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Εισαγωγή 

Ένα από τα γνωρίσματα της τουρκικής διπλωματίας των τελευταίων ετών, 
ιδίως υπό το φως των δεδομένων που δημιούργησαν στην ευρύτερη περιοχή 
οι αραβικές λαϊκές εξεγέρσεις, είναι ότι βρίθει έντονων αναφορών στην κοι-
νότητα της σουνιτικής πίστης μεταξύ του τουρκικού, αλλά και των δοκιμαζό-
μενων αραβικών λαών. Ακολούθως, ο αγώνας των Σύρων αδελφών ενάντια 
στον «τύραννο» Άσαντ ή το αίτημα περί αποκατάστασης της νομιμότητας 
στην Αίγυπτο, μετά την ανατροπή του ισλαμιστή προέδρου Morsi, η αντί-
σταση των Παλαιστινίων της Γάζας και η στρατηγική σχέση με το Κατάρ, 
έχουν αναδειχθεί σε ύψιστα διακυβεύματα της τουρκικής δημόσιας ζωής, ενώ 
πλέον επηρεάζουν και τις σχέσεις της Τουρκίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι 
αναφορές αυτές θυμίζουν αντίστοιχες της αιγυπτιακής Μουσουλμανικής Α-
δελφότητας κατά τις δεκαετίες ’30 και ’40, όταν προσπαθούσε να εξάγει το 
δικό της συντηρητικό μοντέλο οργάνωσης και πάλης στους μουσουλμάνους 
της Αλγερίας, της Παλαιστίνης, της Ινδίας και της Ινδονησίας.1 

Αναμφίβολα, αυτή η αραβοϊσλαμική επικέντρωση της εξωτερικής της πο-
λιτικής υποβοήθησε σημαντικά την ανάδειξη της Τουρκίας σε περιφερειακή 
δύναμη της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και αντιστάθ-
μισε τον αρνητικό αντίκτυπο του παγώματος των διαπραγματεύσεων για μία 
ενδεχόμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την χαραυγή του 21ου 
αιώνα. Πολλοί αναλυτές αναφέρθηκαν έκτοτε στην επικείμενη «οθωμανοποί-
ηση» της τουρκικής διπλωματίας, αρχιτέκτονες της οποίας υπήρξαν οι ισλα-
μιστές ιθύνοντες του κυβερνώντος ΑΚP, ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε 
ότι ήδη πριν το 2002, οπότε και ξεκίνησε η μακρά περίοδος εξουσίας του 
«σουλτάνου» Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία προσπαθούσε να διεισδύσει στη 
 

1. Al-Ikhwān al-Muslimūn khamsūn ‘aāmān min Jihād (Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι 50 χρό-
νια αγώνα) (Αλεξάνδρεια: Dar al-Da ‘wa, 1978), 126. 
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γειτονιά της χειραγωγώντας τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς των βαλκα-
νικών κρατών με πρόσχημα το ενδιαφέρον της για τις ομόθρησκες κοινότητες, 
ενώ το ίδιο πράττει εδώ και χρόνια και όσον αφορά την ελληνική μουσουλ-
μανική μειονότητα της δυτικής Θράκης.2 Αντίστοιχα προσχήματα αναζητού-
σαν άλλωστε και οι Ρώσοι τσάροι, όταν στη Βαλκανική Χερσόνησο επικρα-
τούσε η οθωμανική τάξη πραγμάτων. Εν ολίγοις, η χρησιμοποίηση της θρη-
σκείας από το τουρκικό κράτος ως μέσου περιφερειακής ηγεμονίας και ενί-
σχυσης της ίδιας του της ταυτότητας δεν αποτελεί το προϊόν μιας πρόσφατης 
ιδεολογικής μεταστροφής, αντιθέτως πρόκειται για μία διαχρονική και μόνιμα 
διαθέσιμη επιλογή, ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνάει (κεμαλικοί εθνικιστές, 
στρατιωτικές χούντες ή κεντροδεξιοί θιασώτες του πολιτικού Ισλάμ), η οποία 
υπερθεματίζεται κατά καιρούς, αναλόγως της συγκυρίας, εντός ή εκτός συνό-
ρων. 

 Βέβαια, υπήρχαν και τα ιστορικά προηγούμενα από τα χρόνια της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Θα λέγαμε, μάλιστα, ότι πρόκειται για ένα κληρο-
νομημένο μοντέλο τόσο πολιτιστικής διπλωματίας όσο και εξωτερικής, αλλά 
και εσωτερικής, πολιτικής, το οποίο χρησιμοποιήθηκε με μία κυμαινόμενη 
ένταση μεταξύ 1774 και 1914, όταν οι Οθωμανοί διαπραγματεύονταν τη θέση 
τους σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο, περισσότερο παγκοσμιοποιημένο και 
αμείλικτο διεθνές περιβάλλον. Ιδίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες της αυτο-
κρατορίας, η σφυρηλάτηση ενός αισθήματος ενότητας μεταξύ των σουνιτι-
κών πληθυσμών της Ανατολίας και των αραβικών επαρχιών αποτέλεσε μία 
από τις κυριότερές της προτεραιότητες. Κατά την προσπάθεια αυτή, το οθω-
μανικό κράτος υπήρξε ο τελευταίος διεθνώς αναγνωρισμένος πολιτικός οργα-
νισμός που επένδυσε τόσα πολλά στην επανίδρυση του Χαλιφάτου και τη 
σύγχρονη καθιέρωσή του, λίγες δεκαετίες πριν την οριστική του κατάργηση 
από τον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας. Η παρούσα μελέτη λοιπόν εστιά-
ζει στην κατανόηση του χαρακτήρα αυτών των αυτοκρατορικών πρωτοβου-
λιών, καθώς και των πολιτικών αποτελεσμάτων που αυτές παρήγαγαν.  

Ο οθωμανικός κόσμος μεταξύ 1774-1914: το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό 
πλαίσιο, η φύση των προκλήσεων και τα εργαλεία αντιμετώπισής τους 

Αρχής γενομένης από τη συνθήκη του Κιουτσούκ–Καϊναρτζή, το 1774, η 
νικήτρια επί των Οθωμανών δυναστεία των Ρομανόφ υπό τη Μεγάλη Αικα-
τερίνη αναγνώρισε το σουλτάνο ως χαλίφη των μουσουλμανικών πληθυσμών 

 
2. Θάνος Βερέμης και Θάνος Π. Ντόκος, επιμ., Η σύγχρονη Τουρκία: Κοινωνία, Οικονομία 

και Εξωτερική Πολιτική (Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, Παπαζήσης, 2002), 311-13, 331. 
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της Κριμαίας, με αντάλλαγμα την αντίστοιχη αναγνώριση των τσάρων από 
τους Οθωμανούς ως των μόνων εγγυητών των ορθόδοξων πληθυσμών της 
αυτοκρατορίας.3 Απ’ ό,τι φαίνεται, οι Ρώσοι νεκρανάστησαν στην ευρωπαϊκή 
διπλωματική γλώσσα έναν λίγο πολύ ξεχασμένο τίτλο μόνο και μόνο για να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους αρπακτικές επιδιώξεις πέριξ της Μαύρης Θά-
λασσας και του Αιγαίου. 

Καταρχάς, ας θυμηθούμε ότι το Χαλιφάτο ήταν αρχικά ένας καθαρά πολι-
τικός θεσμός, που επινοήθηκε από τους άμεσους διαδόχους του Μωάμεθ στη 
Μεδίνα, πολύ πριν κυκλοφορήσει το ίδιο το Κοράνι ως ένα και μοναδικό βι-
βλίο επί των ημερών του τρίτου Χαλίφη, ‘Uthmān bn ‘Affān, περί το 650 
μ.Χ.4 Όπως έγραψε και ο Αιγύπτιος θεολόγος ‘Ali ‘Abd al-Rāziq, το 1925, 
στο τολμηρό του έργο Το Ισλάμ και οι βάσεις της Εξουσίας, η θρησκευτική 
αποστολή του Προφήτη είχε λήξει με το θάνατό του και το Χαλιφάτο κλήθηκε 
να επιλύσει το ακανθώδες και αμφιλεγόμενο ζήτημα των σχέσεων της Κοινό-
τητας των Μουσουλμάνων, γνωστής ως Ούμμα, με την κοσμική εξουσία και 
την κρατική οργάνωση.5 Εν μέσω των βίαιων συγκρούσεων μεταξύ των μου-
σουλμανικών ομάδων για τη νομή της εξουσίας, των πολιτικών τους διαιρέ-
σεων, που εν συνεχεία θα μεταμορφώνονταν και σε θεολογικές, και τη στα-
διακή εδραίωση των πρώτων ισλαμικών δυναστειών, το Χαλιφάτο αναδεί-
χθηκε σε ύψιστο πολιτικό–ιδεολογικό διακύβευμα του σουνιτικού κόσμου, εν 
αντιθέσει με το σιιτικό Ισλάμ που δημιούργησε τη δική του αντισταθμιστική 
παράδοση, αυτήν του Ιμαμάτου.6 Παρ’ όλα αυτά, με την πάροδο των αιώνων 
η εξουσία των Χαλιφών γινόταν όλο και πιο συμβολική, ενώ ο θεσμός έχασε 
την πολιτική του υπόσταση μετά την άλωση της έδρας του, της Βαγδάτης, 
από τους Μογγόλους εισβολείς, το 1258. 

Έκτοτε αποκόπηκε από την αραβική, σουνιτική του μήτρα και θα επανεμ-
φανιζόταν μόνο μετά από κάποιους αιώνες ως ιδεολογικό εργαλείο άσκησης 
περιφερειακής πολιτικής από τις εκάστοτε εξουσίες των νεότερων μουσουλ-

 
3. Donald Quataert, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922 (Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, 2006), 71. 
4. M. A. Shaban, Ισλαμική Ιστορία: Μία νέα ερμηνεία. Τόμ. Α (600-750), (Αθήνα: Παπαζή-

σης, 2006), 141. 
5. Wajih Kuthrānī, al-Daūla wa-l-Khilāfa fi-l-Khitāb al-‘Arabī (Το Κράτος και το Χαλιφάτο 

στο λόγο των Αράβων) (Βηρυτός: Dar al-Talī ‘a, 1996), 27∙ Albert Hourani, Arabic Thought in 
the Liberal Age 179-1939 (London: Cambridge University Press, 2009), 186. 

6. Για μια αντιδιαστολή των δύο ισλαμικών θεσμών σε σχέση με το σχίσμα Σουνιτών–Σιιτών, 
Αγγελική Ζιάκα, Το σιιτικό Ισλάμ: οι κοινωνικές και πολιτικές του προεκτάσεις στη Μέση Ανα-
τολή (Θεσσαλονίκη: Κορνηλία Σφακιανάκη, 2004), 52-56. 
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μανικών κρατών ή, μετά την επίσημη κατάργησή του το 1924, ως σημείο α-
ναφοράς διάφορων σύγχρονων φονταμενταλιστικών ρευμάτων, μεταξύ αυ-
τών και των σημερινών τζιχαντιστικών ομάδων, όπως η al-Qa‘ida ή το ISIS.7 
Η οθωμανική δυναστεία, λοιπόν, είχε προβάλει τις αξιώσεις της για μια «επα-
νιδιοποίηση» του πολιτικά «ορφανού» θεσμού του Χαλιφάτου ήδη από τις 
αρχές του 16ου αιώνα (1517), όταν καταλήφθηκαν τα αραβικά εδάφη των Μα-
μελούκων και μαζί με αυτά οι ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.8 Η 
εξέλιξη εκείνη ήταν σημαντική για τις ενδομουσουλμανικές διεθνείς σχέσεις, 
ιδίως σε ό,τι αφορούσε τους πολέμους των Οθωμανών με τη σιιτική δυνα-
στεία των Σαφαβιδών στο Ιράν, ωστόσο οι συνέπειες της συνθήκης του 1774 
έμελλε να είναι σπουδαιότερες, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο σουλτάνος 
αναγνωρίστηκε ως Χαλίφης από μία δύναμη του σύγχρονου ευρωπαϊκού συ-
στήματος ισχύος. 

Ωστόσο, την ίδια ώρα που ο σουλτάνος «αναβαπτιζόταν» Χαλίφης, η αυ-
τοκρατορία περίπου ρεζιλεύτηκε στην κοινή γνώμη των μουσουλμάνων υπη-
κόων της εξαιτίας ενός νέου προβλήματος, αυτή τη φορά στην καρδιά της 
Αραβικής Χερσονήσου και πλησίον της ιστορικής γενέτειρας του Ισλάμ, της 
Χετζάζης. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, το υπερπουριτανικό 
θρησκευτικό κίνημα των Ουαχαμπιτών είχε εδραιωθεί στο μεγαλύτερο μέρος 
της χερσονήσου,9 ορμώμενο από τις πόλεις–οάσεις του εμιράτου των Σαούντ 
στην κεντρική Αραβία, κηρύττοντας γενικευμένο τζιχάντ κατά των μουσουλ-
μάνων που είχαν «παραστρατήσει», καταστρέφοντας τάφους επιφανών προ-
σωπικοτήτων του Ισλάμ και παρενοχλώντας διαρκώς τις οθωμανικές επαρχίες 
της Συρίας και του Ιράκ, καθώς και τα καραβάνια των προσκυνητών.10 Η 
πραγματικότητα βέβαια είναι ότι, όπως και αλλού, η αδυναμία επιβολής ενός 
άμεσου αυτοκρατορικού ελέγχου σε εκείνη την απομακρυσμένη και άνυδρη 

 
7. Πάνος Κουργιώτης, «Το Χαλιφάτο ως Πολιτικό Αποτέλεσμα… ενενήντα χρόνια μετά την 

κατάργησή του (1924-2014)», Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2014). http://cemmis.edu.gr/index.php?option=com_content& 
view=article&id=538%3A-1924-2014&catid=76%3Agnomes&Itemid=1&lang=en 

8. Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης, Δοκίμια Οθωμανικής Ιστορίας (Αθήνα: Παπαζήσης, 2002), 78. 
9. Για μια αναλυτική παρουσίαση του Ουαχαμπισμού, Πάνος Κουργιώτης, «Μορφές “Επα-

νίδρυσης του Ισλάμ” στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή–Η εμφάνιση των Ισλαμικών Οργανώ-
σεων: η περίπτωση των Αδελφών Μουσουλμάνων» (Διδακτορική διατριβή: Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών ΑΠΘ, 2013), 58-103. 

