Β. ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ ΠΕΔΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Τ Η Σ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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I. To «Ίδρυμα Ιερής Κτημοσύνης» και ο ρόλος του στην παγίωση της
βρετανικής πολιτικής παρεμβατικότητας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Η αποικιακή διοίκηση, όπως καταφάνηκε από τα προαναφερθέντα,
εργαλείο ποίησε σταδιακά τους μουσουλμανικούς κοινοτικούς θεσμούς,
αποδυναμώνοντας όσους δεν ήταν σε θέση να ελέγξει και ενισχύοντας το
νέο ρόλο
ποδηγετήσει

όσων είχε

πρόθεση να χρησιμοποιήσει

την κοινότητα. Σε

προκειμένου να

αυτή τη λογική εξοβελίστηκαν

τα

θρησκευτικά δικαστήρια και το μεγαλύτερο μέρος της θρησκευτικής
[sheri]

νομοθεσίας,

προσωποπαγών

καθώς

και

η

συντριπτική

πλειοψηφία

των

μουσουλμανικών διοικητικών θέσεων, όπως ο μουφτής

και ο αρχικαδής [Ba§ kadi ή chief cadi] και οι θρησκευτικοί δικαστές. Το
ίδρυμα του Evkaf αποτέλεσε το μόνο ουσιαστικά κοινοτικό μηχανισμό που
διατήρησε και αύξησε κατά πολύ την επιρροή του, αλλά με σημαντικές
μεταβολές τόσο στη μορφή του όσο και τη λειτουργία του στους κόλπους
της κοινότητας.
Λόγω του ότι η οθωμανική κυβέρνηση δεν ανέλαβε τις υποχρεώσεις
που της αναλογούσαν από τη σύμβαση της Κύπρου και δεν αναμίχθηκε
ενεργά στην επιλογή των μουσουλμάνων επιτρόπων του ιδρύματος, η
βρετανική διοίκηση είχε ακόμη πιο ενισχυμένο ρόλο στον έλεγχο του,
καθώς επέλεγε τόσο το βρετανό όσο και τον μουσουλμάνο επίτροπο. Οι
αντιδράσεις από τους ντόπιους αξιωματούχους, που θεώρησαν

ότι

παραβιάστηκε μια παραδοσιακή σειρά διαδοχής, λόγω της αρχικής
βρετανικής επιλογής, αγνοήθηκαν από τη διοίκηση και το γεγονός
εγκαινίασε προστριβές του νέου καθεστώτος με τους κύκλους που
διαχειρίζονταν έως τότε τη θρησκευτική εξουσία στην κοινότητα.
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Η

αποικιακή

πολιτική

των

Βρετανών

αναφορικά

με

τη

μουσουλμανική κοινότητα δρομολογήθηκε ουσιαστικά μέσα από το Evkaf.
Έτσι

το

ίδρυμα

διατήρησε

τις

οικονομικές

και

διοικητικές

του

αρμοδιότητες, ενώ απεμπόλησε σταδιακά το θρησκευτικό του χαρακτήρα.
Οι αποφάσεις του δρομολογούνταν κυρίως από τη βρετανική διοίκηση και
όχι τα θρησκευτικά δικαστήρια και τους επαρχιακούς καδήδες. Οι δύο
επίτροποι αντιμετώπισαν τα βακούφια ως κρατική περιουσία, και ως τέτοια
προσπάθησαν να τη διαχειριστούν συνολικά, με ετήσιο προϋπολογισμό και
απαλλοτρίωση όσων θρησκευτικών περιουσιών κρινόταν ότι αποτελούσαν
παθητικό για το ίδρυμα.
Κατά αυτό τον τρόπο πολλές από τις φιλανθρωπικές και κοινής
ωφέλειας υπηρεσίες που προσέφεραν τα βακούφια μέσω του Evkaf
ατόνησαν και σταδιακά εγκαταλείφθηκαν, ενώ πολλοί
δικαιούχοι

μερισμάτων

αποζημιώθηκαν

κατά

μουσουλμάνοι

αποκοπή

για

τα

απαλλοτριωμένα τους βακούφια. Πολλά μέλη της κοινότητας στερήθηκαν
έτσι

ενός

ισόβιου

εισοδήματος,

καθώς

και

του

δικαιώματος

να

μεταβιβάσουν την επιτροπεία στους απογόνους τους και θίχτηκε η
νοοτροπία του βιοπορισμού μέσω του κληρονομικού δικαιώματος κατοχής
και νομής της γης του νησιού, που η οθωμανική τους καταγωγή είχε
διασφαλίσει για αιώνες.
Η αίσθηση ότι της αφαιρούνταν η «εθνική» της κληρονομιά κατά
παράβαση των όρων της σύμβασης της Κύπρου, ήταν διάχυτη για μεγάλο
διάστημα στην κοινότητα και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους
για την ανάπτυξη αντιαποικιακών αισθημάτων στους κόλπους της.

254

I. 1. Πρώιμες διεκδικήσεις από το αποικιοκρατικό καθεστώς. Η παλαιά
καθεστηκυία τάξη σε νεωτερικό αντιαποικιοκρατικό πλαίσιο.

Ο Musa Irfan Bey διορίστηκε ως Τούρκος επίτροπος του Evkaf
την Γ1 Μαΐου του 1899.212 Η βρετανική διοίκηση τον αντιμετώπισε ως ικανό
πολιτικό που χρησιμοποίησε

το αξίωμα του για να διευρύνει την

προσωπική επιρροή και το γόητρο του

στους κόλπους της κοινότητας.

Θεωρήθηκε ότι συνέβαλλε, ώστε οι συμπατριώτες του να κρατήσουν
χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια του l o u Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και
κατά τη διάρκεια του Τουρκικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας.213
Ακόμη όμως και με την πλήρη στήριξη της βρετανικής διοίκησης, οι
αντιδράσεις μελών της κοινότητας είχαν αρχίσει να εμφανίζονται σχεδόν
αμέσως μετά το διορισμό του μουσουλμάνοι

επιτρόπου. Τέλη του 1909

σημειώθηκε μια έντονη διαφωνία μεταξύ του Evkaf και κατ' επέκταση της
βρετανικής κυβέρνησης και των παραδοσιακών μορφών εξουσίας της
κοινότητας, κυρίως του μουφτή και του καδή. Σε μια γενίκευση όμως της
αντιπαράθεσης, ο Μεγάλος Βεζίρης (πρωθυπουργός) Kiamil Pa§a της
κυβέρνησης του Αμπντούλ Χαμίντ πήρε θέση επί του θέματος και στη
διαπραγμάτευση αναγκάστηκε να συμμετάσχει και η βρετανική πρεσβεία
της Κωνσταντινούπολης. Σημαντικό είναι σε αυτό το σημείο να σημειωθεί
το γεγονός ότι η πλευρά του Evkaf είχε ήδη αρχίσει να αναφέρεται,
συγκαλυμμένα βέβαια, σε αντιμαχόμενες μερίδες, σε «κόμματα» μέσα
στους κόλπους της κοινότητας, κάθε ένα με τις δικές του επιδιώξεις και
διακυβεύματα.
212

Mustafa Hasim Altan, "Kibns'ta E v k a f , σελ. 3

2n

Επιστολή (επίσημη αναφορά) του Malcolm Stevenson προς το Δούκα του

Devonshire, 24/12/1922. E N A , F O 371/9139.
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Πιο συγκεκριμένα, η αντίθεση μέρους της κοινότητας στον τρόπο με
τον οποίο γινόταν η διαχείριση των vakf περιουσιών είχε ξεκινήσει το 1907
(6 Μαρτίου) με επιστολή του M u n i r M u n i b Bey προς το Μεγάλο Βεζίρη.
Στην επιστολή αναφέρθηκε ότι η διαχείριση των θρησκευτικών περιουσίων
δεν ακολουθούσε αυστηρά το Sheri νόμο και ότι οι επίτροποι του Evkaf
αυθαιρετούσαν στις αποφάσεις τους και στον τρόπο διαχείρισης των
κεφαλαίων αλλά και του προσωπικού που στελέχωνε το ίδρυμα. Ο
Μεγάλος Βεζίρης της κυβέρνησης

του σουλτάνου Αμπντούλ

Χαμίντ

πείστηκε με τα επιχειρήματα του M u n i r M u n i b και εξέδωσε διάταγμα για
την καθαίρεση του επιτρόπου M u s a
Ωστόσο

οι

μεταβολές

εξουσίας

ìrfan Bey από το αξίωμα του.

στην

αυτοκρατορία εμπόδισαν

την

πραγματοποίηση της απόφασης, η οποία έμεινε σε εκκρεμότητα και τελικά
αγνοήθηκε από τη βρετανική διοίκηση.
Στο ζήτημα επανήλθε ο M u n i r M u n i b Bey όταν ο προηγούμενος
μουφτής της Κύπρου, ο οποίος ανήκε στους υποστηρικτές του Ìrfan Bey,
αποσύρθηκε λόγω γήρατος.

Ταυτόχρονα, ο νέος αρχικαδής του νησιού

N u m a n Bey, ήταν επίσης εχθρικά διακείμενος απέναντι στον ìrfan Bey,
θεωρώντας

ότι

οι

διευρυμένες

εξουσίες

του

τελευταίου

λόγω

της

βρετανικής παρουσίας, περιόρισαν το δικό του πεδίο εξουσίας και δράσης.
Χαρακτηριστικό ήταν ότι τα μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου, καθώς
θεωρήθηκαν

συλλήβδην

από

τους

αντιπάλους

του

ìrfan

Bey

ως

υποστηρικτές του, και γενικότερα ως φορείς εξουσίας που ανήκαν στο νέο,
βρετανικό πλαίσιο, αγνοήθηκαν από τους τελευταίους και δεν ενεπλάκησαν
στην αντιπαράθεση.
Ο M u n i r M u n i b Bey, έχοντας δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη
αλλά και εργαζόμενος για την προώθηση του σκοπού του, εγκαταστάθηκε
εκεί για ένα περίπου χρόνο, οπότε και είχε επαφές με το νέο Μεγάλο
Βεζίρη, ο οποίος προώθησε το αίτημα του ζητώντας πληροφορίες εκ νέου
για το θέμα από τη βρετανική διοίκηση. Απόδειξη για το ότι δεν υπήρχε
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αναγνωρισμένος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο εξουσιών ήταν το
γεγονός ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και επιστολών γινόταν μέσω του
βρετανικού
πρόξενος

προξενείου

στην

Κωνσταντινούπολη.

Έτσι

G.A. Lowther ανέλαβε να εκπροσωπήσει

ο

βρετανός

τις βρετανικές

διοικητικές αρχές και τις απόψεις του Evkaf απέναντι στο Μεγάλο Βεζίρη
και να δεχθεί

αντίστοιχα τις δικές του ως επίσημες

απόψεις της

σουλτανικής κυβέρνησης.
Ο βρετανός πρόξενος, σε μια ανακεφαλαιωτική αναφορά του προς
το γραμματέα της βρετανικής κυβέρνησης του νησιού κάλυψε απόλυτα τη
«βρετανική» άποψη του Evkaf αλλά τόνισε ότι η αντιπαράθεση βρισκόταν
απλώς σε αδράνεια για το διάστημα των τελευταίων 2-3 ετών και δεν είχε
απαλειφθεί.214 Ο Munir Munib Bey, είχε σύμφωνα με το βρετανό πρόξενο
συσπειρώσει στην Κωνσταντινούπολη και άλλα άτομα με τις δικές του
πεποιθήσεις και συμφέροντα άμεσα ή έμμεσα στο νησί, με σκοπό να
προωθήσουν τις επιδιώξεις του. Κύριος σύμμαχος του σε αυτή την
προσπάθεια και ο νέος καδής N u m a n , ο οποίος είχε μεταβεί στην
Κωνσταντινούπολη με τον ίδιο σκοπό και είχε επισκεφθεί τον πρόξενο μαζί
του.
Κατά τον τελευταίο -και πάντα μέσα από το φίλτρο της προξενικής
αναφοράς-

η

απομάκρυνση

του

μουσουλμάνου

επιτρόπου

ήταν

επιβεβλημένη στη βάση της παραβίασης του γράμματος του θρησκευτικού
νόμου, και όχι για κάποιο παράπτωμα ή παράλειψη ουσίας από την πλευρά
του Irfan Bey. Το πρόβλημα βρισκόταν στον τρόπο που διοικούνταν το
214

Υπενθυμίζουμε τα έγγραφα των αρχείων Κύπρου ΚΑΚ, SAI 3297/1892, SAI

434/1900, τα οποία φωτίζουν συνολικότερα

την αντίδραση που εκδηλώθηκε

σχεδόν

παράλληλα με την εισαγωγή των «βρετανικών μεθόδων» διακυβέρνησης των παραδοσιακών
μουσουλμανικών

θεσμών στο νησί. Οι παραδοσιακές μορφές εξουσίας της κοινότητας,

θρησκευτικοί αξιωματούχοι με κοσμικές, όμως αρμοδιότητες, ήταν όπως προαναφέρθηκε οι
πρώτοι που αντέδρασαν, επειδή θίγονταν τα συμφέροντα τους αλλά και επειδή, θεωρούσαν
ότι όφειλαν να προασπίσουν το διοικητικό- θεσμικό σύστημα που αντιπροσώπευαν.
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Evkaf και όχι στα άμεσα αποτελέσματα της διοίκησης. Τα έσοδα μπορεί
αντικειμενικά να είχαν αυξηθεί (αν και αυτό ως γεγονός υπέκειτο σε
διερεύνηση) το σημαντικό ήταν όμως ότι η διοίκηση του Evkaf δεν γινόταν
με βάση το γράμμα του νόμου της §eriat, οπότε και βρισκόταν αυτόματα
εκτός του ενδεδειγμένου νομικού πλαισίου.
Η εκλογή του νέου μουσουλμάνου επιτρόπου είχε γίνει κατά την
άποψη του καδή αυθαίρετα, χωρίς να ληφθεί υπόψη η υποψηφιότητα του
πιο κατάλληλου Muhiedin effendi, ενώ αν ακολουθούνταν και πάλι το
γράμμα του Sheri νόμου, θα έπρεπε να είχε επιλεγεί ο Jemal effendi της
Πάφου, ο οποίος αν και ουδέτερος (δεν είχε εκδηλώσει ανοιχτά
υποστήριξη ούτε στη φιλοβρετανική μερίδα ούτε στους «παραδοσιακούς»
μουσουλμάνους) αποτέλεσε την επιλογή του προηγούμενου

μεγάλου

βεζίρη Kiamil Pa§a, και άρα βάσει της συμφωνημένης από τα δύο κράτη
διαδικασίας επιλογής, «δικαιούνταν» τη θέση. 215
Οι πρώτες αντιδράσεις στις βρετανικές διοικητικές «τροποποιήσεις»
προήλθαν εκ των έσω κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή από άτομα που είχαν
κάποια θρησκευτική- διοικητική εξουσία κατά το προηγούμενο καθεστώς
και που ενδεχόμενα το διατηρούσαν ακόμη (όπως για παράδειγμα ο νέος
μουφτής και ο νέος καδής), αλλά ένιωθαν να απειλούνται από τη νέα
διανομή ρόλων, την οποία έμμεσα είχαν ξεκινήσει οι Βρετανοί ιθύνοντες,
χρησιμοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα κανάλια εξουσίας μέσα στους κόλπους
της κοινότητας. Ένα πρώτο ζήτημα ήταν ότι η βρετανική εξουσία επέλεξε
να στελεχώσει θέσεις που η ίδια σκόπευε να καταστήσει σημαντικές, με
μουσουλμάνους που είχαν αποδείξει την πίστη τους σε αυτή, και είχαν
«δυτικότροπες» προσλαμβάνουσες και όχι άτομα που προέρχονταν από
τους θρησκευτικούς κύκλους του νησιού και ήταν «προσκολλημένοι» στις
προηγούμενες λογικές για την άσκηση της εξουσίας και την εφαρμογή του
νόμου.
215

Βλέπε ΚΑΚ, SA1/907/1907.
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Άρα το πρώτο σημείο που θίχτηκε ήταν η προηγούμενη «σειρά»
φορέων, η προηγούμενη ομάδα ή κάστα ανθρώπων, με θρησκευτικές
σπουδές και κοινωνικές διασυνδέσεις καθώς και ερείσματα στην κοινότητα,
οι οποίοι προωθούνταν σταδιακά από τον ένα διοικητικό ρόλο στον άλλο.
Αυτή η νοητή αλυσίδα έσπασε, όταν οι Βρετανοί επέλεξαν για τη θέση του
επιτρόπου του Evkaf άτομο εκτός του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Ο
ίδιος ο μουσουλμάνος επίτροπος στην αναφορά που συνέταξε για την
υπεράσπιση του ανέφερε ότι ο λόγος για τον οποίο ο νέος μουφτής είχε
συνταχθεί στο πλευρό του νέου καδή και εναντίον του ήταν ότι κάποια
χρόνια πριν δεν είχε επιλεγεί ο ίδιος για τη θέση του επιτρόπου. 2 1 6
Αν και οι δύο αξιωματούχοι είχαν τοποθετηθεί στις θέσεις τους
πρόσφατα, δεν αντιστρατεύονταν τη βρετανική διοίκηση ανοιχτά, ενώ
ταυτόχρονα δεν φαινόταν να πειθαρχούν τυφλά στα κελεύσματα της, ή
τουλάχιστον να ανησυχούν μην τη δυσαρεστήσουν. Κατά πάσα πιθανότητα
υπέθεταν ότι όφειλαν αυτές τις θέσεις σε διεργασίες που είχαν ολοκληρωθεί
και πεποιθήσεις που είχαν παγιωθεί πριν την έλευση των Βρετανών στην
Κύπρο. Άρα οι αξιωματούχοι αυτοί ήταν «κληρονόμοι» κάποιων μορφών
εξουσίας που υπήρχαν πριν τη βρετανική διοίκηση και επιπλέον, η
τελευταία σύμφωνα με τη δική τους οπτική, ήταν υπεύθυνη και για την
προσπάθεια συρρίκνωσης του εύρους των αρμοδιοτήτων τους, μέσω της
στρέβλωσης και της αλλοίωσης του νομικού πλαισίου που τις διείπε.
Η «επανίδρυση» ουσιαστικά, των θέσεων των επιτρόπων του Evkaf,
είχε ως πρώτο
των

υπόλοιπων

σημαντικό αντίκτυπο την αυτόματη σχεδόν συσπείρωση
μουσουλμάνων

αξιωματούχων

του

παραδοσιακά θρησκευτικά- κοσμικά αξιώματα σε

νησιού

έναν εξ

με

τα

ορισμού

αντίπαλο σχηματισμό. Ο αυτονόητος σεβασμός έναντι της κρατικής
εξουσίας τους απέτρεπε από το να σταθούν κριτικά απέναντι στο Βρετανό
επίτροπο, ο οποίος αποτελούσε τον απευθείας εκπρόσωπο της βρετανικής
216

Βλέπε ΚΑΚ, ο.π & ΚΑΚ, SAI 434/1900.
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άνωθεν εξουσίας στους διοικητικούς μηχανισμούς της κοινότητας.
ύπαρξη ενός Βρετανού υπαλλήλου

με ελεγκτικές

Η

αρμοδιότητες ήταν

αναμενόμενη για τη μουσουλμανική θρησκευτική ελίτ του νησιού, που ήταν
γαλουχημένη με τη λογική της υποταγής στην άνωθεν εξουσία. Εξάλλου η
βρετανική παρεμβατικότητα μέχρις αυτού του βαθμού θεωρήθηκε ως κάτι
αναπόφευκτο και συμφωνημένο εκ των προτέρων με την οθωμανική
κυβέρνηση.
Αλλά

ο

μουσουλμάνος

επίτροπος

αποτέλεσε

μια

τελείως

διαφορετική υπόθεση. Στον διορισμό του, διαφάνηκε η σαφής πρόθεση της
κυβέρνησης

να μεταβάλλει

ουσιαστικά τον τρόπο που η κοινότητα

διοικούνταν έως εκείνο το διάστημα. Πριν από αυτό, οι αρμοδιότητες που
τώρα φαίνονταν να εκχωρούνται μόνο στους επιτρόπους χωρίς περαιτέρω
ιδιαίτερους επιμερισμούς και διευκρινίσεις, ανήκαν μέσω ενός δαιδαλώδους
συστήματος εγκρίσεων και θρησκευτικών- νομικών δικλείδων, στο σύνολο
σχεδόν

της

ανώτερης

βαθμίδας

των

μουσουλμάνων

θρησκευτικών

αξιωματούχων. 2 1 7
Για κάθε διαδικασία που μπορούσε

να ξεκινήσει μέσα στους κόλπους

του Evkaf, χρειαζόταν η έγκριση —με τυπικό ή ουσιαστικό περιεχόμενο
δεν είχε σημασία- ή η νομική διευκρίνιση ή επεξήγηση ή έστω ενημέρωση με την έννοια ωστόσο της τυπικής έγκρισης- του καδή και του μουφτή,
ενίοτε

δε και άλλων κατώτερων αξιωματούχων κατά περίπτωση. Σε

σημαντικές αποφάσεις, η πυραμίδα των εγκρίσεων και επεξηγήσεων του
θρησκευτικού

νόμου

έφτανε

μέχρι

το

§eikb

ül

Islam

στην

Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ως ο ανώτερος ιεραρχικά και γνωμοδοτικά
νομομαθής του θρησκευτικού νόμου στην επικράτεια, ήταν επιφορτισμένος
να δώσει την τελική έγκριση αναφορικά με την συμφωνία της εκάστοτε
απόφασης με το θρησκευτικό νόμο. 2 1 8
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ΚΑΚ, SAI 3297/1892 & SAI 434/1900 ό.π.
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ΚΑΚ, SAI 617/1894 ό.π.
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Μετά την παραχώρηση της Κύπρου στο βρετανικό κράτος, η
ανώτατη

γνωμοδοτική

«εφετική»

εξουσία

του

§eikh

ül

Islam

εξακολούθησε τυπικά να ισχύει, μόνο στην περίπτωση του οικογενειακού
δικαίου της μουσουλμανικής κοινότητας. Τα ουσιαστικά προβλήματα
επικοινωνίας

καθώς και

διαφορετικών πλέον

προτεραιοτήτων

κρατών έγιναν

μεταξύ

αμέσως

δύο

κυβερνήσεων

αντιληπτά, όπως έγινε

αντιληπτό από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και το σημαντικό κενό
εξουσίας που δημιουργήθηκε. Ο αρχικαδής της Κύπρου, βασισμένος στο
γεγονός ότι η θρησκευτική νομική εξουσία δεν απεμπολήθηκε, αλλά και ότι
η ανώτατη εφετική εξουσία καθίστατο ασαφής, επεδίωξε συστηματικά να
γίνει ο ίδιος η ανώτατη εφετική εξουσία στο νησί, ώστε όλες οι αποφάσεις
των καδήδων των διαφόρων επαρχιών του νησιού αλλά και οι αποφάσεις
των θρησκευτικών δικαστηρίων και επίσημα, να χρήζουν της δικής του
έγκρισης προκειμένου να ισχύσουν219.
Οι

αυξημένες

αρμοδιότητες

των

επιτρόπων

του

Evkaf,

νομιμοποιημένες απευθείας από τη βρετανική κυβέρνηση, φάνηκαν να
απειλούν το status όλων των υπολοίπων μουσουλμάνων αξιωματούχων.
Ιδιαίτερα ο μουσουλμάνος επίτροπος, ήταν ο μόνος μουσουλμάνος του
οποίου η εξουσία προερχόταν με απευθείας διορισμό και άρα αναγνώρισηαπό τη βρετανική κυβέρνηση, με θέση όμως σε ένα μουσουλμανικό αμιγώς
θεσμό, που περιείχε ολόκληρη τη μουσουλμανική κοινότητα. Ο νέος
υπάλληλος δεν ήταν γνωστός στην προηγούμενη εξουσία και δεν είχε
περγαμηνές από αυτή, γιατί δεν τις χρειαζόταν. Και αυτό γιατί ήταν
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ΚΑΚ, ο.π. και SAI /907/1907. Σε αυτό το έγγραφο ο Irfan Bey σημείωνε ότι: «Εξ

όσων προσωπικά γνωρίζω, δεν έχω κάνει κάτι προσωπικά για να προσβάλλω τον αρχικαδή
και να προκαλέσω την οργή του

Ο αρχικαδής θεωρούσε και κατ ακρίβεια μου το είπε

κιόλας, ότι βάσει των καθηκόντων μου έπρεπε να συνεργαστώ μαζί του και σε αυτό το
ζήτημα και σε άλλες δικές του αποστολές αλλά εγώ απλά σίγησα και δεν προέβην σε καμία
πράξη».

261

πλήρως εξοικειωμένος με το βρετανικό τρόπο σκέψης, είχε ζήσει στη Μ.
Βρετανία και αποδείξει την συμπόρευση του με το νέο καθεστώς.
Για αντίστοιχους λόγους, με κυριότερο την πειθαρχία και τη
συμπόρευση με τη νέα εξουσία, η οποία έδινε και στους ρόλους τους
περιεχόμενο,

οι

μουσουλμάνοι

μέλη του Νομοθετικού

Συμβουλίου

συντάχθηκαν -αρχικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα- με τις απόψεις
του επιτρόπου και κατ' επέκταση της κυβέρνησης. Η συγκεκριμένη στάση
θεωρήθηκε

αναμενόμενη

από

την

«παραδοσιακή»

πλευρά

της

αντιπαράθεσης, οπότε και η συνδρομή τους δεν ζητήθηκε σε καμία φάση
των αντεγκλήσεων,

ούτε καν με το ρόλο του διαμεσολαβητή στην

επικοινωνία με τα μέλη της βρετανικής κυβέρνησης, ή για την παροχή
πληροφοριών. Αντίστοιχα, οι επίτροποι δε χρειαζόντουσαν τη συνδρομή
τους λόγω του ότι οι ίδιοι βρίσκονταν σε αμεσότερη επαφή με τη βρετανική
διοίκηση από τα μέλη. Αυτό που μπορούσαν τα μέλη να προσφέρουν ήταν
την έξωθεν καλή μαρτυρία για τους επιτρόπους, δηλαδή να επηρεάσουν
την κοινότητα με την οποία βρίσκονταν σε στενότερη επαφή, υπέρ της νέας
διοίκησης του Evkaf, κίνηση για την οποία είχαν ήδη εισπράξει τη μήνη
και την απόρριψη από την παραδοσιακή μερίδα των μουσουλμάνων.220
Στην επιστολή με την οποία υπερασπίστηκε τη θέση του έναντι των
κατηγοριών των αντιπάλων του, ο [κουσοολμ,άνος επίτροπος εμφανίστηκε
πλήρως ευθυγραμμισμένος

με το ρόλο

του, ως ένας κυβερνητικός

υπάλληλος μιας υπηρεσίας «κοσμικού» κράτους. Καλύφθηκε επιμελώς
πίσω από το ρόλο του ως κυβερνητικού υπαλλήλου και πίσω από την
εξουσία που τον στήριξε. Αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έλαβε η επίσημη
υπηρεσία, δηλαδή οι επίτροποι

του Evkaf και όχι ο ίδιος προσωπικά:

«Πληροφορήθηκα ότι οι επίτροποι του Evkaf, ή ο Irfan, όπως το θέτουν,
κατηγορείται ότι σπατάλησε κεφάλαια του Evkaf ... Ισχυρίζονται ότι λόγω
της καταστρατήγησης των όρων αρκετών νόμων (ορισμένοι από τους
2211

Βλέπε ΚΑΚ SAI /907/1907, ο.π.
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οποίους

-εφόσον

παραβιαστούν- επιβάλλουν

στους

επιτρόπους, ή,

καλύτερα στον îrfan ποινή φυλάκισης)...». 221
Η προηγούμενη κυβέρνηση του Αμπντούλ Χαμίντ και συγκεκριμένα
ο μεγάλος βεζίρης, είχε εξετάσει παλαιότερα παρόμοιες κατηγορίες
εναντίον του και όπως είχε δικαίωμα βάσει του θρησκευτικού νόμου, είχε
αποφασίσει την αποπομπή του χωρίς να τον καλέσει για απολογία και
χωρίς να του κοινοποιήσει την απόφαση του. Ανεξάρτητα από το γεγονός
ότι λόγω της μεταβολής εξουσίας στην αυτοκρατορία, η απόφαση αυτή δεν
εκτελέστηκε ποτέ, ο îrfan καταφέρθηκε ενάντια στην οθωμανική λογική
απονομής της δικαιοσύνης, βάσει της οποίας ο κατηγορούμενος δεν ήταν
απαραίτητο να ακουστεί προκειμένου να εκδοθεί μια δικαστική απόφαση,
ιδιαίτερα σε τόσο υψηλά κλιμάκια εξουσίας. Και η κριτική του επεκτάθηκε
στη νέα κυβέρνηση της αυτοκρατορίας, για την οποία: «(θα ήθελα να
προτείνω ότι) η σοφότερη επιλογή, και πραγματικά η μόνη που θα ταίριαζε
σε μια συνταγματική κυβέρνηση -και ιδιαίτερα στη νέα οθωμανική
κυβέρνηση- θα ήταν να παραπέμψει το όλο θέμα ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων (των δικαστηρίων του νόμου) επειδή, δεν είναι δυνατόν να
υπάρξει δικαιοσύνη με την καταδίκη οιουδήποτε

με περιστασιακά,

αποσπασματικά στοιχεία σαν αυτά που παρατέθηκαν στη δήλωση (με την
οποία ζητούν οι αντίπαλοι μου την αποπομπή και φυλάκιση μου)».
Η παρατήρηση του επιτρόπου αναφορικά με τη νέα συνταγματική
κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης, δε θα μπορούσε να εκληφθεί μόνο ως
ένδειξη πίστης ή αποδοχής του κυβερνητικού συστήματος της νέας
εξουσίας της Κύπρου. Για τον ίδιο και την εξουσία που προσπαθούσε να
αντιπροσωπεύσει, σήμαινε αποδοχή της κοσμικής εξουσίας μάλλον έναντι
της θρησκευτικής, που έως τότε συνδυαζόταν με την κοσμική στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, με μοναδικό και απόλυτο εκφραστή της το
σουλτάνο. Ο διαχωρισμός έβρισκε το δρόμο του σταδιακά και στην
221

ΚΑΚ, ο.π.
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αυτοκρατορία, με την εισαγωγή συνταγματικών θεσμών και συντάγματος,
και αυτό για το νεόκοπο μουσουλμάνο επίτροπο

συνδυαζόταν με την

ευνομία και την καλύτερη διαχείριση των κρατικών θεμάτων, χωρίς τις
αγκυλώσεις και τις αυθαιρεσίες του παρελθόντος.
Άρα, ο επίτροπος του «Ιδρύματος Ιερής Κτημοσύνης» της Κύπρου,
προκειμένου να διευθετήσει επαγγελματικές και εν μέρει, προσωπικές
διαφορές με συναδέλφους του, θρησκευτικούς αξιωματούχους του νησιού,
δήλωσε απογοητευμένος με την απονομή του θρησκευτικού δικαίου και
την αρχή από την οποία αυτό εκπορευόταν, δηλαδή την προηγούμενη
αυτοκρατορική κυβέρνηση και προτίμησε να εκδικαστεί η υπόθεση του
ενώπιον «πολιτικού» δικαστηρίου, σημειώνοντας: «θα θυμόσαστε ότι,
κάποιο διάστημα πριν, δήλωναν επίμονα ότι ορισμένοι κώδικες του Sherry
νόμου επέβαλλαν την απομάκρυνση του Irfan και είχαν πετύχει να
εισακουστούν, κρατώντας εμάς (ενν. τους επιτρόπους και τη βρετανική
κυβέρνηση) εντελώς στο σκοτάδι. Τώρα που απέτυχαν σε αυτό,(δηλαδή
την απομάκρυνση μου βάσει του θρησκευτικού νόμου) απευθύνονται στους
πολιτικούς νόμους, κάτι που, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν θα τους
βοηθήσει καθόλου».
Ο ίδιος ο επίτροπος θεώρησε ότι αποτελούσε την απτή «επιτομή»
όλων όσων η βρετανική κυβέρνηση προσπάθησε να μεταβάλλει

στη

διαχείριση των θεμάτων της κοινότητας στο νησί. Εξέλαβε την επίθεση
εναντίον του τόσο ως προσωπική μομφή όσο και ως κριτική προς τον
«πολιτικό» του ρόλο: «Τώρα που αυτή η χρόνια συνωμοσία έχει φτάσει σε
αυτό το σημείο, πιστεύω πως θα ήταν σωστό να την αντιμετωπίσω όσο πιο
σύντομα γίνεται, τόσο προς την πολιτική όσο και προς την προσωπική της
σκοπιά». Άρα ο επίτροπος αντιλαμβανόταν τη θέση στην οποία είχε
τοποθετηθεί

ως πολιτική θέση, και όχι

ως θρησκευτική ή απλώς

διοικητική,

με

εμπλοκής

μουσουλμανικής

την

ιδιαιτερότητα

θρησκείας.

Την

της

αντιμετώπισε

ως

σε

αυτή

της

βάση της νέας,
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«βρετανικής» θεώρησης και ικανή να παράξει πολιτική άποψη, η οποία θα
επηρέαζε ακόλουθα τους συντοπίτες του αναφορικά με τις απόψεις τους σε
αρκετά σημαντικά ζητήματα, τόσο για τους ίδιους όσο και για τη βρετανική
διοίκηση.
Δήλωσε

την

αμέριστη

7ΐίστη του

προς

την

κυβέρνηση

που

εκπροσωπούσε και χρησιμοποίησε την ευκαιρία, τόσο για να αποδείξει την
τυφλή

πίστη

προς

αυτή όσο

και για να καλυφθεί

για όσα

του

καταμαρτυρούσαν πίσω από τον κυβερνητικό του ρόλο. Όσοι τον
κατηγόρησαν, αυτόματα μέμφονταν την κυβέρνηση που τον στήριξε και
κατά την άποψη του, αυτός ήταν ο στόχος τους : «και όσο με αφορά
προσωπικά, είναι ξεκάθαρο στα μυαλά όσων απεργάζονται αυτή την
κατηγορία εναντίον μου ότι σαν αυτοσκοπός (της κατηγορίας) είμαι
παντελώς άχρηστος. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε αυτούς ότι οφείλω τη
θέση μου και όλα τα άλλα σε αυτή την κυβέρνηση και αυτό δεν θα το
άλλαζα με καμία άλλη επιλογή».
Και σε αυτό το σημείο δράττεται της ευκαιρίας να επιβεβαιώσει στην
κυβέρνηση αλλά και στους αντιπάλους του τις «νεωτερικές» του καταβολές
και τάσεις, που τον διαχώρισαν από το «οθωμανικό» παρελθόν του θεσμού
αλλά και των υπολοίπων συναδέλφων του στο νησί, και τον κατέστησαν
αφενός τη σωστή επιλογή για τη βρετανική διοίκηση και αφετέρου εύλογο
στόχο για τους συκοφάντες του: «ευτυχώς έχω ανατραφεί κάτω από
διαφορετικές συνθήκες και συγκυρίες και συγχρωτίστηκα με διαφορετικές
κοινωνίες/ κοινότητες [communities]

πιο φωτισμένων και ευρύτερων

ιδεών που με κατέστησαν ανίκανο να υιοθετήσω τις αρχές που επιθυμούσαν
(οι αντίπαλοι μου)». Οι διαφορετικές κοινωνίες στις οποίες ο επίτροπος
αναφέρθηκε ήταν αναμφίβολα «δυτικού τύπου», παρέπεμπαν στο διάστημα
που είχε ζήσει στη Μ. Βρετανία, τις διοικητικές, κυβερνητικές και
νομοθετικές λογικές των οποίων ο επίτροπος προσπάθησε —σύμφωνα με τα
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λεγόμενα του- να μετακενώσει στη μουσουλμανική κοινότητα του νησιού
μέσω της εξουσίας του.
Το

βασικό

χαρακτηριστικό

που

παραμένει

«οθωμανικό»

στη

συμπεριφορά του ήταν το γεγονός ότι δε φάνηκε σε κάποιο από τα πολλά
σημεία της διένεξης του με τον καδή και το μουφτή του νησιού να
επικαλείται ή να επιζητά είτε για τη δική του είτε για τις δικές τους θέσεις,
την έγκριση, τη συναίνεση ή την αντίθεση του συνόλου ή έστω μέρους της
κοινότητας, την οποία όλοι τους ανεξαιρέτως υπηρετούσαν. Η εξουσία στη
συνείδηση όλων των προαναφερθέντων εξακολούθησε να εκπορεύεται εκ
των άνω και εξακολούθησε να είναι «αυτοκρατορική» και απόλυτη. Ο
επίτροπος θεώρησε ότι σε αυτή όφειλε τη θέση του, δεν έχανε ευκαιρία να
το τονίζει και προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του, να ταυτίζεται μαζί της
όσο

μπορούσε

περισσότερο.

Για

να

αποκρούσει

τις

επιθέσεις

των

αντιπάλων του, καλύφθηκε πίσω από αυτή και όχι πίσω από το καλό ή την
έγκριση

της

κοινότητας.

αντιπροσώπευσε

τη

Τελικά,

βρετανική

ο

μουσουλμάνος
κυβέρνηση,

αποικιακή

ή

επίτροπος
αλλιώς

τη

βρετανική αυτοκρατορική εξουσία απέναντι στην κοινότητα και όχι το
αντίστροφο.
Η

νομιμοποίηση της εξουσίας του επιτρόπου απέρρεε από τη

βρετανική εξουσία. Ο ίδιος προσπάθησε να κάνει την τομή μεταξύ της
παλαιάς νομιμοποιητικής εξουσίας, της οθωμανικής, και της νέας που
διορίστηκε για να εφαρμόσει, όσο μπορούσε πιο σαφή, αφενός για να την
ενισχύσει και μαζί με αυτή και τον ίδιο ως φορέα της, και αφετέρου για να
αποδυναμώσει

τους

αντιπάλους του

που

προσέβλεπαν

ακόμη

στα

εναπομείναντα νομικά και θρησκευτικά ερείσματα της παλαιάς για τη
νομιμοποίηση

του

δικού

τους

ρόλου.

Προς

αυτή την

κατεύθυνση

κινούμενος κατέστησε σαφές ότι δεν ήταν σε θέση να αποδώσει στα
καθήκοντα του αν αυτά εξακολουθούσαν να καθορίζονται στο αυστηρό και
ταυτόχρονα ασαφές πλαίσιο του θρησκευτικού νόμου. Τ ο «νεωτερικό»

266

Evkaf, στο οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ο νέος επίτροπος, ήταν
αρκετά αυτονομημένο από το θρησκευτικό νόμο, ή τουλάχιστον από
αυτούς που τον εξασκούσαν στο νησί, και διέθετε αρκετή αυτονομία
κινήσεων ώστε να μη θεωρεί απαραίτητο να συνεργάζεται μαζί τους, και το
βασικότερο, να χρειάζεται την έγκριση τους προκειμένου να προχωρήσει
σε κάποια διαρθρωτική αλλαγή.
Προς εταβεβαίωση των ισχυρισμών του μουσουλμάνου κινήθηκε ο
βρετανός επίτροπος, ο οποίος έσπευσε αφενός να καλύψει πλήρως τον
συνάδελφο του και αφετέρου υπήρξε πιο εμφατικός ακόμη, σχετικά με τον
«τύπο» του ιδρύματος που οι Βρετανοί θα ήταν σε θέση να διοικήσουν. Για
τον ίδιο το βασικό πρόβλημα βρισκόταν στο κατά πόσο ο αρχικαδής του
νησιού είχε εφετική δυνατότητα στις γνωμοδοτήσεις των καδήδων της κάθε
επαρχίας. Και αυτό γιατί οι επίτροποι του Evkaf προκειμένου να
επικυρώσουν

τις

αποφάσεις που

λάμβαναν για

κάποια βακουφική

περιουσία, αιτούνταν την τυπική έγκριση του καδή της επαρχίας στην
οποία βρισκόταν το κάθε βακούφι. Με αυτό τον τρόπο ο αρχικαδής,
υπεύθυνος κατά την άποψη των επιτρόπων για την πόλη της Λευκωσίας και
μόνο, δεν είχε λόγο στη συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων που
λαμβάνονταν για το Evkaf.
Ο βρετανός επίτροπος προειδοποίησε τους διοικητικούς ανωτέρους
του σχετικά με το τι θα συνέβαινε αν —με βάση το νέο νόμο- η αρμοδιότητα
του αρχικαδή αναγνωριζόταν σε ολόκληρο το νησί, ως η ανώτατη
γνωμοδοτική αρχή. 2 2 2 Ο αρχικαδής επέμενε στην αξίωση του ότι είχε
222

Πιο

συγκεκριμένα

ο

βρετανός

διοικητικούς του προϊσταμένους ότι : «

επίτροπος

προειδοποίησε

διακριτικά

τους

όσο ο αρχικαδής, N u m a n eff, επέμενε σε αυτές

(δηλαδή της κατηγορίες του εις βάρος του μουσουλμάνου επιτρόπου), τις εξήτασα εκ νέου
και διαπίστωσα ότι, επειδή βασίζονται σε αποσπάσματα του Sheri νόμου, είναι εξαρτημένες
από τον ισχυρισμό του καδή ότι αυτός είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος (ή ο ανώτατος
αντιπρόσωπος) αυτού του νόμου στην Κύπρο. Ο ισχυρισμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία
και είναι ανάγκη να διερευνηθεί διεξοδικά, καθώς αν οι εγκρίσεις

(ilams) βάσει του
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αρμοδιότητα σε ολόκληρο το νησί, ως ο ουσιαστικός προϊστάμενος όλων
των κατά τόπους καδήδων. Σε αυτή την αξίωση βάσισε τα επιχειρήματα
του για τις νομικές παραβάσεις του μουσουλμάνου επιτρόπου, και το
αίτημα για την α π ο π ο μ π ή του. Ο βρετανός επίτροπος, υπογράμμισε το
γεγονός ότι, αν οι αξιώσεις του N u m a n effendi γίνονταν αποδεκτές,
ολόκληρη η κυβερνητική υπηρεσία που πλέον αποτελούσε η διοίκηση του
Evkaf θα ήταν υπόλογοι, αφενός στις μελλοντικές
αφετέρου στις συγκεκριμένες

κρίσεις

του, και

κατηγορίες, που επέσυραν για τους δύο

επιτρόπους ποινή απομάκρυνσης από τις θέσεις των και ενδεχομένως και
φυλάκισης.
Ο επίτροπος προσπάθησε να στοιχειοθετήσει την υπεράσπιση του
επικαλούμενος έρευνες Βρετανών διοικητικών αξιωματούχων που είχαν
μεταφράσει ολόκληρες

νομοθετικές

διατάξεις από τα οθωμανικά στα

αγγλικά προκειμένου να διευκολύνουν τη λειτουργία της νέας αποικίας, και
από τις οποίες δεν προέκυπτε

σε κάποιο σημείο

ότι ο αρχικαδής

δικαιούνταν τις διευρυμένες αρμοδιότητες που αξίωνε στη συγκεκριμένη
αντιπαράθεση. Επιφυλάχθηκε ωστόσο να τοποθετηθεί τελεσίδικα επί του
θέματος, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή επωδό και άλλων

βρετανών

επιτρόπων πριν από αυτόν, ότι δηλαδή το θέμα θα έπρεπε ίσως να
διευκρινιστεί

περαιτέρω μεταξύ της οθωμανικής κυβέρνησης και των

Βρετανών υπουργών.

223

Και αυτό γιατί η βρετανική κυβέρνηση είχε ήδη

θρησκευτικού νόμου που έχουν εκδώσει οι καδήδες των επαρχιών κατά καιρούς για να
επικυρώσουν τις αποφάσεις των επιτρόπων του Evkaf για ποικίλες συναλλαγές, δεν έχουν
νομική ισχύ (δηλ είναι άκυρες, και κανονικά απαιτούνταν και η έγκριση του αρχικαδή), τότε
πράγματι η διοίκηση των ζητημάτων του Evkaf είναι (καθίσταται) ανοιχτή και υπόλογη σε
σοβαρή και επιβλαβή κριτική και επιθέσεις».
223

ΚΑΚ,

αναμεμειγμένος

ο.π.

«Από

αυτή

την

άποψη

ο

Βρετανός

επίτροπος

με τον Τούρκο συνάδελφο του και αυτή η κυβέρνηση

είναι

εξίσου

τοποθετείται

(βρίσκεται) στη θέση να υπερασπιστεί τη συμπεριφορά και την απόδοση ενός εκ των
υπαλλήλων της. Γι αυτό το λόγο θα εκθέσω σύντομα τα επιχειρήματα (τους λόγους για τους
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αναγνωρίσει σε αρκετές περιστάσεις τις συγκεκριμένες διαδικασίες ως
ακριβείς, οπότε οι διοικητικοί υπάλληλοι του νησιού και ιδιαίτερα ο
επίτροπος,

του

οποίου

οι

πράξεις

ελέγχονταν

περισσότερο,

αναμενόμενο σε αυτή την περίσταση να ζητούν η επίσημη

ήταν

αποικιακή

βρετανική κυβέρνηση να σταθεί αρωγός τους. 224
Βασική επιδίωξη του σε αυτή την επιστολή ήταν να καταδείξει το
ανεφάρμοστο, τουλάχιστον από την βρετανική αποικιακή κυβέρνηση, των
όσων

αιτούνταν ο αρχικαδής και οι συνεργάτες

του

μουσουλμάνοι

θρησκευτικοί αξιωματούχοι. Προκειμένου να το επιτύχει, αποδέχθηκε το
γεγονός ότι στη βάση των τύπων οι προαναφερθέντες είχαν δίκιο, γεγονός
όμως ήταν ότι οι συγκεκριμένοι θεσμοί δεν ήταν δυνατό να λειτουργήσουν
διαφορετικά μέσα στο βρετανικό αποικιακό πλαίσιο. Ο επίτροπος, ζώντας
την κατάσταση εκ του σύνεγγυς, αντιλήφθηκε την εγγενή αδυναμία των
μουσουλμάνων

θρησκευτικών

αξιωματούχων,

ανεξάρτητα

από

την

προδιάθεση τους απέναντι στη νέα κυβέρνηση, να καταλάβουν τις μεθόδους
της και πάνω από όλα να τις αποδεχθούν ακόμη και αν τους έθιγαν παλαιά
οποίους) οι τοπικοί καδήδες είχαν στο παρελθόν αναγνωριστεί και ακόμη αναγνωρίζονται
ως οι αρμόδιες αρχές σε ζητήματα αναφορικά με το Sheri νόμο. Και καθώς αυτοί οι λόγοι
είναι αναγνωρισμένοι από (έχουν εγκριθεί) την κυβέρνηση της A.M. στην Αγγλία, κάθε
ερώτηση αναφορικά με την εγκυρότητα της πράξης των αντιπροσώπων του Evkaf σχετικά
με την ενδεδειγμένη χρήση των ilams που εκδίδονταν από τους επαρχιακούς καδήδες, είναι
αναγκαίο να ρυθμιστεί μεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκίας και των υπουργών της A.M.».
224

Είναι χρήσιμο να παρατεθεί σε αυτό το σημείο ότι και ο Me Henry (ο.π. σελ 119),

κατέγραψε ότι οι τρεις περιφερειακοί δικαστές θεωρούνταν από τη βρετανική διοίκηση ως
υφιστάμενοι του αρχικαδή (Baj Kadi), χωρίς να διευκρινίζεται όμως σε ποιο σημείο έφτανε
η εφετική αρμοδιότητα του. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο αρχικαδής να είχε μια τιμητική
προτεραιότητα έναντι των συναδέλφων του, χωρίς δικαίωμα επέμβασης στις αποφάσεις τους.
Τέλος υπάρχει και το πιθανότερο ενδεχόμενο, η βρετανική κυβέρνηση να έκανε τη σχετική
συμφωνία στο γενικό της πλαίσιο, και η βρετανική διοίκηση να την τροποποίησε,

με τρόπο

ώστε να γίνει λειτουργική για την ίδια, στερώντας τον όταν προσπάθησε να κάνει χρήση του
δικαιώματος του, από εφετικές αρμοδιότητες.
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και

αναγνωρισμένα

νομότυπες.

προνόμια, από τη στιγμή

που δεν ήταν καν

225

Εξετάζοντας το πρόβλημα από τη σκοπιά του βρετανού διοικητικού
υπαλλήλου, που βασική μεριμνά του ήταν να παράγει έργο, και δη
οικονομικό, παρέθεσε με αριθμούς τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το
τμήμα του και τα επιπλέον έσοδα που αυτές είχαν ως αποτέλεσμα.
Προκειμένου να αυξηθούν ωστόσο τα έσοδα του Ιδρύματος, οι επίτροποι
επέλεξαν να προχωρήσουν σε ένα πιο συγκεντρωτικό τρόπο διαχείρισης
των βακουφιών. Σύμφωνα με το Βρετανό επίτροπο: «(τα παραπάνω)
ενισχύουν την άποψη μου αναφορικά με το όφελος που προκύπτει από τα
αντίστοιχα βακούφια από αυτό τον πιο απόλυτο έλεγχο τους από την
υπηρεσία μας». Στην αναφορά του ο επίτροπος δεν έχασε την ευκαιρία να
ασκήσει και την κριτική του στη διαχείριση που υπήρχε στο παρελθόν,
ανταπαντώντας στα επιχειρήματα του αρχικαδή σημείο προς σημείο.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την πλευρά του στις αιτιάσεις του
αρχικαδή (που επαναλαμβάνονται περιοδικά επί σειρά ετών) ότι ο
απόλυτος έλεγχος των επιτρόπων, στέρησε από τα τζαμιά τα έσοδα που
είχαν από τα βακούφια που ήταν αφιερωμένα σε αυτά. Το Ίδρυμα απέσυρε
τα έσοδα που προορίζονταν για τη συντήρηση τους, επιτρέποντας να
225

ΚΑΚ, ο.π. «...αυτός ως καδής, νιώθει δεσμευμένος με την πιο αυστηρή ερμηνεία

του Sheri νόμου τον οποίο καλείται να διαχειριστεί, και αποτυγχάνει να δει, ή αρνείται να
παραδεχθεί την πιθανότητα οιασδήποτε μετακίνησης από αυτή. (Η μετακίνηση από αυτή)
όμως προκύπτει απαραιτήτως από τη συνθήκη το 1878 και τη μεταφορά της διακυβέρνησης
του νησιού στην Αγγλία. Τα βασικά σημεία της μετατροπής ενός Idjare vahide βακουφιού
σε Idjaretein είναι 1) απόδειξη του προνομιοο

(της δυνατότητας) να αποτελεί vaqf (ιερή

περιουσία), γεγονός το οπο'ιο τεκμαίρεται από το Ham του καδή, 2) το μπεράτι [Berat] του
σουλτάνου

δηλαδή

η έγκριση

της κυρίαρχης

εξουσίας.

Αναφορικά

με το

πρώτο

αποδεικτικό, το Ilam εκδόθηκε από τον καδή της επαρχίας, ενώ αναφορικά με το δεύτερο,
είχε αποφασιστεί εδώ και χρόνια από την προηγούμενη κυβέρνηση της A.M. ότι το μπεράτι
θα αντικαθιστούνταν από την εντολή του Ύπατου Αρμοστή, η οποία στην

προκειμένη

περίπτωση είχε ζητηθεί και αποδοθεί, επίσης, κανονικά.»
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διατίθεται

κάθε

φορά

το

μικρότερο

δυνατό

χρηματικό

ποσό,

δυσχεραίνοντας έτσι το έργο του. Τα τζαμιά των χωριών συντηρούνταν
παραδοσιακά και από τα έσοδα βακουφιών mazbuta. Και σε αυτό το
σημείο ο επίτροπος εντόπισε μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων σημειώνοντας
ότι: «αναφορικά με την κατάσταση των τζαμιών των χωριών, ο αρχικαδής
αμέλησε να αναφέρει ότι αυτά τα τζαμιά δεν έχουν μερίδιο στα έσοδα των
mazbuta βακουφιών. Αυτός λέει ότι το πραγματικό του παράπονο είναι ότι
το Evkaf αρνείται να εγκρίνει δαπάνη για αυτά από τα δικά τους έσοδα.
Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που απαιτεί τον έλεγχο του Evkaf. Οι
επίτροποι των βακουφιών [mutevellis] είναι υποχρεωμένοι από το νόμο
να λάβουν την έγκριση μας για έξοδα που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο
ποσό, και το δικό μας δεσμευτικό καθήκον είναι να προσέξουμε ώστε να
μην υπάρξει κάποια αναίτια δαπάνη κεφαλαίου από την οποία θα προκύψει
ελλιπές υπόλοιπο εσόδων για συντήρηση των τζαμιών και των τελετών που
τελούνται σε αυτά».
Συγκεκριμενοποιώντας την κριτική του προσπάθησε να τεκμηριώσει
την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο στην διαχείριση των οικονομικών των
βακουφιών, αναφερόμενος στο παρελθόν, ώστε να επικεντρώσει

την

κριτική του στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και στη διαμάχη που είχε
ανακύψει μεταξύ των δύο «ομάδων επιρροής», που έριζαν για τον έλεγχο
του Ιδρύματος και κατ' επέκταση για τα οικονομικά της κοινότητας.
«Σχεδόν όλα αυτά τα βακούφια έχουν υποστεί απώλειες από την κακή
διαχείριση του παρελθόντος και υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για
σπατάλες αναφορικά με τα έξοδα που εγκρίνονται στα χωριά, και στον
υπολογισμό των υψηλών εκπαιδευτικών εξόδων στα τζαμιά. Όλα αυτά
τείνουν να εξαντλήσουν οικονομικά τα βακούφια από τα οποία εξαρτώνται
τα τζαμιά. Και μεταξύ άλλων, είναι ανάγκη να καλύψουμε αιτήματα για
έκτακτη βοήθεια και παράπονα του τύπου που εξέφρασε ο αρχικαδής».
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Και ο επίτροπος υπερθεματίζοντας έκλεισε την αναφορά του στο
πρόσωπο του αρχικαδή απαξιώνοντας όσο πιο ήπια αλλά και ευθέως
μπορούσε, το ρόλο του ως διοικητικού υπαλλήλου: «αυτός ο έλεγχος των
εξόδων των mutevellis (επιτρόπων των βακουφιών) είναι ένα καθήκον που
έχουμε επωμιστεί και νομίζω ότι είναι γενικά παραδεκτό ότι κατά πάσα
πιθανότητα είμαστε σε θέση να κρίνουμε καλύτερα από τον αρχικαδή τι
115

πρέπει να εγκριθεί ως έξοδο σε κάθε περίπτωση. Η αναφορά μου της ΙΟ
Μαΐου

έδειξε καθαρά πόσο

μικρή

πραγματική πληροφόρηση

είχε

αναφορικά με τα περιστατικά για τα οποία επέλεξε (να μας κατηγορήσει)».
Επομένως, σύμφωνα με τη άποψη του επιτρόπου ο αρχικαδής είχε
ενδεχομένως στο παρελθόν και διοικητικές αρμοδιότητες, που η νέα
διοικητική πραγματικότητα δεν δικαιολογούσε.
Η

νέα διοικητική

πραγματικότητα του νησιού, η αποικιακή

διοικητική πραγματικότητα, έδινε βαρύτητα στη λειτουργικότητα των
θεσμών και στην ικανότητα των υπαλλήλων που θα τους διαχειρίζονταν
ώστε να τους καταστήσουν όσο πιο επικερδείς γινόταν. Ο ρόλος των
βρετανών διοικητικών υπαλλήλων επικεντρωνόταν κυρίως σε αυτό, και
λιγότερο στη διατήρηση των μηχανισμών των θεσμών με την παραδοσιακή
τους μορφή, ή το σεβασμό της παλαιάς εθιμικής- θρησκευτικής ιεραρχίας.
Αν ο αρχικαδής κατείχε παραδοσιακά ένα —σίγουρα

αμφιλεγόμενο-

δικαίωμα αρνησικυρίας, τότε η προσπάθεια του να το επισημοποιήσει και
νομικά στη συγκεκριμένη

χρονική

μεταβατική περίοδο,

θεωρήθηκε

εμπόδιο στην απρόσκοπτη διαχείριση του Ιδρύματος από τους νέους
επιτρόπους, αλλά και στις κοσμικού

τύπου μεταρρυθμίσεις

που οι

τελευταίοι -συνεπικουρούμενοι από την κυβέρνηση- εισήγαγαν σταδιακά
και χωρίς να το διατυμπανίζουν.226
Ο

αρχικαδής -και οι

υπόλοιποι

θρησκευτικοί

αξιωματούχοι-

βρέθηκαν μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα που τη διείπε μια στροφή
2Μ

Βλέπε ΚΑΚ, ο.π. SAI 2637/1894 & SAI 617/1994
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προς κοσμικές μορφές εξουσίας. Η βρετανική αποικιακή εξουσία διείσδυσε
με γρήγορους ρυθμούς και σε θεσμούς, οι οποίοι, βάσει της προηγούμενης
κατάστασης, ρυθμίζονταν συγκεντρωτικά από την απόλυτη εξουσία της
Κωνσταντινούπολης, διέπονταν όμως στην ουσία τους από το θρησκευτικό
νόμο. Η ασυνέχεια εξουσιών που εμφανίστηκε και η μειωμένη επικοινωνία
μεταξύ των δύο κυβερνήσεων δημιούργησε τις συνθήκες για μια αντιφατική
διεκδίκηση διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους, από την πλευρά της
παραδοσιακής θρησκευτικής «κάστας» αξιωματούχων του νησιού. Δηλαδή,
ενόσω το νησί τελούσε υπό οθωμανική διοίκηση, τα καθήκοντα τους ήταν
συγκεκριμένα, το ίδιο και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους, ενώ κατά τα
πρώτα έτη της βρετανικής διακυβέρνησης, όλα τα ενδεχόμενα ήταν
ανοιχτά προς διαπραγμάτευση.
Ο αρχικαδής συγκεκριμένα, είχε εφετική αρμοδιότητα σε ορισμένες
μόνο περιπτώσεις, κυρίως για τις αποφάσεις που επικυρώνονταν από
καδήδες γειτονικών περιοχών, οι συνέπειες των οποίων επηρέαζαν έστω
και έμμεσα, την πόλη της Λευκωσίας. Την απόλυτη ωστόσο επικυρωτική
εξουσία, για τις αποφάσεις όλων, με εφετική έννοια, κατείχε de facto ο
§eykh ül Islam. Η σταδιακή μετάβαση στη νέα διακυβέρνηση, και η
συνειδητοποίηση ότι επρόκειτο για μια τουλάχιστο κοσμική — αν όχι
χριστιανική- εξουσία καθώς και τα κενά εξουσίας που δημιουργήθηκαν,
έδωσαν το έρεισμα στους θρησκευτικούς αξιωματούχους να προσπαθήσουν
να

περιχαρακώσουν

τα

υπάρχοντα «προνόμια»

τους

- όπως τα

εξελάμβαναν οι ίδιοι. Ως βάση είχαν την προηγούμενη εξουσιαστική
λογική με την οποία όλες οι εξουσίες προέρχονταν από το σουλτάνο και η
«χρησικτησία» κάποιας από αυτές συνιστούσε προνόμιο.

Επιπλέον

αποπειράθηκαν να επεκτείνουν κάποιες από αυτές, διασαφηνίζοντας τα
όρια τους με βάση τη σύγχρονη εξουσιαστική λογική, που εκπορευόταν
από τη βρετανική διοίκηση. Κατά κάποιο τρόπο, αν η εξουσία τους
νομιμοποιούνταν από την προηγούμενη κυβέρνηση, από το σουλτάνο,
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επεδίωξαν να εμπεδωθεί και να πάρει ξανά περιεχόμενο και συγκεκριμένο,
διασφαλισμένο και αδιαμφισβήτητο εύρος από την διάδοχη κυβέρνηση, τη
βρετανική.
Καταρχάς, βασική αιτία προβληματισμού και αντίθεσης από την
πλευρά των Οθωμανών θρησκευτικών αξιωματούχων προς τη νέα διοίκηση
ήταν η διαπίστωση ότι βασικοί θεσμοί της κοινότητας όδευαν προς
εκκοσμίκευση.

Και ο κυρίως

μηχανισμός

μέσω του

οποίου

αυτή

δρομολογούνταν ήταν η νέα διοίκηση του Evkaf και οι μεταρρυθμίσεις που
η τελευταία εισήγαγε. Ο ανταγωνισμός που εμφανίστηκε μεταξύ των δύο
φορέων εξουσίας ήταν εύλογος, αφού έριζαν για τον ίδιο ζωτικό χώρο,
δηλαδή

τον

ουσιαστικό

έλεγχο

των

θεσμών

που

διέτρεχαν

τη

μουσουλμανική κοινότητα και άρα ρύθμιζαν σε μεγάλο ποσοστό την
οικονομική και κοινωνική ζωή της. Και ενώ οι θρησκευτικοί αξιωματούχοι,
νομιμοποιώντας την εξουσία και το ρόλο τους στο οθωμανικό παρελθόν,
εννοούσαν να τα εμπεδώσουν και να τα επεκτείνουν, διασφαλίζοντας τα στο
«βρετανικό» κοσμικό παρόν, οι επίτροποι ακολουθούσαν αντίστροφη
πορεία:

νομιμοποιούμενοι

προσπάθησαν
ενστερνιζόμενοι

να

από τη

εμπεδώσουν

την

βρετανική
εξουσία

παρουσία
και

το

θεσμούς, το θρησκευτικό «περίβλημα»

στο

νησί,

ρόλο

τους

των οποίων

προερχόταν από το οθωμανικό προηγούμενο.
Για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, η συνέχεια των ρόλων τους από την
οθωμανική εξουσία και η νομιμοποίηση τους από το οθωμανικό παρελθόν
είχε μεγάλη σημασία, αλλά για διαφορετικούς τελείως λόγους. Ο βρετανός
επίτροπος, αντιλαμβανόμενος τη σημασία που το ζήτημα είχε τόσο για
εκείνον και το ρόλο του όσο και για τον αρχικαδή, αποπειράθηκε να τον
«αποκαθηλώσει» από τη θέση που ο δεύτερος επεδίωξε να λάβει, ως
θρησκευτικός εκπρόσωπος της οθωμανικής εξουσίας στο νησί. Μετά από
έρευνα στα νομικά άρθρα που συνόδευσαν τη σύμβαση της Κύπρου, και
συνεπικουρούμένος από το γεγονός ότι στα μεταφρασμένα έγγραφα της
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θρησκευτικής νομοθεσίας του νησιού δε βρέθηκε σημείο που να ορίζει
ξεκάθαρα την εφετική δυνατότητα του αρχικαδή για όλες τις επαρχίες του,
ο επίτροπος σημείωσε στην αναφορά του προς τον κυβερνήτη ότι: «δεν
χρειάζεται να υπεισέλθω στις συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στην επιλογή
του αρχικαδή από την Κωνσταντινούπολη κατά τα πρόσφατα έτη, αλλά
εξασκεί τα καθήκοντα του στην Κύπρο ελέω (με την υψηλή κυριαρχία) της
προαναφερθείσας αρχής και λαμβάνει τον επίσημο διορισμό του ως
αρχικαδής από τον Ύπατο Αρμοστή. Επίσης έχει τεκμηριωθεί ότι δεν
διαθέτει εφετική αρμοδιότητα έναντι των άλλων καδήδων.» 227 .
Ο

ενστερνισμός

τοπικών

διοικητικών

θεσμών,

ή

μάλλον

η

εργαλειοποίηση τους, προκειμένου να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση από την
προηγούμενη εξουσία στη βρετανική, και να μειωθεί κατά το δυνατόν η
αντίδραση του ντόπιου πληθυσμιακού στοιχείου αποτέλεσε μια πάγια
πολιτική των Βρετανών ιθυνόντων σε πολλές περιπτώσεις αποικιακής
διείσδυσης σε κοινωνίες που σε κάποια ιστορική περίοδο βρέθηκαν υπό
τον έλεγχο τους. Οι

αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών που θα

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «αντιαποικιοκρατικές», ποικίλουν από
το ένα ιστορικό παράδειγμα σε άλλο, αλλά ως επί το πλείστον, εμφάνισαν
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.
Στην προκειμένη περίπτωση, η αντίδραση των
θρησκευτικών

αξιωματούχων

έλαβε

χώρα

σε

ένα

μουσουλμάνων
πλαίσιο

αμιγώς

συντεταγμένο με τα κελεύσματα της βρετανικής εξουσίας και μέσα από
διαύλους που η ίδια αναγνώρισε ως αποδεκτούς. Δεν αμφισβητήθηκε σε
κανένα σημείο της αντιπαράθεσης η ίδια απευθείας, αλλά μόνο οι
διοικητικοί

παράμετροι που την περιέγραφαν, που την καθόριζαν.

Ουσιαστικά επρόκειτο για μια διαπραγμάτευση των πρακτικών όρων με
βάση

τους

οποίους

η

εξουσία

θα

λειτουργούσε

στο

νησί,

μια

Βλέπε ΚΑΚ, ο.π. SA1/907/1907.
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διαπραγμάτευση που δεν ήταν δυνατό να έχει βρει τις απαντήσεις της εκ
των προτέρων στους όρους της σύμβασης.
Η βρετανική εξουσία αποπειράθηκε να διεισδύσει στον πυρήνα της
πολιτικής και οικονομικής

ζωής της κοινότητας, εργαλειοποιώντας

βασικούς θρησκευτικούς και ταυτόχρονα διοικητικούς θεσμούς της, με
προεξάρχοντα αυτόν του Evkaf. Η πρώτη αντίδραση, προήλθε από τους
ντόπιους

οθωμανούς

θρησκευτικούς

αξιωματούχους, κυρίως

επειδή

θεώρησαν ότι θίγονταν τα παραδοσιακά αναγνωρισμένα τους συμφέροντα,
τα οποία πάσχισαν να περιχαρακώσουν και να παγιώσουν για το μέλλον.
Σε αυτή τους την προσπάθεια, δεν θα μπορούσαν παρά να λειτουργήσουν
εντός του «βρετανικού» πλαισίου, αφού η νέα εξουσία ήταν απόλυτα
αναγνωρισμένη και επήλθε «με τις ευλογίες» της παλαιάς, η οποία και τους
νομιμοποιούσε στο ρόλο τους. Επαγωγικά, η νέα εξουσία επίσης ήταν
νομιμοποιητική για την ουσία του ρόλου τους και της κοινότητας στην
οποία ανήκαν.
Η άρνηση τους ωστόσο να αποδεχθούν — αρχικά τουλάχιστο- το
ενδεχόμενο να μεταβληθεί η θέση τους σε κενό γράμμα αναφορικά με τις
ουσιαστικές τους αρμοδιότητες, και η προσπάθεια τους να μην εκχωρηθούν
οι σημαντικές εξουσίες που απέρρεαν από τους θεσμούς της κοινότητας
σχεδόν στο σύνολο τους, στο ίδρυμα και τους επιτρόπους του, τους
καθιστά, με

ένα πρώιμο τρόπο, τους πρώτους εκπροσώπους

της

μουσουλμανικής κοινότητας του νησιού οι οποίοι άσκησαν κάποιου είδους
αντιαποικιοκρατική

κριτική

στην

κυβέρνηση

και

αντέδρασαν

στις

αποικιοκρατικές της μεθοδεύσεις.
Αν η προσπάθεια για διατήρηση των «κεκτημένων» εξουσιών έφερε
συχνά τους θρησκευτικούς αξιωματούχους της κοινότητας αντιμέτωπους με
συγκεκριμένα

τμήματα του

βρετανικού

ταυτόχρονη

προσπάθεια

για

διοικητικού

διατήρηση

του

μηχανισμού, η
θρησκευτικού

προσανατολισμού της κοινότητας τους βρήκε πάντοτε συνασπισμένους,
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απέναντι σε προοδευτικές φωνές που αρθρώθηκαν σταδιακά επιδιώκοντας
μεταρρυθμίσεις. Οι τελευταίες, επηρεασμένες από το ιστορικό πλαίσιο της
εποχής και χωρίς πεδίο έκφρασης αρχικά, προέκυψαν από τους κόλπους
της κοινότητας, στράφηκαν κριτικά αρχικά απέναντι στο οθωμανικό
παρελθόν και λόγω έλλειψης αναγνωρισμένων μηχανισμών εκπροσώπησης,
εκφράστηκαν μέσω του τύπου.
Ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Seyf το 1914, έδωσε ένα σαφές
στίγμα

των

πολλαπλών

πολιτικών

ζυμώσεων

που

επρόκειτο

να

επακολουθήσουν. Σε αυτό, με αφορμή τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί για
την παιδεία από τη βρετανική διοίκηση για τις δύο μεγαλύτερες κοινότητες
του νησιού, τη χριστιανική και τη

μουσουλμανική,

ασκούνταν μια

πολύπλευρη κριτική αναφορικά με τη θέση της κοινότητας στο νησί αλλά
και τις προσλαμβάνουσες της. Σύμφωνα με αυτή, η χριστιανική κοινότητα,
στην οποία αναφερόταν ο ανώνυμος αρθρογράφος ως «οι Έλληνες» είχαν
απαιτήσει με έντονο τρόπο (έγγραφες παραστάσεις και διαμαρτυρίες)
αυξήσεις

στα

κονδύλια

για

την

εκπαίδευση

προγραμμάτισε να τους χορηγήσει. 228

που

Υπογράμμισε

η
δε το

κυβέρνηση
γεγονός,

σκωπτικά αναφερόμενος στη χριστιανική κοινότητα ως «ηγέτες του
πολιτισμού» ότι αρνήθηκαν να εμπιστευθούν ολοκληρωτικά την εκπαίδευση
τους, όπως ανέφεραν, «στην αρμοδιότητα μιας ξένης κυβέρνησης» και
επέμειναν στη διατήρηση του ελέγχου της, καθώς και στην επιλογή των
ατόμων για τη στελέχωση των σχολείων.
Και ενώ η χριστιανική κοινότητα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά στις
συζητήσεις για την παιδεία, η μουσουλμανική κοινότητα διατήρησε μια
τελείως διαφορετική, ηττοπαθή και εσωστρεφή, κατά τον αρθρογράφο,

228

Συγκεκριμένα

είχαν

ζητήσει

οι

θέσεις

των

δασκάλων

να

προβλέπουν

συνταξιοδότηση και να αυξηθεί το ενισχυτικό κονδύλι για την παιδεία. Βλέπε σχετικά ΚΑΚ,
SAI 879/1914.
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στάση.

Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να προβάλλει και εκείνη τις

δικές της διεκδικήσεις, συμβιβάστηκε με όσα της δόθηκαν αρχικά, ενώ οι
πιο συντηρητικές φωνές της κοινότητας έδωσαν την εντύπωση ότι
θεωρούσαν πως: «τα παραπάνω χρήματα για εκπαίδευση θα γκρέμιζαν όσα
τους είχε έως τότε προσφέρει η κυβέρνηση (θα έβαζαν σε κίνδυνο άλλες
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που είχαν περισσότερη σημασία)».

