ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ ـ آﻣﻮزش و ﻓﺮھﻨﮓ
آﻧﺪرو ﻣﺎﻧﮕﻮ
ﺗﺮﺟﻤﮫء اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﻮ
آرزوی آﺗﺎﺗﻮرک اﻳﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .او اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش وﺳﯿﻠﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آن ھﻤﮕﺎم ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ رود .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺗﺎﺗﻮرک در  1938ﭼﺸﻢ از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ ،ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم ﺟﻤﻌﯿﺖ
ھﻔﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﻪ زﻧﺎن آزادی ﺑﺨﺸﯿﺪه و آن ھﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد
ﺑﻮد اﻣﺎ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﮔﺶ ھﻨﻮز از ھﺮ ده زن ﺗﺮک ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﮐﺎری
ﮐﻪ آﺗﺎﺗﻮرک ﮐﺮده ﺑﻮد اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻳﺪ آن را
ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻮد.
در آن زﻣﺎن دوﻟﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮ اﻣﺮ آﻣﻮزش داﺷﺖ و ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻗﺎﻋﺪه وﺟﻮد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ﻣﺪارس ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ و
ﻳﮫﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت آﻣﻮزش ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ اﻳﻦ وزارت
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ھﻔﺖ ﺗﺎ دوازده ،اﺟﺒﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺪارس ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮد را در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﭽﻪ ھﺎ ﭘﺲ از ﺳﻦ دوازده وارد دورۀ ﺳﻪ
ﺳﺎﻟۀ راھﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ دوران ﺳﻪ ﺳﺎﻟۀ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺪل ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و آن ھﺎ را،
ﺑﺎ ھﻤﺎن واژۀ ﻓﺮاﻧﺴﻮی» ،ﻟﯿﺴﻪ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﻳﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ آﺗﺎﺗﻮرک آن را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ آﻧﮑﺎرا ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺮﺣﻠۀ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻘﯿۀ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﮫﺎ در
ﺷﮫﺮھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﯽ آن را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوﻟﺘﯽ ھﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﭘﻮل ﺗﻮﺟﯿﺒﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤﻮار ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﺗﺮﮐﯿۀ آﺗﺎﺗﻮرک ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻣﺬھﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
آﺗﺎﺗﻮرک ،ھﻤﭽﻮن ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﺼﻠﺤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﺂھﻨﮓ
اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺎن دﯾﻮﺋﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ،ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﮫﺎرت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﺮد .در  1936ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم ھﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ و آﻣﺎده ﮐﺮدن آن ھﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .آن ھﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ،ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ،داﻧﺶ ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه
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را در روﺳﺘﺎھﺎ ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،1940وزﻳﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﻳﻮﺟﻞ ،اﻳﻦ ﻃﺮح
را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ای از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮھﺎی روﺳﺘﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش داد و از آن ﭘﺲ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮھﺎدارای
ﻣﺰارع ،ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ و ﻣﺪارس ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ و
در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎص آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤۀ اﻳﻦ ﮐﻮﺷﺶ ھﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﺳﺎل ﻣﺮگ آﺗﺎﺗﻮرک ،ﺗﻨﮫﺎ  228ﻣﺪرﺳﻪ راھﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ  84ھﺰار داﻧﺶ
آﻣﻮز در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺗﻌﺪاد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ  75و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای
 81ﺑﻮد ﮐﻪ  37ھﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺗﻨﮫﺎ
 10ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﮑﻞ راﻳﺞ ھﺮﻣﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ
ﻣﻨﺎره ای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﻒ ﻳﮏ ﺳﮑﻮی وﺳﯿﻊ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪارس ﮐﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺛﺒﺎﺗﯽ ،ﺳﮑﻮﻻر و ﻣﻠﯽ ﮔﺮا ﺑﻮد .روش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﻳﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن ﺑﻮد .ھﻤۀ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ را دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﻌﻠﻢ آن ھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺤﺘﻮاﻳﺸﺎن را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﺮد و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب
ھﺎ را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺮد .اﺻﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده درﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻠﯽ ﮔﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮح ﮔﺬﺷﺘۀ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﺮک ھﺎ را از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ھﺎﺷﺎن در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی
آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﺎ و آﻳﻨﺪۀ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮرﻳﺖ وﻋﺪه آن را ﻣﯽ داد ﺧﺘﻢ ﻣﯽ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ھﺎی آﺗﺎﺗﻮرک درﺑﺎرۀ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺮک ھﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤۀ ھﻤۀ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ
وام ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در دﻳﮕﺮ دورس ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﯽ ﺷﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﻮد .اﻳﻦ را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم اﺛﺒﺎﺗﯽ ـ ھﻤﭽﻮن رﻳﺎﺿﯿﺎت ،ﻓﯿﺰﻳﮏ و ﺷﯿﻤﯽ و ﻏﯿﺮه ـ ﻣﯽ ﺷﺪ دﻳﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﺗﻀﺎد در
درس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻳﮑﯽ از دروس اﺟﺒﺎری دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ،دﻳﺪه
ﻣﯽ ﺷﺪ» .ﻣﻮﺳﯽ آﻧﺘﺮ« ،ﮐﻮدک روﺳﺘﺎزاده ای ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از رھﺒﺮان ﻣﻠﯽ ﮔﺮای ﮐﺮد ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﺪ ،در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آداﻧﺎ در دھۀ 1930
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ھﺎﻧﺮی ﺑﺮﮔﺴﻮن ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻳﮏ روﺳﺘﺎزاده دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻳﺎﺷﺎر ﮐﻤﺎل« ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻗﺼﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺷﮫﺮﺗﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ،در ھﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮھﺎی روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮورش ﻣﻠﯽ
ﮔﺮاﻳﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاﻃﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ھﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ
ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ،ﻳﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻮزﻳﺴﯿﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻳﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮھﺎ از ﺑﻄﻦ
ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠۀ ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮھﺎی روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﭙﺲ اﻧﺤﻼل ﮐﺎﻣﻞ آﻧﮫﺎ در  1954ﺑﻮد.
اﻳﻦ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺪﻳﺪ« ﺗﻀﺎد ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﻠﺦ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﻳﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﻮر و ﺗﺮﮐﺎن ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاه را در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﺨﺖ و ،در ﭘﯽ آن ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ ھﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
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را از ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﻳﺎن ﺳﮑﻮﻻر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاھﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ دو اردوﮔﺎه رادﻳﮑﺎل
و ﻟﯿﺒﺮال ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد در  1950ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران در دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﻳﮕﺮان ﺑﻪ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ وزرای دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻠﯽ ﮔﺮا و
ﺳﭙﺲ وارد ﮐﺮدن اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از  1950ﻧﯿﺰ
دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮرﻳﺨﻮاه ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
آﻣﻮزش ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮاد درﺳﯽ ﻣﺪارس ﺑﯿﺎﻓﺰاﻳﺪ .در ﻣﺮﺣﻠۀ اول ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺬھﺒﯽ در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻣﺎ ،در ﻣﺮﺣﻠۀ ﺑﻌﺪی،
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪ و ھﻤۀ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اوﻟﯿﺎء آﻧﮫﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .و ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﯿﺎء اﻧﺪک
ﺑﻮد.
