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Πληθσζμός, προζθσγικό
και δημογραθική ανιζορροπία ζηην Σοσρκία
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Ζ δεκνγξαθηθή ηζρύο ελόο θξάηνπο αθνξά ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ, ην επίπεδν
ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θαη ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ. Ο κεγάινο πιεζπζκόο απνηειεί
ζεηηθό ζηνηρείν γηα ηελ αλζξώπηλε δπλακηθή, πιελ όκσο κόλν απηό δελ είλαη δπλαηό
λα εληάμεη έλα θξάηνο κεηαμύ ησλ ηζρπξώλ θξαηώλ ηεο γεο.

Απογραθή πληθσζμού για ηο έηος 2015 ζηην Σοσρκία
ηηο 28-01-2016, ε Σνπξθηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (TUİK) δεκνζηνπνίεζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σνπξθία
κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015. Αλαιπηηθόηεξα, ζύκθσλα κε απηά:
 Σν 2015 ν πιεζπζκόο αλήιζε ζηα 78.741.053 άηνκα, από ηα νπνία ην 50,2%
(39.511.191) είλαη άλδξεο θαη ην 49,8% (39.229.862) είλαη γπλαίθεο. εκεησηένλ
όηη, ζε ζρέζε κε ην 2007 ν πιεζπζκόο απμήζεθε θαηά 8.154.797 άηνκα, ελώ ζε
ζρέζε κε ην 2014, απηόο απμήζεθε θαηά 1.045.149 άηνκα. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε
κειέηε ηεο TUİK, ν πιεζπζκόο ηεο Σνπξθίαο ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη κέρξη ην
2050 θζάλνληαο ηα 93.475.575 άηνκα θαη ζηε ζπλέρεηα απηόο ζα αξρίζεη λα
κεηώλεηαη ζηαδηαθά.
 Ο ξπζκόο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ην 2014 ήηαλ 13,3‰, ελώ ην 2015 απηόο
απμήζεθε ζην 13,4‰. Δηδηθόηεξα, ζηηο θνπξδηθέο πεξηνρέο ηνπ Diyarbakır,
Gaziantep, Hakkari, Mardin, Siirt, Şanlıurfa θαη Batman ν ξπζκόο αύμεζεο ήηαλ
11,6%, 22,2%, 9%, 9,6%, 6,2% 25% θαη 16,1% αληίζηνηρα.
 Σν 2014, ην 91,8% θαηνηθνύζε ζηα θέληξα ησλ λνκώλ θαη ησλ επαξρηώλ, ελώ ην
2015 ην πνζνζηό απηό απμήζεθε ζην 92,1%. Δπίζεο, κόλν ην 7,9% θαηνηθεί ζε
ρσξηά.
 Σν 18,6% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Σνπξθίαο (14.657.434 άηνκα) θαηνηθεί
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ην 6,7% (5.270.575 άηνκα) ζηελ Άγθπξα, ην 5,3%
(4.168.415 άηνκα) ζηε κύξλε, ην 3,6% (2.842.547 άηνκα) ζηε Βursa θαη ην 2,9%
(2.288.456 άηνκα) ζηελ Αntalya.
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 Ζ ειηθηαθή θαηεγνξία 15-64 εηώλ αληηζηνηρεί ζην 67,8% ηνπ ζπλνιηθνύ
πιεζπζκνύ (53.359.594 άηνκα), ελώ νη θαηεγνξίεο 0-14 εηώλ θαη άλσ ησλ 65
εηώλ αληηζηνηρνύλ ζην 24% (18.886.220 άηνκα) θαη 8,2% (6.495.239 άηνκα)
αληίζηνηρα.
 Σν ρξνληθό δηάζηεκα 2001-2013, νη απηνθηνλίεο ζηελ Σνπξθία, παξνπζίαζαλ έλαλ
ζηαζεξά απμαλόκελν ξπζκό, σζηόζν απηόο κεηώζεθε ην 2014. Δηδηθόηεξα, ην
2014 απηνθηόλεζαλ 3.065 άηνκα, ελώ ην 2013 είραλ απηνθηνλήζεη 3.252.
Αλαθνξηθά κε ηηο απηνθηνλίεο ζηηο ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηελ αζηπλνκία,
ην ρξνληθό δηάζηεκα 2002-2013 απηνθηόλεζαλ 1.036 ζηξαηησηηθνί (θαηά βάζεη
ζηξαηηώηεο θαη ππαμησκαηηθνί) θαη 325 αζηπλνκηθνί. ύκθσλα κε ηελ Έλσζε
Απνζηξάησλ Τπαμησκαηηθώλ Σνπξθίαο, ηα αίηηα ησλ απηνθηνληώλ ζηηο έλνπιεο
δπλάκεηο εζηηάδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηε ςπρνινγηθή θαηαπίεζε, ζηηο
απζαίξεηεο πξαθηηθέο, ζηελ αληζόηεηα, θαζώο επίζεο ζηελ απειπηζία ιόγσ ηεο
