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ΤΟΥΡΚΙΑ: Κουρδικό, Συνταγµατικές Μεταρρυθµίσεις 
και Κόκκινη Βίβλος 
  
Του Χρήστου Μηνάγια 
 
Στις 1-10-2010 ο Τούρκος πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Αµπντουλάχ Γκιούλ 
στα πλαίσια της τελετής έναρξης των εργασιών της τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης για το κοινοβουλευτικό έτος 2010-2011 πραγµατοποίησε την 
καθιερωµένη του οµιλία θέτοντας το στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο θα 
στηριχθεί η πολιτική της χώρας του για το επόµενο έτος. Ο Γκιούλ τόνισε την 
ανάγκη ύπαρξης ενός νέου πολιτικού λόγου προκειµένου να αναθεωρηθεί το 
«δηµοκρατικό» σύστηµα της Τουρκίας και να ταυτισθεί µε τα διεθνή πρότυπα, 
παράλληλα µε την αδιάκοπη ροή των συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων οι 
οποίες θα δώσουν µία σηµαντική δυναµική στη χώρα του. Επίσης δεν 
παρέλειψε να αναφέρει ότι η κατάρτιση ενός νέου Συντάγµατος από την 
πολιτική ηγεσία της χώρας αποτελεί ανάγκη πρώτης προτεραιότητας. 

Σχετικά µε το κουρδικό πρόβληµα, ανέφερε ότι αυτό θα πρέπει να 
διαχωριστεί από το πρόβληµα του ΡΚΚ, επισηµαίνοντας ότι οι δυνάµεις 
ασφαλείας της χώρας του έχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουν τα θέµατα 
αρµοδιότητάς τους σε ποσοστό 100%. Τόνισε όµως, ότι το πρόβληµα του 
ΡΚΚ δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε κατασταλτικά µέτρα και µέτρα ασφαλείας 
αλλά και µε άλλους τρόπους που έχουν δηµοκρατική, κοινωνική, πολιτιστική 
και οικονοµική διάσταση. 

Αναφορικά µε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του δήλωσε ότι η 
υποψηφιότητα της Τουρκίας αποτελεί στρατηγική επιλογή και ότι θα 
επιδιωχθεί η υλοποίηση όλων των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων. Παράλληλα, 
για το κυπριακό έκανε µία µικρή αναφορά λέγοντας ότι η Τουρκία στηρίζει τις 
προσπάθειες του αρχηγού των τουρκοκυπρίων Ντερβίς Ερόγλου όπως έκανε 
και µε τον προκάτοχό του Μεχµέτ Αλί Ταλάτ και ότι αναµένει από την 
ελληνοκυπριακή πλευρά να είναι το ίδιο καλοπροαίρετη και αποφασιστική. 

Ο Γκιούλ επισήµανε ότι η Τουρκία θα πρέπει να µελετήσει πολύ 
προσεκτικά τις συνεχώς µεταβαλλόµενες παγκόσµιες εξελίξεις, προκειµένου η 
εξωτερική της πολιτική να αποκτήσει περισσότερη εµπειρία ώστε να είναι 
δραστική, εποικοδοµητική και ρεαλιστική, στοιχεία που θα αυξήσουν τα 
στρατηγικά της πλεονεκτήµατα. Είναι σηµαντικό ότι και αυτός επανέλαβε για 
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µία φορά ακόµη τη θέση του Νταβούτογλου, ότι δηλαδή η Τουρκία δεν 
αποτελεί µία χώρα που έχει µόνο περιφερειακό ρόλο αλλά ταυτόχρονα 
επιφορτίζεται και συµµετέχει στην επίλυση όλων εκείνων των προβληµάτων 
που έχουν παγκόσµια διάσταση. Στη συνέχεια υπογράµµισε τα εξής: 

