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  فصل ھفتم ـ آموزش و فرھنگ
  آندرو مانگو

    ترجمھء اختصاصی برای سکوالریسم نو

و اعتقاد داشت که آموزش وسیله ای ا. تحصیل کرده بودجامعه ای آرزوی آتاتورک ايجاد 

به  است که از طريق آن ترکیه خواھد توانست خود را به تمدن جھان معاصر برساند و با آن ھمگام

سه چھارم جمعیت  ،چشم از جھان فرو بست 1938ھنگامی که آتاتورک در  ،با اين ھمه. پیش رود

 او به زنان آزادی بخشیده و آن ھا را تشويق به تحصیل کرد. ھفده میلیونی ترکیه بی سواد بودند

کاری  واقعدر . نه نفر قادر به خواندن و نوشتن نبودند ترک اما ھنگام مرگش ھنوز از ھر ده زن بود

که آتاتورک کرده بود ايجاد يک نظام آموزشی متحدالشکل و تعیین فرھنگی که اين نظام بايد آن را 

  . مسلط می کرد بود

تسلط کامل و انحصاری بر امر آموزش داشت و تنھا استثنای بر اين  دولت تقريبًادر آن زمان   

قلیت ھای کوچک مسیحی و قاعده وجود انگشت شماری مدارس خارجی و نیز مدارسی برای ا

نیز تحت نظارت وزارت آموزش عمل می کردند و کارکنانشان از جانب اين وزارت  که آنھا يھودی بود

 ، اجباری شده بود وبین سنین ھفت تا دوازده ،تحصیالت ابتدايي پنج ساله. ندتعیین می شد

بپردازند که تحصیالت  شھروندان ترکیه تنھا در صورتی می توانستند در مدارس خارجی به تحصیل

ز سن دوازده وارد دورۀ سه بچه ھا پس ا. ابتدايي خود را در مدارس دولتی به پايان رسانده باشند

دبیرستان ھا بر . دبیرستان را می گذراندندۀ راھنمايي می شدند و سپس دوران سه سال سالۀ

دند، و آن ھا را، ع عمومی و حرفه ای تقسیم می شو به دو نو اخته شدهاساس مدل فرانسه س

می توانستند به  اين دبیرستان ھا فارغ التحصیالن. می خواندند »لیسه« ،فرانسوی با ھمان واژۀ

  . استانبول که آتاتورک آن را بازسازی کرده بود و يا دانشگاه جديد آنکارا بروند دانشگاه

ل تنھا در مراح ابتدايي بقیۀ اما به جز مرحلۀ. تحصیل در تمام اين مراحل مجانی بود

دھقانان توانايي مالی آن را داشتند که فرزندان خود را برای تعداد کمی از و  شھرھا وجود داشتند

ولی تعداد محدودی می  برقرار بودالبته بورس تحصیلی دولتی ھم . تحصیل به شھرھا بفرستند

ورت مجانی ھمچنین تعدادی مدارس نظامی وجود داشتند که به ص. توانستند از آن استفاده کنند

و از اين طريق راه پیشرفت اجتماعی را  فراھم می کردندو پول توجیبی  خوابگاه دانش آموزانبرای 

آتاتورک تحصیالت  در عین حال، در ترکیۀ. برای فرزندان کم بضاعت جامعه ھموار می ساختند

  .مذھبی وجود نداشت

پیشآھنگ ثیر نظريه ھای تحت تا ،ھمچون برخی ديگر از مصلحان اجتماعی ترکیه ،آتاتورک  

بر آموزش عملی برای کسب مھارت تاکید می بود که  ،آمريکاييامور آموزشی، يعنی جان دیوئی 

بقیه نخستین قدم ھا برای آموزش کودکان روستايي و آماده کردن آن ھا برای تعلیم  1936در . کرد

و فرھنگی کسب شده  دانش عملی ،پس از فارغ التحصیلی ،آن ھا موظف بودند تا. برداشته شد
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اين طرح  ،ل، حسن علی يوجوزير اصالح طلب ترکیه ،1940در سال . را در روستاھا گسترش دھند

دارای انستیتوھاو از آن پس اين گسترش داد روستايي  انستیتوھایرا از طريق ايجاد شبکه ای از 

 و شھرھای بزرگ در نیز دختران حرفه ایآموزش . دندع، کارگاه ھا و مدارس مستقل خود شمزار

  . موسسات خاص آنان انجام می شددر 

ند خود را حتی به حد تنھا اقلیت کوچکی می توانست ،اين کوشش ھاۀ علیرغم ھم ،اما  

ھزار دانش  84مدرسه راھنمايي با  228تنھا  ،در سال مرگ آتاتورک. ستانی برسانندتحصیالت دبیر

و دبیرستان ھای حرفه ای  75ھای عمومی تعداد دبیرستان . آموز در سراسر کشور وجود داشت

تعداد دانشجويان دانشگاھی تنھا .  ھزار دانش آموز در آن مشغول به تحصیل بودند 37بود که  81

و بیشتر شبیه  لی ترکیه شکل رايج ھرمی را نداشتسیستم تحصی ،بدينسان. ھزار نفر بود 10

  . يک سکوی وسیع باال آمده باشدکف مناره ای بود که از 

روش تحصیلی در اين . فرھنگی اثباتی، سکوالر و ملی گرا بود فرھنگ مدارس کمالیستی  

کتب درسی را دولت منتشر ۀ ھم. آموختن از طريق تکرار کردن بود ،به تقلید از فرانسه ،سیستم

مطالب اين کتاب  ان را تشريح می کرد و دانش آموز نیزمعلم آن ھا را خوانده و محتوايش می کرد و

عبارت بود از  مربوط به ترکیهاصلی ترين ماده درسی . ی امتحانات خود به خاطر می سپردبرا ھا را

با شکوه ترک ھا را از سرچشمه ھاشان در آسیای مرکزی ۀ گذشتبا شرح تاريخی ملی گرا که 

درخشانی که جمھوريت وعده آن را می داد ختم می  ی ھا و آيندۀآغاز کرده و به انحطاط عثمان

تمدن بشری بوده اند با مطالب ۀ ھمۀ ترک ھا سرچشماين که  اما نظريه ھای آتاتورک دربارۀ. شد

اين را نه تنھا . وام گرفته از مغرب زمینی که در ديگر دورس مدارس تعلیم داده می شد در تضاد بود

ضاد در می شد ديد بلکه اين ت ـ ھمچون رياضیات، فیزيک و شیمی و غیره ـ در مورد علوم اثباتی

ديده  ،عمومی بود ھای که به تقلید از فرانسه يکی از دروس اجباری دبیرستان ،فلسفه نیزدرس 

تبديل  کردبه يکی از رھبران ملی گرای  بعدًازاده ای که ودک روستاک ،»موسی آنتر«. می شد

 1930 آدانا در دھۀدر خاطرات خود توضیح می دھد که چگونه به ھنگام تحصیل در دبیرستان  شد،

يک روستازاده ديگر  ھم چند سال بعد. بوده است ،سونت تاثیر فیلسوف فرانسوی، ھانری برگتح

در ھمان مدرسه  ان يک قصه نويس شھرتی جھانی يافت،که بعدھا به عنو ،»شار کماليا«به نام 

روستايي به جای پرورش ملی  انستیتوھای ،به عبارت ديگر. با افکار سوسیالیستی آشنا شد

در پايان جنگ  ،موجب شد کهھم و ھمین امر  تربیت افراطیون اجتماعی شده بودندمحل  گرايان

انستیتوھا از بطن  اين ،جھانی دوم، يعنی زمانی که اپوزيسیون محافظه کار توانست صدا بلند کند

روستايي به  انستیتوھایتبديل اين  ،برقراری دموکراسی نتیجۀنخستین  ،به عبارت ديگر. بروند

  . بود 1954ھا در ل کامل آنو سپس انحال معلم تربیتعادی مدارس 

ترقی بین ملی گرايان خود محور و ترکان ماتضاد عمیق و تلخ  »دموکراسی جديد«اين   

نوبت به اسالمیست ھا رسید که خود  ،در پی آن ،آشکار سخت و یآموزش مورد نظامرا در  خواه
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به دو اردوگاه راديکال خود عاقبت ترقی خواھان نیز  ھمچنین ز ملی گرايان سکوالر متمايز کنند؛را ا

  . و لیبرال تقسیم شدند

در دفعات بیشتری از ديگران به محافظه کاران  ،به بعد 1950از نخستین انتخابات آزاد در 

و اين امر اجازه داد تا وزرای دست راستی به انتصاب عناصر و کارکنان ملی گرا و  قدرت رسیدند

نیز  1950اما حتی قبل از . میست ھا به نظام آموزشی دولتی دست بزنندسپس وارد کردن اسال

 تاتصمیم گرفت  ی،برای پرھیز از شکست انتخاباتجمھوريخواه مردم، دولت سکوالريست حزب 

اول فقط اجازه داده شد که تعلیمات ۀ در مرحل. آموزش مذھبی را به مواد درسی مدارس بیافزايد

 ،بعدیۀ در مرحل ،اما. تنھا با موافقت اولیای دانش آموزان انجام شودمذھبی در مدارس ابتدايي و 

اعالم  ء آنھااولیا قرار داشتند مگر آنکهتعلیمات مذھبی ھمۀ دانشجويان تحت ماجرا برعکس شد و 

