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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ν ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο σο κέζν πξνώζεζεο ησλ 

εζληθώλ ζηόρσλ ελόο θξάηνπο, ηεο Σνπξθίαο. Δηδηθόηεξα, εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο ηηο 

νπνίεο επηδηώθεη λα θαιιηεξγήζεη ε Σνπξθία κε ηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ. Μέζα από έξεπλα ζε επίζεκα θείκελα ηεο 

Σνπξθίαο, ζε ηνπξθηθέο νξγαλώζεηο αιιά θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο, πξνθύπηεη όηη ε 

Σνπξθία επηρείξεζε λα δηεηζδύζεη ζηα λεόηεπθηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ακέζσο 

κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηώζεη ηελ 

πεξηνρή ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο. Έλα ζεκαληηθό κέζν γηα λα επηηύρεη ηνπο 

ζηξαηεγηθνύο ηεο ζηόρνπο απνηειεί ε εθπαίδεπζε. Μειεηώληαη, επνκέλσο, νη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ αλέπηπμε ε Σνπξθία κε ηηο ρώξεο ηνπ Καδαθζηάλ, ηνπ 

Κηξγηζηάλ, ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ηνπ Σαηδηθηζηάλ θαη ηνπ Σνπξθκεληζηάλ, από ηελ θήξπμε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, θαη ηδηαίηεξα από ηελ αλάιεςε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

Σνπξθίαο από ην θόκκα «Γηθαηνζύλε θαη Αλάπηπμε», έσο ζήκεξα. Από ηε κειέηε 

πξνθύπηεη όηη ε εθπαίδεπζε θαη γεληθόηεξα ε εξγαιεηνπνίεζε αθαδεκατθώλ ζπλεξγεηώλ 

θαη δξάζεσλ είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν γηα ηελ πξνώζεζε ζηόρσλ 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, γεγνλόο ην νπνίν ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο.  

 

 

Λέμεηο –θιεηδηά: Σνπξθία, Κεληξηθή Αζία, εξγαιεηαθή ρξήζε εθπαίδεπζεο, ήπηα 

ηζρχο. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to explore the role of education as a means of promoting 

the national goals of a state, Turkey. In particular, it examines the relations Turkey 

seeks to cultivate with the countries of Central Asia through the development of 

educational actions. Through research in official Turkish texts, Turkish organizations 

as well as international organizations, it emerges that Turkey attempted to enter the 

neonatal states of Central Asia immediately after the collapse of the Soviet Union in 

order to integrate the region into its region. Education is an important means of 

achieving its strategic goals. The educational actions Turkey has developed with the 

countries of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan are 

therefore being studied, since their declaration of independence, and in particular by 

Turkey's administration of Justice and Development ", until today. The study shows 

that education and the more general use of academic synergy and action tools can be 

used as a means of promoting foreign policy goals, as is the case in Turkey. 

 

Key-words: Turkey, Central Asia, education, soft power. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ε επηδίσμε γεσζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ κηαο ρψξαο κέζσ ηεο εξγαιεηαθήο αμηνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 

ζπλεξγεηψλ πνπ πξνζθέξεη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

παξνπζηαζηεί ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηα 

ζπκθέξνληά ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ πνπ δηακνξθψλεη φζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπλεξγαζία κε ηα ελ ιφγσ θξάηε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Άγθπξα εθθξάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξαζίαο, κηα ηάζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

ηνπξθηθφ Δπξαζηαληζκφ. Ζ ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπξθηθνχ Δπξαζηαληζκνχ, γηα ηελ 

νπνία ζα γίλεη ιφγνο ζηε ζπλέρεηα, ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ αλάγθε ησλ 

Σνχξθσλ πνιηηηθψλ λα βξνπλ έλα λέν «δσηηθφ ρψξν» πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα 

δηεηζδχζεη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ
1
. Ήδε απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, ε Σνπξθία πξνζπάζεζε λα δηαδξακαηίζεη εγεηηθφ ξφιν γηα ηηο 

δεκνθξαηίεο πνπ απαιιάρζεθαλ απφ ηε ζνβηεηηθή θπξηαξρία. Έηζη κεηά ηελ δηάιπζε 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ε Σνπξθία πξνζπάζεζε λα αλαπηχμεη ηελ ζθαίξα επηξξνή ηεο 

ζηα λέα θξάηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, επηδηψθνληαο ηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο.  

Ζ ζχγρξνλε ηνπξθηθή εγεζία ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ζθαίξεο επηξξνήο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, γεγνλφο ην νπνίν 

πεγάδεη απφ ηηο θνηλέο πνιηηηζκηθέο ξίδεο ησλ ιαψλ ηεο Δπξαζίαο, ελψ ζρεηίδεηαη 

επίζεο κε ηελ ηδέα ηνπ Παλ-Σνπξθηζκνχ. κσο, πνηεο είλαη νη ξίδεο ηνπ Παλ-

Σνπξθηζκνχ θαη πνηα ε επηξξνή ηνπ ζηα πνιηηηθά δξψκελα ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Σνπξθίαο; 

εκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο Παληνπξθηθήο ηδενινγίαο απνηειεί ε ηδέα 

πσο νη νκηινχληεο ηελ ηνπξθηθή γιψζζα ζπληζηνχλ κηα θνηλφηεηα πνπ εθηείλεηαη απφ 

                                                 
1
 Βι.ERSEN, Emre,“Eurasia as a Geopolitical Concept in Turkey”, Geopolitics, Σεχρνο 18, Αξ.1, 

2013, ζει.26. 
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ηελ Μηθξά Αζία κέρξη ηα βάζε ηεο Αζίαο
2

. Οπζηαζηηθά ν Παλ-Σνπξθηζκφο 

δηαθεξχζζεη ηνλ ζηφρν ηεο πνιηηηθήο ελφηεηαο φζσλ αλήθνπλ ζην ηνπξθηθφ έζλνο
3
. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο Παλ-Σνπξθηθήο ηδενινγίαο επηδεηνχλ κηα λέα απηνθξαηνξία 

ζηελ Κεληξηθή Αζία σο αληίβαξν ηεο απψιεηαο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
4
.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη βάζεηο γηα ηνλ πνιηηηζηηθφ Παλ-Σνπξθηζκφ 

ηέζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 θαη αξρέο 20
νπ

 αηψλα, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ε ηδέα ηνπ 

Παλ-Σνπξθηζκνχ  βξηζθφηαλ ππφ δηακφξθσζε κεηαμχ ησλ Σαηάξσλ θαη άιισλ 

ηνπξθηθψλ νκάδσλ ζηελ Ρσζία
5
. Ζ ηδέα ηεο θνηλήο θαηαγσγήο φισλ ησλ ηνπξθηθψλ 

νκάδσλ κε ζηφρν ηελ κειινληηθή ηνπο έλσζε απνηέιεζε απάληεζε ζηνλ Παλ-

ιαβηζκφ
6
.  πσο αλαθέξεη ν Murinson «ν παλ-ηνπξθηζκόο ήηαλ έλα θίλεκα κε ζηόρν 

ηελ έλσζε ησλ Σνύξθσλ ηεο Αλαηνιήο (Κεληξηθή Αζία θαη Καύθαζνο) θαη ηεο 

Γύζεο
7
)». Αθνινπζψληαο ηνλ ξσζηθφ επεθηαηηζκφ ζηα Βαιθάληα ζην ηέινο ηνπ 19

νπ
 

αηψλα, ν παληνπξθηζκφο εκθαλίζζεθε σο κηα ξνκαληηθή ηδέα γηα ηελ έλσζε ησλ 

ηνπξθφθσλσλ, κνγγνιηθψλ θαη θηλλννπγγξηθψλ ιαψλ
8
. Ο Ismail Gaspirali απνηειεί 

ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ παληνπξθηζηηθνχ θηλήκαηνο 

ζηε Ρσζία. Δίρε αλαιάβεη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο γιψζζαο, ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Αλαδεηνχζε ηελ ελφηεηα θαη ηελ 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ ιαψλ, ελψ ην ζχλζεκα ηνπ ήηαλ: «Δλφηεηα ζηε 

γιψζζα, ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε». Πίζηεπε πσο ν ζηφρνο απηφο ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο επέθηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο κάδεο, θαζψο αθεηεξία ηνπ 

ήηαλ ε γισζζηθή θαη πλεπκαηηθή ελφηεηα ησλ Σνχξθσλ
9
.  

                                                 
2
 Βι. ARAS, Bulent, “Tηurkey's policy in the former Soviet south: Assets and options”, Turkish 

Studies, 2000, Σεχρνο 1, ζει. 38. 

3
 Βι. AKKOYUNLU, Seyma, “Turkey in the Caspian Sea Region”, Masters Thesis, Istanbul 

University, 2005, ζει. 21. Αλαθηήζεθε ζηηο 20/3/2019 απφ ην 

https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&articl

e=4734&context=etd 
4
 Βι. LARUELLE, Marlene, Russian Eurasianism - An Ideology of Empire, Οπάζηλγθηνλ, 2008, 

ζει.194. 

5
 Βι. LANDAU, Jacob, Pan- Turkism from Irredentism to Cooperation, Λνλδίλν,Hurst,1995, ζει.31. 

6
 Βι. ν.π., ζει. 8. 

7
 MURINSON, Alexander, “The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy”, Middle Eastern 

Studies, 2006, Σεχρνο 42, Αξ.6, ζει.945. 

8
 Βι. ό.π. 

9
 Βι. LANDAU, Jacob, ό.π., ζει. 10. 
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Ζ ηδέα ηνπ παληνπξθηζκνχ αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ησλ 

Νενηνχξθσλ (1908). Οη παλ-ηνπξθηζηηθέο ηδέεο βξήθαλ ππνζηεξηθηέο κεηαμχ ησλ 

ζηειερψλ ηνπ Κνκηηάηνπ «Έλσζε θαη Πξφνδν»
10

 (ΚΔΠ). Ο ζεκαληηθφηεξνο 

ππνζηεξηθηήο ηνπ Παληνπξθηζκνχ ζηελ ΚΔΠ ήηαλ ν Ηζκαήι Έκβεξ Παζάο (1881-

1922), ν Τπνπξγφο Πνιέκνπ θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη εγέηεο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κέρξη ην ηέινο ηνπ Πνιέκνπ
11

. Αλ θαη ππήξμαλ δηάθνξα 

ζηειέρε ηνπ θηλήκαηνο ηα νπνία ππνζηήξημαλ ηελ παληνπξθηζηηθή ηδέα, ν Ηζκαήι 

Έλβεξ, ζεσξείηαη απφ ην Γάιιν ζπγγξαθέα, Andre Marlaux, ππεχζπλνο γηα ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηδέαο σο επίζεκεο πνιηηηθήο ηεο Απηνθξαηνξίαο
12

. Έηζη, ν 

Παλ-Σνπξθηζκφο θαη Παλ-Ηζιακηζκφο απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο 

θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, θαζψο ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία επηζπκνχζε ηελ 

έλσζε κε ιανχο πνπ κνηξαδφηαλ θνηλά γισζζηθά θαη εζλνηηθά ζηνηρεία αιιά θαη ηελ 

ίδηα ζξεζθεία
13

.  

Σν μέζπαζκα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δεκηνχξγεζε λέεο ειπίδεο γηα ηελ 

ηνπξθηθή ελνπνίεζε, ελψ ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ Γεξκαλψλ ην παληνπξθηθφ θίλεκα έγηλε αθφκε πην 

δεκνθηιέο
14

. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 νη παλ-

ηνπξθηζηέο αληηιήθζεθαλ πσο έπξεπε λα νξγαλσζνχλ εθ λένπ πξνθεηκέλνπ λα 

πνιεκήζνπλ ηνλ Κνκκνπληζκφ θαη λα απμήζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο επηξξνή. Έηζη, ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηα κεηέπεηηα ρξφληα, ε παλ-ηνπξθηζηηθή δξάζε νξγαλψζεθε 

βάζεη ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαη έγηλε ηδηαίηεξα ελεξγή ζην πιαίζην 

αληη-θνκκνπληζηηθψλ νκάδσλ
15

. 

Σν 1969 εκθαλίζηεθε ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Σνπξθίαο ην ππεξεζληθηζηηθφ 

θφκκα ΚΔΓ, πξφεδξνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν Arpaslan Turkes. Αλ θαη ν ππξήλαο ηνπ 

είλαη ν εζληθηζκφο, ην ελ ιφγσ θφκκα, πξνψζεζε ηελ παλ-ηνπξθηθή ηδενινγία Απφ ην 

                                                 
10

 Πξφθεηηαη γηα ηνπξθηθφ εζληθηζηηθφ θφκκα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζπλαζπίζηεθε θαη νξγαλψζεθε 

ην θίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ. 

11
 Βι. ZURCHER, Eric, Turkey: A Modern History, Tauris & Co Ltd, Λνλδίλν, 1993, ζει. 389. 

12
 Βι. LANDAU, Jacob, φ.π., ζει.51. 

13
 Βι. ν.π., ζει. 27. 

14
 Βι. ν.π. 

15
 Βι. ό.π., ζει. 149. 
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ζάλαην ηνπ Turkes ην 1997, ην θφκκα εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνλ ηνπξθηθφ θφζκν, εληνχηνηο, έρεη εμαζζελίζεη ε πξνψζεζε ηνπ παλ-

ηνπξθηθνχ νξάκαηνο
16

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ΚΔΓ έθαλε ηελ επαλεκθάληζή 

ηνπ ζηα πνιηηηθά δξψκελα ηεο Σνπξθίαο, απφ ην 2017 πεξίπνπ, ιφγσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην ΚΓΑ. 

Έσο ην 2016, φηαλ θαη εηζέβαιε ζηελ Β. πξία κε ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ε 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΚΓΑ ραξαθηεξίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ 

ηελ ρξήζε ηεο ήπηαο ηζρχνο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ εγθαζίδξπζε κηαο πεξηθεξεηαθήο 

εγεκνλίαο θαη ελ ηέιεη ηελ θαηάθηεζε κηαο ζέζεο κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζθνπνχ, ε Άγθπξα ρξεζηκνπνηεί 

σο πξφζρεκα, ζην πιαίζην ηνπ Νέν-νζσκαληζκνχ, ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο γείηνλεο ηεο
17

. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ξεηνξηθήο, ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηνλ κέρξη πξφηηλνο ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο, Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, ν 

νπνίνο απνηέιεζε ην θχξην πξφζσπν ζηε δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ ΚΓΑ, επηδηψθνληαο ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξθηθήο επηξξνήο ζην 

πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ δφγκαηνο είλαη 

πσο ε αμία ελφο έζλνπο ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

γεσζηξαηεγηθή ηνπ ζέζε
18

. Οη θχξηνη ππιψλεο ηνπ νξάκαηνο πνπ παξνπζίαζε ν 

Νηαβνχηνγινπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ελίζρπζε ηεο επηξξνήο ηεο Σνπξθίαο ζε 

πεξηθεξεηαθά θαη παγθφζκηα δεηήκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ απνδνρή ηεο σο 

“θνκβηθήο ρψξαο” ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή. Απηά ηα επηρεηξήκαηα βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ηνπ ηξαηεγηθνχ Βάζνπο πνπ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε νη Σνχξθνη 

δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο λα ζπκθηιησζνχλ κε ην νζσκαληθφ παξειζφλ θαη ηηο 

κνπζνπικαληθέο ξίδεο ηεο ρψξαο
19

. Δπηπιένλ, ζεκαζία δίλεηαη ζηνπο ηζηνξηθνχο 

δεζκνχο ηεο Σνπξθίαο, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ Κεληξηθή Αζία. Οη δεζκνί απηνί 

θαζηζηνχλ ηελ Σνπξθία ηθαλή λα αλαδεηρζεί ζε πεξηθεξεηαθή δχλακε. ε απηφ ην 

                                                 
16

 Βι. LARABBEE, Stephen, LESSER, Ian, Turkish Foreign Policy in an age of uncertainty, Santa 

Monika, CA: RAND corporation, άληα Μφληθα,2003,ζει. 124. 

17
 Βι. ZIYA Onis and SUHNAZ Yilmaz, “Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign 

Policy Activism in Turkey during the AKP Era”, Turkish Studies, 2009, Σεχρνο 10, Αξ.1, ζει.9. 

18
 Βι. WALKER, Joshua, “Learning Strategic Depth: Implications of Turkey's New Foreign Policy 

Doctrine”, Insight Turkey, Σεχρνο 9, Αξ. 3, ζει. 33. 

19
 Βι.ERSE, Emre, “The Evolution of „Eurasia‟ as a Geopolitical Concept in Post–Cold War Turkey”, 

Geopolitics, Σεχρνο 18, Αξ. 1, 2013, ζει. 33. 
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πιαίζην ε Σνπξθία αλαπηχζζεη κεραληζκνχο θαη δξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ήπηαο 

ηζρχνο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο γιψζζαο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο 

ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο, ζε δηκεξέο θαη πνιπκεξέο επίπεδν, 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρχζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία. 

Ζ Άγθπξα, ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, εθθξάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο πνιπκεξψλ ζεζκψλ, νηθνλνκηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη πξσηνβνπιηψλ ήπηαο 

ηζρχνο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηελ πεξηνρή. Ζ ηάζε απηή 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ιεγφκελν, Σνπξθηθφ Δπξαζηαληζκφ. 

Ο Δπξαζηαληκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία ηεο Ρσζίαο θαη αλαπηχρζεθε απφ 

κηα νκάδα Ρψζσλ δηαλννχκελσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, εζλνγξάθνη, θηιφζνθνη θαη 

ηζηνξηθνί
20

. Πξσηνεκθαλίζηεθε σο θίλεκα ζηε ξσζηθή θνηλφηεηα ηελ δεθαεηία ηνπ 

1920 θαη επέθξηλε ην δπηηθφ-θεληξηθφ φξακα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εμήγεζε ηεο 

παγθφζκηαο ηζηνξίαο, γεσγξαθίαο θαη πνιηηηθήο. Έηζη, ν Δπξαζηαληζκφο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα αληη-δπηηθφ πλεχκα, ελψ νη επξαζηαληζηέο αηζζάλνληαλ 

κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ηελ Αζία παξά κε ηελ Δπξψπε
21

. Ζ Ρσζία θαη ε Σνπξθία 

έσο ην 1997 αληαγσλίζηεθαλ γηα λα πξνσζήζεη ε θαζεκηά ηε δηθή ηεο εθδνρή ηνπ 

Δπξαζηαληζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην, αλαπηχρζεθαλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα ηνλ 

Δπξαζηαληζκφ, κηα απφ ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεη πσο ε Δπξαζία απνηειεί κηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο νπνίαο ν πιεζπζκφο κπνξεί λα ελνπνηεζεί απφ ηε ζχλζεζε 

επξσπατθψλ θαη αζηαηηθψλ πνιηηηζκψλ
22

. Σν πξψην αμίσκα ηνπ Δπξαζηαληζκνχ είλαη 

ε χπαξμε πνιηηηζκψλ ή πνιηηηζκηθψλ πεξηνρψλ, νη νπνίνη είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί 

θαη θχξηνη δξψληεο ηεο ηζηνξίαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, δελ αλαθέξνληαη ζε κηα ρψξα 

                                                 
20

 Βι. TUFEKCI, Ozgur, Turkish Eurasianism and its impact on Turkish Foreign Policy in Post Cold 

war Turkey, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Centre for Trust, Peace and Social Relations Coventry University, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην , 2015, ζει. 63. 

21
 Βι.LARUELLE, Marlene, “The two faces of contemporary Eurasianism: an imperial version of 

Russian nationalism”, Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Σεχρνο 32, Αξ. 

1, 2007, ζει. 116. 

22 Βι. MARTIN, Lenore, KERIDIS, Dimitris, The Future of Turkish Foreign Policy, Λνλδίλν , 2004, 

ζει. 128. 
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αιιά ζηνλ «Δπξσ-Ακεξηθαληθφ θφζκν», ηελ «Αζία» ή «Δπξαζία» θαη ζηελ δηαξθή 

αληίζεζε κεηαμχ δχν πνιηηηζκψλ: ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο
23

.  

Οη επξαζηαληζηέο ζεσξνχλ πσο ε Ρσζία θαη νη κνπζνπικαληθέο ρψξεο πξέπεη 

λα ζπλεξγαζηνχλ, ελψ ε Ρσζία ζα πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

κνπζνπικάλσλ πνπ δνπλ ζηε Ρσζηθή Απηνθξαηνξία, ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηνλ 

Καχθαζν. ηηο ζεσξίεο ηνπ Δπξαζηαληζκνχ, ν ηνπξθηθφο θφζκνο απνηειεί θχξην 

ζηνηρείν πνπ ζπκβνιίδεη ηε Ρσζία σο ζπλζεηηθφ ρψξν κεηαμχ ιάβσλ θαη Σνχξθσλ. 

ε απηφ ην πιαίζην, ν παληνπξθηζκφο απνξξίπηεηαη. Αλ θαη επηζεκαίλεηαη ε χπαξμε 

ηνπξθν-κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηνπο επξαζηαληζηέο 

απνθηά θαζνιηθή αμία, κφλν αλ ελζσκαησζεί ζην ξσζηθφ θφζκν, θαζψο κεηαμχ ησλ 

επξαζηαηηθψλ πνιηηηζκψλ, κφλν ε Ρσζία ζα κπνξνχζε λα ζπλζέζεη φια ηα εζληθά 

ζηνηρεία
24

. 

Ο Lev Gumilev (1912-1992) ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ηνπ λέν-επξαζηαληζκνχ, ελψ 

ν Aleksandr Dugin ζεσξείηαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εθπξνζψπνπο απηήο ηεο 

ζρνιήο ζθέςεο
25

. Ο λέν-επαξαζηαληζκφο απνηειεί κηα ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλε 

εθδνρή ηνπ θιαζηθνχ επξαζηαληζκνχ θαη αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 

θαηάξξεπζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Σα επξαζηαηηθά θηλήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 έρνπλ σο θνηλή βάζε ην απηνθξαηνξηθφ ηδεψδεο ηεο Ρσζίαο
26

. 

Αλ θαη ν λέν-Δπξαζηαληζκφο εκπλέεηαη απφ ηνλ θιαζηθφ Δπξαζηαληζκφ θαη ζεσξεί 

πσο ε Ρσζία είλαη εγγχηεξα ηεο Αζίαο, εληνχηνηο πξνηείλεη ηελ γεσπνιηηηθή θαη φρη 

ηελ πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε
27

. χκθσλα κε ηνλ Gumilev
28

 ε Δπξαζία είλαη ε Μεγάιε 

ηέπα κεηαμχ ηνπ Κίηξηλνπ Πνηακνχ θαη ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ θαη ηζνδπλακεί κε 

ην έδαθνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο
29

. 

                                                 
23

 Βι. LARUELLE, Marlene, ζει. 116-117. 

24
 Βι. LARUELLE, Marlene, ζει. 123. 

25
 Βι. TUFEKCI, Ozgur, ζει. 69. 

26
 Βι. Βι.LARUELLE, Marlene, “The two faces of contemporary Eurasianism: an imperial version of 

Russian nationalism”, Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Σεχρνο 32, Αξ. 

1, 2007, ζει.125. 

27
 Βι. TUFEKCI, Ozgur, ζει. 69. 

28
 Ο Gumilev ππήξμε ηζηνξηθφο θαη εζλνιφγνο ηνπ ηνπξθηθνχ λνκαδηθνχ θφζκνπ θαη ζηα βηβιία ηνπ 

εξεπλά ηνπο λνκαδηθνχο ιανχο θαη ην έζλνο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

29
 Βι. TUFEKCI, Ozgur, ζει.72-73. 
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Ο Dugin
30
,επεξεαζκέλνο απφ ηνλ θιαζηθφ Δπξαζηαληζκφ άξρηζε λα 

αληηηίζεηαη ζηνλ δπηηθφ θηιειεπζεξηζκφ. Τπνζηήξημε ην ζχλζεκα ηνπ «επξαζηαηηθνχ 

ζνζηαιηζκνχ» ζηνλ νπνίν ε Ρσζία πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Ηλδία, ηελ Σνπξθία, 

ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ην Ηξάλ, ελψ ζπλέρηζε λα ππνζηεξίδεη ηελ 

αλαγέλλεζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο κε ζχγρξνλε κνξθή
31

. Ο Dugin αλέπηπμε ηελ 

ηδέα ηνπ ζχγρξνλνπ ξσζηθνχ Δπξαζηαληζκνχ ζην βηβιίν ηνπ «Foundations of 

Geopolitics» (1997). Ο Δπξαζηαληζκφο ηνπ Dugin βξήθε εθαξκνγή πέξα απφ ηα 

ξσζηθά ζχλνξα, ζην Σαηαξζηάλ, ζην Καδαθζηάλ θαη ζηελ Σνπξθία
32

. ην πιαίζην 

ησλ Γεσπνιηηηθψλ ηνπ Θεσξηψλ, ρσξίδεη ηνλ θφζκν ζε ηέζζεξηο πνιηηηζκηθέο δψλεο: 

ηελ αγγινακεξηθαληθή, ηελ επξσ-αθξηθαληθή, ηελ Παλ-Δπξαζηαλή δψλε
33

 θαη ηε 

δψλε Δηξεληθνχ-Άπσ Αλαηνιήο. Ζ δηαίξεζε απηή απνηειεί ζηελ νπζία ηελ πξφηαζε 

ηνπ Dugin πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ 

γεληθεπκέλνπ Αηιαληηζκνχ, θαζψο αληηιακβάλεηαη πσο νη ΖΠΑ απνηεινχλ ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν αληίπαιν ηεο Ρσζίαο
34

.  

Οη Σνχξθνη, φπσο νη Ρψζνη, ζπλέδεζαλ ηελ ππφζηαζή ηνπο κε ην 

απηνθξαηνξηθφ ηδεψδεο. Ζ έιεπζε ηνπ 20
νπ

  αηψλα, φηαλ νη παιηέο απηνθξαηνξίεο 

δηαζπάζηεθαλ ζηα λέα θξάηε – έζλε, ηνπο ψζεζε ζηελ αλαδήηεζε λέαο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. Ζ πξψηε επαθή ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ηδενινγία ηνπ Δπξαζηαληζκνχ έγηλε 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ θαη ηελ αλάδπζε ησλ 

λέσλ θξαηψλ
35

. Χο απνηέιεζκα ηνπ απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ 

Δπξαζηαληζκφ, έγηλε ιφγνο απφ  νξηζκέλνπο Σνχξθνπο ζρνιηαζηέο γηα ηε γέλεζε ελφο 

λένπ γεσπνιηηηθνχ φξνπ, ηνπ «ηνπξθηθνχ Δπξαζηαληζκνχ
36
». Τπφ απηφ ην πξίζκα, 

                                                 
30

  Γελλήζεθε ην 1962 ζηε Μφζρα, έγηλε ν εγέηεο ηεο επξαζηαληζηηθήο ζθέςεο ηηο ηειεπηαίεο δπν 

δεθαεηίεο 

31
 Βι. AKCALI, Emel, PERINCEK, Mehmet, “Kemalist Eurasianism: An Emerging Geopolitical 

Discourse in Turkey”, Geopolitics, Σεχρνο 14, 2009, ζει. 558. 

32
 Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Βι. Πνχηηλ σο Πξνέδξνπ ην 2001, ν Dugin μεθίλεζε ην θίλεκα Evraziia ην 

νπνίν εμειίρζεθε ζε πνιηηηθφ θφκκα ζηηο 30 Μαΐνπ 2001 θαη κεηνλφκαζε ην 2003 ζε «Γηεζλέο Κίλεκα 

Δπξαζηαληζκνχ». 

33
 Ζ Παλ-Δπξαζηαλή δψλε, ζχκθσλα κε ηνλ Dugin απνηειείηαη απφ ηε Ρσζία, αξθεηέο ρψξεο ηεο 

ΚΑΚ, ηελ Σνπξθία, ην Ηξάλ, ην Παθηζηάλ, ην Αθγαληζηάλ θαη ηελ Ηλδία θαη νξίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο 

Μφζραο κε απηέο ηηο ρψξεο σο άμνλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξαζίαο. 

34
 Βι. TUFEKCI, Ozgur, ό.π., ζει.78. 

35
 Βι. TUFEKCI, Ozgur, ό.π.,  ζει. 86. 

36
 Βι. ERSE, Emre, ό.π., ζει. 34. 
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κεξηθνί κειεηεηέο πηζηεχνπλ πσο ε πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο πξνο ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο 

δεκνθξαηίεο θαηά ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε 

ηνπξθηθή εθδνρή ηνπ Δπξαζηαληζκνχ
37

.  

ζνλ αθνξά ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ηνπξθηθνχ Δπξαζηαληζκνχ ππήξμαλ 

έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο. Οη εζληθηζηέο ηάζζνληαη ππέξ ηεο ζηξνθήο ηεο Σνπξθίαο 

ζηελ Αλαηνιή θαη ηεο ζχλαςεο ζπκκαρηψλ κε ρψξεο ηεο Αλαηνιήο. Χζηφζν, 

ζεσξνχλ πσο ε δεκηνπξγία έλσζεο πξέπεη λα επηηεπρζεί κφλν κε ηνπξθηθά θξάηε 

θαζψο θαη ην Ηξάλ, ελψ εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Ρσζίαο. Οη 

εζληθηζηέο αληηιακβάλνληαη ηνλ Δπξαζηαληζκφ κε βάζε ηελ ηνπξθηθή ηαπηφηεηα θαη 

επηζπκνχλ ηε δεκηνπξγία Δπξαζηαηηθήο Έλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ηκπεξεαιηζκνχ ησλ ΖΠΑ
38

. Γηα ηα θεληξνδεμηά θαη θηιειεχζεξα πνιηηηθά θφκκαηα ν 

Δπξαζηαληζκφο βξηζθφηαλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηδίσμε γεσνηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Χζηφζν, ζηελ πξάμε ε πην ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο εηζαγσγήο ηεο 

έλλνηαο ηεο Δπξαζίαο θαίλεηαη πσο ήηαλ ε παξνπζίαζε ηεο Σνπξθίαο σο νηθνλνκηθνχ 

θαη πνιηηηθνχ κνληέινπ γηα ηα λέα αλεμάξηεηα θξάηε, ψζηε λα εληζρπζεί ε 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Σνπξθίαο ζηα κάηηα ηεο Γχζεο
39

.  

Δπί ηεο νπζίαο ν Δπξαζηαληζκφο ζηελ Σνπξθία παξακέλεη κηα επηινγή 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ππνζηεξίδνπλ νκάδεο κε δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο θαη 

πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηεο ρψξαο ζηελ κεηαζνβηεηηθή δηεζλή ζθελή
40

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δηακνξθψζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ηνπξθηθνχ 

Δπξαζαληζκνχ, κε ηελ πην δεκνθηιή λα είλαη εθείλε κε βάζε ηελ νπνία ε Δπξαζία 

αληηκεησπίδεηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε ηηο δπηηθέο 

ρψξεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζεσξείηαη πσο ε επέθηαζε ηεο ηνπξθηθήο επηξξνήο ζηελ 

επξαζηαηηθή πεξηνρή ζα απνηειέζεη παξάγνληα πξνζέιθπζεο ηεο δπηηθήο 

ππνζηήξημεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθδνρή έρεη ράζεη ηε δπλακηθή ηεο ιφγσ ηεο 

ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δ.Δ
41

. ην πιαίζην 

ηνπ Παλ-Σνπξθηζκνχ ε Δπξαζία ζεσξείηαη ε πεξηνρή πνπ θαηνηθείηαη απφ 

                                                 
37

 Βι. ERSE, Emre, ό.π., ζει. 39. 

38
 Βι. TUFEKCI, Ozgur, ό.π., ζει. 151. 

39
 Βι. ERSE, Emre, ό.π., ζει. 40. 

40
 Βι. SENGUPTA,ό.π., ζει. 16. 

41
 Βι.TABLOT, Valeria, Turkey: Towards A Eurasian Shift?, Ηηαιία, 2018, ζει. 24. 
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ηνπξθηθνχο ιανχο θαη ζχκθσλα κε απηή ηελ εθδνρή ε ελ ιφγσ πεξηνρή πξέπεη λα 

θπξηαξρείηαη απφ Σνχξθνπο, ελψ ε Ρσζία ζεσξείηαη ν θχξηνο αληαγσληζηήο ηεο 

Άγθπξαο ζηελ πεξηνρή
42

. Απφ ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ε λέν-νζσκαληθή 

εθδνρή έρεη απνθηήζεη ηζρχ κεηαμχ ησλ ζπληεξεηηθψλ θαη ηζιακηθψλ δπλάκεσλ ηνπ 

πνιηηηθνχ θάζκαηνο ηεο Σνπξθίαο. Απηή ε εθδνρή δίλεη έκθαζε ζην ξφιν ηεο 

ζξεζθείαο θαη ζεσξεί πσο ε αλαβίσζε ηεο ηνπξθηθήο επηξξνήο ζην κεηα-νζσκαληθφ 

ρψξν ζα σθειήζεη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηηο πεξηθεξεηαθέο ρψξεο
43

. Πέξαλ απηψλ 

ησλ εθδνρψλ, ππάξρεη, επίζεο, ε εθδνρή πνπ πξνσζήζεθε απφ ην αξηζηεξφ Δξγαηηθφ 

Κφκκα ηνπ Doğu Perinçek
44

 ν νπνίνο ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Dugin γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ «Γηεζλνχο Κφκκαηνο Δπξαζηαληζκνχ». Πξφθεηηαη γηα ηε κφλε εθδνρή ηνπ 

ηνπξθηθνχ Δπξαζηαληζκνχ πνπ επεξεάζηεθε απφ ηνλ αληίζηνηρν ξσζηθφ θαη 

ππνζηεξίδεη ηε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο
45

. 

Σν θπβεξλψλ ΚΓΑ θαη ν ίδηνο ν Δξληνγάλ κε ηελ εθινγή ηνπ θαηέδεημε έλα 

αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηνπ Καπθάζνπ. 

Δλψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1990 ε ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλε, θαζψο ε Σνπξθία επεδίσμε λα δηαδξακαηίζεη ηνλ ξφιν ηνπ εγεκφλα γηα 

ηηο λέεο δεκνθξαηίεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο απηέο βαζίδνληαη 

ζε ακνηβαία νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα
46

. Γηα ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε ε πεξηνρή ηεο 

Δπξαζίαο έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Δπηπιένλ, ε 

Κεληξηθή Αζία ζεσξείηαη ε παηξνγνληθή γε ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο, ελψ ε πεξηνρή 

απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία εμαηηίαο ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο πφξσλ
47

. Ζ ζχγρξνλε 

ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ έλλνηα ηνπ «ζηξαηεγηθνχ 

βάζνπο». ην επίθεληξν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο βξίζθεηαη ε αληίιεςε πσο ε Σνπξθία 

είλαη αλαγθαίν λα αλαδεηρζεί ζε πεξηθεξεηαθή δχλακε ζηελ Αθξν-Δπξαζία. 

Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα ην λέν-νζσκαληθφ φξακα πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο Σνπξθίαο ζε πεξηθεξεηαθφ δξψληα θαη θεληξηθή εμνπζία ζηελ 

                                                 
42

 Βι. ν.π., ζει.25. 

43
 Βι. ν.π., ζει. 26. 

44
 Σν Δξγαηηθφ Κφκκα (2012-2015) κεηνλνκάζηεθε απφ ην 2015 ζε Κφκκα ηεο Παηξίδαο 

45
 Βι. ν.π., ζει. 27. 

46
 Βι. ERSE, Emre, ό.π., ζει. 40 

47
 Βι. EFEGIL, Ertan, “Turkish AK Party‟s Central Asia and Caucasus Policies: Critiques and 

Suggestions”, Caucasian Review of International Affairs, Σεχρνο 2, Αξ. 3, 2008, ζει. 169. 
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Δπξαζία. Τπφ απηφ ην πξίζκα, κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο πσο ππάξρεη κηα κνξθή 

ζηξαηεγηθήο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ λέν-νζσκαληζκνχ θαη ηνπξθηθνχ 

επξαζηαληζκνχ
48

. Ο ηνπξθηθφο Δπξαζηαληζκφο έιαβε ζεζκηθή κνξθή κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπξθηθψλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ησλ ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη ησλ δξάζεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, κε ηελ 

ίδξπζε πνιιψλ ζρνιείσλ ζηελ Κεληξηθή Αζία
49

. Ζ Άγθπξα δεκηνχξγεζε, κε απηφ 

ηνλ ηξφπν, ην πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ, επηρείξεζε έλα άλνηγκα ζηελ Δπξαζία. 

Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ζα απαζρνιήζεη ηελ παξνχζα έξεπλα, 

αθνξά ζην «πνηεο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζεη ε Σνπξθία ζηνλ 

Δπξαζηαηηθό ρώξν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κεληξηθή Αζία, θαη ζε ηη απνζθνπνύλ;». 

Ζ αλά ρείξαο δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ απάληεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

εξσηήκαηνο, θαζψο θαη ζηελ εμέηαζε ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ πνπ αλαπηχζζεη ε 

Άγθπξα γηα ηελ εκβάζπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέρζεθε επεηδή είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζεη έλα θξάηνο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εξγαιεηνπνηεί ηελ εθπαίδεπζε κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ηεο εμσηεξηθήο ηνπ 

πνιηηηθήο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, θαζψο δελ 

έρνπλ κειεηεζεί, ζην πιαίζην ηνπ ηνπξθηθνχ Δπξαζηαληζκνχ, ηα εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία, νη ζηξαηεγηθέο θαη νη δξάζεηο πνπ αλέπηπμε ε Σνπξθία ζηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο απφ ηελ πεξίνδν αλάιεςεο ηεο εμνπζίαο απφ ην ΚΓΑ. Έηζη θξίζεθε  

ζθφπηκν λα εξεπλεζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Άγθπξα δείρλεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ εκβάζπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο, 

ελψ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο κε ηε ζεσξία ηνπ ηνπξθηθνχ 

Δπξαζηαληζκνχ.  

Βάζεη ηεο παξαπάλσ πξνβιεκαηηθήο, ε ππφζεζε εξγαζίαο δηαηππψλεηαη σο 

εμήο: «Η εθπαίδεπζε είλαη κηα κνξθή ήπηαο ηζρύνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θπξίαξρνη 

δξώληεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πεηύρνπλ εζληθνύο/πνιηηηθνύο ζηόρνπο». Σα θξάηε 

βαζίδνληαη ζε έλα ζχλνιν εξγαιείσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

                                                 
48

 Βι. TÜYSÜZOGLU, Göktürk, “Strategic Depth: A Neo-Ottomanist Interpretation of Turkish 

Eurasianism”, Mediterranean Quarterly, Σεχρνο 25, Αξ. 2, ζει.98. 

49
 Βι. ό.π., ζει.97. 
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πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ηνκέα. ην πιαίζην απηφ, ε 

εθπαίδεπζε, ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν άζθεζεο ηεο ήπηαο ηζρχνο πξνθεηκέλνπ νη 

θπξίαξρνη δξψληεο λα πξνσζήζνπλ θαη λα επηηχρνπλ εζληθνχο θαη πνιηηηθνχο 

ζηφρνπο θαη ζπκθέξνληα
50

.  

Ζ Yanik (2004) ε νπνία αλαιχεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο σο εξγαιείν 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αλαθέξεη πσο ε Σνπξθία πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη 

εθπαηδεπηηθνχο δεζκνχο εηδηθά κε ηηο ρψξεο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Δπξαζία
51

. Οη P. 

Akcali θαη C. Engin-Demin (2010), αλαιχνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο 

Σνπξθίαο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο δίλνληαο έκθαζε ζην Μεγάιν Πξφγξακκα 

Αληαιιαγήο Φνηηεηψλ ηνπ 1992. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο αηφκσλ πνπ 

θαηέρνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο 

Σνπξθίαο αιιά θαη εκπεηξνγλσκφλσλ απφ νξγαληζκνχο πνπ δηεμάγνπλ έξεπλεο γηα ην 

ζέκα
52

.  

Ο B. Aras (2018), ζηε κειέηε ηνπ γηα ην ξφιν ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνηξνθηψλ 

ηεο Σνπξθηθήο Κπβέξλεζεο, ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη ππεχζπλνη ράξαμεο 

πνιηηηθήο ζηελ Σνπξθία φζνλ αθνξά ηελ ήπηα ηζρχ ζηελ εμσηεξηθήο πνιηηηθή
53

. Ο 

Aras ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο πσο ε Άγθπξα έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν φζνλ αθνξά ηε 

δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο κέζσ ηεο παξνρήο ππνηξνθηψλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο
54

. Ο Aypay ζην βηβιίν ησλ Heyneman θαη De Young (2004) επηζεκαίλεη 

ηνλ απμεκέλν αξηζκφ δξάζεσλ ηεο Άγθπξαο ζηελ Κεληξηθή Αζία ζην επίπεδν ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
55

.  

                                                 
50

 Βι. CHAMBERLAIN, Lawrence, “Education as an Instrument of the State: A Review Essay”, The 

Journal of Higher Education, Σεχρνο 34, Αξ. 1, 1963, ζει. 41-44.   
51

 Βι. YANIK, Lerna, “The politics of educational exchange: Turkish education in Eurasia”, Europe –

Asia Studies, Σεχρνο 56, Αξ. 2, 2004, ζει. 293. 

52
 Βι. AKCALI, Pinar and ENGIN- DEMIR, Cennet, “Turkey‟s educational policies in Central Asia 

and Caucasia: Perceptions of policy makers and experts”, International Journal of Educational 

Development, Σεχρνο 32, Αξ. 1, 2010, ζει.11. 

53
 Βι. BULENT, Aras,  ZULKARNAIN, Mohammed, “The Turkish government scholarship program 

as a soft power tool”, Turkish Studies, 2018, ζει. 1. 

54
 Βι. ό.π. 

55
 Βι. AYPAY, Ahmet, Turkish Higher Education Initiatives toward Central Asia ζην HEYNEMAN, 

Stephen and DE YOUNG, Alan, The Challenges of Education in Central Asia, Information Age 

Publishing, 2006, ζει.90 
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Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζα απαληεζεί κε πνηνηηθά θξηηήξηα, ελψ ε έξεπλα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί βαζίδεηαη θπξίσο ζε έξεπλα βηβιηνγξαθίαο ζε επίζεκα θείκελα 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηνπξθηθψλ νξγαλψζεσλ. Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

είλαη θπξίσο δεπηεξνγελείο, θαζψο έρεη κειεηεζεί ε ειιεληθή θαη δηεζλήο 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν κειέηεο, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ειιεληθά 

θαη μελφγισζζα, θαζψο θαη έξεπλα ζην δηαδίθηπν.   

