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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα στάδια της γλωσσικής 

μεταρρύθμισης στην Τουρκία και να εκτιμήσει τα αποτελέσματά της. 

Παρακολουθώντας το παρελθόν μέσω γραπτών κειμένων, είμαστε σε θέση να 

διαπιστώσουμε την εξέλιξη της τουρκικής γλώσσας. Σε πρώτη φάση εξετάζεται η 

σχέση της γλώσσας με τον εθνικισμό. Γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της 

τουρκικής γλώσσας, αναφέρονται οι εξελίξεις του γλωσσικού ζητήματος και 

επισημαίνονται οι αλλαγές που προτείνουν οι διανοούμενοι για αλλαγή και 

απλοποίηση στη γλώσσα. Γίνεται εκτενής αναφορά στη γλωσσική μεταρρύθμιση που 

έλαβε χώρα μεταξύ 1928-1938. Η αλλαγή της γραφής (1928-1930), η περίοδος 

εξαγνισμού της γλώσσας και η Θεωρία Γλώσσα-Ήλιος (1936-1938). Στη συνέχεια 

εξετάζονται οι γλωσσικές πολιτικές, ιδιαίτερα οι γλωσσικές απαγορεύσεις που 

εφαρμόστηκαν την ίδια περίοδο, σε σχέση με τον αντίκτυπο που είχαν στις 

αλλόγλωσσες μειονότητες της Τουρκίας. Αναφέρουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη 

σύγχρονη Τουρκία και πως επηρέασαν την πορεία της Γλωσσικής Μεταρρύθμισης 

μέχρι σήμερα. 

 

 

ABSTRACT 

   The purpose of this paper is to present the stages of language reform in Turkey and 

to evaluate its results. By following the past through written texts, we are able to see 

the evolution of the Turkish Language. In the first phase, the relationship between 

language and nationalism is examined. A brief review of the history of the Turkish 

Language is given, the developments of the language issue are reported and the changes 

proposed by the intellectuals for change and simplification of the language are pointed 

out. Extensive reference is made to the language reform that took place between 1928-

1938. The Change of Writing (1928-1930), the period of language purification and the 

Language-Sun Theory (1936-1938). It then examines  language policies, in particular 

the language bans that were implemented during the same period, in relation to the 

impact they had on Turkey’s foreign-language minorities. We report on the political 

developments in modern Turkey and how they have influenced the course of the 

Language Reform to date. 
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7 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταγράψει τα στάδια της 

γλωσσικής μεταρρύθμισης στην Τουρκία και να εκτιμήσει τα αποτελέσματά της. Η 

αλλαγή της γλώσσας είχε σοβαρό αντίκτυπο στην τουρκική κοινωνία. Το γλωσσικό 

ζήτημα (Dil meselesi) συνεχίζει να απασχολεί τους Τούρκους διανοούμενους και όχι 

μόνο οι οποίοι δεν θεωρούν ότι έχει λήξει. Για την εξέταση της γλωσσικής 

μεταρρύθμισης στην Τουρκία χρησιμοποιήθηκαν κυρίως αγγλόφωνες και 

τουρκόφωνες πηγές, καθώς και πολλά ακαδημαϊκά άρθρα. Από τις πιο σημαντικές 

πηγές θεωρούνται τα έργα του Geoffrey Lewis, The Turkish Language Reform: A 

Catastrophic Success και του Uriel Heyd, Language Reform in modern Turkey. Σε 

σχέση με τη σύνδεση της γλώσσας με τον εθνικισμό τα έργα του Joshua Fishman είναι 

κατατοπιστικά καθώς και το έργο του Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve 

Sadeleşme Evreleri (Τα στάδια της εξέλιξης και απλοποίησης της τουρκικής γλώσσας).  

   Εκτός από το πρώτο κεφάλαιο που έχει θεωρητικό περιεχόμενο, η εργασία ακολουθεί 

χρονολογική σειρά, ξεκινώντας με μια σύντομη παρουσίαση του παρελθόντος της 

τουρκικής ιστορίας και γλώσσας και φτάνει μέχρι το σήμερα. Γίνεται αναφορά στις 

απόψεις των Τούρκων διανοούμενων και συγγραφέων του 19ου αιώνα για τη γλώσσα, 

ενώ ιδιαίτερη βάση δίνεται στην περίοδο μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας 

και μέχρι τον θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ, καθώς, ουσιαστικά, τότε τίθεται σε 

εφαρμογή η μεταρρύθμιση. Επίσης, την ίδια περίοδο υπήρξε η πρόθεση να επιβληθεί 

η τουρκική γλώσσα στις αλλόγλωσσες μειονότητες της Τουρκίας. 

   Στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε τη σχέση της γλώσσας με τον εθνικισμό. Μέσω της 

σχεδίασης της γλώσσας, ο εθνικισμός επιχειρεί να τυποποιήσει και να ομογενοποιήσει 

τη γλώσσα για να την καταστήσει εργαλείο ικανό για τη διάδοση της εθνικής 

ταυτότητας. Επίσης αναφέρονται τα στάδια της τουρκικής γλώσσας. 

   Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη αναδρομή της τουρκικής ιστορίας 

και της τουρκικής γλώσσας από τις γραπτές μαρτυρίες μέχρι και την περίοδο της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας. Με την υιοθέτηση της ισλαμικής θρησκείας άνοιξε ο 

δρόμος για την εισδοχή πολλών αραβικών και περσικών στοιχείων που διατηρούνται 

στη γλώσσα μέχρι και σήμερα. Επίσης αναφέρονται οι προσπάθειες εκκαθάρισης της 

γλώσσας (16ος αιώνας). 

   Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρουμε την απαρχή της γλωσσικής μεταρρύθμισης που είναι 

γνωστή ως περίοδος του Τανζιμάτ, επίσης γίνεται αναφορά στις απόψεις των Τούρκων 

συγγραφέων του 19ου αιώνα, οι οποίοι μίλησαν κυρίως για την απλοποίηση στη 

γλώσσα, ώστε να καταστεί κατανοητή από τον απλό λαό. Σε σχέση με το γλωσσικό 

ζήτημα, εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν δύο τάσεις: οι οπαδοί της απλοποίησης και 

τουρκοποίησης της γλώσσας και οι οπαδοί της διατήρησης των ξένων στοιχείων 

(αραβικών και περσικών).  

   Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία της γλωσσικής μεταρρύθμισης 

την περίοδο του 1923 με 1938. Την περίοδο αυτή ο ιδρυτής της τουρκικής δημοκρατίας 

Κεμάλ Ατατούρκ εφάρμοσε μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Η μεταρρύθμιση ξεκινάει με 

την υιοθέτηση του λατινικού αλφάβητου που σηματοδοτεί τον δυτικό προσανατολισμό 

που επιθυμούσε να πάρει το νέο τουρκικό κράτος. Το 1932 ιδρύεται το Ίδρυμα 
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Τουρκικής Γλώσσας, του οποίου σκοπός ήταν να δημιουργήσει μια εθνική γλώσσα και 

να μειώσει το χάσμα μεταξύ προφορικής και γραπτής γλώσσας. Αναπτύσσουμε και τη 

θεωρία ΄΄Γλώσσας-Ήλιος΄΄. 

   Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρουμε στο πως επηρέασε η γλωσσική μεταρρύθμιση τις 

αλλόγλωσσες μειονοτικές ομάδες της Τουρκίας. Αν και η ίδια η γλωσσική 

μεταρρύθμιση δεν είχε άμεσες συνέπειες για τις μειονότητες, οι αλλαγές που 

συνέβαιναν στην νεοσύστατη Τουρκική Δημοκρατία άλλαξαν το status των γλωσσών. 

Ενώ η δομή της οθωμανικής αυτοκρατορίας επέτρεψε τη διατήρηση των γλωσσών  των 

λαών της Μικράς Ασίας, το νέο κράτος επιχείρησε τη γλωσσική αφομοίωσή τους. Έτσι 

στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ξεκίνησε η εκστρατεία ‘’Συμπατριώτη, μίλα 

τουρκικά’’ που είχε σκοπό να καταστήσει τα τουρκικά τη μόνη γλώσσα που θα 

χρησιμοποιούνταν στη δημόσια σφαίρα. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτήν την εκστρατεία 

έπαιξε το Εβραϊκό στοιχείο που ήταν υπέρ της ομογενοποίησης των πολιτών του 

τουρκικού κράτους. Επίσης γίνεται αναφορά στη γλώσσα των Καραμανλήδων. 

   Στο έκτο κεφάλαιο παρακολουθούμε την πορεία της μεταρρύθμισης μετά τον θάνατο 

του Κεμάλ Ατατούρκ. Όταν στην εξουσία βρισκόταν το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό 

Κόμμα, το Ίδρυμα Τουρκικής Γλώσσας εφάρμοζε καθαρισμό στη γλώσσα. Ενώ όταν 

στην εξουσία ανέβαιναν αντίπαλα κόμματα η μεταρρύθμιση επιβραδυνόταν και 

σταματούσε. 
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Κεφάλαιο 1ο 

Σύντομη ιστορική επισκόπηση (Γλώσσα και εθνικισμός) 

   Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση της γλωσσικής μεταρρύθμισης στην Τουρκία θα 

πρέπει να αποσαφηνίσουμε τη σχέση της γλώσσας με τον εθνικισμό. Η Γαλλική 

Επανάσταση (1789) σήμανε την κατάρρευση των πολυεθνικών αυτοκρατοριών και την 

ανάδυση ενός νέου τρόπου κρατικής οργάνωσης και διακυβέρνησης βασισμένης στο 

έθνος. Η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στην κατασκευή του έθνους και αποτελεί ένα 

ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εθνικισμού. Από τη μια η γλώσσα με τις πολλαπλές 

λειτουργίες της στην κοινωνία και από την άλλη ο εθνικισμός με τις πολυάριθμες 

εκδηλώσεις του, αποκτούν μια στενή σχέση και σχηματίζουν ένα περίπλοκο δίκτυο. 

   Στη διαδικασία κατασκευής του έθνους, η γλώσσα δεν λειτουργεί μόνο ως 

διαχωριστικό συνόρων. Η γλώσσα, με τη λειτουργία της ως συμβόλου και μέσου 

επικοινωνίας, μπορεί να κατασκευάσει και να ενισχύσει την συναισθηματική και 

οργανική προσκόλληση στο έθνος. Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο 

συναισθηματικά φορτισμένα προϊόντα περνάνε από τις παλιές στις μελλοντικές γενιές, 

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί συνδετικό κρίκο ενός πληθυσμού ευρείας διασποράς. Έτσι, 

με τη συμβολή της στην αναγνώριση της ταυτότητας μιας ομάδας και στην ανάπτυξη 

αισθημάτων εθνικής υπερηφάνειας, η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 

και διατήρηση του αισθήματος του ανήκειν σε ένα έθνος. Επίσης πρέπει να αναφερθεί 

ότι η γλώσσα και επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από τη διαδικασία κατασκευής του 

έθνους.  

   Υπάρχει η άποψη ότι η Γλώσσα αποτελεί σύνδεσμο με την Αυθεντικότητα. Η ουσία 

της εθνικότητας συνεχίζει να υπάρχει πέρα από δυναστείες, αιώνες και σύνορα. Αυτή 

η ουσία αποτελεί την καρδιά της εθνικότητας και την οδηγεί στο μεγαλείο. Η ουσία 

της εθνικότητας είναι το πνεύμα της, η προσωπικότητά της, η ψυχή της. Αυτή η ψυχή 

όχι μόνο αντανακλάται και προστατεύεται από τη μητρική γλώσσα, αλλά, κατά μια 

έννοια ακόμα η ίδια η μητρική γλώσσα είναι μια έκφανση της ψυχής, αν όχι ο τρόπος 

που εκδηλώνεται η ψυχή. Η θέση της γλώσσας σε σχέση με τον εθνικισμό εξετάστηκε 

διεξοδικά από τον Χέρντερ (Johann Gottfried Herder, 1744-1803). Υποστήριξε ότι η 

γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία που απλωνόταν σε όλο τον κόσμο ήταν κάτι καλό 

και όμορφο από μόνο του, ενώ η μίμηση οδηγούσε στη διαφθορά και την 

αποτελμάτωση.1 

   Σύμφωνα με τον Χέρντερ μια κοινή γλώσσα εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των 

μελών του έθνους, αλλά και αποτρέπει την επίδραση εξωτερικών πολιτιστικών 

στοιχείων. Η εθνική γλώσσα αποτελεί το πιο σημαντικό εχέγγυο της ολοκλήρωσης και 

της ανεξαρτησίας του έθνους. Η γλώσσα και το έθνος είναι στενά συνδεδεμένα. Χάρη 

στη γλωσσική ποικιλία οι γλωσσικές κοινότητες που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν 

με άλλες γλωσσικές κοινότητες, αναγκάζονται να διαφυλάξουν και να αναπτύξουν τον 

δικό τους πολιτισμό2.Χωρίς τη μητρική γλώσσα δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν και 

να συνεχίσουν να υπάρχουν τα τραγούδια, τα ποιήματα, οι παροιμίες, τα βιβλία, τα 

σχολεία και κατά συνέπεια το έθνος πράγμα που οφείλεται στα ατυχήματα της ιστορίας 

 
1 Fishman, ό.π.σς.159-160. 
2 Sadoğlu, Εθνικιστικές και γλωσσικές πολιτικές στην Τουρκία, İstanbul 2003,σελ.27-28. 
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αλλά και σε συνειδητό σχεδιασμό.3 Η γλώσσα είναι πάνω απ’ όλα ένα μέσο 

επικοινωνίας και οι πολιτικές εξουσίες που σκοπεύουν να οργανώσουν το σύνολο του 

πληθυσμού είναι αναγκασμένες να σχηματίσουν μια κοινή γλώσσα η οποία θα 

επιτρέψει τη συνέχεια της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής4. 

Σήμερα το ζήτημα της γλώσσας είναι ένα βασικό ζήτημα για πολλά κράτη και 

αναπόφευκτη λύση αυτού του προβλήματος είναι μια γλωσσική σχεδίαση από την 

κυβέρνηση. 

  Ο γλωσσικός σχεδιασμός (Language planing) είναι μια μακροχρόνια και συνειδητή 

προσπάθεια, εκπορευομένη από την κυβέρνηση για να αλλάξει τη λειτουργία της 

γλώσσας στην κοινωνία που στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων επικοινωνίας5.Ο 

γλωσσικός σχεδιασμός είναι μια προσπάθεια εσκεμμένης παρέμβασης σε μια γλώσσα 

ή σε διάλεκτό της: Είναι ανθρώπινη παρέμβαση στις φυσικές διαδικασίες της 

γλωσσικής αλλαγής, διάδοσης και φθοράς. Ο γλωσσικός σχεδιασμός δεν είναι απλά 

μια γλωσσική τυποποίηση, αλλά καλύπτει και τη διαδικασία, κυρίως σε μια 

πολύγλωσση πολιτική ενότητα, της αλλαγής της, της ανάπτυξής της και της αποδοχής 

της.6 Σκοπός είναι να ενδυναμωθεί ή να αλλάξει η εθνική ταυτότητα και να 

εξασφαλιστεί η υγιής επικοινωνία εντός των συνόρων. Έτσι κάθε κράτος μπορεί να 

χρειαστεί να καταπιαστεί είτε με (όπως τις ονομάζει ο Heintz Closs) το σχεδιασμό 

δηλαδή με την εσωτερική κατάσταση μιας γλώσσας με σκοπό να την αλλάξει (Corpus 

planing), είτε με το σχεδιασμό της θέσης μιας γλώσσας σε σχέση με μια άλλη γλώσσα 

ή γλωσσική παραλλαγή (status planing) ή και με τις δύο αφού η μία δεν αποκλείει την 

άλλη7. Ο σχεδιασμός της γραμματολογίας ή μηχανική της γλώσσας (Language 

engineering), προσπαθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που σχετίζονται με την 

επικοινωνία και εκφράζει αλλαγή στη μορφή της γλώσσας. Μπορεί λοιπόν ο 

σχεδιασμός της γραμματικής να αναφέρεται σε αλλαγή σε ζητήματα όπως η αλλαγή 

της ορθογραφίας, η εξεύρεση νέων πηγών λεξιλογίου, η παραγωγή νέων λέξεων 

(νεολογισμών), η φωνητική. Ουσιαστικά επιχειρείται η τυποποίηση και ο 

εκσυγχρονισμός μιας γλώσσας, δημιουργούνται λεξικά και αναπτύσσεται μια 

φιλολογία με την καλλιέργεια νέων χρήσεων, ώστε να επεκταθεί η χρήση της γλώσσας 

σε τομείς όπως η κυβέρνηση, η εκπαίδευση και το εμπόριο8.  

   Στην ουσία ο εξωτερικό σχεδιασμός επιχειρεί να λύσει ζητήματα όπως σε ποια 

γλώσσα θα γίνονται οι επίσημες συναλλαγές και οι γραφειοκρατικές λειτουργίες, ποια 

γλώσσα θα χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, σε ποια γλώσσα θα εκδίδονται οι 

εφημερίδες9. Συνεπώς ένα κράτος με γλωσσικές μειονότητες ή θα ακολουθήσει 

πολιτικές αφομοίωσης προωθώντας μια γλώσσα τη γλώσσα της πλειοψηφίας,  ή θα 

επιτρέψει και στις άλλες γλώσσες να υπάρχουν ως επίσημες10. 

   Τα εθνικιστικά κινήματα δεν πρέπει μόνο να σχηματίσουν μια επιδεικτικά ενωμένη, 

γνήσια και προσανατολισμένη στα σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με τις 

 
3 Fishman G.A. Language and nationalism 1972,σελ.55. 
4 Sadoğlu,σελ.36. 
5 Wardhaugh, R., An Introduction to Sociolinguistics, Blackwell Publishing, Oxford 2006, σελ. 356. 
6 Sadoğlu,σελ.37. 
7 Wardhaugh, ό.π., σελ.457 
8 Wardhaugh, ό.π., σελ.357 
9 Sadoğlu,σελ.39 
10 Sadoğlu, σελ.42-43. 
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καθημερινές εθνικές συνήθειες και αντιλήψεις, αλλά πρέπει να σχηματίσουν μια 

γνήσια και προσανατολισμένη στα σύγχρονα προβλήματα γλώσσα. Έτσι η εθνικιστική 

γλωσσική σχεδίαση δεν σκοπεύει τόσο στη δημιουργία μιας γλώσσας που να έχει 

αισθητική και ευφωνία όσο στο να διαμορφώσει τη συμπεριφορά των ανθρώπων που 

μιλούν αυτή τη γλώσσα.11 Η ομογενοποίηση της γλώσσας παίζει κεντρικό ρόλο στη 

δημιουργία και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας. Η εκπαίδευση αποτελεί το μέσο 

με το οποίο διαδίδεται και σταθεροποιείται η ομογενοποιημένη γλώσσα σε όλη την 

κοινωνία. Κατ’ αυτό τον τρόπο η εθνική γλώσσα μπορεί να εγγυηθεί την εθνική 

ταυτότητα.12 Η γλώσσα παίζει ρόλο στη διαφοροποίηση του ‘’εαυτού’’ από τον 

‘’άλλο’’. Γιατί, καθώς οι εθνικές γλώσσες αποτελούν βασικό συστατικό των εθνικών 

πολιτισμών και βοηθούν στη διάδοσή του από γενιά σε γενιά, αποτελούν το βασικό 

μέσο με το οποίο διαφαίνονται οι εθνικές διαφορές.13 

   Η Τουρκική γλώσσα σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές ως προς την 

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

(Hengirmen:/2000:/11, Akar:2005:/19). Εικάζεται ότι πρόκειται για μια ομάδα 

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

δεύτερο ενδεχόμενο, να έχουν δηλαδή κοινή πηγή. Δεν έχει αποδειχτεί όμως κάτι 

τέτοιο μέχρι σήμερα (Ιορδάνογλου:/2003:17). Οι ουραλο-αλταϊκές γλώσσες, που 

παίρνουν την ονομασία τους από την γεωγραφική τους θέση, χωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες: Α. Γλώσσες Ουραλίων, όπου περιλαμβάνονται οι γλώσσες των 

Φινλανδών, Ούγγρων, Λαπώνων, Εσθονών και Σαμογετών και  Β. Γλώσσες των 

Αλταίων όπου ανήκει η γλώσσα των σημερινών Τούρκων, των Οθωμανών, των 

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

Ασίας (Ζεγκίνης και Χιδίρογλου:/1995:/11). Η Τουρκική γλώσσα είναι γεγονός ότι 

ομιλείται από την Ασία μέχρι την Κεντρική Ευρώπη με την επίδραση των αραβικών 

και των περσικών. Σε αυτή την επίδραση οφείλονται οι προσπάθειες που έγιναν για την 

κάθαρση της γλώσσας, ένα είδος δηλαδή εκτουρκισμού της τουρκικής. Πρόκειται για 

απόφαση μιας τάξης ακαδημαϊκών να απλουστεύσουν την γλώσσα αφαιρώντας τους 

αραβο-περσικούς όρους οι οποίοι αποτελούν μείζον ποσοστό κατά την χρήση της 

(Αλατζάς:/2000:/15). Η γλώσσα κι’ ο εθνικισμός είναι στενά συνδεδεμένα. Χάρη στη 

γλωσσική ποικιλία, οι γλωσσικές κοινότητες που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με 

άλλες γλωσσικές κοινότητες αναγκάζονται να διαφυλάξουν και να αναπτύξουν το δικό 

του πολιτισμό.14 

   Από την άλλη ο εθνικισμός δοξάζει την καθομιλουμένη γλώσσα δημιουργώντας 

σύμβολα συλλογικού μεγαλείου μέσα από τα γλωσσικά προϊόντα, όπως ποιήματα, 

τραγούδια, ρητά και παραμύθια, γενικά λαϊκή προφορική και γραπτή λογοτεχνία.15 Γι’ 

αυτό παρατηρούμε την ανάπτυξη μιας εθνικιστικής λογοτεχνίας με την επικράτηση του 

εθνικισμού στην Ευρώπη. Η προφορική και γραπτή λογοτεχνία που μεταφέρει τις 

εμπειρίες ενός έθνους συνοδεύει και προαναγγέλλει την άφιξη του εθνικισμού. Ωστόσο 

είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς τη μητρική γλώσσα δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν και να 

 
11 Fishman,σελ.62. 
12 Sadoğlu,σελ.24. 
13 Sadoğlu, σελ.26. 
14 Sadoğlu, H. Türkiye’de ulusçuluk ve dil politikaları (εθνικιστικές και γλωσσικές πολιτικές στην 

Τουρκία), İstanbul, 2003, σ.27-28. 
15 Fishman, σελ.164. 
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συνεχίσουν να υπάρχουν τα τραγούδια, τα ποιήματα, τα σλόγκαν, οι παροιμίες, τα έπη, 

τα βιβλία και κατά συνέπεια το ίδιο το έθνος, και αυτό συμβαίνει ως αποτέλεσμα των 

‘’ατυχημάτων της ιστορίας’’ αλλά και ως αποτέλεσμα συνειδητού σχεδιασμού.16 

   Η γλώσσα πάνω απ’ όλα είναι ένα μέσο επικοινωνίας και οι πολιτικές εξουσίες που 

σκοπεύουν να οργανώσουν το σύνολο του πληθυσμού είναι αναγκασμένες να 

σχηματίσουν μια κοινή, τυποποιημένη γλώσσα, η οποία θα επιτρέψει τη συνέχεια της 

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής.17 Σήμερα το ζήτημα της 

γλώσσας είναι ένα απ’ τα πιο βασικά ζητήματα σχεδόν όλων των κρατών και 

αναπόφευκτη λύση αυτού του προβλήματος είναι μια γλωσσική σχεδίαση 

κατευθυνόμενη από την κυβέρνηση. Η γλωσσική σχεδίαση (Language planing) δεν 

είναι απλά μια γλωσσική τυποποίηση αλλά καλύπτει και τη διαδικασία, κυρίως σε μια 

πολύγλωσση πολιτική ενότητα, της επιλογής μιας νόρμας, της αλλαγής της, της 

ανάπτυξής της και της αποδοχής της .18 Σκοπός είναι να ενδυναμωθεί ή να αλλάξει η 

εθνική ταυτότητα και να εξασφαλιστεί η υγιής επικοινωνία εντός των συνόρων. Έτσι, 

κάθε κράτος μπορεί να χρειαστεί να καταπιαστεί είτε με (όπως τις ονομάζει ο Heinz 

Closs) τη σχεδίαση γραμματολογίας, δηλαδή με την εσωτερική κατάσταση μιας 

γλώσσας με σκοπό να την αλλάξει (Corpus planing), είτε με τη σχεδίαση της θέσης 

μιας γλώσσας σε σχέση με μια άλλη γλώσσα ή γλωσσική παραλλαγή (Status planing) 

ή και με τις δυο αφού η μια δεν αποκλείει την άλλη.19 Οι όροι αυτοί αναφέρονται και 

από τον Wurm ως εσωτερική και εξωτερική σχεδίαση αντίστοιχα.20 Η σχεδίαση της 

γραμματολογίας προσπαθεί να αναπτύξει μια γλώσσα ή μια παραλλαγή μιας γλώσσας, 

συνήθως να την τυποποιήσει, δηλαδή να την καταστήσει ικανή να υπηρετήσει κάθε 

πιθανή γλωσσική λειτουργία στην κοινωνία. Συνεπώς η σχεδίαση της γραμματολογίας 

μπορεί να αναφέρεται σε αλλαγή σε ζητήματα όπως η ανάπτυξη μιας ορθογραφίας, 

εξεύρεση νέων πηγών λεξιλογίου, παραγωγή νέων λέξεων (νεολογισμών), φωνητική. 

