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  فصل ھشتم ـ آنکارا حکومت می کند
چنین آغاز می  ،که دانش آموزان مدارس ترکیه آن را از حفظ می کنند ،يک شعر میھنی  

البته حق  .»ش آمدھا به تو روی می کنندیان پیقربانء ھمه !آنکارا، آنکارا، ای آنکارای زيبا«: شود

رو می  توجويندگان فرصت ھم به ء ھمه«که شعر مزبور اينگونه ادامه می يافت که  اين است

  . چرا که آنکارا، پايتخت ترکیه حکم يک اتاق انتظار را دارد ؛»کنند

يک جمھوری ترکیه به عنوان . در ترکیه نام آنکارا و مفھوم دولت يکی شمرده می شود  

اين ويژگی را از آن سلب نیز  1957دولت متمرکز بوجود آمد و شروع برگزاری انتخابات آزاد در سال 

تصمیمات مھم در پايتختی گرفته می شود که محل استقرار پارلمان و دولت و ء ھمه. نکرد

البته درست است که در طی زمان . سرفرماندھی ستاد عمومی نیروھای مسلح ترکیه است

پول را ء اما آنکارا ھمچنان کیسه دولت ھای محلی درجريان بوده است، قدرت بهء احالهروندی از 

، و جلب خود رفع مشکالت ،بازرگانان برای معامله با دولت. در دست خود نگاھداشته است

برای ديدن نمايندگان مجلس و يا مالقات  گرفتاران. به پايتخت می روند دولت با کارھاشان موافقت

تخمین  2003در سال . اران و کارمندان عالیرتبه دولت نیز به اين شھر روی می آورندسیاستمدبا 

به آنکار می  دی که به دولت مربوط می شوئروزانه ده ھزار نفر برای کارھا زده شد که معموًال

دیپلماتیک بزرگی را در مرکز زندگی اجتماعی ء مجموعه ھم سفارت خانه ھای خارجی. روند

  .شغال کردندپايتخت ترکیه ا

سیاست ھای مربوط به دولت و دستگاه وسیع  آنکارا سیاست است ـاصلی ء مشغله  

به استثنای سازمان سخن پراکنی عمومی چند  ،که ترکیه ھم رسانه ھای ملی. ديوانساالری آن

اشراف بر داشتن اغلب در استانبول مستقرند ھمگی به خاطر  ،»تی آر تی«کشور به نام ء کاناله

دفاتر شرکت ھای تجاری نیز که اغلب . در آنکارا دارندوسیعی یاسی و ديپلماتیک دفاتر پحوادث س

در . کرده اند و می کننددر استانبول دارند در پايتخت ترکیه شعبات بزرگی تاسیس اصلی خود را 

 اھمیت مرکزيت خود را دو چندان کرده است؛سال ھای اخیر آنکارا به دلیل ديگری عین حال، در 

آموزش  و مھم اکنون پايتخت ترکیه چندين مرکز اصلی :ی که آن ھم به دولت مربوط می شوددلیل

  . جای داده استعالی را در خود 

ی و دو نھاد که از چھار نھاد عمومـ شش دانشگاه آنکارا  2001و  2000در سال ھای   

که نه درصد دانشجو بودند ھزار  14تحصیلی  ءمتکفل پرداخت ھزينه خصوصی تشکیل می شدند ـ

درصد  23اين دانشگاه ھا دارای شانزده ھزار معلم بودند که . می شدھزينه تحصیلی کل کشور 

اين نسبت باالی تعداد معلمین به شاگردان . رفتکل استادان دانشگاه ھای ترکیه را در بر می گ

اين . ندبه خوبی نشانگر کیفیت باالتر از عادی نھادھای آموزش عالی در پايتخت محسوب می شو

دانشگاه «که  محسوب می شوندنھادھا مھم ترين دانشگاه ھای انگلیسی زبان سراسر کشور 

آن ھا ء از جمله ،در بخش خصوصی »دانشگاه بیل کنت«و   ،در بخش عمومی »فنی خاورمیانه

و  »ه تپهھاتج«مرکزی دانشگاه ء که ھسته ،بیمارستان ھای دانشگاھی. وندبشمار می ر
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از جمله پیشرفته ترين و مجھزترين  ،»گولھان«موسوم به  ،اه پزشکی ارتشبیمارستان دانشگ

که بسیاری از آن ھا به  نیز، استادان دانشگاھی. نھادھای پزشکی ترکیه محسوب می شوند

ھمچون سازمان برنامه و (عنوان مشاوران دولت در بین دانشگاه ھا و مراکز خدمات فنی دولتی 

می کنند، عنصر مھمی در زندگی اجتماعی و روشنفکری پايتخت  تردد) ترکیه مرکز آمار دولتی

 ی ازشاگردان دانشگاه ھا حاملین فرھنگ جوان کشور به مناطق مختلف. محسوب می شوند

ء و کتابفروشی ھای محله ھستند ھمچون کافه ھا شھرند که دارای پاتوق ھای مختلفی

اولین منطقه ای  است و» شھر جديد« که در ترکی به معنی( »ينی شھیر«ء در منطقه »کیزيلی«

و يا کافه ھا، شیرينی فروشی ھا و  )که پس از اعالم جمھوريت ساختمان آن آغاز شد ه استبود

قرار  »چانکايا«که در زير قصر رياست جمھوری  ،»کاواخودر«رستوران ھای ساخته شده در دامنه 

 .دارد

چشم از  1938اما ھنگامی که در  .آتاتورک به آنکارا ھمچون ويترين ترکیه نگاه می کرد  

اولین آمارگیری  1940در . و سخت خالی بود ھنوز بسیار کوچک جھان فرو می بست اين ويترين

شھرساز آلمانی . ھزار نفر است 188پس از مرگ آتاتورک نشان داد که جمعیت آنکارا حدود 

فرض را بر اين  تخت برگزيد،ء نقشه پايبرای تھیه 1928که آتاتورک او را در سال  ،»ھرمان يان سن«

حال آن که در  ؛ھزار نفر خواھد رسید 300گذاشته بود که جمعیت آنکارا طی پنجاه سال آينده به 

در سال  ا،آنکار. دو میلیون و دويست ھزار نفر رسیده بود به بالغ برجمعیت پايتخت  1980سال 

 ،با اين ھمه. وب می شددومین شھر ترکیه محس ،میلیون و دويست ھزار جمعیت 3با  ،2000

در مقیاس رشد شھرھای  ،2000تا  1990در بین سال ھای  اين جمعیت،در صدی    1/2رشد 

به خاطر تمرکز  ،يکی از داليل اصلی اين امر آنست که آنکارا. یستچندان چشم گیر ن ،ترکیه

ر، و يا بورسا، می تواند امکانات کمتر از شھرھايي چون استانبول، ازمی ،خدمات دولتی در آن

  . شغلی و اقتصادی فراوانی را عرضه بدارد

بساز و بفروش ھا  و به ء برای آنکارا به سرعت به وسیله »يان سن«اگرچه نقشه ھای   

ھنوز آنکارا نسبت به ديگر شھرھای ترکیه  ا و باغ ھای شھر ناديده گرفته شد،ضرر پارک ھ

 »چانکايا«در دامنه ھای تپه  »باغ سفارت«مشھور به  غبا .بیشترين فضای سبز را داراست

اما به خصوص در سال ھای اخیر شورای شھر . تنفسگاه مھمی برای شھر محسوب می شود

آنکار کوشیده است تا در اطراف مجموعه ھای ساختمانی و آسمانخراش ھای مربوط به دفاتر 

ست به ايجاد پارک ھا و باغ ھا متعددی د ،اصلی شھر را بوجود می آورندء که منظره ،بازرگانی

  . بزند

اثر  آنکارا شھر ءتوسعه ءهبه دو لحاظ بر نحو» يان سن«ء تھیه شده به وسیلهء نقشه

قديمی ء قلعهء در دامنه »اولوس«که از میدان  ،نخست اين که بلوار بزرگ آتاتورک. داشته است

ھمچنان محور اصلی شھر باقی  ،می رسدچانکايا در جنوب به پايان ء شھر آغاز شده و در پای تپه

 ءنحوه به جا مانده که ھمچنان بر »يان سن«ء يک محور شرقی غربی نیز از نقشه. مانده است
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 در امتداد جاده ،اين محور از حومه ھای غربی شھر .است تعیین کننده داشته اثرشھر ء توسعه

جذب کننده خانه ھای  به جانب شرق کشیده شده و می رود،» اسکی شھیر«ای که به سوی 

جاده ای که به اين حومه ھا ختم می شود در دو طرف خود دارای . بزرگ طبقه متوسط بوده است

که  ھستندوزارتخانه ھايي ء که مکمل مجموعه ختمان ھای عظیم و جديد دولتی استسا

که در اين مجموعه . طرح ريزی کرده بود »چانکايا«در پای تپه » شھر جديد«آن را در  »جانسن«

طراحی شده بود در  »کلمنس ھولتز مايستر« ،معمار اتريشیء زمان حیات آتاتورک به وسیله

قصر رياست جمھوری چانکايا نیز  ءسازندهاين معمار در عین حال، . دوران عصمت اينونو تکمیل شد

شھری  ءاين مجموعه دارای سبک بسیار آشکار آلمانی است و در صحنه .محسوب می شود

اين  ،در آلمان »باھاس«ء در دوران فعالیت مدرسه ،در واقع. ژگی ھای خاص خود را داردآنکارا وي

و آتاتورک ھم عاشق ھر چیز  ای معماری و شھرسازی محسوب می شدکشور مرکز نوآوری ھ

در نزديکی وزارت  کوتاھیء اندکی بر روی تپهء که در فاصله ،ساختمان جديد پارلمان. مدرنی بود

در ترکیه  یآلمان ءيکی ديگر از نمونه ھای سبک نمونه ،اه آتاتورک ساخته شدهخانه ھا و آرامگ

  .محسوب می شود

بخوبی جا  یزندگی و عادات ترک ھا در اين وزارتخانه ھای ساخته شده به سبک آلمان

ساختمان ھا شامل کريدورھای بلند و پھنی ھستند که در طولشان نیمکت ھايي . افتاده است

اتاق ھای انتظار منشی ھای خصوصی وزرا و کارمندان . شته شده استبرای مراجعین گذا

در اين دفاتر . سترسی اندعالیرتبه دولتی ھمه از طريق قسمت رياست دفتر وزارتخانه قابل د

به انتظار نشسته و تا ديدار از شخصیتی که برای مالقاتش به مراجعینی که رخصت پیدا می کنند 

به  و اغلب اتاق ھای داخلی دارای مبل ھای چرمی،. ي می شوندآنجا آمده اند با چای پذيراي

که مالقات کنندگان ھنگام طرح مسايلشان بر روی آن ھا نشسته و  ، ھستندسبک فرانسوی

  .ھمچنان با چای پذيرايي می شوند

برای کارکنان اصلی وزارتخانه ھا مناطق مسکونی وياليي گوناگونی را در نظر  »يان سن«  

اما رفته رفته که . خیابان ھای باريک به خیابان اصلی متصل می شدندء بوسیله گرفته بود که

 ترافیکدند اين خیابان ھای باريک دچار مجموعه ھای آپارتمانی و اداری جايگزين ويالھا ش

اما گرفتاری . در برخی از آنھا فقط ورود عابرين پیاده مجاز است اکنون به طوری که شديدی شدند؛

شمالی جنوبی بولوار آتاتورک  ھر گذشتن از چھارراه ھای قرار گرفته در محوراصلی ترافیک ش

در حال رفت و آمدند و ھمین  ھمراه با اسکورت خود اتومبیل ھای مقامات دولتی مرتبًا است که

در سال  »دت سزراحمد نج«ھنگامی که . موجب شده که بلوار مزبور را خیابان دولت ھم بنامند

خود  ءاز راننده اسکورت خود را کنار گذاشته و خاطر کهاين ری رسید به به رياست جمھو 2000

چراغ ھای قرمز متوقف شود بر محبوبیت  چھار راه ھا ھنگام روبرو شدن با در سر ه بود کهخواست

از تراکم  نیز در سال ھای اخیر ساختن گذرگاه ھای زيرزمینی و پل عابر عبور پیاده. خود افزود

  . باشدبی آن که به کلی اين مشکل را حل کرده ترافیک کاسته است 
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که ھر دو از شرق به غرب  ،آھن سبک و مترو وطبا ساخته شدن خط ،1990 ءدر دھه  

بان ھا کم شده مقدار زيادی از بار خیا ،به ھم می رسند »کیزيلی«شھر حرکت کرده و در میدان 

ل و چه با استفاده از پیاده روھای چه با اتومبی ،اکنون حرکت کردن در آنکارا ،در نتیجه ،و است

که  ،اھالی آنکارا معتقدند که شھرشان از استانبول. از استانبول راحتر شده است ،وسیع بلوار

با اين . ستھم ھ آرام تر و متمدن تر ،محسوب می شودکشور و پايتخت قديمی  آنکارا رقیب

و اغلب سیاستمداران، کارمندان  نبول چشمگیر و ھیجان انگیز نیستاستاء آنکارا به اندازه ھمه،

تحمل ناماليمات استانبول را بر  خود عالیرتبه دولت، و استادان دانشگاه در دوران بازنشستگی

  . زندگی در آنکارا ترجیح می دھند

و به  کشور به عنوان مرکز ارتباطات ـ و آن اين که نکارا دارای يک مزيت ديگر ھم ھست؛آ

امکان دسترسی ساکنانش را به مناطق بیرون شھر  ـ ديدخاطر وجود يک جاده کمربندی ج

تابستان و نیز ھای  ھمچون پیست ھای اسکی در زمستان و جنگل ھای بولو برای پیک نیک

  .برای تعطیالت طوالنی فراھم ساخته است »مديترانه«و  »آژه آن«ی ھاسواحل دريا رسیدن به

می  دستآنکارا از  ھایبھترين « :نوشتمی شاعر  »يحیی کمال«که  دورانیآنکارا از 

 پايتختیآنکارا  ،در زمان شاعر. متعددی را پشت سر گذاشته است ءتا امروز مراحل توسعه» دنرو

که آنکارا پاالس ( داشت بود که حمل و نقلش را اسب ھا بر عھده داشتند، تنھا يک ھتل مناسب

به (فقط يک رستوران خوب در آن وجود داشت  ،)و اکنون میھمانخانه دولتی است دخوانده می ش

صاحب و  )ات ھای خارجی در آن جمع می شدندکه در دوران جنگ دوم جھانی ديپلم »کارپیچ«نام 

می  گوناگون که میھمانان خارجی در آن به تفريحات ،»ثريا«به نام ( بود يک نايت کالب مطلوب

ترکی و خارجی و ء مروزه دفتر تلفن آنکارا خبر از وجود ھتل ھای متعدد پنج ستارهاما ا .)پرداختند

 ؛پايتختی دور از درياست ،مثل مادريد ،آنکارا. خبر می دھد ھر سن و سال مناسبکلوپ ھايي 

از دريای سیاه، دريای آژه  ماھی خود را اما بھترين رستوران ھای غذای ماھی  در آن وجود دارد که

سیاست مداران، استادان دانشگاه، و روزنامه نگاران در بارھا . می کنند تأمینای مديترانه آن و دري

گفتگو می به مسايل و مشکالت کشور  ءو رستوران ھاي مختلف شھر به ھنگام صرف غذا درباره

و . برای قشر مرفه جامعه انواع مراکز بھداشتی، ورزشی، و کالس ھای ھنری وجود دارد. پردازند

کادرھای ارتشی با . متوسط آن مشھور است ءھای باله برای دختران دانش آموز طبقهکالس 

 ،در عین حال ،اما. قدم می زنند آنچشم گیرترين لباس ھا در اوقات فراغت در بلوارھای وسیع 

وقتی که صف ھای بلند  ؛در روزھای کاری خودنمايي می کند شھر زندگیء وجه غمگین کننده

لت، سپورھا، و باربرھا منتظر اتوبوس ھای ارزانی ھستند که آن ھا را به کارمندان فرودست دو

 . گرداندحل کارشان برده و يا از آنجا برم

خشک است، که  معموًال آنکارا نسبت به فالت آناتولی سه ھزار فوت ارتفاع دارد، ھوای آن  

خدمات . باال برده اند جنگل ھا و ساختن سدھای متعدد رطوبت آن راء البته امروزه از طريق توسعه

و آمدن گاز طبیعی به صورت قابل توجھی آلودگی ھوا را کاھش  مناسب اند نسبتًا در آن شھری
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خیابان ھا را تا حد ش و شورای شھر استبر کمبودھای آب و برق غلبه کرده آنکارا . داده است

  .مطلوبی تمیز نگاه می دارد

تعداد  که از آن میان .ار کارمند و کارگر بودجده ھزشھرداری آنکارا دارای ھ 2001سال در   

که مدت ھای درازی در دست حزب  آنکارا، شورای شھر. بالغ می شدشش ھزار نفر به کارمندان 

به کنترل اسالمیست ھا درآمد و  1994در سال  ،بود »یجمھوری خواه مردم«متمايل به چپ 

ھفت سال نخستین م می دارد که در با افتخار اعال ،»ملیح گک چک«به نام  ،شھردار اسالمی آن

سکوالريست اگرچه . میلیون دالر در آنکارا سرمايه گذاری کند 720 توانسته است تقريبًا خومتش

برای شھر آنکارا خدمات  ،»ملیح گک چک«به نظر می رسد کهمرتبًا به او حمله می کنند اما، ھا 

  . متعددی انجام داده باشد

قرار  ء آن ھا به دست احزاب گوناگونکه اداره ش استدارای ھشت بخ »ی بزرگآنکارا«

حزب جمھوری «آن در دست  ءست که در آغاز قرن جديد اداره» چانکايا«بھترين اين بخش ھا . دارد