10. Halil Inalcik και Donald Quataert, An Economic and Social History of the Ottoman Em-
pire, Vol. II 1600-1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 648. Επίσης, για την 
αδυναμία των Οθωμανών να καταστείλουν τις λεηλασίες των καραβανιών από τους Άραβες 
νομάδες, Michael Winter, Egyptian Society under Ottoman Rule 1517-1798 (London and New 
York: Routledge, 1992), 62 και Suraiya Faroqhi, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο Κόσμος 
γύρω της (Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2009), 148-49. 
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περιοχή πάντα επέτρεπε την ανάδυση αυτόνομων εμιράτων, τα οποία γίνο-
νταν ανεκτά από την πρωτεύουσα, όσο δεν παραβίαζαν τις τοπικές ισορροπίες 
δυνάμεων και τις οικονομικές λειτουργίες εντός του πλαισίου της οθωμανικής 
εξουσίας. 

Εν προκειμένω, η συμμαχία των Ουαχαμπιτών με τους Σαούντ είχε ξεφύ-
γει από κάθε έλεγχο, δημιουργώντας επικίνδυνα προηγούμενα και αμφισβη-
τώντας ξεκάθαρα την ανάγκη αφοσίωσης των αραβικών επαρχιών στο Χα-
λίφη–σουλτάνο. Η κατατρόπωση των Χασεμιτών που έχαιραν ειδικής μετα-
χείρισης από την Πύλη ως συνεχιστές του οίκου του Προφήτη (Bani Hashem) 
και η κατάληψη της Μέκκας, το 1803, από τους φανατικούς Ουαχαμπίτες α-
νέτρεψαν τις ισχύουσες ισορροπίες. Επιπλέον, οι βιαιότητες του σαουδικού 
εμιράτου, μεταξύ των οποίων και η καταστροφή του τάφου του ίδιου του Μω-
άμεθ, καταρράκωσαν το γόητρο των σουλτάνων ως Υπηρετών των δύο ιερών 
πόλεων, ένας εξίσου τιμητικός τίτλος που εδώ και δεκαετίες κατέχεται μόνον 
από τους βασιλείς της Σαουδικής Αραβίας. Ως εκ τούτου, ο σουλτάνος Μαχ-
μούτ Β΄ (1808-1839), ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει και τις σερβικές εξεγέρ-
σεις της περιόδου εκείνης, κατέστησε την «απελευθέρωση του Ισλάμ από 
τους αιρετικούς» άμεση προτεραιότητα της βασιλείας του.11 Θα λέγαμε ότι τα 
πρώτα σπέρματα του μετέπειτα δημοφιλέστατου Πανισλαμισμού εντοπίζο-
νται σε εκείνες τις εκστρατείες εκκαθάρισης των ιερών πόλεων. 

Η απειλή των Ουαχαμπιτών–Σαούντ υπήρξε και η μεγαλύτερη πρόκληση 
που αντιμετώπισε μέχρι τότε η οθωμανική δυναστεία από τις αραβικές επαρ-
χίες της, οι πληθυσμοί των οποίων θεωρούνταν κατά γενική ομολογία νομι-
μόφρονες λόγω της ομόδοξης σουνιτικής τους πίστης με τους Οθωμανούς κυ-
βερνήτες. Το γεγονός ότι η εξέγερση εκείνη προκλήθηκε από ένα αραβικό 
κίνημα με φονταμενταλιστικές αναφορές, το οποίο έθετε εν αμφιβόλω ολό-
κληρη την προσπάθεια θρησκευτικής νομιμοποίησης του οθωμανικού κρά-
τους, όπως αυτή συντελούνταν μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ–Καϊναρτζή, 
ήταν άκρως ανησυχητικό. Επομένως, μετά τη συντριβή του σαουδικού εμιρά-
του με τη συνδρομή των κυβερνητών της Αιγύπτου, οι Οθωμανοί σουλτάνοι 
επένδυσαν εκ νέου στο λαβωμένο τους Χαλιφάτο, στην προσπάθειά τους να 
ενισχύσουν τη θέση τους τόσο εντός όσο κι εκτός της αυτοκρατορίας. Παράλ-
ληλα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα ζωής της, δηλαδή από τις αρχές 
του 19ου αιώνα έως το ξέσπασμα του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η αυτοκρατο-
ρία μπορεί να είχε αποκρούσει την επικίνδυνη θρησκευτική απονομιμοποίηση 
στο εσωτερικό, ωστόσο πλέον είχε να αντιμετωπίσει το διπλό πρόβλημα των 

 
11. Pascal Menoret, The Saudi Enigma (Palgrave and Macmillan, 2005), 59. 
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αυξανόμενων ευρωπαϊκών επεμβάσεων στις κτήσεις της και των εθνικιστι-
κών ξεσηκωμών διάφορων υποτελών λαών της (Σέρβων, Ελλήνων, Βουλγά-
ρων, Αρμενίων, Αράβων). 

Ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε το ύστερο οθωμανικό κράτος να αντι-
μετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις συνίστατο στην υιοθέτηση πολιτικών, που 
ενδεχομένως φαντάζουν αντιφατικές: από τη μια προωθήθηκαν μεταρρυθμί-
σεις, τα περίφημα Τανζιμάτ των διαταγμάτων του 1839 και 1856,12 που απέ-
βλεπαν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη δημιουργία ενός 
αισθήματος ισότητας μεταξύ των Οθωμανών υπηκόων, που πλέον ονομάστη-
καν πολίτες, και από την άλλη, ιδίως προς τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές 
του 20ού, έλαβαν χώρα απόπειρες βίαιης εκκαθάρισης των μη μουσουλμανι-
κών πληθυσμών. Παράλληλα βέβαια με τον Οθωμανισμό ή τη σταδιακή αφύ-
πνιση ενός τουρκικού εθνικισμού, που πράγματι αναιρούσαν ο ένας τον άλλο, 
η επικέντρωση στο Ισλάμ παρέμενε μία σταθερά της οθωμανικής πολιτικής 
λίγα χρόνια πριν την οριστική συντριβή. Η οθωμανική νίκη στον Ελληνοτουρ-
κικό Πόλεμο του 1897, για παράδειγμα, που ήταν άλλωστε κι ένας από τους 
τελευταίους νικηφόρους πολέμους της αυτοκρατορίας, προσέλαβε έντονα 
θρησκευτικά χαρακτηριστικά και δεν αποδόθηκε στον Οθωμανισμό, αλλά 
στο δόγμα του Πανισλαμισμού.13 Το 1908 οι Νεότουρκοι, αφού επανέφεραν 
το Σύνταγμα του 1876, αρχικά είχαν ως διακηρυγμένη τους πρόθεση να συ-
σπειρώσουν τους διάφορους λαούς της αυτοκρατορίας υπό τη σκέπη ενός ε-
νιαίου, σύγχρονου «οθωμανικού έθνους», ενθαρρύνοντας μάλιστα την είσοδο 
Ελλήνων, Αρμενίων, Κούρδων και Αράβων στο οθωμανικό κοινοβούλιο.14 
Παρ’ όλα αυτά, την ύστατη στιγμή κατέφυγαν σε άλλες «λύσεις»: όσο συνε-
χιζόταν η εδαφική αποσύνθεση της αυτοκρατορίας τόσο αυξάνονταν οι σφα-
γές των ίδιων των Οθωμανών πολιτών, ακόμη κι αν οι Νεότουρκοι επίσημα 
παρέμεναν προσηλωμένοι στον Οθωμανισμό, ενώ ποτέ δεν απεμπόλησαν την 
πανισλαμική ρητορική του Αμπντούλ Χαμίντ Β΄, τον οποίο είχαν ανατρέ-
ψει.15 Ο μεγάλος πόλεμος που θα ακολουθούσε θα ήταν και το κύκνειο άσμα 
του οθωμανικού Πανισλαμισμού. 

Το ύστερο οθωμανικό κράτος, λοιπόν, χρησιμοποίησε ένα πολιτικό κράμα 
ισλαμικών αναφορών, μεταρρυθμισμού κι εθνικισμού στην προσπάθειά του 
να μετεξελιχθεί και να επιβιώσει εν μέσω μεγάλων εδαφικών απωλειών. Αυτό 
 

12. Quataert, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 116, 120. 
13. Gareth Jenkins, Political Islam in Turkey Running West, Heading East? (New York: Pal-

grave Macmillan, 2008), 52. 
14. Βλ. ενδεικτικά για την πολιτική ζωή της περιόδου, Εμμανουήλ Χ. Εμμανουηλίδης, πρώην 

βουλευτής Σμύρνης και Αϊδινίου εν τη Οθωμανική Βουλή, Τα τελευταία έτη της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, (Αθήναι: Τύποις Γ. Η. Καλλέργη, 1924). 

15. Quataert, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 327. 
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ήταν άλλωστε το πεπρωμένο πολλών προνεωτερικών, πολυεθνικών αυτοκρα-
τοριών κατά την επώδυνη μετάβασή τους στην εποχή του έθνους–κράτους με 
τη μόνη διαφορά ότι, εν αντιθέσει για παράδειγμα με την Αυτοκρατορία των 
Αψβούργων, πολλά από τα εδάφη που έχανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία με-
τατρέπονταν σε ευρωπαϊκές αποικίες, ο πληθυσμός των οποίων παρέμενε ως 
επί το πλείστον αραβικός και μουσουλμανικός, όπως συνέβη με ολόκληρη τη 
βόρεια Αφρική μεταξύ 1830 (γαλλική εισβολή στην Αλγερία) και 1911 (ιτα-
λική εισβολή στην Κυρηναϊκή). Επρόκειτο για μία νέα γεωπολιτική κατά-
σταση στον περίγυρο της αυτοκρατορίας, που οφειλόταν στην αναπόφευκτη 
επέκταση και διασύνδεση του παλαιού Ανατολικού Ζητήματος με τις αποι-
κιακές φιλοδοξίες των ιμπεριαλιστικών αυτοκρατοριών της Ευρώπης. Οι τε-
λευταίες είχαν ήδη μοιράσει την Αφρική και αργά ή γρήγορα θα έστρεφαν το 
ενδιαφέρον τους και στα οθωμανικά εδάφη της Μέσης Ανατολής. Εντός αυ-
τού του πλαισίου, ο Πανισλαμισμός αποκτούσε νέα ζωτική σημασία. 

Η αποικιοκρατική παράμετρος σαφώς και συνιστούσε μία επιπρόσθετη ε-
πιπλοκή για τους Οθωμανούς και τον γύρω κόσμο τους και καθιστούσε τη 
σχέση του Χαλίφη με τις μουσουλμανικές χώρες, που δεν βρίσκονταν υπό τον 
έλεγχό του, ακόμη πιο περίπλοκη. Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις συνοδεύ-
τηκαν από πληθυσμιακές μεταβολές, οι οποίες συνέβαιναν ταχύτερα απ’ ό,τι 
θα μπορούσε να διαχειριστεί το ύστερο οθωμανικό κράτος. Η αυτοκρατορική 
πολιτική απλώς προσαρμοζόταν όπως μπορούσε στα μεταβαλλόμενα δημο-
γραφικά δεδομένα και η ιδεολογική εργαλειοποίηση του Ισλάμ υπάκουε στις 
πραγματικότητες αυτές.16 Νέοι μουσουλμανικοί πληθυσμοί είχαν συρρεύσει 
για προστασία από τους θρησκευτικούς διωγμούς του τσάρου, ενώ ήταν η 
πρώτη φορά που ο σουλτάνος επιδίωκε να αναγνωριστεί ως ο Χαλίφης εκα-
τομμυρίων μουσουλμάνων που βρίσκονταν υπό άμεση ευρωπαϊκή εξουσία, 
από το γαλλικό Αλγέρι και τον ρωσικό Καύκασο μέχρι τη βρετανική Ινδία. 
Αυτή ήταν πράγματι μία μεγαλεπήβολη επιδίωξη ή και μία κατάχρηση της 
θρησκευτικής του επιρροής σε σχέση με ό,τι του επιφύλασσαν οι Ρώσοι μετά 
το 1774 (Χαλίφης μόνο των μουσουλμάνων της Κριμαίας), ωστόσο δεν απο-
τελούσε παρά μία μουσουλμανική αντιστροφή του ίδιου του ορθόδοξου με-
γαλοϊδεατισμού των τσάρων και του Πανσλαβισμού που τον ακολούθησε στα 
Βαλκάνια, μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο το 1856.17 

 
16. Για τις μετακινήσεις χριστιανικών και μουσουλμανικών πληθυσμών από και προς την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα έως και το 1909, Quataert, ό.π., 204-06, 304. 
17. Δημήτρης Σταματόπουλος, «Οριενταλισμός και Αυτοκρατορία», στο Οριενταλισμός στα 

Όρια: από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή, επιμ. Φωτεινή Τσιμπιρίδου 
και Δημήτρης Σταματόπουλος (Αθήνα: Κριτική, 2008), 252-54. Για μία γλαφυρή παρουσίαση 
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Εντός αυτών των πρωτοφανών συνθηκών πολιτικής αναστάτωσης κι εναλ-
λαγής μεταξύ των διάφορων ιδεολογικών εργαλείων, το αναδυόμενο ρεύμα 
του Πανισλαμισμού αποτέλεσε ένα πρόταγμα ηγεμονικής πολιτικής και νομι-
μοποίησης σε μία αυτοκρατορία, η πολυεθνικότητα και πολυθρησκευτικό-
τητα της οποίας έφθινε χρόνο με το χρόνο. Δυνητικά μετατρεπόταν σε ένα 
κυρίως αραβοτουρκικό μουσουλμανικό κράτος, ενώ η συγκολλητική του ύλη 
συνέχιζε να υπονομεύεται από την κοινή εθνικιστική πρόκληση. 