Στην πράξη επιχειρείται η τυποποίηση και ο εκσυγχρονισμός μιας γλώσσας, 

δημιουργούνται λεξικά και αναπτύσσεται μια λογοτεχνία, με την εσκεμμένη 

καλλιέργεια νέων χρήσεων, έτσι ώστε να επεκταθεί η χρήση της γλώσσας σε τομείς 

όπως η κυβέρνηση, η εκπαίδευση και το εμπόριο.21 Αυτή η γλωσσική σχεδίαση μπορεί 

να πάρει τη μορφή δημιουργικής ή περιοριστικής παρέμβασης. Δημιουργική 

παρέμβαση έχουμε όταν μια γλώσσα αποκτάει γραφή και ορθογραφία μέσα απ’ αυτή 

την διαδικασία. Περιοριστική παρέμβαση έχουμε όταν υπάρχει προσπάθεια 

τυποποίησης της γλώσσας για να μην υπάρξει γεωγραφική και κοινωνική 

διαφοροποίηση ή όταν υπάρχει προσπάθεια καθαρισμού της γλώσσας από τις ξένες 

επιδράσεις.22 Ένα κράτος με γλωσσικές μειονότητες ή θα ακολουθήσει πολιτικές 

αφομοίωσης προωθώντας μια γλώσσα, τη γλώσσα της πλειοψηφίας, ή θα επιτρέψει και 

στις άλλες γλώσσες να υπάρχουν ως επίσημες.23  

 
16 Fishman. G.A. Language and nationalism, Two Integrative Essays, Newbury House Publishers, 

Massachusetts, 1972, σελ.55. 
17 Sadoğlu, σελ.36. 
18 Sadoğlu, σελ.37. 
19 Wardhaugh, ό.π., σελ.38. 
20 Sadoğlu, σελ. 42-43. 
21 Wardhaugh, σελ.357 και Sadoğlu, σελ.38. 
22 Sadoğlu, σελ.38. 
23 Sadoğlu, σελ.42-43. 
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   Τα εθνικιστικά κινήματα δεν πρέπει μόνο να σχηματίσουν μια επιδεικτικά ενωμένη, 

γνήσια και προσανατολισμένη στα σύγχρονα προβλήματα εθνικότητα μέσα από τα 

αναρίθμητα αλληλοεπιδρώμενα δίκτυα που σχετίζονται με τις εθνικές συνήθειες και 

πιστεύω, αλλά πρέπει αντίστοιχα να σχηματίσουν και μια ενωμένη, γνήσια και 

προσανατολισμένη στα σύγχρονα προβλήματα γλώσσα μέσα από μια ποικιλία 

φωνολογικών, λεξικολογικών, γραμματικών και σημασιολογικών συστημάτων που 

κληρονομήθηκαν από τα προ-εθνικά γλωσσικά δίκτυα.24 Η γλωσσική σχεδίαση 

απεχθάνεται τις ξένες επιρροές και προτιμά τα ιθαγενή στοιχεία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

πολλά κράτη καθάρισαν τις καθομιλούμενες γλώσσες τους από τα ξένα στοιχεία, 

παράλληλα όμως προσπάθησαν να τις εμπλουτίσουν χρησιμοποιώντας τις δικές τους 

αυθεντικές πηγές. Αυτή ήταν μια διαδικασία εξωτερικού διαχωρισμού αλλά και 

εσωτερικής σταθεροποίησης.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Fishman, σελ.62. 
25 Fishman, σελ.66-67. 
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Κεφάλαιο 2ο 

Σύντομη αναφορά της ιστορίας της Τουρκίας 

   Η ιστορία της είναι η ιστορία ενός μωσαϊκού λαών με αναρίθμητα διαφορετικά 

ονόματα. Ξέρουμε άραγε ότι, από το Πεκίνο ως το Αλγέρι, από τον Ειρηνικό ως τη 

Μεσόγειο, έχουν διασχίσει όλο σχεδόν τον αρχαίο κόσμο και ότι ο ρόλος τους στην 

περιπέτεια της ανθρωπότητας υπήρξε θεμελιώδης;  

   Οι Τούρκοι λοιπόν έχουν μια ιστορία 2.000 χρόνων περίπου, στην οποία 

πρωταγωνιστούν ήρωες όπως ο Αττίλας, ο Ταμερλάνος, ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, 

ο Αμπάρ, ο Ατατούρκ. 26 

Α. Καταγωγή των Τούρκων 

   Η καταγωγή των Τούρκων έχει απασχολήσει ως σήμερα πολλούς και διάφορους 

επιστήμονες, πολιτικούς αλλά και απλούς ανθρώπους. Είναι πρακτικά αδύνατο να 

καλύψουμε ένα θέμα που έχει πολλές πτυχές και ιστορία εκατοντάδων ετών. Οι 

Ογούζοι Τούρκοι (Oğuz) είναι οι  κοινοί φυλετικοί και εθνολογικοί (όχι όμως και 

γλωσσικοί) πρόγονοι των τουρκικών λαών του μεσαίωνα και αποτέλεσαν μεγάλη 

συνομοσπονδία τουρκόφωνων (τουρανικών) φυλών της Κεντρικής Ασίας στις περιοχές 

των Αλταϊκών Ορέων. Όλα σχεδόν τα τουρκόφωνα φύλα έχουν την καταγωγή τους 

στους Ογούζους Τούρκους, οι οποίοι τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες 

ξεκίνησαν από τις πεδιάδες των ποταμών Ορχόν και Σελεγκά, νότια της λίμνης 

Βαϊκάλης (της βαθύτερης λίμνης της γης) στη σημερινή Μογγολία. Οι 

πολυαριθμότεροι απ΄αυτούς, οι Ογούζοι Τούρκοι, δημιούργησαν από τον 6ο έως τον 8ο 

αιώνα ένα εκτενές κράτος. Για τους Ογούζους, όπως και για άλλες τουρανικές φυλές 

της κεντροανατολικής Ασίας έχουμε ασαφείς και αμφιλεγόμενες πληροφορίες. Ένα 

άλλο αρχαίο τουρκικό φύλο ήταν οι Εφθαλίτες (Λευκοί Ούνοι). Ανάμεσα στο 956 μ.Χ. 

και το 1000 οι δύο κυριότεροι ηγέτες των Ογούζων, ο Σελτζούκ (γενάρχης των 

Σελτζούκων Τούρκων) και ο Yabghu ασπάστηκαν το Ισλάμ. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι 

υπήρξαν μαζί με τους επιγόνους τους Οθωμανούς, που κι’ αυτοί ανήκαν στην ογουζική 

συνομοσπονδία κυρίαρχοι στο χώρο της Εγγύς Ανατολής. Σταδιακά η κυριαρχία τους 

επεκτάθηκε σε τρείς ηπείρους (Ασία, Βόρεια Αφρική, Νοτιοανατολική Ευρώπη).  

   Στα μέσα του 10ου αιώνα, οι Σελτζούκοι με επικεφαλής τον φύλαρχο Σελτζούκ, 

αποτελούσαν τη σημαντικότερη φυλή των Ογούζων. Γύρω στο 960 μ.Χ. έγιναν 

σουνίτες (΄΄ορθόδοξοι΄΄ μουσουλμάνοι)27. 

Β. Οι Οθωμανοί. 

   Στα τέλη του 13ου αιώνα Τούρκοι Γαζήδες (ιεροί πολέμαρχοι του ισλαμικού τζιχάντ) 

μετά την κατάρρευση του βυζαντινού αμυντικού συστήματος στη Μικρά Ασία, 

ιδρύουν μια σειρά από τουρκομανικά χανάτα στο δυτικό τμήμα της. Το οθωμανικό 

κρατίδιο ιδρύθηκε κατά το τρίτο τέταρτο του 13ου αιώνα στη σελτζουκική μεθόριο με 

το Βυζάντιο στην περιοχή του Σογκούτ, βορειοδυτικά του Δορυλαίου (Εσκίσεχίρ). 

Ιδρύθηκε από το γένος της ογουζικής φυλής Καγί, το οποίο αργότερα αποκλήθηκε 

΄΄οθωμανικό΄΄,από το όνομα του ηγεμόνα Γαζή Οσμάν (ή Οθωμάν,  1281-1326). Η 

 
26 Ιστορία των Τούρκων, Roux Jean-Paul. (1998). 
27 Περικλής Δεληγιάννης, «Βυζάντιο εναντίον Ισλάμ», 634-1461, 2008. 
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οθωμανική ιστορία αρχίζει με τον Οσμάν που έγινε ηγεμόνας της φυλής του το 1281. 

Ο Οσμάν συγκέντρωσε Τούρκους πολεμιστές απ’ όλη τη Μικρά Ασία, καθώς και 

Βυζαντινούς εχθρούς των Παλαιολόγων, οι οποίοι εξισλαμίστηκαν σταδιακά28. 

 

Α. Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας 

   Η τουρκική γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των τουρκικών γλωσσών (turkic) που 

αριθμούνε 120 εκ. ομιλητές σε όλο τον κόσμο. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες της 

γλώσσας εμφανίστηκαν τον 8ο αιώνα και ανήκουν σε μια φυλή που εμφανίστηκε τον 

6ο αιώνα και άρχισε να εξαπλώνεται στην περιοχή της κεντρικής Ασίας.29 Οι τουρκικές 

γλώσσες σχηματίζουν μια οικογένεια γλωσσών με χαλαρούς δεσμούς με γλώσσες όπως 

η μογγολική, κεμάντσου-τούγκου. Αρκετοί επιστήμονες θεωρούν ότι υπάρχει γενετική 

σχέση μεταξύ αυτών των γλωσσών και τις εντάσσουν σε μια κοινή γλωσσική 

οικογένεια, την Αλταϊκή. Από την άλλη, υπάρχουν επιστήμονες που θεωρούν πως τα 

κοινά στοιχεία μεταξύ αυτών των γλωσσών είναι απλά αποτέλεσμα ιστορικής επαφής 

και δανεισμού και όχι ένδειξη γενετικής συγγένειας.30 Όσον αφορά τα κοινά 

χαρακτηριστικά πρέπει να αναφέρουμε ότι οι τουρκικές γλώσσες είναι πλούσιες σε 

φωνήεντα, παρουσιάζουν ομοιότητες στον τονισμό, έχουν φωνηεντική αρμονία και 

στηρίζεται σε τρείς κατηγοριοποιήσεις φωνηέντων και επεκτείνεται και στα 

μορφήματα. Ωστόσο, το εκπληκτικό κοινό χαρακτηριστικό της τουρκικής γλώσσας 

είναι ότι είναι συγκολλητική: για την παραγωγή λέξεων και τον σχηματισμό των 

γραμματικών καταλήξεων χρησιμοποιούνται καταλήξεις, μορφήματα που 

προστίθενται στο τέλος της λέξης. Επίσης δεν υπάρχουν άρθρα, γραμματικά γένη ,ούτε 

και προθέσεις.31 Οι πιο παλιές γραπτές πηγές της τουρκικής γλώσσας είναι οι επιγραφές 

του Ορχόν και του Γενισέι, που χρονολογούνται μεταξύ 7ου και 10ου αιώνα και είναι 

γραμμένες στη ρουνική γραφή.32Έπειτα έχουμε την εμφάνιση κειμένων που 

αποδίδονται στους Ουϊγούρους οι οποίοι σχημάτισαν ανεξάρτητες πολιτικές οντότητες 

και δημιούργησαν ένα πολιτισμό που ενσωμάτωνε διάφορες θρησκείες (βουδισμό, 

μανιχαϊσμό και χριστιανισμό). Τα ουϊγουρικά κείμενα είναι θρησκευτικού και ιατρικού 

περιεχομένου και πολλά είναι μεταφράσεις από τα σανσκριτικά, τα σογουτικά και τα 

κινέζικα.33  

   Ακολουθεί η περίοδος των Καραχανηδών (9ος-12ος αιώνας), οι οποίοι μετανάστευσαν 

από τα ανατολικά στα δυτικά και τον 10ο αιώνα ασπάστηκαν το ισλάμ. Τον 11ο αιώνα 

γράφτηκαν δύο σημαντικά έργα αυτής της περιόδου. Το Divan-ü Lügat-it-Türk του 

Μahmud al-Kasgarlı, είναι μια συλλογή παροιμιών και ποιημάτων αλλά και ένας 

κατάλογος των τουρκικών γλωσσών και διαλέκτων του 11ου αιώνα. Το Kutadgu Bilig 

του Yusuf Has Hacib που σημαίνει ΄΄Η επιστήμη που δίνει ευτυχία΄΄ είναι ένα ποίημα 

που περιέχει πληροφορίες και συμβουλές για το πως μια κοινωνία και ένα κράτος 

μπορεί να εξασφαλίσει την ευτυχία. Και τα δύο έργα είναι γραμμένα με την αραβική 

 
28 Ο. Αλέξιος, Γ.Κ.Σαββίδης, «Οι Τούρκοι και το Βυζάντιο», Α’ τόμος, εκδόσεις Δομός, 2006. 
29 Encyclopedie de I ‘Islam, tome X livraison, 175, Brill Leyden,2001.σ.744. 
30 Encyclopedie de l’ Islam, σελ.745. 
31 Encyclopedie de l’ Islam,σελ.746-747. 
32 Aksan, D., Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü,Yarını (το χθες το σήμερα το αύριο των τουρκικών 

της Τουρκίας), Bilgi Yayınevi,Ankara, σελ.28-29. 
33 Encyclopedie de I ‘Islam, σελ.751 και Aksan, σελ.37-38. 
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γραφή.34 Μετά τη νίκη στην μάχη του Ματζικέρτ (1071) οι τουρκικές φυλές των 

Ογούζων εγκαθίστανται στην Ανατολία και ιδρύουν το κράτος των Σελτζούκων. Η 

γλώσσα που χρησιμοποιούνταν σ΄αυτό το κράτος από τον 13ο εως τον 15ο αιώνα 

ονομάστηκε παλαιά τουρκική της Ανατολίας και ήταν σαφώς επηρεασμένη από τα 

αραβικά.35 Το ισλάμ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εισδοχή αραβικών και περσικών 

λέξεων στην τουρκική γλώσσα. Χαρακτηριστικό είναι ότι η μύηση στο ισλάμ έγινε από 

ανθρώπους που μιλούσαν την περσική γλώσσα και έτσι εξηγείται το γεγονός ότι η 

βασική θρησκευτική ορολογία στην τουρκική έχει περσική προέλευση, όπως namaz 

(προσευχή), oruç (νηστεία), peygamber (προφήτης).36 Επίσης όπως μας πληροφορεί ο 

Mehmet Fuat Köprülüzade, οι ποιητές του παλατιού στο κράτος των Σελτζούκων 

χρησιμοποιούσαν ως μοντέλο την κλασσική περσική ποίηση και ότι ακόμα και όσοι 

έγραφαν στα τουρκικά τα θεωρούσαν περιορισμένα και άξεστα σε σχέση με τα αραβικά 

και τα περσικά. Εκτός απ’ τις περσικές και αραβικές λέξεις, η τουρκική εισήγαγε και 

γραμματικές νόρμες από αυτές τις γλώσσες όπως το γραμματικό γένος από την αραβική 

και την περσική σύνταξη με το ιζαφέτ, ένα -i που έμπαινε ανάμεσα σε δύο λέξεις όπου 

η δεύτερη χαρακτήριζε την πρώτη, π.χ. ab σημαίνει νερό και hayat σημαίνει ζωή, ab-i-

hayat σημαίνει το νερό της ζωής.37 

   Μετά την προσχώρηση των Τούρκων στο Ισλάμ, από τον 10ο αιώνα κι’ έπειτα, η 

τουρκική γλώσσα βρέθηκε κάτω από την καταλυτική επιρροή του αραβικού και 

περσικού πολιτισμού. Το ΄΄Divan-ü- Lügati-t-Türk΄΄ (1072), το λεξικό που εκδόθηκε 

από τον Kaşgarlı Mahmut, για να βοηθήσει τους Άραβες ώστε να κατανοήσουν τα 

τουρκικά γράφτηκε στην αραβική. Τον επόμενο αιώνα ο Edip Ahmet Mahmut Yükneri 

έγραψε το βιβλίο του ΄΄Αtabetü-l-Hakayık΄΄, στα ανατολικά τουρκικά, αλλά ο τίτλος 

ήταν στην αραβική. Όλα αυτά αποτελούν ισχυρές αποδείξεις επιρροής της νέας 

θρησκείας και πολιτισμού στους Τούρκους και την τουρκική γλώσσα38. Δεν πρέπει να 

λησμονήσουμε ότι οι Οθωμανοί δέχτηκαν στη γλώσσα τους και μεμονωμένες λέξεις 

από το γλωσσικό υπόβαθρο των κατακτημένων λαών στην Μικρασιατική ενδοχώρα 

και τα παράλια, γεγονός που διακρίνεται ακόμα και από την ονομασία της 

πρωτεύουσας στα χρόνια του πορθητή που αποκαλείται Konstantiniye39.Η 

παρείσφρηση στο τουρκικό λεξιλόγιο ξένων λέξεων, ιδιαίτερα στην παραγωγή ποίησης 

και επιστήμης, ήταν μια συνεχής διαδικασία τους πρώτους οθωμανικούς αιώνες. 

Ιδιαίτερα μετά τον 16ο αιώνα, η ξένη ορολογία κυριάρχησε στα γραπτά κείμενα και 

είναι γεγονός ότι ένας αριθμός τουρκικών λέξεων εξαφανίστηκε εντελώς από τη 

γραπτή γλώσσα. Στον τομέα της λογοτεχνίας η επιθυμία παραγωγής προϊόντων τέχνης 

υψηλής ποιότητας έπεισε την κυβερνώσα ελίτ, να αποδίδει μεγαλύτερη εκτίμηση σε 

λογοτεχνικά έργα που περιείχαν υψηλό ποσοστό λέξεων και εκφραστικών μέσων 

προερχομένων από το αραβικό και περσικό λεξιλόγιο. Τότε οδήγησε στην κυριαρχία 

των ξένων στοιχείων επί των τουρκικών. Αυτή η εξέλιξη αφορούσε στο έπακρο τα 

λογοτεχνικά έργα που δημιουργούνται στο σουλτανικό παλάτι, ή στις αντίστοιχες 

 
34 Encyclopedie de I ‘Islam, σελ.752 και Aksan, σελ.39-40. 
35 Encyclopedie de I ‘Islam, σελ.754 και Aksan,σελ.45-46.  
36 Lewis, G. The Turkish Language Reform: A catastrophic success, Oxford University Press, New 

York,1999. Σελ.5. 
37 Lewis,σελ.6. 
38 Μπακιρτζής, ΄΄Εισαγωγή στην ιστορία της Οθωμανικής και Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 

(2004), σελ.26-27. 
39 Μπακιρτζής,σελ.30. 
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αυλές υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Η εν λόγω τάση άσκησε τελικά επίδραση στη 

λαϊκή λογοτεχνία με αποτέλεσμα πολυάριθμες ξένες λέξεις και φράσεις να 

χρησιμοποιηθούν και από τους λαϊκούς ποιητές. 

   Η λογοτεχνική παραγωγή στην Τουρκία σε συνάφεια με την ιστορική εξέλιξη της 

τουρκικής γλώσσας, αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο ανεξάντλητο σε προβληματισμούς 

και σε θεματικές ενότητες. Οι μεγάλες διαφορές από περίοδο σε περίοδο 

αποκαλύπτουν μια αέναη κίνηση ιδεών και ρευμάτων, απόδειξη ότι στην 

πραγματικότητα και την καθημερινότητα του τουρκικού λαού ο έντεχνος λόγος 

συναντά ένα κρίσιμο πολιτισμικό μέγεθος40 

 Α. Στάδια της Τουρκικής Γλώσσας 

Η τουρκική γλώσσα έχει περάσει από έξι στάδια:  

Α: Αλταϊκή περίοδος 

   Η τουρκική δεν αποτελεί ακόμα ξεχωριστή γλώσσα. Ανήκει στην πρώιμη αλταϊκή 

γλώσσα μαζί με άλλες συγγενείς γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η μογγολική. 

Β: Πρώιμη τουρκική περίοδος 

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

η μογγολική και η μαντζού-τουγκούζ γλώσσες δημιουργήθηκαν σ΄αυτή την περίοδο. 

Γ: Πρώτη τουρκική περίοδος 

   Σ΄αυτό το στάδιο η τουρκική έχει αποσπαστεί από τις συγγενείς της γλώσσες και 

αποτελεί πλέον μια αυτόνομη γλώσσα. Η τουρκική που μιλούν οι Ούνοι ανήκει σε αυτή 

την περίοδο. Λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά της γλώσσας αυτής της περιόδου 

δεν γνωρίζουμε, λόγω της απουσίας γραπτών κειμένων. Από αυτή την περίοδο 

σώζονται μεμονωμένες λέξεις της τουρκικής. 

Δ: Παλαιά τουρκική περίοδος 

   Η περίοδος αυτή φτάνει χρονικά μέχρι τον 10ο αιώνα. Σ΄αυτό το διάστημα η γλώσσα 

χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες: Α. την τουρκική των Γκιόκτουρκ και Β. την τουρκική 

των Ουιγκούρ. Τα πρώτα κείμενα που είναι γνωστά ως κείμενα αυτής της περιόδου, 

είναι οι μνημειακές επιγραφές Ορχούν του 8ου αιώνα. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται 

στα μνημεία είναι πολύ εξελιγμένη και εξιστορεί τα πολεμικά κατορθώματα των 

βασιλιάδων ή δίνει συμβουλές για τις επόμενες γενιές. Από την ύπαρξη αυτών των 

επιγραφών γίνεται αντιληπτό ότι ο γραπτός λόγος έχει δημιουργηθεί σε παλαιότερες 

περιόδους. Αυτά τα έργα έχουν εξολοκλήρου σχέση με τις θρησκείες μανί και 

βουδισμό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των έργων βρέθηκαν στις ανασκαφές στην 

περιοχή Τουρφάν. Τα πιο γνωστά είναι το Altun Yaruk και το Sekiz Yükmek. Αυτά τα 

έργα περιλαμβάνουν την εξιστόρηση της ζωής του Βούδα, τα βασικά στοιχεία του 

βουδισμού και κάποιες προσευχές. 

 

 
40 Μπακιρτζής, σελ.7. 
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Ε: Μέση τουρκική περίοδος 

   Η περίοδος αυτή ξεκινά από τις αρχές του 10ου αιώνα και φτάνει μέχρι τον 13ο αιώνα. 

Αυτή την περίοδο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στη γλώσσα και στον τουρκικό 

πολιτισμό. Το Ισλάμ αυτή την περίοδο έγινε η επίσημη θρησκεία και ως αλφάβητο 

καθιερώθηκε το αραβικό. Το «Kutadgu Bilig», το «Divan-Lugat-it Türk» και το 

«Atabet-ül Hakayık» είναι τα πρώτα γνωστότερα Ισλαμικά τουρκικά έργα αυτής της 

περιόδου. Το «Kutadgu Bilig» είναι ένα έμμετρο ποιητικό έργο που ολοκληρώθηκε το 

1069 από τον Yusuf Has Hacip και αναφέρει με ποιο τρόπο οι κρατικοί λειτουργοί 

πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στο λαό και τις υποχρεώσεις και ευθύνες των 

ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Πρόκειται για διδακτικό έργο με σχετικά λίγα δάνεια 

από την  αραβική και την περσική γλώσσα, 2% περίπου, αλλά συνταγμένο σε δίστιχο 

έμμετρο λόγο (Mesnevi), και με ποιητικό μέτρο aruz, που έχει την προέλευση του από 

την αραβική λογοτεχνία. Το «Divan-Lugat-it Türk» (Λεξικό των τουρκικών 

διαλέκτων) 1072-1074  του Kaşgarlı Mahmut. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 

εγκυκλοπαιδικό λεξικό που συντάχθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους Άραβες να μάθουν 

την τουρκική γλώσσα. Αυτό το έργο στην πραγματικότητα είναι ένα λεξικό, που 

περιέχει επίσης παραδείγματα από δημοτικά τραγούδια, παροιμίες και εκφράσεις και 

είναι πολύ σημαντικό από πλευράς ιστορίας της γλώσσας και του πολιτισμού. Επίσης, 

ο Kaşgarlı Mahmut είναι ο πρώτος γλωσσολόγος. Το δεύτερο έργο είναι το «Atabet-ül 

Hakayık» (Το κατώφλι των αληθειών) που γράφτηκε στις αρχές του 12ου αιώνα από 

τον Edip Ahmet. Στο έργο αυτό ο συγγραφέας αναφέρεται στην αρετή της θρησκείας, 

την επιστήμη, την φιλαργυρία, την γενναιοδωρία κλπ. Είναι σε ποιητικό μέτρο aruz. 

ΣΤ: Τουρκική περίοδος 

   Η περίοδος αυτή ξεκινά από τις αρχές του 13ου αιώνα και φτάνει μέχρι τον 20ο. Προς 

το τέλος του 13ου αιώνα αρχίζουν και δημιουργούνται διαφορετικές μορφές γραπτού 

λόγου μεταξύ ανατολικών και δυτικών Τούρκων. Η τουρκική της Ανατολίας είναι η 

κοινή γλώσσα που χρησιμοποιούν οι φυλές της Κεντρικής Ασίας. Η δε δυτική 

τουρκική, προέρχεται από τα οθωμανικά και αζερικά τουρκικά. Η διαφορά μεταξύ 

αυτών των δύο διαπιστώθηκε στο τέλος του 15ου αιώνα. Η δυτική τουρκική γλώσσα 

που μιλούν στην Ανατολία (Μικρά Ασία) χωρίζεται σε τρεις περιόδους: 

α. Παλαιά οθωμανικά: Πρόκειται για την παλιά τουρκική της Ανατολίας (Μικράς 

Ασίας), η οποία είναι και η πρώτη περίοδος της δυτικής τουρκικής. Τοποθετείται 

χρονικά μεταξύ 13ου και 15ου αιώνα. Περιείχε τις ιδιαιτερότητες της παλιάς τουρκικής, 

η οποία ήταν ο γραπτός λόγος των Σελτζούκων, και των πρώτων Οθωμανών. Σε αυτή 

την περίοδο δεν υπάρχουν ακόμα πολλές αραβικές και περσικές λέξεις και 

προσδιορισμοί. 

β. Οθωμανικά τουρκικά: Ανήκουν στην δεύτερη περίοδο της δυτικής τουρκικής, που 

τοποθετείται χρονικά μεταξύ του 15ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Σ΄αυτή την περίοδο 

τα ίχνη της Παλαιάς Τουρκικής έχουν εξαφανιστεί. Η Αζερική Τουρκική αποσπάται 

σ΄αυτή την περίοδο. Η επίδραση της αραβικής και περσικής γλώσσας είναι έντονη. Η 

Οθωμανική τουρκική, που ήταν ο επίσημος γραπτός λόγος της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, διατήρησε την ύπαρξη της πέντε αιώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου η ομιλούμενη τουρκική αναπτύχθηκε, εμπλουτίστηκε με ξένες λέξεις και 

προετοιμάστηκε για το γραπτό λόγο του μέλλοντος. Σ’ αυτό το διάστημα η προφορική 
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λαϊκή λογοτεχνία, η οποία προερχόταν από παλαιότερες εποχές, συνεχίστηκε, και τα 

έπη, οι ιστορίες και τα δημοτικά τραγούδια μεταφέρθηκαν στον γραπτό λόγο.  

γ. Τουρκικά της Τουρκίας: Η ονομασία που δίνουμε στη γλώσσα η οποία αρχίζει από 

την περίοδο της Β΄ Συνταγματικής Μοναρχίας[1908] και φτάνει μέχρι τις μέρες μας 

είναι τα Τουρκικά της Τουρκίας και αποτελεί προϊόν του ρεύματος της Εθνικής 

Λογοτεχνίας. Αυτή την περίοδο οι αραβικές και οι περσικές λέξεις ολοένα και 

μειώνονται, ενώ αρχίζουν να προστίθενται πρώτα γαλλικές και αργότερα αγγλικές 

λέξεις στη γλώσσα. Τα νέα τουρκικά είναι αποτέλεσμα του εθνικιστικού ρεύματος που 

είχε σκοπό ο γραπτός οθωμανικός λόγος να προσεγγίσει τον προφορικό, κι έτσι να 

δημιουργηθεί ένας νέος γραπτός λόγος. Η εφαρμογή του λατινικού αλφαβήτου με την 

καθοδήγηση του Κεμάλ Ατατούρκ, αποτέλεσε μια μεγάλη γλωσσική μεταρρύθμιση 

(3 Νοεμβρίου 1928).41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Βασίλης Δαφνοπατίδης-Χριστίνα Σανλίογλου, Τουρκική Γραμματική στα ελληνικά, 2011, εκδόσεις 

Perugia, σελ.13-15. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Απαρχή της Γλωσσικής Μεταρρύθμισης (1839-1923) 

   Οι απαρχές της γλωσσικής μεταρρύθμισης της τουρκικής γλώσσας εντοπίζονται στο 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως περίοδος του Τανζιμάτ 

(μεταρρυθμίσεις). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σκοπό είχαν να εκσυγχρονίσουν την 

οθωμανική αυτοκρατορία και να αναχαιτίσουν την κατάρρευσή της. Στις 3 Νοεμβρίου 

1839 διακηρύχθηκε το αυτοκρατορικό διάταγμα του Gülhane Hatt-i Şerifi42(υψηλό 

διάταγμα του Γκιούλχανέ), το οποίο συμπληρώθηκε με το Hatt-i Hümayun 

(αυτοκρατορικό διάταγμα) του 1856.43 Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν σκοπό να 

εκσυγχρονίσουν τον στρατό, τον κεντρικό γραφειοκρατικό μηχανισμό, την επαρχιακή 

διοίκηση, τη φορολογία, την εκπαίδευση και τις επικοινωνίες.44 Μέσα στο πνεύμα των 

μεταρρυθμίσεων άρχισαν να ακούγονται και φωνές που ζητούσαν μεταρρύθμιση στη 

γλώσσα. Η Οθωμανική Τουρκική χρησιμοποιούσε ένα κατά βάση συμφωνογραφικό 

αλφάβητο, το αραβικό (με την προσθήκη δυο περσικών γραμμάτων), το οποίο κρινόταν 

ακατάλληλο να εκφράσει την τουρκική γλώσσα, μια γλώσσα πλούσια σε φωνήεντα. 

