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C Soner Cagaptay είναι διευθυντής του προγράμματος μελέτης της
Τουρκίας στο Ινστιτούτο της Ούάσινγκτον, μίας δεξαμενής σκέψης 

που άσχολεΐται με ζητήματα πολιτικής στην Εγγύς Ανατολή, καδώς κα'ι 
επικεφαλής του τουρκικού προγράμματος τοΰ Foreign Service Institute 
τοϋ Στέητ Ντηπάρτμεντ. Ώς άποτέλεσμα τής συνεργασίας του με τους 
παραπάνω οργανισμούς, ό Cagaptay άσχολεΐται σήμερα κυρίως με το 
πολιτικό, διπλωματικό κα'ι στρατιωτικό περιβάλλον τής σύγχρονης Τουρ
κίας, δίνοντας έμφαση στις άμερικανοτουρκικές σχέσεις κα'ι τη σημερινή 
κυβέρνηση τής γείτονος. Παρά τα φαινόμενα, ώστόσο, πρόκειται για έναν 
ιστορικό δ όποιος έχει άφιερώσει μεγάλο κομμάτι τής έρευνάς του στη 
μελέτη τοΰ έδνικισμοϋ τής ύστερης ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τής 
σύγχρονης Τουρκίας. Το βιβλίο πού παρουσιάζουμε έδώ στηρίζεται κατά 
μεγάλο μέρος στη διδακτορική διατριβή τοΰ συγγραφέα, με τίτλο «Δη
μιουργώντας το τουρκικό έδνος: Κεμαλισμός και τουρκικός έδνικισμός τή 
δεκαετία τοΰ 1930», ή όποια κα'ι ύποστηρίχδηκε στο πανεπιστήμιο τοΰ

Σε άντίδεση με τον τίτλο τής διατριβής, ό τίτλος τής μονογραφίας 
τοΰ Cagaptay άποδίδει πολύ καλύτερα τό περιεχόμενο, καδώς άπηχεΐ 
τή γενική δέση τοΰ συγγραφέα γύρω άπό τό κεντρικό άντικείμενο τής 
μελέτης. Τό βιβλίο προσεγγίζει τό δέμα τής έδνικής ταυτότητας στήν Τουρ
κία τοΰ Μεσοπολέμου μέσα άπό τήν έξέταση θεματικών ένοτήτων δπως ή 
οθωμανική κληρονομιά, ή άνοδος τοΰ τουρκικοΰ έδνικισμοϋ, ή μεταχείριση 
των μειονοτήτων κα'ι των μεταναστών, άλλα κα'ι τά έδνοδρησκευτικά δρια 
τής τουρκικότητας, εν γένει. Ή πολυγλωσσία κα'ι ή φιλοτιμία τοΰ Cagaptay 
έγγυήδηκαν τήν πληθώρα πρωτογενών πηγών πού συμβουλεύτηκε ό 
συγγραφέας —τόσο στήν Τουρκία, δσο κα'ι στο εξωτερικό —, ή όποια με 
τή σειρά της άποτελεΐ σημαντικό μέρος τής συμβολής τοΰ έργου στήν 
ιστορική άποτύπωση τών γεγονότων τής έποχής. Αποσπάσματα άπό 
έγγραφα τών ύπουργείων Εξωτερικών τής Βρετανίας, τής Γερμανίας κα'ι 
τών ΗΠΑ, άλλα κα'ι τής τουρκικής προεδρίας καί τοΰ τουρκικοΰ ύπουργείου

Γέηλ.
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Εσωτερικών, διανδίζουν την άφήγηση σε δλη την έκταση του βιβλίου, 
προσφέροντας άμεσότερη διάσταση στην περιγραφή κα'ι επιστημονική 
άξια στα έπιχειρήματα που παρουσιάζονται. Πέρα άπά τις τουρκικές 
έφημερίδες τής εποχής κα'ι τά πρακτικά τής Τουρκικής Έδνοσυνέλευσης, 
ό Cagaptay δαπάνησε άρκετό χρόνο μελετώντας διεδνεΤς συνδήκες κα'ι 
συμφωνίες, νόμους κα'ι κανονισμούς του τουρκικού κράτους, καδώς κα'ι τη 
διεδνή και έγχώρια βιβλιογραφία - διαβάζοντας κείμενα σε τουλάχιστον 
πέντε γλώσσες (άλλα δχι κα'ι στα έλληνικά).

