ﻓﺼﻞ ھﺸﺘﻢ ـ آﻧﮑﺎرا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻳﮏ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﮫﻨﯽ ،ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﺗﺮﮐﯿﻪ آن را از ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷﻮد» :آﻧﮑﺎرا ،آﻧﮑﺎرا ،ای آﻧﮑﺎرای زﻳﺒﺎ! ھﻤﻪء ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪھﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ روی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺰﺑﻮر اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ »ھﻤﻪء ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﺻﺖ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ رو ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ«؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮑﺎرا ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﮑﻢ ﻳﮏ اﺗﺎق اﻧﺘﻈﺎر را دارد.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺎم آﻧﮑﺎرا و ﻣﻔﮫﻮم دوﻟﺖ ﻳﮑﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺷﺮوع ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد در ﺳﺎل  1957ﻧﯿﺰ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ را از آن ﺳﻠﺐ
ﻧﮑﺮد .ھﻤﻪء ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﮫﻢ در ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎرﻟﻤﺎن و دوﻟﺖ و
ﺳﺮﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﺘﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ زﻣﺎن
روﻧﺪی از اﺣﺎﻟﻪء ﻗﺪرت ﺑﻪ دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ درﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﮑﺎرا ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﯿﺴﻪء ﭘﻮل را
در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ،رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ،و ﺟﻠﺐ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﮔﺮﻓﺘﺎران ﺑﺮای دﻳﺪن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻳﺎ ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮫﺮ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ .در ﺳﺎل  2003ﺗﺨﻤﯿﻦ
زده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً روزاﻧﻪ ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﮑﺎر ﻣﯽ
روﻧﺪ .ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺸﻐﻠﻪء اﺻﻠﯽ آﻧﮑﺎرا ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ـ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎه وﺳﯿﻊ
دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری آن .رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﻢ ﮐﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ
ﮐﺎﻧﺎﻟﻪء ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﯽ آر ﺗﯽ« ،اﻏﻠﺐ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺴﺘﻘﺮﻧﺪ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ اﺷﺮاف ﺑﺮ
ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻮﺳﯿﻌﯽ در آﻧﮑﺎرا دارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دارﻧﺪ در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﻌﺒﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ آﻧﮑﺎرا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻳﮕﺮی اھﻤﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﺧﻮد را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛
دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ آن ھﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد :اﮐﻨﻮن ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ و ﻣﮫﻢ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ھﺎی  2000و  2001ﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه آﻧﮑﺎرا ـ ﮐﻪ از ﭼﮫﺎر ﻧﮫﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ و دو ﻧﮫﺎد
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ـ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﻳﻨﻪء ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  14ھﺰار داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ درﺻﺪ
ھﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ دارای ﺷﺎﻧﺰده ھﺰار ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  23درﺻﺪ
ﮐﻞ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺎدی ﻧﮫﺎدھﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻧﮫﺎدھﺎ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ »داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و »داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻞ ﮐﻨﺖ« در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪء آن ھﺎ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،ﮐﻪ ھﺴﺘﻪء ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه »ھﺎﺗﺠﻪ ﺗﭙﻪ« و
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ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﮔﻮﻟﮫﺎن« ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺠﮫﺰﺗﺮﻳﻦ
ﻧﮫﺎدھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آن ھﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوران دوﻟﺖ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ دوﻟﺘﯽ )ھﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ( ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮫﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺷﮫﺮﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﭘﺎﺗﻮق ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﭽﻮن ﮐﺎﻓﻪ ھﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ھﺎی ﻣﺤﻠﻪء
»ﮐﯿﺰﻳﻠﯽ« در ﻣﻨﻄﻘﻪء »ﻳﻨﯽ ﺷﮫﯿﺮ« )ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺷﮫﺮ ﺟﺪﻳﺪ« اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺟﻤﮫﻮرﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن آﻏﺎز ﺷﺪ( و ﻳﺎ ﮐﺎﻓﻪ ھﺎ ،ﺷﯿﺮﻳﻨﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ و
رﺳﺘﻮران ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در داﻣﻨﻪ »ﮐﺎواﺧﻮدر« ،ﮐﻪ در زﻳﺮ ﻗﺼﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری »ﭼﺎﻧﮑﺎﻳﺎ« ﻗﺮار
دارد.
آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﻪ آﻧﮑﺎرا ھﻤﭽﻮن وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در  1938ﭼﺸﻢ از
ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺴﺖ اﻳﻦ وﻳﺘﺮﻳﻦ ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .در  1940اوﻟﯿﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی
ﭘﺲ از ﻣﺮگ آﺗﺎﺗﻮرک ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﮑﺎرا ﺣﺪود  188ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺷﮫﺮﺳﺎز آﻟﻤﺎﻧﯽ
»ھﺮﻣﺎن ﻳﺎن ﺳﻦ« ،ﮐﻪ آﺗﺎﺗﻮرک او را در ﺳﺎل  1928ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪء ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ،ﻓﺮض را ﺑﺮ اﻳﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﮑﺎرا ﻃﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ  300ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ در
ﺳﺎل  1980ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﻳﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .آﻧﮑﺎرا ،در ﺳﺎل
 ،2000ﺑﺎ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﻳﺴﺖ ھﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ ،دوﻣﯿﻦ ﺷﮫﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ،
رﺷﺪ  2/1در ﺻﺪی اﻳﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  1990ﺗﺎ  ،2000در ﻣﻘﯿﺎس رﺷﺪ ﺷﮫﺮھﺎی
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭼﻨﺪان ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ اﻣﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮑﺎرا ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ در آن ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﮫﺮھﺎﻳﻲ ﭼﻮن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ازﻣﯿﺮ ،و ﻳﺎ ﺑﻮرﺳﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺷﻐﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪ ھﺎی »ﻳﺎن ﺳﻦ« ﺑﺮای آﻧﮑﺎرا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوش ھﺎ و ﺑﻪ
ﺿﺮر ﭘﺎرک ھﺎ و ﺑﺎغ ھﺎی ﺷﮫﺮ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ھﻨﻮز آﻧﮑﺎرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ را داراﺳﺖ .ﺑﺎغ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ »ﺑﺎغ ﺳﻔﺎرت« در داﻣﻨﻪ ھﺎی ﺗﭙﻪ »ﭼﺎﻧﮑﺎﻳﺎ«
ﺗﻨﻔﺴﮕﺎه ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ
آﻧﮑﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در اﻃﺮاف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮهء اﺻﻠﯽ ﺷﮫﺮ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﺎرک ھﺎ و ﺑﺎغ ھﺎ ﻣﺘﻌﺪدی
ﺑﺰﻧﺪ.
ﻧﻘﺸﻪء ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء »ﻳﺎن ﺳﻦ« ﺑﻪ دو ﻟﺤﺎظ ﺑﺮ ﻧﺤﻮهء ﺗﻮﺳﻌﻪء ﺷﮫﺮ آﻧﮑﺎرا اﺛﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻮار ﺑﺰرگ آﺗﺎﺗﻮرک ،ﮐﻪ از ﻣﯿﺪان »اوﻟﻮس« در داﻣﻨﻪء ﻗﻠﻌﻪء ﻗﺪﻳﻤﯽ
ﺷﮫﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﭘﺎی ﺗﭙﻪء ﭼﺎﻧﮑﺎﻳﺎ در ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻳﮏ ﻣﺤﻮر ﺷﺮﻗﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ از ﻧﻘﺸﻪء »ﻳﺎن ﺳﻦ« ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻧﺤﻮهء
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ﺗﻮﺳﻌﻪء ﺷﮫﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺤﻮر از ﺣﻮﻣﻪ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﮫﺮ ،در اﻣﺘﺪاد ﺟﺎده
ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی »اﺳﮑﯽ ﺷﮫﯿﺮ« ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮق ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺑﺰرگ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎده ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮﻣﻪ ھﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد در دو ﻃﺮف ﺧﻮد دارای
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﺪﻳﺪ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎﻳﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
»ﺟﺎﻧﺴﻦ« آن را در »ﺷﮫﺮ ﺟﺪﻳﺪ« در ﭘﺎی ﺗﭙﻪ »ﭼﺎﻧﮑﺎﻳﺎ« ﻃﺮح رﻳﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﺣﯿﺎت آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﻣﻌﻤﺎر اﺗﺮﻳﺸﯽ» ،ﮐﻠﻤﻨﺲ ھﻮﻟﺘﺰ ﻣﺎﻳﺴﺘﺮ« ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد در
دوران ﻋﺼﻤﺖ اﻳﻨﻮﻧﻮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎر در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺎزﻧﺪهء ﻗﺼﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﭼﺎﻧﮑﺎﻳﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارای ﺳﺒﮏ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺻﺤﻨﻪء ﺷﮫﺮی
آﻧﮑﺎرا وﻳﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .در واﻗﻊ ،در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪء »ﺑﺎھﺎس« در آﻟﻤﺎن ،اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ھﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ و آﺗﺎﺗﻮرک ھﻢ ﻋﺎﺷﻖ ھﺮ ﭼﯿﺰ
ﻣﺪرﻧﯽ ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪء اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪء ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ وزارت
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و آراﻣﮕﺎه آﺗﺎﺗﻮرک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﺳﺒﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪء آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺎدات ﺗﺮک ھﺎ در اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺟﺎ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻳﺪورھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﮫﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮﻟﺸﺎن ﻧﯿﻤﮑﺖ ھﺎﻳﻲ
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺗﺎق ھﺎی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻨﺸﯽ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ وزرا و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ دوﻟﺘﯽ ھﻤﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺴﻤﺖ رﻳﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻧﺪ .در اﻳﻦ دﻓﺎﺗﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ رﺧﺼﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﺎ دﻳﺪار از ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺎی ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺗﺎق ھﺎی داﺧﻠﯽ دارای ﻣﺒﻞ ھﺎی ﭼﺮﻣﯽ ،و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻨﮕﺎم ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻳﻠﺸﺎن ﺑﺮ روی آن ھﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﭼﺎی ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
»ﻳﺎن ﺳﻦ« ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ وﻳﻼﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﺑﺎرﻳﮏ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ و اداری ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﻳﻼھﺎ ﺷﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﺑﺎرﻳﮏ دﭼﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺷﺪﻳﺪی ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﻓﻘﻂ ورود ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﯿﺎده ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری
اﺻﻠﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﮫﺮ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﭼﮫﺎرراه ھﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮﻟﻮار آﺗﺎﺗﻮرک
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﺎً ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﮑﻮرت ﺧﻮد در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻠﻮار ﻣﺰﺑﻮر را ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻟﺖ ھﻢ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »اﺣﻤﺪ ﻧﺠﺪت ﺳﺰر« در ﺳﺎل
 2000ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری رﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اﺳﮑﻮرت ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از راﻧﻨﺪهء ﺧﻮد
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮ ﭼﮫﺎر راه ھﺎ ھﻨﮕﺎم روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺮاغ ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺧﻮد اﻓﺰود .در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺬرﮔﺎه ھﺎی زﻳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﻋﺒﻮر ﭘﯿﺎده ﻧﯿﺰ از ﺗﺮاﮐﻢ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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در دھﻪء  ،1990ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻄﻮط آھﻦ ﺳﺒﮏ و ﻣﺘﺮو ،ﮐﻪ ھﺮ دو از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب
ﺷﮫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﻣﯿﺪان »ﮐﯿﺰﻳﻠﯽ« ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی از ﺑﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﮐﻨﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در آﻧﮑﺎرا ،ﭼﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﭼﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎده روھﺎی
وﺳﯿﻊ ﺑﻠﻮار ،از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل راﺣﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اھﺎﻟﯽ آﻧﮑﺎرا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺮﺷﺎن از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﮐﻪ
رﻗﯿﺐ آﻧﮑﺎرا و ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،آرام ﺗﺮ و ﻣﺘﻤﺪن ﺗﺮ ھﻢ ھﺴﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ھﻤﻪ ،آﻧﮑﺎرا ﺑﻪ اﻧﺪازهء اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ھﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ دوﻟﺖ ،و اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه در دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ در آﻧﮑﺎرا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
آﻧﮑﺎرا دارای ﻳﮏ ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ ھﻢ ھﺴﺖ؛ و آن اﻳﻦ ﮐﻪ ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻳﮏ ﺟﺎده ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﺟﺪﻳﺪ ـ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺮون ﺷﮫﺮ
ھﻤﭽﻮن ﭘﯿﺴﺖ ھﺎی اﺳﮑﯽ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺟﻨﮕﻞ ھﺎی ﺑﻮﻟﻮ ﺑﺮای ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ ھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺰ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎھﺎی »آژه آن« و »ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ« ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﮑﺎرا از دوراﻧﯽ ﮐﻪ »ﻳﺤﯿﯽ ﮐﻤﺎل« ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ھﺎی آﻧﮑﺎرا از دﺳﺖ ﻣﯽ
روﻧﺪ« ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪء ﻣﺘﻌﺪدی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﺷﺎﻋﺮ ،آﻧﮑﺎرا ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﺶ را اﺳﺐ ھﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻳﮏ ھﺘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺖ )ﮐﻪ آﻧﮑﺎرا ﭘﺎﻻس
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ( ،ﻓﻘﻂ ﻳﮏ رﺳﺘﻮران ﺧﻮب در آن وﺟﻮد داﺷﺖ )ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﮐﺎرﭘﯿﭻ« ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ دﻳﭙﻠﻤﺎت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ( و ﺻﺎﺣﺐ
ﻳﮏ ﻧﺎﻳﺖ ﮐﻼب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد )ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺛﺮﻳﺎ« ،ﮐﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ( .اﻣﺎ اﻣﺮوزه دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ آﻧﮑﺎرا ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ھﺘﻞ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎرهء ﺗﺮﮐﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و
ﮐﻠﻮپ ھﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺮ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ .آﻧﮑﺎرا ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرﻳﺪ ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﯽ دور از درﻳﺎﺳﺖ؛
اﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ رﺳﺘﻮران ھﺎی ﻏﺬای ﻣﺎھﯽ در آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎھﯽ ﺧﻮد را از درﻳﺎی ﺳﯿﺎه ،درﻳﺎی آژه
آن و درﻳﺎی ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ،اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ،و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در ﺑﺎرھﺎ
و رﺳﺘﻮران ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا درﺑﺎرهء ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻮاع ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ورزﺷﯽ ،و ﮐﻼس ھﺎی ھﻨﺮی وﺟﻮد دارد .و
ﮐﻼس ھﺎی ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ .ﮐﺎدرھﺎی ارﺗﺸﯽ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮﺗﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎس ھﺎ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺑﻠﻮارھﺎی وﺳﯿﻊ آن ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
وﺟﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهء زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮ در روزھﺎی ﮐﺎری ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﻒ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺮودﺳﺖ دوﻟﺖ ،ﺳﭙﻮرھﺎ ،و ﺑﺎرﺑﺮھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺗﻮﺑﻮس ھﺎی ارزاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ھﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮده و ﻳﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
آﻧﮑﺎرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻼت آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺳﻪ ھﺰار ﻓﻮت ارﺗﻔﺎع دارد ،ھﻮای آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪء ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد رﻃﻮﺑﺖ آن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﮫﺮی در آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ و آﻣﺪن ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را ﮐﺎھﺶ
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داده اﺳﺖ .آﻧﮑﺎرا ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی آب و ﺑﺮق ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﻮرای ﺷﮫﺮش ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد.