Το χάσμα ανάμεσα στην ορθογραφία και την προφορά καθιστούσε την οθωμανική 

γλώσσα δύσκολη να διδαχτεί. Εκτός από τη δυσκολία στη γραφή, η γλώσσα έγινε 

δύσκολη και τεχνητή, μέσω του δανεισμού όχι μόνο λέξεων αλλά και εκφράσεων, 

ακόμη και γραμματικών κανόνων από την περσική και την αραβική. Στην αρχή τα 

οθωμανικά ήταν ένα υπέροχο εργαλείο έκφρασης, όμως αργότερα κατάντησαν βαριά 

και δύσκολα. Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ο οθωμανικός πεζός λόγος είχε εκφυλιστεί 

σε ΄΄απλές μεγαλαυχίες, συντακτικές απεραντολογίες και φουσκωμένες περιττολογίες 

όπου το νόημα χανόταν μέσα στην ακαταστασία των λέξεων.΄΄45 Η επιτυχία των 

μεταρρυθμίσεων εξαρτιόταν από τη γλώσσα που αποτελούσε το μέσο επικοινωνίας 

μεταξύ της κυβέρνησης και του λαού. Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος απαιτούσε μια γλώσσα απλή που ο λαός θα μπορούσε να μάθει και να 

κατανοήσει. Πέρα από την απλοποίηση, για τη διάδοση της εκπαίδευσης και των 

γραμμάτων κρινόταν απαραίτητη και η μεταρρύθμιση στην ορθογραφία και το 

αλφάβητο. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν η εισαγωγή επιστημονικών και τεχνικών όρων 

από την Ευρώπη που απαιτούσε επίσης την προσαρμογή της γλώσσας. Τέλος, η 

εμφάνιση της δημοσιογραφίας και του τύπου παρότρυνε την τροποποίηση και 

απλούστευση της γλώσσας, ώστε το μήνυμα να φτάνει και στον απλό κόσμο.46 

    Έτσι, μέσα από τους κόλπους της νέας κοσμικής εγγράμματης τάξης και από την 

επίδραση του εξευρωπαϊσμού άρχισαν να ακούγονται φωνές για μεταρρύθμιση στη 

γραφή και τη γλώσσα. Ο Mehmet Münif paşa, Τούρκος δημόσιος λειτουργός και 

εκδότης, σε ομιλία του στην ΄΄Οθωμανική Επιστημονική Εταιρεία (Cemiyet-i İlmiye-i 

Osmaniye) το 1862 έθεσε το ζήτημα της μεταρρύθμισης του αλφάβητου ως 

προϋπόθεση για τη διάδοση της επιστήμης. Για αυτόν η οθωμανική γραφή ήταν 

 
42 Zürcher, E.J. Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, μετάφραση: Βαγγέλης Κεχριώτης, 

εκδ.Αλεξάνδρεια,Αθήνα,2004,σελ.99. 
43 Zürcher, ο.π.σελ.103. 
44 Zürcher,ο.π.σελ.106. 
45 Lewis,B. Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόμος ΙΙ. Όψεις της αλλαγής, Αθήνα, 2002, σελ.194-

195. 
46 Kushner, D., The Rise of Turkish Nationalism, 1876-1908, Frank Cass, London 1977, σς.56-57. Για 

το ζήτημα της δημοσιογραφίας βλ. Lewis,ό.π.,σελ.12. 
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ανακριβής και ακατάλληλη για την τυπογραφία ΄΄το πιο ισχυρό εργαλείο για την 

εξάπλωση της γνώσης΄΄.47 Επίσης ο Akif  Paşa, υπουργός εξωτερικών τον 19ο αιώνα 

εγκαταλείπει το πολύπλοκο και σοβαρό γραφειοκρατικό στυλ και επιχειρεί την 

επιστροφή σε ένα απλούστερο ύφος, πιο φυσικό και πιο άμεσο. Το παράδειγμά του 

ακολουθήθηκε και από άλλους συγγραφείς.48 Πολλοί διανοούμενοι και συγγραφείς της 

εποχής υποστήριξαν το αίτημα για απλοποίηση της γλώσσας. Ένας απ΄αυτούς ήταν ο 

Ναμίκ Κεμάλ (1840-88). Σε ένα άρθρο του με τίτλο ‘Παρατηρήσεις στη Λογοτεχνία 

της Οθωμανικής Γλώσσας’ (Lisan-ı Osmanȋ’nın edebiyatı hakkında baz’ı mülȃhazatı 

şamildir) στην εφημερίδα Tasvir-i Efkar, το 1866, υποστήριξε τα εξής: 

        Ακόμα κι’ από τους εγγράμματους της Κωνσταντινούπολης, ίσως ο ένας στους δέκα 

είναι ανίκανος να καταλάβει όσα θα ήθελε από ένα χαρτί γραμμένο κανονικά ή ακόμα 

από το νόμο του κράτους, τον εγγυητή των δικαιωμάτων του. Η αιτία είναι ότι η 

λογοτεχνία μας βρίθει εκφράσεων δανεισμένων από διάφορες ξένες γλώσσες της 

Ανατολής και της Δύσης, οι οποίες έχουν καταστρέψει την ροή της έκφρασης, ενώ το στυλ 

της σύνθεσης έχει αποκολληθεί από τα μέρη και τους όρους και τις μορφές του λόγου και 

έχει πέσει για να το θέσω απλά στην κυριαρχία μιας άλλης γλώσσας. 

   Η ξενικότητα στο λεξιλόγιο μας έχει επικρατήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι 

δυσκολότερο όπως το βλέπω εγώ, να καταλάβει κανείς μια απ’ τις πιο γνωστές 

λογοτεχνικές συνθέσεις του έθνους μας π.χ. αυτή του Nergisi από το να καταλάβει το 

Gülistan που είναι γραμμένο σε μια ξένη γλώσσα. Ενώ οι τρείς γλώσσες από τις οποίες 

αποτελούνται τα τουρκικά έχουν πετύχει μια κάποια ενότητα στον προφορικό λόγο, 

διατηρούν ακόμα την αρχική τους μορφή στον γραπτό λόγο. Όπως τα τρία πρόσωπα της 

τριάδας υποτίθεται πως είναι ενωμένα αλλά στην πραγματικότητα απέχουν πολύ από το 

να είναι ενοποιημένα.49 

   Ένας άλλος διανοούμενος, Ο Ziya Paşa (1825-80), στο άρθρο του ΄΄Ποίηση και 

πρόζα΄΄ (Şi’r ü inşa) που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Hürriyet το 1868, έγραφε τα 

εξής: 

  Σήμερα, όταν διατάγματα και κανονισμοί ανακοινώνονται στους απλούς ανθρώπους, 

γίνεται κάτι κατανοητό; Μήπως αυτά τα κείμενα προορίζονται αποκλειστικά για όσους 

υπερέχουν στον γραπτό λόγο, ή μήπως θα έπρεπε οι απλοί άνθρωποι να καταλαβαίνουν 

τι διατάζει το κράτος; Ας προσπαθήσει κάποιος να μιλήσει σε έναν κοινό άνθρωπο από 

την Ανατολία και τη Ρούμελη, σχετικά με τους εμπορικούς κανονισμούς ή τα διατάγματα 

και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη δημοπράτηση και απονομή του δικαιώματος 

της συλλογής του φόρου της δεκάτης ή με τον υπολογισμό του ποσού του φόρου που 

πρέπει να εισπραχθεί από κάθε νοικοκυριό, ή για το κάθε τι. Θα δει ότι κανένα απ΄τα 

φτωχά πλάσματα δεν ξέρει τίποτα για κάτι από αυτά. Αυτός είναι ο λόγος που οι κάτοικοι 

αυτών των περιοχών δεν ξέρουν ακόμη τι είναι το Τανζιμάτ και τι είδους μεταρρυθμίσεις 

επέτρεψαν οι νέοι κανονισμοί και ως εκ τούτου, στις περισσότερες περιοχές υφίστανται 

καταπίεση στα χέρια των τοπικών αξιωματούχων, τυραννικών κυβερνητών και 

 
47 Lewis,ό.π.σελ.195-196. 
48 Lewis, ό.π.σελ.199. 
49 Levent A.S. Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri (Τα στάδια της εξέλιξης και απλοποίησης 

της Τουρκικής γλώσσας), Türk Tarih Kurumu, Basımevi, Ankara,1960, σσ.113-114. 
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υπαλλήλων, κάτω απ΄το ίδιο τυραννικό σύστημα και με όλες τις αδικίες που επικράτησαν 

κατά την περίοδο πριν το Τανζιμάτ.50 

   Επίσης το 1878 ο Ναμικ Κεμάλ, συγγραφέας, δημοσιογράφος πολιτικός και ποιητής, 

ήταν μέλος του νέου Οθωμανικού Κινήματος και υπήρξε πηγή έμπνευσης του 

τουρκικού εθνικισμού. Είναι γνωστός ως ποιητής της πατρίδας. Το έργο του ΄΄Vatan 

yahut Silistre΄΄ έχει μεταφραστεί σε πέντε γλώσσες. Σε μια επιστολή του αντιμετώπιζε 

την πιθανότητα γραφής της τουρκικής με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά έκλινε 

περισσότερο προς μια τροποποίηση των αραβικών στοιχείων και όχι προς εγκατάλειψή 

τους51. Το 1871 ένας από τους πολυγραφότατους Τούρκους δημοσιογράφους ο Αχμέτ 

Μιντχάτ (1844-1912) έγραψε τα εξής χρησιμοποιώντας απλή τουρκική γλώσσα: Το 

πρώτο πράγμα που θα ήθελα να ρωτήσω τους συγγραφείς μας είναι: εμείς δεν έχουμε 

δική μας γλώσσα; Θα δείξουν τα τουρκικά που μιλιούνται στο Τουρκεστάν έτσι δεν 

είναι; Όχι αυτή δεν είναι η γλώσσα μας ήταν πριν από 6 ή 7 αιώνες αλλά όχι πλέον, 

αυτά τα τουρκικά δεν είναι η γλώσσα μας, ούτε τα αραβικά ούτε τα περσικά είναι η 

γλώσσα μας. Αλλά κάποιοι θα πουν σίγουρα η γλώσσα μας δεν μπορεί να υπάρξει έξω 

από αυτές, αλλά και δεν μπορεί να θεωρηθεί κομμάτι αυτών. Αν φέρναμε έναν Τούρκο 

από το Τουρκεστάν, έναν Άραβα από το Νετζίντ κι’ έναν Πέρση απ’ το Σιράζ και τους 

διαβάζαμε ένα κείμενο της λογοτεχνίας μας ποιος από αυτούς θα το καταλάβαινε; Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι κανένας δεν θα το καταλάβαινε. Ωραία ας πούμε ότι αυτή η 

γλώσσα που κανένας από αυτούς δεν μπορεί να καταλάβει είναι η γλώσσα μας. Όχι 

ούτε αυτό μπορούμε να το πούμε γιατί όταν διαβάζουν αυτό το κείμενο σε εμάς κι’ 

εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τι πρέπει να κάνουμε να μείνουμε χωρίς 

γλώσσα; όχι δεν υπάρχει μια γλώσσα που μιλάει ο λαός μας; Ας κάνουμε λοιπόν αυτήν 

την εθνική μας γλώσσα…αν καταργούσαμε όλα τα ιζαφέτ και τα επίθετα που έχουμε 

από τα Αραβικά και τα Περσικά αν σήμερα 700 άνθρωποι καταλαβαίνουν αυτά που 

γράφουμε αύριο σίγουρα θα καταλαβαίνουν 7.000.52 

   Το 1884, σημαντικές προσωπικότητες της εποχής, όπως ο Ebuziya Tevfik και ο 

Şinasi είχαν προσπαθήσει να μειώσουν τον αριθμό των γραμμάτων που ξεπερνούσαν 

τα 500 γράμματα σε 112. Αν και δεν ήταν πολύ επιτυχημένο αυτό που έκαναν θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα από τα πιο απτά παραδείγματα σ’ αυτό το θέμα. 

   Ένας άλλος διανοούμενος της εποχής που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον τουρκικό και 

τον αλβανικό εθνικισμό ο Şemsettin Sami (1850-1903),53 στο άρθρο του ΄΄η τουρκική 

γλώσσα΄΄ (Lisan-i Türki) που δημοσιεύτηκε το 1881 έγραφε:  

    Δεν νομίζω ότι ο όρος ΄΄Οθωμανική γλώσσα΄΄ είναι σωστός… Στην πραγματικότητα, 

το όνομα των ανθρώπων που μιλούν αυτήν την γλώσσα είναι ΄΄Τούρκοι΄΄ και η γλώσσα 

τους είναι τα τουρκικά. Αυτό το όνομα που θεωρείται σαν ψόγος από τις αμαθείς μάζες 

και το οποίο κάποιοι θα ήθελαν να χρησιμοποιείται μόνο για τους χωρικούς της 

Ανατολίας, είναι το όνομα μιας σπουδαίας κοινότητας που οφείλει να είναι περήφανη 

που ονομάζεται έτσι. Η σχέση μεταξύ του ΄΄Οθωμανού΄΄ και του ΄΄Τούρκου΄΄ και είναι 

ακριβώς  η ίδια με αυτή μεταξύ του ΄΄Αυστριακού΄΄ και του ΄΄Γερμανού΄΄. Το 

 
50 Levent, σελ.119 και Lewis. G. ό.π. σελ.14. 
51 Lewis, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόμος ΙΙ Όψεις της αλλαγής, Αθήνα 2002 σς.197-198. 
52 Levent ο.π. σελ. 123 και Lewis G. Σελ.15-16. 
53 Στην Αλβανία είναι γνωστός με το όνομα Şami Frasheri. 
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΄΄Αυστριακός΄΄ χρησιμοποιείται για όλους τους λαούς που είναι υπήκοοι του αυστριακού 

κράτους, ανάμεσα σε αυτούς και οι Γερμανοί της Αυστρίας, η κυρίαρχη κοινότητα. Το 

΄΄Γερμανός΄΄ χρησιμοποιείται για όλα τα μέλη αυτής της μεγάλης κοινότητας, τόσο στην 

Αυστρία, όσο και  στην Πρωσία και την Γερμανία, όπως επίσης στην Ελβετία, τη Ρωσία 

και οπουδήποτε αλλού. Παρομοίως, μέλη όλων των λαών που είναι υπήκοοι της 

οθωμανικής δυναστείας ονομάζονται Οθωμανοί, ενώ το ΄΄Τούρκος΄΄ είναι ο τίτλος μιας 

μεγάλης κοινότητας που επεκτείνεται από τις ακτές της Αδριατικής μέχρι τα σύνορα με 

την Κίνα και την ενδοχώρα της Σιβηρίας. Αυτός ο τίτλος, ωστόσο… θα πρέπει να είναι 

αιτία περηφάνειας και χαράς. Αν και θα ήταν επιτρεπτό να δώσει κανείς το όνομα ΄΄Οι 

οθωμανικές γλώσσες΄΄ σε όλες τις γλώσσες που μιλιούνται στις οθωμανικές κτήσεις, είναι 

αντιφατικό με την ιστορία και τις σχέσεις των γλωσσών να χρησιμοποιείται το όνομα 

΄΄Οθωμανική Γλώσσα΄΄ για μια απ΄αυτές, ιδιαίτερα για μια της οποίας τα όρια 

βρίσκονται πέρα απ΄αυτές τις κτήσεις και η οποία προηγείται κατά πολύ της ίδρυσης 

αυτού του κράτους (Οθωμανική αυτοκρατορία)54. 

   Βέβαια υπήρχαν και υποστηρικτές της διατήρησης της οθωμανικής, ένας απ΄αυτούς 

ήταν ο  Haki İbrahim Efendi. Αυτός και οι ομοϊδεάτες του θεωρούσαν ότι η γλώσσα 

δεν ήταν τουρκική αλλά οθωμανική και έτσι έπρεπε να λέγεται. Πίστευαν ότι η γλώσσα 

προήλθε από την τουρκική ένα σημαντικό κομμάτι της εξακολουθούσε να είναι τα 

τουρκικά, αλλά ο χαρακτήρας της είχε αλλάξει καθώς είχε απορροφήσει πολλά 

στοιχεία από την αραβική, την περσική και από κάποιες δυτικές γλώσσες. Αν η γλώσσα 

είχε μείνει καθαρή θα ήταν σωστό να λέγεται ΄΄τουρκική΄΄αλλά η ανάμειξη με άλλες 

γλώσσες ο όρος ΄΄οθωμανική΄΄ ήταν πιο σωστός. Επίσης, αυτή η γλώσσα είναι η 

επίσημη γλώσσα της οθωμανικής αυτοκρατορίας και η οθωμανική αυτοκρατορία δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ΄΄τουρκικό κράτος΄΄. Οι Οθωμανοί αναμείχθηκαν με 

ντόπιους πληθυσμούς, όπως Κούρδους και Λαζούς κι ήταν δύσκολο να αποδείξει 

κανείς ποιος είχε τουρκική καταγωγή και ποιος όχι.55 Επίσης, υπερασπίζεται την 

αραβική και την θέση που αυτή έχει στην οθωμανική γλώσσα επειδή είναι η γλώσσα 

του Ισλάμ και κατ΄επέκταση κομμάτι της ταυτότητας των Τούρκων. Τα αραβικά είναι 

το κέντρο του ΄΄αραβισμού΄΄, μια πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά από την 

οποία οι Τούρκοι δεν μπορούν να αποκοπούν.56 

   Όμως το άρθρο 18 του Συντάγματος του 1876 ονόμαζε ως επίσημη γλώσσα τα 

τουρκικά και όχι τα Οθωμανικά: «Προϋπόθεση για την πρόσληψη των Οθωμανών 

υπηκόων στις υπηρεσίες του κράτους είναι να γνωρίζουν την τουρκική, η οποία είναι η 

επίσημη γλώσσα του κράτους.57 

   Πολλοί συγγραφείς υποστήριζαν με άρθρα τους στις εφημερίδες και τα περιοδικά την 

απλή τουρκική, η γλώσσα όμως στην οποία εξέφραζαν τις απόψεις τους περιείχε εκείνα 

τα στοιχεία που κατέκριναν. Η κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην 

Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν λίγο περίπλοκη: υπήρχε θέληση για αλλαγή και 

ανανέωση αλλά υπήρχαν και δεσμοί με το παρελθόν.  

 
54 Levent,ό.π.σελ.130-131 και Lewis,ό.π.σελ.17. 
55 Kushner, ό.π. σελ.63-64. 
56 Kushner, ό.π. σελ.67. 
57 Lewis,ό.π. σελ.16. 
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   Στα τέλη του 19ου αιώνα κάνει την εμφάνισή του το περιοδικό Servet-i Fünün (ο 

πλούτος των επιστημών). Από το 1895 έως το 1901 έγινε το κέντρο των συγγραφέων 

που ανήκαν στο ρεύμα της Edebiyat-i Cedide (Νέα Λογοτεχνία). Αυτοί οι συγγραφείς 

προσπαθούσαν να μιμηθούν δυτικά και κυρίως γαλλικά λογοτεχνικά κείμενα και ήταν 

πεπεισμένοι ότι η τουρκική γλώσσα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει λογοτεχνικό 

εργαλείο χωρίς την συνδρομή των αραβικών και των περσικών. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι δεν αρκέστηκαν στις εκφράσεις με το ιζαφέτ που ήδη υπήρχαν αλλά κατασκεύασαν 

και καινούργιες. Όπως αναφέρει ο Lewis, αυτό το ρεύμα αποτέλεσε οπισθοδρόμηση 

στην προσπάθεια να καταστεί η γραπτή γλώσσα πιο κατανοητή απ΄τον απλό λαό.58 

   Συνοπτικά μπορούμε να πούμε πως εκείνη την περίοδο υπήρχαν δυο τάσεις σε σχέση 

με το γλωσσικό ζήτημα: Από τη μια, οι Τουρκιστές που ήταν υπέρμαχοι μιας τουρκικής 

γλώσσας για το Τουρκικό έθνος και υποστήριζαν την απλοποίηση και τουρκοποίηση 

της οθωμανικής γλώσσας, χωρίς να υποστηρίζουν τον πλήρη εξαγνισμό από τα ξένα 

στοιχεία59 και από την άλλη, οι Οθωμανιστές-Αραβιστές, οι οποίοι υποστήριζαν τη 

διατήρηση της οθωμανικής γλώσσας και που ήταν εδώ και αιώνες το γλωσσικό όργανο 

του ΄΄Οθωμανικού΄΄ έθνους. Επίσης υποστήριζαν την διατήρηση των αραβικών 

στοιχείων της οθωμανικής, καθώς η Αραβική ήταν η γλώσσα του Ισλάμ και συνεπώς 

κομμάτι της τουρκικής ταυτότητας.60  

   Για την απλοποίηση της γλώσσας, οι Τουρκιστές πίστευαν ότι όλα τα ξένα 

γραμματικά και συντακτικά στοιχεία, καθώς και οι ξένες λέξεις που είχαν εισχωρήσει 

στη γλώσσα και δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως έπρεπε να εγκαταλειφθούν. Επίσης όλες 

οι ξένες λέξεις που υπήρχαν στη γλώσσα έπρεπε να χρησιμοποιούνται με τις έννοιες 

που απέκτησαν από τη χρήση τους στην τουρκική γλώσσα. Οι μεταρρυθμιστές, όπως 

ονομάστηκαν, θεωρούσαν ότι η βάση της εθνικής γλώσσας έπρεπε να είναι η διάλεκτος 

της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα αυτή των γυναικών. Εκτός απ΄αυτό πίστευαν ότι 

οι ανατολικές τουρκικές γλώσσες (Τσαγατάι και Ουϊγούρ) μπορούσαν να αποτελέσουν 

σημαντική πηγή εμπλουτισμού για τη γλώσσα τους.61 Επίσης υποστήριζαν τη 

διατήρηση της αραβικής και περσικής στους τομείς της θρησκείας και των 

παραδόσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας.62 Με αυτές τις ιδέες των 

μεταρρυθμιστών, μπορούμε να πούμε ότι αναδύθηκε η έννοια μιας ανεξάρτητης 

Τουρκικής γλώσσας.  

   Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι αιτήσεις για μεταρρύθμιση στη γλώσσα πληθαίνουν και 

ο αριθμός των ανθρώπων που μιλούσαν για το αλφάβητο άρχισε να αυξάνεται. 

Αυξήθηκε επίσης ο αριθμός των υποστηρικτών ενός τουρκικού αλφάβητου που 

βασίζεται σε λατινικά γράμματα μετά τη δεύτερη συνταγματική μοναρχία που 

αναγγέλθηκε το 1908. Η ίδρυση ΄΄επιτροπών ορθογραφίας, γραμμάτων και 

λεξιλογίου΄΄ από το Υπουργείο Παιδείας το 1909 πέρασε στην ιστορία ως η πρώτη 

επίσημη πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Το θέμα στο οποίο στάθηκε η κρατική πτέρυγα 

ήταν η προσαρμογή του αραβικού αλφάβητου στην τουρκική γλώσσα. Μερικά απ’ τα 

 
58 Lewis, ό.π. σελ.17-18. 
59 Kushner, ό.π. σελ.70.72. 
60 Kushner, ό.π. σελ.64-67. 
61 Kushner, ό.π. σελ.75. 
62 Οι επιστημονικοί και τεχνικοί όροι πρέπει να αποδίδονται με αραβικές λέξεις. Kushner, ό.π. 

σελ.73,78. 
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τηλεγραφήματα που στάλθηκαν στην υψηλή πύλη από τον Ali Kemali Paşa κυβερνήτη 

της Τρίπολης, ήταν τουρκικά τηλεγραφήματα με λατινικά γράμματα. Μερικοί από τους 

κυβερνήτες χρησιμοποίησαν το ΄΄Τουρκικό Αλφάβητο Μορς΄΄ σε ανταλλαγές 

τηλεγραφημάτων. Ο Celal Nuri (ileri) ήταν στην πρώτη γραμμή εκείνων που 

υπερασπίστηκαν τα λατινικά γράμματα. Εργάστηκε ως δικηγόρος μετά την 

αποφοίτησή του από την Νομική Σχολή το 1902. Αργότερα εργάστηκε ως 

δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ήταν εκπρόσωπος του τελευταίου Οθωμανικού 

Κοινοβουλίου. Προέδρευσε της επιτροπής προετοιμασίας του συντάγματος του 1924  

και συμμετείχε στο κοινοβούλιο ως βουλευτής της Μεγάλης Τουρκικής 

Εθνοσυνέλευσης. 

    Το 1908 ιδρύεται ο Τουρκικός Σύνδεσμος (Türk Derneği), η πρώτη οργάνωση με 

εθνικιστικό-πολιτιστικό χαρακτήρα. Σε σχέση με το μέλλον της γλώσσας τα μέλη του 

ήταν διασπασμένα: υπήρχαν οι οπαδοί  της απλοποίησης (Sadeleştirmeciler),  οι οποίοι 

ήταν υπέρ της εξάλειψης και αντικατάστασης των μη τουρκικών στοιχείων από ντόπιες 

λέξεις που ήταν σε χρήση, οι οπαδοί της τουρκικής (Türkçeciler), οι οποίοι πίστευαν 

ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέες λέξεις χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες τουρκικές 

καταλήξεις κι’ ότι οι αραβικές και περσικές λέξεις που χρησιμοποιούνταν στον 

προφορικό λόγο έπρεπε να ενσωματωθούν στην τουρκική γλώσσα, οι οπαδοί της 

κάθαρσης (Tasfiyeciler) που συμφωνούσαν με την προηγούμενη ομάδα σε σχέση με 

την τύχη των αραβικών και περσικών, αλλά πρότειναν το δανεισμό λέξεων και 

καταλήξεων από άλλες διαλέκτους.63 Κάποια μέλη όμως του συνδέσμου ήταν αντίθετα 

με τόσο ριζικές αλλαγές. Ο Halit Ziya  αποκαλούσε την αντικατάσταση Αραβικών και 

Περσικών λέξεων από Τουρκικές συνώνυμες ΄΄καταστροφική εγχείρηση΄΄ και 

υποστήριζε ότι η γλώσσα δεν μπορεί να κατέβει στο πολιτιστικό επίπεδο του λαού αλλά 

θα πρέπει να εργαστούν για να ανεβάσουν το πολιτιστικό επίπεδο σ΄αυτό της 

γλώσσας.64 

Α. Το αίτημα από την Αλβανία 

   Το 1910 ένα άτομο με το όνομα Μεχμέτ, Αλβανός από τα Τίρανα υπέβαλε αίτηση 

στο γραφείο του Μεγάλου Βεζίρη για τη χρήση της λατινικής γραφής μόνο στην 

Αλβανία. Ο Μέγας Βεζίρης παρέπεμψε την επιστολή στον Σεϊχουλισλάμη και ζήτησε 

τη γνώμη του για το θέμα. Ο Μουφτής Hasan Fehmi Efende αναπληρωτής του 

Σεϊχουλισλάμη της Σινώπης έκανε επίσης μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι αυτό 

δεν μπορεί να συμβεί με κανέναν τρόπο, ότι το Κοράνι δεν μπορεί να γραφεί σε 

λατινική γραφή, επομένως η λατινική γραφή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε καμία 

ισλαμική χώρα. Το 1911 ο Kılıçzade Hakki, ο Hüseyin Cahit και άλλοι συγγραφείς που 

ενώθηκαν γύρω από το περιοδικό ΄΄Mektep΄΄ ήταν αντίθετοι στην ιδέα αποδοχής 

λατινικών γραμμάτων και εξέφρασαν τις απόψεις τους για την ΄΄βελτίωση΄΄ των 

αραβικών γραμμάτων.65  

 

 

 
63 Lewis G.ό.π., σελ.19. 
64 Lewis G.ό.π., σελ.19-20. 
65 Πηγή διαδικτυακή: https://ceviiz.com/tarih/osmanlida-alfabe-tartismalari/. 
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Β. Οικονομικό Συνέδριο της Σμύρνης 

   Οι συζητήσεις για το αλφάβητο που πραγματοποιήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν το 1922 

έφεραν το ζήτημα στην ημερήσια  διάταξη της χώρας. Η πρόταση αυτή για την αποδοχή 

του λατινικού αλφάβητου εμφανίστηκε στο Οικονομικό Συνέδριο στις 21 

Φεβρουαρίου 1923. Την πρόταση έκανε ο αντιπρόσωπος του συνεδρίου Ali Nazmi από 

την Σμύρνη, όμως δεν τέθηκε στην ημερήσια διάταξη από τον Kazım Karabekir με την 

αιτιολογία ότι ΄΄το λατινικό αλφάβητο θα διαταράξει την ισλαμική ενότητα΄΄. Μερικές 

από τις σκέψεις του Karabekir σχετικά με αυτό το θέμα είναι οι εξής: ΄΄φίλοι μου, με 

όποιον ξένο συναντηθείτε σήμερα, το πρώτο πράγμα που θα πει: τα τουρκικά είναι μια 

πολύ καλή γλώσσα, εύκολη, αλλά τα γράμματα κακά. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα 

που θα σας προτείνει και ένας ξένος που σας συναντά πρώτη φορά. 