Ό άλλος σημαντικός παράγοντας που άναδεικνύει την άξια του βιβλίου 
αύτοΰ είναι ή πρωτοτυπία τής βασικής δέσης τοΰ συγγραφέα. Συγκεκριμένα, 
ό Cagaptay βαδίζει άντίδετα άπο την πεπατημένη που όδηγεΐ στη διαπίστωση 
πως ή τουρκική έδνική ταυτότητα είναι κενή δρησκευτικοΰ περιεχομένου. 
Σε άντίδεση με κορυφαίους μελετητές τής τουρκικής ιστορίας -δπως ό 
Erik J. Zürcher—, ό συγγραφέας τοΰ Islam, Secularism, and Nationalism 
in Modern Turkey δέν παρατηρεί ρήξη άνάμεσα στο πνεύμα τοΰ Ziya 
Gökalp και τον Κεμαλισμό, καδώς, δπως ύποστηρίζει, ή κληρονομιά τοΰ 
όδωμανικοϋ συστήματος των μιλλέτ είναι αυτή που διαμόρφωσε τήν ιδέα 
τοϋ έδνικισμοϋ στήν Τουρκία τοΰ Μεσοπολέμου. Ό συγγραφέας παρα
δέχεται πώς ή Τουρκία τοΰ Άτατοΰρκ άκολούδησε μια επιτυχημένη πολιτική 
κοσμικοΰ έδνικισμοϋ τις δεκαετίες τοΰ 1920 κα'ι τοΰ 1930. Ωστόσο, έπιση- 
μαίνει, επίσης, μέσα άπο τήν άνάλυση των σχέσεων κράτους κα'ι πολίτη, 
πώς ή δρησκεία συνέτεινε άποφασιστικά στη διαμόρφωση τής ίδιας τής 
’ιδέας τής τουρκικότητας, ώς παραγώγου τοΰ Ίσλάμ.

Το εξεταζόμενο βιβλίο είναι χωρισμένο σέ όκτώ δεματικά κεφάλαια, μέ 
τά πρώτα τρία νά λειτουργούν ώς εισαγωγικά στήν όδωμανική κληρονομιά, 
τήν κοσμικότητα κα'ι τή δέση τών μειονοτήτων στή δεκαετία τοΰ 1920, κα'ι 
τήν άνοδο τοΰ τουρκικού έδνικισμοϋ στή δεκαετία τοΰ 1930, άντίστοιχα. 
Τά τέταρτο κεφάλαιο είναι άφιερωμένο στον υπότιτλο τής μονογραφίας 
—«Ποιος είναι Τούρκος;»— κα'ι πραγματεύεται τήν πολιτική ίδαγένειας 
τοΰ κεμαλικοϋ κράτους, ένώ τά πέμπτο έχει ώς άντικείμενο τήν πολιτική 
μετανάστευσης και έπανεγκατάστασης στήν Τουρκία τήν περίοδο άνάμεσα 
στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Τά έκτο κεφάλαιο έστιάζει στις σχέσεις 
έπίσημου κράτους και λοιπών μουσουλμάνων κατοίκων τής χώρας κα'ι 
έξηγεΐ γιατί οί Κοΰρδοι άποτέλεσαν μεγάλη πρόκληση άπά τή γέννηση τοΰ 
τουρκικοΰ κράτους. Τά τελευταία δύο κεφάλαια άναφέρονται στή στάση
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του Κεμαλισμοϋ άπέναντι στα άλλα δύο μιλλέτ τής άλλοτε Όδωμανικής 
Αυτοκρατορίας, τούς Όδωμανούς χριστιανούς κα'ι τούς Εβραίους τής 
Τουρκίας. Ή έμφαση έδώ εντοπίζεται στην ιδιαιτέρως κακή μεταχείριση 
των Αρμενίων (πού άποτελοΰσαν ένα «ιδιαίτερα εύαίσδητο» μέρος τής 
εξίσωσης πού περιλάμβανε τούς Όδωμανούς χριστιανούς κα'ι την τουρκι- 
κότητα), κα'ι στη διφορούμενη στάση τής Άγκυρας άπέναντι στούς έβραϊ- 
κούς πληδυσμούς τής χώρας (κα'ι δχι μόνον): παρότι οί Εβραίοι πού δεν 
μιλούσαν τουρκικά καταδικάζονταν στο περιδώριο τού τουρκικού έδνους, ό 
Cagaptay έπιμένει στην άπουσία ισχυρού άντισημιτισμοΰ στην Τουρκία τής 
ύπύ εξέταση περιόδου.

Ό συγγραφέας είναι συνεπής στον άρχικό του στόχο, άλλα εξάγει κα'ι 
συμπεράσματα πού άντηχοΰν μέχρι κα'ι σήμερα κα'ι άναλύει ζητήματα πού 
άπηχοΰν τήν πραγματικότητα τής σημερινής Τουρκίας. Πιο συγκεκριμέ
να, έξετάζει το πώς οί διαφορές πού δημιουργήδηκαν τήν περίοδο τού 
Μεσοπολέμου έξακολουδοΰν να ύφίστανται κα'ι να διαιωνίζουν προβλή
ματα σχετικά με τον έδνικισμό (γιά παράδειγμα γιατί ή πλειονότητα των 
Τούρκων άντιλαμβάνεται τούς Κούρδους ως μέλη τού τουρκικού έδνους), 
κα'ι επισημαίνει -μέσα άπό τό παράδειγμα τής Τουρκίας- τήν ισχύ τού 
Ίσλάμ ώς παράγοντα διαμόρφωσης έδνικής ταυτότητας σε σύγχρονα 
μουσουλμανικά κράτη. Ό Cagaptay χρησιμοποιεί τή βασική του τοποδέ- 
τηση περ'ι έξέχουσας δέσης τού συστήματος των μιλλέτ γιά νά έξηγήσει 
τά χαρακτήρα «ίδαγένειας-μέσω-δρησκείας» πού έλαβε ό έδνικισμάς τόσο 
στήν Τουρκία δσο και στά ύπόλοιπα Βαλκάνια (άναφέρεται ένδεικτικά ή 
ταύτιση τής έλληνικότητας μέ τή συμμετοχή στά όρδόδοξο μιλλέτ). Σύμ
φωνα μέ τον συγγραφέα, «χάρη στήν κληρονομιά τού συστήματος των 
μιλλέτ, οί κεμαλιστές έξέλαβαν τά κατ’ δνομα Ίσλάμ ώς τήν όδά προς 
τήν τουρκικότητα- δλοι οί μουσουλμάνοι τής Τουρκίας ήταν δυνάμει 
Τούρκοι» (σ. 159).Έτσι, ή έπιδυμία τού Κεμαλισμοϋ τής δεκαετίας τού 
1930 νά άφομοιώσει δ,τι είχε άπομείνει άπό τά μουσουλμανικό μιλλέτ στά 
τουρκικό έδνος, σέ συνάρτηση μέ τήν έντονότατη άνησυχία τής Άγκυρας 
γιά τήν έξάπλωση τής κουρδικής μειονότητας (τής μεγαλύτερης κα'ι λι
γότερο άφομοιωμένης κοινότητας μή Τούρκων μουσουλμάνων στή χώρα), 
όδήγησαν σέ καταπιεστικές τακτικές εις βάρος των μειονοτήτων. Σέ αυτήν 
τήν προσπάδεια, ή τουρκική ιστορική δέση άποτέλεσε τά δεωρητικά 
ύπόβαδρο, ή έκστρατεία γιά τήν έξάπλωση τής τουρκικής γλώσσας ήταν
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το μέσο έπιβολής, και ή εθνικιστική πολίτικη άναγκαστικής μετακίνησης 
πληθυσμών κα'ι έπανεγκατάστασης το εργαλείο πραγμάτωσης. Μέσα άπό 
τη μελέτη της δημιουργίας τουρκικής έθνικής ταυτότητας, ό Cagaptay 
καταλήγει κα'ι σε δύο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για τη σημερινή Τουρ
κία, άφενός τονίζοντας την πολιτική ένταση (άποτέλεσμα τής παράλλη
λης διαδικασίας έκκοσμίκευσης κα'ι έθνικοποίησης τοϋ πρόσφατου πα
ρελθόντος) μεταξύ τοϋ Ίσλάμ ώς θρησκείας και τοϋ Ίσλάμ ώς ταυτότη
τας, και άφετέρου έπισημαίνοντας δτι ή σύγχρονη άντιπαράθεση με το 
χριστιανισμό βασίζεται περισσότερο σε έθνικιστικά αισθήματα παρά σε 
θρησκευτική μισαλλοδοξία.

Συμπερασματικά θά μποροΰσε να λεχθεί πώς ή σημασία τοϋ βιβλίου 
αύτοΰ έγκειται στον ’ιδιαίτερα μεθοδικό κα'ι νηφάλιο τρόπο με τον όποιο 
προσεγγίζει το άντικείμενο ό συγγραφέας, καθώς και στήν πρωτοτυπία των 
έπιχειρημάτων του. Οί άδυναμίες του εντοπίζονται στήν περιορισμένη έκταση 
των κεφαλαίων πού «άνοίγουν» και «κλείνουν» το βιβλίο (λιγότερο άπό 
έπτά σελίδες το καθένα) και στήν ύπαρξη έκτεταμένης περιπτωσιολογίας, 
με πολυάριθμα παραδείγματα κατοίκων τής Τουρκίας, ή όποια καθιστά 
τήν άφήγηση κάπως κουραστική και άποσπασματική. Πάντως, πρόκειται 
για ένα βιβλίο πού έχει δλα τα έχέγγυα να καλύψει ιστορικά κενά κα'ι νά 
λειτουργήσει ώς ιδανική εισαγωγή στή μελέτη τής έθνικής ταυτότητας στήν 
Τουρκία, άλλά κα'ι ώς εφαλτήριο περαιτέρω έρευνας κα'ι συζήτησης γύρω 
άπό τά πολλά ζητήματα πού θίγει κα'ι τά επιχειρήματα πού παραθέτει.
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