ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
آﻧﺪرو ﻣﺎﻧﮕﻮ
ﺗﺮﺟﻤﮫء اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﻮ
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2002دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ رھﺒﺮان ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺘﺎد .اﻳﻦ رھﺒﺮان در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺧﻮد اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﮐﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪه اﻳﻢ«.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رھﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺪرت را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﭼﮫﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﺮ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﮑﻤﺮواﻳﻲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ اوﻟﯿﻦ آن ھﺎ ،ﻳﻌﻨﯽ »ﻋﺪﻧﺎن ﻣﻨﺪرس« ،در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و زﻣﯿﻦ
داری ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او ،ﻳﻌﻨﯽ »ﺳﻠﯿﻤﺎن دﻣﯿﺮل« و »ﺗﻮرﮔﻮت اوزال« از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي ﻋﺎدی
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ھﺮ دو دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﺪﻳﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش راﻳﮕﺎن و
ﺳﮑﻮﻻری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک اﻳﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﺮ دوی آن ھﺎ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ھﻨﻮز از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻨﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺮﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮد در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ اﺳﺘﺪام ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ وارد ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻌﻮدی آن ھﺎ در داﺧﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨۀ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،از ﮐﻨﺪی و دﻳﺮﺟﻨﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.
و اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در درون ﻳﮏ دوﻟﺖ ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﺎر آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﻮاره ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ را از ﺳﺮ راه
آزاد ﺷﺪن اﻧﺮژی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺪﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮدارﻧﺪ .اﻣﺎ ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮدﺑﺨﻮد زﻳﺮ و رو ﮐﺮدن اﻳﻦ
دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﺒﻮد.
اﻣﺎ رﺟﭗ ﻃﯿﭗ اردوﻏﺎن ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و رھﺒﺮ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  2003ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ رﺳﯿﺪ از راه دﻳﮕﺮی آﻣﺪه ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  1954در ﻓﻀﺎی ﻓﻘﺮ ﺷﮫﺮی ـ و ﻧﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ـ در ﻳﮑﯽ
از ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﻣﺤﻠﻪ ی »ﻗﺎﺳﻢ ﭘﺎﺷﺎ« ،واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ دﻣﺎﻏۀ ﺷﺎخ
ﻃﻼﻳﻲ ،ﺑﺮ ﺣﻮل و ﺣﻮش ﺳﺮﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوی درﻳﺎﻳﻲ و اﺳﮑﻠﻪ ای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻤﺎن
اواﺧﺮ داﻳﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺰرگ ﺷﺪ .در دوران ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺶ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻣﻮران ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ای ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺤﻠۀ »ﻗﺎﺳﻢ ﭘﺎﺷﺎ« ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از روﻧﻖ ﻓﻘﯿﺮاﻧۀ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺎد.
ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ »ﻗﺎﺳﻢ ﭘﺎﺷﺎ« ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﻠۀ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺟﻮی ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺮﺑﺎز
داﺷﺖ .ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﭘﺮ از اوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد روش ھﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﭘﺪر رﺟﭗ
ﻃﯿﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از رﻓﺘﺎرھﺎی ھﻤۀ ﭘﺪران اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼً ،او ﻳﮏ روز ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ دﺷﻨﺎم داده
ﺑﻮد رﺟﭗ ﻃﯿﺐ را از ﺳﻘﻒ آوﻳﺰان ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ رﺟﺐ ﺑﻪ زودی آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دل ﭘﺪر را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
و راه ﺧﻮد را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد.
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در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎی ﺳﯿﺎه و ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺮز ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ )ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﻣﺮز ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ،ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دوﻟﺖ زراﻋﺖ ﭼﺎی را ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آورد .ﺷﯿﺐ ھﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﺮاس ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ھﻢ ﻧﺎﭼﺎر
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮی ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده رﺟﭗ ﻃﯿﺐ از ﺗﯿﺮه ای ﻗﻔﻘﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻻز« ﺑﻮدﻧﺪ و
زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﺮﺟﯽ ھﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﮫﺠﻪ ای ﺧﺎص ﮐﻪ »ﻣﯿﻦ ﮔﺮﻟﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .آن ھﺎ دﻳﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﺎ در ﻗﺮن
ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ھﻨﻮز ﺷﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺪﻳﺪ اﻻﺳﻼم ھﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی در آن ھﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از
آن ھﺎ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ در ﻗﻠﻤﺮو اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﯿﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮﺷﺎن ﻧﺎﻧﻮا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻼﺣﯽ و ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎن درﻳﺎﻧﻮرد ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﻼﺣﺎن ﮐﺸﺘﯽ ھﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن آن ھﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ اوج
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﮫﻮری ﺟﺪﻳﺪاﻟﺘﺎﺳﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی درﻳﺎﻳﻲ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﭘﺪر رﺟﺐ ﻧﯿﺰ در ﺧﻄﻮط درﻳﺎﻳﻲ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی
ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻧﯽ ﻗﺎﻳﻖ ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﻋۀ ﺑﻮﺳﻔﺮ و درﻳﺎی ﻣﺮﻣﺮه ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ درآﻣﺪش ﻣﺨﺎرج
ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻔﺎف ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎری ،او ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از
»ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻳﻲ« ﮐﺸﻮرش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺴﺮ او ﺑﻮد ﺗﺎ از »ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﺪ.
در اواﻳﻞ دھﻪء  1950دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮات ﻋﺪﻧﺎن ﻣﻨﺪرس دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﮑﻮﻻر
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺮﮐﯿﻪ زد و ﺗﻌﺪادی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻮﺟﻮد آورد.
ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﻣﺮور اﻳﺎم ،ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﺪارس ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ ﻣﺪارس ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﻮازات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﮑﻮﻻر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ رﺟﺐ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل
ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺪرﺳﻪء اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﺳﯿﺪ ،وﻗﺖ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع از اﻳﻦ دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود.
او ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ای ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد و ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اش ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ او در ﻳﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺬھﺒﯽ در آﻧﺴﻮی
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺎخ ﻃﻼﻳﻲ و در ﻗﻠﺐ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟۀ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺘﺎب
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎن ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ »ﺳﯿﻤﯿﺖ« ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﺼﺮھﺎ اﻳﻦ
ﻧﺎن ھﺎ را ﻣﯽ ﺧﺮﻳﺪ و ﺻﺒﺢ ھﺎ ﻣﺎدرش آن ھﺎ را ﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﺎﺑﺮان ﻧﺎن ﮔﺮم و ﺗﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺪرﺳۀ ﻣﺬھﺒﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ھﺎی زاھﺪان ﺷﺒﺎھﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ» :ﺗﻮ
ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در اﻳﻦ ﺟﺎ راه و رﺳﻢ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﻣﺮده ھﺎ را ﻳﺎد ﺑﮕﯿﺮی« .در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﯿﻢ ھﺎی ورزﺷﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﯽ و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .رﺟﭗ ،ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﻣﺤﻠﻪء ﺧﻮدﺷﺎن و ﭘﻨﮫﺎن از ﭘﺪرش ـ ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ اﻏﻠﺐ ﭘﺪرھﺎی ﺗﺮک آرزو داﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ
ﺑﺮﺳﺪ ـ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در دورن ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳۀ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
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ﻳﮑﯽ از ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﺸﻮﻳﻘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ
ای ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪرش ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﮕﻞ دﻳﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد
داﺷﺖ .رﺟﭗ ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺬھﺒﯽ رﻳﺸﯽ روﻳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از زھﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اش
ﻣﯽ داﺷﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻳﻲ در ﻳﮑﯽ از ﺗﯿﻢ ھﺎی ﻣﮫﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر رﻳﺸﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ او از اﻳﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﭘﯿﺮوی از اﺣﮑﺎم
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻳﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل اوﻟﻮﻳﺖ دارد.
او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺬھﺐ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻧﻤﯽ دﻳﺪ» .ﻧﺠﻤﺘﯿﻦ اردﮐﺎن« ،در ﺳﺎل ،1970
ﻳﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺟﭗ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل داﺷﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺰب ﻧﻈﻢ ﻣﻠﯽ« را ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮده ﺑﻮد ـ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ »ﺣﺰب ﻧﺠﺎت ﻣﻠﯽ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻳﺎﻓﺖ .رﺟﭗ اردوﻏﺎن ،اﻳﻦ ﺟﻮان رزﻣﻨﺪه و
ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪء ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﻦ ﺣﺰب ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .در آﻧﺰﻣﺎن ھﻨﻮز ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﻳﻲ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﭼﻨﺪان ﻧﺪاﺷﺖ و آن ﭼﻪ اﻟﮫﺎم ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن اردوﻏﺎن ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدن و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪهء ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ھﺎ ﺑﻮد.
در آن زﻣﺎن او ﻳﮏ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ و آن اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻤﺮات دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اش آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺎ او
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ در داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﮑﺎرا ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﯽ ﮐﻨﺪ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻳﮏ ﮐﺎﻟﺞ
ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﺗﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺎم »آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ« در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ اداﻣﻪء ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازد .اﻳﻦ ﮐﺎﻟﺞ
ﺑﻌﺪھﺎ ﺟﺰﻳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﻣﺮه ﺷﺪ.
او ،در اﻳﺎم داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ داﻧﺸﺠﻮی رزﻣﻨﺪۀ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،در ﻣﺒﺎرزات اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ دھﻪء
 1970ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ دﻳﮕﺮ ھﻤﺸﺎﮔﺮداﻧﺶ ،ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهء ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ  1980ﺳﺮﮐﻮب اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ ھﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ او
از آن ﻣﯿﺎن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد .ﺳﭙﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1983رژﻳﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﯿﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺷﺪ او در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﺰب ﻧﺠﻤﺘﯿﻦ اردﮐﺎن ﮐﻪ »ﺣﺰب رﻓﺎه« ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻓﻌﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺷﺪ و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﯿﺲ ﺷﺎﺧۀ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻳﻦ ﺣﺰب
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺳﻤﺖ او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺬﺷﺘۀ ﺣﺰب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ارزش ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .اردوﻏﺎن ،در ﻳﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎﻳﺶ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء ﺣﺰب
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ھﻤﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺗﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮان
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ھﺎ ﺑﮕﻮﻳﯿﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و ﭘﺎﺳﺨﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺑﺎﻳﺪ درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻼم ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ آﻳﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﯿﺪ ﻣﺮﺣﺒﺎ .و اﮔﺮ ﺑﺎز
ھﻢ روی ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪﻳﺪﻳﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﯿﺪ اﻳﻠﯽ ﮔﻮﻟﺮ )در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "روز ﺑﻪ ﺧﯿﺮ" اﺳﺖ( ،و اﮔﺮ
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ﺑﺎز ھﻢ واﮐﻨﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪﻳﺪﻳﺪ ﺣﺘﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺮف ھﺴﺘﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺤﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﯿﺪ
"ﮔﻮدﻣﻮرﻧﯿﻨﮓ!"«.
اردوﻏﺎن ،در  ،1994در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ )ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ و ﺷﮫﺮداری( ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ.
رﻗﯿﺐ او ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »زوﻟﻔﻮ ﻟﯿﻮاﻧﻠﯽ« ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﮑﻮﻻر ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب و رادﻳﮑﺎل ﺑﻮد.
