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Προς μια νέα κρατική ιδεολογία στην Τουρκία και οι 

τουρκοκυπριακές αντιστάσεις 

Νίκος Μούδουρος[1] 

Εισαγωγικά:  

«Στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου θέλω να στείλετε στην Εθνοσυνέλευση 550 βουλευτές που 

ανεξαρτήτως κόμματος, θα είναι γηγενείς και εθνικοί και θα δουλέψουν με την καρδιά και 

το κορμί τους για αυτή τη χώρα»[2]. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Erdoğan και ειπώθηκαν σε 

συλλαλητήριο υπό το σύνθημα «Εκατομμύρια αναπνοές – Μια φωνή ενάντια στην 

τρομοκρατία», λίγο πριν τις επαναληπτικές εκλογές του 2015. Η φράση αυτή έχει ιδιαίτερη 

σημασία εξαιτίας της συγκυρίας μέσα στην οποία είχε διατυπωθεί. Σε συνθήκες 

επανέναρξης των ένοπλων συγκρούσεων στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας, ο 

υπαινιγμός του Erdoğan ενώπιον των εκατομμυρίων οπαδών του ήταν ξεκάθαρος: Μεταξύ 

αυτών που διεκδικούσαν θέση στην Εθνοσυνέλευση, υπήρχαν αντεθνικές – προδοτικές 

δυνάμεις. Το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών και όλοι όσοι συνεργάζονταν με 

αυτό,  κατατάσσονταν στην κατηγορία των «μη γηγενών – μη εθνικών» και συνεπώς 

προδοτικών δυνάμεων. Η αναφορά του Erdoğan σε «γηγενείς και εθνικά» (yerli ve milli) 

χαρακτηριστικά που έπρεπε να έχουν οι βουλευτές, έγινε αφορμή για μια έντονη 

πολιτικοποίηση της έννοιας. Από τότε μέχρι σήμερα η φράση «γηγενές και εθνικό» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει πτυχές του κυρίαρχου ιδεολογικού πλαισίου στην 

Τουρκία. Η έννοια αυτή δεν είναι νέα. Οι δύο αυτές λέξεις παρουσιάστηκαν ενοποιημένες 

σε μια φράση για πρώτη φορά το 1965 στο βιβλίο του ηγέτη του ακροδεξιού κινήματος της 

Τουρκίας, Alparslan Türkeş με τίτλο «Τα 9 Φώτα» (Dokuz Işık). Σύμφωνα με την τότε 

περιγραφή, το δόγμα που συμπυκνώθηκε στα «9 Φώτα» ήταν «ένα 100% γηγενές και εθνικό 

δόγμα». Μέσα από τις αναζητήσεις του Türkeş η έννοια χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει 

την προσπάθεια ενοποίησης των ρευμάτων του εθνικισμού και του συντηρητισμού. Όπως 

και τότε, έτσι και σήμερα, το «γηγενές και εθνικό» είναι φράση πολιτικής κινητοποίησης της 

Δεξιάς που παραπέμπει στην ανάγκη προστασίας και επιβίωσης του κράτους έναντι 
πραγματικών ή/και κατασκευασμένων απειλών[3]. 

Πως θα μπορούσε να ερμηνευθεί το περιεχόμενο της έννοιας «γηγενές και εθνικό», αλλά και 
γιατί είναι σημαντική αυτή η έννοια στο πλαίσιο των εξελίξεων στην Κύπρο; 

Η επαναδημιουργία του έθνους ως «γηγενές και εθνικό-θρησκευτικό» σύνολο: 

Σε μια σύντομη αποτύπωση του νοήματος των λέξεων που χρησιμοποιούνται αξίζει να 

σημειωθούν τα εξής: Το «γηγενές» (yerli) παραπέμπει στην αντίληψη που με απλά λόγια 

περιγράφηκε – μεταξύ πολλών άλλων – από τον Τούρκο ισλαμιστή διανοούμενο Nuri Pakdil 



ως: «Η σκέψη ενάντια στην αποξένωση, η οποία θρέφεται από τον πολιτισμό μας και η οποία 

μπορεί να μετρήσει τους χτύπους της καρδιάς του τουρκικού έθνους»[4]. Το «εθνικό» (milli), 

ακριβώς εξαιτίας της χρήσης της συγκεκριμένης λέξης (και όχι του ulusal που παραπέμπει σε 

κοσμικά χαρακτηριστικά) έχει μια διπλή λειτουργικότητα. Από τη μια ταυτίζεται με το έθνος 

της Τουρκίας, αλλά από την άλλη υπογραμμίζει την «ισλαμική κοινότητα» (ümmet)[5]. 

