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Όταν το όνομα «Τούρκοι» εμφανίζεται για
πρώτη φορά στη δυναστική ιστορία των

Sui, 1 σήμαινε μια μικρή και ανεξάρτητη
νομαδική φατρία στις παρυφές του κινεζι-

κού κόσμου των μέσων του 6ου αι.2 Ο συγ-
γραφέας της κινεζικής πηγής υπολογίζει
τον αριθμό των Τούρκων εκείνη την περίο-

δο σε 500 οικογένειες.3 Σε αντίθεση με
άλλα φατριακά ονόματα που πέρασαν στη
λήθη της ιστορίας και αναφέρονται σήμερα
μόνο από εξειδικευμένους ιστορικούς, το
φατριακό όνομα «Τούρκοι» είναι μια λέξη
εν χρήσει στις περισσότερες γλώσσες του
κόσμου. Μάλιστα, εκτός από μια φατρία
του πρώιμου μεσαίωνα, σημαίνει και ένα
σύγχρονο έθνος-κράτος και μια υπηκοότη-
τα καθώς, επίσης, και μια ευρύτερη ομάδα
εθνών που ομιλούν γλώσσες που, από

άποψη γραμματικής, συντακτικού και λεξι-

λογίου, έχουν κοινά χαρακτηριστικά.4 Επι-
πλέον, στη σύγχρονη Τουρκία υπάρχει ένα
εξτρεμιστικό πολιτικό ρεύμα που θεωρεί
ότι όλα αυτά τα έθνη κατάγονται από τους
Τούρκους και αξιώνει την πολιτική ένωσή
τους στη «Μεγάλη Τουρκία». Πώς προέκυ-
ψαν όλες αυτές οι διαστάσεις της έννοιας
«Τούρκοι» και τι είναι μύθος και τι αλήθεια
σε όλα αυτά; 

Η κύρια θέση της ανακοίνωσης είναι
ότι η ισλαμική ιστοριογραφία, χρησιμοποι-
ώντας το εθνωνύμιο «Τούρκοι» ευρύτατα
ως αναχρονισμό, συντέλεσε στην καθιέρω-
σή του ως ευρύτερη γεωπολιτισμική κατη-
γορία που παρέβλεπε τις πολιτικές και
φατριακές διαφορές ανάμεσα στα νομαδι-
κά έθνη προσδίδοντάς τους μια φαντασια-

Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ  ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ
ΠΑΝΤΟΥΡΚΙΣΜΟΥ 

Η εικόνα του κόσμου των νομαδικών εθνών 
και των Τούρκων στους μουσουλμάνους 

συγγραφείς (7ος-10ος αι.) και ο ριζοσπαστικός 
τουρκικός εθνικισμός.
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κή ενότητα. Η ενότητα αυτή στην πραγμα-
τικότητα δεν υπήρχε, μιας και οι νομάδες
της στέπας ήταν διεσπασμένοι σε πολιτικά
μεγέθη όπως η φατρία, η φυλή και το χαν-
λίκι (ή χανάτο), το καθένα από τα οποία
είχε και δικό του όνομα και πολιτική αυθυ-
παρξία. Όμως, στην εποχή των εθνικισμών

(19ος και 20ος αι.), ο σύγχρονος τουρκικός
εθνικισμός θα προσέδιδε ένα ιδιαίτερα
πολιτικό περιεχόμενο στον ισλαμικό ανα-
χρονισμό, κάνοντάς τον γνωστό ως
«παντουρκισμό». 

Α. Η αλήθεια είναι ότι, όταν οι Άραβες
χρονικογράφοι χρησιμοποιούσαν το εθνω-
νύμιο «Τούρκοι» ως αναχρονισμό, δεν
είχαν στο μυαλό τους τον παντουρκισμό
που θα χρησιμοποιείτο 10 αιώνες αργότερα
στην ευρασιατική σκηνή. Η χρήση του
εθνωνυμίου «Τούρκοι» ευρύτατα και χωρίς
εθνικές, φυλετικές ή φατριακές διακρίσεις
από τους Άραβες δεν οφείλεται στο γεγο-
νός ότι θεωρούσαν όλες τις νομαδικές
φατρίες στα βόρεια του ισλαμικού χαλιφά-
του ως έχουσες κοινές εθνικές ή γλωσσικές
καταβολές. Αντιθέτως, είναι πολύ πιο ουδέ-
τερη, όπως δείχνουν τα παραδείγματα
παρακάτω. Η διάσταση με την οποία χρη-
σιμοποιούσαν το εθνωνύμιο «Τούρκοι»
είναι η ίδια με αυτήν που οι Βυζαντινοί
χρησιμοποιούσαν το όρο «Ούννοι», για να
περιγράψουν έθνη που δεν ήταν ουννικά με
την αυστηρή έννοια του όρου αλλά έθνη
νομαδικά και βάρβαρα και που, με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο, ήταν υποτελή στην
ουννική νομαδική αυτοκρατορία (βάζο-
ντας, έτσι, γερμανικά, σλαβικά, ουγγρικά

και τουρκικά έθνη μαζί).5 Το ίδιο έκαναν
και οι Κινέζοι με τον όρο Xiongnu ή οι

Ινδοί με τον όρο Yavana 6 (Έλληνες), με
τον οποίο περιέγραφαν ακόμη και τους
μουσουλμάνους Ογούζους (Γαζναβίδες)
που εισέρρεαν στη ΒΔ Ινδία από το Αφγα-

νιστάν τον 10ο και 11ο αιώνα.7 Άλλωστε, η
λέξη Atrak/«Τούρκοι» στα Αραβικά έχει

κοινή ρίζα με αυτή του ρήματος «εγκατα-
λείπω», «αφήνω στην μοίρα του», «αφήνω
κάτι στην ερημιά και στην τύχη του»

(taraka).8 Είναι μάλλον φανερό ότι με τη
λέξη «Τούρκοι» στη γλώσσα τους και στη
γραφή τους οι Άραβες χρονικογράφοι υιο-
θετούσαν και ερμήνευαν ταυτόχρονα ένα
άγνωστο εθνωνύμιο με το οποίο εννοού-
σαν όχι μια συγκεκριμένη ορδή, αλλά όλα
τα νομαδικά και άγρια έθνη βορείως της
Περσίας που τους φαίνονταν ότι βρίσκο-
νταν στις παρυφές της οικουμένης και του
πολιτισμού, στην ερημιά και τη βαρβαρό-
τητα της στέπας, εγκαταλειμμένα από τον
Θεό. Ας θυμίσουμε ότι, αντίστοιχα, και οι
Ευρωπαίοι υιοθετούσαν και ερμήνευαν το
εθνωνύμιο «Τάταροι» μετατρέποντάς το σε
«Τάρταροι», δηλαδή σε ένα έθνος άγνωστο
μεν, αλλά που προερχόταν από τα Τάρτα-

ρα, δηλαδή την κόλαση.9

Μάλιστα, την εποχή που το εθνωνύμιο
«Τούρκοι» εισάγεται στην αραβική γλώσ-
σα, λίγο πριν από την επικράτηση του
Ισλάμ, οι Άραβες δεν είχαν έρθει σε επαφή
ούτε με τους Τούρκους ούτε και με κάποια
από τις άλλες νομαδικές ορδές της στέπας,
λόγω της ύπαρξης βορειότερα του Βυζα-
ντίου και της Περσίας, που απορροφούσαν
τις επιδρομές. Κάποιες πρώτες σκόρπιες
αναφορές στους Τούρκους που γίνονται
αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τους μελε-
τητές που τις εξέτασαν, θεωρούνται λογο-
τεχνικά μοτίβα της εποχής που περιγρά-
φουν αυτό ακριβώς που αναφέρθηκε: από-
σταση, εγκατάλειψη από τον Θεό, έλλειψη