Κατανοώντας τον Πανισλαμισμό: η βασιλεία του Αμπντούλ Χαμίντ, ο ρόλος του 
Άζχαρ και η «ισλαμική αναγκαιότητα» των μεταρρυθμίσεων 

Παρά το γεγονός ότι ο Πανισλαμισμός αρθρώθηκε πολιτικά ως η επίσημη 
ιδεολογία του ισχυρότερου και πλέον ανεξάρτητου μουσουλμανικού κράτους 
εκείνη την εποχή, παράλληλα με την αποδυνάμωση διάφορων μουσουλμανι-
κών πολιτικών οργανισμών υπό το βάρος των πιέσεων του ευρωπαϊκού αποι-
κισμού, εντούτοις όφειλε τη θεωρητική του επεξεργασία και την ενεργότερη 
προβολή του στις εργασίες δύο στοχαστών που έδρασαν κυρίως από το γει-
τονικό Κάιρο. Επρόκειτο για τον –πιθανότατα Πέρση– περιηγητή Jamāl al-
Din al-‘Afghani (1838-1897) και το θεολόγο του πανεπιστημίου Άζχαρ Mu-
hammad ‘Abduh (1849-1905). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο 
Κάιρο (1871-1879),18 ο ‘Afghani μαζί με τον ‘Abdu έθεσαν τις βάσεις για την 
ανάπτυξη του πανισλαμικού ρεύματος στις τάξεις των σπουδαστών του Άζ-
χαρ, δηλαδή στην ίδια την καρδιά της τότε μουσουλμανικής διανόησης, επη-
ρεάζοντας βαθύτατα ολόκληρη τη γενιά πολιτικών ακτιβιστών που θα ακο-
λουθούσε. Παράλληλα, ο ‘Afghani έχαιρε της εκτίμησης του Αμπντούλ Χα-
μίντ, τον οποίο και επισκεπτόταν συχνότατα στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 
βρισκόμενος σε εξορία στο Παρίσι από τους Βρετανούς εξέδωσε το 1884 μαζί 
με τον ‘Abduh την πρώτη πανισλαμική εφημερίδα της εποχής υπό τον τίτλο 
al-‘Urwa al-Ūthqā (ο Άρρηκτος Δεσμός). Ακόμα κι αν εκδόθηκαν μόλις δε-
καοχτώ τεύχη, το πολιτικό αποτύπωμα της εφημερίδας στη σκέψη των αρα-
βόφωνων εγγράμματων ελίτ ήταν ισχυρό, υπηρετώντας απόλυτα την οθωμα-
νική, πανισλαμική προπαγάνδα. 

 
του τρόπου με τον οποίο γινόταν αντιληπτός ο Πανσλαβισμός ως απώτερος στόχος της «ύπου-
λης», ορθόδοξης ρωσικής διπλωματίας, Βλάσης Γαβριηλίδης, Η Ελλάς και ο Πανσλαβισμός 
(Αθήνα: εκ του Τυπογραφείου «Κοραής», 1869), 67-69.  

18. Nikki R. Keddie, An Islamic response to Imperialism–Political and Religious Writings of 
Sayyid Jamal ad–Din al Afgani (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 
1983), 20. 
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Τούτων λεχθέντων, η ανάδειξη του Καΐρου σε πνευματικό φάρο του Πα-
νισλαμισμού υπήρξε σπουδαία για την οθωμανική διπλωματία για δύο λό-
γους: Πρώτον, κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα είχε εξελιχθεί στον 
γονιμότερο πολιτιστικά κόμβο του αραβοϊσλαμικού κόσμου χάρη στη γοργή 
αύξηση του αριθμού όσων μπορούσαν να διαβάσουν και να γράψουν στην 
κλασική αραβική γλώσσα, η αναβίωση και καθιέρωση της οποίας διευκολύν-
θηκε κυρίως μέσω των μεταφράσεων ευρωπαϊκών έργων και της μαζικότερης 
κυκλοφορίας των νέων μέσων της εφημερίδας και του περιοδικού.19 Η ειρω-
νεία εδώ, βέβαια, είναι ότι οι ίδιοι οι αραβόφωνοι Οθωμανοί υπήκοοι που 
είχαν καταφύγει στην Αίγυπτο, μετά τις διακοινοτικές σφαγές της Δαμασκού 
και του Λιβάνου του 1860, συμβάλλοντας εν πολλοίς στην πνευματική ανα-
γέννηση του Καΐρου δημιούργησαν εν τέλει και τις κατάλληλες συνθήκες για 
την επαφή του αραβόφωνου αναγνωστικού κοινού με την έντυπη προπαγάνδα 
των υπέρμαχων του σουλτάνου.20 Σε αυτήν περιλαμβάνονταν οι μεταρρυθμι-
στικές του προθέσεις υπέρ όλων των Οθωμανών πολιτών, η νίκη του επί των 
Ελλήνων το 1897 και τα λοιπά πανισλαμικά του εγχειρήματα, όπως για πα-
ράδειγμα η ενσωμάτωση της Χετζάζης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της αυτο-
κρατορίας περί το 1900 για τη γρηγορότερη μετάβαση των προσκυνητών. 

Δεύτερον, η σύμπλευση του πανεπιστημίου Άζχαρ με την επίσημη αυτο-
κρατορική πολιτική. Παρά το γεγονός ότι η Αίγυπτος είχε αποκτήσει ένα σχε-
τικά αυτόνομο καθεστώς διακυβέρνησης υπό τη δυναστεία του Μουχάμαντ 
Άλι, εντούτοις θεωρητικά παρέμενε υποτελής στον Οθωμανό σουλτάνο, του-
λάχιστον μέχρι και το 1914, όταν οι Βρετανοί την ανακήρυξαν προτεκτοράτο 
τους ως απάντηση στο τζιχάντ που είχε κηρύξει κατά της Entente η εξουσία 
των Νεότουρκων συμπαρατασσόμενη με τους Γερμανούς και τους Αψβούρ-
γους.21 Η υποτέλεια της Αιγύπτου, βέβαια, είχε μικρή πολιτική σπουδαιότητα 
για τους Οθωμανούς, οι οποίοι ειδικά μετά τη βρετανική επέμβαση του 1882 
είχαν συνειδητοποιήσει πως πλέον δεν υπήρχε καμία ελπίδα ανάκτησης της 
επιρροής τους στην κοιλάδα του Νείλου. Παρ’ όλα αυτά, η πνευματική πρόσ-
δεση της Αιγύπτου μέσω του Άζχαρ με το Χαλίφη παρέμενε ισχυρή και αυτή 
ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οθωμανικής πανισλαμικής διπλωματίας. 
Διότι το Άζχαρ των τελών του 19ου αιώνα αποτελούσε τον κυριότερο χώρο 

 
19. Hourani, Arabic Thought, 97. 
20. Bassam Tibi, Arab Nationalism–Between Islam and the Nation-State (New York: St. Mar-

tin’s Press, 1997), 103 και P. J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt (London: Wienfield 
and Nicolson, 1976), 171. 

21. Dr. C. Snouck Hurgronje, The Holy War “made in Germany” (London & New York: G. 
P. Putnam’s Sons, 1915), 46. 
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διαμόρφωσης μιας πανισλαμικής συνείδησης μεταξύ των χιλιάδων σπουδα-
στών του από την αφρικανική ενδοχώρα μέχρι τα Βαλκάνια, τον Καύκασο, 
τη Χετζάζη και την Ινδία, οι οποίοι επέστρεφαν στις αποικιοκρατούμενες χώ-
ρες τους ως ουλεμάδες (νομομαθείς θεολόγοι του σουνιτικού Ισλάμ), δάσκα-
λοι σουφικών αδελφοτήτων ή ιδρυτές θρησκευτικών μεταρρυθμιστικών κινή-
σεων. Εν ολίγοις, η σημασία του Άζχαρ έγκειτο στη στελέχωση των ιεραπο-
στολών του Πανισλαμισμού, απαρτιζόμενων από την τότε θεολογική διανό-
ηση των πόλεων και της υπαίθρου, την ώρα που η πραγματική πολιτική επιρ-
ροή του σουλτάνου επί των μουσουλμανικών πληθυσμών της αυτοκρατορίας 
εκτροχιαζόταν λόγω των αποικιακών αρπαγών εδαφών. 

Καθ’ όλο το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις 
διαιρούσαν την Αφρική, ενώ οι θρησκευτικές αδελφότητες σάρωναν τα χωριά 
με τους μεντρεσέδες τους22 και το Άζχαρ αναβαθμιζόταν πολιτικά ως το τε-
λευταίο ανάχωμα του Πανισλαμισμού στις νότιες και δυτικές εσχατιές της 
αυτοκρατορίας. Αυτή υπήρξε η επίσημη γραμμή του τουλάχιστον μέχρι και 
τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν ο τότε μουφτής και πρύτανης του πανεπιστη-
μίου ‘Abduh άμβλυνε την πανισλαμική ρητορική του παλιού του συνοδοιπό-
ρου ‘Afghani, συμβιβαζόμενος με τις απαιτήσεις της βρετανικής αποικιοκρα-
τικής διοίκησης.23 Στην ίδια κατεύθυνση με το Άζχαρ έδρασαν και κάποιες 
σουφικές αδελφότητες, οι οποίες εργαλειοποιήθηκαν πολιτικά από την οθω-
μανική διπλωματία, όπως ήταν η Madaniyya, που είχε ως αποστολή της την 
προσέγγιση των δασκάλων του λαϊκού Ισλάμ και τη σύμπηξη ενός κοινού 
αντιγαλλικού μετώπου. Μέλη της υπήρξαν τόσο οι λόγιοι ουλεμάδες όσο και 
οι κρατικοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Αμπντούλ Χαμίντ.24 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, ακόμα κι αν το ύστερο οθωμανικό κράτος συ-
γκρούστηκε με κάποια θρησκευτικά κινήματα και αδελφότητες στο όνομα 
του Ισλάμ ή της μεταρρύθμισης, όπως συνέβη με το ουαχαμπιτικό κίνημα της 
Αραβίας και τους –υποστηριζόμενους από τους γενίτσαρους– μπεκτασήδες25 
αντίστοιχα, παρ’ όλα αυτά προς τα τέλη του 19ου αιώνα προσπάθησε να χει-

 
22. Ε. Μ. Wherry, S. M. Zwemer, C. G. Mylrea, Islam and Missions. Being Papers read at 

the Second Missionary Conference on behalf of the Mohammedan World at Lucknow, January 
23-28, 1911 (London and Edinburgh: Fleming H. Revell Company, 1911), 58. 

23. Vatikiotis, The Modern History of Egypt, 103. 
24. Al-Talili al-‘Ajili, Al-Turuq al-Sūfiyya wa-l-Isti ‘amār al-Faransī fi-l-Bilād al-Tūnusiyya 

(Οι σουφικές αδελφότητες και η γαλλική αποικιοκρατία στην Τυνησία 1881-1939) (Τύνιδα: 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις, 1992), 47. 

25. Ευστράτιος Χ. Ζεγκίνης, Γενίτσαροι και Μπεκτασισμός–γενεσιουργοί παράγοντες του βαλ-
κανικού Ισλάμ (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002), 237-40. 
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ραγωγήσει όλες αυτές τις προνεωτερικές δυνάμεις ως απάντηση στην αυξα-
νόμενη ευρωπαϊκή διείσδυση τόσο στα πρώην οθωμανικά βορειοαφρικανικά 
εδάφη26 όσο και στην Ινδία, όπου μεταξύ 1847 και 1908 έλαβαν χώρα πάνω 
από εξήντα αντιβρετανικές εξεγέρσεις, οργανωμένες από σουφικές αδελφό-
τητες.27 Αναμφίβολα, η σύνδεση των διάφορων εξεγέρσεων με την πανισλα-
μική προπαγάνδα επετεύχθη χάρη στο ρόλο του Άζχαρ, την εποχή που οι δι-
δασκαλίες των ‘Afghani και ‘Abduh γνώριζαν μεγάλες δόξες. Έτσι, λοιπόν, 
ακόμα και η εξέγερση του δερβίση Mahdi κατά των Άγγλων στο Σουδάν 
(1884-1899) παρουσιάστηκε ως πανισλαμικό τζιχάντ για λογαριασμό του Χα-
λίφη.28 Επιπλέον, το Άζχαρ ήταν σημαντικό, επειδή για ένα μεγάλο διάστημα 
αποτελούσε αναπόσπαστο στάδιο της εκπαίδευσης που λάμβαναν όλοι οι με-
τέπειτα εθνικιστές και ιδρυτές πολιτικών κομμάτων.29 Αυτός ήταν άλλωστε 
και ο λόγος που οι πρώτοι εθνικιστές της Αιγύπτου, άλλα και άλλων αραβικών 
περιοχών, διέθεταν ένα ισχυρό πανισλαμικό υπόβαθρο. Αυτό ήταν βέβαια και 
το στοίχημα που προσπάθησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να κερδίσει, όταν 
ενεργοποιήθηκαν τα πρώτα σημάδια έξαρσης του αραβικού εθνικισμού. 