έιιεηςεο εκπηζηνζύλεο γηα ην κέιινλ.
 Μεηά ην 2007 παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή αύμεζε ηνπ κέζνπ όξνπ ειηθίαο ζηελ
Σνπξθία. πγθεθξηκέλα, ην 2007 ήηαλ 28,3 έηε, ελώ ην 2015 απηόο απμήζεθε ζηα
31 έηε (30,4 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 31,6 γηα ηηο γπλαίθεο). εκεησηένλ όηη, ν
κεγαιύηεξνο κέζνο όξνο ειηθίαο παξαηεξείηαη ζηνπο λνκνύο Sinop (39,3 έηε),
Balıkesir (38,8 έηε) θαη Kastamonu (38,3 έηε). Αληίζεηα, ν κηθξόηεξνο κέζνο όξνο
ειηθίαο παξαηεξείηαη ζην Ağrı (20,3 έηε) θαη ζηνπο θνπξδηθνύο λνκνύο Şanlıurfa
(19,3 έηε) θαη Şırnak (19,5 έηε). Αθνινύζσο παξαηίζεηαη ε ειηθηαθή ππξακίδα ηνπ
πιεζπζκνύ ηεο Σνπξθίαο γηα ην έηνο 2015.
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Προζθσγικό πρόβλημα ζηην Σοσρκία
Ζ πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ην δίδπκν Erdoğan-Davutoğu κεηά ην 2011 γηα ηε πξία
απνζθνπνύζε αξρηθά ζηελ πηώζε ηνπ θαζεζηώηνο Άζαλη θαη ζηε ζπλέρεηα νη
Αδειθνί Μνπζνπικάλνη λα αλαιάβνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρώξαο. Όκσο, νη
ηπρνδησθηηθνί, θαληαζηόπιεθηνη θαη ρξεσθνπεκέλνη ηνπξθηθνί ζρεδηαζκνί
πξνζέθξνπζαλ ζε αλππέξβιεηα εκπόδηα, πξνθάιεζαλ αιπζηδσηέο θαη απξόβιεπηεο
επηπηώζεηο, θιηκάθσζαλ ηηο αζύκκεηξεο απεηιέο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, θαζώο
επίζεο έζπξαλ ηελ Άγθπξα ζε κηα αληηπαξάζεζε κε ηε Μόζρα, ε νπνία είλαη δύζθνιν
λα εθηηκεζεί πόηε θαη πώο απηή ζα ηειεηώζεη. Απηό όκσο πνπ εγείξεη ηηο πιένλ
έληνλεο αλεζπρίεο είλαη όηη, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ε Σνπξθία ήξζε
αληηκέησπε κε έλα καδηθό θύκα πξνζθύγσλ, ην νπνίν ζεσξείηαη σο ε κεγαιύηεξε
θξίζε ηεο ζύγρξνλεο ηνπξθηθήο ηζηνξίαο κε ζνβαξόηαηεο ζπλέπεηεο ηόζν γηα ηελ
Διιάδα, όζν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γεληθόηεξα.
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ γλσζηνπνίεζε ν αληηπξόεδξνο ηεο ηνπξθηθήο
θπβέξλεζεο Yalçın Akdoğan ζηηο 29-01-2016, νη ύξηνη πξόζθπγεο πνπ έρνπλ
θαηαγξαθεί ζηελ Σνπξθία αλέξρνληαη ζηνπο 2.541.000, ελώ νη Σνπξθκέλνη
πξόζθπγεο από ηε πξία θαη ην Ηξάθ αλέξρνληαη ζηνπο 56.750. Από απηνύο, κόλν νη
269.366 επξίζθνληαη ζε 25 ζηξαηόπεδα θαη πξνζσξηλνύο θαηαπιηζκνύο πξνζθύγσλ,
ελώ νη ππόινηπνη επξίζθνληαη ζηελ Şanlıurfa (378.000), ζην Hatay (364.000), ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε (357.000), ζην Gaziantep (325.000), ζηα Adana (135.000), ζηε
κύξλε (83.000) θαη ζηελ Άγθπξα (51.428). Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε
όηη, ν Akdoğan παξέιεηςε λα αλαθέξεη ηνπο 150.000 πεξίπνπ εζσηεξηθνύο
κεηαλάζηεο ιόγσ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ηνπξθηθώλ δπλάκεσλ αζθαιείαο ζηηο
θνπξδηθέο πεξηνρέο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο, θαζώο επίζεο ηνπο 225.000
Ηξαθηλνύο πξόζθπγεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Σνπξθία, πέξαλ ησλ ρηιηάδσλ παξάλνκσλ
ή κε κεηαλαζηώλ πνπ πξνέξρνληαη από άιιεο ρώξεο ηεο Αζίαο, ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο.
πλεπώο, εύθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο όηη, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε είηε αγλνεί, είηε