230

Για

την έλλειψη παιδείας, και για την ακρίβεια για την έλλειψη τεχνολογικής
και επιστημονικής εκπαίδευσης ο αρθρογράφος ουσιαστικά στηλιτεύει την
κοινότητα της οποίας είναι μέλος.
Η

προσήλωση

αναφέρθηκαν ως

στη

θρησκεία

και

το

οθωμανικό

παρελθόν

οι βασικοί παράγοντες που είχαν ως αποτέλεσμα την

κατάσταση στην οποία βρισκόταν εκείνο το διάστημα η κοινότητα από
άποψη εκπαίδευσης αλλά και από άποψη γενικότερης προόδου. Η
μουσουλμανική θρησκεία, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από την οθωμανική
παράδοση, ως ρυθμιστής και υπεύθυνος όλων των πτυχών του ανθρώπινου
βίου, κράτησε τους «Τούρκους» μακριά από την εμπειρική γνώση, μακριά
από την επιστήμη και την πρόοδο. Ιδιαίτερα το οθωμανικό παρελθόν,
τίθεται σε μια οδυνηρή αντιπαραβολή με τον όρο «Τούρκος» και τις
επιπτώσεις του σε αυτόν: «Αν δεν μας καθοδηγούσαν οι καρδιές μας, δεν
θα μπορούσαμε πράγματι να συλλάβουμε μεγαλύτερο λάθος από το να
γράψουμε για την εκπαίδευση κάτω από το όνομα ενός Τούρκου. Η
εκπαίδευση χτίζει ή γκρεμίζει; Τις περισσότερες φορές σύμφωνα με εμάς,

229

«Ενώ οι Έλληνες μέλη του Νομοθετικού λόγω λύπης τους για τους απλήρωτους

κόπους των δασκάλων, ψέλνουν δυνατά φιλανθρωπικούς ύμνους στις συνεδριάσεις του
Νομοθετικού και επιδιώκουν οι θέσεις τους (των δασκάλων) να έχουν σύνταξη, ετήσια
αμοιβή και αύξηση στο γενικό κονδύλι της παιδείας.. .εμείς, οι Τούρκοι, κατά πάσα
πιθανότητα κοιμόμαστε με τα δάχτυλα στα αυτιά μας» . Βλέπε ΚΑΚ, ό.π.
Β

"

Εξ ου και ο τίτλος του άρθρου: «η εκπαίδευση γκρεμίζει ή οικοδομεί;» Βλέπε

ΚΑΚ, ό.π.
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τους Τούρκους, κληρονόμους όντας λανθασμένων [δεών, δε χτίζει, αλλά
κατεδαφίζει».
Οι λανθασμένες ιδέες του παρελθόντος, συνυφασμένες άρρηκτα με
τη θρησκεία δεν επέτρεπαν στους Τούρκους να συνδέσουν το όνομα τους
με την εκπαίδευση, την πρόοδο και την επιστήμη, δεν τους επέτρεψε να
κατορθώσουν πράγματα στο σύγχρονο κόσμο. Ο αρθρογράφος κατέστησε
σαφές ότι δεν αναφερόταν σε κλασσική παιδεία ή μελέτη, αλλά σε
τεχνολογική, πρακτική εκπαίδευση, που προχωρά την τεχνολογία και
απορρίπτει τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος:
«είναι η μηχανική επιστήμη, και έμμεσα η παιδεία, που έφερε ως
αποτέλεσμα τους σιδηροδρόμους και τα γιγάντια τούνελ στα βουνά, που
ανατρέπουν τις μυθολογικές ιστορίες αναφορικά με το νύχι της γης που
τόσα χρόνια μας έκαναν να καταπίνουμε».
Όπως θα αναλυθεί και σε άλλο σημείο της παρούσης εργασίας, ήταν
σαφείς οι επιρροές του αρθρογράφου και των τάσεων που εξέφρασε στο
εσωτερικό της κοινότητας, από τις ιδέες των Νεότουρκων, καθώς και την
απόρριψη τους για το οθωμανικό παρελθόν. Για πρώτη φορά από την
πλευρά μέλους της κοινότητας γίνεται αναφορά στο όνομα «Τούρκος»
χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση στο περιεχόμενο που της αποδιδόταν, αλλά με
σαφείς επισημάνσεις στις αρνητικές ιδιότητες που ο όρος αυτός είχε
προσλάβει λόγω του οθωμανικού παρελθόντος, λόγω της «αρνητικής
κληρονομιάς του». Δηλαδή στην προσήλωση στις παραδόσεις, στο φόβο
της προόδου και της αλλαγής καθώς και στην άγνοια των σύγχρονων
επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, εν συντομία, των
στοιχείων

στα

οποία

απέδωσαν

οι

Νεότουρκοι

την

πτώση

της

αυτοκρατορίας και τον κατακερματισμό της. 231

231

Για

την

σταδιακή

ανάπτυξη

του

τουρκικού

εθνικισμού

την

περίοδο

των

Νεότουρκων βλέπε: Turkish nationalism in the Young Turk Era, Masami Arai, E.J. Brill,
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Oc παραδοσιακοί κύκλοι της κοινότητας επέλεξαν από όλα όσα
δημόσια κατέγραψε ο αρθρογράφος να κρατήσουν την ύβρη στα θεία που
διέπραξε όταν μίλησε σκωπτικά για το «νύχι του θεού» υπονοώντας την
μουσουλμανική παραβολή για την δημιουργία του κόσμου, σύμφωνα με την
οποία τα βουνά αποτελούσαν τα νύχια ή τα καρφιά του θεού, μέσω των
οποίων η πλάση στηριζόταν στη θέση της. Ο Ali Rifat, αρχικαδής της
Κύπρου προσέφυγε

άμεσα στο

γραμματέα της αποικίας

[Colonial

Secretary], ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του παραβάτη: «ιδίως
αν η ταυτότητα του ανώνυμου αρθρογράφου αποκαλυφθεί, και αποδειχθεί
ότι είναι μουσουλμάνος». Ο βρετανός αξιωματούχος απεδέχθη το αίτημα
του αρχικαδή, προσπάθησε

όμως να μετριάσει

την

βαρύτητα του

ανομήματος που ο αρθρογράφος διάπραξε, αφού βάσει του βρετανικού
ποινικού κώδικα, δεν ήταν δυνατή η δίωξη του αρθρογράφου για κάποιο
συγκεκριμένο παράπτωμα.
Μετά από διαβουλεύσεις με τον αρχικαδή ο βρετανός αξιωματούχος
πέτυχε να τον πείσει να γίνει μια αυστηρή σύσταση στον εκδότη της
εφημερίδας, και εφόσον άρθρο ίδιου τύπου επαναλαμβανόταν, τότε να
ασκηθεί δίωξη στον παραβάτη. Ο αρχικαδής τελικά συμφώνησε:

«η

αστυνομία να προσαγάγει τον εκδότη ή τον αντιπρόσωπο του και να του
γίνει αυστηρή σύσταση να μην δημοσιευθεί ξανά στο μέλλον οτιδήποτε με
στόχο να δυσφημιστεί η μουσουλμανική θρησκεία και να ξεκαθαριστεί ότι
σε περίπτωση που αγνοηθεί η προειδοποίηση, νομικές διαδικασίες θα
ακολουθούνταν

άμεσα

εις

βάρος

ανθρώπων

υπεύθυνων

για

τόσο

εξωφρενικές δημοσιεύσεις».232
Η συγκεκριμένη, σε πρώτη ανάγνωση αντιφατική συμπεριφορά,
παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες προοδευτικές φωνές
μέσα από τους κόλπους της κοινότητας, εκφράστηκαν απαξιωτικά για
Leiden, 1992 και Theriseof the Turkish nationalism 1876-1908, David Kushner, Frank Cass,
London 1977.
232

Βλ.

ΚΑΚ,ά*.
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παραδοσιακούς θεσμούς και θρησκευτικές πρακτικές και αξίες. Οι
μουσουλμάνοι θρησκευτικοί αξιωματούχοι συγκρούστηκαν με τη βρετανική
διοίκηση στο επίπεδο που οι μεθοδεύσεις της απειλούσαν να συρρικνώσουν
την εξουσία τους και να «αποθρησκειοποιήσουν» στην ουσία τους τις
βασικές οικονομικές και διοικητικές γραμμές εξουσίας της κοινότητας. Το
ενδεχόμενο, ωστόσο, μέλη της ίδιας της κοινότητας να εκφραστούν ενάντια
στη θρησκεία και τους θρησκευτικούς της θεσμούς, θεωρήθηκε ως εκτροπή
από την ορθή πίστη, ως ανυπακοή από το εσωτερικό της κοινότητας, ως
«εσωτερική απειλή» της εξουσίας τους.
Εξάλλου ο εσωτερικός

διάλογος, με διαφορετικές τάσεις και

απόψεις, ήταν εκτός της κοινοτικής νοοτροπίας του millet, στα πλαίσια του
οποίου οι θρησκευτικές κεφαλές λάμβαναν τις αποφάσεις και τα μέλη τις
ακολουθούσαν.

Παρά

την

ύπαρξη

των

μελών

του

Νομοθετικού

Συμβουλίου, οι θρησκευτικοί αξιωματούχοι της κοινότητας θεωρούσαν
εαυτούς ως τις κεφαλές της. Και η κοινότητα θα κρατούσε το χαρακτήρα
της και οι ίδιοι το ρόλο

τους όσο παρέμενε κοινότητα, δηλαδή

θρησκευτικό σύνολο. Η «αποθρησκειοποίηση» της ίδιας της κοινότητας, η
ύπαρξη κάποιου άλλου συνεκτικού στοιχείου μεταξύ των μελών της εκτός
της θρησκείας, θα καταργούσε το millet στη βάση του, ομοίως και τους
ίδιους. Ήταν επόμενο ο αρχικαδής να θεωρήσει τέτοιες φωνές ως
παράγοντα αποσταθεροποίησης του «ποιμνίου» του και να αιτηθεί την
αρωγή των Βρετανών προκειμένου να τις τιθασεύσει.
Η

βρετανική διοίκηση

από την

άλλη

πλευρά

επεδίωξε

να

καθυστερήσει την εμφάνιση εθνικιστικών επιρροών στην κοινότητα από τις
διεργασίες που γίνονταν στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και
αυτό ήταν δυνατό να συμβεί ενισχύοντας τα συνεκτικά στοιχεία που
κρατούσαν το millet, τη θρησκευτική κοινότητα, ενωμένη, κυρίως δηλαδή
τον παράγοντα της θρησκείας. Με αυτό το σημείο αναφοράς, και με
βασικό στόχο τη διατήρηση του status quo, σημειώθηκε σε αρκετές
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περιστάσεις συμπόρευση των παραδοσιακών θρησκευτικών μορφών της
κοινότητας

και της

βρετανικής διοίκησης, σε

σημείο

η πρώτη να

εμφανίζεται ότι εξαρτάται από τη δεύτερη. Σε αυτή την άτυπη συνεργασία,
ή μάλλον συνύπαρξη, καθίστατο σαφές ποια δύναμη είχε το μεγαλύτερο
έρεισμα και υπερτερούσε της άλλης.
Πάντως, όπως θα αναλυθεί και σε άλλα σημεία της παρούσας
εργασίας, η μουσουλμανική θρησκεία και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο
μετά από ένα σημείο, οι λειτουργοί της στο νησί τη συνέδεσαν με τη
βρετανική εξουσία, συνέτεινε σημαντικά στην προσήλωση της κοινότητας
στα κελεύσματα της τελευταίας, και στην πεποίθηση ότι η παρουσία τους
στο νησί εξαρτάται από την αντίστοιχη βρετανική παρουσία.

Ι. 2. Η βρετανική προσπάθεια για έλεγχο των μουσουλμανικών
κοινοτικών
Θεσμών ως βασική
αιτία της αντιαποικιοκρατικής
αντίδρασης
των
οθωμανών θρησκευτικών αξιωματούχων. Αντεγκλήσεις
για τον έλεγχο της
βακούφικης διαχείρισης. Το παράδειγμα του Abdullah Pasha Vakouf.

Τ ο ξέσπασμα του 1 ο υ Παγκοσμίου Πολέμου είχε ως αποτέλεσμα τη
διακοπή των όποιων διοικητικών δεσμών μεταξύ του νησιού και της
οθωμανικής κυβέρνησης. Με εντολή του Ύπατου Αρμοστή, στο νησί
κηρύχθηκε

στρατιωτικός

Αυτοκρατορία

τάχθηκε

νόμος
στο

(5/8/1914).

πλευρό

των

Εφόσον

δυνάμεων

η
του

Οθωμανική
Άξονα,

οι

περιουσίες που βρίσκονταν στο νησί και ανήκαν άμεσα ή έμμεσα -ως
απευθείας

ιδιοκτησίες

επιτροπείας- σε

ή το

συνηθέστερο

μουσουλμάνους

ως vaqf

περιουσίες

μέσω

που διαβιούσαν στην αυτοκρατορία,

θεωρήθηκαν συλλήβδην ως «περιουσία του εχθρού» ( e n e m y property) και
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περιήλθαν αυτόματα με νομοθετική ρύθμιση στη δικαιοδοσία του κράτους.
Τον επόμενο χρόνο (3/4/1916) δημιουργήθηκε η θέση του «Δημόσιου
Διαχειριστή των εχθρικών περιουσιών» [Public Custodian], ο οποίος
ανέλαβε τη διαχείριση τους, για όσο διάστημα θα διατηρούνταν ο
στρατιωτικός νόμος.
Το αξίωμα αποδόθηκε σε βρετανό διοικητικό αξιωματούχο -για το
μεγαλύτερο διάστημα το αξίωμα κατείχε ο βοηθός βασιλικός συνήγορος
[ass. Royal Advocate] που βρισκόταν στο νησί- αλλά η διαχείριση των
διοικητικών καθηκόντων των γαιών και περιουσιών στην καθημερινή
πρακτική πέρασε στους επιτρόπους του Evkaf που ούτως ή άλλως
απολάμβαναν

της

κυβερνητικής

έγκρισης. 233

Οι

περιουσίες

δεν

αποσπάστηκαν από τους δικαιούχους τους, απλά δημεύτηκαν προσωρινά.
Οι οφειλές των κατοίκων του νησιού προς κατοίκους περιοχών της
αυτοκρατορίας, λόγω αυτών των περιουσιών αλλά και το αντίστροφο,
καθώς και οι μερισματικές εισπράξεις των τελευταίων από τις περιουσίες θα
εξακολουθούσαν να τους αποδίδονται, μέσω όμως του κυβερνητικού
φίλτρου και ελέγχου. Κατ' αυτό τον τρόπο η διοίκηση ήταν σε θέση να
ελέγχει αποτελεσματικότερα και τη διακίνηση πληροφοριών από και προς
την αυτοκρατορία, μέσω της μουσουλμανικής κοινότητας του νησιού.
Λόγω του πολέμου, του στρατιωτικού νόμου αλλά και της αίσθησης
της οριστικής διακοπής των κρατικών/ διοικητικών δεσμών με την
αυτοκρατορία, η οποία μάλιστα βρισκόταν στο αντίπαλο πολεμικό
στρατόπεδο από αυτό της Αγγλίας, η κοινότητα επέδειξε μια αναμενόμενη
εσωστρέφεια μέσα στα επόμενα χρόνια. 234 Σε αυτό συνετέλεσε ιδιαίτερα
και ο αυξημένος βρετανικός έλεγχος στα εσωτερικά της ζητήματα
αυτοδιοίκησης. Η

βρετανική διοίκηση, εκτός από τα αναμενόμενα

παρεμβατικά μέτρα που έλαβε με εντολές της κεντρικής κυβέρνησης,

™
2,4

Βλέπε ΚΑΚ, SAI 1406/20.
Βλέπε Me Henry ο.π., σελ.118.
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προκειμένου να αυξήσει την πληροφόρηση της για την κοινότητα με τη
μεγαλύτερη συνάφεια με τον εχθρό, κατά πάσα πιθανότητα είδε στη
συγκεκριμένη συγκυρία και μια ευκαιρία για μεγαλύτερο έλεγχο της
κοινότητας συνολικά.
Ο έλεγχος των «περιουσιών του εχθρού» που στη συντριπτική τους
πλειοψηφία ήταν περιουσίες vaqf, ενέπιπτε βάσει του μουσουλμανικού
θρησκευτικού

δικαίου

στη

δικαιοδοσία

των

θρησκευτικών

Sheri

δικαστηρίων. Και επομένως στη διαχείριση τους, βάσει του δικαίου της
Sherìa θα έπρεπε να εμπλακούν οι τρεις περιφερειακοί καδήδες αλλά και ο
αρχικαδής. Στην προκειμένη περίπτωση, η βρετανική διοίκηση είχε πλέον
να διαχειριστεί μια πιο σύνθετη γραφειοκρατική κατάσταση από ότι πριν
τον πόλεμο, εφόσον πολλοί από τους δικαιούχους των βακουφικών
περιουσιών απουσίαζαν και δεν ήταν δυνατό να λάβει πληροφορίες από
τους ίδιους για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους. Επιπλέον, όφειλε
να είναι πιο προσεκτική στη διακίνηση των πληροφοριών από και προς τις
περιοχές που ανήκαν στην αυτοκρατορία.
Τέλος, η «υψηλή κυριαρχία» της Πύλης είχε πάψει και τυπικά να
ισχύει, οπότε η βρετανική διοίκηση δεν ήταν πλέον υποχρεωμένη να τηρεί
το — ήδη υπό αίρεση- γράμμα του θρησκευτικού νόμου. Κατά συνέπεια δεν
ήταν στο εξής αναγκαία η έγκριση του αρχικαδή σε πρώτη φάση και των
θρησκευτικών δικαστηρίων στη συνέχεια, προκειμένου να τελεσφορήσει
και να τεθεί σε ισχύ μια απόφαση του Evkaf αναφορικά με τις βακουφικές
περιουσίες. Επομένως, αφενός λόγω αναγκαιότητας, αφετέρου λόγω
ευνοϊκής συγκυρίας, η βρετανική διοίκηση προσπάθησε να αποδυναμώσει
σταδιακά τις αρμοδιότητες του αρχικαδή αρχικά, και ολόκληρου του
συστήματος θρησκευτικής δικαιοσύνης στη συνέχεια, αφαιρώντας από τους
μουσουλμανικούς οικονομικούς θεσμούς το θρησκευτικό τους χαρακτήρα,
καθιστώντας τους αμιγώς κοσμικούς και άρα περισσότερο - αν όχι εξ
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ολοκλήρου- ελεγχόμενους από την ίδια και τους διοικητικούς μηχανισμούς
της.
Έως

και το 1918,

δε σημειώθηκαν

σημαντικές

αλλαγές

στο

συγκεκριμένο ζήτημα, λόγω της εξέλιξης του πολέμου, που αποτέλεσε και
τη βασική βρετανική προτεραιότητα. Το 1919, ο δημόσιος διαχειριστής
[Public Custodian] των «εχθρικών περιουσιών» ζήτησε από τον αρχικαδή
λίστα με τις βακούφικες περιουσίες όσων είχαν πεθάνει και επειδή οι
κληρονόμοι τους ήταν απόντες — δηλαδή διαβιούσαν εκτός του εδάφους
της αποικίας- τα έσοδα από τα μερίδια τους -βάσει νόμου- είχαν περιέλθει
στο ταμείο του μουσουλμανικού ορφανοτροφείου (Moslem

Orphan's

Fund). Για την ακρίβεια, ο βρετανός αξιωματούχος δήλωσε

στον

αρχικαδή ότι από εκείνο το σημείο και στο εξής η διαχείριση των
συγκεκριμένων κεφαλαίων θα γινόταν από εκείνον, οπότε και ζήτησε να
του παραδοθεί το αρχείο των υποθέσεων που έως τότε διαχειριζόταν ο
αρχικαδής. Ο τελευταίος επέλεξε να μην απαντήσει καθόλου στο αίτημα
του διαχειριστή.
Με την εξαίρεση των «εχθρικών περιουσιών» που αποτελούσαν μια
ξεχωριστή περίπτωση, το μουσουλμανικό ορφανοτροφείο, φρόντιζε με
θρησκευτικούς όρους και εκπαίδευση, τα παιδιά της κοινότητας χωρίς
κηδεμόνα, έως την ενηλικίωση τους. Αν κάποιο από τα παιδιά που
βρίσκονταν στη φροντίδα του ιδρύματος ήταν κληρονόμος κάποιας
βακουφικής περιουσίας, η διαχείριση της γινόταν από το ίδρυμα έως και
την ενηλικίωση του. Κατόπιν, ο κληρονόμος γινόταν κύριος της περιουσίας
του, το ταμείο του ιδρύματος όμως

μέσω του Sheri

δικαστηρίου

παρακρατούσε ανάλογα με το μέγεθος της κληροδοτούμενης περιουσίας,
ένα

ποσοστό

για

τα

διαχειριστικά

έξοδα.

Η

γενικότερη

λογική

προσομοίαζε στα περισσότερα οθωμανικά κρατικά λειτουργήματα, στα
οποία ο κρατικός λειτουργός αλλά και ο ίδιος ο θεσμός, συντηρούνταν
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λαμβάνοντας οικονομικά μερίσματα από τα άτομα που εξυπηρετούνταν
μέσω αυτών και όχι άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. 235
Στα τέλη του 1920 ο εκτελών χρέη Αποικιακού Γραμματέα της
κυβερνήσεως

επανέλαβε το αίτημα του διαχειριστή στον αρχικαδή

επικαλούμενος

τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του

δημόσιου

διαχειριστή σχετικά με τη διαχείριση των «εχθρικών περιουσιών» βάσει
του στρατιωτικού νόμου το 1914 και της τροποποίησης του 1916 και ζήτησε
«να αποδοθούν άμεσα στον δημόσιο διαχειριστή πλήρεις λίστες με όλα τα
στοιχεία

των

περιουσιών

και

των

πιστωτικών

(πλεοναζόντων)

ή

χρεωστικών ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε μία». Ο αρχικαδής αρνήθηκε
να συμμορφωθεί με την εντολή και η υπόθεση εξακολούθησε να μένει
ανοιχτή και κατά τη δεκαετία του 1920.236
Οι σχέσεις του αρχικαδή και των επιτρόπων του Evkaf είχαν ήδη
περιέλθει σε τέτοιο σημείο ώστε η μεταξύ τους συνεργασία να είναι μάλλον
δύσκολη, ενώ ακόμη και απλές διαδικασίες κατά τις οποίες το ένα ή το
άλλο μέρος έπρεπε τυπικά να ενημερωθεί, γίνονταν με αντεγκλήσεις και
μέσω της βρετανικής διοίκησης. Έτσι, προκειμένου να ανακοινωθεί και
επίσημα στην κοινότητα κάτι τυπικό όπως η έναρξη της μηνιαίας νηστείας
για τη γιορτή του ραμαζανιού του 1922, εκδόθηκε το αντίστοιχο Ilam
(θρησκευτική εντολή)

από το Sheri Naib

(θρησκευτικό επαρχιακό

δικαστή) της Λάρνακας και απεστάλη στον προϊστάμενο του τον αρχικαδή
στη Λευκωσία. Εκείνος με τη σειρά του το κοινοποίησε στους επιτρόπους
του Evkaf

με την εκ των προτέρων σημείωση ότι, εφόσον ήταν

απαραίτητο, θα μπορούσε, να ενημερωθεί

και ο ίδιος ο βρετανός

Βλέπε ΚΑΚ, ο.π. SAI 198/1923.
Βλέπε Me Henry, ο.π. Ο. 121.

286

επίτροπος, προκειμένου

να εκδώσει

ενημερώνοντας την κοινότητα.
Οι

επίτροποι,

και ο ίδιος αντίστοιχο

Ham,

237

θεωρώντας

ότι

ενημερώθηκαν

αργά

για

τη

διαδικασία, αρνήθηκαν να παραλάβουν το σημείωμα του αρχικαδή, οπότε
και ο ίδιος υποχρεώθηκε τελικά να ενημερώσει «επίσημα» μόνο το
βρετανό επίτροπο, και κατόπιν να προχωρήσει σε έκδοση του διατάγματος
που θα ξεκινούσε επίσημα τη γιορτή. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του
ραμαζανιού προέκυπτε βάσει του σεληνιακού ισλαμικού ημερολογίου. Έτσι
ήταν εύλογο το γεγονός ότι η ακριβής ημέρα έναρξης έπρεπε να προκύψει
από ένα «νομομαθή» της μουσουλμανικής θρησκείας και των διαδικασιών
της. Πέραν αυτού, η ημερομηνία έναρξης της νηστείας ήταν η ερχόμενη
ημέρα, οπότε η ενημέρωση ήταν επείγουσα. Μετά την επιστροφή του
σημειώματος του από τον κλητήρα του Evkaf, ο αρχικαδής απέστειλε την
αντίστοιχη ενημέρωση στο βρετανό επίτροπο στις δώδεκα παρά τέταρτο
το βράδυ, δεκαπέντε λεπτά πριν την επίσημη έναρξη της νηστείας, ενώ
πρόσθεσε στο υπόμνημα που τη συνόδευε ότι θα ήταν υποχρεωμένος να
ενημερώσει τους μουσουλμάνους με Ham την ερχόμενη ημέρα, και αφού η
γιορτή θα είχε ήδη αρχίσει. 238
Μέχρι και το 1923 είχαν αποδοθεί στο βρετανό δημόσιο διαχειριστή
τα αρχεία των περιουσιών, η διαχείριση των οποίων γινόταν από τους
καδήδες μέσω του ταμείου του μουσουλμανικού ορφανοτροφείου. Ο
διαχειριστής διαπίστωσε διάφορες παρατυπίες, για τις οποίες ενημέρωσε
237

Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον αρχικαδή ήταν "Ham". Φυσικά ο βρετανός

κυβερνητικός επίτροπος δεν εξέδιδε θρησκευτικά έγγραφα. Κατά πάσα πιθανότητα θα
αναρτούσε το έγγραφο που είχε ήδη ετοιμαστεί από τους μουσουλμάνους θρησκευτικούς
αξιωματούχους ή θα αναπαρήγε την πληροφορία σε μια απλή διοικητική ανακοίνωση. Ο
αρχικαδής όμως, λόγω θέσης, καταβολών αλλά και άποψης, αρνείται να αποκαλέσει ένα
έγγραφο που ενημερώνει

για τα θρησκευτικά καθήκοντα των μουσουλμάνων κάπως

διαφορετικά. Βλ. Κ. Α, Κ. ο.π. SAI 767'/'22.
«8

Βλέπε ΚΑΚ, ο.π. SAI 767/22.
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τον Αποικιακό Γραμματέα, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τον
αρχικαδή. Η βασική του ένσταση, ότι το δικαστήριο (και κατ' επέκταση ο
υπεύθυνος καδής) δε χρέωνε τους κληρονόμους των βακουφιών με την
αμοιβή που αναλογούσε να εισπράξει το ίδρυμα, στις περιπτώσεις που η
κληρονομιά αφορούσε από κάποιο χρηματικό ποσό και πάνω. Επιπλέον,
ότι δε χρέωνε

σε διάφορες περιπτώσεις κληρονόμους- δικαιούχους

βακουφικών περιουσιών, με το ποσό που προέβλεπε ο νόμος πως οι
δικαιούχοι όφειλαν να καταβάλουν στο ίδρυμα για τα λειτουργικά του
έξοδα.
Επειδή οι συνολικές παρατηρήσεις του διαχειριστή κινήθηκαν στο
ίδιο πνεύμα, στις συστηματικές δηλαδή παραλείψεις του καδή να εισπράξει
τα αναλογούντα στο ίδρυμα μερίσματα από τη διαχείριση των βακουφικών
περιουσιών, εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι υποψιάστηκε τον
αρχικαδή για κακοδιαχείριση των πόρων του ιδρύματος, ακόμη και
χρηματισμό. Σε κάθε περίπτωση η έγκληση που του έγινε ήταν σε ήπιο
τόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί η μετέπειτα συνεργασία του, ενώ η
νομοθεσία βάσει της οποίας ο διαχειριστής έκανε τους ελέγχους του ήταν η
θρησκευτική νομοθεσία Destour,

της οποίας τα άρθρα μνημόνευσε

αναλυτικά, προκειμένου να στηρίξει τα επιχειρήματα του απέναντι στον
αρχικαδή.

239

Ο λόγος για την ήπια προσέγγιση που υιοθετήθηκε από τη
βρετανική διοίκηση απέναντι στον αρχικαδή ήταν η αμηχανία και η
αβεβαιότητα
κυβερνητικών

του

βρετανού

προϊσταμένων

διαχειριστή

και

του αναφορικά με

κατ'
τον

επέκταση

των

ακριβή τρόπο

λειτουργίας των μουσουλμανικών θρησκευτικών ιδρυμάτων. Ο έλεγχος
έγινε στα αρχεία διαχείρισης περιουσιών του ταμείου του μουσουλμανικού
ορφανοτροφείου από δύο καδήδες (ο καθένας τους διαχειρίστηκε τις
περιουσίες που ενέπιπταν στην περιοχή δικαιοδοσίας του): του επαρχιακού
2»
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καδή Λευκωσίας- Κυρήνειας, και του καδή της Κύπρου. Ο πρώτος είχε
δικαιοδοσία στην επαρχία της Κερύνειας και στην επαρχία Λευκωσίας,
εκτός από την πόλη της, ενώ ο δεύτερος αποκλειστικά και μόνο στην πόλη
της Λευκωσίας, (καθώς και τις διαμφισβητούμενες εφετικές αρμοδιότητες
οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω).
Ο διαχειριστής ελέγχοντας μερικούς μήνες νωρίτερα το ίδιο έτος τα
αρχεία

των

δύο

μουσουλμάνων

αξιωματούχων

διαπίστωσε

ότι

δεν

ασκούσαν τα καθήκοντα τους με πανομοιότυπο τρόπο: «Λαμβάνω την τιμή
να σας γνωρίσω ότι ο καδής της Κύπρου (αρχικαδής) και ο καδής της
Λευκωσίας-

Κερύνειας,

δίνουν

διαφορετικές

ερμηνείες

στον

κανόνα

αναφορικά με τη χρέωση των τελών για το θρησκευτικό δικαστήριο, ο
οποίος εμφανίζεται στη σελίδα 33 του Blue B o o k του 1922...». Η διαφορά
στη διαχείριση που εντόπισε ο διαχειριστής αφορούσε κυρίως στα τέλη που
εισέπρατταν οι δύο καδήδες, ως λειτουργικά έξοδα των θρησκευτικών
δικαστηρίων

για

τη

διαχείριση

βακουφικών

περιουσιών,

από

τους

δικαιούχους τους.
Σύμφωνα

με

το

διαχειριστή,

ο

αρχικαδής

στην

παράδοση

βακουφικής περιουσίας σε δικαιούχο που είχε ενηλικιωθεί, και αφού είχε
χρεώσει τα τέλη του δικαστηρίου για τη διαχείριση της περιουσίας, στο
εναπομείναν

ποσό,

χρέωνε

κατά

περίπτωση

-

εφόσον

δηλαδή

η

κληρονομούμενη περιουσία ήταν σχετικά μεγάλη- και άλλο ένα εικοσιπέντε
τις χιλίοις. Ο επαρχιακός καδής της Λευκωσίας- Κερύνειας χρέωνε μόνο
στο αρχικό ποσό της περιουσίας, αυτά που έπρεπε να εισπράξει το
δικαστήριο και μόνο. Η δική του ερμηνεία του συγκεκριμένου νόμου ήταν
ότι ο συγκεκριμένος

όρος

(για την

είσπραξη περαιτέρω ποσού

σε

περίπτωση που η περιουσία ξεπερνούσε ένα συγκεκριμένο ποσό ή απλά
φαινόταν στον υπάλληλο που τη διαχειριζόταν ως, «μεγάλη») αφορούσε σε
περιουσίες που ήταν υπό επιτροπεία τρίτων ή συγγενών και απλώς το
θρησκευτικό

δικαστήριο

αναλάμβανε την

επικύρωση

της διαδικασίας
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κληροδότησης, και όχι σε περιουσίες που τελούσαν υπό την προστασία και
διαχείριση του ίδιου του ταμείου του ορφανοτροφείου έως να ενηλικιωθούν
οι δικαιούχοι τους - και άρα μέχρι εκείνη τη στιγμή τα εκμεταλλευόταν
οικονομικά το ίδιο το ταμείο.
Ο

βρετανός διαχειριστής, αν και είχε μελετήσει το

σχετικό

μουσουλμανικό νομικό πλαίσιο, κατέληγε στην αρχική αναφορά του
ζητώντας : «καθοδήγηση σχετικά με το ποια από τις δύο διαδικασίες που
ακολουθούνται είναι η σωστή. Και εάν είναι η πρώτη (δηλ. η διαδικασία
που ακολουθούσε ο αρχικαδής) μήπως η εισφορά θα έπρεπε να είναι
ενιαία, ανεξάρτητα με το κατά περίπτωση ποσό που μεταβιβάζεται».
Καθίσταται σαφές ότι ο διαχειριστής δεν έχει καμία πρόθεση να
δικαιολογήσει ή να επαινέσει τον τρόπο που ο αρχικαδής έκανε τη δουλειά
του στην περίπτωση της διαχείρισης του ταμείου των ορφανών. Η δική του
ερμηνεία του νόμου, ωστόσο, αύξαινε τα έσοδα του ιδρύματος, ενώ του
επαρχιακού καδή όχι. Εξάλλου ο διαχειριστής δεν παρέλειψε να αναφέρει
ότι ο αρχικαδής χρέωνε επί του καθαρού ποσού κατά περίπτωση, όποτε το
καθαρό

κληροδοτούμενο

ποσό

του

φαινόταν

«κάπως

υψηλό».

Υποδεικνύοντας έμμεσα το περιθώριο για αυθαιρεσία του θρησκευτικού
αξιωματούχου, πρότεινε να του γίνει υπόδειξη ώστε να εφαρμόζει την
επιπρόσθετη χρέωση σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας.
Η υπόθεση προωθήθηκε εσωτερικά και στον βρετανό συνήγορο του
στέμματος, ο οποίος μελετώντας με τη σειρά του τον μουσουλμανικό νόμο
εντόπισε, ως πιο έμπειρος, και πληροφόρησε τον Αποικιακό Γραμματέα,
ότι το δίλημμα του διαχειριστή οφειλόταν μάλλον σε λανθασμένη ερμηνεία
όσων είχε παρατηρήσει στη διαχείριση του ταμείου: «Κάποια σύγχυση
μπορεί να προέλθει από τη λέξη «διοίκηση» (administration)

που

χρησιμοποίησε ο διαχειριστής στην επιστολή του της 13/8/23. Δεν μπορώ
να βρω κανένα «διοικητικό» τέλος στον τουρκικό νόμο που σχετίζεται με
αυτό το θέμα».
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Για άλλη μια φορά, το πρόβλημα στη σχέση ή καλύτερα στην
κατανόηση των διαφορετικών πρακτικών μεταξύ των μελών της κοινότητας
και της διοικητικής μηχανής, υπήρξε η διαφορετική κουλτούρα και λογική
στην άσκηση της εξουσίας. Οι θρησκευτικοί αξιωματούχοι δρούσαν
σχετικά, κατά περίπτωση, τροποποιώντας το νομικό πλαίσιο ανάλογα με
το υποκείμενο, χωρίς όμως απαραίτητα να παραβιάζουν την ουσία, κατ'
εκείνους, του νόμου, δηλαδή τη θρησκευτική- ηθική έννοια του δικαίου. Ο
βρετανός διαχειριστής, έδρασε ελεγκτικά, εξετάζοντας τις ίδιες υποθέσεις
που οι δύο καδήδες διαχειρίστηκαν αλλά μόνο από τη λογιστική τους
πλευρά, οπότε και διαπίστωσε ανακολουθίες. Ο τρόπος εργασίας των δύο
θρησκευτικών δικαστών δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτός από κοσμικού
τύπου διοικητικό μηχανισμό. Ο βρετανός διαχειριστής δεν είχε τα
ερμηνευτικά εργαλεία, για να τοποθετηθεί με θρησκευτικούς όρους στο
συγκεκριμένο πρόβλημα. Σύμφωνα με εκείνον και την υπηρεσία που
εκπροσωπούσε, κάθε δικαστήριο χρέωνε όσους αιτούνταν τις υπηρεσίες
του, κάποιο τέλος για τα διοικητικά του έξοδα.
Ο συνήγορος του στέμματος, πιο εξοικειωμένος με την δυσκολία
προσπέλασης των θρησκευτικών όρων και πρακτικών των μουσουλμάνων
θρησκευτικών

αξιωματούχων,

αφενός

κατέδειξε

την

λανθασμένη

ερμηνευτική απόπειρα του διαχειριστή και αφετέρου αποπειράθηκε να
προτείνει μια συμβιβαστική, ομογενοποιητική οδό, για το τι θα μπορούσε
να ζητηθεί από τους καδήδες. Με ήπιο τρόπο και χωρίς διάθεση έγκλησης
των θρησκευτικών δικαστών, πρότεινε μια σύσταση για περισσότερη
ομοιομορφία στον τρόπο διεξαγωγής των διαδικασιών του ορφανοτροφείου
με βασικό γνώμονα την αύξηση των εσόδων, αλλά και τον καλύτερο έλεγχο
τους. Δηλαδή, χρεώσεις σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης, ανεξαρτήτως του
μεγέθους της περιουσίας αλλά και του τύπου της μεταβίβασης -χρέωση
δηλαδή ακόμη και στην περίπτωση που η βακουφική περιουσία βρισκόταν
υπό τον έλεγχο του ιδρύματος έως και την ενηλικίωση του δικαιούχου.
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Ο

διαχειριστής

συνηγόρου,

ωστόσο

συμφώνησε
επέμενε

στο

με

τις προτάσεις

θέμα της

του

ενημέρωσης

δημόσιου
των

δύο

μουσουλμάνων θρησκευτικών δικαστών για τις αλλαγές που η διοίκηση
προώθησε αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των υποθέσεων του
ιδρύματος. Ο καδής του νησιού είχε αρνηθεί και στο παρελθόν να
παραδώσει τους λογαριασμούς του ιδρύματος σε λογιστικό έλεγχο. Κατά
πάσα πιθανότητα δεν αναγνώρισε σε κανέναν άλλο την αρμοδιότητα αλλά
και τη γνώση να τα ελέγξει ή να τα διαχειριστεί, εκτός ίσως από άμεσο
εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης. Εύλογα ο διαχειριστής δεν
επιθυμούσε να ενημερώσει ο ίδιος τους δύο δικαστές για τις αλλαγές αυτές,
ή καλύτερα για τις υποδείξεις πάνω στις αρμοδιότητες τους, ούτε να δεχθεί
τις αντιδράσεις τους. Και προκειμένου να τις αποφύγει, δε δίστασε να
ζητήσει από τον διοικητικό του προϊστάμενο να τον απαλλάξει από αυτό το
δυσάρεστο καθήκον και να το αναλάβει ο ίδιος προσωπικά: «υπό τις
παρούσες συνθήκες ίσως η κυβέρνηση θα το θεωρούσε χρήσιμο να
επικοινωνήσει

εκείνη τις απαραίτητες οδηγίες στους

συγκεκριμένους

αξιωματούχους. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το θεωρώ δύσκολη υπόθεση,
ιδιαίτερα στην περίπτωση του καδή της Κύπρου, να τον πείσω να
πειθαρχήσει στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον λογιστικό έλεγχο,
χωρίς

να

κυβέρνηση».

έχει

λάβει

προηγουμένως

επίσημες

οδηγίες

από

την

240

Η δυσκολία της βρετανικής διοίκησης να ενσωματώσει στον κρατικό
μηχανισμό

τους

θρησκευτικούς

μουσουλμανικούς

θεσμούς,

έγινε

εμφανέστερη με την πάροδο των ετών. Κατά τον ίδιο τρόπο έγινε εμφανής
και η τάση της να αφομοιώσει αλλοιώνοντας ή ακόμη και παροπλίζοντας
τους, εκείνους τους θεσμούς που δεν ήταν σε θέση να ελέγξει ή να
«εκκοσμικεύσει» αποτελεσματικά. Μια διαμάχη για την επιτροπεία ενός
βακουφιού της Λεμεσσού, υποχρέωσε τον κρατικό συνήγορο (συνήγορος
24°
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του στέμματος, δικηγορώντας υπέρ του κράτους, δηλαδή της βρετανικής
διοίκησης), να διερευνήσει εκ νέου τις κατηγορίες των βακουφιών που
υπήρχαν κατά εκείνο το διάστημα στο νησί, καθώς και τους αντίστοιχους
αξιωματούχους που τα διαχειρίζονταν.
Στο δικαστικό διακανονισμό που επακολούθησε, ο συνήγορος είδε
μια ευκαιρία να καταδείξει την πολυπλοκότητα του θρησκευτικού νόμου
αναφορικά με τις βακούφικες περιουσίες, που καθιστούσε τη δίκαια
διαχείριση τους σχεδόν

αδύνατη, και τη σύννομη

λειτουργία

οικονομικά επιζήμια για το κράτος. Τα έσοδα του
βακουφιού (αφιέρωση του Haji Ali Havanik

τους

συγκεκριμένου

της Λεμεσού) έπρεπε να

αποδοθούν εν μέρει στον κληρονομικό του επίτροπο [mutevelli\,

να

καλύψουν τις επισκευές των κρηνών στο τουρκικό νεκροταφείο της
περιοχής, καθώς και τους δημοτικούς φόρους για την παροχή ύδατος, και
τα αναγκαία για τη λειτουργία του τζαμιού του χωριού Αρναούδια. Τέλος,
άλλο μέρισμα των εσόδων του βακουφιού προοριζόταν για τους φόρους
του προς το ίδρυμα, και για επισκευές και συντήρηση του ίδιου του
βακουφιού.
Το αίτημα του δημόσιου συνηγόρου να εξετάσει τα λογιστικά
αρχεία του συγκεκριμένου

βακουφιού, προκάλεσε την αντίδραση του

επιτρόπου του σε πολλαπλά ε7ΐίπεδα. Η άρνηση του να παραδώσει τα
οικονομικά στοιχεία της περιουσίας, είχε σαν αποτέλεσμα να του γίνει
μήνυση και ο κρατικός συνήγορος να αναλάβει την υπόθεση, σε πολιτικό
δικαστήριο. Ο εναγόμενος προσέλαβε ένα χριστιανό δικηγόρο, ο οποίος
στο πολιτικό δικαστήριο ήγειρε δύο βασικά θέματα: το ζήτημα της
αρμοδιότητας

του

πολιτικού

δικαστηρίου

να

διευθετήσει

υπόθεση

θρησκευτικής περιουσίας, και την αρμοδιότητα του δημόσιου συνηγόρου
να ελέγξει τον επίτροπο ως προς τη διαχείριση της βακουφικής περιουσίας
που του κληροδοτήθηκε.
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Η διευθέτηση της υπόθεσης με τρόπο που θα δικαιολογούσε και θα
επικύρωνε τις βρετανικές μεθοδεύσεις ήταν σημαντική, αφενός γιατί θα
δημιουργούσε πρόσφατο δεδικασμένο για επόμενες αντίστοιχες υποθέσεις,
και αφετέρου επειδή θα αποδυνάμωνε στην πράξη την ταύτιση οικονομικών
υποθέσεων με θρησκευτικό δίκαιο, κάτι στο οποίο επέμεναν σθεναρά ο
αρχικαδής και οι θρησκευτικοί
Προκειμένου

αξιωματούχοι που τον πλαισίωναν.

μπορέσουν να τεκμηριώσουν τη δράση του βρετανού

συνηγόρου αλλά και τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης πάνω σε ένα
ζήτημα αδιευκρίνιστο ακόμη και από τους ίδιους, έγινε μια προσπάθεια να
επαναδιατυπωθεΐ

στις

βασικές του προσλαμβάνουσες, ολόκληρο

το

θρησκευτικό- νομικό οικοδόμημα που διέτρεχε το θεσμό των βακουφιών
κατά το χρονικό εκείνο διάστημα.
Το ανώτατο δικαστήριο, στο οποίο μετά από έφεση του εναγομένου
και του δικηγόρου του παραπέμφθηκε η υπόθεση, εκλήθη να αποφασίσει
για τις προαναφερθείσες παραμέτρους, αλλά και να ορίσει και το γενικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούσαν και θα εξακολουθούσαν να
λειτουργούν

στο εξής, τα βακούφια. Το γεγονός ότι ένα πολιτικό

δικαστήριο, ένα νομικό μόρφωμα αμιγώς κοσμικού χαρακτήρα, ορίστηκε
αρμόδιο να θέσει τα πλαίσια λειτουργίας του βακούφικου συστήματος στο
νησί, ήταν αφενός αντιφατικό σαν διαδικασία, αλλά έκανε και ξεκάθαρες τις
βρετανικές προθέσεις αναφορικά με τους μουσουλμανικούς θρησκευτικούς
θεσμούς του νησιού.
Μια πρώτη βασική αντίφαση, αποτέλεσε από μόνο του το γεγονός
ότι το ανώτατο δικαστήριο αναγνώρισε εκ προοιμίου ότι τα βακούφια
αποτελούσαν θρησκευτικό θεσμό, ως περιουσίες αφιερωμένες εν μέρει και
δεσμευμένες σε θρησκευτικά ιδρύματα και αγαθοεργίες, ενώ η βασική τους
κατηγοριοποίηση έγινε με βάση τον τρόπο διοίκησης τους. Η βρετανική
ανάγνωση της οθωμανικής νομοθεσίας πριν το 1878, με συνυπολογισμό των
μικρών,

αλλά

σημαντικών

βρετανικών

τροποποιήσεων, παρατέθηκε
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αναλυτικά με σκοπό την επίρρωση και επίλυση της

συγκεκριμένης

περίπτωσης. Όπως προαναφέρθηκε, τα βακούφια κατηγορίας Mazbouta
[Evqaf Mazbouta]

διοικούνταν άμεσα από το κράτος. Τα Mulhaka

βακούφια

Mulhaka],

[Evqaf

αποτελούσαν

την

πολυπληθέστερη

κατηγορία, στην οποία ανήκε και το βακούφι της υπόθεσης υπό εκδίκαση,
διοικούνταν από επιτρόπους [mutevellis]

αλλά παρέμεναν υπό την

εποπτεία του κράτους. Τέλος υπήρχαν και τα σπανιότερα βακούφια
κατηγορίας Mustesna [Evqaf Mustesnä] η διαχείριση των οποίων ανήκε
αποκλειστικά

σε

συγκεκριμένους

επιτρόπους, χωρίς

καμία κρατική

εμπλοκή, εκτός από τη φορολογία.
Το είδος ενός βακουφιού προέκυπτε αποκλειστικά από τον τρόπο
με τον οποίο έγινε η αφιέρωση του. Τα Evqaf Mazbouta ήταν δυνατό να
δημιουργηθούν από αφιέρωση του σουλτάνου και της οικογενείας του.
Επίσης σε αυτή την κατηγορία ήταν δυνατό να εκπέσει ένα

Mulhaka

βακούφι, εφόσον εξέλιπε η γενιά των κληρονόμων που είχε ορίσει το
που αφιέρωσε τη θρησκευτική περιουσία και δημιούργησε το

άτομο

βακούφι, οπότε και η διαχείριση του περιερχόταν στο κράτος. Τα
βακούφια κατηγορίας Mulhaka
«αφιερωμένη»

περιουσία

ήταν τα συνηθέστερα στην Κύπρο. Την

διαχειριζόταν ο επίτροπος του βακουφιού

mutevelH, ο οποίος συνήθως ανήκε στην οικογένεια του δημιουργού του
ενώ το εισόδημα του διαμοιραζόταν στον επίτροπο και σε αγαθοεργίες και
ποικίλα

μισθώματα

(συντηρήσεις

τζαμιών ή θρησκευτικών

σχολών,

ταγμάτων) ανάλογα με τις καταγεγραμμένες επιθυμίες του δημιουργού του.
Εξάλλου βάσει της κληρονομικής διαδικασίας που ίσχυε στους
mutevelHy μετά από κάποιες γενιές διαχείρισης οι επίτροποι ήταν πάνω
από ένας, καθώς κληρονομούσαν τα προγονικά τους δικαιώματα σε
επιτροπείες, με μερίσματα ολοένα και μικρότερα. Με την ίδια διαδικασία,
και καθώς οι περισσότεροι

δικαιούχοι κάποιας περιουσίας που τους

αποδόθηκε από το σουλτάνο για τις υπηρεσίες τους, είχαν δημιουργήσει

295

βακούφια τέτοιου είδους ως τον μόνο τρόπο για να μεταβιβάσουν μέρος
αυτών των περιουσιών στους απογόνους τους, πολλοί μουσουλμάνοι ήταν
επίτροποι με μέρισμα σε πάνω από ένα βακούφια, τα έσοδα των οποίων
αποτελούσαν συνήθως οικονομική ενίσχυση στο βασικό βιοποριστικό τους
επάγγελμα. 2 4 1
Η βασική διάκριση που έπρεπε να γίνει σαφής για τους βρετανούς
νομικούς ήταν αυτή μεταξύ των δύο μεγάλων κατηγοριών των βακουφιών
του νησιού, των Mazbouta,

με απευθείας διαχείριση από το κράτος, και

των Mulhaka, τα οποία διαχειρίζονταν οι επίτροποι τους, υπό την κρατική
εποπτεία. Το βρετανικό δικαστήριο προσπάθησε να επεξηγήσει
βρετανό

συνήγορο

την

έννοια

του

μουσουλμάνου

στο

tnutevelli

παραλληλίζοντας την με το συνδυασμό των εννοιών του εντολοδόχου
[trustee] και του κληρονόμου επικαρπίας [benefìciary] της βρετανικής
νομοθεσίας. Το επόμενο σημαντικό ζήτημα ήταν να γίνει όσο το δυνατό
πιο ξεκάθαρος ο ρόλος του κράτους στα βακούφια Mulhaka, καθώς και ο
βαθμός της κρατικής παρεμβατικότητας που όρισε ο μουσουλμανικός
νόμος.
Το βρετανικό δικαστήριο, κάνοντας μια αναδρομή, ανέφερε ότι έως
και το 1878, η διαχείριση των περιουσιών αυτών γινόταν μέσω του
υπουργείου του Evkaf. Το υπουργείο είχε πάρει τη θέση προηγούμενων
αξιωματούχων όπως του μεγάλου βεζίρη ή του μεγάλου μουφτή, τους
οποίους παλαιότερα οι δημιουργοί βακουφιών όριζαν από την αρχή ως
κρατικούς επιβλέποντες. Το υπουργείο του Evkaf ήλεγχε τα συγκεκριμένα
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Η

τρίτη

κατηγορία

ήταν

δημιουργούνταν από συγκεκριμένους

σπάνια

και

αποτελούνταν

από

βακούφια

αξιωματούχους με υψηλή θέση στην

που

οθωμανική

ιεραρχία ή από άτομα στα οποία είχε αποδοθεί για τις σημαντικές στρατιωτικές τους
υπηρεσίες ο τίτλος του chou^at (κατακτητής). Δεν υπήρξε στα βρετανικά αρχεία ένδειξη ότι
στο νησί βρέθηκαν βακούφια αυτής της κατηγορίας. Βλέπε ΚΑΚ, ο.π. SAI 1311/1923.
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βακούφια μέσω συγκεκριμένων υπαλλήλων, των mudir.

Με την πάροδο

του χρόνου ο συγκεκριμένος τύπος υπαλλήλου καταργήθηκε και τη θέση
του στη διαχείριση ανέλαβαν οι επίτροποι [muhasebedji], τους οποίους οι
βρετανοί νομικοί αποδίδουν σε μια προσέγγιση προς το βρετανικό δίκαιο
ως λογιστές.
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Οι mudir διαχειρίζονταν απευθείας τα Mazbuta βακούφια

και επέβλεπαν την ορθή λειτουργία των Mulhaka,

αλλά τα αρχεία τους

ελέγχονταν και επικυρώνονταν από συγκεκριμένα επαρχιακά δικαστήρια
ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρισκόταν το κάθε βακούφι, τα οποία
ονομάζονταν Medjlis

Idare244.

Η συγκεκριμένη διαδικασία άλλαξε με τη μετάβαση της εξουσίας το
1878, από την οθωμανική στη βρετανική διοίκηση. Κατά το βρετανικό
δικαστήριο: «με τη σύμβαση της Κύπρου, όλες οι εξουσίες της οθωμανικής
κυβέρνησης που αφορούσαν στο νησί μεταβιβάστηκαν στη βρετανική
διοίκηση. Ενώ με την ανακήρυξη του νησιού σε βρετανική αποικία το 1914,
η βρετανική κυβέρνηση δεν στερήθηκε καμία από τις εξουσίες της». Σε
αυτό το σημείο της αναφοράς του βρετανικού δικαστηρίου καταφάνηκε
άλλη μια αντίφαση που η βρετανική διοικητική εξουσία κλήθηκε να
αντιμετωπίσει στο νησί. Η σύμβαση της Κύπρου δεν παρέδωσε όλες τις
εξουσίες της οθωμανικής κυβέρνησης στην βρετανική, ιδιαίτερα στο
ζήτημα υπό διερεύνηση. Τα οθωμανικά θρησκευτικά ιδρύματα, ενέπιπταν
στην γενικότερη κατηγορία της οθωμανικής-μουσουλμανικής θρησκείας,
την οποία ρύθμιζε ένα ειδικό καθεστώς συνδιαχείρ[σης, από τις δύο
εξουσίες. Τα ζητήματα θρησκευτικού δικαίου, έπρεπε βάσει της σύμβασης
242

Σχετικά με τους mudir

βλέπε και Ε Ν Α , ο.π. F O 78/5116, την αναφορά [Evkaf

Report] του M. Seager προς τον R. Biddulph, σελ 11, καθώς και σελ 59 της παρούσας
εργασίας.
243

«Σταδιακά οι εργασίες των mudir εκτελούνταν από υπαλλήλους που αναφέρονταν

ως muhasebedji,

μια λέξη η οποία κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει λογιστής». Βλ ΚΑΚ,

ο.π.
244

Με βάση τον οθωμανικό νόμο του 19 Djemaziel Akhir, του 1280. Βλ ΚΑΚ, ο.π..
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να ρυθμίζονται από μουσουλμάνους αξιωματούχους, στην επιλογή των
οποίων διατηρούσε δικαίωμα επιλογής —και όχι απλώς αρνησικυρίας- και η
οθωμανική εξουσία.
Σημαντικότερα παραδείγματα αυτής της συμφωνίας αποτελούσαν ο
μουφτής, και κυρίως ο αρχικαδής και ο μουσουλμάνος επίτροπος του
Evkaf. Μάλιστα στην περίπτωση του τελευταίου, τυπικά τουλάχιστον, η
επιλογή του γινόταν μόνο από την οθωμανική εξουσία, ενώ οι Βρετανοί
ενέκριναν απλώς την επιλογή προσώπου που είχε γίνει από τους
Οθωμανούς.

Όπως

ήδη

αναφέρθηκε,

η

συγκεκριμένη

συμφωνία

δημιούργησε αρκετές αντιφάσεις στη διοικητική πραγματικότητα την οποία
οι βρετανοί διοικητικοί υπάλληλοι κλήθηκαν να διαχειριστούν, ιδιαίτερα
στην περίπτωση της μουσουλμανικής κοινότητας. Αρχικά η «μεταβίβαση»
της εξουσίας -όπως αυτή εισπράχθηκε από τη μουσουλμανική κοινότητααπό την οθωμανική κυβέρνηση στη βρετανική, έδωσε το έρεισμα στους
τελευταίους

να

εμφανιστούν

ως

«συνεχιστές»

μιας αυτοκρατορικής

εξουσίας, στην οποία υπήρχε η συγκατάθεση και άρα η νομιμοποίηση της
προηγούμενης

και με αυτό τον τρόπο να διεισδύσουν

αποτελεσματικά στους σημαντικότερους

μουσουλμανικούς

άμεσα και
κοινοτικούς

θεσμούς, ελέγχοντας την κοινότητα εκ των έσω.
Ταυτόχρονα, αναλαμβάνοντας τη «συνέχιση» της αυτοκρατορικής
εξουσίας, από μια αυτοκρατορία που διοικούνταν σε θρησκευτική βάση,
κλήθηκαν να διαχειριστούν και τη συνύπαρξη θρησκευτικών και κοσμικών
νομοθεσιών, θεσμών και ιδρυμάτων, που ρύθμιζαν παρεμφερή ή όμοια
κοινοτικά θέματα. Η βρετανική κυβερνητική πρόθεση να παραμείνει η
κοινότητα στα πλαίσια διοίκησης και, κυρίως, αντίληψης της άνωθεν
αυτοκρατορικής εξουσίας, στο πλαίσιο του millet, ήταν σαφής, όπως σαφής
όμως ήταν και η βρετανική διοικητική δυστοκία στην ένταξη μιας τέτοιας
κοινότητας στο κοσμικό κράτος που είχαν πρόθεση να εγκαθιδρύσουν στο
νησί. Σταδιακά, και αφού η αδυναμία για ενσωμάτωση των θρησκευτικών
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θεσμών της κοινότητας, ως είχαν, είχε γίνει αντιληπτή από τη βρετανική
διοίκηση, έγινε πιο έντονη η τάση για αδρανοποίηση των θεσμών και των
αξιωματούχων εκείνων που στάθηκαν εμπόδιο στην «εκκοσμίκευση» των
βασικών διοικητικών μηχανισμών της κοινότητας.
Ιδιαίτερα μετά την ανακήρυξη του νησιού σε βρετανική αποικία,
όταν και τυπικά οι όποιοι δεσμοί εξάρτησης με την κεντρική οθωμανική
εξουσία είχαν διακοπεί, φάνηκε ότι η βρετανική διοίκηση θα ήταν σε θέση
να προχωρήσει απρόσκοπτα στην «αποθρησκειοποίηση»

πολλών από

αυτούς τους θεσμούς. Και αυτή την πρόθεση κατέδειξαν οι ολοένα και
συχνότερες

με

την

πάροδο

των

ετών

παραπομπές

θρησκευτικών

ζητημάτων σε «κοσμικού» τύπου διευθετήσεις παρά τις διαμαρτυρίες των
μουσουλμάνων

θρησκευτικών

αξιωματούχων

της

κοινότητας,

με

χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συγκεκριμένη προσπάθεια του βρετανικού
ανώτατου δικαστηρίου. Η δηλωμένη πεποίθηση ότι οι αρμοδιότητες της
οθωμανικής εξουσίας είχαν εκχωρηθεί στη βρετανική στο σύνολο τους
χωρίς εξαιρέσεις, αρθρώθηκε τότε για πρώτη φορά και βασίστηκε σε
μεγάλο βαθμό στην ανακήρυξη του νησιού ως αποικίας το 1914.
Αντίφαση ωστόσο αποτελεί και το γεγονός ότι οι βρετανοί δικαστές
συνέχισαν προσθέτοντας : «γιατί η ανακήρυξη του 1914 δεν στέρησε στην
κυβέρνηση καμία από τις αρμοδιότητες της». Η ανακήρυξη του 1914
προφανώς δεν στέρησε από την κυβέρνηση

τις αρμοδιότητες της,

τουναντίον, δυνητικά τις έδωσε ακόμη περισσότερες, αφού έπαψαν να
ισχύουν οι δεσμεύσεις της προς την οθωμανική εξουσία. Ενώ η ανακήρυξη
απάλλαξε τη διοίκηση από την ανάγκη για πειθαρχία σε συγκεκριμένους
«κανόνες» αναφορικά με τη μουσουλμανική

κοινότητα, ταυτόχρονα

διέκοψε και τη «συνέχεια» μεταξύ των δύο εξουσιών, που λειτούργησε ως ο
σημαντικότερος νομιμοποιητικός παράγοντας για την αρχική εδραίωση της
βρετανικής εξουσίας στην κοινότητα, και τον τρόπο που αυτή έγινε. Η
συναίνεση της οθωμανικής κυβέρνησης για τη μεταβίβαση του νησιού στη
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βρετανική διοίκηση, εξασφάλισε σε ένα μεγάλο βαθμό και την αποδοχή
από την πλειοψηφία της κοινότητας της βρετανικής εξουσίας. Η κοινότητα
ταυτιζόταν με το οθωμανικό κράτος και η συνέχεια που εξασφάλισαν οι
Βρετανοί με αυτό μέσω της σύμβασης έκανε τη βρετανική κυβερνητική
παρεμβατικότητα στους μουσουλμανικούς κοινοτικούς θεσμούς δυνατή
χωρίς μαζικές αντιδράσεις, και κατανοητή —αν όχι αποδεκτή- στη βάση
της κοινότητας.
Η εξάρτηση στο επίπεδο της νομιμοποίησης ήταν αμοιβαία, όσο οι
Βρετανοί παρουσιάζονταν ως συνεχιστές της εξουσίας της οθωμανικής
αυτοκρατορίας, τόσο οι μουσουλμάνοι του νησιού εξακολουθούσαν με την
ίδια λογική να είναι το «κυρίαρχο» millet των κατακτητών, γεγονός που
εξισορροπούσε την πραγματικότητα της μειονότητας, προσέδιδε στην
κοινότητα δικαίωμα ισότιμης ύπαρξης στο νησί και δικαιολογούσε τη
μεγαλύτερη συνάφεια με την κρατική εξουσία. Η βρετανική εξουσία
ενδιαφέρθηκε να διατηρήσει αυτή την πεποίθηση στους κόλπους της
κοινότητας ακόμη και μετά την ανακήρυξη του νησιού σε βρετανική
αποικία. Παρά το γεγονός ότι η ανακήρυξη στην ουσία της εξυπηρετούσε
τα

βρετανικά

αποικιακά συμφέροντα,

η

ψυχολογική

σύνδεση

της

κοινότητας με το οθωμανικό παρελθόν ήταν χρήσιμο να μην διακοπεί,
καθώς και η πεποίθηση της στη βρετανική «αυτοκρατορική» εξουσία. Γι
αυτό το λόγο ο βρετανός δικαστής σπεύδει να τονίσει ότι, αν και η
ανακήρυξη της αποικίας προσέφερε δυνατότητα για απόλυτες λύσεις στο
θέμα της διακυβέρνησης του νησιού χωρίς ξένες παρεμβάσεις, δε στέρησε
από τη βρετανική διοίκηση καμία από τις εξουσίες που η σύμβαση της είχε
προσφέρει.
Οι βρετανοί δικαστές προσπάθησαν να αποδείξουν τη σύννομη
αρμοδιότητα του βρετανού συνηγόρου (που το συγκεκριμένο διάστημα δεν
εξασκούσε πλέον και χρέη διαχειριστή πολεμικών γαιών, αφού το νησί δεν
βρισκόταν υπό στρατιωτικό νόμο) να διαχειρίζεται τις υποθέσεις των
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Mulhaka βακουφιών —τα λιγότερα Mazbuta βακούφια βρίσκονταν ούτως ή
άλλως υπό κρατική επιτήρηση. Η γνωμάτευση βασίστηκε στο γεγονός ότι
βάσει της σύμβασης της Κύπρου η διαχείριση των βακουφιών του νησιού
πέρασε από το υπουργείο του Evkaf στους δύο επιτρόπους του ιδρύματος,
ένας εκ των οποίων διοριζόταν από τη βρετανική κυβέρνηση, ενώ ο
δεύτερος επιλεγόταν από την οθωμανική κυβέρνηση και εγκρινόταν από
τους Βρετανούς. Μετά την ανακήρυξη της αποικίας ο τρόπος διαχείρισης
του ιδρύματος παρέμεινε ο ίδιος, άλλαξε όμως ο τρόπος επιλογής των
επιτρόπων, ο οποίος γινόταν αποκλειστικά από τη βρετανική διοίκηση.
Ως εκ τούτου, το βρετανικό δικαστήριο θεώρησε ότι το δικαίωμα
εποπτείας των Mulhaka βακουφιών μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου σε αυτή,
οπότε και ο βρετανός συνήγορος είχε το δικαίωμα, λειτουργώντας εξ
ονόματος της βρετανικής διοίκησης να την εκπροσωπήσει, καθώς και τα
συμφέροντα της, εγκαλώντας τον επίτροπο του συγκεκριμένου βακουφιού.
Μια βασική διαφορά με το προηγούμενο καθεστώς εντοπίστηκε στο
γεγονός ότι μέχρι και την ανακήρυξη, ακόμη και σε περιπτώσεις διαφωνίας
αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης κάποιου βακουφιού με τον επίτροπο
του, ο έλεγχος γινόταν από τους επιτρόπους του Evkaf, με βάση το
γράμμα του οθωμανικού θρησκευτικού νόμου. Το χρονικό διάστημα που
ακολούθησε το ξέσπασμα του πολέμου και την αποικιοποίηση του νησιού,
με βασικό επιχείρημα το ρόλο του δημόσιου διαχειριστή εχθρικών γαιών,
ο έλεγχος της βακούφικης περιουσίας μετακινήθηκε μάλλον προς την
κεντρική κυβέρνηση, χωρίς την προσήλωση — έστω και επιφανειακή- στο
οθωμανικό γράμμα του νόμου, που απαιτούσε όσοι ασχολούνται με τα
βακούφια από την πλευρά της κυβέρνησης να έχουν κάποια σχέση με το
ίδρυμα του Evkaf, ή θρησκευτικό αξίωμα.
Από τη συγκεκριμένη περίπτωση καταφάνηκε η τάση η βρετανική
κυβέρνηση του νησιού, ως σύνολο, να παραμερίσει τις διαδικασίες που
ορίστηκαν στη σύμβαση και να αναλάβει έμπρακτα τον έλεγχο των
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βακουφιών περιουσιών με απευθείας ανάμιξη των αξιωματούχων της,
μέσω αμιγώς κοσμικών μηχανισμών, όπως ήταν τα πολιτικά δικαστήρια. Η
προσπάθεια που έγινε από το βρετανικό δικαστήριο, αφορούσε μια
διαδικασία που ουσιαστικά βασίστηκε στο δίκαιο του πολέμου και της
άνωθεν επιβολής της αποικιακής εξουσίας, μέσω της ανακήρυξης του
νησιού σε αποικία, να επιβεβαιωθεί και να δικαιολογηθεί και με νομικά
ερείσματα, που απέρρεαν από τους όρους της σύμβασης που είχε
προηγηθεί. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του βρετανικού ανώτατου
δικαστηρίου, εφόσον η κυβέρνηση είχε το νομικά αναγνωρισμένο δικαίωμα
να επιβλέπει τα Mulhaka βακούφια, (η διαδικασία ονομαζόταν Nazaret)
ήταν σε θέση να επιφορτίσει κάποιο υπάλληλο της να προβεί στους
αντίστοιχους ελέγχους, οπότε ο βρετανός συνήγορος ενεργούσε σύμφωνα
με το νόμο. Η ελεγκτική διαδικασία προέβλεπε και την απόδοση των
οικονομικών αρχείων του βακουφιού για να ελεγχθούν, οπότε ο συνήγορος
λειτουργούσε εντός πλαισίου όταν ζήτησε από τον επίτροπο του βακουφιού
να του παραδώσει το αρχείο του.
Στο συγκεκριμένο σημείο, η ενδελεχής αναφορά των βρετανών
ανώτατων δικαστών έφερε στην επιφάνεια άλλη μια ασυνέχεια μεταξύ της
διαδικασίας που επιχειρούνταν να τεκμηριωθεί, και του γράμματος του
μουσουλμανικού

νόμου. Ο εναγόμενος

επίτροπος δεν είχε αρνηθεί

εμφανώς να αποδώσει τα αρχεία του βακουφιού στον βρετανό συνήγορο,
αλλά βάσει του μουσουλμανικού νόμου τα είχε παραδώσει στο Medjlisi
Idare, και πρωτόδικα ο αρμόδιος δικαστής είχε θεωρήσει τη διαδικασία ως
σωστή. Σύμφωνα με τη δική του ανάγνωση του νόμου, το Medjlisi Idare
θα πραγματοποιούσε το βασικό έλεγχο και εφόσον προέκυπτε κάποια
παρατυπία, θα παρέπεμπε τα αρχεία για περαιτέρω

έλεγχο

στον

κυβερνητικό μηχανισμό, που πλέον ήταν ο βρετανικός.
Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο πρώτος δικαστής «έμεινε
στο γράμμα του νόμου» και ο εναγόμενος «έδρασε διαφορετικά από ότι
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του είχε ζητηθεί» παραδίδοντας τα αρχεία του στο MedjHsi Idare της
Λεμεσού, κατόπιν και της δικαστικής απόφασης. Σύμφωνα με την ερμηνεία
του νόμου από το ανώτατο δικαστήριο, ορίστηκε ότι ο mudir, του οποίου
τη θέση στην προκειμένη περίπτωση κατείχε ο συνήγορος του στέμματος,
είχε το δικαίωμα να ελέγξει πρώτος τα οικονομικά των βακουφιών, και
εφόσον έκρινε ότι έπρεπε, να τα αποστείλει και στο

συγκεκριμένο

θρησκευτικό ελεγκτικό δικαστήριο. Κατά την συγκεκριμένη ερμηνεία, τα
Medjlisi

Idare ήταν επιφορτισμένα να ελέγχουν

τα οικονομικά τα

βακουφιών αναφορικά με την τήρηση των δεσμεύσεων που οι δημιουργοί
τους είχαν κάνει για αγαθοεργίες και δωρεές μόνο (για παροχές μέρους
των εσόδων τους σε θρησκευτικά ιδρύματα, συντηρήσεις δημοσίων κτιρίων
κ.τ.λ.) και όχι στο σύνολο της οικονομικής τους διαχείρισης, οπότε δεν
ήταν σε θέση να αναλάβουν τον ολοκληρωτικό έλεγχο των οικονομικών
ενός βακουφιού. Επομένως τα αρχεία έπρεπε να είχαν παραδοθεί στο
συνήγορο του στέμματος αρχικά, και εκείνος θα ήταν επιφορτισμένος να τα
παραδώσει και στο Medjlisi Idare, εφόσον το έκρινε απαραίτητο. 245
Οι δικαστικοί λειτουργοί του ανώτατου δικαστηρίου επέλεξαν να μην
μπουν σε λεπτομέρειες, σχετικά με την ακριβή διαδικασία που έπρεπε να
είχε ακολουθηθεί, και κατέστη σαφές ότι αφενός δεν ήταν σε θέση να τη
γνωρίζουν

απόλυτα,

αφετέρου

δεν

ήταν

κάτι

που

αποτελούσε

προτεραιότητα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το άφησαν ως ανοιχτό
ενδεχόμενο για να διασαφηνιστεί αργότερα, υπογραμμίζοντας το γεγονός
ότι ο συνήγορος βάσει της κυβερνητικής γραμμής δεν ήταν υποχρεωμένος
να ενημερώσει το συγκεκριμένο δικαστήριο για τις πράξεις του, και
οπωσδήποτε να πάρει την έγκριση του για οποιαδήποτε απόφαση. Για την
ακρίβεια έμεινε ανοιχτό για να διερευνηθεί αργότερα το ερώτημα κατά
πόσο «ο συγκεκριμένος νόμος ήταν δεσμευτικός για τα δικαστήρια του
νησιού». Εφόσον η θέση του mudir δεν υφίστατο πλέον, τουλάχιστον και
24>
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με το θρησκευτικό περιεχόμενο που του προσέδιδε η μουσουλμανική
νομοθεσία, ο συγκεκριμένος νόμος είχε εκ των πραγμάτων μεταβληθεί,
γεγονός που άνοιγε το δρόμο για τη συνολική του μεταρρύθμιση. Έχοντας
παρακάμψει τα δυσδιάκριτα σημεία της υπόθεσης, το ανώτατο δικαστήριο
αποφάνθηκε μόνο για όσα αφορούσαν άμεσα στη συγκεκριμένη υπόθεση,
στηρίζοντας πλήρως το συνήγορο του στέμματος και τις επιλογές του.
Σύμφωνα με τους βρετανούς δικαστές, ο συνήγορος

ενήργησε

σύννομα όταν ζήτησε τα οικονομικά αρχεία του βακουφιού για να τα
εξετάσει, λειτουργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του παλαιού
μουσουλμάνου mudir (και μετέπειτα muhasebedji). Είχε το δικαίωμα να
λειτουργήσει

ως εκπρόσωπος του κράτους με τις προαναφερθείσες

αρμοδιότητες και να παραπέμψει τον επίτροπο σε δίκη ενώπιον πολιτικού
δικαστηρίου, προκειμένου να του αποδοθούν τα συγκεκριμένα αρχεία.
Κλείνοντας την αναφορά τους οι δικαστές επιφυλάχθηκαν για άλλη μια
φορά να διασαφηνίσουν πλήρως τη διαδικασία που όφειλε να ακολουθηθεί
από εκείνο το σημείο και μετά. Και αυτό γιατί δεν ήταν διαθέσιμο κάποιο
σημείο στο μουσουλμανικό νόμο που να ορίζει αν και με ποιο τρόπο το
επίσημο

κράτος, που

στην

αντίληψη

των

βρετανών

δικαστών

το

αποτελούσε η κεντρική βρετανική διοίκηση, είχε το νομικό έρεισμα —και
αν ναι με ποιους υπαλλήλους- να ελέγξει τα βακουφικά αρχεία: «το μόνο
που πρέπει να αποφασίσουμε τώρα είναι το αν το κράτος έχει το δικαίωμα
να δει (ελέγξει) αυτά τα αρχεία και δεν μας απασχολούν τα καθήκοντα που
μπορεί να αποδοθούν σε κρατικούς λειτουργούς, ή αν το κράτος τα
αποδώσει

σε

άλλα άτομα ή οργανισμούς

(υπηρεσίες)

για να τα

ελέγξουν»246.
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Η

συγκεκριμένη

υπόθεση

είχε

και

άλλες

παραμέτρους. Αφορούσε και στο τμήμα του Evkaf καθώς και την προοδευτική μερίδα των
μουσουλμάνων του νησιού που ασκούσε πλέον έντονη κριτική στον τρόπο που οι δύο
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Παρά την προφανή προσπάθεια του ανώτατου δικαστηρίου να
προσφέρει

κάλυψη στις

μεθοδεύσεις

του

βρετανού συνηγόρου

του

στέμματος, ήταν σαφής η αδυναμία του να το πράξει αποτελεσματικά
ερμηνεύοντας όπως όφειλε, το νόμο, από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος
νόμος ήταν ασαφής, ήδη υπό αίρεση σε αρκετά σημεία του, και το
κυριότερο, θρησκευτικός
αδυναμιών,

οι

στη

δικαστές

βάση του. Λόγω των

τόνισαν

την

ανάγκη,

συγκεκριμένων

προκειμένου

να

τελεσφορήσουν οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, να αναθεωρηθεί τόσο ο
νόμος όσο και το πλαίσιο που τον στήριζε. Με βάση πάντως τα δεδομένα
που τους είχαν δοθεί μπορούσαν να κρίνουν μόνο κατά περίπτωση,
δικαιώνοντας αφενός το συνήγορο και τις πράξεις του, αφήνοντας
αναγκαστικά όμως αρκετά μεγάλα ζητήματα ανοιχτά, που ουσιαστικά
ακύρωναν την όλη διαδικασία, αν ο νόμος παρέμενε ως ήταν και
ερμηνευόταν πιστά, και αν ο επίτροπος επέλεγε να μην συμβιβαστεί και
επανερχόταν με νομικές διεκδικήσεις.
Η προαναφερθείσα διαδικασία αποτέλεσε μια πύρρειο νίκη για την
κυβέρνηση και καταδείκνυε ολοένα και πιο ξεκάθαρα την αδυναμία της να
διαχειριστεί τα οικονομικά της κοινότητας μέσα στο θρησκευτικό νομικό
πλαίσιο που της κληροδοτήθηκε από την οθωμανική εξουσία. Ταυτόχρονα
ήταν προάγγελος των μεταρρυθμίσεων που σταδιακά θα εισάγονταν στους
νομικούς θρησκευτικούς θεσμούς που ρύθμιζαν την οικονομική και
κοινωνική

ζωή της

κοινότητας. Προϊδέαζαν δε

τις παραδοσιακές

κοινοτικές μορφές εξουσίας, όπως ο αρχικαδής, ότι οι αναγνωρισμένες
αρμοδιότητες τους επρόκειτο να τροποποιηθούν και να συρρικνωθούν, αν
όχι να καταργηθούν.
Μέσα

στα

επόμενα

χρόνια

μια

εντονότερη

αντιπαράθεση

σημειώθηκε μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και του οθωμανικού

επίτροποι ασκούσαν τα καθήκοντα τους, όπως θα αναλυθεί και σε άλλο σημείο της
παρούσης εργασίας.
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θρησκευτικού κατεστημένου, με προεξάρχοντα τον καδή, και ama τη
διαχείριση ενός από τα μεγαλύτερα κυπριακά βακούφια, του
Pasha

vakouf.