اندک  ءو تعداد اين گونه اولیا. گذارندفرزندان خود را در اين کالس ھا ب خواھندمی ن می داشتند که

  . بود

البته برای حفظ  نیز آغاز شد که،مان زمان رشد حیرت انگیز مدارس مذھبی اسالمی در ھ  

کردند که حرفه ای مطرح  یعنوان مدارس را با مدارس مذھبی دولت،آموزشی  ظاھر نظام يکپارچۀ

اما تضاد اين ظاھرسازی با نظام آموزشی ھنگامی روشن  .بود خطیبو  کارشان تعلیم پیشنماز

  . حق نداشتند در مساجد به عنوان پیشنماز يا خطیب به کار بپردازندمی شد که دخترھا 

اما به زودی مدارس . در ابتدا مدارس مذھبی تنھا در سطح دبیرستان عمل می کردند

در اين مدارس به دانش آموزان خط عربی، زبان عربی، . مذھبی سطح راھنمايي ھم بوجود آمدند

شاگردان به در آن دوره ھای درس قرآن که . ی شدو  مواد درسی مذھب اسالم تعلیم داده م

اين ۀ ھم نونًاالبته قا. حفظ کردن کتاب مقدس اسالم می پرداختند در سراسر کشور ظھور کردند

  .نددر ھمه جا يافت می شدھم بايد از دولت اجازه می گرفتند اما دوره ھای فاقد اجازه  دوره ھا

. ه بودکردآغاز به کار  1950ر آنکارا و قبل از نخستین دانشکده الھیات د ،در سطح دانشگاه

تعداد شاگردان  1998در سال . دانشگاه ھا اين رشته را به دروس خود اضافه کردندۀ ھمبزودی و 

 193تعداد دانش آموزان دبیرستان ھای مذھبی  ھزار نفر رسید؛ 320مايی مذھبی به مدارس راھن

علوم انسانی، مذھبی و «دانشکده ھايي که تحت نام ھزار نفر بود و در دانشگاه ھا نیز شاگردان 

  . الغ می شدھزار نفر ب 66 بهعمل می کردند » الھیات

و . آموزش ھای مذھبی به عنوان پادزھری برای کمونیسم موافقت کردارتش در ابتدا با   

 که نام ديگر اسالم(» فرھنگ مذھبی«دولت نظامی آموزش نیز،  1980سپتامبر  12پس از کودتای 

اما ھنگامی که حزب رفاه اسالمی در .  مدارس اجباری کردۀ را در ھم )سنی محسوب می شد

به  ،کان، نجم الدين ارببه عنوان قوی ترين حزب سیاسی برنده شد و رھبر آن 1995انتخابات 

 ، ارتش1997در کان اربپس از ساقط کردن دولت . ارتش احساس خطر کرد ،نخست وزيری رسید

دورۀ راھنمايي  برای انجام اين کار اساسًا اھتمام کرد وارس مذھبی راھنمايي بر بسته شدن مد
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 15تا  7کودکان شامل  ه وابتدايي اجباری به ھشت سال بالغ شد را منحل کردند و دوران تحصیل

  . شدسال 

پیشنمازان ۀ دبیرستان ھای تعلیم دھند ی) و نه مذھبی( ماھیت حرفه ای ،در ھمان حال

با نیازھای مساجد ارتباط  اين مدارس درتعداد پذيرفته شدگان  قرار گرفت،تاکید  مورد خطیبانو 

ن موانعی گذاشته و مدارس غیر دوره ھای تعلیم قرآاسم نويسی در ھمچنین در راه  پیدا کرد، و

  . ندبرچیده شدبشدت مجاز 

شکلی آزادانه  گوناگون یآموزش در ترکیه به صوردر دوران پس از آتاتورک و عصمت اينونو، 

و مدارس دارای آزادی  ،ظر کرددولت از انحصار خود بر انتشار کتب درسی صرفن ،به خود گرفت

و از آنجا که نظام آموزشی دولتی رفته رفته خود را در پاسخگويي به تقاضا ناتوان  ؛انتخاب شدند

در سطح . در سطح مدارس راھنمايي شبکه ای از مدارس خصوصی پولی بوجود آمد ،می ديد

بوجود  ،اریشرکت ھای سرمايه گذدر قالب  آموزشی، ی خصوصیئموسسه ھادانشگاه نیز 

لند ب«دولت  1970 ءدر دھهبطوری که  ،لب مورد ترديد بودآمدند که کیفیت آموزشی آن ھا اغ

يکی از نتايج اما . مجبور شد که اين موسسات را در نظام دانشگاھی دولتی ادغام کند »اجويت

در  »ھی بلی«يونانی بود که در جزيره  ھای مذھبی ارتودکس ءين تصمیم بسته شدن مدرسها

  . م کنندظنتوانست آن را به يکی از دانشگاه ھا من دولت نزديکی استانبول قرار داشت و

 2000در سال . اين تغییرات به تدريج گسترده تر شد ءاز طريق ھمهعرصه آموزش کشور   

و اين رقم برای زنان ترکیه  در صد رسید 5/93میزان سواد در نزد مردان باالی پانزده سال ترکیه به 

بیست و چھار میلیون نفر از مدارس ابتدايي، چھار میلیون نفر از  1990در . صد شد در 5/76

میلیون نفر از دانشگاه ھای کشور فارغ  5/1مدارس راھنمايي و چھار میلیون نفر از دبیرستان ھا و 

ھرم مھارت ھا در  ءآن است که قاعده ءن حالی که اين اعداد نشانهدر عیاما،  .التحصیل شدند

اين امر به صورت فشاری برای تخصیص منابع مالی بیشتر به آموزش  ،وسعت يافته استترکیه 

دولتی از ھجده  ءمی سازند که سھم آموزش در بودجهمنتقدين خاطرنشان . ترجمه نشده است

 ءبرحسب گزارش توسعه. ش يافته استکاھ 2000به ده در صد در سال  1990در صد در سال 

ھزينه  1997و  1995در بین سال ھای  ،منتشر شد 2002در سال  انسانی سازمان ملل متحد که

نسبت به بسیاری از کشورھای در حال  ،درصد تولید ناخالص ملی بود که 2/2ھای آموزشی 

آموزش با پرسش  هءبیشتر در زمین ءاما تقاضا برای بودجه. ن می دادعدد پايینی را نشا ،توسعه

  . است بوده ھای گوناگونی مواجه

که آيا منابع مالی موجود به صورت حداکثری مورد استفاده  است اين ن پرسشینخست  

سی و پنج در صد از بودجه آموزشی ترکیه صرف  97و  1995قرار می گیرند؟ بین سال ھای 

در سال . درصد صرف مدارس ابتدايي شده بود 43در صد صرف دبیرستان،  22تحصیالت عالیه، 

ھزار از دانشگاه ھا و مدارس  200رستان ھای حرفه ای و ھزار جوان از دبی 500حدود  2000

که  ـ میلیون بی کار کشور 4/2 از حدود يک سوم 2002اما در سال . آموزشی فارغ التحصیل شدند
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. فارغ التحصیل دبیرستان ھا يا دانشگاه ھا بودند ـ ده درصد از نیروی کار را تشکیل می دادند

به نظر می رسید که  ،جديد ءآغاز ھزاره در سر تصادیرکود اقدوران حداقل در بدينسان، و 

  . ارتش بیکاران کشورند هءدر واقع افزايند ی ترکیهدبیرستان ھا و دانشگاه ھا

بین دست آوردھای ھیچ کس نمی تواند منکر وجود رابطه ای مادر عین حال، اگرچه 

صورتی  به  نیز توسعهمیزان و  نبودهباشد اما اين رابطه مستقیم  اقتصادی ءآموزشی و توسعه

دريافت  فارغ التحصیالن بلکه کیفیت آموزشی که. به تعداد فارغ التحصیالن وابسته نیست هادس

  . موضوعاتی که تحصیل کرده اند در اين رابطه اھمیت دارند ارزش عملیداشته اند و 

ان که برخی از آن ھا از دورـ  1938حدود ھفتاد دبیرستان عمومی موجود در ترکیه در   

موسسات آموزشی با اھمیتی به  ـ به کار مشغول بودند) 1909تا  1876(سلطنت عبدالحمید دوم 

ادارات پذيرش دانشجوی دانشگاه ھا از اين شکايت  2000حال آن که در سال . شمار می آمدند

دبیرستان عمومی کشور از سطح کیفی آموزشی پايینی  2600داشتند که فارغ التحصیالن 

به شغل خود  شان اغلب معلمین ،متری بودنداين دبیرستان ھا دارای امکانات مالی ک. برخوردارند

عالقه نداشتند و گزارشات مختلفی در مورد گسترش استعمال مواد مخدر و الکل در بین دانش 

و با توجه  ،از آنجا که روند پذيرش دانشجو در دانشگاه ھای کشور متمرکز بود. آموزان وجود داشت

يک سیستم  طريق برقراری از ، پذيرش در دانشگاه ھاوزشیای محدود مراکز آمبه ظرفیت ھ

به دبیرستان آنھا را فرزندان خانواده ھايي که می توانستند  صورت می گرفت و، در نتیجه،امتیازی 

دبیرستان  400بیش از  1999در سال  .امتیازات باالتری می آوردند بفرستندھای خصوصی 

دولتی و  ءحالت دوگانهبرخی از مدارس . ش آموز به کار مشغول بودندھزار دان 60خصوصی با 