   Η κυριαρχία των Νεότουρκων έδωσε νέα ώθηση και ανάπτυξη των απλών 

Τουρκικών, ενώ σειρά πολέμων δημιούργησε μια νέα και πιεστική αξίωση για απλή 

και ορθή επικοινωνία.66 

   Στην απλοποίηση της γλώσσας σημαντικό ρόλο έπαιξε η λογοτεχνική ομάδα ΄΄Νέες 

πένες΄΄ (Genç Kalemler) που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1911 και εξέδιδε 

την ομώνυμη εφημερίδα. Τα μέλη αυτής της ομάδας έγιναν γνωστά και ως ΄΄Οι οπαδοί 

της νέας γλώσσας΄΄ (Yeni Lisancılar) και οι πιο σημαντικοί εκπρόσωποι ήταν ο Ziya 

Gökalp και ο Ömer Seyfettin. Η εφημερίδα ΄΄Νέες πένες΄΄ ήταν το πρώτο μεγάλο 

έντυπο Τουρκικού εθνικιστικού χαρακτήρα και υποστήριζε ανοιχτά τη γλωσσική 

μεταρρύθμιση. Οι συγγραφείς του ήθελαν να επικοινωνήσουν με τις μάζες αλλά 

αντιμετώπιζαν το εμπόδιο της γλώσσας, δηλαδή το πρόβλημα του χάσματος μεταξύ 

προφορικής και γραπτής γλώσσας.67 Ο Ömer Seyfettin στο άρθρο του με τίτλο «Νέα 

γλώσσα» υπογράμμισε τη σημασία της εθνικής γλώσσας για την ανάπτυξη μιας εθνικής 

λογοτεχνίας και για τη δημιουργία μιας εθνικής αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα έγραψε: 

Οι Τούρκοι μπορούν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους μόνο μέσα από δυνατή και 

σοβαρή πρόοδο και η πρόοδος εξαρτάται απ’ την διάδοση της γνώσης, της επιστήμης και 

της λογοτεχνίας. Αυτό που χρειάζεται για την έκδοση και την κυκλοφορία αυτών είναι 

μια εθνική και λαϊκή γλώσσα. Αν δεν υπάρχει μια εθνική και φυσική γλώσσα, η γνώση, η 

επιστήμη και η λογοτεχνία θα παραμείνουν ένας ακατανόητος γρίφος, ό,τι είναι σήμερα. 

Ας εγκαταλείψουμε αυτήν την παλιά και διακοσμημένη γλώσσα, αυτή τη γλώσσα του χθες 

που δημιουργήθηκε μέσα σε πέντε αιώνες παραλογισμού και εκκεντρικότητας. Ας 

γράφουμε την προφορική τουρκική η οποία θα παραμείνει ζωντανή με τα θεμέλια, τις 

αρχές και τους κανόνες της.68 

  Το ίδιο πρόβλημα επεσήμανε κι άλλος συγγραφέας των «Νέων πενών» ο Ziya Gökalp 

που με το έργο του ‘’Αρχές τουρκισμού’’ έθεσε τις ιδεολογικές βάσεις του τουρκικού 

εθνικισμού. Μέσα σε αυτό του το έργο έκανε λόγο και για τις αρχές του γλωσσικού 

τουρκισμού: 1)Προκειμένου να διαμορφώσουμε την εθνική μας γλώσσα πρέπει να 

παραμερίσουμε την οθωμανική σαν να μην υπάρχει, να υιοθετήσουμε την τουρκική 

 
66 Lewis B. ό.π.,σελ.203. 
67 Aydıngün, A. & İ. Aydıngün, The Role of Language in the Formation of Turkish National Identity 

and Turkishness, Nationalism and Ethnic Politics, 10,2004, σς. 417-418. 
68 Aydıngün, A.& İ. Aydıngün,The Role of Language in the Formation of Turkish National Idenity and 

Turkishness, Nationalism and Ethnic Politics, 10,2004 σελ.418. 
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γλώσσα που είναι το θεμέλιο της λαϊκής λογοτεχνίας και να γράφουμε όπως μιλάει ο λαός 

της Κωνσταντινούπολης και ιδιαίτερα οι κυρίες της Κωνσταντινούπολης.2) Πρέπει να 

απομακρυνθούν απ’ την γλώσσα μας οι αραβικές και οι περσικές λέξεις και να 

διατηρηθούν όσες δεν είναι συνώνυμες και παρουσιάζουν διαφορές.3) Να θεωρούνται 

τουρκικές λέξεις η αλλοιωμένη μορφή των αραβικών και περσικών λέξεων  που έχουν 

ενταχθεί στην λαϊκή γλώσσα κι’ έχουν γίνει Galalat69από πλευράς προφοράς και 

νοήματος. Επίσης η γραφή τους να προσαρμόζεται στην προφορά τους. 4) Κάθε λέξη που 

γνωρίζει και χρησιμοποιεί ο τουρκικός λαός είναι τουρκική και κάθε λέξη που αρέσει 

στον λαό δεν είναι τεχνητή είναι εθνική. Η γλώσσα ενός έθνους είναι ένας ζωντανός 

οργανισμός που δημιουργείται όχι από νεκρές ρίζες αλλά από τη ζωντανή χρήση. 5) 

Επειδή η βάση της νέας τουρκικής είναι φωνητική η μορφολογία και το λεξιλόγιο της 

τουρκικής γλώσσας της Κωνσταντινούπολης δεν μπορεί να δανειστεί λέξεις, κλίσεις, 

προθέσεις και προσδιορισμούς από άλλες τουρκικές διαλέκτους. 6) Θα πρέπει να 

δημιουργηθεί το λεξικό και η γραμματική της νέας τουρκικής και στα βιβλία αυτά οι 

πληροφορίες σχετικά με την δομή και την εξέλιξη των αραβικών και περσικών λέξεων 

που έχουν ενταχθεί στην τουρκική να περιλαμβάνονται σε ειδικό τμήμα παραγώγων που 

σχετίζονται όχι με την φυσιολογία της γλώσσας, αλλά με την παλαιοντολογία και την 

γενεαλογία της.70 

   Ο Ziya Gökalp πίστευε πως οι Τούρκοι έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμα της 

δύσης αν ήθελαν να αποκτήσουν το απαραίτητο λεξιλόγιο για να προλάβουν τις 

εξελίξεις στην επιστήμη και την πρόοδο. Όπως τα δυτικά κράτη κατέφυγαν στα 

ελληνικά και λατινικά, έτσι και οι Τούρκοι έπρεπε να καταφύγουν στις δικές τους 

κλασικές γλώσσες που δεν ήταν άλλες από τα αραβικά και περσικά. Αν και αυτές οι 

απόψεις παρέμειναν σε θεωρητικό επίπεδο και δεν βρήκαν εφαρμογή, αποτέλεσαν το 

ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η γλωσσική μεταρρύθμιση που 

πραγματοποιήθηκε μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 Galalat: Λάθη, η αλλοίωση που επέρχεται στην γλώσσα λόγω της συμπεριφοράς του αγράμματου λαού. 

Βλ.Gökalp Z. ‘’αρχές τουρκισμού’ ’,Αθήνα 2005, σελ.135. 
70 Γκιόκαλπ.οπ σς.153-154. 
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Κεφάλαιο 4ο 

Η Γλωσσική Μεταρρύθμιση στην Τουρκική Δημοκρατία (1923-1938) 

   Μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο Μουσταφά Κεμάλ προχώρησε στην 

εφαρμογή ορισμένων μεταρρυθμίσεων που σκοπό είχαν να καταστήσουν την 

νεοϊδρυθήσα χώρα μια σύγχρονη δυτική κοινωνία που δεν θα θύμιζε σε τίποτα το 

παλαιό καθεστώς. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές τέθηκαν σε εφαρμογή σύμφωνα με 6 αρχές, 

τα 6 τόξα: εθνικισμός, εκκοσμίκευση, εκσυγχρονισμός, ρεπουμπλικανισμός, 

λαϊκισμός, κρατικισμός.  

   Οι μεταρρυθμίσεις της Δημοκρατίας χωρίστηκαν σε δυο βασικές κατηγορίες. Η 

πρώτη αφορούσε τις μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το δίκαιο που 

καθιστούσε απαραίτητους τους μετασχηματισμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα 

κράμα πολλών θρησκειών με πολλά στοιχεία, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τη 

δημιουργία της Οθωμανικής συνείδησης, κι έτσι η χώρα κομματιάστηκε κάτω απ΄το 

όνομα διαφορετικών εθνικισμών. Η δημοκρατία στόχευε να γίνει ενωτική, οργανωμένη 

πάνω στην αρχή της εκκοσμίκευσης και τέθηκε σε εφαρμογή σε εγχώρια κλίμακα. Η 

διδασκαλία της συνένωσης σκόπευε και σε οικονομικούς τομείς μεταρρυθμίσεις, 

σύνδεση του παλαιού νομίσματος, στην εκπαίδευση, στην δικαιοσύνη. Το έτος 1924 οι 

κανόνες συνένωσης στη διδασκαλία, εξασφάλιζε την ενότητα στην εκπαίδευση με τη 

διαδικασία δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που προσαρμόστηκε από τις κοσμικές 

χώρες της δύσης και έτσι άνοιγε τον δρόμο της αρτιότητας στον χώρο του δικαίου.71 

   Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε την αλλαγή του δικαίου, την αλλαγή του τρόπου 

ένδυσης, τη χρήση δυτικών μονάδων μέτρησης, την υποχρεωτική χρήση του επιθέτου. 

Οι βασικές αρχές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ήταν α) να αναθρέψει πολίτες της 

Τουρκικής Δημοκρατίας που θα είναι πατριώτες, λαϊκοί, οπαδοί της μεταρρύθμισης 

και του κοσμικού κράτους, β) να γενικεύσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να 

διδάξει γραφή, ανάγνωση και τις βασικές γνώσεις σε όλους τους πολίτες, γ) να 

εξοπλίσει τις νέες γενιές με τις απαραίτητες γνώσεις και να πετύχουν στην οικονομική 

ζωή, δ) να δώσει μια διαφορετική σημασία της ηθικής, από την ηθική της καταπίεσης 

που πηγάζει από διάφορους φόβους σε μια πραγματική ηθική που πηγάζει από την 

ένωση της ιδέας «ελευθερία» και τις «τάξεις», ε) στηριζόμενη στις 4 παραπάνω αρχές 

να βάλει το Τουρκικό έθνος το δρόμο του σύγχρονου πολιτισμού και να αναθρέψει τις 

νέες γενιές με τον ενθουσιασμό και τη δύναμη αυτού του έντιμου σκοπού.72 Το 

σημαντικότερο κομμάτι της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ήταν η μεταρρύθμιση της 

τουρκικής γλώσσας.  

  Η γλωσσική μεταρρύθμιση ήταν ένας από τους στύλους της Τουρκικής Επανάστασης 

(Türk Devrimi) που σκοπό είχε να μεταμορφώσει το Οθωμανικό κράτος σε ένα 

σύγχρονο κοσμικό κράτος μέσα από μια διαδικασία εκμοντερνισμού και κατασκευής 

του έθνους. Αυτή η μεταρρύθμιση ήταν άρρηκτα δεμένη με τις αρχές του κεμαλισμού. 

Η πολιτική που ακολούθησε στη γλώσσα αντικατοπτρίζεται σε αυτές τις αρχές:  

 
71 Zafer Toprak, ‘’Ο ακρογωνιαίος λίθος της Δημοκρατίας: Η μεταρρύθμιση του αλφάβητου,΄΄ 

Κοινωνική Ιστορία, αριθμός 118, Οκτώβριος 2003, σελ.68-73. 
72 Ateş Toktamış, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2000, σελ.189. 
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-Εθνικισμός: καθαρισμός της τουρκικής γλώσσας. 

-Εκκοσμίκευση: μείωση της επιρροής της αραβικής ως ιερής γλώσσας. 

-Εκσυγχρονισμός: ανταπόκριση στις ανάγκες για επικοινωνία σε μια σύγχρονη 

κοινωνία. 

-Ρεπουμπλικανισμός: εγκαθίδρυση μιας επίσημης τυποποιημένης γλώσσας. 

-Λαϊκισμός: μείωση της διαφοράς μεταξύ της γλώσσας της ελίτ και του απλού λαού. 

-Κρατικισμός: δημιουργία ενός επίσημου ιδρύματος που θα αναλάβει τη γλωσσική 

σχεδίαση.73 

 

Α. Αλλαγή του αλφάβητου 

   Αποτέλεσμα της διεργασίας των προηγούμενων ετών και η στροφή του 

νεοϊδρυθέντος κράτους της Τουρκίας στη Δύση, είναι η υιοθέτηση του Λατινικού 

αλφαβήτου. Στις 20 Μαΐου 1928 έγινε η υιοθέτηση του διεθνούς αριθμητικού 

συστήματος από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση.74 Ο νόμος 1353 «για την υιοθέτηση 

και εφαρμογή των νέων τουρκικών γραμμάτων» ψηφίστηκε την 1η Νοεμβρίου από την 

μεγάλη εθνοσυνέλευση.75 Το νέο αλφάβητο ΄΄κατασκευάστηκε΄΄ από την επιτροπή του 

αλφάβητου76 με κάποιες τροποποιήσεις στο λατινικό αλφάβητο που αποτέλεσε τη βάση 

του.77 Αφού ετοιμάστηκε το νέο αλφάβητο, ο Κεμάλ Ατατούρκ το εισήγαγε σε ένα 

γκαλά του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στο Πάρκο Γκιούλχανέ, στις 9 

Αυγούστου 1928. Δύο μέρες αργότερα ξεκίνησαν μαθήματα στο παλάτι του Dolma-

mabahçe, πρώτα για τους αξιωματούχους και έπειτα για τους καθηγητές 

πανεπιστημίων:78 

  Μόλις η επιτροπή γλώσσας είχε ετοιμάσει την πρότασή της για το αλφάβητο, ο πρόεδρος 

Κεμάλ άρχισε να το μελετά και να το διδάσκει. Το παλάτι του Ντολμάμπαχτσε, όπου περνούσε 

τις καλοκαιρινές διακοπές του, μετατράπηκε σ΄ένα σχολείο, όπου οι υπουργοί και οι άλλοι 

αξιωματούχοι μάθαιναν το αλφάβητο έχοντας ως δάσκαλο τον πρόεδρο της δημοκρατίας. 

Πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες λέγονται για τον πρόεδρο Κεμάλ ως δασκάλου του νέου 

 
73 Akin S. and Akıncı M.A., La Reform Linguistique Turque, in Quelle politique Linguistique pour 

quelle Etat-nation?, Glottopol, Revue de sociolinguistique en ligne, No 1, Janvier 2003, σελ. 77. 
74 Lewis G.ό.π., σελ.32. 
75 Lewis,σελ.37. 
76 Η αρχική απόφαση της επιτροπής ήταν η μετάβαση στο νέο αλφάβητο να γίνει σε δέκα έτη, οπότε 

και θα χρησιμοποιούνταν και τα δυο αλφάβητα, το νέο τουρκικό και το παλιό οθωμανικό τα οποία θα 

ανταγωνίζονταν σε εκδόσεις και στην εκπαίδευση. Ωστόσο, ο Κεμάλ Ατατούρκ δεν επέτρεψε να 

συμβεί κάτι τέτοιο και προχώρησε απευθείας στην υιοθέτηση του νέου αλφαβήτου, βλ.Berkes, N.,The 

Development of Secularism in Turkey, Hurst & Company, London 1998, σελ.476. 
77 Το νέο αλφάβητο περιλάμβανε 29 χαρακτήρες. Παραλείφθηκαν τα γράμματα q, w, x, ενώ κάποια 

άλλα προσαρμόστηκαν φωνητικά και μορφολογικά: έτσι έχουμε το c (τζε) και το ç (τσε), το g (γκε) και 

το ğ (μαλακό γκε, σχεδόν δεν ακούγεται), το i (η) και το ı (πνιχτό η), το ο (ο) και το ö (όπως το 

αντίστοιχο γερμανικό), το u (ου) και το ü (όπως το αντίστοιχο γερμανικό), το s (σε) και το şe (παχύ 

σε). Βλ. Wood, ό.π, σελ.19. 
78 Lewis, ό.π. σελ.34. 



 

30 
 

αλφάβητου. Με όποιον κι΄αν ερχόταν σε επαφή, είτε ήταν σπουδαίος είτε όχι, τον ρωτούσε αν 

είχε μάθει το νέο αλφάβητο κι΄αν δεν το είχε μάθει ζητούσε να του δοθεί ένα μάθημα αμέσως.79 

 

Β. Οι αιτίες ενστερνισμού των λατινικών γραμμάτων 

Α. Ο θαυμασμός που υπήρχε για τον Δυτικό πολιτισμό ή η πίστη στην ανωτερότητα 

της Ευρώπης ήταν το θεμέλιο του κύρους που κέρδισε το λατινικό αλφάβητο. Από τα 

έτη 1850-60 και μετά όλη η τάξη των Τούρκων λογίων ήξερε γαλλικά και ενίοτε στις 

αλληλογραφίες μεταξύ τους χρησιμοποιούσαν αυτή τη γλώσσα. Μαζί με την 

εξάπλωση/διάδοση του τηλέγραφου, τα τουρκικά που γράφονταν με το λατινικό 

αλφάβητο και σύμφωνα με τη γαλλική ορθογραφία μετατράπηκαν σε ένα κομμάτι της 

καθημερινής ζωής. Στο Beyoğlu (Πέραν), Θεσσαλονίκη, Σμύρνη και σε άλλα 

κοσμοπολίτικα μέρη χρησιμοποιούνταν αυτή η γραφή στις ταμπέλες των 

καταστημάτων και στις εμπορικές διαφημίσεις. 

Β. Κατά την διάρκεια της Δεύτερης Συνταγματικής Μοναρχίας  οι προσπάθειες 

καθορισμού της τουρκικής εθνικής ταυτότητας ανεξάρτητα απ’ το Ισλάμ κέρδισαν 

βάρος ιδίως μεταξύ των διανοουμένων που ήταν κοντά στην Επιτροπή Ένωσης και 

Προόδου, δεδομένου ότι η αραβική γραφή θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του 

ισλαμικού πολιτισμού, η εγκατάλειψή της θα σήμαινε την εκκοσμίκευση της τουρκικής 

εθνικής ταυτότητας και την αποκάλυψη της οντότητάς της. 

Γ. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα οι εφημερίδες και τα βιβλία που τυπώνονταν 

στην Κωνσταντινούπολη και την Ανατολία με τα ελληνικά και αρμένικα γράμματα 

είχαν αρχίσει να αυξάνονται. Αυτή η δημοτικότητα που κέρδισαν οι εκδόσεις, βοήθησε 

να υιοθετηθεί το σκεπτικό ότι τα τουρκικά θα μπορούσαν να γράφονται και με άλλη 

γραφή εκτός απ’ την αραβική. Στα έτη 1908-1911 η αποδοχή του αλβανικού 

αλφάβητου με λατινική βάση και το 1922 η αποδοχή του λατινικού αλφάβητου από το 

Αζερμπαϊτζάν είχε μεγάλη απήχηση στην Τουρκία. 

Δ. Τα τουρκικά κράτη που βρίσκονταν στην Σοβιετική Ένωση χρησιμοποιούσαν το 

λατινικό αλφάβητο. Η Τουρκία, για να έρθει κοντά με τον τουρκικό κόσμο, για να 

χρησιμοποιήσει ένα κοινό αλφάβητο πέρασε στο λατινικό αλφάβητο, αλλά αργότερα 

η ΕΣΣΔ στην εποχή του Στάλιν για να κόψει τον δεσμό ανάμεσα στις τουρκικές 

δημοκρατίες με την Σοβιετική Ένωση έβαλε να περάσουν τα τουρκικά κράτη στο 

κυριλλικό αλφάβητο. Το 1991 μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ το Αζερμπαϊτζάν, 

Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν συμπεριλαμβανομένου και του Τουρκμενιστάν 

ενώ περνούσαν πάλι στο λατινικό αλφάβητο το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το 

Başkurdistan, Çuvaşistan συνδεδεμένα με την Ρωσία, Ταταριστάν και Tuva, αυτές οι 

τουρκικές δημοκρατίες συνέχισαν να χρησιμοποιούν το κυριλλικό αλφάβητο. 

Συνοπτικά, η γλωσσική μεταρρύθμιση που έγινε στην Τουρκία στόχευε στην 

προσέγγιση με τις τουρκικές δημοκρατίες, να δημιουργηθεί ένα σύστημα γραφής σε 

αρμονία με τις τουρκικές γλώσσες και να χρησιμοποιηθεί ένα κοινό αλφάβητο. 

Ε. Η αδυναμία του αραβικού αλφάβητου να εκφράσει επακριβώς τα τουρκικά. Το 

γράμμα Vav (و) που βρίσκεται στο αραβικό αλφάβητο αντιστοιχεί στα γράμματα o, ö, 

 
79 Wood, ό.π., σελ 199. 



 

31 
 

u, ü, το γράμμα Ye (ي) αντιστοιχεί στα γράμματα y, ı , i. Το γράμμα Kef ( كـ) μπορεί να 

αποδώσει τους ήχους k, g, n και σπάνια μπορεί να αποδώσει τον ήχο y. Αυτή η 

κατάσταση προκαλούσε σύγχυση.  

   Έτσι η αλλαγή ξεκίνησε από αυτούς που είχαν την εξουσία για να περάσει έπειτα και 

στον απλό κόσμο. Ο Ατατούρκ σε ανοιχτή ομιλία του τόνισε ότι το αραβικό αλφάβητο 

είναι ένας χέρσος δρόμος που στειρώνει τον μόχθο του τουρκικού έθνους, φέρνοντας 

στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα εύκολο κλειδί ανάγνωσης. Το τουρκικό έθνος, 

μπορούσε να γλυτώσει από την αγραμματοσύνη με λίγο μόχθο, μόνο με ένα τέτοιο 

αλφάβητο που αρμόζει με μια όμορφη δική του γλώσσα. Το σύγχρονο κλειδί 

ανάγνωσης και γραφής της χώρας θα μπορούσε να γίνει μόνο το τουρκικό αλφάβητο 

που λήφθηκε απ΄την λατινική βάση. Το αραβικό αλφάβητο που συμβόλιζε το 

πολιτιστικό απόθεμα μιας περιόδου κοντά στα χίλια χρόνια και που ήταν ένα μέρος της 

παράδοσης δεν ταίριαζε με την εκσυγχρονιστική αντίληψη. Εν τω μεταξύ η βουλή 

δέχτηκε το νόμο της διεθνούς μέτρησης με αριθμό 1288 στις 24 Μαΐου του 1928. Από 

την 1η Ιουνίου του 1928 και εξής είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται οι νέοι αριθμοί. 

Σχετικά με την αποδοχή και την εφαρμογή των τουρκικών γραμμάτων ο σχεδιασμός 

νόμου αποτελούνταν από 11 άρθρα. Ο νόμος με αριθμό 1353 έγινε δεκτός στη βουλή 

στις 1 Νοεμβρίου και την 3η Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα. Μέχρι 

τις 1 Ιανουαρίου του 1929 σε όλες τις περιφέρειες του κράτους και τα ιδιωτικά 

ιδρύματα θα γινόταν αποδεκτά τα τουρκικά γράμματα. Οι αιτήσεις με την παλιά γραφή 

θα γίνονταν αποδεκτές μέχρι την 1η Ιουνίου 1929. Εφημερίδες, περιοδικά, διαφημίσεις 

και παρόμοια έντυπα ξεκινώντας απ΄την 1η Δεκεμβρίου 1928 θα εκδίδονταν με το νέο 

αλφάβητο. Από τον Ιανουάριο του 1929 και εξής όλα τα βιβλία εκτυπώθηκαν με το νέο 

αλφάβητο. Ο στρατός υποστήριξε τη γλωσσική μεταρρύθμιση με όλη του τη δύναμη. 

Απαγορεύτηκε η εκπαίδευση με έντυπα-βιβλία τυπωμένα με το παλιό αλφάβητο. Την 

13η Νοεμβρίου οι εφημερίδες ανακοίνωσαν ότι στο Sarayburnu στο μέρος που 

εκφώνησε λόγο ο Ατατούρκ με το νέο αλφάβητο θα στηθεί ένα μνημείο και από κάτω 

θα περιλαμβάνονται οι λέξεις ΄΄Ο εξοχότατος πρόεδρος της Δημοκρατίας Γαζής 

Μουσταφά Κεμάλ την ημερομηνία 10 Αυγούστου του 1928, εδώ πέρα δώρισε τη 

γλωσσική μεταρρύθμιση που έσωσε το τουρκικό έθνος΄΄ αλλά αυτό το μνημείο δεν 

πραγματοποιήθηκε. Η διαδικασία σχετικά με το λατινικό αλφάβητο ήταν μια αρχή. 

Εκείνο το διάστημα ολοκληρώθηκε το λεξικό ορθογραφίας που περιλάμβανε 25.000 

λέξεις. Σημαντικό ήταν να ανυψώσει το επίπεδο ανάγνωσης και γραφής, να καταστήσει 

αποδεκτό το νέο αλφάβητο στο λαό. . Ο ίδιος ο πρόεδρος εξοπλισμένος με ένα 

μαυροπίνακα και μια κιμωλία, ξεκίνησε μια περιοδεία για να διδάξει στους χωρικούς 

τους νέους χαρακτήρες.80 Πάνω σ΄αυτό το θέμα η Margaret Wood μας λέει:  

    Ο Πρόεδρος Κεμάλ κατάφερε να κάνει τη νέα αλφάβητο δημοφιλή δίνοντας το δικό του 

παράδειγμα. Στην επιστροφή του ταξιδιού του από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα 

μίλησε μπροστά σε ενθουσιώδη πλήθη στη Σαμψούντα, στο Σίβας και σε άλλες πόλεις, 

εξηγώντας τους λόγους για την αλλαγή της αλφαβήτου και δείχνοντας πόσο εύκολα μπορεί 

κανείς να μάθει να διαβάζει και να γράφει με τους νέους χαρακτήρες, σε σύγκριση με τους 

παλιούς. Δήλωνε ότι τα παιδιά μπορούν τώρα να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν μέσα 

σε μερικούς μήνες, κάτι που πριν τους έπαιρνε χρόνια. Σε μια από τις περιοδείες του κάλεσε 

 
80 Lewis, σελ.35. 
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έναν αγράμματο χωρικό στην εξέδρα και σε δέκα λεπτά του είχε διδάξει να γράφει το όνομά 

του προκαλώντας του υπερηφάνεια και κατάπληξη.81 

   Από τις 8 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 1928 όλοι οι αξιωματούχοι εξετάστηκαν για την 

ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τη νέα γραφή. Ο νόμος της υιοθέτησης του νέου 

αλφάβητου έθετε κάποιες ημερομηνίες πέρα από τις οποίες η χρήση του παλιού 

αλφάβητου θα είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου. Έτσι από την 1η 

Δεκεμβρίου 1928 απαγορευόταν η χρήση της παλιάς γραφής για τις εφημερίδες και τα 

περιοδικά. Από την 1η Ιανουαρίου 1929, για όλα τα άλλα έργα που θα εκδίδονταν στην 

Τουρκία και για όλα τα επίσημα κυβερνητικά έγγραφα.82 Σύμφωνα με αυτό, στα 

σχολεία απαγορεύτηκε η χρήση των βιβλίων τυπωμένων με την παλιά αλφάβητο.83 

Από την 1η Ιουνίου 1929, η Οθωμανική γραφή απαγορεύτηκε, για όλα τα δημοτικά 

έγγραφα όπως άδειες γάμου, ποινές δικαστηρίων κ.α. και από την 1η Ιουνίου 1930, για 

όλα τα έγγραφα είτε δημόσια, είτε ιδιωτικά.84 

   Παράλληλα, οι λεξικογράφοι με τις υποδείξεις του Κεμάλ Ατατούρκ απέβαλλαν τις 

αραβικές και περσικές λέξεις από τα λεξικά και τις αντικατέστησαν με αρχαίζοντες 

όρους ή λέξεις από τις τουρκικές διαλέκτους ή ακόμα και με εντελώς νέες λέξεις που 

πλάστηκαν από τις παλιές ρίζες (Lewis, 2002). Για παράδειγμα οι λέξεις: 

αραβική ή περσική 

λέξη            

τουρκική  ελληνική  

 

İsim   ad      όνομα, ουσιαστικό 

Kelime sözcük λέξη 

 

Fiil   eylem ρήμα 

Vakit   zaman χρόνος 

 

Hususi özel ιδιωτικός 

Mektep   Okul(ecole,                                                  

γαλλική ρίζα) 

 

σχολείο 

 

  Οι γαλλικές λέξεις που σχετίζονται με τεχνολογικά επιτεύγματα και καινοτόμες ιδέες 

παρέμειναν αυτούσιες, καθώς προσαρμόστηκαν στο τουρκικό αλφάβητο (radyo, 

televizyon, koridor, entelektüel, materyalist, spiritüel, enteresan κ.α.). Η τουρκική 

γλώσσα έχει και αρκετές λέξεις-δάνεια και από την ελληνική, όπως liman=λιμένιον, 

kalem=κάλαμος, kaldırım =καλίνδρομον (Δημάση, Νιζάμ.2004:37,51). Το 1934 

άρχισαν να δημοσιεύονται οι κατάλογοι των νέων τουρκικών λέξεων, ενώ το 1935 

άρχισαν να εμφανίζονται και στις εφημερίδες. 

Η Margaret Wood  σχολιάζει για την εφαρμογή του αλφαβήτου:  

   Έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα  από τότε που η επιτροπή των γραμμάτων πρότεινε 

το νέο αλφάβητο και δύο μήνες μετά την επίσημη υιοθέτησή του, αυτό χρησιμοποιούνταν για 

 
81 Wood,σελ.201. 
82 Lewis, σελ.35. 
83 Lewis, σελ.37. 
84Wood, ό.π. σελ.201-202. 



 

33 
 

όλους τους σημαντικούς σκοπούς, και μέχρι την 1η Ιουνίου 1930, δηλαδή λιγότερο από 2 

χρόνια μετά, αυτό χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά. Το να αλλάξει κανείς τόσο ριζικά τη 

γραπτή γλώσσα ενός έθνους 14 εκατομμυρίων ανθρώπων σε διάστημα λίγων μηνών, σχεδόν 

λίγων εβδομάδων, είναι πράγματι ένα εκπληκτικό εκπαιδευτικό κατόρθωμα.85 

   Όμως το πιο σημαντικό μέτρο για τη διάδοση του νέου αλφάβητου ήταν 

αναμφισβήτητα η ίδρυση των λεγόμενων ́ ΄εθνικών σχολείων΄΄ (Millet Mektepleri) την 

1η Ιανουαρίου 1929. Έτσι λοιπόν οργανώθηκαν δύο ειδών μαθήματα: 1) Τα δίμηνα για 

όσους ήξεραν να διαβάζουν και να γράφουν την παλιά τουρκική ή μια ξένη γλώσσα 

και θα μπορούσαν να μάθουν τη νέα σε σύντομο χρονικό διάστημα και 2) Τα 

τετράμηνα μαθήματα για τους αγράμματους. Τα μαθήματα γίνονταν δυο φορές την 

εβδομάδα, για τις γυναίκες το απόγευμα και για τους άντρες το βράδυ. Όλοι  οι άντρες 

και οι γυναίκες μεταξύ 16 και 40 ετών, που ήταν Τούρκοι πολίτες έπρεπε να 

παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα, εκτός κι΄αν είχαν ήδη περάσει από εξετάσεις 

για το νέο αλφάβητο ή είχαν λάβει εκπαίδευση από κάποια άλλη πηγή. Οι εργοδότες 

έπρεπε να στείλουν τους εργαζομένους τους, ή να τους παρέχουν εκπαίδευση. Όσοι δεν 

θα μπορούσαν να περάσουν τις εξετάσεις για τη νέα γραφή και δεν είχαν 

παρακολουθήσει μαθήματα θα τιμωρούνταν με πρόστιμο. Στην Κωνσταντινούπολη 

μόνο εγγράφηκαν στα μαθήματα 200.000 άνδρες και γυναίκες, με τις γυναίκες να 

υπερέχουν αριθμητικά των ανδρών.86 Τα μαθήματα διεξάγονταν στα κτήρια των 

δημόσιων σχολείων κι από τους δασκάλους των δημόσιων σχολείων που λάμβαναν 

γι΄αυτό τον λόγο έξτρα εισόδημα.87 

   Η μετάβαση στη νέα γραφή έγινε με κάποια δυσκολία για τους μεγάλους σε ηλικία 

ανθρώπους και περισσότερο γι’ αυτούς που γνώριζαν καλά την παλιά γραφή. Ωστόσο, 

έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση της νέας γενιάς και η εφαρμογή της νέας γραφής 

εξαπλώθηκε ραγδαία. Παρά κάποιες ατέλειες, το Λατινικό αλφάβητο είναι το καλύτερο 

που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για την γραπτή απόδοση της τουρκικής γλώσσας και 

έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού,88 ενώ αποτέλεσε το πρώτο 

βασικό βήμα των μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία μιας εθνικής παιδείας. 

   Η  Margaret Wood θέτει και μια άλλη διάσταση της μεταρρύθμισης: με το νέο 

αλφάβητο οι πινακίδες και οι επιγραφές είναι πλέον κατανοητές στον Ευρωπαίο 

επισκέπτη, τα ονόματα των σταθμών και των πλοίων είναι αναγνώσιμα και 

αναγνωρίσιμα, κάτι που δίνει στον ταξιδιώτη ένα αίσθημα ασφάλειας που δεν το είχε 

με την παλιά γραφή.89 Σύμφωνα με τον γλωσσολόγο Ahmet Cevat Emre (1876-1961) 

η ΄΄Νέα Τουρκία΄΄ έπρεπε να υιοθετήσει τη διεθνή γραφή του δυτικού πολιτισμού αν 

ήταν αποφασισμένη να συνδεθεί με αυτόν τον πολιτισμό.90 Συνεπώς, η Τουρκία, με 

 
85 Wood, ό.π. σελ.202. 
86 Όπως μας λέει η Margaret Wood, η κυριαρχία των γυναικών αποδιδόταν περιπαιχτικά στο γεγονός 

ότι καμιά γυναίκα δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι ήταν πάνω από 40. Ωστόσο οι πραγματικοί λόγοι της 

υπεροχής των γυναικών ήταν ότι οι άντρες λάμβαναν εκπαίδευση εκτός σχολείων, ενώ όσοι ήταν πάνω 

από 40 δεν ήταν υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν. Βλ. Wood, ό.π., σελ.202. 
87 Wood, σελ.202-203. 
88 Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το ποσοστό των εγγραμμάτων αυξήθηκε από 9% το 1924, σε 65% το 

1975 και σε 82.3% το 1995.Lewis, ό.π. σελ.37. 
89 Wood, σελ.196. 
90 Πριν την υιοθέτηση του νόμου ο Εμρέ εξέδωσε μια σειρά άρθρων από τον Δεκέμβριο του 1927 έως 

τον Μάιο του 1928, όπου χρησιμοποίησε τους λατινικούς χαρακτήρες για τη δημιουργία μιας 

τουρκικής αλφαβήτου.Βλ. Berkes, ό.π.σελ.475. 
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την υιοθέτηση της λατινικής γραφής, ξεπερνά, εν μέρει, το εμπόδιο της γλωσσικής 

επικοινωνίας με τα Ευρωπαϊκά κράτη και δηλώνει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να 

ανήκει στη Δύση.  

   Σύμφωνα με τον Ateş Toktamış η αλλαγή του αλφαβήτου κρινόταν απαραίτητη αν 

και κάτι χάθηκε στην πορεία:  

Χωρίς αμφιβολία η αλλαγή του αλφάβητου αποτέλεσε αιτία για μια πολιτισμική ασυνέχεια. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να υπερβάλουμε για αυτό που χάθηκε. Εξάλλου αυτός ήταν ένας από τους 

σκοπούς της μεταρρύθμισης και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι παρόλο που με την αραβική γραφή 

γράφουμε γρήγορα και μπορούμε να γράφουμε πολλά σε λίγο χώρο, η διδασκαλία τους είναι 

δύσκολη και δεν είναι κατάλληλα για να γράφουμε τα τουρκικά.91 

 

Γ . ΄΄Εξαγνισμός της Γλώσσας΄΄ 

   Επιτακτική ήταν η ανάγκη να καταστεί η επίσημη γλώσσα πιο κατανοητή από το λαό, 

αλλά και να γίνει μια πραγματικά εθνική γλώσσα απαλλαγμένη από τα ξένα στοιχεία. 

Η υιοθέτηση του Λατινικού αλφάβητου κατέστησε τη διδασκαλία της γλώσσας πιο 

εύκολη, το χάσμα όμως ανάμεσα στην επίσημη γλώσσα και τη γλώσσα του λαού δεν 

είχε γεφυρωθεί. Το δεύτερο βήμα της γλωσσικής μεταρρύθμισης ήταν ο εξαγνισμός 

της γλώσσας από τα ξένα στοιχεία (κυρίως αραβικά και περσικά) που είχαν εισχωρήσει 

σ΄αυτή. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια πάνω σ΄αυτό το θέμα του Κεμάλ Ατατούρκ 

στην εισαγωγή του έργου του Sadri Maksudi ΄΄Για την τουρκική γλώσσα΄΄ (Türk Dili 

için) το 1930: 

 Μια πλούσια εθνική γλώσσα ασκεί μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη του εθνικού αισθήματος. 

Η τουρκική γλώσσα είναι μια από τις πιο πλούσιες, αυτό που χρειάζεται είναι να καλλιεργηθεί 

με έξυπνο τρόπο. Το τουρκικό έθνος που ξέρει να αποκτά την κυβέρνησή του και την 

ανεξαρτησία του, πρέπει επίσης να απελευθερώσει τη γλώσσα του απ΄το ζυγό των ξένων 

λέξεων.92 

   Για το λόγο αυτό ο Ατατούρκ ίδρυσε, στις 22 Ιουλίου 1932, το «Σωματείο για την 

Μελέτη της Τουρκικής Γλώσσα» (Türk Dili Tetkik Cemiyeti), το οποίο τέσσερα χρόνια 

αργότερα μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Τουρκικής Γλώσσας (Türk Dil Kurumu).93 

   Στην οργάνωση αυτή επικράτησαν οι λεγόμενοι εξαγνιστές94 (Tasfiyeciler που 

αργότερα ονομάστηκαν Özleştirmeciler),95 υπέρμαχοι του καθαρισμού της γλώσσας, 

που με την υποστήριξη του καθεστώτος έδρασαν μεταξύ 1933 έως 1935. 

   Σκοπός του Ιδρύματος Τουρκικής Γλώσσας ήταν να εξαγνίσει την τουρκική γλώσσα, 

να την εξυψώσει στο επίπεδο του πολιτισμού και της επιστήμης και να γεφυρώσει το 

 
91 Αteş, ό.π.σελ.190. 
92 Yılmaz Ç.Language Policy and Official Ideology in early Republican Turkey. Middle Eastern 

Studies.Vol.40,No.6,November 2004, σελ.75. 
93 Το 1934 το tetkik (αραβική λέξη) μετατράπηκε σε araştırma που είναι τουρκική λέξη κάτι που είναι 

ενδεικτικό της τάσης για εξαγνισμό, βλ.Lewis, σελ.45. 
94 Οι εξαγνιστές υποστήριζαν ότι όλα τα ξένα στοιχεία έπρεπε να εξαλειφθούν τελείως από τη γλώσσα 

και να αντικατασταθούν από αμιγώς τουρκικά στοιχεία. Οι αντίπαλοι τους ήταν οι μετριοπαθείς οι 

οποίοι θεωρούσαν ότι ναι μεν υπήρχε ανάγκη για απλοποίηση και καθαρισμό στη γλώσσα όχι όμως σε 

υπερβολικό βαθμό.Yılmaz, ό.π.,σελ.79. 
95 Lewis,ό.π.σελ.46. 
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χάσμα μεταξύ της γραπτής και της κοινής γλώσσας. Για την επίτευξη των σκοπών του 

το ΙΤΓ έπρεπε να οργανώσει  επιστημονικές συναντήσεις , να καθορίσει και να 

κωδικοποιήσει την Τουρκική Γλώσσα σύμφωνα με τις ρίζες της, την εξέλιξη και τις 

ανάγκες, να αποκτήσει όλα τα χρήσιμα για τη μελέτη της Τουρκικής Γλώσσας υλικά 

και να συλλέξει νέες λέξεις από παλιά βιβλία και διαλέκτους λαών από διάφορα μέρη 

της χώρας και να εκδώσει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του.96 

   Το πρώτο Συνέδριο Τουρκικής Γλώσσας (Birinci Türk Dil Kurultay), 

πραγματοποιήθηκε από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 1932, στο Παλάτι 

του Dolmabahçe. Από τις 30 ομιλίες που ακούστηκαν στο συνέδριο, 9 

διαπραγματεύονταν τις σχέσεις της Τουρκικής Γλώσσας με άλλες γλώσσες και μια από 

αυτές υποστήριζε ότι η Τουρκική ήταν Ινδό-ευρωπαϊκή γλώσσα.97 Οι στόχοι που έθεσε 

το Συνέδριο ήταν παρόμοιοι με αυτούς του ΙΤΓ. Συστάθηκε μια Επιτροπή και ξεκίνησε 

μια πρωτοφανή κινητοποίηση για τη συλλογή ΄΄καθαρών τουρκικών΄΄ λέξεων. Σ΄αυτή, 

συμμετείχαν αξιωματούχοι του στρατού, δάσκαλοι, δημόσιοι λειτουργοί των επαρχιών 

και κυβερνητικοί γιατροί, άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν καθημερινά σε επαφή με τον 

απλό λαό.98  

   Το δεύτερο Συνέδριο Τουρκικής Γλώσσας (İkinci Türk Dil Kurultay) 

πραγματοποιήθηκε στις 18 με 23 Αυγούστου στο οποίο συζητήθηκαν πρακτικά 

ζητήματα του εξαγνισμού της γλώσσας.99 Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας 

συλλογής λέξεων δημοσιεύτηκαν το 1934 στο Tarama Dergisi100 και προκάλεσαν 

σύγχυση καθώς για κάθε ξένη λέξη υπήρχαν δεκάδες αντίστοιχες ΄΄καθαρές 

τουρκικές΄΄. Ενδεικτικό του χάους αυτού είναι το γεγονός ότι τα άρθρα των 

εφημερίδων έπρεπε να μεταφράζονται στη νέα γλώσσα από ειδικούς μεταφραστές, οι 

οποίοι μην ξέροντας ποια απ’ όλες τις λέξεις να χρησιμοποιήσουν, διάλεγαν στην τύχη. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα άρθρα να είναι ακατάληπτα απ΄τους αναγνώστες!.101 

   Οι μέθοδοι που ακολούθησε το ΙΤΓ για να βρει τουρκικά υποκατάστατα για τις ξένες 

λέξεις είναι οι εξής: 1) Η χρήση των Τουρκικών συνώνυμων που ήδη υπήρχαν στην 

γραπτή γλώσσα, π.χ. να χρησιμοποιείται η λέξη yıl αντί της λέξης sene (χρόνος). 2) Η 

συλλογή λέξεων από τις διάφορες διαλέκτους της Ανατολίας, π.χ. να χρησιμοποιείται 

η λέξη gözcü αντί της λέξης ayna (καθρέπτης). 3) Η αναβίωση απαρχαιωμένων 

Τουρκικών λέξεων, π.χ. η λέξη konuk αντί της λέξης misafir (επισκέπτης). 4) Η 

εισαγωγή λέξεων από τις τουρκικές γλώσσες εκτός της Τουρκίας ή από άλλες αλταϊκές 

γλώσσες π.χ. η λέξη ulus αντί της λέξης millet (έθνος), η λέξη ata αντί της λέξης peder 

(πατέρας). 5) Διευρύνοντας τη σημασιολογική σφαίρα των τουρκικών λέξεων που ήδη 

υπήρχαν, π.χ. το ρήμα çevirmek που αρχικά σημαίνει ΄΄περιστρέφω΄΄, παίρνει και την 

έννοια του ΄΄μεταφράζω΄΄ αντικαθιστώντας το tercüme etmek. 6) Εισάγοντας κατά 

λέξη τουρκικές μεταφράσεις ξένων όρων, π.χ. η λέξη demiryolu αντί της λέξης 

 
96 Yılmaz,ό.π.σελ..75-76. 
97 Lewis,ό.π.σελ.47. 
98 Lewis, σελ.49. 
99 Cagaptay S.,Race, Assimilation and Kemalism: Turkish Nationalism and the Minorities in 1930’s, 

Middle Eastern Studies, Vol.40, No3, May 2004, σελ.91. 
100 Επίσης το 1935 κυκλοφόρησε κι ένας οδηγός τσέπης Οθωμανικών- Τουρκικών (Osmanlıca-Türkçe 

cep kılavuzu), ένα είδος λεξικού, όπου υπήρχαν οι τουρκικές αντικαταστάσεις για οθωμανικές 

λέξεις,Kagaptay,ό.π.,σελ.91. 
101 Lewis, σελ.50-51. 
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şömendifer (σιδηρόδρομος). 7) Δίνοντας σε ξένες λέξεις μια περισσότερο φωνητική 

εμφάνιση, π.χ. το avukat έναντι του advocate (δικηγόρος) και το okul έναντι του ecole 

(σχολείο), ανήκουν σ΄αυτή την περίπτωση. Δημιουργώντας σύνθετες λέξεις, π.χ. η 

νεόκοπη σύνθετη λέξη  basımevi αντικαθιστά το matbaa (τυπογραφείο). 8) 

Παράγοντας λέξεις με την χρήση παραγωγικών (π.χ. aralıksız αντί muttasıl που 

σημαίνει συνεχόμενος) ή μη παραγωγικών προσφυμάτων (π.χ. anı αντί hatıra που 

σημαίνει ανάμνηση) ή προσφυμάτων από άλλες γλώσσες (görev αντί vazife που 

σημαίνει καθήκον).102 

   Ωστόσο, το κίνημα του εξαγνισμού αντιμετώπισε πρακτικά προβλήματα. Το χάσμα 

ανάμεσα στην επίσημη γλώσσα και τη γλώσσα του λαού ήταν αγεφύρωτο. Έπρεπε η 

επίσημη γλώσσα να γίνει πιο κατανοητή από τον λαό, αλλά και να γίνει μια πραγματική 

εθνική γλώσσα, απαλλαγμένη από ξένα στοιχεία. Η καμπάνια της αντικατάστασης είχε 

πραγματοποιηθεί με τέτοια βιασύνη ώστε για πολλές λέξεις που ΄΄καθαρίστηκαν΄΄ από 

την Τουρκική δεν είχε βρεθεί ακόμη μια κοινώς αποδεκτή αντικαταστάτρια λέξη. Το 

αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούσαν να καταλάβουν την 

καθαρή ΄΄Τουρκική΄΄.103 Το γλωσσολογικό χάος που δημιουργήθηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1930 έκανε τον Ατατούρκ να δηλώσει σε έναν συνεργάτη του ότι 

«πράγματι, φτάσαμε σε αδιέξοδο».104 Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τον 

υπερβολικό εξαγνισμό της γλώσσας άνοιξαν τον δρόμο για μια πιο μετριοπαθή 

αντιμετώπιση του ζητήματος, οι οποία εκδηλώθηκε στα μέσα του 1935 με την 

εμφάνιση της Θεωρίας «Γλώσσα- Ήλιος». 

Δ. Γυναίκες-σύμβολα του μοντερνισμού στην περίοδο της Δημοκρατίας (1925-

1938) 

ΧΑΛΙΝΤΕ ΕΝΤΙΜΠ ΑΝΤΙΒΑΡ 

   Τουρκάλα λογοτέχνιδα, με σημαντική συμμετοχή στο πολιτικό και κοινωνικό κίνημα 

της εποχής της. Η Χαλιντέ, έλαβε δυτική μόρφωση (φοίτησε στο αμερικανικό κολλέγιο 

θηλέων της Ιστανμπούλ). Πήρε διαζύγιο από τον πρώτο της άντρα, το 1910, επειδή 

εκείνος ήθελε να πάρει και δεύτερη σύζυγο, και παντρεύτηκε για δεύτερη φορά το 1917 

τον Τούρκο πολιτικό Αντνάν Αντιβάρ. Είχε πολιτική θέση και άποψη, υπήρξε στενή 

συνεργάτιδα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά και σοβαρή κριτής του έργου του 

στη συνέχεια, είναι μια γυναίκα-ορόσημο. Υμνήθηκε από πολλούς για τις γνώσεις της, 

το θαρραλέο πνεύμα της και την ψυχική της δύναμη, αλλά και κατηγορήθηκε από 

πολλούς για τις απαιτήσεις που είχε ως γυναίκα και για τον τρόπο ζωής της που 

ενοχλούσε το συντηρητικό κατεστημένο της εποχής. 

   Φλογερή πατριώτισσα έγραψε το 1912 δοκίμιο, με τον τίτλο Yeni Turan, για το 

εθνικιστικό, παντουρκικό κίνημα. Στέλεχος των λεσχών Türk ocakları που στόχευαν 

στην αναβάθμιση των οικονομικών και των κοινωνικών συνθηκών της Τουρκίας, αλλά 

και της Τουρκάλας, ειδικότερα. Εκείνη την εποχή δημοσίευσε την περίφημη νουβέλα  

της Χαντάν (οικογένεια) που αναφερόταν στα προβλήματα μιας μορφωμένης γυναίκας. 

Στη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας δραστηριοποιήθηκε έντονα με τους 

 
102 Brendemoen, B.,The Turkish Reform and Language Policy in Turkey, in Hazai G. (επιμ.) Handbuch 

Der Türkischen Sprachwissenschaft, Wiesbaden 1990, σς. 468-471. 
103 Kagaptay,ό.π.σελ.91. 
104 Lewis,ό.π.σελ.53. 
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εθνικιστές. Από το 1925 έως το 1938 η  Χαλιντέ ταξίδεψε πολλές φορές δίνοντας 

ομιλίες στο Παρίσι, το Λονδίνο, τις Η.Π.Α. και την Ινδία. Έγραψε πάρα πολλές 

σημαντικές νουβέλες. Έγινε καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Ιστανμπούλ και 

αργότερα μέλος του κοινοβουλίου (1950-1954).105  

   Με τα έργα της διευκόλυνε τη διακίνηση των νέων ιδεών περί εκπαίδευσης της 

γυναίκας, περί επιστροφής στις τουρκικές ρίζες, αλλά και περί αγάπης για την πατρίδα, 

περί ηρωισμού αυτών που αγωνίστηκαν για την Ανεξαρτησία της Τουρκίας.106 

ΑΦΕΤ ΙΝΑΝ  

   Η Αφέτ Ινάν αφηγείται πως μια μέρα του 1928, πλησίασε τον Κεμάλ Ατατούρκ και 

δείχνοντάς  του ένα γαλλικό βιβλίο που έγραφε ότι οι Τούρκοι ανήκαν στην κίτρινη 

φυλή  και ότι κατά την αντίληψη της Ευρώπης ήταν ένας δευτερότερος τύπος 

ανθρώπου, τον ρώτησε αν όντως αυτό συμβαίνει. Και η απάντηση του Ατατούρκ: όχι 

βέβαια, ας κάνουμε κάτι, κάτσε και δούλεψε. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη γνωριμία της 

Αφέτ Ινάν με τον Ατατούρκ. Η Αϊσέ Αφέτ Ινάν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 29 

Νοεμβρίου 1918. Ήταν Τουρκάλα κοινωνιολόγος, ιστορικός και ακαδημαϊκός. 

Εξαιτίας του καθήκοντος του πατέρα της (υπάλληλος Δασαρχείου) διαρκώς άλλαζε 

μέρος. Ως αποτέλεσμα της γνωριμίας της με τον Ατατούρκ βρήκε την ευκαιρία να 

συνεχίσει την εκπαίδευσή της τα επόμενα χρόνια. Έγινε πνευματική κόρη του 

Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Η Αφέτ Ινάν που ήταν από τις πρώτες καθηγήτριες 

ιστορίας της Δημοκρατίας, στη σχολή Γλώσσας και Ιστορίας-Γεωγραφίας του 

Πανεπιστημίου Άγκυρας ίδρυσε την πρώτη ιστορική έδρα. Υπάρχουν πολλά άρθρα της 

μέχρι και 50 βιβλία σχετικά με τον τουρκικό πολιτισμό και την ιστορία της 

μεταρρύθμισης. Ήταν μια γυναίκα της Δημοκρατίας που υπηρέτησε σαν μια ιδεολόγος 

στην κατασκευή  της γυναικείας ταυτότητας και βοήθησε να μπουν τα θεμέλια μιας 

νέας ιστορικής αντίληψης της ιστορίας της Δημοκρατίας. Η Αφέτ Ινάν το 1922 πήρε 

την άδεια διδασκαλίας στο Elmalı και διορίστηκε διευθύντρια στο σχολείο Θηλέων.  

Ενδιαφέρθηκε να εργαστεί πάνω στα δικαιώματα των γυναικών και στις 3 Απριλίου 

του 1930 έδωσε μια διάλεξη στην Τουρκική Εστία σχετικά με τα εκλογικά δικαιώματα 

των γυναικών. Για αυτή τη διάλεξη πήρε μαθήματα από τον πιο διάσημο ιεροκήρυκα 

της εποχής Hamdullah Şüphi Bey, ο Ατατούρκ σχεδίασε προσωπικά το φόρεμα που θα 

φορούσε η Αφέτ . Ο Ατατούρκ ζήτησε από την ίδια να κάνει εργασίες στο θέμα της 

διευκρίνησης του δεύτερου και του τρίτου άρθρου του νόμου των Τουρκικών Εστιών. 

Η Αφέτ πήρε το λόγο ως σύνεδρος στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 27-28 

Απριλίου 1930, διάβασε μια ομιλία που εξηγούσε τον σκοπό των Τουρκικών Εστιών, 

το ρόλο τους και έπειτα διατύπωσε μια επιχειρηματολογία που χαρακτηρίστηκες ως΄ 

Τουρκική Ιστορική Θέση’ και πρότεινε να ιδρυθεί μια επιτροπή για να μελετήσει 

επιστημονικά την τουρκική ιστορία και τον πολιτισμό. Αργότερα συμπεριλήφθηκε 

ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη 16 ατόμων της Τουρκικής Ιστορικής Επιτροπής που 

δημιουργήθηκε μετά από το συνέδριο επάνω σ΄αυτή την πρότασή της. Μεταξύ των 

ετών 1931-1941 στη σύνταξη του βιβλίου που θα διδάσκονταν στα λύκεια 

συμπεριλήφθηκε και η Αφέτ Ινάν ως μέλος της συντακτικής ομάδας. 

 
105 Χαλιντέ Εντίμπ Αντιβάρ, Türkiye’de Şark…..(1946),σ.11. 
106 Μάρω Μαυροπούλου, Χαλιντέ Εντίπ Αντιβάρ, σελ.21-25. 
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Ε. Η θεωρία Γλώσσα-Ήλιος (Güneş Dil Teorisi) 

α. Η διατύπωση της θεωρίας. Η θεωρία αυτή στηρίχθηκε στο έργο ενός Βιεννέζου 

γλωσσολόγου του Hermann F. Vergie- Ή Ψυχολογία κάποιων στοιχείων των 

τουρκικών γλωσσών- σύμφωνα με το οποίο τα τουρκικά ήταν η πρώτη γλώσσα που 

χρησιμοποιήθηκε από τον νοήμονα άνθρωπο. Το έργο αυτό έλαβε το 1935 ο Ατατούρκ 

και δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη στιγμή για αυτό.107 Μετά από την 

επεξεργασία του έργου αυτού από τους επιτελείς του ΙΤΓ και τον ίδιο τον Ατατούρκ, 

αναπτύχθηκε η θεωρία Γλώσσα-Ήλιος.108 

   Η θεωρία αυτή έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα των γλωσσολόγων «ποια ήταν η 

πρώτη γλώσσα που μιλήθηκε πάνω στη γη;», δηλαδή, ποιος ήταν ο πρώτος ήχος, 

συνδεμένος με μια έννοια, που άρθρωσε ο άνθρωπος που είχε περάσει στο στάδιο του 

Homo Sapiens. Για να απαντήσει σ΄αυτά τα ερωτήματα η Θεωρία  επικεντρώνεται στο 

ρόλο που έπαιξε ο ήλιος. Το μέγεθος και η μεγαλοπρέπεια του ήλιου προκάλεσαν 

θαυμασμό και δέος στον προϊστορικό άνθρωπο, ο οποίος κατασκεύαζε τοτέμ για να 

τον λατρεύει. Όταν λοιπόν, ο άνθρωπος θέλησε να εκφράσει αυτόν τον θαυμασμό του 

για τον ήλιο με φωνή, γεννήθηκε η πρώτη λέξη.109 Εικάζεται ότι ο προϊστορικός 

άνθρωπος θεωρούσε τον ήλιο πηγή του κόσμου του και σύμφωνα με τη Θεωρία ήταν 

η πηγή όλων των ιδεών τις οποίες και ενεργοποίησε στο μυαλό του ανθρώπου. Από τη 

λέξη ΄΄ağ΄΄ και με συγκεκριμένες κινήσεις της γλώσσας δημιουργήθηκαν 8 φωνήεντα 

και 21 σύμφωνα, τα οποία συνδυασμένα μεταξύ τους δίνουν 168 φωνήματα. Αυτά 

χωρίζονται σε 8 ρίζες-μάνες110 και 160 βασικές ρίζες. Οι 160 βασικές ρίζες χωρίζονται 

σε δύο βαθμίδες: στην πρώτη βαθμίδα ανήκουν 72 φωνήματα που δημιουργούνται όταν 

προφέρουμε το κάθε φωνήεν με τα σύμφωνα των δύο πρώτων ομάδων των συμφώνων 

(y, g, k, h) και (v, b, m , p, f) και στη δεύτερη βαθμίδα ανήκουν 88 φωνήματα που 

δημιουργούνται όταν ενώνονται τα φωνήεντα με τα σύμφωνα των δύο επόμενων 

ομάδων συμφώνων (t, d, n, l, r) και (s, ş, c, ç, z, j). Καθώς ο άνθρωπος αναπτύσσεται 

πνευματικά από τα φωνήματα παράγονται συλλαβές και όταν στις μονοσύλλαβες 

λέξεις προστίθενται φωνήματα η γλώσσα γίνεται πολυφωνική και πολυσυλλαβική.111 

   Το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι η σύνδεση της θεωρίας με την τουρκική ιστορία. 

