ﻓﺼﻞ ﻧﮭﻢ ـ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﮏ ﺷﮫﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ .ﺧﻮدش ھﻢ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻧﯿﻮﻳﻮرک ،ﻟﻨﺪن ،ﭘﺎرﻳﺲ و رم ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ .اﻳﻦ ﺷﮫﺮ ،ﮐﻪ ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺎ  9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻏﺎز ﮐﺮده،
از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از آن ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﺪارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻳﺎدﻣﺎن ھﺎ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ آن را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ھﻤﻪ ﺟﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮان دﻳﻮارھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم
ﺷﺮﻗﯽ ،ﻗﺼﺮھﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﮫﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،و آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش ھﺎی ﻣﺪرن را دﻳﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪء اھﻤﯿﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ آﻧﻨﺪ ـ از ﺳﺎل  330ﻣﯿﻼدی ،ﻳﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ﮐﺒﯿﺮ آن را ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری رم ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﯿﺘﻨﻮ ﭘﻞ ﻳﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻳﻲ ﺷﮫﺮ ،ﮐﻪ آن را درﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو ﻗﺎرهء اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﻗﺮار داده ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺗﺮک ھﺎ اﻳﻦ ﺷﮫﺮ ﮐﻪ »ﻣﺮوارﻳﺪ ﺑﺴﻔﺮ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪء ﭘﺮ ﺷﮑﻮه
اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻧﺎن ﺑﻮده و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﮔﺬﺷﺘﻪء ﺷﮫﺮ در اﻓﻖ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﯽ آن ،ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻨﺎره ھﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﺎم ﺳﻼﻃﯿﻦ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد دارن ،ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ و زﻣﺎن ﺣﺎل آن در ﺗﺼﻮﻳﺮ دو ﭘﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
از ﺗﺮﻋﻪء ﺑﺴﻔﺮ ﺗﺎ آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪء ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﺗﺮک ھﺎ »اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء ھﻤﻪء ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در
زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ھﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن از زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﮐﻤﺎل دارد .ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ و
آﻗﺎﻳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ،ﻟﮫﺠﻪء اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ،و ﻣﺪھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ،ھﻤﮕﯽ ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﯿﻔﻲ دارﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﮔﺎن در ﺳﺎل  1994ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮫﺮدار اﺳﻼم ﮔﺮای
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ دوﺳﺘﺪار واﻗﻌﯽ اﻳﻦ ﺷﮫﺮ ھﺴﺘﻢ .در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و در آن
ﺑﺰرگ ﺷﺪه ام .در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﻖ ھﺎی وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدم ،ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺷﮫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد« .در واﻗﻊ ،در اﺣﺎدﻳﺚ
اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻪ را ﻓﺘﺢ
ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد .رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻟﺸﮕﺮی ﺑﺎد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ« .و اﻳﻦ
ﭘﯿﺮوزی در ﺳﺎل  1453ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪی دﻳﮕﺮ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ ،ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪ ،و او ﺑﻪ
ﺷﮑﺮاﻧﻪء ﭘﯿﺮوری ﻣﺴﺠﺪی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﮫﺮ ﻗﺮار دارد .دوﻣﯿﻦ
ﭘﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺑﺴﻔﺮ ﮐﻪ در دوران آﺗﺎﺗﻮرک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻳﺎد او» ،ﭘﻞ ﻓﺎﺗﺢ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و ﮐﺸﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻳﺎﺑﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در  1922ﺷﺎھﺪ ﺧﺮوج آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﺤﺪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ھﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺪ و  29ﻣﺎه ﻣﯽ ھﺮ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺸﻦ ﻓﺘﺤﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
در آن روز ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮزﻳﮏ ارﺗﺸﯽ ،ﮐﻪ اﻋﻀﺎﺋﺶ ﻳﻮﻧﯿﻔﻮرم ھﺎی ﻋﮫﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻦ
داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺷﯿﭙﻮر و ﻃﺒﻞ ،ﺑﺎ ﻗﺪم رو از ﻣﻮزهء ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﺪرﺳﻪء ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻋﮫﺪ
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ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و از ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﮫﺮ ﮔﺬﺷﺖ .ﻗﺪم روی ارﺗﺸﯿﺎن ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ وﻳﮋه
ای داﺷﺖ؛ آن ھﺎ دو ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻳﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪء
ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪء ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧﻮد داﺋﻤﺎً دو ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻳﮏ ﻗﺪم
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺷﮫﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،رﺳﺎﻧﻪ ای ،و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺰده در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﻳﻦ ﺷﮫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺴﺖ و ﻳﮏ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻳﺎزده در ﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺳﯽ در ﺻﺪ از
ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﭼﮫﻞ در ﺻﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻳﮏ در ﺻﺪ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺪون ﺷﮏ ﻳﮏ ﻣﺎدرﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﮐﺠﺎ و ھﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رژﻳﻢ ﺟﻤﮫﻮری در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ اﺻﻼﺣﮕﺮان ﭘﺮ ﺣﺮارت آن
زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را »ﻓﺎﺣﺸﻪء ﺑﯿﺰاﻧﺲ« ﺧﻮاﻧﺪه و آن را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ اﻣﺎ
ﺻﻤﯿﻤﯽ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ .اﻣﺮوزه اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻧﺪ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺷﮑﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ
آﻧﮑﺎرا ـ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻران ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪش ـ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاری ھﺎ ﮐﻼً اﻣﻮری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪء ﺗﺮﮐﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺪ و ﺧﻮب اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪء ﺑﺰرگ ﺷﺮاﮐﺘﯽ
ﺗﺎم و ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ.و ﻳﻘﯿﻨﺎً ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآورده و ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺎ  1923ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ از ﻣﺪت ھﺎ ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﻮل و ﻓﮑﺮ و ﻣﺪی
ﮐﻪ از ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﻳﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ھﺎی آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
آﺗﺎﺗﻮرک ،در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،1938در ﻗﺼﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻤﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻟﻤﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ« ،در ﮐﻨﺎر
ﺑﺴﻔﺮ ،ﭼﺸﻢ از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ھﻨﻮز ﻳﮏ ﺷﮫﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و آرام ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .در
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎل  1922ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن دوران اﺷﻐﺎل ﺷﮫﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ورود ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ از آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و روس ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ از دﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ھﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ
اﻳﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ زادﮔﺎه ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻳﺎﻓﺖ و آﻧﮕﺎه رﺷﺪ آرام و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ،1935در آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﮔﯿﺮی
ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ آﺗﺎﺗﻮرک ،ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﻪ ھﻔﺘﺼﺪ و ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺷﮫﺮ ،در دوران زﻧﺪﮔﯽ آﺗﺎﺗﻮرک ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه ای ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی
ﺟﺪﻳﺪش اﻧﺪک ﺑﻮد .از آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﻳﻼی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ آﺗﺎﺗﻮرک در ﺳﺎﺣﻞ ﻓﻠﻮرﻳﺎ ،ﻧﺰدﻳﮏ
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ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺪرن ﺷﮫﺮ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎدﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم او و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ،و ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اﺳﮑﺎن دادن ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎزی ھﺎ ،ﺷﮫﺮ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎﯾﺶ ھﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد
آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺎل ھﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل از دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺮ و
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﮫﺮ ﮐﮫﻨﻪ ،زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺮ از ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﯿﻦ
ﺷﮫﺮ و ﺣﻮﻣﻪ ھﺎﻳﺶ ،ﮐﻪ دھﮑﺪه ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪء زﻳﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﻧﺎم ھﺎﻳﻲ ھﻤﭽﻮن دھﮑﺪهء آﻟﺒﺎﻧﯽ ھﺎ ،دھﮑﺪهء ﺟﺪﻳﺪ ،دھﮑﺪهء ﻣﯿﺎﻧﻪ و دھﮑﺪهء ﺳﺒﺰ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪء
اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﮫﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ھﺰار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ و اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺗﺮاﻣﻮاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﺷﮫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ و ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ راه آھﻦ ھﺎی زﻳﺮزﻣﯿﻨﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻳﮏ
ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ادارهء ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺮوزه ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﺑﻪ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ؛ ﺳﺎل
ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻮل اﻧﺪک ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎی ﻓﺮاوان و ﻓﺮاخ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ھﺎی ﮐﻮدﮐﯽ در ﭘﺸﺖ دﻳﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ھﺎی وﻳﻼﻳﻲ ﭼﻮﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ھﺎ و آﻻﭼﯿﻖ ھﺎي زﻳﺒﺎﺷﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰی ،از
اﺷﺮاف زادﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )در ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص »اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻓﻨﺪی« ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ( در ﺧﺎﻃﺮات
ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»در ﺑﺎغ ﺧﺎﻧﻪء ارﺑﺎﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آﻳﻨﻪ ﺑﯿﮓ ،ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ در آن ﮔﺬﺷﺖ ،اﮐﻨﻮن دو
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء ﺑﺰرگ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ ھﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارای دوازده آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  24ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دھﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺑﮕﯿﺮﻳﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
دارای ﭼﮫﺎر ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ،در ﺑﺎغ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮادهء ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  100ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎده ای
ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﮐﻮﭼﻪء ﻧﺎھﻤﻮار ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎغ دارای در ورودی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺷﻤﺎره  4را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﭼﮫﺎر ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﮫﺎر ﻟﺨﺘﻪ را
ﻣﯽ ﮔﺸﻮدﻧﺪ ورودی ﺑﺎغ ﭼﮫﺎر ﻣﺘﺮ وﺳﻌﺖ داﺷﺖ .ورودﻳﻪء ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ﺷﺪهء ﺑﺎغ ﺧﻮد ﺷﺒﯿﻪ
ﺧﺎﻧﻪء ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو و ﭘﺮﻳﺪن ﺑﻪ روی ﺳﻘﻒ ورودی ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮدﻳﻢ .در
ﮐﻨﺎر ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﻔﯽ ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری داﺷﺖ .از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻄﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﺪ؛ درﺷﮑﻪ را در آن ﺟﺎی ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺧﺪﻣﻪء آن در اﺗﺎق ھﺎی اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ«.