Συνεπώς εμπνέεται από το οθωμανικό αυτοκρατορικό παρελθόν που την ίδια στιγμή 

συμβολίζει την πρωτοπορία του Ισλάμ, αλλά μετατρέπει την τουρκική ταυτότητα στο 

επίκεντρο της ισλαμικής αυτοκρατορικής πρωτοπορίας. Επομένως ο διεκδικούμενος 

ηγεμονικός ρόλος της Τουρκίας αποβάλλει την οικουμενικότητα του Ισλάμ και επιβάλλει μια 

ιεραρχική σχέση, στην οποία η συγκεκριμένη χώρα θα ηγείται και θα καθοδηγεί τον 
Μουσουλμανικό κόσμο. 

Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, το «γηγενές και εθνικό» ως πτυχή ηγεμονικού οράματος, 

κατασκευάζει ξανά το έθνος της Τουρκίας. Το ξαναδημιουργεί ως μια μεταφυσική ύπαρξη 

(uhrevi), ένα ιερό σύνολο του οποίου η βούληση είναι ισχυρή και αδιαίρετη. Στο 

συγκεκριμένο εθνικό σύνολο περιλαμβάνονται οι σουνίτες Μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι δεξιοί 

ψηφοφόροι, αρσενικού φύλου, οι οποίοι συγκροτούν την ευρύτερη εκλογική βάση του 

συνασπισμού ΑΚΡ-ΜΗΡ. Οι γυναίκες είναι βεβαίως «τμήμα» του έθνους, όμως από το 

περιθώριο. Αναγνωρίζονται ως «τμήμα» επειδή συμπληρώνουν το έθνος, επειδή 
ολοκληρώνουν την εικόνα και τις αξίες του. 

Οι «μη γηγενείς και μη εθνικές» δυνάμεις: 

Όπως και όλα τα ιδεολογικά ρεύματα/ιδεολογικές εκφράσεις που έχουν στο επίκεντρο τους 

το «έθνος», έτσι και η έννοια του «γηγενούς και εθνικού», επιδιώκει να οριοθετήσει την 

ταυτότητα του έθνους, να την ερμηνεύσει και να δημιουργήσει συγκεκριμένα πολιτικά όρια, 

έξω από τα οποία η οποιαδήποτε δραστηριοποίηση θεωρείται προδοτική. Το «γηγενές και 

εθνικό» δεν καθορίζει μόνο το «εμείς». Καθορίζει την ίδια στιγμή, ίσως και πιο έντονα, τους 

«άλλους». Και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μια διπλή λειτουργικότητα: Από τη μια 

καταγράφονται οι «εσωτερικοί μη γηγενείς – ξένοι», ενώ από την άλλη απαραιτήτως 
συμπληρώνονται από τους τους «εξωτερικούς ξένους». 

Ένα από τα δεκάδες παραδείγματα του φιλοκυβερνητικού Τύπου είναι οι αναφορές του 

İbrahim Karagül της ισλαμικής Yeni Şafak: «Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι πλέον 

κόμμα της Τουρκίας. Έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα ξένων κέντρων. Ο Kılıçdaroğlu, οι σχέσεις 

του, οι συνέταιροι του, δεν αποτελούν τίποτε άλλο από ένα πρόβλημα εθνικής 
ασφάλειας»[6]. 

Με αυτό τον τρόπο, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και ευρύτερα η κοσμική 

διάσταση του κεμαλισμού, η Αριστερά, το κομμάτι των Κούρδων που συσπειρώνονται γύρω 

από τους κύκλους επιρροής του ΡΚΚ ή/και του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών, οι 

ακόλουθοι της οργάνωσης του Γκιουλέν, αλλά και τμήματα της «εσωτερικής 

αντιπολίτευσης» του ισλαμικού κινήματος, σήμερα εντάσσονται στην κατηγορία του 

«εσωτερικού ξένου». Η μη προσαρμογή τους στην κυρίαρχη νοηματοδότηση του «γηγενούς 

και εθνικού», η μη αποδοχή των όρων αυτών τους έχει κατατάξει «εκτός έθνους». Επομένως 

μετατράπηκαν σε επίκεντρο πολιτικής και οικονομικής περιθωριοποίησης. Η προέκταση των 

«εσωτερικών ξένων», δηλαδή οι «εξωτερικοί ξένοι», είναι γενικά η Δύση και ο εκδυτικισμός. 



Οι δύο αυτές έννοιες παρουσιάζονται ως το οντολογικά ξένο και εχθρικό προς το «γηγενές 

και εθνικό». Σε αυτό το πλαίσιο προωθούνται ως μια προσπάθεια αποικιοκρατικής επίθεσης 

με στόχο όχι μόνο το διαμελισμό της Τουρκίας, αλλά και την πολιτισμική της μετάλλαξη. 
Δηλαδή την αμφισβήτηση των «γηγενών και εθνικών» χαρακτηριστικών της. 

 Η «επιβίωση του κράτους» (Devletin Bekası) ως ηγεμονική προτεραιότητα: 

Στα ιδεολογικά πλαίσια της σημερινής εξουσίας στην Τουρκία, η «δυτική επιθετικότητα» και 

η συγκρότηση ενός εσωτερικού «δυτικόφιλου μετώπου» συγκροτούν το σύνολο των 

«σκοτεινών δυνάμενων» ενάντια στις οποίες το κράτος θα πρέπει να «επιβιώσει» (devletin 

bekası). Τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της «γηγενούς και εθνικής» πολιτικής βρίσκεται 

η αναπαραγωγή ενός καθεστώτος εξαίρεσης με στόχο την «επιβίωση του κράτους». 

Μπροστά στην επιβίωση του κράτους, όλα τα υπόλοιπα είναι «λεπτομέρειες» (teferruat). 

Στο σημείο αυτό είμαστε και πάλι υποχρεωμένοι να αποκωδικοποιήσουμε το πολιτικό νόημα 

του όρου «επιβίωση» (beka). Η λέξη beka σημαίνει την ίδια στιγμή «επιβίωση», «συνέχιση», 

«ύπαρξη». Επομένως η πρώτη πολιτική χρήση του όρου παραπέμπει σε μια «συνεχή απειλή» 

που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Παραπέμπει σε ένα σχήμα «περικύκλωσης της Τουρκίας από 

εχθρούς». Όμως η λέξη beka έχει την ίδια ρίζα με την λέξη bakiye που σημαίνει 
«κληρονομιά», «απομεινάρι», «αυτό που απέμεινε» / «αυτό που μας έμεινε». 

Εάν πρόκειται να κατανοήσουμε περισσότερο την χρήση της έννοιας από τον Erdoğan, τότε 

θα πρέπει να την αναλύσουμε και με τις δύο προαναφερθείσες της πτυχές στην ευρύτερη 

κοσμοαντίληψη της τουρκικής δεξιάς. Διότι πέραν από την κεντρική και ίσως πιο κατανοητή 

πτυχή της «περικύκλωσης από εχθρούς», η έννοια υπογραμμίζει και την αντίληψη ότι η 

σημερινή Τουρκία είναι «ότι απέμεινε» από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά τις 

«πισώπλατες μαχαιριές». Η τουρκική δεξιά άλλωστε χαρακτηρίζεται από την 

επικαιροποίηση ενός «ιστορικού τραύματος» διαμελισμού και τελικής διάλυσης της 

Αυτοκρατορίας. Συνεπώς θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ένας από τους βασικούς 

προσανατολισμούς του τουρκικού κράτους συμπεριλαμβάνει την αναζήτηση «εκδίκησης 

από τη ιστορία». Αυτό το στοιχείο με τη σειρά του μπορεί να αποτελέσει βάση συνέχισης της 
ενεργοποίησης πολλών μορφών βίας, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. 