 
«∆εν µπορούµε να είµαστε αδιάφοροι στις σηµαντικές εξελίξεις που 

διαδραµατίζονται στον περίγυρό µας. ∆εν µπορούµε να γυρίσουµε την πλάτη µας 
στις περιοχές που επηρεάζουν άµεσα την εθνική µας ασφάλεια και τα εθνικά µας 
συµφέροντα και µε τις οποίες έχουµε στενούς δεσµούς συγγένειας, φιλίας και 
αδελφοσύνης. Απεναντίας, η ανυπόκριτη προσδοκία του έθνους µας και η ιστορική 
µας ευθύνη µας υποχρεώνουν να εφαρµόζουµε δραστικές και εποικοδοµητικές 
πολιτικές στην ευρύτερη αυτή περιοχή, η οποία εκτείνεται από το Ιράκ µέχρι το 
Αφγανιστάν, από τα Βαλκάνια µέχρι τον Καύκασο και περιλαµβάνει επίσης όλη τη 
Μέση Ανατολή…….. Οι προσπάθειες που καταβάλουµε για την επίλυση των 
προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από το πυρηνικό πρόβληµα του Ιράν έχουν σαν 
στόχο να µη ζήσουµε στα ανατολικά σύνορά µας παρόµοιες καταστάσεις µε αυτές 
που διαδραµατίστηκαν το 1990 στο Ιράκ. Γι’ αυτό περιµένουµε από τους συµµάχους 
µας να αντιµετωπίσουν µε κατανόηση την ευαισθησία µας αυτή……..»  

 
Τα κύρια θέµατα που θα απασχολήσουν το τουρκικό πολιτικό σκηνικό την 

επόµενη περίοδο κατηγοριοποιούνται ως εξής: κουρδικό πρόβληµα, 
συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις-αναθεώρηση του Συντάγµατος και 
αναθεώρηση του Εγγράφου Πολιτικής Εθνικής Ασφαλείας (Κόκκινη Βίβλος).  

 
Κουρδικό πρόβληµα 
 
Τα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος της 12-9-2010 διαµόρφωσαν έναν 
εκλογικό χάρτη βάσει του οποίου η Τουρκία διαµερίζεται σε τρία τµήµατα και 
παρουσιάζει την εικόνα µιας εθνο-θρησκευτικο-ιδεολογικής τριχοτόµησης: τα 
παράλια της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Ανατολικής Θράκης 
όπου οι κάτοικοι υποστηρίζουν θερµά τον κοσµικό χαρακτήρα του κράτους 
και δεν δέχονται καµία υπαναχώρηση. Tη νοτιοανατολική Τουρκία όπου η 
πλειοψηφία είναι Κούρδοι. Και τέλος όλη την υπόλοιπη χώρα και κυρίως τα 
µεγάλα αστικά κέντρα οι κάτοικοι των οποίων ασπάζονται τις θέσεις του ΑΚΡ.    
Η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πιθανόν αντιλήφθηκε πολύ 
νωρίτερα ότι ο κουρδικός παράγοντας άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας», γι’ 
αυτό αποφάσισε να λάβει επείγουσες και τολµηρές αποφάσεις προκειµένου 
να αποφευχθούν οι πολύ οδυνηρές συνέπειες τόσο για τον ίδιο όσο και για τη 
χώρα του. Συγκεκριµένα η στρατηγική που εφαρµόζεται στηρίζεται σε 5 
άξονες: 
 