در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻏﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در روﻳﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺮک ،ﭼﺎن ﻳﻮ ﭼﻞ ،درﺑﺎرهء ﻳﮏ ﺑﺎغ دوراﻓﺘﺎده در ﺳﺎﺣﻞ آﺳﯿﺎﻳﻲ ﺑﺴﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوده
اﺳﺖ:
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از ﮐﻨﺎر دﻳﻮارھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ »ﮐﺎن ﻟﯽ ﭼﺎ« ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
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ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﺮ دﻳﻮار ﻧﻈﺮم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد
ﭼﺸﻤﻢ را ﺑﺮ آن ﺳﻮارخ ﻧﮫﺎدم:
ﺑﺎﻏﯽ دﻳﺪم،
ﻧﻪ ،ﺑﺎغ ﻧﺒﻮد ،اﺳﺘﺨﺮی ﺑﻮد
ﻧﻪ ،اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻮد
ﭘﺮ از ﻧﯿﻠﻮﻓﺮھﺎی آﺑﯽ
ﺑﺎ آن ﺑﺮگ ھﺎی ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه
و آن ﮔﻞ ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ و زرد.
و ﭼﻪ ﮐﺲ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در آرزوی ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ؟
اﻣﺎ در آن ﺑﺎغ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ای و ﻧﻪ ارﺑﺎﺑﯽ
و ﺑﺮ ﮔﺮدادﮔﺮدش ﭼﮫﺎر دﻳﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ وارد ﺑﮫﺸﺖ ﺷﻮﻳﻢ.
در ﺳﺎل  ،1936ﻳﻌﻨﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ آﺗﺎﺗﻮرک ،از »ھﺎﻧﺮی ﭘﺮوﺳﺖ« ،ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﮫﺮﺳﺎز
ﻓﺮاﻧﺴﻮی دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪء ﺗﻮﺳﻌﻪء آﻳﻨﺪهء ﺷﮫﺮی را ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ .او در
ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻓﺮض را ﺑﺮ آن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮ در ﺣﺪود  800ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ھﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﮫﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺑﻪ آن راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری را راه ﻧﺪادﻧﺪ .ﺳﻔﺎرت
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ـ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﭘﺮ از اﻓﺴﺮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﺳﺎل  1942ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺛﺮوت ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮد ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ
ﺟﻨﮕﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻳﮫﻮدﻳﺎن ﺷﮫﺮ را از اﮐﺜﺮ داراﻳﻲ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد .و آن ھﺎ ھﻢ
ﮐﻪ دﻳﮕﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﺷﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺗﺎزه آﻣﺪﮔﺎن از آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن اﻓﺘﺎد.
در دھﻪء  1950اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﺎھﺪ آﻏﺎز دوره ای از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺪ .ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻓﻘﯿﺮ آﻣﺎده از
روﺳﺘﺎھﺎ ،در ﺣﻮاﺷﯽ ﺷﮫﺮ ،زاﻏﻪ ھﺎ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﺧﻮد در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ
و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺎخ ﻃﻼﻳﻲ را )ﮐﻪ ھﺎﻧﺮی ﭘﺮوﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪء ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد( ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .زاﻏﻪ ھﺎ را در ﺗﺮﮐﯽ »ﮔﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪو« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺐ«؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻇﺮف  24ﺳﺎﻋﺖ زاﻏﻪ
ھﺎﺷﺎن را ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻘﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ زاﻏﻪ ای دارای ﺳﻘﻒ ﺑﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﮫﺮداری
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﺣﻖ ﺧﺮاب ﮐﺮدن آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رای
اﻳﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮای اﻳﻦ زاﻏﻪ ھﺎ و آوردن آب و ﺑﺮق ﺑﻪ آن ھﺎ
ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ .و در ