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Περίληψη/Abstract: 

Το παρόν κείμενο στοχεύει να εξετάσει την πορεία του κυβερνώντος κόμματος στην 

Τουρκία από τις εκλογές του 2011 και μετά, έχοντας στο επίκεντρο τις πιο 

χαρακτηριστικές ιδεολογικό-πολιτικές μεταβολές που γνωρίζει η χώρα. Το κείμενο 

ξεκινά με μια παρουσίαση της ηγεμονίας του ΑΚΡ, όπως αυτή οικοδομείται μέσα από τα 

πεπραγμένα της κυβέρνησης αλλά και μέσα από την επαναφορά των τριών βασικών 

όψεων της τουρκικής Δεξιάς. Σε αυτό το σημείο εξετάζονται και οι φυγόκεντρες τάσεις 

που αναπτύχθηκαν την τελευταία περίοδο εντός του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ. Στη 

συνέχεια αναλύονται οι βασικότεροι άξονες του πολιτικού πλαισίου που περιβάλλει την 

Τουρκία για την αμέσως επόμενη περίοδο. Αυτοί οι άξονες καθορίζονται κυρίως από τις 

τρεις εκλογικές αναμετρήσεις (δημοτικές το 2012, προεδρικές το 2014 και γενικές 

εκλογές το 2015), αλλά και από την παρουσία του Πρωθυπουργού Έρντογαν ως 

κεντρικού προσώπου των εξελίξεων. Τέλος καταγράφεται συνοπτικά η σημασία του 

στόχου για ενίσχυση των εξουσιών του Προέδρου της χώρας, ως μια παραδοσιακή 

επιδίωξη του πολιτικού Ισλάμ, αλλά και οι πιθανές πολιτικές συνέπειες από μια τέτοια 

εξέλιξη. 

 

 

The present essay aims to examine the course of the ruling party in Turkey since the 

elections of 2011 and onward, having as a focal point the most particular politico-

ideological transitions that the country is going through. The essay starts with a 

presentation of the AKP’s hegemony, as it is being constructed through the 

government’s actions, as well as through the restoration of the three basic facets of 

the Turkish Right wing. At this point all the centrifugal tendencies that have been 

developed within Turkish political Islam the last period are examined. Then, the text 

analyses the most basic axes of the political framework that surrounds Turkey for the 

immediately following period. These axes are mainly defined by the three elections 

(municipal in 2012, presidential in 2014, and general in 2015), as well as by the 

presence of Prime Minister Erdogan as a person with a central role in the 

developments. Finally, the importance of the goal for the reinforcement of the 

presidential authorities is marked as a traditional objective of political Islam, while the 

potential political implications of such a development are also looked at. 
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Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης: Από την «περίοδο 

της μαθητείας» στην «περίοδο της μαστοριάς» 
 

Νίκος Μούδουρος 

Ειδικός Συνεργάτης Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Special Advisor to the President of the Republic of Cyprus 

Πρόλογος 
 

Η περίοδος που ξεκίνησε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2011 στην Τουρκία, ανακηρύχθηκε 

από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ως η εποχή περάσματος «από την 

περίοδο της μαθητείας και του κάλφα, στην περίοδο της μαστοριάς»1. Η συγκεκριμένη 

συνθηματική δήλωση της τότε προεκλογικής εκστρατείας, υπογράμμιζε ένα βαθύτερο πολιτικό 

στόχο στο επίκεντρο του οποίου ήταν η καθιέρωση του ΑΚΡ ως του φορέα εγκαθίδρυσης της 

«νέας» Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα, ήταν μια φράση που αναδείκνυε τα χαρακτηριστικά της 

πολιτικής, οικονομικής και ιδεολογικής κυριαρχίας των δυνάμεων του πολιτικού Ισλάμ έτσι 

όπως αυτό συσπειρώνεται σήμερα στις τάξεις του κυβερνώντος κόμματος. Καθόλου τυχαία, το 

πολιτικό πρόγραμμα με το οποίο το ΑΚΡ κέρδισε τότε το συντριπτικό 49.95% ονομάστηκε «Η 

Τουρκία είναι έτοιμη. Στόχος το 2023». Συνεπώς οι στόχοι της διακυβέρνησης μέχρι και το 

2023, επέτειος των 100 χρόνων ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, είχαν ένα περιεκτικό 

παραλληλισμό με το μήνυμα μονιμοποίησης-σταθεροποίησης της εξουσίας του ΑΚΡ. 

Μετέφεραν επιπρόσθετα το μήνυμα της διεκδίκησης ενός μακροπρόθεσμου αλλά 

ολοκληρωτικού μετασχηματισμού της χώρας, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αυτού που 

ονομάστηκε νέο πολιτικό Ισλάμ. 

Οι προαναφερθείσες βασικές κατευθύνσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο των εκλογών του 2011 

σε συνδυασμό με τις γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επέτρεψαν την σχεδόν 

ολοκληρωτική κυριαρχία του ΑΚΡ στη συνέχεια, φαίνεται να κορυφώνουν μια διαδικασία 

μετάβασης της χώρας. Σημείο έναρξης αυτής της μετάβασης ήταν οι απαρχές του 21ου αιώνα με 

την πρώτη εκλογική νίκη του ΑΚΡ τον Νοέμβριο του 2002. Το καθοριστικότερο 

χαρακτηριστικό αυτής της μετάβασης, ήταν η προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να 

                                                 
1 AK Parti, “HEDEF 2023. 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri. Seçim Beyannamesi”, AK Parti Yayınları, Ιούνιος 2011, 

σ.5.  
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καθιερωθεί στην εξουσία εργαλειοποιώντας την υπόθεση του εκδημοκρατισμού της Τουρκίας. 

Θα μπορούσε μάλιστα να λεχθεί ότι ο αγώνας εξουσίας του ΑΚΡ ήταν σε ορισμένες χρονικές 

περιόδους παράλληλος με μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια διεύρυνσης της δημοκρατίας2. 

Όμως σταδιακά και λόγω της επικράτησης του νέου πολιτικού Ισλάμ έναντι του παλιού 

κεμαλικού κατεστημένου που είχε ως κύριο εκφραστή το στρατό, το ΑΚΡ αντιλήφθηκε ότι θα 

μπορούσε να δώσει τη μάχη καθιέρωσης του στην εξουσία χωρίς την παράλληλη διεύρυνση του 

δημοκρατικού πεδίου στην Τουρκία3. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν από τότε μέχρι και 

σήμερα, «πιστοποίησαν» ως ένα βαθμό ότι η όποια προσπάθεια εκδημοκρατισμού έγινε, θα 

μπορούσε να αποκλειστεί στην πορεία θεμελίωσης μιας εξουσίας που να φέρει τα βαθύτερα 

χαρακτηριστικά του νέου φορέα, του ΑΚΡ. Όταν για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός 

υπερασπίστηκε με σθένος τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο στρατός εναντίον Κούρδων 

χωρικών στην περιοχή Ουλούντερε (Uludere)4 με τη δικαιολογία ότι «έγιναν αντιληπτοί ως 

μέλη του ΡΚΚ», δεν το έπραξε μόνο λόγω της ιδεολογικής βαρύτητας του στρατού στο 

τουρκικό πλαίσιο, ούτε γιατί η κυβέρνηση βρίσκεται υπό την παραδοσιακή στρατιωτική-

κεμαλική κηδεμονία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική πράξη στήριξης του «δικού του στρατού», 

του στρατού που βρίσκεται υπό την «ολοκληρωτική» επίβλεψη της νέας τουρκικής εξουσίας5. 

Αυτή τη στιγμή λοιπόν, η κυρίαρχη πολιτική και οικονομική ελίτ, η κυρίαρχη διανόηση και τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του περιβάλλοντος του ΑΚΡ, συγκροτούν ένα νέο καθεστώς που 

στην απουσία οποιασδήποτε προοδευτικής πίεσης δεν νιώθει καθόλου την ανάγκη να 

προχωρήσει στη διεύρυνση της δημοκρατίας. 

Συνεπώς η Τουρκία χαρακτηρίζεται κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) από την αντικατάσταση 

του παλιού στρατιωτικού (κεμαλικού) καθεστώτος κηδεμονίας με ένα νέο πολιτικό (ισλαμικών 

αναφορών) καθεστώς ηγεμονίας6. Τουλάχιστον στο παρόν στάδιο η εγκατάλειψη της 

προηγούμενης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης Έρντογαν (Erdoğan), φέρνει 

                                                 
2 Ali Bayramoğlu, “Yeni dönem, yeni AK Parti”, Yeni Şafak, 17.11.2011. 
3 Ali Bayramoğlu, “Neden otoriterleşiyoruz?”, Yeni Şafak, 13.1.2012. 
4 Η συγκεκριμένη επιχείρηση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας έγινε τη νύχτα της 28ης Δεκεμβρίου 2011 και 

έχασαν τη ζωή τους 35 Κούρδοι. Radikal, “Uludere katliamı”, 30.12.2011. Η κουρδική ονομασία της περιοχής είναι 

Roboski. 
5 Ruşen Çakır, “AKP Ankaralılaşmıyor, Ankara AKP’lileşiyor”, Vatan, 12.1.2012. 
6 Ömer Laçiner, “Orta Sınıflar ve AKP. ‘Orta’lığın hükümranlığı”, Birikim, Sayı: 280–281, Ağustos-Eylül 2012, σσ. 3–4. 

(σσ. 3–11). 
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στο προσκήνιο μια αυταρχική ανασυγκρότηση σχεδόν σε όλα τα ζητήματα της χώρας, ενώ 

προωθεί στο δημόσιο χώρο και τις τρεις όψεις της παραδοσιακής τουρκικής Δεξιάς: τον 

συντηρητισμό, το Ισλάμ και τον εθνικισμό7.  

Το παρόν κείμενο στοχεύει να εξετάσει την πορεία του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία 

από τις εκλογές του 2011 και μετά, έχοντας στο επίκεντρο τις πιο χαρακτηριστικές ιδεολογικό-

πολιτικές μεταβολές που γνωρίζει η χώρα. Το κείμενο ξεκινά με μια παρουσίαση της ηγεμονίας 

του ΑΚΡ, όπως αυτή οικοδομείται μέσα από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης αλλά και μέσα 

από την επαναφορά των τριών βασικών όψεων της τουρκικής Δεξιάς. Σε αυτό το σημείο 

εξετάζονται και οι φυγόκεντρες τάσεις που αναπτύχθηκαν την τελευταία περίοδο εντός του 

τουρκικού πολιτικού Ισλάμ. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικότεροι άξονες του πολιτικού 

πλαισίου που περιβάλλει την Τουρκία για την αμέσως επόμενη περίοδο. Αυτοί οι άξονες 

καθορίζονται κυρίως από τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις (δημοτικές το 2012, προεδρικές το 

2014 και γενικές εκλογές το 2015), αλλά και από την παρουσία του Πρωθυπουργού Έρντογαν 

ως κεντρικού προσώπου των εξελίξεων. Τέλος καταγράφεται συνοπτικά η σημασία του στόχου 

για ενίσχυση των εξουσιών του Προέδρου της χώρας, ως μια παραδοσιακή επιδίωξη του 

πολιτικού Ισλάμ, αλλά και οι πιθανές πολιτικές συνέπειες από μια τέτοια εξέλιξη. 

 

Συντηρητισμός, Ισλάμ, Εθνικισμός: Η Τουρκο-Ισλαμική σύνθεση του 
ΑΚΡ 
 

Σε μια γενικότερη παρατήρηση, η «νέα Τουρκία» που θέλει να οικοδομήσει το πολιτικό Ισλάμ 

καθορίζεται από άξονες, οι οποίοι περιέχουν κάποια βασικά στάδια εξέλιξης. Αυτά τα στάδια 

είναι η ισχυρή παρουσία του κυβερνώντος κόμματος στο πολιτικό σύστημα, η προώθηση όλων 

των ιδεολογικών χαρακτηριστικών της παραδοσιακής τουρκικής Δεξιάς, η «κρατικοποίηση» της 

ισλαμικής θρησκείας, οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης στη διαμόρφωση μιας νέας «κοινωνικής 

μηχανικής» που θέλει να δημιουργήσει ένα ομοιογενές σύνολο στα πρότυπα της κυρίαρχης 

πολιτικής δύναμης, καθώς και η ηγετική προσωπικότητα του ίδιου του Πρωθυπουργού 

Έρντογαν.  