απνθξύπηεη πνπ επξίζθνληαη 859.956 πξόζθπγεο, θαηαδεηθλύνληαο όηη, είλαη
επηθίλδπλε θαη αλεύζπλε λα δηαρεηξηζζεί κηα ηόζν ζνβαξή αλζξσπηζηηθή θξίζε, ε
νπνία έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο.
Πξώηνλ, ηελ νηθνλνκηθή.
Γεύηεξνλ, ηε ζίηηζε, δηακνλή θαη εγθαηάζηαζε.
Σξίηνλ, ην λνκηθό θαζεζηώο ησλ πξνζθύγσλ.
Σέηαξηνλ, ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή θαη ηε δηάζηαζε έληαμεο ζηελ θνηλσλία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο.
Πέκπηνλ, ηε δηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο απαζρόιεζεο θαη θνηλσληθήο αζθάιεηαο.
Έθηνλ, ηε δεκνγξαθηθή, αθνύ ζε κεξηθέο πεξηνρέο ν αξηζκόο ησλ πξνζθύγσλ είλαη
ίζνο ή θαη κεγαιύηεξνο από ηνπο Σνύξθνπο θαηνίθνπο.
Έβδνκνλ, ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ.
Όγδννλ, ηελ πγεηνλνκηθή, δεδνκέλνπ όηη πέξαλ ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ
πγείαο θαη πεξίζαιςεο, ηα ηειεπηαία ρξόληα γελλήζεθαλ 150.000 παηδηά ύξησλ
πξνζθύγσλ. Μέρξη ην 2014, κόλν ζηα ζηξαηόπεδα θαη πξνζσξηλνύο θαηαπιηζκνύο
πξνζθύγσλ είραλ θαηαγξαθεί 30.000 γελλήζεηο.
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Έλαηνλ, ηελ εθπαηδεπηηθή (εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξόζιεςε εθπαηδεπηηθνύ
πξνζσπηθνύ θ.ιπ.), αθνύ ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οξγάλσζεο Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015 πεξίπνπ 400.000 παηδηά ζρνιηθήο
ειηθίαο, επί ζπλόινπ 708.000, δελ πήγαλ ζην ζρνιείν.
Γέθαηνλ, ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ από ηελ θαθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε, αθνύ
νηθνγέλεηεο πξνζθύγσλ είηε σζνύλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ επαηηεία, είηε ηα
ππελνηθηάδνπλ ζε αληίζηνηρεο ηνπξθηθέο ζπκκνξίεο κε εκεξήζην αληίηηκν πνπ
θπκαίλεηαη από 10-25 επξώ. εκεησηένλ όηη, ζύκθσλα κε πξόζθαηε επεξώηεζε πνπ
ππέβαιε ν Αltan Tan, βνπιεπηήο ηνπ θνπξδηθνύ θόκκαηνο HDP ζηελ ηνπξθηθή
εζλνζπλέιεπζε, ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε πνπ νδεγήζεθαλ
ζηελ επαηηεία ππεξέβε ηηο 100.000.
Καη δέθαηνλ, ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθώλ από ηελ θαθνπνίεζε θαη ζεμνπαιηθή
εθκεηάιιεπζε, αθνύ πνιιέο από απηέο νδεγνύληαη ζηελ πνξλεία. ύκθσλα κε
δεκνζίεπκα ηνπ γεξκαληθνύ πεξηνδηθνύ Der Stern (anasayfahaberleri.com/08-042015), 372.000 ύξηεο έρνπλ αγνξαζζεί σο παιιαθίδεο από Σνύξθνπο, παίδνληαο ην
ξόιν ηεο δεπηεξεύνπζαο ζπδύγνπ έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 1.800 επξώ. (ζ.ζ.
παιιαθεία είλαη ε ζηαζεξή ζπκβίσζε θαη ζπγθαηνίθεζε ελόο άλδξα θαη κηαο
γπλαίθαο, από ηελ νπνία ιείπεη ε δηάζεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί γάκνο).
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζθέςεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη, ζηε πξία ππάξρνπλ
πεξίπνπ 7,5 έσο 8 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηα ζπίηηα ηνπο θαη
ζεσξνύληαη σο ελ δπλάκεη κειινληηθνί πξόζθπγεο πνπ ζα εγθαηαιείςνπλ ηε ρώξα
ηνπο θαη ζα κεηαθηλεζνύλ πξσηίζησο ζηελ Σνπξθία θαη δεπηεξεπόλησο ζηελ
Ηνξδαλία, ην Λίβαλν, ην Ηξάθ θαη ηελ Αίγππην. (Bahar Atakan, ηνπξθηθή εθεκεξίδα
Milliyet/27-01-2016)