ﺣﺰب ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ )و ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮا( ی »ﺟﻤﮫﻮری ﻣﺮدم« ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﻮرای
ﺷﮫﺮ ،او را ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،دﻳﮕﺮ اﺣﺰاب دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ﻣﯿﺎﻧۀ ﺳﮑﻮﻻر ھﻢ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاھﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ اردوﻏﺎن ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن آرای ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ ھﺎ
در ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻣﺰدھﺎی ﻣﺘﻌﺪدﺷﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اردوﻏﺎن ،در ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﮫﺮدار ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﮫﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
او ﻣﺪت ھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻳﺶ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﮐﺮاوات ﻣﯽ زد .در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻤﺴﺮ او ﻧﯿﺰ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ
روﺳﺮی داﺷﺖ ،در ﮔﺮدآوری ﺣﻤﺎﻳﺖ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای را ﺑﺎزی ﮐﺮد.
اردوﻏﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑﮫﺘﺮ از ﺷﮫﺮدار ﻗﺒﻠﯽ آن Jﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮزن
ﺑﻮد و دوران ﮐﺎرش ﺳﺮﺷﺎر از اﻓﺘﻀﺎﺣﺎت ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺷﻮه ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر آب ﺷﮫﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ـ اداره ﮐﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران اردوﻏﺎن ﺷﻐﻞ ھﺎ و ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺼﯿﺐ
ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺴﻠﻤﺎن او ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .او،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮫﺮدار ،ﺑﻪ زودی ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ در داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در
 ،1997ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  28ﻓﻮرﻳﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠۀ ارﺗﺶ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ ھﺎ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎل و ﭘﺮش رﻳﺨﺖ و ﺑﻪ اﺗﮫﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺬھﺐ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮی ﮐﻪ دارای اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ـ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد ،ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﮫﺮدار را از دﺳﺖ داد و ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ھﻢ ﺳﻠﺐ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن درس ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎری ﺑﻪ او داد و او ،ﺣﺎﺻﻞ آن را ،در ﮐﻨﺎر روش ھﺎی
ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .در واﻗﻊ ،دوران
زﻧﺪان ﺧﻠﻘﯿﺎت اردوﻏﺎن را ﻋﻮض ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از آن دوﻟﺘﻤﺮدی ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
او ،ﭘﺲ از آزادی ،ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺠﻤﺘﯿﻦ ارﺑﮑﺎن ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ
»ﺑﻠﻨﺪ اﺟﻮﻳﺖ« ﻧﯿﺰ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ »ﻋﺼﻤﺖ اﻳﻨﻮﻧﻮ« ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﭘﯽ اﻳﻦ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ،اردوﻏﺎن ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﮔﺮوھﯽ از ﻧﻮاﻧﺪﻳﺸﺎن ھﻤﺮاھﺶ در ﺳﺎل  2001ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی آن را
ﺧﻮد »ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .او وﻓﺎداری ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻر اﻋﻼم داﺷﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤۀ ادﻳﺎن و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﯽ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺑﺮآوردن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
اﺻﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر او از اﻳﻦ ﮐﻤﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮد .او ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی رﺳﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺷﺪه و از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
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ﺣﺬف اﺷﺎرات ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ اﺗﺤﺎدﻳۀ اروﭘﺎ ،ادﻋﺎھﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻮدن را ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿۀ ﺳﮑﻮﻻر اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ورق را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺎن اﻇﮫﺎرات آزادی ﺧﻮاھﺎﻧﻪ ای
ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮫﺎدھﺎی ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎ دﻳﺪۀ ﺷﮏ ر او ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽ داد .اﻣﺎ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ و ﻣﮫﻢ او آن ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻳﮏ ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه ام« .اﻳﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻈﺮ ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اردوﻏﺎن را ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮد ای ﺑﯿﺰار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رھﺒﺮان اﺣﺰاب دﻳﮕﺮ وﻗﺘﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ آن را
ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ،ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،2002
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺮ از اﺗﮫﺎﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﻀﺎﺣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻋﻪ آﻣﯿﺰ و ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﺗﮫﺎم دﻳﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﻋﻤﺪه ای ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠۀ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻏﻠﻂ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ از ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن اردوﻏﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻳﮏ ھﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﮫﺎ ده در
ﺻﺪ از رای دھﻨﺪﮔﺎن ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ را ﻣﮫﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رأی دھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮک ﭼﻨﺎن ﺳﺎده اﻧﮕﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ اردوﻏﺎن و ﺣﺰب اش ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎل  2001اردوﻏﺎن ﺑﺎرھﺎ ﻣﻮرد اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﺮوت
ھﻨﮕﻔﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ آورده اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ او ھﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ ﭘﻮل را از ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﻢ درﻳﺎﻓﺖ
ﮐﺮده ام ،و او ﺧﻮد آن را از ﻣﺤﻞ ھﺪاﻳﺎی ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻳﻦ
داﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎورﺗﺮ از داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻣﺜﻼً ،ﺧﺎﻧﻢ »ﺗﺎﻧﺴﻮ ﭼﯿﻠﻠﺮ« ،رھﺒﺮ ﺣﺰب »راه ﺣﻘﯿﻘﺖ« اراﺋﻪ داده ﺑﻮد.
او اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﭘﻮل ﺧﻮد را درون ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﺎدرش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اردوﻏﺎن ﭘﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮش را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج
ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ھﺎ را ﻳﮑﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ
اﻳﻦ اﻣﺮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺪاﻳﺎی ﺷﺨﺼﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ
اردوﻏﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ازدواج ﭘﺴﺮش ﻣﺠﻠﺲ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در ھﺘﻞ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و از »ﺳﯿﻠﻮﻳﻮ ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻮﻧﯽ« ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﻳﺘﺎﻟﯿﺎ ھﻢ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ
ﺟﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮک ھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﮫﻤﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد و ھﺮ آدم ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺎﻳﻲ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در
ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .اردوﻏﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش رﻓﺖ و آﻣﺪ
داﺷﺘﻨﺪ را ﻧﯿﺰ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن اﻳﻦ ﻋﺮوﺳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
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ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اردوﻏﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻧﮑﺎرا ﮐﻤﯿﺘﻪ ای را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
داد .اﻳﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران دوﻟﺖ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪھﺎی ﻗﺪرت ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻟﺬا ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ را در ﻣﻮرد اردوﻏﺎن ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد ،ﺣﺎﻣﯿﺎن او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اردوﻏﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺻﺮﻓﺎً ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .واﻗﻌﯿﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻋﻄﻒ ﺑﻪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﮐﯿﻪ در آن ﺳﺎل ھﺎ،
ﻧﻈﺮات در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺗﺪرﻳﺠﯽ اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ اوﺿﺎع آن ﺳﺎل ھﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2002اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  31در ﺻﺪ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﮑﺎری را ﻣﮫﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠۀ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .در درﺟﻪ
دوم ﺗﻮرم و ھﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻی زﻧﺪﮔﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎھﺮاً ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻳﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺳﻮی ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد و ،در ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﻣﯽ ﺷﺪ دﻳﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در
ﻣﻮرد دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2003ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ  440دﻻر در ﻣﺎه ﺑﻮد
و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اردوﻏﺎن در ﮔﺮدھﻤﺂﻳﻲ ﻣﺮدم اﻳﺎﻟﺖ ﺷﺮﻗﯽ »ﺳﯿﺮت« ،ﮐﻪ ﺑﺎ رأی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪن او ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را در ﻓﻮرﻳﻪ  2003ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺷﻌﺎر ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺮای ﻣﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎز!« اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﺻﻠﯿﺖ ﮐﺮدی دارﻧﺪ اﻣﺎ در آن
زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﻮرد ﻓﺮھﻨﮓ
ﮐﺮدی ارﺟﺤﯿﺖ داﺷﺖ.
در ﻧﯿﻤۀ دوم ﺳﺎل  2003ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺗﺮﮐﯿﻪ 4ر 9ﺑﻮد ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺮخ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ 5ر ،9در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ 2ر 11و در ﻟﮫﺴﺘﺎن  20در ﺻﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻳﻦ ارﻗﺎم واﻗﻌﯿﺖ وﺿﻊ آن روز ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ در واﻗﻊ ﮐﺎرھﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ای و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون دﺳﺘﻤﺰد را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﺑﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ـ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ـ ﺣﺪود ﻳﮏ ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺷﺶ در ﺻﺪ از آن ھﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ درآﻣﺪﺷﺎن ﮐﻔﺎف
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﻧﺪاده و ھﻤﻮاره ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎرھﺎی دوم و ﺳﻮم ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﯿﻤۀ دوم ﺳﺎل  2003ﻧﺎم ﺣﺪود
 54در ﺻﺪ از ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ھﯿﭻ ﻳﮏ از دﻓﺎﺗﺮ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دارای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻐﻠﯽ،
ﺑﯿﻤﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮای درک وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺠۀ
ﺑﮫﺘﺮی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺳﻨﺠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺷﺎﻏﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻋﺪد در ﺗﺮﮐﯿۀ ﺳﺎل  2003زﻳﺮ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯽ دﺳﺘﻤﺰد را از اﻳﻦ رﻗﻢ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود  35در ﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ،
6

ﺣﺎل آن ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺮخ در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ  63در ﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺎﻳﻲ ھﻤﭽﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ  55در ﺻﺪ
ﺗﻨﺰل ﻣﯽ ﮐﺮد .از اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺎل ھﺎ ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل از ﻧﺮخ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺎﻳﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم از ھﻤۀ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ را در ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ ﮐﺎرﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اﺗﺤﺎدﻳۀ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮک ھﺎی آرزوﻣﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان اروﭘﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺎر
ﮐﺮده و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری اروﭘﺎﻳﻲ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ وﺿﻌﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ از اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر
و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ در ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﺼﺖ در ﺻﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺎر ﻳﺎ اداﻣۀ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
در دھۀ  1970و ﻧﯿﺰ در دوران ﭘﺲ از  1987ـ ﻳﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﺗﻮرﮔﻮت اوزال« ﺑﺎ اراﺋۀ ﺑﺮﻧﺎﻣۀ
ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ دوران ﺳﺨﺘﯽ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در  1980ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ـ اﺗﺤﺎدﻳﻪ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺘﻤﺰد را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ،در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،از اﻳﻦ ﮐﻪ واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ راﺳﺘﯽ زاﺋﺪ ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،در دھۀ آﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮخ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی از ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد و
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت اﺗﺤﺎدﻳﻪ ھﺎ را ﺑﺸﺪت ﮐﺎھﺶ داد.
در ﺳﺎل  2000ھﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﻤﺰدﺑﮕﯿﺮ داﻳﻤﯽ و دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺪ ھﺰار از آﻧﺎن از ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠۀ اﺗﺤﺎدﻳﻪ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ھﺎ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در آن ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد اﻋﺘﺼﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮫﺎده و در ﻃﯽ
ﺳﺎل ﻧﻮزده ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ در اﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و  370ھﺰار روز ﮐﺎری را ﺑﻪ ھﺪر دادﻧﺪ.
در آن ﺳﺎل ﺗﺮﮐﯿﻪ دارای  106اﺗﺤﺎدﻳۀ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در  3ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺳﻪ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﺗﺮﮐﯿﺶ( ،ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان )دﻳﺴﮏ( ،و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان )ھﺎﮐﯿﺶ( ﮐﻪ اﻳﻦ آﺧﺮی دارای ﺗﻤﺎﻳﻼت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اول از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری ﻋﻮام ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را از
واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد .در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﮐﻪ ،ﺑﺮای
ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ھﺎ اﺟﺎزۀ اﻋﺘﺼﺎب ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ
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ﺟﺎی آن ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﯿﺎده روی ،ﮐﺎر آھﺴﺘﻪ ،و ﻳﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ در ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ،ﻃﺒﻌﺎً ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻗﺪرت اﺗﺤﺎدﻳﻪ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رھﺒﺮان اﺗﺤﺎدﻳﻪ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎﻓﺘۀ ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ای از ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آن
ھﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺴﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﻳﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﻢ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ،از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از داراﻳﻲ ھﺎی اﺗﺤﺎدﻳۀ ﺧﻮد در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ھﺎی ﺳﻮدآور ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻣﯽ
رﺳﻨﺪ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ را ﻧﯿﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻠﺰﮐﺎر در آن دوران ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺰرﮔﯽ
را در ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﺮﻳﺪاری ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آن را ﺑﻪ ھﺘﻞ ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد.