Για

τη

διαχείριση

της

συγκεκριμένης

Abdullah

βακούφικης

περιουσίας έριζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα υποψήφιοι επίτροποι, οι
οποίοι είχαν συγγενική σχέση με τον δημιουργό του βακουφιού. Λόγω της
οικονομικής σημασίας του, αλλά και των προσβάσεων που οι υποψήφιοι
επίτροποι είχαν σε άλλες κυβερνήσεις, ενεπλάκησαν στην αντιπαράθεση
πολλοί

πολιτικοί

και κυβερνητικοί

παράγοντες, με

αποτέλεσμα να

δημιουργηθεί η απαρχή μιας γενικότερης συζήτησης που θα απασχολούσε
τη βρετανική διοίκηση αλλά και τη μουσουλμανική κοινότητα για αρκετά
χρόνια.
Σε αναφορές σχετικές με το συγκεκριμένο θέμα, σημειώθηκαν και οι
πρώτες προσωπικές επιθέσεις από άτομα που ανήκαν στην παραδοσιακή
θρησκευτική μερίδα της κοινότητας εναντίον του Mehmet Munir Bey, του
μουσουλμάνου που διορίστηκε από τη βρετανική διοίκηση το 1925 ως
μουσουλμάνος επίτροπος του Evkaf, στη θέση του αποβιώσαντος Musa
îrfan Bey. Κατά τη διάρκεια της θητείας του τελευταίου, είχαν ήδη αρχίσει
οι αντιδράσεις διάφορων ομάδων μέσα από τους κόλπους της κοινότητας
εναντίον του, για τον τρόπο που αντιμετώπισε τα συμφέροντα της. Όταν ο
επίτροπος απεβίωσε το 1925, διατυπώθηκαν αιτήματα από μέλη της, ώστε
το άτομο που θα επιλεγόταν να τον διαδεχθεί να ήταν κοινής αποδοχής, να
συγκέντρωνε το σεβασμό και την εκτίμηση της κοινότητας και να μην
χρησιμοποιούσε τη θέση του για προσωπική προβολή και πλουτισμό, όπως
θεωρήθηκε από σημαντικό μέρος της ότι έπραξε ο προηγούμενος
επίτροπος.
Η απάντηση της βρετανικής διοίκησης ήταν να επιλέξει το Munir
Bey ως νέο επίτροπο του Evkaf. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτέλεσε
μια ακόμη προαγωγή σε μια καριέρα στο βρετανικό δημόσιο που είχε
ξεκινήσει για το Munir Bey το 1906. Μέχρι το 1920 είχε φτάσει στη θέση
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του βοηθού λογιστή του κρατικού θησαυροφυλακίου. Το 1922 έγινε
αποδεκτός ως δικαστής στο βρετανικό δημόσιο και τον ερχόμενο χρόνο
εντάχθηκε με προσωρινό διορισμό στο δυναμικό των δικαστών που
απάρτιζαν τα επαρχιακά δικαστήρια.
Irfan,

πλήρως

ευθυγραμμισμένος

247

Ο νέος επίτροπος ήταν, όπως και ο

με

την

«πολιτική

γραμμή»

της

βρετανικής εξουσίας και τις βλέψεις της για τη μουσουλμανική κοινότητα
του νησιού. Αντίθετα με τον προκάτοχο του, η συγκεκριμένη θέση δεν ήταν
η πρώτη που αποκτούσε στη βρετανική κυβέρνηση. Η προηγούμενη
θητεία του αρκετών ετών σε αυτή είχε αποδείξει την πίστη του στη
διοίκηση αλλά και τις αντιλήψεις που επιδοκίμαζε για τον τρόπο
διακυβέρνησης της κοινότητας. Ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο που βάσισε
την καριέρα του στην αποικιακή διοίκηση, και οποιαδήποτε επιρροή ή
αναγνώριση απολάμβανε στην κοινότητα της οποίας αποτελούσε μέλος,
πήγαζε από εκείνη.
Στον αντίποδα αυτής της κοσμικής και ταυτόχρονα αποικιακής
εξουσίας βρέθηκε για άλλη μια φορά το παραδοσιακό θρησκευτικό
κατεστημένο

με

προεξάρχοντα τον

αρχικαδή και γύρω

του

τους

θρησκευτικούς αξιωματούχους του νησιού. Μέλος αυτού του κύκλου
αποτέλεσε

και ο Said Mulla, που διεκδίκησε την επιτροπεία του

βακουφιού Abdullah

Pasha,

με

αλλεπάλληλες

αναφορές του

στη

βρετανική διοίκηση. Ο ίδιος ο Said Mulla είχε διατελέσει στο παρελθόν
γραμματέας του οθωμανικού υπουργείου δικαιοσύνης. Εκδήλωσε την
ανοιχτή του αντίθεση στο κεμαλικό καθεστώς και διέφυγε από την
Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια των Βρετανών. Κατέφυγε αρχικά στη
Ρουμανία όπου και αναμίχθηκε στις αντιμαχόμενες μερίδες των εκεί
εξόριστων αντικεμαλιστών και τελικά ζήτησε άσυλο στην Κύπρο.
Η παρουσία του εκεί θορύβησε τις τουρκικές προξενικές αρχές,
αλλά και η γνώμη του βρετανού πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη ήταν
™
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εξίσου αρνητική αφού τον χαρακτήρισε ως: «άτομο που δεν αξίζει
εμπιστοσύνης...ένας

δραστήριος

πολιτικός

δολοπλόκος

επικίνδυνου

τύπου» 248 . Η αντίθεση του στη «νέα τάξη πραγμάτων» που επικράτησε στην
Τουρκία έγινε εμφανής όταν σε μια από τις επιστολές του προς τον
αποικιακό γραμματέα (01/06/1926), αποκάλεσε τον αντίπαλο του για την
επιτροπεία του βακουφιού «άθεο κεμαλιστή που φορά καπέλο» 249 . Στον
τελευταίο κύκλο διαπραγματεύσεων για την τύχη του βακουφιού που
ξεκίνησαν στο τέλος του 1926, ο Said Mulla ξεκίνησε την πολυσέλιδη
προσωπική επιστολή του προς τον κυβερνήτη Ronald Storrs με μια ευθεία
επίθεση

εναντίον

του

τμήματος

του

Evkaf

γενικότερα,

και

του

μουσουλμάνου επιτρόπου ειδικότερα.
Στη δική του περίπτωση, η νομομάθεια συνδεόταν άμεσα με τη
γνώση του θρησκευτικού νόμου, και σε αυτή τη γνώση

βασίστηκε

προκειμένου να τεκμηριώσει τα δικαιώματα του στην επιτροπεία του
συγκεκριμένου

βακουφιού. Και

νομιμοποιούσε

θεσμικές

μπορεί

η παλιά

του

θέση να

μη

αξιώσεις στη βρετανική αποικιακή εξουσία,

νομιμοποιούσε ωστόσο τις γνώσεις του στη θρησκευτική νομοθεσία, σε
μεγαλύτερο

βαθμό

από

οποιοδήποτε

αξιωματούχο στο νησί, στις οποίες

βρετανό

ή

μουσουλμάνο

βασίστηκε για να εξαπολύσει μια

δριμεία κριτική τόσο στο τμήμα του Evkaf όσο και σε άλλα μέλη της
βρετανικής κυβέρνησης που ασχολήθηκαν με το θέμα των βακουφιών του
νησιού.

Οι

νομικές

-

θρησκευτικές

του

γνώσεις

αποτέλεσαν

τη

νομιμοποιητική βάση ώστε να συμπεριλάβει στην κριτική του και τη
διαχείριση άλλων βακουφιών, το νομικό καθεστώς που επικρατούσε εκείνο
το χρονικό διάστημα στην Τουρκία και τις ε7απτώσεις αυτού στο νομικό
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καθεστώς της Κύπρου. Τέλος στηλίτευσε την επικρατούσα κατάσταση,
αλλά και τις εξελίξεις στα υπουργεία του Evkaf που ακόμη λειτουργούσαν
στο πλαίσιο του θρησκευτικού νόμου, στην Αίγυπτο και την Παλαιστίνη ,

250

Ο λόγος του Said Mulla δεν θύμισε σε καμία περίπτωση το
υποτακτικό ύφος προηγούμενων επιστολών μουσουλμάνων της κοινότητας
προς τη βρετανική εξουσία. Κατά την άποψη του, κατά εκείνο το χρονικό
διάστημα δεν υπήρχε ούτε ένα άτομο στο τμήμα του Evkaf που να είναι
έστω και στο ελάχιστο εξοικειωμένο με τη θρησκευτική νομοθεσία που
ρύθμιζε τα βακούφια. Παραδέχθηκε -μόνο για να το χρησιμοποιήσει ως
επιχείρημα υπέρ του- ότι τα ζητήματα των βακουφιών ήταν τόσο
αμφιλεγόμενα ώστε εκείνο το διάστημα στην Αίγυπτο στην οποία ακόμη ο
θρησκευτικός νόμος ήταν σε ισχύ αλλά και στην Κων/πολη
πρότινος,

οι

αξιωματούχοι

τους

χρειαζόντουσαν

χρόνια

μέχρι

για

να

διαλευκάνουν κάθε υπόθεση. Κατά την άποψη του: «παρά το γεγονός ότι ο
επίτροπος του Evkaf στην Κύπρο είναι ένας καλός λογιστής και ένας
σχετικά καλός (πολιτικός, δηλαδή κοσμικός) δικαστής, κατά ολόκληρη τη
διάρκεια της ζωής του δεν έχει λάβει ούτε ένα μάθημα για το Evkaf
(δηλαδή τη θρησκευτική νομοθεσία που το διέπει). Το ίδιο ισχύει και για
το βρετανό συνήγορο του στέμματος. Καθώς τα πράγματα έχουν έτσι, το
τμήμα του Evkaf της Κύπρου δεν μπορεί να αποτελέσει κάτι άλλο από ένα
άχρηστο τμήμα του κυβερνητικού δημόσιου ταμείου». 251
Ο

οξύς λόγος του υποψήφιου επιτρόπου, αντικατόπτρισε την

αγανάκτηση των θρησκευτικών αξιωματούχων του νησιού, που έβλεπαν τα
θρησκευτικά ιδρύματα που μέχρι πρότινος αποτελούσαν το φυσικό χώρο
εργασίας και αρμοδιότητας τους να διοικούνται από άτομα που δεν
γνώριζαν τη θρησκευτική νομοθεσία και τα αντιμετώπιζαν ως κυβερνητικά
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κεφάλαια υπό λογιστικό έλεγχο. Έχοντας και ο Ίδιος στο παρελθόν
αντίστοιχη

ή

και

περισσότερη

εξουσία

από

τους

συγκεκριμένους

αξιωματούχους και γνωρίζοντας το νομικό πλαίσιο στο οποίο κινούνταν, ο
Said Mulla δεν τους αντιμετώπισε με το δέος του υπηκόου, αλλά με τη
δηκτικότητα του επαΐοντα που καταγγέλλει ανεπαρκείς ομόβαθμους του.
Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τη διαφορά του «δικαστή» με την έννοια
του νομομαθή σε πολιτικό δικαστήριο, και σε εκείνον που γνωρίζει και
εφαρμόζει

το

θρησκευτικό

νόμο.

Γι

αυτούς

τους

λόγους

οι

προαναφερθέντες αξιωματούχοι δεν ήταν σε θέση να συνεισφέρουν στη
λύση των προβλημάτων των βακουφιών με τον τρόπο «που το υπουργείο
του Evkaf στην Αίγυπτο, η επιτροπή του Evkaf στην Παλαιστίνη και το
πρώην υπουργείο του Evkaf στην Κων/πολη είχαν συμβάλλει

στα

βακουφικά ζητήματα των χωρών τους».
Προκειμένου να τεκμηριώσει την ανάγκη για την αξία της γνώσης
της Sheri νομοθεσίας από τους αξιωματούχους που διαχειρίστηκαν την
βακούφικη περιουσία στο νησί, ήταν απαραίτητο προηγουμένως να
επιχειρηματολογήσει για τη διατήρηση της εφαρμογής του θρησκευτικού
νόμου, από τον οποίο οι θρησκευτικοί θεσμοί, τα ιδρύματα αλλά και οι
αξιωματούχοι που τα διαχειρίζονταν αποκτούσαν τη νομιμοποίηση τους.
Έχοντας

ζήσει

και

τις

μεταρρυθμίσεις

στην

πρώην

Αυτοκρατορία, γνώριζε ότι για να εξακολουθήσει

Οθωμανική

να ισχύει

και ο

θρησκευτικός νόμος στην Κύπρο, δεν αρκούσαν οι συμφωνίες που είχαν
προκύψει από τη σύμβαση της Κύπρου, και οι οποίες είχαν εκ των
πραγμάτων εγκαταλειφθεί με την ανακήρυξη του νησιού σε αποικία του
στέμματος. Ο Said Mulla βάσισε τα επιχειρήματα του για τη διατήρηση
της παλαιάς θρησκευτικής νομοθεσίας και απονομής της δικαιοσύνης σε
εντελώς «νεωτερικά» αξιώματα: «ως φυσική συνέπεια, της έλλειψης γνώσης
της νομοθεσίας ακόμη και στα απλά θέματα όπως η ανάθεση της
επιτροπείας ενός βακουφιού, γίνονται ενέργειες οι οποίες είναι εντελώς
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αντίθετες με τους Sheri κανόνες, τους νόμους και τους κανονισμούς που
βρίσκονται σε ισχύ, και (είναι αντίθετες) στο σεβασμό για τους νόμους από
την πλευρά της κυβέρνησης, ο οποίος (σεβασμός) οφείλει να είναι
αμερόληπτος».
Ο Said Mulla δεν αντιμετώπισε το βρετανικό διοικητικό μηχανισμό
με το δέος του υπηκόου προς την «αυτοκρατορική» κυβέρνηση, λόγω της
εμπειρίας του από την οθωμανική κυβέρνηση, αλλά και των πολιτικών
μεταβολών που την ακολούθησαν. Ώς εκ τούτου γνώριζε τα δικαιώματα
του, αλλά και τα «νεωτερικά» περιθώρια εκπροσώπησης και διεκδικήσεων
που οι κοσμικές εξουσίες προσέφεραν στους υπηκόους τους. Γνώριζε
επίσης, ότι προκειμένου η βρετανική κυβέρνηση να αποφασίσει για τη
διατήρηση ή την απεμπόληση ενός σημαντικού σε οικονομικό μέγεθος
αλλά και διοικητική σημασία θεσμικού μηχανισμού, δεν αρκούσε η
αναφορά στην παράδοση, ή η αναγωγή των επιχειρημάτων του αιτούντος
στο

παραδοσιακό εθιμικό

και στο

θρησκευτικό

συναίσθημα. Ήταν

απαραίτητο να γίνει αναφορά σε πραγματιστικές αιτίες και ρεαλιστικά
επιχειρήματα, για την αναγκαιότητα της διατήρησης του συγκεκριμένου
θρησκευτικού θεσμικού πλαισίου.
Προσαρμόζοντας και ο ίδιος την επιχειρηματολογία αλλά και τη
λογική του στα σημεία των καιρών, αναφέρθηκε αρχικά στο θρησκευτικόνομικό status quo που οι Βρετανοί παρέλαβαν και είχαν ήδη διατηρήσει
για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο νησί με σχετικά περιορισμένες
αλλαγές. Η θρησκευτική νομοθεσία προϋπήρχε της βρετανικής εξουσίας
στο νησί και η τελευταία δεν είχε περιορίσει το εύρος της εφαρμογής της
σε

σχετικά

μεγάλο

ποσοστό,

τουλάχιστον

στην

περίπτωση

της

μουσουλμανικής κοινότητας. Σε αυτό συναίνεσαν βέβαια και οι συμφωνίες
που είχαν προηγηθεί με τη σύμβαση της Κύπρου και που ήταν σε ένα
βαθμό δεσμευτικές για τη βρετανική κυβέρνηση. Και παρά τις ήπιες, αλλά
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες είχε προβεί η βρετανική διοίκηση,
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το γενικό

πλαίσιο του θρησκευτικού νόμου για τη

μουσουλμανική

κοινότητα παρέμενε στο μεγαλύτερο ποσοστό του —τυπικά τουλάχιστο- σε
ισχύ, με βάση του το νομοθετικό πλαίσιο του Evkaf. Αν και μετά το 1915,
διαφάνηκε μια σαφής πρόθεση της διοίκησης για ριζοσπαστικότερες
μεταρρυθμίσεις, τα χρόνια που είχαν περάσει είχαν δημιουργήσει ήδη ένα
λειτουργικό προηγούμενο στο οποίο μέλη της κοινότητας μπορούσαν να
στηριχθούν για να αιτηθούν τη μη ανατροπή της κατάστασης αναφορικά με
τη θρησκευτική νομοθεσία. Με βάση αυτή τη λογική, ο υποψήφιος
επίτροπος ζήτησε η θρησκευτική νομοθεσία να συνεχίσει να γίνεται
ουσιαστικά σεβαστή στο νησί και αντίστοιχα η εφαρμογή της να ανατίθεται
σε άτομα που είχαν εντρυφήσει σε αυτή και τη γνώριζαν σε βάθος.
Εν συνεχεία αναφέρθηκε σε μια άλλη υποχρέωση της κυβέρνησης,
αυτή του «αμερόληπτου σεβασμού» όλων των νόμων του νησιού, τόσο των
κοσμικών ή πολιτικών νόμων όσο και των θρησκευτικών. Εφόσον οι
θρησκευτικοί νόμοι ενυπήρχαν στο διοικητικό- νομικό οικοδόμημα το
οποίο είχαν εγκαταστήσει οι Βρετανοί από το 1878 και μετά, είχαν την
«νομική υποχρέωση» να τους αντιμετωπίζουν ως κρατικούς νόμους και να
μεριμνούν για την ουσιαστική εφαρμογή τους. Επιπλέον, όφειλαν να
αντιμετωπίζουν «αμερόληπτα» τη θρησκευτική νομοθεσία εν συγκρίσει με
την κοσμική, με την ίδια λογική που όφειλαν να αντιμετωπίζουν ισότιμα τη
μουσουλμανική κοινότητα έναντι των υπολοίπων κοινοτήτων του νησιού. Ο
Said Mulla επισήμανε στο βρετανό κυβερνήτη ότι στη δική του συνείδηση
και κατά πάσα πιθανότητα της μεγαλύτερης μερίδας των ομοθρήσκων του
στο νησί, η μουσουλμανική κοινότητα ταυτιζόταν με τη Sheri νομοθεσία,
και σε περίπτωση που η βρετανική κυβέρνηση την υποβίβαζε έναντι της
κοσμικής, θα εκλαμβανόταν από την κοινότητα ως μια κίνηση υποβάθμισης
της ίδιας έναντι των υπολοίπων θρησκευτικών κοινοτήτων του νησιού.
Η

πρακτική της αυτόνομης εκπροσώπησης

Αυτοκρατορία,

ακόμη και στα ψηλότερα

στην

Οθωμανική

κλιμάκια που θεωρητικά
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κινήθηκαν αξιωματούχοι σαν το Said Mulla, δεν συνηθιζόταν ιδιαίτερα και
μάλιστα με το ύφος που χρησιμοποίησε στην επιστολή του. Ο Said Mulla
γνώριζε ότι δεν απευθυνόταν στην οθωμανική κυβέρνηση, αλλά σε ένα
αμιγώς κοσμικό διοικητικό μηχανισμό, από τον οποίο ζητούσε όμως να
δεσμευτεί

στην

προάσπιση παραδοσιακών θρησκευτικών

θεσμών

και

νόμων. Η αντίφαση που εντοπιζόταν στο ίδιο το εγχείρημα, πέρασε και
στον τρόπο προσέγγισης του από τον υποψήφιο επίτροπο. Ο πρώην
υψηλόβαθμος

οθωμανός

νομομαθής

υπάλληλος,

απευθύνθηκε

στην

αποικιακή κοσμική -και χριστιανική- κυβέρνηση, ζητώντας διατήρηση και
συνεπή

εφαρμογή

των

μουσουλμανικών

θρησκευτικών

νόμων

από

μουσουλμάνους αξιωματούχους, οι οποίοι γνώριζαν το αντικείμενο.
Η μέθοδος προσέγγισης αλλά και ο τόνος που χρησιμοποιήθηκε
ήταν μάλλον δυτικότροπος, με απευθείας εκπροσώπηση και κριτική χωρίς
περιστροφές, αλλά και με την πεποίθηση της εμπειρίας της γνώσης και του
ιστορικού προηγούμενου: λόγω των δεσμών με την προηγούμενη εξουσία
που κυβέρνησε το νησί, κανείς υπάλληλος δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί
ομότιμος

συνομιλητής.

Θεωρώντας

εαυτόν

ως

εκπρόσωπο

της

προηγούμενης εξουσίας θα ήταν σε θέση να συνομιλήσει μόνο με τον
σύγχρονο εκπρόσωπο της εξουσίας στο νησί, δηλαδή τον κυβερνήτη. Στην
ανάγκη του για τη διατήρηση των παλαιών θεσμών και νόμων, ο Said
Mulla επικαιροποίησε το λόγο και τα επιχειρήματα του. Οι θρησκευτικές
κοινότητες δεν διατηρήθηκαν στο νησί ελέω θείας πρόνοιας, αλλά επειδή η
βρετανική κυβέρνηση το επέλεξε.
Επομένως, όφειλε να διατηρήσει επίσης -και όχι απλώς ως έννοιες
κενές περιεχομένου- τις θρησκευτικές περιουσίες της κοινότητας, καθώς
και τους νόμους που τις διοικούσαν. Αν η βρετανική διοίκηση επέλεγε να
μη σεβαστεί τους μουσουλμανικούς θρησκευτικούς νόμους, τότε ασεβούσε
απέναντι στην ίδια την κοινότητα. Και η ίση και αμερόληπτη αντιμετώπιση
των νόμων αλλά και των πληθυσμών σε ένα κράτος ακόμη και υπό
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αποικιακό καθεστώς, αποτελούσε σημαντικό πολιτικό ζητούμενο για όλες
τις χώρες του νικητήριου συνασπισμού, που είχαν βγει από τον 1°
Παγκόσμιο Πόλεμο, και ιδιαίτερα για τη Μ. Βρετανία και τους συμμάχους
της, που στις διακηρύξεις για αυτονομία και αυτοδιάθεση των λαών είχαν
βασίσει πολλές πολιτικές μεθοδεύσεις, αλλά και το φιλελεύθερο και
δημοκρατικό προφίλ της «αυτοκρατορικής» υπερδύναμης, που κατακτούσε
μέσω του πολιτισμού και της τήρησης των νόμων. 252
Έχοντας θέσει τις γενικές παραμέτρους της διαφωνίας του με το
βρετανικό σύστημα διοίκησης των θρησκευτικών θεσμών της κοινότητας ο
Said Mulla έφερε τη συγκεκριμένη υπόθεση του βακουφιού που επιδίωκε
να λάβει υπό έλεγχο ως βασικό παράδειγμα. Το Abdullah Pasha Vakouf
αποτελούσε μια ιδιαίτερη περίπτωση, αφού ανήκε στη γενική κατηγορία
Mazbuta,

με φιρμάνι του σουλτάνου, ενώ σύμφωνα με το θρησκευτικό

νόμο, οι όροι που είχαν θεσπιστεί στον τίτλο αφιέρωσης [vaqfieh ή
vaqfiye] από το δημιουργό του βακουφιού για τον τρόπο διαχείρισης του,
είχαν ισχύ νόμου από μόνοι τους και προκειμένου η κυβέρνηση να
λειτουργήσει σύμφωνα με τη Sheri νομοθεσία όφειλε να τους ακολουθεί
κατά γράμμα. 2 5 3 Οι όροι της αφιέρωσης του βακουφιού είχαν την ισχύ και
την κατά γράμμα εφαρμογή «των λόγων του κορανίου και της παράδοσης
του Μωάμεθ». Κατά την άποψη του Said Mulla ο επίτροπος του Evkaf
και οι βρετανοί αξιωματούχοι αγνοούσαν τόσο τους όρους της αφιέρωσης,
όσο και τη σημασία τους, και ήταν επόμενο να είναι ακατάλληλοι να τους
εφαρμόσουν.
Αν και το βακούφι ήταν Mazbuta,

με ελεύθερη διαχείριση, οι όροι

αφιέρωσης του προέβλεπαν ότι θα έπρεπε να έχει διαχειριστή (mutevelli)
252

Για την πολιτική αποικιοκρατική γραμμή που ακολουθήθηκε από τη βρετανική

αυτοκρατορία, με σύμβολο

την εξάπλωση των δημοκρατικών αρχών διακυβέρνησης και της

ευνομίας, βλέπε Lawrence James, The Rise and Vali of the British Empire, Little, Brown and
Company, L o n d o n 1994.
2

"

Ο ακριβής όρος ήταν meshrouta, ghairi mazbout vaqf. Βλέπε KAK, ο.π.
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με ετήσια αμοιβή 3.300 λιρών. Η αμοιβή αποδιδόταν κανονικά στο
διαχειριστή του βακουφιού, χωρίς όμως να ελέγχεται ο τρόπος που
επενδυόταν το ποσό αυτό. Οι όροι της αφιέρωσης ήταν τόσο λεπτομερείς
ώστε να προβλέπουν ότι ο επίτροπος δεν είχε το δικαίωμα να ξοδέψει την
αμοιβή του όπως αυτός επιθυμούσε, αλλά έπρεπε τουλάχιστον οι 2.000
λίρες να ξοδεύονται ή να επενδύονται με αποδείξεις εντός του νησιού.
Μετά από έλεγχο του Said Mulla προέκυψε ότι οι επίτροποι του Evkaf
και οι λοιποί βρετανοί αξιωματούχοι δεν είχαν προσέξει τη συγκεκριμένη
ρήτρα ή δεν έκαναν τον έλεγχο που έπρεπε με συνέπεια ο τότε επίτροπος,
που διέμενε στην Τουρκία, να έχει δαπανήσει στο νησί ένα πολύ μικρότερο
ποσό από το προβλεπόμενο.
Εκτός από την άγνοια ή την ελλειπή προσήλωση στα καθήκοντα
τους, ο εναγόμενος κατηγόρησε τον μουσουλμάνο επίτροπο και τους
υποστηρικτές του στο Evkaf και για ιδιοτέλεια. Ο ίδιος ο επίτροπος ήταν
mutevelli βακουφιού, το ίδιο και οι μουσουλμάνοι υποστηρικτές του. Και ο
ενδελεχής έλεγχος στη διοικητική πρακτική άλλων βακουφιών αυτόματα
θα σήμαινε αντίστοιχο έλεγχο και στη δική τους διαχείριση, η οποία, κατά
το Said Mulla, παρουσίασε αντίστοιχες παρατυπίες. Ο μουσουλμάνος
επίτροπος διέμενε σε πρόσφατα ανακαινισμένο σπίτι που ανήκε στα
περιουσιακά στοιχεία του βακουφιού που διαχειριζόταν, ενώ η ανακαίνιση
είχε γίνει με κεφάλαια το ίδιου βακουφιού, χωρίς η επένδυση να αποδίδει
οικονομικά, αφού δεν κατέβαλε ενοίκιο. Ομοίως, αντίστοιχη νεόδμητη
κατοικία στην Αμμόχωστο, που αποτελούσε επίσης τμήμα του ίδιου
βακουφιού, κατοικούνταν από έναν από τους συνεργάτες του, χωρίς το
βακούφι να καταγράφει από αυτό το διακανονισμό κάποιο εμφανές και
ελέγξιμο εισόδημα.
Ο

βασικός «αντίπαλος» του Said Mulla για τον έλεγχο του

βακουφιού ονομαζόταν Ibrahim Fuad , θεωρούνταν ο επίσημος επίτροπος
και κατοικούσε στην Κων/πολη. Βασικά επιχειρήματα εις βάρος του ήταν
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αφενός ότι εισέπραττε τα έσοδα ενός κυπριακού βακουφιού και τα επένδυε
στην Τουρκία και αφετέρου ότι μένοντας εκτός Κύπρου, ενώ ήταν εν
ενεργεία επίτροπος βακουφιού στο νησί, παραβίασε το θρησκευτικό νόμο.
Η επιτροπεία ενός βακουφιού, εκτός από τρόπος για θεσμοθέτηση ενός
δια βίου εισοδήματος βάσει της μουσουλμανικής νομοθεσίας, αποτελούσε
και μία διοικητική θέση με συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία δεν ήταν
δυνατό να ασκηθούν επαρκώς, αν ο επίτροπος ζούσε στο εξωτερικό. Τ ο
χρονικό διάστημα που θεσπίστηκε ο συγκεκριμένος νόμος δεν υπήρχε
αυτή η πιθανότητα, αφού όλοι οι επίτροποι βακουφιών διαβιούσαν σε
εδάφη που ανήκαν στην αυτοκρατορία.
Επιπλέον,

παρά

το

ισόβιο

της

θέσης,

ο

οθωμανός

προϊστάμενος του E v k a f είχε το δικαίωμα να ανακαλέσει την επιτροπεία
και να την αναθέσει σε άλλο πρόσωπο, αν θεωρούσε ότι τα καθήκοντα του
δεν εκτελούνταν σύμφωνα με το νόμο. Εφόσον η οθωμανική εξουσία είχε
αποσυρθεί από το νησί, ο κυβερνήτης ήταν ο αρμόδιος να επικυρώσει αλλά
και να ανακαλέσει το δικαίωμα στην επιτροπεία κάποιου προσώπου αν
προέκυπτε σοβαρός λόγος, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Said
Mulla πίστευε ότι θα έπρεπε να συμβεί με το I b r a h i m F u a d , με το
αιτιολογικό ότι ζούσε στο εξωτερικό.
Αν και ο ίδιος θεώρησε παράνομο το γεγονός ότι ο επίτροπος ενός
από

τα

μεγαλύτερα

βακούφια του

νησιού

κατοικούσε

μόνιμα

στο

εξωτερικό, δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι υπήρχε τέτοια πρόνοια στο
μουσουλμανικό νόμο που να αναφερόταν ρητά. Προκειμένου να ενισχύσει
τον ισχυρισμό του επικαλέστηκε και το βρετανικό νομοθετικό πλαίσιο περί
«εχθρικών γαιών» το οποίο αν και δεν εντρυφούσε με τόσες λεπτομέρειες
στη

διαχείριση

των

βακουφικών ζητημάτων, λόγω

της ύπαρξης της

θρησκευτικής νομοθεσίας, πάντως αντιμετώπιζε με αρκετά προσκόμματα
τη διαχείριση περιουσίας για μόνιμους κατοίκους εχθρικών προς τη
Βρετανία χωρών. Αν και κανένα από τα δύο νομοθετικά πλαίσια, ούτε το
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θρησκευτικό αλλά ούτε το βρετανικό- κοσμικό κάλυπτε απόλυτα τον
ισχυρισμό του, είχε κυρίως σημασία το γεγονός ότι ο πρώην οθωμανός
νομικός υπάλληλος είχε την ευελιξία αλλά και τη γνώση να ελίσσεται
μεταξύ

των

δύο

νομοθεσιών,

προκειμένου

να

τεκμηριώσει

τους

ισχυρισμούς του.
Αντίφαση επίσης εξακολουθούσε να αποτελεί το γεγονός ότι, αν και
η προσέγγιση του στο πρόβλημα δεν ήταν αμιγώς θρησκειοκεντρική, αλλά
μάλλον προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καιρών, ο λόγος του με αφετηρία
το θρησκευτικό διοικητικό — πολιτικό — κρατικό προηγούμενο, αρθρώθηκε
αμιγώς πολιτικά. Η μουσουλμανική θρησκεία και οι θρησκευτικοί νόμοι
στους οποίους στηρίχτηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία επικαιροποιούνταν
στην επιχειρηματολογία του προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα νεωτερικό
πολιτικό και νομικό σύστημα, που του στερούσε κατά την άποψη του
αποδεδειγμένα

δικαιώματα,

επειδή

στηριζόταν

στη

θρησκευτική

νομοθεσία.
Στο θέμα της διαδοχής εξουσίας του Evkaf θεώρησε ότι το τμήμα
που λειτουργούσε

εκείνη την περίοδο στο νησί

δεν είχε

εφετική

αρμοδιότητα στο διορισμό, τον έλεγχο και την παύση των επιτρόπων, αλλά
ότι αυτή η εξουσία είχε μεταφερθεί στον κυβερνήτη. Η εμμονή αυτή, πέρα
από την αυτονόητη αιτιολόγηση ότι η εκπροσώπηση του στο τμήμα του
Evkaf

ήταν αδύνατη, εφόσον

με

τους επιτρόπους του

βρισκόταν

ουσιαστικά σε διαμάχη, πήγασε κατά πάσα πιθανότητα και από την
οθωμανική πεποίθηση της συνολικής εκπόρευσης της εξουσίας από ένα και
μόνο άτομο, στην προκειμένη περίπτωση από τον αντιπρόσωπο της
αυτοκρατορικής εξουσίας στο νησί, τον κυβερνήτη.
Προχωρώντας στην ανάλυση των επιχειρημάτων του δεν παρέλειψε
να καταφερθεί ενάντια στο νομικό καθεστώς που επικρατούσε εκείνο το
διάστημα στην Τουρκία, και το οποίο ενίσχυε την άποψη του, ότι δεν ήταν
σύννομο επίτροπος οπουδήποτε βακουφιού να την έχει ως μόνιμο τόπο
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κατοικίας. Το νέο κράτος είχε καταργήσει δια νόμου οποιαδήποτε σχέση
ιδιώτη με βακουφική περιουσία και το τμήμα του Evkaf που λειτουργούσε
εκείνο το διάστημα στην Κων/πολη

διαχειριζόταν τις αφιερωμένες

περιουσίες και τα vaqf σχολεία ως περιουσία του κράτους. Οι επιτροπείες
είχαν καταργηθεί και : «οι vaqf μεντρεσέδες (τα θρησκευτικά σχολεία που
λειτουργούσαν με έσοδα βακουφιών), τα vaqf σχολεία, οι τεκέδες, τα
μοναστήρια και οι βωμοί που λειτουργούσαν με βακουφικά έσοδα, έχουν
όλα δημευτεί και δεν υπάρχει αρμόδια αρχή για να αποδώσει επιτροπεία.
Αυτή την περίοδο, αν υπάρχει κάποια Evkaf αρχή εκεί, έχει συσταθεί για
τη διαχείριση των τζαμιών και των βακουφικών περιουσιών που έχουν
δημευτεί. Αυτή η αρχή δεν έχει καμία ομοιότητα με την παλαιά Evkaf
αρχή, εφόσον στην Τουρκία οι σχέσεις των ιδιωτών με τις vaqf περιουσίες
έχουν επισήμως καταργηθεί».
Αν και το υπουργείο του Evkaf στην Κων/πολη είχε αποδεδειγμένα
μεταβάλλει το περιεχόμενο της λειτουργίας του και παρά το γεγονός ότι
πλέον κανείς ιδιώτης δεν ήταν σε θέση να εγείρει οιαδήποτε αξίωση σε
βακουφική περιουσία, ο αντίπαλος του Said Mulla κατείχε σύγχρονα
έγγραφα που είχαν εκδοθεί από τη συγκεκριμένη υπηρεσία στην Τουρκία
και τα οποία επιβεβαίωναν το δικαίωμα του αντιπάλου του

λόγω

καταγωγής αλλά και προσόντων να επιτροπεύσει το κυπριακό βακούφι. Με
βάση αυτή την αντίφαση, ο Said Mulla κατηγόρησε τον αντίπαλο του ότι
συνεργάστηκε με τις αρχές του τοπικού Evkaf αλλά και του τούρκου
προξένου στο νησί, προκειμένου να πάρει την εποπτεία του βακουφιού.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο πρόξενος θα βοηθούσε τον Seid
Mehmet να εκδώσει τα έγγραφα πιστοποίησης του από την Κων/πολη,
και ο ίδιος θα απέδιδε μέρος του μισθού του, συγκεκριμένα το μισό, ο
οποίος παράνομα δεν θα επενδυόταν στο νησί εκτός από ένα πολύ μικρό
του μέρος, το οποίο θα αποδιδόταν εν είδη συνεισφοράς προς την
τουρκική αεροπορία.
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Ο Said Mulla κατήγγειλε στην ουσία μια συνομωσία μεταξύ του
τούρκου προξένου και του αντιπάλου του, στην οποία υπαινίχθηκε και
συναίνεση αν όχι ανάμειξη και του μουσουλμάνου επιτρόπου του E v k a f
στο νησί, ώστε χρήματα που προέρχονταν από εισοδήματα βακουφιών
εκτός Τουρκίας να μεταφερθούν μέσα στο κράτος και να δοθούν για την
ενίσχυση της εθνικής αεροπορίας. Ισχυρίστηκε

ότι αυτή η πρακτική

ακολουθούνταν από το τουρκικό τμήμα του E v k a f για όλες τις βακούφικες
περιουσίες που παρέμεναν στην «οθωμανική» τους μορφή, δηλαδή υπό
καθεστώς επιτροπείας, σε περιοχές εκτός της τουρκικής επικράτειας. Σ ε
αυτό το σημείο στηλίτευσε και τη στάση των E v k a f αξιωματούχων του
νησιού, που ενώ γνώριζαν τη λογική με την οποία οι βεβαιώσεις για την
επιτροπεία του Seid M e h m e t είχαν εκδοθεί στην Κων/πολη, και ότι σε
κάθε περίπτωση ήταν εκτός του πλαισίου του ιερού νόμου, τις έκαναν
αποδεκτές.
Οι δικές του πιστοποιήσεις για καταλληλότητα για το επιτροπικό
καθήκον, αλλά και για την καταγωγή που του επέτρεπε να διεκδικήσει ένα
κληρονομικό αξίωμα όπως η επιτροπεία, προέρχονταν από Οθωμανούς
αξιωματούχους, οι οποίοι

μετά τις πολιτικές

μεταβολές στην

πρώην

οθωμανική αυτοκρατορία, είχαν αναγκαστεί να καταφύγουν στο εξωτερικό.
Λόγω αυτών των μεταβολών παραδεχόταν ότι ο ίδιος ήταν αδύνατο να
αποκτήσει αντίστοιχα πιστοποιητικά έγγραφα από τη σύγχρονη τουρκική
κυβέρνηση, αλλά ήταν σε θέση να παραθέσει κατάθεση : «του φιλοσόφου
Riza Tewfïk, πρωθυπουργού της Τρανσιορδανίας, του N e v r e s
μουφτή του Αμάν και αρκετών άλλων μελών της U l e m a

Pasha,

(θρησκευτικής

ηγεσίας) που επιβεβαίωναν ενώπιον Sheri δικαστηρίου την καταγωγή του
και αποδείκνυαν ότι από θρησκευτικής άποψης ο αντίπαλος του ήταν
ακατάλληλος για επίτροπος μουσουλμανικού βακουφιού».
Έσπευσε επίσης να τονίσει ότι το Ham που είχε εκδοθεί από το
ιορδανικό θρησκευτικό

δικαστήριο με τις παραπάνω καταθέσεις είχε
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επικυρωθεί ως έγκυρο έγγραφο από την τοπική βρετανική διπλωματική
υπηρεσία. Επιπλέον, προσκόμισε έγγραφα σχετικά με την υπόθεση και
ενισχυτικά της θέσης του από τους πρίγκιπες της πρώην οθωμανικής
κυβέρνησης, που εκείνο το διάστημα είχαν καταφύγει στη Βηρυτό. Και
αυτά τα έγγραφα ήταν πιστοποιημένα από το βρετανό πρόξενο. Π ρ ο ς
επίρρωση της θέσης του αντιπαρέβαλε τις πηγές που επικαλούνταν ο ίδιος
και ο αντίπαλος του για να υποστηρίξει ότι: «Είναι εμφανές ότι το H a m που
εκδόθηκε στην Ιορδανία από μόνο του, του οποίου οι υπογραφές είναι
επικυρωμένες από βρετανό διπλωματικό υπάλληλο, θα είναι ισχυρότερο
νομικά από το έγγραφο που θα δοθεί στον αντίπαλο μου από το τμήμα του
E v k a f της Τουρκίας. Αυτό το έγγραφο τόσο από λογική και νομική άποψη,
όσο και από την άποψη της (ύπαρξης κάλυψης μέσω) σύμβασης, δεν θα
έχει καμία νομική ισχύ. Η Ιορδανία τελεί υπό βρετανική προστασία (είναι
υποτελής της Μ. Βρετανίας) ενώ δεν υπάρχει καμία συμφωνία που να
απορρέει από σύμβαση μέχρι στιγμής, που να ρυθμίζει την εφαρμογή των
εγγράφων και των θρησκευτικών

δικαστικών γνωμοδοτικών

εγγράφων

(Hams) που εκδίδονται από δικαστήρια και αρμόδιες υπηρεσίες μεταξύ
Τουρκίας και βρετανικής κυβέρνησης».
Ο Said Mulla στην προσπάθεια του να ενισχύσει τη θέση του και να
αποδυναμώσει τη νομική θέση του αντιπάλου του, χρησιμοποίησε

μια

σειρά από επιχειρήματα που έθιγαν σημαντικά διοικητικά και νομικά κενά,
τόσο στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και αποικίας της Κύπρου, όσο και στην
διαχείριση των εσωτερικών ζητημάτων της κοινότητας. Οι ισχυρισμοί του,
αν και δεν ήταν αυταπόδεικτοι, έφερναν στο φως αρκετές ανακολουθίες στο
θέμα της διαχείρισης των βακουφικών περιουσιών του νησιού, και αν μην τι
άλλο ήγειραν εύλογες ενστάσεις επί της διαδικασίας που η βρετανική
κυβέρνηση φαινόταν να ακολουθεί. Ή τ α ν σαφές ότι ο Said Mulla υπήρξε
οθωμανός

υπάλληλος

και εξακολουθούσε

να είναι υποστηρικτής

της

οθωμανικής λογικής διακυβέρνησης σε θρησκευτική βάση.

320

Τα έγγραφα που προσκόμισε από την Ιορδανία και το Λίβανο, ήταν
έγκυρα επειδή προέρχονταν από σημαντικούς θρησκευτικούς άρχοντες,
που όμως εξακολουθούσαν με βάση τη νομιμοποίηση του πρόσφατου
οθωμανικού παρελθόντος να κατέχουν και κοσμική εξουσία. Επιπλέον τα
έγγραφα συνοδεύονταν

από θρησκευτική νομική επιβεβαίωση, όπως

απαιτούσε το μουσουλμανικό νομικό τυπικό μέσω του Ilam. Η διαδικασία
έφερε

και

τη

βρετανική

«κοσμική»

έγκριση,

μέσω

της

τυπικής

επιβεβαίωσης της υπογραφής των εγγράφων από τις βρετανικές προξενικές
αρχές. Η βρετανική έγκριση βέβαια δεν αναφερόταν στην ουσία των
εγγράφων, αλλά αποτελούσε

μια απλή επικύρωση του γνησίου των

υπογραφών που εμφανίστηκαν στα εν λόγω έγγραφα. Η αναφορά τους
όμως ήταν σημαντική για το Said Mulla γιατί έτσι επικυρωνόταν η
διοικητική και νομική συνάφεια μεταξύ των συγκεκριμένων αξιωματούχων
και των αρμοδιοτήτων τους και της βρετανικής εξουσίας που προίστατο
στις χώρες που οι τελευταίοι είχαν καταφύγει.
Η εξουσία της έκπτωτης οθωμανικής κυβέρνησης να γνωμοδοτεί για
διοικητικά θρησκευτικά θέματα όπως το συγκεκριμένο, και μάλιστα για
θρησκευτική περιουσία που βρισκόταν σε έδαφος βρετανικής αποικίας,
νομιμοποιούνταν από την συνάφεια και τη διοικητική αλληλουχία της με τη
βρετανική εξουσία. Το ίδιο συνέβαινε με τους αμιγώς θρησκευτικούς
αξιωματούχους, εδαφών που μέχρι πρότινος ανήκαν στην αυτοκρατορία
και στο υπό ανάλυση χρονικό διάστημα βρίσκονταν υπό την επιρροή της
Μ. Βρετανίας, όπως ο μουφτής του Αμάν. Η αντίφαση μιας θρησκευτικής
αρχής, πρώην οθωμανικής, η οποία είχε ανάγκη την —έστω και τυπικήεπικύρωση της βρετανικής κοσμικής εξουσίας προκειμένου να έχει ισχύ ως
τέτοια, δηλαδή οθωμανική θρησκευτική αρχή, έγινε αντιληπτή από τον
πρώην

οθωμανό

νομικό

υπάλληλο

Said

Mulla

ο

οποίος

την

εργαλειοποίησε προκειμένου να προστατέψει τα κληρονομικά, οικονομικάθρησκευτικά του δικαιώματα.
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Αντίθετα, κατά την άποψη του Said Mulla, η τουρκική κυβέρνηση
δεν ήταν σε θέση να προσφέρει την ίδια νομιμοποίηση σε έγγραφα που
γνωμοδοτούσαν για θρησκευτικά- διοικητικά θέματα και αφορούσαν σε
βακούφια του νησιού, και αυτό γιατί δεν υπήρχαν παράμετροι στην
υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ των δύο χωρών, που να διευκρινίζουν
τέτοιου είδους ζητήματα. Στο νέο τουρκικό κράτος οι θρησκευτικοί θεσμοί
δεν είχαν τη νομιμοποίηση της κρατικής εξουσίας, η οποία τους είχε αν όχι
εξοβελίσει, πάντως τροποποιήσει

αρκετά σε

βασικές παραμέτρους

λειτουργίας τους. Και σε αυτή την περίπτωση έλειπε η νομιμοποίηση που
θα πρόσφερε η βρετανική εξουσία η οποία επέτρεπε ακόμη στους
θρησκευτικούς-

διοικητικούς

προηγούμενου,

οθωμανικού

επιστολή,

η

οθωμανικότητχς

βρετανική
από

θεσμούς
πλαισίου.

εξουσία
ότι

η

να

λειτουργούν

Κατά τον

προσέφερε
διάδοχη

εντός

υπογράφοντα την

περισσότερα

εξουσία

του

της

εχέγγυα

οθωμανικής

αυτοκρατορίας, τόσο εντός όσο και εκτός της επικράτειας της. Και κατά
συνέπεια ο ίδιος ήταν καταλληλότερος από θρησκευτική άποψη για να
αναλάβει το συγκεκριμένο καθήκον.
Εφόσον η νομιμοποίηση των εγγράφων που προέρχονταν από την
τουρκική υπηρεσία του Evkaf ήταν άμεσα συναρτώμενη από τις συμφωνίες
μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, της τουρκικής και της βρετανικής, ο Said
Mulla εξέτασε και το θέμα της ακριβούς χρονικής περιόδου υπογραφής
τους. Ζήτησε

από τον κυβερνήτη να ελέγξει την ακριβή περίοδο

υπογραφής τους. Αν είχαν υπογραφεί πριν τη Συνθήκη της Λοζάννης, τότε
ήταν απαραίτητο να επικυρωθούν εκ νέου, αφού το νομικό πλαίσιο μεταξύ
των δύο χωρών ήταν ασαφές κατά το προηγούμενο διάστημα, και
οποιοδήποτε έγγραφο είχε εκδοθεί τότε και αφορούσε σε ζήτημα που
περιλάμβανε έδαφος βρετανικής αποικίας που ανήκε προηγουμένως στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν μπορούσε να θεωρηθεί τυπικά έγκυρο και
σε ισχύ.
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Τα επιχειρήματα του Said Mulla εκτός από το σκέλος της
θρησκευτικής νομιμοποίησης είχαν και αυτό της αμιγώς διοικητικής. Τα
έγγραφα που προσκόμισε

ο ίδιος προκειμένου να τεκμηριώσει

την

υποψηφιότητα του αν και θρησκευτική φύσης, θεωρούνταν διοικητικά
έγγραφα επικυρωμένα από τις βρετανικές διπλωματικές αρχές. Η Ιορδανία
βρισκόταν στη σφαίρα επιρροής της Μ. Βρετανίας, οι διοικητικές σχέσεις
ουδέποτε διεκόπησαν και το διοικητικό καθεστώς μεταξύ της Ιορδανίας
και της Κύπρου δε διέφερε πολύ. Αντίθετα οι σχέσεις μεταξύ της Μ.
Βρετανίας και της Τουρκίας πριν την συνθήκη ήταν σχέσεις εμπόλεμων
χωρών, ενώ η συνθήκη άφησε πολλά διοικητικά ζητήματα σε εκκρεμότητα
μεταξύ της πρώην οθωμανικής κτήσης και του νέου τουρκικού κράτους, για
να διευθετηθούν εν καιρώ. Με αυτό το σκεπτικό, τα έγγραφα που
πιστοποιούσαν την καταλληλότητα του Said Mulla είχαν μεγαλύτερη
εγκυρότητα από αυτά του αντιπάλου του.
Φυσικά και αυτή η επιχειρηματολογία του Said Mulla ήταν
υπόλογη σε έλεγχο, εφόσον οι ισχυρισμοί του δεν ήταν αυταπόδεικτοι. Τα
πιστοποιητικά έγγραφα του Ibrahim Fuad προέρχονταν από το αρμόδιο
διοικητικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης και με οποιαδήποτε διοικητική
μορφή και αν είχαν λάβει τη συγκεκριμένη περίοδο, εξακολουθούσαν να
αποτελούν τη διάδοχη διοικητική κατάσταση της αντίστοιχης οθωμανικής
υπηρεσίας, και να φέρουν

ένα σημαντικό

βαθμό εγκυρότητας.

Οι

διπλωματικές σχέσεις των δύο κρατών είχαν αποκατασταθεί και η ύπαρξη
του Τούρκου προξά^οΐί στο νησί το επιβεβαίωνε. Οι κατηγορίες του Said
Mulla εις βάρος του δεν ήταν δυνατό να αποδειχθούν από τον ίδιο,
επομένως η επικυρωτική αρμοδιότητα του αναφορικά με τα πιστοποιητικά
έγγραφα της επιτροπείας του Ibrahim

Fuad

δεν ήταν δυνατό να

αμφισβητηθεί απευθείας.
Η σημαντικότερη ίσως αρετή στην επιχειρηματολογία του Said
Mulla ήταν η ικανότητα του να ελίσσεται μεταξύ διαφόρων ιδιοτήτων και
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να χρησιμοποιεί ποικίλες οπτικές γωνίες, προκειμένου να υπερασπιστεί τα
συμφέροντα του. Ως πρώην οθωμανός διοικητικός υπάλληλος, δεν διέλαθε
της προσοχής του, ότι οι συγκυρίες της συγκεκριμένης περιόδου δεν τον
ευνοούσαν. Αντιλαμβανόταν τις αλλαγές στη διοικητική πρακτική, διέβλεπε
τη σταδιακή αποθρησκειοποίηση των μουσουλμανικών διοικητικών θεσμών
στο νησί. Στηλίτευσε αυτές τις μεταβολές, στηριζόμενος στο θρησκευτικό
νόμο και στη νεωτερική δέσμευση της βρετανικής κυβέρνησης να τον
σεβαστούν

εξίσου

με

τους άλλους νόμους

που ήδη υπήρχαν και

εφαρμόζονταν στην Κύπρο.
Δεν εξέλαβε τις βρετανικές διακηρύξεις ως δεδομένες, αλλά τις
διαπραγματεύτηκε

με

επιχειρήματα,

βασιζόμενος

στην

οθωμανική

θρησκευτική παράδοση, αλλά όχι αποκλειστικά σε αυτή. Ο Said Mulla
κατά πάσα πιθανότητα αποτέλεσε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των
θρησκευτικών αξιωματούχων εκείνης της περιόδου στο νησί, που με
επικεφαλής τον αρχικαδή, αντιλήφθηκαν τις αλλαγές και την επικείμενη
γενίκευση

τους

εκσυγχρονίσουν

από τη

βρετανική διοίκηση

τη θέση και το

ρόλο

και προσπάθησαν να

τους, επικαιροποιώντας το

θρησκευτικό λόγο που άρθρωναν και εργαλειοποιώντας το θρησκευτικό
νόμο μέσα σε νέα, κοσμικά διοικητικά πλαίσια.
Ένα άλλο βασικό επιχείρημα του Said Mulla ήταν το γεγονός ότι με
βάση και το Ham του Sheri δικαστηρίου της Ιορδανίας, πέτυχε και την
έκδοση ευνοϊκής για την υπόθεση του απόφασης από το αντίστοιχο
θρησκευτικό

δικαστήριο

της

Κύπρου.

Λειτουργώντας

σταθερά

σε

θρησκευτικό πλαίσιο, το Sheri δικαστήριο του νν\σιοο με βάση τα έγγραφα
που είχε στη διάθεση και υπό την ευρύτερη επιρροή του αρχικαδή,
δικαίωσε την αξίωση του υποψήφιου επιτρόπου. Παραθέτοντας τα
επιχειρήματα του ο Said Mulla αντιπαρέβαλλε τα δικά του επικυρωτικά
έγγραφα που προέρχονταν από την πρώην οθωμανική εξουσία με βάση τη
Συρία και το Λίβανο, με εκείνα του αντιπάλου του από την Κων/πολη και
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το νέο κοσμικό τουρκικό κράτος.

Στη συνέχεια, και με βάση και την

δικαστική έγκριση που του έδινε το δικαίωμα, ο αρχικαδής εξέδωσε
έγγραφο διορισμού του Said Mulla ως επιτρόπου στο Abdullah pasha
vakouf.
Θωρακισμένος πίσω από τους παραδοσιακούς θεσμούς που του
προσέφεραν στήριξη και ενίσχυση της θέσης του, ο Said Mulla έφτασε στο
σημείο να αποκηρύξει ολωσδιόλου την εγκυρότητα των εγγράφων που
εκδόθηκαν από το νέο τουρκικό κράτος. Κατά την άποψη του εφόσον σε
αυτό δεν επιτρεπόταν πλέον καμία σχέση μεταξύ ατόμων και βακουφικής
περιουσίας, έγγραφα που βεβαίωναν βακουφική επιτροπεία και είχαν
εκδοθεί από τις τουρκικές αρχές του Evkaf δεν έπρεπε να λαμβάνονται
υπόψη. Προχωρώντας τη σκέψη του, υπαινίχθηκε σαφώς ότι εφόσον το
«υπουργείο» του Evkaf στην Κωνσταντινούπολη δεν διαχειριζόταν τα
βακούφια με τον ίδιο τρόπο με την αντίστοιχη υπηρεσία της Κύπρου, δεν
είχε το νομικό έρεισμα να λειτουργήσει ως γνωμοδοτική και ακόμη
περισσότερο

επικυρωτική εξουσία σε διαδικασίες και διαφορές που

λάβαιναν χώρα στην τελευταία.
Το σαφές κενό εξουσίας ή καλύτερα το κενό διάδοχης εξουσίας και
νομοθεσίας στη διαχείριση των υποθέσεων του ευρύτερου πεδίου του
Evkaf είχε γίνει αντιληπτό και στη βρετανική διοίκηση, η οποία ήταν
επιφορτισμένη με το καθήκον να κατορθώσει το σύστημα να γίνει
λειτουργικό μέσα στα πλαίσια της κοινότητας του νησιού και με τις
λιγότερες δυνατές εξωτερικές επεμβάσεις. Επέλεξε να περιορίσει όσο το
δυνατόν περισσότερο το ρόλο των παραδοσιακών θρησκευτικών μορφών
εξουσίας που είχαν τις ρίζες τους στο οθωμανικό προηγούμενο και να
ενθαρρύνει την κατάληψη αυτού του κενού

με την ενίσχυση

των

εναπομεινάντων θεσμών, τους οποίους είχε εν τω μεταξύ κοσμικοποιήσει
και θέσει υπό τον έλεγχο της.
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Το γεγονός ότι τα Sheri δικαστήρια λειτουργούσαν σε αμιγώς
θρησκευτικά πλαίσια και σε άμεση εξάρτηση από την παλαιά θρησκευτική
ηγεσία της κοινότητας, συνέτεινε, με χαρακτηριστικό αλλά όχι μοναδικό
παράδειγμα τη συγκεκριμένη υπόθεση, να θεωρηθούν σταδιακά από τη
βρετανική διοίκηση ως τροχοπέδη στις επιδιώξεις της. Πιο συγκεκριμένα,
θεωρήθηκαν ως εμπόδιο στις μεταρρυθμίσεις που αποπειράθηκαν να
εισάγουν στους διοικητικούς θεσμούς της κοινότητας, και ιδιαίτερα στην
«εκκοσμίκευση», με τελικό σκοπό τον έλεγχο από την πλευρά τους εκ των
έσω, των βασικών θρησκευτικών θεσμών που τη διέτρεχαν.

II. Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που συνέβαλλαν στη γέννηση
του τουρκοκυπριακού εθνικισμού

Η αποικιακή διείσδυση της βρετανικής διοίκησης στους θεσμούς της
μουσουλμανικής κοινότητας προκάλεσε όπως προαναφέρθηκε ποικίλες
αντιδράσεις από την πλευρά της, που αρχικά προήλθαν από την τάξη των
οθωμανών θρησκευτικών αξιωματούχων. Οι πρώιμες αυτές κινήσεις ήταν
ατομικές και ως εκ τούτου ασυντόνιστες και είχαν μικρό αντίκτυπο στην
κοινότητα, δημιούργησαν ωστόσο σταδιακά στους μουσουλμάνους του
νησιού

το

συναίσθημα ότι

στερούνταν

την «οθωμανική»

κοινοτική

κληρονομιά τους, δηλαδή το δικαίωμα νομής των βακουφιών και των
εσόδων τους σύμφωνα με την πρακτική γενεών, που μάλιστα είχε
διασφαλιστεί μέσω των όρων της σύμβασης της Κύπρου.
Οι

βρετανικές κυβερνήσεις

προσπάθησαν να καταπνίξουν τη

συγκεκριμένη δυσαρέσκεια ενισχύοντας ολοένα και περισσότερο το γόητρο
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του

μουσουλμάνου

επιτρόπου

του

Evkaf,

επιθυμώντας

να

τον

καταστήσουν τη μόνη και αδιαμφισβήτητη κεφαλή της κοινότητας ενώπιον
τους. Μετά τους θρησκευτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι άσκησαν δριμεία
κριτική στο «νέο» Evkaf και το μουσουλμάνο επίτροπο, σποραδικές φωνές
αντίδρασης εμφανίστηκαν μέσα στους κόλπους της κοινότητας από άτομα
που δεν είχαν καμία πρόσβαση στην αποικιακή εξουσία ώστε να
εκφραστούν επίσημα —ήδη και οι βουλευτές του Νομοθετικού βρίσκονταν
στο ίδιο μήκος κύματος με το μουσουλμάνο επίτροπο, όταν και ο ίδιος δεν
ήταν βουλευτής- οπότε εκφράστηκαν κυρίως μέσω του τύπου.
Η εμφάνιση του κινήματος των Νεότουρκων έδωσε από το 19121913 κυρίως και μετά, στις φωνές αυτές το ιδεολογικό οπλοστάσιο, ώστε
να εκφραστούν με επιχειρήματα ενάντια στην αποικιακή εκμετάλλευση που
υφίσταντο από τη βρετανική διοίκηση. Ανασχετικός παράγοντας στην
εξέλιξη αυτών των επιρροών υπήρξε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος κατά τη
διάρκεια του οποίου ο μουσουλμανικός πληθυσμός του νησιού κράτησε
χαμηλούς τόνους. Ωστόσο μετά το 1918 οι ιδέες των Νεότουρκων συχνά
εμπνέουν τους νέους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι τις προσαρμόζουν στο
δικό τους ιστορικό πλαίσιο και τις εργαλειοποιούν για να ενισχύσουν τις
διεκδικήσεις τους. και αυτό γιατί στην αποικία της Κύπρου ο πολιτικός
ζωτικός χώρος ήταν ήδη κατειλημμένος από τη βρετανική αποικιακή
εξουσία.
Οι Τουρκοκύπριοι που αντιστρατεύτηκαν την αποικιακή διοίκηση
έπρεπε να βρουν άλλο όχημα για τις εθνικιστικές τους διεκδικήσεις, οι
οποίες μοιραία όφειλαν να παραμείνουν σε κοινοτικό πλαίσιο. Ως εκ
τούτου οι θρησκευτικοί θεσμοί και κυρίως το Evkaf και η επιστροφή του
στην

κοινοτική

αυτοδιοίκηση

αποτέλεσε

το

βασικό

αίτημα

της

τουρκοκυπριακής «προοδευτικής» μερίδας. Οι θρησκευτικοί θεσμοί ήταν
αποδεκτοί και χρήσιμοι εφόσον ήταν δυνατό να επικαιροποιηθούν και να
«επιστραφούν» στην κοινότητα ώστε να σταματήσουν να αποτελούν σημεία
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επέμβασης

για

τη

βρετανική

διοίκηση.

Επακόλουθα και η

ίδια

η

μουσουλμανική θρησκεία μέσω των κοινοτικών θεσμών «εθνικοποιούνταν»
για να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη αντιαποικιακή επιχειρηματολογία.
Σε αυτή τη λογική δικαιολογείται και το σταθερό αίτημα της επιστροφής
της θέσης του μουφτή -που είχε καταργηθεί από τη βρετανική διοίκηση- ως
πολιτικού κυρίως προκαθημένου που θα εκλεγόταν απευθείας από την
κοινότητα. Ε π ο μ έ ν ω ς η θρησκεία και οι θεσμοί της πολιτικοποιούνταν,
κατά την ίδια λογική που και η ίδια η κοινότητα

εθνικοποιούνταν,

ακολουθώντας τα κελεύσματα της εποχής και ταυτόχρονα παραμένοντας
σε αποικιακό πλαίσιο.

Η. 1. Η συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων στο βρετανικό
πλαίσιο, παράγοντας αφύπνισης και συσπείρωσης της
κοινότητας.

αποικιοκρατικό
μουσουλμανικής

Ο Α' Παγκόσμιος Π ό λ ε μ ο ς και η συμπαράταξη της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας με τις δυνάμεις του Άξονα, στον αντίπαλο σχηματισμό των
Βρετανών, συνετέλεσε ώστε οι μουσουλμάνοι του νησιού να διατηρήσουν
ένα χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σημαντικό και άμεσο
αντίκτυπο, ιδιαίτερα στη μουσουλμανική κοινότητα του νησιού είχε η
ανακήρυξη του νησιού (1915) σε αποικία του Στέμματος, αμέσως μετά την
κήρυξη του πολέμου.
Η μεταβολή στο διοικητικό καθεστώς του νησιού και οι αλλαγές που
διαφάνηκε να μεθοδεύονται από τη βρετανική κυβέρνηση, ενέτειναν τις ήδη
υπάρχουσες

τριβές

μεταξύ

των

δύο

κοινοτήτων,

καθώς

και

τον

ανταγωνισμό για την κυριαρχία στο δημόσιο χ ώ ρ ο . Η υποδοχή της νέας
διοίκησης

από

χριστιανική

και

μουσουλμανική

αντιπροσωπία

με

επικεφαλής θρησκευτικούς και διοικητικούς προκαθημένους και χωριστή
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ατζέντα ήταν χαρακτηριστική και της παράλληλης πορείας που οι δύο
κοινότητες θα ακολουθούσαν τόσο στις σχέσεις και επιδιώξεις μεταξύ τους
όσο και με τη βρετανική κυβέρνηση.
Οι αντεγκλήσεις αυτές, ήπιες και συγκαλυμμένες αρχικά, έγιναν
εντονότερες όσο η προοπτική της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα
έδειχνε να αποτελεί τη βασική επιδίωξη της χριστιανικής κοινότητας.
Ταυτόχρονα η βρετανική διοίκηση παρενέβαινε δραστικά στην εσωτερική
οικονομική και κοινωνική διάρθρωση της μουσουλμανικής κοινότητας
μέσω του Evkaf που αποτελούσε το βασικό θρησκευτικό και συνάμα
οικονομικό θεσμό που τη διέτρεχε. Ήλεγχε με σιδερένια πυγμή τα
οικονομικά

της

κοινότητας, χωρίς

εμφανώς να της

επιτρέπει

να

αυτοδιοικείται και να τηρεί τη θέση που περιγράφηκε με τη σύμβαση της
Κύπρου. Χωρίς διαβεβαιώσεις σθεναρές από τη βρετανική πλευρά που θα
απέκλειαν το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής παραχώρησης του νησιού στην
Ελλάδα και με ένα αποικιοκρατικό διοικητικό καθεστώς που επιβεβαίωνε
σταδιακά ότι η σύμβαση της Κύπρου αποτέλεσε μια φενάκη για την
μουσουλμανική κοινότητα του νησιού, ήταν εύλογο να εμφανιστούν
αντιδράσεις με αυξανόμενη ένταση και ολοένα πιο σαφή προσανατολισμό.
Οι αντιδράσεις από την πλευρά της κοινότητας εκδηλώθηκαν αρχικά
και κυρίως, όπως ήδη περιγράφηκε, προς τη βρετανική διοίκηση και το
αποικιοκρατικό
κεντρική

μοντέλο

κυβέρνηση

διακυβέρνησης που επιχειρήθηκε

να

εγκαθιδρυθεί

στο

νησί.

Οι

από την
βρετανικές

παρεμβατικές προθέσεις έγιναν εμφανείς ιδιαίτερα προς τους θεσμούς και
τους

μηχανισμούς

μουσουλμανικής

που

ρύθμιζαν

τις

εσωτερικές

υποθέσεις

κοινότητας από τα πρώτα χρόνια της

της

βρετανικής

παρουσίας στην Κύπρο. Και αντίθετα με τη γενική πεποίθηση της
ελληνικής κυρίως βιβλιογραφίας, οι αντιδράσεις από την πλευρά της
κοινότητας, αν και σποραδικές και συχνά χωρίς «κεντρικό» συντονισμό,
ήταν και πολλές και έντονες.

329

Στο βρετανικό αποικιοκρατικό πλαίσιο, η μουσουλμανική κοινότητα
είχε να ανταγωνιστεί το χριστιανικό «σύνοικο στοιχείο» για την κυριαρχία
στο δημόσιο χώρο και κυρίως για τα δημόσια αξιώματα και τις διοικητικές
θέσεις,

έστω

και μειωμένης

ισχύος,

στις παρυφές του

βρετανικού

διοικητικού μηχανισμού. Η σύμβαση της Κύπρου θεωρητικά δεν είχε
στερήσει από τη μουσουλμανική κοινότητα τη θέση της ως «άρχουσας
τάξης» στο κοινωνικό οικοδόμημα του νησιού.
Η πληθυσμιακή υπεροχή της χριστιανικής κοινότητας, αλλά κυρίως
η

σαφής επιδίωξη

της

θρησκευτικής

της

ηγεσίας

για

μελλοντική

παραχώρηση του νησιού στην Ελλάδα, θορύβησαν τους μουσουλμάνους
του νησιού, που θεώρησαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως την τελική ανατροπή
της θέσης τους και μελλοντικά ίσως και της ίδιας της παρουσίας τους στην
Κύπρο. Ως εκ τούτου επεδίωξαν τη διατήρηση του «μικρότερου από τα
δύο κακά», ως λύση για την επιβίωση τους και τη διατήρηση του status
quo που επήλθε με την σύμβαση της Κύπρου. Οι θρησκευτικοί αρχικά και
πολιτικοί

μεταγενέστερα

ηγέτες της κοινότητας, δεν παρέλειψαν να

δηλώσουν αυτή τους την πεποίθηση, με κάθε αφορμή που δινόταν από τα
διαβήματα της χριστιανικής κοινότητας, με θέμα την ένωση της Κύπρου με
την Ελλάδα.
Ενδεικτικά, το 1881 (14 Μαρτίου) ο καδής του νησιού απευθύνθηκε
με επιστολή του στον αρχιγραμματέα της κυβέρνησης [Chief Secretary]
και ζήτησε να γίνουν συστάσεις σε χριστιανούς κατοίκους των Λευκάρων, οι
οποίοι προκαλούσαν με τη συμπεριφορά τους, τους
κατοίκους της περιοχής. 2 5 4 Τον

επόμενο

χρόνο

μουσουλμάνους

με υπόμνημα που

συντάχθηκε από τις θρησκευτικές και διοικητικές κεφαλές της κοινότητας
προς τον John Wodehouse,

(Γραμματέα των Αποικιών

διάστημα και [Earl of Kimberley7 )

εκείνο

το

ζητήθηκε ισότιμη πρόσβαση στη

διοίκηση για τις δύο κοινότητες, καθώς και ίση εκπροσώπηση στα
«Ι

Me Henry, ο.π. σελ 27-28.
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διοικητικά συμβουλευτικά όργανα, όπως το Νομοθετικό Συμβούλιο, παρά
το γεγονός ότι η κοινότητα αποτελούσε σαφή πληθυσμιακή μειοψηφία στο
' 255

νησί.
Παράλληλα καταγγέλθηκε σε έντονο ύφος το αίτημα των χριστιανών
του νησιού για ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Ή δ η από εκείνο του
χρονικό διάστημα η αναφορά των κεφαλών της κοινότητας έγινε σε
Έλληνες [Greeks] και Οθωμανούς [Ottomans] κατοίκους του νησιού,
πάντα στο κοινοτικό πλαίσιο. Η χρήση των όρων από την πλευρά των
μουσουλμάνων γινόταν ακόμη με εθνοτικό και κοινοτικό περιεχόμενο, αν
και η αναγωγή τους ήταν στα υφιστάμενα εκείνη την περίοδο «κράτη» της
Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ωστόσο οι όροι αυτοί δεν είχαν μόνο θρησκευτικό περιεχόμενο,
αλλά και σαφείς εθνοτικές προσλαμβάνουσες. Τη συγκεκριμένη μεταβολή
για τη χριστιανική κοινότητα είχε προκαλέσει ο αγώνας της ελληνικής
ανεξαρτησίας του 1821 και κυρίως η δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους.

Στο

υπόμνημα

τους,

οι

επικεφαλής

των

μουσουλμάνων

διακήρυξαν ότι δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν ως κοινότητα υπό
ελληνική

διακυβέρνηση,

δηλώνοντας

έτσι

την

αντίθεση

τους

στο

ενδεχόμενο παραχώρησης του νησιού στην Ελλάδα.
Παράλληλα αιτήθηκαν ισότιμη συμμετοχή στα διοικητικά όργανα
της βρετανικής διοίκησης, ώστε να είναι σε θέση να προστατέψουν
αποτελεσματικά τα δικαιώματα τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν
αναγκασμένοι «να εγκαταλείψουν τη γενέθλια γη τους». 256 Εάν η βρετανική
κυβέρνηση έκρινε ότι έπρεπε να απεμπλακεί από τη διακυβέρνηση του
255

Για συγκριτική καταγραφή των πληθυσμών

των δύο κοινοτήτων κατά τα έτη

απογραφών από το 1881 έως και το 1960, βλ Παράρτημα 1.
256

Περιλαμβάνεται στην αναφορά του Biddulph προς τον Earl of Kimberley, 24

Απριλίου 1882, C O 883/3, σελ 151-152. Βλέπε Altay Nevzat Nationalism Amongst The
Turks

Of

Cyprus, The Yisrt

Wave, Διδακτορική

Διατριβή,

Faculty

of

Humanities,

Department of History, University of Oulu, Oulu 2005, σελ 131.
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νησιού, τότε η μόνη άλλη νόμιμη και αποδεκτή εναλλακτική θα ήταν η
Κύπρος να «επιστραφεί» διοικητικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αφού
η «υψηλή της κυριότητα» στον τόπο δεν σταμάτησε ποτέ να υφίσταται
βάσει της σύμβασης της Κύπρου. Έγγραφες παραστάσεις για το ίδιο θέμα
με αφορμή διενέξεις σε τοπικό επίπεδο και το μουφτή ως εκπρόσωπο της
κοινότητας υπήρξαν και κατά το 1895.

257

Η εφημερίδα Kibris το 1894, σε μια από τις σπάνιες τέτοιου τύπου
αλλά σαφείς τοποθετήσεις της σημείωνε

ότι: «Εμείς οι

Οθωμανοί

αφεθήκαμε στη διοίκηση της βρετανικής κυβέρνησης σε προσωρινή βάση
από το οθωμανικό κράτος στο οποίο είμαστε πιστοί και κάτω από την
προστασία του οποίου ζούμε. Γι αυτό και δεν θα διστάσουμε να
διεκδικήσουμε ανοιχτά τα δικαιώματα μας. Πράγματι, λόγω του γεγονότος
ότι η εφημερίδα μας είναι η πιο δημοφιλής στο μουσουλμανικό πληθυσμό,
δεν θα απόσχουμε από το καθήκον μας της καθοδήγησης και ηγεσίας (ενν.
της κοινότητας), αν λόγω απειλών σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού μας
παραστεί η ανάγκη να προειδοποιήσουμε την κυβέρνηση».258
Η προσάρτηση της Κρήτης στην ελληνική επικράτεια το 1898
τόνωσε

τις

ελπίδες

της

χριστιανικής

κοινότητας

για

μελλοντική

παραχώρηση και της Κύπρου στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί η περίπτωση
της Κρήτης παρουσίαζε πολλά κοινά με την Κύπρο, καθώς επρόκειτο για
περιοχή

με

μικτό

πληθυσμό

όπου

ο

χριστιανικός

υπερτερούσε

πληθυσμιακά κατά πολύ του μουσουλμανικού, τμήμα μέχρι πρότινος της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου με την μεσολάβηση των Μεγάλων

257

Σύμφωνα με την αναφορά του προς τη διοίκηση, σε επαρχίες του νησιού είχαν

οξυνθεί τα πνεύματα μεταξύ των κατοίκων, με «περιστατικά χριστιανών που προσέβαλλαν
μουσουλμάνους με οιαδήποτε διοικητική ή θρησκευτική εξουσία στην περιοχή καθώς και
γυναίκες», και περιστατικά εκφοβισμού των μουσουλμάνων κατοίκων με απειλές χρήσης βίας
εις βάρος τους. Βλέπε ο.π.Me Henry, σελ 28.
258

Εφημερίδα Kibris, 9 η Ιουλίου 1894. Altay Nevzat, ο.π. σελ 142
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Δυνάμεων και κατόπιν και του ενόπλου αγώνα των χριστιανών κατοίκων
της, είχε αποδοθεί στην Ελλάδα.
Από το 1890 και μετά, όταν το επαναστατικό κίνημα εκδηλώθηκε εκ
νέου στην Κρήτη, Ελληνοκύπριοι εθελοντές ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να
το ενισχύσουν, γεγονός που αναδείχθηκε από τη χριστιανική κοινότητα σε
κάθε

της

έκκληση

για

ένωση

προς

τη

βρετανική

διοίκηση.

Ο

ελληνοκυπριακός τύπος παρακολούθησε στενά την πορεία του κρητικού
κινήματος, κάνοντας τον παραλληλισμό μεταξύ της κατάστασης των δύο
νησιών, με την εκπεφρασμένη προσδοκία ότι η βρετανική κυβέρνηση θα
επέτρεπε στην Κύπρο να ακολουθήσει την πορεία της Κρήτης και να
ενωθεί με την Ελλάδα.
Το συγκεκριμένο αίτημα επανερχόταν με σταθερότητα ως επωδός
πολλών

συνεδριάσεων

του Νομοθετικού

Συμβουλίου,

λειτουργώντας

πρακτικά και ως μοχλός πίεσης για άλλα, πιο ρεαλιστικά αιτήματα της
χριστιανικής

κοινότητας

στο

βρετανικό

διοικητικό

πλαίσιο

και

με

εκπεφρασμένη πάντα τη «νομιμοφροσύνη» και την πειθαρχία της ελληνικής
πλευράς στη βρετανική εξουσία. Η κατάργηση του ετήσιου φόρου [tribute]
που καταβάλλονταν από τους κατοίκους της Κύπρου ως αποζημίωση για το
οθωμανικό κράτος, και ουσιαστικά παρακρατούνταν από τη βρετανική
κυβέρνηση ως αποπληρωμή των δανείων του, αποτέλεσε ένα από αυτά τα
αιτήματα.
Στα τακτικά διαβήματα των βουλευτών

του Νομοθετικού για

κατάργηση του ετήσιου φόρου, από την πλευρά των χριστιανών βουλευτών
το βασικότερο επιχείρημα όπως προαναφέρθηκε ήταν ότι η σύμβαση της
Κύπρου και οι οικονομικές

υποχρεώσεις

που απέρρεαν από αυτή

αφορούσαν στη βρετανική κυβέρνηση και όχι στους κατοίκους του νησιού.
Εφόσον η βρετανική κυβέρνηση δεν επιθυμούσε ή δεν ήταν σε θέση να
λυτρώσει τον τοπικό πληθυσμό από την υποχρέωση καταβολής του φόρου,
η απόδοση του νησιού στην Ελλάδα θα τους απάλλασσε από το
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συγκεκριμένο οικονομικό φορτίο, όπως απάλλαξε και την Κρήτη από τις
φορολογικές εισφορές στην Υψηλή Πύλη.
Όπως έχει αναφερθεί συχνά στην ελληνική ιστοριογραφία, οι
χριστιανοί του νησιού αντιμετώπισαν τη βρετανική εξουσία ως ένα
μεταβατικό στάδιο που θα κατέληγε στην απόδοση του στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα, η βρετανική εξουσία θεωρήθηκε γενικά ευνοϊκότερη από την
οθωμανική, καθώς αποτελούσε μια προοδευτική χριστιανική ευρωπαϊκή
δύναμη με νεωτερικές προσλαμβάνουσες. Η νομιμοφροσύνη επομένως
απέναντι της ήταν δεδομένη, ιδίως όσο η πιθανότητα —έστω και στη
θεωρία- της εφαρμογής του όρου της σύμβασης της Κύπρου για
ενδεχόμενη «επιστροφή»

του νησιού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

παρέμενε ενεργή. Πρακτική απόδειξη της υφιστάμενης σύμβασης και της
ισχύος της ήταν φυσικά ο ετήσιος φόρος, ο οποίος επιπλέον επιβεβαίωνε
και τον αποικιοκρατικό χαρακτήρα της διακυβέρνησης του νησιού από
τους Βρετανούς.
Οι χριστιανοί βουλευτές του Νομοθετικού, ενισχυμένοι από τις
εξελίξεις στην Κρήτη κατά τη συγκεκριμένη

περίοδο, έφτασαν να

αμφισβητήσουν —θεωρητικά- τη βρετανική εξουσία και τη διακηρυγμένη
θέση τους για νομιμοφροσύνη απέναντι της. Σε συνεδρίαση του συμβουλίου
ο χριστιανός βουλευτής Θεοδότου ανέφερε ότι: «η Κύπρος ποτέ δεν
σταμάτησε να διαμαρτύρεται για το φόρο [tribute] με όλα τα ειρηνικά
μέσα, αλλά είναι εμφανές ότι άλλου είδους μέτρα είναι αναγκαίο να
ληφθούν τώρα». 259
Η λογική ότι η ελληνική πλευρά ενδεχομένως πίεζε για θεωρητικούς
στόχους προκειμένου να διασφαλίσει πρακτικά οφέλη και να βελτιώσει τη
θέση της στο νησί δε διέφυγε στη βρετανική διοίκηση. Ενδεικτική των
βρετανικών επιφυλάξεων η άποψη του υψηλόβαθμου υπαλλήλου του
Υπουργείου Αποικιών Alexander Fiddian, ο οποίος σε επιστολή του το
2W

Συνεδρίαση Νομοθετικού Συμβουλίου, E N A , C O 69/10, 15.
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1921 όπου αναφερόταν στην επίσκεψη τη χρονική περίοδο υπό ανάλυση
του βουλευτή στο Λονδίνο για την προώθηση των «ενωτικών» θέσεων
παρατήρησε: «Είναι άξιο συγχαρητηρίων το γεγονός ότι το τμήμα
κυπριακών υποθέσεων δεν είχε την ευχαρίστηση να δεχθεί σε ακρόαση
αυτό τον ψευδόμενο Έλληνα».

260

Οι εξελίξεις στην Κρήτη θορύβησαν τους μουσουλμάνους του
νησιού, οι οποίοι για άλλη μια φορά μέσω της θρησκευτικής τους ηγεσίας,
του μουφτή και του καδή, στράφηκαν στη βρετανική διοίκηση για
διαβεβαιώσεις ότι το status quo στο νησί δεν επρόκειτο να διαταραχθεί. 261
Ταυτόχρονα, σε ηπιότερους τόνους από τη χριστιανική πλευρά αλλά
πάντως

με

παρρησία για την

περίοδο

στην

οποία εκδηλώθηκαν,

καταγράφηκαν επικριτικά σχόλια για το επαναστατικό κίνημα στην Κρήτη
και κυρίως για την πρωτοβουλία κάποιων χριστιανών του νησιού να
συμμετάσχουν σε αυτό ως εθελοντές.
Στο σατυρικό περιοδικό Akbaba (ο γύπας) έγιναν εκείνη την
περίοδο αρκετές αναφορές το ζήτημα της Κρήτης, καθώς και στη στάση
που τήρησαν απέναντι σε αυτό τόσο η βρετανική κυβέρνηση όσο και η
χριστιανική κοινότητα της Κύπρου. 262 Κατήγγειλαν τις βιαιοπραγίες σε
βάρος μουσουλμανικών πληθυσμών σε οθωμανικά εδάφη καθώς και την
αναλγησία των χριστιανικών μεγάλων δυνάμεων και κυρίως των Βρετανών,
οι οποίοι εξανέστησαν κάποια χρόνια πριν όταν οι εκτοπίσεις και η βία
στρεφόταν σε βάρος χριστιανικών πληθυσμών ενώ τώρα παρέμεναν
απαθείς.
Στηλίτευσαν το γεγονός ότι επετράπη -έστω και ανεπίσημα- σε
χριστιανούς της Κύπρου να καταταγούν ως εθελοντές στην Κρήτη, ενώ η
βρετανική διοίκηση είχε αποφασίσει να τηρηθεί ουδετερότητα στο θέμα. Η

2

«

261

262

ENA, CO 67/202.
Ο.π. Me Henry.
Nevzat, ο.π. σελ 144.
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γενική

πεποίθηση

ήταν

ότι

καταπατούνταν

τα

δικαιώματα

των

μουσουλμάνων των περιοχών που ακόμη ανήκαν στην αυτοκρατορία, ενώ
οι Μεγάλες Δυνάμεις, παρά τις διαπρύσιες διακηρύξεις και συμφωνίες τους
ότι

αποτελούσαν

ακόμη

συμμάχους

της

αυτοκρατορίας, δεν

της

προσέφεραν τη στήριξη τους, επιτρέποντας την κατάτμηση των εδαφών
της, καθώς και διωγμούς και βιαιοπραγίες σε βάρος μουσουλμανικών
πληθυσμών.
Παρακολουθώντας

σε

ένα

βαθμό

τα

δημοσιεύματα

του

ελληνοκυπριακού τύπου, όπου γινόταν λόγος για τα απελευθερωτικά
κινήματα στη Μακεδονία, προοικονομώντας τη σειρά της Κύπρου, η
Mir'at-I Zaman αναφέρθηκε στις παραβιάσεις της ακεραιότητας της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Μακεδονία τη Θράκη και τη Σάμο, στη
μοίρα που περίμενε τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς εκεί και την
αναλγησία των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέναντι τους. 263 Μια σαφής
αντιαποικιοκρατική τάση του ντόπιου μουσουλμανικού στοιχείου έγινε
εμφανής μέσα από αυτή την κριτική, καθώς και μια πρώιμη αλλά
συγκροτημένη

ταύτιση

με

τους

Οθωμανούς — μουσουλμάνους

στις

υπόλοιπες πρώην επαρχίες της αυτοκρατορίας. Το ενδεχόμενο να έχουν
τη μοίρα των μουσουλμάνων της Κρήτης τους θορύβησε ιδιαίτερα και σε
ένα βαθμό τους έβγαλε από την απομόνωση που οι ιδιαίτερες συνθήκες
που επικράτησαν μετά τη σύμβαση της Κύπρου, είχαν επιβάλει.
Το 1905, με αφορμή την επίσκεψη του βρετανού Δούκα του
Connaught

στη Λεμεσό, επιτροπή Ελληνοκυπρίων του νησιού του

επέδωσε ψήφισμα με το σταθερό αίτημα της κατάργησης του ετήσιου
φόρου. Σε

απάντηση του διαβήματος, επιτροπή μουσουλμάνων

με

επικεφαλής τον καδή Λεμεσού Mahmud Abdullah eff και Πάφου Hadji
Mustapha,

τις διοικητικές κεφαλές

[mudirs]

των

ίδιων

περιοχών

(Mehmed Niyazi & Mehmed Naif) καθώς και άλλους εβδομήντα επτά
2

«

Βλέπε Mir'at-I Zaman, 8 ης & 22 ο ς Ιουνίου 1908, Altay Nevzat, ο.π σελ 146.
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κατοίκους

της

Λεμεσού,

επέδωσε

ψήφισμα

με

τα

αιτήματα

της

μουσουλμανικής κοινότητας.
Στο κείμενο του ψηφίσματος γίνεται αναφορά σε «μουσουλμανικό
έθνος» του νησιού, το οποίο αντιμετώπισε ως «ιερό καθήκον την υπακοή
και τη συμμόρφωση με όλων των ειδών τις απαγορεύσεις και τους
περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την τωρινή διακεκριμένη κυβέρνηση
και βρίσκεται τώρα σε έντονη ανησυχία που προκλήθηκε από τους λόγους
που εκφωνήθηκαν από τους Έλληνες του νησιού για την προσάρτηση του
νησιού στην Ελλάδα και την κατάργηση του φόρου [tribute]

που

καταβάλλεται λόγω της σύμβασης μεταξύ της ... βρετανικής κυβέρνησης
και της αυτοκρατορικής οθωμανικής κυβέρνησης...». 264
Η

μουσουλμανική κοινότητα έχει περάσει στην περίοδο του

αυτοπροσδιορισμού της ως «έθνος» [nation], συμπορευόμενη με τις
εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα εκτός του νησιού (προσλαμβάνουσες του
πανοθωμανισμού στην οθωμανική αυτοκρατορία) και των εθνικιστικών
τάσεων που παρακολουθούσε στην ελληνική κοινότητα του νησιού. Το
κυρίαρχο στοιχείο ωστόσο, από το οποίο η κοινότητα καθοριζόταν ως
«έθνος» εξακολουθούσε η μουσουλμανική θρησκεία, σε ευθεία αναλογία αν και με κάποια αναμενόμενη διαφορά φάσης λόγω της βρετανικής,
καταλυτικής, αποικιοκρατικής βρετανικής παρουσίας- με τις αντίστοιχες
«εθνοποιητικές»

εξελίξεις

στην

Οθωμανική

Αυτοκρατορία.

Βασικό

συστατικό του «έθνους» και της «οθωμανικότητας», η μουσουλμανική
θρησκεία, λειτουργούσα ως συνδετικός κρίκος με την αυτοκρατορία και
των δεσμών με τη γη και τον τόπο της Κύπρου.
Η κριτική εκ μέρους του «μουσουλμανικού έθνους» απευθύνθηκε
κυρίως στη βρετανική κυβέρνηση και όχι στους «Έλληνες του νησιού». Η
βασική αιτίαση ότι, αν και η κοινότητα πειθάρχησε και περιορίστηκε στις
βρετανικές παρεμβάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις, αδικήθηκε από τη
^

ΚΑΚ, SAI 1148/1905.
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βρετανική διοίκηση εισπράττοντας λιγότερα «προνόμια» και ελευθερίες
από

την

ελληνική κοινότητα. Στη συνέχεια

της επιστολής

έγιναν

σαφέστερες οι ελλείψεις που εντόπισαν οι μουσουλμάνοι στην κοινότητα
τους και για τις οποίες σε ένα βαθμό εγκαλούσαν τη βρετανική εξουσία.
Κατά την άποψη τους αν και η εκπαίδευση της κοινότητας είχε
περάσει

στον

αποκλειστικό

έλεγχο

της

διοίκησης

-εξέλιξη

που

εισέπρατταν ως παρεμβατική και ελεγκτική απόπειρα εις βάρος τους- δεν
είχε

δοθεί

η απαραίτητη οικονομική

μουσουλμανική εκπαίδευση να υστερεί

ενίσχυση,

με

εν συγκρίσει

αποτέλεσμα

η

με εκείνη της

χριστιανικής κοινότητας, καθώς «αν και πέρασε εξ ολοκλήρου στα ικανά
χέρια της κυβέρνησης, δεν έχουν γίνει όσα είναι αναγκαία για την
κατάκτηση της προόδου». 2 6 5
Σε οικονομικό ζήτημα -και μάλιστα νεωτερικής υφής- αφορούσε και
το έτερο αίτημα των μουσουλμάνων της επαρχίας Λεμεσού — Πάφου.
Αιτήθηκαν την αρχική χρηματοδότηση και δημιουργία μιας αγροτικής
τράπεζας που θα εξυπηρετούσε

τους μουσουλμάνους γεωργούς και

γαιοκτήμονες. Δεν διευκρινίστηκε αν η λειτουργία της θα περιοριζόταν
αποκλειστικά στη στήριξη των μουσουλμάνων γεωργών, αλλά γινόταν
σαφές ότι η μουσουλμανική κοινότητα, γεωργική στη μεγάλη πλειοψηφία
του πληθυσμού της, υπέφερε από την έλλειψη συστηματικής οικονομικής
στήριξης στην ανάπτυξη της, από τη στιγμή που οι παραδοσιακοί
«οθωμανικοί» ενισχυτικοί θεσμοί εξέλιπαν σταδιακά λόγω της βρετανικής
παρουσίας.
Επιπλέον, το συγκεκριμένο διάβημα αποτέλεσε ένα πρώιμο δείγμα
«νεωτερικής» στροφής -καθοδηγούμενης από την ανάγκη- της κοινότητας
σε σύγχρονες

μεθόδους χρηματοδότησης της οικονομικής ζωής της

κοινότητας. Τόσο η ενισχυμένη εκπαίδευση, όσο και κυρίως η ίδρυση μιας
τράπεζας με στοχευμένη λειτουργία όπως η αγροτική, που θα αποτελούσε
265

Βλ ΚΑΚ, ο.π.
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στο

εξής ένα σταθερό αίτημα της κοινότητας, συνιστούσαν αστικά

διακυβεύματα, τα οποία η κοινότητα όφειλε να διεκδικήσει για να
διασφαλίσει αντίστοιχη πρόοδο και οικονομική εξέλιξη με το σύνοικο
στοιχείο και συμπόρευση με αποτελεσματική διεκδίκηση στην οικονομική
στήριξη από τη νέα, «νεωτερική» βρετανική εξουσία.
Από εκείνη την περίοδο, σταδιακά, η κοινότητα συσπειρώθηκε
περαιτέρω,

εξεδήλωσε

εντονότερες

εμφάνισε μεγαλύτερη εγρήγορση

αντιαποικιοκρατικές τάσεις

και

στις αντιδράσεις της απέναντι στο

«σύνοικο στοιχείο» και τις αξιώσεις του. Η στάση αυτή δεν εκδηλώθηκε
συνολικά,

ή

συντεταγμένα

επιφυλακτικότητα

ή

και

καχυποψία

συνίστατο

κυρίως

απέναντι

ελληνοκυπριακές

επιδιώξεις.

Επιπλέον

μουσουλμανικής

κοινότητας

υφίστατο

και
η

στις

σε

μια

γενική

διακηρυσσόμενες

στους

κόλπους

της

διάκριση

μεταξύ

του

περιφερειακού εθνοτικού-θρησκευτικού πλαισίου που εξελισσόταν εκτός
της Κύπρου και την αφορούσε σε ένα θεωρητικό - πολιτικό επίπεδο και του
αντίστοιχου αποικιοκρατικού — κοινοτικού που ίσχυε ήδη στο νησί και την
επηρέαζε άμεσα.
Ως εκ τούτου, οι μουσουλμάνοι

βουλευτές του Νομοθετικού

συνέπραξαν με τους χριστιανούς συναδέλφους τους το 1910 καταθέτοντας
ψήφισμα για την απαλλαγή του ντόπιου πληθυσμού από την καταβολή του
ετήσιου φόρου [tribute]. Έπρεπε να προηγηθούν οι διαβεβαιώσεις
χριστιανών βουλευτών ότι το ψήφισμα αφορούσε αποκλειστικά στην
οικονομική επιβάρυνση του νησιού, σε καμία περίπτωση δεν είχε πολιτικό
περιεχόμενο ενώ δε θα θίγονταν τα κυριαρχικά δικαιώματα του Σουλτάνου
με αιτήματα για παραχώρηση του νησιού στην Ελλάδα, όπως είχε συμβεί
στο πρόσφατο παρελθόν. 266

266

Το συγκεκριμένο ψήφισμα είχε γίνει προσπάθεια να υποβληθεί τρία χρόνια πριν το

1907, τότε όμως οι χριστιανοί βουλευτές είχαν ζητήσει να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο
πριν την ψήφιση του και το αίτημα για ένωση με την Κλλάδα. Μετά από αυτή την
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Ωστόσο λίγα χρόνια πριν, το 1907, στην απόπειρα των χριστιανών
βουλευτών του Νομοθετικού να συνδυάσουν ψήφισμα για κατάργηση του
ετήσιου φόρου με ταυτόχρονο αίτημα για ένωση, οι

μουσουλμάνοι

συνάδελφοι τους όχι μόνο αρνήθηκαν να συμπράξουν, αλλά μέσω του
Mehmet Ziai (Ziyai) effendi είχαν δηλώσει ότι: «διαβεβαιώνουμε το
συμβούλιο ότι δεν υπάρχει ούτε ένας μουσουλμάνος που δεν έχει στην
καρδιά του μια επιθυμία για ένωση της Κύπρου με την Τουρκία και αυτό
είναι φυσικό επειδή αποτελούσαν μέρος της τουρκικής αυτοκρατορίας και
οι μουσουλμάνοι ήταν απόγονοι των κατακτητών που κατάκτησαν την
Κύπρο, και αυτοί ήταν Οθωμανοί και γιοι Οθωμανών» 267 .
Η δήλωση αυτή ενδεχομένως έγινε με αφορμή τις διακηρύξεις για
ένωση των χριστιανών βουλευτών, οι οποίοι βάσισαν το σταθερό αίτημα
τους στην «ελληνικότητα» της κοινότητας τους, η οποία αποτελούσε και
την πλειοψηφία των κατοίκων του νησιού. Αυτή αναλυόταν σε δύο κυρίως
άξονες: αφενός μεν στην «ελληνική καταγωγή» του πληθυσμού, τη σύνδεση
δηλαδή με την αρχαία Ελλάδα που συνίστατο κυρίως στην διατήρηση της
ελληνικής

γλώσσας.

Αφετέρου

στη

«σύγχρονη

ελληνικότητα»,

που

ταυτιζόταν κυρίως με τη χριστιανική θρησκεία και τη σύγχρονη ελληνική
γλώσσα. Ακόμη και η οθωμανική περίοδος και η λειτουργία της κοινότητας
στο πλαίσιο του millet, αναγνωρίστηκε από τους Ελληνοκύπριους ως άλλο
ένα σημείο ταύτισης με τους πληθυσμούς της πρόσφατα απελευθερωμένης
Ελλάδας, την πορεία των οποίων επιθυμούσαν να ακολουθήσουν.
Σε αυτά τα επιχειρήματα, οι μουσουλμάνοι βουλευτές αντέτειναν τα
δικά τους, αυτά δηλαδή που θεμελίωναν το δικό τους δικαίωμα ύπαρξης
στο νησί αλλά και ακύρωναν ταυτόχρονα το ελληνικό αίτημα για ένωση με
την Ελλάδα. Το δίκαιο των μουσουλμάνων κατά αυτή την περίοδο δεν

τροποποίηση οι μουσουλμάνοι βουλευτές αρνήθηκαν να το επικυρώσουν. Βλέπε ο.π. ΚΑΚ,
SA1/763/1911.
2

«

E N A , C O 69/21, 91.
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βασίστηκε στο μέγεθος του πληθυσμού ή την καταγωγή του, αλλά
εξακολουθούσε να βασίζεται στην οθωμανική κατάκτηση και την κατοχή
της γης. Για άλλη μια φορά τόνισαν ότι αν και η πλειοψηφία του πληθυσμού
μπορεί να αυτοπροσδιοριζόταν ως ελληνική, το έδαφος της Κύπρου ήταν
οθωμανικό, κατόπιν κατάκτησης, και οι ίδιοι απόγονοι των κατακτητών και
επομένως Οθωμανοί δικαιούχοι του νησιού. Αν η χριστιανική κοινότητα
είχε το πλεονέκτημα του μεγαλύτερου πληθυσμού και εκεί βάσιζε την ισχύ
των επιχειρημάτων της, η μουσουλμανική βασιζόταν στην de jure κατοχή
του νησιού, που της έδινε λόγο και δικαίωμα «αρνησικυρίας» των
ελληνοκυπριακών προτάσεων.
Την περίοδο υπό εξέταση η μουσουλμανική κοινότητα είχε ακόμη
την κοινωνική σύσταση που αντιστοιχούσε στο μέχρι πρότινος «κυρίαρχο»
millet του νησιού, δηλαδή αποτελούνταν κυρίως από δημόσιους και
θρησκευτικούς

λειτουργούς

και

επιτρόπους

βακουφιών

που

προσπορίζονταν έσοδα από αγροτικές κυρίως εργασίες -εργασίες όπως το
εμπόριο ή άλλες «αστικές» ενασχολήσεις ήταν γενικά κατακριτέες από την
ισλαμική παράδοση και αποτελούσαν κυρίως ενασχόληση των χριστιανών
του νησιού. Ωστόσο είχαν εμφανιστεί κάποια πρώτα δείγματα οργάνωσης
των μουσουλμάνων του νησιού σε ένα πρώιμο νεωτερικό - αστικό πλαίσιο.
Σε ένα βαθμό ως αντίποδας στους συλλόγους που είχαν ιδρυθεί από
τους χριστιανούς του νησιού, οι οποίοι κάτω από τον πολιτιστικό τους
μανδύα προωθούσαν ενωτικούς σκοπούς, και κυρίως στο δραστήριο
«Κυπριακό

Σύλλογο»,

Σύλλογος»

[Ottoman

Σημαίνοντας

κατά

ιδρύθηκε το 1886
ή

Kiraathane

λέξη «δημόσιο

περίπου, ο
Osmanli

αναγνωστήριο»,

«Οθωμανικός
Kiraathane sì\.

λειτούργησε

ως

πρώιμος πυρήνας των ανώτερων δημόσιων λειτουργών, εμπόρων και
μετέπειτα αστών μουσουλμάνων, και επειδή εκεί συγκεντρώνονταν τα μέλη
με

επιρροή

της

αξιωματούχων-

κοινότητας —με την

σταδιακά

αποτέλεσε

εξαίρεση

κέντρο

των

πολιτικών

θρησκευτικών
ιδεών

και
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ζυμώσεων, ενώ πολλές από τις μετέπειτα ηγετικές φυσιογνωμίες της
κοινότητας προήλθαν από τους κόλπους του.
Βασική ιδεολογική τάση που εμφανίστηκε στο σύλλογο, ιδιαίτερα τα
πρώτα χρόνια της λειτουργίας του αυτή του οθωμανισμοΰ, σε ευθεία
αναλογία -αν και με την αναμενόμενη χρονική καθυστέρηση λόγω του
βρετανικού πλαισίου εξουσίας- με τα τεκταινόμενα στην Οθωμανική
αυτοκρατορία. Ενδεικτικό της «νεωτερικής» υφής της απόπειρας που έγινε
με τη δημιουργία του συλλόγου το γεγονός ότι ένα από τα ιδρυτικά της
μέλη και εκδότης του περιοδικού Zaman που αποτέλεσε το εκφραστικό
του όργανο ήταν ο Tücarbagi (: επικεφαλής των εμπόρων) Haci Dervi§.
Επίσης ενδεικτικό του ότι ακόμη και στα «αστικά» επαγγέλματα για
τους μουσουλμάνους αυτής της περιόδου, το σημαντικότερο ρόλο έπαιζε η
οθωμανική παράδοση και η νομιμοποίηση κάθε εξουσίας από το κράτος,
ήταν το γεγονός ότι το συγκεκριμένο αξίωμα δεν του είχε αποδοθεί από
τους συναδέλφους του κατόπιν εκλογής, αλλά το είχε κληρονομήσει από
τον πατέρα του. Από το τυπογραφείο που λειτούργησε με έξοδα του
Kiraathane

εκδόθηκε

μεταξύ

1891-1900 το

περιοδικό

Zaman

με

σταδιακές επιρροές από το κίνημα των Νεότουρκων. 2 6 8

Βλέπε ο.π. Altay Nevzat, σελ 141.
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H. 2. Νέες ιδεολογικές προσλήψεις των Τουρκοκυπρίων. Σταδιακή
μετάβαση από τη μειονοτική εθνοτική ομάδα στο οθωμανικό - τουρκικό
έθνος.

Ο

αντίκτυπος

εμφανίστηκαν

αυτή

από

τα

ιδεολογικά

την

περίοδο

στα

κινήματα
εδάφη

που

της

διαδοχικά
Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας, (πανοθωμανισμός, τουρανισμός και τελικά το κίνημα των
Νεότουρκων), είχαν έναν μάλλον ήπιο αντίκτυπο στο

μουσουλμανικό

πληθυσμό του νησιού καθώς έπρεπε πρώτα να περάσουν από το φίλτρο της
βρετανικής αποικιακής εξουσίας. Επιπλέον, κατά την περίοδο υπό
ανάλυση, η βρετανική διοίκηση είχε επικεντρωθεί στην προσπάθεια της να
καταλάβει εκ των έσω τους σημαντικότερους διοικητικούς θεσμούς της
κοινότητας

υποκαθιστώντας την

απελθούσα

οθωμανική εξουσία

και

ελέγχοντας πλήρως την κοινότητα, τόσο οικονομικά όσο και διοικητικά —
πολιτικά.
Ως εκ τούτου, βασική μέριμνα των θρησκευτικών - διοικητικών
κεφαλών της κοινότητας ήταν να περισωθούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες
που κατείχαν στο προηγούμενο καθεστώς, και να μη θιγούν οι βασικοί
θεσμοί και νόμοι που τις στήριζαν. Όπως προαναφέρθηκε, προσπάθησαν
να υπερασπιστούν τη θρησκευτική νομοθεσία, τα θρησκευτικά δικαστήρια
καθώς και το θρησκευτικό — νομικό σχήμα του Evkaf γύρω από τα οποία
ήταν οικοδομημένη, προσδιοριζόταν και δραστηριοποιούνταν οικονομικά
η συντριπτική πλειοψηφία της κοινότητας.
Μέσα σε αυτό τον κυκεώνα εσωτερικών εξελίξεων και άμεσων
απειλών για το μέλλον τους, οι μουσουλμάνοι του νησιού δεν είχαν τη
δυνατότητα να εντρυφήσουν στις ιδεολογικές ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πέραν τούτου, η σύμβαση της Κύπρου,
κρατούσε εγκλωβισμένη την κοινότητα στη λογική της συνέχειας της
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αυτοκρατορικής εξουσίας και στην «προσωρινή» μετάβαση της από την
οθωμανική στη βρετανική αυτοκρατορική εξουσία.
Η συμφωνία που καθιστούσε τη βρετανική εξουσία διάδοχη στο νησί
και νομιμοποιούσε το δεσμό της μουσουλμανικής κοινότητας με τον τόπο
και το ρόλο της ως «κυρίαρχης», θα εξακολουθούσε να υφίσταται μόνο
εφόσον εξακολουθούσε και η ύπαρξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Παρά το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι της Κύπρου είχαν βιώσει σαφώς την
παρακμή της αυτοκρατορίας, ένα από τα αποτελέσματα της οποίας υπήρξε
και η σύμβαση, δε θα μπορούσαν να βρεθούν εύκολα σε θέση να επικρίνουν
ή να μπουν αβασάνιστα στη λογική να αναθεωρήσουν τις αρχές λειτουργίας
του οθωμανικού κράτους για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, η επιρροή του κινήματος
των Νεότουρκων ήταν αρχικά ήπια και περιορίστηκε στο μικρό μέρος
τους πληθυσμού των μεγάλων πόλεων που είχε επαφές με μουσουλμάνους
που διαβιούσαν εκτός του νησιού και πρόσβαση στον περιοδικό και
ημερήσιο τύπο. Όσοι από τους μουσουλμάνους της Κύπρου προσέγγισαν
τις συγκεκριμένες ιδεολογίες, το έκαναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια
εμφανίστηκαν

τάσεις ανάμεσα τους. Αρχικά

πάντως οι ιδέες των

Νεότουρκων έδωσαν επιχειρήματα και ιδεολογικό περιεχόμενο στα
αντιαποικιοκρατικά αισθήματα των μουσουλμάνων.269

2ω

Πέρα από τα πολλά άρθρα της περιόδου που με αφορμή συνήθως πρωτοβουλίες

της χριστιανικής κοινότητας αιτούνται την «επιστροφή»
αρμοδιότητα

της οθωμανικής κυβέρνησης,

του νησιού

στην

διοικητική

η μετριοπαθής και συντηρητική Ί.ατηαη

19/01/1900 άσκησε έντονη κριτική στη βρετανική διοίκηση για το θέμα του Kvkaf, τα
πολλά του έξοδα και τον υπερβολικό δανεισμό στον οποίο αναγκάστηκαν οι επίτροποι του
να καταφύγουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές του ανάγκες. Μάλιστα
γινόταν αναφορά σε τριετή «διορία» που ο λαός των μουσουλμάνων του νησιού είχε δώσει
στη νέα διοίκηση για να «ξεκαθαρίσει

την κατάσταση» και να πραγματοποιήσει τις

υποσχέσεις που είχε δώσει στην κοινότητα, αλλά η διορία είχε εκπνεύσει και «η κακή
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Από την άλλη πλευρά, η βρετανική διοίκηση κατά αυτή την περίοδο
ήταν ανεκτική με τη διακίνηση τέτοιων ιδεών, εφόσον το τοπικό διοικητικό
καθεστώς δεν το θεωρούσε απειλή, οπότε βιβλία και εφημερίδες με
αντίστοιχο περιεχόμενο που εκδίδονταν εκτός του νησιού διακινούνταν
ελεύθερα σε αυτό σε γενικές γραμμές. Στην ίδια λογική, δόθηκε άδεια στον
ποιητή και φορέα των ιδεών του νεοθωμανισμού N a m i k Kemal και στον
ομότεχνο του E§ref effendi να εγκατασταθούν στο νησί, εξορισμένοι από
την κυβέρνηση του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ.

270

Δεν εξέλιπαν ωστόσο τα παράπονα από την ίδια την κοινότητα και
κυρίως τους θρησκευτικούς της αξιωματούχους για προάσπιση των
θρησκευτικών αξιών και νόμων έναντι κάποιων άρθρων εφημερίδων ή
αναδημοσιεύσεων από τουρκικές εφημερίδες, οπότε η διοίκηση επέπληττε
συνήθως την εφημερίδα. Επιπλέον και οι βρετανοί διοικητικοί ιθύνοντες
της Κύπρου δε θεωρούσαν μεν τις νέες ιδέες απειλή για το καθεστώς του
νησιού

αλλά δεν

επιθυμούσαν να προκαλέσουν

και τη

μήνη του

σουλτάνου.271 Αν και η βρετανική διοίκηση δεν φαινόταν να θορυβείται από
τις αναδημοσιεύσεις άρθρων θετικά διακείμενων προς τους Νεότουρκους,
ο Haci Dervi§ συνεπικουρούμενος και από άλλα μέλη του Οθωμανικού
διοίκηση παρέμεινε». Βλέπε Κ Α Κ SA 434/1900 καθώς και το α' μέρος της παρούσης
εργασίας, σελ 156.
™

Berkes, 1997, 32-33.
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Ο Ύπατος αρμοστής [High Commissioner] Haynes - Smith ενημέρωσε

στις

17/1/1900 το διοικητή Λάρνακας Joseph Chamberlain ότι είχε λάβει τρεις αιτήσεις από
Τούρκους που είχαν έρθει στην Κύπρο για να εκδώσουν τουρκικές εφημερίδες. Ο Haynes —
Smith ζήτησε να του επιτραπεί να απορρίψει τις αιτήσεις καθώς κατά τη γνώμη του οι
συγκεκριμένοι επιθυμούσαν να βρίσκονται σε ουδέτερο
επιτίθενται στο σουλτάνο

έδαφος από όπου θα μπορούσαν να

και την κυβέρνηση του μέσα από τις εφημερίδες τους. Κίχε

μάλιστα σκοπό να κάνει αυστηρή σύσταση σε έναν νέο εκδότη που ήδη κυκλοφορούσε
εφημερίδα του στο νησί ότι, εφόσον καταφερόταν εναντίον του προσώπου

του

την

σουλτάνου

ξανά «θα κατέβαλλε υψηλότατο πρόστιμο». E N A , C O 67/122. Βλ Nevzat O.K., σελ 150
σημείωση 659.
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Συλλόγου τις ελάττωσε σημαντικά, προκειμένου να μη δυσαρεστήσει την
οθωμανική κυβέρνηση. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κυκλοφόρησε η
εφημερίδα Yeni Zaman, με αντίστοιχο προσανατολισμό και με συμμετοχή
δημοσιογράφων που αποχώρησαν από τη Zaman λόγω της μετριοπαθούς
στροφής της και λίγο αργότερα εκδόθηκε η Kibris. Και οι δύο εφημερίδες
εκδίδονταν στο τυπογραφείο του οθωμανικού συλλόγου, αν και επισήμως ο
σύλλογος δεν συνέδεε το όνομα του με καμία εκ των δύο.
Ένα χρόνο πριν την επανάσταση των Νεότουρκων, ένα άρθρο του
Mehmet Baki στη Mirat-i Zaman ήταν ενδεικτικό των κυρίαρχων τάσεων
από τις οποίες εμφορούνταν η μερίδα των «ανανεωτικών» μουσουλμάνων
του νησιού. Ο αρθρογράφος, αφού χαιρέτισε το φιλελεύθερο βρετανικό
διοικητικό σχήμα που λειτουργούσε στο νησί, διακήρυξε ότι οι «Τούρκοι
της Κύπρου» δεν θεωρούν πλέον τους εαυτούς τους αβοήθητους και έρμαια
της κυβέρνησης. Κάθε εξουσία δεν εκπορευόταν από την κυβέρνηση και
αυτό επειδή ο λαός κατέχει «εθνική επικράτεια».

Κατόπιν ανέλυσε το

μεγαλείο της «τουρκικότητας», το οποίο διέθεταν και οι Τούρκοι της
Κύπρου αλλά το απώλεσαν μετά από αιώνες συναναστροφών και επιμειξιών
με επήλυδες. Κλείνοντας υπογράμμισε ότι «οι Τούρκοι της Κύπρου είναι
περήφανοι που είναι Οθωμανοί», ενώ σύμφωνα με την ανάλυση του και οι
Έλληνες του νησιού ήταν Οθωμανοί για αιώνες, αλλά διεφθάρησαν από την
κυβέρνηση των Αθηνών και δεν συμπεριφέρονταν πλέον ως Οθωμανοί,
καταστρατηγώντας την υπερβολική ελευθερία που τους έχει δοθεί όχι μόνο
εκείνο το χρονικό διάστημα από τη βρετανική, αλλά και παλαιότερα από
την οθωμανική εξουσία.272
Στην ανάλυση του αρθρογράφου περιλήφθηκαν πολλές ιδέες των
Νεότουρκων, όπως η φυλετική «τουρκική» καθαρότητα, η πρόσμιξη ξένων
εθνικών στοιχείων στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας, και η αδυναμία και
παρακμή που προέκυψε από αυτή, καθώς και η προσπάθεια σύνδεσης με
272

Mirat-i Zaman, 4 Μαρτίου 1907 Βλέπε Altay Nevzat, ο.π. σελ 155.
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ένα ένδοξο παρελθόν πριν την Οθωμανική αυτοκρατορία. Ωστόσο η
κατάληξη και τελική ταύτιση έγινε για άλλη μια φορά με το πρόσφατο
οθωμανικό παρελθόν, το οποίο παράλληλα κατηγορούνταν —απρόθυμα- ως
εμφορούμενο με λανθασμένες επιλογές «υπερβολικής επιείκειας» προς
τους υπόλοιπους, «μη Τούρκους», Οθωμανούς αλλά και τους εξωτερικούς
εχθρούς και παράγοντες.
Όπως προαναφέρθηκε, κατά την επίσκεψη του Winston Churchill
στην Κύπρο οι δύο κοινότητες, πιστές στον κοινοτικό

διαχωρισμό

υπέβαλλαν χωριστά υπομνήματα και εξέφρασαν αντίθετα σχεδόν, αιτήματα
η μια από την άλλη, ακυρώνοντας στην πράξη τις όποιες προσπάθειες
είχαν γίνει στο πλαίσιο του Νομοθετικού Συμβουλίου για κατάθεση
αιτημάτων από κοινού έναντι της βρετανικής διοίκησης, ειδικά στο θέμα
της καταβολής του ετήσιου φόρου [Tribute]. Χαρακτηριστικό το γεγονός
ότι η επιχειρηματολογία των μουσουλμάνων ήταν αμιγώς «οθωμανική», με
το βλέμμα στραμμένο σταθερά στην αυτοκρατορία.
Μεταξύ άλλων κατήγγειλαν τους χριστιανούς για ανάρμοστη και
ακραία συμπεριφορά στο θέμα των διαδηλώσεων και παρελάσεων με
αίτημα την ένωση, καθώς τέτοιες εκδηλώσεις κατέληγαν σε προσβολές
ακόμη

και

προπηλακισμούς

μελών

της

οθωμανικής

κοινότητας.

Καταγγέλθηκε προσπάθεια ομάδας χριστιανών μαθητών σε παρέλαση να
κατεβάσουν την «ένδοξη και ηρωική οθωμανική σημαία». Έφεξαν την
ελληνοκυπριακή κοινότητα για «έπαρση και αχαριστία». Ουσιαστικά ο
συγκεκριμένος

χαρακτηρισμός

αφορούσε

στη

συμπεριφορά

των

Ελληνοκυπρίων έναντι της οθωμανικής αυτοκρατορίας και όχι έναντι της
βρετανικής διοίκησης.
Κατά την άποψη του Hami Bey ο οποίος απηύθυνε το χαιρετισμό
εκ μέρους των μουσουλμανικών μελών του Νομοθετικού, το χριστιανικό
millet, αν και διαβίωσε επί χρόνια με προνόμια και αναγνωρισμένο ρόλο
στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας, στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία την
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«πρόδωσε» ζητώντας ένωση με την Ελλάδα και καταστρατηγώντας τα
συμφωνηθέντα με τη σύμβαση της Κύπρου αλλά και τα δίκαια της
μουσουλμανικής κοινότητας. Επαναλήφθηκε το αίτημα για απόδοση του
νησιού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ως έχουσα ακόμη την υψηλή
κυριότητα στον τόπο και το αναφαίρετο δικαίωμα στην κατοχή του, εφόσον
η βρετανική εξουσία έκρινε ότι δεν ήταν σε θέση ή δεν εταθυμούσε να
διοικήσει το νησί στο εξής. Λόγω της παρουσίας πλήθους Ελληνοκυπρίων
με ελληνικές σημαίες στο λιμάνι της Αμμοχώστου, οι μουσουλμάνοι
απέφυγαν να παραστούν στην υποδοχή του Churchill με την εξαίρεση
λίγων ντόπιων κατοίκων.

273

Στη δική του παρέμβαση ο Irfan eff, ως μουσουλμάνος επίτροπος
του Evkaf και με τη σύμπραξη όλων των μουσουλμάνων θρησκευτικών και
διοικητικών αξιωματούχων, επανέλαβε τα αιτήματα και τις απόψεις του
Hami Bey, με τη διαφορά ότι η δική του αναφορά και διάκριση ήταν
αμιγώς μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων. Αιτούμενος την απαγόρευση των
διαδηλώσεων έφερε ως βασικό επιχείρημα ότι «οι διαδηλώσεις από την
πλευρά των Ελλήνων ορθόδοξων χριστιανών είναι πιθανό να βάλουν σε
κίνδυνο τις καλές σχέσεις που ανέκαθεν υπήρξαν ανάμεσα στις δύο
θρησκείες». Στην «επίσημη», επομένως, επιστολή των κεφαλών της
μουσουλμανικής κοινότητας έγινε αναφορά αμιγώς σε θρησκευτικές
κοινότητες και μόνο.
Ο

μητροπολίτης

Κιτίου

στο χαιρετισμό

του μεταξύ

άλλων,

χαρακτήρισε τους μουσουλμάνους του νησιού ως «εξωγενή μειονότητα»
[alien minorìty] για να συμπληρώσει ότι : «η μουσουλμανική μειονότητα
δεν θα ζημιωθεί ακολουθώντας το εθνικό πεπρωμένο της ελληνικής
πλειοψηφίας. Αντιθέτως, από πολλές απόψεις θα βγει κερδισμένη, καθώς η
ελληνική φυλή έχει πρακτικά επιδείξει μια αξιοσημείωτη θρησκευτική
273
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ανεκτικότητα και μια τάση να επικοινωνεί τις δικές της αξίες στις ξένες
φυλές, από τα αρχαία χρόνια έως και τις μέρες μας, όπως στη Θεσσαλία,
την Ήπειρο την Κρήτη και αλλού».274
Ο μεγαλοιδεατισμός που διατρέχει ως ιδεολογία το κείμενο του
μητροπολίτη καθώς και η πεποίθηση ότι η Κύπρος θα ακολουθούσε
σύντομα τη

μοίρα περιοχών

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που

προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα (όπως η Θεσσαλία και μέρος της Ηπείρου
με τη Συνθήκη του Βερολίνου) καθώς και η πεποίθηση ότι σε ένα βαθμό
απευθυνόταν σε «ευήκοα ώτα», δηλαδή σε μια χριστιανική ευρωπαϊκή
δύναμη που ήδη είχε συνεπικουρήσει στη δημιουργία του ελληνικού
έθνους- κράτους, τον οδήγησαν σε μια αμιγώς πολιτική και εθνικιστική
διακήρυξη μέσα από το θρησκευτικό του ρόλο, λειτουργώντας ως πολιτική
κεφαλή της κοινότητας του. 275
Εν τω μεταξύ το ίδιο έτος, η πιο «προοδευτική» μερίδα της
κοινότητας,

αποφάσισε

να

σταλεί

αντιπροσωπεία

της

στην

Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παρουσιάσει στην Υψηλή Πύλη τα
προβλήματα της κοινότητας και έμμεσα να αιτηθεί την επιστροφή του
νησιού στην οθωμανική διοίκηση και επικράτεια. Για το λόγο αυτό
συγκεντρώθηκαν χρήματα από τους μουσουλμάνους του νησιού, ενώ στην
αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι δύο εκ των τριών μουσουλμάνων βουλευτών
του

Νομοθετικού, Shevket

αντιπροσωπεία

έγινε

δεκτή

[§evket]

Bey

και Mehmet

από το

Μεγάλο

Βεζύρη

Ziai.

και

Η

άλλους

υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αλλά δεν υπήρξε κάποια δέσμευση από την
οθωμανική κυβέρνηση για έμπρακτη βοήθεια στα προβλήματα της
κοινότητας.
Ωστόσο το ηθικό της κοινότητας τονώθηκε από το συγκεκριμένο
διάβημα (η αντιπροσωπεία έτυχε εντυπωσιακής οποδοχγ\ς επιστρέφοντας

™
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στο νησί, με οθωμανικές σημαίες και ευχές υπέρ του σουλτάνου), ενώ η
βρετανική κυβέρνηση θορυβήθηκε από το συγκεκριμένο εγχείρημα (οι δύο
βουλευτές απουσίαζαν στην Κωνσταντινούπολη κατά την υποδοχή του
Winston Churchill) και το απέδωσε σε ενδοκοινοτικές έριδες μεταξύ των
μουσουλμάνων αξιωματούχων. Συγκεκριμένα υπήρξε η άποψη ότι το
διάβημα οφειλόταν στις προσωπικές επιδιώξεις των δύο μουσουλμάνων
βουλευτών να ανακληθεί ο διορισμός από την Υψηλή Πύλη ως καδή της
Κύπρου [Chief kadi] Osman N u l i effendi λόγω του ότι λειτουργούσε ως
«πιστός και αμετακίνητος υποστηρικτής της υπάρχουσας κυβέρνησης», ενώ
η συγκεκριμένη κίνηση δεν είχε την υποστήριξη του συνόλου της
κοινότητας. 276
Τέλη του 1907 το Δεκέμβριο, από τους Τουρκοκύπριους της
Αμμοχώστου ανέβηκε η πρώτη παράσταση του έργου του N a m i k Kemal
"Vatan,

Yahut,

Silistre",

εμφορούμενου

από την

ιδεολογία

του

Νεοθωμανισμού, για τη συγγραφή του οποίου είχε εξοριστεί από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η υποδοχή από την πλευρά της κοινότητας
ήταν ενθουσιώδης και στην πρεμιέρα του έργου εκφωνήθηκαν λόγοι υπέρ
της αυτοκρατορίας και του σουλτάνου. Υπήρξαν εκκλήσεις για ενότητα
όλων των Οθωμανών, για συνείδηση του μεγαλείου της αυτοκρατορίας, του
εθνικού καθήκοντος και της καταγωγής τους, καθώς και για «επανένωση»
του νησιού με το οθωμανικό κράτος. Μάλιστα οι περισσότεροι λόγοι κυρίως βουλευτών του Νομοθετικού Συμβουλίου δασκάλων και άλλων
πολιτικών παραγόντων της πόλης- έκλεισαν τους λόγους τους με την
επωδό: « ζήτω η ένωση, ζήτω ο Σουλτάνος».
Μεταξύ άλλων, έντονων λόγων, ο Midhat Bey εκ των πολιτικών
κεφαλών της κοινότητας αναφέρθηκε σε έναν από τους λόγους του στους
μουσουλμάνους που είχαν συγκεντρωθεί
276

στην Αμμόχωστο

ως «τους

ΕΝΑ, CO 67/148, σ. 263. Επιστολή του King - Harman προς τον Earl of Elgin,
η

16 Μαΐου 1907,
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εγγονούς των κατακτητικών στρατών του Σελίμ του 3ου». Διακήρυξε ότι ένα
ενωμένο έθνος που έχει συνείδηση του εθνικού του χρέους δεν μπορεί
ποτέ να καταστραφεί, και πάντα θα υπερασπίζεται την ελευθερία και την
ανεξαρτησία του. Τόνισε ότι για τους ίδιους η εποχή της απραξίας και της
άγνοιας είχε παρέλθει, καθώς τώρα: «καταλαβαίνουμε το νόημα της
μητέρας — πατρίδας (motherland). Είμαστε περήφανοι που είμαστε
Οθωμανοί και πάντα θα διακηρύσσουμε ότι θα υπερασπιζόμαστε τον
οθωμανισμό μας για πάντα κάτω από τον ιερό αυτόν ουρανό της ιερής μας
μητέρας πατρίδας. Ζήτω η ένωση, ζήτω οι Οθωμανοί!». 277
Στο λόγο του αποκάλεσε τους μουσουλμάνους συντοπίτες του
"milletda§larim" κατά λέξη, «ομοεθνείς μου».278 Όπως και πολλοί από
τους ομιλητές στη συγκεκριμένη περίσταση, ο Midhat Bey άρθρωσε
αμιγώς πολιτικό και εθνικιστικό λόγο, εμφορούμενο από τις ιδέες των
Νεοθωμανών

και επηρεασμένο

από τις «αντίστοιχες»

αλλά

πολύ

μεγαλύτερες σε ένταση κινήσεις των Ελληνοκυπρίων για ένωση με την
Ελλάδα. 279
Η κοινότητα αυτή την περίοδο επέδειξε γενικά μια αναμενόμενη
εσωστρέφεια με την εξαίρεση, όπως προαναφέρθηκε, παραδοσιακών
μορφών εξουσίας της κοινότητας όπως ο αρχικαδής. Αλλά και σε αυτή την
περίπτωση η αντίδραση στις βρετανικές μεταρρυθμιστικές μεθοδεύσεις,
είχε περισσότερο ως στόχο να προασπιστούν τα προσωπικά κληρονομικά
του δικαιώματα, καθώς και των υπόλοιπων οθωμανών αξιωματούχων, παρά
να εκφραστεί μια συλλογική αντίδραση της κοινότητας στα μέτρα που
έλαβε η βρετανική διοίκηση.

Βλέπε ο.π. Mir'at-i Zaman, 3 η Φεβρουαρίου 1908, βλ Altay Nevzat, ο.π. σελ 162163.
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Η προσπάθεια επομένως ήταν ατομική και σε καμία περίπτωση είτε
ο

ίδιος

είτε

άλλοι

πρώην

Οθωμανοί

διοικητικοί

υπάλληλοι

και

αξιωματούχοι που εξεδήλωσαν παρόμοιες αντιδράσεις δεν αποπειράθηκαν
να συσπειρώσουν

γύρω τους μέλη της κοινότητας προκειμένου να

ισχυροποιήσουν τα αιτήματα τους. Αντιθέτως λειτούργησαν κυρίως σε
ατομικό επίπεδο δείχνοντας ότι προάσπιζαν ατομικά δικαιώματα και
συμφέροντα. Μέχρι

και

εκείνη

τη

χρονική

περίοδο, η

συλλογική

αντιπροσώπευση όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερα ανάμεσα στους Ulema ή
sofìa [οι γνωρίζοντες & υπηρετώντες τον ιερό νόμο και το Ισλάμ] ήταν
άγνωστη σαν έννοια, αφού δεν εφαρμοζόταν στο οθωμανικό διοικητικό
σύστημα, από το οποίο αντλούσαν γνώση αλλά και νομιμοποίηση στις
διεκδικήσεις τους.
Μια σαφής ένδειξη ότι η κοινότητα, αν και υπό τον έλεγχο των
επιτρόπων του Evkaf που υπάκουε στα κελεύσματα της βρετανικής
διοίκησης, αποπειράθηκε μια διαφορετική προσέγγιση στην κατάσταση
που βίωνε, ήταν οι πρώτες κινήσεις «πολιτικών» προσώπων, που είχαν
αναδειχθεί από νεωτερικές διαδικασίες εκπροσώπησης, όπως οι βουλευτές
του Νομοθετικού Συμβουλίου. Αν και οι ίδιοι είχαν εκλεγεί στις θέσεις
τους

εξαργυρώνοντας

ομοθρήσκων

την

τους, λόγω

αναγνωρισιμότητα

και το

σεβασμό

των

αξιωμάτων που κατείχαν επί οθωμανικής

περιόδου, άρθρωσαν ένα διαφορετικό «εθνοτικό

- κοινοτικό»

επηρεασμένοι

κυρίως

από τα ιδεολογικά

ρεύματα στο

σώμα

λόγο
της

αυτοκρατορίας, που αναζητούσαν εναλλακτικούς τρόπους νομιμοποίησης
της εξουσίας της στους πολυεθνοτικούς πληθυσμούς των διαφόρων
επαρχιών της και τελικά τη σωτηρία της από την ολοκληρωτική της
κατάρρευση.
Διηθημένα μέσα από το φίλτρο της βρετανικής εξουσίας, τα πρώτα
σήματα διαφορετικής θεώρησης της ίδιας της κοινότητας και της μοίρας
που θα μπορούσε να της επιφυλάσσει το μέλλον έφτασαν στο νησί, κυρίως
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μέσω πολιτισμικών και όχι πολιτικών ερεθισμάτων (βιβλίων, εφημερίδων
και περιοδικών). Μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας άρχισαν να
επεξεργάζονται και να προσαρμόζουν ιδέες του πανοθωμανισμού και
νεοθωμανισμού στη δική τους ιδεολογική πραγματικότητα και ανάγκες,
όταν ήδη οι εξελίξεις είχαν ξεπεράσει αυτές τις προτάσεις στην υπόλοιπη
αυτοκρατορία και τα κελεύσματα των Νεότουρκων είχαν ήδη κερδίσει
έδαφος.
Στο πρώτο στάδιο της απόπειρας για συγκρότηση εθνικού λόγου
των Τουρκοκυπρίων, πριν την επανάσταση των Νεότουρκων, η επίσημη
ηγεσία της κοινότητας, δηλαδή οι θρησκευτικοί αξιωματούχοι και ο
επίτροπος του Evkaf έμειναν εκτός της διαδικασίας. Κύριοι μέτοχοι, όπως
προαναφέρθηκε, ήταν οι βουλευτές του Νομοθετικού και εύποροι - αστοί
ιδιώτες με προσλαμβάνουσες από την αυτοκρατορία. Το γεγονός ήταν
εύλογο καθώς η προσπάθεια αυτής της ομάδας για ένα νέο ενισχυμένο
οθωμανικό — μουσουλμανικό εθνικό λόγο εξυπηρετούσε μια ιστορική
ανάγκη που αναλυόταν σε δύο ανοιχτά —εκείνη την περίοδο- μέτωπα: τη
βρετανική αποικιακή διείσδυση σε οικονομικούς θεσμούς και διοικητικούς
μηχανισμούς απαραίτητους για την επιβίωση της κοινότητας και το
σταθερό και αυξανόμενο διαρκώς σε ένταση, λόγω και της διεθνούς
συγκυρίας,

αίτημα των Ελληνοκυπρίων για ένωση του νησιού με την

Ελλάδα.
Η βρετανική διοίκηση είχε ήδη υπό τον έλεγχο της τη θρησκευτική
ηγεσία

της

κοινότητας,

που

είχε

πρόσβαση

στη

διαχείριση

των

οικονομικών πόρων της, ήλεγχε τους θρησκευτικούς διοικητικούς θεσμούς
της και -στα μάτια των περισσότερων μουσουλμάνων- αντιπροσώπευε το
δεσμό με την οθωμανική κρατική εξουσία και το Σουλτάνο. Ελέγχοντας το
Evkaf, η βρετανική διοίκηση διέθετε αυτόματα πολιτική επιρροή στη
συντριπτική

πλειοψηφία

της

μουσουλμανικής

κοινότητας είτε

λόγω

ουσιαστικής πεποίθησης είτε λόγω του φόβου ότι, όσοι αντιτεθούν φανερά
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στο Evkaf και τα κελεύσματα του, δεν θα έχουν το κράτος αρωγό τους σε
οιαδήποτε εργασία ή δοσοληψία θελήσουν να κάνουν μαζί του. Η
πλειοψηφία των μουσουλμάνων εργαζόταν σε κάποια δημόσια θέση ή
βιοποριζόταν μέσω επιτροπειών, οπότε δεν επιθυμούσε να έρθει σε ρήξη
με τη νέα εξουσία.
Μέσω της επαφής με τις ιδεολογίες του Νεοθωμανισμού και κυρίως
των

Νεότουρκων, οι

Τουρκοκύπριοι

μπόρεσαν

να δώσουν

σαφές

περιεχόμενο στις αντιαποικιοκρατικές τάσεις που είχαν ήδη δημιουργηθεί
στην κοινότητα λόγω της έντονης παρεμβατικότητας της βρετανικής
διοίκησης στα θρησκευτικά και διοικητικά τους ζητήματα. Η προσέγγιση
σε αυτές τις ιδεολογίες και η προσαρμογή τους στην ιστορική συγκυρία και
τις ανάγκες που αντιμετώπισε η κοινότητα έγινε και λόγω των πιέσεων που
της ασκήθηκαν από τις ενωτικές βλέψεις της ελληνοκυπριακής κοινότητας.
Σε αυτή τη διαδικασία «δανείστηκε» πολλά στοιχεία της ελληνοκυπριακής
ρητορικής, προσαρμόζοντας τα στη δικές της ανάγκες και επιδιώξεις.
Έτσι το σύνθημα «ζήτω η Ένωση», υιοθετήθηκε και από τους
Τουρκοκύπριους, για την επαναφορά του νησιού σε οθωμανικό έλεγχο, σε
ένα βαθμό και ως αντίπραξη στο ελληνοκυπριακό αίτημα για ένωση με την
Ελλάδα. Βασική διαφορά μεταξύ των δύο κοινοτήτων στη συγκεκριμένη
περίοδο, ότι στην περίπτωση των Ελληνοκυπρίων

οι

θρησκευτικοί

αξιωματούχοι δεν έχουν απεκδυθεί τον ηγετικό τους ρόλο, και λειτουργούν
ως ποιμάντορες του χριστιανικού λαού αλλά και ως πολιτικοί ηγέτες και
«εθνικοί οδηγοί», στον αγώνα με παραστάσεις και διαμαρτυρίες για την
ένωση. Οι βουλευτές του Νομοθετικού και οι πλούσιοι αστοί κατέχουν ένα
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία, αλλά μεγάλο μέρος της ελληνοκυπριακής
κοινότητας δεν σταμάτησε ποτέ να αντιμετωπίζει τον ανώτερο κλήρο
ισότιμα στον πολιτικό του ρόλο. Σε αμέσως μεταγενέστερες περιόδους θα
αναλυθεί και η τουρκοκυπριακή προσπάθεια να αναδειχθεί η θρησκεία και
οι

μουσουλμάνοι

θρησκευτικοί

ηγέτες

για

άλλη

μια

φορά

ως
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πρωταγωνιστές στα πολιτικά πράγματα, προκειμένου να απομακρυνθούν οι
πιστοί μουσουλμάνοι της κοινότητας από τη βρετανική επιρροή και να
ενστερνιστούν τις νέες ιδέες που θα έρχονταν από το χώρο της πρώην
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Το

κίνημα

των

Νεότουρκων,

το

οποίο

εκδηλώθηκε

στη

Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 1908 και εξαπλώθηκε σε πόλεις- κλειδιά της
αυτοκρατορίας, υποχρέωσε το σουλτάνο Abdul H a m i d να ανακαλέσει τη
θητεία του κοινοβουλίου και να επαναφέρει την ισχύ του συντάγματος. Η
επιτυχία της επανάστασης των Νεότουρκων έγινε δεκτή με θετικό τρόπο
στο νησί με ανθρώπους στο δρόμο και ανάρτηση οθωμανικών σημαιών.
Κέντρο των εορταστικών εκδηλώσεων ήταν ο Οθωμανικός Σύλλογος,
όπου εκφωνήθηκαν λόγοι από το μουσουλμάνο βουλευτή §evket bey και
τα μέλη του συλλόγου O s m a n J e m a l και dr. Hafiz Cernai. Μετά από
παρέμβαση

του

βουλευτή

στη

βρετανική

διοίκηση,

επετράπη

να

μνημονευθεί το γεγονός με κανονιοβολισμούς. 2 8 0
Ο

δημοσιογράφος

δημοσιογράφος

της

Ahmet

εφημερίδας

Tevfïk,
Mif'at-i

ο

σημαντικότερος

Zaman,

με

σαφή

προσανατολισμό προς τις νέες ιδέες, συνόψισε σε άρθρο του τις κυρίαρχες
απόψεις της μερίδας της κοινότητας που είχε χαιρετίσει τις εξελίξεις στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία: «το οθωμανικό κράτος, που ονομαζόταν μέχρι
πρότινος «ο μεγάλος ασθενής», σήμερα για άλλη μια φορά αποδεικνύει
στους ευρωπαίους την ύπαρξη του και επιβεβαιώνει την κυριαρχία του». Σε
άλλο άρθρο του αντίστοιχου πνεύματος σημείωσε ότι: «μέχρι πρότινος οι
Τούρκοι παρουσιάζονταν ως άγριοι και βάρβαροι ενώ σήμερα, όπως
γνωρίζετε, έχουν γίνει πολιτισμένοι». 2 8 1
Οι συγκεκριμένες απόψεις αποτελούσαν βασικά «συνθήματα» της
ιδεολογίας των Νεότουρκων, τα οποία φαίνεται ότι μια σημαντική μερίδα
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της κοινότητας είχε ασπαστεί ήδη από εκείνο του διάστημα. Σύμφωνα με
αρκετές προφορικές μαρτυρίες, πολλά νεογέννητα παιδιά εκείνης της
περιόδου

ονομάστηκαν

Enver

και

Niyazi

προς

τιμήν

των

δύο

πρωτεργατών του κινήματος. Στο ίδιο πνεύμα, και επειδή κατά τα πρώτα
χρόνια της επανάστασης στο κίνημα είχαν συμπεριληφθεί και πολλοί μη
μουσουλμάνοι

ή χωρίς τουρκική καταγωγή, οι εορτασμοί

στο νησί

συμπεριέλαβαν σε κάποιες περιπτώσεις και μέλη της ελληνοκυπριακής
κοινότητας. Το παράρτημα του Οθωμανικού Συλλόγου της Λεμεσσού
στολίστηκε με οθωμανικές, βρετανικές και ελληνικές σημαίες, επί τη
ευκαιρία της επαναφοράς του οθωμανικού συντάγματος.
Εκφωνήθηκαν λόγοι και από Ελληνοκυπρίους

στην

ελληνική

γλώσσα, ενώ η εφημερίδα Mir'at-i Zaman προσωρινά εναρμονισμένη με
το κλίμα ανέφερε ότι: «από εδώ και στο εξής δεν θα είναι μόνο οι Μεχμέτ
μας, αλλά και οι Ντικράν μας, οι Γιώργηδες και οι Γιουσούφ μας που θα
βάζουν τις ζωές τους (για υπεράσ7ίΐση) μπροστά στα σύνορα μας. Από εδώ
και στο εξής δεν θα υπάρχει σύγκρουση του σταυρού και της ημισελήνου,
δεν θα υπάρχει σύγκρουση του Κορανίου και της Βίβλου». 2 8 2 Φυσικά αυτά
τα πανοθωμανικά μηνύματα, εγκαταλείφθηκαν το ίδιο γρήγορα στην
Κύπρο όσο και στην
εξελισσόταν

Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς το κίνημα

ταχύτατα, ακολουθώντας

τις

πολιτικές

και

κοινωνικές

εξελίξεις.283 Σημαντικό ρόλο στην επαναφορά του «ψυχρού κλίματος» στον
τουρκοκυπριακό τύπο έπαιξε, όπως προαναφέρθηκε, η επανάσταση της
Κρήτης, οι διώξεις εις βάρος των μουσουλμάνων του νησιού και η τελική
προσάρτηση του στην Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ, τη ρευστή κατάσταση που επικρατούσε

στην

Οθωμανική Αυτοκρατορία καθώς και τις δύσκολες μέρες που θα έρχονταν
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και για τη θρησκευτική

εξουσία

αφουγκράστηκαν οι

μουσουλμάνοι

θρησκευτικοί αξιωματούχοι στην Κύπρο (μουφτής και αρχικαδής), και
εκπροσωπώντας

την

κοινότητα

πάντα,

σε

σύμπραξη

με

τους

μουσουλμάνους βουλευτές του Νομοθετικού, δεν έχασαν την ευκαιρία να
επαναδιατυπώσουν την 7ΐίστη της στη βρετανική διοίκηση και εξουσία
ακόμη και μέσα στο νέο πλαίσιο που είχε διαμορφώσει η επανάσταση των
Νεότουρκων μέσω υπομνήματος: «το συγκεκριμένο υπόμνημα είναι μια
έκφραση ευγνωμοσύνης ολόκληρου του μουσουλμανικού πληθυσμού της
Κύπρου προς τη λαμπρή βρετανική κυβέρνηση...για τα θετικά και φιλικά
αισθήματα που επέδειξε εκτιμώντας το σύνταγμα που προέκυψε από τις
οθωμανικές κτήσεις κατά το β' μισό του περασμένου

Ιουλίου και

δηλώνοντας ότι τα δίκαια της αυτοκρατορικής οθωμανικής κυβέρνησης θα
προστατευθούν

από

τις

διεκδικήσεις

της

Βουλγαρίας,

Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης και Κρήτης, που εμφανίστηκαν στις αρχές Οκτώβρη». 284
Στα πρώτα στάδια της εξάπλωσης των ιδεών των Νεότουρκων στο
νησί, και οι ίδιες οι ιδέες ενείχαν πανοθωμανικά στοιχεία, αλλά αυτή ήταν
και η κυρίαρχη ιδεολογία ακόμη και των πιο «ριζοσπαστικών» μελών της
κοινότητας. Η μουσουλμανική θρησκεία σε καμία περίπτωση δεν είχε
διαχωριστεί από την «νεοτουρκική» ιδεολογία, καθώς η κοσμικότητα δεν
είχε παρεισφρήσει ακόμη ως βασικός της άξονας. Γι αυτό και σύσσωμη η
ηγεσία της κοινότητας —θρησκευτική και διοικητική- έσπευσε να ζητήσει,
μέσω

μιας

επισφαλούς

επιβεβαίωσης,

τη

βρετανική

βοήθεια

στα

προβλήματα που ταλάνιζαν την αυτοκρατορία με τα νέα αποσχιστικά
κινήματα στις βαλκανικές της κτήσεις.
Η κοινότητα έσπευσε να επιβεβαιώσει την υπακοή και την πίστη της
στη βρετανική διοίκηση —παρά τα πολλά παράπονα και τις ενστάσεις που
είχε γι' αυτή και έχουν προαναφερθεί- ώστε να υπενθυμίσει τις συμφωνίες
που
™

δέσμευαν

τη

βρετανική

και

την

Οθωμανική

Αυτοκρατορία,

CO 67/152, 228. Βλέπε Altay Nevzat ο.π.σελ 176.
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υπενθυμίζοντας στην πρώτη το «χρέος» της προς τη δεύτερη. Ένα χρέος
του οποίου η ίδια η κοινότητα και η σχέση της με τη βρετανική εξουσία,
αποτελούσαν την απόδειξη.
Ενδεικτική του γεγονότος ότι η σύνδεση των νέων ιδεών με τη
θρησκεία δεν είχε διαρραγεί ήταν η δήλωση - απάντηση του Ahmet
Tevfïk

μέσω

της

Mir'at-i

Zaman

σε

κατηγορίες

θρησκευτικών

αξιωματούχων ότι οι Νεότουρκοι ήταν άθεοι δηλώνοντας ότι η hürriyet (η
νέα περίοδος ελευθερίας που εγκαινιαζόταν μέσω των νέων ιδεών και των
μεταρρυθμίσεων που προωθούσαν ήταν: «θέλημα Θεού για το λαό, γι αυτό
και οι Νεότουρκοι κάνουν στην πραγματικότητα το χρέος τους ως καλοί
μουσουλμάνοι προωθώντας τέτοιες ιδέες και σκοπούς».

285

Αν και οι αντιδράσεις των θρησκευτικών κύκλων αυτή την περίοδο
ήταν

πολύ

συγκρατημένες

έναντι

των

ομοθρήσκων

τους,

λόγω

συντηρητισμού αλλά και της γνώσης ότι βρίσκονταν σε δεινή θέση ανάμεσα
στη βρετανική παρεμβατική νεωτερική εξουσία και στις νέες «κοσμικές»
ιδέες των ομοεθνών τους, και με την ισχύ της οθωμανικής εξουσίας σε
φθίνουσα πορεία. Σε

κάθε περίπτωση, η μεγάλη πλειοψηφία της

κοινότητας ήταν σταθερά προσηλωμένη στη θρησκεία ως βασικό στοιχείο
προσδιορισμού. Μέσα στα επόμενα χρόνια ο φορέας που θα ενσωμάτωνε
τη θρησκεία και όσα εκείνη αντιπροσώπευε για την κοινότητα, θα είχε και
τον έλεγχο της τελευταίας.
Σταδιακά οι οργανώσεις που προωθούσαν τις νέες ιδέες με
προκάλυμμα πολιτιστική δραστηριότητα, κατά το προηγούμενο των
ελληνοκυπριακών πολιτιστικών συλλόγων (που προωθούσαν στην ουσία
ενωτικούς σκοπούς), πλήθυναν και στους κόλπους της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, χωρίς όμως την αντίστοιχη εξωστρεφή συμπεριφορά και τις
διεκδικήσεις σε έντονο ύφος. Ο «Οθωμανικός Σύλλογος» απέκτησε

Mir'at-l Zaman, 9η Νοεμβρίου 1908, Βλέπε Altay Nevzat ο.π. σελ 177.
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παραρτήματα στην Αμμόχωστο και τη Λεμεσό. Ακολούθησε το «Turk
Teavün Dernegi» (τουρκικός οργανισμός αρωγής) το 1908.
Σκοπός της δημιουργίας του «να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον».
Όπως και τα Osmanli Kiraathanesi πριν από αυτόν, εντρύφησε κυρίως
στη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων με «εθνικό μήνυμα» και άλλες
αντίστοιχες

πολιτιστικές

δημιουργήθηκαν
προσανατολισμό

την
το

δραστηριότητες.
ίδια

Yildi2

περίπου

286

Άλλοι

περίοδο

Kiraathanesi

σύλλογοι

με

και Ahrar

που

πανομοιότυπο
Kiraathanesi

(σύλλογος ανάγνωσης ελευθέρων) το 1909. Την ίδια χρονιά συστάθηκαν
και οι δύο σημαντικότεροι σύλλογοι που λειτούργησαν για χρόνια και
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής της
κοινότητας: Hürnyet ve Terraki (ελευθερία και πρόοδος) που αργότερα
μετονομάστηκε σε ìttihat ve Terraki (ένωση και πρόοδος) και karde§
Ocagi (αδελφότητα, που λειτουργεί ως και σήμερα). 287
Ενδεικτικό του ότι αυτά τα σωματεία λειτούργησαν με τη συνεργεία
σε ένα βαθμό της θρησκευτικής εξουσίας ήταν το γεγονός ότι, κατά την
προφορική μαρτυρία του Fadil Korkut, αρχικά τα Hürnyet και Terraki
αποτελούσαν

δύο

ξεχωριστά

σωματεία,

με

πιο

συντηρητικές

και

ριζοσπαστικές ιδέες αντίστοιχα. Η αντιπαράθεση ανάμεσα τους οξύνθηκε
σε σημείο που χρειάστηκε η μεσολάβηση του καδή του νησιού Osman
N u m a n eff,

προκειμένου οι δύο ομάδες να συνεργαστούν και να

συνενωθούν τελικά σε ένα σωματείο (με γραμματέα τον Ahmet Raik).
Πολύ πιο συντηρητικοί στις εκδηλώσεις τους από τους αντίστοιχους των
Ελληνοκυπρίων, ανέλαβαν κυρίως πολιτιστικό έργο μέσω του οποίου
αναδεικνυόταν και ο πολιτικός τους προσανατολισμός.
Διοργανώθηκαν παραστάσεις έργων Γάλλων διαφωτιστών, ώστε το
κοινό να έρθει σε επαφή με τις ιδέες τους (στην ίδια λογική με τα πρώτα
Ά(
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«πολιτιστικά-ιδεολογικά
Επιπλέον

βήματα και

των

ανέβηκαν έργα του Namik

υποστηρικτών

του

πανοθωμανισμού.

Νεότουρκων

Kemal
Τις

στοχαστών).

και άλλων ποιητών
παραστάσεις

συχνά

παρακολουθούσαν και ελληνοκύπριοι, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα τους
εξυπηρετούσαν και «εθνικούς

σκοπούς», όπως λ.χ.

η

συγκέντρωση

χρημάτων για το οθωμανικό ναυτικό μέσω της οργάνωσης «Donanma-yi
Osmani Muavenet-i Milliye» (οργάνωση για την συγκέντρωση εσόδων
υπέρ του οθωμανικού ναυτικού).

288

Το 1913 ιδρύθηκε και στη Λευκωσία παράρτημα του «Turk Ocagi»
μιας από τις πιο ισχυρές και σημαντικές οργανώσεις με παντουρκιστικές
προσλαμβάνουσες. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ιδρυθεί το 1911
από φοιτητές της στρατιωτικής ιατρικής σχολής για να προωθήσει τον
τουρκικό και παντουρκιστικό εθνικισμό. Αρχικά οι ρισζοσπαστικές του
ιδέες το έκαναν μη δημοφιλές στην κυβέρνηση που ακόμη προσπαθούσε να
σώσει το

κράτος

με

πανοθωμανικές ιδεολογίες,

αλλά

μετά

τους

βαλκανικούς πολέμους του 1913 βρήκε υποστηρικτές μεταξύ των μελών του
κόμματος του CUP. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τον Mehmet Ziya Gökalp,
το θεωρητικό του τουρκισμού, ηγετικό μέλος του CUP και ιδρυτικό
στέλεχος του ocak. 289
Οι Τουρκοκύπριοι dr Pertev, §evki και Küfi υπήρξαν φοιτητές της
στρατιωτικής ιατρικής σχολής της Κωνσταντινούπολης και μέλη του εκεί
ocak. Επιστρέφοντας στον τόπο τους ίδρυσαν το 1913 το παράρτημα του
στη Λευκωσία, με τον Osman Cernai Korkut ως γραμματέα. Σκοπός του
ο πολιτιστικός και ιδεολογικός διαφωτισμός της κοινότητας —ιδιαίτερα των
νέων- αλλά και η αλληλεπίδραση ιδεών και ενημέρωση μεταξύ του
«εθνικού κέντρου» και της περιφέρειας. Τα Turk Ocagi διατηρήθηκαν έως
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και το Μάρτιο του 1931 οπότε και αντικαταστάθηκαν με τα HaUk Evleri
(:σπίτια του λαού). 2 9 0
Οι οργανώσεις - παραρτήματα, τόνωσαν την επικοινωνία με το
κέντρο της αυτοκρατορίας και βοήθησαν ώστε η κοινότητα να παρακάμψει
σε ένα βαθμό το φυσικό εμπόδιο της απόστασης, και μέσω της άμεσης και
συνεχούς ενημέρωσης να συνδεθεί περισσότερο με το «εθνικό

κέντρο»

αλλά και να αντιληφθεί σημεία ταύτισης μαζί του, πέρα από την οθωμανική
εξουσία. Λόγω των οργανώσεων πλήθυναν και οι εκδόσεις, περιοδικά και
εφημερίδες- που εκδίδονταν είτε εκτός του νησιού είτε στην Κύπρο, ήταν
όμως διαθέσιμα για την ενημέρωση του τουρκοκυπριακού πληθυσμού.
Τ α σύντομο και επισφαλές διάλειμμα στις αντεγκλήσεις των δύο
κοινοτήτων έληξε με την έναρξη του πολέμου της Τρίπολης το 1911 μεταξύ
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ιταλίας. Ο προσωρινός κυβερνήτης του
νησιού C. W. Orr διακήρυξε μέσω της εφημερίδας της κυβερνήσεως
[Cyprus

Gazette]

ότι

η

Μεγάλη

Βρετανία

θα τηρούσε

«αυστηρή

ουδετερότητα» απέναντι στους δύο εμπολέμους, και το ίδιο ζητούσε και
από τους κατοίκους του νησιού. 2 9 1 Τ α συναισθήματα των κοινοτήτων για το
γεγονός προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες προκαταλήψεις από το κίνημα
της Κρήτης και τις διώξεις του εκεί μουσουλμανικού στοιχείου. Στην ίδια
λογική με τους Ελληνοκύπριους στην αντίστοιχη περίσταση, αλλά σε
σαφώς

μικρότερη

έκταση, έγιναν

εκκλήσεις

μέσω

τουρκοκυπριακών

εφημερίδων για συλλογή χρημάτων για την ενίσχυση του οθωμανικού
στρατού και ναυτικού. 2 9 2
290

Jacob Μ. Landau, ο.π. σελ 41.

251

Ρ Ι Ο , Cyprus Gazette, 7 Οκτωβρίου 1911.
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Ο Midhat Bey μέσω άρθρων του στη Vatan, αλλά και άλλες ηγετικές μορφές της

η

προοδευτικής μερίδας των Τουρκοκυπρίων μέσω άρθρων τους απηύθυναν έκκληση στους
μουσουλμάνους να μην σεβαστούν την ουδετερότητα και να βοηθήσουν οικονομικά τον
οθωμανικό στρατό. Επειδή η έναρξη του πολέμου

συνέπεσε

με το

μουσουλμανικό

ραμαζάνι, ο Midhat Bey ζήτησε από τους μουσουλμάνους του νησιού να μη θυσιάσουν αρνί

361

Οι ήττες που υπέστη ο στρατός στις μάχες και η υποδοχή από τον
τύπο των δύο κοινοτήτων όξυνε τα πνεύματα στο νησί και οδήγησε σε
επεισόδια προς το τέλος Μαΐου 1912 σε διάφορες πόλεις, με τα
σημαντικότερα

να

έχουν

σημειωθεί

στη

Λεμεσό.

Ουσιαστικά

οι

συγκεκριμένες ταραχές αποτέλεσαν τη συνέχεια των διαδηλώσεων ένα
χρόνο πριν, στις 21 Σεπτεμβρίου 1911, όταν οι ενωτικές διαδηλώσεις των
Ελληνοκυπρίων είχαν προκαλέσει αντιδιαδήλωση των Τουρκοκυπρίων στη
Λευκωσία με συμμετοχή πάνω από 300 ατόμων. Ως αποτέλεσμα των
συγκρούσεων

του

1912,

πέντε

άτομα

σκοτώθηκαν

και

134

τραυ ματ ίστηκαν . 2 9 3

Π. 3. Η έξοδος της κοινότητας από τον Α' παγκόσμιο πόλεμο, αντίδραση
του τουρκοκυπριακού τύπου στην απομόνωση και ανεξαρτητοποίηση της
κοινότητας

Παράλληλα με την αλληλεπίδραση των δύο κοινοτήτων μεταξύ τους, και
πιο συγκεκριμένα την επίδραση των κινήσεων της ελληνοκυπριακής
κοινότητας είτε ως παράδειγμα προς μίμηση είτε προς αποφυγή, είχαν ήδη
αρχίσει να διαμορφώνονται και άλλες τάσεις στους κόλπους της ίδιας της
κοινότητας, οι οποίες μέσα στη δεκαετία του 1920 αποκρυσταλλώθηκαν
στα κόμματα της κοινότητας. Την περίοδο υπό ανάλυση εκδίδεται η νέα
εφημερίδα Seyf , με εκδότη τον Bodamyalizade

Mehmet Munir, ο

εκείνο το έτος και να το στερηθούν από το εορταστικό τους τραπέζι, προκειμένου τα
αντίστοιχα χρήματα να αποδοθούν σε έρανο υπέρ του οθωμανικού στρατού. Vatan, 6
Νοεμβρίου 1911, Βλέπε Altay Nevzat ο.π., σελ 203
293

Βλέπε ο.π. Me Henry, σελ 29.
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οποίος είχε επιρροές από το σύλλογο Hürnyet ve Terraki, έχοντας ως
έμβλημα της εφημερίδας του την ημισέληνο μαζί με αστέρι και σπαθί.
Το 1914 κατετέθη αναφορά στη βρετανική διοίκηση κατά της
εφημερίδας από τον καδή της Κύπρου Ali Rifat και το μουφτή Amirayan.
Ο λόγος, όπως προαναφέρθηκε, ήταν ένα άρθρο της εφημερίδας με
σκωπτικές
κόσμου.

294

αναφορές στην

ισλαμική

θεώρηση

της δημιουργίας του

Το γεγονός ότι σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την

κοινότητα ο αρθρογράφος έκανε λόγο για την καλυτέρευση της παιδείας
της κοινότητας ήταν ενδεικτικό της νέας ιδεολογίας, με βάση την οποία δεν
εθνική πρόοδος και αφύπνιση δεν θα ήταν δυνατή χωρίς παιδεία. Η άμεση
σύγκριση με τις επιλογές που είχε ήδη κάνει στον τομέα αυτό η
ελληνοκυπριακή κοινότητα ήταν δικαιολογημένη, καθώς η κοινοτική της
παιδεία είχε ήδη έντονα εθνικά στοιχεία, ενώ αντιστεκόταν έντονα στις
βρετανικές επιρροές.
Αυτός ήταν και ο στόχος που σύμφωνα με τον αρθρογράφο, όφειλε
να προσεγγίσει και η τουρκοκυπριακή παιδεία, με ταυτόχρονη απαλλαγή
της

από

αναχρονιστικά

διδακτικά αντικείμενα

και

μεθόδους

που

βασίζονταν στην απαγγελία και τη διδασκαλία του κορανίου. Δηλώνοντας
επανειλημμένως την εθνική ιδιότητα «εμείς, οι Τούρκοι» κατέληγε σε ένα
χαρακτηριστικό σημείο αυτοκριτικής της ιδεολογίας των Νεότουρκων: «αν
δεν μας παραινούσε η καρδιά, δεν θα μπορούσαμε όντως να συλλάβουμε
μεγαλύτερο λάθος από το να γράψει κανείς για παιδεία κάτω από το όνομα
ενός Τούρκου. Η παιδεία χτίζει ή γκρεμίζει; Σε ότι μας αφορά, καθώς
294

Οι παραδοσιακοί κύκλοι της κοινότητας επέλεξαν από όλα όσα δημόσια κατέγραψε

ο —ανώνυμος, ωστόσο- αρθρογράφος να κρατήσουν την ύβρη στα θεία που διέπραξε όταν
μίλησε σκωπτικά για το «νύχι του θεού» υπονοώντας την μουσουλμανική παραβολή για την
δημιουργία του κόσμου, σύμφωνα με την οποία τα βουνά αποτελούσαν τα νύχια ή τα καρφιά
του θεού, μέσω των οποίων η πλάση στηριζόταν στη θέση της. Βλέπε σελ 263 της παρούσης
η

εργασίας και Κ Α Κ ο.π., SAI 879/1914 για το άρθρο της Seyf, no 112, 15 Ιουνίου 1914.
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είμαστε κληρονόμοι λανθασμένων [δεών, δεν οικοδομεί, γκρεμίζει».

2 s

Κλείνοντας ο αρθρογράφος εξήρε τις νέες κατακτήσεις της τεχνολογίας
που κατέστησαν δυνατή την κατασκευή σιδηροδρόμων, τούνελ μέσα σε
βουνά και άλλων επιτευγμάτων, που ουσιαστικά κατέρριψαν τις παλαιές
θρησκευτικές δοξασίες και κατέδειξαν την ανάγκη για σύγχρονη παιδεία με
πρακτικές κατευθύνσεις.
Πρόκειται για μια πρώιμη επίσημη καταγραφή της πρόθεσης της
νεωτερικής μερίδας των Τουρκοκύπριων για απαλλαγή της κοινότητας και
κυρίως της εκπαίδευσης της, από τη θεωρητική και

θρησκευτική

μονομέρεια στα διδασκόμενα αντικείμενα. Η παιδεία και η βελτίωση της
αποτέλεσε ένα πάγιο αίτημα των προοδευτικών της κοινότητας από αυτή
την περίοδο και μετά, καθώς τη θεωρούσαν απαραίτητη βάση για την
πρόοδο της αλλά και την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης.
Κατά την άποψη τους η βελτίωση θα ήταν εφικτή μέσω της μείωσης
της βρετανικής παρεμβατικότητας, ώστε να μην αλλοιωθεί ο αρχικά
κοινοτικός - εθνοτικός και στη συνέχεια εθνικός της χαρακτήρας, αλλά
και του εξοβελισμού του ισλαμικού στοιχείου που μέχρι και την περίοδο
υπό ανάλυση, μονοπωλούσε την παιδεία της κοινότητας και την εμπόδιζε
να προοδεύσει σε πρακτικές — τεχνολογικές επιστήμες. Εξακολουθούσε να
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ασκηθεί κριτική στη μουσουλμανική θρησκεία
εκ των έσω, αφού αποτελούσε το πιο σταθερό χαρακτηριστικό της
κοινότητας. 296
Ακόμη και η έμμεση κριτική που ασκήθηκε από τη Seyf στην
παιδεία της κοινότητας και στις έντονες θρησκευτικές προσλαμβάνουσες
που εξακολουθούσε και αυτό το διάστημα να έχει, προκάλεσαν την
295

Βλέπε ΚΑΚ, ό.π.
Για τις διαφορές μεταξύ των όρων «εθνοτικός» και «εθνικός» βλ: W Bell & W.

Freeman, Ethnicity and Kation Building, Sage Publications,

1974, και R. Jenkins,

"Rethinking Ethnicity: Identity, categorization and power". Ethnic and Kanal Studies, 1994,
no 17.
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αντίδραση της συντηρητικής μερίδας της κοινότητας με επικεφαλής τους
θρησκευτικούς της αξιωματούχους, οι οποίοι προσέφυγαν στη βρετανική
διοίκηση για υποστήριξη και παραδειγματική τιμωρία των παραβατών. Η
βρετανική διοίκηση είχε ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζει φιλύποπτα τις
κινήσεις μελών της προοδευτικής μερίδας της κοινότητας, οπότε οι
εκκλήσεις των «φιλήσυχων», πλέον παραδοσιακών μουσουλμάνων τύχαιναν
ευνοϊκότερης σε σχέση με το παρελθόν μεταχείρισης.
Την

ίδια

περίοδο,

η

Kibris,

297

αντίστοιχου

ιδεολογικού

προσανατολισμού με τη Seyf, σε κεντρικό άρθρο της διακήρυσσε ότι:
«πρωταρχικός μας στόχος να υπηρετήσουμε τον τουρκισμό και το έθνος.
Αυτό είναι για μας το πιο ιερό καθήκον και η πιο σταθερή υποχρέωση και
στόχευση...» 298

Για τη νεωτερική

μερίδα της κοινότητας, το «ιερό

καθήκον» ταυτιζόταν ήδη με το «εθνικό καθήκον», δηλαδή την καλλιέργεια
και την πίστη της ιδέας της «τουρκικότητας» και του «τουρκισμού».
Επακόλουθα, η έννοια της μουσουλμανικής πίστης ερχόταν δεύτερη
μετά

την εθνική

πίστη,

γεγονός

που συνεπαγόταν

297

Σε μια αναφορά του Ύπατου Αρμοστή Clauson

ότι

είτε

η

προς τον Γραμματέα της

Κυβερνήσεως, 22/1/1917 καταγράφηκε ότι ο εκδότης της Seyf, Bodamyalizade Mehmet
Munir, είχε αναχωρήσει με το ξέσπασμα του πολέμου

για την Κωνσταντινούπολη. Ο

βρετανός αξιωματούχος παρατήρησε ότι ο Mehmet Munir ήταν πολιτικά δραστήριος και
ιδιαίτερα οξύς στις κρίσεις του μέσω της Seyf, η οποία ήταν μια εφημερίδα «με έντονες
Νεοτουρκικές προσλαμβάνουσες. Η κριτική του είχε θορυβήσει ιδιαίτερα το κόμμα των
«παλαιών Τούρκων»

[Old Turk

party]...

Έ χ ω λόγους να πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι

μουσουλμάνοι εδώ τον αντιμετωπίζουν με έντονη δυσαρέσκεια και υποδέχθηκαν με μεγάλη
ανακούφιση το νέο ότι αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη.»

Καταλήγοντας στην

αναφορά του υπογράμμισε ότι: «με ασφάλεια μπορεί κανείς να υποθέσει ότι μετέβη στην
Κωνσταντινούπολη, όπου θα βρέθηκε στο ξέσπασμα του πολέμου

με την Τουρκία,

προκειμένου να συνεχίσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις δολοπλοκίες

του με την

επιτροπή (σύλλογο) της Ένωσης και της Προόδου...» C O 67/184 σελ 411, Altay Nevzat,
ο.π. σελ 230.
298

Kibns Γ Ιουνίου 1914, Altay Nevzat, ό.π., σελ 224.
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μουσουλμανικότητα αποτελούσε στοιχείο της τουρκικότητας - και όχι το
αντίστροφο- είτε ότι η τουρκικότητα ήταν απλώς έννοια πιο σημαντική ως
στοιχείο

αυτοπροσδιορισμού

μουσουλμανική

θρησκεία.

της

συγκεκριμένης

Επιπλέον,

όπως

ομάδας από

διαφάνηκε

και

ότι

από

η
τα

γραφόμενα της Seyf, ήδη οι προοδευτικοί της κοινότητας, ταύτισαν —κατά
τα πρότυπα των Νεότουρκων- τη μουσουλμανική θρησκεία και κυρίως τη
μουσουλμανική

παράδοση με

όλα

τα αρνητικά χαρακτηριστικά του

οθωμανικού παρελθόντος.
Σε κάθε περίπτωση ήταν μια ακραία δήλωση -αν και ελαφρά
συγκαλυμμένη- για να προέρχεται από μουσουλμανική εφημερίδα, η οποία
απευθυνόταν μεν σε ένα κοινό που είχε τουρκιστικές ιδέες και νεωτερικές
προσλαμβάνουσες, αλλά αποτελούσε ακόμη μέρος μιας πολύ συντηρητικής
μειονοτικής μουσουλμανικής κοινότητας υπό αποικιακή διοίκηση.
Εν συνεχεία και στην προοπτική των εξελίξεων του διαφαίνονταν
στο πλαίσιο του Α' παγκοσμίου πολέμου, οι βασικοί στόχοι της εφημερίδας
ριζοσπαστικοποιήθηκαν, για να εκφράσουν τις ιδέες και της προσδοκίες
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που θα έμπαινε στον πόλεμο, καθώς και
την ταύτιση μαζί της: «είμαστε οι πιο φανατικοί υποστηρικτές της εθνικής
ιδέας, της ιδέας της εκδίκησης. Γιατί αυτός που δεν έχει συνείδηση της
εθνικότητας του, που δεν επηρεάζεται από τις προσβολές

που αυτή

δέχεται, είναι αυτός που πιστεύει ότι το έθνος του δεν έχει δικαίωμα να
υφίσταται. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Τουρκισμός θα αναδειχθεί μέσα από
αυτή την εθνικιστική φωτιά και την εκδίκηση. Καθώς οι Τούρκοι, γνωστοί
στον κόσμο και γνωστοί ιδιαίτερα καλά στους εχθρούς τους, με αυτό τον
τρόπο θα υψωθούν ξανά. Εμείς διακηρύσσουμε ότι βασικός στόχος μας
είναι να υπηρετήσουμε τους Τούρκους και το έθνος, και ένας από τους πιο
σημαντικούς

στόχους

μας

θα

είναι

να

προασπίσουμε

και

να

υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα στο νησί.» 2 9 9
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Altay Nevzat, ο.π.
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Το έθνος έμπαινε σε πόλεμο, για να εκδικηθεί όσους το μείωσαν και
το αμφισβήτησαν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έμεναν πίσω τα λάθη
του παρελθόντος —δηλαδή η παλαιά, ενδοτική

και

παρηκμασμένη

Οθωμανική Αυτοκρατορία- και θα ανέκυπτε ένα έθνος, που θα είχε
επιβεβαιώσει

το δικαίωμα στη ύπαρξη του, εκδικούμενο

όσους το

αμφισβήτησαν. Το βασικό μήνυμα ήταν παντουρκιστικό και απευθυνόταν
σε όλους τους Τούρκους, εντός και εκτός αυτοκρατορίας.
Οι ίδιοι οι εκδότες από την πλευρά τους δεσμεύτηκαν να κάνουν το
εθνικό τους καθήκον διασφαλίζοντας τα εθνικά δίκαια και συμφέροντα στον
τόπο τους. Οι προειδοποιήσεις απευθύνονταν προς πάσα κατεύθυνση και
κατά πάσα πιθανότητα και προς την ελληνοκυπριακή κοινότητα, καθώς το
1913, στην προοπτική του πολέμου η βρετανική κυβέρνηση είχε ανεπίσημα
προτείνει στο Βενιζέλο την παραχώρηση του νησιού στην Ελλάδα με
αντάλλαγμα τη συμμετοχή της στον πόλεμο στο πλευρό της Entente. 3 0 0
Το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους του 1914 και του 1918 που
διήρκεσε ο πόλεμος, λόγω και του στρατιωτικού νόμου που επεβλήθη από
τους Βρετανούς στο νησί, ο τουρκοκυπριακός τύπος σίγησε εντελώς και η
κυκλοφορία

των

εφημερίδων

διακόπηκε.

Σύμφωνα

με

βρετανική

διοικητική αναφορά, η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορούσε και μάλιστα
διανεμόταν δωρεάν στις πόλεις και τα μεγαλύτερα χωριά του νησιού, ήταν
η εφημερίδα Hakikat (Al - Hakikat), η οποία όπως θα αναλυθεί και
αργότερα, ήταν από τις εφημερίδες που στήριξαν σε γενικές γραμμές τη
βρετανική εξουσία, ενώ άσκησαν δριμεία κριτική στις προοδευτικές
εφημερίδες της κοινότητας, και στην κεμαλιστικών επιρροών μερίδα της
•

'

'

»

·
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κοινότητας απο την οποία αυτές εκπορευονταν.

300

ρια

31,1

E N A , C O 67/184, Επιστολή του Ύπατου Αρμοστή Clauson προς τον Αποικιακό

τΐ

ς λεπτομέρειες αυτή της πρότασης βλέπε G. S. Georghallides, ο.π. σελ 92-93.

Γραμματέα Long.
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Τ ο διάστημα κατά το οποίο διήρκεσε ο πόλεμος, η κοινότητα
τήρησε

μια εσωστρεφή

και ουδέτερη

φαινομενικά στάση, λόγω

του

γεγονότος ότι η αυτοκρατορία βρισκόταν στον αντίπαλο συνασπισμό από
αυτό της Μεγάλης Βρετανίας. Η ανακήρυξη του νησιού σε αποικία του
Στέμματος (1915) που σήμανε την ολοκληρωτική απόσπαση του νησιού
από την «υψηλή κυριότητα» της Πύλης, καθώς και η επίσημη πρόταση που
έγινε στα τέλη του 1915 στην ελληνική κυβέρνηση για παραχώρηση του
νησιού, συνετέλεσαν ώστε οι μουσουλμάνοι του νησιού να τηρήσουν αυτό
το διάστημα μια στάση αναμονής, σε αντίθεση με την ελληνοκυπριακή
πλευρά, που αντιμετώπισε όλα αυτά τα γεγονότα ως αποκλειστικά θετικά
σήματα προς τον τελικό σκοπό, την ένωση του νησιού με την Ε λ λ ά δ α . 3 0 2
Η ανάγκη για συνάφεια με τη βρετανική διοίκηση και η πεποίθηση
ότι αποτελούσε πλέον το μόνο δεσμό με την κρατική εξουσία, συνετέλεσε
ώστε η αναγνωρισμένη ηγεσία της κοινότητας (ο καδής, ο μουφτής και οι
τρεις μουσουλμάνοι βουλευτές του Νομοθετικού Συμβουλίου, ένας εκ των
οποίων ήταν ο μουσουλμάνος

επίτροπος του Evkaf Irfan

Bey)

να

χαιρετήσουν μέσω υπομνήματος προς το Γραμματέα της Κυβερνήσεως
Lewis H a r c o u r t , την ανακήρυξη του νησιού σε βρετανική αποικία. 3 0 3
Σε κάθε περίπτωση, η βρετανική διοίκηση προσπάθησε να μην
εξάψει

τα

πνεύματα

μεταξύ

των

δύο

κοινοτήτων,

ιδιαίτερα

το

συγκεκριμένο διάστημα. Προληπτικά, και στην προοπτική ταραχών, η
βρετανική διοίκηση είχε αυξήσει την περιφερειακή στρατιωτική δύναμη
που ήταν σε

θέση να παρέμβει

στο νησί. Παράλληλα, η

κεντρική

κυβέρνηση είχε ζητήσει σε αρκετές περιστάσεις τη διαβεβαίωση της

302

Για

τις λεπτομέρειες

των

βρετανικών

προτάσεων

στην

ελληνική

κυβέρνηση

αναφορικά με την Κύπρο αυτή την περίοδο βλέπε ο.π. G. S. Georghallides, σελ 90-92.
303

Επιστολή 7 μελών της μουσουλμανικής κοινότητας προς Harcourt 17 Νοεμβρίου

1914. C O 67/179.
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τοπικής διοίκησης ότι ο ντόπιος πληθυσμός παρέμενε ήρεμος και θετικά
διακείμενος προς τη βρετανική εξουσία.
Αν

και επισήμως

η ηγεσία

304

της

μουσουλμανικής

κοινότητας

χαιρέτησε το 1915 την πλήρη αποικιοποίηση της Κύπρου, ο βουλευτής
Ahmed Said σε συνεδρίαση του Νομοθετικού Συμβουλίου τον Απρίλιο
του 1918 αντιδρώντας στην προοπτική της ένωσης, σε διάλογο με
Ελληνοκύπριο

βουλευτή,

δήλωσε

ότι

αφενός

«λόγω

φυλής

και

συναισθημάτων αντιτιθέμεθα στο αίτημα με όλη μας τη δύναμη» αλλά και
ότι η Βρετανία δεν είχε το δικαίωμα μονομερώς να ακυρώσει τη σύμβαση
της Κύπρου, και εφόσον οι όροι της δεν είχαν ικανοποιηθεί (το Καρς το
Βατούμ και το Αρδαχάν παρέμεναν στο έλεγχο της Ρωσίας) το νησί όφειλε
να επιστραφεί στην έχουσα την «υψηλή κυριότητα» Οθωμανική κυβέρνηση.
Κλείνοντας, δήλωσε ότι σε διαφορετική περίπτωση, «παρακαλούμε θερμώς
τη βρετανική κυβέρνηση να επανέλθει στην εφαρμογή της σύμβασης της
Κύπρου».305
Παράλληλα με την προσπάθεια τους να αντισταθούν στις ενωτικές
βλέψεις των Ελληνοκυπρίων, οι οποίες ήταν πιο έντονες από ποτέ, οι
Τουρκοκύπριοι επανήλθαν στα πάγια αιτήματα τους έναντι της βρετανικής
διοίκησης μέσω του τύπου, αν και η προσέγγιση των πρώτων χρόνων ήταν
σχετικά ηπιότερη από αυτή πριν τον πόλεμο. Το σταθερό αίτημα για τη
βελτίωση αλλά και την ανεξαρτησία της παιδείας, έκανε την εμφάνιση του
ξανά αυτή τη φορά μέσω της Dogru Yöl και της SÖZ, κάνοντας εμφανές ότι
ο ιδεολογικός προσανατολισμός που κέρδισε έδαφος στην κοινότητα προ
του πολέμου και είχε κάνει τη βελτίωση της παιδείας σύνθημα του, σε
304

Επιστολή του W. Ellis, 19 Σεπτεμβρίου 1914. Είχε αναφέρει στην

κεντρική

κυβέρνηση μετά από σχετική της ερώτηση ότι: «Πιστεύω ότι ακόμη και στο ενδεχόμενο
πολέμου

με την Τουρκία, δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσουμε για κάποια κίνηση των

Τούρκων της Κύπρου εναντίον μας, με την προϋπόθεση ότι οι Έλληνες του νησιού θα
απόσχουν από περιττούς πανηγυρισμούς και προσβολές». Altay Nevzat, ο.π. σελ 233
30;

>

Ρ Ι Ο , Πρακτικά Νομοθετικού Συμβουλίου, 3 Απριλίου 1918.
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καμία περίπτωση δεν είχε παρέλθει, τουναντίον το συγκεκριμένο αίτημα
συγκέντρωνε 7ΐίσω του την πλειοψηφία της κοινότητας, ανεξάρτητα από τις
υπόλοιπες πεποιθήσεις τους.
Ο Mehmet Remzi της Dogru Yöl αιτήθηκε σε ανοιχτή επιστολή
προς την κυβέρνηση οικονομική βοήθεια για την αναστήλωση του κτιρίου,
το διορισμό και τη μισθοδοσία βιβλιοθηκάριου, καθώς και τον εμπλουτισμό
- συντήρηση των βιβλίων που αποτελούσαν τη βιβλιοθήκη του Sultan
Mahmoud Adii.

306

Ο αρθρογράφος καθιστά σαφές στη «λαμπρή βρετανική

κυβέρνηση» ότι από τη στιγμή που η θρησκευτική σχολή της Λευκωσίας
[Büyük Medresse], μέρος της οποίας αποτελούσε και η βιβλιοθήκη, είχε
περάσει στη διοικητική αρμοδιότητα της κυβέρνησης, η τελευταία όφειλε
να συντηρήσει και να ενισχύσει οικονομικά το ίδρυμα.
Χωρίς να παραγνωρίζεται η

βρετανική εξουσία, γίνεται

μια

προσπάθεια να κληθεί η βρετανική διοίκηση να αναλάβει τις ευθύνες της,
και καθίσταται σαφές ότι η τουρκοκυπριακή, πλέον, κοινότητα είναι
συνδεδεμένη με τη βρετανική εξουσία αλλά όχι άνευ όρων: «Οι Τούρκοι
που είμαστε συνδεδεμένοι (εξαρτημένοι) από την κυβέρνηση μας με
μεγάλη υποταγή, πάντα θεωρώντας ότι οι βρετανοί ύπατοι αρμοστές και
αξιωματούχοι έχουν τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες ενός Οθωμανού
αξιωματούχου

(δηλ.

δεν

γίνεται

διάκριση

μεταξύ

βρετανικής

και

οθωμανικής εξουσίας, στη συνείδηση μας ταυτίζονται) και επομένως θα
λειτουργήσουν

όπως

οι

Οθωμανοί

ύπατοι

αρμοστές.

Είχαμε

την

πεποίθηση ότι η κυβέρνηση μιας μεγάλης δύναμης όπως η Αγγλία θα
προστάτευε σε κάθε περίπτωση την εκπαίδευση και τα ιδρύματα της
γνώσης και ότι δεν θα έδειχνε τέτοια αμέλεια στην υιοθέτηση των αρχών
που συμβαδίζουν με την πρόοδο των καιρών...» 3 0 7

KAK,SA1 1650/1920
ΚΑΚ, ο.π.
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Αν και πρόκειται για ένα παράδειγμα συντηρητικής και ως ένα
βαθμό συμβαδίζουσας με την αποικιακή διοίκηση αρθρογραφίας, ήταν
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αποκάλεσε την κοινότητα στην οποία ήταν
μέλος τουρκική και όχι μουσουλμανική ή οθωμανική.

Διατήρησε τη

σύνδεση με το οθωμανικό παρελθόν και την «συνέχεια της αυτοκρατορικής
εξουσίας» έως τη βρετανική διοίκηση, αλλά όχι για να τεκμηριωθεί μόνο η
υποχρέωση για πίστη και υπακοή από την πλευρά της κοινότητας, αλλά
κυρίως για να τονίσει τις βρετανικές υποχρεώσεις απέναντι της.
Μόλις

δύο

χρόνια

αργότερα,

αλλά

από

τη

SÖZ,

μια

«αντιπολιτευόμενη» προς τη βρετανική διοίκηση εφημερίδα, δημοσιεύτηκε
ένα

πιο

οξύ

άρθρο

με

θέμα

τέσσερα

σημαντικά

ζητήματα

που

απασχολούσαν τους διευθυντές των σχολείων της κοινότητας. 3 0 8 Βασική
ένσταση του άρθρου ο έντονος έλεγχος από πλευράς κυβέρνησης των
θεμάτων

εκπαίδευσης,

εκπαιδευτικού

και

συμβουλίου

ο

παροπλισμός

[Mussulman

του

μουσουλμανικού

Education

Board]

που

αποτελούνταν από ex officio μέλη της διοίκησης, αλλά και εκλεγμένους
αντιπροσώπους της κοινότητας.
Μια
συμβούλιο

τροποποίηση
το 1920,

νόμου

είχε

περάσει

από

αναφορικά με τη σύσταση των

το

Νομοθετικό

μουσουλμανικών

συμβουλίων παιδείας. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, κάθε πόλη, κωμόπολη
ή χωριό θα υπήρχε επιτήρηση από το συμβούλιο που αποτελούνταν από
τον επικεφαλής Γραμματέα της Κυβερνήσεως ή αντικαταστάτη του ως
πρόεδρο, τον αρχικαδή, το μουφτή, τον επικεφαλής βρετανό επιθεωρητή
των σχολείων, τους επιτρόπους του Evkaf, τους μουσουλμάνους βουλευτές
του Νομοθετικού και έξι εκλεγμένα μέλη της κοινότητας, ένας εκ των
οποίων θα επιλεγόταν μεταξύ των μουσουλμάνων μελών των Medjlis Idare

ΚΑΚ, SAI 1010/1922. Seuz, αρ.146-49, 12 Αυγούστου 1922.
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κάθε διετία και σύμφωνα με διαδικασία που θα όριζε ο Ύπατος
Αρμοστής.

309

Σύμφωνα με το νέο νόμο, καθήκον των εκπαιδευτικών συμβουλίων
ήταν να ρυθμίζουν τα ζητήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία
του νησιού και : «να βοηθούν τον Ύπατο Αρμοστή στον καταμερισμό των
εξόδων και στα ποσά που θα έπρεπε ετησίως να αφιερώνονται σε κάθε
σχολείο με επαρκή τεκμηρίωση των λόγων για τη δαπάνη». Επιπλέον
είχαν δικαίωμα να συστήσουν περιοχές για δημιουργία νέων σχολείων
καθώς και την πρόσληψη νέων εκπαιδευτικών. Ο διαχωρισμός των
συμβουλίων ήταν σε αμιγώς κοινοτικές γραμμές και κάθε κοινότητα δεν
είχε δικαίωμα να εκφέρει άποψη για τα εκπαιδευτικά θέματα της άλλης.
Παρά τις θεωρητικά διευρυμένες αρμοδιότητες τους, δεν έπαυαν να είναι
συμβουλευτικά όργανα και μόνο. Η τελική απόφαση εξακολουθούσε να
ανήκει στον Ύπατο Αρμοστή.310
Γενική εντύπωση του αρθρογράφου αλλά και των συμπατριωτών του
για τη βρετανική παρεμβατικότητα: «τα σχολεία μας και οι δάσκαλοι μας
έχουν με το πέρασμα του χρόνου περάσει στη σφιχτή αρπάγη της
κυβέρνησης, όπου καταπιέζονται περισσότερο από το παρελθόν». Για το
σταδιακό παροπλισμό του εκπαιδευτικού συμβουλίου ήταν πιο οξύς,
διεκδικώντας τα δικαιώματα φορολογούμενων πολιτών και όχι υπηκόων:
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλες οι εντολές του (κυβερνητικού) τμήματος
εκπαίδευσης θα εφαρμοστούν. Σε αυτή την περίπτωση, ποιος είναι ο ρόλος
των μελών του εκπαιδευτικού συμβουλίου που εκλέγονται από το λαό; Σε
ποια ερωτήματα θα μπορέσουν οι εκπρόσωποι φορολογούμενων κατοίκων
να ψηφίσουν;»
Στην ίδια λογική, στηλίτευσε το νέο μέτρο βάσει του οποίου για να
διοριστεί

κανείς ως διευθυντής σχολείου

θα έπρεπε

να καταθέσει

3Κ)

Βλέπε ΚΑΚ, SAI, 424/23, Cyprus Gazette, Chapter II- Boards and Committees.

310

Βλέπε ΚΑΚ, ο.π., σελ 11.
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πιστοποιητικό βρετανικής εθνικότητας: «Δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε
ποιο σημείο η εθνικότητα έχει κάποια σχέση με τη διεύθυνση ενός
σχολείου, ούτε μπορούμε να καταλάβουμε τη λογική και τη σοφία με την
οποία αποφασίστηκε κάτι τέτοιο! Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι οι διευθυντές
που θα μπουν σε μια διαδικασία έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού θα
μπουν και σε πολλά έξοδα».
Τέλος αναφέρθηκε σκωπτικά στο γεγονός ότι οι δάσκαλοι που
λειτουργούσαν και ως ιμάμηδες, όφειλαν να έχουν ένα έγγραφο διορισμού
από

το

συμβούλιο,

διαφορετικά: «οι

προσευχές

που

λένε

σε

5

συγκεκριμένες ώρες ημερησίως δεν γίνονται δεκτές από το θεό». Κατά τη
γνώμη του αρθρογράφου, για να γίνουν δεκτές οι προσευχές του ιμάμη από
το θεό, καλό θα ήταν να μην εκδίδονται μόνο περιττά διοικητικά έγγραφα,
αλλά το Συμβούλιο να κάνει τους διορισμούς σεβόμενο και τον υφιστάμενο
-και θεωρητικά, σε ισχύ- μουσουλμανικό νόμο kanun. 3 1 1
Αντίστοιχα δημοσιεύματα εμφανίστηκαν και άλλα το ίδιο διάστημα,
ενδεικτικά της αλλαγής που είχε συντελεστεί με την πάροδο των ετών και
λόγω

των γεγονότων

που συνέβησαν

μεταξύ της επανάστασης των

Νεότουρκων και της λήξης του Α' παγκοσμίου πολεμοο.

Η παραδοσιακή

μερίδα της κοινότητας, (όπως εμφανίστηκε σε ένα βαθμό στη Dogru Yöl)
αντιλαμβανόταν τη βρετανική εξουσία
αποδεχόταν

ως υποχρεωτική

ελληνοκυπριακές

ενωτικές

ως αναγκαίο κακό, και την

λύση προκειμένου

βλέψεις.

Ταυτόχρονα

να ανασχεθούν
υπέφερε

από

οι
τη

νεωτερική μέθοδο διοίκησης θρησκευτικών — διοικητικών και συνάμα
311

Βλέπε ΚΑΚ, ο.π. Επίσης βλέπε Κ Α Κ SAI 1060/23. Ο συγκεκριμένος νόμος ίσχυε

φυσικά και για τους Ελληνοκύπριους ιερωμένους, ιεροδιδασκάλους και καλόγερους. Στα
Κρατικά αρχεία Κύπρου αναφέρεται μεταξύ άλλων το παράδειγμα του Παπά-Μιλτιάδη
Βασιλείου από το χωριό Κυθρέα, ο οποίος

είχε υποβάλει στις 24 Ιουλίου 1923

αναπληρωτή

βιογραφικό

διοικητικό

Γραμματέα

το

του,

για

θέση

στον

ιερωμένου,

ιεροδιδασκάλου ή διευθυντή σγ^ολεΙοΌ στις τοπικές φυλακές, μην παραλείποντας να αναφέρει
ότι ήταν κάτοχος πιστοποιητικού βρετανικής υπηκοότητας [British nationality certificate].
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οικονομικών

θεσμών

εργαλειοποιηθεί

με

προεξάρχοντα

το

Evkaf,

που

είχε

στα χέρια των Βρετανών ως μέσο ποδηγέτησης και

ελέγχου της κοινότητας αλλά και αφαίμαξης των οικονομικών της —και
ταυτόχρονα κρατικών- πόρων.
Η προοδευτική μερίδα των Τουρκοκυπρίων, στην οποία φυσικά δεν
επικρατούσε

απόλυτη

ιδεολογική

ομοιογένεια,

είχε

διαμορφώσει τις

προσλαμβάνουσες των μελών της στους συλλόγους και τα σωματεία που
είχαν συσταθεί στους κόλπους της κοινότητας λίγο πριν την έκρηξη του
πολέμου. Είχε διαμορφώσει τις αντιαποικιοκρατικές τις αντιλήψεις λόγω
της βρετανικής διείσδυσης στον πυρήνα της κοινότητας, μέσω κυρίως του
Evkaf, και της αλλοτρίωσης των βασικών παραδοσιακών - οθωμανικών
θεσμών της, μέσω νεωτερικών διοικητικών μεθόδων. Ιδεολογική βάση και
περιεχόμενο για την αντιαποικιοκρατική τους κίνηση έδωσαν οι ιδέες των
Νεότουρκων.
Ταυτόχρονα, η τουρκοκυπριακή κοινότητα είχε να αντιμετωπίσει
τον αυξανόμενο εθνικισμό των Ελληνοκυπρίων, ο οποίος είχε ωριμάσει
μέσα

από

διαφορετικές

ατραπούς

και

θορυβώντας

διαρκώς

την

τουρκοκυπριακή κοινότητα, της έδινε εναύσματα αλλαγής και σε κάποιες
περιπτώσεις και εξέλιξης. Η συντηρητική μερίδα της κοινότητας υπό την
ηγεσία του Irfan Bey, μουσουλμάνου επιτρόπου του Evkaf, είδε την
εθνικιστική εγρήγορση της ελληνοκυπριακής κοινότητας ως απειλή και
βασικό λόγο περαιτέρω αγκίστρωσης στη βρετανική εξουσία και εξάρτησης
από το κράτος και τη βρετανική διοίκηση. Η προοδευτική μερίδα της
κοινότητας το αντιμετώπισε ως ερέθισμα για αναζήτηση και προβολή του
αντίστοιχου «εθνικού κέντρου». Αυτό είχε ως συνέπεια μια διαδρομή μέσα
από τις θεωρίες του πανοθωμανισμού, Νεοθωμανισμού, Παντουρκισμού
και τουρκισμοΰ, για να ωριμάσουν τελικά οι συνθήκες για την τελική
υιοθέτηση

των ιδεών

των Νεότουρκων,

σχεδόν

ταυτόχρονα

με τη

δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους.
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Οι λόγοι γι αυτή την αναζήτηση δεν ήταν μόνο εργαλειακοί, ότι
δηλαδή η νεωτερική μερίδα των Τουρκοκυπρίων χρειαζόταν επιχειρήματα
για να αντιδράσει στις μεθοδεύσεις των Ελληνοκυπρίων για ένωση με την
Ελλάδα, αλλά και αμιγώς ιστορικοί: η προοδευτική μερίδα της κοινότητας,
και

όσοι Τουρκοκύπριοι

δεν

ήταν

δεμένοι

λόγω

συμφέροντος

ή

υποχρέωσης στο αποικιακό άρμα των Βρετανών, παρακολουθούσαν τις
εξελίξεις στην Οθωμανική αυτοκρατορία και σταδιακά ταυτίζονταν με
κάποιες από αυτές, ή απέρριπταν κάποιες άλλες.
Η παρουσία της ελληνοκυπριακής κοινότητας και οι ριζοσπαστικές
της επιδιώξεις

επιτάχυναν την τουρκοκυπριακή διαδικασία «εθνικής

αναζήτησης» και κάποιες φορές της έδωσαν παραδείγματα να μιμηθεί και
να αποφύγει. Ο τουρκοκυπριακός τύπος, με μαχητικές προσλαμβάνουσες
από τουρκικές εφημερίδες εκτός νησιού και γενικά με πλουραλιστική
ενημέρωση, όξυνε τα αισθητήρια του. Οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες
θεώρησαν ότι όφειλαν να απαντούν εκ μέρους της κοινότητας στα
επιχειρήματα

και

τις

αξιώσεις

που

εκφράστηκαν

μέσω

των

ελληνοκυπριακών εφημερίδων και να ασκούν κριτική στα κακώς κείμενα
της βρετανικής διοίκησης. Αντίθετα

οι Τουρκοκύπριοι

της τοπικής

αυτοδιοίκησης — με την εξαίρεση σε ένα βαθμό των βουλευτών του
Νομοθετικού- ήταν πειθαρχημένοι στη βρετανική διοίκηση και δεν
ακολούθησαν την καταγγελτική λογική των Ελληνοκυπρίων συμπατριωτών
τους.
Μέσα

στα

χρόνια

που

θα

ακολουθούσαν

τη

μικρασιατική

καταστροφή και την ανακήρυξη του ανεξάρτητου τουρκικού κράτους υπό
τη

διακυβέρνηση

του

Μουσταφά

Κεμάλ,

θα

αναδεικνυόταν

η

ριζοσπαστικοποίηση του ελληνοκυπριακού εθνικισμού που εκδηλώθηκε
κυρίως στα γεγονότα του 1931, αλλά και η τουρκοκυπριακή αντίδραση,
ηπιότερη από την ελληνοκυπριακή, αλλά όχι στερούμενη εθνικιστικών
τάσεων.
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I I I . Πόλωση των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων και της βρετανικής
διοίκησης και ανάπτυξη του τουρκοκυπριακού εθνικισμού

Η ήττα του ελληνικού στρατού και η εκδίωξη του από τη Μικρά
Ασία το 1922 προκάλεσε

μεταξύ

άλλων

και

τη

μαζικοποίηση

του

τουρκοκυπριακού εθνικισμού. Καθ' όλη τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου

οι

Τουρκοκύπριοι

κράτησαν

χαμηλό

προφίλ,

καθώς

η

Οθωμανική αυτοκρατορία δε βρισκόταν στο συνασπισμό της E n t e n t e .
Επιπλέον, προσπάθησαν να διαχειριστούν τον ελληνοκυπριακό εθνικισμό
που αυξανόταν λόγω των επιτυχιών του ελληνικού

στρατού και της

παρελκυστικής βρετανικής πολιτικής που δεν απέκλειε στο μέλλον το
ενδεχόμενο

της

παραχώρησης

του

νησιού

στην

Ελλάδα.

Στις

επανειλημμένες ελληνοκυπριακές εκκλήσεις και ψηφίσματα για ένωση του
νησιού με την Ελλάδα, οι Τουρκοκύπριοι απαντούσαν με δικές τους
παραστάσεις όπου τονιζόταν η ισχύς της σύμβασης της Κύπρου αλλά και η
πίστη των μουσουλμάνων του νησιού στη βρετανική κυβέρνηση.
Ο

τουρκικός

«πόλεμος

της

ανεξαρτησίας»

τόνωσε

τον

τουρκοκυπριακό εθνικισμό και του προσέφερε επιχειρήματα ενάντια στη
βρετανική

αποικιακή

εξουσία.

Σημαντικό

ρόλο

στη

διαδικασία

διαδραμάτισε ο τουρκοκυπριακός τύπος καθώς και ο τούρκος πρόξενος
που λειτούργησε ως σύμβολο της τουρκικής εξουσίας στο νησί αλλά και
σημείο επαφής και σύνδεσης με τη «νέα» Τουρκία. Οι Τουρκοκύπριοι
παρακολουθούσαν τα τεκταινόμενα

σε

αυτή και γιόρταζαν τις

ίδιες

«εθνικές» επετείους και γιορτές.
Ωστόσο οι προκλήσεις που ο τουρκοκυπριακός εθνικισμός είχε να
αντιμετωπίσει ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές που διαχειρίστηκε ο
τουρκικός. Στην περίπτωση της Κύπρου ο «κοσμικός» ζωτικός χώρος ήταν
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ήδη κατειλημμένος από τη βρετανική εξουσία, η οποία με προκάλυμμα την
εισαγωγή της νεωτερικότητας και της εκκοσμΐκευσης, διοικούσε μια ακόμη
αποικία εκμεταλλευόμενη τον κοινοτικό διαχωρισμό του πληθυσμού της.
Επιπλέον

η ελληνοκυπριακή κοινότητα, η οποία ήταν

ισχυρότερη

πληθυσμιακά και κοινωνικά, εκφράστηκε εθνικιστικά ήδη από την έλευση
των Βρετανών και ανέπτυξε τους μηχανισμούς εκπροσώπησης που την
βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ως εκ τούτου, ο τουρκοκυπριακός εθνικισμός γεννήθηκε έχοντας
ικανά παραδείγματα από το «σύνοικο στοιχείο» που υποδείκνυαν ότι
όφειλε να λειτουργήσει

σε κοινοτικό, άρα και θρησκευτικό πλαίσιο.

Επιπλέον, οι θεσμοί την αυτοδιοίκηση των οποίων διεκδικούσαν οι
Τουρκοκύπριοι ήταν επίσης θρησκευτικοί και η θρησκευτικότητα τους ήταν
το βασικό επιχείρημα για να αποδοθούν και πάλι στον έλεγχο της
κοινότητας.
Η βρετανική διοίκηση αντέδρασε ενισχύοντας περαιτέρω τη μερίδα
του Evkaf και κυρίως το μουσουλμάνο επίτροπο, παρά τις αντίθετες φωνές
που ακούγονταν πλέον και στους κόλπους της, για μια πιο «πλουραλιστική»
αντιμετώπιση

της

μουσουλμανικής

κοινοτικής

εκπροσώπησης.

Η

συγκεκριμένη τακτική εξακολούθησε και μετά την ανατρεπτική ήττα του
μουσουλμάνου

επιτρόπου και της

παράταξης των

Evkafcilar

στις

βουλευτικές εκλογές του 1931. Σταθερό αίτημα της ανανεωτικής μερίδας
των μουσουλμάνων, η «επιστροφή» των κοινοτικών θεσμών και κυρίως του
Evkaf στον έλεγχο της κοινότητας, και η διοίκηση τους από εκλεγμένη
ομάδα Τουρκοκυπρίων.
Η

βρετανική αντίδραση ήταν σταθερά αρνητική καθ' όλη τη

διάρκεια της δεκαετίας του 1930, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις και τα
τουρκοκυπριακά ψηφίσματα. Η διοίκηση δεν αναγνώρισε επίσης τη
δημιουργία του «εθνικού συμβουλίου των μουσουλμάνων» καθώς και την
εκλογή μουφτή. Διαφοροποίηση στη συγκεκριμένη στάση εμφανίστηκε
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μόνο κατά το τέλος της δεκαετίας, όταν μετά και την επίδοση ψηφίσματος
στον O H E εκ μέρους της κοινότητας, η διοίκηση μπήκε στη διαδικασία να
εξετάσει τα αιτήματα τους. Προκειμένου να μην δοθεί η δυνατότητα της
εκλογής του μουφτή στην κοινότητα, και προκειμένου να περιοριστεί στο
θρησκευτικό του ρόλο, προτάθηκε να ζητηθεί από την τουρκική κυβέρνηση
να τον επιλέξει. Ανεξάρτητα και από αυτή την εξέλιξη, η κοινότητα το 1950
είχε εμπεδώσει έναν τουρκοκυπριακό εθνικισμό, προσαρμοσμένο στις
ιστορικές ανάγκες που είχε να αντιμετωπίσει. Παράλληλα λόγω του
τουρκικού εθνικισμού είχε βγει από το πλαίσιο της μειονότητας στο οποίο
είχε λειτουργήσει για δεκαετίες, και είχε τα επιχειρήματα να αντιμετωπίσει
τόσο τη βρετανική διοίκηση όσο και την ελληνοκυπριακή κοινότητα
ισότιμα.

III. 1. Ενσωμάτωση παραδοσιακών θρησκευτικών θεσμών και ιδρυμάτων
στο εθνικιστικό πλούσιο. Βρετανικές αντιδράσεις και πόλωση.

Τη λήξη του Α' παγκοσμίου πολέμου σφράγισαν οι συνθήκες των
Βερσαλλιών και των Σεβρών, οι οποίες προέκυψαν από τη Διάσκεψη των
Παρισίων. Οι δύο Συνθήκες είχαν ενσπέρματα στοιχεία της επικείμενης
κατάρρευσης τους, ωστόσο οι αποικιακές βλέψεις των ισχυρών δυνάμεων
της εποχής, που επιθυμούσαν να εκμεταλλευτούν
περισσότερο

τα

πλούσια

εδάφη

της

όσο

το δυνατόν

παραπαίουσας

Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας επικράτησαν κατά την υπογραφή τους.
1

Η Συνθήκη των Σεβρών, που υπογράφηκε την ΙΟ* Αυγούστου 1920,
απερρίφθη άμεσα

από το

Μουσταφά

Κεμάλ

και το

κίνημα

των

Νεότουρκων, οι οποίοι συνέχισαν την ένοπλη δράση από την Ανατολία,
ενώ το σημείο της που αφορούσε σε ένα βαθμό και στην Κύπρο ήταν στην
παράγραφο IX, με τρία βασικά άρθρα:
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Άρθρο 115:
Τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την προσάρτηση της
Κύπρου όπως διακηρύχθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση

την

5

η

Νοεμβρίου, 1914
Άρθρο 116:
Η Τουρκία αποκηρύσσει όλα τα δικαιώματα και τον τίτλο πάνω σε ή
σχετικά με την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στον
ετήσιο φόρο που μέχρι πρότινος καταβάλλονταν από αυτό το νησί προς το
Σουλτάνο
Άρθρο 117:
Οι υπήκοοι τουρκικής εθνικότητας που γεννήθηκαν ή σταθερά
κατοικούν στην Κύπρο θα αποκτήσουν τουρκική υπηκοότητα με γνώμονα
τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον εκεί ισχύοντα νόμο.
Ο ελληνοκυπριακός τύπος χαιρέτησε το γεγονός ως «την αρχή για
την δικαίωση των εθνικών πόθων», ενώ ο τουρκοκυπριακός εξεδήλωσε σε
ηπιότερους τόνους τη δυσαρέσκεια του για τις εξελίξεις.312 Η Dogru Yöl
312

To 1920, κυπριακή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον μητροπολίτη Κιτίου μετέβη

στο Αονδίνο

προκειμένου να συναντηθεί με την κεντρική βρετανική κυβέρνηση και να

αιτηθεί για άλλη μια φορά την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα (ουσιαστικά επρόκειτο για
συνέχεια του πρώτου ταξιδιού που είχε γίνει το Φεβρουάριο του 1919, ενώ στο χρονικό
μεσοδιάστημα η αντιπροσωπεία είχε αποστείλει και σειρά επιστολών στον πρωθυπουργό
Lloyd George χωρίς να λάβει απάντηση).
Η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Αποικιών αντισυνταγματάρχη
Amery, ο οποίος αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα των Ελληνοκυπρίων, καθώς και να
δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στο μέλλον με βάση το οποίο

αυτό θα μπορούσε

να

ικανοποιηθεί. Ο Έλληνας πρέσβης στο Αονδίνο Κακλαμάνης, σημείωνε στην αναφορά του:
«Επιμονή κυπριακής αποστολής ήτις καλώς εγνώριζεν ότι επί του παρόντος ήτο αδύνατον να
επιτύχει δήλωσις παραχωρήσεως Κύπρου υπήρξε κατά τη γνώμη μου ατυχής». Στο διάλογο
που ακολούθησε, ο Amery τόνισε το γεγονός ότι η Κύπρος δεν μπορούσε

να ακολουθήσει

το παράδειγμα της Επτανήσου, αφού εκεί δεν υπήρχε μουσουλμανικός πληθυσμός. Στα
επιχειρήματα της ελληνοκυπριακής αντιπροσωπείας αναφέρθηκε και το γεγονός ότι: «Με την
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και ο Mehmet Remzi διακήρυξαν την πεποίθηση τους στην αρχή της
εθνικής αυτοδιάθεσης και γενικά στη διακήρυξη των «14 σημείων» του
Woodrow

Wilson

και

χαιρέτισε

τις

πρωτοβουλίες

των

λαών

γι

αυτοδιάθεση. Στην ίδια ωστόσο λογική απαίτησαν σεβασμό στο τουρκικό
έθνος και στις επιθυμίες του τουρκικού λαού.
Επιπλέον δεν διέλαθε της προσοχής τους, και το κυριότερο δεν
είχαν

ενδοιασμό

να

αναφέρουν

σκωπτικά

και

τις

πραγματικές

σκοπιμότητες της Συνθήκης, οι οποίες πόρρω απείχαν από την πεποίθηση
στην αρχή της αυτοδιάθεσης. Παράλληλα αναφέρθηκαν με τα μελανότερα
χρώματα στην ιμπεριαλιστική κίνηση των Ελλήνων να αποβιβαστούν στην
Σμύρνη: «οι καταπατητές και η τραγωδία και οι καταπιεστές της Σμύρνης
θα κηλιδώσουν τις φωτεινότερες σελίδες νικηφόρων εθνών μέχρι τη
Δευτέρα Παρουσία και αυτές θα αποτελέσουν μια αιτία ανταπόδοσης για
Τούρκους και μουσουλμάνους». Τέλος εξήραν τις κινήσεις των Τούρκων
εθνικιστών, αν και αντιλαμβάνονταν το βαρύ φόρο αίματος που ήταν
αναγκασμένο να πληρώσει

το τουρκικό έθνος: «εκείνοι που έχουν

πολεμήσει 4-5 χρόνια για το σπίτι τους, πριν βρουν χρόνο να γιατρέψουν
τις πληγές τους, τρέχουν γι άλλη μια φορά σε σύνορα. Οι Τούρκοι,
ανακαλύπτοντας ότι η ώρα της ειρήνης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, έχουν
σχηματίσει εθνικές δυνάμεις και έχουν δεσμεύσει εαυτούς με όρκο ότι θα

υποστήριξην της Μ Βρετανίας, παρετηρήσαμεν, η διοίκησις 2 εκατ.

μουσουλμάνων

ενεπιστεύθη εις χείρας της Ελλάδος. Εις την ιδικήν μας περίπτωσιν πρόκειται μόνον δια 50
χιλιάδας μουσουλμάνους περίπου». Σαφέστατα ο μητροπολίτης Κιτίου ήταν επικεφαλής της
εθνικιστικής — συντηρητικής μερίδας της κοινότητας, πρεσβεύοντας

φανατικά την ένωση,

αλλά δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι στις πολυάριθμες παραστάσεις
ελληνοκυπριακών αντιπροσωπειών στην αγγλική κυβέρνηση έως αυτό το διάστημα, δεν είχε
ποτέ εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο συνύπαρξης με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, που
θα καταδείκνυε έστω την πρόθεση ισότιμης και αρμονικής συνύπαρξης. Βλέπε

1ΑΥΕ,

Φάκελος Κύπρου, 1920, 6/1/Α/50 Πολιτική.
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αγωνιστούν μέχρι η Μικρά Ασία και η Κωνσταντινούπολη σωθεί από κάθε
είδους εχθρό».

3Β

Στη δεκαετία του 1920, τόσο τα εξωτερικά ερεθίσματα (διεθνείς
εξελίξεις,

μετάβαση από το σουλτανικό στο εθνικό καθεστώς στην

Τουρκία) όσο και τα εσωτερικά (αυξανόμενη βρετανική παρεμβατικότητα,
ριζοσπαστικοποίηση του ελληνοκυπριακού εθνικισμού), οδήγησαν στη
συνειδητοποίηση της ανάγκης για προσανατολισμό και ταύτιση με νέες,
«εθνικές» έννοιες. Για τους προοδευτικούς «Τούρκους της Κύπρου» η
εθνική αφύπνιση είχε

συντελεστεί.

Ταυτίστηκαν με τους

εθνικιστές

Νεότουρκους και τον αγώνα τους, χωρίς βέβαια να έχουν χάσει την
ταύτιση τους με τη μουσουλμανική θρησκεία και το οθωμανικό παρελθόν.
Η

ιστορική συγκυρία και ανάγκη, έφερε ως αποτέλεσμα την

ανάπτυξη του εθνικισμού ως συνιστώσα εξωτερικών και εσωτερικών
ερεθισμάτων. Έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1920, η διεργασία αυτή
αφορούσε σε ένα μικρό σχετικά ποσοστό του τουρκοκυπριακού πληθυσμού
που είχε πολιτικές ανησυχίες, δε δεσμευόταν από συμφέροντα που τον
έφερναν αντιμέτωπο με τη βρετανική διοίκηση και ζούσε κατά πάσα
πιθανότητα σε πόλη. 314 Στη δεκαετία που ακολούθησε, αυτή η διαδικασία
μαζικοποιήθηκε, και εμπεδώθηκε από το μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού

ως πεποίθηση, ανεξαρτήτως κοινωνικού

ή

οικονομικού

υπόβαθρου.
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ΚΑΚ, SAI/1153/1919, απόσπασμα της Dogrou Yöl 26 η Μαρτίου 1920.
Αν και το ποσοστό

μειώθηκε με την πάροδο

των ετών 1881-1946 το ποσοστό

των ετών, κατά το χρονικό διάστημα

Τουρκοκυπρίων που διαβιούσαν στις πόλεις του νησιού

ήταν σταθερά υψηλότερο από αυτό των Ελληνοκυπρίων, σύμφωνα με τις διενεργούμενες
απογραφές.

Βλ Irene Β. Taeuber, "Cyprus: The Demography

Population index, Xzol 21, Noi

(Jan, 1955) σελ 4-20.

of a Strategic Island"

Για μια αναλυτική καταγραφή της

αύξησης του πληθυσμού του νησιού ανά θρήσκευμα κατά τα έτη απογραφών, βλέπε
Παράρτημα 1.
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Όσο

η

επέλαση

του

ελληνικού

στρατού

στη

Μικρά

Ασία

συνεχιζόταν, ο τουρκοκυπριακός τύπος, όπως προαναφέρθηκε, σχολίαζε
με τον πιο αρνητικό τρόπο την επιθετική ελληνική πολιτική και την αρωγή
και ανοχή στο θέμα των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ό τ α ν η

προέλαση

σταμάτησε και οι δυνάμεις του Κεμάλ άρχισαν να απωθούν τον ελληνικό
στρατό προς τα παράλια, οι εφημερίδες της κοινότητας πανηγύρισαν με
ήπιο τρόπο αλλά συντονισμένες με τον τύπο της «μητέρας πατρίδας» τη
σωτηρία της και την απώθηση των κατακτητών.
Η κατάληψη της Σμύρνης και η εκδίωξη του ελληνικού στρατού από
τη Μικρά Ασία γιορτάστηκε από τον τουρκοκυπριακό τύπο —μάλιστα
ορισμένα έντυπα κυκλοφόρησαν με εξώφυλλο το πορτραίτο του Κεμάλαλλά και τον πληθυσμό, με δημόσιες συγκεντρώσεις στη Λευκωσία και σε
άλλες μεγάλες πόλεις. Ενδεικτικό της σημασίας αλλά και της μαζικότητας
του συγκεκριμένου εορτασμού ήταν το γεγονός ότι, η ετήσια επέτειος της
απελευθέρωσης της Σμύρνης συνέχισε να γιορτάζεται για αρκετά χρόνια
'
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αργότερα.
Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάννης, την 611 Ιουνίου 1924,
η Τουρκία, υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ, αναγνώρισε

την

προσάρτηση της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων
και απεμπόλησε οριστικά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει στο μέλλον την
Κύπρο. Ο κεμαλικός εθνικισμός προέκρινε τη διατήρηση και εμπέδωση
των υφιστάμενων συνόρων, καθώς και την ομογενοποΐηση του τουρκικού
πληθυσμού εντός των συνόρων. Μέσω του Εθνικού Συμφώνου ( N a t i o n a l
Pact) δεν προσπάθησε να επεκταθεί σε περιοχές εκτός Τουρκίας οι οποίες
είχαν μουσουλμανικούς πληθυσμούς, αλλά παρέμεινε
της

Τουρκίας,

ενθαρρύνοντας

σταδιακά

τους

εντός των συνόρων

πληθυσμούς

που

το

επιθυμούσαν, να μεταναστεύσουν στην Τουρκία αντί να διεκδικήσουν την
ένωση του τόπου τους με τη «μητέρα πατρίδα». Π ρ ο ς αυτή την κατεύθυνση
ilä

Βλέπε Altay Nevzat, ο.π. σελ 267.
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παρότρυνε τους Τουρκοκύπριους της Κύπρου και ο πρώτος τούρκος
πρόξενος του νησιού Ali Assaf Bey, αν και οι συστηματικές και για μικρό
χρονικό
•

διάστημα

μεταναστεύσεις
»

από την

'

Κύπρο

στην

Τουρκία
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εμφανίστηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο.
Στο εσωτερικό της κοινότητας, τα προβλήματα και οι αντεγκλήσεις
για τον έλεγχο των ζωτικών θεσμών και λειτουργιών της έναντι της
βρετανικής διοίκησης συνεχίστηκαν με αυξανόμενους ρυθμούς. Οξύ στην
κριτική του προς τη βρετανική διοίκηση άρθρο της Vatan του 1920,
αναφέρθηκε στο γνωστό πρόβλημα των Sheri δικαστηρίων και της
κακοδιαχείρισης τους κυρίως λόγω της εγκατάλειψης του θρησκευτικού
νόμου που ρύθμιζε τις αποφάσεις τους και του γενικότερου θρησκευτικού
νομικού πλαισίου που τα στήριζε και αξιοποιούσε τη λειτουργία τους.
Λόγω και της μεταβολής που είχε συντελεστεί στην ίδια την
κοινότητα κατά την τελευταία δεκαετία και είχε ως αποτέλεσμα έναν πιο
κοσμικό αλλά και αντιαποικιοκρατικό προσανατολισμό, πλήθυναν οι φωνές
που ζητούσαν ριζικές μεταβολές στους παλαιούς νομικούς — θρησκευτικούς
θεσμούς, προκειμένου να αποφύγουν κακοδιοίκηση της κοινότητας και
κυρίως το βρετανικό έλεγχο εκ των έσω, των θεσμών της.
Αυτό δεν σήμαινε ότι οι θεσμοί αυτοί έπρεπε απαραίτητα να
στερηθούν τη θρησκευτικότητα τους, αλλά μόνο την «οθωμανικότητα»
τους, τη σύνδεση δηλαδή με παλαιές και ξεπερασμένες

διοικητικές

πρακτικές, που έδιναν στους Βρετανούς δικαίωμα και ευκαιρία επέμβασης.
Αρχικά ο αρθρογράφος κατήγγειλε για άλλη μια φορά τη βρετανική
επέμβαση (μέσω του Evkaf) ακόμη και στις πιο ασήμαντες εσωτερικές
διοικητικές διαδικασίες: «Υπήρξε ένα διάστημα που μια αύξηση στην
αμοιβή ενός ιμάμη που γινόταν, όπως ήταν φυσικό, από το Sheri
δικαστήριο, θεωρούνταν και ερμηνευόταν από τη διοίκηση του Evkaf ως
λανθασμένη ανάμιξη από την πλευρά του. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο
,16

Βλέπε Niyazi Kmlyürek O.K., σελ 223.
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ένα τέτοιο ζήτημα έχει σημασία, πως ακριβώς θα λυθεί και κατά πόσο αυτή
η διευθέτηση θα αποτελέσει άλυτο πρόβλημα». 317
Παρά

το γεγονός

ότι πρόταση του αρθρογράφου ήταν η

δημιουργία μιας μουσουλμανικής οργάνωσης η οποία θα διατηρούσε την
«εθνική ενότητα» και θα μπορούσε να εγγυηθεί «την εξέλιξη και τη
βελτίωση της κοινωνικής ζωής» ο ίδιος ξεκαθάριζε για τον εαυτό του και
τους ομοϊδεάτες του ότι: «Όσον αφορά εμάς (για τους εαυτούς μας) δεν
είμαστε ούτε θρησκευτική ούτε κοινωνική οργάνωση». Τέλος επέμεινε στη
θέση

ότι,

εφόσον

ο

θεσμός

των

θρησκευτικών

δικαστηρίων

δεν

λειτουργούσε σωστά, καλό θα ήταν να καταργηθεί ώστε να μην δημιουργεί
στην κοινότητα προβλήματα και στη βρετανική διοίκηση ευκαιρίες για
επέμβαση: «Λόγω της απουσίας επεξηγηματικών και συγκεκριμένων
κανόνων για τις διαδικασίες των θρησκευτικών δικαστηρίων και επειδή τα
νομοθετήματα από τα οποία προκύπτουν οι fetvas

(γνωμοδοτήσεις)

περιέχονται στους τόμους του canuti, που είναι γεμάτοι από ασύνδετα
σκορπισμένα και αλληλοαναιρούμενα κωδίκελλα, άρθρα και ρήσεις των
ιμάμηδων της χανεφιτικής σχολής, καθίστανται εντελώς ανεφάρμοστα στις
•

318

μέρες μας».
Η δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού οργάνου της κοινότητας,
που θα εκλεγόταν από την ίδια και θα ήταν ανεξάρτητο από τη διοίκηση
και τα άτομα επιρροής της περί το Evkaf αποτέλεσε ένα σταθερό αίτημα
της κοινότητας από αυτή την περίοδο και στο εξής. Η κοινότητα έχει έρθει
σε επαφή με τις εθνικές αρχές του κεμαλισμού και στην πλειοψηφία της τις
είχε αφομοιώσει, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό τις είχε

ενστερνιστεί.

Ωστόσο η ανάγκη για μια «μουσουλμανική» οργάνωση προερχόταν από τις
ειδικές συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνταν η
κοινότητα.
117
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Βλέπε ΚΑΚ, ο.π.
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Η βρετανική διοίκηση αντιμετώπισε τόσο τους Ελληνοκύπριους όσο
και τους Τουρκοκύπριους στο πλαίσιο της κοινότητας, της θρησκευτικής
κοινότητας που απέρρεε από τα millet, ακόμη και αφού η εθνική αφύπνιση
είχε συντελεστεί ολοκληρωτικά και για τις δύο κοινότητες, ακόμη και αφού
ο εθνικισμός των Ελληνοκυπρίων ριζοσπαστικοποιήθηκε σε σημείο ώστε
να υπάρχει το ενδεχόμενο η διεκδίκηση τους για ένωση να σταματήσει να
γίνεται με ειρηνικά μέσα.
Έ ν α ς λόγος

για τον οποίο οι Τουρκοκύπριοι

διεκδίκησαν

τη

δυνατότητα εκπροσώπησης στα κοινά του νησιού μέσα από τη θρησκευτική
τους ιδιότητα ήταν ότι

μόνο

έτσι θα ήταν σε

θέση να έχουν

ένα

αντιπροσωπευτικό όργανο χωρίς οι Βρετανοί να μπορούν να το ελέγχουν
άμεσα.

Οι

διοικητικοί

τους

θεσμοί,

που

διέθεταν

και

θρησκευτικό

χαρακτήρα όπως το Evkaf, όπως έχει προαναφερθεί, είχαν ήδη αλωθεί και
ελέγχονταν εσωτερικά από τους Βρετανούς.
Οι Τουρκοκύπριοι πλέον αυτοπροσδιορίζονταν εθνικά, προωθούσαν
εθνικούς σκοπούς ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να αποτρέψουν τις
εθνικιστικές

βλέψεις

των

Ελληνοκυπρίων.

Αυτές

οι

διεργασίες

ήταν

ουσιαστικά εθνικιστικού περιεχομένου, αλλά εκδηλώνονταν σε μια πολιτική
αρένα κοινοτική, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί από τη βρετανική διοίκηση.
Ω ς εκ τούτου, αν και οι βουλευτές του Νομοθετικού Συμβουλίου από ένα
χρονικό

σημείο

και μετά αντιπροσώπευαν ο καθένας τις εθνικές

ή

εθνικιστικές βλέψεις της κοινότητας του, δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το
γεγονός ότι στη βάση του το σύστημα στο οποίο λειτουργούσαν ήταν
κοινοτικό και με θρησκευτικές προσλαμβάνουσες. Ε ν κατακλείδι, για να
βρεθούν οι Τουρκοκύπριοι σε θέση να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα
εθνικά ή και εθνικιστικά τους συμφέροντα, είχαν ανάγκη ένα θρησκευτικό
στη βάση του όργανο αντιπροσώπευσης των συμφερόντων τους έναντι της
διοίκησης και της συνοίκοο κοινότητας.
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Το Δεκέμβριο του 1922 μέσω του βουλευτή του Νομοθετικού dr.
Eyyub Nejmettin, και με τη συμμετοχή αντιπροσώπων της κοινότητας
από όλες τις επαρχίες του νησιού, κατατέθηκε ψήφισμα με τρία βασικά
αιτήματα. Ζητήθηκε αρχικά η προσάρτηση του νησιού στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν δυνατό, ζητήθηκε η
επιστροφή στην ante bellum (:πριν τον πόλεμο) κατάσταση, κατά την
οποία : «η Κύπρος διοικούνταν από τη Μεγάλη Βρετανία ενώ παρέμενε
τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». Εξέφρασαν την αντίθεση τους σε
οιαδήποτε διοικητική μεταβολή κατά την οποία θα παραχωρούνταν
εκτεταμένες ελευθερίες και

ποσοστό αυτοδιοίκησης στους αυτόχθονες

κατοίκους του νησιού. Τέλος, αιτήθηκαν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός
μουσουλμανικού συμβουλίου ή κεντρικής επιτροπής, η οποία θα ήλεγχε τα
θρησκευτικά δικαστήρια, την εκπαίδευση της κοινότητας και το τμήμα του
Evkaf.319
Αν και το αίτημα για ένωση της Κύπρου με την Τουρκία αναφέρθηκε
κυρίως για να καταγραφεί από τη βρετανική κυβέρνηση ως αντίβαρο στις
αλλεπάλληλες αιτήσεις των Ελληνοκυπρίων για ένωση με την Ελλάδα,
ήταν πιθανό η τουρκοκυπριακή κοινότητα να ανέμενε μια μεγαλύτερη
διεκδικητικότητα από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης αναφορικά με
το μέλλον του νησιού και της τουρκικής κοινότητας που ζούσε σε αυτό. 320
Οι

τουρκοκύπριοι

παραχώρησης

αυτονομίας

ιθύνοντες

απέρριψαν

το

στο

λόγω

ενδεχομένου

νησί,

του

ενδεχόμενο
οι

πλειοψηφούντες πληθυσμιακά Ελληνοκύπριοι να χρησιμοποιήσουν την
αυτονομία για να επιδιώξουν ένωση με την Ελλάδα. Αναφορικά με το
σημαντικότερο

αίτημα —και

με

τις

περισσότερες

»»

Βλ. Altay Nevzat, ο.π. C O 67/208, σελ 5 1 1 - 5 1 7 .
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Ό π ω ς προαναφέρθηκε, με

τη

Συνθήκη

των

Σεβρών

πιθανότητες να

η κεμαλική

Τουρκία

αποποιήθηκε κάθε δικαίωμα και διεκδίκηση επί του εδάφους της Κύπρου, αλλά επιπλέον,
δεν έκανε και κάποια μνεία ή απόπειρα οιουδήποτε διακανονισμού αναφορικά με τον
τουρκικό πληθυσμό του. Βλέπε ο.π. G. S. Geroghaliides, σελ 92-93.
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εισακουστεί από τη διοίκηση, έστω και μερικά- για το μουσουλμανικό
συμβούλιο, οι Τουρκοκύπριοι επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό, τόσο για τη
χρονική στιγμή αλλά και την αντιπροσωπευτική λογική που υιοθέτησαν,
από

την

ελληνοκυπριακή

κοινότητα, και το νεοσυσταθέν

Συμβούλιο» της, που λειτουργούσε
δικλείδων

και ελεγχόταν

μόνο

«Εθνικό

εκτός των βρετανικών διοικητικών
από αυτή.

Ωστόσο

η δημιουργία

αντιπερισπασμού στην ελληνοκυπριακή κοινότητα σε καμία περίπτωση δεν
ήταν ο μόνος λόγος γι αυτή την πρωτοβουλία.
Πρωταγωνιστές στο συγκεκριμένο

εγχείρημα ήταν μάλλον οι

συντηρητικοί της κοινότητας, καθώς σύμφωνα και με την αναφορά του
βρετανού Ύπατου Αρμοστή Malcolm Stevenson, με τον τουρκοκύπριο
βουλευτή είχαν συμπράξει και ο μουφτής με τον καδή της Κύπρου. Παρά
το γεγονός ότι το αίτημα αφορούσε στη δημιουργία ενός θρησκευτικού
συμβουλίου και εκφράστηκε από συντηρητικούς της κοινότητας, σε καμία
περίπτωση δεν στερούνταν «εθνικού» χαρακτήρα.
Τουναντίον, ο Eyyub Nejmettin θεμελίωσε το αίτημα ως κοινωνική
και εθνική αναγκαιότητα: «όπως γίνεται κατανοητό από το ψήφισμα που
υπογράφεται από όλους τους μουσουλμάνους της Κύπρου, τα Sheri
δικαστήρια και ο οργανισμός του Evkaf που αποτελούν κοινωνικούς και
οικονομικούς θεσμούς και κυρίως τα θρησκευτικά και εθνικά ιδρύματα και
οργανισμοί της μουσουλμανικής κοινότητας της Κύπρου, είναι ασύμβατοι
με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις μοντέρνες αρχές. Ζητώ και παρακαλώ
εξ ονόματος ολόκληρου του μουσουλμανικού πληθυσμού του νησιού η
επιθυμία μας αναφορικά με τη μεταρρύθμιση και την επανίδρυση των
κοινωνικών δομών μας και των εθνικών και θρησκευτικών θεσμών μας που
αναφέρθηκαν παραπάνω να μας επιτραπούν, αφού λάβετε υπόψη σας το
κατατεθέν εθνικό υπόμνημα...» 321

321

ENA, CO

67/208 «εθνικό υπόμνημα» κατατεθέν υπό του βουλευτή

Eyjoib

Nejmettin, 11 η Δεκεμβρίου 1922 σελ 514-515.
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Αν και συντηρητικός, τόσο ο Ιδιος όσο και η ηγετική ομάδα που τον
στήριξε, ο βουλευτής κατέθεσε εκ μέρους όλων των μουσουλμάνων της
Κύπρου ένα «εθνικό ψήφισμα», γεγονός που σήμαινε ότι, τόσο ο ίδιος όσο
και οι συμπατριώτες του, θεωρούσαν εαυτούς μια εθνική, εκτός από
θρησκευτική,

κοινότητα.

Από

το

συγκεκριμένο

«εθνικό

ψήφισμα»

καθίσταται σαφές ότι ο εθνικός αυτοπροσδιορισμός είχε αγγίξει τον
συντηρητικό πυρήνα της κοινότητας και είχε εμπεδωθεί από αυτή στο
σημείο να χρησιμοποιείται στις συνομιλίες της με την αποικιακή βρετανική
διοίκηση.
Οι οθωμανικοί όροι δεν καταργούνται αλλά ανανοηματοδοτούνται
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη νέα κατάσταση και τις νέες κοινωνικές
ανάγκες. Η κοινότητα προσπάθησε να αναλάβει την αυτοδιοίκηση των
θεσμών και των ιδρυμάτων της, προκειμένου να αποσείσει τον αυξημένο
βρετανικό έλεγχο και την κακοδιαχείριση. Μια από τις αντιφάσεις του
εγχειρήματος υπήρξε το γεγονός ότι οι συντηρητικοί της κοινότητας
ζήτησαν «μεταρρυθμίσεις» και «επανίδρυση» θεσμών και ιδρυμάτων που
τους κληροδότησε το οθωμανικό παρελθόν τους, ενώ η κοσμική βρετανική
διοίκηση απέφευγε κάτι τέτοιο.
Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν νεωτερικοί, ενδεικτικό του
γεγονότος

ότι

η κοινότητα

είχε

μπει

σταδιακά στην

εποχή

της

νεωτερικότητας μέσω του εθνικισμού, και πλέον διεκδικούσε από την κατά
όνομα μόνο νεωτερική βρετανική διοίκηση, μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση
ενέμενε στους παλαιούς, δυσλειτουργικούς, θρησκευτικούς θεσμούς που
της επέτρεπαν να ελέγχει αποικιοκρατικά την κοινότητα, ενώ η τελευταία
αποπειράθηκε να τους νεωτερικοποιήσει, για να τους καταστήσει και πάλι
μουσουλμανικούς-κοινοτικούς, δηλαδή εθνικούς.
Η μουσουλμανική θρησκεία χρησιμοποιήθηκε από τους Βρετανούς
ως σημείο σύνδεσης της κοινότητας με το οθωμανικό της παρελθόν, και
κατά συνέπεια σημείο αποικιακής διείσδυσης και ελέγχου για τους ίδιους,
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μέσω των υφιστάμενων θεσμών

της. Oc μουσουλμάνοι

του νησιού,

παγιδευμένοι σε αυτή τη θεώρηση, εργαλειοποίησαν τις νέες ιδέες που
ήρθαν από την πρώην οθωμανική αυτοκρατορία και αποπειράθηκαν να
δώσουν στο ρόλο της θρησκείας ένα νέο περιεχόμενο. Η θρησκεία θα
«εθνικοποιούνταν»

μέσω των νέων, εθνικών θεσμών που ζητούσε η

κοινότητα για να πετύχει αυτοδιοίκηση και να απαλλαγεί από το βρετανικό
έλεγχο.
Σημείο

αναφοράς της κοινότητας

αυτή τη δεκαετία ήταν ο

εθνικισμός και μέσω αυτού η θρησκεία και όχι το αντίστροφο. Στην
προκειμένη περίπτωση, επιμέρους χαρακτηριστικό του τουρκοκυπριακού
εθνικισμού θα αποτελούσε η θρησκεία. Το «μουσουλμανικό συμβούλιο»
που επιδίωκαν να συστήσουν οι Τουρκοκύπριοι, σε ένα σημαντικό ποσοστό
προοριζόταν

για να λειτουργήσει

ως

αντίπαλο

δέος

στο

«εθνικό

συμβούλιο» των Ελληνοκυπρίων, και μπορεί να μην ήταν ένα τόσο
κραυγαλέα εθνικιστικό όργανο, αλλά εξυπηρετούσε τους ίδιους σκοπούς.
Ο

βρετανός Ύπατος Αρμοστής δεν μπήκε στη διαδικασία να

απαντήσει καν στο βουλευτή, απλά ενημέρωσε ότι παρέλαβε το ψήφισμα.
Υπέβαλλε ωστόσο

μια αναλυτική αναφορά προς το Γραμματέα των

Αποικιών, όπου έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα και τους
λόγους για τους οποίους συνέβησαν. Δεν έδειξε κανένα σημείο κατανόησης
της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η κοινότητα τα χρόνια που
βρισκόταν υπό τη διοίκηση του, και δεν αναγνώρισε ότι το υφιστάμενο
εκείνη την περίοδο διοικητικό σύστημα χώλαινε.
Τουναντίον θεώρησε ότι το ψήφισμα δεν είχε συμμετοχή από την
πλευρά της κοινότητας και ότι ήταν αποτέλεσμα εσωτερικών ανταγωνισμών
για πρόσβαση σε διοικητικές θέσεις και επιρροή στην κοινότητα. Πιο
συγκεκριμένα, ο Malcolm Stevenson απέδωσε το διάβημα του βουλευτή
στη: «συγκαλυμμένη

υποστήριξη από τον καδή της Κύπρου και το

Μουφτή, που οφείλεται κυρίως σε τοπική πολιτική ζήλια προς τον Mousa
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Iffan Bey, μέλος του Εκτελεστικού και του Νομοθετικού Συμβουλίου, ο
οποίος είναι επίσης μοοσουλμάι^ος Επίτροπος του Evkaf και ταμίας του
ιδρύματος, και επιπλέον από την πεποίθηση μιας μερίδας ομοθρήσκων του
ότι ο Irfan Bey είναι πολύ υπέρ των Βρετανών και υποστηρίζει την
κυβέρνηση εις βάρος των οιονεί μουσουλμανικών συμφερόντων».322
Στη συνέχεια ο Ύπατος Αρμοστής υπερασπίστηκε την επιλογή του,
τονίζοντας ότι επρόκειτο: «για ένα άνδρα ταπεινής καταγωγής, ο οποίος
ανέβηκε σε υψηλή θέση την οποία κατέλαβε χάρη στη ικανότητα και την
ακεραιότητα του και μόνον, και στην ακλόνητη πίστη του στην κυβέρνηση.
Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου και της κρίσης η επιρροή του
ήταν ικανή να κρατήσει το μουσουλμανικό πληθυσμό ήσυχο σε καιρούς
ακραίου εθνικιστικού φανατισμού, και λόγω αυτού διαθέτει φυσικά ουκ
ολίγους εχθρούς μεταξύ των Τούρκων, που έχουν προωθημένες ιδέες και
•

·
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τάσεις φανατισμού».
Ο Ύπατος Αρμοστής αναγνώρισε ουσιαστικά ότι χρησιμοποίησε τον
Irfan Bey ως ανασχετικό παράγοντα στην εκδήλωση του τουρκοκυπριακού
εθνικισμού και το Evkaf κυρίως αλλά και όλες τις άλλες διοικητικές θέσεις
που του παραχώρησε ως μέσο για να παρεισφρήσει η βρετανική επιρροή
στους κόλπους της κοινότητας. Ο ενισχυμένος ρόλος του Irfan

Bey

κράτησε τους Τουρκοκύπριους υπό έλεγχο κατά την άποψη του, όταν στο
τέλος του πολέμου και ιδιαίτερα μετά την εκδίωξη των

ελληνικών

στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία, υπήρχε ενδεχόμενο να αντιδράσουν με
υπερβολικό τρόπο, μετά από τα χρόνια που καταπιέζονταν βλέποντας την
Οθωμανική Αυτοκρατορία να υποχωρεί και τους Ελληνοκύπριους να
υπερθεματίζουν αναμένοντας την ένωση του νησιού με την Ελλάδα.
Ο Ύπατος Αρμοστής έδωσε στοιχεία ότι είχε αντιληφθεί την
ανάπτυξη εθνικιστικών
322

Ε Ν Α , ο.π. σελ 512.
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τάσεων

στους

κόλπους της κοινότητας, και
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παραδέχθηκε ότι: «οι μουσουλμάνοι της Κύπρου αδιαμφισβήτητα κλίνουν
συναισθηματικά προς την Τουρκία και δεν θα ήταν αντίθετοι σε μια
επιστροφή στο παλαιό καθεστώς». Ωστόσο σε αυτή την αφύπνιση των
εθνικιστικών

αντανακλαστικών της κοινότητας

δεν

εντόπισε

κάποια

συμβολή της καταπιεστικής βρετανικής αποικιακής πολιτικής, και ως εκ
τούτου συνέχισε να υποστηρίζει την επιλογή του Irfan Bey.
Υποστήριξε ότι επιθυμία των Τουρκοκυπρίων ήταν η ενίσχυση των
αρμοδιοτήτων και της δικαιοδοσίας των θρησκευτικών [Sheri] έναντι των
πολιτικών δικαστηρίων καθώς και η καθοδήγηση της παιδείας σε πιο
«εθνικές γραμμές». Και αν η πολυσυζητημένη πολιτική του «διαίρει και
βασίλευε» φάνηκε χρήσιμη στη διοίκηση για τη διαχείριση των ζητημάτων
στο εσωτερικό του νησιού, κάλυψε και αρκετά ζητήματα ερμηνειών προς
την κεντρική κυβέρνηση.
Ο Stevenson απέδωσε το αίτημα για τη δημιουργία «συμβουλίου
των μουσουλμάνων» κυρίως στην επιδίωξη τους να δημιουργήσουν ένα
αντίπαλο δέος στο «Εθνικό Συμβούλιο» των Ελληνοκυπρίων. Για τον ίδιο
λόγο απορρίφθηκε από τους μουσουλμάνους το ενδεχόμενο παραχώρησης
αυξημένης αυτοδιοίκησης στις κοινότητες του νησιού από τη βρετανική
διοίκηση. Κατά τον ίδιο: «υπάρχει κληρονομικό μίσος και δυσπιστία του
Τούρκου για τον Έλληνα, και η μουσουλμανική μειοψηφία φοβάται ότι θα
αφεθεί

στο

έλεος

της

ελληνικής

πλειοψηφίας

σε

κάθε

διοικητικό

συμμετοχικό όργανο λήψης αποφάσεων».324
Μέσα

στα

επόμενα

χρόνια, τα συγκεκριμένα

αιτήματα των

Τουρκοκυπρίων επανέρχονταν σταθερά σε πολλές περιστάσεις. Ένας
ακόμη από τους κοινοτικούς θεσμούς που έδειξε σημάδια παρακμής λόγω
της βρετανικής παρεμβατικότητας και πυροδότησε αντιδράσεις από την
πλευρά της κοινότητας ήταν τα χωριτικά συμβούλια [Medjlis Idare]. To
Σεπτέμβριο του 1923, τα μουσουλμανικά μέλη του Medjlis της Πάφου
™

ΕΝΑ, ο.π. σελ 513.
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υπέβαλλαν ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του επιτρόπου Πάφου για τον
τρόπο με τον οποίο έγινε ο διορισμός των μουχτάρηδων και αζάδων
[muktars and azas] στην περιοχή τους.
Πιο

συγκεκριμένα,

325

κατήγγειλαν

ότι

στις

περιπτώσεις

που

επαρχιακοί υπάλληλοι της επαρχίας Πάφου είχαν υποπέσει σε κάποιο
παράπτωμα και η παραμονή στη θέση τους έπρεπε βάση του υφιστάμενου
νόμου να κριθεί από το τοπικό Medjlis, ο βρετανός επαρχιακός επίτροπος
[District Commissioner] ισχυριζόμενος ότι είχε διπλή προεδρική ψήφο
στις περιπτώσεις ισοψηφίας, ουσιαστικά εκβίαζε την απόφαση που ο ίδιος
επιθυμούσε. Με αυτό τον τρόπο πολλοί υπάλληλοι των κοινοτήτων της
επαρχίας

είχαν

αποπεμφθεί με

συνοπτικές

διαδικασίες και —όπως

κατήγγειλαν τα μέλη του Medjlis- χωρίς να έχει αποδειχθεί η ενοχή τους
πέρα από κάθε αμφιβολία. Σύμφωνα με την τότε νομοθεσία ο επαρχιακός
επίτροπος δεν διέθετε διπλή προεδρική ψήφο αλλά μόνο το τυπικό
δικαίωμα να προεδρεύει των συνεδριάσεων και φυσικά την ανεπίσημη
επιρροή που προέκυπτε από τη θέση και την εξουσία του.
Απαιτώντας διπλή ψήφο για το άτομο του- και καθώς από τη
μουσουλμανική πλευρά στο συμβούλιο είχαν δικαίωμα ψήφου τα δύο
εκλεγμένα μέλη και ο καδής Λεμεσού - Πάφου- η ισοψηφία ανατρεπόταν
και ως επαρχιακοί και κοινοτικοί υπάλληλοι διορίζονταν πρόσωπα της
επιλογής του.
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Ωστόσο η άσκηση βέτο και η διπλή ψήφος αποτελούσε

κατάφωρη αυθαιρεσία από την πλευρά του, οπότε μετά από αρκετές
αυθαίρετες αποπομπές μουσουλμάνων αλλά και χριστιανών μουχτάρηδων
και αζάδων, αποφασίστηκε η προσφυγή των μουσουλμάνων μελών με
ξεχωριστό ψήφισμα προς τον Ύπατο Αρμοστή.
125

ΚΑΚ, SAI, 1217/23. Ψήφισμα των μουσουλμάνων μελών του Medjlis Idare της

Πάφου, 11 Σεπτεμβρίου 1923.
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Πάνω στο ίδιο θέμα, στις 22 Φεβρουαρίου 1927, ο τουρκοκύπριος
δικηγόρος Μ. Fehmi, μέλος του Medjlis της επαρχίας Λευκωσίας,
υπέβαλλε αναφορά στον κυβερνήτη της Κύπρου διαμαρτυρόμενος επειδή
στον Αρχιεπίσκοπο, που αποτελούσε ex officio μέλος του συμβουλίου,
επετράπη να ψηφίσει δια αντιπροσώπου ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν
από τη διαδικασία.

Επιπλέον, και σύμφωνα με την προαναφερθείσα

καινοφανή πρακτική, ο επίτροπος Λευκωσίας C. Hard - Davis δεν έκανε
χρήση της προεδρικής ψήφου που δικαιούνταν μόνο σε περίπτωση
ισοψηφίας, αλλά ψήφισε δύο φορές, αντίθετα με τη διαδικασία, και φυσικά
ανέτρεψε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.327
Ο επίτροπος δικαιολογήθηκε για την διπλή ψήφο, σημειώνοντας ότι
οι «οθωμανικοί κώδικες» που ρύθμιζαν την λειτουργία των συμβουλίων
επέτρεπαν τη χρήση άλλης μιας ψήφου από τον πρόεδρο σε περίπτωση
που «υπήρχε υποψία εγκληματικής πράξης» που σχετιζόταν με το θέμα
υπό ψήφιση. Πέρα από το γεγονός ότι η κρίση του επιτρόπου για το τι
συνιστούσε απειλή εγκληματικής πράξης στο πλαίσιο του Medjlis θα ήταν
μοιραία αυθαίρετη, ο γενικός εισαγγελέας του νησιού, από τον οποίο
ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει επί του θέματος, συμφώνησε πολύ απρόθυμα
και σε μια γενική βάση με την πεποίθηση του επιτρόπου Λευκωσίας, ενώ
κατέστησε σαφές ότι δεν ήταν εντελώς σίγουρος, καθώς ο νόμος ήταν
»

-Ï2S

ασαφής.
Ως απάντηση στα ήπια διαβήματα της κοινότητας για παρεμβάσεις
της διοίκησης στο θέμα των χωριτικών συμβουλίων, ήρθε η άποψη του
επίσημου Evkaf, το οποίο επίσης είχε παράλληλες αρμοδιότητες με τα
Medjlis, και αιτήθηκε την ολοκληρωτική
™
,2R

κατάργηση τους. 329 Λόγω

ΚΑΚ, SAI 638/1927.
ΚΑΚ,

ο.π., επιστολή Γενικού Εισαγγελέα προς τον Αποικιακό Γραμματέα R.

Popham Lobb, 11 Μαρτίου, 1927, σελ 3.
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καταγγελιών για χρηματισμό των μελών τους και κακοδιαχείριση των
πόρων της κοινότητας, ο Ύπατος Αρμοστής ζήτησε μια αναφορά και από
την πλευρά του Evkaf για τη θέση του στο θέμα των χωριτικών
συμβουλίων.
Το τμήμα αντιμετώπισε

την οδηγία μάλλον ως ευκαιρία για

απαλλαγή από ένα ακόμη παρωχημένο διοικητικό σχήμα, το οποίο
βρισκόταν σε τριβή με το ίδιο λόγω αλληλοσυγκρουόμενων αρμοδιοτήτων,
και εμπλοκής των Medjlis στις αποφάσεις του κυρίως μέσω του kanun
(θρησκευτικού νόμου). Όπως έχει προαναφερθεί, το Evkaf αποδεδειγμένα
δε διαχειρίστηκε τις θρησκευτικές περιουσίες πειθαρχώντας στο γράμμα
του ιερού νόμου [sheria] αλλά μάλλον στα κελεύσματα της βρετανικής
διοίκησης.
Ως εκ τοοτοο, το Evkaf εξετέθη αρκετές φορές στην κοινότητα από
διαβήματα άλλων μελών του Medjlis καθώς και του καδή (που ήταν
επίτιμο και ισόβιο μέλος τόσο των Medjlis όσο και των θρησκευτικών
δικαστηρίων). Αν και δεν ήταν σε θέση «να αποδείξουμε πέραν πάσης
αμφιβολίας διαφθορά στα χωριτικά συμβούλια» πρότειναν την οριστική
τους κατάργηση. Τα θεώρησαν ως τμήμα του οθωμανικού διοικητικού
μηχανισμού, από τον οποίο ελάχιστα τμήματα είχαν διατηρηθεί και είχαν
εξακολουθήσει να είναι λειτουργικά. Σύμφωνα με τους επιτρόπους, επί
οθωμανικής διοίκησης τα χωριτικά συμβούλια ήταν παραγωγικά, επειδή
αποτελούσαν παρακλάδια του κεντρικού Medjlis, αντίστοιχου με το
Εκτελεστικό Συμβούλιο, όπου ο οθωμανός κυβερνήτης (Vali) με τους
ανώτερους αξιωματούχους και τους τοπικούς άρχοντες διαχειριζόταν τα
θέματα του κράτους.
Εφόσον η υπόλοιπη διοικητική δομή είχε εκλείψει, τα συμβούλια
είχαν «πάψει να επιτελούν κάποιο έργο», και στην προοπτική των
παραπόνων για την κακή τους διαχείριση θα ήταν χρησιμότερο να
καταργηθούν. Επιπλέον, το τμήμα έκανε μια λίστα των εργασιών που

394

εκτελούνταν από αυτά τα συμβούλια έως τότε, με πρόταση για τη
μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων.

330

Πρότειναν όλες οι αρμοδιότητες των

συμβουλίων να περιέλθουν ουσιαστικά στις νέες, κοσμικές διοικητικές
υπηρεσίες που συστάθηκαν μετά την έλευση των Βρετανών και βρίσκονταν
υπό τον άμεσο έλεγχο τους. Μετά την «κατάληψη εκ των έσω» του Evkaf
από τη βρετανική διοίκηση και την κατάργηση των χωριτικών συμβουλίων,
ο μόνος συλλογικός θεσμός που θα παρέμενε στη διάθεση και τον έλεγχο
της κοινότητας ήταν τα ήδη παροπλισμένα και σε σταθερή τροχιά
παρακμής, θρησκευτικά δικαστήρια.
Όπως προαναφέρθηκε, το 1925 απεβίωσε ο Musa Irfan effendi, και
οι Βρετανοί επέλεξαν να τον αντικαταστήσουν με τον Mehmet Munir
Bey, ένα άτομο ταπεινής καταγωγής, αλλά επιβεβαιωμένης πίστης

στο

βρετανικό καθεστώς. Παράλληλα, καταργήθηκε οριστικά η θέση του καδή
και αντικαταστάθηκε στα Medjlis

από τους θρησκευτικούς

[Sheri]

δικαστές, ενώ για να χτυπηθούν τα φαινόμενα διαφθοράς και κυρίως για να
ελέγχονται

καλύτερα

οι

τουρκοκύπριοι

κοινοτικοί

άρχοντες

που

εκλέγονταν και υποστηρίζονταν από την κοινότητα, απαγορεύθηκε μέλος

3,(1

Η έκδοση άδειας για πώληση οινοπνεύματος θα μπορούσε

να αναληφθεί από τον

επαρχιακό επίτροπο. Ο διορισμός των κοινοτικών αρχόντων (μουχτάρηδων — αζάδων) που
έως τότε γινόταν με τη σύμπραξη του Νομοθετικού Συμβουλίου και του Medjlis, θα
μπορούσε

να γίνεται μόνο από τους βουλευτές, με την επικύρωση της απόφασης από τον

κυβερνήτη. Η έκδοση ενταλμάτων πρότειναν να διενεργείται

από τους

αστυνομικούς

διευθυντές [Sheriffs] των περιοχών, ο διορισμός οικονομικών ελεγκτών θα μπορούσε

να

γίνεται από το τμήμα ελέγχων, οι επισκευές δρόμων να αναληφθούν από το τμήμα δημοσίων
έργων και η ανανέωση της κληρονομιάς περιουσίας Idjaretein από το τμήμα του Evkaf.
Τέλος στο θέμα του Συμβουλίου της Εκπαίδευσης, όπου τα μέλη των Medjlis όριζαν ένα
πρόσωπο για να υπηρετήσει στο Συμβούλιο, προτάθηκε ο διορισμός να γίνεται από τα
επαρχιακά συμβούλια

[municipal

councils] και να επικυρώνεται από τον επαρχιακό

επίτροπο [District Commisioner], βλέπε ΚΑΚ, SAI, 1252/27 ο.π.
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του Νομοθετικού να μπορεί να επιλεγεί ως μέλος κάποιου Medjlis
Συμβουλίου και το αντίστροφο.

331

Η κριτική ματιά της προοδευτικής μερίδας της κοινότητας, που
ακόμη δεν είχε αποκτήσει ικανά ερείσματα στην κοινοτική εξουσία και
εκπροσώπηση και εξακολουθούσε να εκφράζεται μέσω του τύπου, ασκούσε
τακτική κριτική μέσω του Ahmed Rashid και της Dogru Yöl με ευθεία
κριτική στους παλαιούς θρησκευτικούς κοινοτικούς θεσμούς και την
παιδεία με έμμεσες αιτήσεις για «εκκοσμίκευση» των θεσμών αλλά και της
»

'

332

νοοτροπίας της κοινότητας.
Για την ακρίβεια, ο Ali Rifat, τελευταίος καδής της Κύπρου, ένα
χρόνο περίπου πριν καταργηθεί και επισήμως η θέση του, είχε καταγγείλει
το άρθρο του Ahmed Rashid, που στρεφόταν ενάντια σε συγκεκριμένους
ιερωμένους της κοινότητας. Ο αρθρογράφος αναφέρθηκε συγκεκριμένα
στον καδή, τον Said Mulla, και στον αποβιώσαντα κατά εκείνο το
διάστημα Salahi effendi, που τον καιρό που δημοσιεύτηκε το άρθρο
λειτουργούσε ως ιμάμης του τζαμιού της Αγίας Σοφίας στο κέντρο της
Λευκωσίας.
Κατηγόρησε τον καδή ότι χρηματοδοτούνταν από το βασιλιά
Χουσείν της Ιορδανίας, για: «να κηρύττει άχρηστα και αναχρονιστικά
πράγματα». Αντίστοιχα καταφέρθηκε ενάντια στο Salahi effendi, επειδή
σε ένα του κήρυγμα μετά από νηστεία προσευχήθηκε

για: « την

καταστροφή

Βρετανών»,

των

Τούρκων

κάτω

από το

σπαθί των

καταδικάζοντας το φόρεμα των καπέλων σαν αντιθρησκευτική κίνηση και
γενικά: «κάνοντας τους πιστούς να πλήττουν με φοβερές ανοησίες».
Επιπλέον, ο νεοεπιλεγείς για της θέση του επιτρόπου του Evkaf από τους
Βρετανούς Munir Munib Bey κακιζόταν επειδή διατηρούσε τέτοιους
331
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ιμάμηδες και γενικά θρησκευτικούς λειτουργούς «στην υπηρεσία του».
Προειδοποίησε δε, ότι η κυβέρνηση όφειλε να βάλει ένα τέλος σε όλη αυτή
την κατάσταση διαφορετικά «θα υπήρχαν δυσάρεστες εξελίξεις».
Οι προσλαμβάνουσες του αρθρογράφου ήταν ξεκάθαρες, και πλέον
δεν έκανε και κάποια προσπάθεια να τις αμβλύνει και στο αναγνωστικό του
κοινό. Ο πιθανότερος λόγος γι αυτό ήταν ότι η πλειοψηφία της κοινότητας,
ή τουλάχιστο ένα σεβαστό ποσοστό, είχε ίδιες ή παρόμοιες αντιλήψεις με
τον Rashid, οπότε δεν υπήρχε πλέον ανάγκη για άμβλυνση των απόψεων
του. Πολλοί από τους συμπατριώτες του ήταν της άποψης ότι οι κρατικοί
υπάλληλοι και χαμηλόβαθμοι θρησκευτικοί λειτουργοί, προκειμένου να
διασφαλίσουν τη θέση τους και την ευνοϊκή μεταχείριση από το κράτος,
προπαγάνδιζαν υπέρ του στο κοινό ή καταφέρονταν ενάντια στη «νέα»
Τουρκία λόγω της αντιπαλότητας της με τη Μ. Βρετανία στον πόλεμο.
Ένας άλλος σημαντικός λόγος για τον οποίο οι θρησκευτικοί
αξιωματούχοι ήταν αρνητικοί απέναντι στην κεμαλική Τουρκία ήταν
φυσικά η σταδιακή αποκήρυξη της θρησκείας ως ακρογωνιαίου κοινωνικού
και κρατικού λίθου (οι λειτουργίες αυτές αναλήφθηκαν από τον εθνικισμό)
και ο περιορισμός της σε πνευματική καθοδήγηση μόνον. Οι παλαιές
θρησκευτικές τακτικές, ακόμη και το οθωμανικό φέσι, λοιδωρούνταν στην
Τουρκία, και προκρίνονταν οι νέες κοσμικές σύγχρονες και «πολιτισμένες»
πρακτικές του Κεμάλ. Αντίστοιχα στην Κύπρο όλα τα προαναφερθέντα
αλλά και η δουλοπρέπεια και υποχωρητικότητα στον αποικιοκράτη
εξουσιαστή

ήταν

στοιχεία

που

πλέον

στηλιτεύονταν

δημόσια

με

προειδοποιήσεις και συγκαλυμμένες απειλές προς την κεντρική εξουσία.
Η κεντρική κυβέρνηση, που για πολύ καιρό είχε υπάρξει στο
επίκεντρο της κριτικής του τύπου και των δυο κοινοτήτων, για πρώτη φορά
με την εξαίρεση του διαστήματος που είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόμος
λόγω πολέμου, προσπάθησε να τιθασεύσει κάπως την «αμετροέπεια» των
εφημερίδων και κυρίως, την πρακτική να καταγγέλλουν πολίτες τα
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προβλήματα τους με το κράτος στις εφημερίδες της κοινότητας τους αντί
' Γ

·
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για το ίδιο το κράτος.
Ο

αποικιακός γραμματέας [colonial

secretary],

κοινοποίησε

επιστολή προς τους εκδότες της «Ελευθερίας», Κύρο Σταυρινίδη, της
«Νέας Φωνής της Κύπρου», Κύριλλου
Φύλακα»,
Κυριακίδη,

Κώστα
της

Παυλίδη, του «Κυπριακού

Κωνσταντινίδη, της «Νέας

"Söz"

Mehmet

Remzi

και

Λαϊκής»
της

Δημοσθένη

"Birlik",

Haji

Boulgourzade Ahmet Khouloussi. Μέσω αυτής συνέστησε στους εκδότες
να μην σπεύδουν να δημοσιεύουν παράπονα και καταγγελίες των υπηκόων,
χωρίς πρώτα να έχουν διασταυρώσει τις αποδείξεις για την ορθότητα των
λεγομένων τους. Μάλιστα υπέδειξε στους εκδότες να ελέγχουν με την
κυβέρνηση τις διάφορες καταγγελίες που τους γίνονται, αντί να τις
δημοσιεύουν. Κατά αυτό τον τρόπο τα ζητήματα θα λύνονταν πριν φτάσουν
να δημοσιοποιηθούν.
Ο αποικιακός γραμματέας τόνισε ευθέως ότι « η κυβέρνηση δεν
ζητούσε χάρες από τον τύπο, αλλά και το κοινό έπρεπε να καταλάβει ότι
δεν μπορούσε να ζητάει εκδουλεύσεις από τον τύπο». Δεν παρέλειψε να
προειδοποιήσει ότι «ο τύπος, όπως και η κυβέρνηση, πρέπει να είναι
προσεκτικός για να διατηρήσει όλη του την ανεξαρτησία». Τέλος ανέφερε
στον υπηρεσιακό του προϊστάμενο, ότι οι εκδότες «αιφνιδιάστηκαν θετικά»
και υποσχέθηκαν ότι θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση. 334
Φυσικά, ρόλος του τύπου δεν ήταν να λειτουργεί προστατευτικά
προς την κυβέρνηση και να της «καταδίδει» ότι είχε σκοπό να δημοσιεύσει
μετά τη συγκεκριμένη αναφορά κάποιου υπηκόου. Η απειλή ωστόσο του
αποικιακού γραμματέα έδρασε κατά πάσα πιθανότητα ανασχετικά στις
επιλογές που θα έκαναν από εκείνο το σημείο και στο εξής οι εκδότες προς
333
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του Γραμματέα των Αποικιών

προς τους

εκδότες των εφημερίδων, 28 Μαρτίου 1927.
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δημοσίευση,

ώστε

να μην

αναδεικνύουν στον

ίδιο

βαθμό λάθη και

αδυναμίες της κυβέρνησης.

III. 2. Εμπέδωση του Τουρκικού εθνικισμού και εφαρμογή του στο
τουρκοκυπριακό
κοινοτικό πλαίσιο. Βρετανικές αντιδράσεις και περαιτέρω
πόλωση του κλίματος. Οι εκλογές του Νομοθετικού
Συμβουλίου και το
νόημα τους.

Τ ο 1928, με Διάταγμα εν Συμβουλίω, [Order in Council] το E v k a f
χαρακτηρίστηκε και τυπικά ως κυβερνητικό τμήμα και υπήχθη νομοθετικά
και οικονομικά υπό τον έλεγχο της κυβερνήσεως. Πλέον ο κυβερνήτης
διόριζε και τους δύο επιτρόπους και κατόπιν ο διορισμός τους εγκρινόταν
από τον Αποικιακό Γραμματέα. Ωστόσο, αν και κρατικοί υπάλληλοι, με
πρόνοια του ίδιου διατάγματος, οι επίτροποι του E v k a f μισθοδοτούνταν
από κονδύλια του ίδιου του ιδρύματος. 3 3 5
Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, αντίθετα με τα προβλεπόμενα
στον θρησκευτικό νόμο και το μουσουλμανικό εθιμικό δίκαιο, οι επίτροποι
ανέλαβαν σταδιακά τις περισσότερες αρμοδιότητες που αφορούσαν στην
οικονομική και κοινωνική διαχείριση της βακουφικής περιουσίας της
κοινότητας κάθε

είδους,

ενώ

εξοβέλισαν

σταδιακά τους

υπόλοιπους

μουσουλμάνους θρησκευτικούς αξιωματούχους. 3 3 6 Οι μόνοι που απέμεναν
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Σε αυτό συνέτεινε και η κατάργηση του χαλιφάτου, του Sheikh —ül Islam και του

συστήματος των Sheri δικαστηρίων το 1924 στην Τουρκία. Τ ο αντίστοιχο σύστημα στην
Κύπρο έμενε τυπικά ακέφαλο, οπότε και μπορούσε

ευκολότερα να τροποποιηθεί. Βλέπε Me

Henry, ό.π.
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ουσιαστικά ήταν τα θρησκευτικά δικαστήρια που ήδη υπολειτουργούσαν,
και ο μουφτής της Κύπρου.
Ο ρόλος του τελευταίου ήταν κυρίως θρησκευτικός, με λίγες σχετικά
διοικητικές

αρμοδιότητες,

να

επιβλέπει

τη

θρησκευτική

ζωή

της

κοινότητας καθώς και την εργασία των Imam και Vahis (ιεροκήρυκες). Εν
αντιθέσει με τον καδή που είχε αυξημένα διοικητικά καθήκοντα αλλά
διοριζόταν από τον χαλίφη-σουλτάνο, ο μουφτής εκλέγονταν ισοβίως από
την κοινότητα. Καθώς η κοινότητα μετέβαλλε αξίες και προσανατολισμό,
σε μια εθνική θεώρηση θεσμών και μηχανισμών εκπροσώπησης, ο θεσμός
του μουφτή, λόγω του ότι προέκυπτε από άμεση εκλογή από την
κοινότητα, ανανοηματοδοτήθηκε και έγινε και πάλι σημαντικός γι αυτή, ως
εκλεγμένος θρησκευτικός - εθνικός εκπρόσωπος της κοινότητας.
Σε άρθρο της SÖZ, 2 Απριλίου 1927 με τίτλο «η μεταρρύθμιση του
Evkaf» ασκήθηκε μια δριμύτατη κριτική στη βρετανική διοίκηση για την
απόφαση της να μετατρέψει και επισήμως το Evkaf σε κυβερνητικό τμήμα.
Ο αρθρογράφος το αποκαλούσε το «Τουρκικό Evkaf της Κύπρου», τόνισε
ότι πάνω και πρώτα από όλα το ίδρυμα ανήκε στην κοινότητα και
στηλίτευσε το γεγονός ότι η βρετανική διοίκηση δε ζήτησε τη γνώμη της
κοινότητας στις μεταρρυθμίσεις που αποφάσισε να εισάγει.
Κατά την άποψη του η κοινότητα αδικούνταν και φιμωνόταν
καθημερινά, καθώς οι Τουρκοκύπριοι στην περιφέρεια δεν εξυπηρετούνταν
πλέον από το ίδρυμα όπως έπρεπε, λόγω της νέας, κρατικής μορφής που
είχε λάβει. Η διοίκηση θα έπρεπε να αναγνωρίσει το δικαίωμα στην
κοινότητα να εκλέξει μια επιτροπή η οποία με τη συμμετοχή και του
εκλεγμένου μουφτή, θα μπορούσε να διοικήσει το ίδρυμα με ένα τρόπο πιο
προσηνή στους ανθρώπους της κοινότητας.337
Το

συγκεκριμένο

άρθρο

επέμεινε

κυρίως

στην απαράδεκτη

μεταρρύθμιση του Evkaf και όχι τόσο στο θέμα της εκλογής του μουφτή,
«'
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καθώς ακόμη επικρατούσε στην κοινότητα η επιθυμία για τη σύσταση
εθνικού «μουσουλμανικού συμβουλίου» που θα υπερασπιζόταν τα εθνικάκοινοτικά συμφέροντα. Τ ο αίτημα για επαναφορά του θεσμού του μουφτή που είχε εν των μεταξύ καταργηθεί από τη βρετανική διοίκηση- και της
άμεσης εκλογής του από το λαό ώστε να λειτουργήσει ως αντίποδας στον
«εθνάρχη αρχιεπίσκοπο» των Ελληνοκυπρίων, θα επανέρχεται σταθερά ως
αίτημα της κοινότητας, έως και το 1950.
Οι επίτροποι του E v k a f αντιδρώντας στην κριτική και με μια τάση
να απαλείψουν όποιο άλλο αντιπροσωπευτικό θεσμό είχε απομείνει στην
κοινότητα και να χτυπήσουν τις εθνικιστικές τάσεις που κέρδιζαν έδαφος
στους

κόλπους

της, σύστησαν

στην

κυβέρνηση

την κατάργηση

της

μουφτείας την 8 η Νοεμβρίου 1928, για να ισχύσει από την Γ1 Ιανουαρίου
1929. Τ α επιχειρήματα της συντηρητικής «φίλοβρετανικής» μερίδας της
κοινότητας

φάνηκαν

να

ριζοσπαστικοποιούνται,

αντίστοιχη

ρητορική

της

ανανεωτικής

μερίδας.

ακολουθώντας
Στην

την

προοπτική να

αναβαθμιστεί ο ρόλος του μουφτή και να αναλάβει ρόλο εκπροσώπου της
ανανεωτικής μερίδας των Τουρκοκυπρίων, καθώς και δυνατότητα ανάμιξης
στις υποθέσεις τους, έσπευσαν να εισηγηθούν την οριστική κατάργηση του
αξιώματος.
Ω ς εκ τούτου, ζήτησαν την κατάργηση του μουφτή : «εν αντιθέσει με
την πρόταση που έγινε από «μισή ντουζίνα κεμαλιστές», ότι ο μουφτής θα
έπρεπε να έχει λόγο στα θέματα του Evkaf και στα ζητήματα που αφορούν
στους μουσουλμάνους της Αποικίας γενικότερα, και ότι θα έπρεπε να
λειτουργήσει ως ηγέτης των μουσουλμάνων κατοίκων κατά τον ίδιο τρόπο
όπως ο Έλληνας ορθόδοξος αρχιεπίσκοπος. Τ ο μόνο καθήκον που είχε ο
μουφτής, ακόμη και κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής, ήταν να
εκδίδει fetvas, τα οποία ήταν απαντήσεις σε ερωτήσεις που του έθεταν για
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θρησκευτικά ζητήματα, ιδιαίτερα για διαζύγια και κληρονομιές. Ο μουφτής
δεν είχε κανένα άλλο καθήκον». 338
Για να αναιρέσει οιαδήποτε προοπτική συμμετοχής της ανανεωτικής
μερίδας της κοινότητας στη διοίκηση της, η ηγεσία του Evkaf λειτούργησε
ως ακραιφνές όργανο της αποικιοκρατίας, έχοντας ως βασική μέριμνα να
μην ελαττωθούν οι εξουσίες της αφενός, και να μην κινδυνέψουν τα
βρετανικά συμφέροντα στην κοινότητα αφετέρου. Στράφηκαν ενάντια στην
ανανεωτική μερίδα, κατηγορώντας τους στη βρετανική διοίκηση ως:
«ταραξίες, που ανυπομονούν να βρουν έναν ηγέτη για τις άνομες πράξεις
τους σε διάφορες περιστάσεις και κάθε τόσο παρουσιάζονταν στο Μουφτή
για να παραποιήσει τα καθήκοντα της θέσης του και να καταλήξει αρχηγός
σπείρας».
Οι επίτροποι κατήγγειλαν στη βρετανική διοίκηση ότι οι «λίγοι
κεμαλιστές» προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση και

ελεγκτική

δυνατότητα στα κεφάλαια του ιδρύματος αλλά και να διασπάσουν την
εξουσία του. Ως εκ τούτου πρότειναν να καταργηθεί η θέση του μουφτή,
και εφόσον ο ρόλος του περιοριζόταν στο να εκδίδει Fetvas, να ιδρυθεί μια
θέση Ferva Emini, μέσα στους κόλπους του Evkaf, ελεγχόμενη και
μισθοδοτούμενη

από το

μουσουλμανικές

θέσεις

μουσουλμανικό τμήμα».

τμήμα.
θα

Με

βρίσκονται

αυτό τον

τρόπο: «Όλες

ενσωματωμένες

μέσα

οι
στο

339

Πρόθεση των επιτρόπων και της βρετανικής διοίκησης ήταν και
παρέμενε ο έλεγχος και η «ηρεμία» της κοινότητας. Η αποικιακή
διείσδυση είχε επιτευχθεί μέσω της εκκοσμίκευσης και της αλλοτρίωσης
του Evkaf σε βρετανικό κυβερνητικό τμήμα. Η ηγεσία του θεώρησε ότι ο
περαιτέρω έλεγχος της κοινότητας και η ακύρωση των εθνικιστικών φωνών
που είχαν ήδη εμφανιστεί και εισακούγονταν από τα μέλη της, θα γινόταν
338
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μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου του τμήματος και γενικά της
«επιθετικής

πολιτικής»

έναντι

της

προοδευτικής

μερίδας

των

Τουρκοκυπρίων.
Κατά πάσα πιθανότητα, τόσο η βρετανική διοίκηση όσο και το
τμήμα του Evkaf, δεν είχαν υπολογίσει τη δυναμική του νέου κινήματος
καθώς και το ποσοστό δυσαρέσκειας της κοινότητας προς τη βρετανική
αποικιοκρατία. Οι Τουρκοκύπριοι παρακολούθησαν τις μεταρρυθμίσεις
του Μουσταφά Κεμάλ και έσπευσαν να τις υιοθετήσουν. Πολλοί νέοι
άνδρες εγκατέλειψαν το φέσι για το καπέλο και κάποιες γυναίκες άρχισαν
να εμφανίζονται δημόσια χωρίς φερετζέ. Όταν το 1928 υιοθετήθηκε το
λατινικό αλφάβητο για τη γραφή των τουρκικών στην Τουρκία, δάσκαλοι
έμεναν μετά το κανονικό τους ωράριο στα σχολεία για να διδάξουν τη νέα
γραφή σε όποιον ενδιαφερόταν να μάθει. Πρωταγωνιστής στη διαδικασία,
ο Nazim

Kami, ακραιφνής κεμαλιστής

και διευθυντής του Lycée

Λευκωσίας.340
Η βρετανική διοίκηση εισάκουσε την πρόταση των επιτρόπων, η
οποία κατά πάσα πιθανότητα συμφωνούσε και με τη δική της πρόθεση.
Όταν ο μουφτής του νησιού, Haci Hafiz αποσύρθηκε από τη θέση του το
1927, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία υπόδειξης κάποιων ονομάτων προς
ψήφιση από το οθωμανικό Evkaf ή το σουλτάνο, καθώς οι συγκεκριμένοι
θεσμοί είχαν καταργηθεί. Η βρετανική διοίκηση εκμεταλλεύτηκε

την

ευκαιρία και αντί να καλέσει την κοινότητα να εκλέξει το μουφτή της,
διόρισε τον πρώην καδή Hurremzade Hakki ως μουφτή του νησιού.
Η θητεία του Hurremzade Hakki διήρκεσε μόνο ένα χρόνο,
καθώς, όπως είχε προταθεί από τους επιτρόπους του Evkaf, η θέση
καταργήθηκε την Γ1 Ιανουαρίου 1929. Για να διεκπεραιώσει τα καθήκοντα
του μουφτή, συστάθηκε η θέση του Fetva Emini, ο οποίος υπήχθη στο
Evkaf διοικητικά και μισθολογικά. Όπως μαρτυρούσε και το όνομα του, οι
340
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αρμοδιότητες του σε σύγκριση με το μουφτή είχαν ελαχιστοποιηθεί στην
απλή έκδοση επικυρωτικών γνωμοδοτήσεων (fetvas) κυρίως για θέματα
μουσουλμανικού οικογενειακού δικαίου. Ενδεικτική του μειωμένου κύρους
και των ελάχιστων ουσιαστικών αρμοδιοτήτων της νέας θέσης έναντι της
καταργηθείσας, ήταν η αρχική άρνηση του έως τότε μουφτή H a k k i , να
αναλάβει ως Ferva E m i n i . 3 4 1
Η αποφασιστικότητα των επιτρόπων του ιδρύματος να αποτελέσουν
το μόνο μέσο «μουσουλμανικής» εκπροσώπησης της κοινότητας προς τη
διοίκηση αλλά και το «σύνοικο στοιχείο», τους οδήγησε και στην απόφαση
να

καταργήσουν

και τα ήδη υποβαθμισμένα

θρησκευτικά

(Sheri)

δικαστήρια ως αυτόνομο θεσμό. Ή δ η , όπως προαναφέρθηκε, οι οθωμανοι
αξιωματούχοι και οι θρησκευτικοί

— διοικητικοί

μηχανισμοί

που τα

περιέβαλλαν και από τους οποίους εξαρτώνταν για να λειτουργήσουν άρτια,
είχαν καταργηθεί ή υπαχθεί στο Evkaf, οπότε σε ένα βαθμό λειτουργούσαν
στο κενό.
Με κυβερνητική απόφαση της 8 η ς Νοεμβρίου 1929, η ανεξάρτητη
λειτουργία

των θρησκευτικών

δικαστών —και κατά συνέπεια και των

δικαστηρίων καταργήθηκε- και οι Sheri δικαστές υπήχθησαν στο τμήμα
του Evkaf, και υποχρεώθηκαν να μετακομίσουν και στο κυβερνητικό
κτίριο των δικαστηρίων. Η απόφαση είχε ισχύ, όπως και όσες αφορούσαν
τους προαναφερθέντες οθωμανικούς θεσμούς, την Γ1 Ιανουαρίου 1930.
Αποφασίστηκε,
δικαστές

όπως και στην περίπτωση του μουφτή, ότι οι

θα θεωρούνταν

βρετανοί

διοικητικοί

υπάλληλοι,

αλλά θα

μισθοδοτούνταν από κονδύλια του Evkaf, ώστε η βρετανική κυβέρνηση να
έχει μόνο τον έλεγχο τους, αλλά όχι και το οικονομικό τους άχθος. Η
θέση τους θα ήταν συντάξιμη, η πρόσληψη, προαγωγή ή απόλυση θα ήταν
στην κρίση του κυβερνήτη, ενώ στη μισθολογική λογική των επιτρόπων του
Evkaf θα αμείβονταν ετησίως με £270. Απαγορευόταν στο εξής στους
341

Βλέπε Me Henry, ο.π. σελ 128.
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δικαστές να δέχονται αμοιβές από τους μουσουλμάνους που προσέτρεχαν
στην κρίση τους. Ό π ο ι α έσοδα υπήρχαν από τέτοιες πηγές θα έπρεπε να
αποδίδονται στο θησαυροφυλάκιο του Evkaf.

342

Οι μουσουλμάνοι διοικητικοί υπάλληλοι που εργοδοτούνταν από τη
βρετανική κυβέρνηση ή είχαν άμεσα συμφέροντα από την κατάργηση των
δικαστηρίων, τάχθηκαν υπέρ της απόφασης. Ο
Αμμοχώστου

Mehmed

Houloussi,

επαρχιακός δικαστής

υποστηρίζοντας

τα

πολιτικά

δικαστήρια έναντι των θρησκευτικών, τόνισε σε σχετική αναφορά ότι
προκειμένου η κοινότητα να εξελιχθεί και να προοδεύσει, «όφειλε να τα
αφήσει στο παρελθόν όπου και ανήκαν». Στήριξε την άποψη του για την
κατάργηση

των

δικαστηρίων

στους

παλαιούς,

παρωχημένους

και

αλληλοαναιρούμενους θρησκευτικούς νόμους της Sheria, όπως και πολλοί
βρετανοί αξιωματούχοι πριν από αυτόν.
Η

άποψη του συγκεκριμένου

κοινότητα θα προοδεύσει

διοικητικού αξιωματούχου, ότι η

αν εγκαταλείψει

τη θρησκευτικότητα

στους

θεσμούς και τους νόμους της και ασπαστεί την κοσμικότητα σε κάθε τομέα
της κοινωνικής ζωής της, αντανακλούσε την αφομοίωση από το βρετανικό
διοικητικό πλαίσιο, που σε ένα βαθμό είχαν υποστεί όλοι οι μουσουλμάνοι
δημόσιοι υπάλληλοι, ανάλογα με τη μόρφωση και το επίπεδο της θέσης
που κατείχαν. Γι αυτούς οι θρησκευτικοί θεσμοί ήταν συνώνυμοι με την
οπισθοδρόμηση

και το οθωμανικό παρελθόν. Η

συνώνυμο της κοσμικότητας, και η πρόοδος

νεωτερικότητα ήταν

για την κοινότητα θα ερχόταν

μέσω της συμπόρευσης με τη βρετανική εξουσία και τις επιταγές της.
Αντίθετη

άποψη

εξέφρασε

έτερος

μουσουλμάνος

δικαστικός

λειτουργός, ο οποίος ήταν γιος του παλαιού μουφτή H a c i Hafiz, από τον
οποίο ζητήθηκε άποψη του για το θέμα. Θεώρησε ότι αν η κυβέρνηση
καταργούσε τα θρησκευτικά δικαστήρια, αφενός θα διενεργούσε μια ευθεία
επίθεση στη θρησκεία της κοινότητας που η τελευταία δε θα συγχωρούσε 3«

ΚΑΚ, SAI 1462/28/1 σελ 5.
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μάλιστα την χαρακτήρισε ιεροσυλία, και αφετέρου θα εξυπηρετούσε τις
εζαδιώξεις των εθνικιστών «και αναγνωστών της Söz».
Κατά την άποψη του, οι εθνικιστές της κοινότητας, θιασώτες των
ιδεών του Μουσταφά Κεμάλ, επιθυμούσαν να καταργήσουν οτιδήποτε
θρησκευτικό χαρακτήριζε την κοινότητα και να της προσδώσουν μόνο
«εθνικά

χαρακτηριστικά». Βεβαίωσε

τη βρετανική διοίκηση

ότι οι

μεταρρυθμίσεις που είχαν γίνει με νόμο το 1927 είχαν ικανοποιήσει τους
«πιστούς Τούρκους» της κοινότητας, και μόνο οι εθνικιστές ζητούσαν
περαιτέρω αλλαγές.
Με την ευκαιρία άσκησε και την κριτική του στην κεμαλική
ιδεολογία αναφορικά με τη στάση της απέναντι στη θρησκεία και τόνισε ότι
η βρετανική εξουσία δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να την μιμηθεί,
καθώς: «ήδη κατηγορείται ότι προσπαθεί να υποκαταστήσει μία θρησκεία
με μία άλλη. θα μας δημιουργούσε λίγη εντύπωση αν ο Μουσταφά Κεμάλ
αποφάσιζε ότι ο χριστιανισμός αποτελούσε μια πιο προοδευτική θρησκεία
από το Ισλάμ, και ήλπιζε ότι η επίσημη υιοθέτηση της από την Τουρκία, σε
συνδυασμό με την εισαγωγή των λατινικών χαρακτήρων στη γραφή των
Τουρκικών, θα βοηθούσε «στον εκμοντερνισμό της χώρας». 343
Η βρετανική κυβέρνηση, «ως η μεγαλύτερη μουσουλμανική δύναμη
στον κόσμο δεν θα ήθελε να φέρει μια τέτοια κατηγορία (σαν του Κεμάλ),
καθώς δε θα είχε τίποτα να επωφεληθεί από αυτή». Μάλιστα σύγκρινε το
θρησκευτικό — νομικό πλαίσιο της μουσουλμανικής κοινότητας του νησιού
με άλλες μουσουλμανικές χώρες υπό βρετανική επιρροή, όπως η Αίγυπτος,
για να διαπιστώσει ότι εκεί οι θρησκευτικές παραδόσεις και νόρμες
γινόντουσαν περισσότερο σεβαστές από την τοπική βρετανική διοίκηση.
Ο
καριέρα

συγκεκριμένος
μέσω

της

Τουρκοκύπριος,

βρετανικής διοίκησης.

εργοδοτούνταν
Είχε

και

έκανε

αφυπνιστεί εθνικά,

αποκαλούσε τους συμπατριώτες του Τούρκους - μουσουλμάνους, αλλά
'«

ΚΑΚ,ο.π. σελ 8-19.
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εξακολουθούσε να βλέπει την κοινότητα του σε συνάρτηση με τη βρετανική
αποικιακή εξουσία. Μέσα από αυτό το πρίσμα, επιθυμούσε να διατηρήσει η
κοινότητα θρησκευτικό χαρακτήρα σε ορισμένους θεσμούς της, αφενός για
να μη χάσει στοιχεία που συνιστούσαν το status quo των μελών της και
αφετέρου για να μην επιτρέψει στην εθνικιστική μερίδα της κοινότητας να
κερδίσει περισσότερο έδαφος και επιρροή σε αυτή από όση είχε ήδη.
Στο status quo της κοινότητας συμπεριλαμβανόταν η «προνομιακή»
της μεταχείριση από τη βρετανική εξουσία, τουλάχιστον όπως την
αντιλαμβανόταν ο ίδιος, δηλαδή σταθερά αυξημένη πρόσβαση σε δημόσιες
θέσεις για τους Τουρκοκυπρίους, υπεράσπιση της μειονοτικής κοινότητας
έναντι των πλειοψηφούντων χριστιανών, και γενικότερα, διατήρηση της
υφισταμένης κατάστασης, με μικρές μεταρρυθμίσεις. Ή δ η οι καδήδες και η
μουφτεία είχαν καταργηθεί, η κοινότητα δεν

θα αποδεχόταν την

κατάργηση και άλλων στοιχείων από τη θρησκευτική της ταυτότητα.
Ουσιαστικά και ο γιος του μουφτή είχε αποδεχθεί την τουρκική εθνική
ταυτότητα που είχε ενσωματώσει η κοινότητα, αλλά επέλεγε να θεωρεί ότι
βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ταυτότητας ήταν η θρησκεία, και
συμφέρον της κοινότητας αλλά και της βρετανικής εξουσίας ήταν αυτό το
σχήμα να διατηρηθεί. 3 4 4
Η αντίδραση του συνόλου της κοινότητας ήταν αρνητική και έντονη.
Χωριτικά συμβούλια πολλών περιοχών απέστειλαν ψηφίσματα με τα οποία
5+4

Ό π ω ς χαρακτηριστικά ανέφερε ο μουσουλμάνος

αξιωματούχος: «η μουσουλμανική

κοινότητα δεν είναι πλούσια και είναι αριθμητικά μικρότερη από τη μη-μουσουλμανική,
οπότε

δεν

θα μπορούσε

να έχει δημάρχους, καπιταλιστές, τοκο\λύψους,

εμπόρους, γνωστούς δικηγόρους, γιατρούς ή άτομα με σημαντικό πλούτο,
Δεν διαθέτει θρησκευτικά, πολιτικά ή μασονικά ιδρύματα. Το
μπορούσε

πλούσιους

φήμη ή παιδεία.

μόνο πράγμα που θα

να συντηρήσει τη συλλογική του ύπαρξη είναι η θρησκεία τους και η ύπαρξη

επίσημα διορισμένων ατόμων που, αν και οι ίδιοι δεν θα ήταν θρησκευτικοί αξιωματούχοι,
θα κατείχαν μια θέση παράλληλη σε εκείνες των de facto κεφαλών άλλων κοινοτήτων».
Βλέπε ΚΑΚ, ο.π. σελ 9.
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ζητούσαν να διατηρηθούν τα θρησκευτικά δικαστήρια στη σύγχρονη ανεξάρτητη- μορφή τους, ακόμη και αν αναγκαζόταν η κυβέρνηση να
προβεί σε κάποιες ήπιες μεταρρυθμίσεις για να εναρμονιστούν με τις
•

'

'
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«μοντέρνες κοινωνικές ανάγκες».
Από το 1925 που εξελέγη στο Νομοθετικό Συμβούλιο ο Mehmet
Munir, ακολουθούμενος από το συγγενή και ομοϊδεάτη του Mahmut
Celaleddin και τον εκλεγέντα και στο παρελθόν dr. Eyyub Necmeddin,
το Νομοθετικό Συμβούλιο πέρασε μια από τις πιο συντηρητικές του
περιόδους, καθώς κανείς από τους μουσουλμάνους βουλευτές, ούτε καν ο
βετεράνος Necmeddin, που είχε παλαιότερα δείξει σημάδια μεγαλύτερης
δραστηριοποίησης, δεν αντιτάχθηκε στις βρετανικές μεθοδεύσεις στο
παραμικρό. Ως εκ τούτου, αυξήθηκε η πίεση που υφίστατο η κοινότητα,
καθώς και οι φωνές των εθνικιστών για εκμετάλλευση της από τους
Βρετανούς. 346
Παρά

τις

πολλές

και

εν

μέρει

αντιφατικές

απόψεις

των

εμπλεκομένων έμμεσα ή άμεσα στο θέμα, τα θρησκευτικά δικαστήρια
καταργήθηκαν

εν

μέρει

για λόγους

διοικητικής ομοιομορφίας και

καλύτερης λειτουργίας του βρετανικού διοικητικού μηχανισμού. Ωστόσο η
βρετανική διοίκηση επέλεξε να καταργήσει όλους τους περιφερειακούς
θρησκευτικούς μουσουλμανικούς θεσμούς (καδής, μουφτής, θρησκευτικά
δικαστήρια) ή να τους παροπλίσει εντάσσοντας τους στο ευρύτερο Evkaf,
για να αποφύγει το ενδεχόμενο οι θεσμοί αυτοί να λάβουν εθνικό
περιεχόμενο και να συσπειρώσουν γύρω τους την εθνικιστική μερίδα της
κοινότητας.
145

Βλέπε ΚΑΚ, ο.π., σελ 11. Τ ο συγκεκριμένο ψήφισμα είχε τις υπογραφές όλων των

«ιθυνόντων» της περιοχής, τόσο κοσμικών όσο και θρησκευτικών: του δασκάλου, του
μουχτάρη, μελών του επαρχιακού συμβουλίου καθώς και των μελών του τοπικού Medjlis. Η
αντίθεση στην κυβερνητική απόφαση ήταν συνολική.
346

Βλέπε ο.π. Kizüyürek, σελ 23.
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Ή δ η με την ενίσχυση και την κρατικοποίηση του Evkaf, οι
Βρετανοί

είχαν

πετύχει

για ένα μεγάλο

χρονικό

διάστημα την

«αποικιοποίηση» του ιδρύματος και την ταύτιση με το βρετανικό αποικιακό
κράτος και της μουσουλμανικής θρησκείας. Το Ισλάμ έγινε παράγοντας
ελέγχου

της κοινότητας

και πειθαναγκασμού

της στα βρετανικά

κελεύσματα. Η νεωτερική μερίδα της κοινότητας, αποπειράθηκε -και τα
κατάφερε, να μετέλθει τη νεοτουρκική ρητορεία προκειμένου να ενισχύσει
τα αντιαποικιοκρατικά της επιχειρήματα.
Εν

συνεχεία,

προσπάθησαν

να

προσεταιριστούν

κάποιους

θρησκευτικούς ηγέτες —όπως το μουφτή- προκειμένου να δώσουν στην
κίνηση τους και θρησκευτικό εκτός από εθνικό-αντιαποικιακό χαρακτήρα.
Μια

τέτοια

σύμπραξη

θα κινητοποιούσε

πολλούς

παραδοσιακούς

μουσουλμάνους και, κατά το παράδειγμα της ελληνοκυπριακής κοινότητας
θα εθνικοποιούσε τη θρησκεία, θέτοντας τη επικεφαλής στην προσπάθεια
για «εθνικές» διεκδικήσεις.
Οι Βρετανοί είχαν ήδη το ελληνοκυπριακό παράδειγμα, όπου μέσα
από διαφορετικές ατραπούς από ότι οι Τουρκοκύπριοι- η χριστιανική
θρησκεία είχε αποκτήσει αμιγώς εθνικό περιεχόμενο και η θρησκευτική
ηγεσία (μητροπολίτες, αρχιεπίσκοπος) είχε υπερκεράσει την αστική τάξη
στην κεφαλή του «εθνικού αγώνα» για ένωση με την Ελλάδα. Αν και στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα οι εξελίξεις δεν ήταν όμοιες ούτε τόσο ταχείς,
ο εθνικισμός είχε κάνει την εμφάνιση του και οι φορείς του αναζητούσαν
τρόπους ενσωμάτωσης όσο το δυνατό περισσότερων μελών της.
Ο ασφαλέστερος τρόπος για μαζικοποίηση του εθνικισμού αλλά και
διατήρησης

του

μέσα

στο

κοινοτικό

πλαίσιο,

ήταν

μέσω

της

μουσουλμανικής θρησκείας. Το ζωτικό της χώρο είχε καταλάβει η
βρετανική αποικιακή διοίκηση μέσω κυρίαρχων θεσμών όπως το Evkaf.
Στην

προσπάθεια

της

προοδευτικής-εθνικιστικής

μερίδας

των

Τουρκοκυπρίων να αποκτήσει η κοινότητα μια θεσμική εκπροσώπηση
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μέσω δημοκρατικών διαδικασιών —όπως η απευθείας εκλογή- η βρετανική
διοίκηση

αντέδρασε κάθετα, αποκλείοντας κάθε τέτοια δυνατότητα,

ενισχύοντας και άλλο το Evkaf και σφίγγοντας τον κλοιό του ελέγχου γύρω
από την κοινότητα.
Είτε
εθνικιστικών

επειδή

υποτίμησαν την δυναμική των

τάσεων,

είτε

επειδή

δεν

τουρκοκυπριακών

προκρίθηκε

αντιμετώπισης τους, ο κυβερνήτης Malcolm

άλλος

τρόπος

Stevenson συνέχισε να

ενισχύει το ρόλο του νέου μουσουλμάνου επιτρόπου του Evkaf, και γενικά
να πολώνει το κλίμα στην κοινότητα. Η συγκεκριμένη πρακτική, οδήγησε
τους παραδοσιακούς Τουρκοκύπριους να διακόψουν στη συνείδηση τους τη
συνέχεια εξουσίας μεταξύ οθωμανικής και βρετανικής αυτοκρατορικής
εξουσίας και κατ αυτό τον τρόπο να απονομιμοποιηθεί στα μάτια τους μετά από χρόνια και σταδιακά- η βρετανική εξουσία ως συνέχεια του
οθωμανικού κράτους και της «αυτοκρατορικής» εξουσίας του σουλτάνου.
Σαν αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, εκτός από τους εθνικιστές της
κοινότητας που αντιτίθεντο ανοιχτά στην βρετανική εξουσία μέσω του
τύπου

καθώς

εκμεταλλεύτηκε

τη
τους

θεωρούσαν

μια

ίδιους και την

αποικιοκρατική

δύναμη

που

Τουρκία και «γονάτισε» την

Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπήρχαν και οι συντηρητικοί μουσουλμάνοι,
που βίωναν την αλλοτρίωση ιδρυμάτων και θεσμών που λειτουργούσαν
υπέρ τους οικονομικά και κοινωνικά για αιώνες, και τώρα καταργούνταν
για να υπαχθούν σε ένα απρόσωπο αποικιακό κράτος, που τους ήλεγχε
πολιτικά και κοινωνικά και τους αφαίμασσε οικονομικά.
Ή δ η στην κοινότητα είχαν διαμορφωθεί —και φάνηκαν ανάγλυφα
από τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν- δύο κυρίαρχες τάσεις, που
μετεξελίχθηκαν

σε άτυπες παρατάξεις: οι Evkafcilar,

κρατικοδίαιτοι

συνήθως, υποστηρικτές της βρετανικής πολιτικής και συνασπισμένοι γύρω
από το Evkaf, και οι Muerìzlar

(: οι αντίπαλοι, προοδευτικοί και

νεωτεριστές αρχικά, εθνικιστές — κεμαλιστές με την πάροδο του χρόνου).
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Οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων εντάθηκαν ιδιαίτερα στο διάστημα
1927-1930, λόγω των μεταρρυθμίσεων που προαναφέρθηκαν.
Μέχρι το 1930, η εθνικιστική κίνηση στο νησί είχε συγκεντρώσει
τόση δύναμη ώστε να είναι σε θέση να προκαλεί ανοιχτά κάποιες
βρετανικές διοικητικές αποφάσεις. Έτσι η πλειοψηφία των μελών του
μουσουλμανικού συμβουλίου εκπαίδευσης, διαφώνησε με την απόφαση του
κυβερνήτη να διορίσει βρετανό διευθυντή στο τουρκικό Lycée, προπύργιο
της εθνικιστικής κίνησης, και απαίτησαν η θέση να καταληφθεί από τούρκο
δάσκαλο. 347 Ο αντικαταστάτης του Stevenson στη βρετανική διοίκηση, sir
Ronald Storrs εξακολούθησε να βαδίζει στα βήματα του προκατόχου του,
ενισχύοντας τη μερίδα του Evkaf, προκειμένου να υπονομεύσει

τη

δυναμική της εθνικιστικής μερίδας, με τα αντίθετα ωστόσο αποτελέσματα.
Εισπράττοντας την

ενίσχυση της κεμαλικής

παράταξης στην

κοινότητα, η μερίδα του τύπου που υποστήριζε το Evkaf, προέβη σε
μαχητικότερη κριτική, καθώς πλησίαζε και η περίοδος εκλογών για τους
βουλευτές του Νομοθετικού Συμβουλίου. Η συντηρητική εφημερίδα
Hakkikat

(αλήθεια) στράφηκε

ενάντια στους

«προοδευτικούς»

της

κοινότητας και το εκφραστικό τους όργανο, τη Söz (λόγος), κατηγορώντας
τους ότι συνεργάζονταν με τους Έλληνες για να βλάψουν το γόητρο του
Evkaf

και

τα

συμφέροντα

των

Τουρκοκυπρίων

στο

Νομοθετικό

Συμβούλιο, να στρέψουν τη βρετανική κυβέρνηση ενάντια στην κοινότητα
και να την διαιρέσουν στα δύο. Κατηγόρησε τους περισσότερους από
αυτούς ως αποτυχημένους επαγγελματίες και επαίτες, που «έδειχναν την
αχαριστία τους σε όσους τους ευεργέτησαν κάποτε και τους έδωσαν μια
μπουκιά ψωμί να χορτάσουν όταν πεινούσαν, με το να προσπαθήσουν να
»

n ·

348

τους πάρουν και τις θέσεις τους».
Μ1

Βλέπε Me Henry ο.π., σελ 136.
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ΚΑΚ, SAI /950/1926, Hakkikat, 11 Αυγούστου 1930. Η εφημερίδα καταφέρθηκε

με οξύτατους χαρακτηρισμούς ενάντια στην εθνικιστική παράταξη της κοινότητας: «σκοπός

411

Παρά την οξεία αντίδραση της συντηρητικής

μερίδας, η πιο

σημαντική απόδειξη της δύναμης των κεμαλιστών στην κοινότητα, αλλά και
η έναρξη μιας νέας εποχής για τα εσωτερικά της θέματα σημειώθηκε στις
εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου 1930. Σε αυτές η
μερίδα των Evkafci ηττήθηκε κατά κράτος, αφού ο Mehmet Munir για
την επαρχία Λευκωσίας- Κυρήνειας, έχασε τη θέση του από το νεαρό
κεμαλιστή και αυτοδημιούργητο άμπορο Misirlizade Mehmet Necati
[Ozkan] με 1.533 ψήφους έναντι 1.993, παρά την εξαγορά ψήφων, ενώ
στην

επαρχία Λάρνακας

— Αμμοχώστου,

ο

προοδευτικός

νεαρός

δικηγόρος Mehmet Zeka, υποσκέλισε τον πιο συντηρητικό Mahmut
Bey. 349
Ο μόνος που επανεξελέγη από την «παλαιά φρουρά» και μόλις με 24
ψήφους διαφορά, ήταν ο dr. Eyyub Nejmettin και αυτό γιατί αποτελούσε
μια προσωπικότητα σχεδόν χοινΎ\ς αποδοχής, καθώς, αν και είχε κατά τα
τελευταία χρόνια συμπλεύσει με το Mehmet Munir και τις αποφάσεις του,
όπως έχει προαναφερθεί, σε χαλεπούς καιρούς για κάθε προοδευτική
κίνηση στην κοινότητα, είχε ενισχύσει με κινήσεις και τη στάση του στο
Νομοθετικό Συμβούλιο, τη νεωτερική μερίδα της. 350
Ο τουρκοκυπριακός «προοδευτικός» τύπος πανηγύρισε το γεγονός
σε

όλους

τους

τόνους.

Στο

Lycée

της

Λευκωσίας

εκφωνήθηκαν

πανηγυρικοί λόγοι, στους υποστηρικτές του και μαθητές του Lycée μίλησε
και ο ίδιος ο Necati, ενώ εκδιώχθηκε με πέτρες και απειλές από το χώρο
του σχολείου, βρετανός δάσκαλος που αποπειράθηκε να διαλύσει τη

τους είναι να διαιρέσουν τη μουσουλμανική κοινότητα στα δύο και να διαταράξουν την καλή
σχέση της κοινότητας με τη βρετανική κυβέρνηση. Δέκα χρόνια πριν, τα πρόσωπα που
επιτίθεντο στους Τούρκους ήταν οι Έλληνες, ενώ τώρα, στην ίδια λογική, άτομα της φυλής
μας που δεν είχαν καμία επιτυχία στη ζωή τους μας επιτίθενται ».
3 9

Βλέπε Me Henry ο.π. σελ 137.
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ΚΑΚ, SAI, 815/30
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συγκέντρωση.

51

Στις

23

Οκτωβρίου

1930,

ένα

αναλυτικό

άρθρο

δημοσιεύθηκε στη SÖZ από το Mehmet Remzi με τίτλο «η νίκη του λαού».
Τόνισε

ότι

το

κόμμα

του

Evkaf

«εξουδετερώθηκε,

όπως

ήταν

αναμενόμενο, επειδή αντλούσε δυνάμεις από μη-εθνικές πηγές». Επαίνεσε
τους μαθητές του τουρκικού Lycée, για το πάθος τους και τη συμμετοχή
τους στον προεκλογικό αγώνα. Το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα
είχε προκύψει επειδή όλοι στην κοινότητα είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο
Mehmet Munir ήταν ένας κυβερνητικός υπάλληλος και τίποτα παραπάνω.
Σύμφωνα μάλιστα με δήλωση του Fadil Niyazi, ηγετικού μέλους
των Muerìzlar, «τώρα που έχασε τη θέση στο Νομοθετικό δεν είναι παρά
ένας mutevelli (:επίτροπος — διαχειριστής) των υποθέσεων μας. Και αν δεν
κάνει καλά τη δουλειά του για μας, για το λαό, θα τον διώξουμε και από
αυτή τη θέση». Ο αρθρογράφος πανηγύρισε το «τέλος της δεσποτείας του
Evkaf, το οποίο συνέχισε να δίνει ισχυρά χτυπήματα στην ύπαρξη μας τα
τελευταία 25 χρόνια και μας εμπόδιζε από το να ανοίξουμε τα μάτια μας,
ενώ τώρα κατέρρευσε μέσα σε ένα λεπτό...» 3 5 2
Ο νεόκοπος βουλευτής Mehmet Zeka, μιλώντας σε πανηγυρική
εκδήλωση στην περιφέρεια του, αμέσως μετά τις εκλογές, επανέλαβε ότι
δεν επιθυμούσαν να δοθούν αυξημένες δυνατότητες αυτοδιοίκησης στο λαό
του νησιού, αλλά να εξακολουθήσει η υφισταμένη βρετανική διοίκηση.
Χαρακτήρισε την κοινότητα «μετανιωμένη»

για την κατάργηση των

θρησκευτικών δικαστηρίων και ζήτησε την επανίδρυση τους. Τα έξοδα γι'
αυτή διαδικασία, που όπως υπολόγισε ο βουλευτής θα ήταν της τάξεως των
351

G.S. Georghallides, "Cyprus and the Governorship of Sir Ronald Storrs: The causes of the

1931 crisis", Cyprus Research Centre, Λευκωσία 1985, σελ 464.
1i2

Βλέπε K A K

«δεσποτείας» του

ο.π. Ο αρθρογράφος συνέχισε πιο γλαφυρά την περιγραφή

Evkaf: «ένα δίκτυο

κατασκόπων

είχε περικυκλώσει

εκείνους

της
που

διεκδικούσαν τα δικαιώματα τους: Ήσουν κυβερνητικός αξιωματούχος; Δεν θα έπαιρνες
προαγωγή. Ήσουν έμπορος; θα πάλευες με την πείνα. Ήσουν διευθυντής σχολείου;

Το

στόμα σου έπρεπε να είναι κλειδωμένο δια παντός».
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£92.000 θα μπορούσαν να δαπανηθούν από τα βρετανικά κυβερνητικά
κονδύλια. Τέλος επανέλαβε το αίτημα για αναγνώριση του δικαιώματος της
κοινότητας να εκλέγει το μουφτή της.
Η συντηρητική εφημερίδα Hakkikat,

χαιρέτησε τη νίκη των νέων

βουλευτών και αφού ευχήθηκε ομόνοια και καλή επιτυχία στα καθήκοντα
τους, προχώρησε στην ήπια κριτική των εκλογικών αποτελεσμάτων. Δεν
εξέφρασε καν προσω7ΐική άποψη, όπως έκανε ευθαρσώς ο Remzi μέσω
της SÖZ, αλλά την «κοινή γνώμη»: «πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η μόνη
δύναμη που μπορούσε να στηρίξει τους μουσουλμάνους σε αυτό το νησί
ήταν η δύναμη του Evkaf. Ως αποτέλεσμα αυτής της πεποίθησης ο Irfan
Bey υπήρξε η κυρίαρχη ηγετική μορφή στην τουρκική πολιτική στην
Κύπρο για 15 χρόνια. Μετά το θάνατο του, ο Mehmet Munir θεωρήθηκε
ακόμη καταλληλότερος ηγέτης ως δικηγόρος, μόνος ειδικός επί των
οικονομικών, γλωσσολόγος και έμπειρος άνθρωπος». 353 Βασικό μέσο
συσπείρωσης της συντηρητικής μερίδας και μέριμνας για τη σωτηρία του,
όχι το έθνος ή το κράτος, αλλά το Ισλάμ: «Είναι, ωστόσο γεγονός ότι το
Ισλάμ σε αυτή τη χώρα, το οποίο για πολλά χρόνια στερούνταν κάθε
οργάνωσης και υποστήριξης, διατήρησε την ύπαρξη του βασιζόμενο στη
δύναμη του Evkaf». 354
Προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουν την επιτυχία της παράταξης
τους, αλλά και να δώσουν στην κοινότητα αυτό που αντιλαμβάνονταν ως
ισότιμη και ισοδύναμη εκπροσώπηση έναντι του ελληνοκυπριακού «εθνικού
συμβουλίου»,

οι

δύο

βουλευτές

αποφάσισαν να

συγκαλέσουν

ένα

τουρκοκυπριακό εθνικό συμβούλιο, με μέλη από ολόκληρο το νησί, το
οποίο άρχισε τις εργασίες του στη Λευκωσία την πρωτομαγιά του 1931. Τα
ψηφίσματα του συνεδρίου επαναλάμβαναν τα αιτήματα που είχε θέσει στο
λόγο μετά την εκλογή του ο Mehmet Zeka και γενικά τις μεταρρυθμίσεις

3

«
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ΚΑΚ, SAI /950/1926, Hakkikat, 29 Οκτωβρίου 1930, σελ 105 - 106, 460.
Βλέπε Hakkikat, ο.π.
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που σε γενικές γραμμές θα επιδίωκαν οι κεμαλιστές της κοινότητας έως και
το 1950.
Ζητήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό ελέγχου

από την πλευρά των

Τουρκοκυπρίων στην εκπαίδευση και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού
προσωπικού της κοινότητας τους (δάσκαλοι και διευθυντές να είναι
Τουρκοκύπριοι και όχι Βρετανοί), την επαναφορά του αξιώματος του
μουφτή καθώς και την αναθεώρηση του νόμου που ρύθμιζε τα θρησκευτικά
δικαστήρια, τον εκ νέου διαχωρισμό τους από το βρετανικό δικαστικό
σύστημα και το κυριότερο, η αναδιοργάνωση του Evkaf και η «επιστροφή»
της διοίκησης του στην κοινότητα. 355
Η SÖZ της 7 ης Μαίου 1931, περιέγραψε αναλυτικά το γεγονός.
Συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 150 τουρκοκυπριακά χωριά, ο Bahaeddin
eff.

λειτούργησε

ως πρόεδρος και οι Tourgoud,

(διευθυντής

του

μουσουλμανικού σχολείου Λεμεσού), και Teki effendi, (διευθυντής του
σχολείου Κυρήνειας), λειτούργησαν ως γραμματείς του συνεδρίου. Οι
σύνεδροι κατέληξαν ότι επιθυμούσαν τα ίδια «προνόμια» και δικαιώματα
στη διαχείριση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της κοινότητας τους που
διέθεταν «και οι υπόλοιπες κοινότητες».
Η επανασύσταση των θεσμών του μουφτή και των θρησκευτικών
δικαστηρίων όφειλε να γίνει με έξοδα της ίδιας της βρετανικής κυβέρνησης
και όχι του Evkaf -δηλαδή της κοινότητας. Το ίδιο το ίδρυμα ζήτησαν να
αποδοθεί στην κοινότητα για να διοικείται ως τράπεζα, από μία επιτροπή
αποτελούμενη από έξι μέλη που θα οριζόταν από το Εθνικό Τουρκικό
Συμβούλιο. Τα θρησκευτικά καθήκοντα του Evkaf θα έπρεπε να υπαχθούν
στην

αρμοδιότητα

του

Μουφτή,

και

όσα

θέματα

απαιτούσαν

γνωμοδοτήσεις με γνώση του θρησκευτικού νόμου, να υπαχθούν στα
θρησκευτικά δικαστήρια και στα αντίστοιχα επαρχιακά συμβούλια.356

355

Me Henry, ο.π, σελ 137.

«

ΚΑΚ, SAI 517/26, Söz, 7 Μαΐου 1931 σελ 249.
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Μετά από εκλογές, συστάθηκε η πρώτη κεντρική επιτροπή του
Εθνικού Τουρκικού Συμβουλίου με τον A h m e d Said eff. ως πρόεδρο, τον
Bahaeddin

eff

ως

αναπληρωτή πρόεδρο, τον A h m e d

Rashid

ως

γραμματέα και τους N e c a t i , M e h m e t Zeka, df Pertev, dr Shevki, Rifat,
Fadil, ως μέλη. Τέλος, «βασιζόμενοι στο ρητό δικαίωμα της κοινότητας να
εκλέγει το μουφτή της, δικαίωμα αναγνωρισμένο και από τον αποικιακό
γραμματέα κατά δήλωση του στο νομοθετικό συμβούλιο»

οι σύνεδροι

εξέλεξαν ως μουφτή της κοινότητας τον A h m e d Said, και ζήτησαν από την
κυβέρνηση να αναγνωρίσει την εκλογή. 3 5 7
Η H a k k i k a t , ήδη πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου είχε στραφεί
ιδιαίτερα και σε πολλές περιστάσεις εναντίον του νέου δικηγόρου A h m e d
Said, ο οποίος μάλιστα είχε και θρησκευτική

ιδιότητα, καθώς ήταν

ιεροδιδάσκαλος ( H o c a ) . Ακραιφνής κεμαλιστής ο ίδιος, είχε υποβάλλει
πολλά υπομνήματα με νομικά-θρησκευτικά επιχειρήματα για το θέμα της
κατάργησης του μουφτή και της κατάχρησης εξουσίας από την πλευρά του
E v k a f στη βρετανική κυβέρνηση. Ε ί χ ε καταφερθεί ειδικά ενάντια στο
μουσουλμάνο

επίτροπο του Evkaf, κατηγορώντας τον για παράνομη

πολυθεσία. Σε αυτή του την προσπάθεια είχε τη νομική αρωγή ενός
Παπαιωάννου, Ελληνοκύπριου δικηγόρου, ο οποίος εργαζόταν ως νομικός
σύμβουλος [Barrister] στην επαρχία Λάρνακας. 3 5 8
Η εφημερίδα κατηγορούσε επί ημέρες με συνεχόμενα άρθρα τον
«άπιστο

χότζα»

ως

«συνεργάτη

συμπατριωτών του». Υποστήριξε

των

Ελλήνων

και

προδότη

των

ότι καταπολεμούσε το Evkaf για να

ενισχύσει τις ελληνοκυπριακές θέσεις στα μάτια της βρετανικής διοίκησης,
και επιθυμούσε να διαταραχθούν οι αγαστές σχέσεις της κοινότητας με
τους

Βρετανούς,

ώστε

τελικά

να

καταστρατηγηθούν

όλα

τα

ΚΑΚ, SAI 517/26 Söz, ο.π. σελ 247
ΚΑΚ, SAI /950/1926, Hakkikat, 7 Ιουλίου 1930, σελ 48-49.
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τουρκοκυπριακά δικαιώματα και το νησί «να αφεθεί ανυπεράσπιστο να
καταλήξει σε ξένα χέρια (δηλ. στην Ελλάδα)».
Ο

Ahmed

Said

από

την

359

πλευρά

του,

αν και

δεν

ήταν

αναγνωρισμένος επισήμως από τη βρετανική διοίκηση και ήταν αποδεκτός
μόνο από ένα μέρος της κοινότητας, υπέβαλλε μια σειρά υπομνημάτων στη
βρετανική διοίκηση με τα οποία υποστήριξε ότι σύμφωνα με το Κοράνι δεν
ήταν δυνατό ένας μη μουσουλμάνος ηγέτης ή αξιωματούχος να έχει
εξουσία και αρμοδιότητα σε θρησκευτικά θέματα στο Ισλάμ.
Το επιχείρημα αυτό δεν είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά στους
κόλπους της κοινότητας, αλλά κανείς θρησκευτικός αξιωματούχος δεν είχε
απευθυνθεί επισήμως στην κυβέρνηση με υπόμνημα τέτοιου περιεχομένου
μετά τον παροπλισμό των παλιών οθωμανών mutevelli, είκοσι χρόνια
πριν. Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα εθνικιστή ιερωμένο, που διεκδικούσε
τα εθνικά δικαιώματα της μουσουλμανικής θρησκείας στο νησί.

Η

κυβέρνηση μπορεί να επέλεγε να τον αγνοεί και η συντηρητική παράταξη
να τον διασύρει, αλλά αδιαμφισβήτητα εξέφραζε τα συναισθήματα μεγάλης
μερίδας Τουρκοκυπρίων. 3 6 0
Η βρετανική διοίκηση είχε θορυβηθεί με τις απτές αποδείξεις της
απώλειας δημοτικότητας του μουσουλμάνου επιτρόπου του Evkaf, αλλά
συνέχισε να τον στηρίζει με το σκεπτικό ότι: «Ο Munir Bey είναι ο ηγέτης
του τουρκικού πληθυσμού αυτής της αποικίας. Είναι 100% υπέρ των
Βρετανών, έχει τη νοοτροπία ενός τούρκου πασά, και έχει συγκεντρώσει
πάνω του κάθε αξίωμα που μπορούσε. Παρόλα αυτά, έχει προσφέρει
καλές υπηρεσίες στη βρετανική κυβέρνηση».361 Με τον κυνισμό που
διέκρινε τη βρετανική αποικιακή διοίκηση, ο μουσουλμάνος επίτροπος
συνέχισε να απολαμβάνει της εύνοιας και στήριξης της.

ΐΜ

ΚΑΚ, SAI /950/1926 Hakkikat, ο.π. σελ 46.

*°

ΚΑΚ, SAI 517/26, Söz 30 Ιουλίου 1931, σελ 267, «Said Hoja».

361

Me Henry, ο.π. σελ 138
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Όταν ο επίτροπος διορίστηκε εκ νέου μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου το Νοέμβριο του 1930, η Hakkikat έσπευσε να τον συγχαρεί
σε ένα διθυραμβικό άρθρο και να αμβλύνει τις εντυπώσεις των εκλογών,
καθώς «με αυτό το διορισμό, ο Munir Bey διατήρησε τη θέση του ως ο
ηγέτης της μουσουλμανικής

κοινότητας. Συγχαίρουμε τη

κυβέρνηση για την επιλογή της».

362

βρετανική

Επανέλαβε την άποψη της ότι με

ισχυρό και αγαπητό από τη βρετανική διοίκηση μουσουλμάνο επίτροπο και
γενικότερα Evkaf, οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το
γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι ήταν λιγότεροι αριθμητικά για να τους
αδικήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο.
Διάχυτη στα άρθρα της συντηρητικής εφημερίδας αυτή την περίοδο
ήταν η άποψη ότι η βρετανική εξουσία και -ει δυνατόν εύνοια- ήταν η μόνη
δύναμη που θα έσωζε την κοινότητα από την εξωτερική

αλλοτρίωση

(επιθετική ελληνοκυπριακή κοινότητα που επιζητεί ένωση) και από την
εσωτερική (κεμαλιστές - ανανεωτικοί Τουρκοκύπριοι που προέβαλλαν ως
ανώτερη αξία το έθνος έναντι του Ισλάμ και αντιδρούσαν στην αποικιακή
βρετανική εξουσία).
Η ίδια λογική προκύπτει ανάγλυφα σε ένα άρθρο με τον εύγλωττο
τίτλο «επικίνδυνες δημοσιεύσεις». Η Söz είχε μόλις δημοσιεύσει σε άρθρο
της, αναφερόμενη στη βρετανική διοίκηση και προειδοποιώντας την, ότι:
«υπάρχει και ένα όριο στην πίστη και την υπακοή». Η Hakkikat έσπευσε
να «νουθετήσει» τους παράτολμους συμπατριώτες της, υπογραμμίζοντας
ότι, καθώς η μουσουλμανική κοινότητα ήταν μειονότητα από πληθυσμιακή
άποψη στο νησί, καλό θα ήταν να μην φέρεται τόσο επικίνδυνα. Και
διακήρυττε αμετακίνητα τη δέσμευση της στο βρετανικό αποικιακό άρμα
με την κατακλείδα: «Μπορεί να έχουμε κάποιες απαιτήσεις από την
κυβέρνηση και αυτές οι απαιτήσεις μπορεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου να

ΚΑΚ, SAI /950/1926, Hakkikat, 4 Νοεμβρίου 1930, σελ 80, 461.
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γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν. Αλλά, η πίστη της μουσουλμανικής
κοινότητας στο βρετανικό στέμμα δεν θα διαταραχθεί ποτέ».

363

Για να ενισχυθεί περαιτέρω αυτή την πεποίθηση από τη βρετανική
1

εξουσία, την Γ Ιανουαρίου 1931 απονεμήθηκε στο μουσουλμάνο επίτροπο
από το βρετανό κυβερνήτη Ronald Storrs, το μετάλλιο του Τάγματος της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η συντηρητική μερίδα της κοινότητας και η
Hakkikat ανέδειξαν αρκούντως το γεγονός, ενώ η αντίδραση της
κεμαλικής

παράταξης φάνηκε

πιο

έμπρακτα. Στη

συνέλευση

του

συμβουλίου εκπαίδευσης που διενεργήθηκε τον ίδιο μήνα με θέμα το
μέλλον του κεντρικού Lycée, ο αποικιακός γραμματέας που προήδρευε
της συνεδρίασης, πρότεινε ως πρόεδρο της επιτροπής διαχείρισης του τον
Munir Bey, ο οποίος κατέλαβε τελικά και αυτή τη θέση.
Η

κεμαλική παράταξη με εκφραστικό τους όργανο τη SÖZ

αντέδρασε έντονα σε αυτή την επιβολή «εκ των άνω» του επιτρόπου σε
έναν ακόμη υποβολιμαίο θεσμικό ρόλο. Χαρακτήρισαν άμεσα παρεμβατική
την κίνηση του αποικιακού γραμματέα, καθώς και «δουλοπρεπή» τη στάση
του επιτρόπου, ο οποίος γνώριζε εκ των προτέρων ότι ήταν ανεπιθύμητος
και ως εκ τούτου ατελέσφορος στο συγκεκριμένο ρόλο και όμως τον
ανέλαβε για να εξυπηρετήσει τις βρετανικές σκοπιμότητες.
Η αντιπαράθεση ήταν σημαντική, καθώς το Lycée της Λευκωσίας
αποτελούσε το προπύργιο της κεμαλικής παράταξης, και σχεδόν το σύνολο
των μαθητών που αποφοιτούσαν εμφορούνταν από την κεμαλική ιδεολογία.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία προχωρούσαν σε σπουδές στην Τουρκία
χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις (είχε γίνει σχετικός διακανονισμός μεταξύ των
κυβερνήσεων) και επέστρεφαν για να διδάξουν στα Lycée και γενικότερα
για να μεταδώσουν την κεμαλική ιδεολογία στη νέα γενιά μαθητών.
Ενδεικτικό της αποικιακής νοοτροπίας που είχαν αναπτύξει οι
Τουρκοκύπριοι που συνεργάστηκαν στενά με τους Βρετανούς, ήταν το
*3
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γεγονός ότι στη διάρκεια ενός εκτεταμένου ταξιδιού του στο Λονδίνο το
καλοκαίρι του 1932, ο Munir Bey είχε μια σειρά από συναντήσεις με μέλη
του Γραφείου Αποικιών. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων και στο
πλαίσιο συζήτησης για το Νομοθετικό και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο
επίτροπος πρότεινε να μην ξαναγίνουν εκλογές στην Κύπρο και η
βρετανική

διοίκηση

να

αναλάβει

εξ

ολοκλήρου

τον

έλεγχο

της

εκπαίδευσης. 364

III. 3. Τα Οκτωβριανά και ο αντίκτυπος στην Τουρκοκυπριακή
κοινότητα.
Ανταγωνισμός μεταξύ των βασικών παρατάξεων της κοινότητας για την
κυριαρχία στο μουσουλμανικό Θρησκευτικό χώρο.

Οδηγημένοι σε ένα βαθμό από εξωτερικές επιρροές, όπως ο
έλληνας πρόξενος Αλέξης Κύρου και παρά τις παραινέσεις του έλληνα
πρωθυπουργού

Ελευθερίου

Βενιζέλου

για

ήπιες

και

βαθμιαίες

διεκδικήσεις, το κλίμα μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και της βρετανικής
διοίκησης ήταν βαρύ καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 1931.
Η γενική παραίνεση που είχε δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση στις
επαφές κατά τους πρώτους μήνες του 1931 ήταν οι Ελληνοκύπριοι να
διεκδικήσουν την ένωση στις συνομιλίες τους με τη βρετανική κυβέρνηση,
αλλά να δεχθούν την αυξημένη αυτοδιοίκηση ή αυτονομία, εφόσον τους
προσφερθεί.

365

Αν και οι Ελληνοκύπριοι είχαν πιο ριζοσπαστικές διεκδικήσεις από
την αυξημένη αυτοδιοίκηση, λόγω των ανταγωνιζόμενων φατριών στους
κόλπους της κοινότητας οι οποίες συνωθούνταν για τον έλεγχο της, με

Me Henry ο.π. σελ 112
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αποτέλεσμα οι διεκδικήσεις αυτές να ριζοσπαστικοποιούνται ολοένα και
περισσότερο, είχαν δώσει την εντύπωση

στη «σύνοικη κοινότητα»

ότι

κάποια συναινετική λύση ήταν κοντά. Στην προοπτική της παραχώρησης
αυξημένων δυνατοτήτων αυτοδιοίκησης, ή αυτό που περισσότερο φοβόταν
η τουρκοκυπριακή κοινότητα, την αυτονομία, είχαν αρκετές φορές στο
παρελθόν αντιταχθεί τόσο οι τουρκοκύπριοι βουλευτές του Νομοθετικού,
όσο και θρησκευτικοί αξιωματούχοι.
Για αυτή την προοπτική, εξέθεσε τις απόψεις της κεμαλικής μερίδας
της

κοινότητας

η

Söz,

σε

ένα

άρθρο

αυτοκριτικής

και

έντονης

αντιαποικιακής- αντιβρετανικής διάθεσης. Ο αρθρογράφος εκφράστηκε
σχεδόν με θαυμασμό για τους Έλληνες του νησιού οι οποίοι: «μετά από
μεγάλο αγώνα, κατάφεραν να πείσουν και την τοπική και την κεντρική
κυβέρνηση να παραχωρήσουν στο νησί αυτόνομη διοίκηση και έτσι να
προχωρήσουν ένα βήμα εγγύτερα προς τον εθνικό τους σκοπό. Δεν
πρόκειται να ρίξουμε το φταίξιμο στους Έλληνες της Κύπρου. Θέλουμε
μόνο να καταδείξουμε το γεγονός ότι ενώ οι Έλληνες έχουν αποκτήσει μια
οντότητα εκ του μη όντος μέσα σε μια περίοδο πενήντα χρόνων, εμείς, οι
Τούρκοι έχουμε χάσει όλες μας τις υλικές και ηθικές δυνάμεις και έχουμε
περιέλθει στην παρούσα κατάσταση».366
Όπως προαναφέρθηκε, σε πολλές εκκλήσεις προς τη διοίκηση στο
παρελθόν, οι Τουρκοκύπριοι είχαν απορρίψει σε όλους τους τόνους το
ενδεχόμενο παραχώρησης αυξημένης αυτοδιοίκησης ή αυτονομίας του
νησιού. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν θύμισε αντίστοιχες εκκλήσεις, καθώς
η κοινότητα φαινόταν σε ένα βαθμό να έχει αποδεχθεί την πιθανότητα μιας
τέτοιας εξέλιξης. Ο αρθρογράφος Mehmet Remzi, ήθελε να τονίσει ότι η
ελληνική κοινότητα κατάφερε να περάσει, μέσα στο διάστημα των πενήντα
περίπου ετών, που διοικούσαν το νησί οι Βρετανοί, από την κατάσταση του
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millet σε αυτή της εθνικής ομάδας, που διεκδικούσε καταρχήν αυτονομία
και κατόπιν επίτευξη του εθνικού στόχου της και ένωση με την Ελλάδα.
Κατά την άποψη του η τουρκοκυπριακή κοινότητα ακολούθησε
αντίθετη πορεία, καθώς από την οθωμανική περίοδο, κατά την οποία ήταν
κυρίαρχη και διοικούσε το νησί, πέρασε σε μια μεταβατική περίοδο
βρετανικής διοίκησης κατά την οποία και παρήκμασε, για να καταλήξει
όπως έδειχναν οι εξελίξεις να περάσει στην ελληνική διοίκηση, δηλαδή
στην εξουσία αυτών, που κάποια χρόνια πριν λογίζονταν ως υπήκοοι της.
Ο λόγος για τον οποίο συνέβησαν αυτές οι δυσμενείς για την κοινότητα
εξελίξεις, κατά την άποψη του αρθρογράφου, ήταν κυρίως η ενδοτικότητα
και η υποχωρητικότητα της κοινότητας έναντι των βρετανικών αποικιακών
μεθοδεύσεων.
Οι Τουρκοκύπριοι είχαν επιτρέψει

στους Βρετανούς να τους

αλώσουν «εκ των έσω», αλλοτριώνοντας και απομυζώντας οικονομικά τα
οικονομικά τους ιδρύματα, όπως το Evkaf, ελέγχοντας ασφυκτικά και
αποικιοποιώντας την κοινοτική παιδεία, καταργώντας θρησκευτικούς τους
θεσμούς

εκπροσώπησης

όπως

τη

μουφτεία,

καθώς

και

αυτόνομα

συστήματα κοινοτικής δικαιοσύνης όπως τα θρησκευτικά δικαστήρια. Οι
Ελληνοκύπριοι αντίθετα, και σύμφωνα πάντα με την άποψη του Remzi, δεν
δέχθηκαν τις βρετανικές επεμβάσεις στο βαθμό που τις είχαν δεχθεί οι
ίδιοι. Αρνήθηκαν λυσσωδώς εκτεταμένες παρεμβάσεις στην κοινοτική τους
παιδεία, ανέπτυξαν γενικά ανεξάρτητους από την κυβέρνηση οικονομικούς
θεσμούς, και πάνω από όλα, δεν έπαψαν ποτέ να διεκδικούν τα εθνικά τους
δίκαια.
Αυτή η σύγκριση, που έδωσε σε κλίμακα μια χαρακτηριστική εικόνα
«πρόσληψης του άλλου» για τις δύο κοινότητες αλλά και τους δύο λαούς
γενικότερα, επηρέασε

σε μεγάλο

βαθμό τους Τουρκοκυπρίους στις

διεκδικήσεις τους και κυρίως στον τρόπο που αυτές αρθρώθηκαν και
σταδιακά

ριζοσπαστικοποιήθηκαν.

Στην

προκειμένη

περίπτωση

ο
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αρθρογράφος θεώρησε ότι και οι συμπατριώτες του θα έπρεπε να είχαν
δείξει αντίστοιχη μαχητικότητα και να μην είχαν επιτρέψει στη βρετανική
διοίκηση την αποικιακή διείσδυση τόσων χρόνων και το σταδιακό
παροπλισμό της κοινότητας σε δορυφόρο της βρετανικής εξουσίας.
Απευθύνθηκε ουσιαστικά στη συντηρητική μερίδα της κοινότητας, σε μια
προσπάθεια να τους θορυβήσει και τους αφυπνίσει όχι ενάντια στους
Ελληνοκύπριους, αλλά ενάντια στους Βρετανούς.
Μέσα από αντεγκλήσεις, μεταξύ θρησκευτικών αξιωματούχων και
αστών

για την πρωτοκαθεδρία στην

ηγεσία

της ελληνοκυπριακής

κοινότητας, οι εξελίξεις έφτασαν σε μια τεχνητή πόλωση τον Οκτώβρη του
1931. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, και στην προσπάθεια του να φανεί
μαχητικότερος των υπολοίπων διεκδικητών της ηγεσίας του «εθνικού
αγώνα», ο μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος εκφώνησε «εμπρηστική και
προκλητική» κατά τον κυβερνήτη Storrs, ομιλία υπέρ της ένωσης στις 18
Οκτωβρίου.
Δύο ημέρες μετά, ο μητροπολίτης εκφώνησε νέο λόγο στη Λεμεσό,
μπροστά σε οργανωμένη συγκέντρωση περίπου 3.000 ανθρώπων. Στις 21
Οκτωβρίου οι διαδηλώσεις των Ελληνοκυπρίων, υποβολιμαίες ή μη,
κλιμακώθηκαν στη Λευκωσία και βγήκαν εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα να
γίνουν επεισόδια με επτά τραυματίες και να καεί ολοσχερώς το κτίριο της
διοίκησης (κυβερνείο). 367 Την επόμενη ημέρα κάηκε η κατοικία του
διοικητή Λεμεσού, ενώ στις 23 Οκτωβρίου έφτασαν στην Κύπρο τα πρώτα
πλοία μιας μοίρας καταδρομικών υπό την ηγεσία του αντιναύαρχου Joseph
Henley, για να αποκαταστήσουν την τάξη.
Για ενίσχυση, στις 29 Οκτωβρίου μετεκλήθη στην Κύπρο από την
Αίγυπτο ο αντισυνταγματάρχης D. Μ. King με ένα τεθωρακισμένο και μια
μονάδα διαβιβάσεων. Το νησί μπήκε σε ένα στρατιωτικό κλοιό επιτήρησης,
,67

G. S. Georghallides, The Cyprus Revolt and the British Deportation Policy, October 1931-

Oecember 1932, Cyprus Research Centre, Λευκωσία 1996, σελ 50.

423

με πολεμικά πλοία σε όλα τα λιμάνια και ενισχυμένη χερσαία στρατιωτική
δύναμη στη Λευκωσία.

Αμέσως μετά συνελήφθησαν οι πρωταίτιοι της

εξέγερσης, κληρικοί και λαϊκοί και εκτοπίστηκαν. Κατά τη διαδικασία
εκτοπισμού, έγιναν εκ νέου επεισόδια στη Λεμεσό με άλλους έξι
τραυματίες στις 23 Οκτωβρίου. Αψιμαχίες και διαδηλώσεις σημειώθηκαν
σε αρκετά μέρη του νησιού και η τάξη αποκαταστάθηκε στο νησί οριστικά
στις 27 Οκτωβρίου.

368

Απόρροια των ταραχών ήταν και η προσωρινή διακοπή της
λειτουργίας του Νομοθετικού Συμβουλίου, που έδωσε την ευκαιρία στους
Βρετανούς αφενός να ασχοληθούν με το φλέγον ζήτημα της επιβολής της
τάξης στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και αφετέρου να μη χρειαστεί να
απαντήσουν

επισήμως

στις

προσκλήσεις

των

κεμαλιστών

και

του

«Τουρκικού Εθνικού Συμβουλίου» για τις αιτούμενες μεταρρυθμίσεις και
την επικύρωση της εκλογής του Ahmed Said ως μουφτή.
Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αντέδρασε στις εξελίξεις του 1931
επιδεικνύοντας μια γενικότερη εσωστρέφεια και χαμηλώνοντας σημαντικά
τους τόνους της αντιπαράθεσης με τη βρετανική διοίκηση. Τα ηγετικά
στελέχη τόσο της φιλοβρετανικής όσο και της προοδευτικής μερίδας της
κοινότητας εξεδήλωσαν την πίστη και πειθαρχία τους στο βρετανικό
καθεστώς με διακηρύξεις στον τύπο και κάλεσαν τους συμπατριώτες τους
να μην συμπράξουν με κανένα τρόπο με τους ελληνοκύπριους διαδηλωτές.
Κατά τη διάρκεια των γεγονότων, ο κεμαλιστής βουλευτής Necati MissirH
Zadeh δημοσίευσε μια προκήρυξη που απευθυνόταν στους συμπατριώτες
του αλλά εμμέσως διακήρυσσε και τη ρητή του πίστη στο βρετανικό
καθεστώς. Παράλληλα άδραξε την ευκαιρία να προβάλλει ηγετικό προφίλ
προς τους συμπατριώτες του αλλά και τη διοίκηση: «...λόγω των δύσκολων
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καιρών, θα ήθελα να προσφέρω την ταπεινή μου καθοδήγηση για τις
κινήσεις που πρέπει να γίνουν.»

369

Προειδοποίησε τους συμπατριώτες του να απόσχουν από κάθε
εκδήλωση που θα μπορούσε να εκληφθεί ως υποστήριξη προς τις
ελληνοκυπριακές

διαδηλώσεις

και

να

αγνοήσουν

ουσιαστικά

τα

τεκταινόμενα στον τόπο τους διακηρύσσοντας ότι: «Τα γεγονότα της 21
Οκτωβρίου δεν απευθύνονται στην κοινότητα μας αλλά αφορούν στην
κυβέρνηση και τους Έλληνες. Γι αυτό το καθήκον μας αυτή τη δύσκολη
ώρα είναι να διατηρήσουμε την απόλυτη σιωπή μας, να μείνουμε απολύτως
αμέτοχοι στα γεγονότα έμμεσα ή άμεσα, να κοιτάξουμε τις εργασίες μας
και να αφήσουμε το ζήτημα (της εξέγερσης) στις υπεύθυνες αρχές.» 370
Αμέσως μετά τα επεισόδια, στις 29 Οκτωβρίου 1931 η προοδευτική
Söz

κυκλοφόρησε

με

κύριο

άρθρο

στο

οποίο

καταδίκασε

«τις

ελληνοκυπριακές ακρότητες», εξέφρασε τη συμπάθεια της στη βρετανική
διοίκηση και τον κυβερνήτη Storrs για την απώλεια της οικίας και της
οικοσκευής του στην πυρκαγιά και απολογήθηκε για το γεγονός ότι η
τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να βοηθήσει τη
διοίκηση να επιβάλει την τάξη. Τέλος δήλωσε για άλλη μια φορά την πίστη
της κοινότητας στη βρετανική εξουσία. 371

E N A , C O 67/241/8/1931. «Ελληνική αντίδραση στα Οκτωβριανά και Τούρκοι»,
σελ 23. Τ ο περιεχόμενο της προκήρυξης βρίσκεται σε βρετανική αναφορά για την ανασκευή
των ελληνοκυπριακών επιχειρημάτων που περιέχονταν στο φυλλάδιο που κυκλοφόρησε το
1932 με τίτλο «το κυπριακό ζήτημα». Ο βρετανός κυβερνήτης παρέθεσε το συγκεκριμένο
μανιφέστο για να καταδείξει ότι, κατά τη γνώμη του «αν και η βρετανική διοίκηση πάντοτε
ενθάρρυνε τη συνεργασία

μεταξύ των δύο κοινοτήτων, οι Τουρκοκύπριοι

ουδέποτε

συνέπραξαν ή συναίνεσαν στις ελληνοκυπριακές επιδιώξεις».
370
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Μάλιστα ο αρθρογράφος, βεβαιώνοντας την πίστη της κοινότητας
του στους Βρετανούς, προσπάθησε να αποσείσει και τις κατηγορίες που
πιθανόν είχαν απευθύνει στην εφημερίδα και συμπατριώτες του, ότι δηλαδή
εμφορούνταν από αντιβρετανικά αισθήματα. Έτσι η εφημερίδα που μέχρι
πριν

λίγες

εβδομάδες

επαινούσε

την

«ασυμβίβαστη

στάση»

των

Ελληνοκυπρίων έναντι των Βρετανών, τώρα διακήρυσσε σε διδακτικό τόνο
ότι: «οι Τούρκοι της Κύπρου που αποτελούν μια ειρηνική και πιστή
κοινότητα σε αυτή τη χώρα, δε διαθέτουν αρκετή δύναμη για να
μπορέσουν να εμπλακούν και να ελέγξουν το κακό, αλλά διατήρησαν την
ηρεμία τους σε ολόκληρο το νησί. Αυτή η συμπεριφορά είναι αρκετή για να
αποκρούσει τις κατηγορίες κάποιων προσώπων που προσπαθούν να μας
χαρακτηρίσουν ως αντιβρετανούς. Είναι τώρα ξεκάθαρο ότι εμείς, οι
Τούρκοι της Κύπρου γνωρίζουμε καλά τι κάνουμε και σε τι έδαφος
πατούμε». 372
Σε μεταγενέστερο άρθρο της, και αφού ο πρώτος αιφνιδιασμός λόγω
των απρόσμενων εξελίξεων είχε παρέλθει, η SÖZ αποπειράθηκε να κάνει
μια κριτική εξ απαλών ονύχων στη βρετανική κυβέρνηση για τη στάση που
αυτή τήρησε μετά την εξέγερση του Οκτωβρίου. Αφού διακήρυξε για άλλη
μια φορά την πίστη της κοινότητας στη βρετανική διοίκηση, και έψεξε την
ελληνοκυπριακή κοινότητα επειδή «προχώρησε τα πράγματα στα άκρα,
ξεχνώντας με ποιον είχε να κάνει», αναφέρθηκε στα μέτρα που είχε λάβει η
κυβέρνηση μετά τα επεισόδια, και κυρίως την κατάργηση του Νομοθετικού
Συμβουλίου.
Αν και αποδέχθηκε την αναστολή της λειτουργίας του ως ένα μέτρο
που έπρεπε να ληφθεί, παρατήρησε ότι κατά αυτό τον τρόπο στερούνταν
τις «ευρείες δημοκρατικές ελευθερίες» που είχαν πριν το 1931 και όσοι δεν
έφταιγαν για τις δυσμενείς εξελίξεις, δηλαδή οι Τουρκοκύπριοι. Τα νέα
μέτρα είχαν περιορίσει τις ελευθερίες όλων των κατοίκων του νησιού
372
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ανεξαιρέτως και παρά το γεγονός ότι ήταν αναγκαία, αδικούσαν την
τουρκοκυπριακή κοινότητα, που αν και δεν είχε συμπράξει με την
ελληνοκυπριακή, πλήρωσε εξίσου το τίμημα.
Επιπλέον αναφέρθηκε και στο θέμα της στρατιωτικής ενίσχυσης
που, όπως προαναφέρθηκε, είχε φτάσει στο νησί, και παρά το γεγονός ότι
ήταν έκδηλη η ανησυχία και ο φόβος του αρθρογράφου για το γεγονός,
υπογράμμισε τη θετική πλευρά αυτής της εξέλιξης, ότι δηλαδή με
ενισχυμένη

στρατιωτική

βρετανική

παρουσία

ήταν

βέβαιο

ότι

η

αυτονόμηση ή η παραχώρηση του νησιού στην Ελλάδα αποκλειόταν,
δηλαδή «ο λόγος που προκάλεσε όλα αυτά τα δυσάρεστα εξαρχής». Η
στρατιωτική ενίσχυση επομένως του νησιού, ήταν «μια ευλογία για όλο τον
πληθυσμό του νησιού και θα σταθεροποιήσει την ειρήνη και την πειθαρχία
της χώρας». 3 7 3
Η Hakkikat αντέδρασε λίγο αργότερα από τη SÖZ, και, όπως θα
ανέμενε κανείς, ακόμη πιο συντηρητικά. Έκανε αναδρομή στην ιστορία της
Μεγάλης Ιδέας, στην ελληνική επανάσταση και στη δημιουργία του
ελεύθερου

ελληνικού

κράτους,

και

παρόλο

που

θεωρούσε

ότι

η

ελληνοκυπριακή κοινότητα προήλθε από «μικτούς πληθυσμούς» και δεν
είχε αμιγώς ελληνικές

ρίζες, αποδεχόταν ότι «είχε εγκολπωθεί

τον

ελληνισμό, οπότε και η προσπάθεια της για ένωση με την Ελλάδα ήταν
ειλικρινής».374
Ο αρθρογράφος απέδωσε τις ταραχές του 1931 στα εθνικιστικά
κηρύγματα και τους πύρινους λόγους του ορθόδοξου κλήρου. Ζήτησε δε
να συσταθούν νόμοι που θα «απαγόρευαν τα εθνικιστικά κηρύγματα στους
οίκους τους θεού, και την ενασχόληση με την πολιτική στους λειτουργούς
του». Επιπλέον απέδωσε εθνικιστική δραστηριότητα και στα σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στους δασκάλους και διευθυντές

"3

Βλέπε ΚΑΚ, Söz, ο.π. σελ 287.

"•»

ΚΑΚ, SAI, 950/1926, Hakkikat, 30 Δεκεμβρίου 1931, σελ 167.
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τους. Η εκπαίδευση του τόπου είχε ανάγκη από ένα νέο νόμο που «θα
καθοδηγούσε τα σχολεία και τους δασκάλους ώστε να εκτελούν τα
εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και όχι πολιτικές αναταραχές».

375

Κατήγγειλε ότι όλοι οι ελληνοκύπριοι δήμαρχοι και γενικότερα
άνδρες με επιρροή σε διοικητικές θέσεις ήταν μέλη του Εθνικού
Συμβουλίου. Αν η βρετανική κυβέρνηση επιθυμούσε να μη σημειωθούν
άλλες ταραχές στο νησί, θα έπρεπε να απομακρύνει τους δηλωμένους
εθνικιστές Ελληνοκυπρίους από δημόσια αξιώματα με επιρροή γιατί : «ο
διορισμός

συγκεκριμένων

(εθνικιστών)

Ελλήνων

σε

υψηλές

θέσεις

μεταφράζεται από τους Έλληνες ως τάση από την πλευρά της κυβέρνησης
να αποδεχθεί τις εθνικές τους επιθυμίες. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή
την πολιτική».
Τέλος, επιδοκίμασε τη βρετανική διοίκηση για την αναστολή της
λειτουργίας του Νομοθετικού Συμβουλίου, αλλά και τη βρετανική πρόθεση
αναθεώρησης του Συντάγματος, αφιερώνοντας ειδικό άρθρο. Κατά αυτό
τον τρόπο, σύμφωνα με την εφημερίδα, θα ηρεμούσαν τα πολιτικά
πνεύματα «και θα τακτοποιούνταν πολλές διαφορές μεταξύ των Τούρκων.
Γιατί θα δώσει ένα τέλος στις διαφορές που προκύπτουν από τις εκλογές
και θα τακτοποιήσει και το ζήτημα του Lycée (τουρκικού λυκείου,
προπυργίου

των

κεμαλιστών),

που

αποτέλεσε

την

πηγή

πολλών

προβλημάτων, καθώς τα μέλη του συμβουλίου τώρα θα εξαφανιστούν
(αναφερόταν στους κεμαλιστές βουλευτές)».376
Στις αρχές του 1932, η ελληνοκυπριακή οργάνωση

«κεντρική

επιτροπή της Κύπρου» με πρόεδρο της τον Παύλο Κουντουριώτη, έδρα
την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου αλλά με οργανωμένα μέλη και στην Αθήνα,
κυκλοφόρησε ένα έντυπο με τίτλο «σημειώσεις αναφορικά με το κυπριακό
ζήτημα». Σκοπός του εντύπου η ενημέρωση της ευρωπαϊκής κοινής
«5
376

ΚΑΚ, ο.π. Hakkikat, σελ 166.
ΚΑΚ, ο.π. Hakkikat, σελ 161.
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γνώμης —και κυρίως των βρετανών πολιτευτών- χωρίς τη μεσολάβηση της
διοίκησης στη διακίνηση της πληροφορίας.
τονίστηκε

η μεροληπτική

377

Σ ε αυτό μεταξύ άλλων,

στάση της βρετανικής διοίκησης υπέρ της

τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά ταυτόχρονα υπήρξαν αναφορές ότι η
τουρκοκυπριακή κοινότητα συντάχθηκε με τα ελληνοκυπριακά αιτήματα
συνειδητοποιώντας «ότι η θέση της θα γινόταν σεβαστή και η π ρ ό ο δ ο ς της
θα ήταν δεδομένη σε περίπτωση που το νησί περνούσε στη διοικητική
αρμοδιότητα άλλης δύναμης».

378

Στο έντυπο αντέδρασε με μακροσκελές άρθρο της 2Γ ι ς Μαρτίου
1932 η H a k k i k a t ,

με το οποίο υπεραμύνθηκε των

ελληνοκυπριακών

κατηγοριών κατά της βρετανικής κυβέρνησης καθώς και των ισχυρισμών
για οιαδήποτε συμμετοχή Τουρκοκυπρίων στις διαδηλώσεις. Η εφημερίδα
που κάποιους μήνες πριν ασκούσε έστω και συντηρητική κριτική στη
βρετανική διοίκηση, στην παρούσα συγκυρία έσπευσε να τονίσει
τεράστια πρόοδο

«την

και ανάπτυξη που επετεύχθη σε όλους τους διοικητικούς

τομείς κατά τα τελευταία πέντε χρόνια». Τόνισε την αντίφαση που υπήρχε
στο έντυπο, καθώς δεν ήταν δυνατό οι Τουρκοκύπριοι να ευνοούνται από
τη

βρετανική

διοίκηση

και ταυτόχρονα

να

συντάσσονται

υπέρ

των

διαδηλώσεων και της μεταβίβασης της διοίκησης του νησιού σε άλλη
δύναμη. 3 7 9 Η εφημερίδα έσπευσε να τονίσει την πίστη της κοινότητας στη
βρετανική διοίκηση, εν αντιθέσει με τους «αχάριστους Έλληνες, μια 7ίίστη
σταθερή από την πρώτη ημέρα της κατάληψης του νησιού από τη Μ.
Βρετανία», αλλά και την απροθυμία της να δεχθεί μεταβολή αυτού του
καθεστώτος. Ό π ω ς έγινε εμφανές στη συγκεκριμένη συγκυρία, ο μόνος
σίγουρος τρόπος για να συνταχθεί η τουρκοκυπριακή κοινότητα με τη
E N A , C O 67/241/8/1931. «Ελληνική αντίδραση στα Οκτωβριανά και Τούρκοι»,
ο.π. σελ 102-128.
378

Ε Ν Α , ο.π. σελ 124.
Ε Ν Α , «Ένα απεχθές και συκοφαντικό φυλλάδιο», Hakkikat, 21 Μαρτίου 1932, ο.π.

σελ 58-61.
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βρετανική διοίκηση ήταν η ριζοσπαστική προβολή του συνθήματος της
ένωσης από την ελληνοκυπριακή πλευρά.
Γενικά,

η

αντίδραση

της

τουρκοκυπριακής

κοινότητας

στα

«Οκτωβριανά», όπως επικράτησε να λέγονται οι ταραχές και τα επεισόδια
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και της βρετανικής διοίκησης τον Οκτώβριο του
1931, είχε δύο βασικές αποχρώσεις, όσες και οι βασικές ιδεολογικές τάσεις
που κυριαρχούσαν στους κόλπους της. Η προοδευτική — εθνικιστική
μερίδα αφού ξεπέρασε τον αρχικό φόβο και το σοκ από τις ακραίες
εξελίξεις, θεώρησε ότι έπρεπε η κοινότητα να κεφαλαιοποιήσει με κάποιο
τρόπο τη σταθερή πίστη της στη βρετανική εξουσία, καθώς και την αποχή
της από κάθε συμμετοχή όταν ξέσπασαν οι ταραχές. Σημαντική εξέλιξη
θεωρήθηκε το γεγονός ότι το ενδεχόμενο παραχώρησης του νησιού στην
Ελλάδα

ή

ακόμη και αυτονομίας, είχε

έμπρακτα αποδειχθεί

ότι

αποκλειόταν.
Οι κεμαλιστές θεώρησαν ότι η βρετανική εξουσία θα έδειχνε
έμπρακτα κάποια διάκριση υπέρ της τουρκοκυπριακής κοινότητας, εφόσον
η τελευταία δεν μετείχε στην εξέγερση, γι αυτό και εξεδήλωσε τη
δυσαρέσκεια της όταν διαπίστωσε ότι και οι Τουρκοκύπριοι έπρεπε να
υποστούν περιορισμό και των δικών τους ελευθεριών και δημοκρατικών
δικαιωμάτων για τα λάθη και τις «ακρότητες» των Ελληνοκυπρίων. 380 Οι
υψηλοί

τόνοι,

η

πολιτική

κριτική

και

οι

εθνικιστικές

διακηρύξεις

διακόπηκαν για ένα μεγάλο διάστημα, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι δεν
υπήρχαν και δεν εκδηλώθηκαν όταν πιο ευνοϊκές συνθήκες εμφανίστηκαν
στο μέλλον.
38

"

ΚΑΚ, SAI 517/26, Söz, 12 Μαΐου 1932 «Η Κύπρος και το Σύνταγμα της», σελ

197. Στην προοπτική της αποχώρησης του κυβερνήτη Ronald Storrs από τη θέση του και
της έλευσης ενός νέου κυβερνήτη, τέθηκε το θέμα της εκ νέου διαπραγμάτευσης του
κυπριακού συντάγματος. Στην προοπτική ότι ο καθορισμός του θα γινόταν από το νέο
κυβερνήτη, ο Mehmet Remzi ευχήθηκε να ενημερωθεί για τη στάση και τη δράση κάθε
κοινότητας κατά τα τελευταία έτη, ώστε να φερθεί στην καθεμία, ανάλογα με τη στάση της.
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Η

συντηρητική

μερίδα,

αφού

χαιρέτισε

το

γεγονός

ότι

αποκλείστηκε το ενδεχόμενο αυτονομίας ή παράδοσης του νησιού στην
Ελλάδα, στράφηκε επικριτικά στον ορθόδοξο κλήρο και τον

έντονο

πολιτικό ρόλο που αυτός διαδραμάτιζε στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα.
Επιπλέον άσκησε κριτική στην πολιτικοποίηση των μαθητών και γενικά
στη διακίνηση της ελληνοκυπριακής εθνικιστικής ιδεολογίας μέσω των
σχολείων, ζητώντας για όλα αυτά τα θέματα αυστηρότερους νόμους και
αυστηρή βρετανική επιτήρηση.
Ουσιαστικά η παραπάνω κριτική ασκούνταν στην ελληνοκυπριακή
κοινότητα, αλλά απευθυνόταν στους συμπατριώτες τους κεμαλιστές, οι
οποίοι ακολουθούσαν ακριβώς αυτή την εθνικιστική γραμμή δράσης σε
μικρότερη

κλίμακα

από

τους

Ελληνοκύπριους

και

σε

ένα

βαθμό

μιμούμενοι τις κινήσεις τους. Ό π ω ς προαναφέρθηκε, ζητούσαν δικαίωμα
στην

εκλογή

εθνικοποιήσει

θρησκευτικού
το ρόλο

εκπροσώπου

(μουφτή), προκειμένου

του και να συσπειρώσει

γύρω του όλη

να
την

κοινότητα. Είχαν ήδη πολιτικοποιήσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα
αστικά

κέντρα

και

πριν

τα

οκτωβριανά,

είχαν

αρχίσει

να

ριζοσπαστικοποιούν τον εθνικό-πολιτικό τους λόγο.
Οι

συντηρητικοί

— φιλοβρετανοί Τουρκοκύπριοι

αυστηρότερους νόμους και περιορισμό των ελευθεριών

δεν

ζητούσαν

μόνο για να

τιθασευτούν οι Ελληνοκύπριοι εθνικιστές, αλλά - ίσως κυρίως- για να
συγκρατηθούν και οι Τουρκοκύπριοι με αντίστοιχες ιδέες. Γι αυτό το λόγο
χαιρετίστηκε

και τόσο

θερμά

από τη H a k k i k a t

η κατάργηση του

Νομοθετικού. Οι κεμαλιστές βουλευτές δεν είχαν πλέον λόγο και εξουσία,
μοναδικός ηγέτης της κοινότητας παρέμενε ο διορισμένος από τους
Βρετανούς M u n i r Bey, και η συντηρητική μερίδα φάνηκε να ανεβάζει το
γόητρο της και να κερδίζει το χαμένο έδαφος από τις εκλογές του 1930.
Μέσα στα επόμενα χρόνια, χρησιμοποιώντας χαμηλούς τόνους
καθώς οι συνθήκες δεν επέτρεπαν έντονες δημόσιες αντεγκλήσεις, οι δύο
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παρατάξεις ανταγωνίστηκαν για να καταλάβουν το ζωτικό θρησκευτικό
χώρο της κοινότητας. Οι κεμαλιστές χρειαζόντουσαν τη μουσουλμανική
θρησκεία για να νομιμοποιήσουν την ιδεολογία τους στη συνείδηση των
πιστών μουσουλμάνων. Επιδίωξαν να μαζικοποιήσουν το κίνημα τους μέσω
της εθνικοποίησης θρησκευτικών θεσμών.
Αντίθετα η συντηρητική παράταξη, από την περίοδο που το Evkaf
απονομιμοποιήθηκε στη συνείδηση ακόμη και των πιο συντηρητικών
μουσουλμάνων ως φορέας της μουσουλμανικής θρησκείας, αναζητούσε
τρόπους να επαναφέρει αυτή την πεποίθηση στην κοινότητα. Ως εκ τούτου,
με

βρετανική κυβερνητική

χρηματοδότηση, επαναλειτούργησε αφού

επισκευάστηκε ο μέχρι πρότινος εγκαταλειμμένος τεκές [tekke] στη
Λευκωσία των στροβιλιζόμενων δερβίσηδων του τάγματος Mevlevi, με
μετάκληση δασκάλων [sheikhs] από τη Δαμασκό της Συρίας. 381
Παράλληλα, το 1932 ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Evkaf θρησκευτικό
σχολείο χρηματοδοτούμενο από το ίδρυμα. Προκειμένου να εγκριθεί η
χρηματοδότηση
οργανώθηκε

του

συγκεκριμένου

σχολείου

από

την

κυβέρνηση,

μια συλλογική κίνηση από το κόμμα του Evkaf και

αποδόθηκαν στην κυβέρνηση σχετικά ψηφίσματα από μουσουλμάνους φίλα
προσκείμενους στην παράταξη, δεμένα με πράσινες κορδέλες, το χρώμα
του Ισλάμ.
Η κεμαλική παράταξη αντέδρασε επικριτικά στις συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες. Η söz έψεξε «την επιστροφή σε εγκαταλειμμένες πρακτικές
και άχρηστα έθιμα» αναφερόμενη στους δερβίσηδες, ενώ για το θέμα του
θρησκευτικού σχολείου κατήγγειλε ότι : « το Evkaf και η λογική του είναι
επικίνδυνη για τα πραγματικά συμφέροντα της κοινότητας». Κατηγόρησε
τη Hakkikat ως προπαγανδιστικό όργανο του κόμματος του Evkaf και
αιτήθηκε ο νέος κυβερνήτης «να μην θεωρήσει, τους επίσημους και
ανεπίσημους, τους προφορικούς ή γραπτούς εκπροσώπους του Evkaf ως
381

Ρ Ι Ο , Cyprus Gazette, 1932, σελ 154.
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εκπροσώπους της κοινότητας και να μη δοθεί καμία απάντηση πριν
διασαφηνιστούν οι πραγματικές προθέσεις της κοινότητας».

382

Παρά την κριτική στο αντίπαλο στρατόπεδο, και παρά το γεγονός
ότι η Söz διακήρυσσε ότι «η Τουρκία είναι ενάντια στην πολιτική της
χρήσης της θρησκείας ως πολιτικό εργαλείο», οι κεμαλιστές προσέγγισαν
μουσουλμανικά κράτη με θρησκευτικό νόμο ακόμη σε ισχύ, όπως η
Παλαιστίνη, και ήρθαν σε επαφή με το μουφτή της Haji Emin Effendi
Huseyin.

383

Ο μουφτής είχε μόλις λάβει μέρος στο ισλαμικό κογκρέσο που

είχε διεξαχθεί στην Ιερουσαλήμ υπό την ανοχή, αλλά όχι την επίσημη
αναγνώριση των Βρετανών, ενώ η τουρκική κυβέρνηση μέσω του Υ Π Ε Ξ
της χαιρέτησε τη διαδικασία, αλλά αρνήθηκε να λάβει μέρος.
Ο μουφτής της Παλαιστίνης και ο Necati είχαν γνωριστεί μέσω του
ανταποκριτή της SÖZ στην Παλαιστίνη Husni El'asi, ο οποίος μάλιστα
είχε προσπαθήσει να αναγνωριστεί ο μουφτής που είχε εκλέξει το
Τουρκικό Εθνικό Συμβούλιο στην Κύπρο, Ahmed Said effendi από το
ισλαμικό κογκρέσο. Τον Ιούλιο του 1932, ο Haji Emin και ο γραμματέας
του κογκρέσου Ziyaeddin Tabatabai effendi, ταξίδεψαν στην Κύπρο,
φιλοξενήθηκαν από το Husni El'asi και συναντήθηκαν με μέλη της
κεμαλιστικής παράταξης, προκειμένου να ενημερωθούν για τα προβλήματα
που αντιμετώπιζαν οι μουσουλμάνοι του νησιού.384
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ΚΑΚ, ο.π. SAI 517/26 Söz, 15 Δεκεμβρίου 1932, «Η Hakkikat στραγγαλίζει την

αλήθεια», σελ 304.
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ΚΑΚ, ο.π. Söz, 30 Δεκεμβρίου 1931 «Η Τουρκία και το Ισλαμικό Κογκρέσο», σελ

293.
384

300.