در ﺳﺎل  2001ﺷﮫﺮداری آﻧﮑﺎرا دارای ھﺠﺪه ھﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد .ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺶ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ آﻧﮑﺎرا ،ﮐﻪ ﻣﺪت ھﺎی درازی در دﺳﺖ ﺣﺰب
ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ »ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه ﻣﺮدﻣﯽ« ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  1994ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ ھﺎ درآﻣﺪ و
ﺷﮫﺮدار اﺳﻼﻣﯽ آن ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻠﯿﺢ ﮔﮏ ﭼﮏ« ،ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﻔﺖ ﺳﺎل
ﺧﻮﻣﺘﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  720ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در آﻧﮑﺎرا ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ
ھﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ»ﻣﻠﯿﺢ ﮔﮏ ﭼﮏ« ،ﺑﺮای ﺷﮫﺮ آﻧﮑﺎرا ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.
»آﻧﮑﺎرای ﺑﺰرگ« دارای ھﺸﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ادارهء آن ھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺣﺰاب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار
دارد .ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ »ﭼﺎﻧﮑﺎﻳﺎ« ﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ادارهء آن در دﺳﺖ »ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری
ﺧﻮاه ﻣﺮدﻣﯽ« ﺑﻮد.
ﻗﺼﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﻟﺒﻪء ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﮫﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﻮج ﺟﺪﻳﺪی از ﺗﻮﺳﻌﻪء ﺷﮫﺮی در اﻃﺮاف ﺗﭙﻪ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻓﻼت آﻧﮑﺎرا را از ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﻟﯽ درﻳﺎﭼﻪء ﮐﻮﭼﮏ
ﮔﻠﺒﺎﺷﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در وﺳﻂ ﺷﮫﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .زاﻏﻪ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﮫﺮ
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪی ،ارﺗﺸﯽ ،و دﻳﮕﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ھﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪء وﻳﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم »اورآن« ،ﮐﻪ ﺳﺎل ھﺎ ﺧﺎﻧﻪء دوﻟﺘﻤﺮد ﻣﺸﮫﻮر و ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮات ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﻮﻟﻨﺖ اﺟﻮﻳﺖ ،در آن ﻗﺮار داﺷﺖ اﮐﻨﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺮﻳﺐ وﻳﻼھﺎ و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺒﻠﯽ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﮐﻨﻮن در
ﻣﻨﺎﻃﻖ دورﺗﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ وﻳﻼھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .در دھﻪ ھﺎی  1930و  1940ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎی وﻳﻼﻳﻲ آﻧﮑﺎرا ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ھﺎی آن ھﺎ در داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ و در
ﻣﺤﺎﺻﺮهء ﺑﻠﻮک ھﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻗﻠﻌﻪء ﻗﺪﻳﻤﯽ آﻧﮑﺎرا اﻣﺮوزه ﻳﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﺗﻮرﻳﺴﺘﯽ ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ
ﻗﻠﻌﻪ ،ﺑﺎ دﻳﻮارھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺪﻳﻤﯽ اش ،ﻳﮏ »ﺷﮫﺮ ـ ﻣﻮزه« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و
»ﻣﻮزهء ﺗﻤﺪن آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ« ھﻢ در ﻳﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ آن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮزه ﺑﺎ
آﺛﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ھﻨﺮی ﻗﺒﻞ از دوران ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮑﺎرا در ھﻤﻪء
ﻧﻘﺸﻪ ھﺎی ﺗﻮرﻳﺴﺘﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﮐﻨﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻳﮑﯽ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﺮ راه ﺑﻪ ﺳﻮی «ﮐﺎﭘﺎدوﮐﯿﺎ«
و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دورن ﺳﻨﮓ ھﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ .ﺷﮫﺮ
ﮐﮫﻨﻪ دارای رﺳﺘﻮران ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ،و ﻣﻨﻈﺮﮔﺎه ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺷﮫﺮ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﻐﺎزه ھﺎی
ﻣﺘﻌﺪد آن ﺑﻪ ﺗﻮرﻳﺴﺖ ھﺎ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻟﯽ ،را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ.
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ﻧﻤﺎد ﺷﮫﺮ ﺟﺪﻳﺪ اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﻗﺼﺮ ﭼﺎﻧﮑﺎﻳﺎ )ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک( ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﻗﺼﺮ
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﺑﺮج آﻧﮑﺎرا« داده اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻳﮏ رﺳﺘﻮران ﭼﺮﺧﻨﺪه در ﻧﻘﻄﻪء ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪء ﮐﻮﺗﺎھﯽ از ﻗﺼﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻗﺮار دارد.
اﻟﺒﺘﻪ آدم ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﮑﺎرا را ﻣﺴﺠﺪ »ﮐﺠﺎ ﺗﭙﻪ« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن در ﺳﺎل  1987ﺑﭙﺎﻳﺎن رﺳﯿﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ در ﻗﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ »ادارهء
اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ« ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ھﻤﻪء ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ را در اﺳﺘﺨﺪام دارد ،در آن ﻗﺮار
دارد .در زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺬھﺒﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در دوران آﺗﺎﺗﻮرک و اﻳﻨﻮﻧﻮ ﻣﺴﺎﺟﺪ آﻧﮑﺎرا ھﻤﮕﯽ در ﺷﮫﺮ
ﮐﮫﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ار ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ
ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﻳﺮام وﻟﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎل
 1959ھﻢ در ﺷﮫﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺠﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ در آن ﺳﺎل در ﻣﺤﻠﻪء »ﻣﺎل ﺗﭙﻪ«
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺪﻳﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺎل ﺗﭙﻪ دارای دو ﻣﻨﺎره اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺠﺎ ﺗﭙﻪ ﭼﮫﺎر
ﻣﻨﺎره دارد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰی آن را در دﺳﺘﮕﺎه رﺳﻤﯽ ﻣﺬھﺒﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ.
در زﻣﺎن آﺗﺎﺗﻮرک ﻟﻮﮔﻮی »ادارهء اﻣﻮر ﻣﺬھﺒﯽ« ﮔﻮزﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در
ﻣﯿﺎن دو ﺷﺎخ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺴﺠﺪھﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﮔﻮی دﻳﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ دو
ﻣﻨﺎره را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﺳﺘﺎره در ﻣﯿﺎن ﺷﺎن .ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ ھﺎ داﺋﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ،ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻟﻮﮔﻮھﺎ ،ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه دو ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪء ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪء ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ دادﮔﺎه ھﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ دو
دﺳﺘﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﻟﻮﮔﻮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻧﺤﻮهء زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ در آﻧﮑﺎرا دارای ﻣﺤﻠﻪ ھﺎی ﺟﺪا از ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﺖ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻧﮑﺎﻳﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮫﺎﺟﺮان روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ھﺎی
ﻓﺮودﺳﺖ ﻧﺰدﻳﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .و ﺑﺨﺶ ھﺎی دﻳﮕﺮ آﻧﮑﺎرا ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ھﺎﺳﺖ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ،ﮐﺎر و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ.
رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ،رھﺒﺮ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی در ﺳﺎل
 2003ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﮐﭽﻮرن« ،ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ .آﺗﺎﺗﻮرک ھﻢ ،ﭘﯿﺶ از ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهء ﭼﺎﻧﮑﺎﻳﺎ،
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪء روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،واﻗﻊ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ ،ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی آﻧﮑﺎرا ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻗﺒﻞ از اردوﻏﺎن ،ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ در ﭼﺎﻧﮑﺎﻳﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻪء ﺧﻮب آﻧﮑﺎرا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و اردوﻏﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺮدن
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ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪء »ﮐﭽﻮرن« ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺗﺎﺗﻮرک دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮد در آﻧﮑﺎرا زد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﺑﺮ
وﺟﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ھﺎی ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﮑﺎرا ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ھﻤﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﻪء ﺣﺎﮐﻤﻪء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﻨﻮز ﺳﻨﺖ ھﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ
ادارات دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻳﺸﻪ در اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﮕﺮان ﻋﺼﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ دارﻧﺪ و ﺗﻘﻠﯿﺪی از
ادارات ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻳﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺧﻮد را ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط
ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺬﻳﺮش ﭼﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺎ ﺗﺎزه در آﻏﺎز اﻳﻦ راه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ در آﻧﮑﺎرا اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ھﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎر »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻼﺷﺮط ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺖ« ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ« ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺎﻧﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهء ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازهء ارﺗﺶ آﻧﻘﺪر ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﻗﺪرت اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ
از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻧﮫﺎدھﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ ھﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﻳﮏ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻳﮏ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻠﺲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ دﻳﮑﺘﻪ
ﮐﻨﻨﺪهء ﻧﻈﺮات ارﺗﺶ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ھﺎی
ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻼً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ارﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮال ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﮏ »دوﻟﺖ ﭘﻨﮫﺎن«
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ .آن ھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دوﻟﺖ ﭘﻨﮫﺎن را اﺋﺘﻼف ﻣﺨﻔﯽ ژﻧﺮال ھﺎ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ
دوﻟﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ،و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﮫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ روش ھﺎﻳﻲ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آن ھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰو اﺗﺤﺎدﻳﻪء اروﭘﺎ ﺷﻮد .آن ھﺎ ﺑﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ
اروﭘﺎ ﭘﺎﺳﺪار ارزش ھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ھﺎی آﻏﺎزﻳﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﻳﮑﻢ
ﻟﯿﺒﺮال ھﺎ در ﺻﺤﻨﻪء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮری ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اداری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ زده اﻧﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ھﺎ ﻗﻀﺎوت دﻗﯿﻘﯽ ﮐﺮد.
