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Ο ερνηογανιζμός ζε ανάδρομη πορεία
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ηεο 7εο Ινπλίνπ 2015 θαηέδεημαλ όηη ε ρώξα εηζήιζε
ζε κηα λέα πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία νη πνιηηηθέο ηαπηόηεηεο όρη κόλν δελ
ζπκβαδίδνπλ πιένλ κε ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ησλ Σνύξθσλ ςεθνθόξσλ αιιά
άξρηζαλ λα ζεσξνύληαη μεπεξαζκέλεο. Τπόςε όηη, ζηελ Σνπξθία νη πνιηηηθέο
ηαπηόηεηεο αθνξνύλ ζηνπο θηιειεύζεξνπο, δεμηνύο, αξηζηεξνύο, λεσηεξηζηέο,
εθζπγρξνληζηέο,
θηινδπηηθνύο,
αληηδπηηθνύο,
ππέξκαρνπο-πνιέκηνπο
ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ππέξκαρνπο ηεο παξαδνζηνθξαηίαο.
Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη, νη ςεθνθόξνη ηεο Σνπξθίαο επεξεάδνληαη άκεζα από
ηέζζεξα ξεύκαηα: ηνλ παληνπξθηζκό, ηνλ ηζιακηζκό (ζνπληηηθό ηζιάκ), ηνλ
αιεβηηηζκό θαη ην θνπξδηθό.
Αλαθνξηθά κε ηνλ παληνπξθηζκό, απηόο απνηειεί έλα πνιηηηθν-ηδενινγηθό ξεύκα, ην
νπνίν αθελόο δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνιπδηάζηαηε αλνκνηνκνξθία ηνπ, αθεηέξνπ ζεσξεί
όηη ε ηνπξθηθή ηαπηόηεηα είλαη αλώηεξε θαη ππεξηεξεί ησλ ππνινίπσλ πιεζπζκηαθώλ
νκάδσλ πνπ δνπλ ζηελ Σνπξθία. Μάιηζηα, ε ζηξαηεγηθή ηεο «κνλνπσιηαθήο
δηαθύιαμεο ηεο ηνπξθηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο ρώξαο» πνπ
πηνζεηήζεθε δηαρξνληθά ηόζν από ην ζηξαηησηηθό θαηεζηεκέλν όζν θαη από ηνλ
ηνπξθν-ηζιακηζηή Εξληνγάλ είρε σο ζπλέπεηα ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά
πξνβιήκαηα ησλ κεηνλνηηθώλ νκάδσλ λα αξρίζνπλ λα κεηαηξέπνληαη ζε πνιηηηθά
πξνβιήκαηα. Άιισζηε ε άπνςε απηή απνηειεί ηελ θύξηα αηηία ηεο πνιηηηθννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο κεηά ηε ζπληξηπηηθή ήηηα πνπ ππέζηε ην δίδπκν ΕξληνγάλΝηαβνύηνγινπ ζηηο εθινγέο ηεο 7εο Ινπλίνπ, κε ηνπο Κνύξδνπο λα μεπεξλνύλ γηα
πξώηε θνξά ην εθινγηθό όξην ηνπ 10% θαηαιακβάλνληαο 80 έδξεο θαη ην θπβεξλόλ
θόκκα ΑΚΡ λα αδπλαηεί λα ζρεκαηίζεη απηνδύλακε θπβέξλεζε. ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί θαίλνληαη ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ Σνπξθία από ην 2002 κέρξη
ζήκεξα.
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ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2002-2015 ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ
Πολιηικοί Φορείς

Εκλογικό Αποηέλεζμα

Έηος
Εκλογών

Ποζοζηό (%)

Έδρες

2002

34,28

363

2007

46,56

341

2011

49,83

327

2015

40,81

258

2002

19,38

178

2007

20,87

112

2011

25,98

135

2015

25,00

132

2002

8,35

53

2007

14,26

71

2011

13,01

53

2015

16,36

80

2002

0,99

9

2007

5,23

20

2011

6,57

35

2015

13,11

80

ΑΚΡ
(Κόκκα Δηθαηνζύλεο θαη Αλάπηπμεο)

