affairs, 2013. Βιέπε 
http://www.foreignaffairs.com/articles/138479/sheri-berman/the-promise-of-the-arab-spring 
 
26

  Totten, Michael. “Arab Spring or Arab winter?”, World Affairs, 2012, p.23 
 
27

  Βιέπε Λίηζαο. Σν θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» έλα ρξφλν κεηά:Μηα ζεσξεηηθή θαη 
εκπεηξηθή απνηίκεζε, ζ.147 
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δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο απνηειεί κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία, δελ ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο κηαο δεκνθξαηηθήο δνκήο. 

    Γλψκε ηνπ ππνθαηλνκέλνπ είλαη φηη ε εγθαζίδξπζε κηαο γλήζηαο 

αζηηθήο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

δελ απνηειεί έλα πηζαλφ ζελάξην, θπξίσο εμαηηίαο ηεο αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ 

Ηζιάκ θαη Γεκνθξαηίαο θαη δεπηεξεπφλησο ηνπιάρηζηνλ κεζνπξφζεζκα ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο, ηελ απνπζία ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη ηεο 

ζπλερηδφκελεο αλαηαξαρήο ζηα θξάηε ηα νπνία έιαβε ρψξα ην θαηλφκελν ηεο 

«Αξαβηθήο Άλνημεο».  Όζν αθνξά ηελ αζπκβαηφηεηα κεηαμχ Ηζιάκ θαη 

δεκνθξαηίαο, ε ζχγθξνπζε θάπνησλ ζεκειησδψλ αξρψλ κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηεο 

δεκνθξαηίαο28 θαη ηνπ Ηζιάκ απνθιείνπλ ηελ ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμή ηνπο.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ(εθηειεζηηθή, λνκνζεηηθή, 

δηθαζηηθή), δελ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζε έλα Ηζιακηθφ θξάηνο θαζψο ν 

νπιηάλνο/Υαιίθεο/Ηκάκεο ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο εμνπζίεο δειαδή είλαη αξκφδηνο 

λα θπβεξλά, λα λνκνζεηεί θαη λα δηθάδεη ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ηεξφ λφκν  Ζ αξρή 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο(θάζε φξγαλν 

πνπ έρεη εμνπζία, πξάηηεη βάζεη λφκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην χληαγκα), ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, αληηηίζεηαη ζηηο 

αξρέο ηνπ Ηζιάκ θαζψο θάζε πξάμε ηνπ έρνληνο ηελ εμνπζία πξέπεη λα είλαη ζε 

επζπγξάκκηζε κε ηνλ ζετθφ λφκν(Sharia) θαη φρη κε έλα θείκελν ην νπνίν θηηάρηεθε 

απφ αλζξψπνπο φπσο είλαη ην χληαγκα.  ε κηα θηιειεχζεξε αζηηθή δεκνθξαηία 

ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ είλαη βαζηθή αξρή θαη δελ ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνχο ελψ ζην Ηζιακηθφ ζχζηεκα ππάξρεη ε πξνυπφζεζε λα κελ 

αληηηίζεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Κνξαλίνπ θαη ηνπ Θετθνχ λφκνπ.  Δπηπξφζζεηα ε αξρή 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ε νπνία πξνάγεη ηελ έλλνηα ηεο ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο 

δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη ζε θάπνην Ηζιακηθφ θξάηνο θαζψο ππάξρεη δηάθξηζε 

κεηαμχ Μνπζνπικάλσλ θαη κε-Μνπζνπικάλσλ ή αιιηψο πηζηψλ θαη απίζησλ  

Σέινο ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη ην χληαγκα ηδηαίηεξα είλαη ζπλπθαζκέλν κε 

ηελ έλλνηα έζλνο-θξάηνο θαη δελ κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε κηα θνηλφηεηα 

πηζηψλ(umma), ε νπνία δελ απνδέρεηαη ηα ζχλνξα Όια ηα παξαπάλσ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο επηπξφζζεηεο εζηίεο ηξηβψλ πνπ πθίζηαληαη εμαηηίαο ηεο 

                                            
28

  Αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, Αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, Αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, 
ε αξρή ηεο ιαίθήο θπξηαξρίαο Βιέπε σηεξίνπ, ηέιια, Κνξδνλνχξε ηπιηαλή, Εαθξαλίδνπ 
Αηθαηαηξίλε. “Κνηλσληθή Πνιηηηθή Αγσγή”. Αζήλα, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Έθδνζε Ε 2011, ζ.67 
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πνιπκνξθηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηζιάκ, ηδίσο κεηαμχ ζνπληηψλ-ζητηψλ, 

θαζηζηά αδχλαηε ηελ ζπλχπαξμε ηνπ Ηζιάκ θαη κηαο αζηηθήο θηιειεχζεξεο 

δεκνθξαηίαο.  Όζν αθνξά ην κεζνπξφζεζκν ζελάξην ε έιιεηςε πνιηηηθήο 

θνπιηνχξαο, ε απνπζία κηαο ηζρπξήο κεζαίαο ηάμεο θαη ε ηαξαρψδεο εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε ησλ Αξαβηθψλ ρσξψλ κεηά ην ηέινο ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», 

απνηεινχλε ηξνρνπέδε γηα ηελ πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ θξαηηθψλ 

νληνηήησλ.29  Ζ έιιεηςε πνιηηηθήο θνπιηνχξαο είλαη πξνθαλήο απφ ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ γίγλεζζαη θαη απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ε εγθαζίδξπζε κηαο θηιειεχζεξεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο δελ απνηεινχζε ην 

θχξην θίλεηξν εμέγεξζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο Αξαβηθέο ρψξεο, 30 θαη απφ ην φηη νη 

πνιίηεο δελ ελδηαθεξφηαλ γηα πνιηηηθέο ηδενινγίεο, απνηειέζκαηα βνπιεπηηθψλ 

εθινγψλ αιιά γηα κηα αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο πνιηηεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ζα 

νδεγνχζε ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ επεκεξίαο απηψλ.31  Ζ παξαπάλσ ζέζε 

εληζρχεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο ηνπ Pew Research Center Poll, ηα 

νπνία έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ 

δίλεη κεγαιχηεξε αμία ζε κηα ηζρπξή νηθνλνκία παξά ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θπβέξλεζε.32  Ζ κεζαία ηάμε, ε νπνία απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνηλσληθφ 

ζηξψκα, απαξαίηεην γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο θηιειεχζεξεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο, 

έηεηλε λα εμαθαληζηεί, ηδίσο ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν, εμαηηίαο ηεο 

ππνβάζκηζήο ηεο απφ ηα απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα.33  Ζ ζπλερηδφκελε αλαηαξαρή 

δχν ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ησλ εμεγέξζεσλ δελ πξνκελχεη ηελ έιεπζε ηεο 

εγθαζίδξπζεο ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.  Δλδεηθηηθά ζηελ Αίγππην, ε 

                                            
 
29

  Καηαηάζζνπκε ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα θαη ηελ αλππαξμία ηεο κεζαίαο ηάμεο ζην 
κεζνπξφζεζκν ζηάδην, δηφηη είλαη δχν ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα κεηαβιεζνχλε. Βιέπε Λάβδαο, 
Κψζηαο. “Σύγρξνλε πνιηηηθή θαη δηαθπβέξλεζε: Δηζαγσγή ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε”. Αζήλα, 
Παπαδήζεο, 2000 ζ.121-152 
 
