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Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηεο 15εο Ινπιίνπ 2016 πξνέβιεπε θαηά
ρξνλνινγηθή ζεηξά ηελ αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, θαηφπηλ ηεο
θπβέξλεζεο, ζηε ζπλέρεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηέινο φιεο ηεο ρψξαο. Δλ
πξνθεηκέλσ ζα ιέγακε φηη, νη πξαμηθνπεκαηίεο είραλ ζέζεη σο πνιηηηθφ ζηφρν ηελ
απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο, ελψ γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ είραλ ζέζεη σο
ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ν νπνίνο ζα πινπνηείην κέζσ
ελφο πνιπδηάζηαηνπ ζρεδηαζκνχ ζε επηρεηξεζηαθφ θαη ηαθηηθφ επίπεδν. πλεπψο, ν
δξφκνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο πεξλνχζε πξψηα απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ
ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ.
Ωζηφζν, ε απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο θπβέξλεζεο, φισλ
ησλ θνκκάησλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ησλ ΜΜΔ, ηεο αζηπλνκίαο, ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, θαζψο επίζεο ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ κεηέηξεςαλ ζε πιενλεθηήκαηα
ππέξ ηεο λφκηκα εθιεγκέλεο πνιηηεηαθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ
κεραληζκνχ πνπ ζρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ην πξαμηθφπεκα. Δηδηθφηεξα, ε
ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, εζληθηζηηθψλ, θνηλσληνινγηθψλ θαη
ςπρνινγηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ απφ ηνλ πξφεδξν Σαγίπ
Δξληνγάλ ζπλεηέιεζε ζηελ αλαηξνπή ησλ ηζνξξνπηψλ ηζρχνο πνπ είραλ
δηακνξθσζεί ηηο πξψηεο ψξεο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, κε απνηέιεζκα, ζηε ζπλέρεηα, νη
ζχιαθεο ησλ ζηαζηαζηψλ λα αξρίδνπλ λα εμνπδεηεξψλνληαη ζηαδηαθά ν έλαο κεηά ηνλ
άιινλ.
Πξνθαλψο, απηνί πνπ ζρεδίαζαλ ην πξαμηθφπεκα ην γλψξηδαλ απηφ θαη σο εθ ηνχηνπ
ν Σαγίπ Δξληνγάλ πεξηειήθζε ζηνλ θαηάινγν ησλ πξψησλ ζηφρσλ πξνο
εμνπδεηέξσζε. Ωζηφζν ην γεγνλφο φηη, ε πξψηε επηρείξεζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε
ελαληίνλ ηνπ Δξληνγάλ είρε σο ζπλέπεηα ν ζρεδηαζκφο ζε επηρεηξεζηαθφ θαη ηαθηηθφ
επίπεδν λα ιάβεη ηε κνξθή ελφο ηζηνξηθνχ ιάζνπο, ην νπνίν πξνθάιεζε ην
ζεκαληηθφηεξν ξήγκα ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη δηνίθεζεο ηνπ πξαμηθνπεκαηηθνχ
κεραληζκνχ.
Η ηνπξθηθή πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία θαηεγνξεί ηνλ Φεηνπιάρ Γθηνπιέλ σο ηνλ
ζεκαληηθφηεξν θξίθν ηνπ πξαμηθνπήκαηνο. Ωζηφζν, νη πηέζεηο ηεο Άγθπξαο πξνο ηηο
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο γηα λα εθδνζεί ν ελ ιφγσ ηκάκεο ζηελ Σνπξθία ζα δεκηνπξγήζεη
κηα ζπλερψο θιηκαθνχκελε πνιηηηθή θξίζε. Καη ηνχην δηφηη ην θίλεκα Γθηνπιέλ
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή ησλ Ακεξηθαλψλ ζηε Μέζε
Αλαηνιή θαη ηελ Κεληξηθή Αζία.
Δίλαη πιένλ εκθαλέο φηη ν Δξληνγάλ δελ είλαη ηφζν ηζρπξφο φζν λφκηδε θαη βξίζθεηαη
ελψπηνλ ελφο πνιχ ζνβαξνχ θηλδχλνπ. πλεπψο, κηα απεπζείαο ζχγθξνπζε κε ηηο
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Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δελ έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο θαη δελ ζηεξίδεηαη ζε θακία ινγηθή
βάζε. Άιισζηε δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη, ε δεκηνπξγία
πξνβιήκαηνο εκπηζηνζχλεο ζηηο ζρέζεηο ηεο Άγθπξαο κε ηελ Οπάζηγθηνλ ελδέρεηαη
λα κεηαηξαπεί ζε κηα πνιηηηθή θξίζε, ε νπνία ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο εζσηεξηθέο
πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο ηεο Σνπξθίαο. Δλ ησ κεηαμχ, κέρξη ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ζηηο
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δελ εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη νπνηαδήπνηε ζνβαξή εμέιημε,
θαζψο επίζεο δελ είλαη γλσζηφ ζε πφζεο ζνβαξέο ππνρσξήζεηο θαη ζπκβηβαζκνχο
πξνηίζεηαη λα πξνβεί ν πξφεδξνο Δξληνγάλ ζε πεξίπησζε πνπ νη Ακεξηθαλνί
απνθαζίζνπλ λα ηνπ παξαδψζνπλ «εκκέζσο» ηνλ Γθηνπιέλ (ζ.ζ. Αο ζπκεζνχκε ηηο
εμειίμεηο πνπ πξνεγήζεθαλ πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ Οηδαιάλ ζηνπο Σνχξθνπο).
