Η Τουρκία του Ερντογάν
Γεώργιος Οικονόµου

Ο Ατατούρκ εκυβέρνησε την Τουρκία µε σιδερένια γροθιά. Ένας Ιακωβίνος
πολιτικός, ο ιδρυτής της νέας Τουρκίας διαµόρφωσε την χώρα του στον
20ο αιώνα σύµφωνα µε το όραµα του ως ένα δυτικό κοσµικό κράτος. ∆εν
απέκλεισε και δεν κατέστειλε το Ισλάµ. Εδηµιούργησε ένα κοσµικό σύστηµα
το οποίο ήλεγχε την θρησκεία και περιθωριοποιούσε πολίτες όπως ο
Ερντογάν οι οποίοι εδήλωναν οπαδοί του Ισλάµ. Ο Ατατούρκ «εξόρισε» το
Ισλάµ στην ιδιωτική σφαίρα, και απαγόρευσε τον απ’ ευθείας επηρεασµό
του κράτους από τα θρησκευτικά ιδρύµατα και τους ηγέτες τους.

Ο Ατατούρκ και οι συνοδοιπόροι του – οι Κεµαλιστές – ήσαν πολύ
περήφανοι για το σύστηµα που κατασκεύασαν. Η εµπιστοσύνη τους
βασιζόταν στον τουρκικό στρατό, απ’ όπου και εξεκίνησαν και ο οποίος
(στρατός) εθεωρούσε τον εαυτό του ως τον προστάτη του κοσµικού
πολιτικού συστήµατος της χώρας, µετά τον θάνατο του ιδρυτή.

Το κοσµικό κράτος που άφησε πίσω του ο Ατατούρκ, µεταλλάχθηκε µετά
το πραξικόπηµα του 1980. Την εποχή εκείνη, η ανάληψη της αρχής από
τον στρατό είχε ως δικαιολογία να εµποδίσει την ανάπτυξη της αριστερής
ιδεολογίας στην χώρα, καθώς επίσης ξεσπούσαν µάχες στους δρόµους
µεταξύ δεξιών και αριστερών εθνοφυλακών.

Υπό τις συγκυρίες αυτές, οι στρατιωτικοί απεφάσισαν να επιτρέψουν
ελάχιστες, πλην σοβαρές εκφάνσεις του Ισλάµ να ειπησέλθουν στο
πολιτικό και εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. Οι στρατηγοί επίστευαν ότι
η θρησκεία µπορούσε να ελέγξει την αναδυόµενη παλίρροια του
αριστερισµού στην χώρα «εµβολιάζοντας» την τουρκική κοινωνία κατά
του κοµµουνισµού.
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Στις δεκαετίας του 1980 και 1990, οι πολιτικές αυτές αύξησαν την ανάµιξη
του Ισλάµ στην δηµόσια σφαίρα στην χώρα. Η ανάµιξη αυτή την οποία
επέτρεψαν οι κοσµικοί στρατηγοί, εβοήθησε το πολιτικό Ισλάµ να ριζώσει
στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν επωφελήθηκε από τις δυναµικές αυτές για να αναρριχηθεί
στην εξουσία το 2003, και να ξηλώσει το κοσµικό κράτος του Ατατούρκ σε
χρόνο λίγο περισσότερο από µία δεκαετία – το έχει δε κατορθώσει χωρίς
κανένα οίκτο προς τους αντιπάλους του.

Η Τουρκία εθεωρείτο ως χώρα που ακολουθεί τις τάσεις της ∆ύσεως και
της Ευρώπης. Γενικώς αυτό συνέβαινε από τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν
οι Οθωµανοί σουλτάνοι «εδυτικοποιήσαν» και εξευρωπάισαν την
Οθωµανική Αυτοκρατορία.

Ενώ συντελείτο η αλλαγή στον 20ο αιώνα, ο Ατατούρκ και οι ακόλουθοι
του προσέβλεπαν στην Ευρώπη για δείγµατα εξωτερικής πολιτικής και
κρατικής διαχείρισης.