در ھﻤﺎن زﻣﺎن رﺷﺪ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺪارس ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻇﺎھﺮ ﻧﻈﺎم ﻳﮑﭙﺎرﭼۀ آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺖ ،ﻣﺪارس ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﻀﺎد اﻳﻦ ﻇﺎھﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ روﺷﻦ
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮھﺎ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻳﺎ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﻣﺪارس ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﻄﺢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﻣﺪارس
ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﻄﺢ راھﻨﻤﺎﻳﻲ ھﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺪارس ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ،
و ﻣﻮاد درﺳﯽ ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﯽ ﺷﺪ .دوره ھﺎی درس ﻗﺮآن ﮐﻪ در آن ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻇﮫﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ھﻤۀ اﻳﻦ
دوره ھﺎ ﺑﺎﻳﺪ از دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ دوره ھﺎی ﻓﺎﻗﺪ اﺟﺎزه ھﻢ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه اﻟﮫﯿﺎت در آﻧﮑﺎرا و ﻗﺒﻞ از  1950آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد.
و ﺑﺰودی ھﻤۀ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ دروس ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  1998ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ  320ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ؛ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ 193
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﮔﺮدان داﻧﺸﮑﺪه ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ و
اﻟﮫﯿﺎت« ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ  66ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ارﺗﺶ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدزھﺮی ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .و
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  12ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1980ﻧﯿﺰ ،دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﻮزش »ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺬھﺒﯽ« )ﮐﻪ ﻧﺎم دﻳﮕﺮ اﺳﻼم
ﺳﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ( را در ھﻤۀ ﻣﺪارس اﺟﺒﺎری ﮐﺮد .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب رﻓﺎه اﺳﻼﻣﯽ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  1995ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ و رھﺒﺮ آن ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ارﺑﮑﺎن ،ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی رﺳﯿﺪ ،ارﺗﺶ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ارﺑﮑﺎن در  ،1997ارﺗﺶ
ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺪارس ﻣﺬھﺒﯽ راھﻨﻤﺎﻳﻲ اھﺘﻤﺎم ﮐﺮد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر اﺳﺎﺳﺎً دورۀ راھﻨﻤﺎﻳﻲ
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را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن  7ﺗﺎ 15
ﺳﺎل ﺷﺪ.
در ھﻤﺎن ﺣﺎل ،ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای )و ﻧﻪ ﻣﺬھﺒﯽ( ی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﻨﺪۀ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزان
و ﺧﻄﯿﺒﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ارﺗﺒﺎط
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در راه اﺳﻢ ﻧﻮﻳﺴﯽ در دوره ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ
ﻣﺠﺎز ﺑﺸﺪت ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
در دوران ﭘﺲ از آﺗﺎﺗﻮرک و ﻋﺼﻤﺖ اﻳﻨﻮﻧﻮ ،آﻣﻮزش در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﮑﻠﯽ آزاداﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،دوﻟﺖ از اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮد ،و ﻣﺪارس دارای آزادی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ؛ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺘﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﺗﻮان
ﻣﯽ دﻳﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ ای از ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .در ﺳﻄﺢ
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ھﺎﺋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ،ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ آن ھﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در دھﻪء  1970دوﻟﺖ »ﺑﻠﻨﺪ
اﺟﻮﻳﺖ« ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت را در ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎھﯽ دوﻟﺘﯽ ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻳﮑﯽ از ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺪرﺳﻪء ﻣﺬھﺒﯽ ارﺗﻮدﮐﺲ ھﺎی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺰﻳﺮه »ھﯽ ﺑﻠﯽ« در
ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺮار داﺷﺖ و دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ھﻤﻪء اﻳﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪ .در ﺳﺎل 2000
ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد در ﻧﺰد ﻣﺮدان ﺑﺎﻻی ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ  93/5در ﺻﺪ رﺳﯿﺪ و اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ
 76/5در ﺻﺪ ﺷﺪ .در  1990ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ ،ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از
ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﻳﻲ و ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و  1/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎﻧﻪء آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪهء ھﺮم ﻣﮫﺎرت ھﺎ در
ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺳﻌﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺎری ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ آﻣﻮزش در ﺑﻮدﺟﻪء دوﻟﺘﯽ از ھﺠﺪه
در ﺻﺪ در ﺳﺎل  1990ﺑﻪ ده در ﺻﺪ در ﺳﺎل  2000ﮐﺎھﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻌﻪء
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2002ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  1995و  1997ھﺰﻳﻨﻪ
ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ  2/2درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻋﺪد ﭘﺎﻳﯿﻨﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪء ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪء آﻣﻮزش ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  1995و  97ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﺮف
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ 22 ،در ﺻﺪ ﺻﺮف دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 43 ،درﺻﺪ ﺻﺮف ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺎل
 2000ﺣﺪود  500ھﺰار ﺟﻮان از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و  200ھﺰار از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺪارس
آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  2002ﺣﺪود ﻳﮏ ﺳﻮم از  2/4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ـ ﮐﻪ

4

ده درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ـ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،و ﺣﺪاﻗﻞ در دوران رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺮ آﻏﺎز ھﺰارهء ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﻨﺪهء ارﺗﺶ ﺑﯿﮑﺎران ﮐﺸﻮرﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮﭼﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ای ﻣﺎﺑﯿﻦ دﺳﺖ آوردھﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪء اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺒﻮده و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﺳﺎده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن درﻳﺎﻓﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ارزش ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اھﻤﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺣﺪود ھﻔﺘﺎد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﯿﻪ در  1938ـ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ از دوران
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ دوم ) 1876ﺗﺎ  (1909ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﺳﺎل  2000ادارات ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ از اﻳﻦ ﺷﮑﺎﻳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن  2600دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﻳﯿﻨﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻳﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد
ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ
آﻣﻮزان وﺟﻮد داﺷﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻣﺤﺪود ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ﻳﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻣﺘﯿﺎزی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﯽ آوردﻧﺪ .در ﺳﺎل  1999ﺑﯿﺶ از  400دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ  60ھﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﺣﺎﻟﺖ دوﮔﺎﻧﻪء دوﻟﺘﯽ و
ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺒﮑﻪء دﺑﺴﺘﺎن ھﺎی آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدق ﺑﻮد .در ھﺮ ﺻﻮرت ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ ھﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای وزارت آﻣﻮزش و در ﺟﮫﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺟﮫﺖ
اﻣﺘﯿﺎزدھﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺮﻓﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺻﺎدق ﺑﻮده اﺳﺖ .در دھﻪ ھﺎی  1980و  90ﭼﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .در ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﯿﺮﻳﻪء ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ
ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﺳﺎل  1999ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  400داﻧﺸﮑﺪه در ھﻔﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و در ﮐﻨﺎر آن ھﺎ 140 ،ﮐﺎﻟﺞ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﻪ و