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ھﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن
ﺗﺮﮐﯿﻪ« ﻧﺎم دارد و ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،دو ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ـ ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﺗﺎق ھﺎی ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﮐﯿﻪ« ﮐﻪ ھﻤۀ ﺗﺠﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰو آن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و دﻳﮕﺮی »اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﺗﺎﺟﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ« ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد.
اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻓﺸﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬار ﺑﻮده و در دو زﻣﯿﻨﮫۀ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻘﻮق ﻟﯿﺒﺮال و ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی »ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮﺳﻌۀ اﻗﺘﺼﺎدی« ـ ﮐﻪ آن ھﻢ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و رھﺒﺮ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﻀﻮﻳﺖ در اروﭘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ـ ھﻤﭙﻮﺷﯽ دارد.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻮرای رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪۀ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺗﺮک و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﭘﺪﻳﺪه ھﺎی دھۀ آﻏﺎزﻳﻦ ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮫﺎدن ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
و اﺗﺎق ھﺎی ﻓﮑﺮ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻧﮫﺎدھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺠﺎر ،اﺟﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ارﺗﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﯿﺰ از ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،وﺳﺎﻳﻞ
ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی
ﺧﺎص ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﺣﺰاب اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ وﻳﮋه ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪرن ﺧﻮد ،دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ زد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی واﺻﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ رای
دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻮﻳﺖ ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺗﺎ آن زﻣﺎن ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﻳﺪﺷﺎن ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﺸﺪه
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ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﺸﺎن از ﻣﺪرﻧﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺟﯿﺐ ﻣﺮدﻣﺎن ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﺗﻌﮫﺪات اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﺨﺼﯽ در درﺟۀ دوم ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ ،ژﻧﺮال ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  1980ﺗﺎ  1983ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ھﻤﺎن روﻧﺪی را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻃﯽ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی زده ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﺗﺮﮐﯿﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آن ھﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﺴﺖ
ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن و
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻓﮑﺮھﺎ ﺟﻨﺒۀ واﻗﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درد آن ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﻧﺪ در ﻣﻮرد آن ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻲ ﮔﺬرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﻐﻞ و ﻣﻌﯿﺸﺖ آن ھﺎ از اﻳﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد
ﺗﮫﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ آن ھﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺻﺪھﺎ ھﺰار از ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن آﻣﺪه از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ »ﺑﻮﺳﻨﯿﺎ« ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻳﮑﯽ از ﺣﻮﻣﻪ ھﺎی ﺑﺰرگ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل »ﻳﻨﯽ ﺑﻮﺳﻨﺎ« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﻮﺳﻨﯿﺎی ﺟﺪﻳﺪ«( ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،در  1994ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮﺳﻨﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد در ﻳﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ در ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﻋﺪه ﻣﻌﺪودی ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ھﺰارۀ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻳﯿﺲ
ﺟﻤﮫﻮر ﺗﻮﮔﻮت اوزال را ،ﮐﻪ دھﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ﻗﺮن ﺗﺮک
ھﺎﺳﺖ ،ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دھۀ  1990ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ھﻤۀ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﯽ وﻗﻔۀ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺗﺮک ھﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را اﻣﺮی ﺑﺪﻳﮫﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠۀ
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻢ ﺷﻮد .دﻻﻳﻞ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺑﻮدﻧﺸﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ،از ﻳﮏ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی روی ﺟﺎده ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻋﺮض ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از
 300ھﺰار ﺑﻪ رﻗﻢ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن و  600ھﺰار رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ھﻨﻮز از ھﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ ﺗﺮک ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ
ﺻﺎﺣﺐ وﺳﯿﻠۀ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻮد .ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﻳﻮﻧﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ دارای اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻋﺮض ﻳﮏ دھﻪ ،ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و از  60ھﺰار ﺑﻪ  110ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮوات
در ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﻋﺪد را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻳﻢ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ دو ھﺰار ﮐﯿﻠﻮ
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وات در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺳﺮاﻧۀ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﻳﻮﻧﺎن  4500ﮐﯿﻠﻮوات در ﺳﺎﻋﺖ و در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﻨﺞ
ھﺰار ﮐﯿﻠﻮوات در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد.
روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ھﻢ ﭘﺮ از ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺟﮫﺎن ﺳﻮم در زﻣﯿﻨۀ آﻣﻮزش و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺮج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮد ـ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2001ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ـ ﻣﺮدم اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ »ﺗﻤﺪن ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺑﺮﺳﻨﺪ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻧﺎﺷﺮان اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﺳﺎل  2003ﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ھﺮﮔﺰ ﻣﺮدم را ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﺪﻳﺪه ام« .و ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪۀ اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘۀ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎل  2001ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻣﯿﺪھﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮک را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
اﻳﻦ ﻓﻀﺎ را »اورھﺎن ھﺎﻣﻮک« ،ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪۀ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺮﻧﺪۀ ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت ،در
ﻧﻮول ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎر« )ﺑﺮف( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻪ در  2002ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ ﺻﺪ ھﺰار
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ در ﺷﮫﺮ »ﮐﺎرس« ﻣﯽ ﮔﺬرد؛ ﺷﮫﺮی ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ آن را در ﺳﺎل  1878ﺑﻪ
روس ھﺎ واﮔﺬار ﮐﺮد و ﺗﺮک ھﺎ در  1920آن را از ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻗﮫﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻳﮏ ﺷﺎﻋﺮ اﻓﺮاط
ﮔﺮای دﺳﺖ ﭼﭙﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎل ھﺎی زﻳﺎدی را در ﺗﺒﻌﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،از ﺳﻮی ﻳﮏ روزﻧﺎﻣۀ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ »ﮐﺎرس« رﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ﺟﻮان ﺷﮫﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،در واﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﺎ را ﻧﻪ در ﺷﮫﺮ »ﮐﺎرس«
ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﮫﺮ »ﺑﺘﻤﺎن« ،واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و آن را ﻧﺘﯿﺠۀ ﻓﺸﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﭘﺪرﺳﺎﻻر و اﺳﺘﺒﺪادی داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در رﻣﺎن »اورھﺎن ھﺎﻣﻮک« اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﮫﺮ ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ روﺳﺮی ھﺎی ﺧﻮد را از
ﺳﺮ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﺎ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﻮد ﺷﮫﺮ »ﮐﺎرس«
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻈﮫﺮی از ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﮫﺮ ،رﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﻼت ﺳﺨﺖ و ﻣﺮﺗﻔﻊ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎﻳﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ روس ھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠۀ ﺗﺠﺎر
ارﻣﻨﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎل ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ اﻧﺪ .ﮐﺮدھﺎی ﺑﯿﮑﺎر ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻏﺘﺸﺎش ـ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭼﻪ ﺳﮑﻮﻻرھﺎ ،ﭼﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﮫﺮی و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﻳﺎن ﮐﺮد ،و
ﭼﻪ در ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم ﺣﻀﻮری داﻳﻤﯽ دارد .ﺗﻮﻓﺎن ﺑﺮف ﺷﮫﺮ را در ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن
ﺷﯿﻮع ﺗﺌﻮری ھﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ ھﻤﭽﻮن ﻣﮫﯽ ﻓﻀﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و درک ﻋﻠﺖ ھﺎی واﻗﻌﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺮدﻣﺎن را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﺶ ھﺎی ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ دوران ﻣﺪرن رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﻗﮫﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ در دوران اﻗﺎﻣﺘﺶ در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر
ﺧﻮﻳﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .او ﻧﯿﺰ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ،در ﻳﮏ ﻣﺤﻠۀ ﻃﺒﻖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺮﻗﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
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ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ »ﻓﻘﺮ آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد« .او اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ از
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ رھﺎ ﺷﻮد.
ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﺮ و از دﺳﺖ دادﮔﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﺎ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن را ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺪﻳﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﮑﺘﻪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻋﺸﻖ )ﺑﯿﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن و ﻳﮏ زن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدۀ ﻣﺤﻠﯽ( و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای درک
»آن ﺗﺮﮐﯿۀ دﻳﮕﺮ« )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎروان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن را ﺟﺎ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ( ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪﺷﺎن از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ دﻳﮕﺮﺑﺎره ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ.
اورھﺎن ھﺎﻣﻮک ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮﻳﺶ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آن را ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﺎی ﺳﻨﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﻮزش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﻣﺎ او ،در ﻣﯿﺎن اﻳﻦ ھﻤﻪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ زﻧﺪه ﻣﺠﺴﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن ھﺎ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دم اﻓﺰون ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
رﺟﺐ اردوﻏﺎن ﻧﯿﺰ ،ھﻤﭽﻮن آﺗﺎﺗﻮرک ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ھﻤﭽﻮن
ﺗﻮرﮔﻮت اوزال ،ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی رﺳﯿﺪ ﮐﺮراً
از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ھﺎی ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮﻳﺶ را از دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ درﻳﻎ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آن ﮐﻪ او ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺘﻤﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺑﺴﺘﺮ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﮑﺮراً آرزوھﺎی آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺪرن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش زﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر
داﺷﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد را در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه و ﺷﻌﺎرش آن ﺑﻮد ﮐﻪ
»دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻳﺪ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
آﻣﺎرھﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﯽ از ﭘﺴﺮان
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﺴﺮان ﻧﻮد و دو درﺻﺪ و دﺧﺘﺮان ھﺸﺘﺎد و ھﻔﺖ در ﺻﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی آن
ھﺎ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺴﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﮫﻞ و ھﻔﺖ در ﺻﺪ و دﺧﺘﺮان ﺳﯽ و ﻧﻪ در ﺻﺪ ﮔﺮوه
ﺳﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در ﺳﺎل  2002ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﻔﺖ ﺳﺎل را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ
ﻳﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل  2002ﺗﻨﮫﺎ  21در
ﺻﺪ زﻧﺎن را دﺳﺘﻤﺰد ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺮون از ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ در آن زﻧﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ ھﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺳﺎل  2000ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر در
ﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﮫﺮداری اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن اﻳﻦ ﺷﮫﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ
درآﻣﺪ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ 44 .درﺻﺪ اﻳﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه در روز ﺧﺮج ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ )ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر دﻻر ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ آن در واﻗﻌﯿﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺖ(.
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اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺎ در آﻣﺎر ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻓﺮاوان را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽ دارد .در ﺳﺎل  2000از ﺑﯿﻦ ﻳﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺼﺪ ھﺰار ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻘﻂ  5550زن وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻳﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ  42ھﺰارﺷﺎن زن ﺑﻮدﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﮫﺮی و در ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮک اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺴﺎوی ﺻﺮﻓﺎ اﻣﺮی ﻧﻈﺮی اﺳﺖ .در رﺳﺘﻮران ھﺎی ﺷﮫﺮی ،ﮐﻠﻮپ ھﺎ و ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮت دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﺜﺮ رﺳﺘﻮران ھﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ درارای ﺳﺎﻟﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .و ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻼ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎﻳﻲ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﮏ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﮫﺮی آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻤﺮا
ﻧﯿﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آن اﮐﺜﺮا از ﻣﮫﺎﺟﺮان آﻣﺪه از دھﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه  44در
ﺻﺪ از زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در روز روﺷﻦ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در
ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﻧﻮد و ﺷﺶ در ﺻﺪ اﻳﻦ زﻧﺎن ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .در دھﻪ  1990ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻪ در ﺻﺪ از ھﻤﻪ ی
اﻣﻼک ﺛﺒﺖ ﺷﺪه دارای ﺻﺎﺣﺒﺎن زن ﺑﻮده اﻧﺪ.
در اول ژاﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎل  2002ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ اﺟﻮﻳﺖ در ﻗﺪرت ﺑﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮدﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد .و ھﺪف از آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﮫﺪات ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺒﺎل ﮐﻨﻔﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﺬف ھﻤﻪ ی اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﻳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﻮھﺮ ،و زن ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی آن واژه
ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در دوران ازدواج ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ
دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق و ﻳﺎ ادﻋﺎی ﻧﻔﻘﻪ
دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ازدواج ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ازدواج رﺳﻤﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی اﻧﺪ و اﺻﻄﻼح
ﺣﺮاﻣﺰاده ﻣﻠﻐﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ازدواج ﻧﮑﺮده ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ھﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺮدان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و اﻳﺬا و آزار »ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻨﺴﯽ« و ﻧﯿﺰ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﺟﺮم ھﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺠﺎزات ﻣﻠﻐﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻃﺮح ﻻﻳﺠﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼم ﮔﺮاﻳﺎن از ﺑﺤﺚ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد
ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آن ھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺳﻨﺘﯽ را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﻮرد
اﻋﺘﻨﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2002ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ﮐﻮﺷﺸﯽ در
ﺟﮫﺖ ﻟﻐﻮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮑﺮد .و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آن ھﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﮑﻮﻻر ﺗﻨﮫﺎ ازدواج ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ و ازدواج ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻮاھﯽ ازدواج ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺪون اﻳﻦ ﮔﻮاھﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ھﻢ درآورد ﺑﺰه ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ازدواج ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺪون ﺛﺒﺖ ﻣﺪﻧﯽ
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ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ راﻳﺞ اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﻳﮑﺒﺎر از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻼم ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎص اﻳﻦ ﻧﻮع ازدواج ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزان ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
روﻧﺪھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .در ﺳﺎل  2001در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  126ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ھﻢ ﻧﮫﺎدﻧﺪ .و ھﺪف ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ زن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪاﻗﻞ در ھﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ای ﻳﮏ
وزﻳﺮ زن وﺟﻮد دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن زن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ھﻨﻮز ﭘﺎﻳﯿﻦ اﺳﺖ .در 9 ،1990ر 1در ﺻﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
زن ﺑﻮدﻧﺪ .و در ﺳﺎل  2002اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ 4ر 4در ﺻﺪ رﺳﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری
ﻣﺮدم ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی زﻧﺎن در ﺟﮫﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ
از ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2003ﺑﺮﺧﯽ از ادارات
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺬف زﻧﺎن از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﺣﺴﺎﺑﺪار در ادارات ﺧﺮﻳﺪ
ﮐﺸﺎورزی دوﻟﺘﯽ و ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺮق در ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و در ﭘﯽ آن دوﻟﺖ
اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ از آن ﭘﺲ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ در آﮔﮫﯽ ھﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد ﻗﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﻣﺮدان را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن اﺳﻼم ﮔﺮا ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه
اﺳﺘﻔﺎده از روﺳﺮی در ﻣﺪارس ،داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ،و ادارات دوﻟﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻻرھﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺳﺮی ﻧﻮﻋﯽ اﻋﻼم ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺸﻘﺎق و
اﺧﺘﻼف ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ھﻤﺎن ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ آن را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﻮﻳﯿﺲ را ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮد ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮی
در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺷﮫﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻳﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آﻧﮑﺎرا و ازﻣﯿﺮ،
ﻋﻤﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ھﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی از آن ﺑﺮﺧﻮرد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎر
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺳﺎل  1963ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎری ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ 7ر 2در ﺻﺪ
از ازدواج ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎر ﻣﺰﺑﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دو دھﻢ در ﺻﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﻪ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ھﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺳﻼم ﮔﺮا ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻳﺎ ﻗﺼﺪ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮی را دارﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠﯿﺸﻪ ای آن ھﺎ ھﻤﯿﺸﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ھﻤﺴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻮﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی اﺳﻼم ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮی ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ھﻤﺴﺮ اول
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  2003ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ اردوﻏﺎن ﺳﻔﺮی ﺑﻪ آﻟﻤﺎن داﺷﺖ ﺑﺎ
ھﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﭘﺎﺳﺦ او آن ﺑﻮد ﮐﻪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ زن اول ﭘﯿﺮ و ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎﺷﺪ« اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺴﺨﺮ آﻣﯿﺰ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽ
ھﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﻤﯽ را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﺴﺮان ﺑﻌﺪی ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
13

ﺣﺎل آن ﮐﻪ زﻧﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات در ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  2002ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ی زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ آن ھﺎ
ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﻟﮕﻮی ﺑﻮرژوازی اروﭘﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در اﺳﻼم ﻃﻼق آﺳﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ
اواﺧﺮ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روﻧﺪھﺎی اروﭘﺎﻳﻲ را اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮد اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اواﺧﺮ زﻳﺴﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮک زوج ھﺎی ازدواج ﻧﺎﮐﺮده را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﻳﻦ ﮐﺎر ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ
از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺎزه ازدواج زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ازدواج ﺑﻪ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ آن زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻌﺮض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﮑﻮﻻر ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﯿﺰ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ اﺟﺎزه ازدواج ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎم ﺗﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و آن ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮک
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮق ﭘﺎﻳﺎن دھﺪ .در
اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺮﻓﺎن اورﮔﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺴﺮ ﺗﺮک ﻧﯿﺮوی ھﻮاﻳﻲ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪه و ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ ﻳﮏ دﺧﺘﺮ اﻳﺮﻟﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﻳﻦ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻳﻠﺪﻳﺲ ﮐﻨﺘﺮ در ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮدش ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﭘﺪر ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ
ﻳﮏ زن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﺪ و در ﭘﯽ آن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺮوﺑﺨﻮاری زده و ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ اﮐﻨﻮن ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ
روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ روﺳﭙﯽ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .در دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ روﺳﭙﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻏﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ
در آﻏﺎز ھﺰاره ﺳﻮم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎدام اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻳﮏ زن ارﻣﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻣﺎﻟﯿﺎت دھﻨﺪﮔﺎن ﺷﮫﺮ
ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﯿﻠﯽ از روﺳﭙﯿﺎن اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ رﺳﯿﺪ .دﺧﺘﺮان روﺳﯿﻪ
را ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و زﻧﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ آن ھﺎ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺪت از دﺳﺖ آن
ھﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪ .در واﻗﻊ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن روﺳﯿﻪ از دﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ھﺎ ﻓﺮار
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز درﺑﺎره اﺷﺨﺎص دوﺟﻨﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ و آن ھﺎ در ﻳﮑﯽ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ دو ﺟﻨﺴﯽ ھﺎ رﻓﺘﺎر دو ﺟﻨﺴﯽ ھﺎی اروﭘﺎ را
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﻲ اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺴﺮان رﻗﺼﻨﺪه ﮐﻪ
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ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را در درﺑﺎرھﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .و اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺴﺘﯿﻮال ھﺎی ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﻳﮏ آن ھﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺟﺎﻳﻲ
ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺮدان زن ﻧﻤﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای دارﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از آن ھﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺮﮐﯿﻪ
زﮐﯽ ﻣﻮرل اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻣﺎھﺮﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه آھﻨﮓ ھﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﺸﻖ در اﺷﻌﺎر درﺑﺎره ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دارای ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ ﻋﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻋﺮان
آن دوره ﻋﺸﻖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و اﻟﮫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﺗﺮک ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ﻣﺜﻞ
ھﻤﻪ ی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ارزش ھﺎ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داده
اﻧﺪ.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺎرﺿﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ ھﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻳﮑﺴﺎن در ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر اﻏﻠﺐ از ﺑﭽﻪ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮﺳﺪ .در ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﮐﺎﻧﺎداﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﺘﻞ ھﺎی
ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ  25ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﮔﺰارﺷﺎت
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺟﻮد دارد در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﮐﺎﻧﺎداﻳﻲ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  67در ﺻﺪ زﻧﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﻮرد
آزار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از اواﻳﻞ دھﻪ  2000در ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﻌﺪادی ﭘﻨﺎھﻨﮕﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﻳﺪه ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺑﯿﺶ از
ھﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد و اﻧﻮاع آزار زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ دادﮔﺴﺘﺮی در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در ﺳﻨﺖ داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﺠﺎز
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دارای ﻗﺪرت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻣﺪل ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﺻﻼﺣﺎت آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺪرﻳﺠﯽ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰودن دادﮔﺎه ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و
دادﮔﺎه ھﺎی وﻳﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در دھﻪ  1970ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ
دادﮔﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2004ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮازی
دادﮔﺎه ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اداری ھﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺪی ﺣﺮﮐﺖ آن از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ارﺳﺎل
ﺑﻪ دادﮔﺎه و ﺳﭙﺲ ﮔﺬر از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ دادﮔﺴﺘﺮی در ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺑﯽ
ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﻨﺸﯿﺎن و ﻗﺎﺿﯿﺎن دادﮔﺎه ھﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪی
ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻗﻀﺎﻳﻲ ﮐﻪ در آﺧﺮ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ رﻳﯿﺲ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﻇﺎھﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎر و اﻓﺰودن ﺑﻮدﺟﻪ
ھﺎ و ﺗﮫﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی وﮐﻼی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ دادﮔﺎه ھﺎ
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ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ وﺟﻮد دارد .اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺎزات ھﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ھﺎی ﭘﺎﻳﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ دادﮔﺎه ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ رای
ﺻﺎدره ﺧﻮد اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ھﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ رود و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻘﺪر ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻔﻮ ﺑﻪ آن
ﺑﺨﻮرد .در اﻳﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﮫﻢ در دوران ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ زاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  2001ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﻤﯽ از  55600زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر رای دادﮔﺎه در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺎزات ھﺎﻳﻲ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ وﺿﻊ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮ ازدﺣﺎم ﺑﻮدن زﻧﺪان ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﻳﮑﺒﺎر ﺑﺎ ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪان ھﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ در
 1986ﭘﻨﭽﺎه و دو ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد در ﺳﺎل  1991ﺑﻪ  26500ﻧﻔﺮ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﺳﺎل  2000ﺗﻌﺪاد
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ  72500ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ در ﺳﺎل  43500 2003،زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻔﻮی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺟﻮﻳﺖ آن را
اﻋﻼم داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ  63500ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠۀ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪن او ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮھﺎن ﭘﺎﻣﻮک،
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪۀ ﺗﺮک ﺑﺮﻧﺪۀ ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ ،ﺗﺼﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻧﻈﺎم دادﮔﺴﺘﺮی را در داﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻠﯽ در ﻳﮏ اﺳﺘﻮدﻳﻮی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد:
» ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﮔﺮد زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ در دﻓﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی دادﺳﺘﺎن و ﻗﻀﺎت ارﺗﺸﯽ ﺷﮫﺮ "ﮐﺎرس" ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻓﺮاوان درﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻮرد
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﯽ آن ﺟﺮم "ﮐﺪﻳﻔﻪ" ،زن ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺘﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ دﻗﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ و او ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم و ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎه آزاد ﺷﺪ.