Σύμφωνα με τη ΄΄Θέση για την τουρκική ιστορία΄΄112 (παραθέτουμε τα συμπεράσματα 

του συνεδρίου στις πηγές), εφόσον ο πρώτος ανθρώπινος πολιτισμός αναπτύχθηκε από 

 
107 Lewis, ό.π.σελ.57. 
108Vryonis, S. The Turkish State and History, Clio Meet the Grey Wolf, Institute for Balkan Studies, 

Thessaloniki 1991, σελ.79. 
109 Vryonis,ό.π.σελ.80. 
110 Οι ρίζες-μάνες είναι όλα τα φωνήεντα συνδυασμένα με το μαλακό γκε. 
111 Vryonis,ό.π.σελ.80-82. 
112 Η Θέση για την Τουρκική Ιστορία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πρώτο Συνέδριο της 

Τουρκικής Ιστορίας, στην Άγκυρα το 1932. Τα βασικά συμπεράσματα του Συνεδρίου ήταν τα εξής: 1. 

Η ιστορία του Τουρκικού Έθνους όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα δεν αποτελείται μόνο από την 

Οθωμανική Ιστορία. Η Τουρκική Ιστορία είναι πολύ παλιότερη και το έθνος που διέδωσε τον 

πολιτισμό σε όλα τα άλλα έθνη είναι το τουρκικό έθνος. 2. Η Τουρκική φυλή δεν είναι κίτρινη. Οι 

Τούρκοι είναι λευκοί και βραχυκέφαλοι. Σήμερα, όντας κάτοχοι της πατρικής μας γης και ιδρυτές του 

πιο παλιού πολιτισμού, παραδεχόμενοι το ίδιο όνομα, εμείς είμαστε τα παιδιά τους. 3. Οι Τούρκοι, που 

διέδωσαν τον πολιτισμό στα μέρη όπου εγκαταστάθηκαν και ήταν οι πρώτοι ιδρυτές των πολιτισμών 

του Ιράκ, της Ανατολίας, της Αιγύπτου και του Αιγαίου, κατάγονται από την Κεντρική Ασία. Εμείς, οι 

Τούρκοι του σήμερα, είμαστε απόγονοι των Κεντροασιατών. Βλ. Vryonis, σελ.70.  
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τους βραχυκέφαλους Τούρκους της Κεντρικής Ασίας και διαδόθηκε στους άλλους 

λαούς με την μετανάστευσή τους ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε δεν μπορεί παρά να 

ήταν ένας Τούρκος της Κεντρικής Ασίας.  

    Η θεωρία αυτή παρουσιάστηκε στο τρίτο Συνέδριο της Τουρκικής Γλώσσας (24-31 

Αυγούστου 1936) από τον İbrahim Necmi Dilmen. Στη μακροσκελή ομιλία του 

προσπάθησε να αποδείξει  ότι οι λέξεις God (Αγγλικά), Gott (Γερμανικά) και Kut 

(Τουρκικά) έχουν κοινή καταγωγή. Επίσης υποστήριξε ότι η λέξη elektrik προέρχεται 

από την Ουϊγουρική λέξη yaltrik (λάμψη).113 Ακόμα υπήρξε προσπάθεια να συνδεθεί 

η λέξη botanik με τη λέξη bitki (φυτό). Η λέξη sosyal με τη λέξη soy (γένος). Όλες 

αυτές οι προσπάθειες για εφαρμογή της θεωρίας δείχνουν πόσο αντιεπιστημονικά 

αντιμετώπιζαν το ζήτημα οι υπεύθυνοι του ΙΤΓ.  

β. Παρόμοιες απόψεις πριν από το Τρίτο Συνέδριο. Η άποψη ότι η τουρκική γλώσσα 

είναι η μητέρα όλων των γλωσσών είχε εμφανιστεί πιο παλιά. Ο Mustafa Celaleddin 

Paşa (1826-75) ,ένας πολωνικής καταγωγής εξωμότης,114 στο έργο του υποστήριζε ότι 

η Τουρκικοί και οι Ευρωπαϊκοί λαοί έχουν κοινή προέλευση, άρα και κοινή γλώσσα. 

Επίσης, εισήγαγε τον όρο ΄΄Τούρο-Αρεία΄΄ φυλή και επιχείρησε κάποιες φιλολογικές 

συγκρίσεις των τουρκικών με τη λατινική κυρίως, οι οποίες στερούνταν μιας 

αποδεκτής από την επιστημονική κοινότητα μεθοδολογίας και ήταν τελείως 

απλουστευτικές. Οι συγκρίσεις αυτές στηρίχτηκαν σε ηχητικές  ή συλλαβικές 

ομοιότητες, π.χ. υποστήριξε ότι η γαλλική λέξη sosyete παράγεται από την τουρκική 

λέξη söz (λόγος), η λατινική λέξη domus παράγεται απ΄την τουρκική dam (σκεπή). Οι 

απόψεις του σίγουρα επηρέασαν τον τουρκικό γλωσσικό εθνικισμό.115  

   Πιο ακραίος στις απόψεις του εμφανίστηκε ο Samih Rıfat, ο οποίος μπορούμε να 

πούμε ότι προλείανε το έδαφος για την ανάπτυξη της Θεωρίας Γλώσσας-΄Ήλιου. 

Υποστήριζε ότι η Τουρκική ήταν η πρώτη γλώσσα του ανθρώπου που μιλήθηκε ποτέ 

στη γη. Είχε παντρευτεί την εγγονή του  Mustafa Celaleddin Paşa και επηρεάστηκε από 

τις απόψεις του, όπως και απ΄αυτές του πεθερού του, Enver Celaleddin. Στις 3 Απριλίου 

1922, στην Άγκυρα, ο Samih Rıfat εκφώνησε μια ομιλία στο Υπουργείο Παιδείας. 

Σ΄αυτή, υποστήριξε ότι η τουρκική γλώσσα ήταν η αρχαιότερη γλώσσα του κόσμου 

και ότι αυτή παρείχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία των άλλων 

γλωσσών. Η θεωρία του αυτή έγινε αντικείμενο χλευασμού από τους συναδέλφους του, 

ωστόσο, αυτός κατάφερε να εκδώσει το κείμενο της διάλεξής του, με τον τίτλο ΄΄Οι 

Κανόνες Κλίσης των Γραμμάτων στα Τουρκικά και η Καταγωγή του Λόγου΄΄ 

(Türkçede Tasrif-i Huruf Kanunları ve Tekellümün Menşei).116 

 

   Στην εισαγωγή αυτού του έργου του, υποστήριζε ότι οι Τούρκοι ήταν η αρχαιότερη 

φυλή του κόσμου. Επίσης, έψεγε τους Δυτικούς Γλωσσολόγους που δεν ασχολούνταν 

με το πρόβλημα προέλευσης της γλώσσας, εισήγαγε τη μεθοδολογία της ψυχολογίας 

στις γλωσσολογικές σπουδές και πίστευε ότι η ψυχολογία θα μπορούσε να βοηθήσει 

 
113 Lewis, ό.π.σελ.60. 
114 Το χριστιανικό του όνομα ήταν Κωνστάντυ Μπορζέσκι (Konstanty Borzecky). 
115 Aytürk,İ., Turkish Linguists against the West: The Origins of Linguistic Nationalism in Atatürk’s 

Turkey, Middle Eastern Studies, Vol.40, No.6, November 2004, σς.8-10. 
116 Aytürk, ό.π. σσ.12-13. 
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στην ανακάλυψη των υπολειμμάτων της πρώτης γλώσσας των ανθρώπων. Ο Samih 

Rıfat έλαβε μέρος στο Πρώτο Συνέδριο Τουρκικής Ιστορίας και υπήρξε διευθυντής του 

΄΄Ιδρύματος για την έρευνα της Τουρκικής Γλώσσας΄΄, δηλαδή του ΙΤΓ, μέχρι το θάνατό 

του, στα τέλη του 1932.117 

   Αυτές οι προσπάθειες των Τούρκων διανοουμένων δείχνουν την επιθυμία του νέου 

Τουρκικού κράτους να συνδεθεί πολιτιστικά, γλωσσικά και από άποψη καταγωγής με 

την Δύση και τους Ευρωπαϊκούς λαούς και να αισθανθεί ισάξιο μέλος τους. 

 

γ. Μετά την Κοινοποίηση της Θεωρίας ΄΄Γλώσσα- Ήλιος΄΄. 

   Μετά το τρίτο συνέδριο της τουρκικής γλώσσας, ο Hasan Reşit Tankut που ήταν 

καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης έδωσε κάποιες 

διαλέξεις στους φοιτητές, οι οποίες διαπνέονταν από το πνεύμα της θέσης για την 

τουρκική ιστορία και της θεωρίας Γλώσσα- Ήλιος.118 Επίσης, παρατηρήθηκε μια 

αύξηση εκδόσεων σχετικών με τη θεωρία, αν και επρόκειτο κυρίως για εκδόσεις του 

ΙΤΓ. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου ήταν καταστροφικά για την θεωρία. Από τους 

15 εξέχοντες ξένους τουρκολόγους που κλήθηκαν στο συνέδριο, οι τρείς δεν έλαβαν 

μέρος επικαλούμενοι προσωπικούς λόγους, ενώ οι περισσότεροι έδειξαν 

επιφυλακτικότητα εκτός από τους Σοβιετικούς επιστήμονες119. Αυτό φαίνεται από την 

αναφορά της επιτροπής του Τρίτου Συνεδρίου Τουρκικής Γλώσσας:  

   Ανακοινώνεται ότι μερικοί από τους ξένους επιστήμονες μέλη της επιτροπής συμφωνούν με 

τους Τούρκους συναδέλφους τους πάνω σε αρκετά σημεία αυτής της νέας θεωρίας ενώ οι 

υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να εμβαθύνουν σε ένα τόσο εκτενές θέμα, σε τόσο μικρό 

χρονικό διάστημα, και ότι θεωρούν υποχρέωσή τους να το κάνουν όταν επιστρέψουν στις 

χώρες τους120.  

   Αρκετοί μελετητές του Τουρκικού γλωσσικού ζητήματος φαίνεται να συμφωνούν ότι 

σκοπός, εν μέρει, της υιοθέτησης της Θεωρίας ήταν να σταματήσει αυτό το υπερβολικό 

κύμα εξαγνισμού της γλώσσας121. Για τον Ατατούρκ η επισημοποίηση της θεωρίας 

ήταν μια συνειδητή επιλογή και όχι μια δικαιολογία για αλλαγή πορείας στο ζήτημα 

του εξαγνισμού της γλώσσας122. Το ότι προωθούσε τη θεωρία φαίνεται από το εξής 

γεγονός: 

    Αφού υπέγραψε το νόμο που επικύρωνε τη Συνθήκη του Μοντρέ, κάλεσε μια μαθήτρια στο 

τραπέζι του και της ζήτησε να του αποδείξει ότι το όνομά της-που ήταν αραβικό, Μελαχάτ 

(Melahat)- προερχόταν από τουρκική ρίζα. Όταν το κορίτσι του είπε ότι δεν μπορούσε γιατί 

δεν είχε διδαχτεί τη Θεωρία Γλώσσα-Ήλιος, ο Ατατούρκ διέταξε να γίνουν διαλέξεις πάνω στη 

Θεωρία σε όλα τα τμήματα της Σχολής Γλώσσας και Ιστορίας στην Άγκυρα123. 

 
117 Aytürk,ό.π.σελ.14-15. 
118 Vryonis,ό.π.σελ.83-84. 
119 Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι Σοβιετικοί επιστήμονες ήταν Τουρκικής 

καταγωγής, βλ. Üçüncü Türk Dil Kurultay 1936: Tezler ve Zabıtlar, Istanbul 1937,σελ.30-31. 
120 Αναφέρεται στην ΄΄αναφορά της ΄΄Επιτροπής Γλωσσών του Τρίτου Συνεδρίου Τουρκικής 

Γλώσσας’’ που υπογράφτηκε στις 31/08.1936, σελ.2. 
121 Lewis, ό.π. σς.64-65. 
122 Lewis,ό.π.σελ.67. 
123 Mango,Α.,Atatürk, The biography of the founder of modern Turkey, New York 1999, σελ.513. 
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   Βέβαια, είχε καταλάβει πόσο μάταιο θα ήταν να αντικαταστήσουν ολόκληρο το 

λεξιλόγιο της γλώσσας που είχε ριζώσει πλέον στη συνείδηση του λαού. Γεγονός είναι 

ότι απογοητεύτηκε από την υποδοχή που είχε η θεωρία από τους ξένους επιστήμονες 

και άρχισε να την εγκαταλείπει και εξαφανίστηκε τελείως μετά το θάνατο του 

Ατατούρκ. Μετά το θάνατο του Ατατούρκ το 1938 ο İbrahim Necmi Dilmen έδωσε 

τέλος στα μαθήματά του στο πανεπιστήμιο Άγκυρας που σχετίζονταν με τη θεωρία 

Γλώσσας-Ήλιου. Όταν οι μαθητές του ρώτησαν την αιτία, αυτός απάντησε: ΄΄Ο ήλιος 

αφού πέθανε η θεωρία του πως μπορούσε να επιβιώσει;124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
124 G.Lewis, The Turkish Language Reform, A catastrophic success, 11 Şubat 2002. 
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Κεφάλαιο 5ο 

Γλωσσική μεταρρύθμιση και μειονότητες στην Τουρκία 

   Οι Τούρκοι ήταν ένας από τους τελευταίους λαούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

που απέκτησε εθνική συνείδηση. Ο δυτικόφερτος εθνικισμός που οδήγησε στη διάλυση 

της πολυεθνικής Οθωμανικής αυτοκρατορίας άργησε να φτάσει ως τις αμόρφωτες 

μάζες του τουρκόφωνου μουσουλμανικού πληθυσμού της. Η εθνικοποίησή τους 

ξεκίνησε στις αρχές του 20ου  αιώνα από μια μικρή ελίτ «Νεότουρκων αστών» που 

προώθησε και τελικά επέβαλε τον τουρκικό εθνικισμό στους μη χριστιανικούς 

πληθυσμούς της αυτοκρατορίας. Η ελίτ των Οθωμανών (Osmanlı) στα τέλη του 19ου 

αιώνα αντιμετώπιζε περιφρονητικά τη λέξη ΄΄Τούρκος΄΄ που ήταν ταυτόσημη με την 

αμάθεια, την αγραμματοσύνη και την ασχήμια. Λίγες δεκαετίες αργότερα αυτή η 

«υποτιμητική» λέξη έγινε όχημα για την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης. 

   Σ΄αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε πως επηρέασε η γλωσσική 

μεταρρύθμιση τις αλλόγλωσσες μειονότητες που διαβιούσαν στο Τουρκικό Κράτος. 

Πολύ πριν ξεκινήσει επίσημα η μεταρρύθμιση, σύμφωνα με το Σύνταγμα  του 1924 

(Άρθρο 2) επίσημη γλώσσα της Τουρκικής Δημοκρατίας ήταν η Τουρκική. Αυτό 

σήμαινε πως όλα τα ζητήματα που αφορούσαν στη σχέση του πολίτη με το κράτος θα 

διεκπεραιώνονταν  στην Τουρκική γλώσσα. Οι μόνοι που εξαιρέθηκαν και είχαν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στην εκπαίδευση και στα 

δικαστήρια ήταν οι αναγνωρισμένες από την Συνθήκη της Λοζάνης μειονότητες. 

Ωστόσο αυτές οι μειονότητες έπρεπε υποχρεωτικά να διδάσκονται την τουρκική στα 

σχολεία τους125.  

   Πέρα όμως από τις μη μουσουλμανικές μειονότητες που αποτελούσαν το 3% του 

πληθυσμού σύμφωνα με την απογραφή του 1927 και ήταν οι Ρωμιοί, οι Αρμένιοι και 

Εβραίοι, υπήρχαν κι άλλες αλλόγλωσσες εθνοτικές ομάδες οι οποίες ασπάζονταν τη 

μουσουλμανική θρησκεία κι ανήκαν στο 97% του πληθυσμού μαζί με αυτούς που είχαν 

ως μητρική γλώσσα την τουρκική. Αυτοί ήταν οι Κούρδοι, οι Κιρκάσιοι, οι Λαζοί, οι 

Αλβανοί, οι Βόσνιοι, οι Γεωργιανοί, οι Άραβες126. 

   Η Τούρκική Δημοκρατία, υπό την επιρροή της κεμαλιστικής ιδεολογίας, επιθυμούσε 

να δημιουργήσει ένα αδιαίρετο έθνος όπου όλοι θα αποδέχονταν την ταυτότητα του 

΄΄Τούρκου΄΄. Ο κεμαλισμός θεωρούσε τη γλώσσα ως ένα απ΄τα πιο αποτελεσματικά 

μέσα του εθνικισμού και η επιλογή της τουρκικής ως επίσημης γλώσσας εξυπηρετούσε 

το στόχο του που ήταν η ΄΄τουρκοποίηση΄΄ των αλλόγλωσσων ομάδων. Στο πλαίσιο 

αυτό ξεκίνησε μια εκστρατεία διάδοσης της τουρκικής γλώσσας και γλωσσικής 

αφομοίωσης των αλλόγλωσσων. Στις 13 Ιανουαρίου 1928 ο Σύλλογος Φοιτητών της 

Νομικής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε συνέδριο στο 

οποίο αντιτέθηκε στη χρήση της μητρικής γλώσσας των μη μουσουλμανικών 

μειονοτήτων σε δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με το συνέδριο «Όποιος μιλούσε μια άλλη 

γλώσσα εκτός απ΄τα τουρκικά στην Τουρκία, δεν αναγνώριζε τον τουρκικό νόμο». Ο εν 

λόγω Φοιτητικός Σύλλογος πέρασε στην πράξη αναρτώντας σε πλοία, τρένα και άλλα 

 
125 Sadoğlu,H., Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil politikaları ( Εθνικιστικές και γλωσσικές πολιτικές στην 

Τουρκία), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, σελ.275-277. 
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μέσα μαζικής μεταφοράς αφίσες που έγραφαν: ΄΄Στην πατρίδα των Τούρκων πρέπει να 

μιλούνται μόνο τουρκικά΄΄ και ΄΄Συμπατριώτη, μίλα τουρκικά΄΄. Ακόμα 

τοιχοκολλήθηκαν αφίσες σε θέατρα, κινηματογράφους, εστιατόρια και σε κέντρα 

διασκέδασης127. Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο της εποχής, οι αλλόγλωσσοι 

αγνοούσαν τις αφίσες και όχι μόνο συνέχιζαν να μιλούν τις γλώσσες τους, αλλά έσκιζαν 

τις αφίσες. Μάλιστα σε περιοχές της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και της 

Αδριανούπολης όπου υπήρχε μη μουσουλμανικός πληθυσμός, προκλήθηκαν επεισόδια 

και συγκρούσεις128. Η εκστρατεία μπορεί να προκάλεσε αναστάτωση στις μειονότητες 

δεν κατάφερε όμως να τις κάνει να ενστερνιστούν τα τουρκικά129. 

   Ωστόσο, υπήρχαν Εβραίοι διανοούμενοι που υποστήριζαν ότι το εβραϊκό ποίμνιο 

έπρεπε να ενστερνιστεί την τουρκική γλώσσα για να μπορέσει να ενταχτεί στην 

τουρκική πολιτεία. Αν και η εβραϊκή κοινότητα είχε κερδίσει το δικαίωμα του Τούρκου 

πολίτη με τη Συνθήκη της Λοζάνης, οι Εβραίοι συνέχιζαν να μιλούν τις δικές τους 

γλώσσες και όχι την τουρκική. Το 1928 ο Εβραίος διανοούμενος Tekin Alp δημοσίευσε 

το βιβλίο του ΄΄Τουρκοποίηση΄΄ (Türkleştirme), στο οποίο συγκέντρωσε τις δέκα 

εντολές για την τουρκοποίηση των Εβραίων: 1.Τουρκοποίησε το όνομά σου, 2.Μίλα 

τουρκικά, 3.Στις συγκεντρώσεις διάβασε αν όχι όλο ένα κομμάτι απ΄τις προσευχές στα 

τουρκικά, 4. Τουρκοποίησε τα σχολεία σου, 5. Στείλε τα παιδιά σου σε κρατικά σχολεία, 

6.Αναμείξου στις κρατικές υποθέσεις, 7.Αναμείξου με τους Τούρκους, 8. Ξερίζωσε το 

πνεύμα της κοινότητας, 9.Στο πεδίο της εθνικής οικονομίας κάνε το καθήκον που σου 

αναλογεί. 10.Να ξέρεις το δίκιο σου130. 

   Σύμφωνα με τον Εβραίο διανοούμενο Avram Galanti η Τουρκία είχε κάθε δικαίωμα 

να τουρκοποιήσει τις μειονότητές της, μάλιστα πίστευε πως το τουρκικό κράτος έπρεπε 

να πάρει αυστηρά απαγορευτικά μέτρα, ώστε να διαδοθεί η χρήση της τουρκικής 

γλώσσας στις αλλόγλωσσες μειονότητες131. Βλέπουμε πως κάποιοι Εβραίοι 

διανοούμενοι ήταν υπέρ της αφομοίωσης του εβραϊκού στοιχείου από το κυρίαρχο 

τουρκικό στοιχείο στα πλαίσια της Τουρκικής Δημοκρατίας. Είναι γεγονός ότι η 

εβραϊκή κοινότητα, από την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, είχε πάντα καλές 

σχέσεις  με την εκάστοτε ηγεσία. Με την κατάρρευση της αυτοκρατορίας και την 

ίδρυση των εθνικών κρατών, το εβραϊκό μιλλέτι δεν δημιούργησε ένα δικό του εθνικό 

κράτος, επομένως δεν αποτελούσε απειλή για την Τουρκική Δημοκρατία.  

   Το 1930 το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε μια κρυφή εγκύκλιο σχετικά με την 

εγκατάσταση των ανθρώπων. Η εγκύκλιος έλεγε ότι οι αλλόγλωσσοι Τούρκοι έπρεπε 

να ενστερνιστούν την τουρκική ως μητρική τους γλώσσα και να ενσωματωθούν στην 

τουρκική κοινότητα και παραδόθηκε εμπιστευτικά στους νομάρχες, οι οποίοι έπρεπε 

να την εφαρμόσουν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα. Τα κοινά σημεία αυτής της 

πολιτικής ήταν τα εξής: να καταγραφούν τα ονόματα και ο πληθυσμός των χωριών που 

μιλούσαν άλλες γλώσσες, να μοιραστεί ο πληθυσμός αυτών των χωριών σε μικρές 

αναλογίες σε γειτονικά τουρκικά χωριά να εγκατασταθούν Τούρκοι δημόσιοι 

 
127 Yıldız A., Ne mutlu Türküm diyebilene: Türk ulusal kimliğinin etno-seküler sınırları (1919-1938) 

İletişim Yayınları, İstanbul 2001,σελ.287. 
128 Sadoğlu, σελ.283-284. 
129 Yıldız, σελ.287. 
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131 Sadoğlu,σελ.285. 
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υπάλληλοι που δεν μιλούσαν άλλη γλώσσα σε περιοχές με αλλόγλωσσο πληθυσμό, να 

αποδείξουν ότι το να μιλά κανείς τουρκικά και να ενστερνίζεται τον ΄΄συμπαγή 

τουρκισμό΄΄ όχι μόνο δημιουργεί αισθήματα υπερηφάνειας αλλά είναι και προς το 

συμφέρον του λαού, να φροντίζουν τα κορίτσια των τουρκικών οικογενειών να 

παντρεύονται με Τούρκους που μιλάνε τουρκικά, να τους αναγκάσουν να 

τουρκοποιήσουν τα ονόματά τους και να τους υποχρεώσουν να μιλούν τουρκικά στα 

σπίτια τους και να ομολογήσουν από καρδιάς ότι είναι Τούρκοι132. 

   Η καμπάνια για τη διάδοση της τουρκικής γλώσσας αναζωπυρώθηκε το 1931-32, και 

πάλι από τους Εβραίους, με την ανάδυση της Θέσης για την τουρκική ιστορία. 

Σύμφωνα με τον Soner Kagaptay, οι Εβραίοι της Σμύρνης αναβίωσαν την καμπάνια 

ίσως γιατί ήθελαν να ισορροπήσουν την αντιπάθεια που ενδεχομένως είχε 

δημιουργηθεί απέναντί τους γιατί ήταν οι μόνη μουσουλμανική μειονότητα που είχε 

απομείνει στη Σμύρνη μετά την αποχώρηση των Ελλήνων και των Αρμενίων κάτι που 

σημαίνει ότι ήταν η μόνη μη τουρκόφωνη κοινότητα της πόλης. Επίσης οι Εβραίοι της 

Σμύρνης είχανε τεράστιο μερίδιο στην οικονομική ζωή της πόλης. 

   Πολλοί Τούρκοι πολιτικοί επισήμαναν την αφοσίωση που οι Εβραίοι έδειχναν στο 

καθεστώς και θεωρούσαν ότι έπρεπε να αφομοιωθούν γλωσσικά και πολιτιστικά. 

Συγκεκριμένα, ο Rüşem Esref, δημοσιογράφος και έμπιστος του Ατατούρκ, 

επηρεασμός και από την θέση για την τουρκική ιστορία, υποστήριζε ότι οι Εβραίοι ́ ΄θα 

μάθουν μια μέρα ότι είναι Τούρκοι και όταν ενωθούν με το Τουρκικό Έθνος, με εμάς, θα 

καταλάβουν ότι είναι χαρούμενοι και ότι δεν θα μπορέσουν να ξαναβρούν τέτοια 

υπερηφάνεια στον προηγούμενό τους εαυτό΄΄. Επίσης ο βουλευτής Şeref Aykut 

υποστήριζε ότι οι Εβραίοι,  όχι μόνο δεν έπρεπε να διωχτούν αλλά τονίζοντας το 

ταλέντο τους στο εμπόριο έλεγε ότι έπρεπε να αναμειχθούν με τους Τούρκους και να 

αφομοιωθούν στην τουρκική κοινωνία. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλοί Εβραίοι 

ηγέτες, θρησκευτικοί και μη, στη Θράκη, την Προύσα, την Άγκυρα, το Ντιγιάρμπακίρ 

και την Κωνσταντινούπολη, άρχισαν να προτρέπουν τον λαό τους να μιλά την 

Τουρκική γλώσσα133.  