ΚΑΚ, ο.π. Söz, 13 Δεκεμβρίου 1931, «Μια επιστολή από την Παλαιστίνη», σελ
Στη

συγκεκριμένη

συνάντηση

προσήλθαν

περί

τους

300

εκπροσώπους

της

μουσουλμανικής θρησκείας από διάφορα μέρη του κόσμου (Αίγυπτο Συρία, Γιουγκοσλαβία,
Πολωνία, Καύκασο, Τουρκιστάν, Ρωσία κ.α. Ο τουρκοκύπριος μουφτής που εξελέγη από το
Τουρκικό Εθνικό Συμβούλιο Ahmed Said και ο Necati, εξήγησαν με επιστολή τους στο
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Η

εθνικιστική

παράταξη

του

νησιού,

ανταγωνιζόμενη

τη

συντηρητική μερίδα της κοινότητας, η οποία είχε σταθερά ερείσματα στην
βρετανική διοίκηση και το Evkaf, αναζήτησε αυτή την περίοδο ενίσχυση
σε θρησκευτικές κεφαλές των μουσουλμάνων εκτός Κύπρου, όπως η
αναγνώριση του Ισλαμικού Κογκρέσου. Παράλληλα, δεν εγκατέλειψε και
τις επαφές της με την κεμαλική Τουρκία.
Το

Τουρκικό

Εθνικό

Συμβούλιο

απηύθυνε μάλιστα

επίσημη

πρόσκληση στον Τούρκο πρωθυπουργό îsmet Inönü (Ismet Pasha) να
επισκεφθεί την Κύπρο ως ενδιάμεση στάση στο ταξίδι που πραγματοποίησε
το Σεπτέμβρη του 1931 στην Αθήνα. Ο τούρκος πρωθυπουργός απέρριψε
το ενδεχόμενο να ταξιδέψει σε βρετανικό αποικιακό έδαφος στο οποίο
βάσει συμφωνιών η Τουρκία δεν είχε δικαίωμα να εγείρει καμία αξίωση.
Ευχαρίστησε

ωστόσο

επισήμως

για την

πρόσκληση, γεγονός

που

σχολιάστηκε θετικά από τον τουρκοκυπριακό τύπο. 3 8 5
Η κεμαλική παράταξη αναζήτησε ερείσματα εκτός Κύπρου τόσο
στην κεμαλική Τουρκία, όσο και στις ισλαμικές χώρες, προκειμένου να
αντισταθεί αποτελεσματικά στο κόμμα του Evkaf και στην ενίσχυση που
αυτό λάμβανε από τη βρετανική διοίκηση. Απομονωμένο

κατά τα

φαινόμενα παρέμενε ένα πολύ μικρό ποσοστό Τουρκοκυπρίων που είχαν
ενημερωθεί και επηρεαστεί από τους ελληνοκύπριους κομμουνιστές του
ΚΚΚ (Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου) που είχε ιδρυθεί το Δεκέμβριο
του 1922, και παρακολουθούσαν για ένα διάστημα (έως ότου και το
Κομμουνιστικό

Κόμμα Κύπρου, μετέπειτα ΑΚΕΛ, ακολούθησε την

Εκκλησία στο «μονόδρομο» της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα) τις

κογκρέσο

ότι

δεν

μπορούσαν

να

παρευρεθούν

λόγω

των

ειδικών

συνθηκών

που

επικρατούσαν στην Κύπρο. Η επιστολή αναγνώστηκε στο συμβούλιο και έγινε δεκτή.
385

ΚΑΚ, ο.π. Söz, 3 Σεπτεμβρίου 1931, σελ 275, «Η εξοχότης του ο Ismet Pasha

έδωσε μια πολύ ειλικρινή απάντηση στην πρόσκληση μας».
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συγκεντρώσεις των ελληνοκυπριακών συντεχνιών, που σε ένα σημαντικό
ποσοστό εμφορούνταν από τέτοιες ιδέες.

386

Η εθνικιστική παράταξη, κατά το κεμαλικό πρότυπο, αντιμετώπισε
πολύ αρνητικά το φαινόμενο, αν και επρόκειτο για ένα μικρό ποσοστό
συμπατριωτών της. Ένα ενδεικτικό απόσπασμα της SÖZ ανέφερε ότι:
«Στεναχωρηθήκαμε που μάθαμε ότι κάποιοι άγνωστοι Τούρκοι έχουν
γραφτεί σε καταλόγους κομμουνιστών. Καταδικάζουμε την πράξη τους,
καθώς έχουν κάνει κάτι αντίθετο με την κοινή γνώμη των Τούρκων της
Κύπρου, που μπορεί να φέρει την κοινότητα σε δύσκολη θέση. Έχουμε
καθηγητές και δασκάλους κανείς εκ των οποίων δεν είναι κομμουνιστής,
τους οποίους έπρεπε να είχαν συμβουλευθεί προηγουμένως. Σύμφωνα με
την παροιμία, τα αρνιά που φεύγουν από το κοπάδι τα τρώνε οι λύκοι».387
Η εθνικιστική παράταξη του νησιού συνέχισε τις διαμαρτυρίες εντός
του νομικού πλαισίου και τις έγγραφες παραστάσεις προς τη βρετανική
κυβέρνηση με τη συχνότητα πολίτη που διεκδικεί με έννομα μέσα τα
δικαιώματα του, και όχι με την υποτακτικότητα υπηκόου που ζητάει χάρη
386

Τ ο Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου ιδρύθηκε το Δεκέμβρη του 1922 κυρίως από

εργατικές συντεχνίες, που σε συνεργασία με το βρετανικό κομμουνιστικό κόμμα επιδίωξαν
να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους. Η ένωση δεν ήταν μέσα στους στόχους τους, και
δεν έκαναν κοινοτικές διακρίσεις μεταξύ των εργατών που συνδικαλίζονταν. Τ ο
διοργανώθηκε στη Λεμεσό το πρώτο συνέδριο του κόμματος. Τ ο

1931

1926

μετά τα

Οκτωβριανά, το κόμμα απαγορεύθηκε όπως και όλα τα άλλα κόμματα της κοινότητας.
Έκτοτε λειτούργησε

στην παρανομία, με εκτεταμένες και συστηματικές διώξεις και

εκτοπίσεις από την πλευρά της βρετανικής εξουσίας. Τ ο 1941, 14 Απριλίου ιδρύθηκε το
A K R A (Ανορθωτικό Κ ό μ μ α του Εργαζόμενου Λαού). Αν και είχε ιδιαίτερη υποστήριξη
από τον ελληνοκυπριακό λαό, η ηγεσία του παλινώδησε στο δίλημμα της επιλογής της
αυτοδιάθεσης

ή

της

αδιαπραγμάτευτης ένωσης

που

υποστήριξαν

οι

εθναρχικοί

(υποστηρικτές του «ηγέτη του έθνους» Αρχιεπισκόπου της Κύπρου), και τελικά ακολούθησε
την εθναρχία στο δόγμα του «Ένωσις και μόνο Ένωσις». Βλέπε Ρολάνδος Κατσιαούνης, Π
Διασκεπτική, ο.π. και Χάιντς Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου, ο.π. σελ 300.
,87

ΚΑΚ, ö.xSöz, 13 Αυγούστου 1931, «Οι κομμουνιστές», σελ 271.

435

ή προνόμιο. Το Φεβρουάριο του 1933 και ενώ η διοίκηση του νησιού είχε
περάσει στο νέο κυβερνήτη sir Edward Reginald Stubbs,
πέντε

Τουρκοκυπρίων

της εθνικιστικής

388

μια επιτροπή

παράταξης ζήτησε

και της

επιτράπηκε να τον επισκεφτεί και να θέσει τα πάγια αιτήματα της.
Εκ μέρους της επιτροπής μίλησε ο κεμαλιστής δικηγόρος Fadil
Bey, αιτούμενος αναγνώριση από τη βρετανική κυβέρνηση του εκλεγμένου
από το Τουρκικό Εθνικό Συνέδριο μουφτή, και τη θέσπιση νόμου που θα
προέβλεπε

στο

μέλλον

ανεξαρτητοποίηση των

την
Sheri

ακριβή διαδικασία εκλογής
δικαστηρίων

του. Την

από το Evkaf και την

ανεξαρτητοποίηση με τη σειρά του και του Evkaf από τη βρετανική
εξουσία μέσω της ανάθεσης της διοίκησης του σε εκλεγμένη επιτροπή
Τουρκοκυπρίων. Ο νέος κυβερνήτης απέφυγε να απορρίψει όλα τα
αιτήματα δια μιας, αλλά ξεκαθάρισε στην επιτροπή ότι το status του Evkaf
δεν θα μεταβαλλόταν.389
Ένα μήνα μετά, με ανοιχτή επιστολή μέσω της SÖZ, ζητήθηκε
αναθεώρηση του μουσουλμανικού νόμου που ρύθμιζε το οικογενειακό
δίκαιο των Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα με τους λίγους και παρωχημένους
οθωμανικούς νόμους που είχαν παραμείνει σχετικά με τον οικογενειακό
θεσμό σε ισχύ, επιτρεπόταν ακόμη η πολυγαμία, ίσχυε το προικοσύμφωνο,
ο γάμος μεταξύ ανηλίκων ή πνευματικά αναπήρων αν οι οικογένειες τους
συμφωνούσαν, καθώς και ο γάμος μέσω αντιπροσώπου και απαγορευόταν
το διαζύγιο στις γυναίκες εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

390

Ο αρθρογράφος αποπειράθηκε να προλάβει την προφανή αντίφαση,
στην αίτηση για κατάργηση του ισλαμικού οικογενειακού δικαίου με
388

Μετά την αποχώρηση του κυβερνήτη Ronald Storrs στις 8 Ιουνίου 1932 από την

Κύπρο για να αναλάβει την διοίκηση της αποικίας της Ροδεσίας (σημερινής Ζάμπιας)
ανέλαβε ως προσωρινός κυβερνήτης ο Henniker Heaton, έως την ανάληψη των καθηκόντων
της διακυβέρνησης του νησιού από το Stubbs, βλέπε Me Henry, ο.π. , σελ 111.
389

ΚΑΚ, o.z.Söz, 9 Φεβρουαρίου 1933, αρ. 575, σελ 316.
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ΚΑΚ, Ö.7T.SÖZ, 16 Μαρτίου 1933, αρ. 580, σελ 322, «Ο οικογενειακός μας νόμος».
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ταυτόχρονη διατήρηση ανεξάρτητων των μουσουλμανικών θρησκευτικών
θεσμών

(δικαστήρια,

μουφτής,

Evkaf).

Τονίστηκε

ωστόσο

ότι

η

μεταρρύθμιση του συγκεκριμένου νόμου δεν θα αποτελούσε επέμβαση στη
θρησκευτική νομοθεσία της κοινότητας, καθώς το αίτημα προερχόταν από
τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους. Άλλη μια αντίφαση του αρθρογράφου
και

φυσικά

της

παράταξης

που

στήριζε,

λαός

είχε

πολλά

Τουρκοκυπριακός

δεν

η

παρατήρηση

κοινά

σημεία

ότι

με

ο

τους

μουσουλμάνους άλλων χωρών —όσων συμμετείχαν για παράδειγμα στο
ισλαμικό κογκρέσο- αλλά με τους «17 εκατομμύρια Τούρκους που έχουν
αλλάξει τον οικογενειακό τους νόμο». 3 9 1
Ή τ α ν σε ένα βαθμό αναμενόμενο για μια εθνικιστική παράταξη που
συγκροτούνταν

στο

πλαίσιο

μιας

συντηρητικής,

αποικιοκρατούμενης

κοινότητας να αμφιταλαντεύεται μεταξύ των εθνικιστικών ιδεών και αξιών
που είχε προσλάβει από το εξωτερικό και των θρησκευτικών και άλλων
«συντηρητικών» ιδεών που όφειλε να μετέλθει προκειμένου η εθνικιστική
της πρόταση να βρει έδαφος και α π ο δ ο χ ή στην πλειοψηφία της κοινότητας.
Λίγους μήνες αργότερα, η κυβέρνηση απέρριψε και επισήμως τα
αιτήματα του Τουρκικού Εθνικού Συμβουλίου που είχαν κατατεθεί στον
κυβερνήτη από την πενταμελή επιτροπή. Ο M e h m e t R e m z i εξανέστη με
τη νέα άρνηση της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας ανάγλυφα τις εθνικιστικές
επιδιώξεις της παράταξης πίσω
«Λυπηθήκαμε

πολύ

που

από τις θρησκευτικής υφής διεκδικήσεις:

πληροφορηθήκαμε

...(την

άρνηση

της

κυβέρνησης). Έ χ ο υ μ ε άμεση ανάγκη ένα θρησκευτικό αρχηγό, όπως
έχουν και οι υπόλοιπες κοινότητες. Σε αυτές επιτρέπεται να διαχειρίζονται
τις εκκλησιαστικές τους περιουσίες χωρίς καμία ανάμειξη από την πλευρά
της κυβέρνησης, και εμείς δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε το λόγο

ΚΑΚ,

O.TT.SÖZ, σελ

321.
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που στερούμαστε αυτό το προνόμιο, το οποίο δεν είναι επιζήμιο για την
κυβέρνηση».392

III. 4. Ο Τουρκοκυπριακός εθνικισμός εμπεδώνεται
κοινωνικές συνθήκες. Δημιουργία τουρκοκυπριακών

παρά τις αντίξοες
κομμάτων.

Τα σταθερά αιτήματα και οι πάγιες διεκδικήσεις της ανανεωτικής
μερίδας της κοινότητας μετριάστηκαν μετά την έλευση του κυβερνήτη
Robert Palmer και την ανάληψη καθηκόντων του στις 9 Νοεμβρίου 1933.
Τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν μετά τα Οκτωβριανά, εντάθηκαν
την περίοδο διακυβέρνησης

του κυβερνήτη

Palmer

(εξ ου και ο

χαρακτηρισμός της περιόδου 1933-1939 ως Παλμεροκρατία). Όπως και οι
προκάτοχοι του, αντελήφθη την αλλαγή που είχε αρχίσει κάποια χρόνια
πριν και εξελισσόταν στους κόλπους της τουρκοκυπριακής κοινότητας,
σημειώνοντας

ότι:

«η

παλαιότερη

γενιά

των

Τούρκων

σταδιακά

εξαφανίζεται, και καθώς η νεότερη γενιά τείνει προς τον κεμαλισμό, δεν
μπορ^οομε να καταφύγουμε στην παλαιά μέθοδο ελέγχου της Κύπρου για
•

393

καιρό».
Παρά τη συγκεκριμένη

αντιφατική δήλωση, η διοικητική και

πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης Palmer κινήθηκε στη γραμμή των
προκατόχων του, και μάλλον ενέτεινε τις πιέσεις για έλεγχο της κοινότητας
και ελαχιστοποίησης των αντιδράσεων της. Ο ρόλος του Evkaf και του
Munir Bey

στην

κοινότητα

ενισχύθηκαν

περαιτέρω, η

εθνικιστική

ανεπίσημη κίνηση παρακολουθούνταν στενά, το ίδιο και ο τύπος, ενώ οι
πολλαπλές

απαγορεύσεις που είχαν επιβληθεί

στην

ελληνοκυπριακή

κοινότητα ίσχυαν και για την τουρκοκυπριακή.
392

ΚΑΚ, Ö.TT.SÖZ, 11 Μαΐου 1933, αρ 588, «Η κυβέρνηση κρεμάει αλεύρι στο σχοινί»,

σελ 326.
3

«

Me Henry, ο.π. σελ 139.
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Τα αιτήματα της κεμαλικής μερίδας παρέμειναν τα iòta, ωστόσο η
κυβέρνηση αντί να προχωρήσει έστω στην ικανοποίηση μέρους αυτών,
έδινε στους «ανανεωτικούς» της κοινότητας νέους λόγους για κριτική. Το
1935 η Söz κατηγόρησε το μουσουλμάνο επίτροπο του Evkaf ότι είχε
επαφές στην Τουρκία με κύκλους που απεργάζονταν την πτώση του
Κεμάλ.

Ο

Mehmet

Munir

υπεραμύνθηκε

των

κατηγοριών

διαμαρτυρόμενος στην κυβέρνηση: «η τουρκική κυβέρνηση, επηρεαζόμενη
από ορισμένα άτομα στην Κύπρο, πιστεύει ότι η οικογένεια μου, οι φίλοι
μου και εγώ είμαστε εχθροί των Τούρκων και εναντίον της τουρκικής
δημοκρατίας...Οι

ίδιοι

άνθρωποι στην

Κύπρο

και στην

τουρκική

κυβέρνηση πιστεύουν επίσης ότι όποιος είναι νομιμόφρων έναντι της
βρετανικής κυβέρνησης είναι κατ ανάγκη εχθρός των Τούρκων...» 3 9 4
Με τη συγκεκριμένη δήλωση επιβεβαιωνόταν γι άλλη μια φορά ότι ο
ολοκληρωτικός έλεγχος του Evkaf από τη βρετανική διοίκηση είχε
καταστήσει το μουσουλμάνο εκπρόσωπο του, υπέρμαχο των βρετανικών
συμφερόντων στην κοινότητα αντί για το αντίστροφο. Επρόκειτο για ένα
γεγονός αδιαμφισβήτητο και από τις δύο πλευρές, τη βρετανική και την
τουρκοκυπριακή. Επιπλέον καθίστατο σαφές ότι και η φιλοβρετανική
μερίδα των Τουρκοκυπρίων, προκειμένου να μην απονομιμοποιηθεί
εντελώς στη συνείδηση της κοινότητας, είχε αποδεχθεί την κεμαλική
ιδεολογία και δεχόταν τις επιρροές του σύγχρονου τουρκικού κράτους,
μέσα πάντοτε στο βρετανικό αποικιακό πλαίσιο.
Το θέμα της βρετανικής παρεμβατικότητας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ανέκυψε για άλλη μια φορά, καθώς η βρετανική προσπάθεια να
απεκδύσει

την

τουρκοκυπριακή

εκπαίδευση

από

τα

εθνικά

της

χαρακτηριστικά έβρισκε αντίθετους τους κεμαλιστές αλλά και ένα μεγάλο
κομμάτι της κοινότητας γενικότερα. Η αφορμή δόθηκε στην εκπαιδευτική
394

Choisi

Jeanette,

"The

Turkish

Cypriot

Elite-Its

social

Function

and

Legitimation", The Cyprus Review, 5:2 (1993), σελ 7-32.
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μεταρρύθμιση του 1936, στο πλαίσιο της οποίας το τουρκικό Lycée,
προπύργιο των κεμαλικών ιδεών, θα καλούνταν στο εξής «μουσουλμανικό
γυμνάσιο». Γενικότερα οι Τουρκοκύπριοι καλούνταν πάλι στα επίσημα
έγγραφα

«μουσουλμάνοι»,

μια

πρακτική

εγκαταλειφθεί στη διοίκηση. Το
Μωαμεθανίδων».
Η

που

είχε

από

ίδιο συνέβη και με το

χρόνια

«Γυμνάσιο
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ύπαρξη εσωτερικών

προβλημάτων

αλλά και η ανάπτυξη

αντίδρασης από την πλευρά της κοινότητας λόγω του τουρκοκυπριακού
εθνικισμού, θορύβησε τη βρετανική κυβέρνηση η οποία ανέθεσε στο
Mehmet Munir να κάνει μια περιοδεία σε ολόκληρο νησί και να
υποβάλλει τις παρατηρήσεις του. Στα συμπεράσματα που υπέβαλλε ο
μουσουλμάνος επίτροπος διαπίστωσε μια γενική δυσαρέσκεια λόγω της
παρεμβατικότητας των Βρετανών στα κοινοτικά σχολεία και του διορισμού
βρετανών διευθυντών. Άλλος βασικός λόγος παραπόνων ήταν η οικονομική
δυσπραγία και τα μεγάλα χρέη των κατοίκων κυρίως σε αγροτικές
περιοχές.
Πολλοί εξ αυτών εξέφραζαν την πεποίθηση ότι θα είχαν καλύτερη
οικονομική εξέλιξη στην Τουρκία. Τέλος, πολλοί εκ των Τουρκοκυπρίων
δεν θεωρούσαν ότι ο «κίνδυνος» της ένωσης είχε περάσει, ή ότι η
βρετανική

διοίκηση

θα

υπερασπιζόταν

τα

τουρκοκυπριακά

εθνικά

συμφέροντα ισότιμα με τη «σύνοικη κοινότητα» και αποτελεσματικά. 396
Αν και ο γραμματέας των αποικιών Ormsby- Gore, διέβλεψε ότι
παράγοντας της δυσαρέσκειας των Τουρκοκυπρίων ήταν και ο ίδιος ο
Mehmet Munir, και πρότεινε στον κυβερνήτη «να αναζητήσει νέα κανάλια
επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και του μουσουλμανικού πληθυσμού»,
ο Palmer στήριξε απόλυτα τον επίτροπο, τον αντιμετώπισε ως μοναδικό

Me Henry, ο.π. σελ 140-141.
Me Henry, ο.π. σελ 143.

440

σημείο επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με την κοινότητα και δεν
αναζήτησε άλλους διαύλους επικοινωνίας μαζί της.

397

Παράλληλα το Evkaf, μετά από πενήντα χρόνια

βρετανικής

διαχείρισης, αδυνατούσε να καλύψει και να στηρίξει οικονομικά την
κοινότητα, κάτι που έκανε επί αιώνες οθωμανικής διακυβέρνησης. Βασική
αιτία ήταν η κατάργηση, όπως προαναφέρθηκε, του φόρου της δεκάτης
[tithe] το 1926, προκειμένου να απαλλοτριωθούν οι μικρές βακουφικές
περιουσίες και να διακοπούν τα διαχειριστικά έξοδα του ιδρύματος σε
πολλούς και διαφορετικούς επιτρόπους [mutevellis] . 3 9 8 Η

βρετανική

κυβέρνηση κατήργησε την πρακτική ιδιωτών επιτρόπων της δεκάτης,
αποζημιώνοντας τους κατά έτος από το ταμείο του ιδρύματος. Ταυτόχρονα
επένδυσε τα έσοδα των βακουφιών σε νέες επιχειρήσεις εντός του
ιδρύματος, με συνέπεια τα βακούφια με πλεονάζοντα έσοδα να μην
μπορούν

να

καλύψουν

τις

αποζημιώσεις

που

αναλογούσαν

στους

επιτρόπους τους.
Σε μια απόπειρα να λύσει το πρόβλημα οριστικά, και αφού έλαβε μια
ειδική αναφορά από τον οικονομικό διοικητή Sir Ralph Oakden, η
κυβέρνηση αποφάσισε από τα ταμεία του Evkaf πάντα, να αποζημιώσει
τους επιτρόπους κατ αποκοπή με ένα τελικό διακανονισμό. Η διαδικασία
κόστισε στο ίδρυμα £50,000, εκ των οποίων τα £30,040 αναλώθηκαν στις
αποζημιώσεις των πολυάριθμων κληρονόμων-επιτρόπων του Abdullah
Pasha Vakf, που όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, είχαν
αποκτήσει αυτά τα δικαιώματα με σχεδόν πλάγια και παράνομα μέσα και
είχαν διαφύγει στην Τουρκία. Ο διακανονισμός κόστισε περίπου το ένα
Μ7

W8

Ό.π. σελ 144.
Η δεκάτη αποτελούσε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς οθωμανικούς φόρους,

στα πλαίσιο του οποίου, το οθωμανικό κράτος -στην προκειμένη περίπτωση το Evkaf εισέπραττε το «ένα στα δέκα» μέρη κάθε γεωργικής παραγωγής. Τ ο κράτος διατηρούσε το
δικαίωμα να υπενοικιάσει σε πλειοδότη το δικαίωμα φοροείσπραξης της δεκάτης. Για τα
συμβόλαια της δεκάτης περιουσιών του Evkaf βλέπε ΚΑΚ, S A 1 / 3 4 2 9 / L / 4 4 / E
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τέταρτο των ετήσιων εισοδημάτων του ιδρύματος, ενώ χρειάστηκε σχεδόν
μια δεκαετία για να επανέλθει στα καθαρά ετήσια έσοδα των £10,520 του
1934.
Προκειμένου να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις το
ίδρυμα είχε ανάγκη από ενίσχυση και τον Αύγουστο του 1937 ο Palmer
εισηγήθηκε στο γραμματέα των αποικιών Ormsby-Gore, να ενισχυθεί
οικονομικά το ίδρυμα με άτοκο δάνειο. Το γραφείο αποικιών έκρινε θετική
την αποδέσμευση του ιδρύματος από την παραδοσιακή διαχείριση και τους
επιτρόπους. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ενέκρινε δάνειο £5000,
αποπληρωτέο σε δέκα χρόνια. 399
Ακολούθησε η εξαργύρωση ενός ακόμη δανείου £10.000 που είχε
συμφωνηθεί μεταξύ του ιδρύματος και ιδιωτών το 1925. Επρόκειτο για μια
μάλλον κακή συμφωνία για το ίδρυμα καθώς δεν προσμετρήθηκαν οι τόκοι
στο τελικό αποδοθέν ποσό. Το γεγονός προκάλεσε έντονη κριτική από την
πλευρά της κοινότητας. Υποστηρίχθηκε ότι το δάνειο είχε συμφωνηθεί από
τον αποβιώσαντα Irfan Bey για να εξυπηρετήσει προσω7[ΐκούς πολιτικούς
σκοπούς και κατακρίθηκε η βρετανική κυβέρνηση ότι είχε υποβιβάσει το
ίδρυμα στο επίπεδο οικονομικού της δορυφόρου. 400
Το άλλοτε οικονομικό κέντρο της κοινότητας, τώρα δεν ήταν σε
θέση να υποστηρίξει στοιχειωδώς τα μικρής οικονομικής -αλλά μεγάλης
κοινωνικής- σημασίας, κοινωφελή έργα και τις αγαθοεργίες, που μέχρι
πρότινος αποτελούσαν ένα μικρό τμήμα των προγραμματισμένων εσόδων
του. Ο κυβερνήτης, αντιλαμβανόμενος τη σημασία του ιδρύματος για την
κοινωνική και οικονομική συντήρηση της κοινότητας, καθώς και την
προσήλωση και πειθαρχία της στη βρετανική εξουσία, αιτήθηκε στο
Υπουργείο Αποικιών περαιτέρω ενίσχυση του ιδρύματος.

3W

E N A , CO67/281/90372, Colonial Office

to the Governor of Cyprus,

11

Οκτωβρίου 1937.
4U

«

Mc Henry, ο.π. σελ 147.
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Η

οικονομική κρίση που μάστιζε ήδη την κοινότητα και η

κυβερνητική καταπίεση οδήγησε αρκετούς νέους Τουρκοκύπριους με
τουρκική

υπηκοότητα

(βάσει

της

Συνθήκης

της

Λοζάννης)

στη

μετανάστευση προς την Τουρκία κατά κύριο λόγο, αλλά και τη Μ.
Βρετανία. Για να αποφύγει επανάληψη του μεταναστευτικού κύματος των
Τουρκοκυπρίων προς την Τουρκία και πίσω, της περιόδου 1925-1927, η
βρετανική κυβέρνηση όρισε την καταβολή δέκα λιρών στερλινών για κάθε
έκδοση διαβατηρίου. Οι υποψήφιοι μετανάστες, φτωχοί στην πλειοψηφία
τους, δεν διέθεταν το ποσό, οπότε και το

μεταναστευτικό

ρεύμα

ανασχέθηκε σημαντικά.401
Φαίνεται ότι η κεμαλιστική παράταξη στις διαρκείς εκκλήσεις της
προς τη

βρετανική κυβέρνηση

για

βελτίωση

της κατάστασης είχε

προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο μετανάστευσης Τουρκοκυπρίων στην
Τουρκία. Τα γεγονός

προκάλεσε

την αντίδραση της

συντηρητικής

παράταξης και της Hakkikat που θεώρησαν ότι οι εθνικιστές ηγέτες
παραινούσαν τους φτωχούς συμπατριώτες τους να μεταναστεύσουν για να
ασκήσουν πίεση στη βρετανική εξουσία και να ενισχύσουν το γόητρο της
παράταξης.
Με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του Fadil Niyazi Bey προς τη
διοίκηση όπου προειδοποιούσε ότι, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους
θα ήταν αναγκασμένοι να μεταναστεύσουν, η εφημερίδα κατήγγειλε ότι «ο
εκδότης της SÖZ και οι φίλοι του ανοίγουν παλιές πληγές».

Τους

κατηγόρησε ότι πέντε χρόνια πριν (περίοδος 1925-1927) κατέστρεψαν
πολλούς συντοπίτες τους παροτρύνοντας τους να : «μεταναστεύσουν στην
Τουρκία πουλώντας τα υπάρχοντα τους σε γελοίες τιμές ενώ οι ίδιοι
έμειναν

πίσω,

ενίσχυσαν

τη

θέση

τους

παίρνοντας τη

βρετανική

Me Henry, ο.π. σελ 81.
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υπηκοότητα και, σαν τον Abdullah Esseffah κερδοσκοπούν εις βάρος των
συμπατριωτών τους που κατέστρεψαν».

402

Λόγω των μέτρων που έλαβε η βρετανική κυβέρνηση για να
αποτρέψει ένα νέο μεταναστευτικό ρεύμα Τουρκοκυπρίων αλλά και λόγω
της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των συντηρητικών αντανακλαστικών
της ίδιας της κοινότητας, το ποσοστό μετανάστευσης ήταν αμελητέο,
συναίνεσε όμως στην περαιτέρω δυσαρέσκεια προς τη διοίκηση και την
εθνικιστική δραστηριοποίηση του πληθυσμού.

403

Σε αυτή τη δεκαετία η

κοινότητα παρακολούθησε τις μεταρρυθμίσεις και την επικράτηση του
κοσμικού κράτους στην Τουρκία, και το πορτραίτο του Ατατούρκ έκανε
την εμφάνιση του στα περισσότερα τουρκοκυπριακά καταστήματα και
σπίτια. Η ενημέρωση από την Τουρκία ήταν πιο τακτική και άμεση από το
παρελθόν, κυρίως μέσω των εφημερίδων.
Ο

διανομέας της

εθνικιστικής

SÖZ

συνδεόταν

με

τουρκικό

πρακτορείο ειδήσεων και κατ αυτό τον τρόπο είχε πάντα τις πιο πρόσφατες
ειδήσεις στην Τουρκία. Οι εφημερίδες Hakkikat και Vakit (χρόνος) είχαν
επίσης νέα από τις πολιτικές εξελίξεις την Τουρκία, και κυρίως
ασχολήθηκαν με την πολιτική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης των
αρχών του 1930. Η Vakit αναδημοσίευε τους λόγους τούρκων πολιτικών
όπως ο Inonü και ο Jelal Bayar. Επιπλέον υπήρχε το περιοδικό
Cumhurriyet χρηματοδοτούμενο από την τουρκική κυβέρνηση. 404

^

ΚΑΚ, SAI 950/26, Hakkikat, 20 Ιουνίου του 1931 σελ 145 «Το ζήτημα της

Μετανάστευσης».
103

Προκειμένου να ενισχύσει τον επαναπατρισμό ακόμη και Τουρκοκυπρίων που

είχαν μεταναστεύσει παράνομα, καθώς δεν ήταν σε θέση να καταβάλουν τις δέκα λίρες του
διαβατηρίου,

ο

κυβερνήτης

χρηματοδότησε

προσφέροντας τριάντα οκτώ λίρες ανά άτομο

την

επιστροφή

τους

μέσω

του

Evkaf

σε όποιο Τουρκοκύπριο επιθυμούσε να

επαναπατριστεί. Βλέπε Me Henry, ο.π., σελ 200-202.
41W

Me Henry, ο.π. σελ 140.
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Η ένταση της κριτικής που ασκούνταν στην κυβέρνηση κυρίως από
την εθνικιστική παράταξη, οδήγησε στην κυκλοφορία μόνο μετά από
λογοκρισία της SÖZ από την 3*1 Ιουνίου 1938, με το αιτιολογικό ότι «δεν
υπήρχαν σε αυτή άλλα άρθρα εκτός από νέα για την Τουρκία ή άρθρα
επαινετικά του κεμαλισμοΰ και διαβλητικά για το Evkaf». Ο κυβερνήτης
θεώρησε τα άρθρα της τόσο επιζήμια για την εικόνα της βρετανικής
διοίκησης και την πειθαρχία της κοινότητας στη βρετανική εξουσία ώστε να
δηλώσει ότι: «πιο πιθανό ήταν να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της
εφημερίδας εντελώς παρά η επιβολή λογοκρισίας της». 405
Η

σύνδεση της κοινότητας με την κεμαλική Τουρκία και η

μαζικοποίηση του εθνικισμού λόγω της δυσαρέσκειας για τους χειρισμούς
της βρετανικής διοίκησης και της γενικής οικονομικής δυσπραγίας φάνηκε
ανάγλυφα στην υποδοχή που επιφύλαξε η κοινότητα στην εθιμοτυπική
επίσκεψη του εκπαιδευτικού πλοίου Hamidiye του τουρκικού στόλου στην
Αμμόχωστο στις 29 Ιουνίου του 1939. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε
αφού έγιναν όλες οι προπαρασκευαστικές διπλωματικές διαδικασίες. Από
τις αρχές του προηγούμενου έτους η τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο είχε
ανακοινώσει την επίσκεψη και καθώς η βρετανική κυβέρνηση δεν είχε
αντίρρηση,
' y

ενημερώθηκαν

σχετικά

ο

κυβερνήτης

και

ο

τούρκος

406

πρόξενος.
Η υποδοχή που η κοινότητα επιφύλαξε στο Hamidiye ήταν
εντυπωσιακή. Όλος ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός της Αμμοχώστου και
4.000 ακόμη άτομα περίπου συνέρευσαν από άλλες περιοχές του νησιού
για να δουν την άφιξη. 407 Πρώτος επιβιβάστηκε στο πλοίο ο τούρκος
405

Me Henry, ο.π. σελ 148.
Βλέπε Choisi, ο.π. σελ 20.
Ο βρετανός κυβερνήτης σημείωσε στην αναφορά του προς το γραμματέα των

αποικιών Malcolm Macdonald, ότι δεν είχε ξαναδεί στη θητεία του στο νησί τόσα πλήθη
Τουρκοκυπρίων

να συρρέουν

κάπου συγκεντρωμένα. Βλέπε

ΕΝΛ,

ΙΌ

371/21935,

«Hamidiye in Cyprus and Turkobritish Relations, 1938».
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πρόξενος για να καλωσορίσει τον πλοίαρχο και το πλήρωμα στο νησί και
κατόπιν

οι

Necati

Mehmet

ενώσεων. 4 0 8

τουρκοκυπριακών
πραγματικός

και

αντιπρόσωπος

Zeka,

Ωστόσο
της

ο

καθώς
Necati

τουρκοκυπριακής

και

εκπρόσωποι

effendi

ήταν

κοινότητας

ο
στη

συγκεκριμένη περίσταση. Μάλιστα μία από τις πολλές συγκεντρώσεις προς
τιμή

των

φιλοξενουμένων,

στην

οποία

συμμετείχε

και

ο

βρετανός

κυβερνήτης, ήταν στο karde§ ocagi της Λευκωσίας. 4 0 9 Αν και οι αναφορές
των

βρετανών

αξιωματούχων

σημείωναν

ότι

οι

Τουρκοκύπριοι που παρακολούθησαν τη συγκέντρωση

περίπου

5.000

διατήρησαν την

τάξη, ακούστηκαν εθνικιστικά συνθήματα όπως «yagasin Atatürk» (να
ζήσει ο Ατατούρκ). 4 1 0
Οι εθνικιστικές εφημερίδες Söz και Ses αναπαρήγαν το γεγονός με
όλες του τις λεπτομέρειες και αλλά εξαιτίας του ελέγχου της λογοκρισίας οι
βρετανικές αρχές δεν θορυβήθηκαν ιδιαίτερα. 4 1 1 Αντίθετα το περιοδικό
C u m h u r r i y e t που δεν ελεγχόταν από τους Βρετανούς καθώς εκδιδόταν
στην Τουρκία, έβριθε με εθνικιστικές αναφορές «στη μεγάλη αφοσίωση των
αδελφών

Τούρκων

της

Κύπρου

προς

την

μητέρα-πατρίδα που

θα

μεγαλώσει περαιτέρω αν η μητέρα πατρίδα τους δείξει την αγάπη μας». 4 1 2

408

Ε Ν Α , ο.π.

'«'

Ε Ν Α , ο.π.

41(1

Πλήθος ακολουθούσε την αντιπροσωπεία του Hamidiye όπου και αν πήγαινε στο

νησί. Εκατοντάδες επισκέφθηκαν το πλοίο, και πάνω από τους μισούς επισκέπτες ήταν
γυναίκες. Βλέπε Ε Ν Α , 24 Ιουνίου 1938, μυστική αναφορά του J. Η Ashmore, αστυνομικού
επιτρόπου προς τον Αποικιακό Γραμματέα, αρ. 274.
•"'

Σύμφωνα με τις αναφορές του κυβερνήτη

Palmer

προς το Γραμματέα

των

Αποικιών Malcolm Macdonald, έγιναν αναφορές «στη μητέρα πατρίδα» και στον «πατέρα
μας Ατατούρκ» αλλά όχι υπερβολικές εκδηλώσεις που να δικαιολογούσαν επέμβαση της
λογοκρισίας. Βλέπε , Ε Ν Α , ο.π. αρ 277.
tl2

Ε Ν Α , ο.π. Cumhürriyet, 10 Ιουλίου 1938, αρ 286.
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Θορυβημένος από τα δημοσιεύματα του περιοδικού και φοβούμενος
ότι η τουρκοκυπριακή στάση θα προκαλούσε ερωτηματικά ή διάθεση
παρέμβασης από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης, ο κυβερνήτης με
επιστολή του προς τον βρετανό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη Percy
L o r a i n e , εξήγησε ότι μέχρι πρότινος οι «Κύπριοι που μιλούσαν τουρκικά»
δεν είχαν εθνικιστικές τάσεις με την εξαίρεση «ενός μικρού κύκλου
δημοσιογράφων-πολιτικών και των φίλων τους
προβολή

ή

με

την

ελπίδα

οικονομικού

που για προσωπική

κέρδους

επιτέθηκαν

στην

κυβερνητική πολιτική αναφορικά με την μουσουλμανική κοινότητα και την
σύγκριναν αρνητικά με το κεμαλιστικό καθεστώς της Τουρκίας» και
ανέφερε το ενδεχόμενο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας του περιοδικού
στην Κύπρο. 4 1 3 Υποτίθεται ότι τον είχε ανησυχήσει το γεγονός ότι η
τουρκική κυβέρνηση μπορεί να υπέθετε ότι «υπήρχε κάποιο ζήτημα προς
διερεύνηση από την πλευρά της για το μουσουλμανικό πληθυσμό του
νησιού». Η πραγματική αιτία της αναστάτωσης του βρισκόταν κατά πάσα
πιθανότητα αλλού.
Ο κυβερνήτης σε εμπιστευτική αποστολή του π ρ ο ς τον Γραμματέα
των Αποικιών

Malcolm

Macdonald

και αφού έκανε

μια

ιστορική

αναδρομή στην εξέλιξη του τουρκοκυπριακού εθνικισμού στην Κύπρο,
σημείωσε ότι «μια πρόσφατη και πιο σοβαρή πτυχή του τουρκοκυπριακού
εθνικισμού στην Κύπρο έχει προκύψει κατά την οποία η «Ένωσις» και ο
κεμαλισμός θα θέσουν κοινό σκοπό...Δεν υπάρχει ουσιαστική κοινότητα
συμφερόντων μεταξύ του ελληνόφωνου και του τουρκόφωνου στοιχείου
στην Κ ύ π ρ ο . . . Η θεμελιώδης διαφορά των δύο κοινοτήτων ως προς το
προφίλ και την ιδιοσυγκρασία είναι απίθανο να οδηγήσει σε κάποια μόνιμη
πολιτική συνεργασία. Ό μ ω ς ένας γάμος σκοπιμότητας, συναρμοσμένος
από εκείνους που η αντίθεση τους προς την κυβέρνηση είναι αρκετά ισχυρή

ΕΝΑ, ο.π σελ 288.
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ώστε αν ξεπερνά οιεσδήποτε λεπτές φυλετικές και θρησκευτικές αναστολές
θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική ενόχληση».

414

Την περίοδο που ο κυβερνήτης συνέταξε αυτή την αναφορά δεν
υπήρχε στην Κύπρο κάποια ένδειξη ή τάση ότι οι δύο κοινότητες θα
μπορούσαν να συνεργαστούν σε ένα εθνικιστικό-αντιβρετανικό πλαίσιο
προκειμένου να αποτινάξουν τη βρετανική κυριαρχία. Οι δύο εθνικισμοί,
αν και είχαν πολλά κοινά καθώς γεννήθηκαν μέσα στο οθωμανικό πλαίσιο
του millet, «εκκολάφθηκαν» στο βρετανικό αποικιοκρατικό πλαίσιο και
παρά το γεγονός ότι είχαν κάποια χρονική διαφορά στην εκδήλωση τους,
εξελίχθηκαν ωστόσο παράλληλα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχαν τον
ίδιο στόχο. Είχαν μετέλθει και οι δύο τη θρησκεία, η οποία είχε
«εθνικοποιηθεί»

για να εξυπηρετήσει

τον

εθνικό

σκοπό, αλλά οι

Ελληνοκύπριοι επιζητούσαν ένωση με την Ελλάδα, ενώ οι Τουρκοκύπριοι
αυξημένη αυτοδιοίκηση και αυτενέργεια στους κοινοτικούς θεσμούς και
εφόσον δεν ήταν δυνατή η διατήρηση ενός βελτιωμένου status quo, τότε
προσάρτηση στην Τουρκία.
Κατά πάσα ταθανότητα, ο βρετανός στρατιωτικός διοικητής -μα
πάνω από όλα αποικιοκράτης- διείδε και πρόλαβε αυτό που οι δύο
κοινότητες δεν πρόλαβαν να συνειδητοποιήσουν και ως εκ τούτου
απώλεσαν ως ευκαιρία: ότι οι δύο «κοινοτικοί» εθνικισμοί μπορούσαν να
τραπούν σε ένα κοινό κυπριακό αντιαποικιοκρατικό αγώνα. Για να
προλάβει ένα τέτοιο ενδεχόμενο

απέστειλε

επιστολή

στον

τούρκο

Υπουργό Εξωτερικών Tevfik Rüstü Aras, θέτοντας «κυπριακό θέμα». Η
διεθνής συγκυρία ήταν τέτοια, ώστε ο τούρκος υπουργός, η κυβέρνηση του
οποίου είχε μόλις λάβει ένα δάνειο £16.000.000 με ευνοϊκούς όρους
αποπληρωμής από τη Μ. Βρετανία δεν επιθυμούσε να δυσαρεστήσει τη
βρετανική κυβέρνηση. Στη συνάντηση του με τον βρετανό πρέσβη Loraine
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ΕΝΑ,

ο.π. Εμπιστευτική

επιστολή κυβερνήτη

Palmer

προς Γραμματέα των

Αποικιών Macdonald, 24 Ιουνίου 1938.
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στις 31 Αυγούστου 1938, δήλωσε ότι: «κάθε κεμαλιστής είναι και φίλος της
Αγγλίας.

Αποτελεί

πάγια

πολιτική

της τουρκικής

κυβέρνησης

και

προσωπική επιθυμία του Ατατούρκ να υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών. Οι κεμαλιστές δεν είναι Ναζί και δεν οργανώνουν τις
μειονότητες σε άλλες χώρες, όπως οι Ναζί. Οι Τουρκοκύπριοι υπήρξαν
πάντοτε υποστηρικτές της κυβέρνησης αυτού του νησιού, και η τουρκική
κυβέρνηση δεν επιθυμεί τίποτε άλλο από το να παραμείνουν τα πράγματα
ως έχουν. Το μόνο που θα δημιουργούσε ανησυχία στην τουρκική
κυβέρνηση θα ήταν αν η κυβέρνηση της Κύπρου άφηνε τη νέα γενιά των
Τουρκοκυπρίων να παραμείνει υπό τη σκοταδιστική
χοτζάδων και των ομοίων

επιρροή των

τους, κρατώντας τους μακριά από τις

δυνατότητες της φιλελεύθερης διαπαιδαγώγησης και της ευθυγραμμισμένης
με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της σκέψης, της επιστήμης και της
' £

415

προοοου»

.

Ο τούρκος Υ Π Ε Ξ , τηρώντας μια πολιτική ίσων αποστάσεων, που
οφειλόταν κυρίως στη διεθνή συγκυρία, ουσιαστικά επανέλαβε την πάγια
θέση της Τουρκίας μετά την επικράτηση του Κεμάλ.416 Η Τουρκία δεν
ήγειρε εθνικές διεκδικήσεις σε εδάφη εκτός της κρατικής της κυριαρχίας.
Μόνη της επιθυμία η διατήρηση του status quo, χωρίς πρόθεση για
415

Στην αναφορά του ο βρετανός πρέσβης ανέφερε ότι : «ο δόκτωρ Αράς μου είπε ότι

δεν είχε ποτέ σκεφτεί τις τουρκικές σχέσεις με την Κύπρο. Δεν του είχε περάσει από το
μυαλό ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι κάτι μπορεί να μην πήγαινε καλά με αυτές. Και, όπως
προανέφερα, αν και στη συζήτηση υπήρχαν κάποια θολά σημεία, έκανε κάθε φιλότιμη
προσπάθεια για να τα ξεκαθαρίσει», Βλέπε Ε Ν Α , ο.π., εμπιστευτική αναφορά του Percy
Loraine προς κυβερνήτη Palmer, 1 η Σεπτεμβρίου 1938.
410

Η πολιτική ίσων αποστάσεων περιελάμβανε και τη λήψη δανείου από τη χιτλερική

Γερμανία σχεδόν ταυτόχρονα με το βρετανικό, ύψους 150.000.000 μάρκων, το οπο'ιο θα
εξοφλείτο με εμπορεύματα μέσα σε δέκα χρόνια. Βλέπε Frank G. Weber, The Evasive
Neutral. Germany, Brìtain and the Quest for a Turkish Alliance in the Second World

War,

University of Missouri Press, Columbia/ London, 1979, σελ 5.
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παρεμβάσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το βρετανό πρέσβη, ο υπουργός
βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα ζήτημα την ύπαρξη του οποίου μάλλον
'

417

αγνοούσε.
Η ξεκάθαρη απάντηση του τούρκου Υπουργού

κατάφερε ένα

σημαντικό πλήγμα στον τουρκοκυπριακό εθνικισμό, δεν τον έβγαλε όμως
εκτός πορείας. Όπως έχει προαναφερθεί, ο τουρκοκυπριακός εθνικισμός
είχε πολλά στοιχεία του κεμαλικού εθνικισμού, δεν ήταν όμως αμιγώς ένα
λαϊκό [laik] κοσμικό κίνημα. Προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες του
δικοινοτισμού και της αποικιακής εξουσίας που επικρατούσε στην Κύπρο,
είχε την έννοια της εθνικοποίησης της μουσουλμανικής θρησκείας ως μέσο
για την εμπέδωση του εθνικισμού και των εθνικών -

θρησκευτικών

διεκδικήσεων. Η απάντηση του Aras εξάλειψε κάθε ελπίδα για μελλοντικές
διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Κύπρο. Επομένως η κοινότητα έπρεπε να
φροντίσει μόνη της για τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών ζωής των
μελών της, για αύξηση του ποσοστού αυτοδιοίκησης των κοινοτικών
θεσμών και μετρίαση του βρετανικού διοικητικού ελέγχου στα εσωτερικά
ζητήματα της.
Ο κυβερνήτης Palmer καθησυχασμένος έγραψε στον πρέσβη της
Βρετανίας στην Άγκυρα James Morgan ότι: «η παλαιότερη γενιά των
μουσουλμάνων Τούρκων στην Κύπρο είναι συντηρητική και δεν υιοθετεί
νέες ιδέες και έθιμα άμεσα. Φυσικά είναι από αυτή τη γενιά που
προέρχονται οι τοπικοί μουσουλμάνοι πρόκριτοι και είναι αναμενόμενο
αυτοί οι άνδρες να έχουν κάποιους αντιπάλους και εχθρούς που επιθυμούν
να τους αντικαταστήσουν και σε αυτό το σκοπό κινητοποιούν και τις
εφημερίδες, χωρίς να σκεφτούν ότι τέτοιες ατυχείς αντιδράσεις ενδέχεται
να δημιουργήσουν λανθασμένες εντυπώσεις στην Τουρκία. 418
417

Me Henry, ο.π. σελ 219
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εμπιστευτική

επιστολή

κυβερνήτη

Palmer

προς

James

Morgan,

16

Σεπτεμβρίου 1938, ο.π, σελ 318.
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Θορυβημένος από όσα είχαν ήδη συμβεί, ο κυβερνήτης θεώρησε
σκόπιμο να απαγορεύσει το Δεκέμβριο του ίδιου έτους ένα φιλμ με την
κηδεία του Κεμάλ και σκηνές από τη ζωή του. Η αντίδραση που
προκλήθηκε στην Κύπρο και η αναφορά του γεγονότος στη Cumhürriyet
οδήγησαν το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να θέσει ερώτηση επί του
θέματος στο βρετανό πρέσβη στην Άγκυρα James Morgan. Η βρετανική
κυβέρνηση αποκρίθηκε μέσω του βρετανού πρέσβη ότι η προβολή του
φιλμ θα αναθέρμαινε τα εθνικιστικά αισθήματα των προοδευτικών της
κοινότητας, οι οποίοι θα προκαλούσαν τριβές και ένταση μα τη στάση τους
στο εσωτερικό

της κοινότητας, προσβάλλοντας τους συντηρητικούς

μουσουλμάνους της.

419

Αν και η βρετανική απάντηση κάλυψε το τουρκικό Υπουργείο
Εξωτερικών, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών §ukru §araçoglu συμφώνησε
με τον βρετανό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη Loraine ότι ο κυβερνήτης
Palmer θα μπορούσε να ε7ασκεφθεί την Τουρκία για συνομιλίες εκ του
σύνεγγυς τον Απρίλιο ή το Μάιο του 1939. Παρά την αρχική συμφωνία, η
μετάθεση του Palmer to 1939 και κυρίως το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου ακύρωσαν τα βρετανικά σχέδια.
Το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει την Τουρκία
ουδέτερη και όχι θετικά διακείμενη προς το συνασπισμό της Μ. Βρετανίας.
Η τουρκοκυπριακή κοινότητα επιδεικνύει μια αναμενόμενη εσωστρέφεια,
στο εσωτερικό

της ωστόσο

δημιουργούνται τα πρώτα οργανωμένα

κόμματα, λίγο πριν από τις δημοτικές εκλογές του 1943. Κατά το τουρκικό
πρότυπο είχε συσταθεί το Λαϊκό Κόμμα [Halk Partisi] με τη νέα γενιά
πολιτευτών, τους dr Fazil Kücük, Nehmi Avkiran, Hasan Osman και
§ukru Veysi. Γύρω από το «κόμμα του δικηγόρου Fadil Korkut» είχαν
συγκεντρωθεί οι παλαιότεροι εθνικιστές βουλευτές όπως Mehmet Necati

(Özkan), dr Pertev, Mehmet Rüstern.
m

ENA, ο.π, σελ 360.
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Εξελέγησαν οι Fazil Kücük, Mehmet Necati, §ukru Veysi και
Nehmi

Avkiran.

Σε

μια προσπάθεια συμπόρευσης

για

καλύτερη

διαπραγμάτευση με τους Βρετανούς, και μετά από συγκέντρωση στο κτίριο
του Evkaf, 75 Τουρκοκυπρίων προκρίτων συμπεριλαμβανομένου και του
επιτρόπου, στις 18 Απρίλη του 1943 ιδρύθηκε το ΚΑΤΑΚ, (Adasi Turk
Asinlik Kurumu - Τουρκοκυπριακή Μειονοτική Οργάνωση). Στόχοι της
η διατήρηση του status quo και η καλλιέργεια της τουρκικής εθνικής
συνείδησης.
Ένα χρόνο μετά ο Fazil Kücük ανεξαρτητοποιήθηκε ιδρύοντας το
Κ Τ Μ Η Ρ (Kibris Turk Milli Halk Partisi - Τουρκοκυπριακό Εθνικό
Λαϊκό Κόμμα) ενώ οι Necati και Irfan Huseyin μπήκαν επικεφαλής του
ΚΑΤΑΚ.

Μια

δεύτερη

προσπάθεια

για

συμπόρευση

όλων

των

τουρκοκυπριακών κομμάτων, επαγγελματικών σωματείων και αθλητικών
συλλόγων είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση του Kibris Turk Kurumlari
Birligi (Ένωση Τουρκοκυπριακών Οργανώσεων) η οποία διαλύθηκε εκ
νέου μετά την πάροδο δύο ετών λόγω διαφωνιών και ερίδων. Οι
εσωτερικές αντεγκλήσεις οφείλονταν σε ένα βαθμό και στο γεγονός ότι η
προοπτική της ενεργούς εμπλοκής της Τουρκίας στα θέματα της αποικίας
είχε παρέλθει, και οι Τουρκοκύπριοι εξακολουθούσαν να έχουν τα ίδια
προβλήματα και αιτήματα, τα οποία η βρετανική κυβέρνηση δεν φαινόταν
διατεθειμένη να λύσει και να αποδεχθεί.
Για

παράδειγμα, με

αφορμή την

μεταφορά

του

«σχολείου

μωαμεθανίδων» στη Μόρφου, ένα αμιγώς χριστιανικό χωριό, η εφημερίδα
"Halkin Sesi" διαμαρτυρόταν για το ότι οι μαθήτριες θα έπρεπε να μένουν
μόνιμα εκεί και για το γεγονός ότι το όνομα του σχολείου δεν περιέχει το
χαρακτηρισμό «τουρκικός». Καταδίκασε τις παρωχημένες θρησκευτικές
παραμέτρους που χρησιμοποιούνταν στην εκπαίδευση επί Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, και ζητούσε «εθνική» παιδεία για τις Τουρκοκύπριες.
Υπογραμμιζόταν

ότι

ο

χαρακτηρισμός

«μουσουλμανικός»

δεν
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απορρίφθηκε λόγω αθεΐας, αλλά λόγω του ότι δεν διευκρίνιζε εθνότητα και
εθνικότητα, ενώ ταυτιζόταν με μια παλαιότερη, «πολυεθνική νοοτροπία της
42

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». °
Σημαντικό θα ήταν εδώ να παρατεθεί ότι το διάστημα από το 18811946, δεν είχε αλλάξει δραματικά η κατανομή του τουρκοκυπριακού
πληθυσμού στα χωριά και τις πόλεις του νησιού. Οι Τουρκοκύπριοι
εξακολουθούσαν, αν και λιγότερο από ότι στο παρελθόν, να βρίσκονται
συγκεντρωμένοι

στις πόλεις παρά στα χωριά, εν αντιθέσει με τον

ελληνοκυπριακό πληθυσμό με τον οποίο συνέβαινε το αντίστροφο.

421

Το 1947, ο πρόεδρος της Κ Τ Μ Η Ρ Fazil Kücük ταξίδεψε στην
Άγκυρα για να ενημερώσει την τουρκική κυβέρνηση για τα προβλήματα της
μειονότητας. Ο

πρόεδρος Ismet

απέκλεισε το

Inönü

ενδεχόμενο

υιοθέτησης μιας πολιτικής που θα μπορούσε να προκαλέσει τη Μεγάλη
Βρετανία και τις άλλες δυτικές δυνάμεις ενόσω απειλούνταν από τη

420

ΚΑΚ,

SAI

609/1943, Halkin

Sesi, «Οι

δυσκολίες

με τις οποίες

έρχονται

αντιμέτωπα τα κορίτσια μας», 8 Ιουλίου 1943. Χρησιμοποιήθηκαν οι όροι "ethnical" και
"national".
Ενδεικτικά, η κατανομή του τουρκοκυπριακού πληθυσμού στις πόλεις και τα χωριά του
νησιού κατά το 1946 είχε ως εξής:
Ποσοστό Τουρκοκυπρίων

Επαρχία
Πληθυσμός

Πόλεις

Χωριά

Κύπρος (σύνολο)

17.9

23.8

16.5

Λευκωσία

19.0

30.0

15.6

Κυρήνεια

13.5

19.6

12.8

Αμμόχωστος

16.9

16.7

17.0

Λάρνακα

20.7

19.8

21.1

Λεμεσός

12.3

15.2

11.1

Πάφος

24.0

37.0

22.5

Βλ, Irene Β. Taeuber/'Cyprus,

the Demography of a Strategic Island", Population Index,

Vol. 21, Αρ 1 (lav 1955) σελ 4-20,
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Σοβιετική Έ ν ω σ η .
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Στρεφόμενοι στην επόμενη επιλογή, τη διεκδίκηση

από τη βρετανική εξουσία

με την αφορμή και της

Διασκεπτικής

Συνέλευσης, οι Τουρκοκύπριοι αιτήθηκαν μεταρρυθμίσεις στον Winster, ο
οποίος

ενέκρινε

τη

δημιουργία

μιας

εζατροπής

τουρκοκυπριακών

υποθέσεων. Επικεφαλής της επταμελούς επιτροπής ετέθη ο εθνικιστής
δικηγόρος και πρώην βουλευτής Mehmet Zeka ενώ ένας εκ των μελών
ήταν και ο Rauf Denkta§.

423

Τα ζητήματα προς μεταρρύθμιση που προέκυψαν μετά από τριάντα
πέντε συνολικά συνεδριάσεις της επιτροπής, ήταν τα σταθερά προβλήματα
που αντιμετώπιζαν οι Τουρκοκύπριοι και προσπαθούσαν να μεταβάλουν τα
τελευταία δεκαπέντε με είκοσι χρόνια. Ζητούσαν το δικαίωμα να επιλέγουν
με ισόβια εκλογή το μουφτή τους, ο οποίος να αναγνωρίζεται από την
κυβέρνηση ως η πολιτική και δικαστική κεφαλή της κοινότητας (θα
υποκαθιστούσε και το κατηργημένο αξίωμα του καδή). Επιπλέον αιτούνταν
μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου και προσέγγιση των νόμων που
ίσχυαν στην Τουρκία. 424
Επίσης ζητήθηκε εκ νέου η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με σταθερά
αιτήματα μικρότερο ποσοστό βρετανικού ελέγχου και περισσότερα εθνικά
στοιχεία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 425 Η βρετανική διοίκηση δέχθηκε
να εισάγει περισσότερα εκπαιδευτικά βιβλία από την Τουρκία και να
υιοθετήσει ένα παρεμφερές με το τουρκικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Δέχθηκε επίσης να αλλάξουν οι ονομασίες των σχολείων, να αφαιρεθεί ο
θρησκευτικός όρος «μουσουλμανικός»

και να αντικατασταθεί από τον

εθνικό χαρακτηρισμό «τουρκικός». Αλλά δεν δέχθηκε το αίτημα του

Me Henry, ο.π. σελ 293, σημ 5.
Βλέπε Ρίχτερ, ο.π. σελ 764.
ENA, CO 67 373 6 1950 Νόμος για τους μουσουλμανικούς γάμους.
ΚΑΚ, SAI, 864/1949 & SAI, 1858/1939.
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μειωμένου ελέγχου, όπως επίσης και τον όρο να μη διορίζονται βρετανοί
διευθυντές στα τουρκοκυπριακά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

426

Το σημαντικότερο αίτημα της επιτροπής ήταν για άλλη μια φορά η
δυνατότητα της κοινότητας να εκλέγει το μουφτή της. Ο κυβερνήτης ήταν
καταρχάς αντίθετος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και εφόσον το Γραφείο
Αποικιών επέλεγε να ετίίτρέψει την επαναφορά του αξιώματος, πρότεινε να
τον διορίζει ο ίδιος, αλλά να μισθοδοτείται από έσοδα της κοινότητας.
Τέλος να μην αναγνωρίζεται από τη διοίκηση ως εκπρόσωπος της
κοινότητας, αλλά να έχει αμιγώς θρησκευτικό ρόλο, περιορισμένο στους
κόλπους της.
Ο λόγος που ο κυβερνήτης ήταν αντίθετος στην εκλογή του μουφτή,
ήταν επειδή γνώριζε με τη σειρά του ότι «οι μουσουλμάνοι του νησιού επί
χρόνια επιθυμούσαν να αποκτήσουν αντιπρόσωπο που θα λειτουργούσε ως
αντίβαρο στο χριστιανό αρχιεπίσκοπο». 427 Οπότε θεωρούσε ότι, στην
περίπτωση εκλογής, ο πολιτικός του ρόλος θα ήταν δεδομένος. Για να
προσπελάσει την τουρκοκυπριακή αντίδραση χωρίς να συναινέσει στην
εκλογή μουφτή και παράλληλα να δώσει και στην ελληνοκυπριακή πλευρά
την εντύπωση ότι ενισχύει τις θέσεις των Τουρκοκυπρίων, πρότεινε να
γίνεται ο διορισμός του μουφτή από την Τουρκία, με τη συγκατάθεση του
εκεί βρετανού προξένου. Το πρόσωπο θα άλλαζε κάθε τρία χρόνια για να
μην προλάβει να αποκτήσει πολιτικό ρόλο έστω και εμμέσως, ο μισθός του
θα ήταν 600 λίρες και θα προέκυπτε φυσικά από το Evkaf, ενώ τα
καθήκοντα του θα ήταν αμιγώς θρησκευτικά. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα
426
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Βλ , ΕΝΑ, ο.π. την επιστολή του κυβερνήτη προς τον James Griffiths, Γραμματέα

των Αποικιών,

8/3/1950. Ενδεικτικό της απροθυμίας της βρετανικής διοίκησης να

προσφέρει θεσμούς ουσιαστικής αυτοδιοίκησης στην κοινότητα ήταν το γεγονός ότι στην
εισαγωγή της επιστολής του ο κυβερνήτης υπογράμμισε ότι η διοίκηση δεν διέθετε τους
οικονομικούς πόρους και το διοικητικό προσωπικό ώστε να υποστηρίξει διαχωρισμένους
διοικητικούς μηχανισμούς για την κάθε κοινότητα.
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αντιδρούσαν στο διορισμό μουφτή από την Τουρκία, ενώ παράλληλα η
τουρκική κοσμική κυβέρνηση δε θα μπορούσε να προσδώσει στην ουσία
πολιτικό ρόλο στο διορισμό ενός θρησκευτικού αξιωματούχου για την
Κύπρο, και μάλιστα υπό βρετανική προξενική επιτήρηση. Ταυτόχρονα θα
απαξιωνόταν έστω και τυπικά ο μουφτής Bodamyalizade Mehmet Munir
που είχε εκλεγεί από την ανανεωτική μερίδα αλλά δεν είχε αναγνωριστεί
ποτέ από τη διοίκηση. 428
Το σημαντικό βήμα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι η τοπική
κυβέρνηση

είχε αρχίσει

να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που είχαν

συντελεστεί στην κοινότητα, και ως εκ τούτου μπήκε στη διαδικασία να
ικανοποιήσει ορισμένα από τα πάγια αιτήματα της. Η ουσία ωστόσο της
διακυβέρνησης παρέμενε η ίδια, το πλαίσιο αμιγώς αποικιακό και κάθε
κίνηση για επιφανειακή έστω ικανοποίηση αιτημάτων της μίας κοινότητας
όφειλε να εξυπηρετεί και την έμμεση πίεση της άλλης. Το Υπουργείο
Αποικιών είχε τις επιφυλάξεις του για το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς
έστω και στους τύπους, θα προσέφερε κάποια πολιτική επιρροή στην
Τουρκία και θεσμικό ρόλο στο νησί. Ωστόσο χαρακτηρίζοντας το ζήτημα
«εσωτερικό» της κοινότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών στην τελική του
εισήγηση θεώρησε ότι ο κυβερνήτης ήταν ο καθ' ύλην αρμόδιος για να το
χειριστεί όπως θεωρούσε ο ίδιος σωστό.

429

Ο κυβερνήτης μάλιστα πρότεινε να αποσταλεί στην Τουρκία ο Halid Bey, μέλος
του Εκτελεστικού Συμβουλίου και άτομο εμπιστοσύνης της διοίκησης, για συνομιλίες με την
τουρκική κυβέρνηση και ορισμό κάποιων υποψηφίων. Τ ο ταξίδι πραγματοποιήθηκε, χωρίς
ωστόσο ο αρμόδιος υπουργός της τουρκικής κυβέρνησης Μ. Köprülü, να μπορέσει να βρει
το χρόνο για να ασχοληθεί με το ζήτημα μέσα στο έτος. Ο βρετανός πρόξενος πρότεινε
στην κυπριακή διοίκηση

να έχουν

οπομοντ],

καθώς «επρόκειτο

για ένα ευαίσθητο

θρησκευτικό θέμα, που έπρεπε να χειριστεί μια κυβέρνηση σταθερά προσανατολισμένη στην
κοσμικότητα 'laic'» Βλ. Ε Ν Α , ο.π.
Βλ Ε Ν Α , ο.π. τηλεγράφημα 13/4 προς τον κυβερνήτη. Και αναφορά του βρετανού
Υπουργού Εσωτερικών [Minister of State], 2/5/1950.
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Βρετανοί

διοικητικοί

υπάλληλοι

που μετείχαν

στην

επιτροπή

εκπαιδευτικών υποθέσεων και το Εκτελεστικό Συμβούλιο, τοποθετήθηκαν
για το θέμα και εξέφρασαν πιο διαλλακτικές θέσεις από αυτές της επίσημης
διοίκησης. Αντικειμενικός σκοπός της διοίκησης συνολικά εξακολουθούσε
να είναι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της κοινότητας. Με την εξαίρεση
του κυβερνήτη, τόσο διοικητικοί υπάλληλοι στο νησί όσο και ιθύνοντες στο
γραφείο αποικιών φάνηκαν να αναθεωρούν τη μονομερή στήριξη του
επιτρόπου του Evkaf ως μέσο ελέγχου της κοινότητας και να αναζητούν
και εναλλακτικές προσεγγίσεις.430
Το Μάρτιο του 1950, 22 Τουρκοκύπριοι, πολιτικά ενεργοί κυρίως
στο Κ Τ Μ Η Ρ , πολλοί

εκ των οποίων συμμετείχαν

στην επιτροπή

εκπαιδευτικών υποθέσεων, υπέβαλλαν ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας
και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ως αντίπραξη στο
ψήφισμα των Ελληνοκυπρίων του ΑΚΕΛ το Νοέμβριο του 1949, για ένωση
του νησιού με την Ελλάδα. Έθεσαν την επιχειρηματολογία τους κατά της
ένωσης σε νέα βάση. Αναφέρθηκαν στη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου
που

ακύρωνε

την

πληθυσμιακή

πλειοψηφία

των

Ελληνοκυπρίων.

Αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια τόσο των δεξιών όσο και των αριστερών
ελληνοκύπριων πολιτικών στα διαβήματα τους για ένωση.
Κατά την άποψη τους και οι δύο πλευρές ε7αθυμούσαν την ένωση
μόνο

εφόσον

στην

Ελλάδα

επικρατούσε

η

πολιτική

μερίδα

που

υποστήριζαν και μέσω των ενωτικών τους λόγων επηρέαζαν και τις
ελληνικές πολιτικές εξελίξεις. Υπογράμμισαν ότι η δική τους κοινότητα
ουδέποτε

επηρεάστηκε

από

τις

κομμουνιστικές

ιδέες,

ενώ

η

ελληνοκυπριακή κοινότητα ήταν κατά το ήμισυ αριστερή. Μια ενδεχόμενη
ένωση του νησιού με την Ελλάδα θα είχε ως αποτέλεσμα πέραν των άλλων
και τη μεταφορά του εμφυλίου στο νησί. Αντίθετα με τη σπαρασσόμενη από
ΕΝΑ, ο.π. την αναφορά της 19ης Απριλίου της Mary Fisher και την αναφορά της 27 ης
Απριλίου του J. S. Bennet.
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ιδεολογικές έριδες Ελλάδα, η Τουρκία ήταν η γεωγραφική συνέχεια του
νησιού, είχε ένα σταθερό πολιτικό σύστημα και ήταν σε θέση να του
προσφέρει ευημερία, εφόσον η Μεγάλη Βρετανία αποφάσιζε ποτέ να
αποσυρθεί από αυτό, όπως άλλωστε όριζε και η σύμβαση της Κύπρου. 4 3 1
Τ α επιχειρήματα και το ύφος του ψηφίσματος καθιστούσαν σαφές ότι
η νέα γενιά Τουρκοκυπρίων είχε εμπεδώσει τα εθνικιστικά μηνύματα από
την Τουρκία

και τα είχε

προσαρμόσει

στις

ανάγκες που

είχε να

εξυπηρετήσει στο κυπριακό αποικιακό περιβάλλον. Βασικός σκοπός, να
βγει από την απομόνωση και την περιορισμένη σε επιλογές θέση της
μειονότητας

στην

οποία

είχε

εγκλωβιστεί,

λόγω

των

βρετανικών

μεθοδεύσεων και των ελληνοκυπριακών επιδιώξεων. Ω ς αντίποδα στην
ελληνοκυπριακή

πολιτική

εκπροσώπηση,

αιτήθηκαν

το

δικαίωμα

η

τουρκοκυπριακή κοινότητα να εκλέγει το δικό της πολιτικό και κοινοτικό
προκαθήμενο, δηλαδή το μουφτή.
Αν και η τουρκική κυβέρνηση είχε τις επιφυλάξεις της, ο τουρκικός
τύπος ενθάρρυνε τις τουρκοκυπριακές πρωτοβουλίες
συνδρομή

της

αναδημοσιεύτηκε

κυβέρνησης.
στην

Οι

τουρκικές

τουρκοκυπριακή H a l k i n

Yeni

και ζητούσε
Sabah

Sesi- και H u r

τη

—που
Söz

εξέφρασαν την υποστήριξη τους στο αίτημα για την επιλογή μουφτή από
την τουρκική κυβέρνηση ως πολιτικού προκαθημένου, δεδομένων των
ειδικών

συνθηκών

που επικρατούσαν στο

νησί, λόγω

της

πολιτικής

εκπροσώπησης των Ελληνοκυπρίων από τον αρχιεπίσκοπο τους: «Παρά
το γεγονός ότι δεν είναι ορθό ο κλήρος να λαμβάνει μέρος στην πολιτική,
πιστεύουμε ότι, λόγω του ρόλου που ο ελληνικός κλήρος παίζει στο νησί,
δεν θα ήταν εντελώς παράτυπο για το μουφτή μας να είναι δραστήριος, να
μπορεί να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αδελφών μας και να τους
συμπαρίσταται ηθικά. Γι αυτό ο μουφτής δεν αρκεί να είναι μόνο καλός και

ΕΝΑ, ο.π. Για το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος βλέπε Παράρτημα 4.
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