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ κειεηάηαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο σο κέζν 

εμππεξέηεζεο ησλ εζληθψλ ζηφρσλ κηαο θπξίαξρεο νληφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζην 1
ν
 

Κεθάιαην ζα αλαιπζεί ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ζηφρσλ 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ελψ ζα παξνπζηαζηνχλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο νη νπνίεο 

ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ ην ζθνπφ. ην 2
ν 

 Κεθάιαην εμεηάδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ε Σνπξθία δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζχλαςε ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ κε ηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη αλαιχεηαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Άγθπξαο ζηελ 

πεξηνρή ηελ πεξίνδν 1992-2002, θαζψο θαη νη δξάζεηο ηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ έρεη 

αλαπηχμεη ε θπβέξλεζε ηνπ ΚΓΑ. ην 3
ν 
Κεθάιαην εμεηάδεηαη ν ξφινο πνπ επηρεηξεί 

λα δηαδξακαηίζεη ε Ρσζία ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ν πθηζηάκελνο 

αληαγσληζκφο κε ηελ Σνπξθία γηα ηελ επηξξνή ζηελ πεξηνρή, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο 

ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηεο Ρσζίαο. ην 4
ν
 Κεθάιαην 

αλαιχεηαη, πέξαλ ηεο θηινζνθίαο ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ, ε εθπαηδεπηηθή δξάζε ηνπ 

δηθηχνπ ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη νη ζρέζεηο πνπ αλέπηπμε ην θίλεκα κε ηηο εθάζηνηε 

ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηδηαίηεξα κε ην ΚΓΑ. ην 5
ν
 Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηεο Σνπξθίαο ζε θαζεκηά απφ ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

Σέινο, ζηα ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηδηψθεηαη λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο ην δήηεκα 

ηεο ρξήζεο ήπηαο ηζρχνο, θαη εηδηθφηεξα ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ Σνπξθία 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη εζληθνχο ζηφρνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Με ηελ παξνπζίαζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηεο Άγθπξαο ζηελ πεξηνρή απφ ηελ επνρή ίδξπζεο ησλ 

δεκνθξαηηψλ έσο ζήκεξα, ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα θσηίζεη ην δήηεκα ηεο 

εξγαιεηαθήο ρξήζεο ηεο εθπαίδεπζεο απφ κηα πεξηθεξεηαθή δχλακε, φπσο ε 

Σνπξθία, κε ζηφρν ηελ άζθεζε επηξξνήο ζε έλα πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκα φπνπ έρεη 

γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα. 
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Κεθάιαην 1
ν
 

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΥΔΔΙ 

 

Δηζαγσγή 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο δηαπλέεηαη απφ αμίεο νη νπνίεο 

δηακνξθψλνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, 

ε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν σο εξγαιείν ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο γηα 

ηελ επίηεπμε θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζηφρσλ. Ζ εθπαίδεπζε, φκσο, απνθηά ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, σο κέζν άζθεζεο ήπηαο ηζρχνο, θαη ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. ην 

παξφλ θεθάιαην εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε εθπαίδεπζε 

ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ήπηαο ηζρχνο. 

Αξρηθά, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ φξσλ ηεο ήπηαο ηζρχνο θαη ηεο δεκφζηαο 

δηπισκαηίαο θαη ζηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε ρξήζε ηεο ήπηαο ηζρχνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνκέα. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ επηζηξαηεχνληαη, 

θαηά θχξην ιφγν, απφ ηνπο δηεζλείο δξψληεο ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο ήπηαο ηζρχνο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα καο βνεζήζνπλ λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα φζνλ 

αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηίζεληαη ζηελ 

ππεξεζία άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κηαο θξαηηθήο νληφηεηαο. 

 

1.1. Η έλλνηα ηεο ήπηαο ηζρύνο θαη ηεο δεκόζηαο δηπισκαηίαο  

ην ζεσξεηηθφ πεδίν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ζπλαληάεη θαλείο δχν παξαθιάδηα ηεο 

ηζρχνο, ηελ «ζθιεξή ηζρχ» (hard power) θαη ηελ «ήπηα ηζρχ» (soft power). Ζ πξψηε 

ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα εμαλαγθάζεη ηνπο άιινπο δξψληεο λα θάλνπλ 

φ, ηη ζέιεη γηα λα έρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεη
56

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζθιεξή 

ηζρχο, έηζη φπσο απαληάηαη ζηε ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, 

                                                 
56
Βι.  NYE, Joseph, Ήπηα Ιζρύο- Σν Μέζν Δπηηπρίαο ζηελ Παγθόζκηα Πνιηηηθή, Αζήλα, Παπαδήζεο, 

2005, ζει.33-43 
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αλαθέξεηαη ζηε δχλακε πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πεγέο φπσο είλαη ν 

πιεζπζκφο, ε εδαθηθή θπξηαξρία, νη θπζηθέο πεγέο πινχηνπ, ε νηθνλνκηθή θαη 

ζηξαηησηηθή δχλακε
57

. 

Ο φξνο ηεο ήπηαο ηζρχνο, επηλνήζεθε απφ ηνλ Ακεξηθαλφ πνιηηηθφ επηζηήκνλα 

– Κνζκήηνξα ηεο ρνιή Γηαθπβέξλεζεο «Κέλλεληπ» (Kennedy School of 

Government) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard, Joseph Nye ζην ηέινο ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ. πσο πεξηγξάθεη ν Nye, ν έκκεζνο ηξφπνο γηα λα απνθηήζεη θαλείο απηφ 

πνπ ζέιεη έρεη απνθιεζεί κεξηθέο θνξέο «ην δεύηεξν πξόζσπν ηεο ηζρύνο». Σν λα 

ζπληαρζνχλ κε ηηο απφςεηο θάπνηνπ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ, είλαη πάληα 

απνηειεζκαηηθφηεξν απφ ηνλ εμαλαγθαζκφ θαη πνιιέο αμίεο φπσο ε δεκνθξαηία, ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο είλαη βαζηά ζαγελεπηηθέο. Ζ νπζία 

ηεο ήπηαο ηζρχνο έγθεηηαη  ζηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα δηακνξθψλεη θαη λα επεξεάδεη 

ηηο πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ. Υξεζηκνπνηεί έλα δηαθνξεηηθφ ηχπν ζπλαιιαγήο κε 

φρεκα ηε ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη. Μηα 

ρψξα είλαη δπλαηφ λα επηηχρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεη ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή 

επεηδή άιιεο ρψξεο πνπ ζαπκάδνπλ ηηο αμίεο ηεο κηκνχληαη ην παξάδεηγκά ηεο, 

ζέινπλ λα ηελ αθνινπζήζνπλ
58

. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε ήπηα ηζρχο επηδηψθεη λα 

θεξδίζεη ηελ εθηίκεζε γηα ηελ θνπιηνχξα ελφο έζλνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

ζπλδπαζκφ έιμεο θαη πεηζνχο γηα λα επηηχρεη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα. Ο Nye 

ππνζηεξίδεη πσο  έλα έζλνο κε απνηειεζκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ήπηαο ηζρχνο δελ 

ρξεηάδεηαη ηελ επηζηξάηεπζε ππεξβνιηθψλ θαη δαπαλεξψλ ζηξαηεγηθψλ ζθιεξήο 

ηζρχνο
59

. 

ηε δηεζλή πνιηηηθή ηα κέζα πνπ παξάγνπλ ήπηα ηζρχ ζε κία ρψξα 

πξνέξρνληαη απφ ηξείο πεγέο:  

1) ηηο αμίεο πνπ εθθξάδεη έλαο νξγαληζκφο ή κηα ρψξα κε ηελ θνπιηνχξα ηεο - 

φπνπ απνδεηθλχεηαη ειθπζηηθή 

                                                 
57

 Βι. ν.π. 

58
 Βι. NYE, Joseph, ζει.33-43. 

59
 Βι. STETAR, Joseph et al., Soft Power Strategies: Competition and Cooperation in a Globalized 

System of Higher Education ζην Terance W. Bigalke and Deane E. Neubauer, Higher Education in 

Asia/Pacific: Quality and the Public Good, Los Angeles, 2010, ζει. 192. 
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2) ηα παξαδείγκαηα πνπ πξνζθέξεη κέζσ εζσηεξηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ηεο - πνπ ζεσξνχληαη λφκηκεο θαη εζηθά απνδεθηέο-, φηαλ 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηέο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ  

θαη  

3) κε ηνλ - ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε άιινπο- ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή δειαδή πνπ αζθεί, φηαλ αλαγλσξίδεηαη σο λφκηκε θαη έρεη εζηθφ 

θχξνο
60

.  

Μεξηθέο θνξέο νη θπβεξλήζεηο δπζθνιεχνληαη λα ειέγμνπλ θαη λα αζθήζνπλ 

ηελ ήπηα ηζρχ, αιιά απηφ δελ κεηψλεη ηε ζεκαζία ηεο. Ζ ήπηα ηζρχο δελ είλαη θάηη 

πνπ αμηνπνηείηαη εχθνια, κηαο θαη νη πεγέο ηεο δελ βξίζθνληαη πάληα ππφ ηνλ έιεγρν 

ησλ θπβεξλήζεσλ (π.ρ. θνπιηνχξα θαη πνιηηηθέο αμίεο) θαη ζπρλά ιεηηνπξγνχλ 

έκκεζα δηακνξθψλνληαο ην πεξηβάιινλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαη κεξηθέο 

θνξέο ρξεηάδνληαη ρξφληα γηα λα παξαρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα
61

.  

ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο δηπισκαηίαο ζεσξείηαη γεληθά 

ακθηζβεηνχκελε, ελψ ππάξρεη ζπλαίλεζε ζην φηη πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο 

ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ άζθεζε επηξξνήο ζε έλα ιαφ κέζσ ηεο επηξξνήο ησλ πνιηηψλ 

ηεο
62

.  Καηά θαηξνχο έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα 

δηπισκαηία. πσο αλαθέξεη ν Melissen «Η δεκόζηα δηπισκαηία απνηειεί έλα από ηα 

πην ζεκαληηθά κέζα ηεο ήπηαο ηζρύνο, γεγνλόο ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε ζηε 

δηπισκαηηθή πξαθηηθή πξηλ μεθηλήζεη ε ζύγρξνλε ζπδήηεζε γηα ηε δεκόζηα 

δηπισκαηία»
 63

.  

Ο Nye ζεσξεί πσο ε δεκφζηα δηπισκαηία απαηηεί ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ 

ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο απηνθξηηηθήο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ζηελ παξαγσγή ήπηαο ηζρχνο θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαζηάζεηο. Ζ πξψηε 

                                                 
60

 Βι.ν.π, ζει.43. 

61
 Βι. ν.π. 

62
 Βι. Peter van Ham, Power, Public Diplomacy, and the Pax Americana ζην The New Public 

Diplomacy Soft Power in International Relations, ησλ Jan Melissen (Δπηκ.), Νέα Τφξθε, Berridge, 

2005, ζει. 57. 

63
 Βι. MELISSEN, Jan, Wielding, Soft Power: The New Public Diplomacy, Οιιαλδία, Institute of 

International Relations, 2005, ζει.8.  
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δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ε νπνία πεξηθιείεη ηελ εξκελεία 

ηνπ πιαηζίνπ ησλ απνθάζεσλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ε απηφ ην 

πιαίζην, νη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη κεηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ αθηεξψλνπλ 

ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Σχπν γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο
64

. Ζ δεχηεξε 

δηάζηαζε ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο πεξηιακβάλεη ηελ ζηξαηεγηθή επηθνηλσλία κέζσ 

ηεο νπνίαο αλαπηχζζνληαη ζέκαηα φπσο κηα πνιηηηθή ή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο. Ζ ηξίηε δηάζηαζε ηεο δεκφζηαο 

δηπισκαηίαο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κέζσ αληαιιαγψλ, 

ππνηξνθηψλ, θαηάξηηζεο θαη ζεκηλαξίσλ
65

. Καζεκία απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

δηπισκαηίαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία κηαο ειθπζηηθήο εηθφλαο 

ηεο ρψξαο θαη κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο πξννπηηθέο ηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Ζ απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηπισκαηία είλαη κηα 

ακθίδξνκε κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αθξφαζε θαη ηελ νκηιία. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε πσο ζθέθηεηαη ην θνηλφ ζην νπνίν ζηνρεχνπκε θαη ηηο 

αμίεο πνπ κνηξαδφκαζηε. Γη‟ απηφ θαη νη εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο ζεσξνχληαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο
66

.  

ηνλ 21
ν
 αηψλα ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεδίν ηεο δηπισκαηίαο. 

Αξρηθά, ε δηπισκαηία νξηδφηαλ σο ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κηα θπβέξλεζε 

εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα απεπζείαο ζηνπο ππεχζπλνπο 

ιήςεο απνθάζεσλ μέλσλ θξαηψλ, ελψ νη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη δηαρεηξίδνληαλ 

ηελ δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ
67

. Χζηφζν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζπληειέζηεθαλ αιιαγέο. Έηζη, απφ ηηο δηαθξαηηθέο δηπισκαηηθέο 

ζρέζεηο ηελ επνρή ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, πεξάζακε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

θνηλσληψλ, θαζψο εκθαλίζηεθαλ λένη παξάγνληεο φπσο ηα ΜΜΔ, ε θνηλή γλψκε, νη 

ΜΚΟ, νη δηεζλείο νξγαληζκνί
68

. ε αληίζεζε, ινηπφλ, κε ηελ παξαδνζηαθή 

δηπισκαηία ε δεκφζηα δηπισκαηία ζηνρεχεη ζε κε θξαηηθνχο παξάγνληεο θαη ζε 

                                                 
64

 Βι. NYE, Joseph, „Public Diplomacy and Soft Power‟, The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, Σεχρνο 616, Αξ. 1, 2008, ζει. 101. 

65
 Βι. ν.π., ζει. 102.  

66
 Βι. ν.π. 

67
 Βι. ΟΕΚΑΝ, Abdullah, “Strategic practices of public diplomacy policies in educational field and 

Turkey‟s potential for cultural diplomacy”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Σεχρνο 176, 

2015, ζει. 37. 

68
 Βι. ν.π. 
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δεκφζηεο απφςεηο παξά ζε μέλεο θπβεξλήζεηο. ε απηφ ην πιαίζην, επηρεηξείηαη ε 

εκβάζπλζε ηνπ δηαιφγνπ κε πνιίηεο μέλσλ θξαηψλ, ε ελεκέξσζε αιιά θαη ε 

εμππεξέηεζε εζληθψλ ζηφρσλ
69

. 

 

1.2.  Η εθπαίδεπζε σο κέζν άζθεζεο ήπηαο ηζρύνο  

Ζ πνιηηηθή εμνπζία ζπρλά απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θνπιηνχξα, ηηο 

εζσηεξηθέο αμίεο θαη πνιηηηθέο γηα λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ ήπηα ηζρχ. Οη 

ρψξεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνσζήζνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εζληθνχ 

ηνπο ζπκθέξνληνο θαη ζηα κέζα κε ηα νπνία ζα ην επηδηψμνπλ. Ο πνιηηηζκφο θαη ε 

εθπαίδεπζε απνηεινχλ νξηζκέλα απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά κέζα άζθεζεο ήπηαο 

ηζρχνο
70

. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έθζεζεο ηεο ρψξαο ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν κε ηε 

βνήζεηα ηεο εζληθήο παηδείαο σο κέζν ήπηαο ηζρχνο επηθέξεη πνιιέο θνξέο θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ ρξήζε ζηξαηησηηθήο ηζρχνο
71

. Αλ πξνζκεηξεζεί ην γεγνλφο 

πσο πηζαλφηαηα ελέρεη θαη κηθξφηεξν θφζηνο, άξα κεγαιχηεξν φθεινο, 

αληηιακβάλεηαη θαλείο ηελ αμία πνπ έρεη ε εξγαιεηνπνίεζή ηεο απφ ην θξάηνο.  

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο 

ζπλνρήο ελφο ιανχ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αμηψλ 

ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ε πηζαλή πξνβνιή απηψλ ησλ αμηψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο, 

ελίνηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ηνλίδεηαη 

ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηεο σο κνξθή ήπηαο ηζρχνο, θαζψο επηηπγράλεη καθξνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ νηθνλνκία ή ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο
72

. Έηζη, εάλ 

δνζεί ε απαηηνχκελε πξνζνρή θαη ππνζηήξημε, ν εθπαηδεπηηθφο ηνκέαο κπνξεί λα 

                                                 
69

 Βι. ν.π.  
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71
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απνηειέζεη ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο κηαο ρψξαο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο ήπηαο ηζρχνο
73

. 

ε απηφ ην πιαίζην, αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ ζρέζεσλ, 

φπσο ε αληαιιαγή θνηηεηψλ, καζεηψλ, θαζεγεηψλ, εξεπλεηψλ θαη δεκφζησλ 

ιεηηνπξγψλ, ε εμαγσγή δηεζλψλ παλεπηζηεκηνππφιεσλ, νη εηαηξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ ή 

ε εθπαίδεπζε σο κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο
74

. Ζ ίδξπζε ζρνιείσλ ζε μέλα 

θξάηε απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο, θαζψο 

αλ θαη εθαξκφδεηαη ζε απηά ν λφκνο ηεο ρψξαο ππνδνρήο κεηαδίδνπλ δηθέο ηνπο 

πνιηηηζηηθέο αμίεο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ, ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

αιιά θαη ησλ θαιιηηερληθψλ/πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
75

. 

Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα σο εξγαιείν εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο κε ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζνδήγεζεο κέζσ ηεο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο
76

. Απφ ηελ θχζε ηνπ ήπηνπ ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ 

εμάξηεζεο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ, νη πξαγκαηηθνί ζηφρνη πίζσ απφ 

ηηο ελέξγεηεο είλαη πνιιέο θνξέο ζπγθερπκέλνη ή κεηακθηεζκέλνη. Ζ αλαπηπμηαθή 

βνήζεηα πνιιέο θνξέο απνθαιείηαη ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εηθφλα 

ηεο βνήζεηαο απφ ηζρπξνχο ρνξεγνχο ζε εμαξηψκελνπο απνδέθηεο
77

. Ζ Σνπξθία απφ 

ην 1992 κε ηελ ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Τπεξεζίαο Γηεζλνύο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (TIKA) άξρηζε λα ρνξεγεί αλαπηπμηαθή βνήζεηα ζηα θξάηε ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο θαη επεθηάζεθε ζηα θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ, ηνπ Καπθάζνπ, ηεο 

Βφξεηαο Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο
78

. Ζ πξνψζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ ηνπξθηθνχ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε 

ζρέζε κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο εηθφλαο κηα ρψξαο
79

.  

Ζ ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηελ εξγαιεηαθή ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή επηζηξαηεχεηαη θπξίσο απφ κεγάιεο δπλάκεηο, ζέηνληαο ζηφρνπο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε άιιεο ρψξεο 
80

. ε 

απηφ ην πιαίζην, ε Σνπξθία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληηκεησπίζεη ηα εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη λα αλαδεηρζεί ζε «ήπηα» δχλακε θάλεη ρξήζε 

ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο
81

 . Καζψο ε θήκε θαη ε αμηνπηζηία έρνπλ ζεκαζία ζηελ 

ηξέρνπζα ζπγθπξία, ε δεκφζηα δηπισκαηία απνηειεί έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο θαη 

παξαγσγήο ήπηαο ηζρχνο κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο θπβεξλεηηθψλ ζεζκψλ, ΜΚΟ, 

κέζσλ ελεκέξσζεο αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ
82

. 

Χζηφζν, φηαλ έλα θξάηνο ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθά εξγαιεία, φπσο ε 

εθπαίδεπζε, γηα ηελ πξνβνιή ήπηαο ηζρχνο, ηα ίδηα εξγαιεία είλαη πηζαλφ λα 

εληζρχζνπλ ή λα θάκςνπλ ηελ ήπηα ηζρχ ηνπ θξάηνπο, εάλ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο 

φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ έζλνπο. Ζ αληίιεςε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ηηο αμίεο ελφο 

έζλνπο απνηεινχλ ζεκαληηθή παξάκεηξν ζην πιαίζην ηεο ήπηαο ηζρχνο. Έηζη, ε θήκε 

κηαο ρψξαο ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα 

άζθεζεο ήπηαο ηζρχνο. Καηά ζπλέπεηα, ην γεγνλφο απηφ έρεη αληίθηππν ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο, ην νπνίν κπνξεί λα θαηαζηεί ιηγφηεξν ειθπζηηθφ 

ζε δηεζλέο θαη εγρψξην επίπεδν 
83

. 

 

 

                                                 
79

 Βι. WOJCIUK, Anna, MICHALEK, Maciej, STORMOWSKA, Marta, “Education as a source and 

tool of soft power in international relations”, European Consortium for Political Research, 14, 2014, 

ζει.13. 

80
 Βι. ν.π., ζει.227. 

81
 Βι. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ, Γεκήηξεο, ΦΧΣΗΟΤ, Διέλε, ζει. 247. 

82
 Βι. BULENT, Aras,  ZULKARNAIN, Mohammed, “The Turkish government scholarship program 

as a soft power tool”, Turkish Studies, Σεχρνο 20, Αξ. 3, 2018, ζει. 

83
 Βι. STETAR, Joseph et al., Soft Power Strategies: Competition and Cooperation in a Globalized 

System of Higher Education ζην Higher Education ζην Policy and The Global Competition 

Phenomenon, ησλ John N. Hawkins, W. James Jacob (Δπηκ.), Νέα Τφξθε, Palgrave Macmillan, 2010,  

ζει. 192.  



20 
 

 

1.3. Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζην πιαίζην άζθεζεο ήπηαο ηζρύνο 

1.3.1. Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Ζ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ππήξμε πάληα κηα δπλεηηθή πεγή ήπηαο ηζρχνο θαζψο 

επεξεάδεη ηελ δηαλνεηηθή θαη επηζηεκνληθή αλάπηπμε θαη ηελ εμάπισζε ηδεψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν. ην πιαίζην επηξξνήο ηεο πεξηθιείεη αλζξψπνπο θαη θνξείο
84

. ε 

έλα θφζκν ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηερλνινγία πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ηα θξάηε αιιά θαη δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

νκάδεο ζεσξνχλ ηα παλεπηζηήκηα ηζρπξά κέζα γηα ηελ πξνβνιή ηεο ήπηαο ηζρχνο θαη 

ηελ επέθηαζε ηεο ηδενινγηθήο ηνπο επηξξνήο
85

. Οη αθαδεκατθέο αληαιιαγέο 

επεξεάδνπλ ηηο κάδεο θαζψο είλαη πηζαλφ κηα ή δπν ζεκαληηθέο επαθέο λα επηθέξνπλ 

ζεκαληηθφ πνιηηηθφ απνηέιεζκα
86

. 

ηε δεκφζηα δηπισκαηία ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα απνηεινχλ 

ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ελψ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ζηξαηεγηθή δεκφζηαο δηπισκαηίαο κε ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο 

αλαιχζεηο θαη δεκνζηεχζεηο. Σα παλεπηζηήκηα δξνπλ σο θνξείο πνιηηηζηηθήο 

δηπισκαηίαο θαη κεηαδίδνπλ ηα κελχκαηα ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο 
87

. Δθηφο απηψλ, 

ηα παλεπηζηήκηα δηεμάγνπλ δηεζλή ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηαβίβαζεο κελπκάησλ. Οη επηζηήκνλεο πνπ εθπξνζσπνχλ ηε ρψξα 

ηνπο ζην εμσηεξηθφ είλαη ηαπηφρξνλα απνζηνιείο θαη δέθηεο κελπκάησλ θαη 

αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο ιφγσ ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηπγράλνπλ 

επξχηεξεο απνδνρήο
88

.  
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Ζ δηεζλήο εθπαίδεπζε είλαη πνιπδηάζηαηε θαη δπλακηθή. Γίλεη ηελ επθαηξία 

ζηα άηνκα θαη ηα ηδξχκαηα λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ είηε δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο είηε ζρέζεηο κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ 

κέζσ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ εκπεηξηψλ 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν 

επηηξέπνπλ ζε έλα έζλνο λα εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηνπ θαη λα επεξεάζεη πεξηθεξεηαθέο 

θαη παγθφζκηεο εμειίμεηο
89

. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

απνηειεί έλα φρεκα ην νπνίν επηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή θαη 

ζπλεξγαζία ζε αηνκηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν. Παξάιιεια, ε πνηφηεηα θαη ην 

πεξηερφκελν φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζε θνηλσληθέο εληζρχζεηο δηακνξθψλνπλ ηελ αληίιεςε γηα ηηο αμίεο ελφο 

έζλνπο
90

.  

ε απηφ ην πιαίζην, νη ππνηξνθίεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Turkiye 

Scholarships) πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Σνπξθία ζε μέλνπο θνηηεηέο έρνπλ θαηαζηεί 

αλαπφζπαζην εξγαιείν γηα ηελ πξνβνιή ηεο ηνπξθηθήο ήπηαο ηζρχνο. Ζ πξνζέιθπζε 

μέλσλ θνηηεηψλ ζηελ Σνπξθία απνηειεί κέζν πξνψζεζεο ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ 

θαη ηεο γιψζζαο ζε μέλνπο ππεθφνπο νη νπνίνη αλακέλεηαη λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα     

ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο
91

.  

1.3.2. Δθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο  

ην πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο, νη δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο 

απνηεινχλ έλα ηξφπν βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ελφο θξάηνπο θαη επηζηξαηεχνληαη γηα 

ηελ αλάπηπμε ζηαζεξψλ ζρέζεσλ ησλ θπβεξλήζεσλ κε μέλνπο πνιίηεο, γεγνλφο ην 

νπνίν δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
92

. 

Οη εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάρπζε 

ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο 

                                                 
89

 Βι. BYRNE, Caitlin, HALL, Rebecca, “Realising Australia‟s international education as public 

diplomacy”,  Australian Journal of International Affairs, Σεχρνο 67, Αξ. 4, 2013, ζει. 436. 

90
 Βι. ν.π. 

91
 Βι. BULENT, Aras,  ZULKARNAIN, Mohammed, “The Turkish government scholarship program 

as a soft power tool”, Turkish Studies, 2018, ζει. 1. 

92
 Βι. LIMA, Antonio, “The role of international educational exchanges in public diplomacy”, Place 

Branding and Public Diplomacy, Σεχρνο 3, Αξ. 3, 2007, ζει. 239. 



22 
 

νκάδαο δηαλννχκελσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα βαζηζηεί ην θξάηνο φζνλ αθνξά ηελ 

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ κε θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα θξάηε κέζσ ησλ 

αληαιιαγψλ απνβιέπνπλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα 

επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ε δηεζλήο θνηλφηεηα αλαγλσξίδεη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
93

.  Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη αληαιιαγέο, 

παξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ιεηηνπξγνχλ αλαπφθεπθηα κέζα ζην 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Αθφκε θαη νη αληαιιαγέο ζην πιαίζην 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δεκηνπξγνχληαη ππφ ην πξίζκα πνιηηηθψλ 

πξνζέζεσλ ή πξνσζνχληαη κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο 

ελδερνκέλσο λα έρνπλ  πνιηηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο ηε κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ
94

. 

Οη εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο ρξεζηκεχνπλ σο αμηφπηζηνη κεραληζκνί γηα ηελ 

έθζεζε ησλ επηζθεπηψλ ζηελ θνπιηνχξα, ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ 

ρσξψλ ππνδνρήο. Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο ζηφρνο είλαη, άηνκα ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζην ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, λα 

απνηειέζνπλ πξφζπκνη απνδέθηεο γηα ην κέιινλ
95

. Μηα ζεηηθή εκπεηξία κέζσ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ κπνξεί λα επηθέξεη καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ηα 

νπνία γίλνληαη νξαηά, φζνλ αθνξά ηνλ επεξεαζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε ην πέξαο 

ηνπ ρξφλνπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα νη αληαιιαγέο ζεσξνχληαη ν πην απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο γηα ηελ νηθνδφκεζε αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ
96

.  

Δπηπιένλ, νη αληαιιαγέο είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κηα κνξθή 

ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο ε νπνία απεπζχλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ – ζηφρν. 

Οη αληαιιαγέο επηθέξνπλ κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ζπκκεηέρσλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ πξνζσπηθή ή 

επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε
97

. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε επηινγή ησλ 

ζπνπδαζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θπβεξλεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγήο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα επηθέξεη ηνλ επεξεαζκφ ελφο κεγάινπ 

                                                 
93

 Βι. ν.π, ζει. 15. 

94
 Βι. SCOTT-SMITH, Giles,  Exchange Programs and Public Diplomacy ζην Routledge Handbook of 

Public Diplomacy, Nancy Snow, Philip M. Taylor , New York, 2009,  ζει. 50. 

95
Βι.  METZGAR, Emily, “Institutions of Higher Education as Public Diplomacy Tools”, Journal of 

Studies in International Education,  Σεχρνο 20, Αξ. 3, 2015, ζει. 4. 

96
 Βι. ν.π. ζει. 5. 

97
 Βι. SCOTT-SMITH, Giles, ό.π., ζει. 53. 



23 
 

αξηζκνχ αηφκσλ κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (spill- over effect). Γη‟ απηφ ην 

ιφγν πνιιά πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο ηνλίδνπλ ηελ επηινγή «ζσζηψλ» αηφκσλ, 

άηνκα πνπ είλαη ελ δπλάκεη εγέηεο ή πνιηηηθνί ή αθφκα άηνκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν
98

. 

Ζ δηεζλνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο έρεη αλαγλσξηζηεί σο δπλεηηθή πεγή ήπηαο 

ηζρχνο ηνπ θξάηνπο κέζσ ηεο πξνψζεζεο εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ θαη ηεο 

παξνρήο ππνηξνθηψλ. Ο Kelman ππνζηεξίδεη πσο ππάξρνπλ ηέζζεξηο ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο επεξεάδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εζλψλ κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αληαιιαγήο:  

1) «άλνηγκα» κεηαμχ ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θάζε έζλνπο, ζηηο ζηάζεηο 

ηνπ πξνο ην άιιν έζλνο          

2) κείσζε ηεο έληαζεο κεηαμχ ησλ εζλψλ,  

3) απμεκέλε δέζκεπζε ζε κηα δηεζληζηηθή ηδενινγία, θαη  

4) αλάπηπμε δηθηχνπ ζρέζεσλ πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα
99

.  

πνηνη θη αλ είλαη νη ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ, 

απηέο απνηεινχλ ηελ πιένλ ακθίδξνκε κνξθή ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο αλνίγνληαο 

δξφκνπο γηα ηνλ δηάινγν θαη ηελ πξνβνιή ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ
100

.  

 

πκπέξαζκα 

πλνςίδνληαο, έρεη θαηαζηεί ζαθέο πσο ε εθπαίδεπζε είλαη δπλαηφ λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ εξγαιείν παξαγσγήο ήπηαο ηζρχνο. Ζ ρξήζε ηεο ήπηαο ηζρχνο ζην πιαίζην 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ εμππεξεηεί πνηθίινπο ζθνπνχο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε 

δηπισκαηία ζηελ εθπαίδεπζε ζηνρεχεη αθελφο ζηελ επίηεπμε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο αθεηέξνπ ζηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ελφο 

θξάηνπο. Παξά ην γεγνλφο πσο ε εμππεξέηεζε ησλ εζληθψλ ζθνπψλ κέζσ ηεο 
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εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη αλαπφθεπθηε, νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

απφ ηα θξάηε είλαη αλαγθαίν λα δηαπλένληαη απφ ζεβαζκφ απέλαληη ζηνλ θάζε 

εθπαηδεπφκελν. Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, αλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηίαο γηα ηελ επίηεπμε καθξνπξφζεζκσλ 

εζληθψλ ζηφρσλ, είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ, επίζεο, εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ αλάπηπμε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο 
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Κεθάιαην2
ν
 

ΟΙ ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΣΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΙ ΥΧΡΔ 

ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΙΑ 

Δηζαγσγή 

Αλ θαη ε πεξίνδνο 2002-2005 ζεσξείηαη ε ρξπζή επνρή ηνπ εμεπξσπατζκνχ ε 

ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή άιιαμε, ηδηαίηεξα κεηά ην 2007. Οη λεντδξπζείζεο 

δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο 

απνηέιεζαλ ηνλ γεσπνιηηηθφ ρψξν γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξζεθε ηδηαίηεξα ε Σνπξθία. 

Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνο ηηο Σνπξθηθέο 

δεκνθξαηίεο ήηαλ ε νηθνδφκεζε ηζρπξψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε πξφζρεκα ηηο 

γισζζηθέο νκνηφηεηεο ησλ δπν κεξψλ
101

. Ζ γισζζηθή ζπγγέλεηα ιεηηνχξγεζε σο 

ζεκείν αλαθνξάο ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ 

λεφηεπθησλ θξαηψλ .  

ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ηεο Άγθπξαο ζηηο δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, αθελφο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1990, θαη αθεηέξνπ, κεηά ηελ άλνδν ηνπ ΚΓΑ ζηελ εμνπζία. Γηεξεπλάηαη ηδηαίηεξα ε 

δξάζε ηεο Άγθπξαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ 

κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζζεί ζε κεηέπεηηα θεθάιαην ε 

δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο κεηά ηελ εθινγή Δξληνγάλ. Ζ δηεξεχλεζε 

ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ ηεο Άγθπξαο ζα καο επηηξέςεη λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Σνπξθίαο φζνλ αθνξά ηηο δεκνθξαηίεο ηεο 
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Κεληξηθήο Αζίαο θαζψο θαη γηα ηνλ ξφιν πνπ πξνζδίδεη ε Σνπξθία ζηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ εθπαίδεπζε σο εξγαιεία ήπηαο ηζρχνο. 

 

 

2.1. Η  ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηελ Κεληξηθή Αζία θαηά ηελ 

κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν (1990-2002) 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, δηάθνξεο δπλάκεηο κε γεσζηξαηεγηθά 

ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο εθθξάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηηο λεντδξπζείζεο δεκνθξαηίεο. Ζ Σερεξάλε απφ ηα ηέιε ηνπ 1992 θαιιηεξγεί 

ζηελφηεξνπο δεζκνχο κε ην Σαηδηθηζηάλ, ελψ ε Ρσζία επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηνλ 

εγεηηθφ ηεο ξφιν ζηελ πεξηνρή
102

. Έηζη, ε Σνπξθία θαη ην Ηξάλ, απνηεινχζαλ δπν 

απφ ηηο δπλάκεηο νη νπνίεο ζα αληαγσλίδνληαλ λα θαιχςνπλ ην θελφ εμνπζίαο ζηα 

πξψελ ζνβηεηηθά εδάθε
103

. Δθηφο απφ ην Ηξάλ δηάθνξνη παίθηεο πξνζπάζεζαλ λα 

ειέγμνπλ ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, έρνληαο σο ζηφρν λα επσθειεζνχλ απφ 

ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, φπσο ηελ γεσζηξαηεγηθή ηεο ζέζε θαη ηηο πινχζηεο θπζηθέο 

πεγέο ελέξγεηαο
104

. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε Σνπξθία ζα έπξεπε λα εληάμεη ζηε ζθαίξα επηξξνή 

ηεο ηελ Κεληξηθή Αζία, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε επηξξνή ηνπ Ηξάλ. Σν 

ελδηαθέξνλ ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζπλδέεηαη άκεζα κε 

γεσπνιηηηθέο αλεζπρίεο ηεο Άγθπξαο. Ζ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο ζθέθηεθε πσο ζα 

κπνξνχζε λα αλαλεψζεη ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηε Γχζε θαη 

λα  δεκηνπξγήζεη κηα ζθαίξα επηξξνήο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθή Αζίαο
105

. Σα 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα, επίζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ Σνπξθία θαη 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή. Ζ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 
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έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία φζνλ αθνξά ηα ελεξγεηαθά ηεο απνζέκαηα θαζψο ηε 

κεηαθνξά ηνπο. Απφ ηελ άιιε ε Σνπξθία απνηειεί ζηελ νπζία γέθπξα κεηαμχ ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, ηνπ Καπθάζνπ, ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο. Έηζη, απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 επεδίσμε ηελ εμαζθάιηζε λέσλ απνζεκάησλ ελέξγεηαο θαη ηεο 

θαζηέξσζή ηεο σο ρψξα δηέιεπζεο γηα ηελ ελέξγεηα πνπ θζάλεη απφ ηελ Καζπία ζηηο 

αγνξέο ηεο Δπξψπεο
106

 . Ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 1998-1999 έγηλαλ ζεκαληηθά 

βήκαηα φζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην 

Αδεξκπατηδάλ, ην Καδαθζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ ζηε Γχζε κέζσ αγσγψλ πνπ 

δηέξρνληαη απφ ηελ Σνπξθία
107

. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 εθπξφζσπνη ηζιακηθψλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ επεμεξγάζηεθαλ έλα πξφηππν ηεο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ Δπξαζία, 

σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζηηο παξαδνζηαθέο θηινδπηηθέο πνιηηηθέο. Μέξνο απηήο ηεο 

ζηξνθήο πξνο ηνλ Δπξαζηαληζκφ βαζηδφηαλ ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο 

Άγθπξαο σο «κνληέινπ» ζηελ πεξηνρή ηεο Κ. Αζίαο ε νπνία ήηαλ πηζαλφ λα ζηξαθεί 

ζηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ
108

.  Έηζη, ηελ πεξίνδν απηή επηθξάηεζε ην ζχλζεκα 

ηνπ «ηνπξθηθνχ κνληέινπ
109
». Ζ πξνψζεζε ηνπ λένπ κνληέινπ απνζθνπνχζε ζην λα 

ιεηηνπξγήζεη ε πνιηηηθή δνκή, ε ειεχζεξε νηθνλνκία θαη ε θνζκηθφηεηα ηεο 

Σνπξθίαο σο πξφηππν γηα ηηο λέεο δεκνθξαηίεο
110

. Ζ Γχζε ππνζηήξημε ηελ Σνπξθία 

ζεσξψληαο πσο ην «ηνπξθηθφ κνληέιν» απνηειεί ην ηδαληθφ πξφηππν 

κνπζνπικαληθήο δεκνθξαηίαο γηα ηηο λεντδξπζείζεο δεκνθξαηίεο, ελψ ε Άγθπξα 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ αλάδεημε ηνπ «ηνπξθηθνχ κνληέινπ» σο εξγαιείν δηείζδπζεο 

ζηελ πεξηνρή
111

.  

                                                 
106

Βι. ΚΑΗΡΗΓΖ, Γεκήηξεο, MARTIN, Lenore, Ρφινο θαη ζέζε ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Κφζκν, 

χγρξνλε Πξαγκαηηθφηεηα θαη Μειινληηθέο Πξνθιήζεηο, Δθδφζεηο ηδέξε, Αζήλα, 2006, ζει. 253. 

107
 Βι. ERSE, Emre, “The Evolution of „Eurasia‟ as a Geopolitical Concept in Post–Cold War Turkey”, 

Geopolitics, Σεχρνο 18, Αξ. 1, 2013, ζει. 31. 

108
 Βι.SENGUPTA, Anita, Myth and Rhetoric of the Turkish Model, Ηλδία, Exploring Developmental 

Alternatives, 2014, ζει. 13. 

109
 Βι.ERSE, Emre, ό.π., ζει. 27. 

110
 Βι. ARAS, Bulent , “Turkish Policy toward Central Asia”, Policy Brief, CETA Foundation, Σεχρνο 

12, 2008, ζει. 2. 

111
 Βι. BAL, Idris, “The Turkish Model and the Turkic Republics”, Journal of International Affairs, 

Σεχρνο 3, Αξ. 3, 1998,  ζει.1. 



28 
 

Ζ Σνπξθία ππνζηήξημε ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

απφ ηα ηέιε ηνπ 1980 θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990. Σφηε γηα πξψηε θνξά 

εκθαληδφηαλ ν Νέν- νζσκαληζκφο, ηνλ νπνίν εμέθξαζε ν ηφηε πξσζππνπξγφο 

Σνπξγθνχη Οδάι (1989-1993)
112

. Απηή ηελ πεξίνδν παξαηεξνχληαη ζηνηρεία 

αλαβίσζεο ηνπ παληνπξαληθνχ νξάκαηνο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θεκαιηθήο ζρνιήο 

ζθέςεο. Ο Οδάι ήηαλ απφ ηνπο ιίγνπο πνπ ζεψξεζε πσο ε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη νη ζπγγεληθέο ζρέζεηο κε ηηο ηνπξθφθσλεο δεκνθξαηίεο 

απνηεινχζαλ επθαηξία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο. 

Αληηιακβαλφκελνο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα απνθφκηδε ε Σνπξθία απφ ηελ 

εμάπισζε ηεο επηξξνήο ηεο ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ δεκηνχξγεζε ην ηνπξθηθφ 

«φξακα» γηα έλαλ ηνπξθηθφ θφζκν απφ ηελ Αδξηαηηθή έσο ην ηληθφ ηείρνο
113

. Μέρξη 

ην 1991 ε Σνπξθία αλαγλψξηζε φιεο νη πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο σο 

αλεμάξηεηα θξάηε. ε απηφ ην πιαίζην, ε Σνπξθία μεθηλά κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ 

πςεινχ επηπέδνπ, ζηηο νπνίεο νη ππνπξγνί εηδηθψλ ζεκάησλ ζπκθψλεζαλ ζηελ 

ίδξπζε νξγαληζκψλ δεκφζηαο δηπισκαηίαο
114

.  

Ζ έιιεηςε νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο ζηηο λέεο δεκνθξαηίεο, ζην 

πξφηππν ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, έδσζε κηα επθαηξία ζηελ Άγθπξα λα απνπεηξαζεί ηελ 

αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εγέηε. Έηζη δηακνξθψζεθαλ πςειέο 

πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

ε απηφ ην πιαίζην, δηεμάγνληαλ ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία κηαο έλσζεο 

ηνπξθηθψλ εζλψλ ππφ ηελ εγεζία ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία επξφθεηην λα αλαγλσξηζηεί 

σο λέα πνιηηηθή δχλακε ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο
115

. Σν 1992 ν Demirel 

σο πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο κίιεζε ζε πεξηνδεία ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ 

κε ηα αλεμάξηεηα θξάηε. Πηζαλφηαηα ζρεδίαδε ηε δεκηνπξγία κηαο Σνπξθηθήο 
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Κνηλνπνιηηείαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε Σνπξθία ζα αλαδεηθλπφηαλ σο εγέηηδα 

δχλακε ζηελ Κεληξηθή Αζία
116

. 

Καηά ηελ θαζηέξσζε επίζεκσλ ζρέζεσλ κε ηηο λενζχζηαηεο δεκνθξαηίεο ε 

Σνπξθία μεθίλεζε έλα θχθιν ζπλαληήζεσλ πςεινχ επηπέδνπ. Οη χλνδνη Κνξπθήο 

ησλ αξρεγψλ θξαηψλ ησλ ηνπξθφθσλσλ ρσξψλ („Turkic- speaking States Heads of 

States Summits‟ ή „Turkic Summits‟)  απνηέιεζαλ ζεκαληηθή ζπληζηψζα φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Άγθπξαο θαη ησλ ηνπξθηθψλ 

δεκνθξαηηψλ. Δκπλεπζηήο ηνπ πξσηνβνπιίαο ππήξμε ν Οδάι, ν νπνίνο ζηφρεπε ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη 

ηνπξθηθψλ θξαηψλ. Ζ πξψηε ζχλνδνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Άγθπξα ην 1992 θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νπνία ππνγξάθηεθε ε «Γηαθήξπμε ηεο Άγθπξαο» φζνλ αθνξά ηε 

ζπλεξγαζία ζε νηθνλνκηθνχο ηνκείο
117

. εκαληηθή πξσηνβνπιία ππήξμε θαη ε 

δηνξγάλσζε ησλ πλόδσλ Φηιίαο, Αδειθνζύλεο θαη πλεξγαζίαο ησλ ηνπξθηθώλ 

θξαηώλ (Turkic Kurultays). Πξφθεηηαη γηα πξσηνβνπιία ηνπ εγέηε ηνπ Κφκκαηνο 

Δζληθηζηηθήο Γξάζεο (ΚΔΓ), Turkes, ηελ νπνία ππνζηήξημαλ νη εθάζηνηε Πξφεδξνη 

ηεο Σνπξθίαο. Ζ πξψηε χλνδνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αηηάιεηα ην 1993, ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Demirel θαη ηνπ Ozal, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ TUDEV
118

 (Turkic States 

Communities Friendship, Brotherhood and Cooperation Foundation) ελψ ην ζχλζεκα 

ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ «Δλφηεηα ζηε Γιψζζα, ζηε θέςε θαη ζηε Γξάζε
119

». Οη 

ζηφρνη ησλ πλφδσλ ήηαλ θαζνξηζκέλνη ζε έλα απφ ηα βηβιία πνπ εηνηκάδνληαλ 

εηεζίσο κεηά απφ θάζε ζπλάληεζε. Έηζη, απφ ηελ αξρή ζηφρνη απνηεινχζαλ ε 

αχμεζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ Σνπξθίαο θαη Σνπξθηθψλ δεκνθξαηηψλ, ε 

επηηάρπλζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ε εμεχξεζε ιχζεσλ ζηα θνηλά πξνβιήκαηα 

ηνπ ηνπξθηθνχ θφζκνπ
120

. 
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ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζεζκνζεηήζνπλ ηνλ «Σνπξθηθφ Κφζκν» νη 

ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο αλαθέξνληαλ ζπρλά ζηα θπβεξλεηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζηηο 

ζρέζεηο κε ηελ Κεληξηθή Αζία. Σν πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο Δξκπαθάλ (1996-

1997) πεξηειάκβαλε ηξεηο παξαγξάθνπο φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηεο Άγθπξαο κε ηηο 

ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο, ηνλίδνληαο πψο απνδίδεηαη ε ίδηα ζεκαζία ζηηο ζρέζεηο κε ηηο 

ρψξεο απηέο φζν θαη κε ηελ Δπξψπε, ηα Βαιθάληα θαη ηηο κνπζνπικαληθέο ρψξεο. Ζ 

ηέηαξηε θπβέξλεζε ηνπ Ecevit γηα πξψηε θνξά αλαθέξζεθε ζηηο ηνπξθηθέο 

θνηλφηεηαο πνπ θαηνηθνχλ ζε δηάθνξεο ρψξεο
121

.  

Ζ ζχλαςε επίζεκσλ δηπισκαηηθψλ επαθψλ κεηαμχ Άγθπξαο θαη ησλ 

αλεμάξηεησλ  δεκνθξαηηψλ έδσζε κεγαιχηεξε ψζεζε ζηε ζχλαςε πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ επαθψλ
122

. Γηα λα δηεπξχλεη ηνπο πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο κε ηηο δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε Σνπξθία μεθίλεζε 

πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο. Έηζη, φηαλ νη λέεο δεκνθξαηίεο αλαδεηνχζαλ ηξφπν λα 

γίλνπλ κέιε νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ νξγαληζκψλ ηεο Γχζεο, ε Άγθπξα παξείρε 

ζεκαληηθή δηπισκαηηθή  ππνζηήξημε,
123

ιεηηνπξγψληαο, σο «γέθπξα» κεηαμχ ησλ 

ηνπξθηθψλ θξαηψλ θαη ησλ δπηηθψλ νξγαλψζεσλ . 

Ζ πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο λα αλαδεηρζεί λέα πεξηθεξεηαθή δχλακε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κεληξηθή Αζίαο θαη λα εδξαηψζεη εζλνηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο 

κε ηα θξάηε ηεο Κ. Αζίαο ζπλάληεζε ζνβαξά εκπφδηα
124

. Πξψηα απ‟ φια ππήξρε 

έιιεηςε ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο, θαζψο ηζηνξηθά ε Κ. Αζία δελ ππήξμε κέξνο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ελψ νη Μνπζνπικάλνη ηεο πεξηνρήο ζεσξνχληαλ 

μέλνη
125

. Δπηπιένλ, νη Σνχξθνη δηαπίζησζαλ πσο νη ηνπηθέο δηάιεθηνη νη νπνίεο 

αλαπηχρζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνλ ηειεπηαίν αηψλα δεκηνπξγνχζαλ πξφβιεκα ζηελ 

επηθνηλσλία. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ε Σνπξθία δηαηεξνχζε 

δηκεξείο ζρέζεηο κε ην νκνζπνλδηαθφ θέληξν θαη φρη κε ηηο Σνπξθηθέο Γεκνθξαηίεο. 
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Απφ ηελ άιιε, ε Ρσζία, σο πξψελ θπξίαξρε δχλακε ηεο πεξηνρήο, έδεημε εθ λένπ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο επηξξνήο ζηηο 

λέεο δεκνθξαηίεο. Σέινο, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε Σνπξθία ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 δελ επέηξεςαλ ζηελ Άγθπξα λα αλαπηχμεη ηηο 

δξάζεηο ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο θαη ηε δηπισκαηηθή 

ζηήξημε
126

. 

Ζ Σνπξθία μεθίλεζε κηα ζπληνληζκέλε εθζηξαηεία ζηελ Κεληξηθή Αζία γηα 

ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν λα 

θαηαζηεί ν εγέηεο ησλ ηνπξθφθσλσλ ρσξψλ ζηελ πεξηνρή
127

. Χζηφζν, ην 

γεσπνιηηηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάκεημε ηεο Μφζραο 

νδήγεζε ηελ Σνπξθία ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηεο Ρσζίαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Έηζη ε Άγθπξα επηρείξεζε λα εληζρχζεη ηελ 

γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο ζηελ πεξηνρή βαζηδφκελε ζε δπν άμνλεο επηξξνήο: α) ηνλ 

νηθνλνκηθφ/ελεξγεηαθφ θαη β) ηνλ πνιηηηζηηθφ (ελδπλάκσζε θαη πξνβνιή ηεο 

γισζζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπγγέλεηαο, ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κέζσ ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

Ηζιάκ)
128

. 

 

2.2. Η πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κεληξηθή Αζία ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηελ πεξίνδν 1990-2002 

Ζ δηακφξθσζε ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο απφ ηελ Σνπξθία βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε 

ηεο ήπηαο ηζρχνο. ηφρνο απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ζπγγέλεηαο κε ηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη κέζσ απηήο ε πξνψζεζε ηεο δηπισκαηίαο, ηεο 

πνιηηηθήο αιιά θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο
129

. Ζ ειθπζηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ 

ήπηαο ηζρχνο ζηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο έγθεηηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αληίιεςεο 

πσο νη πνιηηηζηηθέο αμίεο είλαη θνηλέο, θαζψο εθεί βαζίδεηαη θαη ε αμηνπηζηία ηεο 
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ρψξαο σο πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ εηαίξνπ κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. ε 

απηφ ην πιαίζην δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηνί θνξείο δεκφζηαο δηπισκαηίαο ζηελ 

πεξηνρή, νη νπνίνη πξνσζνχλ θνηλσληθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά νθέιε. 

Ζ άζθεζε ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο ηεο Σνπξθίαο ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί κέζσ 

δπν ζεζκηθψλ δνκψλ. Αθελφο απφ ηνπξθηθέο νξγαλψζεηο θαη αθεηέξνπ απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ Σνπξθία
130

.  

Ζ Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) ηδξχζεθε ην 1992 

σο έλαο νξγαληζκφο ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο κε 

απνζηνιή ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ηνπξθηθέο Γεκνθξαηίεο κεηά ηε δηάιπζε 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ TIKA πξαγκαηνπνίεζε νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κέρξη ην 1995 θαη 

ζηε ζπλέρεηα επηθεληξψζεθε ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δπηπιένλ, ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο πεξηιακβάλεηαη ε πγεία, ε αγξνηηθή 

αλάπηπμε, ν ηνπξηζκφο, ε βηνκεραλία θαη ε παξνρή αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο. Μεηά ην 

1995, επηηάρπλε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, δεκηνπξγψληαο ζρνιεία, 

βηβιηνζήθεο θαη εξγαζηήξηα ηα νπνία παξείραλ ζηα παλεπηζηήκηα ηνλ απαηηνχκελν 

ηερληθφ εμνπιηζκφ
131

. Ζ ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ απνηέιεζε έλα ρξήζηκν κέζν γηα ηελ 

εκβάζπλζε ηεο γισζζηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο, θαζψο 

πξνσζεί πξσηνβνπιίεο γισζζηθήο πνιηηηθήο
132

. Ζ δεκηνπξγία ηεο TIKA απνδεηθλχεη 

ηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηεο Σνπξθίαο ζηε κεηά-ζνβηεηηθή επνρή, θαζψο θαη ηε 

ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Σνπξθία κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο
133

. 

Ο πην ζεκαληηθφο δηεζλήο νξγαληζκφο απηήο ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ είλαη ν TURKSOY.  Σν 1993 ππνγξάθηεθε ζην Αικάηη 

ηνπ Καδαθζηάλ, ε ηδξπηηθή ζπλζήθε κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο, ηνπ Αδεξκπατηδάλ, ηνπ 

Καδαθζηάλ, ηνπ Κηξγηζηάλ, ηνπ Οπδκπεθηζηάλ θαη ηνπ Σνπξθκεληζηάλ. Ζ Γεληθή 
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Γξακκαηεία ηνπ νξγαληζκνχ εδξεχεη ζηελ Άγθπξα, ελψ ν νξγαληζκφο δελ δηαζέηεη 

αληηπξνζσπείεο ζε άιιεο ρψξεο ή πφιεηο
134

.  

Κάζε έηνο, ην πκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ (TURKSOY) νξίδεη κηα πνιηηηζηηθή 

πξσηεχνπζα ηνπ ηνπξθηθνχ θφζκνπ. ε απηφ ην πιαίζην, δηνξγαλψλνληαη δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο ζηνλ 

ηνπξθηθφ πνιηηηζκφ. Έηζη, ν ηνπηθφο πιεζπζκφο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο δηάθνξεο 

φςεηο ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ
135

. Ο νξγαληζκφο δηνξγαλψλεη, επίζεο, ενξηαζηηθέο 

εθδειψζεηο αθηεξσκέλεο ζε πξφζσπα πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηνπξθηθήο θνπιηνχξαο, φπσο εθδειψζεηο αθηεξσκέλεο ζε θαιιηηέρλεο θαη πνηεηέο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχεηαη ην έξγν ησλ Σνχξθσλ θαιιηηερλψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξεζνχλ ηα έξγα ηνπο. Δπίζεο, νη ζπλαληήζεηο θαιιηηερλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ νξγαληζκνχ ελζαξξχλνπλ ηνπο Σνχξθνπο 

θαιιηηέρλεο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα παξάγνπλ έξγα
136

.  

Ο TURKSOY αλαιακβάλεη θαη ηελ νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ 

ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη κειεηεηέο ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ. Σέηνηνπ είδνπο 

ζπλαληήζεηο επηηξέπνπλ ζηελ Σνπξθία θαη ηνλ νξγαληζκφ λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο κε 

ηνπο κνξθσκέλνπο πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Ο TURKSOY επεδίσμε 

λα δεκηνπξγήζεη κηα θνηλή ηνπξθηθή γιψζζα, ελζαξξχλνληαο ηα λέα θξάηε λα 

απαξλεζνχλ ην Κπξηιιηθφ αιθάβεην γηα ην Λαηηληθφ
137

. Σελ ηδέα ελζηεξλίζηεθαλ ην 

Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα θξάηε ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο ηα νπνία αξλήζεθαλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ ηδέα . 

Οη εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο ζεσξήζεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο απφ ηελ 

Σνπξθία θαζψο απνηεινχζαλ ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηνπξθηθνχ 

θξάηνπο. Οη αληαιιαγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο κε δπν ηξφπνπο. Απφ ηε κηα νη 

θνηηεηέο θπξίσο παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ θιήζεθαλ λα ζπνπδάζνπλ ζηελ Σνπξθία 

κε ππνηξνθίεο πνπ ρνξήγεζε ην ηνπξθηθφ θξάηνο. Απφ ηελ άιιε ηδξχζεθαλ ηδξχκαηα 
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θπξίσο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε έδξα ηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη απφ νξγαληζκνχο
138

. 

Παξά ην γεγνλφο πσο ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε Σνπξθία 

αδπλαηνχζε λα ηεξήζεη ηηο αξρηθέο δεζκεχζεηο ηεο γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, παξνπζίαδε επηηπρία φζνλ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά θαη 

πνιηηηζηηθά ηεο πξνγξάκκαηα. ε απηφ ην πιαίζην, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε 

πξνζπάζεηα πνπ έγηλε κε ην «Μεγάιν Πξφγξακκα Αληαιιαγήο Φνηηεηψλ» ζηφρνο 

ηνπ νπνίνπ ήηαλ λα εθπαηδεχζεη ηε κειινληηθή γεληά ειίη ησλ ηνπξθηθψλ 

δεκνθξαηηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απφ ην 1992-1993 ην ηνπξθηθφ 

θξάηνο πξνζέθεξε 7.000 ππνηξνθίεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 3.000 ππνηξνθίεο 

δεπηεξνβάζκηαο ζε θνηηεηέο θαη καζεηέο απφ ηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο.Tν 

Τπνπξγείν Παηδείαο ήηαλ ππεχζπλν πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηελ ρνξήγεζε φισλ 

ησλ ππνηξνθηψλ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ. ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

α) λα απμεζεί ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ηνπξθηθψλ δεκνθξαηηψλ θαη θνηλνηήησλ, β) 

λα πξνθχςεη κηα γεληά εμνηθεησκέλε κε ηνλ ηνπξθηθφ πνιηηηζκφ, γ) λα θαιπθζνχλ νη 

αλάγθεο γηα εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ζ‟ απηέο ηηο ρψξεο, δ) λα δεκηνπξγεζεί ε βάζε γηα 

κφληκε  ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνπξθηθφ θφζκν
139

. 

Δπηπιένλ, δεκηνπξγήζεθαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα Οπδκπέθνπο, 

Σνπξθκέλνπο θαη άιινπο, ηα νπνία παξείραλ εμεηδίθεπζε γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ζε 

δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο
140

. Δθηφο ησλ ππνηξνθηψλ ε Σνπξθία θαηά ηελ 

πεξίνδν 1995-1999 πξνζέθεξε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο απφ ηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο, κε ζηφρν ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ λέσλ δεκνθξαηηψλ. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ε Σνπξθία άξρηζε επίζεο λα εθπαηδεχεη δηπισκάηεο απφ ηηο 

Σνπξθηθέο Γεκνθξαηίεο κε έλα πξφγξακκα ην νπνίν δηήξθεζε απφ ην 1992 έσο ην 

1998. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εθπαηδεχηεθαλ 
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ζπλνιηθά 297 δηπισκάηεο, πεξηιάκβαλε πνιινχο κήλεο εθκάζεζεο ηεο ηνπξθηθήο 

γιψζζαο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ηειενπηηθνχ δηθηχνπ ηεο Σνπξθίαο «TRT Avrasya» ην 

1992, απνηειεί αθφκε έλα πνιηηηζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν 

επηδηψθεηαη ε άζθεζε πνιηηηζηηθήο επηξξνήο ζηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο
141

.  

Χζηφζν, ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ δελ επέθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα κε 

επαθφινπζν ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ έξρνληαλ ζηελ Σνπξθία γηα 

ζπνπδέο ηα πξνζερή έηε. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα απνηεινχζε ε νηθνλνκηθή δαπάλε 

πνπ ρξεηαδφηαλ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ην ηνπξθηθφ θξάηνο έλα ηφζν κεγάιν 

εγρείξεκα. Σν πνζφ ηεο ππνηξνθίαο πνπ ρνξεγνχληαλ δελ ήηαλ αξθεηφ λα θαιχςεη ηα 

έμνδα ησλ θνηηεηψλ. Απφ ηελ άιιε νη ηνπξθηθέο αξρέο δέρζεθαλ θξηηηθή γηα ηελ 

επηινγή ησλ θνηηεηψλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγνχζαλ ππνηξνθίεο. Έλαο ιφγνο γηα ηα 

πςειά πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ ζεσξήζεθε ην γεγνλφο πσο δφζεθε 

έκθαζε ζηνλ αξηζκφ θαη φρη ζηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ. Μεηά ην 1997 

παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ έξρνληαλ απφ ηηο ηνπξθηθέο 

δεκνθξαηίεο ζην πιαίζην ηνπ «Μεγάινπ Πξνγξάκκαηνο Αληαιιαγήο Φνηηεηψλ». 

Δλψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ έξρνληαλ ζηελ Σνπξθία ην 1997 ήηαλ 

9.545, ν αξηζκφο κεηψζεθε ζε 6.037 ην 2001 θαη ζε 5.651 ην 2002
142

. 

To 1997 δεκηνπξγήζεθε ην Kazak- Turkish Educational Foundation 

(KATEV), έλα δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ηακείν ζην Καδαθζηάλ ην νπνίν ππνζηήξημαλ 

νη Πξφεδξνη ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηεο Σνπξθίαο, Nazarbayev θαη Ozal. ηφρνο ηνπ 

ηακείνπ είλαη, αθελφο, ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

κεηαμχ ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηεο Σνπξθίαο, θαη αθεηέξνπ, ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά
143

. Σν 1992 ηδξχζεθαλ ζην 

Καδαθζηάλ ηα Καδαθηθά-Σνπξθηθά Γπκλάζηα (KTHS) κεηά απφ ζπκθσλία ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ δπν ρσξψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε ησλ ζρνιείσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Καδαθζηάλ θαη ηελ Σνπξθία θαη παξείρε εθπαίδεπζε ζε 

ηέζζεξηο γιψζζεο, Καδαθηθά, Ρσζηθά, Αγγιηθά θαη Σνπξθηθά ζε ζπλεξγαζία κε ην 
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Καδαθηθφ – Σνπξθηθφ Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα KATEV
144

. Οη καζεηέο εμεηάδνληαη 

γξαπηψο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ζρνιεία, ελψ εηδηθνί ζχκβνπινη παίξλνπλ 

ζπλεληεχμεηο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ άπνςε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

δηακνξθψλεηαη απφ ην Ίδξπκα KATEV θαη εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ηνπ Καδαθζηάλ
145

.  

ζνλ αθνξά ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε νη Σνχξθνη εγέηεο δηαδξακάηηζαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ην 1991 ζηελ ίδξπζε ηνπ International Kazakh- Turkish University 

ζην Καδαθζηάλ ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ην 1992 ζε  Akhmet Yassawi International 

Kazakh- Turkish University. Ζ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ηδξχζεθε ην παλεπηζηήκην, ε 

πφιε Σνπξθεζηάλ, είλαη ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο θαζψο ζηελ πφιε βξίζθεηαη ν ηάθνο 

ηνπ Akhmet Yassawi, πλεπκαηηθνχ εγέηε ηνπ ηνπξθηθνχ θφζκνπ. Έλαο αθφκε ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ε ίδξπζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο 

απνηειεί ην γεγνλφο πσο εθεί ν θαδαθηθφο πνιηηηζκφο είλαη επηθξαηέζηεξνο ζε 

αληίζεζε κε ηα κεγάια πλεπκαηηθά θέληξα ζηα νπνία ππάξρεη έληνλε ε ξσζηθή 

επίδξαζε. ε απηφ ην πιαίζην ζα ήηαλ επθνιφηεξν γηα ηελ Σνπξθία λα βξεη θνηλή 

γιψζζα επηθνηλσλίαο θαη λα δηεηζδχζεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
146

. Σν 

Παλεπηζηήκην δέρεηαη θνηηεηέο απφ ηηο ηνπξθφθσλεο ρψξεο θαη πεξηιακβάλεη 4 

εξεπλεηηθά θέληξα, ην Δπξαζηαηηθφ Ηλζηηηνχην Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο, 7 

εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαη 70 εξεπλεηηθέο νκάδεο
147

. 

Σν 1994 ηδξχζεθε Παλεπηζηήκην ζην Σνπξθκεληζηάλ, ην International 

Turkmen – Turkish University. Δπηπιένλ, ε Σνπξθία ίδξπζε ην 1995 ζε ζπλεξγαζία 

κε ηε δεκνθξαηία ηνπ Κηξγηζηάλ ην παλεπηζηήκην Kyrgyz – Turk Manas University, 

ην νπνίν έρεη δηνηθεηηθή απηνλνκία. Οη γιψζζεο δηδαζθαιίαο είλαη ε Κηξγηδηθή, ε 

Σνπξθηθή, ε Αγγιηθή θαη ε Ρσζηθή. Σν παλεπηζηήκην δέρεηαη θνηηεηέο απφ ην 
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Κηξγηδηζηάλ κεηά απφ εμεηάζεηο
148

. Δπίζεο, δέρεηαη Σνχξθνπο θνηηεηέο θαη θνηηεηέο 

απφ ηνπξθηθέο θνηλφηεηεο απφ φιν ηνλ θφζκν κεηά απφ εηδηθέο εμεηάζεηο (Turkish 

Republics Exams). Ζ θνίηεζε ζην παλεπηζηήκην είλαη δσξεάλ ελψ παξέρνληαη 

βηβιία, ππνηξνθίεο θαη εζηίεο. Οη Πξφεδξνη ηνπ Κηξγηζηάλ θαη ηεο Σνπξθίαο είλαη θαη 

επίηηκνη πξφεδξνη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ελψ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πεξηιακβάλεη 

πέληε κέιε, ηξία απφ ηελ Κηξγηζηάλ θαη δπν απφ ηελ Σνπξθία. Ο Πξφεδξνο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ Κηξγηζηάλ ελψ ν αληηπξφεδξνο απφ ηελ ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε
149

. 

 Σελ πεξίνδν 1990-2001 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 79 ζπκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ 

ηνπξθηθψλ δεκνθξαηηψλ. Απφ απηέο 18 αθνξνχλ ηελ Σνπξθία θαη ην Οπδκπεθηζηάλ, 

νη 5 ηελ Σνπξθία θαη ην Σνπξθκεληζηάλ, 1 ην Σαηδηθηζηάλ, 14 ζπκθσλίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην Καδαθζηάλ θαη 11 κε ην Κηξγηζηάλ. Απφ ηελ άιιε, ε 

TIKA ίδξπζε Σκήκαηα Σνπξθνινγίαο ζε δηάθνξα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο
150

. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ε Πξνεδξία ησλ Θξεζθεπηηθώλ Τπνζέζεσλ (Diyanet), έλαο 

θξαηηθφο ζεζκφο, δεκηνχξγεζε εθπαηδεπηηθά ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα (schools of 

divinity) ζην Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Καδαθζηάλ
151

. ε απηφ ην πιαίζην ε Γηνίθεζε 

δηνξγαλψλεη ζπρλά ζπλεξγαηηθά ζρέδηα κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. Ζ δηνξγάλσζε ησλ ζπλαληήζεσλ πεξηιακβάλεη αληαιιαγέο 

θνηηεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη θνηηεηέο πεξλνχλ 1 ή 2 ρξφληα ζε 

παλεπηζηήκηα ηεο Σνπξθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπλ γηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο
152

. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο ηεο Δπξαζίαο ηελ 

πεξίνδν απηή αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα, κε επαθφινπζν ε Γηνίθεζε λα δεκηνπξγήζεη 

κηα δηεχζπλζε αξκφδηα γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξαζίαο ζην ηκήκα εμσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ ην 1994. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε, κεηαμχ άιισλ, δηαρεηξίζηεθε ηε 
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ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικάλσλ θνηηεηψλ πνπ έθζαζαλ απφ ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξαζίαο
153

. 

 

2.3. Η εμσηεξηθή  πνιηηηθή ηνπ ΚΓΑ ζηελ Κεληξηθή Αζία  (2002-2018) 

ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2002, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σνπξθία εθινγηθή αλακέηξεζε 

θαηά ηελ νπνία επηθξάηεζε ην Κφκκα «Γηθαηνζχλε θαη Αλάπηπμε» (ΚΓΑ/ΑΚΡ) κε 

επηθεθαιήο ηνλ Ρεηδέπ Σαγίπ Δξvηνγάλ, ζηελφο ζχκβνπινο ηνπ νπνίνπ ππήξμε ν 

Αρκέη Νηαβνχηνγινπ
154

. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ν Νηαβνχηνγινπ 

εηζήγαγε κέζσ ηνπ βηβιίνπ ηνπ Σν ζηξαηεγηθό βάζνο. Η δηεζλήο ζέζε ηεο Σνπξθίαο 

ηελ έλλνηα ηνπ «ζηξαηεγηθνχ βάζνπο» ηεο Σνπξθίαο. Ζ ηνπξθηθή ζηξαηεγηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΑΚΡ, δηακνξθψζεθε ππφ ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Νηαβνχηνγινπ. 

χκθσλα κε ηνλ Νηαβνχηνγινπ ε Σνπξθία δηαζέηεη ζηξαηεγηθφ βάζνο ην 

νπνίν ζρεηίδεηαη πξψηα απ‟ φια κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο. Δίλαη ην 

γεσγξαθηθφ θέληξν ηεο Αθξν- Δπξαζίαο, επξηζθφκελε ζην θέληξν ζπλάληεζεο 

Δπξψπεο, Αζίαο θαη Αθξηθήο. Πέξαλ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαηέρεη 

γεσγξαθηθφ βάζνο ην νπνίν επεθηείλεηαη πξνο Βαιθάληα/Δπξψπε, Δπξαζία, Αζία, 

Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεην Αθξηθή, ελψ απνηειεί ηζηνξηθφ θέληξν θαζψο ηα θξάηε 

ησλ ειηδνχθσλ θαη ησλ Οζσκαλψλ θπξηάξρεζαλ επί αηψλεο ζε κηα κεγάιε 

γεσγξαθηθή δψλε πνπ απνηειεί ζήκεξα ην έδαθνο ηεο Σνπξθίαο. Ζ Σνπξθία 

απνηειεί, επίζεο, πνιηηηζηηθφ θέληξν γηα ηα Βαιθάληα, ηνλ Καχθαζν, ηελ Κεληξηθή 

Αζία θαη Μέζε Αλαηνιή κε ζηελνχο δεζκνχο θνπιηνχξαο, γιψζζαο, θαη ζξεζθείαο. 

ε απηφ ην πιαίζην ν Νηαβνχηνγινπ ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο αξρήο ησλ «κεδεληθψλ 

πξνβιεκάησλ» κε ηα φκνξα θξάηε
155

.  
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Ο Νηαβνχηνγινπ ζην βηβιίν ηνπ αζθεί θξηηηθή ζηελ ηνπξθηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή πξνο ηελ Κεληξηθή Αζία θαηά ηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή 

πεξίνδν. Τπνγξακκίδεη ην γεγνλφο πσο ε Σνπξθία ήηαλ αλέηνηκε λα αληαπνθξηζεί 

ζηα δεδνκέλα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θαζψο δελ αληηιήθζεθε έγθαηξα ην ηέινο ηνπ 

«ζηαηηθνχ δηπνιηθνχ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο» θαη ηε δεκηνπξγία ελφο «δπλακηθνχ 

πνιχπιεπξνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο», έηζη ψζηε λα πξνζαξκφζεη ηελ εμσηεξηθή ηεο 

πνιηηηθή. χκθσλα κε ηνλ Νηαβνχηνγινπ ε Κεληξηθή Αζία είρε πεξηέιζεη ζε 

δεπηεξεχνπζα ζέζε ηνλ εηθνζηφ αηψλα φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηεο ζην πιαίζην ηεο 

ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο
156

. 

Σε δεθαεηία ηνπ 2000 ε ξεηνξηθή θαη ε πξαθηηθή εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Σνπξθίαο απέθηεζαλ πνιπδηάζηαην θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ 

«κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο 

Σνπξθίαο κε ηνπο γείηνλεο. Με ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηξαηεγηθνχ βάζνπο ηνπ 

Νηαβνχηνγινπ ε Σνπξθία αλέπηπμε έλα λέν φξακα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
157

 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ θφκκαηνο ΚΓΑ ελζσκαηψλεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο ρψξεο ηεο Αθξηθήο ηηο νπνίεο ρξεκαηνδνηεί κέζσ ηεο 

ΣΗΚΑ. Χζηφζν, νη ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο παξακέλνπλ νη θνξπθαίνη απνδέθηεο ηεο 

ηνπξθηθήο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο. Σν 2012 ην Κηξγηζηάλ απνηεινχζε ηνλ πξψην 

απνδέθηε ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο, ελψ ην 2014 ε Νφηηα θαη Κεληξηθή Αζία έιαβε 

απφ ηελ ΣΗΚΑ $53 εθαηνκκχξηα θαηαιακβάλνληαο ηελ πξψηε ζέζε
158

. 

Ο Νηαβνχηνγινπ ζεσξεί αλαγθαία ηελ αλάπηπμε κηαο πγηνχο ζηξαηεγηθήο επί 

ηεο Αζίαο δηακέζνπ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. πσο ηνλίδεη ζην βηβιίν ηνπ «Η ζέζε ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο απνηειεί θιεηδί ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ αζηαηηθή 

ζηξαηεγηθή. Γη’ απηό ην ιόγν ζεσξείηαη αλαγθαία ε αλάπηπμε ζπλεπώλ θαη 
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καθξνπξόζεζκσλ ζρέζεσλ κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Κεληξηθήο Αζίαο ζηα πιαίζηα ησλ 

νπνίσλ ε Σνπξθία αλνίγεη ηνλ δξόκν γηα ηελ παγθόζκηα δξαζηεξηόηεηά ηεο»
159

. 

Σν θφκκα ΚΓΑ κεηά ηελ εθινγή ηνπ ην 2002 επεδίσμε, ζην πιαίζην ηεο 

έλλνηαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ βάζνπο, λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή 

πξνο ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Μεηά απφ κηα πεξίνδν αδξάλεηαο ζηα ηέιε ηνπ 

2003 δηαθαίλεηαη ην ζπλερηδφκελν ελδηαθέξνλ ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή 

ζηα πιαίζηα κηαο ζεηξάο επηζθέςεσλ
160

. ε απηφ ην πιαίζην, ην πνιηηηθφ φξακα ηνπ 

ΚΓΑ κνηάδεη αξθεηά κε απηφ ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ θαη θηινδνμεί λα 

αλαγλσξηζηεί ε Σνπξθία σο «ήπηα» πεξηθεξεηαθή δχλακε
161

.  

Χζηφζν, ε πξνζέγγηζε ηεο Σνπξθίαο απηή ηελ πεξίνδν δελ πεξηνξίδεηαη ζην 

ξφιν ηνπ κεγάινπ αδειθνχ γηα ηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο, φπσο ζπλέβε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αιιά ζηνρεχεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο λα 

πείζεη γηα ην ελδηαθέξνλ ηεο φζνλ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ακνηβαίσλ ζπκθεξφλησλ. 

Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεψλ ηνπο νη Σνχξθνη εγέηεο ηφληζαλ ηδηαίηεξα ηελ 

γισζζηθή, ηζηνξηθή, πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή ελφηεηα κεηαμχ ηεο Άγθπξαο θαη 

ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο
162

. πσο αλαθέξεη ν Νηθφιανο Ραπηφπνπινο «ε 

πξνζθπγή ζηε δηπισκαηηθή ηαθηηθή ηεο έκθαζεο ησλ θνηλώλ δεζκώλ, εθόζνλ 

επηδηώθεηαη ε επίηεπμε ησλ εζληθώλ ζηόρσλ κε νπνηνδήπνηε θόζηνο, αθόκε θαη ηελ 

παξαπιάλεζε ηνπ ζπλνκηιεηή, ζπλεπάγεηαη ηελ «εξγαιεηαθή ρξήζε» ησλ θνηλώλ 

δεζκώλ, νη νπνίνη ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ εζληθνύ ζπκθέξνληνο»
163

. 

 Σν 2006, πέληε ρξφληα κεηά ηελ ηειεπηαία χλνδν, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο ε 8
ε
 χλνδνο Φηιίαο, Αδειθφηεηαο θαη πλεξγαζίαο ησλ 

Σνπξθηθψλ Κξαηψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Έξληνγαλ, ν νπνίνο κίιεζε γηα ηε δεκηνπξγία 
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κηαο ηνπξθηθήο έλσζεο (Commonwealth of Turkic Speaking States) ε νπνία ζα 

επηηξέςεη ηελ ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ θξαηψλ
164

. Ηδηαίηεξε 

αλαθνξά έθαλε ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία κηαο 

γισζζηθήο θνηλφηεηαο ησλ ρσξψλ πνπ κηινχλ ηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Σν επφκελν 

έηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε επφκελε χλνδνο, απηή ηε θνξά ζην Αδεξκπατηδάλ, φπνπ 

παξεπξέζεθε ν Σνχξθνο Πξφεδξνο Έξληνγαλ, ελψ ζπκκεηείρε ε ΣΗΚΑ θαη ην ίδξπκα 

TUDEV.  

πσο δηαθαίλεηαη ζηα έξγα ηνπ Davutoglu, ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ΚΓΑ 

ζπγθαηαιέγεη ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ζξεζθεία ζηνπο ππνινγηζκνχο 

ηζρχνο ηεο εγεζίαο
165

. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη εχινγε ε πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο 

λα δψζεη έκθαζε ζηνπο παξαπάλσ ζπληειεζηέο ηζρχνο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο 

εζληθνχο ηεο ζηφρνπο. Ο Davutoglu παξνπζηάδεη ηνλ πνιηηηζκφ σο θχξην ππιψλα 

εθαξκνγήο ηεο ηνπξθηθήο ήπηαο ηζρχνο. ε απηφ ην πιαίζην, ν πνιηηηζκφο εληζρχεη ή 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ζεηηθήο επίδξαζεο ησλ ειίη ππέξ ηεο Σνπξθίαο, ελψ αλαδεηθλχεη 

ην Ηζιάκ σο κέζν γηα ηελ νηθνδφκεζε αίζζεζεο θνηλνχ αλήθεηλ πξνο 

κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ζην εζσηεξηθφ άιισλ θξαηψλ
166

.  

 

2.4. Οη δξάζεηο ηνπ ΚΓΑ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο “Σνπξθνθσλίαο” 

(2002-2018) 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έθαλε ην ΚΓΑ πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηελ  

πνιηηηζηηθή ζπγγέλεηα κε ηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο θαη λα θαζηεξψζεη κηα 

πνιπδηάζηαηε ζπλεξγαζία κε απηέο ρξεζηκνπνίεζε πνηθίινπο κεραληζκνχο θαη 

νξγαληζκνχο κε αληηθείκελν ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξθνθσλίαο.  

Σν 2007 ηδξχζεθε ην Yunus Emre Foundation, έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ, 

ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γιψζζαο, κε έδξα ηελ Άγθπξα. Σν Ηλζηηηνχην άξρηζε ηε 
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ιεηηνπξγία ηνπ ην 2009 θαη δηαζέηεη πάλσ απφ 56 πνιηηηζηηθά θέληξα (Yunus Emre 

Cultural Centres) αλά ηνλ θφζκν, ελψ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ 

αληαιιαγήο κε άιιεο ρψξεο. Σν Καδαθζηάλ απνηειεί ηε κφλε ρψξα απφ ηηο ηνπξθηθέο 

δεκνθξαηίεο ζηελ νπνία ηδξχζεθε ηνπξθηθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Yunus Emre
167

, ελψ 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηαπξαγκαηεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζνχλ Πνιηηηζηηθά Κέληξα 

ζην Κηξγηζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ
168

. ηφρνο ησλ ηνπξθηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο Σνπξθίαο θαη ε εκβάζπλζε ησλ 

ζρέζεσλ ηεο κε άιιεο ρψξεο κέζσ επηζηεκνληθψλ ζρεδίσλ, πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη καζεκάησλ
169

. Σν Ηλζηηηνχην θαη ηα πνιηηηζηηθά θέληξα 

θαίλεηαη πσο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο 

πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ertuglur Gunay, Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ηεο 

Σνπξθίαο, απνηεινχλ ηνλ «πνιηηηθφ ππιψλα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
170
». 

Σν 2008 ηδξχζεθε ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ησλ Σνπξθόθσλσλ Υσξώλ 

(TURKPA) κε έδξα ην Αδεξκπατηδάλ. Ζ ζπκθσλία ππνγξάθηεθε απφ ηνπο αξρεγνχο 

ησλ Κνηλνβνπιίσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Αδεξκπατηδάλ, ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ 

Καδαθζηάλ, ηνπ Κηξγηζηάλ θαη ηεο Σνπξθίαο. Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

είλαη παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαζψο 

θαη πνιηηηζηηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Δπηπιένλ, 

επηδηψθεηαη ε ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ δηαθχιαμε θαη κεηαβίβαζε ζηηο κειινληηθέο γεληέο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ησλ αμηψλ ηεο ηέρλεο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο 

ησλ ηνπξθφθσλσλ ρσξψλ
171

. 

Ο Πξφεδξνο ηεο TURKPA είλαη Σνπξθηθήο θαηαγσγήο, ελψ ην πκβνχιην ηεο 

πλέιεπζεο απνηειείηαη απφ πέληε εθπξνζψπνπο θάζε ρψξαο – κέινπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ πλέιεπζε δηαζέηεη πέληε επηηξνπέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα είλαη ε 
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Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ, Πνιηηηζηηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Τπνζέζεσλ θαη έλα Γεληθφ 

Γξακκαηέα. Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηνξγάλσζε 

δηαζθέςεσλ, εθζέζεσλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ θεζηηβάι, ελψ πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλψλ κε ζηφρν ηελ πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ – 

κειψλ. Καζεκία απφ ηηο ρψξεο ππνβάιιεη πξνηάζεηο ζηα αληίζηνηρα εζληθά 

Τπνπξγεία Πνιηηηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ έξγσλ
172

. 

Σν 2009, ζηε χλνδν Κνξπθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αδεξκπατηδάλ, 

ηδξχεηαη θαη ην  πκβνύιην πλεξγαζίαο ησλ Σνπξθηθώλ Κξαηώλ (Cooperation 

Council of Turkic Speaking States - TURKKON) έλαο δηαθπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο 

ηνπ νπνίνπ ηδξπηηθά κέιε είλαη ην Αδεξκπατηδάλ, ην Καδαθζηάλ, ε Κηξγηζηάλ θαη ε 

Σνπξθία
173

. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο 

κε άιινπο δηκεξείο θαη πνιπκεξείο νξγαληζκνχο φπσο ε TURKPA, o TURKSOY, ε 

Σνπξθηθή Αθαδεκία.  ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ είλαη ε εκβάζπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο, εκπνξίνπ θαη νηθνλνκίαο. Χζηφζν, ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηα ζέκαηα γιψζζαο, πνιηηηζκνχ, επηζηήκεο θαη εθπαίδεπζεο. Ζ 

εθπαίδεπζε θαη ε επηζηήκε ζεσξνχληαη ηνκείο εμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο θαη 

απνηεινχλ ηελ πεκπηνπζία ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ
174

.  

Σν Σνπξθηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ 

Δμσηεξηθψλ (Council of Foreign Ministers) ην νπνίν εμεηάδεη φιεο ηηο ηξέρνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπλεδξηάδεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σν 

πκβνχιην ησλ Πξεζβχηεξσλ (Council of Elders) απνηειεί έλα ζπκβνπιεπηηθφ 

φξγαλν ην νπνίν απνηειείηαη απφ πνιηηηθνχο, αθαδεκατθνχο θαη δηαλννχκελνπο ησλ 

ηνπξθηθψλ θξαηψλ θαη ζπλεδξηάδεη θάζε έμη κήλεο ππνβάιινληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ. 

Σέινο, ππάξρεη ε Δπηηξνπή ησλ Αλψηαησλ Αμησκαηνχρσλ (Senior Officials 

Committee) πνπ απνηειεί ην εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ 

Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. ηελ πξψηε 
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ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ ζπκθσλήζεθε ε δεκηνπξγία ηεο Έλσζεο 

πγγξαθέσλ ησλ Σνπξθηθψλ Κξαηψλ θαη ηεο Έλσζεο Καιιηηερλψλ ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ. Μεηά ηε ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ, ιήθζεθε ε 

απφθαζε λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο θαη ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, 

νη νπνίνη απνθάζηζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ νκάδεο εξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνχ 

εγρεηξηδίνπ ηζηνξίαο θαζψο θαη εγρεηξηδίνπ Σνπξθηθήο Λνγνηερλίαο
175

. 

Τπφ ηελ αηγίδα ηνπ Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ δεκηνπξγήζεθε κηα Δπηηξνπή 

Κνηλήο Οξνινγίαο (Joint Terminology Committee) κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θνηλήο 

νξνινγίαο κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ εζλψλ
176

. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο 

ζπδεηήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ νη αξρέο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο νξνινγίαο ελψ ε 

επηηξνπή ζπκθψλεζε ζηελ δεκηνπξγία θνηλνχ ιεμηθνχ θαη θνηλνχ αιθαβήηνπ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. 