Στην περίπτωση του Ερντογάν όµως, βλέπουµε µια κατάσταση στην
οποία

ένας

Τούρκος

ηγέτης

στρέφεται

στην

Ανατολή

και

αποστασιοποιείται µερικώς από την ∆ύση. Ο Ερντογάν είναι το πρότυπο
του λαϊκιστή ηγέτη που αντιµετωπίζουµε στον 21ο αιώνα, - πιστώνεται µε
την εφεύρεση µιας νέας λαϊκίστικης πολιτικής, µιας πολιτικής την οποία
αντέγραψαν αποτελεσµατικοί αρχηγοί και σε άλλα µέρη.

Ο Ερντογάν έχει κυνηγήσει και καταδιώξει οµάδες που δεν τον ψήφιζαν
από αριστερούς µέχρι φιλελεύθερους. Για να αναπτύξει την βάση του,
δαιµονοποιεί τους αντιπάλους του, πολλές φορές τους επιτίθεται
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ονοµάζοντάς τους «εντολοδόχους των ξένων δυνάµεων», οι οποίοι
θέλουν να υποµονεύσουν το καθεστώς του και, εποµένως, την Τουρκία.

Η αντιπολίτευση η οποία αποτελείται σχεδόν από το ήµισυ της χώρας, τον
µισεί. Όµως, η στρατηγική του εδηµιούργησε µια πιστή βάση κυρίως
συντηρητικών

ψηφοφόρων,

συµπεριλαµβανοµένων

κεντρο-δεξιών,

δεξιών και οπαδών του πολιτικού Ισλάµ.

Ο Ερντογάν ανέσυρε πολλούς από τους οπαδούς του από την φτώχεια
µε τις επιτυχηµένες οικονοµικές πολιτικές του και, για τον λόγο αυτό, τον
λατρεύουν και θέλουν να τον διατηρήσουν στην αρχή.

Οι προσπάθειες του Ερντογάν να αλώσει το πολιτικό σύστηµα της
Τουρκίας περιλάµβανε τακτικισµούς, στρατηγικές, λεπτούς χειρισµούς και
υποµονή.

Αφού ανέλαβε τα ηνία του κράτους, κατόρθωσε να φέρει δυναµική
οικονοµική ανάπτυξη και, ως αποτέλεσµα, σταδιακά να κτίσει εκλογική
υποστήριξη. Μετά την δεύτερη εκλογική νίκη στις βουλευτικές εκλογές του
2007, και εκµεταλλευόµενος την αναπτυσσόµενη δηµοφιλία του (46% του
εκλογικού σώµατος εψήφισε το κόµµα του, αυξάνοντας τα ποσοστά του
από 34% στο 2002 κάτι το οποίο είχε να συµβεί για δεκαετίες), άρχισε να
συγκεντρώνει δυνάµεις και να διαβρώνει τις δηµοκρατικές διαδικασίες.

Στην συνέχεια κατόρθωσε να αναλάβει τον έλεγχο µεγάλου αριθµού ΜΜΕ,
χρησιµοποιώντας κυβερνητικά όργανα καθώς επίσης και τα δικαστήρια
τα οποία µετά από το δηµοψήφισµα του 2010 ο Ερντογάν απέκτησε το
προνόµιο να διορίζει την πλειοψηφία των δικαστών στα ανώτερα κλιµάκια
χωρίς να χρειάζεται διαδικασία αποδοχής τους από το σώµα.
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Την ίδια περίοδο, ο Ερντογάν άρχισε επίσης να κυνηγά την αντιπολίτευση
αρχής γενοµένης από τους Κεµαλιστές οι οποίοι ήθελαν την Τουρκία να
παραµείνει στην ∆ύση και να ακολουθήσει το κοσµικό µονοπάτι όπως
ήταν το όραµα του ιδρυτή τους.