که در برخی از آن ھا زبان  ،دبستان ھای آناتولی ءاين امر به خصوص در شبکه. ملی داشتند

از آنجا که دولت ھا قادر به تامین منابع  ،در ھر صورت. صادق بود ،انگلیسی آموزش داده می شد

سیستم آموزشی در جھت  ،در جھت پاسخگويي به تقاضا نبودند و شالزم برای وزارت آموزمالی 

  . امتیازدھی به خانواده ھای مرفه حرکت کرد

چند  90و  1980در دھه ھای . اين امر به خصوص در مورد آموزش عالی صادق بوده است  

شد  خصوصی اجازه داده ءبه چند بنیاد خیريه ،در ھمان زمان. دانشگاه جديد دولتی بوجود آمدند

دانشکده در ھفتاد  400 مجموعًا 1999در سال . که دست به ايجاد دانشگاه ھای پولی بزنند

ساله و چھار کالج آموزش عالی  140 ،و در کنار آن ھا، لتی و خصوصی وجود  داشتدانشگاه دو

ر با اين ھمه صدھا ھزار متقاضی ورود به دانشگاه سالیانه د .کالج دو ساله به وجود آمده بود 360

تعدادی از اين دانشجويان ناموفق که دارای منابع . پشت درھای موسسات آموزشی می ماندند

ثبت نام می  »وبرس شمالی«مالی مناسبی بودند برای تحصیل به شش دانشگاھی که در 

بسیاری از بقیه نیز به کشورھای . درس ھا به زبان انگلیسی آموخته می شددر آنھا که  کردند

ھزار دانشجوی  14(ھزار دانشجوی ترک  19مقامات کشور از وجود  2000در سال . ديگر می رفتند

خبر می  ،از جمله قبرس شمالی ،در دانشگاه ھای خارج) ھزار فوق لیسانس 5لیسانس، و 
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 ء، اياالت متحدهواقعیت را نشان می دھندبرحسب آمار رسمی که اغلب اعداد کمتری از . دادند

و تعداد دانشجويان فوق لیسانس آن نیز به  یسانس ترک داشتدانشجوی ل 2000ود آمريکا حد

ستناد آمار دولتی در آفريقا حدود شصت دانشجوی ترکی که به ا. ھمین حدود تخمین زده می شد

تحصیل می کردند به احتمال قريب يقین دانشجوی دانشگاه االزھر در قاھره بودند و مقامات 

  . دولتی ترک آنان را با ديده سوءظن نگاه می کردند

شجويان فوق العاده دانشگاه ھای خصوصی تعداد محدودی بورس تحصیلی برای دان  

 ءھزينه. اغلب از خانواده ھای ثروتمند می آمدند آنھا نیز نو ديگر دانشجويا عرضه می کردند

 ،و ھزار دالر بود 12تا تحصیلی در سه دانشگاه خصوصی سطح باالی استانبول سالیانه بین ھفت 

 ءچھارساله ءبا توجه به اين واقعیت که اکثريت دانشجويان بايد يک سالی را قبل از شروع دوره

 ،مسکن و کتاب را نیز داشتند ءو در عین حال ھزينه ،رداختندلیسانس به آموختن انگلیسی می پ

تحصیل در  ءالبته ھزينه. ھزار دالر بالغ می شد 100لیسانس در اين دانشگاه ھا به  ءدوره ءھزينه

فرستادن يک دانشجو ھزينهء  2003در سال . دانشگاه ھای مغرب زمین از اين ھم گران تر است

حقوق يک  ،در ھمان سال. ھزار دالر بالغ می شد 35ه حدود به دانشگاه ھای خارج سالیانه ب

دالر در  1000به حدود  ،تسلط داشت ھم که به زبان انگلیسی ،فارغ التحصیل دانشگاه خوب ترکیه

اما اين امر موجب نمی شد که خانواده ھای ثروتمند از سرمايه گذاری بلند مدت . ماه می رسید

 در سال. اين فارغ التحصیالن نیز محدود بود ءاما عده. نندفرزندان خود صرفنظر ک ءبرای آينده

میلیون دانشجوی دانشگاه ھای ترکیه در مراکز  4/1ھزار نفر از  30فقط  2000-1999 تحصیلی

  . آموزشی خصوصی تحصیل می کردند

 »دانشگاه بوسفر«در آنکارا و  »دانشگاه فنی خاورمیانه«موسوم به  ،دو دانشگاه دولتی  

ھمین رسم در دانشگاه ھای . ندنول درس ھای خود را به زبان انگلیسی تدريس می کدر استانب

آن ھا با  ءآموختن زبان انگلیسی بین دانشجويان و خانواده. رايج استنیز خصوصی معتبر ترکیه 

. چرا که دانستن اين زبان کلید موفقیت در جھان فراخ تر به شمار می آيد ،استقبال روبرو می شود

اختالف نظر  ،به خصوص در مدارس و دانشگاه ھای دولتی ،ورد تدريس به زبان انگلیسیاما در م

دانستن زبان انگلیسی برای مسلط بودن بر متون فنی ضرورت عده ای معتقدند که . وجود دارد

تدريس دروس به اين زبان برای معلمین ترک که اغلب ھم تسلط کافی به  ،در عین حال ،اما. دارد

يکی از راه حل ھای مطرح شده آن است که فقط . ندارند حالتی غیر طبیعی دارد زبان انگلیسی

در استانبول دارای  »مرمره«دانشگاه بزرگ دولتی . دروس فنی به انگلیسی تدريس شوند

دولت فرانسه به . دانشکده ھای انگلیسی زبان و فرانسه زبان و در عین حال ترک زبان است

اين دانشگاه دولتی در . کمک مالی می کند »گاالتا سرای«شگاه دانشکده ھای فرانسه زبان دان

تحصیل برای فارغ التحصیالن دبیرستان فرانسه زبان گاالتا سرای را فراھم می  ءواقع وسايل ادامه

آورد که از زمان عثمانی ھا به کار مشغول بوده و پس از اعالم جمھوريت نیز نخبگان استانبول 

اما دانشکده ھايي که به زبان انگلیسی تدريس می کنند . فرستادندفرزندان خود را به آن می 
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با دانشگاه ھای امريکا و در حد کمتری  لیو محتاج کمک مالی دولت ھای خارجی نیستند

روفسور احسان «يعنی  ،در اين زمینه نقش مھمترين مدير آموزشی ترکیه. انگلستان مرتبط اند

  . اھمیت دارد »دوغرامچی

که با ايجاد بیمارستان مخصوص کودکان  ،بیماری ھای کودکان استامور  که متخصص ،او  

و سپس دانشگاه حاج تپه در آنکارا شھرت جھانی به  »حاج تپه«تبديل به بیمارستان مشھور  بعدًا

به تسلط عناصر نظامی بر سر کار آمد و تصمیم گرفت که  یدولت 1980ھنگامی که در . دست آورد

دانشگاه ھای  ءھمه ،دانشگاه ھای ترکیه را فلج کرده بودند خاتمه دھد 1970 ءراديکال که در دھه

و پروفسور دوغرامچی را به رياست اين شورا کشور را تحت کنترل شورای آموزش عالی قرار داده 

انتقاداتی که به خاطر شرکتش در سرکوب استادان دست چپی بی اعتنا به  ،او. منصوب کرد

به معنای ( »بیل کنت«راستای ايجاد يک دانشگاه خصوصی که آن را  در ،دانشگاه دريافت می کرد

امکان سرمايه گذاری وسیع، خريد زمین . بودبرخوردار  از حمايت دولتی ،می خواندند) شھر دانش

و ھمچنین حمايتی  ،ھايي در بیرون پايتخت که فضای دست اول ساختمانی جديدی را بوجود آورد

درآمدھای حاصل از . ايجاد کرد »بیل کنت«مالی مطمئنی را برای بنیاد  ،که دولت نشان می داد

 سیسات آن گسترده شوند أگران موجب شد تا اين دانشگاه و تسرمايه گذاری و نیز شھريه ھای 

حقوق ھای . گرددساکت ھم از طريق اعطای تعداد زيادی بورس صدای منتقدين  ،در عین حال ،و

ھترين معلمان با استعداد ترکیه و ھمچنین حتی برخی از باالی استادان موجب شد تا ب نسبتًا

دارای سالن بزرگ اجتماعات، يک  »بیل کنت«. استادان خارجی به اين دانشگاه جذب شوند

مسکونی وسیعی برای استادان و شاگردان  ءمنطقه، و یارکستر فیالرمونیک، يک مرکز ورزش

رقیب دانشگاه اين دانشگاه اکنون . بودبوده و در عین حال صاحب يک ھتل درجه يک و رستوران 

دولت به خود اختصاص می  ءفنی خاورمیانه محسوب می شود که بیشترين سھم را از بودجه

است که زمانی يکی  از تپه ھای لخت  قرار گرفتهپارک پر درختی میان دھد و اکنون با غرور در 

  . بیرون آنکارا محسوب می شد

در ترکیه . التی نیز دارای محوطه ھای جذابی ھستندتعدادی از دانشگاه ھای جديد اي  

و  از شھرھای ديگر باالتر می دانند شھرھایي که دارای دانشگاه و فرودگاه ھستند خود را

. به شدت برای جذب سرمايه ھا به سوی شھرھای خود تالش می کنندنیز سیاستمداران آن ھا 

که اکنون به جای استفاده  ـ جديد آموزشیايجاد ساختمان ھای  برایدولت نیز مبالغ ھنگفتی را 

  . است خرج کرده ـ از آجر قرمز به صورت چشمگیری از سیمان ساخته می شوند

و  عثمانی ھستند ءاکنون صاحب مساجدی به سبک دوره برخی از اين دانشگاه ھا

یساھای کلمديران آن ھا دلیل اين کار را آن می دانند که در دانشگاه ھای انگلیس و آمريکا نیز 

  . مختلفی وجود دارند

لم مناسب تر از پیدا کردن مع ايجاد يک ساختمان آسان ،در مجموعمشکل آن است که، 

برخی از دانشگاه ھای ايالتی  ،دانشگاه ھا در ترکیه آغاز شد ءتوسعه ءھنگامی که برنامه. است
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آنکارا با  وستانبول يعنی استادانی که از ا ـ متوسل شوند» استادان در پروار«مجبور بودند به 

برخی از اين . به اين شھرھا بازمی گشتند ھم آمده و پس از کالس به شھرستان ھا ھواپیما

معلمین از دانشگاه ھای قديمی تری می آمدند که نھادھای آموزشی جديد را سرپرستی می 

 ن دخالت داشت؛يای سیاه در ترابوزادانشگاه فنی استانبول در ايجاد دانشگاه فنی در ،مثًال. کردند

را بر عھده  ،در جنوب شرقی ترکیه ،و دانشگاه فنی خاورمیانه سرپرستی دانشگاه غازيان تپه

اما ھمچنان بین سطح آموزش در دانشگاه ھای استانبول و آنکارا از يک سو و نھادھای . داشت

حظهء با اين مال. د، تفاوت عمده ای وجود داراز سوی ديگر ی دانشگاھی ساير شھرھا،آموزش

برای به دست از خود اراده ای راسخ را اين دانشگاه ھا دانشجويان  امیدوار کننده که در ھمهء

 . آوردن نتايح آموزشی باال نشان می دھند

و  مدارس پزشکی دانشگاه استانبول دارای شھرت ،کیفیت آموزشی در سلسله مراتب

فنی استانبول قرار دارد که استادان  ءدانشگاه ھا،پس از آن. يک قرن ھستند درازایبه  اعتباری

برای  از آن فارغ التحصیل می شوند،شاگردانی که نی در ساختن آن سھیم بوده اند و اغلب آلما

در بین . شوندمی در دانشگاه ھای خارج پذيرفته موفقیت  دکترا، باتحصیالت خود در سطح  ءادامه

ھمچون سلیمان  ،اين دانشگاه برخی از مھمترين سیاستمداران ترکیه ءفارغ التحصیالن گذشته

ت فنی تحصیالبه دلیل ھمگی،  برای آنھا. ديده می شوند دمیرل، تورگوت اوزال، و نجمتین اربکان

چون سدھا، کارخانه جات، جاده ھمزه ھائی معیار اندازه گیری پیشرفت مملکت تعداد سا شان،

 از صرفنظر ،ند کهه ااعتقاد داشتآنھا و  بوده استپل ھا، آپارتمان ھای مسکونی و ھتل ھا  ھا،

 ھمچنینآن ھا . ھر چقدر تعداد اين سازه ھا بیشتر باشد پیشرفت نیز بیشتر است ،ھزينه ھا

نسبت به اعداد حساسیت داشتند و وعده ھايي که در انتخابات می دادند و نحوه عملشان 

در مورد منابع در  ای ھنگامی که به قدرت می رسیدند بر بنیاد مفروضات بسیار خوش بینانه

انتخاب . ه ای غیرواقعی به خود می گرفتگاه جنب البته که شکل می گرفتدسترس دولت 

مدت ھا پس از انتخابات درک می کردند که مھندسی و سیاست دارای ھا نیز تنھا کنندگان آن

  . متفاوتی ھستند قواعد کامًال

علوم دانشگاه فنی خاورمیانه و دانشگاه بیل کنت در آنکارا  ءبھترين فارغ التحصیالن رشته  

در  درنیز اقتصاد و مطالعات بازرگانی . اند قابل مقايسهبا فارغ التحصیالن ھر کشور ديگری 

اما در مورد . کشوری که ھمواره سودای ثروتمند شدن دارد تدريس می شوددانشگاه ھای معتبر 

مناسبت چندان با آنھا بر مبنای تکرار  ساخته شده سنت آموزشی بايد گفت که علوم انسانی

نیز در تدريس اين علوم اثر می  سیاسی یداوری ھاو پیشاعتقادات ، در عین حالی که ندارد

  . گذارد

. استادان لیبرال فراوان اند ،و به خصوص در دانشگاه ھای معتبر جديد آن ،در ترکیه  

به خصوص . ار ملی گرايانه محسوب می شوندافک پروورش مراکز اصلی مچنین دانشگاه ھاھ

 ھمین و صب مکتب کمالیست به شمار می رونددانشگاه ھای استانبول و آنکارا پاسداران متع
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نوعی سوءظن نسبت به جھان  پرورش سکوالريست تا حدودی تبديل به اخالق ملی گرايانه و

. ھستندعلیه ترکیه  ھای خارجی ھا توطئه چینی نگرانھمواره شده و تربیت يافتگان آنھا خارجی 

علوم سیاسی آنکارا و دانشکده  ءاين امر به خصوص در کارمندان دولت و قضاتی که در دانشکده

 اگرچه ظاھرًااز سوی ديگر، . تحصیل کرده اند قابل مشاھده استھای حقوق آنکارا و استانبول 

قرار آن است که استادان دانشگاه حداقل در يک زبان خارجی مھارت داشته باشند برخی از آن ھا 

با زبان ھای خارجی چندان آشنايي ندارند و در نتیجه ذھنیت آن ھا دارای افقی تنگ و ابتدايي 

  . است

از ھمان آغاز کار خود درگیر  ،بوجود آمد 1980 ءکه در دھه »رکیهت شورای آموزش عالی«  

ھر متظاکه به خصوص در برخی از دانشگاه ھای استانی  شدمبارزه با تمايالت اسالمیستی 

يجاد دانشگاه ھای جديد به وسیلهء در عین حال دولت کوشیده است تا جلوی ا. شده بود

مدافعان آزادی دانشگاھی اين شورا را به شدت  ،به ھمین دلیل ،و بنیادھای اسالمی را بگیرد

مورد انتقاد قرار داده و ھمچنین نسبت به اختیارات ريیس جمھور در مورد انتخاب روسای دانشگاه 

داخلی خود رو به دانشگاه ھا در امور  استقاللشناخت  در عین حال، اگرچه. ھا معترض بوده اند

دچار امور اداری دانشگاه ھا  موجب شده که اراتاختی ھمین استقاللاما  تزايد داشته است،

 حفظ معیارھا و استانداردھا و تخصیص اعتبارات در اين میان، وظیفهء. باشد مداومتغییرات 

و از آنجا که استادان دانشگاه ھای دولتی کارمند دولت محسوب  ء دولت بودهبر عھده ھمچنان

برخی از . بخش خصوصی کمتر است می شوند حقوق آن ھا از حقوق استادان دانشکده ھای

به صورت پاره وقت در موسسات آموزشی  ،عالوه بر تدريس در دانشگاه ھای دولتی ،استادان

نیز عده ای ديگر . خصوصی نیز تدريس کرده و يا به عنوان مشاور در اين بخش فعالیت می کنند

اگرچه . ر می کنندپس از بازنشسته شدن در دانشگاه ھای دولتی در بخش خصوصی آغاز به کا

رقابت بین اين دو بخش می تواند به باال بردن سطح آموزش کمک کند اما کار حفظ بھترين 

حال  ی مشکل می شود؛دانشگاه ھای دولت ایبر ،علوم انسانی ، به خصوص در رشتهءاستادان

تی بخش خصوصی نمی تواند با دانشگاه ھای دول ،از لحاظ البراتوارھا و  تسھیالت فنی ،کهآن

دولت ھمچون  ای دانشگاھی ايجاد شده به وسیلهءکلینک ھ ،علوم پزشکیحوزهء در . رقابت کند

می توانند بھترين مغزھا را جذب  ،در نتیجه ،بیمارستان ھای بخش خصوصی عمل می کنند و

  .کنند

ترک ھا برای تحصیل اھمیت خاصی قائلند و فرزندان خانواده ھا برای بھتر درس خواندن   

دينی به تحصیالت  تبر اھمیت تحصیالدر اين مورد تاکید مذھب اسالم . تحت فشارندھمواره 

تحصیالت ھمیشه نوعی عمل مذھبی پرداختن به  ءدر ترکیه. سکوالر ھم کمک کرده است

. است گشتهامروزه به وظیقه میھن پرستی تبديل  و ھمین تلقی ده استمحسوب می ش

در طی اين مراسم دانش آموزان يک صدا . ھستند مدارس ابتدايي دارای مراسم ھفتگی پرچم

  :جمالت زير را تکرار می کنند



 10

راستگو و سخت کوشم، پايبند اصول ھستم، از کوچکترانم حمايت می . من يک ترکم«  

ی گذارم، کشورم و ملتم را از خودم بیشتر دوست دارم، ھدف من رشد کنم، به بزرگترھا احترام م

من قسم می خورم که بی وقفه در راھی که تو آن را ھموار  !ای آتاتورک بزرگ. و پیشروی است