Άιισζηε, κηα ελδερφκελε «παξάδνζε» ηνπ Γθηνπιέλ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη ηελ
θαηάξξεπζε ηνπ κεραληζκνχ ηνπ, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζε πνιχ ζνβαξά ζεκέιηα θαη
ιεηηνπξγεί ζαλ έλα κηθξφ θξάηνο κε ηα επηά επίπεδα δηνίθεζεο πνπ δηαζέηεη. (βι.
βηβιίν «Απνθαιχπηνληαο ηνλ Σνπξθηθφ Λαβχξηλζν-Ιζιάκ θαη Πνιηηηθή ζηελ Σνπξθία,
ζει. 160-169 θαη 177-186, Υξ. Μελάγηαο, 2014, Δθδφζεηο Κάδκνο»).
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Μηα άιιε απνγνήηεπζε γηα ην θπβεξλφλ θφκκα ΑΚΡ, έρεη λα θάλεη κε ηε ανπδηθή
Αξαβία, ην Καηάξ θαη ηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ηα νπνία ελψ ζεσξνχληαη πνιχ
ζηελνί θίινη ηνπ Δξληνγάλ δελ ηνλ ελεκέξσζαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ
πξαμηθνπήκαηνο, παξφιν πνπ είραλ αζθαιείο πιεξνθνξίεο πξηλ ηελ εθδήισζε ηνπ.
Δλψ έρνπλ ζπιιεθζεί δεθάδεο ρηιηάδεο άηνκα κε ηελ θαηεγνξία ζπκκεηνρήο ή
ζηήξημεο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, αθφκε δελ ππάξρνπλ απηά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα
απαληεζνχλ ηα εμήο εξσηήκαηα: Πνηνο είλαη ν εγεηηθφο κεραληζκφο ησλ
πξαμηθνπεκαηηψλ; Πνίνη εμαζθάιηζαλ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Γθηνπιέλ κε ηνπο
πξαμηθνπεκαηίεο ζηελ Σνπξθία; Απφ πνηνπο ζπγθξνηήζεθε ε ηεξαξρηθή δνκή θαη
πνην είλαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ πξαμηθνπήκαηνο; Πνηνη είλαη νη ππεχζπλνη ηκάκεδεο
ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ γηα ηε Γηθαηνζχλε, ηελ Αζηπλνκία, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηνλ
θιάδν ηεο πγείαο; Δπεηδή γηα φια απηά ππάξρνπλ κφλν εηθαζίεο θαη δελ ππάξρεη
θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην θίλεκα Γθηνπιέλ πξνζηαηεχεη
ηνλ εγεηηθφ ηνπ ππξήλα θαη ζπλεπψο ε απεηιή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, εθφζνλ
θπζηθά απνδεηρζεί φηη ην πξαμηθφπεκα ην νξγάλσζε ν Γθηνπιέλ.
Σν πξαμηθφπεκα ηεο 15εο Ινπιίνπ, ην νπνίν εθ ηνπ απνηειέζκαηνο κπνξεί λα
ραξαθηεξηζζεί σο κηα «επίζεζε απηνθηνλίαο», ζρεδηάζζεθε απφ ηε Γεληθή Γηνίθεζε
ηξαηνρσξνθπιαθήο, ελψ ζηνλ εγεηηθφ ππξήλα ζρεδίαζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ
πξαμηθνπήκαηνο είρε δνζεί ε νλνκαζία YSK (Yurtta Sulh Konseyi: πκβνχιην γηα ηελ
Δηξήλε ζηελ Παηξίδα).
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην ζρέδην ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο κε θσδηθή νλνκαζία
Yıldırım (Κεξαπλφο), ζα πξέπεη λα απνθσδηθνπνηεζνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ζε
πνιηηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο νη επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηφζν ζε επηρεηξεζηαθφ φζν ζε ηαθηηθφ επίπεδν.