πολιτισμού, βαρβαρότητα και ερημιά.10

Γι’ αυτό, άλλωστε, μεταγενέστερα, οι
«Τούρκοι» ταυτίζονται με τα βιβλικά, τρο-
μακτικά έθνη των Γωγ και Μαγώγ (τα έθνη
του Αρμαγεδώνα). Σύμφωνα με τον Ibn al-
Faqih, ονομάστηκαν «Τούρκοι» (=εγκατα-
λειμμένοι), επειδή εγκαταλείφθηκαν πίσω
από το τείχος του Αλεξάνδρου (το θρυλικό
τείχος των Γωγ και Μαγώγ, της κοινής

μονοθεϊστικής μυθολογίας).11 Ο Qudāma
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ibn Ja‘far (883-948), σε μια μυθική περι-
γραφή του για τον Μ. Αλέξανδρο και τις
εκστρατείες του στην Κίνα, αναφέρει ότι
έκτισε ένα μέρος τους πίσω από το τείχος
μετά από συμβουλή του Κινέζου αυτοκρά-
τορα. Ο Gazwīnī (1203-1283) αναφέρει
στο έργο του Athār al-bilād wa akhbār al-
‘ibād (Μνημεία Χωρών και Ιστορίες των
Κατοίκων τους) ότι τα έθνη Γωγ και
Μαγώγ είναι δύο έθνη των Τούρκων του

γένους του Ιαφέθ.12

Το ότι με τον όρο «Τούρκοι» οι Άρα-
βες γεωγράφοι και χρονικογράφοι εννοού-
σαν τα βάρβαρα νομαδικά έθνη γενικότερα
φαίνεται από το γεγονός ότι στην κατηγο-
ρία των Τούρκων περιλαμβάνουν Σλάβους,
Πέρσες, Τατζίκους, Φινο-ούγγρους και
Μογγόλους, που κατά περιόδους νέμονταν
τις στέπες. Για παράδειγμα, στο έργο τού
al-Marvazī για την Κίνα, τους Τούρκους

και την Ινδία, 13 η κατηγορία «των Τούρ-
κων» ήταν τόσο γενική, που ο μουσουλμά-
νος γεωγράφος, όπως, άλλωστε, και άλλοι
μουσουλμάνοι ιστορικοί ή γεωγράφοι,

κατέτασσε σε αυτήν τους Σλάβους14 αλλά

και τους Σκανδιναβούς Ρως.15 Ο Ibn
Fadhlân, που πραγματοποίησε στα μέσα

του 10ου αι. ταξίδια στον Βόλγα, καθώς και
ο Baqouwy, κατατάσσουν τους Ρως
(Ρώσους) και τους Σλάβους στους Τούρ-

κους.16

Εκτός από τους Ρως και τους Σλάβους,
οι Μουσουλμάνοι γεωγράφοι, ταξιδιώτες
και χρονικογράφοι συμπεριλαμβάνουν
στην έννοια «Τούρκοι» και ιρανικά νομαδι-
κά στοιχεία των περιοχών της Φεργκάνα,
Ushrushana, Σογδιανής, Μπουχάρας και

Σαμαρκάνδης,17 όπως οι Πέρσες και οι
Τατζίκ. Επίσης, περιλαμβάνουν και φινο-
ουγγρικά στοιχεία της δυτικής ευρασιατι-
κής στέπας, όπως τους νομάδες Μαγιάρους
(Ούγγρους), κρίνοντας από την περιγραφή
του Ibn Rusta ότι και αυτοί ανήκουν στην

ράτσα των Τούρκων. 18

Ο al Mas‘ūdī, Άραβας ιστορικός του

10ου αι., μιλώντας πιθανώς για τους Γού-

ζους της Χορασμίας ,19 αναφέρει ότι οι
Τούρκοι (Etrâk) είναι ένα από τα επτά

αρχαία έθνη του κόσμου20 καθώς κι ένας
από τους κλάδους (φυλές) των Σλάβων. Το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Mas‘ūdī
είναι ότι ανήκει σε εκείνη τη μειονότητα
των μουσουλμάνων χρονικογράφων που
θεωρούν ότι οι Τούρκοι είναι παρακλάδι
των Σλάβων (as-Saqāliba), σε αντίθεση με
την πλειονότητα, που θεωρεί τους Σλάβους

παρακλάδι των Τούρκων.21 Το ότι ο
Mas‘ūdī χρησιμοποιεί εθνωνύμια ως ευρύ-
τερες γεωπολιτισμικές ή γλωσσικές και όχι
πολιτικές έννοιες (δηλαδή όχι με τη σύγ-
χρονη έννοια του «έθνους») διαφαίνεται
στο έργο του από το γεγονός ότι στην
κατηγορία των Ελλήνων (al-Yūnān)
συγκαταλέγονται, εκτός από τους κλασι-
κούς αρχαίους Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι

Βυζαντινοί και οι Φράγκοι,22 οι οποίοι
αφενός αποτελούσαν έθνη που ανήκαν σε
διαφορετική εποχή και αφετέρου, όσα ήταν
σύγχρονα, ήταν πολιτικώς ανεξάρτητα το
ένα από το άλλο (π.χ. Βυζαντινοί και Φρά-
γκοι). Είναι φανερό ότι ο Mas‘ūdī δεν μιλά

με φατριακά, φυλετικά ή εθνικά κριτήρια23

αλλά με θρησκευτικά, αφού εκείνη την
εποχή η πολιτική ήταν συνυφασμένη με το
θρησκευτικό δόγμα και τη θεολογία.

Εκτός από τα σλαβικά και ιρανικά
στοιχεία, οι μουσουλμάνοι συγγραφείς
εντάσσουν στην κατηγορία «Τούρκοι» και
κάποια από τα μογγολικά. Για παράδειγμα,
στο Hudūd al-’ Ālam, μια γεωγραφική επι-
σκόπηση του γνωστού κόσμου (που συντά-

χθηκε τον 10ο αιώνα από ανώνυμο συγγρα-

φέα),24 στις φυλές των Τούρκων εντάσσο-

νται και οι Τάταροι,25 που την περίοδο
εκείνη είναι μογγολικό έθνος, αφού το
εθνωνύμιο δεν είχε ταυτιστεί ακόμη με
τους  Κιπτσάκους ή με κάποιο άλλο τουρ-
κικό έθνος των δυτικών ευρασιατικών στε-

πών,26 όπως θα γινόταν αργότερα, την
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εποχή της μογγολικής κατάκτησης της
δυτικής Ασίας.