 360ﮐﺎﻟﺞ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در
ﭘﺸﺖ درھﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﻪ در »وﺑﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ« ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ درس ھﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی
دﻳﮕﺮ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  2000ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر از وﺟﻮد  19ھﺰار داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮک ) 14ھﺰار داﻧﺸﺠﻮی
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،و  5ھﺰار ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺧﺎرج ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
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دادﻧﺪ .ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻋﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهء
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺣﺪود  2000داﻧﺸﺠﻮی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺗﺮک داﺷﺖ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺣﺪود ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺪود ﺷﺼﺖ داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻣﺎر دوﻟﺘﯽ در آﻓﺮﻳﻘﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻘﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ در ﻗﺎھﺮه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ ﺗﺮک آﻧﺎن را ﺑﺎ دﻳﺪه ﺳﻮءﻇﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .ھﺰﻳﻨﻪء
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ھﻔﺖ ﺗﺎ  12ھﺰار دﻻر ﺑﻮد و،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺳﺎﻟﯽ را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دورهء ﭼﮫﺎرﺳﺎﻟﻪء
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﺰﻳﻨﻪء ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﺘﺎب را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ،
ھﺰﻳﻨﻪء دورهء ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﻪ  100ھﺰار دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ھﺰﻳﻨﻪء ﺗﺤﺼﯿﻞ در
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ از اﻳﻦ ھﻢ ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2003ھﺰﻳﻨﻪء ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻳﮏ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  35ھﺰار دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﺣﻘﻮق ﻳﮏ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﻢ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪود  1000دﻻر در
ﻣﺎه ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
ﺑﺮای آﻳﻨﺪهء ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﺪهء اﻳﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .در ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  2000-1999ﻓﻘﻂ  30ھﺰار ﻧﻔﺮ از  1/4ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
دو داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« در آﻧﮑﺎرا و »داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺳﻔﺮ«
در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل درس ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ رﺳﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ راﻳﺞ اﺳﺖ .آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهء آن ھﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ زﺑﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺟﮫﺎن ﻓﺮاخ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
وﺟﻮد دارد .ﻋﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﻓﻨﯽ ﺿﺮورت
دارد .اﻣﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﺮک ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ھﻢ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد .ﻳﮑﯽ از راه ﺣﻞ ھﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
دروس ﻓﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ »ﻣﺮﻣﺮه« در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دارای
داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺮک زﺑﺎن اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه »ﮔﺎﻻﺗﺎ ﺳﺮای« ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ در
واﻗﻊ وﺳﺎﻳﻞ اداﻣﻪء ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن ﮔﺎﻻﺗﺎ ﺳﺮای را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
آورد ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺟﻤﮫﻮرﻳﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ داﻧﺸﮑﺪه ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
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ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎ و در ﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮی
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ .در اﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻳﻌﻨﯽ »روﻓﺴﻮر اﺣﺴﺎن
دوﻏﺮاﻣﭽﯽ« اھﻤﯿﺖ دارد.
او ،ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ
ﺑﻌﺪاً ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﮫﻮر »ﺣﺎج ﺗﭙﻪ« و ﺳﭙﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﺎج ﺗﭙﻪ در آﻧﮑﺎرا ﺷﮫﺮت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در  1980دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ
رادﻳﮑﺎل ﮐﻪ در دھﻪء  1970داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻓﻠﺞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ دھﺪ ،ھﻤﻪء داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی
ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺮار داده و ﭘﺮوﻓﺴﻮر دوﻏﺮاﻣﭽﯽ را ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﻮرا
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .او ،ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺘﺶ در ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺘﺎدان دﺳﺖ ﭼﭙﯽ
داﻧﺸﮕﺎه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در راﺳﺘﺎی اﻳﺠﺎد ﻳﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ آن را »ﺑﯿﻞ ﮐﻨﺖ« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺷﮫﺮ داﻧﺶ( ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،از ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری وﺳﯿﻊ ،ﺧﺮﻳﺪ زﻣﯿﻦ
ھﺎﻳﻲ در ﺑﯿﺮون ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی دﺳﺖ اول ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﻮﺟﻮد آورد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ را ﺑﺮای »ﺑﯿﻞ ﮐﻨﺖ« اﻳﺠﺎد ﮐﺮد .درآﻣﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮﻳﻪ ھﺎی ﮔﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮﻧﺪ
و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻄﺎی ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﺑﻮرس ﺻﺪای ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ھﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮدد .ﺣﻘﻮق ھﺎی
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻی اﺳﺘﺎدان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
اﺳﺘﺎدان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ» .ﺑﯿﻞ ﮐﻨﺖ« دارای ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻳﮏ
ارﮐﺴﺘﺮ ﻓﯿﻼرﻣﻮﻧﯿﮏ ،ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ورزﺷﯽ ،و ﻣﻨﻄﻘﻪء ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان و ﺷﺎﮔﺮدان
ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻳﮏ ھﺘﻞ درﺟﻪ ﻳﮏ و رﺳﺘﻮران ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه رﻗﯿﺐ داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﮫﻢ را از ﺑﻮدﺟﻪء دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
دھﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻏﺮور در ﻣﯿﺎن ﭘﺎرک ﭘﺮ درﺧﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﺗﭙﻪ ھﺎی ﻟﺨﺖ
ﺑﯿﺮون آﻧﮑﺎرا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﻣﺤﻮﻃﻪ ھﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺷﮫﺮھﺎﯾﻲ ﮐﻪ دارای داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﺮودﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺷﮫﺮھﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده
از آﺟﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ـ ﺧﺮج ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ اﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺎﺟﺪی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دورهء ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺪﻳﺮان آن ھﺎ دﻟﯿﻞ اﻳﻦ ﮐﺎر را آن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﻣﺠﻤﻮع ،اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء ﺗﻮﺳﻌﻪء داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﻳﺎﻟﺘﯽ
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ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ »اﺳﺘﺎدان در ﭘﺮوار« ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ـ ﻳﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و آﻧﮑﺎرا ﺑﺎ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ آﻣﺪه و ﭘﺲ از ﮐﻼس ھﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮی ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﻳﺪ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در اﻳﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ درﻳﺎی ﺳﯿﺎه در ﺗﺮاﺑﻮزان دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ؛
و داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻏﺎزﻳﺎن ﺗﭙﻪ ،در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ .اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و آﻧﮑﺎرا از ﻳﮏ ﺳﻮ و ﻧﮫﺎدھﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ای وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪء
اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ در ھﻤﻪء اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺧﻮد اراده ای راﺳﺦ را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﻧﺘﺎﻳﺢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.