Σν ζρέδην Yıldırım δελ απνζθνπνχζε ζηελ «θαηάθηεζε» φιεο ηεο ηνπξθηθήο
επηθξάηεηαο, αιιά είρε εζηηαζζεί ζηελ θαηάιεςε-εμνπδεηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ θαη ζηελ «παξάιπζε» ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ. Άιισζηε, εάλ δελ έρεηο ηε
δπλαηφηεηα λα θαηαιάβεηο φιε ηε ρψξα θαη λα ειέγμεηο θάζε δξφκν κε ζηξαηησηηθά
ηκήκαηα, ηφηε επηθεληξψλεζαη ζηα πην ζεκαληηθά θέληξα απηήο. Καη πξνθαλψο γηα
ηελ Σνπξθία, ηα πην ζεκαληηθά θέληξα είλαη ε Άγθπξα θαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε. Η
Άγθπξα δηφηη απνηειεί ην δηνηθεηηθφ θέληξν θαη ην θέληξν ιήςεο ησλ πνιηηηθψλ
απνθάζεσλ ηεο ρψξαο. Καη ε Κσλζηαληηλνχπνιε δηφηη απνηειεί ηα θέληξν ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο απφ εθεί δηέξρνληαη
νη «αξηεξίεο» πνπ ζπλδένπλ ηελ Αζία κε ηελ Δπξψπε.
Δηδηθφηεξα, ε Άγθπξα επηιέρζεθε σο ην θέληξν βάξνπο θαη ην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα θαζφξηδε ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ελψ ε 4ε Κχξηα
Αεξνπνξηθή Βάζε ηνπ Aθηληδί πνπ απείρε πεξίπνπ 50 ρικ. απφ ηελ ηνπξθηθή
πξσηεχνπζα είρε θαζνξηζηεί σο ην θέληξν επηρεηξήζεσλ ησλ πξαμηθνπεκαηηψλ.
Μάιηζηα, ε επηδίσμε θαηάιεςεο ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ φπσο, ην Γεληθφ Δπηηειείν
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ε Γεληθή Γηνίθεζε ηξαηνρσξνθπιαθήο, ε Γηνίθεζε Δηδηθψλ
Γπλάκεσλ Bordo Bereli, ην ζηξαηεγείν ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ ΜΙΣ θαη
ε βάζε ησλ Μνλάδσλ Δηδηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο ζπλεγνξεί ππέξ απηήο
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ηεο άπνςεο. ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, απηή πξνζθεξφηαλ γηα
ηε δεκηνπξγία κηαο έθξπζκεο θαη ραψδνπο θαηάζηαζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ σο
θχξηνη ζηφρνη είραλ θαζνξηζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα νη γέθπξεο ηνπ Βνζπφξνπ, ην
αεξνδξφκην Yeşilköy, ε θξαηηθή ηειεφξαζε TRT, ν ηδησηηθφο ηειενπηηθφο ζηαζκφο
CNN Türk, ε ηνπξθηθή ηειεθσλία Telekom, ην δεκαξρείν ηεο πφιεσο, θαζψο επίζεο
ε αζηπλνκηθή δηεχζπλζε ζηε ιεσθφξν Vatan πνπ βξίζθεηαη ζηελ επξσπατθή πιεπξά
ηεο πφιεσο.
Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη, νη βαζηθνί αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο
πξψηεο θάζεο ηεο επηρείξεζεο Yıldırım ήηαλ λα ζπιιεθζνχλ νη δηνηθεηέο ησλ
γεληθψλ επηηειείσλ θαη ν δηνηθεηήο ησλ Βordo Bereli, θαζψο επίζεο λα ζπιιεθζνχλ ή
λα δνινθνλεζνχλ ν πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ν δηνηθεηήο ηεο Δζληθήο
Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ ΜΙΣ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε πιεξνθνξία πνπ ρξήδεη
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, είρε ζρεδηαζζεί ε απαγσγή ή δνινθνλία ηνπ Κνχξδνπ εγέηε
Ακπληνπιάρ Οηδαιάλ ζηε θπιαθή ζηε λήζν Ικξαιί. Πξνθαλψο νη ελ ιφγσ ελέξγεηεο
είραλ σο ζηφρν, ε ηνπξθηθή θνηλσλία ην πξσί ηεο 16εο Ινπιίνπ λα βξεζεί ελψπηνλ κηαο
πξαγκαηηθφηεηαο φπνπ, απφ ηε κηα πιεπξά, νη Κνχξδνη ζα μεζεθσλφηαλ ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο κε δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη απφ
ηελ άιιε, δελ ζα ππήξρε θακία πνιηηεηαθή, πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία λα
δηαρεηξηζζεί ηελ θαηάζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγείην. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, νη
πξαμηθνπεκαηίεο πξνζδνθνχζαλ ζηελ πξνζσξηλή αλνρή ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο, ε
νπνία ζα βξηζθφηαλ ζε κηα θαηάζηαζε θφβνπ, ηξφκνπ, ςπρνινγηθήο βίαο θαη
αβεβαηφηεηαο γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηή ζα αληηδξνχζε ελαληίνλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ ζηε
ζπλέρεηα απηνί λα επηβάιινπλ ηελ εγεκνλία ηνπο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ηεο ρψξαο.