Πολλές φορές, οι Άραβες βγάζουν από
την κατηγορία των Τούρκων φυλές και
έθνη που γλωσσικά ανήκουν στην κατηγο-
ρία αυτή, σύμφωνα με τη μοντέρνα εθνο-
λογία, όπως οι Χάζαροι και οι Βούλγαροι.
Προφανώς, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
οι Χάζαροι και οι Βούλγαροι από ένα
σημείο και μετά αναπτύσσουν εδραίο τύπο
διαβίωσης, εγκαταλείποντας τον νομαδι-
σμό, ενώ, επιπλέον, οι μεν πρώτοι ασπάζο-

νται τον Ιουδαϊσμό27 οι δε δεύτεροι έχουν
ήδη αναμειχθεί με πληθυσμούς (κάποιοι εξ
αυτών πλέον ορθόδοξοι) των νότιων Σλά-
βων στη Βαλκανική. Συνεπώς, εκπίπτουν
της κατηγορίας των Τούρκων. Είναι προ-
φανές ότι για τους  Άραβες χρονικογρά-
φους το αν ένα έθνος συγκαταλεγόταν
στην κατηγορία των Τούρκων πρωτίστως
είχε να κάνει με το αν ήταν νομαδικό ή όχι. 

Ένας βασικός λόγος για τον οποίο το
φατριακό όνομα «Τούρκοι» έτυχε τέτοιας
ευρείας χρήσης από τους Άραβες συγγρα-
φείς είναι ότι, κατά τις πρώτες δεκαετίες
της ισλαμικής εξάπλωσης στην Κεντρική

Ασία (7ος-8ος αι.), το χαλιφάτο είχε κοινά
σύνορα με τη νομαδική αυτοκρατορία των

Τούρκων.28 Παρότι η νομαδική αυτή αυτο-
κρατορία ήταν μια συνομοσπονδία από
ανεξάρτητες φυλές και έθνη, οι Άραβες
χρονικογράφοι έτειναν να τονίζουν περισ-
σότερο τα κοινά χαρακτηριστικά των
εθνών αυτών, αφήνοντας στην άκρη τις
έντονες φατριακές πολιτικές διαφορές.
Κάτι τέτοιο, άλλωστε, στη Βαγδάτη, πρω-
τεύουσα των Αββασιδών, διευκόλυνε μια
συμπαγή περιγραφή του εχθρού που η
πολιτεία του Θεού, το ισλαμικό χαλιφάτο,

αντιμετώπιζε στα βόρεια σύνορά του.29

Ένας άλλος πιθανός λόγος για τον αναχρο-
νισμό αυτό είναι ότι για την ανάλυση της
πολιτικής κατάστασης στη στέπα στηρίζο-
νταν σε μουσουλμάνους, πλέον, Πέρσες, οι
οποίοι κατά τους προηγούμενους δύο αιώ-

νες είχαν βιώσει την πίεση της νομαδικής
αυτοκρατορίας των Τούρκων κι είχαν
απευθείας διπλωματικές σχέσεις μαζί τους.
Έτσι, οι Άραβες συνέχιζαν να περιγράφουν
τους νομάδες στα βόρεια ως Τούρκους,
ακόμη κι όταν η φατρία των Τούρκων αφα-
νίστηκε μετά τα συνδυαστικά χτυπήματα
Ογούζων, Κιργιζίων κ.ά. το 744.

Β. Όπως φαίνεται, λοιπόν, από τα παρα-
πάνω, αρκετά πριν από την επικράτηση του
Ισλάμ στις αραβικές φυλές, ο όρος «Τούρ-
κοι» έγινε συνώνυμος των νομαδικών
φατριών και φυλών των βόρειων ευρασια-
τικών στεπών, κάτι που συνέχισε να ισχύει

και κατά τους 8ο και 9ο αι. αλλά και μετά,
παρά το γεγονός ότι οι Άραβες διέκριναν
τα νομαδικά έθνη σε φυλές και φατρίες.

Έτσι, όταν λίγο αργότερα (11ος αι.) στη
Βαγδάτη ο Καραχανίδης λόγιος Mahmud
Kashgari περιγράφει τα έθνη των στεπών
για λογαριασμό του χαλίφη al-Muqtadi
(1075-1094), μπορεί να στηριχθεί σε αυτή
την γενική διάσταση του εθνωνυμίου
«Τούρκοι», που είχε αναπτύξει η ισλαμική
ιστοριογραφία, και να μιλήσει για τις «δια-

λέκτους» των Τούρκων.30 Όπως κι οι
προηγούμενοι μουσουλμάνοι χρονικογρά-
φοι, έτσι και ο Kashgari θεωρεί ότι προέρ-
χονται από έναν κοινό πρόγονο (τον Τούρκ,
υιό του Ιαφέθ και εγγονό του Νώε), παραλ-
ληλίζοντας, μάλιστα, την ιστορία της κατα-
γωγής τους με αυτή των Ρωμαίων (που
εκείνη την εποχή ταυτίζονταν με τους

Βυζαντινούς).31 Όπως γίνεται κατανοητό,
και στις δύο περιπτώσεις ο συγγραφέας δεν
λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα εθνολογικά
συστατικά της κάθε ομάδας (αφού, τουλά-
χιστον στην περίπτωση του Βυζαντίου,
γνωρίζουμε ότι ήταν μια πολυεθνική αυτο-
κρατορία), αλλά μεταφέρει πολιτισμικές
ανθρωπογεωγραφικές αντιλήψεις της επο-
χής. 

Το ότι για τους μουσουλμάνους συγ-
γραφείς ο όρος «Τούρκοι» ήταν συνώνυ-
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μος του όρου «νομάς» φαίνεται καθαρά
στην περίπτωση ενός έργου που γράφτηκε

αρκετούς αιώνες αργότερα, τον 17ο αι., με
τον τίτλο Shajare-i Türk («Η Γενεαλογία
των Τούρκων») από τον ηγεμόνα της
Χήβας Abu al-Ghazi Bahadur. Σε αυτό
ουσιαστικά γίνεται περιγραφή της ιστορίας
των Μογγόλων του Τζέγκις Χαν (οι οποίοι
ταυτίζονται με τους Τούρκους, προφανώς

επειδή, από τον 13ο αι. μέχρι και τον 16ο

περίπου, υπήρξαν οι νομάδες κυρίαρχοι
των ευρασιατικών στεπών). Σύμφωνα με
τον Abu al-Ghazi, η δυναστεία των Οσμαν-
λιδών του Ρουμ (Μ. Ασίας) δεν ανήκουν
στους καθαυτό Τούρκους και αναφέρονται
μόνον περιφερειακά στο έργο του. Αυτό
συνάγεται από το γεγονός ότι ο «πατριάρ-
χης» των Οσμανλιδών Ογούζ Χαν κατάγε-
ται από έναν άλλο υιό του Ιαφέθ, τον Τσιν,
σε αντίθεση με τον άλλο θρυλικό Ογούζ
Χαν, πατριάρχη των πραγματικών Τούρ-
κων, που κατάγεται κατευθείαν από τον

Τουρκ. 32 Πιθανώς αυτό να οφείλεται στο
γεγονός ότι, ήδη από πολύ πιο πριν από την
εποχή που ο Abu al-Ghazi γράφει το έργο
του, οι Οσμανλίδες, μαζί με ένα μεγάλο
μέρος των ογούζικών φατριών της Μ.
Ασίας, είχαν χάσει τα νομαδικά χαρακτηρι-
στικά τους έχοντας προσαρμοστεί στον
εδραίο τύπο διαβίωσης και έτσι δεν δικαιο-
λογείτο να θεωρούνται Τούρκοι. Άλλωστε,
οι Οθωμανοί δεν περιλαμβάνονται ούτε και
στο άλλο έργο του Abu al-Ghazi Shajare-i
Türkman («Η Γενεαλογία των Τουρκμέ-
νων»), στο οποίο γίνεται λόγος για την
ιστορία των Ογούζων αλλά και άλλων
τουρκικών εθνών (Κιπτσάκων, Καρλού-
κων κ.λπ.). Είναι, βέβαια, σήμερα αποδε-
κτό ότι οι Οθωμανοί είναι μια ιστορική
εξέλιξη των ογουζικών ορδών και φατριών