                                                 
7 Οι τρεις όψεις της τουρκικής δεξιάς, αναλύονται περίφημα στο βιβλίο του Tanıl Bora, Türk Sağın Üç Hali, Birikim 

Yayınları, İstanbul 2007. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την φράση «οι τρείς καταστάσεις της τουρκικής δεξιάς». 
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Συγκεκριμένα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η περίοδος διάλυσης του παλιού κεμαλικού 

καθεστώτος σε μεγάλο βαθμό έχει λήξει. Μετά το δημοψήφισμα του 2010 και τις εκλογές του 

2011, υπάρχει μια διαδικασία οικοδόμησης ενός νέου καθεστώτος, των δομών, των θεσμών του, 

καθώς και των ιδεολογικών αξιών που θα πρεσβεύει. Οι πολιτικές ισορροπίες σχηματοποιούνται 

στη βάση της πιο πάνω εξέλιξης και στο παρόν στάδιο φαίνεται ότι τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα τα κοινοβουλευτικά Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), Κόμμα 

Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και το κουρδικό Κόμμα Ειρήνης και Δημοκρατίας (BDP)8, 

αδυνατούν να παρουσιάσουν μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας9. Αντίθετα, το 

Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης φαίνεται να υποχωρούν 

στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος. Με αυτό τον τρόπο, οι στόχοι που θέτει το κυβερνών 

κόμμα και κυρίως το περιεχόμενο αυτών των στόχων, σχετίζονται με το «αδιαμφισβήτητο» της 

παρουσίας του και με την ικανότητά του να μετασχηματίζει την πολιτική και κοινωνική τάξη 

πραγμάτων που δημιουργήθηκε κυρίως μέσα από τα στρατιωτικά πραξικοπήματα με τελευταίο 

σταθμό το Σύνταγμα του 198210. 

Ο κυριότερος άξονας του κυρίαρχου ιδεολογικού υπόβαθρου που πλαισιώνει αυτή τη στιγμή 

τη χώρα, συναποτελείται από το τρίπτυχο των χαρακτηριστικών που έφεραν πάντοτε οι 

βασικότεροι εκπρόσωποι της τουρκικής συντηρητικής Δεξιάς και του πολιτικού Ισλάμ: ο 

συντηρητισμός, η ενίσχυση του σουνιτικού-ισλαμικού στοιχείου και ο εθνικισμός. Μάλιστα τα 

χαρακτηριστικά αυτά με τον τρόπο που επανέρχονται στο πολιτικο-κοινωνικό προσκήνιο, 

παραπέμπουν σε μεγάλο βαθμό σε μια ανανεωμένη έκδοση του δόγματος της τουρκο-ισλαμικής 

σύνθεσης της εποχής Οζάλ (Özal). Βεβαίως, στο σημείο αυτό παρατηρείται ταυτόχρονα και η 

ανασυγκρότηση της κομματικής ταυτότητας της «συντηρητικής δημοκρατίας» του ΑΚΡ με πιο 

ξεκάθαρες εφαρμογές του προαναφερθέντος τρίπτυχου.  

Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε να λεχθεί ότι η πολιτική επιρροή του ΑΚΡ, η 

περιθωριοποίηση κεμαλικών ή άλλων δυνάμεων που αμφισβητούσαν την εξουσία του, αλλά και 

το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, συνέβαλαν ούτως ώστε να αυξηθεί η υπογράμμιση της 

                                                 
8 Ιδιαίτερα για το κουρδικό Κόμμα Ειρήνης και Δημοκρατίας, το πλαίσιο είναι κάπως διαφορετικό, λόγω των 

εξελίξεων στο Κουρδικό. Αυτή τη στιγμή το κουρδικό κόμμα και το κυβερνών ΑΚΡ φαίνεται να είναι οι κυρίαρχες 

δυνάμεις στις Νοτιοανατολικές περιοχές της Τουρκίας, κάτι που αυξάνει την κοινωνική πόλωση. 
9 Ali Bayramoğlu, “Yeni siyasi denge…”, Yeni Şafak, 17.3.2012. 
10 SETA Analiz, “2011’de Türkiye”, SETA Yayınları, İstanbul 2011, σ. 17. 
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ισλαμικής θρησκείας ακόμα και στη καθημερινότητα της κοινωνίας. Για παράδειγμα πολλοί 

μπορεί να εκπλάγηκαν από την δημόσια αποκάλυψη του Έρντογαν ότι έδωσε οδηγίες στον 

Υπουργό Υγείας για την ετοιμασία νομοσχεδίου απαγόρευσης των εκτρώσεων11, όμως οι 

ιδεολογικά στοχευμένες τοποθετήσεις που περιέβαλαν την συγκεκριμένη εντολή, έδειξαν ότι 

επρόκειτο για μια συνειδητή πολιτική πράξη. «Εγώ βλέπω την έκτρωση ως μια δολοφονία… Τί 

διαφορά υπάρχει όταν σκοτώνεις ένα παιδί στην κοιλιά της μάνας από το να το σκοτώνεις μετά 

τη γέννα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός και μάλιστα από το βήμα του συνεδρίου 

των γυναικείων οργανώσεων του ΑΚΡ12. Αυτή η εν πολλοίς συναισθηματική του τοποθέτηση 

συνοδεύτηκε από πολιτικού περιεχομένου εκτιμήσεις ότι «οι εκτρώσεις είναι ένα καταχθόνιο 

σχέδιο με στόχο να σβήσουν αυτό το έθνος (το τουρκικό) από την παγκόσμια σκηνή»13, μέσα 

από τις οποίες ξεκαθαρίστηκε ο κατεξοχήν στόχος: Οι μεγάλοι αριθμοί πληθυσμού καθορίζουν 

σε πολλές περιπτώσεις υπερδυνάμεις και συνεπώς η πορεία για μια «μεγάλη Τουρκία» του ΑΚΡ 

περνά και μέσα από την «πολυπληθή Τουρκία».   

Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νομοσχέδιο για την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση (γνωστό και ως 4+4+4) που εγκρίθηκε στις 30 Μαρτίου 2012. Η συγκεκριμένη 

αλλαγή στην τουρκική παιδεία αποκτά καθοριστική σημασία για το μέλλον της ηγεμονίας του 

πολιτικού Ισλάμ αφού έχει εισαγάγει στο γυμνασιακό επίπεδο τα ιεροδιδασκαλεία (İmam-

Hatip) και στη διδακτέα ύλη, ως επιλεγόμενα μαθήματα, την διδασκαλία του Κορανίου και της 

«Ζωής του Μωάμεθ». Παράλληλα, διασφαλίζει ότι μετά τα 8 χρόνια εκπαίδευσης, οι κηδεμόνες 

μπορούν να επιβάλουν την αποχώρηση του παιδιού από το σχολείο14. Το ζήτημα της 

μαζικοποίησης των ιεροδιδασκαλείων αποτέλεσε διαχρονικά στοιχείο έντονης αντιπαράθεσης, 

αφού καθόλου τυχαία τα συγκεκριμένα σχολεία αποτέλεσαν ένα τεράστιο «εργαστήριο» 

παραγωγής στελεχών του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ. Με λίγα λόγια, το ζήτημα αυτού του 

είδους της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι ζήτημα «αντικεμαλικής» νομιμοποίησης του 

                                                 
11 www.akparti.org.tr, “Kürtajla ilgili yasayı yakında çıkaracağız”, 29.5.2012. 
12 www.akparti.org.tr, “Her kürtaj bir Uludere’dir”, 26.5.2012.  
13 Ahmet İnsel, “Nüfus ve güç arzusu”, Radikal, 29.5.2012. 
14 www.zaman.com.tr, “4+4+4 kabul edildi”, 30.3.2012. 

http://www.akparti.org.tr/
http://www.akparti.org.tr/
http://www.zaman.com.tr/
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ΑΚΡ, λαμβάνοντας υπόψη την μανία με την οποία τα στρατιωτικά πραξικοπήματα και ειδικά το 

πιο πρόσφατο της 28ης Φεβρουαρίου 1997, απαγόρευαν τα ιεροδιδασκαλεία15.  

Όμως την ίδια στιγμή είναι ζήτημα εμβάθυνσης της θρησκευτικής-ισλαμικής νομιμοποίησης 

και της ιδεολογικής συνέχειας του κυβερνώντος κόμματος σε ένα κομβικό σημείο του 

ανταγωνισμού για εξουσία και για την κυρίαρχη θέση ανάμεσα στη σημερινή νέα γενιά της 

χώρας16. Ο ίδιος ο Έρντογαν έθεσε ολοκληρωμένα τη διάσταση αυτού του πολιτικού στόχου. 

Μιλώντας στη διάρκεια των εργασιών του 3ου τακτικού συνεδρίου της οργάνωσης νεολαίας του 

ΑΚΡ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός τόνισε ότι «Πλέον ας μας συγχωρέσει αυτή η ελίτ… Εμείς 

υπάρχουμε σε αυτή τη χώρα. Εμείς είμαστε οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και τα γνήσια παιδιά 

αυτής της χώρας. Και για αυτό λέμε ότι θα αναθρέψουμε μια θρησκευόμενη γενιά, για μια 

Τουρκία στην οποία οι θρησκευόμενοι δε θα υποτιμούνται»17. Ιδιαίτερα διαφωτιστικές είναι και 

οι αναφορές του Αλί Μπογά (Ali Boğa), βουλευτή του ΑΚΡ, σε εκδήλωση του συνδέσμου 

αποφοίτων ιεροδιδασκαλείων στην περιοχή Μούγλα (Muğla): «Τώρα έχουμε μια ευκαιρία στα 

χέρια μας. Είμαστε σε θέση να κάνουμε όλα τα σχολεία, ιεροδιδασκαλεία. Μετά τη νομοθεσία 

4+4+4 και την εισαγωγή των μαθημάτων Κορανίου και της Ζωής του Προφήτη μας, έχουμε 

αυτή την ευκαιρία… Στο θέμα της επιλογής πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε σχέδιο. Θα πρέπει 

να ενημερώσουμε τους κηδεμόνες, τους καθηγητές και τους μαθητές για αυτό το ζήτημα. Τότε 

και μόνο τότε θα ηγηθούν αυτής της χώρας άνθρωποι που υπερασπίζονται το μέλλον της, 

άνθρωποι που δεν πουλούν τη χώρα τους για τρία γρόσια, διπλωμάτες και γραφειοκράτες που 

σέβονται την ιστορία, την κουλτούρα και την πίστη της»18. 

Αυτές οι εξελίξεις με τη σειρά τους, δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα έχει φτάσει πλέον στο 

σημείο που μπορεί να καθορίζει τα όρια του πολιτικού Ισλάμ και μάλιστα να τα ταυτίζει ως ένα 

βαθμό με τα λεγόμενα κρατικά συμφέροντα19. Υπό αυτή την έννοια, η σημερινή Τουρκία 

                                                 
15 Χαρακτηριστικός ο τίτλος της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Sabah που κάλυπτε την είδηση για την 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: «Καθάρισαν τα σημάδια της 28ης Φεβρουαρίου από την εκπαίδευση». Sabah, 

“Eğitimde 28 Şubat izleri temizlendi”, 31.3.2012. 
16 Yeni Şafak, “Siyaset şekilleniyor”, 14.3.2012. 
17 Hürriyet, “Kimse bize parmak sallamasın”, 30.4.2012. 
18 Gülay Göktürk, “Bütün okulları imam-hatip yapma şansı”, Bugün, 27.8.2012. 
19 Ruşen Çakır, “Bir devlet projesi olarak İslamcılık”, Vatan, 10.9.2012. 
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παρουσιάζει ένα πολιτικό Ισλάμ που μετατρέπεται σε «κρατική υπόθεση», σε «κρατικό 

σχεδιασμό» κατά τα πρότυπα του κεμαλικού δόγματος των προηγούμενων δεκαετιών.   

Το πολιτικό Ισλάμ σήμερα μεταφέρεται στο κέντρο του τουρκικού πολιτικού συστήματος, 

επιταχύνοντας παλαιότερες διαδικασίες που δεν ευδοκίμησαν, αλλά που συνέβαλαν στην 

δημιουργία και ισχυροποίηση του ΑΚΡ. Για παράδειγμα το 1994 η επικράτηση του Κόμματος 

Ευημερίας (Refah Partisi) στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να θεωρηθεί ως μια σοβαρότατη 

εξέλιξη στην περαιτέρω συμμετοχή του πολιτικού Ισλάμ στις δομές εξουσίας, ενώ η επιτυχία 

του στις γενικές εκλογές του 1996 με την έστω και σύντομη ανάληψη της Πρωθυπουργίας από 

τον Έρμπακαν (Erbakan) έδωσε περισσότερη ώθηση στην «κρατική ενσωμάτωση» του Ισλάμ. 

Το ίδιο το ΑΚΡ και η επιτυχία του ενάντια σε παρακρατικά δίκτυα (Εργκενεκόν) και 

πραξικοπηματικά σχέδια (Βαριοπούλα), κορύφωσαν την πιο πάνω διαδικασία και προσέδωσαν 

«κρατική υπόσταση» στην πολιτική έκφραση της ισλαμικής θρησκείας. 

Αυτή η πορεία επηρεάζει γενικότερα τόσο την ίδια την πολιτική ζωή στην Τουρκία, όσο και 

ειδικότερα το πολιτικό Ισλάμ. Χαρακτηριστικά, η ενσωμάτωση του Ισλάμ στο τουρκικό κράτος 

στις συνθήκες του 21ου αιώνα, φαίνεται να λειτουργεί μεταξύ άλλων και προς την κατεύθυνση 

απορρόφησης ριζοσπαστικών ισλαμικών αντιδράσεων και ευρύτερων φυγόκεντρων δυναμικών. 

Το ζήτημα της χρήσης της ισλαμικής μαντίλας, η κατοχύρωση της θέσης των 

ιεροδιδασκαλείων, η δραστηριότητα ριζοσπαστικών-ένοπλων ισλαμιστικών ομάδων όπως η 

τουρκική Hizbullah20, ή ακόμα και θέματα όπως η προσβολή ισλαμικών αξιών και συμβόλων 

(γελοιογραφίες και ταινίες), δεν αποτελούν στο παρόν στάδιο προβλήματα που το μέγεθός τους 

να καθορίζει την σταθερότητα του συστήματος στη χώρα21. Ούτε και παρατηρείται κατά την 

περίοδο διακυβέρνησης του ΑΚΡ, ισλαμική κινητοποίηση πέραν και έξω από τα όρια που 

καθορίζει η ίδια η τουρκική κυβέρνηση. Για παράδειγμα η ισλαμικών αναφορών κινητοποίηση 

μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα που κατέληξε στη γνωστή δολοφονική 

επίθεση Ισραηλινών κατά του πλοίου Mavi Marmara, η εκστρατεία οικονομικής βοήθειας προς 

                                                 
20 Ruşen Çakır, “AKP’den bağımsız İslamcılık kaldı mı?”, Vatan, 11.9.2012. 
21 Ruşen Çakır, “Türkiye sokakları neden sakin?”, Vatan, 14.9.2012. 
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τη Σομαλία, αλλά και η εκστρατεία αλληλεγγύης με τους Μουσουλμάνους στην περιοχή 

Arakan-Rakhine22 της Μιανμάρ, πραγματοποιήθηκαν με την κρατική καθοδήγηση και στήριξη. 

Η ισχυροποίηση της θέσης του συντηρητισμού, του σουνιτικού Ισλάμ και του εθνικισμού 

στις σχέσεις εξουσίας της Τουρκίας μέσα από την κυβέρνηση ΑΚΡ, επαναφέρει σταδιακά και 

μια αυταρχική αντίληψη για το ρόλο της κοινωνίας ως ένα «ομοιογενές-αδιαφοροποίητο 

σύνολο» σε σχέση με τον «ηγέτη-προστάτη». Η περίοδος που εγκαινιάστηκε με το 

δημοψήφισμα του 2010 και τις εκλογές του 2011, έφερε δυναμικά στο προσκήνιο μια σχέση 

«θρησκευτικής-συντηρητικής υπακοής» (itaat) και ένα είδος «κουλτούρας υποταγής» (biat 

kültürü), στοιχεία που βρίσκουν τις ρίζες τους διαχρονικά στο πολιτικό προσωπείο του 

σουνιτικού Ισλάμ που επιδίωκε την προσκόλλησή του στην εξουσία23. Αυτά τα ιδεολογικά 

εργαλεία έχουν προσδώσει στο κυβερνών κόμμα τη δυνατότητα να προχωρήσει πιο εύκολα 

στον νεοφιλελεύθερο μετασχηματισμό της Τουρκίας με την ενεργοποίηση των παραδοσιακών 

αξιών24. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ισχυροποίησης και συγκεντροποίησης της εκτελεστικής 

εξουσίας από το ΑΚΡ, επικαιροποιείται συνεχώς η «ενότητα της κοινωνίας», η αδιαφοροποίητη 

«ισλαμική κοινότητα» που μόνο ως τέτοια μπορεί να πετύχει οικονομική ανάπτυξη και 

ευημερία25. Τα οποιαδήποτε ανοίγματα γίνονται προς άλλες εθνοτικές-θρησκευτικές ομάδες της 

Τουρκίας, γίνονται με την προϋπόθεση ότι δεν θα βλάψουν την οικονομική ανάπτυξη26. Συνεπώς 

η όποια προσπάθεια εκδημοκρατισμού, περιορίζεται και σταματά στα όρια εκείνα που ο 

κυρίαρχος της πολιτικής πραγματικότητας κρίνει ότι μπορεί να ζημιωθεί η συγκεκριμένου 

τύπου οικονομική ανάπτυξη.  

Το σημαντικότερο ίσως εργαλείο στη θεμελίωση του συγκεκριμένου ιδεολογικού πλαισίου, 

είναι η φυσιογνωμία του Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν. Στο τουρκικό πολιτικό σύστημα, τα 

                                                 
22 Από καλοκαίρι του 2012 υπήρξαν σοβαρές εθνοθρησκευτικές συγκρούσεις στην περιοχή με αποτέλεσμα να 

χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες Μουσουλμάνοι. Το τουρκικό κράτος υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Εξωτερικών 

Νταβούτογλου ανέλαβε εκστρατεία βοήθειας προς τον πληθυσμό και προώθησης του θέματος διεθνώς. Καθόλου 

τυχαία στην εκστρατεία συμμετείχε η σύζυγος και η μικρότερη κόρη του Πρωθυπουργού Έρντογαν. Vatan, 

“Sevinenleri öldürdüler!”, 9.8.2012. 
23 Taraf, “Maalesef Sünnileşiyoruz”, 23.7.2012 
24 Ahmet Çiğdem, “Durmak yok, yola devam”, Birikim, Τεύχος: 277, Μάϊος 2012, σ. 23 (σσ. 21–26) 
25 Για περισσότερα παραδείγματα ισλαμικής-θρησκευτικής νομιμοποίησης του νεοφιλελεύθερου εκσυγχρονισμού 

στην Τουρκία του ΑΚΡ βλέπετε Νίκος Μούδουρος, Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας. Από την κεμαλική κυριαρχία 

στον «ισλαμικό» νεοφιλελευθερισμό, Αθήνα 2012, σσ. 298-314. 
26 Fuat Keyman, “Türkiye Çinleşiyor mu?”, Radikal İki, 25.12.2011. 
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περισσότερα κόμματα είναι απόλυτα συνδεδεμένα με τον ηγέτη τους, του οποίου η 

προσωπικότητα αποκτά περισσότερη σημασία από την ίδια την κομματική οργάνωση. Το ΑΚΡ 

δεν έχει ξεφύγει από αυτή την παράδοση. Παρόλο που έχει στις τάξεις του σημαντικές 

προσωπικότητες του πολιτικού Ισλάμ και συγκεκριμένα του Κινήματος Εθνικής Άποψης (Milli 

Görüş Hareketi) όπως οι Αμπντουλλάχ Γκιούλ (Abdullah Gül) και Μπουλέντ Αρίντς (Bülent 

Arınç), εντούτοις δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί το «κόμμα του Έρντογαν»27. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η πολιτική στρατηγική αλλά και η επικοινωνία του ΑΚΡ είναι βασισμένη στην 

«αφήγηση-όραμα» που προκύπτει από την φυσιογνωμία του Τούρκου Πρωθυπουργού28. Ο 

Έρντογαν είναι ο ηγέτης που μπορεί να ταυτίζεται ολοκληρωτικά με τις θρησκευόμενες μάζες 

και να εκφράζει ένα κομμάτι των δικών τους εμπειριών.  

Ιδιαίτερα μετά την κορύφωση των επιτυχιών του κόμματος με τις εκλογές του 2011, ο 

Πρωθυπουργός της χώρας φαίνεται να αποτελεί για την βάση του πολιτικού Ισλάμ ένα άλλο 

τύπο «μοναδικού ηγέτη» στα πρότυπα των Μουσταφά Κεμάλ, Μεντερές, Οζάλ, φυσικά με όλες 

τις ιδεολογικο-πολιτικές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή ένα τύπο πολιτικού ηγέτη, στο πρόσωπο του 

οποίου εκπροσωπείται και ταυτίζεται το «αδιαφοροποίητο, ομοιογενές έθνος». Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτέλεσε το επαρχιακό συνέδριο του ΑΚΡ στην Κωνσταντινούπολη που θα 

μπορούσε να μελετηθεί ως ένα πολιτικό φόρουμ δομημένο στην «λατρεία του ηγέτη»29. Στο 

χώρο του συνεδρίου υπήρχαν πανό που παρομοίαζαν τον Έρντογαν με τον Μεχμέτ τον 

Πορθητή, ενώ η κομματική νεολαία σε μια από τις «δημιουργικές» της στιγμές διένειμε μάσκες 

με το πρόσωπο του Πρωθυπουργού30. Με αυτό τον τρόπο σε πρώτο επίπεδο σχηματοποιήθηκε 

στο δημόσιο χώρο η απόλυτη ιεροποίηση του ηγέτη (Μεχμέτ ο Πορθητής) και σε δεύτερο 

επίπεδο, η απόλυτη ταύτιση με τις λαϊκές μάζες. Το αυταρχικό πλαίσιο που δημιουργείται από 

το ΑΚΡ με βασική διάσταση την προσωπικότητα Έρντογαν, έχει βεβαίως τις πολιτικές του 

παραπομπές και συνέπειες. Από τη μια παραπέμπει σαφώς στην προοπτική προεδρικής 

υποψηφιότητας για το 2014. Από την άλλη αντικατοπτρίζει την σταδιακή πορεία ισχυροποίησης 

                                                 
27 Mustafa Ünal, “The AK Party’s third term: An analysis of the new cabinet”, Turkish Review, 5.10.2011. 
28 Aslı Aydıntaşbaş, “AK Parti artık Erdoğan demek”, Milliyet, 28.5.2012. 
29 Gülay Göktürk, “Parti kongreleri neden yapılır?”, Bugün, 30.5.2012. 
30 Taha Akyol, “Hedef 2023”, Hürriyet, 30.5.2012 
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της εκτελεστικής εξουσίας (μέσα από το πρόγραμμα διακυβέρνησης) σε «μια και μοναδική 

αρχή», δηλαδή στον «έναν και μοναδικό ηγέτη»31.  

Λόγω των πιο πάνω εξελίξεων φαίνεται ότι η Τουρκία εισέρχεται πλέον σε μια εποχή 

«μετακεμαλικού χάους», όπου οι αντιπαραθέσεις και οι ανταγωνισμοί εξουσίας δεν διεξάγονται 

μεταξύ του παραδοσιακού σχήματος «κεμαλισμός εναντίον Ισλάμ». Οι ανταγωνισμοί που 

βρίσκονται στο προσκήνιο τώρα μάλλον διεξάγονται στο νέο πλαίσιο που έχει καθορίσει το 

πολιτικό Ισλάμ με πρωταγωνιστές εκείνους τους πόλους εξουσίας που συγκρότησαν τη μεγάλη 

«αντικεμαλική συμμαχία» των προηγούμενων ετών με αποκορύφωμα το δημοψήφισμα του 2010 

και τις εκλογές του 201132.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επί τούτου, είναι η κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του κύκλου του 

Έρντογαν και της ισλαμικής κοινότητας Γκιουλέν (Gülen cemaati). Στις 7 Φεβρουαρίου 2012, 

οι εισαγγελείς των Δικαστηρίων Ειδικών Αρμοδιοτήτων που εξετάζουν την υπόθεση ενάντια 

στην κουρδική οργάνωση «Συνέδριο των Κουρδικών Κοινοτήτων» (KCK), κάλεσαν για 

κατάθεση ως ύποπτο τον επικεφαλής της MIT, Χακάν Φιντάν (Hakan Fidan)33. Ο λόγος της 

κλήτευσής του ως υπόπτου ήταν οι μυστικές συνομιλίες μεταξύ συνεργατών του Τούρκου 

Πρωθυπουργού και εκπροσώπων του ΡΚΚ στο Όσλο το 201034. Η υπόθεση απέκτησε σύντομα 

τεράστιες πολιτικές διαστάσεις ακριβώς λόγω της ισχυροποίησης της δομής των Δικαστηρίων 

Ειδικών Αρμοδιοτήτων, τα οποία είχαν σχεδόν απόλυτο έλεγχο επί των πολιτικών υποθέσεων 

όπως η προαναφερθείσα, καθώς και η υπόθεση Εργκενεκόν και Βαριοπούλα. Ο έλεγχος και η 

επιρροή που ασκεί η ισλαμική κοινότητα Γκιουλέν σε αυτή την δικαστική δομή (δημιούργημα 

της κυβέρνησης ΑΚΡ), έφερε στο προσκήνιο ένα νέο ανταγωνισμό εξουσίας και ελέγχου δομών 

του κράτους ανάμεσα στην ευρύτερη συμμαχία του πολιτικού Ισλάμ (πολιτικό κόμμα και 

ισλαμικές αδελφότητες)35. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν η έγκριση νομοσχεδίου με την 

οποία περιόριζε τις εξουσίες των Δικαστηρίων Ειδικών Αρμοδιοτήτων και ενίσχυε την επίβλεψη 

του ίδιου του Πρωθυπουργού. 

                                                 
31 Ali Bayramoğlu, “Bir AK Parti analizi: Siyaset (1)”, Yeni Şafak, 29.5.2012. 
32 İhsan Dağı, “Stratfor bu kavgaya değer mi?”, Zaman, 13.3.2012. 
33 Radikal, “Anahtar CMK 250”, 10.2.2012. 
34 Hatem Ete, “MİT üzerinden iktidar kavgası”, Sabah, 11.2.2012.  
35 Cengiz Çandar, “Ya polis-yargı devleti veya…”, Radikal, 10.2.2012.   
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Αυτή η αντιπαράθεση μετατράπηκε σε χαρακτηριστικό παράδειγμα της ακύρωσης της 

αντιπολίτευσης ως ενδιαφερόμενης πλευράς. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ήταν απλά σε 

θέση «τρίτου», ενώ οι εκπρόσωποι του κεμαλικού μετώπου ήταν αδύνατοι να αντιδράσουν. Ήταν 

δηλαδή μια «εσωτερική υπόθεση» της εξουσίας του πολιτικού Ισλάμ, κάτι που ανάγκαζε 

αρθρογράφους όπως ο Φουάτ Κεϊμάν (Fuat Keyman) να παραδεχτούν ότι «είμαστε πλέον σε 

μια νέα Τουρκία»36.  Η μεταφορά του ανταγωνισμού για εξουσία και επιρροή εντός της 

τουρκικής συντηρητικής δεξιάς και του πολιτικού Ισλάμ, έτσι όπως παρατηρείται μετά τις 

εκλογές του 2011, σπρώχνει το κυβερνών κόμμα στην επαναρύθμιση των σχέσεών του με 

άλλους φορείς πολιτικής ισχύς και εξουσίας37, τους οποίους το ίδιο δημιούργησε (όπως τα 

Δικαστήρια Ειδικών Αρμοδιοτήτων)38. 

Το στοιχείο που παραμένει ακόμα ανοιχτό στη βάση της πιο πάνω υπόθεσης, είναι ο βαθμός 

ετοιμότητας του ΑΚΡ για βήματα περαιτέρω διασφάλισης της εξουσίας του σε βάρος 

παραδοσιακών του συμμαχιών39. Παρόλο που έδειξε την αποφασιστικότητά του ως κομματική 

και πολιτική δομή να «χαλιναγωγήσει» τις εξουσίες που δεν βρίσκονται υπό τον απόλυτο έλεγχό 

του40, εντούτοις φαίνεται να συνειδητοποιεί πλήρως ότι δεν πρέπει να προχωρήσει σε πλήρη 

ρήξη με άλλες ομάδες του πολιτικού Ισλάμ. Άλλωστε ο ρόλος των ισλαμικών αδελφοτήτων και 

ιδιαίτερα της κοινότητας Γκιουλέν στην ενίσχυση και καθιέρωση του ΑΚΡ είναι 

καθοριστικότατος, γεγονός που αναγκάζει κορυφαία στελέχη του κόμματος, όπως ο 

Αντιπρόεδρος Χουσεϊν Τσελίκ (Hüseyin Çelik) να ομολογήσει ότι «το ΑΚΡ δεν μπορεί να 

σταθεί εναντίον της δικής του βάσης»41. Αντίθετα μάλλον θα συνεχίσει την τακτική της 

απορρόφησης αυτών των δυνάμεων δια της συνεργασίας. 

 

                                                 
36 E. Fuat Keyman, “Artık yeni bir Türkiye’deyiz”, Radikal İki, 26.2.2012. 
37 Oral Çalışlar, “Operasyoncular iktidardan payı istiyor”, Radikal, 11.2.2012.   
38 Τα Δικαστήρια Ειδικών Αρμοδιοτήτων δημιουργήθηκαν από την κυβέρνηση ΑΚΡ το 2005 στα πλαίσια 

ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων για να αντικαταστήσουν τα Δικαστήρια Κρατικής Ασφάλειας που ήταν 

αποτελέσματα πραξικοπημάτων. Λόγω της ελευθερίας κινήσεων και εξουσίας που απέκτησαν σε υποθέσεις όπως 

οι Εργκενεκόν, Βαριοπούλα, KCK, οι δομές αυτές σταδιακά βοήθησαν το ΑΚΡ να περιορίσει το παλιό κατεστημένο, 

αλλά τελικά απέχτησαν δύναμη που μπορούσαν να καθορίζουν την κοινή γνώμη. Yılmaz Ensaroğlu, “Devlet Krizi 

mi ‘özel yetkili darbesi mi?”, Star, 19.2.2012. 
39 Ali Bayramoğlu, “Krizde son durum…”, Yeni Şafak, 16.2.2012. 
40 Hatem Ete, “Vesayet, siyaset, cemaat”, Sabah, 18.2.2012. 
41 Radikal, “Gülen grubuna cephe alamayız”, 17.2.2012. 
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Το Πολιτικό Πλαίσιο της Επόμενης Περιόδου 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 

2015 είναι εξαιρετικής σημασίας για το μέλλον του κυβερνώντος κόμματος και συνεπώς 

ολόκληρης της Τουρκίας. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα οδηγείται σε τρείς 

εκλογικές αναμετρήσεις: δημοτικές εκλογές στα τέλη του 2013, προεδρικές εκλογές τον 

Αύγουστο του 2014 και γενικές εκλογές το καλοκαίρι του 2015 (εάν δεν γίνουν πρόωρα)42. 

Παράλληλα, ενώπιον του κυβερνώντος κόμματος βρίσκεται η προσπάθεια υιοθέτησης ενός νέου 

συντάγματος, για το οποίο όμως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και δεδομένα όπως η προοπτική 

δημοψηφίσματος ή έγκρισής του στην Εθνοσυνέλευση, οι όποιοι σχεδιασμοί γίνονται για ένα 

νέο πολιτειακό σύστημα, καθώς και οι ρυθμίσεις που θα αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο 

Κουρδικό πρόβλημα43. Πέραν τούτων, η προσπάθεια για νέο σύνταγμα θα είναι συνδεδεμένη με 

το στόχο «οριστικοποίησης» της αλλαγής στις σχέσεις εξουσίας που πέτυχε το κυβερνών κόμμα 

την προηγούμενη δεκαετία44, δηλαδή η διασφάλιση της δικής του πολιτικής κυριαρχίας. 

Στο πλαίσιο ανάδειξης του στόχου για ένα νέο σύνταγμα, υπάρχει και ένας ευρύτερος 

σχεδιασμός του κυβερνώντος ΑΚΡ και του Πρωθυπουργού. Αυτός είναι η εκλογή Έρντογαν 

στο προεδρικό αξίωμα και μάλιστα ως ο πρώτος Πρόεδρος εκλεγμένος άμεσα από το λαό, 

σύμφωνα με την συνταγματική αλλαγή που επιτεύχθηκε στο προηγούμενο δημοψήφισμα του 

2007. Ο παραλληλισμός με την επιδίωξη διακυβέρνησης της Τουρκίας από το ΑΚΡ μέχρι και 

το 2023, αυξάνει τα σενάρια προσπάθειας του Έρντογαν για εκλογή του στο ύπατο αξίωμα για 

δύο θητείες, ούτως ώστε να ηγείται του κράτους στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή 

του45. Όλα αυτά βεβαίως δεν συμπεριλαμβάνουν τον παράγοντα της υγείας του Πρωθυπουργού 

για την οποία λέχθηκαν πολλά το τελευταίο διάστημα. Η βαρύτητα που θα δώσει το κυβερνών 

κόμμα στις προεδρικές εκλογές και στην προοπτική εκλογής Έρντογαν φαίνεται και από την 

μετακίνηση των δημοτικών εκλογών στα τέλη του 2013 (με την συμφωνία του Κόμματος 

                                                 
42 Osman Özsoy, “Bakanlar Belediye Başkanı olacak”, Yeni Şafak, 2.2.2012. 
43 Ali Bayramoğlu, “Nereye gidiyoruz: 4 soru, bir analiz…”, Yeni Şafak, 6.6.2012. İsmail Küçükkaya, “Erdoğan’ı 

anlamak…”, Akşam, 12.3.2012. 
44 Murat Yetkin, “Erdoğan’ın 10’uncu yıl marşı”, Radikal, 1.1.2012. 
45 Ali Bayramoğlu, “Bu noktaya nasıl gelindi?”, Yeni Şafak, 17.2.2012. 
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Εθνικιστικής Δράσης εντός Εθνοσυνέλευσης), με στόχο μια ουσιαστικότερη μέτρηση των 

δυνάμεων και της δημοφιλίας του Πρωθυπουργού46. 

Οι δυναμικές που επηρεάζουν το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η Τουρκία το 

επόμενο χρονικό διάστημα έχουν σε μεγάλο βαθμό κινητοποιηθεί από το πρόσφατο 4ο τακτικό 

συνέδριο του ΑΚΡ που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Το συγκεκριμένο συνέδριο μπορεί να 

θεωρηθεί σημείο καμπής στους μελλοντικούς προσανατολισμούς της Τουρκίας, αφού έχει 

αγγίξει ζητήματα ανανέωσης του ίδιου του κόμματος και συνεπώς ολόκληρου του πολιτικού 

συστήματος. Έχει επίσης προωθήσει ζητήματα της εμβάθυνσης της ιδεολογικο-πολιτικής 

ηγεμονίας του ΑΚΡ και της διεύρυνσης του πολιτικού Ισλάμ με νέες συμμαχίες47, ενώ την ίδια 

στιγμή έθεσε στο προσκήνιο και το θέμα της προεδρικής υποψηφιότητας Έρντογαν. 