Κατά την διάρκεια µιας σειράς στηµένων δικών µεταξύ 2008 και 2011 έβαλε
στόχο να απονοµιµοποιήσει και να τιµωρήσει τους αντιπάλους του. Η
κίνηση Γκιουλέν, η οποία άρχισε την δεκαετία του 1970 και σιγά, σιγά είχε
δυναµώσει στις δεκαετίες του 1980 και 1990, έγινε ένας δυνατός σύµµαχος
του Ερντογάν µετά τις εκλογές του 2002, βοηθώντας τον στην συνέχεια.

Το 2008, το δίκτυο των οπαδών του Γκιουλέν στην αστυνοµία και στο
δικαστικό, εβοήθησαν τον Ερντογάν να φυλακίσει σχεδόν το ένα τέταρτο
των εν ενεργεία στρατηγών και ναυάρχων στην λαϊκίστικη TAF (Turkish
Armed Forces), ισχυριζόµενοι ότι οι αξιωµατικοί αυτοί ήσαν αναµεµιγµένοι
στο ούτω καλούµενο κίνηµα Εργκένεκον που είχε στόχο να ανατρέψει την
κυβέρνηση.

Συγχρόνως, µε την βοήθεια των Γκιουλενιστών, ο Ερντογάν εφυλάκισε
αριθµό προβεβληµένων κοσµικών διανοουµένων, δηµοσιογράφων και
ακτιβιστών, ισχυριζόµενος στα ΜΜΕ, όπως π.χ. στην ηµερησία προΓκιουλενική Zaman, ότι οι οµάδες αυτές ήσαν µέρος σχεδιαζόµενου
πραξικοπήµατος. Οι εισαγγελείς δεν µπορούσαν να παρουσιάσουν µια
πειστική εικόνα του υποτιθέµενου κοσµικού πραξικοπήµατος, αλλά οι
υποθέσεις Εργκένεκον – Sledgehammer επέτρεψαν στον Ερντογάν να
φυλακίσει τους διαφωνούντες, εµφανίζοντας µια αυταρχική τάση στην
τουρκική πολιτική, µε τον ίδιο να είναι στην κορυφή.

Οι στρατηγοί υπεχώρησαν. Μετά την παραίτηση των ανωτέρων
αξιωµατικών της TAF (παραιτήθηκαν µαζικά το 2011), υποκλινόµενοι στην
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δύναµη του Ερντογάν, τα δικαστήρια άρχισαν να απορρίπτουν τα
κατηγορητήρια.

Παρ’

όλα

αυτά

οι

υποθέσεις

Εργκένεκον

–

Sledgehammer διαπερνούσαν την Τουρκική πολιτική, δηµιουργώντας την
επικίνδυνη ιδέα ότι το να αντιτίθεται κανείς στην πολιτική του Ερντογάν
εσήµαινε συµµετοχή σε στάση.

Η κατάσταση αυτή εδηµιούργησε µια ατµόσφαιρα εκφοβισµού, όπου ο
Ερντογάν και οι σύµµαχοι του συµπεριλαµβανοµένου του Γκιουλέν, είχαν
την δύναµη να διαφετεύσουν τους αντιφρονούντες.

Οι Εργκένεκον δίκες έστειλαν το µήνυµα στον κάθε αντιφρονούντα ότι
µπορεί εύκολα να βρεθεί στην φυλακή, ότι τα ιδιωτικά του τηλεφωνήµατα
ή το ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο µπορούσε να δηµοσιοποιηθεί, ή ότι τα
ΜΜΕ του Ερντογάν µπορούσαν να τους συνδέσουν µε αυτούς που
συνωµοτούσαν κατά της κυβέρνησης. Αυτό έκανε πολύ πιο δύσκολο για
πολίτες όλων των αποχρώσεων να αντιστρατεύονται τον Ερντογάν,
καλλιεργώντας µια «δηµοκρατία του τρόµου».