Μειονόηηηες και θσλές ζηην Σοσρκία
Οη εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, θαζώο επίζεο νη κεηνλόηεηεο πνπ θαηνηθνύλ ζηελ
Σνπξθία απνηεινύλ έλα ζνβαξό δήηεκα κε ηδηάδνπζεο δεκνγξαθηθέο, ςπρνθνηλσληθέο
θαη πνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, απηό ζεσξείηαη σο έλα «θιεηζηό θνπηί»
γηα ηνπο εηδηθνύο ηνπ ζέκαηνο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο απηήο, δεδνκέλνπ όηη νη
ηνπξθηθέο αξρέο, θαρύπνπηεο όπσο είλαη από ηε θύζε ηνπο, δελ επέηξεςαλ πνηέ ή
ζρεδόλ πνηέ λα γίλνπλ επξείεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλεο θαη κεηξήζεηο γηα ην ζέκα
απηό.
Δηδηθόηεξα, αλαθεξόκαζηε ζηηο αθόινπζεο 51 θύξηεο κεηνλόηεηεο, βάζεη ζηνηρείσλ
πνπ αληιήζεθαλ από ην βηβιίν ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΩΝΣΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟΗΛΑΜ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ ηνπ ζπληάθηε ηνπ παξόληνο: Σνύξθνη
νπλίηεο (Türkler Sünni), Σνύξθνη Αιεβήδεο (Türkler Alevi), Σνύξθνη νπλίηεο
Γηνπξνύθνη (Türkler Sünni Τörük), Σνύξθνη Αιεβήδεο Γηνπξνύθνη (Türkler Alevi
Τörük), Σνπξθκέλνη νπλίηεο (Türkmenler Sünni), Σνπξθκέλνη Αιεβήδεο (Türkmenler
Alevi), Σαρηαηζήδεο Αιεβήδεο (Tahtacılar Alevi), Ακπληαιάξ Αιεβήδεο (Abdallar
Alevi), Αδεξκπατηδαλνί Σνύξθνη ηίηεο (Azeri Türkleri Şii), Αδεξκπατηδαλνί Σνύξθνη
Καξαπαπάθ (Azeri Türkleri Karapapak), Γηνπγθνύξνη (Uygur ή Uygurlar), Κηξγίζηνη
(Kırgızlar), Καδάθνη (Kazaklar), Οπδκπέθνη (Özbekler), Οπδκπέθνη Σάηαξνη (Özbek
Tatarları), Σάηαξνη ηεο Κξηκαίαο (Kırım Tatarları), Σάηαξνη Ννγθάνη (Nogay Tatarları),
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Μπαιθαξιάξ θαη Καξαηζατιάξ (Balkarlar ve Karaçaylar), Κνπκνπθιάξ (Kumuklar),
Μνπζνπικάλνη πξόζθπγεο από ηε Βνπιγαξία, Μνπζνπικάλνη πξόζθπγεο από ηηο
Βαιθαληθέο ρώξεο (εθηόο από ηε Βνπιγαξία), Μνπζνπικάλνη πξόζθπγεο από ην
Dağıstan, νπδαλνί (Sudanlılar), Δζζνλνί (Δstonlar), Εαδαιάξ νπλίηεο (Εazalar
Sünni), Εαδαιάξ Αιεβήδεο (Εazalar Alevi), Οζζεηνί (Ossetler), Υεκζηλιηιέξ
(Hemşinliler), Αιβαλνί (Αrnavutlar), Κνδάθνη ηνπ Κνπκπάλ (Kuban Kazakları), Ρώζνη
Μνινθαλνί (Ruslar Molokanlar), Πνισλνί (Polonezler), Σζηγγάλνη (Çingeneler),
Γεξκαλνί (Almanlar), Άξαβεο νπλίηεο (Araplar Sünni), Άξαβεο Ννπζατξί (Araplar
Nusayri), Άξαβεο Υξηζηηαλνί, Δβξαίνη (Yahudiler), Αξακαίνη ύξηνη Υξηζηηαλνί
Οξζόδνμνη (Süryaniler), Υξηζηηαλνί ηεο Αλαηνιηθήο πξίαο (Keldaniler), Σζεξθέδνη ή
Κηξθάζηνη θαη ζπγγελείο πξνο απηνύο νκάδεο (Çerkezler), Σζεηζέλνη θαη Ηλγθνύδνη
(Çeçen ve İnguşlar), Γεσξγηαλνί (Gürcüler), Λαδνί (Lazlar), Γθαγθανύδνη (Gagavuzlar
ή Gagauzlar ή Gökoğuzlar).
Όκσο εθηόο από ηηο κεηνλόηεηεο, έλα άιιν παιαηό, παξαδνζηαθό θαη ζύλεζεο
θαηλόκελν ζηελ αλαηνιηθή θαη λνηηαλαηνιηθή Σνπξθία είλαη ε δύλακε θαη ε επηξξνή
ησλ θπιώλ, νη νπνίεο αθελόο ζεσξνύληαη σο έλα θξάηνο ελ θξάηεη ζηηο πεξηνρέο
απηέο, αθεηέξνπ απνηεινύλ κηα έλδεημε ύπαξμεο ηνπ θενπδαξρηθνύ ζπζηήκαηνο θαη
ηεο ηδηάδνπζαο νξγάλσζεο ηνπ κε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο
δηαζηάζεηο. Σα ηειεπηαία έηε κπνξεί λα άιιαμε ε θενπδαξρηθή δνκή ησλ θπιώλ,
σζηόζν δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζε δύν ηνκείο: ζηε δηαθύιαμε ησλ εζίκσλ θαη
παξαδόζεσλ ηνπο από ηε κηα πιεπξά θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ κνξθσηηθνύ