Αφού αναφερθήκαμε στη σχέση του Άζχαρ με την οθωμανική διπλωματία, 
πρέπει τώρα να στραφούμε στο ίδιο το περιεχόμενο του Πανισλαμισμού. Τα 
δύο κύρια διακυβεύματά του, στη βάση των οποίων εκφράστηκε η επίσημη 
πολιτική της ασθμαίνουσας αυτοκρατορίας, ήταν η ενότητα και η μεταρρύθ-
μιση. Το πρώτο αναφερόταν στην ισλαμική ενότητα, δηλαδή την αναβίωση 
ενός φαντασιακού χώρου, αυτού της Ούμμα,30 υπερβατικού των υφιστάμενων 
πολιτικών ή εθνικών διαιρέσεων που τόσο στηλίτευσαν οι πανισλαμιστές 
στην εφημερίδα τους: 

 
«τα ίδια κενά που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ουλεμάδων 
της Ούμμα τα βλέπουμε και στην περίπτωση μεταξύ των δυναστειών 
της. Δεν είναι πράγματι περίεργο να μη διαθέτουν οι Οθωμανοί πρε-
σβεία στο Μαρόκο και ο Σουλτάνος του Μαρόκου στην Κωνσταντι-

 
26. Rev. Canon Sell, The Religious Orders of Islam (London: Simpkin, Marshall, Hamilton, 

Kent & Co., 1908), 73 και Selim Deringil, The Well-Protected Domains. Ideology and the Le-
gitimization of Power in the Ottoman Empire 1876-1909 (London–New York: I. B. Tauris, 
1998), 65-66. 

27. Historical Atlas of Islam (Massachusetts: Harvard University Press, 2004), 109. 
28. Muhammad ‘Abduh, Al-Thā ’ir al-Islāmī (Ο επαναστάτης του Ισλάμ) (Dar al-Hilāl, s.a.), 

89-90. 
29. Sidney Low, Egypt in Transition (New York: the Macmillan Company, 1914), 207.  
30. Edward W. Said, Κουλτούρα και Ιμπεριαλισμός (Αθήνα: Νεφέλη, 1996), 244-55. 
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νούπολη αντίστοιχα; Δεν είναι περίεργο να μην έχει σχέσεις το οθωμα-
νικό κράτος με τους Αφγανούς και τους άλλους λαούς της ισλαμικής 
ανατολής;»31 

 
Παράλληλα, και με τον υπερτονισμό του θεσμού του Χαλιφάτου ο Οθω-

μανός σουλτάνος φιλοδοξούσε να αποτελέσει τον εγγυητή–«κληρονόμο» του 
χώρου αυτού, εν μέσω εθνικιστικών αναβρασμών και αποικιακών επεμβά-
σεων στα ιστορικά εδάφη του Ισλάμ. Επειδή ακριβώς η νεωτερική δύναμη 
του εθνικισμού δεν μπορούσε να εξουδετερωθεί, αφού πλέον κλόνιζε τόσο τις 
καπιταλιστικές όσο και τις προκαπιταλιστικές χώρες, οι θιασώτες του Πανισ-
λαμισμού εντός κι εκτός της αυτοκρατορίας προσπάθησαν να τη χειραγωγή-
σουν, προσαρμόζοντας την εισαγόμενη νεωτερικότητα σε μία νέα εγχώρια α-
φήγηση και αναπλάθοντας εν τέλει την ίδια την «παράδοση» των μουσουλ-
μανικών λαών.32 Γι’ αυτόν το λόγο πριμοδοτήθηκαν οι δεσμοί της πίστης και 
της κοινής μουσουλμανικής παράδοσης προκειμένου να επινοηθούν οι «Μου-
σουλμάνοι» ως ένα πολιτικό, ιστορικό υποκείμενο ευρύτερο του αντίστοιχου 
millet εντός της αυτοκρατορίας, σε αντιδιαστολή με τους Σλάβους του Παν-
σλαβισμού, τους Γερμανούς του Παγγερμανισμού ή αργότερα τους Άραβες 
του Παναραβισμού.33 Παρατηρούμε λοιπόν πως, υπό την επιρροή των ευρω-
παϊκών ρομαντικών ρευμάτων, ο ‘Afghani και ο ‘Abduh πρόσφεραν στον 
Αμπντούλ Χαμίντ ένα ανεκτίμητο, αν και βραχύβιο, πολιτικό κεφάλαιο: 

 
«εν αντιθέσει με τα ευρωπαϊκά φύλα, οι μουσουλμάνοι από τη γέννηση 
της θρησκείας τους μέχρι σήμερα, δεν χρειάζονται δεσμούς αίματος… 
το ισλαμικό έθνος προκύπτει απ’ την ενότητα της θρησκείας γι’ αυτό 
βλέπουμε τους Άραβες να μην αντιμάχονται την τουρκική εξουσία, 
τους Πέρσες να δέχονται την αραβική κυριαρχία και τους Ινδούς την 
κυριαρχία των Αφγανών».34 

 
Μιας και η αυτοκρατορία γινόταν όλο και πιο αραβοτουρκική ως προς τη 

σύνθεσή της, η ισλαμική ενότητα γινόταν περισσότερο αντιληπτή ως αραβο-
τουρκική–πανοθωμανική ενότητα. Εντός αυτής, βέβαια, εντάσσονταν και οι 
 

31. Αl-‘Urwa al-Ūthqā (Ο Άρρηκτος Δεσμός), επανέκδοση της πρωτότυπης εφημερίδας, 
επιμ. Sayeed Hasrusahi, (Κομ–Τεχεράνη: Κέντρο Ισλαμικών Ερευνών, 1984), 99, 142-43. 

32. Για την έννοια της πολιτισμικής μετάφρασης της νεωτερικότητας, Φωτεινή Τσιμπιρίδου, 
«Περί της πολιτικής και εργαλειακής χρήσης των συνόρων μεταξύ Ισλάμ και Δύσης, Θρη-
σκείας και εκκοσμίκευσης», Τοπικά 13 (2013): 11-15. 

33. Reinhard Schulze, A Modern History of the Islamic World (London: I. B. Tauris & CO 
Ltd., 2002), 18. 

34. Αl-‘Urwa al-Ūthqā, 132, 72. 



Πάνος Κουργιώτης  145 

μουσουλμάνοι της Αλβανίας, της Μακεδονίας, της Βουλγαρίας και του Καυ-
κάσου, αλλά και μη Οθωμανοί, όπως οι Αιγύπτιοι, οι Αφρικανοί, οι Πέρσες, 
οι Αφγανοί και οι Ινδοί. Αυτός υπήρξε άλλωστε και ο λόγος που οι Νεότουρ-
κοι στράφηκαν εκ νέου στον Πανισλαμισμό, αμέσως μετά την απώλεια σχε-
δόν όλων των ευρωπαϊκών κτήσεων της αυτοκρατορίας. Υπό αυτή την έννοια, 
η Ούμμα αναβαπτίστηκε ως «Ισλαμικό Έθνος» και ο εθνικιστικός θεσμός του 
σχολείου ευρωπαϊκού τύπου επιβλήθηκε στην αυτοκρατορία από τις επιταγές 
του ίδιου του Ισλάμ, ενώ ο σουλτάνος παρουσιάστηκε ως ένδοξος συνεχιστής 
της πανισλαμικής ενότητας σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο, που τοποθετούσε 
στην ίδια θέση τον ιδρυτή του σελτζουκικού οίκου και τον Σουλεϊμάν τον 
Μεγαλοπρεπή με τους Αββασίδες χαλίφες και τον απελευθερωτή της Ιερου-
σαλήμ από τους Σταυροφόρους, Σαλαδίνο, θέτοντας ως αφετηρία του την ε-
ποποιία του Μωάμεθ. Ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε ο Άρρηκτος Δε-
σμός, Ινδοί μουσουλμάνοι ίδρυσαν το 1903 στο Λονδίνο την Πανισλαμική 
Αδελφότητα ως την πολιτική πλατφόρμα του παγκόσμιου πανισλαμικού κι-
νήματος και τόνισαν την ιστορική αναγκαιότητα της αναβίωσης του «Ισλαμι-
κού Έθνους»: 

 
«πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι της εποχής μας αποδίδουν τη γέννηση 
του Πανισλαμισμού στην Αυτού Μεγαλειότητα του Οθωμανού Σουλ-
τάνου ή στο ιεραποστολικό έργο του δασκάλου Σανουσί… κατά τη 
γνώμη μας ο εμπνευστής αυτού του κινήματος ήταν ο ίδιος ο Μωάμεθ, 
ο μεγαλύτερος όλων των ανδρών που κήρυξαν το Ισλάμ».35 

 
Παράλληλα με την ενότητα του «Ισλαμικού Έθνους», εξίσου σημαντική 

ήταν η σύγχρονη αναγέννησή του μέσω των μεταρρυθμίσεων εκείνων, οι ο-
ποίες έμειναν γνωστές στο οθωμανικό λεξιλόγιο ως Τανζιμάτ και στο λόγο 
των Αράβων πανισλαμιστών στοχαστών της εποχής ως Islāhāt. Πράγματι, 
κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η γλώσσα της μεταρρύθμισης κέρδιζε 
διαρκώς έδαφος μεταξύ των ελίτ της Κωνσταντινούπολης, του Καΐρου και 
της Τύνιδας σε ό,τι αφορούσε την εκπαίδευση, το στρατό, τη δικαιοσύνη, τη 
φορολογία, την ιδιοκτησία κ.ά.36 Ταυτόχρονα, οι συνθήκες ήταν κατάλληλες 

 
35. Shaikh Mushir Hosain Kidwai (late Honorary Secretary of the Pan-Islamic Society of 

London), Pan- Islamism, (London: Lusac and Co., 1908), 4. 
36. Hourani, Arabic Thought, 109 και Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt–A 

study of the modern reform movement inaugurated by Muhammad Abdu (New York: Τhe 
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για την εκφορά ενός λόγου περί θρησκευτικής μεταρρύθμισης από τα πνευ-
ματικά κινήματα που αναπτύσσονταν στην περιφέρεια των αστικών κέντρων 
του Ισλάμ και ως συνήθως σχετίζονταν με τις δομές των σουφικών αδελφο-
τήτων στην ύπαιθρο και τις διδασκαλίες των sheikh τους, όπως ήταν η περί-
πτωση του εμιράτου που ίδρυσε ο δάσκαλος Sanussi στη Λιβύη.37 Από την 
αρχή φρόντισε να τονίσει τον «εξαγνιστικό» χαρακτήρα του κινήματός του 
και να κερδίσει την υποστήριξη των Οθωμανών αξιωματούχων, αλλά και των 
πανισλαμιστών του Άζχαρ: 

 
«χτίσαμε μια ζάουιγια (τεκέ) και στείλαμε έναν από τους Αδελφούς για 
να προσευχηθεί μαζί με τους ανθρώπους και να τους διδάξει το Κοράνι, 
έτσι ώστε να ανακαλύψουν τη θρησκεία τους, να ακμάσει η γεωργία 
και να επικρατήσει η τάξη… η ζάουιγια είναι ένα ακόμα σπίτι του Θεού 
κι ένα από τα τζαμιά του… όλοι ωφελούνται από αυτήν κάθε φορά που 
ιδρύεται, τόσο οι άνθρωποι των πόλεων όσο και οι άνθρωποι της υπαί-
θρου, γιατί σκοπός της είναι η ανάγνωση του Κορανίου και η διάδοση 
της Σαρία… η θρησκεία θριαμβεύει γιατί υπάρχει δεσμός ανάμεσα σε 
αυτούς που κατοικούν σε αυτήν και σε αυτούς που την επισκέπτονται… 
για κάθε μία από αυτές διορίσαμε χαλίφες, που έχουν ως έργο τους να 
διδάσκουν τη θρησκεία… έτσι μόνο το έδαφος γίνεται γόνιμο και δίνει 
καρπούς, οι οποίοι προσελκύουν ανθρώπους σε αυτήν… έτσι ευνοού-
νται η γεωργία, οι τέχνες και η διακυβέρνηση».38 

 
Με το πέρας των μεταξύ τους πολέμων, το 1840, οι Οθωμανοί σουλτάνοι 

και οι Αιγύπτιοι αντιβασιλείς (κχεδίβες) επιδόθηκαν σε έναν άτυπο, δαπανηρό 
ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα εκσυγχρονίσει περισσότερο το κρά-
τος του, με τους δεύτερους να αυξάνουν τις ετήσιες δαπάνες για την ίδρυση 
σχολείων από 6.000 σε 75.000 λίρες και να οδηγούν σε αύξηση των μαθητών 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 5.761 σε 8.644 και της δευτεροβάθμιας 

 
American University in Cairo, Russell & Russell, 1968), 15. Για τις μεταρρυθμιστικές προ-
σπάθειες των Τυνήσιων μπέηδων και τις αντιδράσεις των Ουλεμάδων, Arnold H. Green, The 
Tunisian Ulama 1873-1915 (Leiden: E. J. Brill, 1978), 113-16, 124, 153. 

37. Για τα θρησκευτικά μεταρρυθμιστικά κινήματα της υπαίθρου, Κουργιώτης, «Μορφές 
“Επανίδρυσης του Ισλάμ”», 139-44. 