Παράλληλα το κομματικό φόρουμ άφησε ισχυρές ενδείξεις για μια σειρά από ανοιχτά θέματα 

στην εξωτερική πολιτική και στο Κουρδικό, σε ένα περιβάλλον χαρακτηριστικής σκλήρυνσης 

της κυβερνητικής πολιτικής. 

Ανεξάρτητα με το εάν ο Έρντογαν αποφάσισε να είναι υποψήφιος για τις επερχόμενες 

προεδρικές του 2014, το κυβερνών ΑΚΡ προχώρησε σε μια πολύ μεγάλη διαδικασία 

«ελεγχόμενης ανανέωσης». Αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένη ρήτρα του άρθρου 132 του 

καταστατικού του, η οποία περιορίζει τα στελέχη τα οποία έχουν εκλεγεί σε δημόσια ή 

κομματικά αξιώματα σε τρεις συνεχόμενες θητείες, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του ηγέτη 

του κόμματος. Για παράδειγμα, συνολικά 73 κορυφαία στελέχη του ΑΚΡ δεν έχουν δικαίωμα 

                                                 
46 Mahmut Övür, “AK Parti’nin seçim hesabı var, ya muhalefetin?”, Sabah, 20.5.2012. 
47 Στις 19.9.2012 το κόμμα «Φωνή του Λαού» του Νουμάν Κουρτουλμούς αποφάσισε σε έκτακτο συνέδριο την 

αυτοδιάλυσή του και τη συμμετοχή του στο ΑΚΡ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη κυρίως λόγω του ηγέτη του. Ο 

Κουρτουλμούς είναι ένα από τα δημοφιλέστερα στελέχη του παραδοσιακού ισλαμικού Κινήματος Εθνικής 

Άποψης και παλιός συναγωνιστής του Έρντογαν στην Κωνσταντινούπολη. Η συμμετοχή του στο ΑΚΡ, συμβολίζει 

σε μεγάλο βαθμό την ενσωμάτωση ολόκληρου του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ στο κυβερνών κόμμα. Sabah, “HAS 

Parti kapandı şimdi rota AK Parti”, 20.9.2012. Επίσης στο τελευταίο συνέδριο του ΑΚΡ συμμετείχε ως νέο μέλος 

και ο πρώην ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος Σουλεϊμάν Σοϊλου, ο οποίος είχε αναδειχθεί ως μια από τις 

σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες που στήριξαν το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα του 2010. Προσφέρει 

περαιτέρω προσβάσεις στην κεντροδεξιά. Mustafa Ünal, “Soylu, AK Partiye ne katacak?”, Zaman, 7.9.2012. 

Επιπρόσθετα, νέο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος είναι και ο Οσμάν Τζάν, πρώην εισηγητής του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ανήκει στη φιλελεύθερη διανόηση της Τουρκίας και έγινε γνωστός από την έκθεσή 

του στην υπόθεση απαγόρευσης του ΑΚΡ το 2008, όταν είχε τοποθετηθεί ξεκάθαρα εναντίον του κλεισίματος του 

κόμματος. Αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία νέου συντάγματος εάν οι διαδικασίες 

προχωρήσουν. Yeni Şafak, “8. Katta kongre mesaisi”, 27.9.2012. 
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υποψηφιότητας στις επόμενες γενικές εκλογές του 2015 και σε αυτούς περιλαμβάνονται 16 

Υπουργοί και 46 βουλευτές48. Άρα η επιδιωκόμενη αλλαγή θα πρέπει να αγγίξει την κομματική 

και κυβερνητική πυραμίδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού στο 

Υπουργικό Συμβούλιο το επόμενο χρονικό διάστημα με τρόπο που να διασφαλίζεται και η 

πολιτικο-ιδεολογική συνέχεια του προγράμματος49.  

Λαμβανομένης υπόψη της θέσης που κατέχει αυτή τη στιγμή το ΑΚΡ στο πλέγμα εξουσίας 

της Τουρκίας, τότε η ανανέωση που προκύπτει από τις εσωτερικές διαδικασίες είναι τέτοια που 

μπορεί να ανανεώσει σε κάποιο βαθμό και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της χώρας, 

τουλάχιστον σε επίπεδο προσώπων. Επιπρόσθετα, η διαδικασία αυτή δημιουργεί και την ανάγκη 

αντιμετώπισης του κενού εξουσίας που δημιουργείται στις ίδιες τις κομματικές δομές, λόγω της 

υποχρεωτικής «αποχώρησης» ισχυρών προσωπικοτήτων όπως οι Bülent Arınç, Cemil Çiçek, 

Mehdi Eker, Faruk Çelik, Mahmet Ali Şahin, Beşir Atalay, Recep Akdağ, Binalı Yıldırım, Ali 

Babacan, Egemen Bağiş, Sadullah Ergin50. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η αλλαγή του 

συγκεκριμένου άρθρου του κομματικού καταστατικού με τρόπο που να επιτρέπει την επιστροφή 

στα βουλευτικά έδρανα μετά από «διάλειμμα» μιας θητείας51. Επίσης σχεδιάζεται η μετακίνηση 

ανώτατων στελεχών της κυβέρνησης, κυρίως Υπουργών, στα ψηφοδέλτια για τις δημοτικές 

εκλογές για τη θέση του Δημάρχου μεγάλων πόλεων52 και η αντίστροφη μετακίνηση 

πετυχημένων Δημάρχων σε θέσεις εντός του Υπουργικού Συμβουλίου53.  

Στο ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, το συνέδριο του ΑΚΡ ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρο. 

Κάτω από το κεντρικό σύνθημα «Μεγάλο Έθνος, Μεγάλη Δύναμη. Στόχος το 2023», το 

κυβερνών κόμμα έστειλε το μήνυμα της συνέχισης, της αναπαραγωγής της εξουσίας του με 

στόχο την οικοδόμησης μιας «νέας» Τουρκίας, πρωταγωνιστές της οποίας θα είναι οι 

θρησκευτικά συντηρητικές δυνάμεις. Τα μηνύματα «μονιμότητας» της εξουσίας του ΑΚΡ έχουν 

βέβαια πολλαπλούς αποδέκτες στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό με επίκεντρο το 

                                                 
48 Gazete Port, “Başbakan izin vermiyor”, 11.9.2012. 
49 Mustafa Ünal, “The AK Party’s third term: An analysis of the new cabinet”, Turkish Review, 5.10.2011. 
50 Ahmet Taşgetiren, “2014 düşünceleri”, Bugün, 7.12.2012. 
51 www.ensonhaber.com, “Tüzükte operasyon”, Είσοδος 18.7.2012. 
52 Για παράδειγμα φημολογείται η μετακίνηση του Ali Babacan στην Άγκυρα, του Taner Yıldız στην Καισάρεια, του 

Suat Kılıç στη Σαμψούντα, ακόμα και του Egemen Bağış στην Κωνσταντινούπολη με πιο λίγες πιθανότητες. Medya 

Faresi, “AKP’nin ağır topları gözünü neyi dikti?”, 30.4.2012. 
53 Hürriyet Daily News, “Plans for ruling party’s ‘deep congress’”, 23.7.2012. 

http://www.ensonhaber.com/
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«πολιτικό δεδομένο» ότι για την επόμενη περίοδο ο μοναδικός «συνομιλητής» θα (πρέπει) να 

είναι η κυβέρνηση ΑΚΡ54. Όμως την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα διακυβέρνησης 2023 

μετατρέπεται εκτός από παράγοντα αναπαραγωγής εξουσίας και σε δυναμική ανανέωσης 

στόχων, κάτι που φαίνεται να δίνει περισσότερα κίνητρα στην μεγάλη θρησκευόμενη μερίδα της 

κοινωνίας. Παράλληλα, θέτει συγκεκριμένα πλαίσια μέσα στα οποία όλοι οι άλλοι πολιτικοί 

παράγοντες αναγκάζονται να τοποθετούνται. 

Η συγκεκριμένη επιτυχία του ΑΚΡ, έχει βεβαίως ξεκάθαρους ιδεολογικούς 

προσανατολισμούς. Μέσα από το γενικότερο περιβάλλον του συνεδρίου, αλλά και μέσα από την 

ομιλία Έρντογαν υπογραμμίζεται πλέον μια ανανεωμένη έκδοση της τουρκο-ισλαμικής 

σύνθεσης. Οι συνεχείς αναφορές του Πρωθυπουργού στον Σελτζούκο ηγεμόνα Αλπαρσλάν 

(Alparslan), συνένωσαν το θρησκευτικό συντηρητισμό και τον εθνικισμό σε ένα κορυφαίο 

επίπεδο55, ενώ την ίδια στιγμή συνέβαλαν ούτως ώστε η εξουσία «να κατεβεί στις ρίζες της»56 και 

να επεκτείνει την λαϊκή της νομιμοποίηση. Συγκεκριμένα η θεωρητική ενοποίηση που επιδίωξε 

ο Έρντογαν μέσα από την αναφορά του ότι «Ο δρόμος μας είναι ο δρόμος του Σουλτάνου 

Άλπαρσλαν, του Γαζί Οσμάν, του Μεχμέτ του Πορθητή, του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, του 

Σελίμ. Ο δρόμος μας είναι ο δρόμος του Μουσταφά Κεμάλ, του Μεντερές, του Οζάλ, του 

Έρμπακαν», αναδεικνύει τρεις βασικούς στόχους: 1. Προσδίδει αυτοεκτίμηση στην κομματική 

βάση με ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό παρελθόν. 2. Δημιουργεί ένα «εναλλακτικό» πλαίσιο των 

ιδιαίτερων τουρκικών-ισλαμικών αξιών απέναντι από την Ε.Ε και τη Δύση. 3. Προωθεί την 

έννοια της εθνικής ενότητας της Τουρκίας με βασικό (αλλά όχι αποκλειστικό) άξονα την 

ισλαμική αντίληψη. Με αυτό τον τρόπο και σε συνδυασμό με την ανανέωση στελεχών και την 

πιθανή προεδρική υποψηφιότητα του Έρντογαν, το ΑΚΡ επιδιώκει την θεμελίωση της 

ιδεολογικής κληρονομιάς του, ως ένα πολύ διακριτό και συγκεκριμένο ρεύμα στην σύγχρονη 

Τουρκία57. Παράλληλα, οι πυκνές αναφορές στους στόχους του 2023, αλλά και του 2071 ως η 

χιλιετία από τη νίκη των Σελτζούκων επί των Βυζαντινών και συνεπώς από την έναρξη του 

εξισλαμισμού της Ανατολίας, δεν μπορούν να θεωρηθούν «συναισθηματικά ξεσπάσματα» του 

                                                 
54 Mümtaz’ er Türkone, “AK Parti’nin gelecek 11 yılı”, Zaman, 27.9.2012. 
55 Soli Özel, “Anayasa MHP ile yapılacak gibi”, Haber Türk, 1.10.2012. 
56 Okan Müderrisoğlu, “Kökler…”, Sabah, 1.10.2012. 
57 Ali Bayramoğlu, “AK Parti kongresinin önemi ve anlamı”, Yeni Şafak, 27.9.2012. 
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Πρωθυπουργού. Το περιβάλλον του συνεδρίου και οι πολιτικοί του στόχοι δομήθηκαν ακριβώς 

σε αυτές τις χρονολογίες, κάτι που παραπέμπει σε ξεκάθαρη, συνειδητή επιλογή από πλευράς 

Έρντογαν. Η πολιτική «φαντασίωση» που οικοδομήθηκε σε αυτές τις δύο χρονολογίες, έφτιαξε 

παράλληλα και ένα μέρος του θεωρητικού πλαισίου που θα συνοδεύει το ΑΚΡ και στην μετά 

Έρντογαν εποχή. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας και ηγέτης του κόμματος 

επιδίωξε να θεμελιώσει μια συγκεκριμένη πολιτική «ουτοπία» προσαρμοσμένη σε αυτό που θα 

θεωρηθεί ως παρακαταθήκη του όταν αποχωρήσει από το κόμμα. 