Μάιηζηα, ε άπνςε απηή επηβεβαηψλεηαη έκκεζα αιιά κε αξθεηή ζαθήλεηα απφ δχν
ζηνηρεία. Αθελφο απφ ηνλ αξρεγφ ηνπ θνπξδηθνχ θφκκαηνο HDP, ν νπνίνο δήισζε
φηη νη πξαμηθνπεκαηίεο ήζειαλ λα ζπληξίςνπλ ηνπο Κνχξδνπο θαη ηαπηφρξνλα κε
αθνξκή ηε ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγείην λα απαιιαρηεί ε ρψξα
απφ ηνλ Δξληνγάλ θαη ην θπβεξλφλ θφκκα ΑΚΡ. Αθεηέξνπ απφ ην γεγνλφο φηη, νη
δηνηθεηέο ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ ζηξαηνχ μεξάο πνπ ειέγρνπλ
ηηο θνπξδηθέο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο ζπκκεηείραλ ζην
πξαμηθφπεκα.
Η ηνπξθηθή θπβέξλεζε θαη ην Γεληθφ Δπηηειείν Δλφπισλ Γπλάκεσλ κπνξεί λα
ηζρπξίδνληαη φηη ζην πξαμηθφπεκα ελεπιάθε κηα πνιχ κηθξή κεηνςεθία ησλ θνξέσλ
αζθαιείαο ηεο ρψξαο, σζηφζν νη αξηζκνί θαηακαξηπξνχλ αθξηβψο ην αληίζεην,
δεδνκέλνπ φηη νη ζπιιεθζέληεο αμησκαηηθνί δηνηθνχζαλ ην 1/3 ησλ ηνπξθηθψλ
ελφπισλ δπλάκεσλ θαη νη πεξηνρέο επζχλεο ησλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ κνλάδσλ πνπ
απηνί δηνηθνχζαλ θάιππηαλ ζρεδφλ ην ήκηζπ ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο. Πέξαλ
ηνχηνπ, έλα άιιν ζηνηρείν κε ηδηαίηεξα πνιιαπιαζηαζηηθή ηζρχ απνηειεί ην γεγνλφο
φηη, κεηαμχ ησλ ζπιιεθζέλησλ πεξηιακβάλνληαη νη ππαζπηζηέο ηνπ πξνέδξνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ησλ αξρεγψλ ησλ γεληθψλ επηηειείσλ, ην 41% ησλ αλσηάησλ
αμησκαηηθψλ, νη δηεπζπληέο θξίζηκσλ δηεπζχλζεσλ φπσο, πιεξνθνξηψλ,
πξνζσπηθνχ, επηρεηξήζεσλ, ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, εθπαηδεχζεσο θαη δφγκαηνο,
ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, θαζψο επίζεο νη δηνηθεηέο ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζίαο ζθέςεο, ε αλψηαηε ζηξαηησηηθή εγεζία ηεο ρψξαο επέδεημε
αδπλακία δηνίθεζεο δεδνκέλνπ φηη, δελ αληηιήθζεθε έγθαηξα ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε
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πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε απνηέιεζκα λα ηεζεί ππφ νκεξία αθφκε θαη απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο ππαζπηζηέο ηεο. πλεπψο, ε αιπζίδα δηνίθεζεο, ε πεηζαξρία θαη νη
επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ ηνπξθηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ππέζηεζαλ έλα
ζνβαξφηαην πιήγκα, ην νπνίν δελ ζα κπνξέζεη λα απνθαηαζηαζεί κφλν κε
απνζπαζκαηηθέο παξεκβάζεηο, αιιά κε κηα λέα δνκή θαη θηινζνθία πνπ απαηηεί
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα).
Δπίζεο, ε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηψλ ηεο Αζηπλνκίαο απνδείρζεθε θαηψηεξε ησλ
πεξηζηάζεσλ αθνχ, νχηε αληηιήθζεθε ηε δξάζε ηνπ βαζηθνχ ππξήλα ζρεδηαζκνχ ηνπ
πξαμηθνπήκαηνο πνπ βξηζθφηαλ ζηε ζηξαηνρσξνθπιαθή, νχηε ελεκέξσζε έγθαηξα
ηνλ ππνπξγφ Δζσηεξηθψλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε ζηξαηνρσξνθπιαθή.