Ζ Γηεζλήο Σνπξθηθή Αθαδεκία (TWESCO) ηδξχζεθε ην 2010 θαη απνηειεί έλα 

αθαδεκατθφ θέληξν ην νπνίν ζπληνλίδεη ηηο έξεπλεο γηα ηελ γιψζζα, ηελ ινγνηερλία, 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηνπξθηθνχ θφζκνπ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο 

ζήκεξα
177

. Ηδξπηηθά θξάηε ηεο Αθαδεκίαο είλαη ην Αδεξκπατηδάλ, ην Καδαθζηάλ, ε 

Κηξγηδία θαη ε Σνπξθία ελψ ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Καδαθζηάλ. Σν Αθαδεκατθφ 

πκβνχιην απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηεο Αθαδεκίαο θαη απνηειείηαη απφ έλαλ 

εθπξφζσπν απφ θάζε θξάηνο κέινο, ηνλ Πξφεδξν ηεο Αθαδεκίαο θαη ηνπο 

Αληηπξνέδξνπο. Ο πξψηνο πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο πνπ δηνξίζηεθε ζηελ ζχλνδν 

θνξπθήο ηνπ 2014 είλαη απφ ην Καδαθζηάλ, ελψ ηε ζέζε αλαιακβάλεη κε ηε ζεηξά 

θάζε ηέζζεξα ρξφληα έλαο εθπξφζσπνο απφ ηα ππφινηπα θξάηε κέιε
178

. ηελ 

Αθαδεκία ιεηηνπξγεί, επίζεο, κηα ηνπξθηθή βηβιηνζήθε ε νπνία απνηειείηαη απφ 

32.000 βηβιία γλσζηψλ ηνπξθνιφγσλ θαη έλα κνπζείν κε πνιχηηκα αληηθείκελα απφ 

ηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ. 
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and-scientific-cooperation/301/330/330/741  

176
 Βι. ό.π. 

177
 Βι.Agreement on the Establishment of the Turkic Academy. Αλαθηήζεθε ζηηο 12.12.2018 απφ ην 

https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/AGREEMENTonESToftheTURKICACADEMY_2

0140424_191959.pdf 

178
 Βι. International Turkic Academy, History and Mission.Αλαγλψζηεθε ζηηο 20.12.2018 απφ ην  

http://twesco.org/en/about/  

http://www.turkkon.org/en-US/cultural-educational-and-scientific-cooperation/301/330/330/741
http://www.turkkon.org/en-US/cultural-educational-and-scientific-cooperation/301/330/330/741
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/AGREEMENTonESToftheTURKICACADEMY_20140424_191959.pdf
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/AGREEMENTonESToftheTURKICACADEMY_20140424_191959.pdf
http://twesco.org/en/about/
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Με πξσηνβνπιία ηεο TWESCO δεκηνπξγήζεθε ην 2015 ε Έλσζε ησλ 

Δζληθψλ Αθαδεκηψλ Δπηζηήκεο ηνπ Σνπξθηθνχ Κφζκνπ “Union of the Turkic World 

National Academies of Science” χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ 

Παηδείαο ησλ θξαηψλ κειψλ. ηφρνο ηεο Έλσζεο απνηειεί ε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα 

ηεο επηζηήκεο κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ θξαηψλ
179

. Ζ Έλσζε ζπλεδξίαζε γηα πξψηε 

θνξά ζηελ Αζηάλα ηνπ Καδαθζηάλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ επηθεθαιήο ησλ Αθαδεκηψλ 

Δπηζηήκεο ηνπ Αδεξκπατηδάλ, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ θαη ηεο Σνπξθίαο.  Σελ 

πξνεδξία ηεο Έλσζεο αλέιαβε ν Πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ 

(TUBA) 
180

. ηηο 23 Μαίνπ 2016 ε Σνπξθηθή Αθαδεκία (TWESCO) δηνξγάλσζε γηα 

πξψηε θνξά ην Φφξνπκ Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ 

Καδαθζηάλ
181

. Σν πξψην Φφξνπκ αθηεξψζεθε ζηελ 25
ε
 επέηεην ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ ηνπξθφθσλσλ θξαηψλ θαη ζηελ Ηκέξα Σνπξθηθήο Γξαθήο
182

 (Day of Turkic 

Writing).  

To 2012 ηδξχεηαη ην Ίδξπκα Σνπξθηθνύ Πνιηηηζκνύ θαη Κιεξνλνκηάο ( Turkic 

Culture and Heritage Foundation) απφ ην Αδεξκπατηδάλ, ην Καδαθζηάλ, ην Κηξγηζηάλ 

θαη ηελ Σνπξθία
183

. Σν ίδξπκα βξίζθεηαη ζην Μπαθνχ θαη εξγάδεηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ηνπξθηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο ρψξεο κέιε, ελψ ζρεδηάδεη ζπλεξγαζία 

θαη κε ηξίηεο ρψξεο. ην ίδξπκα παξέρεηαη βνήζεηα γηα ηελ κειέηε θαη πξνψζεζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ TURKSOY θαη 

ηελ Σνπξθηθή Αθαδεκία
184

. 

                                                 
179

 Βι. ό.π. 

180
Βι. TWESCO NEWS, Αλαγλψζηεθε ζηηο 22.12.2018 απφ ην  

http://twesco.org/en/news/zasedanie_soyuza_natsionalnykh_akademiy  

181
 Βι. International Turkic Academy NEWS.  Αλαγλψζηεθε ζηηο 20.12.2018 απφ ην 

http://twesco.org/en/news/twesco_provedet_forum_gumanitarnykh_nauk_velikaya_step/  

182
 ην πιαίζην ηεο εθδήισζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ ζε εμέρνληεο 

επηζηήκνλεο, πνηεηέο, κειεηεηέο ηεο ηνπξθηθήο θηινινγίαο. Δπίζεο, βξαβεχηεθαλ αθαδεκατθνί κε 

ρξπζά κεηάιιηα γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηνπξθνινγία. 

183
 Βι.Charter of the Turkic Culture and Heritage Foundation. Αλαγλψζηεθε ζηηο 22.12.2018 απφ ην 

https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/CHARTERoftheTURKICCULTUREandHERITAG

EFOUNDATION_20140424_192055.pdf 

184
 Βι.Charter of the Turkic Culture and Heritage Foundation. Αλαγλψζηεθε ζηηο 13.12.2018 απφ ην 

http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/CHARTERoftheTURKICCULTUREandHERITAGEFOUN

DATION_20140424_192055.pdf   

http://twesco.org/en/news/zasedanie_soyuza_natsionalnykh_akademiy
http://twesco.org/en/news/twesco_provedet_forum_gumanitarnykh_nauk_velikaya_step/
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/CHARTERoftheTURKICCULTUREandHERITAGEFOUNDATION_20140424_192055.pdf
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/CHARTERoftheTURKICCULTUREandHERITAGEFOUNDATION_20140424_192055.pdf
http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/CHARTERoftheTURKICCULTUREandHERITAGEFOUNDATION_20140424_192055.pdf
http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/CHARTERoftheTURKICCULTUREandHERITAGEFOUNDATION_20140424_192055.pdf
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Δθηφο απφ ηελ ίδξπζε νξγαληζκψλ ηελ πεξίνδν απηή ε Σνπξθία επηδηψθεη ηελ 

ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ην Κηξγηζηάλ θαη ην Καδαθζηάλ. ε απηφ ην 

πιαίζην, ην πκβνχιην Τςεινχ Δπηπέδνπ ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο (High Level 

Strategic Cooperation Council), ην 2011 κε ην Κηξγηζηάλ θαη ην 2012 αληίζηνηρα κε 

Καδαθζηάλ. Πξφθεηηαη γηα έλα κεραληζκφ, ν νπνίνο ρξεζηκεχεη ζηελ δηακφξθσζε 

θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ. Με απηφ ηνλ κεραληζκφ ζεζκνπνηνχληαη νη 

ζρέζεηο κε ρψξεο πνπ είλαη ζηξαηεγηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ Σνπξθία
185

. 

 

2.5. Σα ζηξαηεγηθά «εθπαηδεπηηθά εξγαιεία» ηεο Άγθπξαο ζηηο ρώξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο 

2.5.1. Η ίδξπζε ζρνιείσλ θαη παλεπηζηεκίσλ 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ε Άγθπξα ζηελ 

Κεληξηθή Αζία απφ ην 1991 πεξηιακβάλεη ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ ίδξπζε παλεπηζηεκίσλ. Απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο ηδξχεη ζρνιεία ζε φιεο ηηο 

λενζχζηαηεο δεκνθξαηίεο ή ππνζηεξίδεη ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ απφ ηδηψηεο. ε απηφ 

ην πιαίζην, ζηέιλεη Σνχξθνπο θαζεγεηέο πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ κηα ζεηξά 

καζεκάησλ θαη ηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Ζ Σνπξθία εθκεηαιιεπφκελε  ην παξσρεκέλν 

επίπεδν παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε απηέο ηηο ρψξεο, έδσζε ηελ επθαηξία 

ζηνπο Κεληξναζηάηεο καζεηέο λα ιάβνπλ εθπαίδεπζε ζηα ηνπξθηθά ζρνιεία θαη 

πξνρσξήζνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ην 

Παλεπηζηήκην Manas University ζην Κηξγηζηάλ, ζχκθσλα κε δηεζλείο θαηαηάμεηο 

Παλεπηζηεκίσλ, ζεσξείηαη ην θαιχηεξν παλεπηζηήκην ζηελ Κεληξηθή Αζία. 

Παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδνπλ θαη ηα ηνπξθηθά παλεπηζηήκηα ζην 

Σνπξθκεληζηάλ
186

.  

                                                 
185

 Βι. OZDEN, Eren, An Institutional Approach to Turkey‟s Relations with Central Asian Countries, 

M.Sc., Program in Eurasian Studies, 2013, ζει. 26. Αλαγλψζηεθε ζηηο 25/3/2019 απφ ην 

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616332/index.pdf 

186
 Βι. BALCER, Adam, “Between energy and soft-Pan Turkism: Turkey and the Turkic Republics”, 

Turkish Policy, Σεχρνο 11, Αξ. 2, 2012, ζει. 156-157. 

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616332/index.pdf
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ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο ζρνιείσλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

Turkish Cooperation and Coordination Agency (ΣΗΚΑ), ε νπνία μεθίλεζε λα ηδξχεη 

ζρνιεία απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990. Δπηπιένλ, ζρνιεία, παλεπηζηήκηα θαη θνιιέγηα 

ηδξχνπλ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) ηεο Σνπξθίαο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, εθηφο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, απφ ην 1992 (ΠΗΚΑΝΑ 1). Σα ηδησηηθά 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ησλ ΜΚΟ, δελ παξέρνπλ δσξεάλ εθπαίδεπζε, ελψ 

αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Σνπξθίαο
187

. 

Καηά ηε δηάξθεηα δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΚΓΑ ε ίδηα ζηξαηεγηθή, ηεο ίδξπζεο 

ζρνιείσλ, εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα εμαηηίαο ηνπ ήδε 

κεγάινπ αξηζκνχ ζρνιείσλ πνπ έρνπλ ηδξπζεί ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

Ηδηαίηεξα κεηά ηελ απνηπρεκέλε απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ηνπ 2016, δίλεηαη κεγάιε 

έκθαζε ζην λα πεξηέιζνπλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο ηα ζρνιεία πνπ 

ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ
188

. ε αληίζεζε 

κε ηελ πεξίνδν 2002 έσο θαη ην 2013, θαηά ηελ νπνία νη δξάζεηο ηνπ θηλήκαηνο 

ππνζηεξίδνληαλ, κεηά ηελ θξίζε ζηηο ζρέζεηο Έξληνγαλ θαη Γθηνπιέλ, ν Πξφεδξνο 

ηεο Σνπξθίαο είηε επηδηψθεη ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ είηε ηελ απνξξφθεζή ηνπο απφ 

ηνλ νξγαληζκφ Turkish Maarif Foundation. 

Σν 2016 ηδξχζεθε κε ην λφκν 6721 ην Turkish Maarif Foundation (TMF) ην 

νπνίν είλαη ίδξπκα πνπ έρεη ζηφρν ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην 

εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, κε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
189

. Απνηειεί δεκφζην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηδξχκαηα απφ ηελ πξνζρνιηθή έσο ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
190

. Κχξηα αξκνδηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί ε ίδξπζε 

εθπαηδεπηεξίσλ πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη ε ίδξπζε θέληξσλ κε ηππηθήο κάζεζεο. Σα ελ ιφγσ 

                                                 
187

 Βι. AYPAY, Ahmet, Turkish Higher Education Initiatives Toward Central Asia ζην DE YOUNG, 

Alan, HEYNEMAN Stephen, The Challenges of Education in Central Asia, Information Age 

Publishing, Γθξίλνπηηο, 2004,ζει. 92. 

188
 Βι. VOA News, “Turkey on Diplomatic Push to Close Schools Linked to Influential 

Cleric”,31/8/2017. Αλαγλψζηεθε ζηηο 13/5/2019 ζην 

 https://www.voanews.com/europe/turkey-diplomatic-push-close-schools-linked-influential-cleric  

189
 Βι. Δθεκεξίδα ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο, Νφκνο 6721, 17/06/2016. Αλαγλψζηεθε ζηηο 

13/5/2019 ζην https://www.global-regulation.com/translation/turkey/3393423/turkey-maarif-

foundation-law.html  

190
 Βι.Turkish Maarif Foundation. “Turkish Maarif Foundation‟s Fields of Activity”. Αλαγλψζηεθε 

ζηηο 13/5/2019 απφ ην  https://www.turkiyemaarif.org/page/53-fields-of-activity-10 

https://www.voanews.com/europe/turkey-diplomatic-push-close-schools-linked-influential-cleric
https://www.global-regulation.com/translation/turkey/3393423/turkey-maarif-foundation-law.html
https://www.global-regulation.com/translation/turkey/3393423/turkey-maarif-foundation-law.html
https://www.turkiyemaarif.org/page/534-turkish-maarif-foundation-12
https://www.turkiyemaarif.org/page/53-fields-of-activity-10
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εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα παξέρνπλ ηζιακηθή εθπαίδεπζε, ελψ πξνζθέξνπλ έλα 

πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο γηα θνιιέγηα δίλνληαο έκθαζε ζηα Μαζεκαηηθά, ηα 

Αγγιηθά, ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο θαη ηηο Ηζιακηθέο πνπδέο. Σν ίδξπκα είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε ηελ παξνρή ππνηξνθηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε βηβιία, ππνινγηζηέο θαη θάζε είδνπο εμνπιηζκφ. Έηζη, ν ελ ιφγσ 

νξγαληζκφο είλαη ζην εμήο επηθνξηηζκέλνο κε ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ ζρνιείσλ, κεηαμχ 

άιισλ, ζηελ Κεληξηθή Αζία, φπσο ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα
191

. Δπηπιένλ, ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ηδξχκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε θαηάξηηζε εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ 

εθπαηδεπηεξίσλ. 

 

2.5.2. Η δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο θαη ην Ιλζηηηνύην Yunus Emre 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

ζεκαληηθή παξάκεηξν σο πξνο ηελ δηείζδπζε ηεο Άγθπξαο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο. Γηα πνιιά ρξφληα ε ξσζηθή γιψζζα απνηεινχζε ηε lingua franca ηεο πεξηνρήο 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο επίζεκεο δνκέο ησλ θξαηψλ απηψλ. Ζ δηδαζθαιία ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ ΣΗΚΑ ην 2000 κε ην πξφγξακκα 

Turkology. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ δηάδνζε ηεο ρξήζεο 

ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο
192

. Ζ ΣΗΚΑ αλαιακβάλνληαο ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ππνζηήξημε ηα παλεπηζηήκηα ηδξχνληαο Σκήκαηα Σνπξθνινγίαο, 

Σνπξθηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο θαζψο επίζεο θαη Κέληξα Καηάξηηζεο ηεο 

Σνπξθηθήο Γιψζζαο. Δπηπιένλ, πνιινί Σνχξθνη αθαδεκατθνί δηνξίζηεθαλ ζε απηά ηα 

Παλεπηζηήκηα, ελψ ην ηνπξθηθφ θξάηνο έθαλε πνιπάξηζκεο δσξεέο γηα ηελ αγνξά ηνπ 

απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ ππνζηεξίρζεθε 

ηδηαίηεξα απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΚΓΑ, ε νπνία ίδξπζε επηπιένλ Σκήκαηα Σνπξθηθήο 

Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο θαη Κέληξα Σνπξθηθήο Γιψζζαο. 

                                                 
191

 Βι. ό.π. 

192
 Βι. ΣΗΚΑ, “Turcology Project”, 2016. Αλαγλψζηεθε ζηηο 10/4/2019 ζην 

https://www.tika.gov.tr/upload/2016/INGILIZCE%20SITE%20ESERLER/TANITIM%20BRO%C5%

9E%C3%9CRLER%C4%B0/PDF/Turcology%20Project.pdf 

https://www.tika.gov.tr/upload/2016/INGILIZCE%20SITE%20ESERLER/TANITIM%20BRO%C5%9E%C3%9CRLER%C4%B0/PDF/Turcology%20Project.pdf
https://www.tika.gov.tr/upload/2016/INGILIZCE%20SITE%20ESERLER/TANITIM%20BRO%C5%9E%C3%9CRLER%C4%B0/PDF/Turcology%20Project.pdf
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Γηα ην Ηληηηνχην Yunus Emre έγηλε ιφγνο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην φζνλ 

αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δηάδνζε ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ. Δπηπιένλ, ν ελ 

ιφγσ νξγαληζκφο απνηειεί έλα ζηξαηεγηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ηεο Άγθπξαο ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Σν Ηλζηηηνχην δηεμάγεη έξεπλα φζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, ινγνηερλίαο θαη ηζηνξίαο. ηφρνο απνηειεί θαη 

ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε εξεπλεηψλ θαη αθαδεκατθψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

κειέηεο ηελ ηνπξθηθή γιψζζα θαη ηζηνξία
193

. 

 Σν Ηλζηηηνχην δείρλεη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξθηθήο 

γιψζζαο, ηδξχνληαο Σνπξθηθά Δθπαηδεπηηθά Κέληξα (Yunus Emre Education Centre - 

YETEC), ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο. ε απηφ ην πιαίζην, 

πξνβιέπεηαη  έλα ζχζηεκα εμέηαζεο ην Turkish Examination Proficiency System, ην 

νπνίν ζπληνλίδεη ηελ θαζηέξσζε εμεηάζεσλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηεο
194

. Σν Ηλζηηηνχην 

δηαρεηξίδεηαη, επίζεο, ην «Turkology Program»
 195

 κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, θηινινγίαο, ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ. Μέζσ ηνπ 

ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο παξέρεηαη πιηθφ γηα ζρεδφλ ζαξάληα ηκήκαηα Σνπξθηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο θαη γηα καζήκαηα ηνπξθηθήο γιψζζαο. Δπηπιένλ, απφ ην 

2010 πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν Θεξηλό ρνιείν (Turkish Summer School 

Program)θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γίλνληαη καζήκαηα ηνπξθηθήο γιψζζαο
196

.  

Δπηπιένλ, ην Ηλζηηηνχην ζπκβάιιεη ζηελ εθπαίδεπζε αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηψλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηνπξθηθή γιψζζα, ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε 

θαη παξέρεη εθπαίδεπζε κέζσ πξνγξακκάησλ πηζηνπνίεζεο ελψ ζπλεξγάδεηαη κε 

άιια ηδξχκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη δεκνζίεπζε ησλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ
197

. 
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Branding”, Turkish Studies,Σεχρνο 13, Αξ.22, 2018, ζει.27. 

194
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Bilgi University, 2011, ζει. 12. 
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 Σν Πξφγξακκα δηαρεηξηδφηαλ ε ΣΗΚΑ έσο ην 2011, φηαλ ππεγξάθε πξσηφθνιιν κε ην νπνίν ε 
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2.5.3. Οη Δηδηθέο Πξνεδξίεο θαη νη «Σνπξθηθέο Τπνηξνθίεο»  

Ακέζσο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ε Σνπξθία επηζηξάηεπζε έλα 

αθφκε εθπαηδεπηηθφ ζηξαηεγηθφ εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ζε πφιν έιμεο 

γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. ε απηφ ην πιαίζην, ρνξήγεζε έλα κεγάιν 

αξηζκφ ππνηξνθηψλ γηα ηηο νπνίεο έγηλε ιφγνο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Καηά ηελ 

πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΚΓΑ δφζεθε, επίζεο, κεγάιε ζεκαζία ζηε δηεζλνπνίεζε 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξνζέιθπζε ησλ θνηηεηψλ απφ ρψξεο ζηηο 

νπνίεο ε Άγθπξα έρεη ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα. 

Έηζη, ην 2010 ε Σνπξθία ίδξπζε έλαλ αθφκε νξγαληζκφ κε ζηφρν ηελ 

πξνζέγγηζε φισλ ησλ νκάδσλ κε ηηο νπνίεο ζεσξεί πσο έρεη γισζζηθνχο, ηζηνξηθνχο 

θαη πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο. Πξφθεηηαη γηα ηελ «Πξνεδξία ησλ Σνύξθσλ πνπ δνπλ ζην 

εμσηεξηθό θαη ησλ πγγελώλ Κνηλνηήησλ» (Presidency for Turks Abroad and Related 

Communities- YTB), ε νπνί 

α εθαξκφδεη πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε πνιιά κέξε ηνπ 

θφζκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Ζ Πξνεδξία ηδξχζεθε σο 

δεκφζηνο θνξέαο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

ηξεηο θχξηνπο ηνκείο. Ο πξψηνο είλαη νη «πνιίηεο ζην εμσηεξηθφ», ν δεχηεξνο είλαη νη 

«θνηλφηεηεο κε ηηο νπνίεο ε Σνπξθίαο έρεη ηζηνξηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο» θαη 

ν ηξίηνο είλαη νη «μέλνη ζπνπδαζηέο»
 198

. 

 Ζ Πξνεδξία αλέιαβε ην πξφγξακκα «Σνπξθηθέο Τπνηξνθίεο» (Turkey 

Scholarships) κεηά ην ηέινο ηνπ Μεγάινπ Φνηηεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ μεθίλεζε 

ην 1992
199

. Έηζη απφ ην 2012 ε Πξνεδξία κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

παξέρεη ππνηξνθίεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε θνηηεηέο, κεηαμχ άιισλ, θαη απφ 

ηελ Κεληξηθή Αζία
200

. Σν Πξφγξακκα Τπνηξνθηψλ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά 

καζήκαηα ηνπξθηθήο γιψζζαο δηάξθεηαο ελφο έηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 
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εμσπαλεπηζηεκηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, 

επθαηξίεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

ε απηφ ην πιαίζην, δεκηνπξγήζεθε ε «Γηεζλήο Φνηηεηηθή Αθαδεκία» (International 

Student Academy)κέζσ ηεο νπνίαο δηνξγαλψλνληαη ζπδεηήζεηο (Turkiye Talks) 

κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ, ησλ αθαδεκατθψλ, ησλ θαιιηηερλψλ θαη ησλ θνηηεηψλ, 

ζεκηλάξηα, εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα θαη αζιεηηθέο – πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε 

ζηφρν λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη ππνηξνθία κε ηνλ ηνπξθηθφ 

πνιηηηζκφ
201

.  

Σν ΚΓΑ ρξεζηκνπνηεί ηηο ππνηξνθίεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ ελεξγφ 

παξνπζία ηνπ ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Παξά ην γεγνλφο πσο νη 

ππνηξνθίεο απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο αλά ηνλ θφζκν, νη πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο ρνξεγνχληαη ζε ππνςήθηνπο απφ ηελ Αζία, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ 

Αθξηθή, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εμσηεξηθήο  πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο
202

. 

Οη «Σνπξθηθέο Τπνηξνθίεο» απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, έλα εξγαιείν ηεο θπβέξλεζεο 

ηνπ ΚΓΑ ελαληίνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ, ην 

νπνίν έρεη απνθηήζεη  κεγάιε επηξξνή ζηελ Κεληξηθή Αζία, αιιά θαη ζηελ Αθξηθή 

θαη ηα Βαιθάληα
203

. 

 

2.5.4. Σν Σνπξθηθό πκβνύιην   

2.5.4.1. Οη ζπλέξγεηεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην, έγηλε ιφγνο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Σν Σνπξθηθό πκβνύιην απνηειεί ζηελ νπζία έλα αθφκε 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ηεο Άγθπξαο γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ ηεο 

κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. ην πιαίζην ηνπ Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ νη 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ ινηπψλ κειψλ απνθηνχλ έλα 

ζεζκηθφ πιαίζην. Παξάιιεια, φκσο, ε εθπαίδεπζε είλαη πξσηεπνχζεο ζεκαζίαο ζην 

                                                 
201 Βι. International Students’Academy. Αλαγλψζηεθε ζηηο 20/3/2019 ζ ην 
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πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ επηρεηξείηαη ε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ζε εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα. Έηζη, δχλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηνλ νξγαληζκφ λα αλαπηπρζνχλ 

επηκέξνπο ζηξαηεγηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, φπσο νη ππνηξνθίεο θαη νη αληαιιαγέο,  

 Ζ ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε δηαθαίλεηαη απφ ην ζέκα ηεο Β΄ 

πλφδνπ πνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Ζ Β΄ χλνδνο Κνξπθήο ηνπ Σνπξθηθνύ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2012 ππφ ηνλ ηίηιν «Δθπαηδεπηηθή, Δπηζηεκνληθή θαη Πνιηηηζηηθή πλεξγαζία» ζην 

Μπίζεθ ηνπ Κηξγηζηάλ
204

. ηε χλνδν εμεηάζηεθαλ ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο 

πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ θξαηψλ. Οη αξρεγνί ησλ θξαηψλ θαη 

ησλ θπβεξλήζεσλ ππέγξαςαλ ηε Γηαθήξπμε ηνπ Μπίζεθ θαη νη ππνπξγνί Παηδείαο 

ππέγξαςαλ ηηο ζπκθσλίεο γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Αθαδεκίαο θαη ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηελ Σνπξθηθή Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά. Ο ηφηε Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ, Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, παξεπξηζθφκελνο ζηε χλνδν ππνγξάκκηζε ηα 

θνηλά ηζηνξηθά θαη γισζζηθά ζρέδηα πξέπεη λα απνηειέζνπλ πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

πκβνπιίνπ, θαζψο ε θνηλή ηνπξθηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απνηειεί πεγή 

ππεξεθάληαο
205

. 

Έσο ζήκεξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Τπνπξγψλ 

Παηδείαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ
206

. Ζ δεχηεξε ζπλάληεζε 

ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 θαη 

ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα φπσο ε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ ησλ θξαηψλ κειψλ σο 

καζήκαηα επηινγήο, ε έλαξμε πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο καζεηψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ γηα κεηαπηπρηαθά θαη 

δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κειέηεο ηεο Σνπξθνινγίαο 

                                                 
204
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θαζψο θαη ηελ ακνηβαία ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

θέληξσλ
207

. 

Μεηά ηηο ζπδεηήζεηο ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, μεθίλεζε πξφγξακκα 

αληαιιαγήο καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Turkic Council Student 

Exchange Program). Σν πξψην καζεηηθφ πξφγξακκα αληαιιαγήο πινπνηήζεθε απφ 

ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο ηελ πεξίνδν 4-14 Απξηιίνπ 2016, ελψ 

ην δεχηεξν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2018 ζην Αδεξκπατηδάλ
208

. Σν επφκελν 

πξφγξακκα αληαιιαγψλ πξνβιεπφηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Καδαθζηάλ. 

Δπηπιένλ, ην 2017 ζπκθσλήζεθε ε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο αληαιιαγψλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ, ην „Sister Schools Project‟. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη, είλαη ε αχμεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Σν ζρέδην 

πινπνηείηαη ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ηνπ Σνπξθηθνχ 

πκβνπιίνπ κέζσ ηεο καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο ησλ ζρνιείσλ ησλ ηνπξθηθψλ 

θξαηψλ
209

. 

Ζ Σνπξθία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα νηθνδνκήζεη ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζηελ πξνψζεζε θνηλήο ηαπηφηεηαο 

αλαιακβάλεη δξάζεηο θαη σο πξνο ηε δεκηνπξγία θνηλψλ εγρεηξηδίσλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ Γηεζλήο Σνπξθηθή Αθαδεκία (TWESCO) μεθίλεζε ην 

έξγν θνηλνχ εγρεηξηδίνπ ηζηνξίαο ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ ην Σνπξθηθφ 

πκβνχιην. ην ςήθηζκα ηεο Γηάζθεςεο Κνξπθήο ηνπ Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

2014, νη Πξφεδξνη ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ έδσζαλ εληνιή ζηνπο 

ππνπξγνχο Παηδείαο λα μεθηλήζνπλ ηε ζχλαςε ζρεδίνπ γηα έλα θνηλφ εγρεηξίδην 

ηνπξθηθήο  ηζηνξίαο
210

. Ζ Γηεζλήο Σνπξθηθή Αθαδεκία παξνπζίαζε ην ηειηθφ ζρέδην 

ηνπ βηβιίνπ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017.  Σν θνηλφ εγρεηξίδην γηα ηελ 8
ε
 ηάμε θαιχπηεη 

ηελ θνηλή ηνπξθηθή ηζηνξία κέρξη ηνλ 15
ν
 αηψλα

211
.  Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-
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208
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209
 Βι. ό.π. 

210
 Βι. ό.π. 
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 Βι. TWESCO, “The Final Draft Textbook of Common Turkic History was Approved‟‟, 27.09.2017, 

Αλαγλψζηεθε ζηηο 20/12/2018 ζην 
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2019 ην κάζεκα «Κνηλή Σνπξθηθή Ηζηνξία» εηζήρζε σο κάζεκα επηινγήο γηα ηελ 8
ε
 

ηάμε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
212

. Δπηπιένλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 νη 

ππνπξγνί  Παηδείαο θαη Δπηζηεκψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ 

ζπδήηεζαλ ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο θνηλνχ εγρεηξηδίνπ γηα ηελ θνηλή 

ηνπξθηθή ινγνηερλία
213

. 

 

2.5.4.2. Οη ζπλέξγεηεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ην πιαίζην ηνπ Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν πην 

ζεκαληηθφ βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλε ην 2012, φηαλ ηδξχζεθε ε Έλσζε 

Σνπξθηθώλ Παλεπηζηεκίσλ (Turkic Universities Union) κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ 

Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ
214

. ηελ Έλσζε ζπκκεηέρνπλ ηξία παλεπηζηήκηα ηνπ 

Αδεξκπατηδάλ, ηέζζεξα παλεπηζηήκηα ηνπ Καδαθζηάλ, ηέζζεξα ηνπ Κηξγηζηάλ θαη 

πέληε παλεπηζηήκηα ηεο Σνπξθίαο. Δπηπιένλ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2013  εγθξίζεθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ε «Οδεγία γηα ηελ ίδξπζε ηεο Έλσζεο ησλ Σνπξθηθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο»
215

. 

Ζ Έλσζε Σνπξθηθψλ Παλεπηζηεκίσλ απνζθνπεί φρη κφλν ζηε ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ ηνπξθηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη ζηελ 

δηακφξθσζε θνηλήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο αλάδεημεο ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Σνπξθηθψλ Γεκνθξαηηψλ
216

. 

Δπηδηψθεηαη ε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηελ εθαξκνγή θνηλνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 

αθαδεκατθψλ κνλάδσλ, ε θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε εθαξκνγή 
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πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο θνηηεηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο ησλ δηπισκάησλ κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ κειψλ
217

. 

Δπηπιένλ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ε πινπνίεζε θνηλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ε δηνξγάλσζε ζπκπνζίσλ θαη ζπλεδξίσλ θαη ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ γηα θνηηεηέο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Σα παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ δηαιέμεηο γηα ηελ θνηλή ηζηνξία, ηελ ινγνηερλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο
218

.  

ην πιαίζην ηεο Έλσζεο πξαγκαηνπνηείηαη πξφγξακκα αληαιιαγήο θνηηεηψλ 

θαη αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ είλαη κέιε ηεο 

Έλσζεο, κε φλνκα “Orhun Process”
219

. Σνλ Απξίιην ηνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπλάληεζε εκπεηξνγλσκφλσλ νη νπνίνη εμέηαζαλ ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ζπδήηεζαλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο παξφκνηνπ κε 

ην Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ (ECTS), θαζψο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηζνηηκία ησλ δηπισκάησλ
220

. ε απηφ ην πιαίζην, δεκηνπξγήζεθε κηα 

ηερληθή επηηξνπή γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θξαηψλ – 

κειψλ θαη ηελ ππνδνκή ησλ παλεπηζηεκίσλ- κειψλ ηεο Έλσζεο. Έηζη ε επηηξνπή 

πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεηο ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ Αδεξκπατηδάλ, Καδαθζηάλ θαη 

Κηξγηζηάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016
221

. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

“Orhun‟‟ μεθίλεζε γηα πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ Γηεζλψλ πνπδψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018
222

.  

Ζ ίδξπζε Φνηηεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Γηαζθάιηζεο ηεο 

Πνηόηεηαο απνηέιεζαλ επίζεο ζέκαηα ηεο αηδέληαο ηεο Έλσζεο. ηε δεχηεξε 

ζπλάληεζε ηνπ Φνηηεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2016, 

ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα φπσο ε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ αγψλσλ, θνηηεηηθψλ 
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θαηαζθελψζεσλ θαη δηαγσληζκψλ πνίεζεο θαη ινγνηερλίαο
223

. ε απηφ ην πιαίζην, ην 

2017 δηνξγαλψζεθε κηα πνιηηηζηηθή βξαδηά ζην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Κηξγηζηάλ θαζψο θαη έλα αζιεηηθφ ηνπξλνπά ζην Δζληθφ 

Παλεπηζηήκην ηνπ Κηξγηζηάλ κε ηε ζπκκεηνρή αζιεηψλ  απφ άιια παλεπηζηήκηα – 

κέιε ηεο Έλσζεο
224

. 

 

πκπέξαζκα 

ην παξφλ θεθάιαην, θαηαγξάθεηαη πσο ε ίδξπζε ησλ λέσλ δεκνθξαηηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο απνηέιεζε επθαηξία γηα ηελ Σνπξθία φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

λέαο ζηξαηεγηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. Αληηιακβαλφκελε 

ην θελφ εμνπζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ πεξηνρή, ε Άγθπξα επηρείξεζε λα 

εδξαηψζεη ηελ εγεκνλία ηεο επσθεινχκελε απφ ηελ απνπζία ηεο Ρσζίαο. ε απηφ ην 

πιαίζην ε Σνπξθία πξνζπάζεζε λα εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηνπ «αδειθηθνχ» έζλνπο ην 

νπνίν κνηξάδεηαη κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ηελ γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ 

ηζηνξία θαη ηε ζξεζθεία. Ζ πνιηηηθή ηεο πεξηειάκβαλε επξείαο θιίκαθαο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο επηρεηξψληαο ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπξθηθψλ θαη 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Οη εζλνηηθνί, γισζζηθνί, πνιηηηζκηθνί δεζκνί απνηέιεζαλ 

εξγαιεία λνκηκνπνίεζεο ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο έλαληη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ηεο ζηφρσλ. Χζηφζν, κε ην πέξαζκα ησλ 

πξψησλ εηψλ νη πξνζδνθίεο ηεο Άγθπξαο δηαςεχζηεθαλ θαζψο ε Ρσζία έδεημε εθ 

λένπ ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζηελ πεξηνρή.    

Ζ άλνδνο ηνπ ΚΓΑ ζηελ εμνπζία ην 2002 ζεκαηνδφηεζε ηελ απφπεηξα 

επαλαπξνζέγγηζεο κε ηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο. Μέζσ ησλ αλαθνξψλ ζην έξγν ηνπ 

Νηαβνχηνγινπ ππνγξακκίζηεθε ε ζεκαζία ηεο Κεληξηθήο Αζίαο γηα ηελ Σνπξθία 

θαζψο ηνλίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ηνπξθηθήο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηξξνή ηεο. Σελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ θφκκαηνο ΚΓΑ 

δηαθαίλεηαη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο Σνπξθίαο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηνπξθνθσλίαο. Με ηελ ίδξπζε νξγαληζκψλ επηδηψθεηαη ε 
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ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο-πνιηηηζηηθήο πξνζέγγηζεο κε ηα ηνπξθφθσλα θξάηε. ην 

πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο ζηξαηεγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ηνλίδεηαη 

επαλεηιεκκέλσο ε θνηλή θαηαβνιή ησλ ηνπξθηθψλ εζλψλ θαη ε αλάγθε αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηνπξθηθνχ 

θφζκνπ.  

πλεπψο, γίλεηαη θαλεξφ πσο, απφ ηελ πεξίνδν ίδξπζεο ησλ λεφηεπθησλ 

θξαηψλ έσο ζήκεξα, ε Άγθπξα αλ θαη θαηαβάιιεη ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

εγθαζίδξπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο εγεκνλίαο ηεο ζηελ πεξηνρή, αληηκεησπίδεη εκπφδηα 

ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο. Ζ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ γηα ηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, δελ 

έρεη έσο ηψξα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη, φπσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ζηελ παξνπζία ελφο άιινπ ηζρπξνχ παίθηε ζηελ πεξηνρή, αιιά 

θαη ζηελ άξλεζε ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ λα εληαρζνχλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο 

Σνπξθίαο. Παξ‟ φια απηά, ε εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία πνιιψλ εμ απηψλ ησλ θξαηψλ 

κε ηελ Άγθπξα είλαη πνιπεπίπεδε θαη εληζρχεηαη ζπλερψο κέζσ δηκεξψλ ζπκθσληψλ 

θαη ζεζκηθψλ κεραληζκψλ.  ε επφκελν θεθάιαην ζα εμεηαζζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΓΑ ζε θαζεκηά απφ ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 
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Κεθάιαην 3ν 

Η πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο απέλαληη ζηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο - Ο 

αληαγσληζκόο κε ηελ Σνπξθία 

Δηζαγσγή 

Ζ Κεληξηθή Αζία απνηέιεζε πεξηνρή ε νπνία γλψξηζε ηνλ Σνπξθηθφ – Ρσζηθφ 

αληαγσληζκφ ακέζσο κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν. Ζ Σνπξθία επεδίσμε ηελ εδξαίσζε 

ηεο επηξξνή ηεο ζηελ πεξηνρή, σζηφζν αληηιακβαλφκελε πσο αδπλαηεί λα μεπεξάζεη 

ηελ ηζρχ ηεο Μφζραο ρξεζηκνπνίεζε πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά κέζα πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξήζεη ηελ επηξξνή ηεο. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί επηρεηξείηαη λα 

αλαδεηρζεί ε αδπλακία ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο σο 

κέζν ήπηαο ηζρχνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θεληξναζηαηηθνχ ρψξνπ, αδπλακία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία ελφο ηζρπξνχ παίθηε ζηελ πεξηνρή, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο Ρσζίαο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο Ρσζίαο φζνλ αθνξά 

ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, 

θαζψο θαη ε αλάδεημε ηεο αληαγσληζηηθήο ζρέζεο κεηαμχ Μφζραο θαη Άγθπξαο πνπ 

ακθφηεξεο πξνζβιέπνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζηελ 

πεξηνρή. Δπηπιένλ, ζα γίλεη πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηεί ε Ρσζία ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ ησλ δχν δξψλησλ κέζσ ηεο 

εξγαιεηνπνίεζεο κέζσλ ήπηαο ηζρχνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζηε 

Κεληξηθή Αζία.  

 

3.1. Ο ξόινο ηεο Ρσζίαο θαη νη ζηόρνη ηεο ξσζηθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ Κεληξηθή 

Αζία  

Ζ ζηάζε ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, φπσο θαη ηνπ 

Καπθάζνπ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηζηνξηθνχο θαη ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο. Ζ 
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παξνπζία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Ρψζσλ, νη νπνίνη ζπλέρηζαλ λα δηαβηνχλ σο 

κεηνλφηεηεο ζηηο λεντδξπζείζεο δεκνθξαηίεο, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο, επεξέαζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ ξσζηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Ζ επεκεξία θαη ε αζθάιεηα ησλ κεηνλνηήησλ απνηέιεζε γηα ηε 

ξσζηθή θπβέξλεζε δήηεκα κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο θαζψο κηα καδηθή έμνδνο ησλ 

πιεζπζκψλ απηψλ απφ ηελ Κεληξηθή Αζία πξνο ηε Ρσζία ζα επέθεξε ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν γηα ηε Μφζρα
225

.  

Ζ Κεληξηθή Αζία απνηεινχζε αλέθαζελ πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκα κε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε Ρσζία ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Καζψο ε 

ελεξγεηαθή ηζρχο ηεο Μφζραο βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο πςειήο ηεο ηξαηεγηθήο, 

απνηειεί κφληκε επηδίσμε ηεο Μφζραο ε άζθεζε νηθνλνκηθήο επηξξνήο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία, ελψ ε εγεκνλία ηεο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα 

ηεο πεξηνρήο. Ζ παξνπζία ηεο Ρσζίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

απμήζεθε ζηαζεξά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ελψ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

ηξηπιαζηάζηεθαλ κεηαμχ 2003-2007 θζάλνληαο ηα 21 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα
 226

. Οη 

νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο βαζίδνληαη ζηηο κεηαθνξέο, 

επηθνηλσλίεο, αιπζίδεο εθνδηαζκνχ θαη ζε άιια δίθηπα ηα νπνία δηαζρίδνπλ ηε Ρσζία 

ή ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρφ ηεο. ήκεξα, ξσζηθέο επηρεηξήζεηο ειέγρνπλ κεγάιν κέξνο 

ησλ κεηαθνξψλ πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ρσξψλ 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο
227

.  

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο έσο ην πξψην κηζφ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Ρσζία ππέζηε ζνβαξφ πιήγκα ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. Μεηά ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο νη κεγάιεο ξσζηθέο εηαηξείεο δελ δηαδξακάηηδαλ ξφιν ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή, ελψ ε πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

ξσζηθνχ πιεζπζκνχ δελ άθεζε πεξηζψξηα ζηε Μφζρα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δεκνθξαηηψλ
228

. Πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ε Μφζρα ήξζε αληηκέησπε κε 
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κηα θξίζε εζληθήο ηαπηφηεηαο ελψ πξνθιήζεθε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη δηραζκφο κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηνπ θνκκνπληζκνχ
229

.  