που εισήλθαν στη Μ. Ασία από τον 11ο αι.
από το Τουρκμενιστάν, όμως, προφανώς,
για τον Σαϊμπανίδη ηγεμόνα της Χήβας
είχαν αποκοπεί από το νομαδικό παρελθόν
τους και είχαν αναμειχθεί τόσο με τους

πληθυσμούς της Μ. Ασίας, που δεν συγκα-
ταλέγονταν πλέον ούτε στους Τούρκους

ούτε στους Τουρκμένους (Ογούζους).33

Συνεπώς, ύστερα από όλα όσα έχουν
αναφερθεί ως εδώ, μπορούμε να πούμε τα
εξής: Αρχικά οι μουσουλμάνοι χρονικο-
γράφοι και γεωγράφοι χρησιμοποιούσαν
ευρύτατα το εθνωνύμιο «Τούρκοι» ουσια-
στικά ως συνώνυμο του «νομάδα», γεγονός
που περιέβαλε τον όρο με αρνητικά στοι-
χεία όπως: βαρβαρότητα, απόσταση, έλλει-
ψη πολιτισμού, αγριότητα, ειδωλολατρία

κ.λπ. Αργότερα, μετά τον 16ο αι., ο όρος
«Τούρκοι» ταυτίστηκε από μερικούς μου-
σουλμάνους συγγραφείς με τους αιμοστα-
γείς νομάδες Μογγόλους, αφού οι τελευ-
ταίοι κατείχαν τις ευρασιατικές στέπες για
μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας ιδρύσει
την τεράστια μογγολική αυτοκρατορία, η
οποία αποτελούσε φόβητρο σε Ανατολή
και Δύση, Χριστιανοσύνη και ισλαμικό
κόσμο.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που οι Οθω-
μανοί, οι οποίοι ταυτίζονταν με τον πολιτι-
σμό του Ισλάμ και την ιστορία του Ισλαμι-
κού Χαλιφάτου, απέφευγαν να χρησιμο-
ποιήσουν τον όρο «Τούρκοι», για να χαρα-
κτηρίσουν τον εαυτό τους, μέχρι και τα

τέλη του 19ου αι. Μόνο αργότερα, όταν η
Οθωμανική Aυτοκρατορία αναγκάστηκε
να αναπροσανατολίσει την πολιτική της ως
αποτέλεσμα εσωτερικών και εξωτερικών
εξελίξεων, ανακάλυψαν οι Οθωμανοί τον
μουσουλμανικό αναχρονισμό που μέχρι
τότε απέφευγαν και του προσέδωσαν εθνι-
κιστικές διαστάσεις, ενθυμούμενοι ότι
προέρχονταν από τους νομάδες Ογούζους
(Τουρκμένους) του Τουρκμενιστάν και,
συνεπώς, σύμφωνα με την ισλαμική ιστο-
ριογραφία, από τους Τούρκους. Έτσι, έχο-
ντας χρησιμοποιήσει το εθνωνύμιο «Τούρ-
κοι» ως συνώνυμο του νομάδα, άθελά τους
οι μουσουλμάνοι χρονικογράφοι συνέβα-
λαν σε κάτι που οι ίδιοι δεν μπορούσαν,
φυσικά, να προβλέψουν, όταν, την εποχή
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του ρομαντικού εθνικισμού που σάρωνε
την Ευρώπη και την Οθωμανική

Aυτοκρατορία (19ος και 20ος αι.), αυτός ο
μουσουλμανικός αναχρονισμός θα λαμβα-
νόταν τοις μετρητοίς από ένα εθνικιστικό
ρεύμα που ονομάστηκε τουρκικός ριζο-
σπαστικός εθνικισμός ή παντουρκισμός.
Κατά συνέπεια, ο πολιτικά ουδέτερος μου-
σουλμανικός αναχρονισμός, αναφορικά με
το εθνωνύμιο «Τούρκοι», θα αποκτούσε
πολιτικά χαρακτηριστικά και, φυσικά, θα
στρεφόταν και στο παρόν, με αποτέλεσμα
τα υπόλοιπα νομαδικά έθνη (Καζάκοι,
Ουζμπέκοι, ακόμη και Μογγόλοι και
Μαγυάροι κ.λπ.) να θεωρούνται από τον
παντουρκισμό ως εκείνοι οι Τούρκοι που
κάποια στιγμή πρέπει να ενωθούν με την
Τουρκία. Ο παντουρκισμός, έτσι, θα γινό-
ταν το μοναδικό εθνικιστικό ρεύμα με την
πρωτοτυπία να έχει τις ρίζες του σε μια
θρησκειολογική αντίληψη του κόσμου των
νομάδων, σε αντίθεση με άλλα σύγχρονα,
κοσμικά εθνικιστικά κινήματα, και δεν θα
ήταν δυνατό να υφίσταται χωρίς την ύπαρ-

ξη του τελευταίου.34 Στην πράξη η Οθω-
μανική Αυτοκρατορία άλλαζε την αυτο-
κρατορική ταυτότητα του «Οθωμανού» με
τον ισλαμικό αναχρονισμό του «Τούρκου»
στοχεύοντας σε μια (παν)τουρκική αυτο-
κρατορία, στην οποία ανήκαν «δικαιωματι-
κά» όλα τα νομαδικά έθνη που χαρακτηρί-
ζονταν ως «Τούρκοι» από την ισλαμική

φιλολογία.35 Άλλαζε, ταυτόχρονα, και τον
προσανατολισμό της από την Ευρώπη προς
την Κεντρική Ευρασία, επιμένοντας, όμως,
πάντα στην ισλαμική ιστορική κοσμοθεώ-
ρηση.

Αυτή η σύμπραξη της ισλαμικής ιστο-
ρικής κοσμοθεώρησης των νομαδικών
φυλών/λαών και του σύγχρονου τουρκικού
ριζοσπαστικού εθνικισμού, που ονομάστη-
κε παντουρκισμός, αποτέλεσε το ευαίσθη-
το σημείο στο οποίο εστίασαν οι Ρώσοι.
Άλλωστε, μια τέτοια διευρυμένη πολιτική
ερμηνεία του όρου «Τούρκοι» απειλούσε

την εξουσία τους στην Κεντρική Ασία και
στις περιοχές του Βόλγα και εξελισσόταν
σε εργαλείο αντίπαλων ευρασιατικών

δυνάμεων.36 Η αποδόμηση του παντουρ-
κισμού με τη βοήθεια της αυτοκρατορικής
και, μετέπειτα, σοβιετικής ιστοριογραφίας,
εθνογραφίας και γλωσσολογίας έγινε σε
δύο κατευθύνσεις, από το 1860, που κατα-
κτάται η Κεντρική Ασία, μέχρι το 1924,
που πραγματοποιείται ο εθνικός διαχωρι-

σμός της από τους σοβιετικούς:37 Αφενός
μετριάστηκε η σύγχρονη πολιτική (ιδιαίτε-
ρα μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημο-
κρατίας) διάσταση του εθνωνυμίου «Τούρ-
κοι» αναδεικνύοντας τον μουσουλμανικό
αναχρονισμό σε όλες τις διαστάσεις του,
δίνοντας βάση στη γλωσσική διάσταση του

όρου38 και αποκαθιστώντας την ανεξάρτη-
τη και πολιτική διάσταση των φατριών

(tribal ή clan politics)39 μέσα από τη μελέ-
τη πηγών και την καταγραφή γλωσσικών
και αρχαιολογικών ευρημάτων. Παράλλη-
λα με αυτό, συστάθηκε και οργανώθηκε
μια πλειάδα ανεξάρτητων και αυτόνομων
σοβιετικών σοσιαλιστικών δημοκρατιών
και περιοχών, η κάθε μια από τις οποίες
ενσάρκωνε πολιτικά τη δική της ξεχωριστή
εθνική έκφραση της τουρκικότητας στη
γλώσσα και στην ιστορία. 