ای  باشد که ھستی من ھديه. و به مقصدی برسم که تو انتخاب کرده ایحرکت کنم ساخته ای 

ترک  بگويد من يک که می تواند کسیبخت است خوشچه . ترک ھا باشد به ھستی ھمهء

  ».ھستم

محسوب می شود که طالب يکی از خدمات برجسته ی اجتماعی کمک به کودکان فقیری   

به خود جلب نسبت با ساختن مدارس، احترام شھروندان کشور را  ،و ترک ھای ثروتمند دانش اند

خود می  ءوظیفه ، ھمگیمقامات ديگراز باالترين مقام کشور که ريیس جمھور باشد تا . ندنمی ک

افتتاح ساختمان ھای جديدی که به سیستم آموزشی دولتی تعلق می يابند دانند که در مراسم 

حتی پیش از آن که بخش خصوصی به ساختن دانشگاه بپردازد مجتمع ھای بزرگ . شرکت کنند

 در حال حاضر .بودند صنعتی ترکیه در ساختن و اھدای مدارس ابتدايي و متوسطه به دولت فعال

در  ی که بايداز طريق پرداخت پول گل ،که يک نھاد خصوصی است ،»بنیاد تحصیالت ترکیه« نیز

  .می شود ادارهبه اين بنیاد  مصرف شود مراسم تدفین

. محسوب می شودھا ، ھمواره چبرانی برای حقوق کم آناحترام باالی جامعه به معلمان  

به عنوان معلم اول و اصلی  ،و طی آن از آتاتورک شدهامی داشته گرھر ساله در ترکیه روز معلم 

گفتگو  ی آموزشی اين کشوراما در فضا. در ترکیه میل به تحصیل کم نیست. ياد می شود ،کشور

 به تمايل وزرای آموزش اين فضا مشکالتدر عین حال، يکی ديگر از . کمتر رواج داردو خالقیت 

  . می پردازند اغلب اختیاری مواد درسی و روش ھای تدريس تکه مرتبًا به تغییرا برمی گردد

و طی کرده  را آتاتورک راه درازی مورد ناراحتیفضای بیسوادی و بی خبری آن ترکیه از   

کارکنانی با مھارت ھای کیفی باال، ھمچون دکتر، مھندس، معمار، و ساير  تا قادر است اکنون

اگرچه بسیاری از  ،حتی. پاسخگوی نیازھای کشور باشد در اين موردحرفه ای ھا را تربیت کند و 

فرار مغزھا در ترکیه به  اما ھنوز مسالهء دگان ترکیه به مغرب زمین می روندبھترين تحصیل کر

جای خالی آن  متعدد دانشگاه ھای اين کشور صورت حادی مطرح نیست چرا که فارغ التحصیالن

 برای تبديل ،و ترکیه چنان جديد از غرب می آيندھم البته فکرھای. دنھا را به سرعت پر می کن

  . راه درازی در پیش داردھنوز  خانگی بديع به مرکزی برای فکرھای شدن

  

تا پس از جنگ جھانی دوم . ھمین مسايل در مورد فعالیت ھای فرھنگی نیز صادق است  

وزيک کالسیک تاثیر ادبیات و نقاشی ترکیه تحت تاثیر فرانسوی ھا بود و آلمان ھا بر معماری و م

تاثیر آمريکا  ،فرھنگ عامیانه ءھم در سطح فرھنگ خواص و ھم در حوزه اما، امروزه. گذاشته بودند

زمان با تقريبا ھم اند،که بیشتر آن ھا تولیدات ھالیوود  ،فیلم ھای خارجی. از ھمه جا بیشتر است

، در به خصوص آمريکايي ،بینمايش ھای غر. ترکیه می آيند مغرب زمین به روی پردهء سینماھای
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از آن ھا نیز کانال ھای تلويزيونی  ساخت ترکیه اما تقلید شده و برنامه ھای تلويزيون ھا فراوان اند

ر استانبول ترجمه و منتشر می کتاب ھای پر فروش غربی به سرعت د. دنترکیه را تغذيه می کن

با اين ھمه می توان . اعتمادنداين ترجمه ھا قابل  ھر چند که نمی توان گفت که ھمهء شود،

. استطعم و مزه ای خاص ترکیه  دارایکه  نیدخاص ترکیه را در فضای فرھنگی کشور شصدايي 

دارای مضامین و  در مقايسه با تولیدات ھنری مغرب زمین، آثار ھنرمندان ترکیه بسا بیش از آنھا

  . است ،و در نتیجه سیاسی ،تمايالت اجتماعی

از  بودند که فرھنگی اتیان جمھوری ترکیه بیشتر متوجه تغییرنسل نخست نويسندگ  

که  ـ به سوی فرھنگ غربی آن عثمانی و فرھنگ اسالمی ءاز زندگی پدرساالرانه جامعه حرکت

شخصیت  بود ناشی می شدند وھنوز نه ويژگی ھای آن روشن و نه گرايش ھای آن تعريف شده 

محافظه کاران فاسد  ی ساده محسوب می شدند وبعدی فکرھا ھای داستان ھا در واقع نمود دو

در قھرمانان اين داستان  ،با اين ھمه. در مقابل ايده آلیست ھای مترقی و جوان قرار می گرفتند

  . چرا که زندگی جديد ھنوز پاسخگوی انتظارات آن ھا نبود. وجود داشتنیز ھا نوعی اندوه 

به خصوص ھنگامی  ،و رت گرفتاجتماعی و سیاسی معترض قد، ادبیات 1930 ءدر دھه

، اينگونه ادبیات جنبه ای سراسری به که پس از جنگ دوم جھانی سانسور انتشارات سست شد

  . خود گرفت

انجام  در آن که نخستین انتخابات آزاد تاريخ جمھوری ترکیه یيعنی سال ،1950در سال 

که يک فارغ التحصیل جوان  ،»محمود ماکال« خیالپردازانهءاثر » ما دھکدهء«، انتشار کتاب شد

پنج سال بعد  .با فقر روستاھا آشنا کرددھنده  به صورتی تکانکشور را  ،موسسات روستايي بود

تاب ھای پر فروش را با رمان ک رکورد ھمهء »ياشار کمال«يک جوان روستايي ديگر به نام از آن، 

. شکستـ جنوب ترکیه بود  که داستان رمانتیک برخاستن علیه ظلم بزرگ مالکان ـ »چه ممداين«

و تقريبًا ياشار کمال اولین داستانويس ترکیه محسوب می شود که به شھرت جھانی رسیده 

بسیاری از  او نیز، ھمچون. به انگلیسی، فرانسه و ساير زبان ھا ترجمه شده استبیشتر آثارش 

رک سوسیالیست چند سالی يکی از اعضای فعال حزب کارگران ت ،نويسندگان و ھنرمندان ترکیه

    . محسوب می شد

پس از به پايان رسیدن دوران ادبیات متعھد و وابسته به سوسیالیسم رمانتیک، دو عنصر 

منیستی در مضامین ف نخستین آنھا ظھور. ترکیه مطرح شده اند تحول ادبیات مدرن جديد در

 دومین عنصر با وظاھر  ء ادبیان ظھور کرده انددر صحنهکه  هبود کارھای زنان نويسندهء جديدی

که اکثر نويسندگان ترک از آن  ـ متوسط تحصیل کرده استانبول عمومی طبقهءش زندگی و تال

و . پر تخیل ولی واقع گرا را آفريده استادبیات  ـ ارتباط داشته و نوعی میان برمی خاستند

 جديد ادبی ھای سنت ه،ھمچنان که موج سوسیالیسم رمانتیک در ترکیه فرو می نشست

رمان نويس  »اورھان ھاموک« ،ادبی ترکیه ءه ظھور آخرين ستارهب اوج گرفته و عاقبتاستانبولی 

که جستجويي تمثیلی برای يافتن اصالت در فرھنگ  ،»زندگی جديد«رمان او به نام . ه اندانجامید
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ھمچنین موفقیت . ياشارکمال قرار دارداز  »اين چه ممد« از لحاظ فروش بعد از کتاب ،ترکی است

که او نخستین نويسنده ترکی باشد که  موجب شدانگلیسی  ترجمه ھای اين کتاب به زبان

زمینه ھای  ء فرھنگ نیز مثل ھمهءدر زمینه ،در واقع ،ترکیه. نوبل برای ادبیات را دريافت کند ءجايزه

در مرکز صحنه جھانی  آنبتواند به کمک  تااست ديگر ھمواره مشتاق دريافت تايید بین المللی 

  . قرار گیرد

ناظم  اين کشور يعنی ه تحت تسلط کارھای شاعر کمونیست رمانتیکشعر مدرن ترکی  

و ھنگامی  زندانی بود 1950تا  1938ناظم حکمت بین سال ھای . قرار دارد) 1963-1902(حکمت 

شوروی ھا حمايت می  که به وسیلهء ،»جنبش صلح جھانی« با کوشش ھایکه عاقبت آزاد شد 

ترک آغاز  ی» ماياکوفسکی«ھمچون يک  ادبی خود را کار او. به ستاره ای ادبی تبديل شد ،شد

 )ادبیات متعھد مارکسیستی یعنوان يک چھرهء برجستهء(ی ترک » نرودا پابلو«کرده و ھمچون يک 