πγρξφλσο φκσο ζα ήηαλ ιάζνο λα κελ αλαθεξζνχκε θαη ζηηο κέρξη ηψξα
επηπηψζεηο πνπ ην ελ ιφγσ πξαμηθφπεκα επέθεξε ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία, νη
νπνίεο ζα εκβαζχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Γηα ην ζέκα απηφ,
θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Μεγάιεο Σνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο ζηηο 27-07-2016, ν
Σδαρίη Οδθάλ βνπιεπηήο ηνπ θπβεξλφληνο θφκκαηνο ΑΚΡ αλέθεξε φηη, ε πξψηε
εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο δεκηάο μεπεξλά ηα 100 δηζ. ηνπξθηθέο ιίξεο
(29.940.119.760 επξψ).

Τν βαζύ θξάτνο τεο Τνπξθίαο στεξίδεη τνλ Εξλτνγάλ;
ην άξζξν καο κε ηίηιν «Υξνλνινγηθή εμέιημε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Σνπξθία»
πνπ ζα δεκνζηεπζεί αχξην, αλαγξάθεηαη φηη, ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ
πξαμηθνπήκαηνο ε πνιηηεηαθή, πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία ηεο ρψξαο
απνπζίαδαλ απφ ηα θαζήθνληα ηνπο, είηε ιφγσ δηαθνπψλ, είηε ιφγσ θνηλσληθψλ
ππνρξεψζεσλ. Αλαθνξηθά δε, κε ηνλ αξρεγφ ηεο ηνπξθηθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο,
απηφο βξηζθφηαλ ζηε γακήιηα ηειεηή ηεο θφξεο ηνπ πηεξάξρνπ δηνηθεηή ηεο
Γηνίθεζεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξηθήο Γχλακεο θαη Αληηαεξνπνξηθήο Αληηππξαπιηθήο
Άκπλαο
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε
στν
Ναπτηθό
Όκηιν
Moda
ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ θαη ζπλειήθζε απφ ηνπο πξαμηθνπεκαηίεο καδί κε άιινπο
αλψηαηνπο αμησκαηηθνχο ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο. (βι. ζρεηηθφ βίληεν
www.youtube.com/watch?v=_J7OgDaQi7A)
Σελ επνκέλε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, ζηηο 16 Ινπιίνπ, ν πξψελ αξρεγφο ησλ ηνπξθηθψλ
ελφπισλ δπλάκεσλ στξατεγόο Ιιθέξ Μπασκπνύγ δήισζε ηα εμήο: «Απηνί πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ ην πξαμηθόπεκα δελ είλαη ζηξαηησηηθνί. Είλαη ηξνκνθξάηεο. Απηνί
απνηεινύλ κηα καύξε θειίδα ζηελ ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Σνπξθηθώλ Ελόπισλ
Δπλάκεσλ. πγραίξσ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ πνπ ζηάζεθαλ
ζην πιεπξό ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ αξρεγνύ ηνπο ζηξαηεγνύ Υνπινπζί Αθάξ.
ήκεξα, όινη ζεσξνύκε όηη, νη πξαμηθνπεκαηίεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ cemaat (ζ.ζ.
ελλνεί ην θίλεκα Γθηνπιέλ). ην παξειζόλ, ε cemaat πξαγκαηνπνίεζε κηα παξόκνηα
ελέξγεηα (ζ.ζ. ελλνεί ηηο θαηαγγειίεο γηα ηελ ππόζεζε Εξγθέλεθνλ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο
εθαηνληάδεο ζηξαηησηηθνί θπιαθίζζεθαλ). ήκεξα, πξόθεηηαη γηα κηα ελέξγεηα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ελαληίνλ ηνπ ηνπξθηθνύ έζλνπο.».
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Όκσο πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Moda, ηνπ ζηξαηεγνχ
Μπαζκπνχγ θαη ηνπ Δξληνγάλ; Ο φκηινο Μoda απνηειεί ην «ζεκείν ζχκβνιν» ηνπ
βαζένο θξάηνπο ηεο Σνπξθίαο. Ο Μπαζκπνχγ αλήθεη ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
ηνπ βαζένο θξάηνπο. Καη ν Δξληνγάλ πξνέβε ζε κηα άηππε ζπκκαρία κε ηελ θνξπθή
ηεο ππξακίδαο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, κε απνηέιεζκα, ελψ απηφο
απηνπξνβαιιφηαλ σο ν απνθιεηζηηθφο δηαρεηξηζηήο ηεο εμνπζίαο ηεο ρψξαο, πίζσ
ηνπ βξηζθφηαλ ην αλαβαζκηζκέλν πιένλ κε πνιηηηθή ηζρχ Γεληθφ Δπηηειείν Δλφπισλ
Γπλάκεσλ, εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην θνπξδηθφ θαη ζηνπο θεληξηθνχο
άμνλεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε απειεπζέξσζε
ησλ ζηξαηησηηθψλ, ην Μάξηην ηνπ 2014, πνπ θαηαδηθάζζεθαλ κε βαξχηαηεο πνηλέο
ιφγσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζηελ ππφζεζε Δξγθέλεθνλ θαη Βαξηνπνχια (ζ.ζ. κεηαμχ
ησλ νπνίσλ θαη ν Μπαζκπνχγ πνπ ηνπ είρε επηβιεζεί ηζφβηα θάζεηξμε) ζεκαηνδνηεί
ηελ έλαξμε κηαο πεξηφδνπ εζληθήο ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ εξληνγαληθψλ, θεκαιηθψλ
θαη εζληθηζηηθψλ θχθισλ πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ νη ππαξμηαθέο αλεζπρίεο ηνπο.