Ο Yeltsin σο πξψηνο Πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο (1991-1999) επηθεληξψζεθε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ηελ Κεληξηθή Αζία, πξψελ ζνβηεηηθή πεξηνρή, 

επηδηψθνληαο ηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ δηαρσξηζκφ απφ ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο 

δεκνθξαηίεο. Ο Kozyrev σο πξψηνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο (1992-1996) απφ θνηλνχ κε ηνλ Yeltsin αθνινχζεζαλ κηαλ πνιηηηθή 

απνκνλσηηζκνχ πξνο ηα λεντδξπζέληα θξάηε, ελψ έδεημαλ πξφζπκνη λα 

ζπκπνξεπζνχλ κε ηε Γχζε. χκθσλα κε απηή ηελ πνιηηηθή, ε Ρσζία έρεη νκνηφηεηεο 

κε ηε Γχζε. Τπφ απηφ ην πξίζκα δελ ππήξρε ρξφλνο γηα ηε Ρσζία πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηκέλεη ηηο λέεο δεκνθξαηίεο λα αθνινπζήζνπλ παξφκνηεο πνιηηηθέο
230

. Χζηφζν, ε 

λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηνπο Ρψζνπο πνπ δνχζαλ ζηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν 

επηθεληξψζεθε ζηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηε 

γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζαγέλεηα. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1992 ν Yeltsin εμέδσζε 

δηάηαγκα ζρεηηθά κε ηελ «Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Ρψζσλ πνιηηψλ πνπ δνπλ εθηφο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο». Δπηπιένλ, ην 1994 ε 

θπβέξλεζε Yeltsin πηνζέηεζε ηηο «Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ εμσηεξηθνχ
231
».  

Ρσζηθέο γεσπνιηηηθέο αλεζπρίεο νδήγεζαλ ηελ Μφζρα ζηε δεκηνπξγία ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο Αλεμάξηεησλ Κξαηώλ (CIS ή ΚΑΚ). Πξφθεηηαη γηα έλα νξγαληζκφ ν 

νπνίνο ζπζηάζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1991 ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο είλαη νη 

πξψελ νβηεηηθέο Γεκνθξαηίεο. Κχξηνη ηνκείο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ 

νξγαληζκνχ απνηεινχζαλ ε νηθνλνκία, ην εκπφξην θαζψο θαη ε αζθάιεηα. Ζ Ρσζία 

επεδίσμε κε ηελ ΚΑΚ νπζηαζηηθά λα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

δηαηεξνχζε ηελ επηξξνή ηεο ζηηο λεντδξπζείζεο δεκνθξαηίεο. Πξνζπάζεηα εδξαίσζεο 

ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηεο ζηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν απνηειεί θαη ην ύκθσλν 

πιινγηθήο Αζθάιεηαο ην νπνίν ππνγξάθηεθε ζηελ Σαζθέλδε ην 1992. Σν χκθσλν 
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ππεγξάθε κεηαμχ ηεο Ρσζίαο, Καδαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, Κηξγηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ 

θαη Αξκελίαο. Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Kozyrev ζρεηηθά 

κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ΚΑΚ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο, ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 ε Ρσζία δελ επεδίσθε ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηα λεφηεπθηα θξάηε. Ζ 

πξψηε επίζεκε επίζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ ζηελ πεξηνρή πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1992
232

. 

Απφ ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη εζσηεξηθέο αλαθαηαηάμεηο 

ζηε Ρσζία νδήγεζαλ ζε αιιαγή ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ρσξίο θάπνηα 

νπζηαζηηθή αιιαγή γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Σνλ Yeltsin δηαδέρζεθε 

ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ν Primakov ν νπνίνο πξφηεηλε κε ηελ νκάδα ηνπ δχν 

θεληξηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ε Ρσζία λα εδξαησζεί μαλά σο κεγάιε δχλακε ζην 

δηεζλέο ζχζηεκα: εμηζνξξφπεζε ησλ κνλνπνιηθψλ επηδηψμεσλ ηεο Ακεξηθήο ζε 

ζπλαζπηζκφ κε άιια θξάηε θαη ελζσκάησζε ηεο πξψελ νβηεηηθήο πεξηνρήο ππφ ηνλ 

έιεγρν ηεο Ρσζίαο
233

. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Primakov ζηφρεπε ζηελ έληαμε ηνπ πξψελ 

ζνβηεηηθνχ ρψξνπ ππφ ηελ ξσζηθή επνπηεία κε ζηφρν ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο δπηηθήο 

εγεκνλίαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ ΝΑΣΟ. Πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ε Ρσζία 

επεδίσμε ηελ ζπλερή ζηξαηησηηθή ηεο παξνπζία ζηελ πεξηνρή, θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ Ρψζσλ πνπ δηαβηνχζαλ εθηφο Ρσζίαο. Δπηπιένλ, ε Ρσζία επεδίσμε ηελ 

απφθηεζε πνιχηηκσλ αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ κεηαζνβηεηηθφ ρψξν. Ζ ηδέα 

ηεο «νινθιήξσζεο» ηνπ κεηαζνβηεηηθνχ θφζκνπ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά 

επηζήκσο ην 1995 κε ην ςήθηζκα «Ζ ίδξπζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνξείαο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο ζε ζρέζε κε ηα θξάηε κέιε ηεο ΚΑΚ». Ζ λέα ζηξαηεγηθή ηεο Ρσζίαο 

αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ηεο ΚΑΚ γηα ηα εζληθά ζπκθέξνληα ηεο Ρσζίαο θαη 

αλαζεψξεζε ηε ζηάζε απνκνλσηηζκνχ ηεο Μφζραο ηελ πεξίνδν 1992-1995
234

.  

Με ηελ άλνδν ηνπ Πνχηηλ ζηελ εμνπζία θαη ηδηαίηεξα κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 2001
 
ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο 

κεηαβάιιεηαη. Ζ αιιαγή ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο Ρσζίαο κε ηελ άλνδν ηνπ Πνχηηλ 

ζηελ εμνπζία απνηέιεζε αθεηεξία γηα ελεξγφηεξε εκπινθή ηεο Ρσζίαο ζηελ  

πεξηνρή. Ζ Ρσζία ππνζηήξημε πσο ε αχμεζε ηεο απεηιήο ηνπ εμηξεκηζκνχ απαηηεί 
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ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ 

ζηφρσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο
235

.  Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε Ρσζία 

κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, απφ ην 2000 θαηάθεξε λα αλαδεηρζεί 

σο ε δχλακε κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. ηηο 28 

Ηνπλίνπ 2000 ν Πνχηηλ παξνπζίαζε έλα λέν πιαίζην εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηε 

Ρσζία ην νπνίν δηαπλέεηαη απφ έληνλν ξεαιηζκφ, ππνγξακκίδνληαο ηελ δπζθνιία ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο λα δηαηεξήζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ηεο επηξξνή 

ζην εμσηεξηθφ ιφγσ ηεο έιιεηςεο πφξσλ. πλεπψο θξίζεθε απαξαίηεην νη ζηφρνη ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο λα είλαη αλάινγνη ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο
236

. 

ην πιαίζην ηεο λέαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ε ΚΑΚ θαη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα ηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε 

αιιειεπίδξαζε ηεο πεξηνρήο κε ηηο δπηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηδηαίηεξα ην ΝΑΣΟ
237

. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Μφζραο απφ ην 2001 αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηελ 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε ησλ δεκνθξαηηψλ απφ ηε Ρσζία, ηελ αχμεζε ηεο ξσζηθήο 

ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο κε ηελ εγθαζίδξπζε ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ζηελ πεξηνρή θαη 

ηελ ελίζρπζε ησλ επαθψλ κε ηνπο Κεληξναζηάηεο εγέηεο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο 

επηξξνήο ηεο Μφζραο
238

. Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν Ρψζνο Πξφεδξνο 

επηζθέθηεθε ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ, ελψ ην Μάην ηνπ 2000 

επηζθέθηεθε μαλά ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ. ηελ πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο ηνπ Πνχηηλ κε θάζε πξφεδξν ζε δηκεξή βάζε αληαπνθξίζεθαλ θαη νη 

πέληε δεκνθξαηίεο
239

. Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αζηάλα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 

ν Πνχηηλ ππήξμε ν πξψηνο Πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο πνπ ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο 

ηεο ξσζηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Καδαθζηάλ
240

.  

Ο Πνχηηλ πέξαλ ηεο έκθαζεο πνπ έδσζε ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηα θξάηε 

ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζε δηκεξέο επίπεδν, πξνψζεζε ηελ ζπλεξγαζία κέζσ 
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πνιπκεξψλ νξγαληζκψλ. Καηά ηε δηάξθεηα πξνεδξίαο ηνπ Β. Πνχηηλ ηδξχζεθε ε 

Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα θαη ν Οξγαληζκόο πλζήθεο πιινγηθήο 

Αζθάιεηαο, ηα ζεκαληηθφηεξα ζεζκηθά πιαίζηα γηα ηελ ζπλεξγαζία Ρσζίαο θαη 

Κεληξηθήο Αζίαο. Ζ ηδξπηηθή δηαθήξπμε ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλόηεηαο 

ππνγξάθηεθε ην 2000, απφ πέληε κέιε ηεο ΚΑΚ ηε Ρσζία, ηε Λεπθνξσζία, ην 

Καδαθζηάλ, ην Κηξγηζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ, ελψ ην 2005 ζπκθσλήζεθε ε έληαμε 

ηνπ Οπδκπεθηζηάλ. Ζ Κνηλφηεηα αθνξνχζε ηελ αλάπηπμε ζηελήο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ -κειψλ θαη ην 2014 ζπκθσλήζεθε ε δηάιπζή ηεο 

θαη ε κεηεμέιημή ηεο ζε Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε
241

. Ο Οξγαληζκφο πλζήθεο 

πιινγηθήο Αζθάιεηαο απνηειεί ζηξαηησηηθή ζπκκαρία ε νπνία ππνγξάθηεθε ην 

2002 θαη απνηειεί επέθηαζε ηεο πλζήθεο πιινγηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 1992. Ο 

Ρψζνο Πξφεδξνο κε ηε δεκηνπξγία νξγαληζκψλ πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο 

θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη ηελ επηξξνή ησλ δπηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη λα εληζρχζεη ηελ επηξξνή ηνπ ζηελ Κεληξηθή Αζία
242

. ε απηφ ην 

πιαίζην ηνπνζεηείηαη θαη ε δεκηνπξγία ηνπ επξαζηαηηθνχ Οξγαληζκνύ πλεξγαζίαο 

ηεο αγθάεο ε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ αλαθνηλψζεθε ην 2001. Πξφθεηηαη γηα έλα 

νξγαληζκφ νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αζθάιεηαο, κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη ε Κίλα, ην 

Καδαθζηάλ, ην Κηξγηζηάλ, ην Σαηδηθηζηάλ, ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ε Ρσζία. ην 

πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ πξνβιέπεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, 

επίζεο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ
243

. 

 

3.2. Ο αληαγσληζκόο «επξαζηαηηθήο» θαη «ηζιακηθήο ηαπηόηεηαο» 

Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο γηα ηελ επηξξνή ζηελ Δπξαζία 

μεθίλεζε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 ε Σνπξθία πξνζπάζεζε λα απνθηήζεη επηξξνή ζηηο πξψελ ζνβηεηηθέο 
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δεκνθξαηίεο, ελεξγψληαο σο αληαγσληζηήο ηεο Ρσζίαο
244

 ζηελ πεξηνρή. Απφ ηελ 

άιιε, ε Ρσζία δηακφξθσζε ηελ πνιηηηθή ηεο κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα εληάμεη 

ζηελ ζθαίξα επηξξνήο ηεο ηελ πεξηνρή, γεγνλφο ην νπνίν πξνβιεκάηηζε έληνλα ηελ 

Σνπξθία
245

. Ζ Σνπξθία αληηκεηψπηζε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο σο 

ελίζρπζε ηνπ ξσζηθνχ επεθηαηηζκνχ, ελψ ε Ρσζία απφ ηε κεξηά ηεο εμέθξαζε έληνλε 

δπζαξέζθεηα φζνλ αθνξά ηε ζχγθιηζε ζπλφδσλ θνξπθήο κε ηνπο Κεληξναζηάηεο 

εγέηεο. Ο αλαπιεξσηήο ηκεκαηάξρεο ηνπ ξσζηθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

Demurin, άζθεζε θξηηηθή ιέγνληαο πσο ε δηνξγάλσζε ηέηνησλ ζπλαληήζεσλ 

πξφθεηηαη λα ζπζπεηξψζεη εμηξεκηζηηθέο νκάδεο θαη ελδερφκελε πξφθιεζε 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Κνηλνπνιηηείαο
246

. Δλψ ε Ρσζία επηζπκνχζε ηε 

δηαηήξεζε ηνπ status quo ζηελ πεξηνρή, ε Σνπξθία επεδίσμε κηα βαζηά αιιαγή ζηα 

πξψελ νβηεηηθά θξάηε κε ηελ βνήζεηα ησλ ΖΠΑ. Απηή ε αληηπαξάζεζε ήηαλ θαη ε 

θχξηα αηηία γηα ηε δεκηνπξγία έληαζεο κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ
247

. 

Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο γηα ηελ επηξξνή ζηελ Κεληξηθή 

Αζία θαη ηελ Δπξαζία γεληθφηεξα δηαθαίλεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ Davutoglu ζην έξγν 

ηνπ Σν ηξαηεγηθό Βάζνο. Ο Davutoglu  πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο ηζιακηθήο 

«επξαζηαηηθήο ηαπηφηεηαο» ε νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλερή έρζξα κε ηελ «ζιαβηθή θαη 

ξσζηθή επηξξνή
248
». Ζ «επξαζηαηηθή ηαπηφηεηα» ηνπ Davutoglu εληνπίδεηαη απφ ηελ 

Αιβαλία έσο ην Καδάλ, απφ ηε Βνζλία έσο ην Σζεηζεληζηάλ, απφ ηελ Κξηκαία έσο ην 

Σαηδηθηζηάλ. πσο ηνλίδεη «ην ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα εμνπδεηεξώζεη 

ηε ζιαβηθή θαη ηε ξσζηθή επηξξνή ζε απηέο ηεο ρώξεο είλαη ε αληηπνιηηηζκηθή δύλακε 

αληίζηαζεο πνπ πξνζθέξεη ε ηζιακηθή ηαπηόηεηα»
 249

. 

Παξά ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ δχν δξψλησλ, ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε 

Άγθπξα θαη ε Μφζρα ζπκθψλεζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζρέζεηο, έηζη 
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ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πνιηηηθέο δηαθνξέο
250

. Ζ Σνπξθία θάλνληαο κηα 

νξζνινγηθή εθηίκεζε ησλ ζπζρεηηζκψλ ζηελ πεξηνρή αιιά ρσξίο λα παξακειεί ηηο 

ηνπξθηθέο ζηνρεχζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ κε ηελ Ρσζία πξνρψξεζε ζε ζηελφηεξεο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε ηε Μφζρα. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε Σνπξθία θαη ε 

Ρσζία θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία γηα ηνλ αγσγφ Blue Stream, ν νπνίνο ζρεδηάζηεθε γηα 

λα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία ζηελ Σνπξθία θαη νινθιεξψζεθε ην 2002, 

ελψ απφ ην 2005 άξρηζε λα θέξλεη 16 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα εηεζίσο ζηελ 

Σνπξθία
251

. Σν πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ ξσζν-ηνπξθηθψλ ζρέζεσλ εμαξηάηαη απφ 

ηελ αλάγθε ηεο Σνπξθίαο γηα θαχζηκα θαη ελεξγεηαθνχο πφξνπο. Δίλαη, επνκέλσο 

απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε ζηαζεξψλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ  κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ εάλ 

ιεθζεί ππφςε ε εμάξηεζε ηεο Σνπξθίαο απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ηεο 

Ρσζίαο
252

.  

ηηο αξρέο ηνπ 2000 ε Σνπξθία αληηιακβάλεηαη πσο δελ δηαζέηεη πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή δχλακε έηζη ψζηε λα εμνπδεηεξψζεη ηελ επηξξνή ηεο 

Μφζραο ζηελ επξαζηαηηθή πεξηνρή. Καηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο ηνπ Σνχξθνπ 

ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θαη ηνπ Ρψζνπ νκνιφγνπ ηνπ ην 2001 ζηελ Σνπξθία, ν 

Σνχξθνο ππνπξγφο, Ηζκαήι Σδεκ, πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο ζηξαηεγηθνχ ηξηγψλνπ 

κεηαμχ Σνπξθία, Ρσζίαο θαη ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθή Αζίαο. Ο Ρψζνο ππνπξγφο, 

Ίγθνξ Ηβάλνθ, αληηκεηψπηζε ζεηηθά ηελ πξφζθιεζε θαη ην 2001 ηα δχν κέξε 

πηνζέηεζαλ ην Κνηλφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δπξαζία („The Joint Action Plan for 

Eurasia’)
 253

, ην ζεκαληηθφηεξν έγγξαθν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δηκεξνχο ζπληνληζκνχ 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή
254

. ηφρνο ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ λα επεθηείλνπλ ηηο 

δηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ 

εηξήλε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξαζία. Σν ζρέδην πξνβιέπεη ηελ πξνψζεζε ηνπ 
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δηαιφγνπ εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ
255

.   

Παξά ηελ εκβάζπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δπν θξαηψλ, 

ζηελ Άγθπξα νη ζρέζεηο κε ηε Ρσζία επαλεμεηάζηεθαλ κεηά ηηο εμειίμεηο ζηε πξία 

θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο «Αξαβηθήο Άλνημεο». ε απηφ ην πιαίζην, δηακνξθψζεθε έλα 

θιίκα αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κεληξηθή 

Αζία θαη ηνλ Καχθαζν εηο βάξνο ησλ ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ
256

. Απφ ηελ άιιε νη 

ίδηεο αλεζπρίεο επηθξαηνχλ θαη ζηε Ρσζία, ε νπνία θνβάηαη πσο νη πνιηηηζηηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κεληξηθή Αζία  

ζε ζπλεξγαζία κε κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ελζαξξχλνπλ ηα 

ξηδνζπαζηηθά ηζιακηθά θηλήκαηα ζηε Ρσζία θαη ηα γεηηνληθά θξάηε
257

. 

 

3.3. Οη πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηεο Ρσζίαο ζηελ Κεληξηθή Αζία  

Ζ Σνπξθία παξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, αληηιήθζεθε λσξίο ηελ ππεξνρή ηεο Ρσζίαο. ε απηφ 

ζπλέβαιαλ νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηζηηθνί ιφγνη, θαζψο ε Ρσζία έρεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ δπλάκεσλ. Ζ ξσζηθή γιψζζα απνηειεί ηελ πην 

δηαδεδνκέλε γιψζζα ζηελ πεξηνρή, ελψ πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, φπσο ε κνπζηθή θαη ε 

εηζαγσγή ξσζηθψλ βηβιίσλ εληείλνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο ησλ πιεζπζκψλ ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο κε ηνλ ξσζηθφ πνιηηηζκφ
258

. Ο βαζηθφο ππιψλαο ηεο ξσζηθήο 

δεκφζηαο δηπισκαηίαο σο ζπζηαηηθφ ηεο ήπηαο ηζρχνο απνηειεί ν «Ρσζηθφο 

Κφζκνο», κηα έλλνηα ε νπνία ζπλδέεη ηνπο αλζξψπνπο εθηφο Ρσζίαο, νη νπνίνη 

αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα δηαηεξνχλ ηελ επαθή κε ηε Ρσζία, ηε ξσζηθή γιψζζα 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ
259

. 
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Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε Ρσζία ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, δελ επέλδπζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο φζνλ αθνξά ην πνιηηηζηηθφ πεδίν. Έηζη, ε Σνπξθία 

βξήθε πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηεο επηξξνήο ζηελ πεξηνρή. Χζηφζν, δεκηνπξγψληαο 

ζεζκηθνχο δηαχινπο ε Ρσζία θαηάθεξε λα αλαδείμεη ηνλ εγεηηθφ ηεο ξφιν ζηελ 

πεξηνρή. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απνηειεί ν νξγαληζκφο ηεο ΚΑΚ ζην πιαίζην 

ηνπ νπνίνπ ε ξσζηθή είλαη ε επίζεκε γιψζζα εξγαζίαο
260

.   

Πέξαλ ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

αζθάιεηαο, αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πνιηηηζηηθή αληαιιαγή αιιά θαη ζηε ζεκαζία 

πινπνίεζεο θνηλψλ πξνγξακκάησλ φζνλ αθνξά ηελ επηζηήκε, ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηνλ αζιεηηζκφ
261

. Σν 1993 ηδξχζεθε ην Kyrgyz – Russian Slavic University κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Φηιίαο, πλεξγαζίαο θαη Ακνηβαίαο Βνήζεηαο(10 Ινπλίνπ 

1992) κεηαμχ ηεο Κηξγηδίαο θαη ηεο Ρσζίαο. Σν παλεπηζηήκην ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 

ην Ίδξπκα Yeltsin ην νπνίν παξέρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζην παλεπηζηήκην, ελψ ην 

2004 ην ίδξπκα κεηνλνκάζηεθε ζε Boris Nikolayevich Yeltsin πξνο ηηκήλ ηνπ 

πξψηνπ πξνέδξνπ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο
262

. Δπηπιένλ, ην 1996 ηδξχζεθε ην Tajik 

– Russian Slavonic University ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Σαηδηθηζηάλ ηελ Νηνπζαλκπέ
263

.  

Σν 2006 δεκηνπξγήζεθε ην Γηαθπβεξλεηηθό Ίδξπκα γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή, 

Δπηζηεκνληθή θαη Πνιηηηζηηθή πλεξγαζία ηεο ΚΑΚ (Intergovernmental Foundation 

for Educational, Scientific and Cultural Cooperation of the CIS – IFESCCO) χζηεξα 

απφ ζπκθσλία πνπ ππνγξάθηεθε ζε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Αξρεγψλ 

Κπβεξλήζεσλ ηεο ΚΑΚ ζηηο 25 Μαΐνπ 2006 ζην Νηνπζάλκπε. Ζ ζπκθσλία 

ππνγξάθηεθε απφ ηελ Αξκελία, ηελ Λεπθνξσζία, ην Καδαθζηάλ, ην Κηξγηζηάλ, ηε 

Ρσζία, ην Σαηδηθηζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ. ηφρνο ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη ε αλάπηπμε 
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ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο 

επηζηήκεο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο λενιαίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ
264

. Ζ αιιειεπίδξαζε 

θαη ε εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

είλαη κεγάιε, θαζψο νξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθά θφξνπκ, ζεξηλά ζρνιεία, εθδίδνληαη 

αλζνινγίεο θαη βηβιία, νξγαλψλνληαη καζήκαηα γηα θνηηεηέο θαη εξεπλεηέο. ε φηη 

αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, ππνγξάθηεθε έλα πξσηφθνιιν 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ TURKSOY θαη ηεο IFESCCO κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε 

θνηλψλ έξγσλ φπσο ε «Δγθπθινπαίδεηα ησλ Δπξαζηαηψλ Σνπξθνιφγσλ
265
». 

ηαλ αλέιαβε ηελ εμνπζία ν Βι. Πνχηηλ, πξνψζεζε ηελ πνιηηηθή γηα ηνπο 

Ρψζνπο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαζέηνληαο πεξηνξηζκέλα θνλδχιηα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ξσζηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο γιψζζαο. Οη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε Κεληξηθή 

Αζία δηελεξγνχληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνλ νξγαληζκφ Rossotrudnichestvo 

(RSSC), ν νπνίνο ζηνρεχεη ζε ξσζηθέο θαη ξσζφθσλεο θνηλφηεηεο. Ζ 

Rossotrudnichestvo («Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμάξηεησλ 

Κξαηψλ, ησλ πκπαηξησηψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ θαη ηεο Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθήο 

πλεξγαζίαο») ηδξχζεθε ην 2008 θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. ηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε πξνψζεζε 

ηεο ζεηηθήο εηθφλαο ηεο Ρσζίαο ζην εμσηεξηθφ θαη ε δηεζλήο αλζξσπηζηηθή 

ζπλεξγαζία, ελψ πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε- κέιε ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο ησλ Αλεμάξηεησλ Κξαηψλ ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ηα Κέληξα 

Δπηζηήκεο θαη Πνιηηηζκνύ
266

. Δπίζεο ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ξσζηθήο γιψζζαο, ελψ ν νξγαληζκφο πξνσζεί ηηο ξσζηθέο εθπαηδεπηηθέο εηαηξίεο θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ησλ ρσξψλ εηαίξσλ. ζνλ αθνξά ηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ν νξγαληζκφο δηαζέηεη έλα γξαθείν ζην Καδαθζηάλ 

(Russian Center for Science and Culture in Astana), δχν γξαθεία ζην Κηξγηζηάλ 

(Russian center for Science and Culture in Bishkek and Osh), δχν γξαθεία ζην 

Σαηδηθηζηάλ (Russian Center for Science and Culture in Dushanbe and Khujand) θαη 

ζην Οπδκπεθηζηάλ (Russian Center for Science and Culture in Tashkent). ηα Κέληξα 
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Δπηζηήκεο θαη Πνιηηηζκνχ πξνζθέξνληαη καζήκαηα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ξσζηθήο 

γιψζζαο
267

.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο RSSC βαζίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ ππν-πξνγξάκκαηνο 3 

«Γξαζηεξηφηεηεο ζηε δηεζλή αλζξσπηζηηθή ζπλεξγαζία θαη ηε δηεζλή αλαπηπμηαθή 

βνήζεηα» ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην θξαηηθφ πξφγξακκα «Γξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο»
268

. Σν 2016 ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί 

λα δαπαλήζεη ν νξγαληζκφο γηα ην πξφγξακκα έθζαζε ηα 3.7 δηζεθαηνκκχξηα 

ξνχβιηα. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο φζνλ αθνξά ηελ Κεληξηθή Αζία είλαη 

λα πξνσζήζεη ηε ξσζηθή επηζηήκε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε. Πξνσζείηαη ε 

ξσζηθή εθπαίδεπζε θαη ηα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην 

γφεηξν ηνπ ξσζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο
269

. 

Δπίζεο, ε ππνζηήξημε ηεο ξσζηθήο γιψζζαο απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία ήπηαο 

ηζρχνο ηεο Μφζραο. πσο πξναλαθέξζεθε, ε ξσζηθή είλαη ε πην δηαδεδνκέλε 

γιψζζα ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ελψ ην 2000 έγηλε ε επίζεκε γιψζζα ηνπ 

Κηξγηζηάλ αιιά θαη ζην Καδαθζηάλ έρεη θαηνρπξσζεί ζπληαγκαηηθά ε ρξήζε ηεο 

ξσζηθήο ζηηο θξαηηθέο δνκέο θαη ηα φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
270

. Ζ Μφζρα 

είρε θαιέζεη φια ηα πξψελ ζνβηεηηθά θξάηε λα δψζνπλ ζηε ξσζηθή γιψζζα επίζεκν 

θαζεζηψο
271

.  Σα ξσζηθά απνηεινχλ ππνρξεσηηθφ ζρνιηθφ κάζεκα ζηελ πεξηνρή, ελψ 

ππάξρνπλ πνιιά ξσζηθά ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο ηδηαίηεξα ζην Καδαθζηάλ θαη 

ηελ Κηξγηδία. Σν 2005- 2006 ην 19% ησλ καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην 

Καδαθζηάλ δηδάζθνληαλ απνθιεηζηηθά ζηε ξσζηθή γιψζζα
272

. Ζ γισζζηθή ξσζηθή 

πνιηηηθή πνπ μεθίλεζε ην Κξεκιίλν πεξηιακβάλεη ζεζκνζέηεζε εκεξψλ ζιαβηθνχ 
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πνιηηηζκνχ
273

, παξνρή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηα ξσζζφθσλα ζρνιεία, πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγψλ γηα θαζεγεηέο θαη καζεηέο θαη ηε δεκηνπξγία ξσζηθψλ ηειενπηηθψλ 

ζηαζκψλ θαη πξνγξακκάησλ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο
274

.  

 Σν πξφγξακκα «Ρσζηθή Γιώζζα» γηα ην 2016-2020 απνηειεί ζηξαηεγηθφ 

εξγαιείν παγθφζκηαο εκβέιεηαο γηα απηφ ην ζθνπφ. Δηδηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο ΚΑΚ ην 

πξφγξακκα πξνβιέπεη αχμεζε θαηά 2.2 θνξέο ησλ βηβιίσλ, ησλ δηδαθηηθψλ 

βνεζεκάησλ, ησλ πεξηνδηθψλ ζρεηηθά κε ηε ξσζηθή γιψζζα, βηβιίσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ινγνηερλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηα νπνία παξέρνληαη ζηα θέληξα ξσζηθήο γιψζζαο ησλ 

ρσξψλ ηεο ΚΑΚ
275

. ην Καδαθζηάλ ιεηηνπξγνχλ αξθεηνί ζχιινγνη νη νπνίνη 

πξνσζνχλ ηελ ξσζηθή γιψζζα, φπσο ε Έλσζε Ρσζηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, ε 

Έλσζε Καζεγεηώλ Ρσζηθώλ ρνιείσλ θαη ε Έλσζε Ρώζσλ Απνθνίησλ Ιδξπκάησλ 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
276

. 

Ζ RSSC κεηαμχ άιισλ πξνψζεζε ηελ ξσζηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηψληαο εθδειψζεηο νη νπνίεο παξνπζίαδαλ ξσζηθά παλεπηζηήκηα. ηε 

«Ρσζηθή Δβδνκάδα Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο» ζηελ Σαζθέλδε ην 2013 νθηψ ξσζηθά 

παλεπηζηήκηα παξνπζίαζαλ ην πξφγξακκά ηνπο
277

. Ζ Ρσζία βνήζεζε θξαηηθά 

παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα ηδξχζνπλ ηα παξαξηήκαηά ηνπο ζηελ 

Κεληξηθή Αζία. Σν Lemonosov University ηεο Μφζραο ίδξπζε ζηελ Αζηάλα ην 2000, 

ζηε Σαζθέλδε ην 2006, ζην Νηνπζάλκπε ην 2009. Έλα δίθηπν ιαβηθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί  βάζεη δηκεξψλ δηαθπβεξλεηηθψλ ζπκθσληψλ 

ππφ ηελ θνηλή αξκνδηφηεηα ηεο Ρσζίαο θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο ίδξπζε κηα ζεηξά 

παλεπηζηεκίσλ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. πλνιηθά έσο ην 2015 πεξίπνπ 19 

ξσζηθά παλεπηζηήκηα ιεηηνχξγεζαλ ζηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο
278

 .Σα παξαξηήκαηα 

ξσζηθψλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Κεληξηθή Αζία ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα αμηφινγα απφ 
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ηνπο Κεληξναζηάηεο. Αιιά θαη ζηα ηνπηθά ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ππάξρνπλ νκάδεο θνηηεηψλ νη νπνίεο ζπνπδάδνπλ ζηε ξσζηθή γιψζζα παξάιιεια κε 

ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα
279

. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε κε ην Καδαθζηάλ 

ην νπνίν έρεη ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηελ πεξηνρή θαη παξακέλεη ζχκκαρνο ηεο 

Ρσζίαο ζε πνηθίινπο ηνκείο. ην Καδαθζηάλ ε Ρσζία έρεη ζεζπίζεη ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ξσζηθήο θνπιηνχξαο θαη γιψζζαο κέζσ θνηλψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ζηα παλεπηζηήκηα, ππνηξνθηψλ γηα θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ 

ζηε Ρσζία θαη πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ ζηηο πξεζβείεο. Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Καδαθζηάλ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο ξσζηθήο ήπηαο ηζρχνο 

θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ νη θνηηεηέο απνδέρνληαη αμίεο 

ηεο ξσζηθήο θνπιηνχξαο θαη δηακνξθψλνπλ αλάινγε ζπκπεξηθνξά
280

. Έσο ην 2014 

πεξίπνπ 28.000 θνηηεηέο εηζαθηένη απφ ην Καδαθζηάλ εθπαηδεχηεθαλ ζηελ Ρσζία, 

γεγνλφο ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ κεγάιε ειθπζηηθφηεηα ηεο ξσζηθήο εθπαίδεπζεο 

κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Καδαθζηάλ. ην γεγνλφο απηφ ζπκβάιιεη ην φηη νη θνηηεηέο 

έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο κε ηνπο Ρψζνπο πνιίηεο φζνλ αθνξά ππνηξνθίεο ζε 

νπνηνδήπνηε δεκφζην ξσζηθφ παλεπηζηήκην. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξήζεθε 

αχμεζε ζηηο θξαηηθέο ρνξεγήζεηο ελψ αληίζηνηρα απμήζεθε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

θνηηεηψλ. Σν αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 ην 79,2% ησλ θνηηεηψλ ζηε Ρσζία 

πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο ηεο ΚΑΚ
281

. 

Σν 2007 ην ξσζηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Δπηζηήκεο ίδξπζαλ ην Παγθόζκην Ρσζηθό Σακείν («Russian World Fund») γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ξσζηθήο γιψζζαο, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε  ησλ πξνγξακκάησλ 

εθκάζεζεο ηεο ξσζηθήο ζηε Ρσζία θαη ην εμσηεξηθφ. Σν Σακείν εθπξνζσπείηαη ζην 

Καδαθζηάλ απφ έλα δίθηπν «Ρσζηθψλ Πνιηηηζηηθψλ Κέληξσλ» θαζψο θαη ζην 

Κηξγηζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ. Σα ξσζηθά θέληξα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηελ 
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πνιηηηζηηθή, ηζηνξηθή, ινγνηερληθή θιεξνλνκηά ηνπ ξσζηθνχ θφζκνπ, ζηελ 

κεζνδνινγία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο ξσζηθήο εθπαίδεπζεο
282

. 

Σν 2017 ε Ρσζία μεθίλεζε έλα πξφγξακκα γηα ηελ ηνπνζέηεζε δαζθάισλ ζηα 

ζρνιεία ηνπ Σαηδηθηζηάλ. Ζ δηκεξήο ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ πεξηιακβάλεη 

ηελ θαηαβνιή κηζζνχ ζηνπο δαζθάινπο απφ ην Σαηδηθηζηάλ, ν νπνίνο ηζνχηαη κε ηνλ 

κηζζφ ησλ ηνπηθψλ δαζθάισλ, ελψ ε ξσζηθή θπβέξλεζε θαηαβάιιεη επηπιένλ 60.000 

ξνχβιηα κεληαίσο (890$). Οη εθπαηδεπηηθνί εμεηδηθεχνληαη ζε καζήκαηα φπσο ε 

ρεκεία, ε βηνινγία, ε πιεξνθνξηθή, ηα καζεκαηηθά θαη ε ξσζηθή γιψζζα. Οη κηζζνί 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξνη απ‟ φηη δηθαηνχληαη νη δάζθαινη ζηε Ρσζία, γεγνλφο πνπ 

εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ Ρψζσλ δαζθάισλ γηα ηηο ζέζεηο
283

. 

Απφ ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, είλαη εκθαλήο ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη απφ ηε 

Μφζρα θπξίσο ζηηο εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ 

Ρσζία ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ξσζηθήο γιψζζαο ζεκαληηθά 

εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε επηξξνήο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

Δπξαζία. ρεδηάδεη ηελ άζθεζε ήπηαο ηζρχνο πξνο ηα γεηηνληθά θξάηε θαη 

ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζπλεξγαζίεο
284

.  

 

πκπέξαζκα 

Μεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα 

ηεο Ρσζίαο απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 

εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν. Χζηφζν, ην ελδηαθέξνλ 

ηεο γηα ηελ θαζηέξσζε κεραληζκψλ επηξξνήο δηαθαίλεηαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Μεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Βιάληηκηξ Πνχηηλ ε 

πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζεσξήζεθε δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε Ρσζία. ε απηφ ην 

πιαίζην, δηακνξθψζεθε ε λέα ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ζηφρνο ηεο νπνίαο 

απνηειεί ε δεκηνπξγία κνριψλ νηθνλνκηθήο επηξξνήο νη νπνίνη ζα απμήζνπλ ηε 

                                                 
282
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δχλακε ηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο θαη ζα πξνζειθχζνπλ λένπο εηαίξνπο. ε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα ε Ρσζία ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία ήπηαο ηζρχνο, φπσο ν πνιηηηζκφο, ε 

γιψζζα θαη ε εθπαίδεπζε. Ζ Σνπξθία θαη ε Ρσζία αληαγσλίδνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 γηα ηελ εδξαίσζή ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

αλαπηχζζνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ζηξαηεγηθή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εζληθψλ 

ηνπο ζηφρσλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα νη πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ, απνζθνπνχλ ζηε δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο ε νπνία 

ζηφρν έρεη ηελ έληαμε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λέσλ δεκνθξαηηψλ ζηνλ Σνπξθηθφ ή 

Ρσζηθφ Κφζκν αληηζηνίρσο. πλεπψο, ε παξνπζία ηεο Ρσζίαο αλαδεηθλχεη ηελ 

αδπλακία ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζην 

πιαίζην άζθεζεο ηεο ήπηαο ηζρχνο, γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο εγεκνλίαο 

ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία.  
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Κεθάιαην 4ν  

ΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ ΓΚΙΟΤΛΔΝ ΣΗΝ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ ΜΔ ΣΟ ΚΓΑ 

 

Δηζαγσγή 

Ζ Κεληξηθή Αζία θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε ηφζν γηα ηελ Άγθπξα φζν θαη γηα ην ηζιακηθφ θίλεκα Φεηρνπιιάρ 

Γθηνπιέλ. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΚΓΑ θαη ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ είρε πνιιαπιά 

νθέιε θαη γηα ηνπο δχν δξψληεο. Ζ θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν 

είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ηελ εηθφλα ηεο Σνπξθίαο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, 

φπνπ ππάξρνπλ αξθεηά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ θηλήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ θηλήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηίζεληαη ζε θίλδπλν θαζψο ε 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ ζηεξίδεη ηηο δξάζεηο ηεο νξγάλσζεο, ζέινληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα κεηψζεη ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ν Γθηνπιέλ ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

ππνζέζεηο ηεο Άγθπξαο.  

ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα ζθηαγξαθεζεί ν ξφινο ηνπ 

θηλήκαηνο Γθηνπιέλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κεληξηθή 

Αζία θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θφκκαηνο ΚΓΑ κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην θίλεκα, φηαλ ην ΚΓΑ έθηαζε ζηελ εμνπζία (2002-2013). 

Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε ηδενινγία θαη νη ζηφρνη ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ θαζψο 

θαη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ αλέιαβε ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην θφκκα ΚΓΑ θαη νη ζπλέπεηεο φζνλ 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηνπ θηλήκαηνο κεηά ηελ απφπεηξα 

πξαμηθνπήκαηνο ηεο 16
εο

 Ηνπιίνπ. Ζ παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ ζα καο επηηξέςεη λα 

εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα αθελφο γηα ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ην θίλεκα σο κέξνο 

ηεο ηνπξθηθήο δεκφζηαο δηπισκαηίαο φζνλ αθνξά ηελ δηείζδπζε ζηελ Κεληξηθή Αζία 

θαη αθεηέξνπ ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν ε θπβέξλεζε ηνπ ΚΓΑ ρξεζηκνπνίεζε ηελ 

επηξξνή ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηελ πεξηνρή.  
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4.1. Η Φηινζνθία θαη νη ζηόρνη ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ 

Ο Φεηρνπιιάρ Γθηνπιέλ γελλήζεθε ην 1938 θαη  κεγάισζε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο 

Σνπξθίαο γεγνλφο ην νπνίν πηζαλφλ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ζπληεξεηηθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ ηδεψλ
285

. Ζ ηδενινγία ηνπ είλαη βαζηά επεξεαζκέλε απφ ην Ηζιάκ, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε βηνγξαθία ηνπ Πξνθήηε Μνράκελη θαη ησλ νπαδψλ ηνπ. Ζ 

κειέηε ηεο δσήο ηνπ Πξνθήηε, θαζψο θαη άιιεο ηζιακηθέο δηδαζθαιίεο ππήξμαλ 

θαζνξηζηηθέο γηα  ηελ εξκελεία ηεο «ζενινγίαο ηεο δξάζεο». Ζ έλλνηα ηεο «δξάζεο» 

είλαη παξνχζα ζε φιεο ηεο δηδαζθαιίεο ηνπ θαη κέζσ απηήο ηνλίδεηαη ν έιεγρνο ησλ 

πιηθψλ αγαζψλ σο ηξφπνο ελίζρπζεο ησλ πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ
286

. Ζ νπζία ηεο 

ζενινγίαο ηνπ Γθηνπιέλ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ 

αηφκσλ κέζσ ηεο δξάζεο, απνζθνπψληαο ζηελ δηακφξθσζε κηαο εζηθήο θνηλφηεηαο. 

ηα γξαπηά ηνπ ν Γθηνπιέλ ππνζηεξίδεη πσο ην Ηζιάκ απαηηεί ηελ απηναλάπηπμε ησλ 

αηφκσλ θαη ηε δνμαζία ηνπ Θενχ κέζσ θνηλνηηθψλ δξάζεσλ
287

. Έηζη, ν θχξηνο 

ζθνπφο ηεο δσήο δελ είλαη ε ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ επηζπκηψλ, αιιά ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ Θενχ κέζσ ηεο ζπζίαο θαη ηεο ππεξεζίαο ζε Δθείλνλ θαη ηε 

Γεκηνπξγία ηνπ
288

. Ο Γθηνπιέλ κέζσ ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπ ππνζηεξίδεη πσο νη 

κνπζνπικάλνη πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζηελ νηθνδφκεζε θνηλνηήησλ, ππαθνχνληαο ζηε 

αξία θαη αληαπνθξηλφκελνη ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο κε ζξεζθεπηηθέο 

δξάζεηο. Ο Γθηνπιέλ παξνπζηάδεη ηε «δξάζε» σο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε πίζηε 

παξνπζηάδεηαη θαη κνηξάδεηαη κε ηελ «θνηλφηεηα πηζηψλ». χκθσλα κε ηνλ Yavuz, ε 

ζενινγία ηνπ Γθηνπιέλ δελ είλαη ππνηαθηηθή αιιά κεηαζρεκαηηζηηθή θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δξάζε
289

. 
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 Οη απφςεηο ηνπ επεξεάζηεθαλ, επίζεο, απφ έλα ζξεζθεπηηθφ ζηνραζηή θαη 

αθηηβηζηή, ηνλ Said Nursi
290

. ηαλ ν Nursi πέζαλε ην 1960, άθεζε πίζσ ηνπ έλα 

ελεξγφ θαη δηαξθψο αλαπηπζζφκελν θίλεκα ζηελ Σνπξθία. Οη καζεηέο ηνπ, νη Nurcu, 

ρψξηζαλ ην θίλεκα ζε δηάθνξνπο θιάδνπο θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ 

αθηεξσκέλνο ζε έλαλ ηνκέα. Οη ηνκείο απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ δηάδνζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ, ηηο «Δπηζηνιέο ηνπ Φσηφο», ηελ πξνψζεζε ησλ ηδεψλ ηνπ ζηνπο αθαδεκατθνχο 

θχθινπο θαη ηελ αλαβίσζε ηεο ηζιακηθήο εθπαίδεπζεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1990 νη 

νκάδεο Nurcu δηεπξχλνπλ ζεκαληηθά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηηο κεηαζνβηεηηθέο 

δεκνθξαηίεο κε ζθνπφ ηε δηάδνζε ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ Nursi. Σν βηβιίν 

κεηαθξάζηεθε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο γιψζζεο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, θαζψο 

θαη ζηα ξσζηθά. Ζ νξγάλσζε δελ ιεηηνχξγεζε κέζσ επίζεκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, αιιά κέζσ αλεπίζεκσλ θαη ηδησηηθψλ δηθηχσλ. ηελ Κεληξηθή Αζία 

νξγαλψλνληαη ζπρλά θχθινη αλάγλσζεο, ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε δηάδνζε ησλ 

ηζιακηθψλ ηδεψλ ηνπ Nursi κέζσ ηεο κειέηεο.
291

. Σν θίλεκα ηνπ Nursi παξέκεηλε έλα 

θίλεκα πίζηεο απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο, θαζψο ηα θείκελα θαη νη δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ είραλ σο ζηφρν λα εκβαζχλνπλ ηε ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ έλαληη 

ηνπ ζεηηθηζκνχ θαη πιηζκνχ ηεο επνρήο. Ζ έλλνηα ηεο «θνηλφηεηαο» γηα ηνλ Nursi δελ 

πεξηειάκβαλε κφλν ηνπο νπαδνχο ηνπ αιιά φζνπο πηζηεχνπλ ζην Θεφ (Αιιάρ) θαη 

ηελ Απνθάιπςή ηνπ: ην Κνξάλη. Ζ ζχκπλνηα ησλ κνπζνπικάλσλ γηα ηνπο Nurcu 

βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θνξαλίνπ σο ηειηθήο απνθάιπςεο ηνπ Θενχ. ε απηφ 

ην πιαίζην, ν  Nursi παξέκεηλε αδηάθνξνο σο πξνο ηελ πνιηηηθή θαη δελ πξνζπάζεζε 

λα νξγαλψζεη ηνπο νπαδνχο ηνπ ζε ηζρπξή  πνιηηηθή δχλακε. Πξνζπαζψληαο, κεηαμχ 

άιισλ, λα απνθχγεη ηηο θεκαιηθέο δηψμεηο, ηφληζε ηνπο πλεπκαηηθνχο δεζκνχο θαη ηελ 

                                                 
290
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αθχπληζε, θαη φρη ηνπο πνιηηηθνχο, σο θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο 

αλακφξθσζεο
292

. 

Ο Γθηνπιέλ ππήξμε έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Nursi θαη επεξεάζηεθε 

ηδηαίηεξα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ. Αλ θαη έρεη απνζηαζηνπνηεζεί απφ ην θίλεκα ηνπ 

Nursi, νη δηδαζθαιίεο ηνπ είλαη βαζηζκέλεο ζε απηέο ηνπ Nursi. Παξά ην γεγνλφο πσο 

νη ηδέεο ηνπ έρνπλ ξίδεο ζηνλ ζνπθηηηθφ κπζηηθηζκφ, ν Γθηνπιέλ επηθεληξψζεθε ζηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηνπ ηζιακηθνχ πλεπκαηηζκνχ. Σν 

ζξεζθεπηηθφ θίλεκα πνπ ίδξπζε ζηφρν έρεη λα εθπαηδεχζεη κηα λέα γεληά, ηελ 

νλνκαδφκελε «Υξπζή Γεληά», ε νπνία είλαη πηζηή ηφζν ζηηο ηζιακηθέο ηνπξθηθέο 

παξαδφζεηο φζν θαη ζηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο
293

. Ο 

Γθηνπιέλ ζρεκάηηζε ηελ πξψηε νκάδα καζεηψλ ηελ δεθαεηία ηνπ ΄60 φηαλ εξγάζηεθε 

σο ηκάκεο ζηε κχξλε
294

. Ο Γθηνπιέλ εξγάζηεθε σο επίζεκνο ηκάκεο ζε δηάθνξεο 

πφιεηο ηεο Σνπξθίαο, αιιά θπξίσο ζηε κχξλε φπνπ δεκηνχξγεζε ηε δηθή ηνπ 

νξγάλσζε ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη ηνπ ‟80. Σα δίθηπα εθπαίδεπζεο, επηρεηξήζεσλ θαη 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηνπ έξγνπ ηεο «Υξπζήο Γεληάο», 

κε ζηφρν λα θαηαζηεί ε Σνπξθία ηζρπξή ρψξα κεηαμχ ησλ ηζιακηθψλ θαη ηδηαίηεξα 

κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ θξαηψλ
295

. 

ε αληίζεζε κε άιια θηλήκαηα ην θίλεκα Γθηνπιέλ είλαη ηδηαίηεξα δξαζηήξην 

ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο. Σα κέιε ηνπ θηλήκαηνο δηαρεηξίδνληαη έλα νιφθιεξν δίθηπν ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ, ζρνιείσλ πξνεηνηκαζίαο γηα ην παλεπηζηήκην (θξνληηζηήξηα), θαζψο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζε φιε ηε ρψξα
296

. Σν ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ δίθηπν 

απνηέιεζε κέξνο κηαο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γθηνπιέλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψζεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάδεημε κηαο λέαο, ηζρπξήο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο ειίη ζηελ Σνπξθία, ηθαλήο λα εμαιείςεη ηηο εδξαησκέλεο θνζκηθέο 

θεκαιηθέο ειίη ζηηο δηάθνξεο θξαηηθέο δνκέο
297

. Γη‟ απηφ ην ιφγν, επηρεηξείηαη ε 
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δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη ζα 

απνηειέζνπλ ηε «Υξπζή Γεληά». Σα ζρνιεία πξνεηνηκαζίαο ρξεζίκεπαλ σο ην θχξην 

κέζν γηα ηε ζηξαηνιφγεζε καζεηψλ, νη νπνίνη εγγξάθνληαλ ζηα ιχθεηα θαη ηα 

ζηξαηησηηθά ζρνιεία, παξέρνληαο ηνπο κεηά ην ζρνιείν θαη ηα αββαηνθχξηαθα 

ηζιακηθή δηδαζθαιία θαη θνηλσληθνπνίεζε ζην θίλεκα
298

. 

Πξνηεξαηφηεηα γηα ην θίλεκα απνηέιεζαλ θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, θαζψο ην 

θίλεκα εμέδηδε ηελ εθεκεξίδα Zaman, ελψ δηάθνξα ηειενπηηθά θαλάιηα κεηέδηδαλ 

ηηο ηδέεο ηνπ Γθηνπιέλ. Δπηπιένλ, ν ρψξνο ηεο δηαλφεζεο απαζρφιεζε ηνπο νπαδνχο 

ηνπ θηλήκαηνο, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θφξνπκ αθηεξσκέλα ζην 

δηαζξεζθεπηηθφ δηάινγν ηφζν ζηελ Σνπξθία φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σέινο, ην 

θίλεκα είλαη ηδηαίηεξα ελεξγφ ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ εκπνξίνπ, γεγνλφο 

ην νπνίν  ζπκβάιιεη ζηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ θαη ην θαζηζηά ηθαλφ λα δηαηεξεί 

εθηφο ησλ άιισλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο
299

.  

Αξρηθά, νη Γθηνπιεληζηέο νξίζηεθαλ σο κηα θνηλφηεηα πηζηψλ (cemaat), ελψ 

ζηε ζπλέρεηα θαη έσο ην 2016 απνθαινχληαλ επίζεκν νξγαλσκέλν θίλεκα ή 

«Τπεξεζία» (Hismet). Ζ «Τπεξεζία» αληηπξνζσπεχεη ηελ επζχλε ηνπ αηφκνπ γηα 

επζεβείο δξάζεηο ζηελ ππεξεζία ηνπ Αιιάρ , γηα ράξε ηεο αλζξσπφηεηαο. ην 

πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο, νη νπαδνί επηδηψθνπλ λα ζπκβάιινπλ ζην έξγν ηεο 

νξγάλσζεο, αθφκε θαη κε κεηαθηλήζεηο ζην εμσηεξηθφ, εθηειψληαο έλα είδνο 

ηεξαπνζηνιηθήο εξγαζίαο
300

. Ο δεισκέλνο ζηφρνο ηεο νξγάλσζεο είλαη ε πξνψζεζε 

ηνπ δηαιφγνπ, ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ην πξναλαθεξζέλ, ην θίλεκα δίλεη έκθαζε ζηηο 

δηεπηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ηαθηηθά ζε θάζε ρψξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη
301

.  

Οη ζηφρνη ηνπ Γθηνπιέλ επηθεληξψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

επηηπρία ησλ κνπζνπικαληθψλ θξαηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

αληαγσληζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ λεσηεξηζκνχ, δηαηεξψληαο, ζπγρξφλσο, ηελ ηζιακηθή 
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πίζηε. Δλψ, ν Nursi είρε σο θαζήθνλ ηνπ ηελ πξνψζεζε ηνπ κελχκαηνο ηνπ 

Κνξαλίνπ, ν Γθηνπιέλ ζέιεζε λα επηδηψμεη ηελ επηηπρία ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο θαη 

ηελ επεκεξία ησλ κνπζνπικαληθψλ θνηλνηήησλ. Πξνο επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ν 

Γθηνπιέλ ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο, ηεο πεηζαξρίαο αιιά θαη ηεο πξνζαξκνγήο 

ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην Ηζιάκ, πξέπεη λα εθπξνζσπείηαη 

απφ δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε ζεηηθά επηηεχγκαηα, νη νπνίεο ζεσξνχληαη απζεληηθέο 

εθθξάζεηο ηεο πίζηεο
302

. Ζ θνηλφηεηα πνπ εκπλεχζηεθε απφ ηνλ Γθηνπιέλ δηαθέξεη 

απφ άιιεο ηζιακηθέο νκάδεο, θνηλφηεηεο ή ηάγκαηα, θαζψο ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. Πξνζβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ελφο Ηζιάκ ζηελ Σνπξθία 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ινγηθή κηαο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο νζσκαληθήο 

ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο
303

.  

 

4.2. Σν θίλεκα Γθηνπιέλ : νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηελ Κεληξηθή Αζία 

Σν θίλεκα επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα ζηνλ 

κνπζνπικαληθφ θφζκν, σο ζξεζθεπηηθή επηηαγή θαη σο κέζν γηα κεηαξξχζκηζε
304

. 

Τπφ ηελ ηζιακηθή νπηηθή, ε εθπαίδεπζε απνηειεί ην κφλν ηξφπν γηα ην άηνκν λα 

γλσξίζεη ηνλ Γεκηνπξγφ ηνπ. Πέξαλ ησλ ζενινγηθψλ ιφγσλ, ν Γθηνπιέλ αλαγλσξίδεη 

ηα αίηηα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαζπζηέξεζεο ζηηο κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο 

ζηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο
305

. Δπηδηψθεη λα εθπαηδεχζεη κηα λέα ειίη, αιιά θαη ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ πξνσζψληαο ηελ πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

θφζκνπ. Οη λέεο κνξθσκέλεο ειίη ζα απνηειέζνπλ κηα λέα γεληά ηερλνθξαηψλ θαη 

δηαλννχκελσλ νη νπνίνη ζα παξαθηλνχληαη απφ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ επεκεξία 

ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκείν αλαθνξά γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο 

«Υξπζήο Γεληάο» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιινηξίσζεο θαη ηεο δηαθζνξάο. 
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Δπελδχνληαο ζηελ εθπαίδεπζε ην θίλεκα επηδηψθεη ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο
306

. 

Γηα δεθαεηίεο κέρξη ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θηλήκαηνο πεξηνξίδνληαλ ζηελ Σνπξθία. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ε θνηλφηεηα 

Γθηνπιέλ απνηειεί κηα απφ ηηο ηζρπξφηεξεο ηζιακηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Σνπξθία
307

. 

Απφ ην 1991 κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο δηεπθνιχλεηαη ε 

δηεζλνπνίεζε ηνπ θηλήκαηνο θαζψο δεκηνπξγνχληαη λέεο επθαηξίεο ζηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο. Έηζη ζηηο αξρέο ηνπ 1990 ε Κεληξηθή Αζία απνηειεί ρψξν φπνπ 

επηθεληξψλεηαη ην θίλεκα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ σο δηαθξαηηθνχ δηθηχνπ. Σνλ πξψην 

θαηξφ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ θηλήκαηνο νη νπαδνί ηνπ ππήξμαλ αξθεηά πξνζεθηηθνί 

ζηελ Κεληξηθή Αζία φζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ν έιεγρνο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο νη νπνίεο δηαθξίλνληαλ απφ 

θνζκηθφηεηα
308

. Έηζη παξά ην φηη δελ απέθξππηαλ ηηο ζπληεξεηηθέο ηνπο ηδέεο ή ηελ 

πίζηε ηνπο, δελ απνθάιππηαλ ηελ ηδηφηεηα κέινπο ζην θίλεκα Γθηνπιέλ. ε απηφ ην 

πιαίζην, ε θπζηνγλσκία ηνπ Γθηνπιέλ ήηαλ άγλσζηε γηα ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο, 

ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο γνλείο
309

. 

Σα πξψηα ζρνιεία ηδξχνληαη ην 1991 θαη 1993, ελψ νη άξηζηεο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο βνεζά ηελ αξρηθή απνζηνιή ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ θηλήκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ θηλήκαηνο ζηελ Κεληξηθή Αζία ππήξμε 

επηηπρήο, θαζψο εθαηνληάδεο εηαηξείεο θαη δεθάδεο ζρνιεία άλνημαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1991-1993
310

. Αξρηθά, ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνχζαλ δσξεάλ. Χζηφζν, 

ζηαδηαθά, έπεηηα απφ ηελ επηηπρία πνπ ζεκείσζαλ μεθίλεζε ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ, ε 

νπνία θαηέζηεζα ηα ζρνιεία ηζρπξφηεξα θαη πην αλεμάξηεηα
311

. Απφ ηελ άιιε, ε 

παγθφζκηα έθηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γθηνπιέλ καξηπξεί ηε δηεζλή θχζε 

ηνπ θηλήκαηνο κε ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ ζηα Βαιθάληα θαη ηε δπηηθή Δπξψπε. 
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Χζηφζν, απφ νιφθιεξν ηνλ Σνπξθν-ηζιακηθφ θφζκν ε παξνπζία ζρνιείσλ είλαη 

ηζρπξφηεξε ζηελ Κεληξηθή Αζία.  

Ζ νξγάλσζε επσθειήζεθε απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπξθηθψλ θπβεξλήζεσλ 

γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην εμσηεξηθφ. Ζ Κεληξηθή Αζία απνηειεί ην πξψην 

παξάδεηγκα ηεο ακνηβαίαο επσθεινχο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαη 

ηνπ θηλήκαηνο. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, φηαλ ην θίλεκα 

έθηαζε ζην Οπδκπεθηζηάλ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε αληηκεηψπηζε έλα δίιεκκα ζε 

ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γθηνπιέλ. Χζηφζν, ν Οδάι επέιεμε λα ζηεξίμεη ηα 

ζρνιεία ηνπ θηλήκαηνο θαζψο νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ απνηεινχζαλ ηελ θχξηα 

ηνπξθηθή κε θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία ζηε ρψξα
312

. Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ 

θηλήκαηνο ζεσξήζεθαλ εξγαιείν πξνψζεζεο ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ θαη σο εθ 

ηνχηνπ νη Σνχξθνη δηπισκάηεο θαζεζχραζαλ ηηο ηνπηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα 

εκπηζηεπηνχλ ηα ζρνιεία ηνπ Γθηνπιέλ
313

. ηελ πεξίπησζε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ε 

ζηήξημε ησλ δηπισκαηψλ ήηαλ νπζηψδεο δεδνκέλνπ φηη ηα θαζεζηψηα ησλ 

δεκνθξαηηψλ δε ζα επέηξεπαλ ηε ιεηηνπξγία μέλεο νξγάλσζεο ρσξίο θξαηηθή 

εγγχεζε.  

Οη ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο πξηλ ην 2002 ππνζηήξημαλ εκπξάθησο ην θίλεκα, 

θαζψο θάζε επίζεκε ηνπξθηθή επίζθεςε ζηηο ρψξεο απηέο πεξηειάκβαλε επίζθεςε 

ζηα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα ηα πξνσζήζεη θαη λα θαηαζηήζεη ζαθέο πσο 

πξνζηαηεχνληαη απφ ην ηνπξθηθφ θξάηνο
314

. Παξά ην γεγνλφο πσο νη θεκαιηθέο ειίη 

αληηκεηψπηδαλ κε θαρππνςία ην θίλεκα, ν Οδάι θάιεζε ηηο ηνπξθηθέο αξρέο λα 

ζηεξίμνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γθηνπιέλ ζην εμσηεξηθφ
315

. Πνιιέο 

θνξέο ε ζηήξημε απηή πξνθαινχζε ζχγρπζε, θαζψο πνιιά απφ απηά ηα ζρνιεία ζηελ 

Κεληξηθή Αζία αιιά θαη ζηνλ Καχθαζν θαη ηε Μέζε Αλαηνιή ζεσξνχληαλ δεκφζηα 

θξαηηθά ζρνιεία. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην θίλεκα πξνβάιινληαο θνζκηθέο ηδέεο 

θέξδηζε έδαθνο θαζψο θαη ηελ ζηήξημε ησλ θνζκηθψλ θπβεξλήζεσλ ησλ Ecevit θαη 

Demirel νη νπνίνη ελζάξξπλαλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ θηλήκαηνο ζηελ Κεληξηθή 
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Αζία
316

. Αληίζεηα, ην θίλεκα δελ αληηκεησπίζηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ηνπο 

εζληθηζηέο θαη ηδηαίηεξα ηνλ Erbakan, ν νπνίνο ήδε απφ ην 1975 δεκηνχξγεζε ην 

πξφγξακκα – θίλεκα «Δζληθή Θέαζε» («Milli Gorus»), κηα νξγάλσζε ηνπ πνιηηηθνχ 

Ηζιάκ ζηελ Σνπξθία. Ο Erbakan είρε αληίζεηεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ 

δηαζξεζθεπηηθφ δηάινγν. Ζ έληαζε θαη ε δηαθσλία κεηαμχ ησλ δπν νξγαλψζεσλ ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα γηλφηαλ θαλεξή ζηα γξαπηά αιιά θαηο ηηο νκηιίεο ηνπ 

Γθηνπιέλ
317

. 

Σν 1999 ε δξάζε ηνπ θηλήκαηνο ζηελ Κεληξηθή Αζία βξίζθεηαη ζε πιήξε 

εμέιημε. χκθσλα κε ηνλ B. Balcη, κέρξη ην 2014 ην θίλεκα είρε ηδξχζεη ηξηάληα 

ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Καδαθζηάλ θαη έλα 

παλεπηζηήκην, ελψ ζηελ Κηξγηδία ηελ ίδηα πεξίνδν ηδξχζεθαλ δεθαπέληε ζρνιεία θαη 

έλα παλεπηζηήκην. Πεξίπνπ δέθα ζρνιεία ηδξχζεθαλ ζην Σαηδηθηζηάλ, ελψ ην 

Οπδκπεθηζηάλ δηέζεηε πεξηζζφηεξα απφ δεθαπέληε ζρνιεία πξηλ ηεξκαηηζηεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπο ην 2001. Δπηπιένλ, ζηελ Κεληξηθή Αζία ππάξρνπλ πνιιά ηδησηηθά 

παλεπηζηήκηα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη άηνκα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην θίλεκα 

Γθηνπιέλ
318

. 

Σα ζρνιεία πνπ ηδξχζεθαλ απφ ην θίλεκα δηεχξπλαλ ηελ ρξήζε ηεο ηνπξθηθήο 

γιψζζαο θαζψο πνιινί καζεηέο απφ ηηο λεφηεξεο γεληέο ζηνλ Καχθαζν θαη ηελ 

Κεληξηθή Αζία κηινχλ πιένλ Σνπξθηθά
319

. Σν θίλεκα Γθηνπιέλ πξνψζεζε ηε ζεηηθή 

εηθφλα ηεο Σνπξθίαο ζην εμσηεξηθφ, ελψ ζηηο αξαβηθέο ρψξεο ηα ζρνιεία ηνπ 

θηλήκαηνο ζπλέβαιαλ ζηελ αλαηξνπή πξνεγνχκελσλ αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ. Δπίζεο, 

ηα ζρνιεία ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά φζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ησλ Κνχξδσλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Ηξάθ φπνπ ε Σνπξθία δηεμάγεη αγψλα ελάληηα ζην ΔΚΚ
320

. 
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Ζ πξνζπάζεηα ηνπ θηλήκαηνο λα πξνζειθχζεη επξχηεξα ζηξψκαηα ηεο 

θνηλσλίαο νδήγεζε ηκήκαηα ηεο θεκαιηθήο θνηλσλίαο λα αληηκεησπίζνπλ ην θίλεκα 

σο απεηιή γηα ηε ζέζε ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο
321

. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηδηαίηεξα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνθάιεζαλ θφβν θαη 

ερζξφηεηα ζηνπο θεκαιηθνχο θχθινπο, νη νπνίνη πάληα αλεζπρνχζαλ γηα ηηο ζρέζεηο 

θαη ζπλεξγαζίεο ηνπ θηλήκαηνο κε άιιεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο, ηδηαίηεξα ζηα 

Βαιθάληα, ηνλ Καχθαζν θαη ηελ Κεληξηθή Αζία. Έηζη, αθφκε θη φηαλ απνκάθξπλαλ 

απφ ηελ εμνπζία ηνλ ηζιακηζηή Νεθηκεληίλ Δξκπαθάλ, κε ην πξαμηθφπεκα ηνπ 1997, 

ζεψξεζαλ σο θχξηα πιένλ απεηιή ην θίλεκα Γθηνπιέλ γηα ην κέιινλ ηνπ θεκαιηζκνχ 

ζηελ Σνπξθία. Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη θεκαιηθνί πξνζπάζεζαλ λα δηακνξθψζνπλ 

κηα αξλεηηθή εηθφλα ηνπ θηλήκαηνο ππνζηεξίδνληαο πσο εθπξνζσπεί ηνπο λφκνπο ηεο 

αξίαο, ελψ ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ επηζηξαηεχηεθαλ θαη ηα 

θεκαιηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
322

. 

ηηο 21 Ηνπλίνπ 1999 ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο μεθίλεζαλ κηα ζθιεξή 

επίζεζε θαηά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θηλήκαηνο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Γθηνπιέλ, ν 

νπνίνο ραξαθηεξίζηεθε σο «απεηιή» γηα ηελ θνζκηθή θχζε ηεο Σνπξθίαο. Σελ 

εθζηξαηεία θαηά ηνπ Γθηνπιέλ νξγάλσζε κηα αληηζξεζθεπηηθή ζηξαηησηηθή νκάδα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θεκαιηθνχο. Σν ίδην έηνο ν  Γθηνπιέλ αλαγθάζηεθε λα 

εγθαηαιείςεη ηελ Σνπξθία εμαηηίαο ηεο θιηκάθσζεο ηεο εθζηξαηείαο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο. Απφ ηφηε ν  Γθηνπιέλ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πελζπιβαλία ησλ ΖΠΑ ζε 

έλα Κέληξν, γλσζηφ σο «the Camp
323
». 

 

 

4.3. Γηνίθεζε - νξγάλσζε θαη απνζηνιή ησλ ζρνιείσλ 

ζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ ζηελ Κεληξηθή Αζία, βξίζθεηαη ζηα ρέξηα 

ελφο Γεληθνχ Γηεπζπληή, ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ πξσηεχνπζα θάζε δεκνθξαηίαο θαη 

ζπλδέεηαη κε κηα κεγάιε εθπαηδεπηηθή εηαηξία ζηελ Σνπξθία. Κάζε εηαηξεία 
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βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνπο δηεπζπληέο ηεο ζηελ Σνπξθία θαη έρεη έλαλ εθπξφζσπν 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
324

. Οη ηνπξθηθέο εηαηξίεο ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ 

δεκνθξαηηψλ ρξεζηκεχνπλ σο δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ησλ εηαηξεηψλ ζηελ Σνπξθία. Μεηά απφ ζπλαληήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, νη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ππνγξάθνπλ ζπκθσλίεο φζνλ 

αθνξά ηηο αξρέο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο
325

. Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Κ. Αζία έδσζαλ ζεκαζία ζηηο ηζιακηθέο ξίδεο ηεο 

πεξηνρήο θαη ππεξεηνχζαλ ην θαζήθνλ ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, κε ζηφρν ε Σνπξθία λα 

εδξαηψζεη κηα ελεξγή πνιηηηθή ζηελ πεξηνρή. Έηζη, ην θίλεκα πξνζπάζεζε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ιφκπη πνπ ζα ήηαλ πηζηφ ζηελ Σνπξθία
326

. Σα ζρνιεία ηνπ 

θηλήκαηνο δηαηεξνχλ επίζεο επαθέο κε ην Ίδξπκα Γεκνζηνγξάθσλ θαη πγγξαθέσλ 

ηεο Σνπξθίαο, έλα δηαθεθξηκέλν ίδξπκα Nurcu. χκθσλα κε ηνλ Balci, νη ζχκβνπινη 

απηνχ ηνπ ηδξχκαηνο θξνληίδνπλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ζρνιείσλ κε 

ηηο δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο
327

. πλήζσο ν γεληθφο δηεπζπληήο ησλ ζρνιείσλ 

είλαη κέινο απηνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ ηξάπεδα Asya Finans, ε νπνία εδξεχεη ζηελ 

Σνπξθία βνεζά ηνπο επηρεηξεκαηίεο φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ Κεληξηθή 

Αζία θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ηηο εηαηξίεο 

ζηα ζρνιεία ηεο Κεληξηθήο Αζίαο
328

. 

Κάζε ζρνιείν απνηειείηαη απφ δηεπζπληέο, θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο κε ζαθή 

ηεξαξρία. ηελ θνξπθή βξίζθεηαη ν γεληθφο δηεπζπληήο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα 

φια ηα ζρνιεία ηεο δεκνθξαηίαο, ελψ θάζε ζρνιείν δηνηθείηαη απφ ην δηθφ ηνπ 

δηεπζπληή. Οη δηεπζπληέο θάζε ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαληήζεηο κηα θνξά ην 

κήλα ζηελ πξσηεχνπζα, ελψ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο παξνπζηάδεη ηελ απνζηνιή 

ηνπο
329

. ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ππάξρεη έλαο ππεχζπλνο γηα θάζε θιάδν, ν νπνίνο 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην 

κάζεκά ηνπ. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ησλ ζρνιείσλ είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ 
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πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Θεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, κε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, κε ηα παλεπηζηήκηα θαζψο θαη κε νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή 

νξγάλσζε ηεο ρψξαο. Απφ ηελ άιιε, νη επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ Nurcu 

δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνλ γεληθφ δηεπζπληή ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηα ζρνιεία
330

. 

Ζ επηινγή ησλ δαζθάισλ είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή θαζψο επηιέγνληαη 

ζπλήζσο φζνη πξνέξρνληαη απφ ηνπο θχθινπο ηεο νξγάλσζεο Γθηνπιέλ. Σα ππνςήθηα 

κέιε νθείινπλ λα απνδερζνχλ ηελ απνζηνιή ηεο θνηλφηεηαο θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο κε ζηφρν ηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ ησλ Nurcu θαη Γθηνπιέλ. Οη δάζθαινη 

εθπαηδεχνληαη ζηα ηδησηηθά ζρνιεία ηεο θνηλφηεηαο θαη δηακέλνπλ ζηα 

επνλνκαδφκελα «ζπίηηα ηνπ θσηφο», δηακεξίζκαηα ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ 

νξγάλσζε
331

. Κάζε ζπίηη βξίζθεηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο «κεγάινπ αδειθνχ» 

πνπ βνεζά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελνίθσλ. Ζ ηειηθή επηινγή ησλ θαζεγεηψλ γίλεηαη 

απφ ηνλ εθπξφζσπν θαζεκηάο απφ ηηο εηαηξίεο ζηελ Σνπξθία. Καζέλαο απφ ηνπο 

θαζεγεηέο δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά: εμεηδίθεπζε φζνλ αθνξά ην 

κάζεκα πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμεη, ζπλέπεηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο 

θνηλφηεηαο. Οη εθπξφζσπνη ηεο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο (cemaat) ππνζηεξίδνπλ 

πσο νη θαζεγεηέο ηνπο ζηελ Κεληξηθή Αζία πξνέξρνληαη απφ ηα θαιχηεξα 

παλεπηζηήκηα ηεο Σνπξθίαο, ελψ ηα ηνπξθηθά κέζα ελεκέξσζεο δηαδίδνπλ ηηο ίδηεο 

πιεξνθνξίεο
332

.  

ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ, θάζε ρξφλν εθπξφζσπνη ηεο 

ηνπξθηθήο ζρνιηθήο δηεχζπλζεο δηνξγαλψλνπλ εμεηάζεηο ζε θάζε δεκνθξαηία κε ηε 

βνήζεηα ησλ γεγελψλ δαζθάισλ πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ νη θαιχηεξνη καζεηέο γηα 

ηα ζρνιεία ηεο θνηλφηεηαο. Καηά ην πξψην έηνο νη καζεηέο δηδάζθνληαη Αγγιηθά θαη 

Σνπξθηθά. Μεηά ηελ πξψηε ηάμε νη καζεηέο κειεηνχλ γηα ηέζζεξα ρξφληα καζήκαηα 

ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην παλεπηζηήκην
333

.  
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4.4. Η ζπλεξγαζία ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ θαη ε κεηέπεηηα ζύγθξνπζε κε ην 

ΚΓΑ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αιιειέλδεηεο κε ηηο 

επίζεκεο πνιηηηθέο ηνπ ΚΓΑ απφ ην 2002 έσο ην 2013. Σν θπβεξλψλ θφκκα ηεο 

Σνπξθίαο αλαγλψξηζε ηελ παγθφζκηα επηξξνή ηνπ θηλήκαηνο αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο σθειεί ε δξάζε ηνπ ηελ Άγθπξα
334

. Έηζη είλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξίζεη θαλείο αλ ην θίλεκα απνηειεί αηηία ή απνηέιεζκα αχμεζεο ηεο ρξήζεο 

ήπηαο ηζρχνο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Γπηηθή Αζία. Ο Δξληνγάλ ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ 

Γθηνπιέλ, θαηά ηα πξψηα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΚΓΑ, κε ζηφρν λα πεξηνξίζεη 

ηελ ππεξνρή ηνπ ζηξαηνχ φζνλ αθνξά ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ππνζέζεηο. 

Καηά ηελ πεξίνδν ζπλεξγαζίαο, ηνπο πςειφβαζκνη ζηξαηεγνί εζηάιεζαλ ζηε 

θπιαθή κε ηελ θαηεγνξία ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νξγάλσζε πξαμηθνπήκαηνο ηεο 

θπβέξλεζεο
335

. 

 Ζ ζπκκαρία κεηαμχ ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα επηηπρήο, επίζεο, φζνλ αθνξά ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

φπνπ ην ΚΓΑ θαη ν Γθηνπιέλ ζπλεξγάζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή επηξξνή ηεο Σνπξθίαο ζηελ πεξηνρή
336

. 

Χζηφζν, παξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο Άγθπξαο φζνλ αθνξά ηελ ζπκβνιή ηνπ θηλήκαηνο 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξθηθήο ήπηαο ηζρχνο ζε δηεζλέο επίπεδν, ε ηνπξθηθή εγεζία 

ζνξπβήζεθε σο πξνο ηελ πνιηηηθή επηξξνή πνπ αζθεί ην θίλεκα Γθηνπιέλ ζηελ 

εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε Σνπξθία πξνέβε ζηε δεκηνπξγία 

ελφο δηθνχ ηεο παγθφζκηνπ δηθηχνπ επηξξνήο. Ζ ίδξπζε ησλ ηνπξθηθψλ πνιηηηζηηθψλ 

θέληξσλ ηνπ Ιδξύκαηνο Yunus Emre ην 2007, γηα ην νπνίν έγηλε ιφγνο ζε 
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πξνεγνχκελν θεθάιαην, είρε σο ζηφρν ηνλ αληαγσληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θηλήκαηνο ζην εμσηεξηθφ
337

.  

Χζηφζν, ε ζπκκαρία απηή έιεμε ην 2013 κεηά απφ αξθεηά ρξφληα θξίζεο ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ Γθηνπιέλ θαη ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο ΚΓΑ. ηαλ ν θνηλφο ερζξφο, ν 

ζηξαηφο θαη ν θεκαιηζκφο, ηέζεθε ππφ έιεγρν αλαδχζεθαλ ζηελ επηθάλεηα νη 

πξνζσπηθέο θαη ηδενινγηθέο ηνπο δηαθνξέο
338

. ηαδηαθά ε ζπλεξγαζία κεηαηξάπεθε 

ζε κηα βαζηά αληαγσληζηηθή ζρέζε. Σν θίλεκα ηνπ Γθηνπιέλ γλψξηδε πσο ην ΚΓΑ 

ήηαλ απνθαζηζκέλν λα εμαιείςεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ Κεληξηθή Αζία, 

ηδηαίηεξα φηαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηεο λα 

θιείζεη ηα ηδηαίηεξα καζήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ είζνδν ζην Παλεπηζηήκην
339

. Ο 

Γθηνπιέλ αληεπηηέζεθε απνθαιχπηνληαο κέζσ ησλ κέζσ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

θαηλφκελα δηαθζνξάο κεηαμχ πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ, κεξηθνί απφ ηνπο 

νπνίνπο είραλ ζηελνχο δεζκνχο ηφζν κε ηελ θπβέξλεζε φζν θαη κε ηελ νηθνγέλεηα 

Έξληνγαλ.  

Ζ Άγθπξα θαηεγφξεζε ην θίλεκα ηνπ Γθηνπιέλ φζνλ αθνξά ηελ απφπεηξα 

πξαμηθνπήκαηνο ηελ 16
ε
 Ηνπιίνπ 2016. Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί πιένλ 

ην αθξψλπκν FETO γηα λα πεξηγξάςεη ην θίλεκα  ζεσξψληαο πσο πξφθεηηαη γηα 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Μεηά ηελ απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο, νη ηνπξθηθέο 

πξεζβείεο ζην εμσηεξηθφ έιαβαλ ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο απφ ηελ Άγθπξα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθφςνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία ηνπ Γθηνπιέλ. Μεηά ηελ 

απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ν Δξληνγάλ θαηεχζπλε ηηο ηνπξθηθέο πξεζβείεο, έηζη ψζηε 

λα ππνλνκεχζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην θίλεκα Γθηνπιέλ
340

. Δπηπιένλ ε Άγθπξα 

ππνζηήξημε πσο ην θίλεκα Γθηνπιέλ ζα κπνξνχζε λα νξγαλψζεη πξαμηθφπεκα θαη 

ζην Κηξγηζηάλ
341

. Δπηπιένλ, ν Έξληνγαλ δήηεζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Καδαθζηάλ λα 

θιείζεη ηα γθηνπιεληθά ζρνιεία ζηε ρψξα θαη λα εθδψζεη ηνπο δαζθάινπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην θίλεκα ζηελ Σνπξθία, πξφηαζε ε νπνία δελ έγηλε δεθηή απφ ηνλ 

                                                 
337

 Βι. BALCI, Bayram, “The Gulen Movement and Turkish Soft Power”, Carnegie Endowment for 

International Peace,  2014, ζει. 8. 

338
 Βι. ν.π. 

339
 Βι. ν.π., ζει.196. 

340
 Βι. ν.π., ζει.197. 

341
 Βι. ό.π. 
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Ναδαξκπάγηεθ
342

. Έηζη, ην Καδαθζηάλ θαη ην Κηξγηζηάλ αξλήζεθαλ λα πξνβνχλ ζηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη έδεημαλ ελφριεζε φζνλ αθνξά ηελ 

αλάκεημε ηεο Σνπξθίαο ζηα εζσηεξηθά ηνπο δεηήκαηα. Σν Κηξγηζηάλ πξνέβε απιψο 

ζηελ κεηνλνκαζία ησλ ζρνιείσλ Sebat δίλνληαο ηνπο ην φλνκα Sapat. Σν 

Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ κεηά απφ έληνλεο πηέζεηο ηεο Άγθπξαο έθιεηζαλ ηα 

ζρνιεία ηεο νξγάλσζεο κεηά ην πξαμηθφπεκα ηεο 16
εο

 Ηνπιίνπ
343

. Ο Δξληνγάλ θαηά 

ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Κηξγηζηάλ ην 2018 επαλέιαβε μαλά ην αίηεκα ηεο Σνπξθίαο λα 

θιείζνπλ ζρνιεία θαη νξγαληζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ην θίλεκα, θαζψο είλαη πηζαλή ε 

νξγάλσζε πξαμηθνπήκαηνο ζηε ρψξα αληίζηνηρνπ κε εθείλνπ ηεο Σνπξθίαο. Ο 

Πξφεδξνο ηνπ Κηξγηζηάλ έκεηλε ακεηαθίλεηνο ζηε ζέζε ηνπ, ηνλίδνληαο πσο ηα 

ζρνιεία βξίζθνληαη ππφ ηελ θπβεξλεηηθή επηηήξεζε
344

. Ο πξεζβεπηήο ηεο Σνπξθίαο 

κηιψληαο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο παξνπζίαζε ηελ πξφζεζε ηεο Άγθπξαο λα αλαιάβεη 

ηνλ έιεγρν ησλ ζρνιείσλ κέζσ ηνπ θξαηηθνχ ηδξχκαηνο «Maarif» θαζψο φπσο ηφληζε 

ηα ζρνιεία θαηαζθεπάζηεθαλ κε ρξήκαηα Σνχξθσλ θνξνινγνπκέλσλ
345

. 

ην Καδαθζηάλ ηα ζρνιεία ηνπ θηλήκαηνο κεηνλνκάζηεθαλ ζε θαηλνηφκα 

ζρνιεία «Bilim» (Δθπαίδεπζε), φπσο αλαθνίλσζε ην 2016 ην ίδξπκα KATEV, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ε κεηνλνκαζία έγηλε πξνο ηηκήλ ηεο 25
εο

 επεηείνπ 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Καδαθζηάλ απφ ηελ νβηεηηθή έλσζε
346

.  Δθηφο απφ ηελ 

πξνζπάζεηα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπλδένληαλ κε ην θίλεκα 

Γθηνπιέλ ε Άγθπξα ζεψξεζε χπνπηνπο ηνπο θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο νη νπνίνη 

εξγάδνληαλ ζε απηά
347

. Τπφ απηφ ην πξίζκα θαηέβαιιε πξνζπάζεηα λα απνδείμεη ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα, πξνθεηκέλνπ νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο 

                                                 
342

Βι. Stockholm centre of Freedom. “Nazarbayev says Kazahk-Turk schools belong to 

Kazahksyan”,14/9/2017. Αλαγλψζηεθε ζηηο 6/2/2018 απφ ην https://stockholmcf.org/nazarbayev-says-

kazakh-turk-schools-belong-to-kazakhstan-no-extradition-of-teachers/  

343
Βι. The Diplomat, “Kazakhstan and Kyrgyzstan Reject Turkish Calls to Close Gülen Schools”, 

1/8/2016. Αλαγλψζηεθε ζηηο 6/2/2018 απφ ην https://thediplomat.com/2016/08/kazakhstan-and-

kyrgyzstan-reject-turkish-calls-to-close-gulen-schools/      

344
 Βι. The Diplomat, “In Kyrgyzstan, Erdogan Again Warns of Gulen Network Coup”, 5/9/2018. 

Αλαγλψζηεθε ζηηο 6/2/2018 απφ ην  https://thediplomat.com/2018/09/in-kyrgyzstan-erdogan-again-

warns-of-gulen-network-coup/    

345
 Βι. Eurasianet, “Kyrgyzstan and Turkey: There's no getting past Gulen”, 11/9/2018. Αλαγλψζηεθε 

ζηηο 6/2/2018 απφ ην https://eurasianet.org/kyrgyzstan-and-turkey-theres-no-getting-past-gulen. 

346
 Βι. Radio Free Europe, “Gulen linked Turkish Schools in Kazakhstan renamed”, 18/10/2016. 

Αλαγλψζηεθε ζηηο 6/2/2018 απφ ην https://www.rferl.org/a/kazakhstan-gulen-turkish-schools-

renamed/28061316.html          

347
 Βι. ό.π. 
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λα ηνπο απνζηείινπλ ζηελ Σνπξθία γηα λα δηθαζηνχλ. Σν 2016 ν Πξφεδξνο ηνπ 

Καδαθζηάλ, Ννπξζνπιηάλ Ναδαξπάγεθ, αλαθνίλσζε πσο 11 δάζθαινη 

επαλαπαηξίζηεθαλ ζηελ Σνπξθία θαζψο απνδείρζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο. Χζηφζν, φπσο δήισζε θαλείο άιινο απφ ηνπο 

ελαπνκείλαληεο δαζθάινπο δελ ζα απνζηαιεί ζηελ Άγθπξα αλ δελ απνδεηρζεί ε ελνρή 

ηνπ
348

. Ζ ίδηα εηθφλα παξαηεξείηαη θαη ζην Σνπξθκεληζηάλ φπνπ νη θαζεγεηέο ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ Γθηνπιέλ δηψθνληαη θαη ζπιιακβάλνληαη γηα δηαζπλδέζεηο κε ηελ 

νξγάλσζε
349

. 