30

  χκθσλα κε ην ππξίδσλ Λίηζα «Ζ απαίηεζε γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, 
βνησηηθνχ επηπέδνπ απέρεη απφ ηελ ζπιινγηθή απαίηεζε γηα νηθνδφκεζε ελφο αζηηθνχ 
θηιειεχζεξνπ δεκνθξαηηθνχ πιαηζίνπ». Βιέπε Λίηζαο. Σν θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» έλα 
ρξφλν κεηά:Μηα ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή απνηίκεζε, ζ.147 
 
31

  Γηαλλαθφπνπινο. Αξαβηθή Άλνημε. Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή, ζ.304,305 
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  Jones, Seth. The mirage of the Arab Spring. Deal with the region you have, not the region you 
want, 2013. Βιέπε http://www.foreignaffairs.com/articles/138478/seth-g-jones/the-mirage-of-the-
arab-spring 
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  Αbdul, Hussain. Arab Spring or Arab winter?, p.37,42 
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νπνία απνηειεί έλα παξάδεηγκα θξάηνπο ζην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

εθινγψλ ζπλερίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο, ε θαηάθνξε άζθεζε βίαο απφ ηελ 

αζηπλνκία πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε 

ηνπο δηαδεισηέο λα ππνζηεξίδνπλ φηη ν Morsi πξφδσζε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επαλάζηαζεο θαη λα απαηηνχλ ηελ παξαίηεζή ηνπ.34 

 

4.2 Σνπξθία θαη «Αξαβηθή Άλνημε» 

 

  Οη αξαβηθέο εμεγέξζεηο, νη νπνίεο ηάξαμαλ ζπζέκεια ηηο ηζνξξνπίεο ζην 

ππνζχζηεκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, έθεξαλ ηελ Σνπξθία ελψπηνλ αξθεηψλ 

δηιεκκάησλ, φζν αθνξά ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο, θαζψο 

ε εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ ζηεξίδεηαη θαηά έλα κέξνο ζε απηήλ ηελ 

γεσγξαθηθή πεξηνρή.  Σν κεγαιχηεξν δίιιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ε Σνπξθία  

πεξηιάκβαλε, ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ πεξηνρή, ππνζηεξίδνληαο ηηο 

εμεγέξζεηο ή ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο , ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο , κε 

ην λα ηαρζεί ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ησλ δεζπνηηθψλ θαζεζηψησλ.  Αλαιχνληαο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο απφ ηελ Σνπξθία ζε Αίγππην, 

Ληβχε, πξία, ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζην θαηά πφζν ζπλεπήο ήηαλ 

ε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο πξνο απηέο ηηο εμεγέξζεηο. 

 

  4.2.1 Αίγππηνο 

 

  Απφ ην μέζπαζκα ηεο εμέγεξζεο ζηελ Αίγππην, ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2011, ε 

Σνπξθία ζηάζεθε απφ ηελ αξρή ζην πιεπξφ ησλ εμεγεξζέλησλ, ζε δηπισκαηηθφ 

επίπεδν.  Δηδηθφηεξα ήηαλ απφ ηα πξψηα θξάηε, πνπ εμέθξαζε κε δειψζεηο ηελ 

ππνζηήξημε ηεο επαλάζηαζεο.  Ο Νηαβνχηνγινπ ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2011 δήισζε 

«Δίλαη αλάγθε λα δνζεί απάληεζε ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ, ζε φιε ηελ Μέζε 

Αλαηνιή γηα δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο.  Σα αηηήκαηα απηά είλαη δηθαηνινγεκέλα θαη 

δελ κπνξνχλε λα αγλννχληαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.».35  Ο Δξληνγάλ ζηηο 08 

Φεβξνπαξίνπ 2011 δήισζε φηη «Ο Μubarak ζα πξέπεη λα αθνχζεη ηελ θαηαθξαπγή 

ηνπ ιανχ θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ θαη φηη ε ιχζε ζηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα 

                                            
34

 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21421301#TWEET597574 
 
35

  Γηαλλαθφπνπινο. Αξαβηθή Άλνημε. Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή, ζ.104 
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βξίζθεηαη ζηελ θάιπε».36  Δπίζεο, ν Abdullah Gul, ήηαλ ν πξψηνο αξρεγφο 

θξάηνπο ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζηελ Αίγππην, ζηηο 04 

Μαξηίνπ 2011, ζέινληαο λα δειψζεη ηε ππνζηήξημε ηνπ ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ηεο Αηγχπηνπ.37  Ο Erdogan θαηά ηελ επίζεκε επίζθεςε ηνπ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2011 ζην Κάτξν, έηπρε ελζνπζηψδνπο ππνδνρήο απφ ηνπο 

Αηγππηίνπο, θαη δήισζε φηη ε Σνπξθία ζα ζηαζεί αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

Αηγχπηνπ γηα εθδεκνθξαηηζκφ.38  Σέινο ε επίζθεςε ηνπ Morsi ζηελ Σνπξθία ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2012, επηβεβαίσζε ηελ δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν «ζνπληηηθψλ» ρσξψλ.  ε απηήλ ηελ ζπλάληεζε 

πξνηάζεθε πξνο ηνλ Erdogan ε θαηάξγεζε ηεο Visa , ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ 

θαη ν Morsi ππνζρέζεθε φηη ζα πξνζηαηέςεη φιεο ηηο επελδχζεηο ησλ ηνχξθσλ 

επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Αίγππην.39  Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Σνπξθία 

ηάρζεθε αλνηρηά απφ ηελ αξρή ππέξ ηεο θαζεζησηηθήο αιιαγήο, έδξαζε 

κνλνκεξψο ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν, ρσξίο ηελ παξνρή θάπνηαο ζηξαηησηηθήο ή 

θάπνηνπ άιινπ είδνπο βνήζεηαο θαη δηαηήξεζε ηηο θαιέο δηκεξείο ζρέζεηο κε ηελ 

Αίγππην θαη κεηά ηελ άλνδν ηνπ «ζπγγεληθνχ» θφκκαηνο ησλ Αδειθψλ 

Μνπζνπικάλσλ ζηελ εμνπζία. 

 

  4.2.2 Ληβχε 

 

  Απφ ηελ έλαξμε ηεο εμέγεξζεο ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 κέρξη ηηο αξρέο 

Μαξηίνπ 2011, ε Σνπξθία ήηαλ εληειψο αληίζεηε κε νπνηαδήπνηε ζηξαηησηηθή 

επέκβαζε απφ ηηο Γπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ ζην εζσηεξηθφ ηεο Ληβχεο, γεγνλφο ην 

νπνίν εθθξάζηεθε θαη δηα ζηφκαηνο Erdogan: «Θα ήηαλ εμσθξεληθφ, αδηαλφεην 

έλα ηέηνην ελδερφκελν..».40  Μέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή ε Σνπξθία ήηαλ ππέξκαρνο 

ζηελ δηακεζνιάβεζε ηεο ψζηε λα βξεζεί κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε κεηαμχ Qaddafi 

                                            
36

  ην ίδην, ζ.110 
 
37

http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action;jsessionid=8D6F8E98C22EC7FC
2B3D44824D38EC54?pageNo=506&category=100&dt=0&newsId=237230&columnistId=0 
38

  http://www.todayszaman.com/news-256604-erdogan-says-turkey-ready-to-help-egypt-pass-
critical-period.html 
 
39

  http://www.todayszaman.com/news-293922-egypts-morsi-offers-to-annul-visa-customs-
requirements-with-turkey.html 
 