CHP
(Ρεπνπκπιηθαληθό Κόκκα)

ΜΗΡ
(Εζληθηζηηθό Κόκκα)

HDP
(Κνπξδηθό Κόκκα)
ηηο εθινγέο ηνπ 2015 νη Κνύξδνη
ζπκκεηείραλ σο θόκκα, ελώ ζηηο
πξνεγνύκελεο
εθινγέο
σο
αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο.

ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηζιακηζκό (ζνπληηηθό ηζιάκ) θαη ην αιεβηηηζκό, απηά
απνηεινύλ δύν ζξεζθεπηηθν-θνηλσληθά ξεύκαηα θαη νη νπαδνί ηνπο δηαθξίλνληαη από
δύν θύξηα ραξαθηεξηζηηθά: πξώηνλ, απηνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ξίδεο θαη
δεύηεξνλ, αλήθνπλ ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο (πινύζηνη, θησρνί, αξηζηεξνί, δεμηνί,
θηινδπηηθνί, αληηδπηηθνί θ.ιπ.). Ελ ησ κεηαμύ, ε δηαθνξά ησλ ελ ιόγσ ξεπκάησλ
έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη: από ηε κηα πιεπξά, ν ηζιακηζκόο ζπκβαδίδεη κε ηνλ
εζληθηζκό, κε απνηέιεζκα απηό λα επηδξά ζεκαληηθά ζηε δηακόξθσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο αμηώλ ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο, δεδνκέλνπ όηη θαη νη δύν ζπληεξνύληαη
θαη αζπάδνληαη ηνπο ίδηνπο πνιηηηζηηθνύο θώδηθεο. Μάιηζηα, άιινηε ν εζληθηζκόο είρε
πξσηαγσληζηηθό
ξόιν
επηθνπξνύκελνο
από
ηνλ
ηζιακηζκό,
άιινηε
πξσηαγσληζηνύζε ν ηζιακηζκόο κε ηε ζηήξημε ηνπ εζληθηζκνύ θαη ζε κεξηθέο
πεξηόδνπο ελεξγνύζαλ θαη νη δύν ηζόηηκα. Ελ πξνθεηκέλσ ζα ιέγακε, όηη ε άπνςε
απηή απνηππώλεηαη πιήξσο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, βάζεη ηνπ νπνίνπ, ε αιαδνληθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ Εξληνγάλ θαη ε απνθνπή ηνπ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα
ζπλεηέιεζαλ ώζηε, εζληθηζηέο ςεθνθόξνη ηνπ ΑΚΡ λα κεηαηνπηζζνύλ πξνο ην
εζληθηζηηθό θόκκα ΜΗΡ θαη λα απμήζνπλ ηηο έδξεο ηνπ ζηελ ηνπξθηθή εζλνζπλέιεπζε
θαηά 50% ζε ζύγθξηζε κε ηηο εθινγέο ηνπ 2011.
2

Από ηελ άιιε πιεπξά ν αιεβηηηζκόο ππήξμε ζην ζηόραζηξν όισλ ησλ ηνπξθηθώλ
θπβεξλήζεσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε κεηά ην 1960, νπόηε ηα εγεηηθά ζηειέρε ησλ
αιεβηηηθώλ θνηλνηήησλ απνθάζηζαλ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ, αθελόο γηα λα
ελδπλακώζνπλ ηε ζξεζθεπηηθν-πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηόηεηα, αθεηέξνπ γηα λα
απνθηήζνπλ ζεκαληηθό πνιηηηθό θαη θνηλσληθό ξόιν ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία.
Ωζηόζν, ε ζηξαηεγηθή απηή δελ απέδσζε γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: ν πξώηνο αθνξά
ζηελ αλαπνθαζηζηηθόηεηα ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ δηθό ηνπο πνιηηηθό θνξέα, όπσο
νη Κνύξδνη, κε απνηέιεζκα ν ξπζκηζηηθόο ηνπο ξόινο ζηηο εθινγέο λα είλαη
πεξηνξηζκέλνο θαη πξνβιέςηκνο. Ο δεύηεξνο ιόγνο έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνζηήξημε
πνπ παξέρνπλ νη Αιεβήηεο ζην Ρεπνπκπιηθαληθό Κόκκα CHP (θεκαιηζηέο) ηεο
αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, παξόιν πνπ ην CHP δελ θξόληηζε γηα ηε δηαθύιαμε ησλ
ζξεζθεπηηθν-πνιηηηζηηθώλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ ηνπο. Ο ηξίηνο, έρεη ζρέζε κε
ηε δηάζπαζε ηεο ζπλνρήο ηνπο δεδνκέλνπ όηη ε δηεθδίθεζε ησλ θύξησλ αηηεκάησλ
ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά βάζε κέζσ κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ. Καη ηέινο,
ην γεγνλόο όηη, ε πιεηνςεθία ησλ Σνύξθσλ ςεθνθόξσλ είλαη ζνπλίηεο κε
απνηέιεζκα ε ηαπηόηεηα ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ λα ξέπεη όιν θαη πεξηζζόηεξν
πξνο ηνλ ζνπληηηζκό. Επηπιένλ, θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί όηη, όπσο ε
πιεηνλόηεηα ησλ Αιεβεηώλ έθαλε ην ιάζνο λα ζπκπαξαηαρζεί κε ηνλ θεκαιηζκό γηα
λα πξνζηαηεπζεί από ηνπο ζξεζθεπόκελνπο ζνπλίηεο, ην ίδην ιάζνο θάλεη θαη έλα
ζεκαληηθό κέξνο ησλ ζξεζθεπόκελσλ ζνπληηώλ νη νπνίνη θαηαπαηνύλ ηα δηθαηώκαηα
ησλ Αιεβεηώλ θαη ηνπο αληηκεησπίδνπλ όπσο ηνπο θεκαιηζηέο.
ε ό,ηη αθνξά ζηνλ θνπξδηθό ιαό, απηόο θαηνηθεί ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή όπνπ
δηαζηαπξώλνληαη νη πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηζηηθνί άμνλεο πνπ ζπλδένπλ ηε
Μέζε Αλαηνιή θαη ελ γέλεη ην Ιζιάκ κε ηε Δύζε. Ωζηόζν, ελώ ν θνπξδηθόο
παξάγνληαο δηεθδηθεί δπλακηθά έλαλ πεξηθεξεηαθό θαη ξπζκηζηηθό ξόιν ζηελ πεξηνρή,
όιεο νη ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο δηαθαηερόηαλ από κηα κηθξνπνιηηηθή αληίιεςε κε