Οι τρεις καταστάσεις της τουρκικής δεξιάς:  

O Tanıl Bora υπογραμμίζει ότι εάν η τουρκική δεξιά αντιμετωπιστεί ως ένα σώμα, τότε ο 

εθνικισμός, ο ισλαμισμός και ο συντηρητισμός, θα πρέπει να θεωρηθούν ως όργανα αυτού 

του σώματος που λειτουργούν σε σχετική αρμονία. Αυτά τα τρία ρεύματα δεν διακρίνονται 

πάντα από ξεκάθαρα όρια στη λειτουργία τους. Μεταξύ αυτών των οργάνων υπάρχει 
αρμονία, αλλά και ρευστότητα[7]. 

Εάν ακολουθηθεί το συγκεκριμένο σκεπτικό στην περίπτωση του «γηγενούς και εθνικού», 

είναι ξεκάθαρο ότι το νέο αυτό ιδεολογικό αφήγημα της εξουσίας στην Τουρκία επιδιώκει 

να συμπεριλάβει ολόκληρο το φάσμα του δεξιού-συντηρητικού χώρου. Ισλαμισμός, 

συντηρητισμός και εθνικισμός συμβιώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται και μετεξελίσσονται σε 
ένα είδος νέας κρατικής ιδεολογίας. 



Η τομή που παρατηρείται είναι ότι το ΑΚΡ κατάφερε μέσα από μια πορεία αστάθειας και 

κρίσεων να συμβάλει στον εξισλαμισμό των βασικών όρων και εννοιών της τουρκικής δεξιάς. 

Με λίγα λόγια έθεσε τόσο τον συντηρητισμό, όσο και τον εθνικισμό σε μια διαδικασία 

ισλαμικής επανερμηνείας. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την προώθηση της 

αυταρχικοποίησης του κράτους, αλλά και την ιδεολογική διεύρυνση των βασικών 
καταστάσεων της συντηρητικής δεξιάς στην κοινωνία. 

Τρεις πτυχές τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης:  

Γιατί θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν οι ιδεολογικοί μετασχηματισμοί της Τουρκίας; Πιο 

συγκεκριμένα, γιατί θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ο μετασχηματισμός της τουρκικής δεξιάς 

και η εξελικτική αλλαγή της κρατικής ιδεολογίας στην Τουρκία; Το προφανές είναι φυσικά οι 

επιπτώσεις που μπορούν να έχουν αυτές οι αλλαγές στην προσπάθεια επίλυσης του 

Κυπριακού στο τραπέζι των συνομιλιών. Όμως το προαναφερθέν θα πρέπει να τίθεται σε 
ένα πιο σφαιρικό πλαίσιο. 

Όπως δείχνει η ιστορική εμπειρία, οι ιδεολογικές μετατοπίσεις στην Τουρκία 

αντικατοπτρίζονται στον ένα ή στον άλλο βαθμό εντός της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

Επομένως αφορούν στην εξέλιξη των κοινωνικών δυναμικών του ίδιου του κυπριακού 

χώρου. Όμως όπως επίσης δείχνει η ιστορική εμπειρία, η αυταρχική εξαγωγή του τουρκικού 

μετασχηματισμού στο τουρκοκυπριακό πλαίσιο δεν πραγματοποιείται ποτέ ούτε σε μια 

«ευθεία γραμμή», ούτε «ομαλά» και ούτε έχει ακριβώς τα αποτελέσματα που πιθανόν να 
διεκδικεί το κράτος-εξαγωγέας του μετασχηματισμού. 

Η πιο πρόσφατη μορφή αυταρχικής εισαγωγής του «γηγενούς και εθνικού» στην 

Τουρκοκυπριακή κοινότητα ήταν τα γεγονότα που συμπυκνώθηκαν στην επίθεση εναντίον 

της εφημερίδας Afrika και όλες οι προεκτάσεις τους. Από τα συγκεκριμένα γεγονότα και από 

το σύνολο των τουρκοκυπριακών αντιδράσεων προκύπτουν τρεις βασικές πτυχές δυναμικών 
που φαίνεται να επηρεάζουν την επόμενη περίοδο: 

Η πρώτη πτυχή ήταν η έκφραση της διεκδίκησης της εξουσίας της Τουρκίας να δημιουργήσει 

τα όρια μέσα στα οποία θα νομιμοποιηθεί η σύζευξη των τριών καταστάσεων της δεξιάς ως 