40

  http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12864742 
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θαη ησλ αληηθαζεζησηηθψλ.41  ηηο 17 Μαξηίνπ 2011 πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην 

Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ε απφθαζε 1973 ε νπνία πξνέβιεπε ηελ 

δεκηνπξγία κηαο no-fly zone θαη ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ Λίβπσλ πνιηηψλ.42  Ζ πηνζέηεζε ηεο απφθαζεο επέθεξε κηα 

αιιαγή ζηάζεο απφ ηελ Σνπξθία ε νπνία αλαθνίλσζε επίζεκα ζηηο 19 Μαξηίνπ 

2011 φηη ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ επηρείξεζε «Απγή ηεο Οδχζζεηαο».43  Ζ ζπκκεηνρή 

ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ελεξγή θαζψο ε Σνπξθία αλέιαβε ηξηπιή 

απνζηνιή,44 δηέζεζε πέληε πνιεκηθά πινία, έλα ππνβξχρην, δέθα αεξνζθάθε, θαη 

ηελ αεξνπνξηθή Ναηντθή βάζε ζηελ κχξλε.45 

    ηελ Ληβχε ε Σνπξθηθή ζηάζε ήηαλ επηθπιαθηηθή εμαηηίαο ηνπ φηη εθεί 

δνχζαλ πεξίπνπ 30000 ηνχξθνη εξγάηεο, ππήξραλ επελδχζεηο πνπ έθηαλαλ ην 

χςνο ησλ 20 δηο δνιαξίσλ,46 θαη ν αξηζκφο ησλ ηνχξθηθσλ επηρεηξήζεσλ εθεί ήηαλ 

115 ην 2009.47  Ζ αζπλέπεηα ηελ νπνία επέδεημε ε Σνπξθία κε ηελ αιιαγή ζηάζεο 

κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο απφθαζεο 1973, νθεηιφηαλ αθελφο κελ ζηελ δηαπίζησζε 

φηη ε επίιπζε ηεο θξίζεο δελ ζα κπνξνχζε λα ιπζεί κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο 

εμαηηίαο ηεο αδηάιιαθηεο ζηάζεο ηνπ Qaddafi θαη αθεηέξνπ ζην φηη ε Σνπξθία δελ 

ήζειε λα βηψζεη ηελ απνκφλσζε απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ζε θακία 

πεξίπησζε λα βξεζεί ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, ππνζηεξίδνληαο ην θαζεζηψο, ζε 

πεξίπησζε επίιπζεο ηεο θξίζεο απφ ηηο Ναηντθέο δπλάκεηο θαη ηελ άλνδν ζηελ 

εμνπζία ησλ αληηθαζεζησηηθψλ. 

 

   

 

 

                                            
41

  Γηαλλαθφπνπινο. Αξαβηθή Άλνημε. Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή, ζ.182 
 
42

  http://www.nytimes.com/2011/03/18/world/africa/18nations.html?pagewanted=all&_r=0 
43

  http://www.mfa.gov.tr/no_-77_-19-mart-2011_-press-release-regarding-the-developments-in-
libya.en.mfa 
 
44

  Καηάιεςε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Βεγγάδεο γηα ηελ δηαθίλεζε αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ηνλ 
ελαέξην έιεγρν θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζαιάζζηνπ δηαδξφκνπ κεηαμχ Ληβχεο θαη Κξήηεο. Βιέπε 
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkey-to-control-benghazi-airport-
under-nato-mission--2011-03-28 
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  ην ίδην 
 
46

  Εiya, Onis. Turkey and the “Arab Spring”:Between ethics and self-interest. Ankara, Insight 
Turkey, 2012 p.62 
 
47
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    4.2.3 πξία 

 

    Ζ πξία, φπσο είδακε ζην δεχηεξν θεθάιαην, απνηεινχζε ην πην 

ρξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ 

θαζψο νη δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζε δηάζηεκα κηαο πεξίπνπ 

δεθαεηίαο βειηηψζεθαλ αηζζεηά ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.  Όηαλ ην θχκα 

ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», έθηαζε ζην θαηψθιη ηεο πξίαο ζηηο 04 Φεβξνπαξίνπ 

2011, ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ αληηκεηψπηδε, ίζσο ην κεγαιχηεξν ηεζη, φρη κφλν 

γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σνπξθία ζηελ 

πεξηνρή αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ.  Ζ 

θπβέξλεζε ηνπ ΑΚΡ, αξρηθά, δηαηήξεζε κηα ζπκβνπιεπηηθή ζηάζε πξνο ην 

θαζεζηψο Assad γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.48  ηηο 28 

Μαξηίνπ 2011, ν Erdogan, ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ Assad ηνλ 

πξνθάιεζε λα απαληήζεη ζεηηθά ζηα αηηήκαηα ηνπ ιανχ ηνπ θαη λα πξνβεί ζε 

κεηαξξπζκίζεηο.49  Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ψο ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο ππήξμε κηα 

θιηκαθνχκελε φμπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ε νπνία νθεηιφηαλ 

ζηελ ππνδνρή απφ ηελ Σνπξθία ελφο κεγάινπ θχκαηνο χξησλ πξνζθχγσλ,50 

ζηελ θηινμελία ησλ ζπλεδξίσλ ησλ πξίσλ αληηθαζεζησηηθψλ,51 ζηελ δέζκεπζε 

ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ δηαηεξνχζε ε νηθνγέλεηα Assad ζηελ 

Σνπξθία,52ζηελ ζπκκεηνρή ζηα ζπλέδξηα ηεο «Οκάδαο θίισλ ηνπ πξηαθνχ 

ιανχ»,53 ζηελ επίζεζε απφ χξηνπο αληηθαζεζησηηθνχο ηεο ηνχξθηθεο πξεζβείαο 

ζηελ Γακαζθφ ε νπνία νδήγεζε ηελ Σνπξθία λα απνζχξεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

κειψλ ηνπ δηπισκαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο,54 θαη ηέινο ηελ εθαξκνγή απφ ηελ 

                                            
48

  http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2012/06/14/will-turkey-force-obamas-hand-on-syria/ 
 
49

  http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=the-head-of-intelligence-visited-
syria-2011-03-28 
 
50

  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14703995 
 
51

  Ραπηφπνπινο, Νηθφιανο. “Η Αξαβηθή Άλνημε:Η θξίζε ζηελ Σπξία θαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 
Τνπξθίαο πξνο ηηο όκνξεο ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο”. Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο Παλεπηζηηκίνπ 
Μαθεδνλίαο, 2012 ζ. 
 