Οι τουρκικές σοβιετικές σοσιαλιστικές
δημοκρατίες, σε συνδυασμό με την ύπαρξη
άλλων αυτόνομων τουρκικών δημοκρα-
τιών ή περιοχών όπως η Γιακουτία, η
Αλτάι, το Ταταρστάν και Μπασκορτοστάν
κ.λπ., αποτέλεσαν την «πολυ-τουρκισμι-
κή» σοβιετική απάντηση στην «μονο-τουρ-
κισμική» πολιτική θεώρηση του παντουρ-
κισμού και στην «υφαρπαγή» και χρήση
του ισλαμικού αναχρονισμού αναφορικά
με το εθνωνύμιο «Τούρκοι» από το κράτος
της σύγχρονης Τουρκίας. Έτσι, αναδείχθη-
καν γλωσσικά και πολιτικά νέες τουρκικές
κοσμικές εθνικότητες που, φυσικά, ήταν
διακριτές και πολιτικά ανεξάρτητες στο
παρόν όσο και στο παρελθόν από τους σύγ-
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χρονους Τούρκους. Οι τελευταίοι περιορί-
στηκαν στον (άχαρο για τους παντουρκι-
στές) ρόλο μιας εκ των πολλών τουρκικών
δημοκρατιών στην Ευρασία. Η πολιτική
αυτή είχε αρκετή επιτυχία, ώστε ο προπα-
γανδισμός του παντουρκισμού να εκλαμ-
βάνεται ως τουρκικός επεκτατισμός από τις
εθνικές ελίτ των τουρκικών δημοκρατιών

της Κεντρικής Ασίας,40 ενώ σε κάποιες
από τις υπόλοιπες επίσημες τουρκικές
γλώσσες η σύγχρονη εθνικότητα «Τούρ-
κοι» δεν ταυτίζεται ως όρος με τη γλωσσι-
κή κατηγορία «Τούρκοι», αφού για κάθε
μια χρησιμοποιείται και διαφορετική

λέξη.41

Παρά τα κοσμικά πρόσημά του ως
εθνικισμός, ο παντουρκισμός βασίζεται
στην ισλαμική ιστορική κοσμοαντίληψη
για τον κόσμο των νομάδων, που δεν λάμ-
βανε πάντα υπόψη τις φατριακές πολιτικές
διαφορές (tribal ή clan politics) ανάμεσα
στις νομαδικές φυλές ή φατρίες, παρά προ-
σέδιδε σε όλες τη γενική ονομασία «Τούρ-
κοι», ακόμη κι όταν οι Τούρκοι είχαν πάψει
να υφίστανται ως φατρία/φυλή το 744. Από
αυτόν τον ισλαμικό αναχρονισμό αντλεί τη
συμβολική του δύναμη και την ευρασιατι-
κή του διάσταση το εθνωνύμιο και σε
αυτόν έχει τις αφετηρίες του ο παντουρκι-
σμός. 

Ωστόσο, αν και η ιδεολογία του
παντουρκισμού είναι ένας «αντικατοπτρι-
σμός» κυρίως για τους σύγχρονους Τούρ-
κους, αυτό δεν ισχύει για τον υπόλοιπο
κόσμο. Αντιθέτως, η εκτός Τουρκίας σύγ-
χρονη κοσμική Τουρκολογία κάνει διάκρι-
ση ανάμεσα στο όνομα «Τούρκοι» ως μια
γενική κατηγορία εθνών που ομιλούν
κοντινές γλώσσες και στους «Τούρκους»
ως τη σύγχρονη εθνικότητα (πολίτες της

Τουρκίας).42 Η ύπαρξη εθνικών και κοσμι-
κών κυβερνήσεων στα τουρκικά κράτη της
Κεντρικής Ασίας καθώς και στις αυτόνο-
μες περιοχές της ρωσικής ομοσπονδίας,
προσκολλημένων η κάθε μια στην εθνική

ταυτότητα, αποτέλεσε και αποτελεί ένα
σημαντικό ανάχωμα στην προσπάθεια προ-
παγανδισμού του παντουρκισμού, στον
βαθμό που, έτσι, τα έθνη αυτά αρνούνται
να δεχθούν τη «μονο-τουρκισμική» κοσμο-
θεώρηση της ιστορίας τους και δέχονται
την «πολυ-τουρκισμική» κοσμική ιστοριο-
γραφική, γλωσσική και εθνογραφική προ-
σέγγιση. Αντίθετα, η άνοδος ριζοσπαστι-
κών ισλαμικών τάσεων σε αυτές τις χώρες,
όπως αυτές που βλέπουμε στη Μέση Ανα-
τολή, πιθανώς θα επανέφερε τη συζήτηση
για μια «μονο-τουρκισμική» και πολιτικώς
κοινή ταυτότητα βασισμένη στον ισλαμικό
αναχρονισμό που περιγράψαμε παραπάνω,
μάλλον στα πλαίσια ενός ανανεωμένου
παντουρκισμού που θα προπαγανδίζεται

από τη σύγχρονη Τουρκία .43 Δηλαδή, είναι
πιθανό ο ριζοσπαστικός τουρκικός εθνικι-
σμός να αντλήσει νομιμοποίηση μέσα από
την ιστοριογραφική οπτική των μουσουλ-
μάνων συγγραφέων του μεσαίωνα για τους
Τούρκους. Ίσως, στο μυαλό των Τούρκων
στρατηγιστών, που δείχνουν να στηρίζουν
τα μουσουλμανικά κινήματα της Μέσης
Ανατολής, αυτός να είναι και ο μακροπρό-
θεσμος στόχος και αυτός να είναι ο βασι-
κός λόγος της υποβόσκουσας κρίσης στις
ρωσοτουρκικές σχέσεις με αφορμή τη

Συρία.44 Και ίσως έτσι να εξηγείται η
πολιτική συνεργασία ανάμεσα στις ισλαμι-
κές πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας και τις
ακραίες εθνικιστικές, όπως αυτές που κατά
καιρούς βλέπουμε ανάμεσα στο AKP και

στο MHP.45
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Χάρτης 1: Η Αραβία πριν το Ισλάμ 

(Nicolle D., Ιστορικός Άτλας του Ισλάμ, Aθήνα, από σ. 23). 

Χάρτης 2: Το ισλαμικό χαλιφάτο στην Κεντρική Ασία και οι πρώτες επαφές με τα τουρκικά έθνη 

(Nicolle D., Ιστορικός Άτλας του Ισλάμ, Aθήνα, σ. 61)



ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Tο Suīshū (ιστορία της δυναστείας των Sui)
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 24 δυναστικές
ιστορίες των αυτοκρατορικής Κίνας και περι-
λαμβάνει την ιστορία της βραχύχρονης ομώ-
νυμης δυναστείας, βλ. Wright A., “The Sui
Dynasty (581-617)”, Cambridge History of
China, τόμ. 3 (επιμ. D. Twitchett),
Cambridge, 1979, σ. 42. Η δυναστεία των Sui
υπήρξε κυρίαρχη από το 584 ως το 618.

2 Για μια γενική περιγραφή της ιστορίας της
φατρίας με το όνομα «Τούρκοι» από το 552
έως το 744 (οπότε και παύει να υπάρχει), βλ.
Chavannes E., Documents sur les Tou – Kiue
(Turcs) occidentaux, recueillis et commentés,
suivis des notes additionelles, Paris, 1900,
(ανατύπ. 1969). Επίσης, βλ. Grousset R., The
Empire of the Steppes. A History of Central
Asia, London, 1970· Christian D., A History
of Russia, Central Asia and Mongolia. Inner
Eurasia from Prehistory to the Mongol
Empire, τόμ. Α’, Oxford, 1998, σ. 248 κ.ε.·
Golden P., An Introduction to the History of
the Turkic Peoples. Ethnogenesis and State-
Formation in Medieval and Early Modern
Eurasia and the Middle East, Wiesbaden,
1992, σ. 115-154· Beckwith C.I., Empires of
the Silk Road. A History of Central Eurasia
from the Bronze Age to the Present, Princeton,
2009, σ. 112 κ.ε. Στα Ρωσικά, βλ. Гумилев Л.
Н., Древние Тюрки, Москва, 1967· Киселев
С. В., Древная История Сибирий, Москва,
1951, σ. 487 κ.ε.· Кляшторный, С. Г. –
Султанов Т. И., Государства и народы
евразийских степей от древности к
новому времени, Санкт-Петербуг, 2009, σ.
106 κ.ε.· Кычанов Е. И., История
Приграничных с китаем древних и
средневековых государств (от гуннов до
маньчуров), Санкт-Петербуг, 2010, σ. 114
κ.ε. Στα Ελληνικά, βλ. το έργο των αξιωματι-
κών του Ελ. Στρατού Λαμπράκη Γ. Κ. -
Πάγκαλου Φ. Ν., Έλληνες και Τούρκοι στον
6ο αιώνα. Πρώτη Ελληνοτουρκική επαφή. Ιου-
στινιανός, Ιουστίνος Β’, Μπου–μιν Καγκαν
(Διλζίβουλος)· Ιωαν. & Αρίστ. Γ. Παπανικο-
λάου, Αθήνα, 1934· Κορδώσης Σ., Οι Τούρκοι
ανάμεσα στην Κίνα και το Βυζάντιο 552-659,
Αθήνα, 2012. 

3 Βλ. Christian D., “A History of Russia”, ό.π.,
σ. 249· Dobrovits M., “The Thirty Tribes of
the Turks”, Acta Orientalia Academiae
Scientiarum Hungaricae, τόμ. 57, τεύχ. 3
(2004), σ. 258.

4 Οι τουρκικές γλώσσες θεωρούνται από τους
περισσότερους γλωσσολόγους μέρος μιας
ευρύτερης οικογένειας γλωσσών με το όνομα
«αλταϊκές γλώσσες». Σχετικά με τις τουρκι-
κές γλώσσες, βλ. Boeschoten H., The speak-
ers of Turkic languages. The Turkic
Languages, (επιμ. L. Johanson - É. Á. Csató),
London· Benzing J. - Menges K.H.,
“Classification of the Turkic Languages”,
Philologicae Turcicae Fundamenti, τόμ. 1,
Wiesbaden, 1959, σ. 1-9· Clauson G., Studies
in Turkic and Mongolic Linguistics, London,
2002. 

5 Εκτός από τον όρο «Ούννοι», οι Βυζαντινοί
χρησιμοποιούσαν και άλλα εθνωνύμια ως
αναχρονισμούς. Για παράδειγμα, αναφέρο-
νταν στους Ογούζους που έρχονταν από την
πλευρά της Περσίας ως Πέρσες, Αγαρηνούς,
Μουσουλμάνους, Ισμαηλίτες, Σαρακήνους
κ.ά. Επίσης, αρχικά και αυτοί χρησιμοποιού-
σαν το εθνωνύμιο «Τούρκοι» ως αναχρονι-
σμό αναφερόμενοι στους Ούγγρους/Μαγιά-
ρους που προέρχονταν από τις στέπες, βλ.
Σαββίδης Α., Οι Τούρκοι και το Βυζάντιο.
Προ-οθωμανικά φύλα στην Ασία και στα Βαλ-
κάνια, τόμ. Α’, Αθήνα, 2006, σ. 17.

6 Βλ. τα σχετικά με τη χρήση του εθνωνυμίου
«Έλληνες» (Yavana) ως γενικής έννοιας
συνώνυμης με αυτή των mlecchas (βαρβάρων
επιδρομέων) από τους Ινδούς στο έργο του
Ινδού ιστορικού Parasher A., Mlecchas in
Early India. A Study in Attitudes towards
Outsiders up to AD 600, New Delhi, 1991, σ.
59.

7 Ό.π.: “… just as the term yavana first applied

to the Greeks, but from the 11th century AD to
Muslims”. Για την πιθανή σχέση των Γαζνα-
βιδών με το εθνωνύμιο yavana/Έλληνες βλ.
το Κορδώσης Σ., «Οι Yamīni (Γαζναβίδες,
977-1186) του Αφγανιστάν και η σχέση τους
με τα μετά-ελληνιστικά υπολείμματα στην

Κεντρική Ασία», (33ο) Πανελλήνιο Ιστορικό
Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας,
Θεσ/νίκη, 2012 (υπό δημοσίευση στα πρακτι-
κά). Αναφορικά με τους Γαζναβίδες, βλ. το
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έργο του Bosworth C.E., The Ghaznavids.
Their Empire in Afghanistan and Eastern
Iran 994-1040, Edinburgh, 1963, και του
ιδίου: The Later Ghazanvids. Splendour and
Decay, New Delhi, 1992.

8 Bλ. E.W. Lane, An Arabic-English Lexicon,
Μέρος Α’, Βυρητός, 1968, σ. 304-305.

9 Το εθνωνύμιο Τάταροι (που εκείνη την εποχή
αποδιδόταν στους Μογγόλους) συγχέεται με
τα Τάρταρα (κόλαση), σύγχυση όμως που λει-
τουργεί ταυτόχρονα επεξηγηματικά, βλ.
Morgan, D., The Mongols, Oxford, 1990, σ.
57: “… though in Europe Tatar, if spelt Tartar,
had the convenient advantage of suggesting
that the Mongols emanated from Hell,
Tartarus”.

10 Kowalski T., “The oldest mentions of the
Turks in Arabic literature”, The Turks in the
Early Islamic World (επιμ. C.E. Bosworth),
Cornwall, 2007, σ. 118-119. Υπάρχει επίσης
μια hadīt που αποδίδεται στον προφήτη
Μωάμεθ («Άσε τους Τούρκους, όσο σε αφή-
νουν κι αυτοί» /Tārikū’ l-Atrāk mā
tārakūlum), που δείχνει την αντίληψη των
Αράβων για τη βαρβαρότητα των νομάδων
στις στέπες, βλ. Bosworth C.E., “The Turks in

the Islamic lands up to the mid-11th century”,
The Turks in the Early Islamic World (επιμ.
C.E. Bosworth), Cornwall, 2007, σ. 196. 