   Οι κινήσεις αυτές των Εβραίων και η επίδραση της καμπάνιας ΄΄Συμπατριώτη μίλα 

τουρκικά΄΄ έγιναν αισθητές και από άλλους αλλόγλωσσους μουσουλμάνους. Έτσι, 

Άραβες, Κιρκάσιοι, Ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι της Κρήτης και Κούρδοι αποτέλεσαν 

στόχο επειδή δεν μιλούσαν τουρκικά. Η εφαρμογή της καμπάνιας ήταν ιδιαίτερα 

σκληρή στην πόλη Μερσίν όπου αναφέρθηκαν επιβολή προστίμων, επιθέσεις και 

συλλήψεις προσώπων που μιλούσαν άλλη γλώσσα απ΄τα τουρκικά.  

   Το 1935 η καμπάνια πήρε νέες διαστάσεις. Ο İsmet İnönü σε ομιλία του στο τέταρτο 

συνέδριο του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τόνισε την ανάγκη να μιλούν όλοι 

τουρκικά στην τουρκικά λέγοντας πως ́ ΄από εδώ και στο εξής δεν θα σιωπήσουμε. Όλοι 

οι πολίτες που ζουν μαζί μας θα μιλούν τουρκικά΄΄. Επίσης η Εθνική Ένωση Τούρκων 

Φοιτητών καλούσε το κοινό να μιλά τουρκικά. Η καμπάνια αυτή είχε σκοπό να 

καταστήσει την τουρκική την μοναδική γλώσσα που θα ακουγόταν δημοσίως. Επίσης 

δημοσιεύτηκαν πολλά άρθρα εθνικιστικού περιεχομένου στον τύπο της εποχής, π.χ. η 

εφημερίδα La Republique δημοσίευσε άρθρο ΄΄για τους Τούρκους που δεν μπορούσαν 

 
132 Yıldız,σελ.289. 
133 Kagaptay, ό.π.σς.58-59. 
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να μιλήσουν τουρκικά΄΄, η εφημερίδα τόνιζε ότι η αποτυχία του να μάθει κανείς 

τουρκικά ΄΄μπορούσε να διαταράξει την αρμονία της κοινωνικής συνύπαρξης΄΄134. Το 

τουρκικό κράτος πήρε μέτρα και για την τουρκοποίηση των ονομάτων των 

αλλόγλωσσων ομάδων. Στις 21 Ιουνίου 1934 ψηφίστηκε ο νόμος Νο 2741, γνωστός 

και ως ο νόμος για τα επίθετα. Σύμφωνα με το 1ο άρθρο του νόμου ΄΄κάθε Τούρκος 

υποχρεούται να φέρει επίθετο μαζί με το όνομά του΄΄, ενώ το 3ο άρθρο τόνιζε ότι 

΄΄ονόματα ξένων φυλών και εθνών δεν μπορούν να υιοθετηθούν ως επίθετα΄΄. Κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του νόμου στη  Βουλή υπήρξαν αντιδράσεις από τον βουλευτή 

Refet Bele για το 3ο άρθρο. Ο βουλευτής υποστήριξε ότι θα ήταν προτιμότερο το 

κράτος να γνωρίζει τους ξένους λαούς από το διαφορετικό τους όνομα και να μην τους 

εξισώσει με τους Τούρκους. Αντιθέτως ο υπουργός εσωτερικών Kaya ήταν υπέρ του 

3ου άρθρου και υποστήριζε ότι αυτοί οι λαοί έπρεπε ΄΄να αφομοιωθούν, να γίνουν 

Τούρκοι και να υπηρετήσουν την πατρίδα135. Απ΄αυτό συμπεραίνουμε πως εκτός από 

τους υποστηρικτές της επίσημης ιδεολογίας που ήθελε την αφομοίωση των ξένων 

στοιχείων, υπήρχε και μια άλλη ιδεολογία περισσότερο ρατσιστική που επιθυμούσε να 

στιγματίσει και να αποκλείσει τις ξένες ομάδες. Σύμφωνα με κανονισμό που εκδόθηκε 

στις 20 Δεκεμβρίου 1934, τα ονόματα με καταλήξεις ΄΄-γιαν, -οφ, -εφ, -βιτς, -ις, -δης, -

πουλος, -ακη, -ζαντε, -μαχντουμου, -βελεντ και -μπιν΄΄ δεν γινόντουσαν αποδεκτά για 

εγγραφή. Έτσι απαγορεύτηκε η χρήση επιθέτων που παρέπεμπαν σε άλλες εθνικότητες, 

όπως Arnavutoğlu ή Kurtoğlu, καθώς και επιθέτων  που είχαν σχέση με άλλες 

εθνικότητες όπως Çerkez Hasanoğlu και Boşnak İbrahimoğlu136. Αυτό έκανε αδύνατη 

την εγγραφή Αρμενικών, Βουλγαρικών, Σερβικών και άλλων σλαβικών επιθέτων 

καθώς επίσης και Ελληνικών, Κρητικών, Περσικών, Γεωργιανών και Αραβικών 

επιθέτων. Αυτό σήμαινε πως οι πολίτες με διαφορετικό θρησκευτικό και εθνοτικό 

υπόβαθρο έπρεπε να έχουν τουρκικά επίθετα κάτι που επηρέαζε βαθύτατα τόσο τις 

μουσουλμανικές όσο και τις μη μουσουλμανικές μειονότητες 137. 

   Για να πετύχει την εθνική ολοκλήρωσή της και την ομογενοποίηση του έθνους η 

Τουρκία κατέφυγε σε μια κοινωνικό-πολιτική κατασκευή. Με το σύνθημα ́ ΄Η Τουρκία 

ανήκει στους Τούρκους΄΄, έγινε μια προσπάθεια να μετατραπεί η χώρα σε μια 

κατασκευή που θα σκεφτόταν με το ίδιο μυαλό και θα αισθανόταν με την ίδια καρδιά. 

Για τα μη τουρκικά στοιχεία υπήρχαν δύο επιλογές: τουρκοποίηση ή θα περιέχονταν 

σε μια ΄΄κατάσταση μειωμένης αποδοχής των δικαιωμάτων τους ως πολίτες΄΄, θα 

παρέμεναν ως ΄΄επισκέπτες΄΄ και ως ΄΄Τούρκοι του αστικού κώδικα΄΄. 

 

Α. Τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι πληθυσμοί (Καραμανλήδες) 

   Πολύ πριν οι Τούρκοι υιοθετήσουν το λατινικό αλφάβητο, μια μερίδα της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας έγραφε τουρκικά με ελληνικά γράμματα. Τα 

καραμανλίδικα ήταν στην ουσία τουρκικά γράμματα με ελληνικούς φθόγγους. 

   Είναι γεγονός ότι η ιστοριογραφία κατονομάζει τους Τουρκόφωνους Ορθόδοξους 

χρησιμοποιώντας τον εθνοτικό προσδιορισμό «Καραμανλήδες» ο οποίος παραπέμπει 

 
134 Kagaptay, σελ.59-60. 
135 Kagaptay,σελ.59-60. 
136 Yıldız, σελ.236. 
137 Kagaptay,σελ.64. 
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στο εμιράτο του Καραμάν στη Μικρά Ασία, που είναι ο τόπος απ’ όπου προήλθαν 

αυτοί οι πληθυσμοί. Όμως, ταυτόχρονα, στα Βαλκάνια υπήρχε κι’ άλλος τουρκόφωνος 

ορθόδοξος πληθυσμός με τον όρο «Γκαγκαούζοι». Σύμφωνα με τα ιστορικά γεγονότα 

αλλά και με γλωσσολογικές έρευνες, οι Γκαγκαούζοι προήλθαν από τα ίδια εδάφη όπως 

κι’ οι Καραμανλήδες, ήταν χριστιανοί και χρησιμοποιούσαν τον ίδιο καραμανλίδικο 

τρόπο για να γράψουν, δηλαδή μιλούσαν τουρκικά αλλά γράφανε με το ελληνικό 

αλφάβητο που ήταν δεμένο με τη θρησκεία τους. 

   Οι συγγραφείς Ηλίας Αναγνωστάκης και Ευαγγελία Μπαλτά στο έργο τους «Η 

Καππαδοκία των Ζώντων Μνημείων», «Η ανακάλυψη της πρώτης πατρίδας της 

ελληνικής φυλής», στο έργο αυτό με σαφήνεια, αξιόλογη ενημέρωση, εύστοχες κρίσεις 

και σωστή υπογράμμιση των πολλαπλών προβλημάτων, αναλύουν τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες η απομονωμένη Καππαδοκία συγκέντρωσε σταδιακά το ενδιαφέρον των 

μελετητών. Επισημαίνουν και χρησιμοποιούν διάφορα ανέκδοτα έργα σχετικά με τη 

χώρα (σελ.26,37, υποσημείωση 58). 

   Πειστικότατα εξηγούν πως η μελέτη των ελληνικών Καππαδοκικών δημοτικών 

ασμάτων η οποία κατέστησε την Καππαδοκία πιο γνωστή εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο 

του ενδιαφέροντος σχετικά με τα δημοτικά τραγούδια του αλύτρωτου ελληνισμού 

(σελ.23-24), επίσης πως η μελέτη της γλώσσας καθώς και των ηθών και εθίμων των 

ελληνόφωνων της Καππαδοκίας εντάσσεται μέσα στο κλίμα που επικράτησε στους 

κόλπους του ελληνισμού ύστερα από τις θεωρίες του Fallmerayer σχετικά με την 

καταγωγή των νεοελλήνων δηλαδή στην ανάγκη για την απόδειξη της «συνέχειας». 

Στο σημείο αυτό μάλιστα είναι αξιοπρόσεκτος ο λαμπρός συσχετισμός των 

επανειλημμένων εκδόσεων της Φυλλάδας του Μεγαλέξανδρου, που έγιναν τότε στα 

Ελληνικά και στα Καραμανλίδικα (σελίδες 25-27, 40-41). Οι συγγραφείς παρατηρούν 

πως αργότερα προς το τέλος του 19ου αιώνα, το ενδιαφέρον στράφηκε προς τον 

τουρκόφωνο καππαδοκικό πληθυσμό. Ο τελευταίος συγκέντρωσε την προσοχή των 

εκκλησιαστικών αρχών που επεδίωξαν να τον προστατεύσουν από τον θρησκευτικό 

προσανατολισμό άλλων εκκλησιών.  

   Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι ζωηρές συζητήσεις μετά από τη θεωρία του 

Fallmerayer για την γενικότερη αναζήτηση της νεοελληνικής ταυτότητας, η αποστολή 

διδασκάλων από την Ελλάδα στην Καππαδοκία ή η ίδρυση συλλόγων με την 

ενθάρρυνση του εθνικού κέντρου αποτέλεσαν ερεθίσματα για την αναζήτηση της 

Καππαδοκικής ταυτότητας. Όμως οι Καππαδόκες ζούσαν μέσα στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία όταν τα χρόνια εκείνα συνέβαιναν αξιοπρόσεκτα γεγονότα. Επί 

αρκετούς αιώνες υπήρχε αδιαφορία σχετικά με την εθνική καταγωγή μέσα σε αυτή την 

αυτοκρατορία, η οποία στην κορυφή της είχε σουλτάνους, γεννημένους από χριστιανές 

σκλάβες και η οποία διέθετε ένα πεζικό, τους γενίτσαρους που το αποτελούσαν μη 

Τούρκοι. Εκείνο που έδενε τα μέλη της κυρίαρχης εθνότητάς ήταν η ισλαμική 

θρησκεία. Ο Καρίογλου παραδείγματος χάριν ήταν ιστορικό πρόσωπο, μουσουλμάνος 

που τα τελευταία χρόνια του 16ου αιώνα, όταν ολόκληρη η Ανατολή κλονιζόταν από 

επαναστάσεις με ξεκάθαρα λαϊκό χαρακτήρα, αγανακτισμένος απ΄την καταπίεση της 

Οθωμανικής εξουσίας ξεσηκώθηκε για να γίνει επαναστάτης-ληστής αντίστοιχος με 

τους δικούς μας ΄΄κλέφτες΄΄. Το έπος του τραγουδήθηκε από τουρκόφωνους 

πληθυσμούς ακόμη και έξω από τα σύνορα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
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   Τα περισσότερα έργα για τους Καραμανλήδες έχουν ως στόχο τη μελέτη και την 

αξιοποίηση του πολύτιμου θησαυρού  των καραμανλίδικων εντύπων. Η απαρχή της 

μελέτης των καραμανλίδικων βιβλίων και χειρόγραφών τοποθετείται στα 1881 με την 

έκδοση του πρωτοποριακού έργου του Clement138 Huart στο Παρίσι. Στο έργο του ο 

Π.Γ.Αρβανιτάκης139 αναφέρεται στο θησαυρό των βιβλίων και των θρησκευτικών 

αντικειμένων των οποίων συναπεκόμισαν οι Τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι πληθυσμοί της 

Μικράς Ασίας κατά την ανταλλαγή τους στα χρόνια 1923-1925. Ο συγγραφέας 

εντόπισε 152 χειρόγραφα (κανένα απ’ αυτά πριν από τον 15ο αιώνα) και 200 

καραμανλίδικα βιβλία. Τυπωμένα με θαυμάσια τέχνη αυτά τα βιβλία είναι κυρίως 

θρησκευτικά έργα, μεταφράσεις κλασικής ποίησης, εκδόσεις της Παλαιάς και της 

Καινής Διαθήκης , τα μεν χειρόγραφα γραμμένα στα ελληνικά μοναστήρια των 

ρουμανικών χωρών, στη Μακεδονία ή στη Ρωσία, τα δε έντυπα τυπωμένα στα 

ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας, της Βιέννης και του Αμβούργου. Στο τέλος του 

έργου ο συγγραφέας συγκροτεί ένα «προσωρινό κατάλογο των καραμανλίδικων 

χειρόγραφων» με 152 τίτλους. Ο W.Heffening είναι αυτός που επιβάλλει το 1941 στο 

έργο του «Die turkishen Traskriptionstexte des Bartholomeus aus des Jahren 1544-

1548»140 τον όρο Traskriptionstexte με τον οποίο γενικά θα κατονομαστούν τα 

τουρκικά κείμενα γραμμένα με άλλα αλφάβητα εκτός απ’ το οθωμανικό. 

   Στις αρχές του 20ου αιώνα η γραφή άρχισε να εκλείπει. Το τελευταίο έντυπο στα 

καραμανλίδικα κυκλοφόρησε το 1921. Μετά την υπογραφή της Λοζάνης το 1923 οι 

περισσότεροι Έλληνες της Μικράς Ασίας, μεταφέρθηκαν κατά την ανταλλαγή 

πληθυσμών στην Ελλάδα. Έτσι σήμερα η γραφή τους αποτελεί κομμάτι της ιστορίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
138 Clement Huart, Notice des Livres Turks, Arabes et Persans Imprimees a Constantinople Durant la 

periode 1294-1296 De l’ Hegire (1877-1879) Παρίσι, 1881. 
139P.Arvanitakis, Les reliques d’ un monde disparu. Fond les communautes echangeables, Αθήνα 1930. 
140 W.Heffening, Die turkishen Traskriptionstexte des Bartholomeus aus des Jahren 1544-1548, 

Λειψία, 1941. 
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Κεφάλαιο 6ο 

Η Γλωσσική Μεταρρύθμιση μετά τη δεκαετία του 1930 

   Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε ένα νέο κύμα καθαρισμού της γλώσσας. 

Το κίνημα υποστηρίχθηκε από τον İsmet İnönü που ήταν ο νέος Πρόεδρος της 

Τουρκικής Δημοκρατίας και υπέρμαχος της γλωσσικής καθαρότητας. Σ΄αυτό το 

στάδιο, αφομοιωμένες και απόλυτα καθιερωμένες Αραβικές και Περσικές λέξεις 

αντικαταστάθηκαν από λέξεις του προ-Ισλαμικού παρελθόντος των Τούρκων ή από 

νεόκοπες λέξεις που εφευρέθηκαν για αυτόν τον σκοπό. Το καλύτερο παράδειγμα είναι 

όρος που χρησιμοποιήθηκε για το Σύνταγμα. Από το 1876 ως το 1937 

χρησιμοποιούνταν ο αραβικός όρος Teşkilat-i Esasiye ή η τουρκοποιημένη του μορφή 

Esas Teşkilat Kanunu. Το 1945 το Σύνταγμα μετονομάστηκε σε Anayasa141.  

   Σύμφωνα με τον Karpat, ενώ σκοπός της γλωσσικής μεταρρύθμισης ήταν να μειώσει 

το χάσμα μεταξύ της γλώσσας της ελίτ και του λαού, τελικά η πολιτική που 

ακολουθήθηκε μετά το 1940 είχε ως αποτέλεσμα να οξυνθεί αυτή η διαφορά. Ίσως η 

επιδίωξη των ελίτ να ήταν ακριβώς αυτή: να διαχωρίσουν την θέση τους απ΄τον λαό 

και να κερδίσουν τον σεβασμό του κάνοντας επίδειξη της πολυμάθειάς τους με τη 

χρήση της νέας γλώσσας142. Αντίθεση στη γλωσσική πολιτική του ΙΤΓ και του ΛΡΚ 

άρχισε να εμφανίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1940 με την απελευθέρωση του 

πολιτικού συστήματος και το πέρασμα από τον μονοκομματισμό στον 

πολυκομματισμό. Η  δυσαρέσκεια για τη γλωσσική μεταρρύθμιση άρχισε να γίνεται 

εμφανής και να εκφράζεται ως κριτική στο ΛΡΚ. Η εφημερίδα Vatan άσκησε κριτική 

στην κυβέρνηση επειδή επέβαλε αυτή τη γλώσσα στη χώρα143. 

   Το 1946 ιδρύεται η Ένωση Δασκάλων (Muallimler Birliği) που αντιπροσώπευε 

εθνικιστικές και ισλαμικές απόψεις και το 1948 πραγματοποίησε το δικό της γλωσσικό 

συνέδριο και εξέλεξε μια Γλωσσική Επιτροπή που θα αποτελούσε τη ΄΄βάση για τη 

Γλωσσική Ακαδημία του αύριο΄΄144. Το 1949 το Ίδρυμα για τη Διάδοση των 

Ελευθέρων Ιδεών (Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti) που ήταν πολιτικά φιλελεύθερο 

αλλά πολιτιστικά συντηρητικό, πραγματοποίησε ένα δικό του συνέδριο πάνω σε 

γλωσσικά προβλήματα και υιοθέτησε μια απόφαση όπου ζητούσε από τις κρατικές 

αρχές να μην παρεμβαίνουν στη φυσική εξέλιξη της τουρκικής γλώσσας145. Τα 

ιδρύματα αυτά εξέφραζαν την αντίθεσή τους στη γλωσσική μεταρρύθμιση και 

ασκούσαν κριτική για τις υπερβολές και τις αυθαιρεσίες του κινήματος του εξαγνισμού 

στη δεκαετία του 1940. Η διαμάχη των υποστηρικτών της γλωσσικής μεταρρύθμισης 

και των αντιπάλων τους που είχε και πολιτική χροιά καταγράφηκε εκτεταμένα σε 

εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία146. 

 
141 Karpat, Κ.H. Studies on Turkish Politics and Society, Selected articles and essays, Brill Leyden-

Boston 2004, σελ.459. 
142 Karpat, σελ.459-460. 
143 Landau, J.M.,Τhe First Turkish Language Congress, in J.A.Fishmann (ed) The Earliest of Language 

Planning, The ‘’First Congress’’ Phenomenon, Mouton de Gruyter, Berlin-New York 1993,σελ.286. 
144 Heyd U, Language Reform in Modern Turkey. The Israel Oriental Society Jerusalem, 1954, σελ.44. 
145 Heyd, ό.π.σελ.44-45. 
146 Karpat, σελ.460. 
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   Τον Δεκέμβριο του 1949 στο Έκτο Συνέδριο Τουρκικής Γλώσσας, προέδρευε ο 

Hüseyin Cahit Yalçın, ο οποίος είχε εκφράσει αντίθεση στον υπερβολικό καθαρισμό147. 

   Ο Heyd εξέφρασε αντίθεση στη γλωσσική μεταρρύθμιση για πολυποίκιλους λόγους. 

Οι άνθρωποι ήταν απρόθυμοι να αλλάξουν το λεξιλόγιο που είχαν μάθει από την 

παιδική τους ηλικία. Δημοσιογράφοι και λογοτέχνες απέφευγαν να χρησιμοποιούν 

νεολογισμούς που το κοινό τους θα έπρεπε να συμβουλευτεί  το λεξικό για να τους 

καταλάβει148. Επίσης συντηρητικοί κύκλοι φοβόντουσαν ότι η εξάλειψη των αραβικών 

και περσικών όρων θα κατέληγε σε ρήξη με την θρησκευτική και πολιτιστική 

παράδοση των Τούρκων, ενώ οι πιο φιλελεύθεροι ήταν κατά της κρατικής παρέμβασης 

στη γλώσσα. Σύμφωνα με αυτό κατέκριναν το ίδρυμα γιατί δεν άφησε τη γλώσσα να 

εξελιχθεί από μόνη της. Πολλοί υποστήριζαν ότι η γλώσσα που δημιουργήθηκε ήταν 

μια τεχνητή γλώσσα, το ίδιο ακατανόητη όπως και η παλιά Οθωμανική. Οι 

προσπάθειες για καθαρισμό την κατέστησαν πιο φτωχή και κατέστρεψαν την αρμονία 

και τη χάρη της. Οι γονείς δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τη γλώσσα των παιδιών 

τους (που εκπαιδεύτηκαν στα σχολεία με τη νέα γλώσσα) και το κοινό δεν μπορούσε 

να καταλάβει τη γλώσσα των αρχών. Έτσι το χάσμα μεταξύ της γραπτής και της 

προφορικής γλώσσας μεγάλωσε ακόμα περισσότερο149. 

   Με την άνοδο του Δημοκρατικού Κόμματος στην εξουσία το 1950 η γλωσσική 

μεταρρύθμιση μετριάστηκε. Στο συνέδριο του Ιδρύματος το 1951 έγινε προσπάθεια να 

μειωθεί ο ρόλος του Ιδρύματος στο πολιτικό πεδίο και να αποκτήσει περισσότερο 

επιστημονικό χαρακτήρα150. Αν και ο χαρακτήρας του ιδρύματος δεν άλλαξε 

ουσιαστικά, τα περισσότερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που σχηματίστηκε μετά 

το 1951 είχαν επιστημονικό υπόβαθρο (καθηγητές πανεπιστημίων, γλωσσολόγοι, 

δάσκαλοι και συγγραφείς) και πιο μετριοπαθείς απόψεις151. Σκοπός ήταν να 

ομογενοποιηθεί η γλώσσα και να απελευθερωθεί από την επιρροή τόσο των 

Ανατολικών όσο και των Δυτικών γλωσσών, χωρίς ωστόσο να καταφύγει σε ριζική 

κάθαρση. Η μετριοπάθεια φαίνεται από το γεγονός ότι το Ίδρυμα δεν πρότεινε πλέον 

άλλους νεολογισμούς152. Ενδεικτικό της μετριοπάθειας που επικράτησε εκείνη την 

περίοδο, το Δημοκρατικό Κόμμα επανάφερε σε χρήση τα παλιά ονόματα υπουργείων 

και άλλων διοικητικών σωμάτων. Έτσι το Bakanlık (Υπουργείο) έγινε Vekalet, το 

Savunma (άμυνα) έγινε Müdafaa, ο Savcı (εισαγγελέας) έγινε Müddei-i Umumi153. 

   Τον Μάιο του 1960 έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα και το Δημοκρατικό Κόμμα 

έχασε την εξουσία. Η νέα κυβέρνηση έστειλε σε όλα τα Υπουργεία μια εγκύκλιο που 

απαγόρευε τη χρήση ξένων λέξεων για τις  οποίες είχε βρεθεί η τουρκική αντίστοιχη154. 

   Ο İsmet İnönü, που ανέλαβε πρωθυπουργός την περίοδο του 1962-65, ήταν θερμός 

οπαδός της γλωσσικής μεταρρύθμισης και παρείχε στο Ίδρυμα κάθε υποστήριξη. Το 

 
147 Landau,ό.π.σελ.286. 
148 Heyd, ό.π.45-46. 
149 Heyd,σελ.46-47. 
150 Ο χαρακτήρας του Ιδρύματος όπως ιδρύθηκε από τον Ατατούρκ ήταν καθαρά λαϊκός. Σύμφωνα με 

αυτό, κάθε Τούρκος πολίτης άνω των 22 ετών μπορούσε να γίνει μέλος και να συμμετέχει με την ψήφο 

του στα Γλωσσικά Συνέδρια. Βλ. Heyd,σελ.49. 
151 Heyd, σελ.49-50. 
152 Heyd, σελ.50. 
153 Lewis,ό.π.σελ.156. 
154 Lewis, σελ.157. 
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Υπουργείο Παιδείας έδωσε οδηγίες τα σχολικά εγχειρίδια να γράφονται σε ΄΄καθαρή 

Τουρκική΄΄. Όταν το 1965 στην εξουσία ανέβηκε το πιο συντηρητικό Κόμμα 

Δικαιοσύνης, το Ίδρυμα ένοιωσε την ανάγκη να απολογηθεί για την πολιτική του και 

να απαντήσει στους επικριτές του για τη συνεχή παρέμβαση στη γλώσσα. Εξέδωσε 

λοιπόν ένα μανιφέστο στο οποίο υποστήριζε ότι για να καθαριστεί και να αναπτυχθεί 

η γλώσσα θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση αλλά πάντα σύμφωνα με τη δομή αυτής 

της γλώσσας. Το Ίδρυμα υποστήριζε ότι δεν επινοούσε λέξεις από το πουθενά, αλλά 

χρησιμοποιούσε συγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους για να εμπλουτίσει τη 

γλώσσα: λεξιλόγιο από τη γλώσσα του λαού και από παλιά κείμενα και παραγωγή 

λέξεων από τις υπάρχουσες ρίζες155. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η Γλωσσική 

Μεταρρύθμιση  ήρθε και πάλι στο προσκήνιο και πήρε τη μορφή μιας εκστρατείας που 

σκοπό είχε να πετύχει την καθαρότητα και διαύγεια της γλώσσας. Κατηγορήθηκε το 

ίδρυμα ότι προσπάθησε να εισάγει τεχνητές λέξεις που ήταν εντελώς ασύμβατες με 

τους φωνητικούς κανόνες της τουρκικής γλώσσας και προκάλεσαν αλλαγές στο 

συντακτικό της. Μ΄αυτό τον τρόπο, η γλώσσα αποξενώθηκε από τις ρίζες της και οι 

Τούρκοι της Τουρκίας ήταν αδύνατο να καταλάβουν τη γλώσσα των άλλων Τούρκων. 

Έτσι, κατηγόρησαν τους νέο-μεταρρυθμιστές ότι προσπαθούν να αποκόψουν τους 

Τούρκους από τον πολιτισμό και την ιστορία τους, εξαλείφοντας καθιερωμένες λέξεις 

που είχαν βαθιά συμβολική και ψυχολογική επιρροή, όπως Hürriyet (ελευθερία) και 

Millet (έθνος) που αντικαταστάθηκαν από τους άνευ σημασίας όρους Özgürlük και 

Ulus αντίστοιχα. Πολλά μέλη του ιδρύματος, ανάμεσά τους γνωστοί γλωσσολόγοι και 

κριτικοί λογοτεχνίας, παραιτήθηκαν ή αποβλήθηκαν από το ίδρυμα γιατί ασκούσαν 

κριτική σ΄αυτές τις πρακτικές. Επιπλέον, οι επικριτές του κατηγορούσαν το ίδρυμα ότι 

προσπαθούσε να υποσκάψει την εθνική ενότητα της χώρας και να καταστρέψει τους 

δεσμούς ανάμεσα στους Τούρκους της Τουρκίας με τους άλλους τουρκικούς λαούς.  

   Τις δεκαετίες 1960 και 1970 το ΄΄Ινστιτούτο Έρευνας του Τουρκικού Πολιτισμού΄΄ 

εξέφρασε αντίθετες απόψεις για τη γλωσσική μεταρρύθμιση. Δημοσίευσε μια σειρά 

άρθρων, με τίτλο ΄΄Για την τουρκική γλώσσα΄΄ (Τürk Dili için), ασκώντας κριτική στη 

γλωσσική μεταρρύθμιση έτσι όπως εφαρμόστηκε από το ΙΤΓ. Τα βασικά σημεία της 

αντίθεσής του με του ΙΤΓ είναι τα εξής: 1) Η γλωσσική μεταρρύθμιση είχε ως 

αποτέλεσμα να κοπούν οι δεσμοί με το παρελθόν. Δημιούργησε ένα χάσμα γενεών, και 

γονείς και παιδιά δεν καταλαβαίνουν πλέον ο ένας τον άλλο.2) Η γλωσσική ανάπτυξη 

έγινε αντικείμενο κομματικών πολιτικών, καθώς  η τάση για εξαγνισμό 

αναζωπυρωνόταν όταν στην εξουσία ήταν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.3) 

Δημιουργήθηκαν λέξεις στην τύχη, χωρίς συστηματική μέθοδο και έπειτα 

ενσωματώθηκαν με τη βία στη γλώσσα, η οποία πάσχει απ΄αυτήν τη μεταχείριση. 4) 

Τα μέλη του ΙΤΓ δεν έχουν επιστημονική κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο της 

γλωσσολογίας156. 