Απνθαιχπηεηαη ινηπφλ ε πηζαλή χπαξμε ελφο λένπ «modus vivendi» ηνπ Δξληνγάλ
κε ην βαζχ θξάηνο ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν έρεη σο θνηλφ ερζξφ ην κεραληζκφ πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ην πξαμηθφπεκα ζηελ Σνπξθία, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ
εθδεκνθξαηηζκφ ή κε ηεο ρψξαο ζην κέιινλ.
Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε έλλνηα ηνπ βαζένο θξάηνπο ζηελ Σνπξθία θαη ε ζνβαξφηεηα
ηνπ ζέκαηνο απηνχ, παξαηίζεηαη αθνινχζσο ζρεηηθφ απφζπαζκα ηνπ βηβιίνπ
«Απνθαιχπηνληαο ηνλ Σνπξθηθφ Λαβχξηλζν-Ιζιάκ θαη Πνιηηηθή ζηελ Σνπξθία, ζει.
193-236, Υξ. Μελάγηαο, 2014, Δθδφζεηο Κάδκνο».
Σν βαζύ θξάηνο είλαη έλαο πνιηηηθόο όξνο πνπ αθνξά ζ’ έλαλ παξαθξαηηθό
κεραληζκό, ν νπνίνο αθελόο δελ ππόθεηηαη ζηνλ εζηθό θώδηθα ησλ λόκσλ,
αθεηέξνπ ελεξγεί γηα ηε δηαθύιαμε ησλ δηθώλ ηνπ ζπκθεξόλησλ θαη ηε
ρεηξαγώγεζε ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο ρώξαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. ηελ
πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο, ε θαηάζηαζε είλαη πνιπδηάζηαηε δηόηη πάληα ππήξραλ
αθαλείο θαη παξάιιεινη κεραληζκνί θαη πάληα ζα ππάξρνπλ, ελώ ν όξνο βαζύ
θξάηνο παξαπέκπεη ζηνπο νξγαληθνύο δεζκνύο ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ, ησλ
ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ, ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο, ηεο δηθαηνζύλεο, ησλ
πνιηηηθώλ θνκκάησλ, ησλ ζξεζθεπηηθώλ αδειθνηήησλ θαη άιισλ θξαηηθώλ
θνξέσλ κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ηηο παξαθξαηηθέο νξγαλώζεηο θαη ηηο
ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ μέλσλ θξαηώλ. Άιισζηε, ε Σνπξθηθή Δεκνθξαηία
ηδξύζεθε από ην βαζύ νζσκαληθό θξάηνο, ηνπ νπνίνπ εγεηηθή πξνζσπηθόηεηα
ήηαλ θαη ν Mustafa Kemal Atatürk, ελώ ε παξαθάησ δήισζε ηνπ πξώελ
πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο Süleyman Demirel απνθηά ηδηαίηεξε βαξύηεηα:
«Τπάξρεη βαζύ θξάηνο ή δελ ππάξρεη; Τπάξρεη βαζύ θξάηνο. Σν βαζύ θξάηνο
είλαη νη ζηξαηησηηθνί. Άιισζηε ζηελ Σνπξθία ππάξρεη έλα θξάηνο. Σν βάζνο
απηνύ θαη ην πιάηνο ηνπ είλαη έλα. Εάλ ςάρλεηε έλα βαζύ θξάηνο, ηόηε απηό είλαη
νη ζηξαηησηηθνί.». Εθηόο ηνύηνπ, ην βαζύ θξάηνο είλαη απαξαίηεην ζε όινπο ζηελ
Σνπξθία θαη ε αθόινπζε θξάζε απνηππώλεη πιήξσο ηελ ηνπξθηθή
πξαγκαηηθόηεηα: «Όηαλ ππάξρεη ζπκκεηξία ζηηο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο κε ην βαζύ
θξάηνο ν κεραληζκόο δνπιεύεη αξκνληθά. Όκσο όηαλ ππάξρεη αζπκκεηξία
κεηαμύ ηνπο ηόηε ππάξρεη ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε.»… Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη
λα ιεθζεί ππόςε όηη, ε θηινζνθία ηνπ βαζένο θξάηνπο κπνξεί λα ζξηάκβεπζε