52
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  Γηαλλαθφπνπινο. Αξαβηθή Άλνημε. Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή, ζ.286 
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  Σν 1
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Κσλζηαληηλνχπνιε ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 2012. Βιέπε  Ραπηφπνπινο. Ζ Αξαβηθή Άλνημε ζ.86,87 
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Σνπξθία εκπάξγθν φπισλ πξνο ηελ πξία γηα ηελ βίαηε θαηαζηνιή ησλ 

εμεγέξζεσλ.55  Σν 2012 ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ θνξπθψζεθε 

κεηά ηελ θαηάξξηςε ηνχξθηθνπ καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο ηχπνπ F4, απφ ην 

θαζεζηψο Assad, λνηηνδπηηθά ηεο Αιεμαλδξέηηαο ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, θαζψο 

απηφ βξηζθφηαλ ζηνλ δηεζλή ελαέξην ρψξν,56 θαη κεηά ην επεηζφδην ην νπνίν έιαβε 

ρψξα ζηελ πεξηνρή Akcakle ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν 

ζθνηψζεθαλ πέληε Σνχξθνη πνιίηεο κεηά απφ ηελ εθηφμεπζε φικνπ απφ πξίνπο 

θαζεζησηηθνχο.57 

    Ζ Σνπξθία έπαημε έλαλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ θξίζε ηεο πξίαο 

ππνζηεξίδνληαο ηνπο αληηθαζεζησηηθνχο κε θάζε δπλαηφ κέζν, φρη φκσο απφ ηελ 

αξρή θαζψο ε θπβέξλεζε ηνπ ΑΚΡ ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο εμέγεξζεο, κε ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή ηεο ζηάζε άθεζε λα ελλνεζεί φηη επηζπκνχζε ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

θαζεζηψηνο Assad, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ηειεπηαίνο ζα πξνβεί ζε κηα ζεηξά 

πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

    Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο 

απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» ήηαλ αζπλεπήο σο έλα βαζκφ 

θαη παξνπζίαζε δηαθπκάλζεηο νη νπνίεο νθεηιφηαλ ζηελ δηαθχβεπζε ζπκθεξφλησλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ζηελ απεηιή θαηάξξεπζεο ηεο 

πνιηηηθήο ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ.  Γηα παξάδεηγκα ε άκεζε δηπισκαηηθή 

ππνζηήξημε ηεο Αηγχπηνπ, ρσξίο ελδνηαζκνχο νθεηιφηαλ ελ κέξεη ζην φηη ε 

Σνπξθία κε ηελ Αίγππην δελ δηαηεξνχζε ην ίδην επίπεδν πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηα θξάηε ηεο Ληβχεο θαη ηεο πξίαο.  Ζ ζηξαηεγηθή 

ήπηαο ηζρχνο θαη ην ίδην δφγκα Νηαβνχηνγινπ «δηαθεξχζζεη» φηη ε Σνπξθία είλαη 

ππέξκαρνο ηεο πξνψζεζεο δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο.  Έλαο βαζηθφο ππιψλαο ηεο ήπηαο ηζρχνο ε «αμηνπηζηία», πθίζηαηαη 

φηαλ νη δηαθεξχμεηο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάινγεο πνιηηηθέο γεγνλφο ην νπνίν δελ 

εθαξκφζηεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο Ληβχεο θαη ηεο πξίαο, εμαηηίαο ηεο 

δηθνξνχκελεο ζηάζεο θαη ηεο κε αλνηρηήο απφ ηελ αξρή ππνζηήξημεο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αιιαγψλ απφ ηελ Σνπξθία.  Δπίζεο αθφκα έλα ζπκπέξαζκα πνπ 

κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθία ζπληάρζεθε κε ηνπο δπηηθνχο 

                                                                                                                                    
 
55

  http://www.nytimes.com/2011/09/24/world/europe/turkey-embargo-imposed-on-syria.html?_r=0 
 
56

  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18568207 
 
57

  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19855180 

http://www.nytimes.com/2011/09/24/world/europe/turkey-embargo-imposed-on-syria.html?_r=0
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18568207
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ζπκκάρνπο ηεο θαη επέιεμε ηελ πνιπκεξήο δξάζε(εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο 

Αηγχπηνπ), δείρλεη φηη ζπλεηδεηνπνίεζε πσο δελ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θνξηία 

ζθιεξήο θαη ήπηαο ηζρχνο ψζηε λα δηεμάγεη κηα αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη 

νχηε ηελ ηθαλφηεηα λα εγγπεζεί απφ κφλε ηεο ηελ δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

ζηαζεξφηεηαο.  ην εξψηεκα ην νπνίν ηέζεθε ζηελ αξρή γηα ην θαηά πφζν ε ζηάζε 

ηεο Σνπξθίαο απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο». απνηειεί έλα 

παξάδεηγκα ζπλέπεηαο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή θαη 

απηφ γηαηί ελψ ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ πξνσζεί κηα αληίιεςε φηη ε Σνπξθία 

ελεξγεί γηα ην θνηλφ θαιφ θαη ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ θάλεθε λα δξα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Ζ δηαδηθαζία εθζπγρξνληζκνχ θαη δηακφξθσζεο ηεο ζεκεξηλήο ηνχξθηθεο 

πνιηηηθήο ηδενινγίαο, ε νπνία έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζηελ πεξίνδν ηνπ 

Tanzimat(1839-1876), απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά πνιηηηθψλ ηδενινγεκάησλ, φπσο 

απηά ηνπ Οζσκαληζκνχ, (Παλ)Ηζιακηζκνχ, (Παλ)Σνπξαληζκνχ, (Παλ)Σνπξθηζκνχ, 

Κεκαιηζκνχ θαη ηνπ Νέν-νζσκαληζκνχ.  Πξψην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ 

πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ είλαη φηη ζπλδένληαη κε κηα θιίκαθα δηαθχκαλζεο ηνπ ξφινπ 

ηνπ Ηζιάκ ζηελ δεκφζηα ζθαίξα θαη πνιηηηθή.  Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη είραλ ηελ δηθή ηνπο δηαθνξεηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

ζεκεξηλήο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο ηδενινγίαο, ε νπνία έρεη Ηζιακηθή θαηεχζπλζε θαη 

εθθξάδεηαη απφ ηελ καθξνρξφληα παξνπζία ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία.1  Σξίην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη φιεο νη ηδενινγίεο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε πνιηηηθψλ ζηνρεχζεσλ.  Γηα παξάδεηγκα νη ηδενινγίεο 

ηνπ Οζσκαληζκνχ, (Παλ)Ηζιακηζκνχ, (Παλ)Σνπξαληζκνχ, (Παλ)Σνπξθηζκνχ, 

«επηλνήζεθαλ» κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο ελφηεηαο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο.  Ζ ηδενινγία ηνπ Κεκαιηζκνχ, επεηδή δελ απνηειεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε, ζπλεθηηθή ηδενινγία, ζηφρεπε αξρηθά ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ηνπξθηθνχ 

έζλνπο, αιιά ζηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε απφ έλα κεγάιν θάζκα ηεο 

ηνχξθηθεο πνιηηηθήο ζθελήο γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζην εζσηεξηθφ, 

ηηο πνιηηηθέο ηνπο.  Σέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη ζηνρεχζεηο απηψλ ησλ 

ηδενινγηψλ, εκπεξηέρνπλ σο έλα βαζκφ ην ζηνηρείν ηνπ δνκηθνχ επεθηαηηζκνχ.2  

 Έλα πξψην ζπκπέξαζκα, ην νπνίν εμάγεηαη είλαη φηη ε ηδενινγία ηνπ Νέν-

Οζσκαληζκνχ, ε νπνία εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ αλαζεσξεηηζκνχ θαη δηαπεξλά 

ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο ζεκεξηλήο ηνχξθηθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, φρη κφλν δελ 

είλαη απνθνκκέλε, αιιά απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα ησλ ηδενινγεκάησλ πνπ 

                                            
1
  Βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία απφ ην 2002 κέρξη ζήκεξα θεξδίδνληαο ζε ηξείο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο. 