از دوران ﺳﻼﻃﯿﻦ اﺻﻼح ﮔﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ،ھﻤﻪء اﺻﻼح ﮔﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻗﺪرت ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪء دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد ﻳﮏ دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری
ﺳﺒﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻗﺪﻳﻤﯽ ،ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺮرات و روش ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ھﻨﻮز ھﻢ اﻧﺠﺎم
ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻤﮑﺎری وزﻳﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ از ﺣﻤﺎﻳﺖ
ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،اﮔﺮ از ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت آﻧﮫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﻳﺎ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر
ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای دوﻟﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﮑﻤﻪء اداری ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آن
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ھﺎ را ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﯿﺎر وﻳﮋه ای ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آن ھﺎ از
ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺮاس دارﻧﺪ .در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از زﻳﺮ ﺑﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺎ اﺻﻄﻼح »اﻣﺮوز ﻧﻪ ،ﺑﺮو ﻓﺮدا ﺑﯿﺎ« ـ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دوﻟﺘﯽ ھﺎ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت
ﺟﻮاﺑﺸﺎن را ﻣﯽ دھﻨﺪ ـ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﺪی ھﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺳﺪھﺎی
دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻراﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ »ﮐﻠﮏ ﮐﺎر« را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺻﻄﻼح آن اﺳﺖ ﮐﻪ آدم ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ادارات دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد »ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ھﺮ ﺳﻨﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،و دواﻳﺮ دوﻟﺘﯽ ﭘﺮ از آدم ھﺎﻳﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ـ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ـ دﻧﺒﺎل ﻧﻔﺮات دوم و ﺳﻮم اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح
دوﻟﺘﯽ ھﻢ راﻳﺞ اﺳﺖ .دﺳﺘﻮرات و ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﭼﻨﺪﻳﻦ وزﻳﺮ
ﺑﺮﺳﺪ و ﻏﯿﺒﺖ ﻳﮑﯽ از وزﻳﺮان ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻇﺎﻳﻔﺶ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .ﺗﺎزه ،ﭘﺲ از ﮔﺮدآوری ھﻤﻪء اﻣﻀﺎھﺎی ﻻزم ،اﺣﮑﺎم دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
اﻣﻀﺎی رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ھﻢ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻮﻟﻨﺖ اﺟﻮﻳﺖ ،در اواﺧﺮ دوران ﮐﺎری ﺧﻮد ،از اﻳﻦ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﺶ ﺻﺮف اﻣﻀﺎی اﺣﮑﺎم ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ آﺗﺎﺗﻮرک ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﮫﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دﺳﺖ
ﺧﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺑﺘﮑﺎری او رﻳﺎﺳﺖ ﻗﻮهء اﺟﺮاﻳﻲ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪء او
وا ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺋﯿﺲ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﯽ ﻗﻮهء ﻣﺠﺮﻳﻪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ،در
ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،و در ﻏﯿﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻻاﻗﻞ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺻﺮﻓﺎً رﻳﯿﺲ
ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺘﻤﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺳﺎل  1982ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻻی دوﻟﺘﯽ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ را ﻳﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻳﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ
»ﻣﺤﮑﻤﻪء ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ارﺟﺎع دھﺪ .در ھﺮ ﺣﺎل ،اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ
»ﺟﻤﮫﻮری« ﺑﺎﺷﺪ »ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪء دوﻟﺖ
ﻣﺠﺮی آن اﺳﺖ ،و رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮوج آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن دارای اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،و رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺪرت رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ از دو زﻣﯿﻨﻪء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎﻳﻨﺪ و ھﺮ ﻳﮏ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎص و ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﺸﺎر وﻳﮋه ای ھﻤﭽﻮن ارﺗﺶ ،دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ،ﺟﺎﻣﻌﻪء ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه وﺳﯿﻊ ﺗﺮی را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ـ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ
دﺷﻮاری دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً ،در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻪ ﻳﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺎم
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮورت ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮان ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ
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ﻋﺎﻗﺒﺖ ارادهء ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ و دوﻟﺖ ﺑﺮ ارادهء رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻳﮏ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻤﮑﻦ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را دﭼﺎر ﻧﺎﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﮑﻤﻪء ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ» .ﺷﻮرای دوﻟﺖ« ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻗﺮاردادھﺎﻳﻲ
را ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده و ﻳﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﻳﮕﺮ آن را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻳﮏ »ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت
دوﻟﺘﯽ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻳﮏ »دادﮔﺎه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ« ﺑﺮ ھﻤﻪء
درآﻣﺪھﺎ و ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎی دوﻟﺖ ﻧﻈﺎرت دارد .دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ھﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاھﯽ در ھﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ھﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺮای اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺰ روﻧﺪھﺎی اﺟﺮاﻳﻲ وﻳﮋه ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ
ﺣﻘﻮﻗﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ھﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻋﺼﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دوﺷﺎدوش
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺘﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ،و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﺘﻮن را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ و
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪی را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﻳﺶ ﺗﻀﺎدھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﻳﺪی ﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻢ را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪن اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﯽ آن
ھﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،اﻳﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی
دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ دوﻟﺖ ھﻤﺪل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ـ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد ـ ﻗﺎدرﻧﺪ
دوﻟﺖ را ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪء اﻳﻦ دﺳﺖ اﻧﺪازھﺎ ،ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺧﻮد و ﮐﺎرﻣﻨﺪان زﻳﺮ دﺳﺖ آن ھﺎ دارﻧﺪ و دوﻟﺖ ھﺎ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ
ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راه ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
ﺑﺮای دور زدن ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﮑﺎرا ھﺮ وزﻳﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﺪ و
ھﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﮫﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﺜﻼً،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »ﺗﻮرﮔﻮت اوزال« در دھﻪء  1980ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی رﺳﯿﺪ ﻋﺪه ای از ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮد وارد ﮐﺮد و ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ در
دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﻪ آن ھﺎ داد .در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻳﻦ ﭼﮫﺮه ھﺎی ﺟﺪﻳﺪ را »ﺷﺎزده« ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺮاث ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از اﻗﺪاﻣﺎت آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮاث ﻣﺨﺘﻠﻄﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ اوزال وارث آن ﺷﺪ ﺣﺮﮐﺖ دوﻟﺖ را ﺳﺨﺖ ﺑﻄﺌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ،در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،اﺻﻼح آن ھﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﯽ ﮐﺮدن روﻧﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮ زﺣﻤﺖ ﺑﻮد؛ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺣﺎل ﻃﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﻤﻮازات آﻧﮑﻪ ﻟﯿﺒﺮال ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ دارای وﻇﯿﻔﻪء
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺸﻮر از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وزرا ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاران ،ﻣﺴﺌﻮﻻن
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اﺟﺮاﻳﻲ و ﻗﻀﺎت دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺮوزه در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان اداری و روش ھﺎی
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی
ﺣﻔﻆ ﻣﮫﺎرت ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﺸﮏ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺰاﻳﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ھﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﺎداش ﻣﺎﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎر ﻃﯽ ﺷﻮد ،دوﻟﺖ
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
ﺷﻐﻠﺶ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻨﺘﯽ دارای اھﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی از ﺷﻐﻞ ﻳﮏ راﻧﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﻘﻮق
ﮐﻤﺘﺮی از او درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهء ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﭘﺎداش ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ھﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﻣﺴﺌﻠﻪء ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻃﺮح ھﺎی رﻓﺎھﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺳﻨﺘﯽ ،دﭼﺎر اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮان دوﻟﺘﯽ ﻃﺒﻌﺎً و ھﻤﻮاره از وﺿﻊ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮده و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺗﺨﺎذ روش ﺧﺮدﭘﺬﻳﺮﺗﺮی در اﻳﻦ ﻣﻮرد ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ در
 ،1939ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »رﻓﯿﮏ ﺻﯿﺪام« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﺳﯿﺪ ﺟﻤﻠﻪء
ﻣﺸﮫﻮری را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ »ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻳﺪ از اﻟﻒ ﺗﺎ ﻳﺎء در ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ« .اﻣﺎ
ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد از آﻏﺎز ﮐﺎر ﺧﻮد اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ھﺪﻓﺸﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ،ﻣﻌﻘﻮل
ﮐﺮدن رواﺑﻂ اداری و ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن
ھﻤﻮاره رو ﺑﻪ رﺷﺪ دارد .در ﺳﺎل  2003ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  600ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮق
ﺑﮕﯿﺮ دوﻟﺖ اﻧﺪ ﮐﻪ  16در ﺻﺪ آن ھﺎ در آﻧﮑﺎرا ﻣﺴﺘﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺮآﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی 23
ھﺰار ﺑﺎزرس ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ و دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری آن اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻓﺴﺎد داﻣﻨﮕﯿﺮ اداری در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮان ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﻘﻮق ھﺎی
اﻧﺪک دوﻟﺘﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در اﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 2003دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﺑﺮای ﺣﺪود  250ھﺰار ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪء دوﻟﺘﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺣﺪود
ﺳﻪ ھﺰار ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻔﺮﻳﺤﺎﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد .اﻣﺎ ،در ھﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد اﻋﻼم ﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد از ﻣﯿﺰان ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﮑﺎھﺪ ،و ﺑﺮای ﺷﺮوع
اﻳﻦ ﮐﺎر ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﺒﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
»ﺧﺎﻧﻪء ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﻐﻞ« ﺑﺮای دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻران ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻳﮏ ﺷﯿﻮهء زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺎل
آن ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ھﺎ را ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ،و اﻣﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻧﻘﻄﺎع ﭘﯿﺶ آﻳﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﻪ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻮان و اﻧﺼﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺖ درآورﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ھﺮ وزﻳﺮ ﻳﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻏﻠﺐ ﮐﺎرھﺎﻳﻲ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺒﻠﯽ آﻏﺎز
ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻃﺮح ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .ﻣﺜﻼً ،ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﺎل  ،2001ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای
از ﻃﺮح ھﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا ،ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻣﻌﺎدل  4ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﻮدﺟﻪء ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﺷﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻃﺮح ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻤﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد اﺟﺮای ﭘﺮوژه ھﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺧﺎص دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺮ از ﻃﺮح ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻣﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .اﻏﻠﺐ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﻳﻲ را
در ﻃﺒﻘﻪء ھﻤﮑﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎﻳﻲ اﺳﮑﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی آن ھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﻪء
دوم ھﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪء ﺳﻮم ھﻢ وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای آﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻳﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،دوﻟﺖ روش ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و وﻇﯿﻔﻪء اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ـ ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ـ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻳﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اوﺿﺎع ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ھﺎﻳﺶ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﻪ ھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اش ،ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﻳﮑﻢ ،ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ دﭼﺎر ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺘﻤﻢ ھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .ﻓﮑﺮ راﻳﺞ روز اﺣﺎﻟﻪء ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ دوﻟﺖ ھﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر اﻳﻦ دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﺸﺒﺎھﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻮراھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و درﺳﺘﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎری در
ﻓﺴﺎد ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎر آن ھﺎ و رﻓﻊ
و رﺟﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻏﻠﺒﻪء ﻓﮑﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ ،آﻧﮑﺎرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪن ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ دارای ھﺸﺘﺎد و ﻳﮏ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻳﻞ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
اﺳﺘﺎﻧﺪاران را ،ﮐﻪ »واﻟﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻌﺒﺎت
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی دوﻟﺖ در اﺳﺘﺎن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻮرا ھﺎی ﺷﮫﺮ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ
ھﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ او از
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ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺗﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺷﮫﺮداران ،ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ھﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ،ﻳﺎ »اﻳﻠﭽﻪ« ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ادارهء آن ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار
اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﯿﺎن ﺟﻮان ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ادﺑﯿﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده »ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﻧﻤﺎد آدم ھﺎی اﻳﺪآﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ ای
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺮاف ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺤﻠﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﻮاره دﭼﺎر ﺗﻮﻃﺌﻪ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻳﻦ
اﺷﺮاف و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻓﺎﺳﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ھﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻳﮑﯽ از راه ھﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺧﻮد را ﮐﻮﺷﺶ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﻳﮏ
ھﻤﺂھﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ھﻤﺂھﻨﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،اداره آﻣﺎر ﺑﺎ ادارهء راه ھﺎ و ادارهء آب ،ھﺮ ﻳﮏ
ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﺎص ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ھﺎی ﺷﮫﺮداری
ھﺎ در اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﻨﺪ دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎ دﺳﺖ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ راﻳﺞ ﺷﺪن ﻓﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪی در اﺗﺤﺎدﻳﻪء اروﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن ﺑﺤﺚ راﻳﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ،ﺟﺪا
از اﻳﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد روش اروﭘﺎﻳﻲ ھﻢ دارای اﻣﻮر ﻣﮑﺮر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮھﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺗﺮس ھﻢ
در ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ در راﺳﺘﺎی »ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺗﺶ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﺷﻌﻠﻪ ور ﮐﺮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺣﺪت ﻣﺪار ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮاﻧﺪازد.
در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ را در ﺳﻄﺢ اﻳﺎﻟﺖ ھﺎ و ﺷﻮراھﺎی ﺷﮫﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻮق ،وﺟﻮد ﻳﮏ دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت ھﺎی درازی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ھﺸﺘﻢ
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