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γηα δεθαεηίεο ζηελ Σνπξθία, σζηόζν κεηά ην 2008 απηή δελ κπόξεζε λα
απνηξέςεη ηα πλεπκαηηθά, εζηθά θαη πνιηηηθά πιήγκαηα πνπ ππέζηε…
πγρξόλσο όκσο, είλαη ιάζνο λα εηπσζεί όηη ην βαζύ θξάηνο ζηελ Σνπξθία έρεη
εμαιεηθηεί νινζρεξώο. Η εθηίκεζε απηή επηβεβαηώλεηαη: πξώηνλ, έκκεζα από
ηελ έθζεζε ηεο Επηηξνπήο Δηεξεύλεζεο ησλ Πξαμηθνπεκάησλ πνπ ζπλεζηήζε
από ηε Μεγάιε Σνπξθηθή Εζλνζπλέιεπζε, όπνπ αλαγξάθεηαη όηη ην βαζύ
θξάηνο είλαη κηα νξγάλσζε πνπ ππεξβαίλεη ηνπο πάληεο ζηελ Σνπξθία, αθόκε
θαη ην Γεληθό Επηηειείν θαη ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνλ θξαηηθό κεραληζκό. Καη
δεύηεξνλ, άκεζα, από ηνλ Bülent Arınç, εθπξόζσπν ηύπνπ θαη αληηπξόεδξν ηεο
ηόηε θπβέξλεζεο ηνπ ΑΚΡ, ν νπνίνο απεπζπλόκελνο ζε Σνύξθν δεκνζηνγξάθν
είπε ηα εμήο: «Η δίθε γηα ηελ Ergenekon δηήξθεζε 5-6 ρξόληα. Μέρξη ηώξα
κπόξεζεο λα κάζεηο πνηνο είλαη ν αξρεγόο ηεο νξγάλσζεο; Δελ
κπόξεζεο.»…Καηά ηελ αλαθξηηηθή δηαδηθαζία ηεο ππόζεζεο Ergenekon, έλαο
πξνζηαηεπκέλνο κάξηπξαο, θαηέζεζε όηη ην 2005, ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ
πξώελ αξρεγό ηνπ Γεληθνύ Επηηειείνπ Ελόπισλ Δπλάκεσλ ζηξαηεγό Hüseyin
Kıvrıkoğlu ζηε ιέζρε αμησκαηηθώλ Fenerbahçe, ν Kıvrıkoğlu ηνπ απνθάιπςε όηη
από ην 1996 ππάξρεη κηα κπζηηθή νξγάλσζε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ν
πνιηηηθόο ηεο βξαρίνλαο νλνκάδεηαη
Encümen-i Daniş (πκβνπιεπηηθή
Επηηξνπή)… Επί Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ε Encümen-i Daniş ήηαλ κηα
επηηξνπή πνπ ιεηηνύξγεζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1851-1862 θαη ηδξπηήο ηεο ήηαλ
ν Mustafa Reşit Paşa…Οη ζπλεδξηάζεηο ήηαλ κπζηηθέο θη αθνξνύζαλ ζε ζέκαηα
αλαβάζκηζεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ ηεο Απηνθξαηνξίαο. Η Encümen-i Daniş
επαλαιεηηνύξγεζε ην 1940 θαη έλα από ηα πξνβεβιεκέλα κέιε ηεο ήηαλ ν
Necmettin Karaduman, πξόεδξνο ηεο Μεγάιεο Σνπξθηθήο Εζλνζπλέιεπζεο επί
επνρήο Turgut Özal. Η Encümen-i Daniş απνηειείηαη από 40 κέιε κεηαμύ ησλ
νπνίσλ απόζηξαηνη ζηξαηεγνί, πξώελ δηπισκάηεο, πξώελ πνιηηηθνί θαη
αθαδεκατθνί. Ελδεηθηηθά παξαηίζεληαη ηα αθόινπζα νλόκαηα: Necmettin
Karaduman, πξώελ πξόεδξνο ηεο Μεγάιεο Σνπξθηθήο Εζλνζπλέιεπζεο,
ζηξαηεγόο İsmail Hakkı Karadayı, ζηξαηεγόο Necdet Üruğ, ζηξαηεγόο Hüseyin
Kıvrıkoğlu θαη ζηξαηεγόο İlker Başbuğ, πξώελ αξρεγνί ηνπ Γεληθνύ Επηηειείνπ
Ελόπισλ Δπλάκεσλ, ζηξαηεγόο Aytaç Yalman, πξώελ αξρεγόο ηεο Δηνίθεζεο
Υεξζαίσλ Δπλάκεσλ, ζηξαηεγόο Şener Eruygur, πξώελ αξρεγόο ηεο Γεληθήο
Δηνίθεζεο ηξαηνρσξνθπιαθήο, ζηξαηεγόο Tuncer Kılınç, πξώελ Γεληθόο
Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Εζληθήο Αζθαιείαο, ζηξαηεγόο ε.α. Nahit Özgür,
πξώελ πξέζβεηο İlter Türkmen θαη Fahir Alaçam, πξώελ αξρεγόο ηεο MİΣ