در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺪارس ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دارای ﺷﮫﺮت و
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ درازای ﻳﮏ ﻗﺮن ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهء ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان
آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺳﮫﯿﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای
اداﻣﻪء ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ دﮐﺘﺮا ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺧﺎرج ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﮔﺬﺷﺘﻪء اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ھﻤﭽﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن
دﻣﯿﺮل ،ﺗﻮرﮔﻮت اوزال ،و ﻧﺠﻤﺘﯿﻦ ارﺑﮑﺎن دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ھﻤﮕﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﻨﯽ
ﺷﺎن ،ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه ھﺎﺋﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﺪھﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎت ،ﺟﺎده
ھﺎ ،ﭘﻞ ھﺎ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ھﺘﻞ ھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎ ،ھﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﺎزه ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .آن ھﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ و وﻋﺪه ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﺸﺎن
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ در
دﺳﺘﺮس دوﻟﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه ﺟﻨﺒﻪ ای ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺪت ھﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دارای
ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪء ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻞ ﮐﻨﺖ در آﻧﮑﺎرا
ﺑﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ھﺮ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺪ .اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در در
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺳﻮدای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن دارد ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮑﺮار ﭼﻨﺪان ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻧﺪارد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸﺪاوری ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم اﺛﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪ آن ،اﺳﺘﺎدان ﻟﯿﺒﺮال ﻓﺮاوان اﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوورش اﻓﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و آﻧﮑﺎرا ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ
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اﺧﻼق ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮءﻇﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن آﻧﮫﺎ ھﻤﻮاره ﻧﮕﺮان ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪهء ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﮑﺎرا و داﻧﺸﮑﺪه
ھﺎی ﺣﻘﻮق آﻧﮑﺎرا و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎھﺮاً
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.
»ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ« ﮐﻪ در دھﻪء  1980ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر ﺧﻮد درﮔﯿﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻼت اﺳﻼﻣﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻈﺎھﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی اﻳﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء
ﺑﻨﯿﺎدھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮕﯿﺮد و ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن آزادی داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﻳﻦ ﺷﻮرا را ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه
ھﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺧﻮد رو ﺑﻪ
ﺗﺰاﻳﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﻮر اداری داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ دﭼﺎر
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﯿﺎن ،وﻇﯿﻔﻪء ﺣﻔﻆ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهء دوﻟﺖ ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﻘﻮق آن ھﺎ از ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
اﺳﺘﺎدان ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ در ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﻳﺲ ﮐﺮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪه ای دﻳﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎر ﺣﻔﻆ ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ
اﺳﺘﺎدان ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رﺷﺘﻪء ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ،از ﻟﺤﺎظ ﻻﺑﺮاﺗﻮارھﺎ و ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻓﻨﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺣﻮزهء ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﮏ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء دوﻟﺖ ھﻤﭽﻮن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﻣﻐﺰھﺎ را ﺟﺬب
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺮک ھﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺮای ﺑﮫﺘﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪن
ھﻤﻮاره ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﻳﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺳﮑﻮﻻر ھﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺗﺮﮐﯿﻪء ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺬھﺒﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ وﻇﯿﻘﻪ ﻣﯿﮫﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ دارای ﻣﺮاﺳﻢ ھﻔﺘﮕﯽ ﭘﺮﭼﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﮏ ﺻﺪا
ﺟﻤﻼت زﻳﺮ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
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»ﻣﻦ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻢ .راﺳﺘﮕﻮ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﻢ ،ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺻﻮل ھﺴﺘﻢ ،از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮاﻧﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارم ،ﮐﺸﻮرم و ﻣﻠﺘﻢ را از ﺧﻮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم ،ھﺪف ﻣﻦ رﺷﺪ
و ﭘﯿﺸﺮوی اﺳﺖ .ای آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﺰرگ! ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در راھﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ھﻤﻮار
ﺳﺎﺧﺘﻪ ای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی ﺑﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ای .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ﻣﻦ ھﺪﻳﻪ ای
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﺴﺘﯽ ھﻤﻪء ﺗﺮک ھﺎ .ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﮏ ﺗﺮک
ھﺴﺘﻢ«.
ﻳﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﯿﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ
داﻧﺶ اﻧﺪ و ﺗﺮک ھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارس ،اﺣﺘﺮام ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮر ﮐﻪ رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻳﮕﺮ ،ھﻤﮕﯽ وﻇﯿﻔﻪء ﺧﻮد ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭙﺮدازد ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ و اھﺪای ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺰ »ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﺮﮐﯿﻪ« ،ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﮫﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﯿﺎد اداره ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺣﺘﺮام ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ھﻤﻮاره ﭼﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﮐﻢ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ روز ﻣﻌﻠﻢ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻃﯽ آن از آﺗﺎﺗﻮرک ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ اول و اﺻﻠﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﮕﻮ
و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ رواج دارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ وزرای آﻣﻮزش
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻏﻠﺐ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﻮاد درﺳﯽ و روش ھﺎی ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ از آن ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺴﻮادی و ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﻣﻮرد ﻧﺎراﺣﺘﯽ آﺗﺎﺗﻮرک راه درازی را ﻃﯽ ﮐﺮده و
اﮐﻨﻮن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﻻ ،ھﻤﭽﻮن دﮐﺘﺮ ،ﻣﮫﻨﺪس ،ﻣﻌﻤﺎر ،و ﺳﺎﻳﺮ
ﺣﺮﻓﻪ ای ھﺎ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ اﻣﺎ ھﻨﻮز ﻣﺴﺎﻟﻪء ﻓﺮار ﻣﻐﺰھﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﺎدی ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺘﻌﺪد داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ آن
ھﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﮑﺮھﺎی ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﺪﻳﺪ از ﻏﺮب ﻣﯽ آﻳﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻓﮑﺮھﺎی ﺑﺪﻳﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﻨﻮز راه درازی در ﭘﯿﺶ دارد.
ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم
ادﺑﯿﺎت و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﺎ ﺑﻮد و آﻟﻤﺎن ھﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﻮزﻳﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه اﻣﺎ ،ھﻢ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮاص و ھﻢ در ﺣﻮزهء ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﺮﻳﮑﺎ
از ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ھﺎﻟﯿﻮود اﻧﺪ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﺑﻪ روی ﭘﺮدهء ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ .ﻧﻤﺎﻳﺶ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ،در
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ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ھﺎ ﻓﺮاوان اﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﺪه از آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ
ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ھﺎی ﭘﺮ ﻓﺮوش ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪء اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺻﺪاﻳﻲ ﺧﺎص ﺗﺮﮐﯿﻪ را در ﻓﻀﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ دارای ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ای ﺧﺎص ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ھﻨﺮی ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ،آﺛﺎر ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮫﺎ دارای ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و
ﺗﻤﺎﻳﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺳﺖ.
ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪء ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ـ ﮐﻪ
ھﻨﻮز ﻧﻪ وﻳﮋﮔﯽ ھﺎی آن روﺷﻦ و ﻧﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ھﺎی آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ھﺎی داﺳﺘﺎن ھﺎ در واﻗﻊ ﻧﻤﻮد دو ﺑﻌﺪی ﻓﮑﺮھﺎی ﺳﺎده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻓﺎﺳﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺪه آﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺟﻮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،در ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن اﻳﻦ داﺳﺘﺎن
ھﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺪوه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﻳﺪ ھﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻧﺘﻈﺎرات آن ھﺎ ﻧﺒﻮد.
در دھﻪء  ،1930ادﺑﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺖ و ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﺴﻮر اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺴﺖ ﺷﺪ ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ادﺑﯿﺎت ﺟﻨﺒﻪ ای ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ،1950ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ در آن اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب »دھﮑﺪهء ﻣﺎ« اﺛﺮ ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازاﻧﻪء »ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎﮐﺎل« ،ﮐﻪ ﻳﮏ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺟﻮان
ﻣﻮﺳﺴﺎت روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮد ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎھﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
از آن ،ﻳﮏ ﺟﻮان روﺳﺘﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻳﺎﺷﺎر ﮐﻤﺎل« رﮐﻮرد ھﻤﻪء ﮐﺘﺎب ھﺎی ﭘﺮ ﻓﺮوش را ﺑﺎ رﻣﺎن
»اﻳﻨﭽﻪ ﻣﻤﺪ« ـ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد ـ ﺷﮑﺴﺖ.
ﻳﺎﺷﺎر ﮐﻤﺎل اوﻟﯿﻦ داﺳﺘﺎﻧﻮﻳﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮت ﺟﮫﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎرش ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎن ھﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ،ھﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺮک ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﯿﺪن دوران ادﺑﯿﺎت ﻣﺘﻌﮫﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ،دو ﻋﻨﺼﺮ
ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺤﻮل ادﺑﯿﺎت ﻣﺪرن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﻇﮫﻮر ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ در
ﮐﺎرھﺎی زﻧﺎن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهء ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪء ادﺑﯿﺎن ﻇﮫﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ ﻇﺎھﺮ و دوﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻼش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ـ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮک از آن
ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ـ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﻧﻮﻋﯽ ادﺑﯿﺎت ﭘﺮ ﺗﺨﯿﻞ وﻟﯽ واﻗﻊ ﮔﺮا را آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ .و
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻮج ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻓﺮو ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺳﻨﺖ ھﺎی ادﺑﯽ ﺟﺪﻳﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﮫﻮر آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺘﺎرهء ادﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ» ،اورھﺎن ھﺎﻣﻮک« رﻣﺎن ﻧﻮﻳﺲ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ .رﻣﺎن او ﺑﻪ ﻧﺎم »زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﻳﺪ« ،ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﻲ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺻﺎﻟﺖ در ﻓﺮھﻨﮓ
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ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺖ ،از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮوش ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب »اﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﻤﺪ« از ﻳﺎﺷﺎرﮐﻤﺎل ﻗﺮار دارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﺎی اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻳﺰهء ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺮای ادﺑﯿﺎت را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در واﻗﻊ ،در زﻣﯿﻨﻪء ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ھﻤﻪء زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی
دﻳﮕﺮ ھﻤﻮاره ﻣﺸﺘﺎق درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎﻳﯿﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن در ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺷﻌﺮ ﻣﺪرن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎرھﺎی ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺎﻇﻢ
ﺣﮑﻤﺖ ) (1963-1902ﻗﺮار دارد .ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  1938ﺗﺎ  1950زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ آزاد ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی »ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﺷﻮروی ھﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ای ادﺑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .او ﮐﺎر ادﺑﯽ ﺧﻮد را ھﻤﭽﻮن ﻳﮏ »ﻣﺎﻳﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ« ی ﺗﺮک آﻏﺎز
ﮐﺮده و ھﻤﭽﻮن ﻳﮏ »ﭘﺎﺑﻠﻮ ﻧﺮودا« ی ﺗﺮک )ﯾﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﭼﮫﺮهء ﺑﺮﺟﺴﺘﻪء ادﺑﯿﺎت ﻣﺘﻌﮫﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ(
ﺑﭙﺎﻳﺎن ﺑﺮد .او ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،دارای رﻳﺸﻪ ھﺎی ﻗﻮی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،اﺷﺘﯿﺎﻗﺶ ﺑﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎھﯿﺘﯽ واﻗﻌﯽ داﺷﺖ ،و ﻗﺪرت ﺑﻼﻏﺘﺶ در زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﺮای او ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ھﻤﭽﻮن
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻮﺷﮑﯿﻦ در ادﺑﯿﺎت روﺳﯿﻪ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و او را ﺑﻌﻨﻮان آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﻌﺮ ﻣﺪرن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون از ﮐﺸﻮرش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ
ﺷﺎﻋﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎن در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺖ ھﺎی ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﺷﺮاﻓﯽ
زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ .اﮔﺮ اﺷﻌﺎر رﻋﺪآﺳﺎی ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﻤﺖ را
ﻳﮏ ﺟﻨﺒﻪ از ﺷﻌﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،روی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
آراﻣﺶ اﻧﺪ و واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو و اﻧﺪوه زده ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﻮزهء ﻗﺼﻪ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻮدازدﮔﯽ و ﻃﻨﺰ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اوج
ﺳﻮدازدﮔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎﺋﯿﺖ ﻓﺎﺋﯿﮏ ) 1906ﺗﺎ  (1954ﻳﺎﻓﺖ .و ﻋﺰﻳﺰ ﻧﺴﯿﻦ ) 1915ﺗﺎ
 (1995ﻧﯿﺰ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﻨﺰﻧﻮﻳﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﺋﯿﺖ ﻓﺎﺋﯿﮏ در واﻗﻊ ﭼﺨﻮف ﺗﺮﮐﯿﻪ
اﺳﺖ ـ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮ دﻟﺮﺣﻢ و ﭘﺮ ﺷﻮر »آدم ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ« اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دھﻪ ھﺎی  1930و  .1940ﻋﺰﻳﺰ
ﻧﺴﯿﻦ اﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺳﻨﺖ ﻃﻨﺰآوری ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ،ﺷﮫﺮت ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎد
ﺗﺒﺨﺘﺮ دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻران ﺟﻤﮫﻮری اﺳﺖ .او ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﺪا ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در
ﮔﻮری ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ .آﺛﺎر ھﺮ دوی اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و آن ھﺎ را
ﺑﺎزﮔﻮﻳﻨﺪه ﺻﺎدق زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ ﺗﺮک ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ،ﺑﺎ ھﻤﻪء ﺷﮫﺮت ﺧﻮد ،ھﻨﻮز ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم
وﻳﮋهء ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺟﺎ دارﻧﺪ.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ از اﻳﻦ ﺷﮑﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺸﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ھﻤﻪ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1999ده ھﺰار ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺮاژ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ھﺎ زﻳﺎد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻳﺎﺷﺎرﮐﻤﺎل و اورھﺎن
ھﺎﻣﻮک ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ،اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ادﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺪ .ﮐﺘﺎب ھﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﻧﺎزک ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ھﺎ ،ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺟﻨﮓ دوم
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ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب ھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و زﻳﺒﺎﻳﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮک در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ وﻗﻮف آن ھﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ
آﻓﺮﻳﻨﺶ ھﺎی ادﺑﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ .آن ھﺎ ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺟﮫﺎن را ﺣﺘﯽ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻏﺮب را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ھﻨﺮھﺎی ﺑﺼﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق داﻧﺴﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ
در زﻣﯿﻨﻪء ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﺑﯽ دارد .اﻣﺎ ﻧﻮع آﻓﺮﻳﻨﺶ ھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﻳﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺎرج اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ھﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺟﺪی و ھﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﭘﺎپ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﻣﺎ ،در زﻣﯿﻨﻪء ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ ،آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ آھﻨﮓ ھﺎی ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﻳﮏ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ
اﺻﻮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ﺳﺎزھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ھﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻳﮏ
ﭘﺪﻳﺪهء ﺧﺎص ﺗﺮﮐﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﮔﮫﮕﺎه در ﺧﺎرج از آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دارد.