11 Βλ. Osman S.A.I., “Mu‘tasim and the
Turks”, The Turks in the Early Islamic World
(επιμ. C.E. Bosworth), Cornwall, 2007, σ.
261, υποσημ. 262.

12 Ibn Fadlān and the Land of Darkness. Arab
Travellers in the Far North, London, 2012, σ.
189. Βλ. και Frenkel Y., “The Turks of the
Eurasian steppes in Arabic geographical liter-
ature”. Mongols, Turks and Others: Eurasian
Nomads and the Sedentary World (επιμ. M.
Biran - R. Amitai), 2005, σ. 219 (απόσπασμα
από τον Gardizi): “The Turks, Slavs and Gog
and Magog as far as China fell to Japheth. He
named these zones Turk”.

13 Πρόκεται για έργο του 11ου αιώνα, σειρά
Islamic Geography, τ. 22 (μτφ. V. Minorksy),
The Royal Asiatic Society, London, 1942
(ανατύπωση 1993), σ. 92 (στο εξής Marvazī).

14 Ό.π., σ. 35.
15 Ό.π., σ. 36.

16 Golenischeff W., “Court résumé de la notice
de Mr. W. Stassof intitulé Remarques sur les
‘Rous’ d’Ibn Fadhlân et d’autres auteurs
Arabes”,Verhandlungen des fünften interna-
tionalen Orientalisten-Congresses, Berlin,
1882, σ. 13–18.

17 Frenkel Y., “The Turks of the Eurasian
steppes”, ό.π., σ. 205 κ.ε. Βλ. επίσης Osman
S.A.I., “Mu‘tasim and the Turks” The Turks
in the Early Islamic World (επιμ. C.E.
Bosworth), Cornwall, 2007, σ. 267: “The
name Turk was given to all of these troops,
despite the inclusion amongst them of some
elements of Iranian origin from Farghāna,
Ushrūsana, and Shāsh –places which were in
fact the centres where this slave material was
collected together”.

18Ibn Fadlān and the Land of Darkness, ό.π., σ.
122.

19 Charmoy M., “Relations de Mas‘oudy et
d’autres auters Musulmans sur les anciens
Slaves”, Studies on Qudāma B. Ğa‘far (d.
after 932) and Al-Mas‘ūdī (d. 956) collected
and reprinted, σειρά Islamic Geography, τόμ.
33 (επιμ. F. Sezgin), Institute for the History
of Arabic-Islamic Science at the Johann
Wolfgang Goethe University, Frankfurt am
Main, 1992, σ. 183 και 188.

20 Khalidi T., Islamic Historiography. The
Histories of Mas‘ūdī, Albany, 1975, σ. 81 κ.ε.
και 101 κ.ε.

21 Ό.π., σ. 171, σημ. 98: “Il y a, au contraire,
très peu d’historiens orientaux dignes de foi
qui rangent les Slaves au nombre des Turcs
(Scythes). Mas‘oûdy est même d’un avis
diamétralement opposé à cette opinion; car il
considère les Turks comme une peuplade
Slave, et non les Slaves comme une peuplade
turk”.

22 Khalidi T., Islamic Historiography, ό.π., σ.
94.

23 Khalidi T., Islamic Historiography, ό.π., σ.
89: “The concept of a nation for him is large-
ly linguistic”. Βλ. επίσης σ. 90: “They arose
(σ.τ.σ. τα επτά αρχαία έθνη) in the period
after the dispersal which followed the
destruction of the tower of Babylon and were
distinguished by three things: their physical
characteristics, their natural customs and their
languages”. Επίσης σ. 108: “Mas‘ūdī seems
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to have taken greater interest in what may,
broadly speaking, be termed the culture of
these nations than in their political history”.
Πρβλ. και Golden P.B., An Introduction, ό.π.,
σ. 2, όπου αναφέρει ότι, εκτός της υπονοού-
μενης κοινής καταγωγής, οι Άραβες χρονικο-
γράφοι ακολουθούσαν απλά το παράδειγμα
των αραβικών φυλών-φατριών, που τους
ήταν γνωστό.

24 Frenkel Y., “The Turks of the Eurasian
steppes”, ό.π., σ. 210.

25 Hudūd al-’Ālam “The Regions of the
World”. A Persian Geography 372 A.H.-982
A.D., Islamic Geography, v. 101 (μτφρ. V.
Minorksy), The Royal Asiatic Society,
London, 1937 (ανατύπ. 1993), σ. 94. Ας
σημειώσουμε ότι οι Τάταροι στους οποίους
αναφέρεται ο συγγραφέας του έργου αυτού
σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται σήμερα
τουρκικό φύλο και δεν πρέπει να συγχέονται
με τους μεταγενέστερους Τάταρους του
Χανάτου της Χρυσής Ορδής (για περισσότε-
ρα, βλ. παρακάτω).

26 Η ταύτιση Τατάρων με κάποια από τα τουρ-
κικά έθνη είναι σχετικά πρόσφατη στην ιστο-
ρία (συνδέεται με την ιστορία των μογγολι-
κών κατακτήσεων στις δυτικές ευρασιατικές
στέπες). Πιθανότερα, αρχικά, το εθνωνύμιο
σήμαινε κάποιο από τα μογγολικά φύλα
βορείως της Κίνας. Όταν το 1204 ο Τζέγκις
Χαν ενοποίησε τις φυλές αυτές, το έκανε,
αφού πρώτα διέπραξε γενοκτονία εναντίον
των Τατάρων (οι οποίοι ήταν βασικοί του
αντίπαλοι στην προσπάθειά του να ηγηθεί
των φυλών αυτών), βλ. Cleaves F.W., The
Secret History of the Mongols, Harvard, 1982,
σ. 82: “Avenging the avengement, requiting
the requital of [our] grandfathers and fathers,
let us, comparing [their height] unto [that of]
a linchpin, destroy and slay [them] for [them].
Let us slay until we destroy [them]. Let us
make slaves of those that shall have been
left”. Βλ. επίσης Morgan D., The Mongols,
ό.π., σ. 56-57: “In due course, we are told,
Chingiz Khān in the days of his power virtu-
ally exterminated the Tatars, who ceased to
exist as an identifiable tribe, though individu-
als can be traced”. Πρβλ. Grousset R., The
Empire, ό.π., σ. 207: “The Tatars, vanquished,
were massacred and their survivors distrib-

uted among Mongol tribes”. Κατά τον Ρώσο
ιστορικό και τουρκολόγο Кляшторный το
όνομα Τάταρος χρησιμοποιείτο ευρέως από
τους τουρκικούς λαούς των στεπών της
Ευρασίας έχοντας την έννοια «αυτός που
μιλά μια εκ των μογγολικών γλωσσών/διαλέ-
κτων»), οι οποίοι από πολύ νωρίς γνώριζαν
τη μεγάλη φήμη που είχε το όνομα αυτό εξαι-
τίας και της μετανάστευσης ενός μέρους τους
στην κεντρική Σιβηρία την εποχή του χανά-
του των Dokuz Oğuz (744-840 περίπου)· βλ.
Кляшторный С. Г., “Государства татар в
центральной азий (дочингисова эпоха)”,
Памятники древнетюркской
письменности и этнокультурная история
центральной Азии, Ст-Петербург, 2006.
Αυτή η «τουρκική» ονομασία των Μογγόλων
πέρασε και στη δυτική ιστοριογραφία την
εποχή των μογγολικών κατακτήσεων στη
Δύση και, καθώς ένα μεγάλο μέρος των στρα-
τευμάτων των Μογγόλων αποτελείτο από
τουρκικά έθνη (Κιπτσάκους, Μπασκίρους,
Τσουβάσους), τελικά κατέληξε να σημαίνει
κάποιους τουρκικούς πληθυσμούς (Τάταροι
του Βόλγα, της Κριμαίας κ.λπ.). Περισσότε-
ρα για το εθνωνύμιο «Τάταρος» σε σχέση με
το εθνωνύμιο «Τούρκος», βλ. Κορδώσης Σ.,
«Τούρκοι (Türkler) και Τάταροι (Tatarlar),
Τουρκισμός (Türklük) και Ταταρισμός
(Tatarlık): Δύο δίδυμα πολιτικά κινήματα του