  . بود »یخواه مردم

به علت  ، اکنونجنوبی شھر قرار داشت ءکه زمانی در لبه ترکیه، قصر رياست جمھوری  

کوچک  درياچهءاطراف تپه ھايي که فالت آنکارا را از بستر خالی شھری در ء موج جديدی از توسعه

زاغه ھايي که در بخش جنوبی شھر . تقريبًا در وسط شھر افتاده است ،گلباشی جدا می کند

و اکنون خانه ھای کارمندی، ارتشی، و ديگر اشخاص متعلق به  اند وجود داشتند از بین رفته

  . ندطبقه متوسط جانشین آن ھا شده ا

و سوسیال  دولتمرد مشھورء که سال ھا خانه ،»اورآن«وياليي به نام ء يک منطقه  

در آن قرار داشت اکنون از طريق تخريب ويالھا و ايجاد ساختمان  ،بولنت اجويت ،ترکیه دموکرات

اکنون در  اين منطقهو ساکنان قبلی  ء متوسط افتاده استھای بلند آپارتمانی به دست طبقه

نخستین  1940و  1930در دھه ھای . شغول ساختن ويالھای خود ھستندمناطق دورتری م

منطقه ھای وياليي آنکارا بوجود آمد که اکنون بازمانده ھای آن ھا در داخل شھر بزرگ و در 

  . بلوک ھای سیمانی بلند قرار دارند ءمحاصره

اين . دقديمی آنکارا امروزه يکی از جاذبه ھای توريستی شھر محسوب می شو ءقلعه  

 محسوب می شود و» موزهشھر ـ «و مساجد قديمی اش، يک  با ديوارھای باستانی ،قلعه

اين موزه با . در يکی از مدارس مذھبی عھد عثمانی آن مستقر است ھم» تمدن آناتولی ءموزه«

ء آثار چشمگیر مجموعه ھای ھنری قبل از دوران کالسیک موجب شده است که آنکارا در ھمه

 »کاپادوکیا»يکی از ايستگاه ھای سر راه به سوی  بصورت و ی خودنمايي کندنقشه ھای توريست

شھر . به حساب آيد آن و کلیساھای قرون وسطای ساخته شده در دورن سنگ ھای آتشفشانی

و مغازه ھای  ،ھای متعدد مشرف بر شھر جديد است کھنه دارای رستوران ھای عالی، و منظرگاه

  . را عرضه می دارند ،از جمله قالی ، ومحصوالتمتعدد آن به توريست ھا انواع 
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بلکه اين قصر . نیست )محل اقامت کمال آتاتورک( نماد شھر جديد اکنون ديگر قصر چانکايا  

خود می  نقطهء مرتفعداده است که دارای يک رستوران چرخنده در  »نکاراآبرج «جای خود را به 

  . رار داردکوتاھی از قصر رياست جمھوری قء باشد و در فاصله

می دانند که  »کجا تپه«مھمترين ساختمان آنکارا را مسجد  سنتیالبته آدم ھای 

 ادارهء«اين مسجد در قلب مجموعه ای ساخته شده که . بپايان رسید 1987ساختمان آن در سال 

در آن قرار  ،مساجد ترکیه را در استخدام داردء که کارکنان ھمه ،، وابسته به دولت»امور مذھبی

که نیازھای مالی بنیاد غیر انتفاعی مذھبی  ساخته شدهدر زير اين مسجد سوپر مارکتی  .رددا

در شھر  آنکارا ھمگینو مساجد ودر دوران آتاتورک و اين. می کند مینأامور مذھبی را تکنترل کننده 

 که چیزی بیشتر ار نظارت بر کفن و دفن بود انجام خدمات مذھبیقرار داشتند و کارشان کھنه 

تا سال . خانقاه حاجی بايرام ولی نام داشت اين اماکنمشھورترين . محسوب نمی شدمردگان 

 »مال تپه«ء تا اين که در آن سال در محله. ساخته نشده بودھم در شھر جديد مسجدی  1959

مسجد مال تپه دارای دو مناره است حال آن که مسجد کجا تپه چھار . مسجد جديدی ساخته شد

نقش مرکزی آن را در دستگاه رسمی مذھبی وابسته به دولت مشخص می  کهمناره دارد 

  . دنساز

گوزنی محلی بود که قرص خورشید را در » ذھبیامور م ادارهء«در زمان آتاتورک لوگوی    

اما مسجدھای جديد لوگوی ديگری را انتخاب کرده اند که دو . ه بودداشتنگاه میان دو شاخ خود 

سکوالريست ھا دائما نسبت به اين تغییر . شانچھار ستاره در میان  با مناره را نشان می دھد

انده می شود نشان دھنده دو فرھنگ است که خو ،که جنگ لوگوھا ،اين جريان. اعتراض می کنند

ترکیه ھمزيستی مسالمت آمیز داشته  ء کنونیرفته رفته ياد می گیرند که ناچارند در جامعه

به دادگاه ھا باالخره قرار شده است که اين دو ء طرفین مراجعه بار پس از چندين يعنی، .باشند

ندگی خود را نیز ھر گونه که می خواھند زء و نحوه بکار ببرنددسته ھر کدام لوگوھای خود را 

سکوالريست ھا بیشتر . اين دو دسته در آنکارا دارای محله ھای جدا از ھم ھستند. انتخاب کنند

سنتی در محله ھای  و در آپارتمان ھای منطقه چانکايا زندگی می کنند و مھاجران روستايي

 ،که در کنترل دست راستی ھاست ،راو بخش ھای ديگر آنکا. فرودست نزديک فرودگاه خانه دارند

  . را مستقًال بر عھده دارندتامین مسکن، کار و مسجد برای ساکنان خود 

تخاب به نخست وزيری در سال پس از ان ،رھبر حزب عدالت و توسعه ،رجب طیب اردوغان  

به نام  ،متوسط پايین ءطبقه متعلق به در يکی از ھمین بخش ھای که تصمیم گرفت 2003

 ،چانکايامنطقه باز و ساخته نشدهء پیش از نقل مکان به  ھم، آتاتورک. سکونت کند ،»نچورک«