αληηιακβαλόκελεο ηελ νπζία ηνπ θνπξδηθνύ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξόλνπ απνθηά όιν θαη κεγαιύηεξε ζεκαζία. Εμάιινπ, ην ξήγκα πνπ ππάξρεη
ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ θξαηηθνύ κεραληζκνύ θαη Κνύξδσλ είλαη πνιύ βαζύ θαη νη
πιεγέο είλαη πνιύ δύζθνιν λα επνπισζνύλ. Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη, νη Κνύξδνη
απνηεινύλ κηα πνιπζύλζεηε πιεζπζκηαθή νκάδα ηεο Σνπξθίαο θαη δηαθξίλνληαη ηόζν
γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ ηδενινγηθώλ θαη πνιηηηθώλ ηνπο πηζηεύσ, όζν γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο αλνκνηνκνξθία. Ωζηόζν, νη δηαξθείο δηώμεηο θαη
παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο από ηε κηα πιεπξά, θαζώο επίζεο
νη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπο από ηελ άιιε, είραλ σο
απνηέιεζκα νη Κνύξδνη λα ζπζπεηξσζνύλ θάησ από ηελ πξνζηαηεπηηθή ζθέπε ηεο
θνπξδηθήο ηαπηόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν αθνκνίσζεο
ηνπο.
Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη, ε ζεκαληηθή εθινγηθή λίθε ηνπ θνπξδηθνύ
θηλήκαηνο ζηηο 7 Ινπλίνπ 2015 δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κεγάιε ζπζπείξσζε
ησλ Κνύξδσλ, αιιά ζηελ παξάιιειε κεηαηόπηζε ςεθνθόξσλ ηόζν από ην ρώξν
ηεο αξηζηεξάο, όζν θαη ηηο ππόινηπεο κεηνλνηηθέο νκάδεο ηεο Σνπξθίαο. Εηδηθόηεξα, ε
πξνεθινγηθή ζηξαηεγηθή ηνπ θνπξδηθνύ θόκκαηνο HDP δελ πεξηραξαθώζεθε ζηελ
θνπξδηθή ηαπηόηεηα θαη ηνλ θνπξδηθό εζληθηζκό, αιιά δηεπξύλζεθε, αθελόο
πξνβάιινληαο ην HDP σο θόκκα ηεο Σνπξθίαο πνπ δελ ζα ζηεξίμεη ην όξακα ηνπ
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Εξληνγάλ γηα αιιαγή ηνπ πνιηηεύκαηνο από πξνεδξεπόκελε ζε πξνεδξηθή
δεκνθξαηία, αθεηέξνπ ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηνλ όξν «Türkiyeli».
Ση ζεκαίλεη όκσο απηόο ν όξνο; Ο ζπληάθηεο ηνπ παξόληνο, ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν:
«Απνθαιύπηνληαο ηνλ Σνπξθηθό Λαβύξηλζν, Ιζιάκ θαη Πνιηηηθή ζηελ Σνπξθία»
αλαγξάθεη ηα εμήο: «Από ηε ζηηγκή πνπ δξνκνινγήζεθε ε ζύζηαζε ηεο Τνπξθηθήο
Δεκνθξαηίαο θαηέζηε ζαθέο όηη απηή ζεκειηώζεθε ζηε βάζε ελόο πξνβιεκαηηθνύ
ζπζηήκαηνο πνπ πξνήγαγε ηελ ηνπξθηθή ηαπηόηεηα θαη ηε θηινζνθία όηη νη πνιίηεο
ππάξρνπλ γηα ην θξάηνο θαη όρη ην θξάηνο γηα ηνπο πνιίηεο. Έλα άιιν ζεκαληηθό
ζηνηρείν είλαη όηη ε πξναλαθεξζείζα θηινζνθία ζηεξίρζεθε θαη ζηεξίδεηαη ζε δύν
άμνλεο: ζηνλ εθηνπξθηζκό θαη ζηνλ εμηζιακηζκό κε πξνηεξαηόηεηα ζην ζνπληηηθό
Ιζιάκ. Μάιηζηα γηα ην ζέκα ηνπ εθηνπξθηζκνύ, ε Τνπξθάια θαζεγήηξηα Prof. Ayşe
Kadıoğlu επεζήκαλε όηη, ε Τνπξθηθή Δεκνθξαηία ηδξύζεθε σο έλα θξάηνο πνπ
αλαδεηνύζε ην έζλνο ηνπ, ζηεξηδόκελν θαηά βάζε ζηνπο Τνύξθνπο. Ελ ησ κεηαμύ,
κπνξεί λα πέξαζαλ 90 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο Τνπξθηθήο Δεκνθξαηίαο, αιιά
ζηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο απηήο εμαθνινπζεί λα πιαλάηαη ην εξώηεκα: Πνηνί είκαζηε;
Καηά βάζε, απηό νθείιεηαη ζηε ζύγρπζε πνπ πξνθαιεί ε εζθεκκέλα ιαλζαζκέλε
εξκελεία ησλ όξσλ Türk θαη Türkiyeli. Αλαιπηηθόηεξα: α. Türk ζεκαίλεη Τνύξθνο ή
Τνπξθηθόο (Turkish) θαη πξνζδηνξίδεη ην έζλνο θαη όρη κηα εζλνηηθή θνηλόηεηα πνπ
είλαη εληαγκέλε ζε έλα επξύηεξν ρώξν ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. β. Türkiyeli ζεκαίλεη “από
ηελ Τνπξθία” θαη δελ εκπεξηέρεη θαλέλα εζληθό ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί κηα
εδαθηθή έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλόηεηεο πνπ
δνπλ ζηελ Τνπξθία. Μάιηζηα ν όξνο απηόο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1919
από ηνλ Μustafa Kemal, o oπνίνο αληί γηα “ηνπξθηθό θξάηνο” ρξεζηκνπνηνύζε ηε
θξάζε “ην θξάηνο ηεο Τνπξθίαο” θαη αληί γηα “ηνπξθηθό έζλνο” ζπλήζηδε λα
ρξεζηκνπνηεί “ην έζλνο ηεο Τνπξθίαο”. Όκσο, κε ηε ζύληαμε ηνπ Σπληάγκαηνο ηνπ
1924, ε ιέμε Türkiyeli πνπ έρεη ελνπνηεηηθό ραξαθηήξα έπαςε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη
αληί απηήο πηνζεηήζεθε ν δηραζηηθόο όξνο Türk (ηνπξθηθόο) πξνθεηκέλνπ ην ηνπξθηθό
εζληθό ζηνηρείν λα δηαηεξήζεη ηελ εγεκνλία ηνπ, αιινηξηώλνληαο όιεο ηηο εζληθέο θαη
ζξεζθεπηηθέο θνηλόηεηεο ηεο Τνπξθίαο πνπ είηε δελ αλήθαλ, είηε δελ ήζειαλ λα
αζπαζζνύλ ηελ ηνπξθηθή εζληθή ηαπηόηεηα. Ωζηόζν κεηά ην 2010, ε ιέμε Türkiyeli
ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν από ηα ηνπξθηθά ΜΜΕ θαη απνηειεί ζέκα
πξνβιεκαηηζκνύ Τνύξθσλ αξζξνγξάθσλ, αθαδεκατθώλ θαη πνιηηηθώλ.»
Επίζεο, κηα βαζηθή επηζήκαλζε γηα ηνλ όξν «Türkiyeli», αθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα
κηαο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 3.000 πεξηνρέο ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο κε
ηε ζπκκεηνρή 47.958 αηόκσλ, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη, γηα λα είλαη θάπνηνο
πνιίηεο ηνπ ηνπξθηθνύ θξάηνπο ζα πξέπεη λα αγαπάεη ηελ Σνπξθία (82%), λα είλαη
Türk/Σνύξθνο (45,64%) θαη λα ιέεη όηη είλαη Türkiyeli/από ηελ Σνπξθία (63,8%). ηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιόγσ έξεπλαο,
από ηα νπνία, ε ειιεληθή πιεπξά ζα ήηαλ ζθόπηκν λα εζηηαζζεί ζην πνζνζηό ηνπ
82% πνπ αθνξά ζηελ αγάπε ησλ πνιηηώλ ηνπ ηνπξθηθνύ θξάηνπο (Σνύξθσλ,