μια συλλογική ταυτότητα στα βόρεια της Κύπρου. Ήταν η έκφραση της διεκδίκησης της 

Άγκυρας να επιβάλει το ήθος του «γηγενούς και εθνικού» ως βασικό γνώρισμα της πολιτικής 
δραστηριότητας στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

Η δεύτερη πτυχή, εξίσου σημαντική, είναι η αντίδραση μέρους της Τουρκοκυπριακής 

κοινότητας. Το συγκεκριμένο «γηγενές και εθνικό» ήθος ως γνώρισμα της πολιτικής ζωής, 

αλλά και ως παράμετρος συλλογικής ταυτότητας του «σουνίτη Μουσουλμάνου Τούρκου» 
της Κύπρου, έχει απορριφθεί από τους Τουρκοκύπριους. 

Η τρίτη πτυχή είναι ευρύτερη. Η Τουρκοκυπριακή κοινότητα βρίσκεται στο σημείο εκείνο 

που βιώνει την σταδιακή σήψη μιας παλιάς κατάστασης πραγμάτων, αλλά δεν μπορεί να 

περάσει το κατώφλι της νέας, νόμιμης και πιο ομαλής κατάστασης πραγμάτων. Το καθεστώς 

διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων σε ένα χώρο «μεσοδιαστήματος», «μόνιμης 

προσωρινότητας» και «εξαίρεσης» επηρεάζει πτυχές της συλλογικής συνείδησης εξουσίας 

και τις αντιλήψεις για την διφορούμενη πολιτειακή τους κατάσταση. Αυτές οι πολιτικές και 



ιδεολογικές τοποθετήσεις χαρακτηρίζονται από ρευστότητα. Σε περιόδους εντατικοποίησης 

της αποσταθεροποίησης ή σε εποχές ισχυροποίησης των αδιεξόδων, όπως η κρίση που 

προκαλεί η προσπάθεια πολιτισμικής αλλαγής, ένα μεγάλο μέρος της Τουρκοκυπριακής 

κοινότητας αναγκάζεται να υπογραμμίσει το μοναδικό ίσως σημείο ξεκάθαρης υπεροχής 

απέναντι στη βαριά σκιά της Άγκυρας: το «συμβολικό (κυπριακό) κεφάλαιο». Απέναντι στην 

οικονομική, στρατιωτική και πολιτική κυριαρχία της Τουρκίας στα βόρεια εδάφη της Κύπρου, 

η Τουρκοκυπριακή κοινότητα μπορεί να αναπτύξει τις αντιπολιτευτικές της γραμμές εκεί και 

όπου διαφέρει. Δηλαδή στην ανάπτυξη ενός προγράμματος που να υπογραμμίζει τα 

κυπριακά χαρακτηριστικά της τουρκικότητας της. 

Συμπερασματικά: 

Μέσα στο προαναφερθέν πλαίσιο φαίνεται ότι η πολιτική της Άγκυρας για μετασχηματισμό 

της ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Το 

σημαντικότερο νέο δεδομένο που προκαλεί είναι η δημιουργία εστιών πόλωσης και 

διχαστικών γραμμών στην κοινωνία. Τα μέτρα που επιδιώκουν να πολιτικοποιήσουν το 

Ισλάμ ανάμεσα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, προκαλούν την περαιτέρω εμβάθυνση της 

απόστασης μεταξύ της κοινότητας και της ιδεολογίας του τουρκικού κράτους. Παράλληλα 

προκαλούν την εντατικοποίηση της δημιουργίας παράλληλων κοινωνιών εντός των βόρειων 

περιοχών της Κύπρου. Το δίλημμα – ερώτημα πάντως παραμένει: Στο παρόν στάδιο οι 

κοσμικές αντιστάσεις της Τουρκοκυπριακής κοινότητας μπορούν να εκφράζονται πιο έντονα 

και να επηρεάζουν την ευρύτερη πολιτική διαδικασία. Ωστόσο η συνέχιση του 

διχοτομημένου πλαισίου μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες πιέσεις εξαιτίας της 

αναπαραγωγής της ανισότητας μεταξύ των μηχανισμών εξουσίας της Άγκυρας και αυτών των 
Τουρκοκυπρίων. 
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