Έχοντας θέσει υπό τον έλεγχο του την Τουρκία, ο Ερντογάν έχει ήδη
κατακλύσει την πολιτική και την εκπαίδευση µε το συντηρητικό Ισλάµ. Αυτή,
παραδόξως, είναι η πλευρά του Ερντογάν που µιµείται τον Ατατούρκ.
Βέβαια, ο Ερντογάν δεν µοιράζεται τις αξίες του Ατατούρκ, απλώς τις
µεθόδους του. Όπως ακριβώς ο Ατατούρκ εµορφολόγησε την Τουρκία
σύµφωνα µε τα πιστεύω του, δηµιουργώντας µια λαϊκίστικη Ευρωπαϊκή
κοινωνία, έτσι και Ερντογάν διαµορφώνει µία «νέα Τουρκία» η οποία είναι
κοινωνικά συντηρητική και η οποία αγκαλιάζει την πολιτική Ισλαµοποίηση
ως βασική αξία, όπως ακριβώς πιστεύει ο ίδιος.

Στην πραγµατικότητα, ο Ερντογάν είναι ένας Ατατούρκ αντί- Ατατούρκ.
Έχοντας µεγαλώσει στην κοσµική Τουρκία και έχοντας αντιµετωπίσει
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κοινωνικό αποκλεισµό σε νεαρή ηλικία λόγω της ευλαβείας του και των
συντηρητικών του απόψεων, είχε βαθιά απέχθεια στον Ατατούρκ. Λόγω
όλων αυτών διέλυσε το σύστηµα του Ατατούρκ χρησιµοποιώντας τα ίδια
εργαλεία που χρησιµοποίησε ο Ατατούρκ και οι συνεργάτες του: την
δύναµη της κυβερνητικής µηχανής και της κοινωνικής πολιτικής – και τα
δύο σήµα κατατεθέν των µεταρρυθµίσεων του Ατατούρκ.

Ο Ερντογάν εχρησιµοποίησε τα µέσα και τις µεθόδους του Ατατούρκ για
να αντικαταστήσει τον Ατατούρκ. Το αποτέλεσµα είναι ότι τώρα η Τουρκία
επιβραβεύει τους κατοίκους ταυτοποιούνται µε το συντηρητικό σουνιτικό
Ισλάµ, στο οποίο ανήκει ο Ερντογάν.

Όµως ο Ερντογάν έχει πρόβληµα. Ενώ ο Ατατούρκ υπερίσχυσε ως
στρατιωτικός, ο Ερντογάν έχει εκλεγεί δηµοκρατικά. Πλην των άλλων, η
σηµερινή Τουρκία είναι χωρισµένη σχεδόν στην µέση µεταξύ δύο
στρατοπέδων – υπέρ και κατά του Ερντογάν. Παρά το γεγονός αυτό, ο
Ερντογάν επιθυµεί διακαώς να διαµορφώσει την χώρα καθ’ οµοίωσιν του.
Εκεί κείται η κρίση της νέας Τουρκίας: ενώ η µισή χώρα αγκαλιάζει τις
πολιτικές του Ερντογάν, η άλλη µισή αντιτίθεται δυναµικά. Για όσο
διάστηµα η χώρα παραµένει τυπικά δηµοκρατική, ο Ερντογάν δεν είναι εις
θέσιν να συµπληρώσει την επανάστασή του.

Ο Ερντογάν για να προωθήσει τις επαναστατικές αλλαγές σε µια
χωρισµένη κοινωνία, έχει υπονοµεύσει την δηµοκρατία. Αντί να προσφέρει
περισσότερες ελευθερίες για όλους, έχει πέσει βαρύς ο πέλεκυς στους
αντιπάλους του και έχει φυλακίσει διαφωνούντες ευνοώντας µόνο
συντηρητικούς µε ισχυρές ισλαµικές βάσεις.

Ο Ερντογάν το κατόρθωσε αυτό υποδυόµενος τον ρόλο του «αυστηρού
υποτελούς» προσθέτοντας στο αφήγηµα του πολιτικά υποταγµένου από
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το κοσµικό σύστηµα της δεκαετίας του 1990, εκµεταλλευόµενος την
φυλάκιση του για σύντοµο διάστηµα το 1999. Ο Ερντογάν τώρα
παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύµα που, εκών άκων, είναι υποχρεωµένο
να καταδιώξει όσους συνωµότησαν να υποσκάψουν το κύρος του.