Köksal Sönmez, πξώελ ππνπξγνί Πνιηηηζκνύ Emre Gönensay θαη İlhan
Evliyaoğlu, πξώελ ππνπξγόο Cahit Aral θαη θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ Sefa
Reisoğlu. Η εν λόγω επιηροπή πραγμαηοποιεί ηις ζσνεδριάζεις ηης κάθε
δύο εβδομάδες ημέρα Πέμπηη ζηο Νασηικό Όμιλο Moda ζηην
Κωνζηανηινούπολη. Οη ζπλεδξηάζεηο είλαη κπζηηθέο θαη ηα ζέκαηα πνπ
ζπδεηνύληαη αθνξνύλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα. ην
παξειζόλ, ηα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ αθνξνύζαλ ζηελ αλαηξνπή ησλ
θπβεξλήζεσλ θαη ζηε ζπγθξόηεζε λέσλ… Σέινο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα
επηζεκαλζεί όηη ε ηνπξθηθή δηθαηνζύλε δελ αζρνιήζεθε εκθαλώο κε ηελ
Encümen-i Daniş, ελώ νη απόςεηο ζηελ Σνπξθία γηα ην ξόιν ηεο ελ ιόγσ
επηηξνπήο δηίζηαληαη, δηόηη ηε ζεσξνύλ όηη είλαη: είηε κηα επηηξνπή, είηε έλα
κπζηηθό θέληξν ηζρύνο, είηε κηα νξγάλσζε πνπ ζέιεη λα θαζνδεγεί ηελ
θπβέξλεζε, είηε κηα νκάδα πξώελ θξαηηθώλ ιεηηνπξγνύλ πνπ ζπδεηνύλ ηα
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ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο. Ωζηόζν ην γεγνλόο όηη, ελώ αξρηθά ζε ηξία κέιε ηεο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ζηξαηεγνύο İlker Başbuğ, Şener Eruygur θαη Tuncer
Kılınç, επηβιήζεθε ε πνηλή ηεο ηζόβηαο θάζεηξμεο ζηνπο δύν πξώηνπο θαη ηεο
θπιάθηζεο 13 εηώλ θαη 2 κελώλ ζηνλ ηξίην, ιόγσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζηελ
ππόζεζε Ergenekon, θαη ζηε ζπλέρεηα απνθαζίζζεθε ε απνθπιάθηζε ηνπο,
δεκηνπξγεί πνιιά εξσηεκαηηθά.
πκπεξαζκαηηθά θαζίζηαηαη ζαθέο φηη, εάλ ε ηνπξθηθή πνιηηηθή εγεζία δελ αλαιχζεη
ζσζηά ηα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αίηηα πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο
πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζζεί ην
ελδερφκελν, ε Σνπξθία ζην κέιινλ λα βξεζεί ελψπηνλ κηαο παξφκνηαο θξίζεο κε
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά κε πην νδπλεξέο ζπλέπεηεο. Φπζηθά, ε εθηίκεζε
απηή απνξξέεη απφ ηξεηο παξάγνληεο. Πξψηνλ, απφ ηελ ηαθηηθή ηνπ «κεδεληθνχ
αζξνίζκαηνο» πνπ επηιέγεη πάληα ν Σνχξθνο πξφεδξνο, δειαδή ν θεξδηζκέλνο ηα
παίξλεη φια θαη δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηνπο αληηπάινπο ηνπ.
Γεχηεξνλ, απφ ηελ επηδίσμε ηνπ Σαγίπ Δξληνγάλ λα επηβάιιεη de facto ηνλ εαπηφ ηνπ
σο πξφεδξν κηαο πξνεδξηθήο Γεκνθξαηίαο ρσξίο λα έρεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην
χληαγκα λνκηκνπνίεζε. Καη ηξίηνλ, απφ ηηο κέρξη ηψξα ελέξγεηεο ηεο ηνπξθηθήο
πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή
πνιηηηθή ηεο ρψξαο, νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη απηέο ζηεξίδνληαη ζην ζπκηθφ θαη
είλαη άγλσζην πφηε ζα ιεηηνπξγήζεη ε ζσθξνζχλε θαη ε ινγηθή.

8