. ه بودسکونت کرد، در ھمین محله، واقع روستايي عھد عثمانی ءمدت کوتاھی را در مدرسه

محل  ،قبل از اردوغان. که اکنون به دانشگاه کشاورزی آنکارا تعلق دارد ساختمان اين مدرسه

با بردن  ،و اردوغان ودخوب آنکارا محسوب می شء که محله يا بودر در چانکاسکونت نخست وزي
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خواست تا نزديکی خود را به مردمی که از میانشان می  »چورنک«ء محل اقامت خود به محله

  . برخاسته بود نشان دھد

ھنگامی که آتاتورک دست به ايجاد ديوانساالری جمھوری خود در آنکارا زد ناچار بود بر 

حال آن که اکنون . تحصیل کرده ھای عھد عثمانی در استانبول و کشورھای بالکان تکیه کند وجود

با اين . اغلب کسانی که از آنکارا بر ترکیه حکومت می کنند از مناطق مختلف آناتولی آمده اند

ھنوز سنت ھای مسلط بر  ،سیاسی ترکیه تغییر کرده است ءحاکمه ءاگرچه ترکیب طبقه ،ھمه

ی از مانی در قرن نوزدھم دارند و تقلیدولتی ترکیه ريشه در اقدامات اصالحگران عصر عثادارات د

با اتخاذ  و پس از جنگ دوم جھانی ،خود فرانسهالبته . ادارات فرانسه محسوب می شوند

ديوانساالری خود را مدرنیزه کرده و با احتیاط  ،سیاست عدم تمرکز و ايجاد حکومت ھای محلی

  .  تازه در آغاز اين راه است اما ترکیه. يرش چند فرھنگی حرکت کرده استام به سوی پذمت

ای ھنوز به ريشه ھاشاره کرد که پارلمان ترکیه در آنکارا  بعنوان مثال می توان به  

حاکمیت به صورتی بالشرط متعلق به مردم «با حفظ شعار  ،و فرانسوی خود وفادار مانده است

پانصد و  در عین حال،. به صورتی متمرکز عمل می کند »ترکیهمجلس اعالی ملی «با نام  »است

و قدرت اين نمايندگان نیز  ،آنقدر مورد اعتماد مردم نیستند به اندازهء ارتش مجلس ءپنجاه نماينده

به اين معنی که . از طريق ايجاد نھادھايي بر اساس سنت ھای آمريکايي تضعیف شده است

د که ديکته نک شورای امنیت ملی در کنار مجلس وجود داراکنون يک دادگاه قانون اساسی و ي

و به ھمین دلیل ھم ھست که دولت ھای  محسوب می شوند،دولت  ء نظرات ارتش بهکننده

  . تحت تاثیر ارتش عمل می کنند ضعیف کًال

» دولت پنھان«اين وضعیت موجب شده است که لیبرال ھای ترکیه نسبت به وجود يک 

معتقدند که اين دولت پنھان را ائتالف مخفی ژنرال ھا، کارمندان عالیرتبه آن ھا . اعتراض کنند

ز طريق اتخاذ روش ھايي غیر ا کهد باال، و بازرگانان مھم می گردان دولتی، سیاستمداران دست

آن ھا معتقدند که برای بازگرداندن حاکمیت به . گرفته اندکنترل کشور را در اختیار خود  قانونی

آن ھا با خوش بینی اعتقاد دارند که . اروپا شودء عملی ترکیه بايد جزو اتحاديه مردم به صورتی

در سال ھای آغازين قرن بیست و يکم . اروپا پاسدار ارزش ھای دموکراتیک و حقوق بشر است

و دست به اصالحات سیاسی و  اسی کشور حضوری شاخص پیدا کردهسی ءلیبرال ھا در صحنه

  .ه ھنوز نمی توان در مورد نتايج آن ھا قضاوت دقیقی کرداداری گوناگونی زده اند ک

اصالح گران ترکیه خواستار محدود ساختن ء ھمه ،از دوران سالطین اصالح گر قرن نوزدھم  

اما به علت استمرار وجود يک ديوانساالری . نده ادولت از طريق قانونگذاری بود ءقدرت خودکامه

انجام  ، ھنوز ھمروش ھای قابل تفسیر خود است که دارای مقررات و ،سبک فرانسوی قديمی

کارمندان دولت از حمايت . ھر گونه عملی نیازمند ھمکاری وزيران و صاحب منصبان دولت است

اگر از ترفیعات آنھا جلوگیری شود و يا از کار برکنار  مثًال، .ھای قانونی فوق العاده ای برخوردارند

آن  ء اداری کشور است شکايت کنند وھم ترين محکمهکه م ،گردند می توانند به شورای دولتی
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بسیاری از آن ھا از  ،با اين ھمه. کردمحاکمه  می توان تنھا تحت شرايط بسیار ويژه ایرا ھا 

در ترکیه تمايل کارمندان دولت برای شانه خالی کردن از زير بار  .پذيرش مسئولیت ھراس دارند

که مردم معتقدند دولتی ھا به آن صورت  ـ »دا بیاامروز نه، برو فر«مسئولیت را با اصطالح 

مشھور است که ھندی ھا برای عبور از سدھای . ـ به طنز می کشند جوابشان را می دھند

که آدم بايد در مراجعه به  آن استاما در ترکیه اصطالح . را بلد باشند »کلک کار«ديوانساالرانه بايد 

تا بتواند راه خود را از میان انبوه نامه پراکنی ھای  شدداشته با» قطب نما«ادارات دولتی با خود 

 ـ و دواير دولتی پر از آدم ھايي ھستند که سندی بايد به امضای چند نفر برسد،ھر . دولتی بیابد

اين ماجرا در باالترين سطوح . دنبال نفرات دوم و سوم امضا کننده می گردند ـ نامه به دست

مقررات صادر شده از جانب دولت بايد به امضای چندين وزير دستورات و . دولتی ھم رايج است

 ،ممکن است وظايفش ھیچ ربطی به موضوع نداشته باشد حتی که ان،وزير ی ازبرسد و غیبت يک

احکام دولتی بايد به  ،امضاھای الزمء پس از گردآوری ھمهتازه، . می تواند کار را به تاخیر بیندازد

از اين شکايت می کرد  ،در اواخر دوران کاری خود ،ولنت اجويتب. برسد ھم امضای ريیس جمھوری

  . صرف امضای احکام ارتقای کارمندان معمولی دولت می شود شکه بیشتر وقت

مھار قدرت سیاسی را در دست  ،ور ترکیهیس جمھئبه عنوان نخستین ر ،اگرچه آتاتورک

او  ءکشور را به نخست وزير و کابینه اجرايي ءخود داشت اما قانون اساسی ابتکاری او رياست قوه

به عنوان  ،ريیس جمھور. در مقابل مجلس مسئول محسوب می شدندھمگی وا می گذاشت که 

در  ،اگر بخواھد ،و می توانست پارلمان انتخاب می شدء به وسیله ،مجريه ءیس تشريفاتی قوهئر

ريیس  صرفًا ،الاقل از لحاظ نظری و قانونی ،و در غیر اين صورت  ،جلسات کابینه شرکت کند

بر قانون  1982در سال  نظامیانء در سومین متممی که بوسیله. نمادين کشور محسوب می شد

ی دولتی را ريیس جمھور صاحب اين قدرت شد که برخی از مناصب باال ،شد نوشتهاساسی 

را به  ھاتعیین کند و برخی از قوانین مصوب مجلس را يا برای تجديد نظر به پارلمان برگرداند و يا آن

روز نیز نوع حکومت ترکیه پیش از آن که ام ،در ھر حال. ارجاع دھد »قانون اساسیء محکمه«

ء دولت کابینه ،ء پارلمان اتخاذ می شودتصمیمات بوسیله ،است »پارلمانی«باشد  »جمھوری«

 ،چنین سیستمی. و ريیس جمھور تصويب کننده و مروج آن محسوب می شود ،مجری آن است

با نیز و ريیس جمھور و نخست وزير  ،ھنگامی که در پارلمان دارای اکثريت قابل اتکايي باشد

 خیرأاما قدرت ريیس جمھور برای به ت. به خوبی کار می کند ،يکديگر روابط حسنه داشته باشند

به خصوص وقتی . انداختن اقدامات محول شده به دولت می تواند برای کابینه مزاحمت ايجاد کند

ھر يک نیروھای اجتماعی  و سیاسی مختلف بیايند زمینهءکه ريیس جمھور و نخست وزير از دو 

بازرگانی و گروه ھای ء ارتش، ديوانساالری، جامعهھمچون خاص و گروه ھای فشار ويژه ای 

، اين سیستم به که اغلب اين امر پیش آمده است ی را نمايندگی کنند ـننده وسیع ترانتخاب ک

که يک قاضی عالیمقام  ،ريیس جمھور ترکیه ،در آغاز قرن جديدمثًال، . دشواری دچار می شود

اما . ضرورت ھای سیاسی مختلف با نخست وزيران کشور درگیر می شد خاطربه  ،بازنشسته بود
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اما به ھر حال اين يک . ريیس جمھور غلبه يافت ءلمان ترکیه و دولت بر ارادهپار ءعاقبت اراده

 . ناثباتی کند کشور را دچار واقعیت است که اختالفات ممکن در سطوح بااليي کشور می تواند

قانون  ءمحکمه .بینی ھای مختلفی صورت گرفته استپیش  امور از لحاظ بررسی و کنترل           

قادر است قراردادھايي  »شورای دولت«. قوانین و مقررات مختلف را نقض کنداساسی می تواند 

شورای نظارت «يک  ،در عین حال. تصمیمات ديگر آن را لغو نمايديا دولت منعقد کرده و که را 

ء بر ھمه »دادگاه حسابرسی«و نیز يک . وجود دارد که به ريیس جمھور گزارش می کند »دولتی

و  د نظر به دو بخش تقسیم می شوددادگاه تجدي. ولت نظارت دارددرآمدھا و ھزينه ھای د

تصمیمات گرفته شده در ھر يک از اين دو بخش قابل فرجام خواھی در ھیئت عالی محکمه است 

بسیاری از پیش بینی ھای موجود در قانون . که در مورد اين تجديد نظر تصمیم گیری می کند

. ای تکمیل آن ھا به تصويب برسدمی شوند که قوانینی برو تاثیر گذار  فعالاساسی تنھا زمانی 

يک مشکل . روندھای اجرايي ويژه ای در نظر گرفته شده است نیز برای اجرايي شدن مقررات

اصطالحات حقوقی ديوانساالری عصر عثمانی دوشادوش امروز ھم که حقوقی آن است 

قابل تفسیر و را گاه اين متون مین امر و ھاصطالحات جديد در متون حقوقی و قانونی کاربرد دارند، 

ھنگامی که پارلمان قانون جديدی را ترمیم می کند امکان آن وجود دارد  بخصوص. ندکنتعبیر می 

و آنگاه ھمین ترمیم را بايد ترمیم  پیدايش تضادھای حقوقی جديدی شود که اين ترمیم موجب

بدون توجه به تاثیر جنبی آن  را نیناين وضعیت آن است که گاه قوا علت اصلی پیش آمدن .دنکن

اين واقعیت است که سطوح باالی  ،به ھر حال. داننھا بر قوانین ديگر به تصويب می رس

 ندقادر ـ که اغلب چنین وضعیتی وجود دارد ـ ديوانساالری در ترکیه اگر با دولت ھمدل نباشند

  . دندولت را فلج کن

تصمیمات اتخاذ کار دولت بايد پیش برود و مردم انتظار  ء اين دست اندازھا،ھمه وجودبا            

به مجبورند  ھم که سريع و مناسب را از منتخبین خود و کارمندان زير دست آن ھا دارند و دولت ھا

 مختلفی را و فرعی   مجبور می شوند که راه ھای کوتاه اغلب ی پاسخ دھندافکار عموم فشار

به قدرت می رسد و ھر وزيری که در آنکارا  يگر آن است کهمشکل د. بیابند دور زدن مقرراتبرای 

 ،مثًال. ھر مامور عالیرتبه ای که به شغلی منصوب می شود می خواھد مھر خود را بر کارھا بزند