Κνύξδσλ, Αιεβεηώλ, αξηζηεξώλ θ.ιπ) πξνο ηελ παηξίδα ηνπο.
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Τπό ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη, ε πξνπαγάλδα ηνπ
Εξληνγάλ γηα ηε «Νέα Σνπξθία» απέηπρε, δεδνκέλνπ όηη ηα ηδενινγηθν-πνιηηηθά
ζηεξεόηππα πνπ απηόο επέβαιε θαη ε δεκνθξαηηθή ηνπ αηδέληα κεηά ην 2002
απνδείρζεθαλ αλεπαξθή θαη αληηκεησπίζζεθαλ κε θαρππνςία από ηελ ηνπξθηθή
θνηλσλία. Επίζεο, έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ηζρπξνπνίεζε ηελ θαρππνςία απηή
ήηαλ ην γεγνλόο όηη, νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Εξληνγάλ δελ έγηλαλ κε απόιπηα
δεκνθξαηηθά θξηηήξηα θαη είραλ ιάβεη ηε κνξθή ελόο «πάξε-δώζε» ηεο ηνπξθηθήο
θπβέξλεζεο από ηε κία πιεπξά θαη ησλ θεκαιηζηώλ, εζληθηζηώλ, Κνύξδσλ,
ζξεζθεπηηθώλ αδειθνηήησλ (αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε) από ηελ άιιε. Όπσο ήηαλ
αλακελόκελν απηό είρε σο ζπλέπεηα ηελ έηη πεξαηηέξσ ζσξάθηζε ησλ δηαρσξηζηηθώλ
γξακκώλ κεηαμύ ηνπο θαη ηε δηαξξνή ςεθνθόξσλ, ηόζν πξνο ην θνπξδηθό θόκκα
HDP, όζν πξνο ην εζληθηζηηθό θόκκα MHΡ.
Ελώ ινηπόλ όια δείρλνπλ όηη, δελ είλαη ζίγνπξν ηη ζα πξνθύςεη ην ακέζσο επόκελν
ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ Σνπξθία, θξίλεηαη ζθόπηκν λα παξαηεζνύλ νξηζκέλεο
εθηηκήζεηο θαη έλα πηζαλό ρξνλνδηάγξακκα ησλ πνιηηηθώλ εμειίμεσλ ζηε γεηηνληθή
ρώξα:
 Έρνπλ μεθηλήζεη αλεπίζεκεο δηεξεπλεηηθέο επαθέο κεηαμύ ησλ θνκκάησλ γηα ην
ελδερόκελν ζρεκαηηζκνύ θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο.
 Σελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Ινπλίνπ (πηζαλόλ 24 ή 25) ζα ζπγθιεζεί ε Μεγάιε
Σνπξθηθή Εζλνζπλέιεπζε πξνθεηκέλνπ λα νξθηζζνύλ νη λένη βνπιεπηέο. ηελ
ηειεηή απηή ζα πξνεδξεύζεη ν Νηελίδ Μπαηθάι, πξώελ αξρεγόο ηνπ
Ρεπνπκπιηθαληθνύ Κόκκαηνο CHP, σο ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία βνπιεπηήο.
 Σελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ Ινπιίνπ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία εθινγήο πξνέδξνπ
ηεο Μεγάιεο Σνπξθηθήο Εζλνζπλέιεπζεο. ην 1ν θαη 2ν γύξν απαηηνύληαη 367
ςήθνη, ελώ ζηνλ 3ν γύξν απαηηνύληαη 276 ςήθνη. ε πεξίπησζε αδπλακίαο
εθινγήο πξνέδξνπ, ζα αθνινπζήζεη ν 4νο γύξνο θαη ζα εθιεγεί ν ππνςήθηνο πνπ
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ζα ζπγθεληξώζεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ςήθνπο. Επηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε
πνπ ηα θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ ζπλεξγαζζνύλ ζηελ εθινγή πξνέδξνπ,