اشتیاقش برای  کشور خود نیز بود، دارای ريشه ھای قوی محلی ،در عین حال ،او. بردپايان ب

غتش در زبان مادری برای او موقعیتی ھمچون و قدرت بال داشت،واقعی ماھیتی عدالت اجتماعی 

تثبیت آغازگر شعر مدرن اين کشور بعنوان فراھم کرده و او را  را موقعیت پوشکین در ادبیات روسیه

اما . ناظم حکمت تنھا شاعر ترک است که در بیرون از کشورش شناخته می شود. استکرده 

شھرنشینی اشرافی  ھای ھارت تمام سنتبا م در کار خود برخی شان و شاعران ترکیه بسیارند

ناظم حکمت را  آسایرعد اشعاراگر . زمان عثمانی را با طرح مسايل اجتماعی در ھم می آمیزند

روی ديگر اين سکه به نويسندگانی تعلق دارد که در جستجوی يک جنبه از شعر ترکیه بدانیم، 

  . دوه زده تماشا می کنندآرامش اند و واقعیت پیش روی خود را با چشمانی کنجکاو و ان

اوج  .طنز دو عامل مسلط محسوب می شوندو  سودازدگیقصه ھای کوتاه  ءدر حوزه  

تا  1915(و عزيز نسین  .يافت) 1954تا  1906(سودازدگی را می توان در کارھای سائیت فائیک 

 چخوف ترکیه سائیت فائیک در واقع. مھم ترين طنزنويس ترکیه محسوب می شودنیز ) 1995

عزيز  .1940و  1930استانبول دھه ھای » آدم ھای معمولی«مشاھده گر دلرحم و پر شور  است ـ

شھرت خود را مديون خالی کردن باد  ،بومی ترکیه استکه برآمده از سنت طنزآوری  اما، نسین

اکنون به صورتی مخفیانه در  بود ا انسانی بی خداآشکار او که. استتبختر ديوانساالران جمھوری 

آثار ھر دوی اين نويسندگان به زبان انگلیسی ترجمه شده و آن ھا را . است خفتهوری ناشناس گ

ھنوز برای رساندن پیام  ء شھرت خود،با ھمهآنھا، . دنبازگوينده صادق زندگی ملت ترک می دان

  . به مخاطبی وسیع تر جا دارند ويژهء خويش

با اين . ان اھل کتاب خواندن نیستندنويسندگان ترکیه از اين شکايت دارند که ھموطنانش  

منتشر شده  در اين کشور ده ھزار عنوان مختلف 1999ھمه آمار نشان می دھد که در سال 

و اورھان ، ھمان گونه که ياشارکمال که تیراژ اين کتاب ھا زياد نیست اما است درست. است

دھا ھزار نسخه به فروش ارزشمند ادبی می تواند در ص اثر ،نشان داده اند با کار خود ھاموک

که تا اواخر جنگ دوم  ،کتاب ھا را معموال با جلد نازک چاپ می کنند، کیفیت چاپ کتاب ھا. رسد
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به تدريج بھتر شده است و کتاب ھای کنونی به صورت چشمگیر و زيبايي  ،جھانی بسیار نازل بود

  . دنمنتشر می شو

وزگار کنونی وقوف آن ھا به قواعد يکی از ويژگی ھای عمومی کار نويسندگان ترک در ر  

ز نويسندگان آن ھا ادبیات کالسیک جھان را حتی از بسیاری ا. آفرينش ھای ادبی غربی است

و کتاب ھای جديد منتشره در غرب را بسرعت به دست آورده و مطالعه  غربی بھتر می شناسند

  . می کنند

ترکیه . یه نیز صادق دانستھمین امر را می توان در مورد موسیقی و ھنرھای بصری ترک

اما نوع آفرينش ھای موسیقیايي بیشتر . داردموسیقی نوازندگان و خوانندگان خوبی  ءزمینه در

تاثیر گرفته از خارج است و اين امر ھم در مورد موسیقی کالسیک و جدی و ھم در مورد موسیقی 

ای فولکلوريک ترکیه با آھنگ ھآمیختگی  ،موسیقی پاپ ءدر زمینه ،اما .پاپ ترکیه صادق است

و رنگ آمیزی ھای برگرفته از موسیقی عربی يک سازھای غربی  د شده بوسیلهءاصوات ايجا

ز محبوبیت فراوانی ا اين کشوردر بین جوانان خاص ترکی را به وجود آورده است که  ءپديده

  . برخوردار است و گھگاه در خارج از آن کشور نیز شنوندگانی دارد

. آثار نقاشان مشھور کشورشان مبالغ ھنگفتی می پردازند خريد مند برایترک ھای ثروت  

و  هنام دارد که ھنرمندی اکسپرسیونیست بود) 1967 – 1903(يکی از اين نقاشان فکرت معاال 

يک نقاش ديگر ) 1975تا  1911(بدری رحمی ايوبغلو . ه استبیشتر عمر خود را در فرانسه گذراند

 آناتولی را در ترکیبات کوبیستی خود وارد کرده مربوط به مضامینت که تربیت شده در فرانسه اس

است که يک رئالیست سوسیالیست محسوب می شود ) تا  1915(نوری ايیم  ،نقاش ديگر. است

و پس از  محبوبیت يافت 1960ء نقاشی آبستره در دھه. ی ترکیه می دانند» ديه گو ريورا«و او را 

  . کرد هھنر مفھومی را عرض )بینال( آن تشکیل نمايشگاه دو ساله ی استانبول

از کار معلمین  ،که در دوران عثمانی بوجود آمد ،سنت آکادمی ھنرھای زيبای ترکیه  

مار مع«مرکزی دانشگاه  اين آکادمی اکنون ھستهء. ايتالیايی و فرانسوی شکل گرفته است

که ھمچنان به آموزش درست ھنرھای بصری ادامه می  ب می شوددر استانبول محسو» سینار

که ناشی از ممنوعیت ھنرھای فیگوراتیو  ،به علت فقدان يک سنت محلی مجسمه سازی. دھد

ھنرمندان ايتالیايي و آلمانی  ر مجسمه ای دوران جمھوری آفريدهءاغلب آثا ،در اسالم است

  .ھای تجريدی تمايل پیدا کردند سبکی به به صورتی طبیع بعدھا مجسمه سازان ترک. ھستند

به  ،معماران ارمنی محلی و خارجی ھا یکار ر اواخر عصر عثمانی معماری حوزهء ويژهءد  

ـ  1870(نخستین معمار ترک مھم در دوران جمھوری کمال الدين بیگ . بود ،خصوص ايتالیايي ھا

خالق سبک ملی  در عین حال او را. دبه پايان رسانده بواست که تحصیالت خود را در آلمان ) 1927

 ءاز جمله آثار مھم او مسجد زيبا و کوچکی است که در منطقه. مجسمه سازی ترکیه می دانند

عالوه بر آن می توان به . ساخته شده است 1913استانبول در ساحل دريا به سال  »به بک«

شرقی اروپايي دوران اشاره کرد که شبیه ساختمان ھای  او تعدادی از ساختمان ھای دولتی
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خره در اورشلیم طین او را برای تعمیر گنبد مسجد صمقامات انگلیسی در فلس. استعمار ھستند

  . دعوت کردند

 »سدات حاکی الدم« ، بوسیلهءخود دارد درکه جزيیاتی محلی را  ،يک سبک مدرن تر

 »جیولیولی مونگری« او کار خود را در محضر معمار ايتالیايي. بوجود آمده است) 1988تا  1908(

به  که می توان به کلیسای کاتولیک نئوگوتیک سنت آنتونی در استانبول اواز کارھای . آغاز کرد

سپس نوبت به معماران جديدی می رسد که سبک ھای . اشاره کرد ساخته شده 1913سال 

اره کرد که اش »اورھان آردا«و  »امین اونات«از جمله می توان به  .مختلف مدرن را آزموده اند

اين بنا در سال . آرامگاه آتاتورک در آنکارا را به سبک معماری ھای با شکوه آلمانی ساخته اند

  . تکمیل شده است 1953

معماران ترک ساخته می شوند ديگر دارای  آسمانخراش ھای متعددی که بوسیلهءامروزه 

ار ديگر مورد توجه اری نیز ببرخی از ويژگی ھای محلی معم اما، متقابًال،. ھويت مشخصی نیستند

و بازگشت گنبدھای  ،که از جمله می توان به طبقات بااليي پیش آمده ساختمان ھا قرار گرفته اند

 ببعد از پايان جنگ دوم جھانی . عھد عثمانی و سقف ھای قیفی شکل عھد سلجوقی اشاره کرد

ختمان را نمی توان از سا که اکثر آن ھا ساخته شده استاز اين نوع ساختمان ھا ده ھا ھزار 

به جز اين که در بنای آن ھا سیمان فشرده و ديگر مصالح مدرن به  ھای دوران عثمانی تمیز داد؛

فقیر بوده  از آنجا که ترکیه در سراسر دوران جمھوريت کشوری نسبتًا ،با اين ھمه. کار رفته است

را در ھمه جا  ء بسیاریهدر کنار ساختمان ھای جديد می توان ساختمان ھای فقیران ،است

  . مشاھده کرد

که  ،»کاراگوز«ھمچون نمايش ھای سايه بازی موسوم به  ،سرگرمی ھای عمومی بومی  

ین نخست. ندرفته رفته از بین می رو ،از عروسک ھای چرمی استفاده می کنددر آن لعبت باز 