• 1ος άξονας (επαφές της κυβέρνησης µε τον Οτσαλάν και το 
κουρδικό κόµµα BDP) 
Η πρώτη κίνηση πραγµατοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2010 µε τη 
µυστική συνάντηση του αρχηγού της ΜΙΤ Hakan Fidan µε τον Οσταλάν 
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στη φυλακή του Ιµραλί. Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
Cemil Cicek συναντήθηκε στην εθνοσυνέλευση µε αντιπροσωπεία του 
ΒDP επικεφαλής της οποίας ήταν ο αρχηγός του Selahattin Demirtas. 
Αµέσως µετά, η πρώην βουλευτής Αysel Tugluk του κουρδικού 
κόµµατος DTP, που απαγορεύθηκε η λειτουργία του, επισκέφθηκε τον 
Οτσαλάν µε την ιδιότητα του δικηγόρου. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι µετά τη 
συνάντηση αυτή η Tugluk δηµοσιοποίησε τις ακόλουθες θέσεις του 
Οτσαλάν: «Πρώτη φορά µετά από 11 χρόνια υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για επίλυση των προβληµάτων. Οι µονόπλευρες 
προσπάθειες δεν ωφελούν. Γι’ αυτό είµαι έτοιµος να παίζω το ρόλο που 
µου αναλογεί. Εάν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να διαµελίσουν την 
Τουρκία εµείς θα τους εµποδίσουµε, παρουσιάζοντας µεταξύ άλλων µία 
πρόταση που στηρίζεται σε µία στρατηγική αδελφοσύνης και ενότητας. 
Γίνονται καλοπροαίρετες προσπάθειες. Επειδή υπάρχουν κάποιοι που 
επιδιώκουν να σαµποτάρουν τη διαδικασία αυτή, τόσο η κυβέρνηση 
όσο και το ΡΚΚ θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση. Η κοινή γνώµη 
θέλει να συνεχισθεί η εκεχειρία, πλην όµως εάν η κυβέρνηση συνεχίσει 
την πολιτική για εξολόθρευση του ΡΚΚ τότε θα αναθεωρήσουµε την 
απόφασή µας για αναστολή των επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση θέλει να 
παραδώσουµε τα όπλα, όµως θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριµένη και 
θα πρέπει να προλειάνει το έδαφος.» 
 

• 2ος άξονας (επαφές της κυβέρνησης µε τη ∆ιοίκηση του βορείου 
Ιράκ) 
Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μπεσίρ Αταλάϊ µετέβη στο βόρειο 
Ιράκ όπου είχε επαφές µε το Μεσούντ Μπαρζανί, ενώ πριν την 
επίσκεψη υπήρξαν δηµοσιεύµατα για διάσταση απόψεων µεταξύ 
Ιµραλί και Καντίλ (σ.σ. στο Ιµραλί βρίσκεται φυλακισµένος ο Οτσαλάν 
και στο όρος βρίσκεται η κύρια βάση του ΡΚΚ). Στη συνάντηση που 
πραγµατοποιήθηκε ο Αταλάϊ ζήτησε από το Μπαρζανί να πείσει την 
ηγεσία του ΡΚΚ να απέχει από προβοκατόρικες ενέργειες το επόµενο 
χρονικό διάστηµα και ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη το κουρδικό άνοιγµα 
της κυβέρνησης του Ερντογάν. Επίσης, ο αρχηγός της ΜΙΤ Hakan 
Fidan θα µεταβεί στην πόλη Ερµπίλ του βορείου Ιράκ προκειµένου να 
συνεχίσει το έργο του Αταλάϊ και να επιλύσει τα προβλήµατα που 
εκκρεµούν. Ένα από τα προβλήµατα αυτά έχει σχέση µε το µέλλον των 
ηγετικών στελεχών του ΡΚΚ, δεδοµένου ότι η επιστροφή τους στην 
Τουρκία χωρίς κυρώσεις δεν θα γίνει αποδεκτή. 
 