19ου αιώνα στη Ρωσική και Οθωμανική
Αυτοκρατορία και η συγχώνευσή τους στον
(Παν)Τουρκισμό (Türkçülük). Μια ιστορικο-

πολιτική οπτική», Πρακτικά 32ου Πανελληνί-
ου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσ/νίκη 2011, υπό
δημοσίευση. 

27 Ενδεικτικά με τους Χάζαρους και τον ιου-
δαϊσμό, βλ. Κραλίδης Α., Οι Χάζαροι και το
Βυζάντιο. Ιστορική και Θρησκειολογική
Προσέγγιση, Αθήνα, 2003, σ. 223 κ.ε.·
Хазары. Миф и История, συλλογικός
τόμος, Москва, 2010· Dunlop D.M., The
History of the Jewish Khazars, Princeton, N.
Jersey, 1954· Golden P., Khazar Studies: A
Historico-philological Inquiry into the
Origins of the Khazars (Bibliotheca
Orientalis Hungarica), Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1980· του ιδίου, “The Conversion
of the Khazars to Judaism” The World of the
Khazars, New Perspectives, Selected Papers
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from the Jerusalem 1999 International Khazar
Colloquium, hosted by the Ben Zvi Institute,
επιμ. P.B. Golden, H. Ben-Shammai, Η. και
A. Róna-Tas, Boston, 2007, σ. 123 κ.ε.·
Koestler A., The Thirteenth Tribe. The
Khazar Empire and its Heritage, 1976. 

28 Ο όρος «νομαδική αυτοκρατορία» χρησι-
μοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο
ιστορικό René Grousset στο έργο του Les
Empires des Steppes, Paris, 1939, για να περι-
γράψει τις χαλαρές συνομοσπονδίες ορδών
(εθνών/φυλών/φατριών) που εμφανίστηκαν
κατά καιρούς στις παρυφές του εδραίου πολι-
τισμού. Το χαρακτηριστικό των «νομαδικών
αυτοκρατοριών» είναι ότι οι νομαδικές
φατρίες και φυλές που εισέρχονταν σε αυτές
διατηρούσαν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική
τους αυτονομία και ουσιαστικά υπάκουαν σε
μια φατρία ή φυλή που επέβαλε την επικυ-
ριαρχία της στις υπόλοιπες. Δεν υπήρχε ποτέ
γλωσσική ή εθνική ομοιογένεια σε τέτοιου
είδους σχηματισμούς. Παραδείγματα γνω-
στών νομαδικών αυτοκρατοριών είναι αυτή
των Ούννων στην Ευρώπη, των Μογγόλων
κ.λπ. 

29 Frenkel Y., “The Turks of the Eurasian
Steppes”, ό.π., σ. 201 κ.ε.

30 Махмуд ал-Кāшгарй, Дйвāн Лугат ат-
Турк, ό.π., σ. 13 και Tetley G.E., The
Ghaznavid and the Seljuk Turks, ό.π., σ. 25.

31 Οι οποίοι κατάγονταν από τον Ρωμ (ή
Ρουμ), υιό του Ησαΐα (που με τη σειρά του
καταγόταν από τον Ισαάκ και Αβραάμ), βλ.
ό.π. σ. 25.

32 Βλ. Abu al-Ghazi Bahadur, Shajare-i Türk
or Genealogical Tree of the Turks and Tatars
(μτφ.-επιμ. Col. Miles), London, 1838, σ. 40-
41: “Agreeably to the relations of the best his-
torians, it is established that the Aghooz
(σ.τ.σ. Oghuz) khan, who is the fifteenth
ancestor in lineal ascent from Soultan Osman
Khan is a modern Prince and originally
derived from Cheen the son of Japet. On the
contrary the Aghooz (Oghuz) khan of which
an account has been given in this book, is one
of the patriarchs or ancients, and descended
from Turk, the son of Japhet”.

33 Абу-л-гази, Родословная туркмен (μτφ. А.
Н. Кононов), Изд. АН СССР. 1958.

34 Βλ. για τη σχέση της σύγχρονης τουρκικής

ταυτότητας και του Ισλάμ το έργο του
Boyunağa Y., Dost ve Düşman gözü ile Türk-
İslâm sentezi, Istanbul, 1970.

35 Еремеев Д. Е., Этногенез Турок.
Происхождение и основые этапы
этнической историй, Москва, 1971, σ. 38,
όπου ο συγγραφέας παρατηρεί ότι το βασικό
χαρακτηριστικό των παντουρκικών προσεγγί-
σεων των ιστοριών των τουρκικών εθνών
είναι ότι τις εντάσσουν σε ένα σχήμα πυραμί-
δας η βάση της οποίας αποτελείται από όλα
τα τουρκικά έθνη της αρχαιότητας και του
μεσαίωνα, ενώ στη κορυφή στέκονται οι σύγ-
χρονοι Τούρκοι ως η πεμπτουσία όλων των
άλλων. Φυσικά, τέτοια ερμηνεία των ιστο-
ριών των τουρκικών εθνών ήταν απαραίτητη
στους παντουρκιστές, ώστε να αξιώνουν την
ένωσή τους υπό την εξουσία της Τουρκίας. 

36 Η ιστορία του παντουρκισμού ως εργαλείου
στην ευρασιατική πολιτική σκηνή είναι πολύ
ενδιαφέρουσα. Αρχικά, ως δόγμα αναπτύχθη-
κε στην Αυστρο-ουγγρική Αυτοκρατορία με
σκοπό να εξουδετερώσει τον πανσλαβισμό
και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε από τους

Βρετανούς στο «Μεγάλο Παιχνίδι του 19ου

αιώνα», βλ. γι’ αυτό το έργο και τη δράση του
Arminius Vambéry στο Κορδώσης Σ., «Από
την ιστορία του παντουρκισμού: Ο Arminius
Vambéry, o Ismail Bey Gasprinski και ο
αγγλορωσικός πολιτικός ανταγωνισμός στην
Εσώτερη Ασία», Journal of Oriental and
African Studies, τόμ. 18, Αθήνα, 2009, σ.
181-244 και τη σχετική βιβλιογραφία. Επί-
σης, ενδεικτικά, Oguz A., The Interplay
between Turkish and Hungarian Nationalism:
Ottoman Pan-Turkism and Hungarian
Turanism (1890-1918), αδημοσ. μεταπτυχια-
κή εργασία στο Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Παν/μιο Pamukkale, 2005. Αργότερα, στην
εποχή του Α’ και Β’ Π.Π. έγινε εργαλείο της
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