بسیاری از . فتندنمايش ھای تئاتری سبک غربی در قرن نوزدھم در استانبول به روی صحنه ر

نقش مھمی را در انتقال فرھنگ  ھنرپیشگان اين نمايش ھا ارمنی ھای محلی بودند که اساسًا

واقع در استانبول با  »تئاتر شھر« ،پس از اعالم جمھوريت. نده اغربی به ترکان مسلمان بازی کرد

مرکز ھنرھای  ،که در آلمان تعلیم ديده بود ،)1979تا  1892( »محسن ارتی ارطغرل«مديريت 

مختلفی  نمايش ھای او آثار کالسیک غربی و کارھای محلی در مجموعهء. نمايشی ترکیه شد

در سال . زندگی دوران عثمانی را مسخره می کردند وجود داشت ءهھمچون کمدی ھايي که نحو

بوجود » کارل ابرت«يک کنسرواتوار دولتی در آنکارا و با مديريت يک پناھنده آلمانی به نام  1936

او تربیت شدند سبک طبیعی مدرن را در شبکه  ردان ھا و ھنرپیشگانی که بوسیلهءو کارگ آمد

پس از نیز، برخی از شاگردان او . بوجود آمد مسلط ساختند 1950 ءتئاترھای دولتی که در دھه

خود دست به ايجاد تئاترھای شخصی زدند که مشھورترين و  ،مدتی کار در تئاترھای دولتی

يلديز «با استعدادی به نام  زن ھنرپیشهء نام دارد که بوسیلهء» تئاتر کنتر«ارترين آن ھا ماندگ
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او بسیاری از نمايشنامه ھای مدرن غربی را در تئاتر خود به روی صحنه . استبوجود آمده  »کنتر

  . ه استبرد

نگرانی ھای اجتماعی معاصر و به خصوص سختی  ءھای ترکی منعکس کنندهنمايشنامه 

 ءباالگرفتن موج افراط گرايي که در دھه ، به ھنگامو به خصوص ھستندی زندگی در روستاھا ھا

  . اين گونه تئاتر يکی از مھمترين سخنگويان آن شد ،ترکیه را فرا گرفت 1970

به خصوص در برابر  و پس از اين دوران اھمیت تئاتر در زندگی روشنفکرانه ترکیه رفته رفته

یه دارای ترک 1999با اين ھمه آمار نشان می دھد که در سال . پیدا کردگسترش تلويزيون کاھش 

 اين تئاترھا مجموعًادر آن سال . که يک سوم آن خصوصی بوده اند صد تئاتر فعال بوده است

را به روی صحنه بردند و  بوسیلهء نمايشنامه نويس ھای ترکچھارصد نمايشنامه نوشته شده 

 130 در ھمان سال ھمچنین. بالغ بر دو میلیون نفر بود تعداد تماشاگران اين نمايش ھا

  . ھزار تماشاچی را به خود جلب کند 800ترجمه شده به روی صحنه رفت که توانست  نامهءنمايش

او اين کار را به . تصنیف کرد 1934در  »ان سايگوناحمد ادن«نخستین اپرای مدرن ترکیه را 

در  ،آنگاه. خواست آتاتورک و برای اجرا در مقابل شاه ايران که به بازديد ترکیه آمده بود انجام داد

ين جا نیز در ا. صحنه آوردن اپراھای گوناگون شد روی دست به ترکیه دولتی، اپراخانهء 1940 ءدھه

  . بود »کارل ابرت«ھمان راھنمای کار 

 ءبنیان گذار باله ،خانم نینت دو والووا ،فرانسوی ، اشراف زادهءپس از جنگ دوم جھانی

خارجی اپرا  برنامهءمحلی و پنجاه و شش بیست و چھار برنامهء  1999در سال . دولتی ترکیه شد

در اين میان تمايل . ھزار نفر تماشا کردند 250و باله در شش سالن به روی صحنه رفت و آن ھا را 

  . مردم به تماشای آثار خارجی بیشتر بود

اقلیتی از مردم جالب است  نیز، مثل ھر جای ديگر، باله و اپرا برای سلیقهء البته در ترکیه

استاندارد اين برنامه ھا بسیار . به کمک دولت احتیاج دارد خود حیات ءو در نتیجه برای ادامه

در اين . اغلب از کارگردانان و ھنرپیشه ھای خارجی استفاده می شود برای اجرايشان ست وباال

در سرآغاز قرن . است اواخر کمک مالی به ھنرھا با مخالفت محافظه کاران اسالمی روبرو شده

يافت که اعالم  ،ملیح گوگچک ،شھردار آنکارا ی اين تفکر را می توان در گفتهءاعال جديد نمونهء

   .»می خوردزير کمر  به درداپرا «ت داش

اما خود وسیله ای شد برای تولید  ر ترکیه متوقف نکرد،آمدن تلويزيون، ساختن فیلم را د  

در عین . سینمای ترکیه در آن تخصص داشتکمدی ھای بی محتوا و ملودرام ھای کم خرج که 

م اجتماعی نشات می است که معموال از سبک رئالیس ساخته شدهکارھای مھم تري نیز  ،حال

 ء اين کشورکه تنھا فیلمساز شناخته شده ء سینمای ترکیه،بھترين و شناخته ترين چھره. دنگیر

جنوب ترکیه  یلااھ ؛ ھنرمندی ازاست) 1984- 1937(لماز گونی وي ،در بیرون از ترکیه می باشد

حین دعوا به قتل  پس از آن يک دادستان را دربه خاطر عقايد سیاسی اش به زندان افتاد و  که
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و  يک سوسیالیست کرد بعنوان در آنجا او را . در فرانسه از دنیا رفتدر تبعید رساند و عاقبت ھم 

  . می شناختندنه ترک 

ثیر فیلم ھای ھنری خارجی به شدت تحت تأ ،مثل ھر ھنر ديگریھم، سینمای ترکیه 

ترکیه  2000در سال . توان ديد ست که بھترين آن ھا را ھر ساله در فستیوال فیلم استانبول می

میلیون  14به ھنگام نمايش فیلم ھای خارجی حدود  سینما بود که مجموعًا 600دارای حدود 

  .میلیون نفر را به خود جذب می کردند 3تماشاچی و برای فیلم ھای داخلی 

در عین حال . متوسط مرفه می آيند ءاز طبقه عمومًاو آشکارا  عالقمندان جدی ھنر   

نیز در محافل استانبول، آنکارا، و تا حد کمتری در ازمیر يافت می شوند  کشور نان با استعدادجوا

که مشتری ارکسترھا، تاالرھای موسیقی، سینماھا، گالری ھا، کتابفروشی ھا، و نشريات ھنری 

از دارای سطح بااليي  معموًالنیز خارجی ھایي که در اين محافل رفت و آمد دارند . و ادبی ھستند

  . فرھنگ ھستند

و خانه ھای  ه ھای ارزان قیمت آپارتمانی شھریکثريت بزرگ ترک ھای ساکن مجموعا

 در اين میان،. بیرون از محوطه ھای دانشگاھی مشتری تلويزيون، راديو، و روزنامه ھا ھستند

 کانال دولتی و حدود 5دارای  2002در سال  ترکیه محسوب می شود ومھمترين رسانه تلويزيون 

کانال خصوصی بوده است که ھمگی برنامه ھای سرگرم کننده و به خصوص مسابقات فوتبال  20

  .را پخش می کنند

  

فوتبال در استانبول  باشگاهدر ابتدا سه . بازی فوتبال از آغاز قرن بیستم در ترکیه رايج شد  

امروز به کار خود  به که تا »شیک تاشبی«، و »فنرباغچه«، »گاالتا سرای«بوجود آمد با نام ھای 

   .ھا در ابتدا دارای بازيکنان آماتور بودند باشگاهاين  ءھر سه. ادامه داده اند

ياد می  »بوم چیم«باشگاه گاالتاسرای که معلوم نیست چرا عالقمندانش از آن با عنوان 

ن را کنند و رنگ ھای قرمز و زرد عالمت آن است در ابتدا باشگاه دبیرستان سلطنتی ترکیه بود و آ

امروزه . به تقلید از مدارس انگلیسی و برای پیروزی در مسابقه با خارجی ھا بوجود آورده بودند

حرفه ای شده است اما ھنوز در ذھن مردم با  ،دو باشگاه ديگرآن مثل  ،اگرچه اين باشگاه

شی کاپ مھم ورزدو  با دريافت 2000در سال باشگاه گاالتاسرای پیروزی . اشرافیت پیوندی دارد

  . دنبااليي شو ، مردم صاحب روحیهءيک بحران اقتصادی موجب شد که، در میانهء

، در اصل باشگاه محلی يک که با رنگ ھای آبی و زرد بازی می کند ،فنر باغچهباشگاه 

  . ثروتمند در ساحل آسیايي ترکیه بود منطقهء

 محلهءزشی در ابتدا يک باشگاه ور ،با رنگ ھای سیاه و سفید ،شیک تاشباشگاه بی

ھنوز ھم فوتبال دوستان مرفه اما با . پشت قصر دلما باغچه در ساحل بسفر بود ی درمتوسط

   .خاصی دارند توجه عدالتجويانه به آنافکار 
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که روزھای تعطیل ـ اين سه باشگاه در پايتخت عثمانی در روزھای جمعه و يک شنبه 