• 3ος άξονας (επαφές της κυβέρνησης µε τις ΗΠΑ) 
Επειδή οι ΗΠΑ αποτελούν τον πιο κρίσιµο παράγοντα για την επίλυση 
του προβλήµατος του ΡΚΚ, ο αρχηγός της ΜΙΤ Hakan Fidan µετέβη 
στην Ουάσιγκτον, στις αρχές Σεπτεµβρίου, όπου είχε επαφές µε 
αξιωµατούχους των αµερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Στη 
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συνέχεια ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Γκιούλ και ο υπουργός 
εξωτερικών Νταβούτογλου συναντήθηκαν στις ΗΠΑ µε τους οµολόγους 
τους Οµπάµα και Κλίντον αντίστοιχα, ζητώντας την υποστήριξή τους. 
Παράλληλα, ο διοικητής των αµερικανικών  στρατιωτικών δυνάµεων 
στο Ιράκ επισκέφθηκε την Άγκυρα όπου είχε επαφές και συνεργασία 
τόσο µε το τουρκικό ΓΕΕΘΑ όσο και µε τον υπουργό Εσωτερικών 
Αταλάϊ. Κρίνεται σκόπιµο να τονισθεί ότι ενώ οι επαφές αυτές 
βρίσκονται σε εξέλιξη, τουρκικά δηµοσιεύµατα αναφέρουν σταδιακή 
αποχώρηση των µελών του ΡΚΚ από την Τουρκία και µετάβασή τους 
σε στρατόπεδα της οργάνωσης στο βόρειο Ιράκ, ενώ ο Τούρκος 
δηµοσιογράφος Murat Yetkin της εφηµερίδας Radikal έκανε γνωστό ότι 
οι Αµερικανοί θα υποστηρίξουν την πρόταση των Τούρκων για τη 
δηµιουργία ζώνης ασφαλείας στα τουρκο-ιρακινά σύνορα και την 
προσωρινή εγκατάσταση τουρκικών στρατιωτικών µονάδων εντός του 
ιρακινού εδάφους, πλησίον των συνόρων µε την Τουρκία, προκειµένου 
να αποτραπεί στο µέλλον η επιχειρησιακή δραστηριότητα του ΡΚΚ. 
Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι η στρατηγική των ΗΠΑ για τα 
αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράκ και ειδικά του 
βορείου Ιράκ έχει άµεση σχέση µε τους Κούρδους (συµπεριλαµβάνεται 
και η δράση του ΡΚΚ) οι οποίοι αποτελούν έναν πολύ σηµαντικό 
ενεργειακό παράγοντα της περιοχής. 
 

• 4ος άξονας (επαφές της κυβέρνησης µε το Ιράν και τη Συρία) 
Επειδή το ΡΚΚ δεν έχει δεσµούς µόνο µε το βόρειο Ιράκ αλλά και µε το 
Ιράν και τη Συρία, ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Γκιούλ είχε σχετικές 
επαφές µε τον πρόεδρο του Ιράν Μαχµούντ Αχµεντινεζάτ, ενώ ο 
υπουργός εξωτερικών Νταβούτογλου µε τον Σύριο οµόλογό του. 
Αποτέλεσµα των επαφών αυτών ήταν η απόφαση για µετάβαση του 
Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Μπεσίρ Αταλάϊ στη Τεχεράνη και στη 
∆αµασκό για περαιτέρω συνεργασία.  
 

• 5ος άξονας (πρόταση της κυβέρνησης για συνεργασία µε τα 
κόµµατα της αντιπολίτευσης) 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός Ερντογάν γνωστοποίησε ότι θα 
πραγµατοποιηθεί απόρρητη συνεδρίαση στην εθνοσυνέλευση 
προκειµένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις για το κουρδικό και 
το ΡΚΚ, προφανώς για να ζητήσει τη στήριξη της αντιπολίτευσης για 
τους επόµενους χειρισµούς του. Άλλωστε ο πρόεδρος Γκιούλ έχει 
τονίσει µε έµφαση ότι η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση αποτελεί το 
µόνο φορέα που θα επιλύσει το πρόβληµα της τροµοκρατίας 
εννοώντας, φυσικά το ΡΚΚ. Η κίνηση αυτή φυσικά είναι αποδεκτή και 
από τον Οτσαλάν ο οποίος σύµφωνα µε τη δικηγόρο του Αysel Tugluk 
φαίνεται να δήλωσε ότι το κουρδικό άνοιγµα δεν πρέπει να γίνεται στο 
όνοµα του κυβερνώντος κόµµατος αλλά στο όνοµα όλου του κρατικού 
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µηχανισµού προκειµένου η λύση που θα προέλθει να έχει συνέχεια και 
να είναι µόνιµη.  
 

Συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις και αναθεώρηση του Συντάγµατος 
 
Οι συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις προβλέπεται να συνεχισθούν όπως 
ακριβώς έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Όµως η κατάρτιση ενός νέου 
Συντάγµατος θα αρχίσει το φθινόπωρο του 2011 µετά τις βουλευτικές εκλογές, 
που όπως δήλωσε ο Ερτνογάν θα διεξαχθούν στις αρχές Ιουνίου του 
επόµενου έτους. 
 
Αναθεώρηση του Εγγράφου Πολιτικής Εθνικής Ασφαλείας (Κόκκινη 
Βίβλος) 

 

 
 
Κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (Σ.Ε.Α) στο τέλος 
Οκτωβρίου θα τεθεί προς συζήτηση η αναθεώρηση του Εγγράφου Πολιτικής 
Εθνικής Ασφαλείας (Κόκκινη Βίβλος), ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί µετά 
από δύο µήνες κατά τη συνεδρίαση του ∆εκεµβρίου. Ήδη το κείµενο του 
εγγράφου έχει δοθεί στο Γενικό Επιτελείο Ενόπλων ∆υνάµεων και στα 
υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών. Μετά την επικύρωση της Κόκκινης 
Βίβλου οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις θα προβούν στην αναθεώρηση του 
Εγγράφου της Τουρκικής Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής [Türk Milli Askeri 
Strateji Belgesi (TÜMAS)] ενώ τα υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών θα 
αναθεωρήσουν τα αντίστοιχα δικά τους στρατηγικά έγγραφα. Σύµφωνα µε 
τουρκικά δηµοσιεύµατα η νέα Κόκκινη Βίβλος θα περιλαµβάνει για πρώτη 
φορά τα ακόλουθα θέµατα: 

• Επίδραση στη εθνική ασφάλεια των απειλών του κυβερνοπολέµου. 
• Η αστάθεια που θα προκαλέσουν οι κλιµατολογικές αλλαγές λόγω 

υπερθέρµανσης του πλανήτη. 
• Η γενική πολιτική που θα πρέπει να εφαρµοσθεί για την αντιµετώπιση 

των φυσικών καταστροφών. 
• Τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να αντιµετωπισθεί 

το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού που θα αντιµετωπίσει η 
Τουρκία µετά το 2049. 
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• Η επίδραση των στρατηγικών πλεονεκτηµάτων που αποκτά η Τουρκία 
λόγω της διέλευσης των αγωγών ενέργειας από το έδαφός της και της 
διασύνδεσης των χωρών παραγωγής µε τις χώρες κατανάλωσης.  

• Η εντατικοποίηση ανάπτυξης διαστηµικών τεχνολογιών σε συνδυασµό 
µε κατασκοπευτικούς δορυφόρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
εθνικών συµφερόντων. 

Επίσης, θα γίνεται αναφορά στην κουρδική οντότητα του βορείου Ιράκ, στο 
πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, στα προβλήµατα του Αιγαίου µε την Ελλάδα 
και στην αστάθεια που προκάλεσε το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή λόγω της 
κρίσης που δηµιουργήθηκε µε το πλοίο  Mavi Marmara. Τέλος, θα αφαιρεθεί 
εντελώς από το κείµενο η λέξη irtica (θρησκευτική οπισθοδρόµηση). 