Το συνέδριο ήταν χαρακτηριστικό των προσανατολισμών της «νέας» Τουρκίας και στην 

εξωτερική πολιτική. Έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις με τον αραβο-μουσουλμανικό 

κόσμο, τόσο στο επίπεδο των επίσημων προσκεκλημένων (δεν υπήρχε κανένας ηγέτης από 

χώρα της Ε.Ε)58, όσο και μέσα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα κυριότερα σημεία της 

ομιλίας παραπέμπουν στην συνέχιση της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας 

και του ισλαμικού της χαρακτήρα ως προς τους δύο άξονες του «τουρκικού παραδείγματος – 

τουρκικής πηγής έμπνευσης» για την ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και περιοχές όπως τα 

Βαλκάνια και η Κεντρική Ασία59. Με λίγα λόγια, το συνέδριο επαναβεβαίωσε το στόχο να 

μετατραπεί η Τουρκία σε χώρα που να μπορεί να δημιουργεί και να επηρεάζει μια 

συγκεκριμένη τάξη πραγμάτων στην περιοχή, μέσα από την οικονομία και την προώθηση των 

πολιτισμικών της αξιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσφώνηση των επίσημων 

προσκεκλημένων, εκείνος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο χειροκρότημα από τα μέλη του 

κόμματος ήταν ο ηγέτης της Χαμάς, Χαλίντ Μασιάλ, ο οποίος στον χαιρετισμό του 

υπογράμμισε ότι ο Έρντογαν «δεν είναι μόνο ο ηγέτης της Τουρκίας, αλλά είναι ο ηγέτης του 

ισλαμικού κόσμου»60.  

Στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της επόμενης περιόδου, αναμφίβολα μπαίνει το Κουρδικό 

πρόβλημα και η νέα του φάση που ξεκινά με την κλιμάκωση της ένοπλης δραστηριότητας του 

ΡΚΚ, αλλά και με τις διάφορες πτυχές των ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν 

το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό. Η νέα τακτική αγώνα που επέλεξε το ΡΚΚ, ουσιαστικά 

αποτελεί επιστροφή σε πιο παλιές ένοπλες μεθόδους με στόχο τον «έλεγχο πεδίων και εδαφών» 

                                                 
58 Cengiz Çandar, “Erdoğan: yeni ne dedi ne demedi?”, Radikal, 1.10.2012. 
59 Serdar Turgut, “AKP kongresinden sonra 2013 Türkiye’si”, Haber Türk, 1.10.2012 
60 www.timeturk.com, “Halid Meşal büyük kongrede konuştu!”, 30.9.2012. 

http://www.timeturk.com/
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εντός Τουρκίας. Σήμερα η τακτική αυτή ονομάστηκε «λαϊκός επαναστατικός αγώνας» και έχει 

ως κεντρικό άξονα την εντατικοποίηση της κινητοποίησης του κουρδικού πληθυσμού προς την 

κατεύθυνση της περαιτέρω προώθησης του αιτήματος για «αυτονομία-ανεξαρτησία»61. 

Φυσικά, η τακτική αυτή ακολουθήθηκε από την κουρδική οργάνωση και στα χρόνια πριν 

από την σύλληψη του Αμπντουλλάχ Οτζαλάν. Μετά τη σύλληψη του Κούρδου ηγέτη και 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1999-2005, το ΡΚΚ μείωσε δραστικά τις ένοπλες επιχειρήσεις και 

έδωσε περισσότερο βάρος στην οργανωτική ανασυγκρότηση εντός πόλεων. Δημιούργησε τα 

«κοινοβούλια Τουρκίας» και προσπάθησε παράλληλα να αυξήσει την επιρροή και τον πολιτικό 

έλεγχο σε Δήμους των νοτιοανατολικών-κουρδικών περιοχών της Τουρκίας62.  

Βασική περιοχή για το ξεδίπλωμα της πολιτικής ενίσχυσης του κινήματος ήταν το 

Ντιγιάρμπακιρ (Diyarbakır), πόλη σύμβολο για τους Κούρδους. Η δομή «Συνέδριο των 

Κουρδικών Κοινοτήτων» (με τα αρχικά KCK κατονομάζεται η πολιτική δομή που συνδέει το 

ΡΚΚ με τον πληθυσμό των πόλεων) σε μια κίνηση περισσότερου συγκεντρωτισμού, τοποθέτησε 

κομισάριους της ένοπλης οργάνωσης για τους Δήμους που έλεγχε το κουρδικό κόμμα και 

σταδιακά φρόντισε για την μαζικοποίηση αιτημάτων όπως η αυτονομία-ανεξαρτησία. Στις 

δημοτικές εκλογές του 2009, το Κόμμα Δημοκρατικής Κοινωνίας (DTP) κέρδισε συνολικά 100 

Δήμους στις νοτιοανατολικές περιοχές. Σε αυτό το σημείο το τουρκικό κράτος ξεκίνησε τη 

δίωξη της δομής KCK με δικαστικές υποθέσεις υπό την καθοδήγηση των Εισαγγελέων Ειδικών 

Αρμοδιοτήτων. Το ΡΚΚ αναγκάστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μετακινήσει το κέντρο 

δράσης του σε άλλες περιοχές. Όμως ταυτόχρονα αναγκάστηκε να εντείνει την ένοπλη 

δραστηριότητα και να τη διευρύνει με το στόχο λαϊκού επαναστατικού αγώνα και ελέγχου 

εδαφών εντός Τουρκίας63. Με αυτό τον τρόπο, το ΡΚΚ στοχεύει σε αύξηση της πίεσης κατά 

του τουρκικού κράτους, στη μετακίνηση του Οτζαλάν σε κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς και σε 

έναρξη συνομιλιών που να διασφαλίζουν ισότιμο καθεστώς μεταξύ του κουρδικού κινήματος και 

του τουρκικού κράτους.   

 

                                                 
61 Ruşen Çakır, “Kürtler arası iç savaş ihtimali var mı?”, Vatan, 24.9.2012 
62 İsmail Küçükkaya, “Bu kan seçim için akıyor”, Akşam, 20.9.2012 
63 İsmail Küçükkaya, “Bu kan seçim için akıyor”, Akşam, 20.9.2012 
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Στη σημερινή φάση, φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ενδυνάμωση του 

ΡΚΚ και την ικανότητα του να διατηρεί κοινωνική στήριξη, έστω και μειωμένη σε σύγκριση με 

προηγούμενα χρόνια. Γιατί πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα για την άρχουσα τάξη της χώρας, 

είναι η μη αποδοχή του ιστορικού δεδομένου της ταύτισης ενός πολύ μεγάλου μέρους των 

Κούρδων με τον αγώνα του ΡΚΚ. Σε αυτό το σημείο άλλωστε αποτυγχάνουν οι όποιες 

προσπάθειες αύξησης της δραστηριότητας του τουρκικού στρατού, αφού υποτιμούν την λαϊκή 

στήριξη που απολαμβάνει το ΡΚΚ64. Συνεπώς, μπορεί η μέθοδος του λαϊκού επαναστατικού 

αγώνα που επέλεξε το κουρδικό κίνημα την περίοδο αυτή να μην έφερε τα αποτελέσματα που 

αναμένονταν, όμως στρέφει πλέον τα ανώτατα δώματα της εξουσίας να σκέφτονται ακόμα και 

την επανέναρξη των συνομιλιών. Κάτι όμως που θα εξαρτηθεί από τις επιλογές πολιτικών 

συμμαχιών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και από τη σταδιακή ένταση της αντίληψης περί 

της «μουσουλμανικής ενότητας» Τούρκων και Κούρδων απέναντι από το ΡΚΚ65. Παράλληλα η 

έναρξη και η επιτυχία των όποιων συνομιλιών στο Κουρδικό, θα εξαρτηθεί και από την πορεία 

των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο ανοιχτό μέτωπο της Συρίας.  

 

Μια υπόθεση του πολιτικού Ισλάμ: Ισχυρός Πρόεδρος 
 

Όπως έχει προαναφερθεί ένα από τα κυριότερα ζητήματα που καθορίζουν το ευρύτερο 

πολιτικό πλαίσιο της περιόδου στην Τουρκία, είναι η πιθανότητα υιοθέτησης του προεδρικού 

συστήματος και οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Η συζήτηση που διεξάγεται είναι 

σημαντική γιατί αποτελεί ένα κομμάτι από την όλη πορεία καθιέρωσης του ΑΚΡ στην εξουσία. 

Είναι μια συζήτηση που αναδεικνύει πτυχές της γενικότερης προσπάθειας της κυβέρνησης 

Έρντογαν για ενίσχυση των δομών εκτελεστικής εξουσίας με τρόπο που να διευκολύνουν τη 

λεγόμενη ελεύθερη αγορά, αλλά και να συγκεντρώνουν τις εξουσίες σε μια «αρχή». Συνεπώς η 

πιθανότητα αλλαγής του πολιτεύματος στην Τουρκία σε συνδυασμό με τις επερχόμενες 

                                                 
64 Cengiz Çandar, “Hükümete çağrı: BDP ile görüşün”, Radikal, 30.9.2011 
65 Σε σύνοδο των επαρχιακών προέδρων του ΑΚΡ τον Σεπτέμβριο του 2011, ο Πρωθυπουργός Έρντογαν έθεσε επί 

τάπητος μια παραδοσιακή αντίληψη του πολιτικού Ισλάμ για το Κουρδικό πρόβλημα λέγοντας τα εξής: 

«Απευθύνομαι στους Μουσουλμάνους Κούρδους αδερφούς μου και ερωτώ. Πως μπορείτε να δίνεται στήριξη σε 

αυτή την οργάνωση που βομβαρδίζει τα τεμένη σας; Θα πρέπει να αντισταθείτε και εσείς!». Hürriyet, “Artık 

bunlara direniş gösterin”, 29.9.2011.  
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προεδρικές εκλογές το 2014, συνιστούν ένα μέρος αυτού που το ΑΚΡ ονομάζει ως την 

οικοδόμηση της «νέας Τουρκίας». 

Οι συζητήσεις και αντιπαραθέσεις για το προεδρικό σύστημα στην Τουρκία χρονολογούνται 

από το 1950, όμως κορυφώθηκαν ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1970 λόγω των πολιτικών 

κρίσεων και της γενικότερης αστάθειας των τότε κυβερνητικών συνασπισμών66. Λίγο πριν το 

πραξικόπημα του 1980, το Κόμμα Δικαιοσύνης του Ντεμιρέλ (Demirel) κατέθεσε επίσημα 

πρόταση στην Εθνοσυνέλευση για υιοθέτηση του προεδρικού συστήματος, η οποία δεν έγινε 

αποδεχτή. Επιπρόσθετα ο Οζάλ λίγο πριν από το θάνατό του είχε επαναφέρει τη συζήτηση για 

την αλλαγή του πολιτεύματος και μάλιστα υποστήριξε ότι το προεδρικό σύστημα θα ήταν το 

καλύτερο για την Τουρκία εάν η χώρα επιθυμούσε να εισέλθει στα ισχυρότερα κράτη του 

κόσμου67. Ο ίδιος ο Ντεμιρέλ μετά το 1994 άρχισε σταδιακά να επαναφέρει ζητήματα όπως η 

ενίσχυση των εξουσιών του Προέδρου, η αναγκαιότητα να εκλέγεται απευθείας από το λαό, 

καθώς και η μείωση της προεδρικής θητείας σε 5 χρόνια με δικαίωμα εκλογής για δύο θητείες68.  