 
2
  Γηα ηελ  ηδενινγία ηνπ Κεκαιηζκνχ κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη δελ απνηειεί κηα επεθηαηηθή 

ηδενινγία, θπξίσο δηφηη απνηεινχζε κηα εζσζηξεθή ηδενινγία.(«Δηξήλε ζην εζσηεξηθφ, εηξήλε ζε 
φιν ηνλ θφζκν»).  Όκσο αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ν Κεκαιηζκφο δελ απνηειεί κηα ζπγθξνηεκέλε 
θαη ζπλεθηηθή ηδενινγία θαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ βάζε απφ δεμηά, αξηζηεξά, Ηζιακηθά θφκκαηα 
κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ δηαθφξσλ ζηνρεχζεψλ ηνπο, ε παξαπάλσ ζέζε δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη 
ζε απφιπην βαζκφ. 
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ππήξμαλ ζηελ ηζηνξία ηνπ Οζσκαληθνχ θαη αξγφηεξα ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, ζηελ 

νπνία ε ζεκαζία ηνπ Ηζιάκ ζηελ πνιηηηθή δηέθεξε ζε θάζε πεξίνδν.  Μέζα ζε απηφ 

ην πιαίζην, ε ζεκεξηλή Σνπξθία, ε νπνία θπβεξλάηαη απφ κεηξηνπαζείο Ηζιακηζηέο, 

δηαζέηεη Ηζιακηθή θνηλσληθή βάζε θαη ραξαθηεξίδεηαη ηαπηφρξνλα απφ ην ζηνηρείν 

ηεο θνζκηθφηεηαο, είλαη απνηέιεζκα κηαο καθξνρξφληαο κεηαξξπζκηζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη φρη κηαο ζπγθπξηαθήο θαηάζηαζεο. 

 Σν ηδενιφγεκα ηνπ Νέν-Οζσκαληζκνχ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ 

Νηαβνχηνγινπ, αξρηηέθηνλα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΑΚΡ, ν νπνίνο 

απνηχπσζε ηηο αλαζεσξεηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Σν 

ηξαηεγηθφ Βάζνο» ην 2001.  Οη πεπνηζήζεηο ηνπ απνθιίλνπλ απφ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ Κεκαιηζκνχ θαη έρνπλ Ηζιακηθή πξνέιεπζε, φπσο είδακε ζην δεχηεξν 

θεθάιαην.  Σν δφγκα Νηαβνχηνγινπ, γεληθφηεξα πεξηειάκβαλε κηα ζηξνθή 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηα Αλαηνιηθά θξάηε, ρσξίο φκσο ηελ 

απνθνπή ηεο απφ ηνλ δπηηθφ άμνλα.  Ζ πξαγκαηηθή ζηφρεπζε ηεο Σνπξθίαο 

μεθάζαξα, φπσο απηή αλαιχζεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην, είλαη λα θαηαζηεί 

πεξηθεξεηαθή, αλ φρη παγθφζκηα εγεκνληθή δχλακε κέρξη ην 2023, ηελ 

νπνία(ζηφρεπζε), νη επαΐνληεο ηεο ηνχξθηθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ν ίδηνο ν 

Νηαβνχηνγινπ πξνζπαζνχλ λα ηελ θαιχςνπλ κε έλαλ σξαηνπνηεκέλν καλδχα 

πνπ πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο ήπηαο ηζρχνο, φπσο απηήλ ηεο πνιηηηθήο ησλ 

κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ πνιηηηθή ηεο δηακεζνιάβεζεο ζε ελδνπεξηθεξεηαθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη γεληθφηεξα ηεο εγγχεζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή.  Μπνξεί ε εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ λα 

ραξαθηεξηζηεί σο πεηπρεκέλε; 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, κέρξη θαη ην 2007, βξηζθφηαλ ζηελ 

ζσζηή θαηεχζπλζε, έρνληαο ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ πεξεηαίξσ πινπνίεζή ηνπ.3  

Δηδηθφηεξα, ε πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ ζπλερηδφηαλ επηηπρψο θαζφηη:

 α. νη δηκεξείο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ πξία βξηζθφηαλ ζπλερψο ζε αλνδηθή 

πνξεία, β. νη ζρέζεηο κε ην Ηξάθ δηαθξίλνληαλ απφ θάπνηα ζηαζεξφηεηα, θαζψο 

απφ ην 2003 ζηα εδάθε ηνπ βξίζθνληαλ δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ, γ. κε ην Ηζξαήι ε 

νιηθή ξήμε δελ είρε επέιζεη αθφκε,4  θαη δ.  κε ην Ηξάλ ε Σνπξθία θξαηνχζε κηα 

                                            
3
  Ζ αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα θεθάιαηα 2 θαη 

3 
4
  Τπήξρε κηα έληαζε αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ, θαζψο ην 2006 ε θπβέξλεζε ηνπ 

ΑΚΡ θάιεζε ζηελ Κσλ/πνιε ηνλ αξρεγφ ηεο Hamas.  Ζ νιηθή ξήμε επήιζε απφ κηα ζεηξά 
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κεηξηνπαζήο ζηάζε εμηζνξξνπψληαο κεηαμχ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ θαη ζέιεζεο ησλ 

ΖΠΑ γηα δηεζλήο απνκφλσζε ηνπ.  Δπίζεο, ν βαζκφο επηηπρίαο ηνπ 

δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ ζηηο ελδνπεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο βξηζθφηαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηζξαειηλν-πξηαθήο δηέλεμεο.  

Δηδηθφηεξα, έλα ρξφλν κεηά, ην 2008, μεθίλεζαλ έκκεζεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ 

πξίαο θαη Ηζξαήι ππφ ηελ αηγίδα ηεο Άγθπξαο.  Όκσο, ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ 

ε επέκβαζε ηνπ Ηζξαήι ζηελ ισξίδα ηεο Γάδαο δηέθνςε θάζε δηαπξαγκαηεπηηθή 

πξνζπάζεηα.  Ζ εθαξκνγή ηεο πνιπδηάζηαηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε εμηζνξξφπεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ΖΠΑ, Ρσζίαο, ΔΔ, θαη Αλαηνιηθψλ 

θξαηψλ είρε πεξηνξηζκέλν βαζκφ επηηπρίαο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, παξφιν πνπ ην 

2005 άξρηζαλ νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη 

ζρέζεηο κε ηελ Ρσζία βειηηψζεθαλ ηδίσο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, νη ζρέζεηο κε ηηο 

ΖΠΑ πεξλνχζαλ κηα δχζθνιε πεξίνδν, θπξίσο εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηεο 

Σνπξθίαο ζηηο θαηεπζχλζεηο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο πξψηεο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

πξνζέγγηζεο σο έλα βαζκφ ηεο Ρσζίαο, ηεο πξίαο θαη ηνπ Ηξάλ. 

 Σν πξψην ηζρπξφ «ρηχπεκα», ζην δφγκα Νηαβνχηνγινπ ήηαλ ε θιηκαθνχκελε 

επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι θαη ε επαθφινπζε νιηθή θαηάξξεπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο Σνπξθίαο λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν 

ζηελ Αξαβν-Ηζξαειηλή δηέλεμε. 