38. ‘Ali Muhammad al-Salabī, Al-Haraka Al-Sanūsiyya fi Libia (Το σανουσικό κίνημα στη 
Λιβύη) (Κάιρο: Dar al-Birāq, 1999), 123 και ‘Ali ‘Abd al-Latīf Hamīda, Mujtama ‘a Daūla wa 
Isti ‘amār fi Libia (Κοινωνία, κράτος και αποικιοκρατία στη Λιβύη) (Βηρυτός: Κέντρο Μελε-
τών Αραβικής Ενότητας, 1995), 129. 
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από 734 σε 2.197 μεταξύ 1890-1910.39 Αντιστοίχως, κατά την περίοδο διακυ-
βέρνησης του Αμπντούλ Χαμίντ ιδρύθηκαν 619 νέα γυμνάσια, εκ των οποίων 
τα 74 ήταν θηλέων, 109 λύκεια και περίπου 5.000 δημοτικά.40 Αν και ο Αμπ-
ντούλ Χαμίντ δεν θεωρήθηκε ποτέ ένθερμος υποστηρικτής των Τανζιμάτ σε 
σχέση με τους προκατόχους του, παρ’ όλα αυτά ενδιαφερόταν για την ανα-
μόρφωση του οθωμανικού εκπαιδευτικού συστήματος και τη λειτουργία 
μέσω αυτού μίας ισχυρής γραφειοκρατίας, εμπνευσμένης από τη συγκεντρω-
τική πολιτική του Βίσμαρκ, τον οποίο ως γνωστόν θαύμαζε, τονίζοντας πα-
ράλληλα σε θεσμικό επίπεδο την ισλαμική ταυτότητα και κληρονομιά του «ο-
θωμανικού έθνους». 

Από την άλλη, ενώ η οθωμανική εξουσία προωθούσε τις φορολογικές και 
άλλες μεταρρυθμίσεις της σε περιοχές κυρίως μη μουσουλμανικών πληθυ-
σμών, όπως η Βουλγαρία41 και η Μακεδονία, αποσκοπώντας στη σθεναρό-
τερη υπαγωγή των αναδιοργανωμένων millet (θρησκευτικών κοινοτήτων) 
στον κεντρικό έλεγχο και σε μια πιο αισθητή προβολή του σύγχρονου κρά-
τους στις επαρχίες,42 στην ενδοχώρα της Λιβύης ανέθεσε την ευθύνη της με-
ταρρύθμισης αποκλειστικά στην παραδοσιακή σουφική αδελφότητα του δα-
σκάλου Sanussi, ανεχόμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο πρακτικές που αντέβαιναν 
στο πνεύμα των Τανζιμάτ ιδίως σε ό,τι αφορούσε την ιδιοκτησία και τη φο-
ρολόγηση της γης.43 Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται και από τις επιστολές του 
Οθωμανού διοικητή της Βεγγάζης το 1884, το κράτος του Αμπντούλ Χαμίντ 
αντιμετώπιζε το σανουσικό κίνημα ως μία μεταρρυθμιστική δύναμη που θα 
«λύτρωνε» τους πληθυσμούς της Σαχάρας από τη «βαρβαρότητα»,44 ακριβώς 
όπως και οι ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις εξυμνούσαν το εκπολιτιστικό 

 
39. Robert L. Tignor, Modernization and British Colonial Rule in Egypt 1882-1914 (Prince-

ton and New Jersey: Princeton University Press, 1966), 323-24. 
40. Celebi Nurhayat and Asan H. Tezer, “Reforms in the Field of Education during the Period 

of Sultan Abdulhamid II and Intended Youth/Human Typology to be Trained,” US–China 
Education Review B 5 (2015): 186-88. 

41. Quataert, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 125. 
42. Dimitris Stamatopoulos, “From Millets to Minorities in the 19th Century Ottoman Empire: 

An Ambiguous Modernization,” στο Citizenship in Historical Perspective, ed. Steven G. Ellis 
(Pisa: Pisa University Press, 2006), 259-61. 

43. Οι φυλές της λιβυκής ερήμου προτίμησαν την υπαγωγή των συλλογικών γαιών τους ως 
βακουφικών δωρεών στους τεκέδες της αδελφότητας Σανουσίγια, αφού μια ενδεχόμενη επέ-
κταση των αγροτικών μεταρρυθμίσεων στις περιοχές τους θα σήμαινε την κατάτμηση της γης 
τους προκειμένου να καταχωρηθούν οι φορολογήσιμες εκτάσεις σε επίπεδο οικογένειας. Resat 
Kasaba, επιμ., The Cambridge History of Turkey. Vol. 4. Turkey in the Modern World (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2008), 25 και H. Duveyrier, La Confrerie Musulmane di 
Sidi Mohammed ben Ali es–Senusi (Paris: Société de Geographie, 1884), 13. 

44. Deringil, The Well-Protected Domains, 41-42. 



148 Βαλκανικά  σύμμεικτα 17 (2015) 

έργο των χριστιανικών ιεραποστολών στην Αφρική. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 
η μεταρρύθμιση, όπως την αντιλαμβανόταν ένα κράτος η ιδεολογία του ο-
ποίου ισορροπούσε μεταξύ Οθωμανισμού και Πανισλαμισμού, μπορούσε να 
έχει παράλληλες όψεις και να βασιστεί σε διάφορους μηχανισμούς και σχή-
ματα. 

Η αναζωπύρωση όλων αυτών των αιτημάτων περί μεταρρύθμισης προκλή-
θηκε βέβαια από τον τρόπο αντίδρασης των ίδιων των μουσουλμανικών κοι-
νωνιών, εν όψει του κοινού πεπρωμένου που επιφύλασσε η ιστορία για όλα 
τα –υπό διαμόρφωση– έθνη του μη ευρωπαϊκού, προκαπιταλιστικού κόσμου: 
την έκθεσή τους σε νέα οικουμενικά μοντέλα για την πρόοδο και την εθνική 
ανάταση και τη δημιουργία σχέσεων εξάρτησης μητροπόλεων–περιφέρειας. 
Επρόκειτο για μία διαδικασία που αφορούσε τους πάντες, όπως φάνηκε και 
με την περίπτωση της συνταγματικής και εκβιομηχανισμένης Ιαπωνίας, όταν 
συνέτριψε το 1905 τη Ρωσία, μία εκ των δυνάμεων του ευρωπαϊκού συστή-
ματος ισχύος, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των μη ευρωπαϊκών εθνών. Ό-
πως το έθεσε και ο Eric Hobsbawm: 

 
«για τους λαούς αυτούς το ζήτημα δεν ήταν αν μπορούσαν να αποφύ-
γουν τον κόσμο του λευκού πολιτισμού, αλλά πώς να αντιμετωπίσουν 
την επίδρασή του: αντιγράφοντάς τον, προβάλλοντας αντίσταση στην 
επιρροή του ή με ένα συνδυασμό αυτών των δύο;»45 

 
Βάσει των παραπάνω, το ερώτημα που μοιραία τέθηκε ενώπιον όλων των 

μουσουλμανικών δυναστειών, και κυρίως της οθωμανικής, ήταν με ποιους ό-
ρους θα διεξαγόταν η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός που τη συνόδευε: 
με όρους εξευρωπαϊσμού ή μίας ισλαμικής αναγέννησης, έτσι ώστε να ανα-
κτήσουν οι μουσουλμάνοι τη δύναμη στην οποία όφειλαν την παλιά τους 
δόξα; Ήταν εφικτός ο συνδυασμός; Ακολούθως, η δυναμική προβολή του Πα-
νισλαμισμού την τότε χρονική συγκυρία δεν ήταν καθόλου τυχαία. Απενα-
ντίας, συμβόλιζε την εναγώνια προσπάθεια του τελευταίου ανεξάρτητου μου-
σουλμανικού κράτους να μονοπωλήσει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία εντός 
του ιστορικοπολιτισμικού χώρου, που είχε συγκροτήσει η ίδια η διπλωματία 
του (του «Ισλαμικού Έθνους») και να προσφέρει ένα δικό του μοντέλο για 
την αναγέννηση της Ούμμα, οικειοποιούμενο παράλληλα τις μεταρρυθμιστι-
κές–φονταμενταλιστικές αναφορές των πνευματικών κινημάτων του λαϊκού 

 
45. E. J. Hobsbawm, Η Εποχή του Κεφαλαίου 1848-1875 (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνι-

κής Τραπέζης, 1996), 183. 
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Ισλάμ.46 Το τελευταίο που θα ήθελαν τότε οι Οθωμανοί θα ήταν κάποιο κί-
νημα αμφισβήτησης του Πανισλαμισμού τους, αντίστοιχο των Ουαχαμπιτών. 

Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες μεταξύ 1875-1881 είχαν συ-
γκροτήσει επιτροπές ελέγχου του δημόσιου χρέους της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, της Αιγύπτου και της Τυνησίας, οι δυναστείες αυτών των χωρών 
δεν πραγματοποίησαν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, αλλά επιδόθηκαν σε έναν 
δαπανηρό εκσυγχρονισμό των κρατών τους κατά τα δυτικά πρότυπα, ο οποίος 
οδήγησε σε αύξηση του εξωτερικού τους δανεισμού και τελικώς στη χρεοκο-
πία τους. Αντίθετα, σε ένα απολογητικό ύφος η σχολή των πανισλαμιστών 
ανέφερε ότι, παρά τους ταπεινωτικούς όρους που επιβλήθηκαν από την Ευ-
ρώπη στους μουσουλμάνους, οι μεταρρυθμίσεις κρίνονταν συμβατές με το 
Ισλάμ και ωφέλιμες για την Ούμμα.47 Κατά τη γνώμη τους, οι μουσουλμάνοι 
δυνάστες έπρεπε να επιμείνουν στην υιοθέτηση όλων εκείνων των στοιχείων, 
τα οποία δεν θα αποτελούσαν τις κακές αντιγραφές της Δύσης, αλλά θα υπα-
γορεύονταν από την ίδια την «ουσία του Ισλάμ», άσχετα αν τα είχε σφετερι-
στεί η Δύση εκμεταλλευόμενη την «πνευματική στασιμότητα» της Ούμμα 
κατά τους τελευταίους αιώνες. Η αναφορά τους στο ζήτημα των εθνικών σχο-
λείων ήταν χαρακτηριστική: 

 
«Είναι αλήθεια ότι οι Οθωμανοί και οι Αιγύπτιοι ίδρυσαν πολλά σχο-
λεία νέου τύπου, ενώ έστειλαν και αντιπροσωπείες στο εξωτερικό για 
να ωφεληθούν από τις γνώσεις του… κατά πόσο όμως τους βοήθησε η 
γνώση αυτή; Μήπως κατέκλυσε τις καρδιές τους το πνεύμα της εθνικής 
ζωής, το οποίο θέτει το συμφέρον της χώρας στη θέση του σημαντικό-
τερου από κάθε άλλο συμφέρον; …η αντιγραφή από τους αποικιοκρά-
τες δεν ωφελεί το έθνος, αν πρώτα αυτό το ίδιο δεν θεραπευθεί. Και η 
θεραπεία αυτού βρίσκεται στην επιστροφή του στις βάσεις της θρη-
σκείας του και στην κατανόηση των διδασκαλιών της».48 

 
Επομένως, οι διανοητές του Άζχαρ προσέφεραν στον Πανισλαμισμό μία 

φονταμενταλιστική διάσταση που έμεινε γνωστή ως Σαλαφισμός, υπό την έν-
νοια της ταύτισης του εκσυγχρονιστικού περιεχομένου της μεταρρύθμισης με 
τις δράσεις της αρχετυπικής κοινότητας των ευσεβών προγόνων (Salaf). Τόσο 
 

46. Για τον ανατροφοδοτούμενο φονταμενταλισμό των λαϊκών δασκάλων του Ισλάμ, βλ. τον 
εξαιρετικό πρόλογο του Muhammad Arkoun στο Aina hua al-Fikr al-Islāmī al-Mu ‘āsir (Πού 
βρίσκεται η σύγχρονη ισλαμική σκέψη;) (Βηρυτός: Dar al-Saqī, 1995). 

47. Muhammad Ahmad ‘Abd al-Qādir, Bain al-Usūl wa-l-Hadātha (Ανάμεσα στα θεμέλια 
και το σύγχρονο: Μια ανάγνωση της διαδρομής της Ισλαμικής Σκέψης) (Πανεπιστήμιο Αλε-
ξάνδρειας: Φιλοσοφική Σχολή, 1994), 387. 

48. Αl-‘Urwa al-Ūthqā, 81-83.  
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η ίδρυση των σχολείων όσο και η τεχνολογική πρόοδος, η στρατιωτική ισχύς 
ή ο συνταγματικός περιορισμός των εξουσιών του μονάρχη αποτελούσαν 
τους αδιαπραγμάτευτους όρους για την ισλαμική αναγέννηση και δεν προέ-
κυπταν από τη στείρα μίμηση της Δύσης, αλλά από την «ορθή ανάγνωση της 
παράδοσης» και την επιστροφή στα θέσφατά της. Η συμβολή του ‘Abduh στο 
πρώιμο, προοδευτικό κίνημα του Σαλαφισμού υπήρξε καθοριστική και ανα-
γνωρίστηκε και από τους ίδιους τους Βρετανούς. Όπως δήλωσε ο ύπατος αρ-
μοστής στην Αίγυπτο, λόρδος Cromer: 

 
«ο Μουχάμαντ Άμπντου αναγνώριζε την ανάγκη της ευρωπαϊκής συν-
δρομής στην κατεύθυνση της μεταρρύθμισης, αλλά δεν ανήκε στην ίδια 
κατηγορία με τους εξευρωπαϊσμένους Αιγύπτιους, τους οποίους θεω-
ρούσε κακές αντιγραφές του πρωτότυπου».49 

 
Η διπλωματία του Αμπντούλ Χαμίντ βεβαίως εναγκαλίστηκε τις σαλαφι-

στικές αξιώσεις του Άζχαρ και προσπάθησε να τις μετατρέψει σε νομιμοποι-
ητική βάση των ίδιων των Τανζιμάτ στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας που 
καρκινοβατούσαν επί των ημερών του, ιδίως σε ό,τι αφορούσε τη συνταγμα-
τική διακυβέρνηση, την εκπροσώπηση των κοινοτήτων, την ελευθερία του 
Τύπου, κ.ά. Πολύ απλά, ο σουλτάνος διέθετε το κατάλληλο πολιτικό κεφά-
λαιο, προκειμένου να αυτοπαρουσιάζεται ταυτόχρονα ως εκσυγχρονιστής και 
θεοσεβούμενος ηγέτης όλων των μουσουλμάνων, Οθωμανών πολιτών και μη. 
Παρά τις αντισυνταγματικές του επιδόσεις, οι οποίες έρχονταν σε ευθεία α-
ντίθεση με την κριτική θέση των ‘Afghani και ‘Abduh απέναντι στον απόλυτο 
δεσποτισμό,50 εντούτοις ο Αμπντούλ Χαμίντ παρέμενε πάντα Χαλίφης και, 
συν τοις άλλοις, ήταν ο μόνος μουσουλμάνος μονάρχης που δεν είχε θυσιάσει 
την κυριαρχία του κράτους του στο βωμό της αποπληρωμής ενός τεράστιου 
δημόσιου χρέους, όπως είχε συμβεί με την Τυνησία το 1881 και την Αίγυπτο 
ένα χρόνο μετά. Ακόμα κι αν τα Τανζιμάτ θεωρητικά υπηρετούσαν τον Οθω-
μανό πολίτη ανεξαρτήτως του millet στο οποίο ανήκε, η πανισλαμική πρόσ-
ληψή τους από τον Αμπντούλ Χαμίντ παρουσίαζε ως πηγή έμπνευσής τους 
όχι κάποια σύγχρονη αντίληψη περί έθνους, αλλά την εφαρμογή των κανόνων 
του Ισλάμ. Εντός αυτής της αφήγησης, τα άλλοτε κραταιά millet πράγματι 
υποβαθμίζονταν και περιέρχονταν στο –δοκιμασμένο από την ισλαμική πα-
ράδοση– status των «προστατευόμενων μειονοτήτων». 

 
49. The Earl of Cromer, Modern Egypt (London: Macmillan and Co., Limited, 1908), vol. II, 

179. 
50. Αl-‘Urwa al-Ūthqā, 171-72. 
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Άμεσος πολιτικός στόχος όλης αυτής της προπαγάνδας ήταν βέβαια η δια-
φύλαξη της ενότητας του «οθωμανικού έθνους» ως προϋπόθεση για την ενό-
τητα του «Ισλαμικού Έθνους», ακόμη κι αν κάτι τέτοιο αναπόφευκτα οδη-
γούσε στην αποξένωση των μη μουσουλμανικών οθωμανικών πληθυσμών 
στις βαλκανικές κτήσεις. Αυτές ούτως ή άλλως αντιμετώπιζαν πολλά προβλή-
ματα λόγω της πανσλαβικής προπαγάνδας στα τέλη του 19ου αιώνα και των 
διαφαινόμενων εθνοκεντρικών ανταγωνισμών μεταξύ ελληνικών και βουλγα-
ρικών κοινοτήτων, πάντα εντός του πλαισίου που επέβαλε η οθωμανική νομι-
μότητα.51 Άλλωστε, η «αγνωμοσύνη» τόσο των ρωσόφιλων Βουλγάρων και 
Αρμενίων όσο και των Ελλήνων της Μακεδονίας που διαρκώς συνωμοτούσαν 
με τα κομιτάτα τους, υπονομεύοντας τις «ειλικρινείς» μεταρρυθμιστικές φι-
λοδοξίες του σουλτάνου, αν μη τι άλλο δικαιολογούσε μία επίσπευση της πα-
νισλαμικής στροφής του ύστερου οθωμανικού κράτους. Με τον Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο να βρίσκεται προ των πυλών και τα οθωμανικά Βαλκάνια να 
κονιορτοποιούνται μεταξύ του σερβικού, του βουλγαρικού και του ελληνικού 
εθνικισμού, η έλξη του Πανισλαμισμού έγινε ακόμη σημαντικότερη για το 
οθωμανικό κράτος, δεδομένου του πλέον έκδηλου αραβοτουρκικού και μου-
σουλμανικού του χαρακτήρα. Αρκούσε ωστόσο ο Πανισλαμισμός για να σω-
θεί μια αυτοκρατορία, που εκούσια ή ακούσια θυσίασε την ίδια της την πολυ-
θρησκευτική υπόσταση στο όνομα της μετατροπής της σε αιχμή του δόρατος 
ενός ασαφούς και πολιτικά αδιαμόρφωτου «Ισλαμικού Έθνους»; 

Μια αποτίμηση των πολιτικών αποτελεσμάτων του Πανισλαμισμού: τα όρια της 
ισλαμικής ενότητας και η γέννηση των πρώτων αραβικών εθνικιστικών κινη-
μάτων 

Κατά το πέρασμα στον 20ό αιώνα, πολιτική αποστολή του Πανισλαμισμού 
υπήρξε η συσπείρωση των απανταχού μουσουλμάνων εντός κι εκτός της αυ-
τοκρατορίας κατά της «σταυροφορικής» Entente και των λοιπών «άπιστων» 
συμμάχων της και η αναχαίτιση, μέσω της εντατικότερης προβολής των θρη-
σκευτικών δεσμών κυβερνητών και κυβερνωμένων, του αραβικού εθνικι-
σμού, ο οποίος –δεδομένης της τότε δημογραφικής σύνθεσης του οθωμανικού 
κράτους– θα σηματοδοτούσε και τον οριστικό θάνατο της αυτοκρατορίας. Θα 
κλείσουμε, λοιπόν, τη μελέτη μας με μία αναφορά στις οθωμανικές επιδόσεις 
σε αυτά τα δύο κρισιμότατα μέτωπα. 

 
51. Δημήτρης Σταματόπουλος, «Εθνικοί Ανταγωνισμοί και κοινοτική ανασυγκρότηση: Η εν-

δοκοινοτική σύγκρουση στη Θεσσαλονίκη (1872-1874) και η σύνταξη του πρώτου κοινοτικού 
κανονισμού», Βαλκανικά Σύμμεικτα 10 (1998): 92-93. 
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Αναμφίβολα, ο πρώτος πολιτικός στόχος υπήρξε ιδιαίτερα φιλόδοξος, 
παρ’ όλα αυτά η οθωμανική διπλωματία, επικουρούμενη και από τις γερμανι-
κές ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις εν όψει του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, κατά-
φερε να διεθνοποιήσει τα εσωτερικά της προβλήματα εξάγοντάς τα στον φα-
ντασιακό χώρο του «Ισλαμικού Έθνους» και καλώντας τη μουσουλμανική 
κοινή γνώμη σε «Ιερό Πόλεμο» κατά των Αγγλογάλλων αποικιοκρατών. Οι 
πρόσφατες οθωμανικές αποτυχίες στον Ιταλοτουρκικό Πόλεμο του 191152 και 
τους βαλκανικούς που τον ακολούθησαν, σε συνδυασμό με την τυραννία της 
βρετανικής διοίκησης στην Αίγυπτο και την Ινδία, είχαν δώσει την εντύπωση 
σε διάφορα πανισλαμικά κόμματα, αδελφότητες κι επιτροπές μουσουλμάνων 
εθνικιστών φοιτητών πως υπήρχε ένα οργανωμένο χριστιανικό σχέδιο των 
μεγάλων δυνάμεων κατά της Ούμμα. 

Ως προς αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων, η οθωμανική διπλωματία του 
Χαλιφάτου με την προπαγάνδα του Άζχαρ και τα ατελείωτα ταξίδια του 
‘Afghani στην Ινδία, την Περσία και το Αφγανιστάν κατά τον περασμένο 
αιώνα, πράγματι απέδιδαν καρπούς προς μεγάλη ικανοποίηση του κάιζερ 
Γουλιέλμου Β΄, οι αντίπαλοι του οποίου εξαρτούσαν τη δύναμή τους από την 
κατοχή αποικιών μεγάλων μουσουλμανικών πληθυσμών. Αντίθετα η Γερμα-
νία παρουσιαζόταν ως σύμμαχος του Ισλάμ λόγω της αποικιοκρατικής της 
απουσίας από τα εδάφη του.53 Το ερώτημα που τέθηκε ήταν απλό: αν ηττηθεί 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα ηττηθεί το ίδιο το Ισλάμ. Παρ’ όλα αυτά, οι 
συσχετισμοί δεν ήταν ευνοϊκοί για τους Οθωμανούς, οι οποίοι δεν έβρισκαν 
κραταιά και σύγχρονα μουσουλμανικά κράτη για να συνάψουν συμμαχίες, 
αλλά μόνον υποτελείς λαούς, ο ξεσηκωμός των οποίων ήταν αμφίβολος παρά 
τις προσπάθειες των ακτιβιστών του Πανισλαμισμού, των δερβίσηδων και 
των φοιτητών από τις αποικίες που προσπαθούσαν να προσδώσουν ένα ισλα-
μικό «χρώμα» στα συνθήματα του Ιταλού εθνικιστή Mazzini.54 

Στην Τυνησία, οι γαλλικές αποικιακές αρχές τιμώρησαν όσες αδελφότητες 
είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή στην αντίσταση της οθωμανικής Τρίπολης 
κατά των Ιταλών, όπως ήταν η περίπτωση της Rahmaniyya υπό τον Ahmad 
bn ‘Abdallah.55 Οι περισσότερες αδελφότητες της Τυνησίας και της Αλγερίας 
υιοθέτησαν μία νομιμόφρονα στάση έναντι των Γάλλων, ενώ όσες συνέχισαν 

 
52. Aldobrandino Malvezzi, L’Italia e l’Islam in Libia (Firenze–Milano: Fratelli Treves, 

1913), 154-55. 
53. Ιωάννης Λουκάς, Η Γεωπολιτική (Αθήνα: Τροχαλία, 2000), 217-19. 
54. E. J. Hobsbawm, Η Εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914 (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, 2000), 129. 
55. al-‘Ajili, Al-Turuq al-Sūfiyya, 205. 
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το τζιχάντ ενεργούσαν σε τοπικό επίπεδο, θυμίζοντας περισσότερο αγροτικές 
εξεγέρσεις και χωρίς να μπορούν να επηρεάσουν θετικά την έκβαση του με-
γάλου πολέμου. Ως συνήθως, επρόκειτο για ασυντόνιστα μεταξύ τους τζιχάντ, 
που προκαλούσαν δολιοφθορές στα κτήματα των αποίκων και αποσκοπούσαν 
στην ενδυνάμωση της πνευματικής εξουσίας των sheikh επί των ποιμνίων 
τους και όχι στην κινητοποίηση υπέρ του Ισλάμ και του Χαλίφη συνολικά.56 
Ως εκ τούτου, η διεκδίκηση της πατρότητάς τους από τους Οθωμανούς ήταν 
μάταιη. Επιπλέον, όπως συνέβη και στην Ινδία με τα περίφημα αποικιακά 
τάγματα, ομοίως και στη βόρεια Αφρική, οι Γάλλοι στράγγισαν τις αποικίες 
τους από τα δυνητικώς επικίνδυνα στοιχεία μέσω των βίαιων επιστρατεύ-
σεων.57 Μοιραία το «Ισλαμικό Έθνος» εγκλωβίστηκε σε μία παραδοξότητα, 
που ακύρωνε τη συνοχή του: Άραβες και άλλοι Οθωμανοί χριστιανοί, οι ο-
ποίοι δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από την επιστράτευση, κλήθηκαν να πο-
λεμήσουν για το Ισλάμ ενάντια σε μουσουλμάνους φελάχους και δερβίσηδες 
του γαλλικού αυτοκρατορικού στρατού ή σε Ινδούς μουσουλμάνους του βρε-
τανικού. 

Στα δυτικά της Αιγύπτου το κίνημα της Sanussiyya, το οποίο υπήρξε πυ-
λώνας του Πανισλαμισμού καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, παρενόχλησε 
για λίγο καιρό τις βρετανικές δυνάμεις (1915-1917), στη συνέχεια ωστόσο 
συνθηκολόγησε και πέτυχε μία καλύτερη συμφωνία με την τότε σύμμαχο των 
Βρετανών Ιταλία.58 Άλλωστε, η αδελφότητα είχε συνεργαστεί και παλαιότερα 
με τους Ιταλούς, όταν λάμβανε οπλισμό για να πολεμήσει τους Γάλλους στο 
Τσαντ μεταξύ 1897-1900.59 Οι μαχητές του κινήματος συνειδητοποίησαν ότι 
ο σουλτάνος δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί την επιβίωσή τους μετά τον πό-
λεμο, με τον τρόπο που το πέτυχε η αγγλοϊταλική διαμεσολάβηση. Και πράγ-
ματι αναγνωρίστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις μία δυναστεία των απογόνων 
του δασκάλου Sanussi, η οποία θα κυβερνούσε την ανεξάρτητη Λιβύη μέχρι 
την ανατροπή της από το συνταγματάρχη Καντάφι, το 1969. 

 
56. Aboul–Kassem Saadallaah, Le Mouvement National Algérien (Βηρυτός: Dar al Garb al 

Islami, 1992), Tome I, 278-80 και Julia Clancy–Smith, Rebel and Saint–Muslim Notables, Pop-
ulist Protest, Colonial Encounters (Algeria and Tunisia, 1800-1904) (University of California 
Press, 1992), 92-96. 