نی در سالی که اعالم يع ،1923ر سال د. با يکديگر بازی می کردند ـ مسلمین و مسیحیان بود

بازی فوتبال . بوجود آمد ھم فدراسیون ملی فوتبال و تیم ملی فوتبال اين کشور جمھوريت شد،

  . رفته رفته راه خود را به سوی آناتولی گشود و اين کار را از ازمیر آغاز کرد

 ،ترش يافتند وزمین ھای بازی فوتبال گس حرفه ای شد، 1951ال ترکیه در سال لیگ فوتب

 درآمدبه خصوص در اين مورد . نوسازی شدند ،برای جا دادن تماشاچیان رو به افزايش بازی ھا

در . به انجام پروژه ھا کمک کردتلويزيون ھا  بلیغات و حق پخش بازی ھا بوسیلهءھای ناشی از ت

در مورد اغراض  می کنند کهنقش حامی باشگاه ھا را بازی بازرگانان محلی  نیز استان ھای کشور

  . بعضی از آن ھا ترديدھايي وجود دارد

روزنامه ھا گزارشاتی را منتشر کردند مبنی بر اين که گروه ھای مافیايي  2002در سال 

در بازی ھای فوتبال رخنه کرده و از يک سو نتايج مسابقات را تعیین می کردند و از سويي ديگر 

  . حتی مشوق دسته ھای اوباش بودند و ته بودند،پولشويي را به راه انداخبساط شرط بندی و 

شورانگیز  شراف استانبول بود اکنون سرچشمهءآنچه که در اصل سرگرمی ا ،به ھر حال

مشکالت فوتبال يکی از . شوندشورش می  موجب اغتشاش واحساسات مردمی است که گاه 

که يک نھاد مورد احترام و اعتماد  ـ داوران است که اگرچه اغلب آن ھا از ارتش ترکیه مسالهء

به وام گرفته می شوند اما قضاوتشان ھمواره مورد اعتراض طرفداران تیم ھای بازنده  ـ مردم است

  . است

به  ،ترتیب که به اين. فوتبال ترکیه با يک بدنامی قابل تاسف روبرو شد 2000در سال   

دو تماشاگر  ،ز يوناتید در استانبولبین تیم ھای گاالتاسرای و لید ھنگام انجام مسابقه ای

  . با چاقو به قتل رسیدندانگلیسی 

به جای استخدام  امروزه يکی از افتخارات فوتبال دوستان ترکیه آن است که اين کشور  

به . اکنون بازيکنان حرفه ای خود را به تیم ھای مشھور اروپايي می فرستدبازيکنان خارجی 

توانست در جام جھانی برگزارشده در کره جنوبی مقام سوم  تیم ترکیه 2002خصوص که در سال 

  . را به دست آورد

عالقمندی به يک تیم فوتبال پیوندی اساسی را بین ترک ھا، کردھا، و ساکنان جمھوری 

در  ھمیشه و مقامات نظامی و غیرنظامی ترکیه که سازدھای ترک زبان شوروی سابق برقرار می 

کوشیده اند تا از طريق حمايت تیم ھای شھرھايي چون  درگیرندا جنوب شرقی اين کشور با کردھ

بتوانند در سطح ملی چھره نمايي کنند اين پیوند را تقويت و کمک به آنھا تا   »ديار بکر«و  »وان«

شمنی د ملی شده و يا باعث شده بر دامنهءاما اين که چنین اقدامی موجب ھمستگی . نمايند

  . ناروشنی است تهءھای اقلیت ھا افزوده شود نک

 و در مقابلورزش ھای ديگر را در ترکیه تحت الشعاع خود قرار داده  اکنون فوتبال ھمهء  

ت خود را از دست داده کشتی که روزگاری ورزش ملی ترک ھا محسوب می شد رفته رفته اھمی
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مپیک پیش آمد که تیم ترکیه توانست در بازی ھای ال 1948اوج اين ورزش در سال  نقطهء. است

 کشتی« موسوم به ورزشامروزه ھنوز . شوددر وزن ھای مختلف کشتی مدال طال  6لندن صاحب 

ده ھا ھزار  ،که در آن شرکت کنندگان بدن خود را با روغن زيتون چرب می کنند ،»روغنی

ترکیه برگزار می  »تراس« ءدر منطقه »کرک پینار«تماشاچی را به مسابقات سالیانه ای که در 

  . می کندشود جلب 

به  ،در وزنه برداری اين کشور ،که ورزش کشتی در ترکیه رو به افول داشتھمزمان با آن

نعیم «اين ورشکار . صاحب چندين مدال شد ،بلغاری درخشش چشمگیر يک پناھندهءلحاظ 

که در اوج سال ھای جنگ سرد تبديل به نام داشت ) »سلیمان اوف«در اصل ( »سلیمان اوغلو

  . کیه شدقھرمان ملی تر

آتاتورک . ترک ھا در سراسر تاريخ به عنوان اسب سواران درخشان ستوده شده اند  

کوشید تا اين سنت را حفظ کند و به اين خاطر دستور داد تا در بیرون آنکارا يک پیست اسب 

روزھای ملی اين کشور به کار  ءتوسعه يافته و برای مراسم رژه سواری ساخته شود که بعدًا

دوانی محبوبیت خود را رفته رفته از دست داده  اما در سال ھای اخیر اسب. شودگرفته می 

است و ترک ھا بیشتر يا مجذوب زمین ھای فوتبال ھستند و يا انواع و اقسام شرط بندی ھا و 

دوانی به اين ورزش  تقلب در زمینه اسب اتھامات مربوط به تبانی و ،ھمچنین. قرعه کشی ھا

يک بار تماشاچیان صندلی ھای میدان اسبدوانی استانبول را به آتش که بطوری لطمه زده است 

  . نده اکشید

جانشیان او ادامه  میدانی راتشويق مردم به ورزش ھای  ءکوشش ھای آتاتورک در زمینه  

مخالف بوده و آن را نوعی برھنه نمايي  ھا ھر چند که مسلمانان محافظه کار با اين ورزش ،دادند

که سالگرد ورود آتاتورک به  ـ ماه می 19ورزشکاران در  ءکه به خصوص به صورت رژهتلقی کرده اند 

  . انجام می گیرد ـ آناتولی و شروع جنگ استقالل است

در جوانی يک فوتبالیست  »پ اردوغانرجب تائ«ی ھمچون دولتمرد مسلمان ،با اين ھمه  

با پوشیدن شلوار  خودش، هک تبعدھا پذيرف ھم اوالبته . بسیار با استعداد محسوب می شد

مرتکب گناه  ـ تحريم اسالمی برای نشاندادن بدن مرد محسوب می شود خالفکه  ـ کوتاه فوتبال

علی « در شورت ھای ورزشی موجب آن نشد که با اين ھمه، وجود مردان دونده. شده است

 استانبول ءساالنهکه در مسابقات ماراتن  ،جانشین اردوغان در شھرداری استانبول ،»گورتونا مفید

  . شروع مسابقه نشود ءاعالم کننده ـ انجام می شودبین اروپا به آسیا » بسفر«از طريق پل  ـ که

در ابتدا جمھوری ترکیه کوشید تا . پیشاھنگی در پايان جنگ اول جھانی به ترکیه راه يافت

ی بین المللی در اين اما در سال ھای اخیر ارتباط ھا. پیشاھنگی تحت تاثیر خارجی ھا قرار نگیرد

  . زمینه رو به افزايش داشته است

. ورزش ھای آبی ھمچون شنا، قايق رانی، ماھیگیری و شیرجه دير به ترکیه وارد شدند

در سال ھای . آتاتورک خود يک شناگر پر حرارت بود و حامی مسابقات قايقرانی محسوب می شد
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و مديترانه دارای خانه ھاي  »ژه آنآ«دريای  که در سواحل ،متوسط ثروتمند ترکیه ءاخیر رشد طبقه

  . موجب شده که توجه به ورزش ھای دريايي رو به افزايش نھد ،ھستند یتعطیالت

ھای میدانی  در ورزش جوانان انع اصلی شرکت فعالوم سنت و مذھب امروزه در ترکیه  

 لیت ھای ورزشیامکانات برای اينگونه فعاکمبود  محسوب نمی شوند و مانع اصلی را بايد در

برای خانه سازی و دفاتر اداری به کار می آيند و در نتیجه در زمین ھای خوب شھری . جست

به سوی بازی ھايي ھمچون بسکتبال  نظرھا و دنشھرھای بزرگ زمین ھای بزرگ بازی وجود ندار

 که می توان آن ھا را در زمین ھای کوچک و سالن ھای سرپوشیده متوجه شده است و نت بال

به ھر حال ھمپای ثروتمندتر شدن ترکیه می توان پیش بینی کرد که صحنه ورزشی . نیز بازی کرد

به خصوص که اين کشور از استعدادھای محلی  . اين کشور نیز متنوع تر و زنده تر خواھد شد

ھزار باشگاه ورزشی،  5آمار ملی ترکیه نشان داد که در اين کشور  1999در سال . سرشار است

بايد توجه داشت . ھزار ورزشکار فعال که احتماال عضو تیم ھای ورزشی ھستند وجود دارند 180و 

که اين اعداد شامل دوندگان، قايقرانان، و گلف بازان طبقه متوسط که به خصوص در صحنه 

 . اجتماعی استانبول به صورت چشمگیری وجود دارد نمی شود

  

  فصل ھفتمپايان 

 