 Σν δεχηεξν «ρηχπεκα», ππήξμε ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο 

Άλνημεο».  ην ηέηαξην θεθάιαην, κειεηήζεθε ν ξφινο ηεο Σνπξθίαο ζηηο εμεγέξζεηο 

πνπ έιαβαλ ρψξα ζε Αίγππην, Ληβχε θαη πξία.  Σα γεγνλφηα ζηελ πξία είραλ ηελ 

κεγαιχηεξε αξλεηηθή επίδξαζε ζην δφγκα Νηαβνχηνγινπ, αθελφο δηφηη ε πξία 

δηαζέηεη ηελ κεγαιχηεξε ζπλνξηαθή γξακκή κε ηελ Σνπξθία θαη έηζη επεξεάδεη 

άκεζα ηελ πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ κε ηνπο γείηνλεο, θαη αθεηέξνπ 

δηφηη ε πξία απνηεινχζε ην ηδαληθφ παξάδεηγκα ηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, εμαηηίαο ηεο 

ξαγδαίαο βειηίσζεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ζε δηάζηεκα κηαο δεθαεηίαο, ζε 

πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.  Δπηπξφζζεηα, ε πφισζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζην ππνζχζηεκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ 

                                                                                                                                    
γεγνλφησλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ είζνδν ηνπ Ηζξαήι ζηελ Λσξίδα ηεο Γάδαο ην 2008 θαη 
θνξπθψζεθε κε ην επεηζφδην ηνπ «Mavi Marmara» ην 2010. 
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αλαδχζεθε ζηελ επηθάλεηα εμαηηίαο ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», νδήγεζε ζηελ 

δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε ην Ηξάλ θαη ην Ηξάθ.5 

 Έλα δεχηεξν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη ε ξαγδαία επηδείλσζε ησλ 

δηκεξψλ ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε ην Ηζξαήι θαη ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

«Αξαβηθήο Άλνημεο»(ηδηαίηεξα ε πεξίπησζε ηεο πξίαο), επεξεάδνληαο ηνπο δχν 

βαζηθνχο «ηξνρνχο» ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, ηελ πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο ελφο «Σhird Party Role», αλέθνςαλ ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ θαη νδήγεζαλ ζηνλ 

«εθηξνρηαζκφ» ηνπ. 

 Σν βαζηθφ εξψηεκα ην νπνίν θαιείηαη λα απαληήζεη θάπνηνο θαη απαζρνιεί έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο απνηειεί ην αλ ε πνιηηηθή ησλ 

κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ έρεη θαηαξξεχζεη.  ε απηφ ην ζεκείν λα ππελζπκίζνπκε 

φηη ε πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

ππιψλα ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, αιιά δελ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηνπ 

ηειεπηαίνπ.  Δπνκέλσο, παξαθάησ ζα εμεηαζηεί αλ κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί 

φηη ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ θαηέξξεπζε θαη αλ λαη πνηά ήηαλ ε αηηία ηεο 

θαηάξξεπζεο ηνπ. 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα θέξνπκε ζηελ κλήκε καο ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο  ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, φπσο ηηο εμεηάζακε ζην δεχηεξν θαη 

ηξίην θεθάιαην: α.  Ζ πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ, β.  Ζ δηακεζνιάβεζε 

ζηηο ελδνπεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο, γ.  Ζ πνιπδηάζηαηε εμσηεξηθή πνιηηηθή, δ.  Ζ 

ξπζκηθή δηπισκαηία, ε.  Ζ ήπηα ηζρχο.  Γηα λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα, αλ ην 

δφγκα Νηαβνχηνγινπ έρεη θαηαξξεχζεη πξέπεη λα εμεηάζνπκε αλ ζηελ παξνχζα 

ρξνληθή πεξίνδν νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ. 

 α. Όζν αθνξά ηελ πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ, ζα πξνβνχκε ζε κηα 

ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ηνπ ζεκεξηλνχ επηπέδνπ ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο 

Σνπξθίαο θαη ησλ γεηηφλσλ ηεο.  Ζ θιηκαθνχκελε επηδείλσζε ησλ Σνπξθφ-

Ηζξαειηλψλ ζρέζεσλ κε απνθνξχθσκα ην πεξηζηαηηθφ ηνπ Μavi Marmara ην 2010 

δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηα ην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ ζηελ αξρή 

                                            
5
  Ζ δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Σνπξθίαο-Ηξάλ θαη Σνπξθίαο-Ηξάθ νθείιεηαη πξψηνλ ζηελ 

ππνζηήξημε απφ ην Ηξάλ θαη ην Ηξάθ ηνπ θαζεζηψηνο Assad.  Γεχηεξνλ ζηελ αληηπαιφηεηα κεηαμχ 
ζητηηθνχ-ζνπλληηηθνχ δφγκαηνο.  Σν «ζητηηθφ» Ηξάλ ππνζηεξίδεη ηνλ ζητηε πξφεδξν ηνπ Ηξάθ Αι-
Μαιίθη, ελψ ε «ζνπληηηθή» Σνπξθία ππνζηεξίδεη ηνλ πξψελ πξσζππνπξγφ Αι-Υαζίκη, ζηνλ νπνίν 
παξείρε πνιηθφ άζπιν κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ ζε ζάλαην απφ ην Ηξαθηλφ δηθαζηήξην.  Σέινο, ε 
πξνζέγγηζε ηεο Απηφλνκεο Κνπξδηθήο Πεξηνρήο ηνπ Ηξάθ απφ ηελ Σνπξθία, απνηειεί ζεκείν ηξηβήο 
γηα ηηο Σνπξθν-Ηξαθηλέο ζρέζεηο. 
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ηεο δεθαεηίαο(2000).  Ζ απνδνρή απφ ηελ Σνπξθία, εγθαηάζηαζεο αληηππξαπιηθήο 

Ναηντθήο αζπίδαο ζην έδαθφο ηεο θαη ηδηαίηεξα ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 

ησλ δχν θξαηψλ γηα ηελ θξίζε ζηελ πξία, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν φξνο 

«κεδεληθά πξνβιήκαηα» δελ ηαηξηάδεη ζηηο Σνπξθν-Ηξαληθέο ζρέζεηο.  Οη Σνπξθν-

πξηαθέο ζρέζεηο, φζν ζα καίλεηαη ε εμέγεξζε θαη φζν ζα δηαηεξείηαη ην θαζεζηψο 

Αssad ζηελ εμνπζία, ε πξία δελ ζα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ Σνπξθία.  Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κε ηελ 

πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο Αssad ε θαηάζηαζε ζα είλαη ηδαληθή γηα ηελ Σνπξθία, 

θαζψο ππάξρεη πηζαλφηεηα εκθάληζεο απνζρηζηηθψλ εζλν-ζξεθεπηηθψλ ηάζεσλ.  

Σέινο, ε πξνζέγγηζε ηεο «Κνχξδηθεο Απηφλνκεο πεξηνρήο» απφ ηελ Σνπξθία, ε 

παξνρή πνιηηηθνχ αζχινπ ζηνλ πξψελ ζνπλίηε πξσζππνπξγφ ηνπ Ηξάθ, Αι-

Υαζίκη, ν νπνίνο δηψρζεθε απφ ηνλ ζητηε πξφεδξν ηνπ Ηξάθ Αι-Μαιίθη θαη ν 

πξνζεηαηξηζκφο ηνπ Ηξάθ ζηνλ Άμνλα Ηξάλ-πξία κεγαιψλεη ηελ απφζηαζε πνπ 

ρσξίδεη ηα δχν θξάηε θαη δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε 

φζν ηα Ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή.  Δπνκέλσο, ζα 

κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε πνιηηηθή ησλ «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» θαίλεηαη λα 

έρεη κεηαηξαπεί ζε πνιηηηθή ησλ «κεδεληθψλ θίισλ». 

 β.  Όπσο παξαηεξήζεθε ζην ηξίην θεθάιαην ε πνιηηηθή ηνπ «Third Party Role», 

ζηελ Αξαβν-Ηζξαειηλή δηέλεμε, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ήπηαο 

ηζρχνο, έρεη θαηαξξεχζεη γηα ηελ Σνπξθία, εμαηηίαο ηεο απψιεηαο ηεο 

νπδεηεξφηεηαο.  Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπδεηεξφηεηαο, ην νπνίν επεξεάδεη θαη ηελ 

αμηνπηζηία σο έλα βαζκφ, παχεη λα πθίζηαηαη εμαηηίαο ηεο επηδείλσζεο ησλ 

ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι θαη ηελ πξία θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζχζθημεο ζρέζεσλ κε ηελ 

Παιαηζηίλε θαη ηδηαίηεξα κε ηελ Hamas. 

 γ.  Ζ πνιπδηάζηαηε εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία αθνξνχζε ηελ ηαπηφρξνλε 

δηαηήξεζε θαιψλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηα Αλαηνιηθά θξάηε, ηελ Ρσζία, ηηο Ζ.Π.Α, 

θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ηεικαηψζεη.  Πξψηνο ιφγνο είλαη ε επηδείλσζε 

ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηα γεηηνληθά θξάηε, φπσο είδακε παξαπάλσ.  Γεχηεξνο 

ιφγνο είλαη ε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο παξαηεξήζακε ζην ηξίην θεθάιαην.  Σξίηνο ιφγνο είλαη 

ε δηαπίζησζε απφ ηελ Σνπξθία, ηδίσο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

«Αξαβηθήο Άλνημεο», φηη δελ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θνξηία ήπηαο θαη ζθιεξήο 

ηζρχνο γηα ηελ άζθεζε κηαο αλεμάξηεηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζπλεπψο φηη 

πξέπεη λα ιακβάλεη πνιπκεξείο θαη φρη κνλνκεξείο δξάζεηο. 
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 δ.  Ζ «ξπζκηθή δηπισκαηία», δειαδή ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζε 

δηεζλείο ζεζκνχο θαη νξγαληζκνχο, είλαη ν κφλνο άμνλαο ηνπ δφγκαηνο 

Νηαβνχηνγινπ πνπ παξακέλεη ζε ηζρχ, θαζψο ε Σνπξθία ζπλερίδεη λα είλαη κέινο 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη λα αλαιακβάλεη ελεξγφ ζηα 

πιαίζηα δηαθφξσλ πεξηθεξεηαθψλ ή παγθφζκησλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηα ζπλέδξηα θίισλ ηνπ πξηαθνχ ιανχ. 

 ε.  ην ηξίην θεθάιαην δηαπηζηψζακε φηη παξφιν πνπ απμήζεθε ε δεκνηηθφηεηα 

ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν, ε Σνπξθία δελ έρεη θαηνξζψζεη λα κεηαηξέςεη 

ηελ δεκνηηθφηεηα ηεο ζε πξαγκαηηθά θνξηία ήπηαο ηζρχνο, πεηπραίλνληαο ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  Οη θπξηφηεξνη ιφγνη ήηαλ: α. ε 

«αζπλεπήο» ζηάζε ηεο Σνπξθίαο πξνο ηελ «Αξαβηθή Άλνημε», β. ε έιιεηςε ησλ 

αλαγθαίσλ θνξηίσλ ηζρχνο γηα ηελ αλάιεςε ελφο πεξηθεξεηαθνχ αλεμάξηεηνπ 

ξφινπ γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο, γ. ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα(δεκνθξαηηθφ 

έιιεηκκα θαη Κνπξδηθφ Εήηεκα) θαη δ. ε αδπλακία απνηειεζκαηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ επίιπζε ελδνπεξηθεξεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ. 

 Ζ απάληεζε φηη ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ έρεη θαηαξξεχζεη δελ είλαη απνιχησο 

νξζή.  Σν ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ε επηηπρία ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, 

ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ ηδίνπ, ζα θξηζεί ην 2023.  Σν ηξίην ινηπφλ 

ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο είλαη φηη ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ, κία πεξίπνπ δεθαεηία 

πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ, δείρλεη φηη έρεη 

θαηαξξεχζεη.  Πνηα ήηαλ φκσο ε αηηία θαηάξξεπζεο; 

 Σν θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», κπνξεί λα απνηέιεζε έλα ηζρπξφ 

«ρηχπεκα», γηα ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηέιεζε 

ηελ αηηία θαηάξξεπζήο ηνπ.  Γηα παξάδεηγκα ε επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ κε ην 

Ηζξαήι πξνεγήζεθε ησλ Αξαβηθψλ επαλαζηάζεσλ.   

 Σν δφγκα Νηαβνχηνγινπ θαηέξξεπζε, δηφηη απφ ηελ αξρή ζηεξηδφηαλ ζε κία 

«ςεχηηθε-ηερλεηή» βάζε.  „Έλα απφ ηα «ςεχηηθα» ζηνηρεία είλαη ε ίδηα ε πνιηηηθή 

ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ.  Ζ ζσζηή νλνκαζία είλαη «ε πνιηηηθή ηνπ 

παξακεξηζκνχ ησλ ρξφλησλ ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ κε ηα γεηηνληθά θξάηε θαη 

ε επηθάιπςή ηνπο κε ηελ αχμεζε ησλ ζρέζεσλ νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο, κε 

ζθνπφ κηα πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή νινθιήξσζε, κε ηελ Σνπξθία λα 

θαζίζηαηαη πεξηθεξηθφο εγεκφλαο».  Οη εμαγφκελεο απφ ην δφγκα Νηαβνχηνγινπ, 

θαηλνκεληθέο θαινθάγαζεο πξνζέζεηο γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο επίπιαζηεο 

πεξηθεξεηαθήο εηξήλεο έραζαλ ηελ ππφζηαζή ηνπο, εμαηηίαο ησλ αληηθάζεσλ 
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κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Σνπξθία απφ ηελ κηα ηάζζεηαη 

ππέξκαρνο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη απφ 

ηελ άιιε, αθελφο ζε επίπεδν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δελ θξάηεζε κηα ζπλεπή ζηάζε 

ππέξ ησλ δεκνθξαηηθψλ αιιαγψλ ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν, θαη αθεηέξνπ ζε επίπεδν 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνβαίλεη ζηελ θαηάθνξε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηνπ ΡΚΚ.  Ζ εηξσλεία είλαη φηη 

νχηε ν ίδηνο ν Νηαβνχηνγινπ δελ πίζηεπε ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο 

ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ: «Σα αηηήκαηα γηα πνιηηηθή ζπκκεηνρή εθ κέξνπο 

ηεο λέαο δπηηθνηξαθνχο γεληάο ησλ ρσξψλ απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα 

ππάξμεη κηα πγηήο κεηαβαηηθή δηαδηθαζία θαη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζρεηηθή 

ζεζκνπνίεζε, κεζνπξφζεζκα δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο 

εληάζεηο……Δίλαη αδχλαην λα ζπγθαιπθζνχλ νη παξαηεξνχκελεο αζζέλεηεο ή ε 

πνιηηηθή θζνξά εκβιεκαηηθψλ θπζηνγλσκηψλ, φπσο ν Αξαθάη, ν αληάκ, ν 

Μνπκπάξαθ θαη ν Καληάθη θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα απνηεινχζε έθπιεμε ν 

ζάλαηνο ή ε απφζπξζή ηνπο απφ ηελ πνιηηηθή ζθελή ζην άκεζν κέιινλ…..Όζνη 

πξνβαίλνπλ ζε ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο αλαιχζεηο αλαθνξηθά κε ηελ Μέζε 

Αλαηνιή είλαη αλαγθαζκέλνη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηνλ ξπζκφ θαη ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο ηεο πξνθείκελεο αιιαγήο».6  Δθφζνλ ην 2001 

ν Νηαβνχηνγινπ σο «πξνθήηεο» πξνέβιεςε θάπνηνπ είδνπο «Αξαβηθή Άλνημε» 

θαη γλψξηδε φηη ηα θαζεζηψηα δελ δηαζέηνπλ αξθεηφ ρξφλν δσήο, γηαηί πηνζέηεζε 

ηελ πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ θαη νηθνδφκεζε θαιέο δηκεξείο ζρέζεηο 

κε πνιιά απφ απηά ηα θξάηε;  Ζ απάληεζε είλαη φηη ν Νηαβνχηνγινπ παξφιν πνπ 

πίζηεπε φηη ηα κεδεληθά πξνβιήκαηα κε ηνπο γείηνλεο είλαη δχζθνιν λα ππάξμνπλ 

θαη λα δηαηεξεζνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρξεηαδφηαλ κία πξνζσπίδα γηα 

λα θαιχςεη ηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο ηεο Σνπξθίαο.  ην πιαίζην απηφ, ζχκθσλα κε 

ηνλ Ζιία Κνπζθνπβέιε «Ζ πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ απέηπρε, επεηδή 

ήηαλ έλα εξγαιείν ησλ Νέν-Οζσκαληθψλ θαη παγθφζκησλ θηινδνμηψλ, νη νπνίεο 

ηψξα έρνπλ γίλεη αξθεηά εκθαλείο».7  Σν ηέηαξην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην 

θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» δελ απνηειεί ηελ αηηία θαηάξξεπζεο ηνπ 

δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ.  Ζ αηηία πξέπεη λα αλαδεηεζεί αθελφο κελ ζηελ 

                                            
6
  Davutoglu. “Τν Σηξαηεγηθό Βάζνο”, ζ.557-559 

 
7
  Kouskouvelis, Ilias.”The problem with Turkey’s “Zero Problems”. Middle East Quarterly, Winter, 

2013, p.56 
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νηθνδφκεζή ηνπ πάλσ ζε κηα ηερλεηή βάζε, ε νπνία ήηαλ έλα αλαγθαίν 

πξνθάιπκκα γηα ηηο εγεκνληθέο ζηνρεχζεηο ηεο Σνπξθίαο θαη αθεηέξνπ δε ζηελ 

αλαθνινπζία κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, ε νπνία έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο 

αιεζηλέο πξνζέζεηο ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ θαη ηα εγγελή πξνβιήκαηα πνπ 

απηφ θέξεη. 

 Παξφιν πνπ νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη κέρξη ζηηγκήο ην δφγκα 

Νηαβνχηνγινπ έρεη θαηαξξεχζεη, ε θαηάζηαζε κέρξη ην 2023 κπνξεί λα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθή, θαζψο νη εμειίμεηο ζην ππνζχζηεκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο είλαη 

ξαγδαίεο.  Αλ θαη ε επηζηήκε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ δελ πεξηιακβάλεη 

κειινληνινγίεο, αιιά κφλν παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή, ζα απνηνικήζνπκε λα 

ζέζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ κέρξη ην 2023. 

 Σα εξγαιεία πνπ απέκεηλαλ ζηα ρέξηα ηεο Σνπξθίαο κεηά ην θαηλφκελν ηεο 

«Αξαβηθήο Άλνημεο» είλαη απηά ηνπ ζνπλληηηθνχ δφγκαηνο, ψζηε λα πξνζεγγίζεη 

ηνπο ζνπλλίηεο ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία απηνχ θαη ην εξγαιείν ηεο δηαθήξπμεο εζηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ 

αξρψλ ζε ζπλδπαζκφ κε αληίζηνηρεο θαηεχζπλζεο ζέζεσλ, ψζηε λα αλαθηήζεη ηελ 

αμηνπηζηία πνπ έραζε πξνο ηνλ Αξαβηθφ θφζκν κε ηελ αζπλεπή ηεο ζηάζε πξνο 

ην θαηλφκελν ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο».  Πέξα απφ ηελ θαιή ρξεζηκνπνίεζε απηψλ 

ησλ εξγαιείσλ, γηα ηελ επηηπρή θαηάιεμε ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, ζα πξέπεη 

λα ζπληξέρνπλ θαη νη εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο: 

 Πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο Assad θαη αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηελ 

Μνπζνπικαληθή Αδειθφηεηα ρσξίο ηελ απφζρηζε εζλν-ζξεζθεπηηθψλ 

νκάδσλ 

 Γηαηήξεζε ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ ζηελ εμνπζία ζε φιν ην ππνζχζηεκα ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο θαη αιιαγή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Ηξάθ, Αι-Μαιίθη, ν νπνίνο 

είλαη ππνζηεξηρηήο ηνπ ζητηηθνχ δφγκαηνο 

 Δλίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο κε ηηο ΖΠΑ, κε ηαπηφρξνλε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι, έζησ ζε έλα νπδέηεξν επίπεδν 

 Σελ θεθαιπκκέλε ππνζηήξημε, κέζσ ησλ ΖΠΑ, ηεο δηεζλνχο απνκφλσζεο 

ηνπ Ηξάλ ζε ζεκείν φπνπ απφ ηελ κηα δελ ζα θαηαξξέεη ε πνιηηηθή ησλ 

κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ θαη απφ ηελ άιιε ζα απνηειεί έλα κεγάιν πιήγκα 

ζηνλ ζητηηθφ άμνλα. 

 Σελ απνπζία θάπνηαο ζχγθξνπζεο ή κηαο ελδερφκελεο πφισζεο κεηαμχ 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ε νπνία ζα «αλαγθάζεη» ηελ Σνπξθία λα ηαρζεί 
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αλνηρηά ππέξ θάπνηνπ ζπλαζπηζκνχ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κέζα ζθιεξήο 

ηζρχνο πνπ ζα κεηαβάιεη ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο ζηελ πεξηνρή. 

 Σελ επίιπζε ηνπ Κνπξδηθνχ δεηήκαηνο θαη ηελ δηελέξγεηα κηαο ζεηξάο 

δεκνθξαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην εζσηεξηθφ 

 

 Αλ αλαινγηζηνχκε ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ηηο νπνίεο πξνθάιεζε ε 

εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο» ζε δηάζηεκα ζρεδφλ δχν 

ρξφλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, κπνξεί λα εηπσζεί θαηά αλαινγία φηη 

ζε βάζνο κηαο δεθαεηίαο(2023), ρξνλνινγία νξφζεκν γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

εκπεξηζηαησκέλε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ, νη 

εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζα έρνπλ δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη ζα 

επεξεάζνπλ ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.  

Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην αλ νη εμειίμεηο ζα εληζρχζνπλ ην ζπκπέξαζκα 

ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ δφγκαηνο Νηαβνχηνγινπ θαη ζα πξνθαιέζνπλ κηα 

ελδερφκελε αιιαγή πιεχζεο ηεο ηνχξθηθεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ή αλ ην 2023 ε 

Σνπξθία ζα γηνξηάδεη ηα εθαηφ ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηεο Σνχξθηθεο 

Πξνεδξεπφκελεο Γεκνθξαηίαο, καδί κε ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπ δφγκαηνο 

Νηαβνχηνγινπ. 
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