Ευνοεί τα ΜΜΕ και την επιχειρηµατική κοινότητα µέσω στηµένων
φορολογικών ελέγχων, φυλακίσεων αντιφρονούντων, διανοουµένων και
δηµοσιογράφων.

Επιπροσθέτως, η αστυνοµία συχνά καταστέλλει ειρηνικές συγκεντρώσεις
και διαδηλώσεις αντιφρονούντων. Εν όψει τούτου, παρ’ όλο που οι
εκλογές στην Τουρκία παραµένουν σχετικά ελεύθερες, συνεχώς γίνονται
πιο άδικες. Οι εξελίξεις αυτές έχουν πολλαπλασιάσει την πόλωση στην
Τουρκία: η συντηρητική βάση του Ερντογάν έχει µαζευτεί γύρω του
ζηλότυπα για να τον υπερασπίζεται. Η άλλη µισή χώρα, την οποία κυνηγά
ο Ερντογάν, τον απεχθάνεται. Το κοινό έδαφος µεταξύ των δύο
στρατοπέδων µειώνεται συνεχώς.

Ο Ερντογάν έχει κατορθώσει να επιβιώσει, κερδίζοντας 13 εθνικές εκλογές
από το 2002. Έχει κερδίσει νίκες τουλάχιστον τις πρώτες 11 από τις εκλογές
αυτές, οι οποίες διεξήχθησαν κανονικά. Με το να κατορθώσει ελέγχοντας
µεγάλο µέρος των ΜΜΕ από τους φίλους του και µε το να έχει λευκή
επιταγή

στα

έσοδα

του

κράτους,

κατόρθωσε

να

κερδίσει

στο

δηµοψήφισµα του Απριλίου, 2017 και στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου
2018.

Στο στάδιο αυτό, είναι απίθανο ότι ο Τούρκος ηγέτης να χάσει την
πλειοψηφία. Με άλλα λόγια, ο Ερντογάν ο οποίος έχει ήδη κυβερνήσει την
Τουρκία περισσότερο από τον Ατατούρκ, είναι εδώ για να µείνει, όπως
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επίσης και το όραµά του να πλάσει στην Τουρκία µια κοινωνία ισλαµική
και κοινωνικά συντηρητική.

Το ίδιο ονειρεύεται και για την εξωτερική πολιτική της χώρας: ονειρεύεται
µια «νέα Τουρκία», η οποία να αντικρύζει την Μέση Ανατολή και τις
Μουσουλµανικές χώρες πέραν αυτής, µε το όνειρο να προσωρήσουν
µαζί. Οι δε χώρες αυτές να δέχονται τη επιρροή της Τουρκικής
Αυτοκρατορίας.

Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, η οποία εγκαθιδρύθη από τον Osman Bey
το 1299 ως ένα µικρό πριγκιπάτο στην σηµερινή Β∆ Τουρκία, γρήγορα
ανήλθε στην ύστερη µεσαιωνική περίοδο και έγινε υπολογίσιµη δύναµη
τον 15ο αιώνα.

Για εκατοντάδες χρόνια, οι Οθωµανοί εκυριαρχούσαν πάνω σε τεράστιες
περιοχές, στην Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Στο κορύφωµα της δυνάµεως
της στον 17ο αιώνα, τα σύνορα της αυτοκρατορίας εξεκινούσαν από την
Πολωνία στον Βορρά, την Σοµαλία στον Νότο, το Μαρόκο στην ∆ύση και
το Ιράν στην Ανατολή.

Η µνήµη αυτή όντως παραµένει ζωντανή στην Τουρκία. Η Τουρκική
∆ηµοκρατία εγκαθιδρύθηκε το 1923 από την τέφρα της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας, δεν είναι νεκρή και µέχρι σήµερα η µνήµη του
Οθωµανικού µεγαλείου αντηχεί στους πολίτες της Τουρκίας.