Όσον αφορά το κουρδικό πρόβληµα και το ΡΚΚ, ο Τούρκος 
πρωθυπουργός ενόψει των εκλογών του Ιουνίου του 2011 προσπαθεί να 
κερδίσει χρόνο και να ανεβάσει τα ποσοστά του κόµµατός τους στη 
νοτιοανατολική Τουρκία, υποσχόµενος τολµηρά βήµατα, δεδοµένου ότι ο 
στρατός δεν έχει τη δύναµη να τορπιλίσει τη διαδικασία αυτή και να αντιδράσει 
δυναµικά όπως στο παρελθόν. Η τακτική του Ερντογάν έχει σαν στόχο να 
κατεβάσει τους τόνους και να τους σταθεροποιήσει σ’ ένα ανεκτό επίπεδο 
τόσο από τον κουρδικό παράγοντα όσο και την υπόλοιπη τουρκική κοινωνία. 
Από την άλλη πλευρά οι Κούρδοι φαίνεται ότι επιθυµούν µία φυσιολογική ζωή 
µακριά από πολεµικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν παραιτούνται από τη 
διεκδίκηση των βασικών ατοµικών τους ελευθεριών και δεν δέχονται να 
τουρκοποιηθούν απεµπολώντας την κουρδική τους ταυτότητα. Κατόπιν 
τούτου και συνεκτιµώντας τις πραγµατικότητες που υπάρχουν στην Τουρκία 
θα πρέπει να θεωρείται αδύνατη µία ριζική επίλυση του κουρδικού 
προβλήµατος.  

 Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της Τουρκίας είναι υπεύθυνη για το 
σχεδιασµό και την εξασφάλιση της συνέχειας στις πολιτικές που εφαρµόζει 
σχετικά µε την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χωράς. Με την 
εξαγγελθείσα αναθεώρηση του Εγγράφου Πολιτικής Εθνικής Ασφαλείας 
(Κόκκινη Βίβλος) η τουρκική κυβέρνηση έχει σαν στόχο αφενός να 
προετοιµάσει το έδαφος για την κατάρτιση του νέου Συντάγµατος, 
διαφοροποιώντας την έννοια των εσωτερικών απειλών, αφετέρου να 
προσαρµόσει την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της στις 
απαιτήσεις των νέων γεωπολιτικών δεδοµένων που έχουν σχέση µε τον 
περιφερειακό της ρόλο.   

∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι το τουρκικό πολιτικό σκηνικό την επόµενη 
περίοδο θα είναι πολυδιάστατο και η τουρκική κυβέρνηση θα έχει να 
αντιµετωπίσει πολλές και σοβαρές προκλήσεις τόσο στο εσωτερικό της 
χώρας όσο και στο εξωτερικό. Κατόπιν τούτου η στενή παρακολούθηση των 
εξελίξεων στη γείτονα χώρα θα πρέπει να συνδυασθεί µε ενδελεχείς 
αναλύσεις και εκτιµήσεις, δεδοµένου ότι οι συµµαχίες που δηµιουργούνται και 
πιθανόν να δηµιουργηθούν στο µέλλον δεν είναι σίγουρο εάν θα υφίστανται 
όταν αλλάξουν προσανατολισµό τα συµφέροντά τους. 
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Τέλος, κρίνεται σκόπιµο να τονισθεί η φράση του συντάκτη του παρόντος 
άρθρου στο βιβλίο του µε τίτλο «Η γεωπολιτική στρατηγική και η στρατιωτική 
ισχύς της Τουρκίας» (σελ. 69): «Η Τουρκία µονίµως απαιτεί και λαµβάνει, 
χωρίς να δίνει ποτέ το αντάλλαγµα που της ζητείται ή που έχει συµφωνηθεί, 
παρά µόνο όταν της το επιβάλλουν τα συµφέροντα της». 

 
(Ο Χρήστος Μηνάγιας είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η γεωπολιτική 
στρατηγική και η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας» που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από τις εκδόσεις Τουρίκη και βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε 
πρωτογενείς τουρκικές πηγές.) 
 