επηπέδνπ από ηελ άιιε. Απηό έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηε ζέζε ησλ παξαδνζηαθώλ
«αγάδσλ» λα θαηαιακβάλνπλ ζηαδηαθά επηζηήκνλεο (γηαηξνί, δηθεγόξνη, δηθαζηέο,
κεραληθνί θ.ιπ.) νη νπνίνη πέξαλ ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ηνπο δηέπνληαη θαη
από πνιηηηθέο θηινδνμίεο αλαιακβάλνληαο ζεκαληηθά θαζήθνληα ζηα δηάθνξα
πνιηηηθά θόκκαηα θαη εηδηθά ζε απηά ηεο δεμηάο. εκεησηένλ όηη, όια ηα θόκκαηα
δηαηεξνύλ ζηελέο επαθέο κε ηνπο αξρεγνύο ησλ θπιώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε
ςεθνθόξσλ, κε αληάιιαγκα λα «ζσξαθίδνπλ» απηνύο κε κηα κνξθή αζπιίαο εηδηθά
ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ην ιαζξεκπόξην, ηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε θαη ηε δηαθίλεζε
λαξθσηηθώλ. Ζ έλλνηα ηεο ηηκήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή
αξρή ησλ θπιώλ θαη ε απόθαζε γηα ηελ επηβνιή πνηλώλ, αθόκε θαη ε ζαλαηηθή
πνηλή, ιακβάλεηαη από ηνλ αξρεγό ηεο θπιήο.
Αλαιπηηθόηεξα
ζηνηρεία
γηα
ηηο
θπιέο
παξνπζηάδνληαη
ζην
βηβιίν
ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΩΝΣΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟ-ΗΛΑΜ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ
ΣΟΤΡΚΗΑ, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
 Απηέο δηαθξίλνληαη γηα ηελ παξαδνζηαθή θαη θνηλσληθή ηνπο νξγάλσζε, θαζώο
επίζεο θαηνηθνύλ ζηηο αθόινπζεο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο θαη λόηηαο Σνπξθίαο:
Diyarbakır, Mardin, Şirnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman θαη Gaziantep,
Tunceli, Bitlis, Van, Muş, Ağrı, Kars θαη Hakkari.
 Οη θπιέο απνηεινύλ κηα θιεηζηή θνηλσλία θαη δηαηεξνύλ ηα πνιηηηζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κέζσ ηεο γιώζζαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ
ζπγγεληθώλ δεζκώλ. Άιισζηε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ν αξρεγόο ηεο θπιήο είλαη
ηαπηόρξνλα πλεπκαηηθόο θαζνδεγεηήο ή αξρεγόο ζξεζθεπηηθήο θνηλόηεηαο.
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 ην παξειζόλ νη θπιέο ήηαλ λνκαδηθέο ή εκηλνκαδηθέο θαη απνηεινύζαλ κηα
ηζρπξή ζηξαηησηηθή δύλακε ιόγσ ηνπ νπιηζκνύ πνπ δηέζεηαλ. ήκεξα, πνιιέο
από απηέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί κόληκα ζε θαηνηθεκέλνπο ηόπνπο, έρνπλ απνθηήζεη
γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη ηα νηθνλνκηθν-θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
έρνπλ εληαρζεί ζε έλα λένπ ηύπνπ θενπδαξρηθό ζύζηεκα. Δηδηθόηεξα,
 Αλάινγα κε ην θαζεζηώο πνπ ππάξρεη ζηα ρσξηά ησλ θπιώλ, απηά δηαθξίλνληαη
ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: α. ηα Ağa Köyleri, όπνπ ηα ρσξηά απηά αλήθνπλ ζηνλ
αξρεγό ηεο θπιήο. β. ηα Sülale Köyleri, ζηα νπνία δηακέλνπλ κεξηθέο νηθνγέλεηεο
από ζπγγεληθέο θπιέο. γ. ηα Ahali Köyleri, όπνπ ε δηαθνξνπνίεζε ηεο
ηδηνθηεζίαο βξίζθεηαη ζε πνιύ ρακειό επίπεδν θαη ν αξρεγόο ηεο θπιήο είλαη
ηαπηόρξνλα θνηλνηάξρεο έρνληαο θαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία. δ. ηα Karma Köyler,
όπνπ ε εμνπζία αλήθεη ζε άηνκα πνπ δηαηεξνύλ ζηελέο επαθέο κε ηνπο επίζεκνπο
θξαηηθνύο θνξείο θαη κε κεγαινγαηνθηήκνλεο.
 Ζ απηαξρηθόηεηα, ε ππαθνή θαη ε αληίιεςε ηνπ ΔΜΔΗ θαη όρη ηνπ ΔΓΩ είλαη
κεξηθά παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ κειώλ ηνπο, ηα νπνία δηαηεξνύλ
ζηαζεξνύο ξπζκνύο αύμεζεο.