Μεηά ηελ απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Σνπξθία, ζηηο 16 Ηνπιίνπ 2016, ε 

κάρε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαηά ηνπ θηλήκαηνο αλέδεημε ηνλ αληαγσληζκφ πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ Κηξγηδία κεηαμχ δπν παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο ηα νπνία 

θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα ην Manas University ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Άγθπξα θαη ην Ataturk- Alatoo University πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην δίθηπν 

Γθηνπιέλ. Ο πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Manas, δηνξγάλσζε έλα θφξνπκ γηα λα 

θαηαγγείιεη ηελ απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Σνπξθία. ε απηφ ην πιαίζην, 

πξνεηδνπνίεζε ηνπο πνιίηεο ηεο Κηξγηδίαο γηα ελδερφκελα επίβνπια ζρέδηα ηνπ 

δηθηχνπ Γθηνπιέλ. ηελ πξνεηδνπνίεζή ηνπ αληαπνθξίζεθαλ νη θνηηεηέο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ νη νπνίνη θαηεγφξεζαλ ην δίθηπν γηα ζηφρνπο νη νπνίνη ππεξβαίλνπλ 

ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ δηάδνζε ησλ ηζιακηθψλ ηδεψλ
350
.Ζ Άγθπξα 

κεηά ηελ απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο δήηεζε επζέσο απφ ηνλ ηφηε Πξφεδξν ηεο 

Κηξγηδίαο λα θιείζεη ηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ νξγάλσζε Γθηνπιέλ, φκσο ε 

απάληεζε πνπ έιαβε ήηαλ αξλεηηθή. Ο Έξληνγαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018 

επηζθέθηεθε ηελ Κηξγηδία θαη επαλέιαβε εθ λένπ ζηνλ λέν Πξφεδξν, ννξνλκπάη 

Σδεελκπέθνθ, ηεο ρψξαο ηελ απεηιή πνπ δηαηξέρεη ε ρψξα απφ ην δίθηπν. Χζηφζν, ν 

Πξφεδξνο Σδεελκπέθνθ, δελ ζπκθψλεζε ζην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ. Απφ ηελ άιιε, 

                                                 
348
Βι. Radio Free Europe, “They‟ll take us into custody: Turkish teachers in Kazahkstan fear going 
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349
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350
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θαη ην Καδαθζηάλ αξλείηαη λα παχζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην δίθηπν Γθηνπιέλ
351

. 

ηελ Κεληξηθή Αζία ε θξίζε ζηηο ζρέζεηο Δξληνγάλ θαη Γθηνπιέλ απνθάιπςε 

ηελ θξπκκέλε πνιηηηθή αηδέληα ησλ ζρνιείσλ Γθηνπιέλ, ηα πνιηηηθά θίλεηξα θαη ηελ 

δηείζδπζή ηνπ ζηηο θξαηηθέο δνκέο ζηελ Σνπξθία. Κάζε ελέξγεηα ηνπ Γθηνπιέλ πξέπεη 

λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επξχηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ θηλήκαηνο. ηελ Κεληξηθή Αζία νη 

ζηφρνη επηθεληξψλεηαη ηδηαίηεξα ζην εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Ο ζηφρνο 

είλαη λα εθπαηδεπηνχλ επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή 

γέθπξα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπο θαη ηεο Σνπξθίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπο είλαη ζεκαληηθή 

φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο γηα ην θίλεκα, ζηελ αχμεζε ηνπ 

δηεζλνχο θχξνπο θαη ηεο επηξξνήο ηεο Σνπξθίαο. Χζηφζν, ρσξίο ηελ ζπκβνιή ηνπ 

ΚΓΑ νη καζεηέο ηνπ θηλήκαηνο δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα δηεηζδχζνπλ ζηελ ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε
352

.  

Ο απμαλφκελνο απηαξρηζκφο ηνπ Δξληνγάλ απφ ηελ αξρή ηεο ηξίηεο ζεηείαο 

έγηλε αληηιεπηφο ζηελ Κεληξηθή Αζία, ηα θαζεζηψηα ηεο νπνίαο απέθπγαλ λα 

ζρνιηάζνπλ ηελ ζχγθξνπζε κεηαμχ Γθηνπιέλ θαη Δξληνγάλ. Χζηφζν, ην θίλεκα έρεη 

λα αληηκεησπίζεη ζην εμήο ηνλ θφβν θαη ηελ θαρππνςία ησλ θαζεζηψησλ ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία είλαη πάληα θαζεζπραζηηθή ε θξαηηθή εγγχεζε. Οη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θηλήκαηνο παξείραλ ζηελ νξγάλσζε κηα αμηνζέβαζηε εηθφλα 

ζηελ Κεληξηθή Αζία. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα θαζεζηψηα ησλ ρσξψλ αλεζπρνχλ γηα 

ηε δηάιπζε ηεο ζπκκαρίαο κεηαμχ Έξληνγάλ θαη Γθηνπιέλ, γεγνλφο ην νπνίν θαίλεηαη 

πσο ζα επεξεάζεη ηελ εηθφλα θαη ηελ αμηνπηζηία θαη ησλ δπν κεξψλ ζηελ Κεληξηθή 

Αζία.  

ζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ήπηαο ηζρχνο ζηελ Γπηηθή Αζία, ην πξαμηθφπεκα θαη 

ε δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπξθηθήο δηπισκαηίαο θαη ηνπ θηλήκαηνο ελδέρεηαη 

λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Σν ηέινο ηεο ζπκκαρίαο είλαη πηζαλφ λα πεξηνξίζεη ηελ 

επηξξνή ησλ ζρνιείσλ, ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ θαζψο θαη ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο 
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 Βι. Reuters, “Erdogan urges Kyrgyzstan to shut down Gulen network”, 1/9/2018. Αλαγλψζηεθε 

ζηηο 2/8/2018 ζην https://www.reuters.com/article/us-kyrgyzstan-turkey-gulen/erdogan-urges-
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ζηελ Κεληξηθή Αζία. Χζηφζν, ε πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηνπ 

θηλήκαηνο Γθηνπιέλ βνεζνχλ ην θίλεκα λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ πεξηνρή
353

. 

 

πκπέξαζκα 

Σν θίλεκα πνπ δεκηνχξγεζε ν Γθηνπιέλ εμειίρζεθε ζε κεγάιν ζξεζθεπηηθφ - 

θνηλσληθφ θίλεκα ην νπνίν ππεξέβε ηα φξηα ηεο Σνπξθίαο, ελψ θαηάθεξε λα 

ζπγθεληξψζεη ηελ ππνζηήξημε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ νπαδψλ κε δηεζλή επηξξνή. Οη 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ην θίλεκα ζηνρεχεη ζηελ δηάδνζε ησλ ηδεψλ ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην 

πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε ίδξπζε ζρνιείσλ θαηαξρήλ ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ Δπξψπε, ζηελ Ακεξηθή, ζηελ Αζία, ζηελ Αθξηθή. Ο Δξληνγάλ 

πξνρψξεζε ζε κηα άηππε ζπκκαρία κε ηελ αδειθφηεηα κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο επηξξνήο ηεο πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί απφ ηελ θεδεκνλία ηνπ ζηξαηνχ φζνλ 

αθνξά ηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Σνπξθίαο. Απφ ηελ άιιε ρξεζηκνπνίεζε ην θίλεκα σο 

εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο εηθφλαο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Αληίζηνηρα, ν 

Γθηνπιέλ αμηνπνίεζε ηελ ζηήξημε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

εδξαηψζεη ηελ παξνπζία ηνπ θηλήκαηνο ζηελ πεξηνρή κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, ε δηαξθήο ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο ηνπ Γθηνπιέλ 

ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν πξνβιεκάηηζε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο 

Σνπξθίαο θαη ηδηαίηεξα ηνλ Έξληνγαλ. Με αθνξκή ηελ απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ην 

2016 ε Άγθπξα έζεζε σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηνπ 

θηλήκαηνο ζην εμσηεξηθφ. ε απηφ ην πιαίζην, γίλεηαη θαλεξφ πσο ην ΚΓΑ 

αμηνπνίεζε ηελ επηξξνή ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ ζηελ Κεληξηθή Αζία, πνπ 

αλαπηχρζεθε κέζσ ηεο εξγαιεηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη, 

κε ηε ζεηξά ηνπ, ηελ επηξξνή ηνπ ζηελ πεξηνρή. 

 

 

 

                                                 
353

 Βι. ν.π.,ζει .199. 
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Κεθάιαην 5
ν
 

Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κεληξηθήο Αζίαο θαηά 

ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ΚΓΑ 

 

Δηζαγσγή 

Ζ Σνπξθία επεδίσμε ηελ ζχλαςε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο ηνπξθηθέο 

δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. ην 

πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο έζεζε ηηο βάζεηο γηα νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαζψο 

θαη πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο. Σα ζεκαληηθφηεξα καθξνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα πνπ 

δεκηνχξγεζε ε Σνπξθία ζηελ Κεληξηθή Αζία επηθεληξψζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ ζηήξημε πνπ παξείρε ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ πνπ θαηά θνηλή νκνινγία απνηέιεζε άηππν θνκκάηη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Σνπξθίαο. ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ απνηειεί 

ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηεο Σνπξθίαο ζηηο δεκνθξαηίεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο θαηά ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΚΓΑ. Γηεξεπλψληαη ηδηαίηεξα 

ηα ζηξαηεγηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ αλέπηπμε ε Άγθπξα ζηελ πεξηνρή, θαζψο 

θαη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηεο Άγθπξαο ζε θαζεκία απφ ηηο Σνπξθηθέο 

Γεκνθξαηίεο. Ζ παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζα καο επηηξέςεη λα 

εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε σο εξγαιείν 

ήπηαο ηζρχνο ζην πιαίζην επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΚΓΑ ζηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. 

 

5.1. Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηεο Άγθπξαο ζηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ηελ 

επνρή ηνπ ΚΓΑ 

5.1.1. Σν Καδαθζηάλ  

Οη επίζεκεο ζρέζεηο ηνπ Καδαθζηάλ κε ηελ Σνπξθία ζπλάρηεθαλ ην 1991 φηαλ νη 

Πξφεδξνη ηεο Σνπξθίαο θαη ηνπ Καδαθζηάλ ππέγξαςαλ ηε Γηαθήξπμε πνπ φξηδε ηηο 

αξρέο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ, ελψ ην επφκελν έηνο εγθαηληάζηεθαλ νη δηπισκαηηθέο 
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ηνπο ζρέζεηο. Ο ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ Namik Kemal Zeybek θαη ε Δπηηξνπή 

Πνιηηηζκνχ ηνπ Καδαθζηάλ ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηε δηεμαγσγή θνηλνχ 

πνιηηηζηηθνχ έξγνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο
354

. Ο 

Turgut Ozal επηζθέθηεθε ην Καδαθζηάλ ην 1993, ελψ ην επφκελν έηνο 

πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζηελ Σνπξθία ν Καδάθνο Πξφεδξνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπκθσλήζεθε ε εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.  

Ο Έξληνγαλ ελδηαθέξζεθε ηδηαίηεξα γηα ηε δηακφξθσζε ζηελφηεξεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Έηζη, ε ζπλεξγαζία εληζρχζεθε πεξηζζφηεξν θαηά ηελ 

επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Καδαθζηάλ, Nursultan Nazarbayev, ην 2009 ζηελ 

Σνπξθία
355

. Δπηπιένλ, ην 2012 ηδξχζεθε ην πκβνύιην Τςεινύ Δπηπέδνπ ηξαηεγηθήο 

πλεξγαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ Σνχξθνπ Πξνέδξνπ ζην 

Καδαθζηάλ
356

. Αθνινχζεζαλ δχν ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ην 2012 θαη ην 2015.  

Ζ εθπαίδεπζε απνηέιεζε ηνλ θχξην ηνκέα ζπλεξγαζίαο φζνλ αθνξά ηηο 

δηκεξείο ζρέζεηο Σνπξθίαο θαη Καδαθζηάλ, ελψ ππήξμε ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν 

άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ρψξα
357

. ζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΚΓΑ, ηνλ Μάην ηνπ 2007 ν ππνπξγφο Παηδείαο θαη Δπηζηεκψλ 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Καδαθζηάλ επηζθέθηεθε ηελ Σνπξθία. Ο ππνπξγφο 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλνκηιίεο κε νκνιφγνπο ηνπ θαη ζπδήηεζε ην δήηεκα ηεο 

επέθηαζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο
358

. 

Δπηπιένλ, ε αληηπξνζσπεία ηνπ Καδαθζηάλ επηζθέθηεθε ην ηνπξθηθφ πκβνύιην 

Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (TUBITAK) θαζψο θαη ην πκβνύιην 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο(YOK) θαη εμέηαζε ηξφπνπο αλάπηπμεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

απηνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ έγηλε ε ηξέρνπζα αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρέζεσλ, ελψ ππνγξάθηεθε Μλεκφλην πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

                                                 
354

 Βι.DINMUKHAMMED, A., AIDARBEK, A., “Kazak- Turkish Cooperation in the Field of 

Education”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Σφκνο 143, 2014, ζει. 138. 

355
 Βι. ό.π. 

356
 Βι. ό.π. 

357
 Βι. DINMUKHAMMED, A., AIDARBEK, A., ό.π., ζει. 191. 

358
 Βι.TLEBADIYEVA, M., SADIKOV, T., KAMIYEVA, G., MOLDAHMETOVA, Z., “The 

outcomes of Cooperation of Kazakhstan and Turkey in the field of Education”, International Journal 

of Economics and Business Administration, Σεχρνο 5, Αξ. 4, 2017, ζει. 100. 
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Δπαγγεικαηηθήο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο
359

. χκθσλα κε απηφ ζπκθσλήζεθε ε 

Σνπξθία λα κνηξαζηεί ηηο γλψζεηο ηεο θαη ηελ εκπεηξία ηεο ζε ηνκείο φπσο ε 

θισζηνυθαληνπξγία θαη ν ηνπξηζκφο. ην πιαίζην ηεο ίδηαο επίζθεςεο ν Πξφεδξνο 

ηνπ Καδαθζηάλ ζπλάληεζε ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Σνπξθίαο Erdogan Tezic πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ηξφπνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ δχν ρσξψλ. Οη δχν 

πιεπξέο ηφληζαλ ην ζέκα ηεο δηνξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ ζπκπνζίσλ θαη άιισλ 

εθδειψζεσλ κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ
360

.  

Ζ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο ρσξίο ηελ ζηήξημε 

ηεο ρψξαο- εηαίξνπ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Άγθπξαο δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα 

πξνρσξήζνπλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο Αζηάλα ππήξμε ζπλαίλεζε θαη ζπλεξγαζία φζνλ 

αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σνπξθίαο ζην Καδαθζηάλ
361

. Τπνζηήξημε φιεο ηηο 

επίζεκεο θαη κε επίζεκεο πξσηνβνπιίεο ηεο Σνπξθίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, 

ελψ δελ έθιεηζε ηα ζρνιεία πνπ ίδξπζαλ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ζηφρνο ησλ 

νπνίσλ ήηαλ ε δηακφξθσζε θνηλήο εζληθήο ηαπηφηεηαο
362

. πσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζην Καδαθζηάλ ππάξρεη έλα Πνιηηηζηηθφ Κέληξν πνπ 

ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηνπ Yunus Emre Institute, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 2010 ζηελ 

Αζηάλα
363

.  Σα έηε 2014-2015 ην Ηλζηηηνχην Yunus Emre δηνξγάλσζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ηνπξθνιφγσλ ζην Καδαθζηάλ, ελψ ππνγξάθηεθαλ πξσηφθνιια 

ζπλεξγαζίαο κε ηξία παλεπηζηήκηα ζην Καδαθζηάλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κέζνδν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπξθηθψλ 

καζεκάησλ
364

.  

Σν 2011 ρηίζηεθε θαη εμνπιίζηεθε ην Talgar – Kazakh Σνπξθηθφ Γπκλάζην 

ζηελ επαξρία Talgar ηνπ Αικάηπ. Σν Γπκλάζην δηαζέηεη 16 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο νη 
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 Βι. ό.π. 
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 Βι. Yunus Emre Institusu, “Astana”. Αλαγλψζηεθε ζηηο 20.12.2018 ζην  

https://astana.yee.org.tr/kk/haberler?page=1  

364
 Βι.Yunus Emre Institute. “Yunus Emre Institute in Turkic World”. Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019  

ζην https://www.yee.org.tr/en/news/yunus-emre-enstitusu-turkic-world  

https://astana.yee.org.tr/kk/haberler?page=1
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νπνίεο κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ 320 καζεηέο
365

. Δπηπιένλ, ηελ ίδηα ρξνληά, 6.402 

θνηηεηέο ζπκκεηείραλ ζην „Great Student Project‟ πνπ μεθίλεζε ην  1992 γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θνηηεηψλ απφ ηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο
366

. Οη θνηηεηέο ιάκβαλαλ 

ππνηξνθίεο γηα ην πηπρίν γισζζνκάζεηαο πνπ παξέρεηαη απφ ην TOMER, ην νπνίν 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε θνιιέγηα, πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ αιιά θαη κεηαπηπρηαθά. Οη ππνηξνθίεο θάιππηαλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, κεηαθνξά, ζηέγε, δηαηξνθή, ελδπκαζία, άδεηα δηακνλήο θαη ηα 

παλεπηζηεκηαθά δίδαθηξα
367

. 

Σν 2012 ζην Καδαθζηάλ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε 

γηα ηνπο Δθπαηδεπηέο ζηελ Δπαγγεικαηηθή θαη Σερληθή Δθπαίδεπζε». Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πινπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο
368

. ην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αληαιιαγψλ, ην 2014 δεθαηέζζεξηο θαζεγεηέο θαη δηεπζπληέο απφ ηελ Σνπξθία 

πξαγκαηνπνίεζαλ επίζθεςε κηαο εβδνκάδαο ζηελ Αζηάλα θαη ην Αικάηη, ελψ 60 

θαζεγεηέο απφ ην Καδαθζηάλ πξαγκαηνπνίεζαλ πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιεία  

επαγγεικαηηθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
369

. Οη αξρέο 

ηνπ Καδαθζηάλ δήηεζαλ ηε ζπλέρηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  Έηζη, ην 2015 ζην 

πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 66 θαζεγεηέο έμη εηδηθνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

θισζηνυθαληνπξγία, ηελ γεσξγία θαη ηα ηξφθηκα. Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ δηεμήρζε 

ην 2006 ζε έμη δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά γπκλάζηα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Οη επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία απφ εηδηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο απνηέιεζε ηε β΄ θάζε ηνπ έξγνπ
370

. Σν ίδην έηνο είθνζη θνηηεηέο 

ηεο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Καδαθζηάλ πξαγκαηνπνίεζαλ πξαθηηθή άζθεζε 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν ίδην έηνο δηακνξθψζεθε έλα ηξηεηέο 
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 Βι. TIKA, “TIKA‟S World”, Σεχρνο 1, 2012, ζει.10. Αλαγλψζηεθε ζηηο 20.12.2018 απφ ην 
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368
 Βι. ό.π. 
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https://www.tika.gov.tr/upload/2016/INGILIZCE%20SITE%20ESERLER/FAAL%C4%B0YET%20RAPORLARI/PDFLER/FR2014_ENG.pdf


96 
 

πξφγξακκα ζρνιηθήο εγεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην πκβνύιην Δπηζηεκνληθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Έξεπλαο ηεο Σνπξθίαο θαη ην Σνπξθηθό Ιλζηηηνύην ησλ Δπηζηεκώλ ηεο 

Γηνίθεζεο (TUSSIDE). Ζ ΣΗΚΑ ρξεκαηνδφηεζε ηε ζπκκεηνρή 36 εηδηθψλ απφ ην 

Καδαθζηάλ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Σνπξθία
371

.  

χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πιαίζην ηεο TURKPA, ην Καδαθζηάλ 

πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Bilge-Korgyt» κε ζηφρν 

ηε κειέηε ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θάηνρνη πηπρίσλ 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηνλ ηνκέα ηεο Σνπξθνινγίαο 

ζπνπδάδνληαο ζηελ Σνπξθηθή Αθαδεκία ηνπ Καδαθζηάλ, ζε παλεπηζηήκηα ηεο 

Σνπξθίαο, ηνπ Αδεξκπατηδάλ θαη ηνπ Κηξγηζηάλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ησλ ηνπξθηθψλ εζλψλ ζηνλ θιάδν ηεο Σνπξθνινγίαο, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία
372

. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νη 

ρψξεο – κέιε ηεο TURKPA ζπλεξγάδνληαη κε παλεπηζηήκηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

βνεζνχλ ηνπο θαηφρνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζηηο ίδηεο ρψξεο 

ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ζε πνιηηηζηηθνχο θνξείο. Σν 

πξφγξακκα ζηελ Αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο Πνιηηηζηηθέο Τπνζέζεηο 

παξαιιειίδεηαη κε ην επξσπατθφ πξφγξακκα “Erasmus – Mundus”  θαη πξνηξέπεη ηα 

θξάηε κέιε λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο Σνπξθνινγίαο θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε δαζθάισλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα λα έρεη 

αληίζηνηρε επηηπρία κε ην επξσπατθφ
373

. 

 

5.1.2. Σν Κηξγηζηάλ 

Οη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ηνπ Κηξγηζηάλ κε ηελ Σνπξθία μεθηλνχλ ήδε απφ ην 1991, 

θαζψο ε Σνπξθία είλαη ε πξψηε ρψξα ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

ρψξαο. Έηζη εγθαηληάδνληαη νη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ ζηηο αληίζηνηρεο 

                                                 
371

 Βι. ΣΙΚΑ, ό.π. 

372
 Βι. Turkpa, Commission on Social, Cultural and Humanitarian Affairs. “Report”, 2012. 

Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019 ζην 

file:///C:/Users/%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91/Downloads/2.%2
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373
 Βι. ν.π. 
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πξσηεχνπζεο ην 1992 θαη μεθηλνχλ νη επίζεκεο επηζθέςεηο ησλ εγεηψλ. Σν ίδην έηνο 

ππνγξάθεηαη ζην Bishkek ε «πκθσλία πλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο, 

Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηήκεο»
 374

. Σν πεξηερφκελν θαη ν ζθνπφο ησλ ζρέζεσλ 

θαζνξίζηεθαλ ην 1997 κε ηελ ππνγξαθή ηεο «Αηψληαο πλζήθεο Φηιίαο θαη 

πλεξγαζίαο» θαζψο θαη κε ηελ θνηλή δήισζε ηνπ 1999 «Κηξγηζηάλ θαη Σνπξθία 

καδί ζηνλ 21
ν
 αηψλα»

 375
.  

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ βειηηψζεθαλ πεξαηηέξσ ηελ πεξίνδν 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΚΓΑ. Ηδηαίηεξα, κεηά ηελ αιιαγή θαζεζηψηνο ζην Κηξγηζηάλ, ην 

2010 ε Σνπξθία ζηήξημε ηε ρψξα παξέρνληάο ηεο βνήζεηα. Ζ επίζεκε επίζθεςε ηνπ 

Πξνέδξνπ Atabayev ζηελ Σνπξθία ην 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηδηαίηεξα θαιφ 

θιίκα, ελψ ν Πξφεδξνο ηνπ Κηξγηζηάλ αλαθέξζεθε ζηνπο θνηλνχο δεζκνχο κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ
376

. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επίζθεςεο, ππνγξάθηεθαλ 

ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο νη νπνίεο αλαβάζκηζαλ ηηο δηκεξείο ζρέζεηο 

 Οη εθπαηδεπηηθνί δεζκνί νη νπνίνη αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη 

ηνπ Κηξγηζηάλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 επεθηάζεθαλ ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο 

ηνπ ΚΓΑ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΣΗΚΑ ην 2003-2004 παξαζρέζεθε απφ ηνλ 

νξγαληζκφ ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ αλαθαίληζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιηθψλ 

ηκεκάησλ ηνπξθηθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία. Σερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη, επίζεο, 

θαηά ηα έηε 2005-2007 ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ζρνιεία ηνπ Κηξγηζηάλ
377

. 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ν Πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο πξαγκαηνπνίεζε 

επίζεκε επίζθεςε ζην Κηξγηζηάλ φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηελ Πξφεδξν ηεο ρψξαο 

Roza Otunbayeva. Οη δχν πιεπξέο ππέγξαςαλ δηκεξείο ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ ζπκθσλήζεθε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθπαηδεπηηθά έξγα θαη έξγα αλαζπγθξφηεζεο ζην λφηην 

                                                 
374 Βι. Agreement on Cooperation in the Fields of Education, Culture and Science signed on 3 March 

1992 in Bishkek. Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019 ζην http://www.mfa.gov.tr/bilateral-agreements-for-

cooperation--on-culture_.en.mfa  

375
 Βι. Σνπξθηθό Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, “Relations between Turkey and Kyrgyzstan”, Άγθπξα, 2009. 

Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019 ζην  http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-

kyrgyzstan.en.mfa  

376
 Βι. MURZAEVA, Dinara, “Kyrgyzstan-Turkey Relations: Cooperation in Political and Educational 

Spheres”, Review of European Studies,  Σεχρνο 6, Αξ. 3,  2014, ζει. 42. 

377
 Βι. Development Partner’s Coordination Council. “Information resource on donors activities in the 

Kyrgyz Republic: TIKA‟‟. Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019 ζην http://www.donors.kg/en/agencies/104-

tika#.XGqz5-gzbIX  

http://www.mfa.gov.tr/bilateral-agreements-for-cooperation--on-culture_.en.mfa
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http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-kyrgyzstan.en.mfa
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Κηξγηζηάλ. Ζ ηνπξθηθή εγεζία ππνζρέζεθε λα απμήζεη ηελ πνζφζησζε ησλ θνηηεηψλ 

ηνπ Κηξγηζηάλ ζηα ηνπξθηθά παλεπηζηήκηα
378

. Σν ίδην έηνο θαηαζθεπάζηεθε ζην 

λφηην Κηξγηζηάλ πιήξσο εμνπιηζκέλν δεκφζην ζρνιείν (vocational high school) 

ρσξεηηθφηεηαο 850 καζεηψλ απφ ηελ ΣΗΚΑ
379

.  

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, απφ ην 2012 νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ εληζρχνληαη ζε φινπο ηνπ ηνκείο, γεγνλφο ην νπνίν γίλεηαη εκθαλέο θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ε ΣΗΚΑ ρξεκαηνδφηεζε ηελ επίζθεςε 

ζηελ Σνπξθία επηά εθπξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπ Κηξγηζηάλ, θαζψο θαη 

αηφκσλ απφ ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο, Δπηζηήκεο, Αζιεηηζκνύ θαη 

Πνιηηηζκνύ. θνπφο ηεο ζπλάληεζεο απνηέιεζε ε αληαιιαγή ηδεψλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ
380

. Σν ίδην έηνο 

θαηαζθεπάζηεθε έλα θαηλνχξγην ηξηψξνθν ζρνιείν ρσξεηηθφηεηαο 1000 καζεηψλ ην 

νπνίν νλνκάζηεθε ρνιείν Φηιίαο Κηξγηζηάλ θαη Σνπξθίαο (Kyrgyzstan Turkey 

Friendship School). Δπηπιένλ, θαηαζθεπάζηεθε λεπηαγσγείν ζε ρσξηφ λνηηνδπηηθά 

ηνπ Κηξγηζηάλ, ελψ παξαζρέζεθε ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ζε ζρνιείν 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε νξεηλφ ρσξηφ λνηίσο ηνπ Κηξγηζηάλ
381

.   

Σν 2014 δεκηνπξγήζεθε ε Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ζην Παλεπηζηήκην OSH 

ελψ ρνξεγήζεθαλ ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο  ζηελ Σνπξθία γηα καζεηέο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηεο Κηξγηδίαο (Kyrgyz – Turkish Vocational High School). 

Σν ίδην έηνο, ν νξγαληζκφο ρξεκαηνδφηεζε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ελφο κήλα ζηελ 

Άγθπξα θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πεξίπνπ ζαξάληα θνηηεηξηψλ απφ ην 

επαγγεικαηηθφ γπκλάζην ζειαίσλ ηνπ Κηξγηζηάλ
382

. Ζ TIKA παξείρε ην 2016 ηνλ 

απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Manas University, ελψ ην ίδην 

                                                 
378

 Βι.SENGUPTA, Anita, “Myth and Rhetoric of the Turkish Model Exploring Developmental 

Alternatives”, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Ηλδία, 2014, ζει. 121. 

379
 Βι.TIKA, “Annual Report, 2011”.  

380
 Βι. TIKA, “Annual Report, 2012”. Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019 ζην 

https://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/tika2012AnnRep.pdf  

381
Βι.TIKA, ό.π. 

382
 Βι. TIKA, “Annual Report, 2014”. 

https://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/tika2012AnnRep.pdf
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έηνο 1.296 θνηηεηέο απφ ην Κηξγηζηάλ έιαβαλ ππνηξνθίεο γηα πξνπηπρηαθέο, 

κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο
383

. 

ζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο ηνπο ηδξχκαηνο Turkish Maarif Foundation (TMF), 

ην 2018 ν πξφεδξνο ηνπ Ηδξχκαηνο Birol Akgun θαη ε αληηπξνζσπεία ηνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζεηξά επηζθέςεσλ ζην Κηξγηζηάλ. Μεηά ην ηέινο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ν πξφεδξνο Akgun δήισζε πσο ην Ίδξπκα είλαη έηνηκν γηα 

ζπλεξγαζία κε ην Κηξγηζηάλ ελψ εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα ιάβεη απφ ην Κηξγηζηάλ 

ηελ άδεηα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπγαηξηθή ηνπ ηδξχκαηνο ζηε ρψξα
384

. Ο 

Πξέζβεο ηεο Σνπξθίαο ζην Κηξγηζηάλ Cengiz Kamil Firat δήισζε πσο ην TMF ζα 

ιεηηνπξγεί κε βάζε ηε λνκνζεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπ Κηξγηζηάλ θαη ην 

ίδξπκα ζα βξίζθεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ησλ αξρψλ ηεο ρψξαο, ελψ αλαθέξζεθε  ζηελ 

πξφζεζε ηνπ TMF λα ηδξχζεη λέα ζρνιεία ζην Κηξγηζηάλ
385

. Δπηπιένλ, ην Ίδξπκα 

έρεη μεθηλήζεη ηηο δξάζεηο ηνπ ζην Καδαθζηάλ νη νπνίεο απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Κηξγηζηάλ ζηελ Σνπξθία
386

. 

 

5.1.3. Σν Οπδκπεθηζηάλ 

Ζ Σνπξθία αλαγλψξηζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1991, 

ελψ ζε ιηγφηεξν απφ ηξείο κήλεο νη δχν ρψξεο εγθαηλίαζαλ ηηο δηπισκαηηθέο ηνπο 

ζρέζεηο. Μέζα ζην πξψην έηνο αλεμαξηεζίαο ηνπ λεφηεπθηνπ θξάηνπο ε Σνπξθία 

ρνξήγεζε δάλεην, ζε κνξθή αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο, ελψ νη ηνπξθηθέο επελδχζεηο 

έθζαζαλ ην έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα
387

. Παξάιιεια, ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, φηαλ ην 1991 

                                                 
383

 Βι. TIKA, “Turkish Development Assistance Report”, Turkey, 2016.Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019 

ζην 

https://www.tika.gov.tr/upload/2018/Turkish%20Development%20Assistance%20Report%202016/Tur
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384
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%E2%80%9Cturkish-maarif-foundation-is-ready-for-cooperation-with-kirghizstan%E2%80%9D-385  
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 Βι. ό.π. 
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29/3/2019 ζην https://eurasianet.org/turkey-pursues-reset-uzbekistan  
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https://turkiyemaarif.org/post/7-turkeys-ambassador-to-bishkek-firat-turkish-maarif-foundation-will-soon-start-working-in-kyrgyzstan-510
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ππνγξάθηεθε ε «πκθσλία γηα ηε πλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηεο 

Δπηζηήκεο, ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο Τγείαο, ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Σνπξηζκνχ»
388

. 

Χζηφζν, νη ζρέζεηο ηεο Άγθπξαο κε ην Οπδκπεθηζηάλ δηαηαξάρζεθαλ γηα καθξά 

πεξίνδν, ιφγσ ηδενινγηθψλ δηαθνξψλ θαη εμαηηίαο εληάζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ 

ηεο θηινμελίαο απφ ηελ Σνπξθία ησλ εγεηψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο
389

. Έηζη νη ζρέζεηο 

ησλ δπν ρσξψλ  κεηαμχ ηνπ 1999 θαη ηνπ 2012,  βξίζθνληαλ ζε αδηέμνδν. Ζ 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ην Οπδκπεθηζηάλ ζεσξήζεθε θαη εμαθνινπζεί λα 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαζψο απνηειεί ηε δεχηεξε πην ππθλνθαηνηθεκέλε ηνπξθηθή 

ρψξα κεηά ηελ Σνπξθία. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο, ην Οπδκπεθηζηάλ δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δπλακηθή κεηά ν 

Καδαθζηάλ
390

. 

Σν ΚΓΑ ελέηεηλε θαηέβαιε πξνζπάζεηα θαη θαηάθεξε λα βειηηψζεη ηηο 

δηκεξείο ζρέζεηο κε ην Οπδκπεθηζηάλ. Σν 2012 ν ηφηε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Αρκέη 

Νηαβνχηνγινπ, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Οπδκπέθν νκφινγφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλφδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ  θαη ζπλέηαμαλ ζρέδην 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2015
391

. Έθηνηε, άλνημαλ νη δίαπινη επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ελψ νη ελέξγεηεο θαηά ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ, πνπ 

ζεσξείηαη απεηιή θαη γηα ηα δχν θξάηε, επηηάρπλε ηελ επαλαπξνζέγγηζή ηνπο. 

Αθνινχζεζε επίζθεςε ηνπ Δξληνγάλ ζην Οπδκπεθηζηάλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016, 

ιίγν κεηά ην ζάλαην ηνπ Πξνέδξνπ Καξίκνβ. Σν επφκελν έηνο ν λένο Πξφεδξνο ηνπ 

Οπδκεθηζηάλ Shavkat Mirziyoyev‟s, αληαπέδσζε ηελ επίζθεςε ηνπ Σνχξθνπ 

νκφινγνπ ηνπ ζηελ Άγθπξα, κεηά ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ηνπ Οπδκπέθνπ Πξνέδξνπ 

ην 1999
392

. 
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October 2017. Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019 ζην https://www.trtworld.com/turkey/how-did-turkey-uzbek-

relations-improve-after-two-decades-of-stagnation--11677 
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 Βι. ν.π. 
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Έηζη πξηλ ηε ζπκθσλία Νηαβνχηνγινπ, φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ιφγσ 

ηεο πνιπεηνχο πξνβιεκαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο ζπκθσλίεο. Ζ εγεζία ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ήδε απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, εμέθξαζε ηε δπζαξέζθεηά ηεο φζνλ αθνξά ην ξφιν 

ηνπ «κεγάινπ αδειθνχ» πνπ επεδίσμε λα αλαιάβεη ε Σνπξθία
393

. Αθφκε, ην 

νπδκπεθηθφ θξάηνο θάλεθε απξφζπκν λα δερζεί Σνχξθνπο γξαθεηνθξάηεο νη νπνίνη 

ζα ζρεδίαδαλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη ζπκθσλίεο ζηε ρψξα
394

.  

Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληείλνληαη απφ ην 2014, πεξίνδν θαηά ελ 

νπνία βειηηψλνληαη νη δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, κεηά ηελ ζπκθσλία 

Νηαβνχηνγινπ. ην Οπδκπεθηζηάλ νη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ΣΗΚΑ, ε νπνία παξέρεη εμνπιηζκφ ή αλαιακβάλεη αλαθαηλίζεηο 

ζρνιείσλ. Σν 2012 παξαζρέζεθε βνήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θέληξσλ 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
395

, ελψ ην 2014 ε ΣΗΚΑ θαηαζθεχαζε 

έλα εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε δχν ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, αλαθαίληζε θαη παξείρε εμνπιηζκφ ζην Κέληξν Σνπξθηθήο 

Γιψζζαο ηνπ Universal Languages University ζην νπνίν πεξίπνπ 150 καζεηέο ην 

ρξφλν καζαίλνπλ ηνπξθηθά
396

. Σν 2015 αλαθαηλίζηεθε θαη επηζθεπάζηεθε ην 

ηνπξθηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Σαζθέλδε 

ην νπνίν άλνημε ην 1993 θαη απνηειείηαη απφ 180 καζεηέο
397

. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξφζθαηεο επίζθεςεο ηνπ Έξληνγαλ ζην Οπδκπεθηζηάλ ην 2018, νη δχν εγέηεο 

ζπδήηεζαλ ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηνπο ζρέζεηο, ελψ 

ζπκθσλήζεθε ε αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πνπ πξνζθέξεη ε 

ΣΗΚΑ ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, απνθαζίζηεθε ε ζπγθξφηεζε πκβνπιίνπ Τςεινύ 

Δπηπέδνπ ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο (High Level Strategic Cooperation Council), ην 

νπνίν ζα ζπλεδξηάδεη εηεζίσο
398

. 

                                                 
393

 Βι. SCHLYTER, Birgit, “Historiography and Nation-Building among Turkic Populations”, Swedish 

Research Institute in Istanbul, Κσλζηαληηλνχπνιε, 2014, ζει. 38. 

394
 Βι. SCHLYTER, Birgit, ό.π. 

395
 Βι. TIKA, “Turkish Development Assistance”, 2012, ζει. 106. 

396
 Βι. TIKA, “Annual Report 2014”, ζει. 47. 

397
 Βι. TIKA, “Annual Report 2015”, ζει. 47. 

398
 Βι. SETA, “Turkish – Uzbek rapprochement: Beginning of a new era”, 1 May 2018. Αλαγλψζηεθε 

ζηηο 29/3/2019  ζην https://www.setav.org/en/turkish-uzbek-rapprochement-beginning-of-a-new-era/ 
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5.1.4. Σν Σνπξθκεληζηάλ 

Ζ Σνπξθία ήηαλ ε πξψηε ρψξα παγθνζκίσο πνπ αλαγλψξηζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Σνπξθκεληζηάλ ην 1991. Πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα κε ηεξάζηηα απνζέκαηα θπζηθνχ 

αεξίνπ πνπ ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φζνλ αθνξά ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. ε 

απηφ ην πιαίζην, ε Σνπξθία έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε ηε ρψξα φζνλ αθνξά ην εκπφξην θαη ηελ νηθνλνκία. Δπηπιένλ, επηρείξεζε ακέζσο 

ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ  ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Απφ ην 

1992 ε Σνπξθία αλέπηπμε πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζρέζεηο κε ην 

Σνπξθκεληζηάλ ππνγξάθνληαο ηελ «πκθσλία γηα πλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο 

Δθπαίδεπζεο, ηεο Δπηζηήκεο, ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Άζιεζεο»
399

.  

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Άγθπξαο θαη ηνπ Σνπξθκεληζηάλ θαηά ηε δηάξθεηα 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΚΓΑ, παξνπζίαζαλ πξφνδν κεηά ην 2006
400

. Μάιηζηα ην 2010, 

θαηά ηε δηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

παξεπξέζε ν Σνπξθκέλνο Πξφεδξνο. Αλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ 

νξγαληζκφ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηε Σνπξθίαο, ε παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή θαζψο ππνζηήξημε ηελ ηδέα ηνπ πκβνπιίνπ
401

. Απφ ην 2013 δηαθαίλεηαη 

έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ην Σνπξθκεληζηάλ. 

Ο Έξληνγαλ πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζην Σνπξθκεληζηάλ ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2014 ζην πιαίζην ηεο πξψηεο πξνεδξηθήο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Κεληξηθή Αζία, 

ελψ ν Σνπξθκέλνο Πξφεδξνο επηζθέθηεθε ηελ Σνπξθία ηνλ επφκελν ρξφλν
402

. 

Παξάιιεια κε ηελ ζχλαςε εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπκθσλίεο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. 

                                                 
399

 Βι. Σνπξθηθό Τπνπξγείν. “Agreement on Cooperation in the Fields of Education, Science, Culture 

and Sports” signed on 1 May 1992 in Ashkabat, Άγθπξα. Αλαγλψζηεθε ζηηο 2/6/2019 ζην 

http://www.mfa.gov.tr/bilateral-agreements-for-cooperation--on-culture_.en.mfa  

400
 Βι. BALCER, Adam, “Between energy and soft-Pan Turkism: Turkey and the Turkic Republics”, 

Turkish Policy, Σεχρνο 11, Αξ. 2, 2012, ζει. 154. 
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 Βι. ό.π. 

402
 Βι. Presidency of the Republic of Turkey, “Relations between Turkey and Turkmenistan reached an 

exemplary and special level”, 7.11.2014. Αλαγλψζηεθε ζηηο 2/6/2019 απφ ην 

https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/3291/relations-between-turkey-and-turkmenistan-reached-an-

exemplary-and-special-level 
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 ε απηφ ην πιαίζην ην 2013, ν Σνχξθνο Πξφεδξνο  Α. Gul καδί κε ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Σνπξθκεληζηάλ, Γθνπξκπαλγθνχινπ Μπεξληηκνπδέηνθ, εγθαηλίαζαλ 

έλα λέν ζπγθξφηεκα θηηξίσλ ζην International Turkmen- Turkish University ην νπνίν 

ηδξχζεθε ην 1994 ζην Αζγθακπάη ηνπ Σνπξθκεηζηάλ
403

. Σν επφκελν έηνο νη δχν 

ρψξεο πξνρψξεζαλ ζε κηα λέα εθπαηδεπηηθή ζπκθσλία ζην πιαίζην κεηαξξχζκηζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Σνπξθκεληζηάλ. Ζ ζπκθσλία «Avaza 

Agreement», ε νπνία ππνγξάθηεθε ην 2014, πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε απφ θνηλνχ ελφο 

λένπ Γηεζλνύο Σνπξθκεληθνύ- Σνπξθηθνύ Παλεπηζηεκίνπ, ελψ ε Σνπξθία ζην πιαίζην 

ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο, ζπκθψλεζε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ππνηξνθηψλ πξνο ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Σνπξθκεληζηάλ
404

. Σελ ίδηα πεξίνδν, ζπκθσλήζεθε ε δεκηνπξγία λένπ 

ζπγθξνηήκαηνο θηηξίσλ ζε ζρνιείν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηελ πφιε Ashkhabad
405

. Δπηπιένλ, ζηηο 8 Απγνχζηνπ 2014 ηνπξθηθή αληηπξνζσπεία 

επηζθέθηεθε Σνπξθηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν ζην Σνπξθκεληζηάλ θαη ζπδήηεζε κε 

δαζθάινπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ
406

.  