ηόηε ην θόκκα ΑΚΡ ζα εθιέμεη ηνλ ππνςήθην ηνπ ζηνλ ηέηαξην γύξν. Επνκέλσο, ε
ελδερόκελε ζπλεξγαζία ησλ θνκκάησλ ζην ζέκα ηεο εθινγήο ηνπ πξνέδξνπ ηεο
Μεγάιεο Σνπξθηθήο Εζλνζπλέιεπζεο, πηζαλόλ λα ζεκαηνδνηήζεη θαη ηε
κειινληηθή ηνπο ζηάζε γηα ζρεκαηηζκό θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο.
 ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζρεκαηηζκνύ θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο, νη επόκελεο
βνπιεπηηθέο εθινγέο αλακέλεηαη λα δηεμαρζνύλ κεηά ην 2ν δεθαήκεξν ηνπ
Ννεκβξίνπ. Σνύην πξνζδίδεη έλα ζεκαληηθό ηαθηηθό πιενλέθηεκα ζηνλ Εξληνγάλ
γηα λα αλαδηαηάμεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο.
Πξώηνλ, ζα επηδησρζεί, κέζσ ρξεκαηηζκνύ, εθβηαζκώλ ή άιισλ αληαιιαγκάησλ,
ε απνζηαζία ηνπιάρηζηνλ 18 βνπιεπηώλ από άιια θόκκαηα (θπξίσο εζληθηζηέο)
γηα λα είλαη εθηθηόο ν ζρεκαηηζκόο θπβέξλεζεο. Δεύηεξνλ, ζα πξνβιεζνύλ
ηδηαίηεξα νη ζπλέπεηεο ησλ πνιπθνκκαηηθώλ θπβεξλήζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ θαη
νη νπνίεο είλαη αθόκε λσπέο ζηε κλήκε ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο. Καη ηξίηνλ, ζα
νμπλζεί ε αληηπαιόηεηα κε ηα άιια θόκκαηα θπξίσο κε ην θνπξδηθό HDP,
εζηηάδνληαο ηελ θνηλή γλώκε ζην εξώηεκα εάλ ν εζληθόο εζληθηζκόο είλαη πην
ζεκαληηθόο από ηνλ πνιηηηθό εζληθηζκό, δειαδή: «εζληθή ηαπηόηεηα ή έζλνοθξάηνο;». Σν εξώηεκα απηό θαηά ηελ άπνςε καο έρεη δύν πξνζεγγίζεηο: πξώηνλ,
ε έλλνηα ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο είλαη αλεπαξθήο ζε ζύγθξηζε κε ηε δνκή ηνπ
έζλνπο-θξάηνπο. Η δεύηεξε πξνζέγγηζε έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη όηαλ
απεηιείηαη ην έζλνο-θξάηνο ελδπλακώλεηαη ν εζληθηζκόο ησλ Σνύξθσλ, γη’ απηό θαη
όιεο νη ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο πξνβάινπλ ζπλερώο ηε ζεσξία όηη όινη επηζπκνύλ
ηελ απνζηαζεξνπνίεζε θαη ηε δηάιπζε ηεο ρώξαο. Φπζηθά εύθνια αληηιακβάλεηαη
θαλείο όηη, ε πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ δελ ζα
πεξηνξηζζεί κόλν ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, αιιά ζα πξνζαλαηνιηζζεί θαη ζην
εμσηεξηθό κε άκεζνπο απνδέθηεο ηελ Ειιάδα, ηελ Κύπξν, ηε πξία θαη ην Ιξάθ.
 Σέινο, ζα πξέπεη ζπλππνινγηζζνύλ νη αληηδξάζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ ζην
εζσηεξηθό ηνπ θόκκαηνο ΑΚΡ ιόγσ ηεο βαξηάο ήηηαο πνπ απηό ππέζηε θαη νη
πξνζπάζεηεο ησλ εζσηεξηθώλ αληηπάισλ ηνπ Εξληνγάλ, ώζηε απηόο λα
απνδπλακσζεί θαη λα απνκνλσζεί ζην πξνεδξηθό κέγαξν.
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