ش به نخست وزيری رسید عده ای از سرشناسان بخ 1980 ءدر دھه »تورگوت اوزال«ھنگامی که 

 جای کسانی را که به طور سنتی در ،اين ترتیببه  ،و خصوصی را به دولت خود وارد کرد

می  »دهزشا«در ترکیه اين چھره ھای جديد را . به آن ھا داد.ديوانساالری جا خوش کرده بودند

واقعیت آن بود که . است بوده میراث مختلطینیز آن ھا  بازمانده از اقدامات و میراث خواندند

در عین  ،و ت دولت را سخت بطئی می کردشد حرکی که اوزال وارث آن ی مسلطچھارچوب حقوق

که ھم اکنون نیز  آن گونه ؛ھم مستلزم طی کردن روندی طوالنی و پر زحمت بودآن اصالح  ،حال

 وظیفهء لیبرال ھای ترکیه معتقدند که دولت دارایبموازات آنکه . ستاين روند در حال طی شدن ا

پیش بینی وزرا، قانون گزاران، مسئوالن کشور از اقدامات غیر قابل  ،پاسخگويي دمکراتیک نیست
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قوانین و مقررات و تصمیمات سیاسی  چرا که ؛قضات دچار مشکالت متعددی می شود اجرايي و

  . به سرعت تغییر می کنند و فرصتی برای جا افتادنشان وجود ندارد

روش ھای  وسعی می شود تا مديران اداری  ،به تقلید از مغرب زمین ،امروزه در ترکیه           

اين امر مستلزم آن است که منابع انسانی در راستای . مین شوندأمديريت از بخش خصوصی ت

خشک مشاغل و مزايای  سنتی و به جای طبقه بندی ،و ھارت ھا مورد استفاده قرار گیرندحفظ م

نوعی درجه بندی پاداش مالی در رابطه با شايستگی و کیفیت خدماتی  ،وابسته به آن ھا

دولت  ،پیش از آن که مبانی قانونی کار طی شود مورد،در اين . مورد استفاده قرار گیرداشخاص 

. ھا مجبور بوده اند در بسیاری از موارد از طبقه بندی خشک و سنتی مشاغل اداری عدول کنند

در اين زمینه داستان مشھوری وجود دارد که به يک معاون وزير کشور مربوط می شود که چون 

قه بندی مشاغل سنتی دارای اھمیت کمتری از شغل يک راننده بوده است حقوق شغلش در طب

ساختار طبقه  ءکمتری از او دريافت می کرده است و اين خود موجب شده است که بحث درباره

عالوه بر حقوق . بندی مشاغل و پاداش ھای مالی مربوط به آن ھا در دستور کار قرار گیرد

به خاطر ساختار طبقه  ،بازنشستگی و طرح ھای رفاھی مربوط به آن ھا نیز ءلهئمس ،کارمندان

ھمواره از وضع شاکی بوده و  و مديران دولتی طبعًا. دچار اشکاالت متعدد است ،بندی سنتی

حتی در  و اين مشکل تازه ای نیستاما . خواستار اتخاذ روش خردپذيرتری در اين مورد ھستند

ء به عنوان يک کارمند موفق به وزارت بھداشت رسید جمله »دامصی کرفی«ھنگامی که  ،1939

اما  . »نددر کار دولت تغییر کء يا ھمه چیز بايد از الف تا«مشھوری را بر زبان راند مبنی بر اين که 

  . کوشش ھای خودش در اين مورد به جايي نرسید

شان کوچک کردن دولت، معقول از آغاز کار خود اعالم داشته اند که ھدف دولت ھای متعدد           

 تعدادشان دولت مرکزی است کهء کردن روابط اداری و کاستن از کارمندان استخدام شده بوسیله

ھزار نفر حقوق  600میلیون و  2تخمین زده می شد که  2003در سال . ھمواره رو به رشد دارد

 23دولت مرکزی  ،ز قرن جديددر سرآغا. در صد آن ھا در آنکارا مستقر ھستند 16گیر دولت اند که ب

استخدام  آن ھزار بازرس جديد را برای نظارت بر فعالیت ھای مالی و اقتصادی دولت و ديوانساالری

حقوق ھای . اما فساد دامنگیر اداری در مقابل وجود اين ناظران عقب نشینی نکرده است ؛کرد

د موجب شد که در سال اندک دولتی و سختی ھايي که کارمندان دولت در استان ھا می کشن

دولتی تھیه کند و حدود ء ھزار تن از کارمندان خود خانه 250مجبور شود برای حدود دولت  2003

 حزب عدالت و توسعهاما، در ھمان حال، . کز اجتماعی و باشگاه تفريحاتی بوجود آوردسه ھزار مر

 و برای شروع ،لتی بکاھدداشت که قصد دارد از میزان خانه ھای دومی اعالم  بر سر کار بود که

چرا که  ،اما اين کار ساده ای نبود. رداختبه حذف خانه ھای نمايندگان مجلس پ اين کار ھم

حال  ،دوزندگی محسوب می ش ءيک شیوه ترکیه برای ديوانساالران »چسبیده به شغلء خانه«

  . ندیستخش خصوصی دارای چنین مزايايي نآن که استادان دانشگاه ھا و مقامات ب



 11

موجب می  می آورند ووجود بدولت  مھمترين مزاحمت ھا را برایدخالت ھای سیاسی 

انقطاع پیش آيد و سیاستمداران به  و امور استخدامیدر اجرای سیاست ھا، برنامه ھا، که د نشو

ھر وزير يا کارمند ھمچنین، . قدرت رسیده بتوانند اعوان و انصار خود را به استخدام دولت درآورند

مقامات قبلی آغاز ء به ای که به شغلی منصوب می شود اغلب کارھايي را که به وسیلهعالیرت

مجموعه ای  ،2001تنھا در سال  ،مثًال. شده متوقف می سازد تا طرح ھای خود را به اجرا بگذارد

. کشور حذف شد ءبه کلی از بودجه ،بیلیون دالر 4با بودجه ای معادل  ،از طرح ھای در دست اجرا