ﺗﺮک ھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻓﮑﺮت ﻣﻌﺎﻻ ) (1967 – 1903ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ھﻨﺮﻣﻨﺪی اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮده و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪری رﺣﻤﯽ اﻳﻮﺑﻐﻠﻮ ) 1911ﺗﺎ  (1975ﻳﮏ ﻧﻘﺎش دﻳﮕﺮ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ را در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻮﺑﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد وارد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻧﻘﺎش دﻳﮕﺮ ،ﻧﻮری اﻳﯿﻢ ) 1915ﺗﺎ ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ رﺋﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
و او را »دﻳﻪ ﮔﻮ رﻳﻮرا« ی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻧﻘﺎﺷﯽ آﺑﺴﺘﺮه در دھﻪء  1960ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از
آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه دو ﺳﺎﻟﻪ ی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )ﺑﯿﻨﺎل( ھﻨﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
ﺳﻨﺖ آﮐﺎدﻣﯽ ھﻨﺮھﺎی زﻳﺒﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ در دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،از ﮐﺎر ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ
اﻳﺘﺎﻟﯿﺎﻳﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ آﮐﺎدﻣﯽ اﮐﻨﻮن ھﺴﺘﻪء ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه »ﻣﻌﻤﺎر
ﺳﯿﻨﺎر« در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش درﺳﺖ ھﻨﺮھﺎی ﺑﺼﺮی اداﻣﻪ ﻣﯽ
دھﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻳﮏ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ،ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ھﻨﺮھﺎی ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ
در اﺳﻼم اﺳﺖ ،اﻏﻠﺐ آﺛﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪ ای دوران ﺟﻤﮫﻮری آﻓﺮﻳﺪهء ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺘﺎﻟﯿﺎﻳﻲ و آﻟﻤﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزان ﺗﺮک ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ھﺎی ﺗﺠﺮﻳﺪی ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
در اواﺧﺮ ﻋﺼﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺣﻮزهء وﻳﮋهء ﮐﺎری ﻣﻌﻤﺎران ارﻣﻨﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص اﻳﺘﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ھﺎ ،ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺮک ﻣﮫﻢ در دوران ﺟﻤﮫﻮری ﮐﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﯿﮓ ) 1870ـ
 (1927اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .او را در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻟﻖ ﺳﺒﮏ ﻣﻠﯽ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﮫﻢ او ﻣﺴﺠﺪ زﻳﺒﺎ و ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪء
»ﺑﻪ ﺑﮏ« اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل  1913ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ او اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ اروﭘﺎﻳﻲ دوران
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اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ او را ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺨﺮه در اورﺷﻠﯿﻢ
دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻳﮏ ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن ﺗﺮ ،ﮐﻪ ﺟﺰﻳﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﻠﯽ را در ﺧﻮد دارد ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء »ﺳﺪات ﺣﺎﮐﯽ اﻟﺪم«
) 1908ﺗﺎ  (1988ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .او ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻤﺎر اﻳﺘﺎﻟﯿﺎﻳﻲ »ﺟﯿﻮﻟﯿﻮﻟﯽ ﻣﻮﻧﮕﺮی«
آﻏﺎز ﮐﺮد .از ﮐﺎرھﺎی او ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻧﺌﻮﮔﻮﺗﯿﮏ ﺳﻨﺖ آﻧﺘﻮﻧﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎل  1913ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎران ﺟﺪﻳﺪی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪرن را آزﻣﻮده اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ »اﻣﯿﻦ اوﻧﺎت« و »اورھﺎن آردا« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
آراﻣﮕﺎه آﺗﺎﺗﻮرک در آﻧﮑﺎرا را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ھﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮه آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ در ﺳﺎل
 1953ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دﻳﮕﺮ دارای
ھﻮﻳﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ،ﺑﺮﺧﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﻨﺒﺪھﺎی
ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻘﻒ ھﺎی ﻗﯿﻔﯽ ﺷﮑﻞ ﻋﮫﺪ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺒﻌﺪ
ده ھﺎ ھﺰار از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آن ھﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ھﺎی دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﻤﯿﺰ داد؛ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎی آن ھﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺸﺮده و دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪرن ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺟﻤﮫﻮرﻳﺖ ﮐﺸﻮری ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪء ﺑﺴﯿﺎری را در ھﻤﻪ ﺟﺎ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮﻣﯽ ،ھﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎﻳﺶ ھﺎی ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎزی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﮐﺎراﮔﻮز« ،ﮐﻪ
در آن ﻟﻌﺒﺖ ﺑﺎز از ﻋﺮوﺳﮏ ھﺎی ﭼﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ھﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮی ﺳﺒﮏ ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ھﺎ ارﻣﻨﯽ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را در اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮھﻨﮓ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎزی ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺟﻤﮫﻮرﻳﺖ» ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﮫﺮ« واﻗﻊ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ »ﻣﺤﺴﻦ ارﺗﯽ ارﻃﻐﺮل« ) 1892ﺗﺎ  ،(1979ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻳﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮﮐﺰ ھﻨﺮھﺎی
ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء ﻧﻤﺎﻳﺶ ھﺎی او آﺛﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ھﻤﭽﻮن ﮐﻤﺪی ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﺤﻮهء زﻧﺪﮔﯽ دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺳﺎل
 1936ﻳﮏ ﮐﻨﺴﺮواﺗﻮار دوﻟﺘﯽ در آﻧﮑﺎرا و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﮏ ﭘﻨﺎھﻨﺪه آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎرل اﺑﺮت« ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ و ﮐﺎرﮔﺮدان ھﺎ و ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء او ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺒﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺪرن را در ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در دھﻪء  1950ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان او ﻧﯿﺰ ،ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر در ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎی ﺷﺨﺼﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﻳﻦ و
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ آن ھﺎ »ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮ« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪء زن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻳﻠﺪﻳﺰ
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ﮐﻨﺘﺮ« ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .او ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺪرن ﻏﺮﺑﯽ را در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪهء ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺨﺘﯽ
ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ در روﺳﺘﺎھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮج اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﻲ ﮐﻪ در دھﻪء
 1970ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻳﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن آن ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻳﻦ دوران اھﻤﯿﺖ ﺗﺌﺎﺗﺮ در زﻧﺪﮔﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1999ﺗﺮﮐﯿﻪ دارای
ﺻﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﻮم آن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .در آن ﺳﺎل اﻳﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ھﺎی ﺗﺮک را ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ھﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ھﻤﺎن ﺳﺎل 130