"ﺳﺮھﻨﮓ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮری" ﭼﻮﻻک ھﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺨﺖ ﺗﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دار و دﺳﺘﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ
زدن ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻋﮫﺪه دار ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﺷﺨﺎص ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺶ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻔﻮ آزاد ﺷﺪ«.
در ﺳﺎل  ،2003ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ،در ﮐﺎﻓﻪ ای در ﻳﮑﯽ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ ،ﻃﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺮﻧﺸﻨﯿﺎن دو ﻣﯿﺰ ﮐﺎﻓﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ای از ﻳﮏ ﭘﺪر اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی و ﻳﮏ ﻣﺎدر
ﺗﺮک ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠۀ ﺧﻄﺮات آزاد ﺑﻮدن ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤۀ ﮔﺮم ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ .در
واﻗﻊ ،اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی ھﻤۀ دارﻧﺪﮔﺎن اﺳﻠﺤﻪ ھﺎی ﮔﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﻠﺤﻪ ھﺎی دﺳﺘﯽ
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻓﺮاوان اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎﻧۀ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻳﻨﺪ .در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ
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وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺷﺮق ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﻨﺖ اﺳﻠﺤﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ آﺳﺎﻧﯽ ھﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در ﺳﺎل  2001ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﻧﻮع ﺗﻠﻘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻓﺴﺎد« ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺮدم ،ﻗﺒﻞ از ھﺮ
ﭼﯿﺰ ،ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ راھﻨﻤﺎﻳﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﮔﻤﺮک و اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﮏ
دارﻧﺪ .آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺎﻳﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻳﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺟﻮﻻی 2003
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺣﺪود  40ھﺰار ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺷﺪه و  1000ﺗﻦ از آﻧﮫﺎ از ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ از آن ﭘﺲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﮫﺖ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻊ ﭘﻠﯿﺲ و ﺟﻠﺐ دﻳﮕﺮﺑﺎرۀ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘۀ ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ھﻤۀ دوﻟﺖ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ ارادۀ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ھﻤﭽﻮن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻼﻧﺘﺮی ھﺎ و زﻧﺪان ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺷﮑﻨﺠﻪ و دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪﻳﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ از اﻳﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ـ ﻧﻪ ﺑﺪﻻﻳﻞ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻳﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻳﻦ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﺶ از ﮐﺸﻮرھﺎي دﻳﮕﺮي ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳۀ اروﭘﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮزﻧﺶ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
در اﻳﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ،
ﭼﻪ ﭼﭗ ،ﭼﻪ راﺳﺖ ،ﭼﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﻠﺒﺎن ﮐﺮد ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﮓ از دھۀ
 1970ھﻤﻮاره اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺟﻨﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .در اﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ در
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی درﮔﯿﺮﻧﺪ :در ﺷﮫﺮھﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﯽ ،ﮐﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ژاﻧﺪارﻣﺮی؛ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺸﯽ.
ژاﻧﺪارﻣﺮی در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ،ﺟﺰﻳﻲ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺘﺎد
ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻧﯿﺮو دارای اﺳﺘﻘﻼل ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و
واﺟﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ وﻳﮋۀ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺑﺨﺼﻮص ھﻤﯿﻦ ﺗﯿﻢ ھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﻳﺎت ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺎدی ،دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
دارای »ﮔﺎردھﺎی روﺳﺘﺎﻳﻲ« ﻣﺴﻠﺢ و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔۀ اﺻﻠﯽ آن ھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻲ
ﻃﻠﺒﺎن ﮐﺮد اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﻠﺐ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻳﮏ ﺟﻨﮓ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ای را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﻳﺶ دور ﺑﺎﻃﻠﯽ از ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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در ﺳﺮآﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻊ ﭘﻠﯿﺲ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد از ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮازات وﺟﻮد ﺗﮫﺪﻳﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻇﮫﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠۀ آﻧﮫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺷﮫﺮی و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ از آن رو در اﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ھﻢ ﺑﺎ آن ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،از آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﺮس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺷﮑﺎﻳﺖ ھﺎ
ﺑﺎ ﻣﺪارک و ﺷﻮاھﺪ ﻻزم ھﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در ﻓﮑﺮ ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎً اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻤﻠﯽ را روا ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .از ژاﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎل  2000ﺗﺎ
آورﻳﻞ ﺳﺎل  2001ﺣﺪود  1500ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ھﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ 113
ﺗﻦ از آن ھﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 160 .ﻧﻔﺮ ھﻢ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ  29ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ھﺎ ﭘﺎﻳﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﻢ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭘﻠﯿﺲ اﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﺰﻳﻲ از آﻣﻮزش ﮐﻠﯽ ھﻤۀ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﺛﺮ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد.
ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎرﻳﻢ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﯽ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﯿﻢ ﮐﻪ از ﻗﺸﺮھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن در ﺧﺎﻧﻪ
دﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدرھﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺘﮏ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ« .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوز ﺟﻨﺒۀ اﺳﺘﺜﻨﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و دﻳﮕﺮ
ﺟﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺎﻟﺐ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨۀ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯽ ﻃﺮف و
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮده اﻧﺪ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺳﯿﻊ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ای از ﺗﻌﮫﺪات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻠﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻧﺴﻞ ھﺎﺳﺖ .ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺮک در ﻟﻨﺪن ﻣﻮﺿﻮع را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ» :ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺎ
ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرم ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدم ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ دوری از ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮم را ﻧﺪارم« .و ﻳﮏ
رواﻧﺸﻨﺎس ﺗﺮک،ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﻟﻨﺪن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در ھﺎروارد دوره دﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ »ﺷﺎﮔﺮدان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻢ ﮐﻼﺳﯽ ھﺎی ﺗﺮﮐﺸﺎن اﻳﺮاد
ﻣﯽ ﮔﺮﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﯿﺶ از آن ھﺎ دارای اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی اﻧﺪ؛ اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ھﻤﮕﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﮑﻞ
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﭼﺎرﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺮک ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﻣﺤﻠﻪ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در آن ﺟﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ« .ﺗﺮﮐﯿﻪ از اﻳﻦ
ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺎرۀ اروﭘﺎ ﻧﺪارد و ھﻤﭽﻮن آﻧﮫﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎً اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ داد.
آﻣﻮزش اﺧﻼﻗﯽ ﺳﻨﺘﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ دو ارزش اﺻﻠﯽ را در ذھﻦ ﻣﺮدم ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻳﮑﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ و دﻳﮕﺮی ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮھﺎ .ﺑﭽﻪ ھﺎ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻳﺎ ﺧﻮاھﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ .در دو ﺗﻌﻄﯿﻼت اﺻﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻳﮑﯽ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه روزه ﮔﯿﺮی و
دﻳﮕﺮی ﻋﯿﺪ آﻏﺎز ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﻪ دﻳﺪار ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺪرﺑﺰزگ ھﺎ و
ﻣﺎدرﺑﺰرگ ھﺎ ،ﻋﻤﻮھﺎ و ﻋﻤﻪ ھﺎ ،و ﺧﺎﻟﻪ ھﺎ و داﻳﻲ ھﺎ رﻓﺘﻪ و دﺳﺖ آن ھﺎ را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻨﺪ و آن ھﺎ ﻧﯿﺰ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎ ھﺪﻳﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﻓﺮھﻨﮓ واژﮔﺎﻧﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ،ﺑﺮﺧﻼف زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻋﻤﻮ و داﻳﻲ و ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻃﺮف زن ﻳﺎ ﺷﻮھﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ »ﺧﻮاھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« )ﻳﺎ ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮاﻧﺪه( ﭼﮫﺎر واژه
وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﺮای اﺻﻄﻼج »ﺑﺮادر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« )ﻳﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮاﻧﺪه( ﻓﻘﻂ ﻳﮏ واژه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از
ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ و ﻋﻤﻮی ھﻤﺴﺮ ﻳﮏ واژه وﺟﻮد دارد ،و ﺑﺮای زن ﺑﺮادر و زن ﻋﻤﻮ ھﻢ ﻳﮏ واژه
وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ از واژه ھﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺎزه واردﻳﻦ ﺑﻪ داﻳﺮۀ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای
دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﻣﺜﻼً ،ﻳﮏ زن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺮک راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ »ﻳﻨﮕﻪ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺜﻼً ،ﻳﮏ راﻧﻨﺪۀ
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺴﻦ ﺧﻮد را »آﺑﯽ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻗﺎ و ﺳﺮور ،و ﻳﺎ از ﮐﻠﻤﻪ »آﻣﮑﺎ« ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »داﺋﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺗﺮک ﻣﻮﺑﻪ ﺳﻞ ﮐﺮای ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶ ھﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﻗﻮم و ﺧﻮﻳﺸﯽ ﻣﺠﺎزی را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺪاﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌۀ ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺴﺖ.
اﺣﺘﺮام و ﻣﺤﺒﺖ وﻇﺎﻳﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آدﻣﯽ ﮐﻪ »ﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ« ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد )و اﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﺗﺮﺟﻤۀ دﻗﯿﻖ ﻣﻌﺎدل آن در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ( ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد و
ﻧﺸﺎﻧﺪادن اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻻزم ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ھﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﻮﻧﺪ )ﻣﺜﻼً ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﺷﻐﻞ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دارای ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ھﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﺷﺨﺎص ﻏﺮﻳﺒﻪ ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از اﻳﻦ »ﺣﻖ« ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ھﺘﯿﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﻳﻦ ﺿﺮب
اﻟﻤﺜﻞ ﻳﺎﻓﺖ» :ﺗﻌﺎرف ﻳﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﮫﻮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آدم  40ﺳﺎل رودرﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺨﺮد« .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای
آﻣﺮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ »ﺻﺎﺣﺐ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم اﻳﻦ وﻇﯿﻔﻪ در
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واﻗﻊ از ﻟﻮازم آﻗﺎﺋﯽ و ﺳﺮوری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻄﻼح »ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ« ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آدم آزاد
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﯽ ﻳﺎر و ﻳﺎور در ﺟﮫﺎن رھﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ،ھﻤﭽﻮن ھﻤۀ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد دو ﻣﻔﮫﻮم »آﺑﺮو« )ﮐﻪ واژه ھﺎی
"ﻧﺎﻣﻮس" و "ﺷﺮف" ﻣﺒﯿﻦ آﻧﻨﺪ( و »ﺧﺠﺎﻟﺖ« ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزش ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺮک ﮐﻪ از ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺟﺎن ﺑﻪ در ﻣﯽ ﺑﺮد ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ دﻋﺎی ﮐﺴﯽ ﺑﺪرﻗۀ راھﻢ ﺑﻮده« .ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻘﺎﺑﻞ و داد و ﺳﺘﺪ اﺧﻼﻗﯽ ھﻢ در زﻣﯿﻨۀ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ھﻢ در
ﻣﻮرد ﮐﺎرھﺎی ﮔﻨﺎه آﻣﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎدل ﻻزم را در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ،
اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده ،و ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌۀ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﮫﺎن ﻣﺪرن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ زده اﺳﺖ.
در ﻳﮑﯽ از داﺳﺘﺎن ھﺎی ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ وﺣﺸﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ھﺮ ﻧﻮع »ﺗﺮﺑﯿﺖ« را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﻣﺮد ﺟﻮان و ﺑﺪﮐﺎر داﺳﺘﺎن ﭘﺪر ﺧﻮد را »ﻟﻖ ﻟﻘﻮ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨۀ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری
در ذھﻦ ﺗﺮک ھﺎ ﻧﻤﺎد ﻣﺮگ ﻧﮫﺎﻳﻲ اﺣﺘﺮام در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی اﺟﺮاﻳﻲ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﯿﻪ اش ،ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً اﻣﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎر ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﯿﺰان ﻗﺘﻞ 5ر 3ﻧﻔﺮ در ھﺮ ﺻﺪھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺟﻨﺴﯽ 8ر ،24دزدی 4ر 253و
ﮐﻼھﺒﺮداری 4ر 9ﻧﻔﺮ در ھﺮ ﺻﺪھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﻳﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﮐﺸﻮر از آﻟﻤﺎن و روﺳﯿﻪ اﻣﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﻄﺮ ھﻢ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺟﯿﺐ ﺑﺮی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺸﻐﻠۀ ﺑﻄﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﻗﻀﺎت اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ
داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗﻊ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد
ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ زداﻳﻨﺪه ھﺎی رﻧﮓ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺴﺖ .اﻳﻦ ﻣﻀﺮاﺗﯽ
اﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﻣﯽ آﻳﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﮕﺮﻳﺰد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮔﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺪرن داد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻇﮫﻮر ﮐﺮد .ﺑﺎ ھﻤۀ اﻳﻦ اﺣﻮال،
ﺑﺎزدﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺮدم اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﮫﺮﺑﺎن ،و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺑﺮ ارزش ھﺎی دﻳﻨﯽ در
زﻣﺎﻧﻪ ی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ﻳﻠﻤﺎز ،رﻳﯿﺲ ﻗﺒﻠﯽ
ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮب
آﻧﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ« .ﻳﮏ ﮐﻤﯿﺘۀ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ اﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن را اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد ،اﻳﻦ ادﻋﺎی ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺸﺪﻧﯽ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ »اﺧﻼق ﺳﮑﻮﻻر« ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮﺳﻌۀ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .اﻣﺎ ،در واﻗﻊ ،ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ
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ﻣﺬھﺒﯿﻮن ،در ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺬھﺐ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻮاﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧۀ ﺳﮑﻮﻻر ﺷﺪن ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ و ،ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﮑﻮﻻر ﺷﺪن ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺧﻄﺎﺑﻪ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
دوﻟﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
و از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻼم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن رواﺑﻂ درھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘۀ ﺷﮫﺮھﺎی
ﻗﺮون وﺳﻄﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻤﻮاره ﺑﺮ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن را ﻳﮏ وﻇﯿﻔۀ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ دارد ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮب ﻧﺘﻮاﻧﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﻳﻪ اش ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮود .از ﻣﺘﻮن و ﺳﻨﺖ ھﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻳﺎدآوری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ »در دﻳﻦ اﺳﻼم اﮐﺮاه وﺟﻮد ﻧﺪارد« و
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه دھﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،راه ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮود.
اﺳﻼم رﺳﻤﯽ ،ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻر و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری آن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔۀ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﻤﺪاری ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻳﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻤﺪاری ﺳﮑﻮﻻر راﻳﺞ در ﺑﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ،درآﻳﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ﻳﻠﻤﺎز ،ﮐﻪ در
دوران رﻳﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻳﮑﯽ از ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن اﻳﺠﺎد ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺬھﺐ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ آدﻣﯽ را اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﺳﻼم در ﺗﺮﮐﯿﻪ از دل ﻗﺮن ھﺎ ﻓﺮوﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن روﺑﺮو ﺷﻮد .اﻣﺎ ،ھﻤﭽﻮن ھﺮ ﻧﮫﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻳﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﮫﺎد ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪ و ﺗﺪرﻳﺠﯽ
اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺘﯽ از ﻳﮑﺴﻮ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﻼم در
ﺗﺮﮐﯿﻪ دروﻧﮕﺮا ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ آداب و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی
ﻧﮫﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎی دروﻳﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،اﺋﻤﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دھﺎت اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ رﻓﺘﺎری ھﻤﭽﻮن رﻓﺘﺎر ﮐﺸﯿﺸﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻋﮫﺪ وﻳﮑﺘﻮرﻳﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ رﻗﺼﯿﺪن ،آواز ﺧﻮاﻧﺪن ،و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی
درﺳﺖ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺗﮫﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ھﺰاران ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ از داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی اﻟﮫﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ درس ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دﻳﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﻳﻨﺪ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﻼم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دھﺪ .اﮐﻨﻮن
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﮫﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﻻزھﺮ ﻗﺎھﺮه ـ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﻳﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ـ ﻣﯽ روﻧﺪ و اﺣﯿﺎی ﺗﻔﮑﺮ دﻳﻨﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن ﺟﮫﺖ اﻳﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﮫﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ؛ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﻨﺮھﺎ و ﻋﻠﻮم ﺳﮑﻮﻻر ﻧﯿﺰ ﻳﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،در اﻳﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻳﮏ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ھﻢ ﺟﺮﻳﺎن دارد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎرۀ ﺣﻤﻼت
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2003آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
21

ﺑﻤﺐ ﮔﺬاران ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ دورۀ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﻣﻐﺰﺷﻮﻳﻲ ﺧﻮد را در اردوﮔﺎه ھﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﻣﺬھﺒﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ .آﻧﮫﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮوﻧﺪ )ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ( ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﺴﺠﺪرو
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮﻳﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺳﻨﺖ
درازی دارﻧﺪ .در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب وﺳﯿﻊ ﻓﺮﻗۀ وھﺎﺑﯽ زد اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪ در
ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮۀ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﺣﺖ ﭘﺎﺷﺎ،
دوﻟﺘﻤﺮد اﺻﻼح ﮔﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در  1870ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد ،رﺳﻤﺎً اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ »وھﺎﺑﯿﻮن ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺪ« و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی وھﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در  1920ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ
از آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻘﺒﺮه ھﺎ و ﺣﺮم ھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺰﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺗﮑﺎن داد.
ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ رھﺒﺮان ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﻳﺎن در ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ھﺎ آﺳﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی ﺑﺮ درآﻣﺪھﺎی ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﭼﻨﺪان ﺑﮫﺎﺋﯽ ﻧﺪاده و در ﻃﻮل دھۀ  1970آن ھﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ھﺎی ﻋﺮب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در
دھۀ  1980ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در اروﭘﺎ از دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی
ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻮر آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺗﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده از
اﺳﻼم ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد اﮐﺜﺮﻳﺖ اﺷﺨﺎص ﺻﺎدق ﺑﻮد اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﻳﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺮد ،وﺳﯿﻠﻪ ای ﻓﺮاھﻢ آورد ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﻳﻲ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌۀ ﮐﺮد راه ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای اﺣﯿﺎ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
رﻳﯿﺲ ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ،ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ وزارت ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺪود  77ھﺰار ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  6ھﺰار از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ از ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﺠﺪﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارس ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اداره دارای  80ھﺰار اﻣﺎم
ﻣﺴﺠﺪ و دﻳﮕﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ،از دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﻳﯿﻨﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ ،در ﺳﺎل  ،2003ادارۀ ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ
اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ .ادارۀ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
آﻧﮫﺎ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ھﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً دارای ﻋﻘﺎﻳﺪ اﻓﺮاﻃﯽ
ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮد .ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪۀ ﻣﻔﺘﯽ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﺑﺮﺧﻄﺎﺑﻪ ھﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻦ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﮐﺰ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻄﯿﺒﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از
ﻧﺎم اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮﻣﯽ آﻳﺪ ،آن ھﺎ ـ و اﻟﺒﺘﻪ رﻳﯿﺲ ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ـ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی
ﻣﻮﻣﻨﺎن دارای اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺪور ﻓﺘﻮا ھﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﯿﺎت آداب و اﻋﻤﺎل ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ رﺑﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﻮد آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اداﻣﻪ داد و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را از ﻧﻮ آﻏﺎز ﮐﺮد؟« ﻳﺎ »آﻳﺎ زﻧﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮوﻧﺪ؟« ﻳﺎ »اﮔﺮ ﻳﮏ روزه دار ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ را ﺑﯿﻦ
دﻧﺪان ھﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد آﻳﺎ روزه اش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟« اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ اﻏﻠﺐ در ﮐﺘﺐ درﺳﯽ
ﻣﺪارس ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮھﻨﮓ دﻳﻨﯽ« ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در
ﻣﺪارس ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .دوﻟﺖ ،ﭼﻪ در ﻣﺪارس و ﭼﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﺮ آﻣﻮزش اﺧﻼﻗﯿﺎت ،ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﮫﺪه دار ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺮک در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺎﺟﺪی در
ﺟﻤﮫﻮری ھﺎی ﺗﺮک زﺑﺎن اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ زده و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ھﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ دھﺪ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻳﻦ اداره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ای ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ
رھﺒﺮی »ﻓﺘﺢ اﷲ ﮔﻮﻟﻦ« اﻧﺪک اﺳﺖ» .ﺳﻠﺴﻠۀ ﻓﺘﺢ اﻟﮫﯿﻪ« ﺷﺎﺧﻪ ای از »ﺳﻠﺴﻠۀ ﻧﻮرﻳﻪ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن ﺷﯿﺦ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺮﺳﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ در  1960ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻇﺮان اﻳﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ را ﻳﮏ ﻧﮫﺎد ﻣﺪرن ﺳﺎز اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ھﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻗﻪ »اﭘﻮس دﺋﯽ«
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠۀ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ اراﺋۀ اﻟﮕﻮﻳﻲ از ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮑﻮ ،ﺟﺎﻣﻌۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ از ﻋﻄﺎﻳﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧۀ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺮک ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻊ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را در ﺗﺮﮐﯿﻪ و در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرج اداره ﮐﺮده و دارای داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،روزﻧﺎﻣۀ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺪارس ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﺟﻤﮫﻮری ھﺎی ﺷﻮروی
ﺳﺎﺑﻖ ،ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی در ﺣﺎل ﻇﮫﻮر ﻃﺒﻘۀ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ اﺻﺮار اﻋﻼم ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪﺷﺎن ﺟﻠﺐ ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت درﺳﺖ ﻣﺪرن را در ﻳﮏ ﭼﮫﺎرﭼﻮب اﺧﻼﻗﯽ اراﺋﻪ دھﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ ھﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺸﯽ،
از آن ھﺎ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﮐﺎر آن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺗﺮک ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﯿﺮل ،اوزال و ﺑﻘﯿﻪ ،از ﻣﺪارس اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ در ﺟﻤﮫﻮری ھﺎی
ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮده و ﮐﺎر آن ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺮک ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در روﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺸﮑﻮﮐﻨﺪ و ﻣﺪارس آن را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﻳﻲ ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﻼم اﻧﺪ.
ﭼﻪ ﺳﻠﺴﻠۀ ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺎذب ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﺪرن ﺳﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،در واﻗﻌﯿﺖ ،و
ھﻤﭽﻮن ﺳﻠﺴﻠۀ ﻧﻮرﻳﻪ ،ﻣﺤﺼﻮل آن ﻧﻮع اﺳﻼم ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﻠﻤﺮوی ﻳﮏ
دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻر و درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن ارزش ھﺎی ﺳﮑﻮﻻر ﻏﻠﺒﻪ دارﻧﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده اﺳﺖ.
دﻳﮕﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎی دروﻳﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ھﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ھﻤۀ آن ھﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﻳﻨﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن دﻣﯿﺮل ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮرﻳﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﻮرﮔﻮت اوزال ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠۀ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺮ و زاھﺪاﻧﻪ ﺗﺮ »ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻳﻪ« ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮد؛ و ھﻤﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺳﻼﻣﮕﺮا ،در اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌۀ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠۀ ﻗﺪﻳﻤﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﻟﻮﻳﻪ )ﮐﻪ ھﻤﺎن داروﻳﺶ ﭼﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺪاران
ﻣﯿﺮاث ھﻨﺮی ﻣﻮزﻳﮏ و رﻗﺺ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد.