ε φηη αθνξά ηηο δξάζεηο ηεο ΣΗΚΑ ην 2014 δηεμήγαγε έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γηα εθπαηδεπηέο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Σν πξφγξακκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε κχξλε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο 

Σνπξθίαο
407

. Δπηπιένλ ην ίδην έηνο αλαθαηλίζηεθε θαη εμνπιίζηεθε ν ζπλεδξηαθφο 

ρψξνο θαη ην γπκλαζηήξην ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ γπκλαζίνπ Ashkhabad.  

5.1.5. Σν Σαηδηθηζηάλ 

Ζ Σνπξθία αλαγλψξηζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Σαηδηθηζηάλ ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 1991 

θαη νη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ εγθαηληάζηεθαλ ην επφκελν έηνο. 

                                                 
403

 Βι. Abdullah GUL, “News, Gul lays foundation of International Turkmen-Turkish University‟s 

New Campus”, 30/5/2013. Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019 ζην  
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Σν 1992 ππνγξάθηεθε ε «πκθσλία Πνιηηηζηηθήο πλεξγαζίαο» ζην Dusanbe
408

.  

Χζηφζν, νη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ηελ ελ ιφγσ ρψξα ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο, κεηαμχ άιισλ, ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ δηαδξακαηηδφηαλ ζην 

Σαηδηθηζηάλ ηελ πεξίνδν 1992-1997. Ο Demirel επηζθεπηφκελνο ηε ρψξα ην 1995 

ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο αλ θαη νη Σαηδίθνη γισζζηθά θαη εζληθά δελ αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα ησλ Σνχξθσλ, εληνχηνηο ε Άγθπξα εθαξκφδεη αλάινγε ζηξαηεγηθή κε απηή 

ησλ  ηνπξθηθψλ ιαψλ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηε ρψξα επέδεημε 

θαη ν Σνχξθνο Πξφεδξνο Έξληνγαλ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ην 2003 ζην 

Σαηδηθηζηάλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ
409

, ελψ ην 2009 ν 

Πξφεδξνο Gul ζπλαληήζεθε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σαηδηθηζηάλ Emomali Rahmon γηα 

ηε ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ. Μεηά ην 2003 νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά, ελψ ε Άγθπξα ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη 

αλαπηπμηαθή βνήζεηα ζηε ρψξα απφ ην 1992
410

. 

ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη πσο δελ έρνπλ ππνγξαθεί πνιιέο 

ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ελψ νη δηκεξείο ζρέζεηο επηθεληξψλνληαη ζην 

επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Σν 2007 νη Τπνπξγνί Παηδείαο ηνπ 

Σαηδηθηζηάλ θαη ηεο Σνπξθίαο πξνρψξεζαλ ζε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

απφ ην Σαηδηθηζηάλ δηπισκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ αλψηαηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο Σνπξθίαο θαη αληηζηνίρσο αλαγλψξηζε απφ ηελ Σνπξθία ησλ 

δηπισκάησλ απφ ην Δζληθφ θαη Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Σαηδηθηζηάλ
411

. 

Σν 2014 παξαζρέζεθε ηερληθφο εμνπιηζκφο ζην Κνιιέγην Μεραληθήο θαη 

Παηδαγσγηθήο ηνπ Dushanbe. Με ηελ παξνρή ησλ εηδψλ δεκηνπξγήζεθε έλα 

                                                 
408

 Bι. Σνπξθηθό Τπνπξγείν. “Cultural Cooperation Agreement” signed on 1 March 1992 in Dusanbe, 

Άγθπξα. Αλαγλψζηεθε ζηηο 2/6/2019 ζην http://www.mfa.gov.tr/bilateral-agreements-for-cooperation-

-on-culture_.en.mfa  

409
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410 Βι. ό.π. 

411
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29/3/2019 ζην  http://www.asiaplus.tj/en/news/tajikistan/20070412/tajikistan-turkey-boost-educational-
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εξγαζηήξην γιψζζαο θαζψο θαη έλα ειεθηξνληθφ εξγαζηήξην
412

. ην πιαίζην ηεο 13
εο 

 

πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (ECO) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2017 ζην Παθηζηάλ, ν Δξληνγάλ κε ηνλ Σαηδίθν 

νκφινγφ ηνπ ζπκθψλεζαλ ζηελ εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηνπο. Δθηφο, 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο  ζπδήηεζαλ ην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αληαιιαγήο καζεηψλ θαη δαζθάισλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

θνηηεηψλ απφ ην Σαηδηθηζηάλ ζε ηνπξθηθά παλεπηζηήκηα
413

. 

 

5.2. Η πνιηηηθή ηεο άζθεζεο ήπηαο ηζρύνο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Σνπξθίαο θαη ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

Ζ ζπλεξγαζία ηεο Σνπξθίαο κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, κεηά ηε δηάιπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε δηείζδπζε ηεο 

Άγθπξαο ζε κηα πεξηνρή, ε νπνία ηεινχζε γηα ρξφληα ππφ ξσζηθή επηξξνή. ηε 

δηαδηθαζία απηή, ε εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί σο φρεκα γηα ηε ζχλαςε ζπλεξγεηψλ, φπσο 

νη εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία επηρεηξήζεθε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή ηνπξθηθή εζληθή ηαπηφηεηα κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο, ππεξηνλίδνληαο παξάιιεια ηε γισζζηθή, πνιηηηζηηθή θαη εζλνηηθή ζπγγέλεηα 

ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ κε ηελ Σνπξθία. ηφρνο απνηέιεζε ε αχμεζε ηεο επηξξνήο ηεο 

θαη ε εμππεξέηεζε πνιηηηθψλ ζθνπψλ. Ζ επηδίσμε ηεο πεξηθεξεηαθήο εγεκνλίαο ζε 

κηα πεξηνρή φπνπ ε απηφ ην πιαίζην, γλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ πινχζηνπ ζε 

ελεξγεηαθνχο πφξνπο πεξηθεξεηαθνχ ππνζπζηήκαηνο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, 

ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν ηελ εθπαίδεπζε. Ίδξπζε πιεζψξα ζρνιείσλ, αιιά θαη 

παλεπηζηεκίσλ, ελψ ππνζηήξημε ηε δξάζε ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 έσο θαη ην 2013. 

Μεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ ΚΓΑ απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα ε εκβάζπλζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κεληξηθή Αζία, ελψ, παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε 

βειηίσζε ησλ δηπισκαηηθψλ  ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο ζε δηκεξέο επίπεδν κε ηηο ρψξεο 

απηέο, κέζσ ηεο πνιηηηζηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο. ε απηφ ην πιαίζην, 

                                                 
412

 Βι. TIKA, “Annual Report 2014”, φ.π, ζει. 53. 

413
Βι. Turkkon. Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019 ζην 

http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/60_engl_(1)_20170405_131421.pdf  

http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/60_engl_(1)_20170405_131421.pdf
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ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξφζρεκα νη «ζπγγεληθνί δεζκνί» κε ηηο ελ ιφγσ ρψξεο θαη ε 

«αδειθηθή επζχλε» ηεο Άγθπξαο απέλαληί ηνπο. Δίλαη ζαθέο ην γεγνλφο πσο ε 

Σνπξθία επεδίσθε εμαξρήο ηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ κε ηηο 

δεκνθξαηίεο. Ο Έξληνγαλ ελέηεηλε ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο επηδίσμεο 

δεκηνπξγψληαο πνηθίινπο εθπαηδεπηηθνχο κεραληζκνχο, ηλζηηηνχηα, ζεζκνχο θαη 

νξγαληζκνχο γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ δεζκψλ κε ηελ πεξηνρή. 

Ζ Σνπξθία κε απηφ ηνλ ηξφπν αλέδεημε ηελ εθπαίδεπζε ζε βαζηθφ εξγαιείν 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ πεξηνρή, θαζψο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, φπσο νη ππνηξνθίεο, εθπαηδεχνληαη γεληέο 

θεληξναζηαηψλ, νη νπνίεο πξφζθεηληαη ζεηηθά απέλαληη ζηελ Άγθπξα
414

. Σα ελ ιφγσ 

άηνκα θαηέρνληαο κειινληηθά ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ παηξίδα ηνπο είλαη πηζαλφ λα 

επεξεάζνπλ καθξνπξφζεζκα ηελ πνιηηηθή επηξξνή ηεο Σνπξθίαο ζηελ πεξηνρή. Τπφ 

απηφ ην πξίζκα, ε εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη 

σο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηνκείο πνιηηηθήο γηα ηελ άζθεζε ήπηαο ηζρχνο.  

Ζ Σνπξθία επεδίσμε αξρηθά ηελ απφθηεζε πεξηθεξεηαθήο εγεκνλίαο ζηελ 

πεξηνρή θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

ηεο δξαζηεξηφηεηα. Χζηφζν, αδπλαηψληαο λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ εγεκνληθφ ξφιν 

κεγάισλ δπλάκελσλ ζηελ πεξηνρή, φπσο ε Ρσζία, έδσζε έκθαζε ζηελ πνιηηηθή 

άζθεζεο ήπηαο ηζρχνο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ελ ιφγσ πνιηηηθή εμαζθαιίδεη ζηελ 

Άγθπξα ηελ δηείζδπζή ηεο ζηηο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο θαη ην Σαηδηθηζηάλ 

αλαπηχζζνληαο καθξνρξφληεο ζρέζεηο θαη δεζκνχο.   

Σελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην ΚΓΑ βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία, δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζχλαςε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεξγεηψλ κε ηε δεκηνπξγία 

κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο θαη ηε ζεζκνζέηεζε ζρέζεσλ κε ηηο ηνπξθηθέο 

δεκνθξαηίεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην Σνπξθηθφ πκβνχιην έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε 

ζεζκηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ην Καδαθζηάλ θαη ην 

Κηξγηζηάλ. Δπηπιένλ, ε Άγθπξα δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ππφινηπεο ηνπξθηθέο δεκνθξαηίεο αιιά θαη ην 

Σαηδηθηζηάλ, πξνβαίλνληαο ζε δηκεξείο εθπαηδεπηηθέο ζπκθσλίεο. 

                                                 
414

 Βι. AKCALI, Pinar, DEMIR, Cennet-Engin, “Turkey‟s educational policies in Central Asia and 

Caucasia: Perception of policy makers and experts”, International Journal of Educational 

Development, Σεχρνο 32, Αξ. 1, 2012, ζει. 15. 
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πκπέξαζκα 

Σν ΚΓΑ έρεη εληαηηθνπνηήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηεο Άγθπξαο ζηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ΚΓΑ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή 

ππνηξνθηψλ, ηελ παξνρή βνήζεηαο φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο κέζσ ηεο ΣΗΚΑ, ηε 

ζχλαςε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεξγηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά θαη δξάζεηο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θπξίσο κέζσ ηνπ Σνπξθηθνχ πκβνπιίνπ. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο, νη νπνίεο είηε πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

πιαίζην ησλ νξγαληζκψλ είηε κέζσ ηεο ζχλαςεο δηκεξψλ ζπκθσληψλ. Μέζα απφ ηηο 

δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ησλ νξγαληζκψλ δηαθαίλεηαη, επίζεο, ε ζεκαζία πνπ 

έρεη δνζεί ζηε δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, δηαθαίλεηαη 

ε έκθαζε πνπ δίλεη ε Άγθπξα σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

άζθεζε ήπηαο ηζρχνο ψζηε λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ Άγθπξα κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, επηρείξεζε λα αλαδεηρζεί ζε 

πεξηθεξεηαθή δχλακε ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη λα εληάμεη ζηελ ζθαίξα 

επηξξνήο ηεο ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο. Σελ πεξίνδν 1991 έσο ηελ αλάιεςε 

ηεο εμνπζίαο απφ ην θφκκα ΚΓΑ ηνπ Έξληνγαλ (2002), ε Άγθπξα αλέιαβε, κεηαμχ 

άιισλ, πνιιέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ 

λα δηεηζδχζεη ζηελ πεξηνρή, επηθαινχκελε ζηελνχο εζλνηηθνχο θαη γισζζηθνχο 

δεζκνχο κε ηνπο Κεληξναζηάηεο. Αξθεηέο απφ ηηο δξάζεηο ηεο Σνπξθίαο επνδψζεθαλ, 

σζηφζν δελ θαηέζηε εθηθηφ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εγέηε. Ζ παξνπζία ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή δπζθφιεςε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία θαηάθεξε, ελ πνιινίο, λα απνθαηαζηήζεη 

ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο εγέηεο ησλ δεκνθξαηηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηεο γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζηελ πεξηνρή. 

Μεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην ΚΓΑ ηνπ Έξληνγαλ, ε Σνπξθία 

έδεημε εθ λένπ ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο. εκαληηθέο 

δξάζεηο αλαπηχρζεθαλ απφ ην 2006 θαη κεηά ζηνλ πνιηηηζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ 

ηνκέα, ελψ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεψλ κε ην Καδαθζηάλ 

θαη ην Κηξγηζηάλ. Σελ πεξίνδν απηή, ε Άγθπξα δεκηνπξγεί κηα ζεηξά νξγαληζκψλ κε 

ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ ηνπ «ηνπξθηθνχ θφζκνπ» θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, δεκηνπξγψληαο έλα 

ζεζκηθφ πιαίζην δξάζεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ίδξπζε ηνπ Σνπξθηθνχ 

πκβνπιίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ιακβάλνληαη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κεηαμχ άιισλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Ζ ίδξπζε ηεο 

Έλσζεο ησλ Σνπξθηθψλ Παλεπηζηεκίσλ ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, αλαδεηθλχεηαη 

ζε έλα βαζηθφ ππιψλα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Σνπξθίαο, Καδαθζηάλ θαη Κηξγηζηάλ θαη 

θαη‟ επέθηαζε έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Σνπξθίαο, θάλνληαο εξγαιεηαθή ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο. Αλ θαη ν αξρηθφο ζηφρνο ηεο 

αλάιεςεο ηνπ ξφινπ πεξηθεξεηαθνχ εγέηε ζηελ πεξηνρή, δελ πινπνηήζεθε, εμαηηίαο 

ηεο ξσζηθήο παξνπζίαο, ε Άγθπξα κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ πιαηζίσλ ζπλεξγαζίαο εμαθνινπζεί λα επηδηψθεη ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηξξνήο ηεο ζηελ πεξηνρή. ε απηφ ην πιαίζην, επηρεηξεί λα αζθήζεη κε 

ηνλ απνδνηηθφηεξν ηξφπν ηελ ήπηα ηζρχ ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο  

πνπ πξνσζνχλ ηα ζηξαηεγηθά ηεο ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε φηη επαιεζεχεηαη ε ππφζεζε εξγαζίαο 

πνπ δηαηππψζεθε ζηελ αξρή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

ηεο Σνπξθίαο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο επηβεβαηψλνπλ ηελ αξρηθή ππφζεζε 

φηη νη θπξίαξρνη δξψληεο εξγαιεηνπνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο 

ήπηαο ηζρχνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πνιηηηθνχο/εζληθνχο ζθνπνχο. Έρεη θαηαζηεί 

ζαθέο, κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο, πσο ε Άγθπξα 

θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

ζηξαηεγηθφ ηεο πιενλέθηεκα κε απψηεξν ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο ζηελ πεξηνρή. Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη, 

σο εξγαιείν ήπηαο ηζρχνο, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ θνηλνί 

δεζκνί κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ δεκνθξαηηψλ. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 

κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θξάηε, θαη εηδηθά ε Σνπξθία, ζην πιαίζην ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ άζθεζε ήπηαο ηζρχνο. Γη‟ 

απηφ θαη ε παξνχζα κειέηε, κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κηα ζεηξά κειεηψλ πάλσ ζην 

δήηεκα απηφ. Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ζην πξνζερέο κέιινλ ε κειέηε γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηξξνήο ηεο Άγθπξαο, κέζα απφ ηελ ήπηα ηζρχ, ζηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, ζε βάξνο ηεο ξσζηθήο επηξξνήο αιιά θαη ηεο θηλεδηθήο ε νπνία 

απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α. Κνιιέγηα θαη Παλεπηζηήκηα πνπ ίδξπζε ε Σνπξθία θαη Σνπξθηθέο ΜΚΟ ζηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

Υώξα Παλεπηζηήκην Κνιιέγην 

Καδαθζηάλ International Ahment 

Yesevi Kazak-Turk 

University 

 

 Suleyman Demirel 

University (ΜΚΟ) 

 

Κηξγηζηάλ Kyrgyz-Turk Manas 

University 

College of Business (MKO) 

 Alada University (ΜΚΟ)  

 Ataturk Alotoo 

University(ΜΚΟ) 

 

Οπδκπεθηζηάλ   

Σνπξθκεληζηάλ Halkara Turken-Turk 

University(ΜΚΟ) 

College of Business (MKO) 

 International Turkmen-

Turkish University (ΜΚΟ) 

 

   

Πεγή: DE YOUNG, Alan, HEYNEMAN Stephen, The Challenges of Education in Central 

Asia, Γθξίλνπηηο, IAP,2004, ζει.93. 
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Β. Υάξηεο 

Υάξηεο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Κεληξηθή Αζία 

 

ΠΖΓΖ: Foreign Affairs, 12/5/2019.  

Υάξηεο ησλ Πνιηηηζηηθώλ Κέληξσλ Yunus Emre 

 

           ΠΖΓΖ: Yunus Emre Intitution, Media, 19/3/2017. 
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Υάξηεο ησλ ζρνιείσλ ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

 

             ΠΖΓΖ: Hurriyet Daily News, 8/4/2014.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

 

Α. Πξσηνγελείο Πεγέο 

Α1. πκθσλίεο, Φεθίζκαηα θαη δηαθεξύμεηο δηεζλώλ νξγαληζκώλ 

Agreement on the Establishment of the Turkic Academy,Μπίζεθ, 23 Απγνχζηνπ 

2012. 

(https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/AGREEMENTonESToftheTUR

KICACADEMY_20140424_191959.pdf) 

 

Agreement on Cooperation in the Fields of Education, Culture and Science signed on 

3 March 1992 in Bishkek. Αλαγλψζηεθε ζηηο 29/3/2019 ζην 

http://www.mfa.gov.tr/bilateral-agreements-for-cooperation--on-culture_.en.mfa  

 

 

Charter of the Turkic Culture and Heritage Foundation,Μπίζεθ, 23 Απγνχζηνπ 2012. 

(https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/CHARTERoftheTURKICCULT

UREandHERITAGEFOUNDATION_20140424_192055.pdf) 

 

“Cultural Cooperation Agreement” signed on 1 March 1992 in Dusanbe, 

http://www.mfa.gov.tr/bilateral-agreements-for-cooperation--on-culture_.en.mfa  

 

 

Commission on Social, Cultural and Humanitarian Affairs Report. Αλαγλψζηεθε ζηηο 

29/3/2019 απφ ην 

file:///C:/Users/%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91/

Downloads/2.%20Report_Commision_on_Social_Cultural_and_Humanitarian%20Af

fairs.pdf 

 

Charter of the Commonwealth of Independent States, Article 35. Αλαθηήζεθε ζηηο 

22/12/2018 απφ ην 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201819/volume-1819-I-

31139-English.pdf 

Nakhchivan Agreement, Nakhchivan, 3 October 2009. 

(https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/nakhchivan-agreement-on-the-

establishment-of-the-copperation-council-of-turkic-speaking-states-1-en.pdf) 

 

 

 

 

https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/AGREEMENTonESToftheTURKICACADEMY_20140424_191959.pdf
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/AGREEMENTonESToftheTURKICACADEMY_20140424_191959.pdf
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/AGREEMENTonESToftheTURKICACADEMY_20140424_191959.pdf
http://www.mfa.gov.tr/bilateral-agreements-for-cooperation--on-culture_.en.mfa
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/CHARTERoftheTURKICCULTUREandHERITAGEFOUNDATION_20140424_192055.pdf
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/CHARTERoftheTURKICCULTUREandHERITAGEFOUNDATION_20140424_192055.pdf
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/CHARTERoftheTURKICCULTUREandHERITAGEFOUNDATION_20140424_192055.pdf
http://www.mfa.gov.tr/bilateral-agreements-for-cooperation--on-culture_.en.mfa
../../?�?�?�???�?�?�/Downloads/2.%20Report_Commision_on_Social_Cultural_and_Humanitarian%20Affairs.pdf
../../?�?�?�???�?�?�/Downloads/2.%20Report_Commision_on_Social_Cultural_and_Humanitarian%20Affairs.pdf
../../?�?�?�???�?�?�/Downloads/2.%20Report_Commision_on_Social_Cultural_and_Humanitarian%20Affairs.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201819/volume-1819-I-31139-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201819/volume-1819-I-31139-English.pdf
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/nakhchivan-agreement-on-the-establishment-of-the-copperation-council-of-turkic-speaking-states-1-en.pdf
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/nakhchivan-agreement-on-the-establishment-of-the-copperation-council-of-turkic-speaking-states-1-en.pdf


114 
 

 

Α2. Σύπνο, Δηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία θαη Πξνζσπηθνί ηζηόηνπνη 

Abdullah GUL, News (http://www.abdullahgul.gr)  

 

Asia Plus (http://www.asiaplus.gr)   

 

 

Chronicles of Turkmenistan (https://en.hronikatm.com)  

 

Eurasianet ( https://eurasianet.gr)  

 

 

TRT World (https://www.trtworld.com)  

 

The diplomat (https://thediplomat.com)  

 

 

Radio Free Europe (https://www.rferl.gr)         

 

 

Reuters (https://www.reuters.com)  

 

The Moscow Times (https://themoscowtimes.com)  

 

 

SETAV (https://www.setav.gr)  

 

 

Α3. Ιζηόηνπνη Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ 

Akhmet Yassawi University, History of University   (http://ayu.edu.gr)  

 

Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin. (https://www.krsu.edu.gr)  

 

Russian - Tajik Slavonic University. (http://www.rtsu.tj.gr)  

 

Α4. Ιζηνζειίδεο Τπνπξγείσλ 

Σνπξθηθό Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, “Relations between Turkey and Kyrgyzstan”. 

(http://www.mfa.gov.gr)  

http://www.abdullahgul.gr/
http://www.asiaplus.gr/
https://en.hronikatm.com/
https://eurasianet.gr)/
https://www.trtworld.com/
https://thediplomat.com/
https://www.rferl.gr/
https://www.reuters.com/
https://themoscowtimes.com/
https://www.setav.gr/
http://ayu.edu.gr/
https://www.krsu.edu.gr/
http://www.rtsu.tj.gr/
http://www.mfa.gov.gr)/


115 
 

Ρσζηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, “The Russian Language Federal Targeted 

Programme for 2016-2020”. (http://government.gr)  

 

 

 

Α5. Ιζηνζειίδεο Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ θαη Σνπξθηθώλ Οξγαλώζεσλ 

Cooperation Council of Turkic Speaking States, Cultural, Educational and Scientific 

Cooperation (http://www.turkkon.org.gr)  

 

TURKPA, Parliamentary Assembly of Turkic Speaking Countries. (https://turk-

pa.org.gr)  

 

TIKA, Turkish Cooperation and Coordination Agency (http://www.tika.gov.gr) 

 

Yunus Emre Institute in Turkic World (https://www.yee.org.gr)  

 

Turkiye Maarif  Foundation. (https://turkiyemaarif.org.gr)  

   

 

TURKSOY, International Organization of Turkic culture (https://www.turksoy.gr) 

 

Presidency For Turks Abroad and Related Communities. (https://www.ytb.gov.gr)   

 

TurkeyScholarships. (https://www.ytb.gov.gr)  

 

International Students’ Academy.  (https://turkiyeburslari.gov.gr)  

 

Turkic Council, Annual Report 2016. (https://www.turkkon.org.gr)  

 

Turkic Council, Annual Report 2017.  (https://www.turkkon.org.gr)  

 

The Intergovernmental Foundation for Educational, Scientific and Cultural 

Cooperation (IFESCCO.) (http://www.mfgs-sng.org.gr)  

 

 

TWESCO, „‟Program Review of Common Turkic Literature Textbook‟‟, 6.04.2018, 

(http://twesco.org.gr)  

 

Turkic Universities Union. Αλαθηήζεθε ζηηο 29/3/2019 απφ ην  

http://www.turkunib.org/en/site/index/#about  

 

TIKA, Annual Report 2014, ζει. 57. 

http://abdigm.meb.gov.tr/www/turkmenistan-ziyareti/icerik/432   

 

International Turkic Academy, History and Mission ( http://twesco.org/en/about/ ) 

http://government.gr/
http://www.turkkon.org.gr/
https://turk-pa.org.gr/
https://turk-pa.org.gr/
https://www.yee.org.gr/
https://turkiyemaarif.org.gr/
https://www.ytb.gov.gr/
https://www.ytb.gov.gr/
https://turkiyeburslari.gov.gr/
https://www.turkkon.org.gr/
https://www.turkkon.org.gr/
http://www.mfgs-sng.org.gr/
http://twesco.org.gr/
http://www.turkunib.org/en/site/index/#about
http://abdigm.meb.gov.tr/www/turkmenistan-ziyareti/icerik/432
http://twesco.org/en/about/


116 
 

 

Eurasian Economic Union. (http://www.eaeunion.org.gr)  

 

The Shanghai Cooperation Organization. (http://eng.sectsco.org.gr)      

 

 

Β. Γεπηεξνγελείο Πεγέο 

Β1. Βηβιία θαη Μνλνγξαθίεο 

ΚΑΗΡΗΓΖ, Γεκήηξεο, MARTIN, Lenore, Ρόινο θαη ζέζε ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Κόζκν, 

ύγρξνλε Πξαγκαηηθόηεηα θαη Μειινληηθέο Πξνθιήζεηο, Δθδφζεηο ηδέξε, 

Αζήλα, 2006. 

ΚΟΤΚΟΤΒΔΛΖ, Ζιίαο, «Πνιηηηθή ησλ «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» κε ηνπο 

γείηνλεο ή πξνβιεκαηηθή πνιηηηθή;», ζην ΚΟΤΚΟΤΒΔΛΖ Ζιίαο θαη 

ΛΗΣΑ ππξίδσλ (Δπηκ.),  2013. 

ΚΑΛΔΝΣΔΡΗΓΖ, άββαο, «Ζ Σνπξθία ζε θξίζηκν ζηαπξνδξφκη: Απφ ηνλ 

Κεκαιηζκφ ζην κεηξηνπαζέο (;) Ηζιάκ», ζην ΚΟΤΚΟΤΒΔΛΖ Ζιίαο θαη 

ΛΗΣΑ ππξίδσλ (Δπηκ.), 2013. 

ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ, Αρκέη, Σν ζηξαηεγηθό βάζνο, Η δηεζλήο ζέζε ηεο Σνπξθίαο, 

Αζήλα, Πνηφηεηα, 2010. 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ, Γεκήηξεο, ΦΧΣΗΟΤ, Διέλε, Σνπξθηθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ηελ 

επνρή ηνπ ΑΚΡ, Πξνο κηα PAX OTTOMANA; Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 

2010. 

 

 

AKKOYUNLU, Seyma, Turkey in the Caspian Sea Region, Masters Thesis, Istanbul 

University, 2005, ζει. 21. Αλαθηήζεθε ζηηο 20/3/2019 απφ ην 

https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co

m/&httpsredir=1&article=4734&context=etd  

ALTBACH, Philip, PETERSON, Patti McGill, Higher Education as a projection of 

America‟s Soft Power ζην Soft Power Superpowers, Cultural and National 

assets of Japan and the United States, Yasushi, Watanabe and McConnell,  

David (Δπηκ.), Λνλδίλν, 2008. 

BAYLIS, John, SMITH, Steve, The Globalization of World Politics, An introduction 

to International Relations, Λνλδίλν, Oxford University Press, 7
st
 Edition,  2017. 

BUNUAZIZI, Ali and WEINER, Myron, The New Geopolitics of Central Asia and its 

Borderlands, Μ. Βξεηαλία, Indiana University Press, 1
st
 Edition, 1995. 

GUSSAROVA, ANNA, Russia soft power in Kazakhstan and (Central Asia): Taken 

for Granted?, Central Asia Institute for Strategic Studies, Αικάηη, 2017. 

HALE, William, Turkish Foreign Policy 1774-2000, Λνλδίλν, Frank Cass Publishers, 

2000.  

http://www.eaeunion.org.gr/
http://eng.sectsco.org.gr/
https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=4734&context=etd
https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=4734&context=etd


117 
 

HEYNEMAN, Stephen and DE YOUNG, Alan, The Challenges of Education in 

Central Asia, Information Age Publishing, 2006. 

JACKSON, Robert, SORENSEN, Georg, Introduction to International Relations, 

Theories and Approaches, 5
ε
 Δθδνζε, Oxford University, Λνλδίλν, 2013. 

KÖSTEM, Seckin, Transationalism and the State: Turkish Foreign Policy Towards 

the Turkic World, A Master‟s Thesis. 

KRAMER, Heinz, Will Central Asia become Turkey‟s Sphere of Influence?, Center 

of Strategic Research, 1996. 

KRAMER, Heinz, A Changing Turkey: Challenges to Europe and the United States, 

Brooking Institution Press, Οπάζηλγθηνλ, 2000. 

KELKITLI, ASLI FATMA, Turkish – Russian Relations, Competition and 

Cooperation in Eurasia, Νέα Τφξθε, Routledge, 2017. 

LARUELLE, Marlene, Russian Eurasianism - An Ideology of Empire, Οπάζηλγθηνλ, 

2008. 

LANDAU, Jacob, Pan- Turkism From Irredentism to Cooperation, London Hurst, 

Λνλδίλν, 1995. 

LARABBEE, Stephen, LESSER, Ian, Turkish Foreign Policy in an age of 

uncertainty, Santa Monika, CA: RAND corporation, άληα Μφληθα,2003. 

 

MARTIN, Lenore, KERIDIS, Dimitris, The Future of Turkish Foreign Policy, 

Λνλδίλν, Belfer Center for Science and International Affairs, 2004. 

MELISSEN, Jan, Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, Netherlands 

Institute of International Relations, 2005.  

NYE, Joseph, Ήπηα Ιζρύο- Σν Μέζν Δπηηπρίαο ζηελ Παγθόζκηα Πνιηηηθή, Παπαδήζεο, 

Αζήλα, 2005. 

Peter van Ham, “Power, Public Diplomacy, and the Pax Americana” ζην The New 

Public Diplomacy Soft Power in International Relations, Jan Melissen (Δπηκ.), 

Νέα Τφξθε, 2005. 

ROBINS, Philip, Suits and Uniforms: Turkish Foreign Policy Since the Cold War, 

Λνλδίλν, Hurst & Co.(Δπηκ.), 2003. 

SEVIN, Efe, “History and Culture: Turkey”, ζην Cham, Palgrave Macmillan 

(Δπηκ.), Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy in the US, 

Sweden and Turkey, Palgrave Macmillan , 2017. 

SAYARI, Sabri, «Turkey the Caucasus and Central Asia» ζην BANUAZIZI, Ali, 

WEINER,  Myron (Δπηκ.), The New Geopolitics of Central Asia and its 

Borderlands , Λνλδίλν, 1994. 

SCOTT-SMITH, Giles,  Exchange Programs and Public Diplomacy ζην Routledge 

Handbook of Public Diplomacy, Nancy Snow, Philip M. Taylor , Νέα Τφξθε, 

2009. 

SENGUPTA, Anita, Myth and Rhetoric of the Turkish Model, Ηλδία, Exploring 

Developmental Alternatives. 



118 
 

STETAR, Joseph et al., Soft Power Strategies: Competition and Cooperation in a 

Globalized System of Higher Education ζην Terance W. Bigalke and Deane E. 

Neubauer, Higher Education in Asia/Pacific: Quality and the Public Good, Λνο 

Άληδειαο, 2010. 

TUFEKCI, Ozgur, Turkish Eurasianism and its impact on Turkish Foreign Policy in 

Post Cold war Turkey, PhD Thesis, Centre for Trust, Peace and Social Relations 

Coventry University, Ζλσκέλν Βαζίιεην , 2015. 

TABLOT, Valeria, Turkey: Towards A Eurasian Shift?, Ηηαιία, 2018. 

ZAJDA, Joseph, International Handbook on Globalization, Education and Policy 

Research, Global Pedagogies and Policies, Οιιαλδία, 2005. 

 

Β2. Άξζξα 

ΓΧΓΟ, Κσλζηαληίλνο, «Σνπξθία θαη Κεληξηθή Αζία, Γεσγξαθία θαη 

Γεσζηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο», Γεσζηξαηεγηθή, Σξηκεληαία Δπηζεώξεζε ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Ακπληηθώλ Αλαιύζεσλ, Σεχρνο 7, 2005. 

ΛΗΣΑ, ππξίδσλ, Ζ ζεσξία ηεο ήπηαο ηζρχνο ζην πιαίζην ησλ λέν-νζσκαληθψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ: Μηα ελδνζθφπεζε ζην ηξαηεγηθό βάζνο ζην 

ΚΟΤΚΟΤΒΔΛΖ Ζιίαο θαη ΛΗΣΑ ππξίδσλ (Δπηκ.). 

ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ, Νηθφιανο, «Ζ ζέζε ηνπ ηζιακηθνχ θφζκνπ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

ηζιακηθήο θπβέξλεζεο ΑΚΡ. Μηα πεξίπησζε εξγαιεηαθήο ρξήζεο ησλ 

„πξνλνκηαθψλ ζρέζεσλ‟» ζην ΚΟΤΚΟΤΒΔΛΖ Ζιίαο θαη ΛΗΣΑ 

ππξίδσλ (Δπηκ.). 

 

AKCALI, Pinar and ENGIN- DEMIR, Cennet, “Turkey‟s educational policies in 

Central Asia and Caucasia: Perceptions of policy makers and experts”, 

International Journal of Educational Development, Σεχρνο 32, Αξ. 1, 2012. 

AKCALI, Emel, PERINCEK, Mehmet, “Kemalist Eurasianism: An Emerging 

Geopolitical Discourse in Turkey”, Geopolitics, Σεχρνο 14, 2009. 

AMIRBEK, Aidarbek, YDYRYS, Kanat, “Education and Soft Power: Analysis as an 

Instrument of Foreign Policy”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 

Σεχρνο 143, 2014. 

ARAS, Bulent, “Tηurkey's policy in the former Soviet south: Assets and options”, 

Turkish Studies, 2000, Σεχρνο 1. 

ARAS, Bulent, “Turkish Policy toward Central Asia”,Policy Brief, CETA 

Foundation, Σεχρνο 12, 2008. 

ABRAMOWITZ, Morton, “Dateline Ankara: Turkey after Ozal”, Foreign Policy, 

Σεχρνο  91, 1993. 

ADICK, Christel,  “German Foreign Cultural and Educational Policy as a Means of 

Soft Power”, Hungarian Educational Research Journal, Σεχρνο 6, Αξ. 3, 2016. 

AYDIN, Mustafa, “Turkey in Central Asia and the Caucasus”, Turkish Studies, 

Σεχρνο 5, Αξ.2, 2004. 



119 
 

BAL, Idris, “The Turkish Model and the Turkic Republics”, Journal of International 

Affairs, Σεχρνο 3, Αξ. 3, 1998. 

BYRNE, Caitlin, HALL, Rebecca, “Realising Australia‟s international education as 

public diplomacy”,  Australian Journal of International Affairs, Σεχρνο 67, Αξ. 

4, 2013. 

BULENT, Aras, ZULKARNAIN, Mohammed, “The Turkish government scholarship 

program as a soft power tool”, Turkish Studies, 2018. 

BALCI, Bayram, “The AKP/Gulen Crisis in Turkey: Consequences for Central Asia 

and the Caucasus”,  Central Policy Brief, Σεχρνο 16, 2014. 

BALCI, Bayram, “Turkey‟s Religious Outreach in Central Asia and the Caucasus”, 

Current  Trends in Islamic Ideology, Σεχρνο 16, 2014. 

BALCI, Bayram,  “Fethullah Gulen‟s Missionary Schools in Central Asia and their 

Role in the Spreading of Turkism and Islam”, Religion, State & Society, Σεχρνο 

31, Αξ. 2, 2003. 

BILICI, Muchahit, “The Fethullah Gulen Movement and its Politics of Representation 

of Turkey”, The Muslim World, Σεχρνο 96, 2006. 

BUSZYNSKI, LESZEK, “Russia‟s new role in Central Asia, Asian Survey”, Σεχρνο 

45, Αξ. 4, 2005. 

CAMAN, EFE, AKYURT, ALI, “Caucasus and Central Asia in Turkish Foreign 

Policy: The Time has Come for a New Regional Policy”, Turkish Journal of 

International Relations, Σεχρνο 10, Αξ.2-3, 2011. 

CHAMBERLAINE, Lawrence, “Education as an Instrument of the State: A Review 

Essay”, The Journal of Higher Education, Σεχρνο 34, Αξ. 1, 1963. 

CUMMINGS, SALLY, “Happier Bedfellows? Russia and Central Asia under Putin”, 

Asian Affairs, Σεχρνο 32, Αξ. 2, 2001. 

DALY, John, “The Rebirth of Pan- Turkism?”, Eurasia Daily Monitor, Σεχρνο 5. Αξ. 

5, 2008.  

DIMITRAKOPOULOU SOFIA, LIAROPOULOS, ANDREW ,Russia‟s National 

Security Strategy to 2020: A Great Power in the Making?, Caucasian Review of 

International Affairs, 2010,  Σεχρνο 4, Αξ. 1. 

DINMUKHAMMED, Ametbek, AIDARBEK, Amirbek, “Kazak- Turkish 

Cooperation in the Field of Education”, Procedia- Social and Behavioral 

Sciences, Σεχρνο 143, 2014. 

DORIAN, J., “Central Asia:  majong energy player in the 21
st
 century”, Energy 

Policy, Σεχρνο 34, 2005. 

ERSEN, Emre, “Eurasia as a Geopolitical Concept in Turkey”, Geopolitics, Σεχρνο 

18, Αξ.1, 2013. 

ERSE, Emre, “The Evolution of „Eurasia‟ as a Geopolitical Concept in Post–Cold 

War Turkey”, Geopolitics, Σεχρνο 18, Αξ. 1, 2013. 

FIERMAN, WILLIAM, “Russian in Post -  Soviet Central Asia: A comparison with 

the states on the Baltic and South Caucasus”, Europe – Asia Studies, 2012, 

Σεχρνο 64, Αξ. 4. 



120 
 

FOMINYKH, ALEXEY, “Russia‟s Public Diplomacy in Central Asia and the 

Caucasus: The role of the Universities”, The Hague Journal of Diplomacy, 

2017. 

FLANAGAN, STEPHEN, The Turkey-Russia-Iran Nexus: Eurasian Power 

Dynamics, The Washington Quarterly, Σεχρνο 36, Αξ. 1, 2013.  

JETPYSPAYEVA, Yelena, “Changing politics in Central Asia: The Case of 

Kazakhstan”, Σεχρνο 49, 2010. 

KINIKLIOGLOU, SUAT, “Turkey and Russia: Partnership or Exclusion?”, Insight 

Turkey, Σεχρνο 8, Αξ.2, 2006. 

KORKUT, Şenol, “The Diyanet of Turkey and Its Activities in Eurasia after the Cold 

War”, Acta Slavica Iaponica, Σεχρνο 28, 2010. 

KOSTEM, Seckin, “When can idea entrepreneurs influence foreign policy? 

Explaining the rise of  the „Turkic World‟ in Turkish Foreign Policy”, Foreign 

Policy Analysis, 00, 2016. 

LAURELLE, MARLENE, “Russia in Central Asia: Old History, New Challenges?”, 

EUCAM, Working Paper No. 3, 2009. 

LARUELLE, Marlene, “The two faces of contemporary Eurasianism: an imperial 

version of Russian nationalism”, Nationalities Papers: The Journal of 

Nationalism and Ethnicity, Σεχρνο 32, Αξ. 1, 2007. 

LIMA, Antonio, “The role of international educational exchanges in public 

diplomacy”, Place Branding and Public Diplomacy, Σεχρνο 3, Αξ. 3, 2007. 

METZGAR, Emily, “Institutions of Higher Education as Public Diplomacy Tools”, 

Journal of Studies in International Education,  Σεχρνο 20, Αξ. 3, 2015. 

MURINSON, Alexander, “The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy”, 

Middle Eastern Studies, 2006, Σεχρνο 42, Αξ.6. 

NYE, Joseph, “Public Diplomacy and Soft Power”, The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, Σεχρνο 616, Αξ. 1, 2008. 

ΟΕΚΑΝ, Abdullah, “Strategic practices of public diplomacy policies in educational 

field and Turkey‟s potential for cultural diplomacy”, Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, Σεχρνο 176, 2015. 

OZKAN, Mehmet, “Turkey‟s New Engagements in Africa and Asia: Scope, Content 

and Implications”, Perceptions Journal of International Affairs, center for 

strategic research,  Σεχρνο XVI, Αξ. 93, 2011.  

SVARIN, DAVID, “Towards a Eurasian axis? Russia and Turkey between 

cooperation and competition”, Global Affairs, Σεχρνο 1, Αξ. 4-5, 2015. 

SEIDIMBEK, Ayana, “Nazarbayev University: Integration of Western and Central 

Asia Educational systems”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Σεχρνο 

89, 2013. 

TLEBADIYEVA, M., SADIKOV, T., KAMIYEVA, G., MOLDAHMETOVA, Z., 

“The outcomes of Cooperation of Kazakhstan and Turkey in the field of 

Education”, International Journal of Economics and Business Administration, 

Σεχρνο V, Αξ. 4, 2017. 



121 
 

WALKER, Joshua, “Learning Strategic Depth: Implications of Turkey's New Foreign 

Policy Doctrine”, Insight Turkey, Σεχρνο 9, Αξ. 3. 

WATMOUGH, Simon, Öztürk, Ahmet, “From „Diaspora by Design‟ to Transnational 

Political Exile: The Gülen Movement in Transition”, Politics, Religion & 

Ideology, Σεχρνο 19, Αξ. 1, 2018. 

WEITZ, RICHARD, “Averting a New Great Game in Central Asia”, The Washington 

Quarterly, Σεχρνο 29, Αξ. 3. 

WOJCIUK, Anna, MICHALEK, Maciej, STORMOWSKA, Marta, “Education as a 

source and tool of soft power in international relation”, European Consortium 

for Political Research, 14, 2015. 

YANIK, Lerna, “The politics of educational exchange: Turkish education in Eurasia”, 

Europe –Asia Studies, Σεχρνο 56, Αξ. 2, 2004. 

ZIYA Onis and SUHNAZ Yilmaz, “Between Europeanization and Euro-Asianism: 

Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era”, Turkish Studies, 2009, 

Σεχρνο 10, Αξ.1. 