Όπως φαίνεται η τουρκική Δεξιά και πιο συγκεκριμένα οι ισχυρότεροι των ηγετών της, είχαν 

συγκεκριμένη αντίληψη για το προεδρικό σύστημα, αλλά και γενικότερα για την ανάγκη 

υιοθέτησης ενός μοντέλου με ενίσχυση των εξουσιών του Προέδρου, που να οδηγεί σε 

περαιτέρω συγκεντρωτισμό. Όμως όλες οι προηγούμενες αντιπαραθέσεις για το ζήτημα 

γίνονταν στα πλαίσια μιας συνταγματικής βάσης που ήταν αποτέλεσμα στρατιωτικού 

πραξικοπήματος με κυριότερο παράδειγμα το Σύνταγμα του 1982. Συνεπώς το προεδρικό 

σύστημα ή η διεύρυνση των εξουσιών του Προέδρου αποκτούσε και το περιεχόμενο αντίστασης 

στον στρατιωτικό έλεγχο και στην κεμαλική κηδεμονία69. Αντίθετα η σημερινή συζήτηση για το 

θέμα δεν αποτελεί αποκλειστικά και μόνο μια πράξη αντίστασης σε μια πραξικοπηματική 

συνταγματική τάξη, αλλά σηματοδοτεί διεκδικήσεις για την οικοδόμηση ενός νέου πολιτικού 

περιβάλλοντος. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τουρκικό πολιτικό Ισλάμ και ιδιαίτερα το 

Κίνημα Εθνικής Άποψης του Έρμπακαν, ήταν πρωταγωνιστική δύναμη στη γενική συζήτηση 

                                                 
66 Sabah, “İdeolojilerin gölgesinde”, 7.6.2012 
67 Sabah, “Özal, tek şansımız başkanlık diyordu”, 11.6.2012. 
68 Sabah, “Özal, tek şansımız başkanlık diyordu”, 11.6.2012. 
69 Hatem Ete, “Yeni sistem arayışı ve başkanlık tartışmaları”, Sabah, 19.5.2012. 
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για την αναγκαιότητα υιοθέτησης του προεδρικού συστήματος στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον 

Έρμπακαν, το προεδρικό σύστημα θα μπορούσε να ξεπεράσει όλα τα αδιέξοδα που 

αντιμετώπιζε η πολιτική ζωή της Τουρκίας με τελικό αποτέλεσμα «την υλική αλλά και την 

πνευματική ανάταση του έθνους»70. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνταν και τα επιχειρήματα 

του καθηγητή νομικής Μπάσγκιλ (Başgil), ο οποίος μάλιστα σύνδεσε την αναγκαιότητα 

υιοθέτησης του προεδρικού συστήματος με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του τουρκικού 

έθνους. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη οι Τούρκοι, «είμαστε ένα έθνος που θέλει να βλέπει από 

πάνω του μιαν αρχή»71. Ο ίδιος ο Έρντογαν λοιπόν «διαθέτει» μια συγκεκριμένη βάση στην 

υπόθεση του προεδρικού συστήματος και γενικότερα της ενίσχυσης των εξουσιών του 

Προέδρου, λόγω ιδεολογικού υπόβαθρου και πολιτικού παρελθόντος. Λίγο διάστημα μετά την 

ανάληψη της Πρωθυπουργίας, το 2003, μιλούσε σε τηλεοπτική εκπομπή και αποκάλυψε ότι 

επιθυμούσε την υιοθέτηση ενός προεδρικού συστήματος που θα είχε ως στόχο την «επίλυση του 

προβλήματος της γραφειοκρατικής ολιγαρχίας»72. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας υπέρ των 

συνταγματικών αλλαγών στο δημοψήφισμα του 2010, αλλά και στις αρχές του 2011, ο 

Πρωθυπουργός επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα. Τον Μάιο του 2012, σε μια πιο 

ολοκληρωμένη τοποθέτηση ο Έρντογαν άνοιξε και επίσημα την τελευταία φάση της συζήτησης 

για το προεδρικό σύστημα, μάλιστα σε μια στιγμή που βρισκόταν ήδη στην επικαιρότητα το 

θέμα των συνταγματικών αλλαγών73. 

Αυτή η συνέχεια στις δημόσιες τοποθετήσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και 

η ομοιότητα που παρουσιάζουν τα επιχειρήματα σχεδόν όλων των ηγετών της συντηρητικής 

παράταξης της Τουρκίας, συνοδεύονται και από μια σημαντικότερη ιστορική συνέχεια στην 

πολιτική πτυχή του προεδρικού συστήματος. Το Σύνταγμα του 1982 μετά το πραξικόπημα 

ενίσχυσε τις εξουσίες του Προέδρου με στόχο να ελέγξει την Εθνοσυνέλευση και τα πολιτικά 

κόμματα. Τότε στις εξουσίες του Προέδρου κυριάρχησε η προώθηση ενός «υπεράνω της 

κοινωνίας» θεσμού, ο οποίος θα μεριμνούσε για την σταθερότητα του πολιτικού συστήματος 

που «δεν μπορούσαν να εγγυηθούν» τα κόμματα. Με το δημοψήφισμα του 2007 και την έγκριση 

                                                 
70 Christos Teazis, İkincilerin Cumhuriyeti. Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul 2010, σ. 61.  
71 Emre Erdoğan, “Kurumları karşılaştırmak: Dünya’da ve Türkiye’de Başkanlık Sistemi tartışmaları”, Boğaziçi 

Üniversitesi 1998, σ. 18. 
72 Sabah, “Özal, tek şansımız başkanlık diyordu”, 11.6.2012. 
73 Murat Yetkin, “Erdoğan Türkiye’nin ilk başkanı mı olacak?”, 8.5.2012. 
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της πρόνοιας για απευθείας εκλογή του Προέδρου από το λαό, έγινε ακόμα ένα καθοριστικό 

βήμα στην οικοδόμηση μιας πιο συγκεντρωτικής εκτελεστικής εξουσίας74 στο προεδρικό 

αξίωμα, η οποία φυσικά θα επηρεάσει και την εξέλιξη της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας75. 

Συνεπώς ήδη καταγράφεται μια δυναμική υπέρ ενός τέτοιου συστήματος, χωρίς βέβαια να 

σημειώνονται οι διαχρονικές δυσκολίες που εμφανίστηκαν και εμπόδισαν μέχρι στιγμής την 

υιοθέτησή του. 

Ακριβώς λόγω αυτών των δυσκολιών και των αντιδράσεων που προκύπτουν, το ΑΚΡ αφήνει 

ανοιχτά διάφορα ενδεχόμενα. Για παράδειγμα σε συνεδρία της ηγεσίας του κόμματος τον 

προηγούμενο Μάιο αποφασίστηκε ότι λόγω πιθανών αντιδράσεων, αλλά και λόγω της 

υιοθέτησης πολλών νέων θεσμών μέσα από το προεδρικό σύστημα, πρώτος στόχος είναι η 

υιοθέτηση του ημιπροεδρικού76. Παράλληλα έχουν μελετηθεί διάφορα σενάρια μεταξύ των 

οποίων η κατάθεση πρότασης για αλλαγή του πολιτεύματος μέσα από την αρμόδια 

κοινοβουλευτική επιτροπή που συζητεί τις συνταγματικές αλλαγές, καθώς και η κατάθεση 

τέτοιων προτάσεων σε πιθανό δημοψήφισμα με τον προσανατολισμό να επικεντρώνεται 

περισσότερο στην ενίσχυση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Προέδρου77. Θα πρέπει όμως 

να σημειωθεί ότι στο παρόν στάδιο όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης 

αντιδρούν αρνητικά στην προοπτική υιοθέτησης ενός συστήματος με αυξημένη την επιρροή και 

την εξουσία του Προέδρου, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική εκλογής Έρντογαν78. 

Όμως στο παρόν στάδιο φαίνεται ξεκάθαρα ότι πιθανή επικράτηση Έρντογαν στον προεδρικό 

θώκο το 2014 με απευθείας εκλογή από το λαό ακόμα και χωρίς συνταγματικές αλλαγές, θα 

είναι μια εξέλιξη που φέρει ούτως ή άλλως τις δυναμικές μιας «ντε-φάκτο» ενίσχυσης των 

εξουσιών του Προέδρου της χώρας, κυρίως λόγω του πολιτικού εκτοπίσματος του σημερινού 

Πρωθυπουργού.   

Πέραν των όποιων δυσκολιών που αναμένεται να αντιμετωπίσει το ΑΚΡ στην προσπάθεια 

δημιουργίας ενός νέου καθεστώτος με επίκεντρο τον Πρόεδρο του κράτους, εμφανίζονται κατά 

διαστήματα και κάποιες εσωτερικές διαφοροποιήσεις και σενάρια. Αυτά τα νέα στοιχεία 

                                                 
74 Hatem Ete, “Yeni sistem arayışı ve başkanlık tartışmaları”, Sabah, 19.5.2012. 
75 Yener Dönmez, “Başkanlık Sistemi ve Suriye”, Yeni Akit, 8.5.2012. 
76 Sabah, “İbre yarı başkanlığa döndü”, 17.5.2012 
77 Sabah, “Düğümü Çankaya’ya yetki ayarı çözecek”, 6.6.2012. 
78 İnternet Haber, “Muhalefet Lideri ne demişti?”, 7.5.2012 
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προκύπτουν κυρίως από το πολιτικό κενό που αφήνει η αποχώρηση Έρντογαν μετά και τη 

συμπλήρωση τριών συνεχόμενων θητειών, καθώς και από την πιθανότητα ο Γκιούλ να 

διεκδικήσει επανεκλογή του79. Κάτι που εκφράζεται όχι άμεσα αλλά με διαφορετικούς τρόπους 

στο πολιτικό πεδίο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η ομιλία Γκιούλ κατά την έναρξη 

των εργασιών του κοινοβουλευτικού έτους 2012-2013 στην Εθνοσυνέλευση, στην οποία είχε 

διαφοροποιηθεί σαφώς από τον Πρωθυπουργό Έρντογαν σε ζητήματα της Ε.Ε, της άρσης της 

κράτησης εκλεγμένων βουλευτών και της διασφάλισης της κοινοβουλευτικής τους δράσης 

τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δίκης τους, καθώς και σε ζητήματα αυταρχικότητας της 

πλειοψηφίας έναντι της μειοψηφίας80.   

Αυτή η διαφοροποίηση Γκιούλ στο παρόν στάδιο φαίνεται να αντικατοπτρίζει μια γενικότερη 

τάση ανάμεσα σε ένα τουλάχιστον κομμάτι της λεγόμενης ισλαμικής μικροαστικής τάξης και 

διανόησης. Αυτά τα τμήματα του πολιτικού Ισλάμ αντιμετωπίζουν την επιδίωξη επιβολής μιας 

νέας «κοινωνικής μηχανικής» και δημιουργίας μιας ομογενοποιημένης κοινωνίας ως επαναφορά 

των πολιτικών Έρμπακαν, δηλαδή των παραδοσιακών πολιτικών του ισλαμικού Κινήματος 

Εθνικής Άποψης. Το πλέγμα «ιδεατή κοινωνία, καλός άνθρωπος, γνήσιος Μουσουλμάνος», 

σύμφωνα με αυτά τα τμήματα του πληθυσμού, μπορεί να συγκεντρώνει στο παρόν στάδιο την 

υποστήριξη των θρησκευόμενων μαζών, όμως περιέχει και ενός βαθμού ρίσκο για τις 

κατακτήσεις των πιο «εκκοσμικευμένων» ισλαμικών ελίτ, τόσο της διανόησης, όσο και των 

επιχειρηματικών κύκλων81. Με λίγα λόγια δεν επιθυμούν τη δημιουργία ενός ισλαμικού 

καθεστώτος κηδεμονίας που θα προκαλεί αντιδράσεις και θα ενισχύει την αποσταθεροποίηση. 

Για παράδειγμα ο αρθρογράφος Αλί Άκελ (Ali Akel) της εφημερίδας Γιενί Σαφάκ (Yeni Şafak, 

είναι η εφημερίδα που λειτουργεί ως το εκφραστικό όργανο του ΑΚΡ), απολύθηκε λόγω ενός 

επικριτικού άρθρου ενάντια στην κυβέρνηση αναφορικά με την σφαγή στο Ουλούντερε. Τέτοια 

περιστατικά δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτή η μερίδα της διανόησης δεν μπορεί να 

εκφραστεί ούτε και μέσα από τα «δικά της» ΜΜΕ.  