ھﻤۀ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎ ﺟﺰو اﺳﻼم ﺳﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﻨﺖ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮون وﺳﻄﯽ را اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ .آﻧﮫﺎ از ﻟﺤﺎظ آداب و آﻳﯿﻦ ھﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ھﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺷﯿﺦ ھﺎی ﻣﻨﻔﺮدی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﻳﺪان ﺧﻮد را در
راﺳﺘﺎی درک ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ارﺷﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﻨﺪ ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺮاﺛﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎه رھﺒﺮان ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺪﻳﺪی ﻧﯿﺰ ﻇﮫﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺸﻘﺎق در ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎ ﺷﺪه ،ﻓﺮﻗﻪ
ھﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ھﺎ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ ﻧﺎواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎ ،و ھﻢ ﺗﺮک ھﺎی ﺳﮑﻮﻻر ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً از اﻳﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎ وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻪ و آن ھﺎ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ھﺎی دروﻳﺸﯽ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﮑﺘﺎﺷﯿﻪ« ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌۀ »ﻋﻠﻮی
ھﺎ« ی ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﻢ ھﻮﻳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﮐﻮب اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺳﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ،
دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻر ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻨﯽ ھﺎ
ﺑﮑﺘﺎﺷﯿﻪ و ﻋﻠﻮی ھﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎﻓﺮاﻧﻪ از اﺳﻼم ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﺗﺮک ھﺎی ﺳﮑﻮﻻر،
ﻋﻠﻮی ھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﺗﺮک ھﻢ در
ﻋﻘﺎﻳﺪ آﻧﮫﺎ از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬاھﺐ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﮏ ﺧﺪاﺋﯽ ی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از اﻋﻘﺎب ﺧﻮد در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی
ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ .داﺳﺘﺎن ھﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﻋﻠﻮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺸﯿﻦ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدۀ ﺗﺮﮐﯽ
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ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ درﺳﺖ ﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از »ﻣﺠﻤﻮﻋۀ اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻠﻮی« آن را ﻧﻮﻋﯽ
از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.
آﻧﮫﺎ در ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﮫﻦ ﺳﺎﻻن ﺟﻤﻊ ﮐﻪ »دِ دِ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ در
ھﻤۀ آﻳﯿﻦ ھﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮد زﻧﺎن را ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ھﻤﭽﻮن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺟﺒﺎری در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻧﻤﺎز در روز ،ﻳﺎ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺳﻔﺮ ﻣﮑﻪ ،و ﻳﺎ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺻﺮف
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ـ ﺑﯽ آن ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان در ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﻳﮏ راﻧﻨﺪۀ ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻋﻠﻮی ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در روز ﺣﻮﺻﻠۀ ﺧﺪا را ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد!«
ﻋﻠﻮی ھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ دﻳﺪارﮔﺎه ھﺎﻳﻲ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ »ﺳﻪ ﻣﻪ وی« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و اﻣﺮوزه از آن
ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺧﻼق ﻋﻠﻮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﮐﺮد» :دﺳﺖ و زﺑﺎن و زﻳﺮ ﺷﮑﻤﺖ را در ادارۀ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش!« آن ھﺎ ﻗﺮن ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ
آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و دھﮑﺪه ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ھﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺳﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ
ﺗﺮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻋﻠﻮی ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮫﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرج اﻳﻦ دھﮑﺪه ھﺎ را از ﺳﮑﻨﻪ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮی ھﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺮک اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ درھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ آن ھﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮاﻧﯽ ﻓﻘﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺸﺮھﺎی زﻳﺮدﺳﺖ درﻣﯽ آﻳﻨﺪ و ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻮی ھﺎی ﺟﻮان ﺟﺬب ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮ دو ﺑﺮای ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ،
داﻣﺎد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،اﺣﺘﺮام ﺧﺎص ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ.
ﻋﻠﻮی ھﺎ ﻳﮏ ﭘﻨﺠﻢ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ در
آراﻣﮕﺎه »ﺣﺎﺟﯽ ﺑﮑﺘﺎش وﻟﯽ« ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﻠﺴﻠۀ ﺑﮑﺘﺎﺷﯿﻪ در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی ،در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺮﺟﺴﺘۀ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ آرای ﻋﻠﻮی ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ در آن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎل  2004ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﺮﻗۀ ﻋﻠﻮی ھﺎ را ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﻣﺬھﺒﯽ )ﮐﻪ »درس ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺬھﺒﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد( وارد ﮐﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻮی ھﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻋﻠﻮی ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ،در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،آن ھﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ روی روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﺳﻨﯽ دارد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،از
ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﻳﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﮑﻮﻻر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻳﮏ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﻳﺎ ﺑﺮ آن
ھﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﻨﯽ ھﺎ ھﻤﻮاره ﺟﺰو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ھﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﻼم ﺳﻨﯽ را وادارد ﺗﺎ ﺑﺎ
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ﻣﺪرﻧﯿﺘۀ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن ﮐﻨﺎر آﻳﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﮑﺮدن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ھﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺬھﺐ از ﺣﮑﻮﻣﺖ در آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر ﺷﯿﻮخ ﺧﺎﻧﻘﺎھﯽ و
ﻣﺮﻳﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻮخ و ﻣﺮﻳﺪاﻧﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻳﮏ ﭼﻨﺎن ﮐﺸﻮری
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻳﻦ ﺷﯿﻮخ و ﻣﺮﻳﺪاﻧﺸﺎن روزﻧﻪ ھﺎﻳﻲ در دﻳﻮار دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻر ﮔﺸﻮده اﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،ھﻨﻮز ﺣﺮف آﺧﺮ را ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠۀ اﻳﺮان ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
در ﭼﺸﻢ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ و ﻧﻮﮐﺮان ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن
"ﻧﺎﻣﺘﻤﺪﻧﯽ" ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ذھﻨﯿﺖ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ای را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺪت ھﺎﺳﺖ آن را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﺳﮑﻮﻻر ﮐﺮد در  1999دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﮫﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه و ﺧﯿﺎﻟﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ راﺣﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ اﻧﻔﺠﺎرھﺎی
ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2003اﻳﻦ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ را در ھﻢ رﻳﺨﺖ .وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ﺟﻤﯿﻞ ﭼﯽ ﭼﮏ ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن اﻧﻔﺠﺎرھﺎ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ را ﺑﺪون ھﺮ
ﮔﻮﻧﻪ اﮔﺮ و اﻣﺎﺋﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده وﺟﻮد دارد .در ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌۀ آﻣﺎری اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در ﺳﺎل  ،1999ﺣﺪود  92درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 46 .در
ﺻﺪ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ آورﻧﺪ 62 .درﺻﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎً در ﻧﻤﺎزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و 7
درﺻﺪ آن ھﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم داده و  71در ﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم آن را داﺷﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ 68 ،درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ
دھﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﺮ
ﺳﺎﻟﻪ از اﻳﻦ ﺷﮑﻮه ﺳﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮۀ ﻧﺎﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧۀ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺮدم
را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﻳﮏ ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﺑﺎز در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺎ درﻳﺎﭼﻪ ھﺎی ﺧﻮن ﺑﻪ
راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ« .ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻣﮑﺮر دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻣﻮر
ھﻮاﭘﯿﻤﺎﻳﻲ و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨۀ ﻣﺎﻟﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻠﺒﺎن ھﺎ وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﭘﯿﻤﺎﻳﻲ ﮐﺸﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪھﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﺧﻮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭘﻮﺳﺖ ھﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﺻﺮف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد 53 ،در ﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺮدان ﻣﻘﺪس رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و  12در ﺻﺪ ھﻢ ﺑﻪ دﻋﺎﻧﻮﻳﺴﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
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اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧۀ روزاﻧﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻏﺮاق ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ و
اﻋﯿﺎد ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ روﻧﺪ و در ﻣﺎه  28روزۀ رﻣﻀﺎن ھﻢ اﻏﻠﺐ از ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﻏﺮوب روزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺗﻨﮫﺎ  21درﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﻌﺪاد
اﻧﺪﮐﯽ از ھﻤﯿﻦ اﺷﺨﺎص دﻗﯿﻘﺎً ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻳﮏ در
ﺻﺪ از آن ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﺮای زﻧﺎ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻨﻨﺪ .اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ده در ﺻﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﻳﻦ
ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠۀ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻳﮕﺮ ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ 77 .در ﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺳﺨﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از دوران ﺟﻤﮫﻮری ﺷﺪن در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
زﻳﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﻳﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ
ﺑﻮدن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻻزم ﻧﺪاﻧﻨﺪ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎﺳﺪار ﻧﮫﺎﻳﻲ ﺟﻤﮫﻮری ﺳﮑﻮﻻر و ﻣﺪرن اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ھﻢ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ژاﻧﺪارﻣﺮی اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ» :ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ھﺪﻓﺸﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻳﮏ دوﻟﺖ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺸﺎﻳﺶ ھﺎﻳﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد .آﻧﮫﺎ از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن
ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﻤﯽ دارﻧﺪ« .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ
از ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻣﻈﻨﻮن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و از ﺷﺶ ھﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮده و  3500ﺗﻦ از آن ھﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺷﺎن ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ژاﻧﺪارﻣﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﻧﻔﻮذ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎه ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ آن ھﺎ را از ﺻﻔﻮف ﺧﻮد دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﯿﺒﺮال ھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ در
ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ »ارﺗﺠﺎع« ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻏﺮاق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ،از اﻳﻦ ﺟﮫﺖ ،ﺑﺎ
ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ اروﭘﺎﻳﻲ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺤﺖ
ﻓﺮﻣﺎن دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻤﺪاﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻠﺖ« و ﺗﻨﮫﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن دﻣﯿﺮل ،ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ارﺗﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﮫﺮ ﺣﻞ اﻳﻦ ارﺗﺶ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﻪ ارﺗﺶ دﻳﮕﺮی
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ﻧﺪارﻳﻢ!« رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ﻧﯿﺰ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠۀ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از ارﺗﺶ
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺟﻮاﺑﺪاد ﮐﻪ» :اﻳﻦ ارﺗﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ«.
ﻳﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﮔﻮﺳﺖ  2003ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ،در ﭼﺸﻢ  88درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﻳﻦ ﻧﮫﺎدھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﻋﺘﻤﺎد در
ﻣﻮرد ارﺗﺶ ﮐﺸﻮرھﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .در ھﻤﺎن ﻣﺎه ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻧﮑﺎرا
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زده و ﻧﻘﺶ »ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« را ﺗﻘﻠﯿﻞ داده و آن را ،ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻧﻈﺮی ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﮫﺎد ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺮد .ﻳﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒۀ دوﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ» :اﻳﻦ ﮐﺎر در ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارک و ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی
دﻗﯿﻖ و ﭘﺮ از ﺷﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ھﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻗﻄﻌﺎً ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺗﺮﮐﯿﻪ ،از
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺨﺮب ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن در اﻣﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در ﻳﮏ ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﺗﺮک در ﺟﻨﮓ
ھﺎی ﮐﺮه ھﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ اﻓﺴﺮان آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺑﻮد و از ﻟﺤﺎظ ﻟﺠﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ
از ﺣﻤﺎﻳﺖ ارﺗﺶ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻗﺒﺮس ھﻢ ،ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در آن از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ
دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺖ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﻣﺒﺎرزه داﺋﻢ ارﺗﺶ ﺑﺎ
ﮐﺮدھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﮫﺎرت ھﺎی آن ﺷﺪه و ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻧﮫﺎد در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺪ ﺷﻮرش
ﺗﺠﺮﺑۀ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ھﻤۀ اﻳﻦ ﺳﺎل ھﺎ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده اﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن و روﻧﺪ آﻣﻮزش
ارﺗﺸﯿﺎن ھﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ ارﺗﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺤﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان داﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی  2003ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ی اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻳﺎﻓﺖ و ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺮان ذﺧﯿﺮه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ  12ﻣﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ھﻤۀ ﻣﺮدان ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺗﺠﺮﺑۀ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﺸﯽ را از ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ در ﮐﺎرﺷﺎن
وﻗﻔﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎراﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺮورت
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ وﻗﺖ ھﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ از آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ارﺗﺶ را
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻳﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای و داوﻃﻠﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در زﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن
ھﯿﭻ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮک ھﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ،واژۀ »ﻣﻠﺖ« را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ »ﻣﻠﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ارﺗﺶ ی ﺑﺎﺷﺪ« ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﻏﻠﺐ اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوی درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی درﻳﺎﻳﻲ ﻳﮏ ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد دارد .اﺳﻢ ﻧﻮﻳﺴﯽ در
اﻳﻦ ﻣﺪارس ﻣﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ و دروس آﻧﮫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ درس ھﺎی ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﻓﻖ اﻳﻦ ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ در آﻧﮑﺎرا ﻳﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﻧﯿﺮوی درﻳﺎﻳﻲ در
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﻳﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﻧﯿﺮوی ھﻮاﻳﻲ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت  4ﺳﺎﻟۀ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
از ﺳﺎل  1992ارﺗﺶ ﭘﺬﻳﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  2002-3ﺗﻌﺪاد ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه زن در اﻳﻦ
ﻣﺪارس ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﺴﺮان زن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ زﻧﺎن ھﻨﻮز در ﺳﻄﺢ
ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪ راه ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﻣﺎﻳﻪ ھﺎی ﻏﺮور ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ درس ھﺎی ﻓﻨﯽ آن ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺰ ،و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ارﺗﺸﯽ در آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﮔﻮﻟﻪ ھﺎﻧﻪ« در آﻧﮑﺎرا ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر را دارد.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ارﺗﺶ در ﻣﯽ آﻳﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ آن را
دارﻧﺪ ﮐﻪ دوره ای ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﻪ را در آﮐﺎدﻣﯽ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﺳﺘﺎد را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .اﻳﻦ
آﮐﺎدﻣﯽ ھﺎ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﻳﻲ ھﻤﭽﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪارس و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ .اﮐﺜﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﺟﻤﮫﻮری ھﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﯽ آﻳﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺴﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در آﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺗﻮ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
اﻓﺴﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دﻳﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺠﺎع
ﺗﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳﻨﺪ .آﻧﮫﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺴﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،و دارای ﮐﻠﻮپ ھﺎ ،ﻣﻐﺎزه ،و اردوﮔﺎه ھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺳﮫﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﻳﮏ
ﻧﮫﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﮫﺎد دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺴﻠﻄﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﻳﮏ ﻃﺒﻘۀ ﺧﺎص و ﻣﺠﺰای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮزﻧﺪان اﻓﺴﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻼﻗﻪ ای
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻧﺪارﻧﺪ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ارﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻗﺸﺮھﺎی ﭘﺎﻳﯿﻦ ﻃﺒﻘۀ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﺳﻮ دارای ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻻزم ھﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دﻳﭙﻠﻤﺎت ھﺎ ،اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ،و ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ
ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ ﺑﻮده اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از آن ھﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد.
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اﻓﺴﺮان ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳۀ ارﺗﺶ ،از ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺧﺘﯿﺎر آن را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع اداﻣۀ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ را ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ژﻧﺮال ھﺎی ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ »ﭘﺎﺷﺎ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش دﻓﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای اﻓﺴﺮان واﺟﺪ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﺧﺎص ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺧﻄﻮط ھﻮاﻳﻲ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺧﻠﺒﺎن ھﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘۀ ارﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﮏ درﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﮫﻢ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،داﺷﺘﻦ ﻳﮏ
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳۀ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ.
در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ژﻧﺮال ھﺎ ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺳﺖ زده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده
از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻮس ﺷﺪه و ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر دﺧﺎﻟﺖ آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻟﯿﺒﺮال ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ دﺧﺎﻟﺖ
ارﺗﺶ در ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ارﺗﺸﯿﺎن روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌۀ
ﻧﮫﺎدھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد .اﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ اﺷﺨﺎص از
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از ارﺗﺶ دﻋﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران را
ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻈﻢ وادار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ در ﺑﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﮑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ارﺗﺶ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺧﻮد درس و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﮕﯿﺮد واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ وﺟﻮد دارد .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،در ﺳﺎل » ،2003ژﻧﺮال ھﯿﻠﻤﯽ اوزﮐﻮک« ،ﮐﻪ رﻳﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺗﺶ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ارﺗﺶ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﮫﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮاھﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﻮاه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ھﺎﻳﻲ را در ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﻣﺎ
زﻣﯿﻨﻪ ای را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ اداﻣﻪ دھﺪ .ﺑﮫﺮ ﺣﺎل،
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺮان ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ژﻧﺮال ھﺎی ارﺗﺶ در
ﺳﺮآﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎور ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﻟﯿﺒﺮال و ﮔﺮاﻳﻨﺪه ﺑﻪ اروﭘﺎ دارﻧﺪ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ ھﻨﻮز آﻣﺎدﮔﯽ ذھﻨﯽ ﻻزم را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی ﮐﻪ در دھۀ
) 1990زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺋﺘﻼف ھﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه ھﻤﺮاه ﺑﻮد( ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﺬرﻧﺪ اﻣﺎ ،رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ ،آن ھﺎ ﺗﻨﮫﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ھﺎﺷﺎن
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،و در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻮﺷﺶ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن را
ﻣﻌﻄﻮف ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،رﻳﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺗﺶ ﺳﺨﻨﮕﻮی
اﺟﻤﺎع ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻧﺎراﺿﯽ اﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ
در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرھﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﺮس از اﻳﻦ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺪ راه اﺻﻼﺣﺎت ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ﺗﺮﺳﯽ
ﺑﯿﮫﻮده از آب درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ژﻧﺮال ھﺎ ﭼﻨﺪان از ﻧﻔﻮذ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﻧﮫﺎ راﺿﯽ
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ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ آن ھﺎ از ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﮑﻮﻻر دوﻟﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠۀ ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،دﻓﺎع
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در واﻗﻊ وﻓﺎداری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ در آن ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﻢ اﺻﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
اﺻﻞ دوﻣﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﺪان ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ »ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ اﺳﺖ«.
ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ،ﻣﺜﻼً ،ﺗﻈﺎھﺮات ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺮدی در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل
 2002ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ اﺟﺎزه داد ﮐﺮدھﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ژﻧﺮال ھﺎ روﺑﺮو ﻧﺸﺪ؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آن ھﺎ ھﻤﻮاره ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ
ارﺗﺶ ھﺮﮔﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﻳﺎﻟﺖ ھﺎی ﺑﺎﺳﮏ و ﮐﺎﺗﺎﻻن را ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ھﻢ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ھﻢ در
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﺧﻂ اﮐﺜﺮﻳﺖ اﻓﮑﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دھﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﮐﺸﻮر در واﮐﻨﺶ ھﺎی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرﻳﻪ ،ﻋﺮاق ،و
اﻳﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ دارای اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﮐﺮد ھﺴﺘﻨﺪ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ آن ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﮕﺎه ھﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﮐﺮد وﺟﻮد دارد .در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری
ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻤﻮاره ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺣﺎﮐﻢ ،ژﻧﺮال ھﺎی ارﺗﺶ و دوﻟﺘﯿﺎن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﯿﺎن ،اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺣﺰب از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻳﮏ ﺣﺰب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﻮزۀ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮۀ ﻗﺒﺮس ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ از دﺳﺖ
دادن ﺣﺎﺻﻞ ﭘﯿﺮوزی ھﺎی ﺧﻮد در آن را ﻧﺪارد .اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﻳﻨﮑﻪ ارﺗﺶ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ھﻤﭽﻮن اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺎن
ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دھﺪ .در ھﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ارﺗﺶ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ آن ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه از ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﻮد.
آﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ،ژﻧﺮال ھﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ھﻤﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ در
زﻣﺎن ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در آراﻣﺶ اﺳﺖ ارﺗﺶ ﺧﻮد را از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﻧﯽ دور ﻧﮕﺎھﺪارد اﮔﺮ ﻗﺪرت ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻊ اﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺰﻧﺪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪرن ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ارﺗﺶ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ روﻧﺪ ﻣﺪرن ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ روﻧﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪن آن در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
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اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺖ آوردی را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﻨﺪ .در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ارﺗﺶ ﺧﻮد را دﺷﻤﻦ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در دوران اﻗﺘﺪار ارﺗﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﮕﺎھﺒﺎن اﻳﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد.
ارﺗﺸﯿﺎن ھﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰار ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﻤﮫﻮری
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ھﺎ ﺑﺎ
آن اﺻﻮل ﺗﺨﺎﻟﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ »ﺗﻤﺪن ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آن ھﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪرن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان دﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و دوﻟﺖ ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ
ﻧﻈﺎﻣﯽ اداره ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک و ﻋﺼﻤﺖ اﻳﻨﻮﻧﻮ از دل ارﺗﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ .ﭘﺲ از
اﻳﻦ دو ﺗﻦ ،ھﻤۀ رھﺒﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ـ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻼل ﺑﺎﻳﺎر ،ﻋﺪﻧﺎن ﻣﻨﺪرس ،ﺳﻠﯿﻤﺎن دﻣﯿﺮل ،ﺑﻮﻟﻨﺖ اﺟﻮﻳﺖ ،ﺗﻮرﮔﻮت
اوزال و رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ،ھﻤﮕﯽ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ھﺮ
ﮐﺠﺎ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ھﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رﻓﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر از
دﺳﺖ ﺑﺮود ژﻧﺮال ھﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
ﺗﺎرﻳﺦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی رھﺒﺮان ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ
درک ﮐﺮد؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ژﻧﺮال ھﺎ اﻏﻠﺐ ﻳﮑﺴﺎن و ﻣﻼل آور اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻣﺪرﺳۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ،
در ارﺗﺸﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻠﺢ درﺟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺪرن را در ﻋﻤﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در
واﻗﻊ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ھﺎی آن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ژﻧﺮال
ھﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ھﻢ ﺑﻪ ارزش ھﺎی
ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﮫﺎ از ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮی و ﺧﻄﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎن آﮔﺎھﯽ
دارﻧﺪ .اﮔﺮ رھﺒﺮان ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮدﺷﺎن »دﻣﻮﮐﺮات ھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر« ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ،
در آن ﺻﻮرت ژﻧﺮال ھﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪرن ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر داﻧﺴﺖ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺿﺮورت ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﺎﻧﺪن از ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ روش ھﺎ ـ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻏﺮب ـ را ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﭼﺮا ﮐﻪ آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﺑﻘﯿۀ
ﺟﺎﻣﻌۀ ﺗﺮﮐﯿﻪ داﺋﻤﺎً ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ روش ھﺎ را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﻨﺪ.
از آﻏﺎز ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻧﮫﺎد ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﻤﻮاره ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻧﻪ از ﻣﻘﺮرات و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ارﺗﺶ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار دوﻟﺖ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺪردان اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ھﺴﺘﻨﺪ.
)ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ(
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