 Ζ δεκηνπξγία ακπληηθώλ θαη επηζεηηθώλ κεραληζκώλ απνηεινύλ ην ζπνπδαηόηεξν
κέζν πξνζηαζίαο θαη ζπζπείξσζεο ηνπο. ην πιαίζην απηό εληάζζνληαη θαη ηα
εγθιήκαηα αληεθδίθεζεο.
Ο αθξηβήο θαζνξηζκόο ησλ θπιώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Σνπξθία, είλαη πνιύ δύζθνιν
λα πξαγκαηνπνηεζεί δηόηη κεξηθέο από απηέο δηαζέηνπλ αξθεηνύο βξαρίνλεο.
Δηδηθόηεξα, νη θνπξδηθέο θπιέο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θύξηεο νκάδεο: ζηελ νκάδα
Milanlar (Mil Partisi), ζηελ νκάδα Zilanlar (Silif Partisi) θαη ζηηο αλεμάξηεηεο θπιέο.
Απηό πνπ πξνθαιεί εληύπσζε είλαη όηη νη θπιέο ησλ δύν πξώησλ νκάδσλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνλ ζνπιηάλν Abdulhamit ΗΗ γηα λα ζπγθξνηήζνπλ ηα
Hamidiye Alayları (πληάγκαηα Hamidiye). Αλαιπηηθόηεξα: α. Ο Abdulhamit κε ηελ
απόθαζε ηνπ λα ηδξύζεη ηα Hamidiye Alayları είρε επηά ζηόρνπο. Πξώηνλ, λα ζέζεη
ππό ηνλ έιεγρν ηνπ ηνπο Αξκέληνπο. Γεύηεξνλ, λα νμύλεη έηη πεξαηηέξσ ηηο
πξνζηξηβέο πνπ ππήξραλ κεηαμύ ησλ Κνύξδσλ αλαθνξηθά κε ηα ζξεζθεπηηθά
δόγκαηα. Σξίηνλ, λα απμήζεη ηελ πόισζε κεηαμύ ησλ θπιώλ. Σέηαξηνλ, λα
απνηξέςεη κηα ελδερόκελε ζπκκαρία κεηαμύ Κνύξδσλ θαη Αξκελίσλ. Πέκπηνλ, λα
παξεκπνδίζεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ Κνύξδσλ κε ηνπο Ρώζνπο. Έθηνλ, λα δηαζπάζεη
ηελ εζληθή ζπλνρή ησλ Κνύξδσλ. Καη έβδνκνλ, λα δεκηνπξγήζεη πξνζηξηβέο κεηαμύ
ησλ Κνύξδσλ ζνπληηηηώλ θαη ησλ αιεβεηώλ. β. Μέρξη ην 1891 είραλ ζπγθξνηεζεί 36
ζπληάγκαηα ζπλνιηθήο δύλακεο 43.730 αηόκσλ. γ. Κάζε ζύληαγκα δηέζεηε 4 έσο 6
ιόρνπο θαη ε δύλακε ηνπ θπκαηλόηαλ από 512 έσο 1.152 άηνκα. δ. Οη κεγάιεο θπιέο
είραλ δηθαίσκα λα ζπγθξνηήζνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα ζπληάγκαηα, ελώ ζηηο κηθξέο
θπιέο επηηξεπόηαλ ε ζπγθξόηεζε κεξηθώλ ιόρσλ. ε. Σν πξνζσπηθό ησλ Hamidiye
δηαθξηλόηαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ηνπο İbtidaiye (ειηθίαο 17-20 εηώλ), ζηνπο
Nizamiye (ειηθίαο 20-32 εηώλ) θαη ζηνπο Redif (ειηθίαο 32-40 εηώλ). ζη. ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ηδξύζεθε ε Aşiret Mektebi (ρνιή ηεο Φπιήο) ζηελ νπνία
θνηηνύζαλ ηα παηδηά ησλ αξρεγώλ ησλ θπιώλ, ηα νπνία κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο
αλαιάκβαλαλ θαζήθνληα αμησκαηηθνύ ζηα Hamidiye Alayları. Πέξαλ απηώλ, από
θάζε ζύληαγκα επηιεγόηαλ έλα παηδί, ην νπνίν αθνύ θνηηνύζε ζηελ ελ ιόγσ ζρνιή
επέζηξεθε ζηελ αξρηθή ηνπ κνλάδα κε ην βαζκό ηνπ αλζππνινραγνύ. δ. ε θάζε
ζύληαγκα ππήξραλ δύν ηαγκαηάξρεο, ηέζζεξεηο ινραγνί, νθηώ αλζππνινραγνί θαη
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έλαο γξακκαηέαο. Τπόςε όηη νη αξρεγνί ησλ θπιώλ επέιεγαλ ηνπο αμησκαηηθνύο, νη
νπνίνη θαηά βάζε ήηαλ ζπγγελείο ηνπο.
Από ηελ πξναλαθεξζείζα ζηξαηεγηθή ηνπ Abdulhamit γηα ηηο θπιέο απνθαιύπηνληαη
ηα ζηνηρεία κηαο ραξαθηεξηζηηθήο λννηξνπίαο, ε νπνία νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε
δηάξξεμε ηνπ εζσηεξηθνύ κεηώπνπ ηνπ αληηπάινπ απνηειεί κηα πξνζθηιή θαη
δηαρξνληθή κέζνδν ησλ Σνύξθσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθό είλαη θαη ην γεγνλόο όηη, ε
αληίιεςε ηνπ Abdulhamit γηα ηε δξάζε ησλ πληαγκάησλ Hamidiye, πηνζεηήζεθε ην
1985 από ηελ ηόηε ηνπξθηθή θπβέξλεζε κέζσ ηνπ ζεζκνύ ησλ πνιηηνθπιάθσλ
(Geçici Korucu), ν νπνίνο αθόκε ζπλερίδεηαη θαη έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηε δηάζπαζε