 

                                                 
79 Taha Akyol, “Senaryo 2014”, Hürriyet, 5.12.2012. 
80 Murat Yetkin, “Gül ‘ben de varım’ dedi”, Radikal, 2.10.2012. 
81 İhsan Dağı, “Yeni dindar elitler ve devlet”, Zaman, 1.6.2012. 
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Στις πιο πάνω αντιδράσεις θα πρέπει να προστεθούν και εκείνες μιας πιο φιλελεύθερης 

μερίδας διανοουμένων, οι οποίοι αρχικά στήριξαν το ΑΚΡ στη μάχη κατά του αυταρχικού 

κεμαλισμού, αλλά τώρα βλέπουν αποστάσεις της κυβέρνησης από τη δική τους αντίληψη για 

δημοκρατία. Αυτή την κατάσταση περιέγραψε ολοκληρωμένα ο αρθρογράφος-συγγραφέας 

Οράλ Τσιαλισλάρ (Oral Çalışlar) στην εφημερίδα Ραντικάλ (Radikal) επικαλούμενος ένα ρητό: 

«Οι μεγάλες απογοητεύσεις πηγάζουν από τις λανθασμένες ελπίδες»82. Οι «ανήσυχοι μοντέρνοι» 

όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκαν οι διανοούμενοι που ενοχλούνται από τον αυξανόμενο 

συντηρητισμό των κυβερνώντων, διακρίνουν προσπάθεια «εξισλαμισμού» της χώρας, μιας 

συνολικής ανατροπής του κοινωνικό-οικονομικού μοντέλου που ακολούθησε το τουρκικό 

κράτος από τη στιγμή της ίδρυσή του83, αλλά και περιθωριοποίησης όλων εκείνων που 

διαφωνούν με τους στόχους της κυβέρνησης Έρντογαν84. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι όλες αυτές οι καταγραφές αντιδράσεων δεν αποτελούν μια ολοκληρωμένη 

και περιεκτική κοινωνική και πολιτική τάση στην Τουρκία. 

 

Συμπεράσματα 
 

Κατά την περίοδο που ξεκινά με το δημοψήφισμα του 2010 και τις γενικές εκλογές του 2011, 

η κυβέρνηση του ΑΚΡ στην Τουρκία διακρίνεται από μια αυταρχική ανασυγκρότηση σχεδόν σε 

όλα τα ζητήματα της χώρας, εξέλιξη που τελικά προωθεί στο δημόσιο χώρο τις «τρεις 

καταστάσεις» της τουρκικής Δεξιάς: τον συντηρητισμό, το Ισλάμ και τον εθνικισμό. Την ίδια 

όμως στιγμή, το ΑΚΡ αναδεικνύεται σε μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη που έχει την ικανότητα 

να αναπαράγει και να διευρύνει την εξουσία της μέσα από τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης 

και όχι μόνο. 

Αυτά τα δύο πολύ σημαντικά δεδομένα, δηλαδή το ιδεολογικό υπόβαθρο του ΑΚΡ και η 

θέση που κατέκτησε στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, έχουν σε μεγάλο βαθμό μεταβάλει τα 

χαρακτηριστικά της Δεξιάς και ειδικότερα το πολιτικό Ισλάμ και τα έχουν μετατρέψει σε 

«κρατικές υποθέσεις». Το ΑΚΡ μέχρι στιγμής δείχνει ότι μπορεί να καθορίζει τα όρια του 
                                                 
82 Oral Çalışlar, “AK Parti bizi aldattı mı?”, Radikal, 10.1.2012. 
83 Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο καθηγητής Faruk Birtek του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου που υποστηρίζει ότι 
τα πεπραγμένα της κυβέρνησης οδηγούν σε μια «ισλαμική επανάσταση». Salih Tuna, “AKP’den ben de korkmaya 
başladım”, Yeni Şafak, 5.6.2012.  
84 Στην ίδια κατεύθυνση περίπου κινείται και το βιβλίο του Osman Ulagay με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σε ποιον 
θα μείνει η Τουρκία;». 
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πολιτικού Ισλάμ σύμφωνα με τα λεγόμενα κρατικά συμφέροντα και να αναδεικνύεται ως ο 

μοναδικός εκπρόσωπος της πολιτικής έκφρασης της ισλαμικής θρησκείας στη χώρα σήμερα. 

Αυτή η ιδιότητα του ΑΚΡ συμβάλλει και σε ένα άλλο πολύ καθοριστικό επίπεδο κοινωνικών 

και πολιτικών διαδικασιών. Το κυβερνών κόμμα γίνεται φορέας ενσωμάτωσης της ισλαμικής 

θρησκείας στο τουρκικό κράτος και την ίδια στιγμή μετατρέπεται σε εργαλείο απορρόφησης 

κοινωνικών αντιπαραθέσεων και κλυδωνισμών. Αυτή η λειτουργία του κόμματος, κινείται προς 

διάφορες κατευθύνεις: Σε ένα πρώτο επίπεδο απορροφά τις αντιδράσεις και πιθανά κενά που 

μπορούν να εκμεταλλευτούν ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες. Σε ένα δεύτερο επίπεδο 

απορροφά κοινωνικές εντάσεις που προκαλούν τα αντιλαϊκά μέτρα. Συνεπώς το ΑΚΡ, 

καθιερώνεται και σε ένα εκφραστή νεοφιλελεύθερου μετασχηματισμού της Τουρκίας, ο οποίος 

μάλιστα υλοποιείται έχοντας ένα από τους κυριότερους άξονες την θρησκευτική-ισλαμική 

νομιμοποίηση. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ηγεμονία που οικοδομεί το ΑΚΡ στην 

κοινωνία της Τουρκίας, ξεπερνά τα όρια της οικονομίας. Το κυβερνών κόμμα επιτυγχάνει να 

διαχύσει την αίσθηση ταύτισης των μαζών με την εξουσία, επιτυγχάνει να μεταδώσει την εικόνα 

ότι η εξουσία τελικά είναι οι ίδιες οι προηγουμένως περιθωριοποιημένες θρησκευόμενες μάζες. 

Με λίγα λόγια πετυχαίνει την σχεδόν ολοκληρωτική ταύτιση των πιστών Μουσουλμάνων και όχι 

μόνο με το δικό του πρόγραμμα και με αυτό τον τρόπο διευρύνει την στήριξη που απολαμβάνει 

πολύ πέραν των ορίων των επιχειρηματικών κύκλων και του παραδοσιακού πολιτικού Ισλάμ. 

Κεντρικός άξονας σε αυτό το ηγεμονικό πλαίσιο του ΑΚΡ είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 

Έρντογαν. Ο ηγέτης του κόμματος γίνεται αποδεχτός από την κοινωνία ως «ένας από εμάς» και 

ταυτίζει το δικό του «παραμύθι», τη δική του ιστορία ως την αφήγηση της ιστορίας και των 

εμπειριών ενός πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας της χώρας.  

Το κυρίαρχο ιδεολογικό πλαίσιο που επιβάλλει το ΑΚΡ σε συνδυασμό με την καταλυτική 

επίδραση που έχει η φυσιογνωμία του Πρωθυπουργού, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα 

ανοιχτά ζητήματα του επόμενου χρονικού διαστήματος στην Τουρκία. Η χώρα σταδιακά 

εισέρχεται σε τροχιά τριών εκλογικών αναμετρήσεων με κορυφαία στιγμή τις προεδρικές του 

2014, όπου ο Πρόεδρος θα εκλεγεί απευθείας από το λαό. Παράλληλα, το ΑΚΡ μετά το 4ο 

τακτικό συνέδριο υλοποιεί σταδιακά την ανανέωση της κομματικής πυραμίδας, καθορίζοντας με 
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αυτό τον τρόπο την δομή που θα καθοδηγήσει το κόμμα στις επερχόμενες εκλογές. Κορυφαίο 

θέμα και άμεσα συνδεδεμένο με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης είναι η προοπτική νέου 

συντάγματος για το οποίο ο Έρντογαν διακήρυξε ως επίσημο χρονοδιάγραμμα το τέλος του 

2012. Βασικό θέμα του νέου συντάγματος αναμένεται να είναι η υιοθέτηση ή όχι ενός νέου 

πολιτεύματος. 

Μια εξέλιξη που δεν πρέπει να υποτιμηθεί είναι οι προβληματισμοί που αναπτύσσονται σε 

σχέση με την αναμενόμενη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και τις 

αρνητικές συνέπειες από τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ευρώπη και την αστάθεια στη Μέση 

Ανατολή. Σημαντική παράμετρος των πιο πάνω προβληματισμών είναι και η δημοσιοποίηση 

διαφωνιών μεταξύ ανώτατων κυβερνητικών στελεχών σε σχέση με τη διαχείριση της οικονομίας 

το επόμενο ιδιαίτερα κρίσιμο διάστημα. Χαρακτηριστικά, ο Αντιπρόεδρος Αλί Μπαμπατζάν 

υποστήριξε περισσότερη πειθαρχία στα δημόσια οικονομικά, σε αντίθεση με τον Υπουργό 

Οικονομίας Ζαφέρ Τσαλαγιαν, εξέλιξη που επανέφερε την μερική διαφοροποίηση, η οποία 

εμφανίζεται εντός του πολιτικού Ισλάμ κατά διαστήματα.  

Πάντως στο φόντο των συζητήσεων αυτών βρίσκεται η προοπτική προεδρικής 

υποψηφιότητας Έρντογαν, κάτι που επηρεάζει συνολικά τους σχεδιασμούς τόσο της 

κυβέρνησης, όσο και της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το θέμα, οι συμμαχίες που θα επιδιώξει το 

ΑΚΡ το επόμενο χρονικό διάστημα με στόχο την εξασφάλιση μιας εκλογικής βάσης κοντά στο 

58% που επιτεύχθηκε στο δημοψήφισμα, θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και κάποια ανοιχτά 

ζητήματα της Τουρκίας, όπως το Κουρδικό πρόβλημα. Η ενσωμάτωση στο κόμμα 

προσωπικοτήτων όπως ο Νουμάν Κουρτουλμούς, ο Σουλεϊμάν Σόϊλου και ο Οσμάν Τζάν, 

στοχεύουν να στείλουν το μήνυμα ότι το ποσοστό που διεκδικείται από πιθανή υποψηφιότητα 

Έρντογαν, είναι εκείνο που πέτυχε στο δημοψήφισμα του 2010 η συμμαχία του πολιτικού 

Ισλάμ, της κεντροδεξιάς και της φιλελεύθερης μερίδας της διανόησης.  

Ο συγκεκριμένος στόχος του ΑΚΡ, δεν μπορεί να εκτιμηθεί ανεξάρτητα από την κυρίαρχη 

θέση που κατέχει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε και από τις τάσεις αυταρχισμού που 

διακρίνει τα πεπραγμένα του. Η σταδιακή καθιέρωσή του στην εξουσία και η περιθωριοποίηση 

άλλων πόλων εξουσίας που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν το κυβερνών κόμμα, έχει 

μεταφέρει την αντιπαράθεση εντός του πολιτικού Ισλάμ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 
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ανταγωνισμός με το ισλαμικό κίνημα Γκιουλέν, ένας ανταγωνισμός το βάθος του οποίου 

φαίνεται να καθορίζει και τις μελλοντικές τάσεις στην Τουρκία. 

Το Κουρδικό είναι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η Τουρκία. Το πολιτικό πλαίσιο που διαγράφεται χαρακτηρίζεται από την 

ενίσχυση εθνικιστικών τάσεων με τις οποίες η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα. Κομβικό σημείο 

αποτελεί το κενό που παρουσιάζει η αντιπολίτευση, ένα κενό το οποίο έχει φέρει σταδιακά το 

ΡΚΚ και γενικότερα το οργανωμένο κουρδικό κίνημα στο σημείο να είναι η ισχυρότερη φωνή 

επικρίσεων για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Συνεπώς αυτή τη στιγμή το κυβερνών ΑΚΡ 

έχει ουσιαστικά έναν και μοναδικό αντίπαλο, το ΡΚΚ, κάτι που εντείνει την κοινωνική πόλωση 

σε ολόκληρη την Τουρκία. Το ζήτημα δεν είναι άσχετο με τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση 

Ανατολή. Η κρίση στη Συρία αναδεικνύεται σε ένα θέμα που επηρεάζει σχεδόν όλες τις 

εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία με επίκεντρο το Κουρδικό. Μάλιστα αυτή η 

εξέλιξη προσδίδει και μια νέα διάσταση στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η οποία δεν 

διακρίνεται πλέον για τις προτεραιότητες που θέτει αναφορικά με την ευρωπαϊκή ενταξιακή 

διαδικασία.    
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