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪء ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  800ھﺰار ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﭘﺮای ﻣﺪرن ﺗﺮﮐﯿﻪ را »اﺣﻤﺪ ادﻧﺎن ﺳﺎﻳﮕﻮن« در  1934ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺮد .او اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ آﺗﺎﺗﻮرک و ﺑﺮای اﺟﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎه اﻳﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد .آﻧﮕﺎه ،در
دھﻪء  ،1940اﭘﺮاﺧﺎﻧﻪء دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ آوردن اﭘﺮاھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ
راھﻨﻤﺎی ﮐﺎر ھﻤﺎن »ﮐﺎرل اﺑﺮت« ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اﺷﺮاف زادهء ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﻨﺖ دو واﻟﻮوا ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺑﺎﻟﻪء
دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1999ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء ﺧﺎرﺟﯽ اﭘﺮا
و ﺑﺎﻟﻪ در ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ و آن ھﺎ را  250ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺜﻞ ھﺮ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎﻟﻪ و اﭘﺮا ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻘﻪء اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﻣﺮدم ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪء ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارد .اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﺮای اﺟﺮاﻳﺸﺎن اﻏﻠﺐ از ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن و ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ
اواﺧﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ھﻨﺮھﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران اﺳﻼﻣﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺮآﻏﺎز ﻗﺮن
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪء اﻋﻼی اﻳﻦ ﺗﻔﮑﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮔﻔﺘﻪء ﺷﮫﺮدار آﻧﮑﺎرا ،ﻣﻠﯿﺢ ﮔﻮﮔﭽﮏ ،ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﻼم
داﺷﺖ »اﭘﺮا ﺑﻪ درد زﻳﺮ ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد«.
آﻣﺪن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ را در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮد وﺳﯿﻠﻪ ای ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻤﺪی ھﺎی ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻠﻮدرام ھﺎی ﮐﻢ ﺧﺮج ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ در آن ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺖ .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫﻢ ﺗﺮي ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﺒﮏ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﮫﺮهء ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهء اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
در ﺑﯿﺮون از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻮﻟﻤﺎز ﮔﻮﻧﯽ ) (1984- 1937اﺳﺖ؛ ھﻨﺮﻣﻨﺪی از اھﺎﻟﯽ ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و ﭘﺲ از آن ﻳﮏ دادﺳﺘﺎن را در ﺣﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
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رﺳﺎﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ھﻢ در ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ او را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮد و
ﻧﻪ ﺗﺮک ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﻢ ،ﻣﺜﻞ ھﺮ ھﻨﺮ دﻳﮕﺮی ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ھﻨﺮی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ آن ھﺎ را ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان دﻳﺪ .در ﺳﺎل  2000ﺗﺮﮐﯿﻪ
دارای ﺣﺪود  600ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺪود  14ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ و ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی داﺧﻠﯽ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺟﺪی ھﻨﺮ آﺷﮑﺎرا و ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﻓﻪ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﻓﻞ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آﻧﮑﺎرا ،و ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮی در ازﻣﯿﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ارﮐﺴﺘﺮھﺎ ،ﺗﺎﻻرھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ،ﮔﺎﻟﺮی ھﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ھﺎ ،و ﻧﺸﺮﻳﺎت ھﻨﺮی
و ادﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎﯾﻲ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از
ﻓﺮھﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮک ھﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮی و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﻮﻃﻪ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،رادﻳﻮ ،و روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﯿﺎن،
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل  2002دارای  5ﮐﺎﻧﺎل دوﻟﺘﯽ و ﺣﺪود
 20ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل
را ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل از آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺗﺮﮐﯿﻪ راﻳﺞ ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی »ﮔﺎﻻﺗﺎ ﺳﺮای«» ،ﻓﻨﺮﺑﺎﻏﭽﻪ« ،و »ﺑﯿﺸﯿﮏ ﺗﺎش« ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
اداﻣﻪ داده اﻧﺪ .ھﺮ ﺳﻪء اﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ در اﺑﺘﺪا دارای ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن آﻣﺎﺗﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮔﺎﻻﺗﺎﺳﺮای ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﺶ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﯿﻢ ﺑﻮم« ﻳﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و رﻧﮓ ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ و زرد ﻋﻼﻣﺖ آن اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺷﮕﺎه دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد و آن را
ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﺪارس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﻣﺜﻞ آن دو ﺑﺎﺷﮕﺎه دﻳﮕﺮ ،ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻨﻮز در ذھﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ
اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی دارد .ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮔﺎﻻﺗﺎﺳﺮای در ﺳﺎل  2000ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ دو ﮐﺎپ ﻣﮫﻢ ورزﺷﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪء ﻳﮏ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ روﺣﯿﻪء ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﻨﺮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ھﺎی آﺑﯽ و زرد ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در اﺻﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﻳﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪء ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ در ﺳﺎﺣﻞ آﺳﯿﺎﻳﻲ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﯿﺸﯿﮏ ﺗﺎش ،ﺑﺎ رﻧﮓ ھﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﻳﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ﻣﺤﻠﻪء
ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ در ﭘﺸﺖ ﻗﺼﺮ دﻟﻤﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺴﻔﺮ ﺑﻮد .ھﻨﻮز ھﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل دوﺳﺘﺎن ﻣﺮﻓﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر ﻋﺪاﻟﺘﺠﻮﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ.
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اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﻳﮏ ﺷﻨﺒﻪ ـ ﮐﻪ روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮد ـ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،1923ﻳﻌﻨﯽ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم
ﺟﻤﮫﻮرﻳﺖ ﺷﺪ ،ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ھﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﮔﺸﻮد و اﻳﻦ ﮐﺎر را از ازﻣﯿﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻟﯿﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل  1951ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪ ،زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و،
ﺑﺮای ﺟﺎ دادن ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزی ھﺎ ،ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درآﻣﺪ
ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﺑﺎزی ھﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ھﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .در
اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻏﺮاض
ﺑﻌﻀﯽ از آن ھﺎ ﺗﺮدﻳﺪھﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد.