57. Lieut. Col. Gordon Casserly, F. R. G. S., Algeria to-day (New York: Frederick A. Stokes 
Company, s.a.), 190. 

58. G. Wyman Bury, Pan-Islam (London: Macmillan and CO., Limited, 1919), 27. 
59. Dirk Vandewalle, A History of Modern Libya (Cambridge: Cambridge University Press, 

2006), 22. 
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Παράλληλα, εντός της Αιγύπτου ο ιδρυτής του Εθνικιστικού Κόμματος το 
1907, ο δικηγόρος Mustafa Kāmil, υπήρξε ο τελευταίος θιασώτης του Πανισ-
λαμισμού.60 Όπως μαρτυρούν τα γραπτά του και η πολιτική του δράση, αυτός 
ο γαλλομαθής ακτιβιστής θέλησε να παντρέψει την κληρονομιά της σκέψης 
τού ‘Afghāni περί ισλαμικής ενότητας με την ανάδυση ενός οθωμανόφιλου 
ανεξάρτητου αιγυπτιακού έθνους.61 Μετά το θάνατό του το 1908, οι συνεχι-
στές του προσπάθησαν να επηρεάσουν τον τελευταίο αντιβασιλέα ‘Abbās 
Hilmi Β΄ (1892-1914) υπέρ μιας συμμαχίας με το σουλτάνο και κατά τον Βρε-
τανών, όμως η συνωμοσία αποκαλύφθηκε εγκαίρως και το όποιο ενδεχόμενο 
φιλοτουρκικής στροφής της Αιγύπτου αποκλείστηκε οριστικά με την επιβολή 
προτεκτοράτου, το 1914, και τη μετατροπή του Αιγύπτιου κχεδίβη σε «Σουλ-
τάνο». Ο ‘Abbās βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη τη στιγμή της κήρυξης 
του πολέμου και απλώς αντικαταστάθηκε από τον βρετανόφιλο θείο του. Ό-
πως είναι λογικό, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ανεχτούν οι Βρετανοί μία 
εκτροπή που θα κλόνιζε την ειδική τους θέση επί της αυτοκρατορικής ινδικής 
οδού. 

Ακόμα πιο μακριά, στην Ινδία, οι Πανισλαμιστές υπήρξαν ιδιαίτερα δρα-
στήριοι όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Έχοντας ιδρύσει το δικό τους κομιτάτο, την 
Επιτροπή του Χαλιφάτου, διεξήγαγαν εράνους και εισέπρατταν δωρεές από 
πλούσιους Ινδούς μουσουλμάνους, ενώ είχαν οργανώσει ακόμα κι έναν μικρό 
απελευθερωτικό στρατό, αποτελούμενο από τους λεγόμενους Mujāhidin. 
Σκοπός τους ήταν να σαμποτάρουν τους Βρετανούς τόσο στην Ινδία όσο και 
στο Αφγανιστάν, πιστεύοντας ότι μόνο μία οθωμανική νίκη θα μπορούσε να 
εγγυηθεί τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης, μουσουλμανικής Ινδίας. Παρ’ όλες 
τις μηχανορραφίες τους, οι αρχηγοί τους συνελήφθησαν από τις βρετανικές 
υπηρεσίες στη Μέση Ανατολή. Ένας πράκτοράς τους μάλιστα, ο Shaikhul 
Hind, ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος του κινήματος με τον Οθωμανό 
διοικητή της Χετζάζης, συνελήφθη στη Μέκκα το 1917 κατά τη διάρκεια ενός 
καμουφλαρισμένου προσκυνήματος. Μία ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας 
του είναι ότι οι ουλεμάδες της Μέκκας του ζήτησαν να συνυπογράψει μία 

 
60. Mahmud Mutawali, Misr hayāt siāsiya wa niābiyya qabla 1952 (Η αιγυπτιακή πολιτική 

και κοινοβουλευτική ζωή πριν το 1952) (Κάιρο: Dar al-Thaqāfa li-l-Nasr, 1980), 153. 
61. Muhammad ‘Amāra, Al-Jāmi ‘a al-Islāmiyya wa-l-Fikra al-Qaūmiyya (Η ισλαμική ενό-

τητα και η εθνικιστική σκέψη–Tο παράδειγμα του Μουσταφά Κάμελ) (Κάιρο: Dar al-Ahrām, 
1994), 63-64. Για μία γενικότερη εικόνα της αρθρογραφίας του και των πανισλαμικών της 
αποχρώσεων, Aūrāq Mustapha Kamil, al-Maqālāt (Συλλογή κειμένων του Μουσταφά Κάμελ. 
Τόμ. 1, 1893-1899) (Κάιρο: Κέντρο Αρχείων και Σύγχρονης Ιστορίας της Αιγύπτου, 1986). 
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φετβά, βάσει της οποίας οι Τούρκοι κηρύσσονταν άπιστοι, επειδή είχαν ανα-
τρέψει με τη συνταγματική τους επανάσταση τον Αμπντούλ Χαμίντ, τον τε-
λευταίο αναγνωρισμένο Χαλίφη.62 

Μετά την παρουσίαση των εξελίξεων που λάμβαναν χώρα στην αφροα-
σιατική αποικιοκρατούμενη περίμετρο της αυτοκρατορίας, επανερχόμαστε 
στο εσωτερικό της για να εξετάσουμε τι συνέβη με τους αραβικούς πληθυ-
σμούς. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι επίσημα το οθωμανικό 
κράτος δεν έκανε λόγο για Άραβες63 ως ξεχωριστή εθνοτική ομάδα∙ αντίθετα 
τους συμπεριλάμβανε μαζί με τους Κούρδους και τους Τούρκους στο millet 
των μουσουλμάνων, που ήταν πλέον μακράν το πολυπληθέστερο. Για το λόγο 
αυτό, δεν γνωρίζουμε ποιο ακριβώς υπήρξε συνολικά το πληθυσμιακό μέγε-
θος των αραβόφωνων Οθωμανών (μουσουλμάνων και χριστιανών που ανή-
καν σε διαφορετικά millet πέραν του ελληνορθόδοξου) της Ανατολίας, της 
Συρίας, της Παλαιστίνης, του Ιράκ και της Χετζάζης κατά την απογραφή του 
1914, ωστόσο θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι αποτελούσαν τη δεύτερη με-
γαλύτερη ομάδα, αν όχι την πρώτη.64 Το γεγονός αυτό βέβαια έμελλε να είναι 
καθοριστικό για το μέλλον του οθωμανικού κράτους ως αυτοκρατορικής ο-
ντότητας. 

Όπως αναλύσαμε προηγουμένως, βάσει των γραπτών του ‘Afghāni και του 
‘Abduh, η αποδοχή της τουρκικής εξουσίας από πλευράς των Αράβων κρινό-
ταν φυσική κι επιβεβλημένη χάρη στους δεσμούς της κοινής τους πίστης ε-
ντός του οθωμανικού πλαισίου συνύπαρξης των δύο εθνικών ομάδων, που δεν 
ήταν άλλο από το μουσουλμανικό millet.65 Υπό την επίδραση του Πανισλα-
μισμού και παρά τις διακηρύξεις περί ισονομίας όλων των Οθωμανών πολι-
τών ανεξαρτήτως θρησκεύματος, η θέση του μουσουλμανικού millet ισχυρο-
ποιήθηκε έναντι των άλλων ως προς τη διαμόρφωση του ιδεολογικού χαρα-
κτήρα του σύγχρονου οθωμανικού κράτους και των πολιτικών του λόγω της 

 
62. Για μια ανασκόπηση των γεγονότων αυτών από την πλευρά των Ινδών πανισλαμιστών, 

Maulana Muhammad Miyan, Silken Letters Movement Accounts of ‘Silken Handkerchief Let-
ters Conspiracy Case’ From British Records (New Delhi: Shaikhul Hind Academy, 2012), 48-
60. 

63. Ο όρος «Άραβας» χρησιμοποιούνταν από την οθωμανική διοίκηση κυρίως για το χαρα-
κτηρισμό των νομαδικών πληθυσμών των αραβόφωνων πληθυσμών σε σχέση με τους μόνιμα 
εγκατεστημένους των αραβόφωνων επαρχιών. Bernard Lewis, Οι Άραβες στην Ιστορία (Αθήνα: 
Γκοβόστης, 1993), 18. 

64. Πιο αναλυτικά για τα δημογραφικά στοιχεία της αυτοκρατορίας, https://en.wikipedia.org/ 
wiki/1914_population_statistics_for_the_Ottoman_Empire#cite_ref-1. 

65. Stanford J. Shaw and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Tur-
key–Volume II: Reform, Revolution and Republic (Cambridge: Cambridge University Press, 
1970), 259-60, 304. 
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πεποίθησης ότι έτσι θα αντιμετωπιζόταν δραστικότερα η «ασθένεια» του ε-
θνικισμού πριν προσβάλει τους Άραβες. Με άλλα λόγια, οι Οθωμανοί επέμει-
ναν στα παλιά γνωστά εργαλεία πολιτικής για να αντιμετωπίσουν μία μοντέρ-
νου τύπου απειλή που φάνταζε, και πράγματι αποδείχθηκε, αήττητη. 

Την ύστατη ώρα, μάλιστα, θεώρησαν ότι υπό την απειλή των «άπιστων» 
επιτιθέμενων ο «εσωτερικός εχθρός», δηλαδή ο εθνικισμός των αραβόφωνων 
Οθωμανών, θα καθίστατο πνευματικά και πολιτικά νεκρός και θα σωριαζό-
ταν. Ωστόσο, συνέβη μάλλον το αντίθετο: ο Πανισλαμισμός αυτοανατρά-
πηκε, διότι πρόσφερε στους Άραβες, έστω και καθυστερημένα, τα μέσα ερ-
μηνείας της θέσης τους ως διακριτής ομάδας εντός της αυτοκρατορίας και της 
τελικής πολιτισμικής και πολιτικής χειραφέτησής τους από μία μέχρι πρότινος 
«αυτονόητη» οθωμανική κυριαρχία. Οι εθνικιστικές πολιτικές των Νεότουρ-
κων, που θεωρητικά τουλάχιστον παρέμεναν πιστοί στον Πανισλαμισμό, 
απλώς επέσπευσαν την –υπό διαμόρφωση– αραβική εθνικιστική αφύπνιση, 
ενώ ο παρασκηνιακός ρόλος, κυρίως των Βρετανών, υποβοήθησε την εμβά-
θυνση του επώδυνου ρήγματος σε ανεπανόρθωτο βαθμό. 

Βέβαια, το ίδιο το αραβόφωνο εθνικιστικό κίνημα των δύο πρώτων δεκα-
ετιών του 20ού αιώνα δεν συνιστούσε μία ενιαία τάση με κάποια κοινή πολι-
τική έκφραση και αιτήματα∙ αντίθετα, αποτελούσε τη χαλαρή συνάρθρωση 
διαφορετικών μεταξύ τους δυνάμεων, οι οποίες χαρακτηρίζονταν και από δια-
φορετικούς βαθμούς αντι-οθωμανισμού. Και οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν 
αποτελούσαν παρθενογενέσεις, αλλά φυσικές αντανακλάσεις των αντιφατι-
κών πολιτικών που προωθούσε η ίδια η αυτοκρατορία στις αραβόφωνες επαρ-
χίες της. Η χειραφέτηση των Αράβων από τους Οθωμανούς υπήρξε πρωτί-
στως γλωσσική, χάρη στην επανεμφάνιση της κλασικής αραβικής γλώσσας 
και τη σταδιακή ηγεμονία της επί της παραγωγής του γραπτού δημόσιου λό-
γου τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας. Για πρώτη 
φορά, η έως τότε τελετουργική γλώσσα των ιερών πηγών και των τόπων προ-
σευχής άρχισε να καταλαμβάνει νέα πεδία, χρησιμοποιούμενη για την από-
δοση ευρωπαϊκών εννοιών, όπως το «έθνος», ο «πολίτης», το «σώμα των 
αντιπροσώπων», η «εθνική ανεξαρτησία» και το «δημόσιο συμφέρον»,66 ενώ 
οι στήλες του εμβρυακού αραβικού Τύπου φιλοξενούσαν άρθρα με θέμα το 
μέλλον των μουσουλμανικών κοινωνιών, τη σχέση του Ισλάμ με την Ευρώπη, 
τη θέση των Αράβων στη διεθνή πολιτική, τη συνταγματική διακυβέρνηση 
κ.ά.67 
 

66. Tignor, Modernization, 152. 
67. Πιο αναλυτικά για το ζήτημα, Πάνος Κουργιώτης, «Η Αραβική Γλώσσα και ο κόσμος 

γύρω της: Πώς η γλώσσα των λίγων έγινε γλώσσα των πολλών», στο Πρακτικά του 1ου Διεθνούς 
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Η γλωσσική χειραφέτηση δεν άργησε να γίνει και πολιτισμική, κυρίως από 
τη σκοπιά των αραβόφωνων χριστιανών, ενώ, ακόμα χειρότερα, για κάποιους 
μουσουλμάνους αραβόφωνους Οθωμανούς πολίτες εξελίχθηκε και σε θρη-
σκευτική. Πολύ απλά αυτό σήμαινε ότι, παρά την πανισλαμική ρητορεία της 
βασιλείας του Αμπντούλ Χαμίντ και της σημαντικότατης στήριξης που πρό-
σφερε το Άζχαρ, η ίδια η φανταστική κατασκευή του αναγεννημένου «Ισλα-
μικού Έθνους» θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη στη συνεχιζόμενη 
οθωμανική κυριαρχία, ενεργοποιώντας έναν αραβικό πρωτο-εθνικισμό και 
διαρρηγνύοντας την «ιερή» συνοχή του μουσουλμανικού millet. Μία εξέ-
χουσα προσωπικότητα που εξέφρασε αυτήν ακριβώς την τάση υπήρξε ο Σύ-
ρος μουσουλμάνος στοχαστής ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi (1849-1902), ο 
οποίος υπερασπίστηκε το ιστορικό δικαίωμα μεταβίβασης του Χαλιφάτου 
από τους Τούρκους στους Άραβες. Ερχόμενος σε ρήξη με το κυρίαρχο δόγμα 
του Αμπντούλ Χαμίντ, αντέστρεψε τις θέσεις του Άρρηκτου Δεσμού προς 
όφελος των Αράβων και δημιούργησε την απαραίτητη πνευματική συνέχεια 
μεταξύ των Πανισλαμιστών της σχολής εκείνης και των πρώτων αραβικών 
αντι-οθωμανικών αδελφοτήτων, παρακάμπτοντας εντελώς τον οθωμανικό 
παράγοντα ως ανίκανο να ηγηθεί των μουσουλμανικών λαών θρησκευτικά, 
αλλά και πολιτικά.68 Τα αντι-οθωμανικά αισθήματα του Kawakibi πήγαζαν 
βεβαίως από μία εντονότατη θρησκευτική, ενδεχομένως και σαλαφιστική, 
αφετηρία (η πνευματική ακαταλληλότητα των Οθωμανών να μονοπωλούν 
έναν γνήσια αραβοϊσλαμικό θεσμό, όπως το Χαλιφάτο, και η αδυναμία τους 
να αναγεννήσουν την Ούμμα, εν αντιθέσει με τους Άραβες που υπήρξαν οι 
πρώτοι μουσουλμάνοι), σε κάθε περίπτωση πάντως γονιμοποίησαν τις αραβι-
κές εθνικιστικές ζυμώσεις των ετών 1906-1916 και προετοίμασαν το έδαφος 
και για την πολιτική χειραφέτηση. 

Πράγματι, ολόκληρη η δεκαετία από το 1906, όταν εστάλη το πρώτο αρα-
βικό εθνικιστικό μανιφέστο στις μεγάλες δυνάμεις, μέχρι και το 1916, όταν 
ξέσπασε η μεγάλη εξέγερση του οίκου των Χασεμιτών υπό την καθοδήγηση 
του T. E. Lawrence, σημαδεύτηκε όχι μόνον από τον ιδεολογικό ενταφιασμό 
του Πανισλαμισμού, όπως απέβλεπε να τον αξιοποιήσει η θνήσκουσα αυτο-
κρατορία, αλλά και από την επανοικειοποίησή του από τους αφυπνισμένους 

 
Συνεδρίου «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: Μαθαίνοντας εκτός Σχολείου» (Θεσσαλο-
νίκη: Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ, 8-10 Απρίλιου 2010), 348-57. 

68. Muhammad ‘Amara, ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi–Shahid al-hurria wa Mujaddid al-
Islam (Αμπντ αρ-Ραχμάν αλ-Καουάκιμπι–Μάρτυρας της ελευθερίας και ανανεωτής του Ισλάμ) 
(Κάιρο–Βηρυτός: Dar al-Shuruq, 1988), 55-58. 



158 Βαλκανικά  σύμμεικτα 17 (2015) 

Άραβες ως βάση του τότε εθνικισμού τους. Στο μανιφέστο του 1906 πρότει-
ναν τη δημιουργία μιας αραβικής αυτοκρατορίας από τον Ευφράτη μέχρι το 
Σουέζ και από τη Μεσόγειο έως τη θάλασσα του Ομάν, η οποία θα αποτε-
λούσε το διάδοχο σχήμα του οθωμανικού κράτους. Το πολίτευμά της θα ήταν 
συνταγματική μοναρχία υπό την ηγεσία ενός Άραβα σουλτάνου, ο οποίος θα 
ήταν ταυτόχρονα και Χαλίφης όλων των μουσουλμάνων.69 Οι Άραβες εθνικι-
στές σε εκείνη την πρώιμη φάση ευελπιστούσαν να κερδίσουν τη γαλλοβρε-
τανική στήριξη, προσφέροντας στις μεγάλες δυνάμεις ένα εναλλακτικό και 
περισσότερο αξιόπιστο βασίλειο, το οποίο θα έλυνε και το χρόνιο Ανατολικό 
Ζήτημα, αλλά και θα εξασφάλιζε μία ανεξάρτητη αραβική εξουσία για πρώτη 
φορά από το 1258∙ ωστόσο οι προτάσεις τους ουδέποτε εισακούστηκαν, ενώ 
ακόμα και όταν «υλοποιήθηκαν» απείχαν παρασάγγας από τις αρχικές αραβι-
κές αξιώσεις. 

Παρ’ όλα αυτά, η σύνταξη μανιφέστων συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση, 
δείγμα της πολιτικής κινητικότητας που σημειωνόταν στους αραβικούς εθνι-
κιστικούς κύκλους. Για κάποιες δυνάμεις, η οθωμανική εκδοχή του Πανισλα-
μισμού παρέμενε ισχυρή, όπως ήταν η περίπτωση του Οθωμανικού Κόμματος 
Αποκέντρωσης, το οποίο συνιστούσε ένα είδος νομιμόφρονας αντιπολίτευσης 
των αραβόφωνων επαρχιών χωρίς να επιζητεί τη διασάλευση της αυτοκρατο-
ρικής τάξης πραγμάτων.70 Παράλληλα, ιδρύονταν διαρκώς νέα κόμματα στα 
πρότυπα των Νεότουρκων, όπως οι Νεοαλγερινοί και οι Νεοτυνήσιοι,71 τα 
οποία εκ των πραγμάτων ισορροπούσαν μεταξύ Πανισλαμισμού, ενός τοπι-
κού πατριωτισμού και μιας συστημικής αντιπολίτευσης στη γαλλική αποικιο-
κρατία, χωρίς να μπορούν να ωφελήσουν πραγματικά ούτε την οθωμανική 
προπολεμική διπλωματία ούτε το αναδυόμενο αραβικό εθνικιστικό κίνημα. 
Αντιθέτως, οι εξελίξεις στις οθωμανικές επαρχίες της Συρίας, του Ιράκ και 
της Χετζάζης υπήρξαν πολύ σοβαρότερες. Άραβες αξιωματικοί του οθωμανι-
κού στρατού άρχισαν να ιδρύουν από κοινού με χριστιανούς και μουσουλμά-
νους εθνικιστές δασκάλους και δικηγόρους τα δικά τους κομιτάτα και συνω-
μοτικές αδελφότητες, όπως η ‘Ahd, η Fatāt και η Qahtāniyya, εμπνεόμενοι 
τόσο από τους Νεότουρκους, όσο και από τις προγενέστερες ελληνικές και 

 
69. Lothrop Stoddard, The new world of Islam (London: Chapman and Hall Ltd., 1922), 144. 
70. Για τα πρακτικά του Πρώτου Αραβικού Συνεδρίου στο Παρίσι το 1913, Ανώτατη Επι-

τροπή του Οθωμανικού Κόμματος Αποκέντρωσης στην Αίγυπτο, al-Mu’ tamar al-‘Arabi al-
Awal (Το Πρώτο Αραβικό Συνέδριο) (Κάιρο, 1913). Βλ. επίσης Efraim Karsh and Inari Karsh, 
Empires of the Sand: The Struggle for Mastery in the Middle East 1789-1923 (Cambridge: 
Harvard University Press, 2003), 172. 
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βουλγαρικές εθνικιστικές οργανώσεις στη Μακεδονία, αλλά και τις αντίστοι-
χες των Αρμενίων στον οθωμανικό Καύκασο.72 Η συνάντηση χριστιανών και 
μουσουλμάνων πλέον ως Αράβων και όχι Οθωμανών πολιτών, διαιρεμένων 
στα διαφορετικά millet τους, ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη, η οποία, ακόμη 
κι αν εκδηλώθηκε αργά σε σχέση με άλλες εθνογενεσιουργές διαδικασίες ε-
ντός της αυτοκρατορίας, εντούτοις δεν αναχαιτίστηκε από τον Πανισλαμισμό. 

Οι συγκρίσεις είναι ενδιαφέρουσες: το Παρίσι θέλησε να χειραγωγήσει 
όλες αυτές τις νέου τύπου αντι-οθωμανικές αδελφότητες, αναγνωρίζοντας 
τους Άραβες ως «ιστορικό λαό»,73 την ώρα που οι Νεότουρκοι προσπαθούσαν 
να κινητοποιήσουν τις σουφικές αδελφότητες, παροτρύνοντάς τες να κάνουν 
αφόρητη τη ζωή των Γάλλων και των Ιταλών στις αποικίες. Τόσο από τη σκο-
πιά των Οθωμανών «προστατών του Ισλάμ» όσο και από αυτήν των Ευρω-
παίων αποικιοκρατών, ο Α΄ Παγκόσμιος προμηνυόταν να είναι ένας πόλεμος 
που θα μπορούσε να κερδηθεί εκ των έσω, με προδοσίες, μηχανορραφίες και, 
πάνω απ’ όλα, την επίκληση συναισθημάτων ένταξης σε επινοημένες κοινό-
τητες. Οι μεν πόνταραν στην ευόδωση του πανισλαμικού εγχειρήματος των 
τελών του προηγούμενου αιώνα και της μετουσίωσής του σε μία κουλτούρα 
θρησκευτικής αντίστασης, οι δε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που πρό-
σφερε η καθυστερημένη εθνικιστική αφύπνιση ενός οθωμανικού λαού, στη 
συντριπτική του πλειοψηφία μουσουλμανικού. Όπως συνέβη και με άλλους 
λαούς κατά το παρελθόν, έτσι και οι Άραβες βρέθηκαν μπροστά σε ένα σταυ-
ροδρόμι που θα καθόριζε το μέλλον τους: να πολεμήσουν για το οθωμανικό 
κράτος, την Ούμμα ή το έθνος τους; Η κήρυξη ενός αμιγώς αραβικού τζιχάντ 
κατά των «άπιστων» Νεότουρκων από το σαρίφη της Μέκκας Χουσεΐν ήταν 
η τελευταία πράξη αποσύνθεσης του μουσουλμανικού millet, άσχετα αν οι 
Αγγλογάλλοι είχαν ήδη προβεί στους δικούς τους μυστικούς διακανονισμούς 
για τη μεταξύ τους κατανομή της αραβικής Μέσης Ανατολής (συμφωνία 
Sykes–Picot το 1916), οι οποίοι θα ανακοινώνονταν στους Άραβες μόνο εφό-
σον συνέβαλλαν στην οθωμανική ήττα. 

Επίλογος 

Συμπερασματικά, ως προς την πολιτική αποτίμηση του Πανισλαμισμού θα 
λέγαμε ότι, παρά τις όποιες προσπάθειες ή και επιτυχίες, το όλο εγχείρημα 
απέτυχε να προστατεύσει την αυτοκρατορία, πρώτον, διότι βασίστηκε σε μία 
ετερόκλιτη συμμαχία δυνάμεων που αποδείχθηκε ανίκανη να συσπειρώσει 
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73. M. S. Anderson, The Great Powers and the Near East (London: Edward Arnold Ltd., 
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τους μουσουλμάνους του εξωοθωμανικού κόσμου κατά των πολύ ισχυρότε-
ρων αποικιοκρατών και, δεύτερον, επειδή κατά έναν ειρωνικό τρόπο μάλλον 
διέγειρε παρά αναχαίτισε τον αραβικό εθνικισμό. 

Βέβαια, η κατάληξη αυτή δεν μπορεί να χρεωθεί στον Πανισλαμισμό απο-
κλειστικά, αλλά στην αυτοκρατορική εφαρμογή του στα πλαίσια των μεγά-
λων αντιφάσεων της εποχής, π.χ. πανισλαμική ρητορεία σε συνδυασμό με 
ατελείς μεταρρυθμίσεις και την εθνικιστική πολιτική των Νεότουρκων. Ου-
σιαστικά, η ίδια διαδικασία βαλκανικών εθνικών συγκροτήσεων, που τεμά-
χισε το ορθόδοξο millet, απελευθερώθηκε –με τον πλέον θανάσιμο για την 
αυτοκρατορία τρόπο– και στο κυρίαρχο μουσουλμανικό millet, που πάντα 
παρέμενε ανώτερο όλων. Αυτό ήταν και το απαραίτητο μεταβατικό στάδιο 
για να ορθωθεί η σύγχρονη Μέση Ανατολή από τα συντρίμμια του οθωμανι-
κού προκατόχου της. 

Σήμερα, σε έναν κόσμο διαφορετικών συσχετισμών από εκείνον, η Τουρ-
κία φέρει την ανάμνηση της πανισλαμικής της περιπέτειας και ενδεχομένως 
εμπνέεται από αυτήν, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, προσπαθώντας να διευ-
θετήσει εσωτερικά, πολιτικά προβλήματα (κουρδικό ζήτημα, αντιμετώπιση 
της κεμαλικής εθνικιστικής αντιπολίτευσης, κ.ά.), σε συνάρτηση με τις γεω-
πολιτικές αξιώσεις μιας περιφερειακής δύναμης στον πολιτικό χώρο του σου-
νιτικού Ισλάμ, όπως μαρτυρά η ενεργότερη ανάμιξή της στη διαχείριση της 
συριακής κρίσης από κοινού με το Κατάρ, η δημιουργία δικών της σφαιρών 
επιρροής σε μία περισσότερο πολυπολική Μέση Ανατολή, το ανανεωμένο εν-
διαφέρον της για τη βόρεια Αφρική και η προβολή ενός πολιτικού μοντέλου 
προς υιοθέτηση από τις λεγόμενες «μετριοπαθείς» ισλαμιστικές δυνάμεις σε 
διάφορες αραβικές χώρες. Όλα τα παραπάνω προσδίδουν μία αύρα νεο-
πανισλαμικού μεγαλοϊδεατισμού στην τουρκική εξωτερική πολιτική, η οποία 
προς το παρόν ασκείται σε μία άκρως προβληματική γειτονιά, συμβάλλοντας 
στην περαιτέρω αποσταθεροποίησή της. Τα ζητήματα που ανακύπτουν βέ-
βαια είναι πολύ πιο σύνθετα και η αντιμετώπισή τους υπερβαίνει κατά πολύ 
την ανασύσταση μίας αραβοτουρκικής ενότητας, όπως την ευαγγελίζονται τα 
think tanks του κυβερνώντος ΑΚP. 

 
 