ηεο εζληθήο ζπλνρήο ησλ Κνύξδσλ. πγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα έλνπια ηκήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ηνπ ΡΚΚ θαη κηζζνδνηνύληαη από ην
ππνπξγείν Δζσηεξηθώλ. Δπίζεο, ζηνπο 22 λνκνύο ηεο αλαηνιηθήο θαη
λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο ππεξεηνύλ πεξίπνπ 75.000 πνιηηνθύιαθεο, από ηνπο
νπνίνπο νη 5.000 πξνζειήθζεζαλ ζηηο 30-01-2016. Ωζηόζν, ν εμνπιηζκόο απηώλ
είρε πνιιέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο δηόηη ππήξμαλ πνιιά ζπκβάληα ιαζξεκπνξίνπ,
απαγσγώλ, ιεζηεηώλ, δσνθινπώλ, εγθιεκάησλ, ζθεηεξηζκνύ γεο θ.ιπ.
πκπεξαζκαηηθά, κεηά από όια ηα παξαπάλσ ζα ήηαλ σθέιηκν λα γίλνπλ δύν
ηειηθέο επηζεκάλζεηο. Ζ πξώηε έρεη λα θάλεη κε ηελ ειιεληθή πιεπξά, ε νπνία
θξίλεηαη ζθόπηκν λα αμηνινγήζεη εθηελώο ηηο επηπηώζεηο ηεο αύμεζεο ηνπ ηνπξθηθνύ
πιεζπζκνύ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθώλεηαη ζηε ρώξα καο
πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνύλ αλάινγεο πνιηηηθέο. Δμίζνπ ζεκαληηθό είλαη ην
γεγνλόο όηη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ καθξνπξόζεζκσλ ζπλεπεηώλ ησλ
πξνζθπγηθώλ ξνώλ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαιείηαη λα δηαρεηξηζζεί ηελ θξίζε απηή
ζε δύν επίπεδα. Σν έλα αθνξά ζηηο ζπλεξγαζίεο ζηα πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ θαη ησλ γεηηνληθώλ ρσξώλ. Καη ην άιιν
έρεη λα θάλεη κε ηε ειιεληθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα εθαξκνζζεί, ε νπνία ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη
έλα
ρξνλνδηάγξακκα
ησλ
αλαγθαίσλ
βξαρππξόζεζκσλ,
κεζνπξόζεζκσλ θαη καθξνπξόζεζκσλ κέηξσλ, θαζώο επίζεο ηε ρξεκαηνδόηεζε
θαη ηνλ ηξόπν πινπνίεζε ηνπο.
Ζ δεύηεξε επηζήκαλζε εζηηάδεηαη ζηνλ πιεζπζκό ηεο Σνπξθίαο, ν νπνίνο είλαη
πνιππνίθηινο, κε ζπλέπεηα ε ζπλνρή ηνπ λα παξνπζηάδεη ζνβαξά ελδεκηθά
πξνβιήκαηα θαη πνιιά ηξσηά ζεκεία, ηα νπνία εάλ κηα μέλε δύλακε ηα
εθκεηαιιεπζεί κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνύο από ηνλ θαηξό ηεο εηξήλεο, ζα κπνξνύζε
λα επηθέξεη ζεκαληηθό πιήγκα ζηελ ηνπξθηθή εζσηεξηθή αζθάιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο ζεξκήο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο ή έλνπιεο ζύξξαμεο κε θάπνην γεηηνληθό
ηεο θξάηνο. Άιισζηε, ε εθηίκεζε απηή επηβεβαηώλεηαη κε αξθεηή ζαθήλεηα από ηνλ
Σνύξθν δεκνζηνγξάθν Semih İdiz ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Ζ Σνπξθία ηείλεη λα
δηαζπαζζεί», όπνπ αλαγξάθνληαη ηα εμήο: «Δάλ εμεηάζνπκε θνηλσληνινγηθά ηε
ζεκεξηλή Σνπξθία ζα δηαπηζηώζνπκε όηη είλαη κηα ρώξα ζνβαξά δηαζπαζκέλε ζε
εζληθό, ζξεζθεπηηθό θαη ηδενινγηθό επίπεδν. Ζ θαηάζηαζε απηή αληί λα βειηησζεί
γίλεηαη αθόκε ρεηξόηεξε.» (Δθεκεξίδα Milliyet/17-03-2012).
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζε πίλαθεο ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο Σνπξθηθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ αθνξνύλ ζηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Σνπξθίαο
από ην 2007 έσο ην 2015, ζην κέζν όξν ειηθίαο ζηελ Σνπξθία θαηά έηνο θαη θαηά
θύιν από ην 2007 έσο ην 2015, ζηελ πξόβιεςε ηεο δηακόξθσζεο ηνπ πιεζπζκνύ
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από ην 2016 έσο ην 2075, θαζώο επίζεο ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απηνθηνληώλ ζηελ
Σνπξθία γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 2001-2014.

ΤΝΟΛΟ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑΓΑ

ΑΝΓΡΔ

ΔΣΟ

ΤΝΟΛΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 2007 ΔΧ ΣΟ 2015

ΠΟΟΣΟ (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ΤΝΟΛΟ

70 586 256

35 376 533

35 209 723

100,0

100,0

100,0

0-14

18 642 391

9 570 773

9 071 618

26,4

27,1

25,8

15-64

46 943 690

23 655 657

23 288 033

66,5

66,9

66,1

65 +

5 000 175

2 150 103

2 850 072

7,1

6,1

8,1

ΤΝΟΛΟ

71 517 100

35 901 154

35 615 946

100,0

100,0

100,0

0-14

18 788 587

9 646 960

9 141 627

26,3

26,9

25,7

15-64

47 835 090

24 114 713

23 720 377

66,9

67,2

66,6

65 +

4 893 423

2 139 481

2 753 942

6,8

6,0

7,7

ΤΝΟΛΟ

72 561 312

36 462 470

36 098 842

100,0

100,0

100,0

0-14

18 859 334

9 681 912

9 177 422

26,0

26,6

25,4

15-64

48 618 564

24 557 794

24 060 770

67,0

67,4

66,7

65 +

5 083 414

2 222 764

2 860 650

7,0

6,1

7,9

ΤΝΟΛΟ

73 722 988

37 043 182

36 679 806

100,0

100,0

100,0

0-14

18 878 582

9 691 297

9 187 285

25,6

26,2

25,0

15-64

49 516 670

25 020 856

24 495 814

67,2

67,5

66,8

65 +

5 327 736

2 331 029

2 996 707

7,2

6,3

8,2

ΤΝΟΛΟ

74 724 269

37 532 954

37 191 315

100,0

100,0

100,0

0-14

18 886 575

9 694 739

9 191 836

25,3

25,8

24,7

15-64

50 346 979

25 440 290

24 906 689

67,4

67,8

67,0

65 +

5 490 715

2 397 925

3 092 790

7,3

6,4

8,3

ΤΝΟΛΟ

75 627 384

37 956 168

37 671 216

100,0

100,0

100,0

0-14

18 857 179

9 678 382

9 178 797

24,9

25,5

24,4

15-64

51 088 202

25 803 873

25 284 329

67,6

68,0

67,1

65 +

5 682 003

2 473 913

3 208 090

7,5

6,5

8,5

ΤΝΟΛΟ

76 667 864

38 473 360

38 194 504

100,0

100,0

100,0

0-14

18 849 814

9 675 248

9 174 566

24,6

25,1

24,0

15-64

51 926 356

26 237 038

25 689 318

67,7

68,2

67,3
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ΤΝΟΛΟ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑΓΑ

ΑΝΓΡΔ

ΔΣΟ

ΤΝΟΛΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 2007 ΔΧ ΣΟ 2015

ΠΟΟΣΟ (%)
65 +

2014

2015

5 891 694

2 561 074

3 330 620

7,7

6,7

8,7

ΤΝΟΛΟ

77 695 904

38 984 302

38 711 602

100,0

100,0

100,0

0-14

18 862 430

9.683 155

9 179 275

24,3

24,8

23,7

15-64

52 640 512

26 601 724

26 038 788

67.8

68.2

67,3

65 +

6 192 962

2 699 423

3 493 539

8.0

6,9

9,0

ΤΝΟΛΟ

78 741 053

39 511 191

39 229 862

100,0

100,0

100,0

0-14

18 886 220

9 695 191

9 191 029

24,0

24,5

23,4

15-64

53 359 594

26 972 558

26 387 036

67,8

68,3

67,3

65 +

6 495 239

2 843 442

3 651 797

8,2

7,2

9,3

ΜΔΟ ΟΡΟ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ
ΚΑΣΑ ΔΣΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑ ΦΤΛΟ ΑΠΟ ΣΟ 2007 ΔΧ ΣΟ 2015
ΔΣΟ

ΣΟ ΤΝΟΛΟ
ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ

ΣΟΤ ΑΝΓΡΔ

ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΔ

2007

28,3

27,7

28,8

2008

28,5

27,9

29,0

2009

28,8

28,2

29,3

2010

29,2

28,7

29,8

2011

29,7

29,1

30,3

2012

30,1

29,5

30,6

2013

30,4

29,8

31,0

2014

30,7

30,1

31,3

2015

31,0

30,4

31,6

9

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ
ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 2016 ΔΧ ΣΟ 2075
ΔΣΟ

ΠΛΗΘΤΜΟ

ΔΣΟ

ΠΛΗΘΤΜΟ

2016

78 965 645

2046

93 283 052

2017

79 766 012

2047

93 366 932

2018

80 551 266

2048

93 426 741

2019

81 321 569

2049

93 463 312

2020

82 076 788

2050

93 475 575

2021

82 816 250

2051

93 464 322

2022

83 540 076

2052

93 439 748

2023

84 247 088

2053

93 400 901

2024

84 936 010

2054

93 347 176

2025

85 569 125

2055

93 277 765

2026

86 182 900

2056

93 192 514

2027

86 776 550

2057

93 094 517

2028

87 349 415

2058

92 983 622

2029

87 900 467

2059

92 858 359

2030

88 427 604

2060

92 716 895

2031

88 929 672

2061

92 560 559

2032

89 406 656

2062

92 391 593

2033

89 857 527

2063

92 208 292

2034

90 282 341

2064

92 011 145

2035

90 680 302

2065

91 800 361

2036

91 050 330

2066

91 576 634

2037

91 392 634

2067

91 344 401

2038

91 708 113

2068

91 103 415

2039

91 996 525

2069

90 851 271

2040

92 257 821

2070

90 589 432

2041

92 492 085

2071

90 319 404

2042

92 700 354

2072

90 041 548

2043

92 883 492

2073

89 757 396

2044

93 042 267

2074

89 466 941

2045

93 175 281

2075

89 172 088
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ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΧΝ
ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 2001 ΔΧ ΣΟ 2014
ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΧΝ
ΔΣΟ

ΤΝΟΛΟ

ΔΝΟΠΛΔ
ΓΤΝΑΜΔΙ

ΡΤΘΜΟ ΑΤΞΗΗ
ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΧΝ (% οοο)

2001

2 584

2002

2 301

157

3,49

2003

2 705

95

4,04

2004

2 707

87

4,00

2005

2 703

99

3,94

2006

2 829

85

4,08

2007

2 793

88

3,98

2008

2 816

83

3,96

2009

2 898

75

4,02

2010

2 933

80

4,02

2011

2 677

65

3,62

2012

3 225

69

4,29

2013

3 252

4,27

2014

3 065

3,97

3,97
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