در ﺳﺎل  2002روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﻳﻲ
در ﺑﺎزی ھﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل رﺧﻨﻪ ﮐﺮده و از ﻳﮏ ﺳﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ
ﺑﺴﺎط ﺷﺮط ﺑﻨﺪی و ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﻮق دﺳﺘﻪ ھﺎی اوﺑﺎش ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺷﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪء ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ اﻏﺘﺸﺎش و ﺷﻮرش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪء داوران اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻏﻠﺐ آن ھﺎ از ارﺗﺶ ـ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﮫﺎد ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺮدم اﺳﺖ ـ ﺑﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﻀﺎوﺗﺸﺎن ھﻤﻮاره ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺑﺎزﻧﺪه
اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  2000ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﺳﻒ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ،ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﮔﺎﻻﺗﺎﺳﺮای و ﻟﯿﺪز ﻳﻮﻧﺎﺗﯿﺪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،دو ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﻳﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات ﻓﻮﺗﺒﺎل دوﺳﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺨﺪام
ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﻣﺸﮫﻮر اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در ﺳﺎل  2002ﺗﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻘﺎم ﺳﻮم
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﯿﻦ ﺗﺮک ھﺎ ،ﮐﺮدھﺎ ،و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻤﮫﻮری
ھﺎی ﺗﺮک زﺑﺎن ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺮدھﺎ درﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺷﮫﺮھﺎﻳﻲ ﭼﻮن
»وان« و »دﻳﺎر ﺑﮑﺮ« و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﭼﮫﺮه ﻧﻤﺎﻳﻲ ﮐﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ھﻤﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮ داﻣﻨﻪء دﺷﻤﻨﯽ
ھﺎی اﻗﻠﯿﺖ ھﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﻧﮑﺘﻪء ﻧﺎروﺷﻨﯽ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ھﻤﻪء ورزش ھﺎی دﻳﮕﺮ را در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری ورزش ﻣﻠﯽ ﺗﺮک ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
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اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﻪء اوج اﻳﻦ ورزش در ﺳﺎل  1948ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺎزی ھﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ
ﻟﻨﺪن ﺻﺎﺣﺐ  6ﻣﺪال ﻃﻼ در وزن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ھﻨﻮز ورزش ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﮐﺸﺘﯽ
روﻏﻨﯽ« ،ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﭼﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ده ھﺎ ھﺰار
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در »ﮐﺮک ﭘﯿﻨﺎر« در ﻣﻨﻄﻘﻪء »ﺗﺮاس« ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ورزش ﮐﺸﺘﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ رو ﺑﻪ اﻓﻮل داﺷﺖ ،اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در وزﻧﻪ ﺑﺮداری ،ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ درﺧﺸﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻳﮏ ﭘﻨﺎھﻨﺪهء ﺑﻠﻐﺎری ،ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪال ﺷﺪ .اﻳﻦ ورﺷﮑﺎر »ﻧﻌﯿﻢ
ﺳﻠﯿﻤﺎن اوﻏﻠﻮ« )در اﺻﻞ »ﺳﻠﯿﻤﺎن اوف«( ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ در اوج ﺳﺎل ھﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ.
ﺗﺮک ھﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺐ ﺳﻮاران درﺧﺸﺎن ﺳﺘﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ .آﺗﺎﺗﻮرک
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ در ﺑﯿﺮون آﻧﮑﺎرا ﻳﮏ ﭘﯿﺴﺖ اﺳﺐ
ﺳﻮاری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ رژهء روزھﺎی ﻣﻠﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺐ دواﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ و ﺗﺮک ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺠﺬوب زﻣﯿﻦ ھﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ھﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ھﺎ و
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ھﺎ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ و ﺗﻘﻠﺐ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺐ دواﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ورزش
ﻟﻄﻤﻪ زده اﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ ھﺎی ﻣﯿﺪان اﺳﺒﺪواﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی آﺗﺎﺗﻮرک در زﻣﯿﻨﻪء ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ورزش ھﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﺎن او اداﻣﻪ
دادﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ورزش ھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺻﻮرت رژهء ورزﺷﮑﺎران در  19ﻣﺎه ﻣﯽ ـ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد ورود آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﻪ
آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ ـ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،دوﻟﺘﻤﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن »رﺟﺐ ﺗﺎﺋﭗ اردوﻏﺎن« در ﺟﻮاﻧﯽ ﻳﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ او ھﻢ ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ،ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺷﻠﻮار
ﮐﻮﺗﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل ـ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﺪادن ﺑﺪن ﻣﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ـ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،وﺟﻮد ﻣﺮدان دوﻧﺪه در ﺷﻮرت ھﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻧﺸﺪ ﮐﻪ »ﻋﻠﯽ
ﻣﻔﯿﺪ ﮔﻮرﺗﻮﻧﺎ« ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اردوﻏﺎن در ﺷﮫﺮداری اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺎراﺗﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪء اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ـ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻞ »ﺑﺴﻔﺮ« ﺑﯿﻦ اروﭘﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ـ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪهء ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﺸﻮد.
ﭘﯿﺸﺎھﻨﮕﯽ در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ راه ﻳﺎﻓﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺸﺎھﻨﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .اﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ارﺗﺒﺎط ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻳﻦ
زﻣﯿﻨﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ورزش ھﺎی آﺑﯽ ھﻤﭽﻮن ﺷﻨﺎ ،ﻗﺎﻳﻖ راﻧﯽ ،ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی و ﺷﯿﺮﺟﻪ دﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ.
آﺗﺎﺗﻮرک ﺧﻮد ﻳﮏ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﭘﺮ ﺣﺮارت ﺑﻮد و ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﺳﺎل ھﺎی
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اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی »آژه آن« و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ دارای ﺧﺎﻧﻪ ھﺎي
ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورزش ھﺎی درﻳﺎﻳﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮫﺪ.
اﻣﺮوزه در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﻨﺖ و ﻣﺬھﺐ ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺟﻮاﻧﺎن در ورزش ھﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ
ﺟﺴﺖ .زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺧﻮب ﺷﮫﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی و دﻓﺎﺗﺮ اداری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﻳﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در
ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻈﺮھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎزی ھﺎﻳﻲ ھﻤﭽﻮن ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل
و ﻧﺖ ﺑﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ھﺎ را در زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﯿﺰ ﺑﺎزی ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ھﻤﭙﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ورزﺷﯽ
اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ و زﻧﺪه ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر از اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ .در ﺳﺎل  1999آﻣﺎر ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر  5ھﺰار ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ،
و  180ھﺰار ورزﺷﮑﺎر ﻓﻌﺎل ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ھﺎی ورزﺷﯽ ھﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
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.

ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ
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