به صورت طرح ھای دولتی  ،به علت مستمر نبودن دسترسی دولت به بودجهحال،  در عین

اجرای پروژه ھا را به طول می کشاند و موجب باال رفتن  خودو اين امر  مستمری انجام نمی شوند

تصويری از کل  یدولتھر که  چرا ترکیه نیست دولت البته اين ناھنجاری خاص. ھزينه ھا می شود

ھمین موضوع در امر  اما از طرح ھای دولتی ناتمام است پرترکیه  است که درست .جامعه است

اغلب ديده می شود که خانواده ھايي را . ساختمان ھای بخش خصوصی ھم به چشم می خورد

 ءھمکف ساختمان ھايي اسکان می دھند که اسکلت فلزی آن ھا منتظر اتمام طبقهء در طبقه

ته خواھد شد که منابع مالی برای آنجام آن کار به سوم ھم وقتی ساخ ءدوم ھستند و طبقه

  . دست آيد

که حفاظت از  نیز ـ اصلی خود راء و وظیفه شتهدولت روش خاص خود را دا ،به ھر حال           

به قول يکی از مطالعه کنندگان انگلیسی . انجام می دھد ـ جان و مال شھروندان کشور است

ه کشوری است که پلیس ھايش حقوق خود را به موقع می توان گفت که ترکی ،اوضاع ترکیه

 ،به عبارت ديگر .دريافت می کند و پستخانه ھم نامه ھای مردم را به دست شان می رساند

به ھر حال ترکیه به ادعای قانون اساسی  ،علیرغم کمبودھای مربوط به قانونگذاری و اعمال قانون

  . کشوری است که براساس قانون ساخته شده ،اش

متمم ھای تصويب پنجاه و نھمین دولت جمھوری ترکیه دچار  ،در آغاز قرن بیست و يکم           

تصمیم گیری به دولت ھای ء فکر رايج روز احاله. چھارمین قانون اساسی کشور شدمتعددی بر 

. شباھتی با ھم نداشتندبس ی محلیکیفیت کار اين دولت ھاواقعیت آن بود که اما . محلی بود

شکاری در ز شوراھای محلی کارآمد و درستکار بودند در حالی که برخی ديگر به صورت آبرخی ا

دولت مرکزی نمی توانست از نظارت و کنترل کار آن ھا و رفع  ،در نتیجه. فساد غوطه می خوردند

ھمچنان که و  ،فکر عدم تمرکزء با وجود غلبه بدينسان،. خودداری کند شان و رجوع مشکالت

  . خود ادامه می دھد فربه شدنآنکارا نیز به  ،از اين فکر به پیش می روند اصالحات ناشی

دولت مرکزی . خوانده می شوند» ايل«که  است استانترکیه دارای ھشتاد و يک            

تعیین می کند و آن ھا مسئول نظارت بر شعبات  ،خوانده می شوند »والی«که  ،استانداران را

تا  .تان ھا ھستند و نیز امور محلی و شورا ھای شھر را اداره می کنندوزارتخانه ھای دولت در اس

و ساختمان محل اقامت او از  مھمترين شخصیت محلی محسوب می شد استاندار ،ھمین اواخر
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که از منابع مالی بیشتری  ،اما امروزه شھرداران. محل تشکیل شورای شھر چشم گیر تر بود

  .پیشی گرفته اندبر استانداران  ،اند برخوردار شده

آن ھا با معاونین استاندار  ءتقسیم می شود که اداره ،»ايلچه«يا  ،ھر استان به دو بخش

در ادبیات ترکیه اين گونه . جوان ھای تحصیل کرده انتخاب می شوندمیان از  معموًال   و آنھا است

ای لیست مترقی نماد آدم ھای ايدآ خوانده شده و »قائم مقام«کارمندان جوان و تحصیل کرده 

مشترک اين و ھمواره دچار توطئه ھای  ندبا اشراف فاسد محلی درگیر می شوکه  ھستند

  . ھستند فاسد سیاستمداراناشراف و 

از آنجا که تبديل شدن بخش ھا به استان موجب می شود که مشاغل و منابع مالی            

مداران يکی از راه ھای محبوبیت سیاست ،به استان ھای جديد تخصیص داده شود بیشتری دولتی

اين امر ضرورت ايجاد يک . خود را کوشش در تبديل بخش انتخابی خود به استان می دانند

دستگاه ھای مختلف دولتی در منطقه  ،سفانهأمت ،اما. ستآھنگی منطقه ای را تشديد کرده اھم

ھر يک  ،آبء راه ھا و ادارهء اداره آمار با اداره ،مثًال. شور با يکديگر ھمآھنگی ندارندبندی ک

ھمچنین ھنگامی که اتحاديه ھای شھرداری . ندنمنطقه ای خاص خود را اعمال می کمرزبندی 

دست می  ھا ھا در استان ھا بوجود می آيند دولت ھای محلی نیز به ھمین گونه از منطقه بندی

  . زنند

و  اروپا شده استء ترکیه متوجه رايج شدن فکر منطقه بندی در اتحاديهدر حال حاضر، 

جدا  ،اما. مربوط می شوداکنون بحث رايج به استفاده از مدل اروپايي برای ايجاد مناطق خودگردان 

اين ترس ھم  ،از اين واقعیت که خود روش اروپايي ھم دارای امور مکرر و در نتیجه پرھزينه است

است آتش وطن پرستی  ممکن »عدم تمرکز«در ترکیه وجود دارد که ھرگونه حرکتی در راستای 

  . ھای منطقه ای را شعله ور کرده و ساختار وحدت مدار جمھوری ترکیه را به خطراندازد

دولت حزب عدالت و توسعه می کوشد تا بسیاری از خدمات اگرچه  ،در آغاز قرن جديد

، بخوبی می توان ديد که بنا بر اما الت ھا و شوراھای شھر اجرايي کنددولتی را در سطح اي

  . اجتناب ناپذير است یتا مدت ھای دراز وجود يک دولت مقتدر مرکزی در ترکیه الحظات فوق،م

 فصل ھشتمایان پ

 
  

 