   Οι μεταρρυθμιστές από την άλλη, εξέφραζαν τις απόψεις τους στο περιοδικό Türk 

Dili και πίστευαν πως οι επικρίσεις έρχονταν από αντί-μεταρρυθμιστικούς 

συντηρητικούς και αντιδραστικούς κύκλους που ήταν αντίθετοι σε κάθε αλλαγή και 

καινοτομία. Υποστήριζαν πως υπάρχει ανάγκη για μια αυθεντική τουρκική γλώσσα 

που θα τερμάτιζε όταν θα γινόταν επαρκής και αρκετά πλούσια για να εκφράσει κάθε 

 
155 Lewis,σελ.159-160. 
156 Brendemoen, ό.π.σελ.464. 
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αντικείμενο, έννοια και συναίσθημα. Τέλος υποστήριζαν ότι αυτοί ήταν οι πραγματικοί 

πατριώτες που αγωνίζονταν να δημιουργήσουν μια εθνική γλώσσα157. 

    Ένας από τους επικριτές της γλωσσικής μεταρρύθμισης ήταν ο Nihad Sami Banarlı. 

Στο βιβλίο του ΄΄Τα μυστικά των τουρκικών΄΄ που εξέδωσε το 1972, άσκησε κριτική 

στους Uydurmacılar (αυτοί που κατασκεύαζαν λέξεις προσαρμόζοντας τες στην 

Τουρκική αλλά χωρίς να ακολουθούν συγκεκριμένους γλωσσολογικούς κανόνες) της 

γλωσσικής μεταρρύθμισης. Για παράδειγμα, ο Banarlı κάνει λόγο για τις λέξεις örnek 

(παράδειγμα) και örneğin (παραδείγματος χάριν). Η λέξη örnek πέρασε στα τουρκικά 

από την αρμενική λέξη orinag, η χρήση της διαδόθηκε μεταξύ του τουρκικού λαού και 

η λέξη τουρκοποιήθηκε. Η λέξη örneğin όμως δεν πέρασε στην τουρκική γλώσσα μέσω 

της διάδοσης της χρήσης της απ΄το λαό, ούτε παράχθηκε απ΄την λέξη örnek, αλλά είναι 

΄΄άσχημο΄΄ και ΄΄απαίσιο΄΄ δημιούργημα των Uydurmacılar που προσπαθούσαν να 

εξαλείψουν από την τουρκική γλώσσα την λέξη mesela (παραδείγματος χάριν) 

αραβικής προέλευσης.  

   Η μεταρρύθμιση αγνοήθηκε και πάλι τη δεκαετία του 1970,όταν πρωθυπουργός ήταν 

ο Bülent Ecevit, ο οποίος ήταν υπέρμαχος της ΄΄καθαρής΄΄ τουρκικής γλώσσας. Στις 

ομιλίες του συνήθιζε να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα και προσείλκυε τα πλήθη ακόμα 

κι΄αν ελάχιστοι καταλάβαιναν τι έλεγε. Αυτό του το χάρισμα κατέστησε την καθαρή 

τουρκική δημοφιλή158. 

   Τη δεκαετία του 1980 υπήρξε μια συντηρητική στροφή στο γλωσσικό ζήτημα. 

Διοργανώθηκε ένα γλωσσολογικό σεμινάριο τον Δεκέμβριο του 1980 από το Ίδρυμα 

Πολιτικών και Κοινωνικών Μελετών (SİSAV). Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν 

φιλόλογοι που είχαν ασκήσει κριτική σε διάφορες όψεις της γλωσσικής 

μεταρρύθμισης. Με νόμο που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 1983, το ΙΤΓ έγινε μέρος 

του Πολιτιστικού, Γλωσσολογικού και Ιστορικού Ινστιτούτου Ατατούρκ (Atatürk 

Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu), ενώ τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος 

αντικαταστάθηκαν από πιο συντηρητικούς159. Στις συζητήσεις για τον παραπάνω νόμο, 

ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Παιδείας, Adnan Orel, άσκησε σφοδρή κριτική 

στο Ίδρυμα, υποστηρίζοντας πως κατέστησε την Τουρκική Γλώσσα πιο φτωχή και πιο 

άσχημη, ενώ μετά την ψήφιση αυτού του νόμου (η γλώσσα) θα γλίτωνε από την 

συμφορά στην οποία είχε υποπέσει μετά το θάνατο του Ατατούρκ160. 

   Ο διευθυντής του Τουρκικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου εξέδωσε μια οδηγία που 

στην ουσία απαγόρευε τη χρήση κάποιων νεολογισμών που είχαν χαρακτηριστεί ως 

λανθασμένοι γλωσσολογικά. Αυτό οδήγησε στην αντικατάσταση αυτών των 

νεολογισμών από Δυτικές λέξεις, που ήταν η μόνη εναλλακτική λύση (εξάλλου οι 

νεολογισμοί δημιουργήθηκαν για να αντικαταστήσουν αυτές τις δυτικές λέξεις). Σε μια 

άλλη εκδήλωση της συντηρητικής στροφής στη γλώσσα ήταν η αντικατάσταση της 

υπερβολικά ΄΄καθαρής΄΄γλώσσας στα σχολικά εγχειρίδια από λιγότερο ΄΄καθαρή΄΄ 

γλώσσα161. 

 
157 Karpat, ό.π.σελ.461-462. 
158 Lewis,ό.π.σελ.161. 
159 Boeschoten, ό.π.σελ.367 και Lewis, σελ.162. 
160 Lewis,σελ.162-163. 
161 Boeschoten, σελ.365. 
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   Το 1985 μια ομάδα δυσαρεστημένων οπαδών του παλιού ΙΤΓ ίδρυσαν ένα 

καινούργιο Γλωσσικό Ίδρυμα, το Dil Derneği, με σκοπό να συνεχίσουν το έργο του 

παλιού ΙΤΓ. Η αλήθεια είναι ότι μη έχοντας την οικονομική βοήθεια που το παλιό 

Ίδρυμα απολάμβανε, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα162. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο, στις πληροφορίες που δίνει για 

επικοινωνία, το Dil Derneği χρησιμοποιεί τον νεολογισμό belgeç, αντί του faks στη 

θέση που δίνει το νούμερο του φαξ163. 

   Το Σεπτέμβριο του 1990 το Υπουργείο Πολιτισμού διοργάνωσε το ́ ΄Πρώτο Συνέδριο 

Τουρκικής Γλώσσας΄΄ (Birinci Türk Dili Kurultay) το οποίο είχε ακριβώς τον ίδιο τίτλο 

με το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 1932 και ήθελε προφανώς να μειώσει την 

αξία του164. Αυτό το συνέδριο ασχολήθηκε περισσότερο με σύγχρονα προβλήματα της 

Τουρκικής , τη διδασκαλία της, τη γραφή κι ορθογραφία στον υπόλοιπο Τουρκικό 

κόσμο. Στα συμπεράσματά του αυτό το συνέδριο κατηγορούσε το αντίστοιχο συνέδριο 

του 1932 ότι δεν ασχολήθηκε με τον υπόλοιπο Τουρκικό κόσμο, ενώ ο χαρακτήρας του 

ήταν περισσότερο λαϊκός παρά επιστημονικός165. 

   Στη σημερινή εποχή το γλωσσικό ζήτημα έχει πάρει τη μορφή αγώνα κατά της 

κυριαρχίας της Αγγλικής στην Τουρκική γλώσσα. Η αθρόα εισαγωγή αγγλικών λέξεων 

είναι απόρροια της στροφής προς τη Δύση που έκανε το Τουρκικό Κράτος. Όπως 

ακριβώς η αποδοχή του Ισλάμ και του Ισλαμικού πολιτισμού οδήγησε στην υιοθέτηση 

Αραβικών και Περσικών όρων, έτσι κι η στροφή προς τη Δύση οδήγησε στην 

υιοθέτηση Ιταλικών και Γαλλικών λέξεων από τους Τούρκους διανοούμενους του 19ου 

αιώνα166 και Αγγλικών λέξεων τον 20ο αιώνα. Έτσι, κυρίως μετά το 1983, το ΙΤΓ 

άρχισε να δημοσιεύει καταλόγους όπου πρότεινε τουρκικές λέξεις προς αντικατάσταση 

των αγγλικών όρων που είχαν εισέλθει στη γλώσσα167. Το 1994, το νέο ΙΤΓ ξεκίνησε 

νέα εκστρατεία για την αντικατάσταση δυτικών λέξεων από τουρκικές και άρχισε να 

δημοσιεύει καταλόγους λέξεων στο περιοδικό Türk Dili168. Το 1995 όλες οι προτάσεις 

για αντικαταστάσεις εκδόθηκαν σε βιβλίο στην εισαγωγή του οποίου το Ίδρυμα 

δήλωνε τους σκοπούς του: έρευνα και ανάπτυξη της τουρκικής γλώσσας και προστασία 

από τις ξένες επιρροές. Οι λέξεις που είχαν εισαχθεί με το πέρασμα των αιώνων, όπως 

elektrik, atom, demokrasi θεωρούνταν τουρκικές. Αποδεκτοί ήταν ακόμη και οι 

νεολογισμοί που έγιναν χωρίς να ακολουθούνται οι γραμματικοί κανόνες, αν είχαν 

γίνει κομμάτι της γλώσσας του λαού, όπως kural (κανόνας), önem (σημασία), 

bağımsızlık (ανεξαρτησία)169. 

   Ενώ το Ίδρυμα συνεχίζει τις προσπάθειες να αποτρέψει την εισαγωγή άλλων 

Αγγλικών λέξεων στην Τουρκική, δεν φαίνεται να χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης καθώς 

πολλοί άνθρωποι αγνοούν ότι το νέο ίδρυμα έχει αλλάξει κατεύθυνση σε σχέση με το 

παλιό. Πάνω σ΄αυτό το ζήτημα, ο Lewis υποστηρίζει ότι ίσως το ίδρυμα θα έπρεπε να 

 
162 Lewis,σελ.164. 
163 Βλ.στο www.dildernegi.org.tr. 
164 Lewis,σελ.164. 
165 Landau, ό.π.σελ.287. 
166 Lewis,σελ.134. 
167 Lewis, σελ.133. 
168 Boeschoten,σελ.371. 
169 Lewis,σελ.166. 
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αλλάξει και το όνομά του μετά την αλλαγή της κατεύθυνσής του, ώστε να πάψουν οι 

επικριτές του να το θεωρούν υπεύθυνο για τα σφάλματα του παλιού ΙΤΓ170. 

   Σύμφωνα με τον Boeschoten, η τουρκική γλώσσα στη χρήση της είναι μια μίξη. Γιατί 

οι νέες γενιές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παλιά γλώσσα που περιείχε πολλές 

Αραβικές και Περσικές λέξεις εφόσον γαλουχήθηκαν σε ένα περιβάλλον με ́ ΄καθαρή΄΄ 

τουρκική γλώσσα. Από την άλλη, μετά την κριτική που έγινε στον υπερβολικό 

καθαρισμό των λέξεων, απορρίπτεται η γλώσσα που περιέχει μόνο καθαρές τουρκικές 

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

λέξεις αλλά και νεολογισμούς της καθαρής τουρκικής.171 
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171 Boeschoten, ό.π.σελ.371. 
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Συμπεράσματα 

   Η μεταρρύθμιση είχε σημαντικές επιτυχίες παρά τις αμφιλεγόμενες μεθόδους και η 

υποκατάσταση του αλφαβήτου στέφτηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα την θεαματική 

μείωση του αναλφαβητισμού. Από το 80% το 1923 σε 30% το 1980 και σε 19% το 

1995172. 

   Ανεξάρτητα από το ποια μπορεί να είναι η τελική αποτίμηση της τουρκικής 

γλωσσικής μεταρρύθμισης, οφείλει κανείς να συνεκτιμήσει ότι χρησιμοποίησε 

αυταρχικές μεθόδους, προκειμένου να διδαχθεί στη μεγάλη μάζα του πληθυσμού, 

καθώς και ότι στην επιτυχία της συνέβαλαν οι γλωσσικές συνθήκες που ήταν ευνοϊκές 

την περίοδο εκείνη173. 

   Η αλλαγή των γραμμάτων αποτελεί ένα από τα κορυφαία μεταρρυθμιστικά μέτρα 

του δημιουργού της νέας Τουρκίας. Ο Ατατούρκ αντιλαμβανόμενος τον θεμελιώδη 

ρόλο του αραβικού αλφάβητου, αλλά και την σημασία του στην Οθωμανική δομή 

εξουσίας, δεν έκανε την αλλαγή αυτή μόνο για απλοποίηση της εκπαίδευσης, αλλά και 

για να πλήξει την οθωμανοισλαμική παράδοση της χώρας. Σύμφωνα με την ιδεολογία 

του εθνικισμού θα έπρεπε να υπάρξει μια γλωσσική μεταρρύθμιση στο νεοσύστατο 

κράτος της τουρκικής δημοκρατίας για να διαδοθεί η τουρκική εθνική ταυτότητα και 

να ομογενοποιηθεί η γλώσσα, ώστε να αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο αυτής της 

ταυτότητας στη συνείδηση του απλού λαού. Η γλωσσική μεταρρύθμιση πέτυχε να 

φέρει τη γραπτή γλώσσα πιο κοντά στην προφορική, που αυτό φυσικά ήταν κι΄ο 

βασικός στόχος. Σε αυτό συνέβαλαν και τα ΜΜΕ που χρησιμοποιούσαν τους 

νεολογισμούς. Ωστόσο, σφοδρή κριτική έχει ασκηθεί για το γεγονός ότι η γλώσσα αυτή 

δεν είναι φυσική εξέλιξη της προηγούμενης, κάτι που αποκόπτει τις νέες γενιές απ΄το 

οθωμανικό παρελθόν τους. Οι μεταρρυθμιστές είχαν στη  διάθεσή τους τεράστιες 

οθωμανικές πηγές από τις οποίες θα μπορούσαν να αντλήσουν τις βάσεις για την 

ανάπτυξη μιας εθνικής γλώσσας που θα αποτελούσε γέφυρα με το παρελθόν. 

Μπορούμε να πούμε ότι δημιουργήθηκε ένα πολιτιστικό κενό ανάμεσα στις νέες και 

τις παλιές γενιές, καθώς οι νέοι που είχαν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου η νέα 

γλώσσα είχε διαδοθεί, ήταν αδύνατο να κατανοήσουν έργα της οθωμανικής 

γραμματείας. Εξαιτίας αυτού του πολιτιστικού χάσματος, απόρροια της εσκεμμένης 

παρέμβασης στη γλώσσα δημιούργησε μια πολιτιστική ασυνέχεια η οποία οδηγεί τους 

νέους σε αποξένωση ή ακόμα και απάρνηση και περιφρόνηση του οθωμανικού 

παρελθόντος. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο οι ηλικιωμένοι ή οι πολλοί 

θρησκευόμενοι να τείνουν να χρησιμοποιούν, σε μεγάλο ποσοστό, τουρκικές, ενώ οι 

νέοι εντάσσουν στο λεξιλόγιό τους όλο και περισσότερες Ευρωπαϊκές λέξεις κυρίως 

μέσω της γαλλικής και τελευταία μέσω της αγγλικής. Όπως υποστηρίζει ο Lewis, 

λεπτές σημασιολογικές διαφορές προκύπτουν ανάμεσα στις παλιές λέξεις και στους 

νεολογισμούς που δημιουργήθηκαν για να τις αντικαταστήσουν. Για παράδειγμα, η 

λέξη uygarlık ήρθε να αντικαταστήσει τη λέξη medeniyet.  Ωστόσο, η δεύτερη 

απεβίωσε, ενώ και οι δύο λέξεις απέκτησαν ελαφρώς διαφορετική σημασία: όταν 

κάποιος αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτισμό ή στην ιστορία του πολιτισμού 

 
172 S. Akın & M.A. Akıncı, La Reforme Linguistique Turrque,2003, σελ.12. 
173 S. Akın & M.A. Akıncı, La Reforme Linguistique Turrque,2003, σελ.16. 
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χρησιμοποιεί τη λέξη medeniyet, ενώ η λέξη uygarlık αναφέρεται σε κάτι πιο δυναμικό: 

πολιτισμός με την έννοια της προόδου174. 

   Αξίζει να σημειώσουμε ότι η γλώσσα στην Τουρκία σήμερα μοιάζει να έχει 

διαμορφωθεί σύμφωνα με το μετριοπαθές μοντέλο που πρότειναν οι διανοούμενοι του 

19ου αιώνα και κυρίως ο Ziya Gökalp, του οποίου πολλές απόψεις εφάρμοσε το ΙΤΓ. 

Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι ξένες λέξεις που είχαν περάσει με φυσικό τρόπο 

στο λεξιλόγιο του λαού και ο Ζiya Gökalp υποστήριζε ότι έπρεπε να διατηρηθούν, δεν 

αντικαταστάθηκαν από τις νεόκοπες των ΄΄καθαρολόγων΄΄. Από την άλλη όμως, πάρα 

πολλοί νεολογισμοί φαίνεται να επικράτησαν κι αυτό είναι ίσως αναμενόμενο γιατί 

όποτε αναζωπυρωνόταν το ρεύμα της κάθαρσης στη γλώσσα είχε όλη τη κρατική 

υποστήριξη για να επιβληθεί. Επομένως, αρκετές γενιές γαλουχήθηκαν με τη νέα 

γλώσσα και αναγνώριζαν τους νεολογισμούς αυτούς ως κομμάτι της γλώσσας τους. 

   Κατά την περίοδο του δεύτερου Συντάγματος (1908), υπό τις συνθήκες σχετικής 

πολιτικής ελευθερίας που δημιουργήθηκαν, ακόμα και οι κινήσεις για την απλοποίηση 

της γλώσσας ανήλθαν σε υψηλότερο επίπεδο. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα η κίνηση 

για την καθαρότητα της γλώσσας άρχισε να διαμορφώνεται γύρω από τα περιοδικά 

Türk Derneği (Τουρκική Ένωση), που άρχισε να εκδίδεται το 1909 μαζί με το Genç 

Kalemler (Νέοι Κονδυλοφόροι) και το Türk Yurdu (Τουρκική Πατρίδα) που ο 

εκδοτικός του βίος ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη το ίδιο έτος. 

   Το πρώτο άρθρο του δεύτερου τόμου του Genç Kalemler, που υπογράφεται από τον 

Ömer Seyfettin με τίτλο ΄΄Yeni Lisan΄΄ (Νέα Γλώσσα), προσέδωσε νέους 

προσανατολισμούς στις διαμάχες για τη γλώσσα που ακολούθησαν άμεσα την περίοδο 

του Τανζιμάτ και είχαν πάρα πολύ έντονη απήχηση στους διανοούμενους της εποχής. 

Αυτές οι απόψεις, λίγο αργότερα, τοποθετήθηκαν από τον Ziya Gökalp στο 

Türkçülüğün Esasları (Οι βάσεις του τουρκισμού), στο 11ο άρθρο με τίτλο ΄΄Lisanı 

Türkçülüğün Umdeleri ( Κανόνες της Γλώσσας του Τουρκισμού), ως φιλοσοφικές και 

επιστημονικές βάσεις.  

   Το δεύτερο Σύνταγμα εδραιώθηκε σε αυτές τις ιδεολογικές και επιστημονικές βάσεις. 

Η συνταγματική κίνηση, τουλάχιστον ως σύλληψη, στόχευε προς το λαό, έθεσε ως 

βάση της το λαό. Αυτή η λαϊκίζουσα σκέψη στη γλώσσα, τη γραμματολογία και την 

τέχνη έφερε ακόμη μαζί και την επιστροφή στο λαό. Η κλασσική Οθωμανική Γλώσσα 

δεν στοίχησε στα ομιλούμενα τουρκικά, μπορούμε να πούμε, αντίθετα στον γραπτό 

λόγο πλέον άρχισε να μη χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός λέξεων, προσδιορισμών και 

εκφράσεων του λαϊκού λεξιλογίου. Ειδικά οι φωτισμένες μελέτες, που προωθούσαν τις 

ιδέες του τουρκισμού και του Ισλάμ, ήταν γραμμένες κοντά στην καθομιλουμένη.175 

   Οι υπερβολές που παρουσιάστηκαν στη δεκαετία του 1930, δηλαδή όταν άρχισε να 

πραγματοποιείται η μεταρρύθμιση, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρώτη 

σηματοδοτείται με την τάση για έναν άκρατο ΄΄καθαρισμό΄΄ της γλώσσας από όλα τα 

ξένα στοιχεία που είχαν εισχωρήσει σ΄αυτή.  Η δεύτερη είναι η ανάπτυξη της εντελώς 

αντιεπιστημονικής, όπως κρίθηκε από τους ίδιους τους Τούρκους, Θεωρίας της 

Γλώσσας-Ήλιου. Και οι δύο υπερβολές στηρίχθηκαν σε μια εθνικιστική θεώρηση για 

 
174 Lewis, ό.π. σελ.150-151. 
175 Μπακιρτζής, σελ. 104-105. 
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τη γλώσσα. Σκοπό είχαν να ανυψώσουν το εθνικό φρόνημα του τουρκικού λαού και να 

τον κάνουν να αισθανθεί υπερήφανος για την ιστορία και τη γλώσσα του.  

   Η γλωσσική μεταρρύθμιση επηρέασε έμμεσα και τις γλωσσικές μειονότητες της 

Τουρκίας. Καθώς η τουρκική γλώσσα έγινε η επίσημη και απέκτησε κύρος 

παραγκωνίστηκαν από τη δημόσια σφαίρα όλες οι άλλες γλώσσες που μιλιούνταν από 

τους λαούς της Μικράς Ασίας. Μόνο οι αναγνωρισμένες από τη συνθήκη της Λοζάνης, 

μη μουσουλμανικές μειονότητες είχαν το δικαίωμα για εκπαίδευση στη μητρική τους 

γλώσσα σε ειδικά μειονοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το δικαίωμα για εκπαίδευση στη 

μητρική τους γλώσσα δεν αναγνωρίστηκε σε εκατομμύρια αλλόγλωσσους λαούς. 

Αντίθετα, στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και αρχές του 1930, με το σύνθημα 

΄΄πατριώτη μίλα τουρκικά΄΄ επιχειρήθηκε η γλωσσική τουρκοποίηση των 

αλλόγλωσσων μειονοτήτων, σχεδόν παράλληλα με το κίνημα ΄΄καθαρισμού΄΄ της 

γλώσσας από τις ξένες λέξεις: όπως η γλώσσα έπρεπε να καθαριστεί απ΄τα ξένα 

στοιχεία, να τουρκοποιηθεί και να ομογενοποιηθεί το ίδιο έπρεπε να γίνει και με τον 

αλλόγλωσσο πληθυσμό της Τουρκίας. 

   Η πορεία του γλωσσικού ζητήματος στην Τουρκία, χαρακτηρίζεται από έντονες 

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

χρόνια που είχε την εξουσία, το ΛΡΚ ξεκίνησε ανεμπόδιστα τη γλωσσική 

μεταρρύθμιση εφαρμόζοντας υπερβολικό καθαρισμό στη γλώσσα. Στα τέλη της 

δεκαετίας του 1940 άρχισαν να πληθαίνουν οι φωνές που εξέφραζαν την αντίθεσή τους 

στην όλη πολιτική του ΛΡΚ αλλά ειδικά στο ζήτημα της γλωσσικής μεταρρύθμισης. 

Όταν το 1950 την εξουσία πήρε το αντίπαλο Δημοκρατικό Κόμμα, η γλωσσική 

μεταρρύθμιση σχεδόν σταμάτησε και υπήρξε παλινδρόμηση. Η εναλλαγή των 

κυβερνήσεων επηρέαζε ανάλογα και τη γλωσσική μεταρρύθμιση. 

   Η Τουρκία μπορεί να απέκτησε μια ομοιογενή και τυποποιημένη γλώσσα αλλά οι 

συγκρούσεις που ταλανίζουν την τουρκική κοινωνία εξακολουθούν να υφίστανται και 

να εκδηλώνονται μέσα από το γλωσσικό ζήτημα. Έτσι οι οπαδοί της κάθαρσης στη 

γλώσσα είναι συνήθως και υπέρμαχοι της κοσμικής εξουσίας ενώ οι ισλαμιστές είναι 

υπέρ της διατήρησης των αραβοπερσικών στοιχείων στη γλώσσα. Η τουρκική γλώσσα 

σήμερα πέρα απ΄το προσωπικό στυλ που υιοθετεί κάποιος με βάση το ιδεολογικό και 

πολιτιστικό του υπόβαθρο, είναι μια μίξη του Οθωμανικού παρελθόντος που δεν 

κατέστη δυνατόν να ξεριζωθεί και να αντικατασταθεί έτσι απλά, αλλά και της 

γλωσσικής μεταρρύθμισης καθώς και πάρα πολλοί νεολογισμοί κατάφεραν να γίνουν 

κομμάτι της γλώσσας. Σύμφωνα με τον Χέρντερ οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν ανάγκη 

να αυτοπροσδιορίζονται ως μοναδικές μέσα στο χρόνο και η γλώσσα είναι ένα από τα 

λίγα μαζικά σύμβολα που καλύπτει αυτή την ανάγκη (Johann Herder, 1744-1803). Η 

γλωσσική αλλαγή μιας χώρας αποτελεί ένα μέρος της διαδικασίας του σχηματισμού 

της εθνικής ταυτότητας. Με εργαλείο τη γλώσσα γίνεται η διάδοση της εθνικής 

ταυτότητας. 
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Επίλογος 

   Η Γλωσσική Μεταρρύθμιση, καθώς και ο κύριος φορέας υλοποίησής της, TDK 

είχαν εξαρχής εχθρούς. Οι αντιδράσεις αυτές ωστόσο ήταν πολύ περιορισμένες το 

διάστημα 1932-1950 επειδή οι πρόεδροι Ατατούρκ και Ινονού υποστήριζαν ενεργά 

το έργο του ιδρύματος. Μετά το πραξικόπημα του 1960, αρκετά από τα προνόμια 

του ιδρύματος αποκαταστάθηκαν, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να αποκτήσει την παλιά 

του αίγλη. 

   Η εποχή των μεγάλων αλλαγών στη γλώσσα παρήλθε, αλλά η τουρκική 

αντιμετωπίζει σήμερα μια απειλή που αντιμετωπίζουν και πολλές άλλες γλώσσες 

ανά τον κόσμο: την ολοένα αυξανόμενη επίδραση των αγγλικών. Πολλά 

πανεπιστήμια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοστατούν σήμερα σε πρωτοβουλίες που 

αποσκοπούν στη σταδιακή αποκατάσταση της εθνικής γλώσσας από την αγγλική 

με σκοπό «την προετοιμασία των μαθητών για ένα καλύτερο μέλλον με 

διευρυμένες, διεθνείς προοπτικές». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Εξώφυλλο του Γαλλικού περιοδικού L'Illustration (13-10-1928) µε τον Mustafa Kemal 

Atatürk να παρουσιάζει το νέο αλφάβητο στον λαό του Sivas, στις 20 Σεπτεμβρίου 

1928. 
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Η εκστρατεία άρχισε. Ενημερωτικοί πίνακες στους δρόμους της πόλης δείχνουν στους 

πολίτες το νέο αλφάβητο. με παραδείγματα λέξεων. 
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*Ποτέ δεν χρησιμοποιείται στην αρχή της λέξης. 
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Προσωρινός κανονισμός των 10 βουλευτών της πρωτευούσης, στα Καραμανλίδικα, 

1877. 
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Κιτάπι Μουκαττές, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, στα Καραμανλίδικα, 1884 
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Τα περιεχόμενα της Βίβλου, στα Καραμανλίδικα, 1884. 
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Ο άρχων του Κόσμου, του Αλέξανδρου Δουμά, στα Καραμανλίδικα, 1884. 
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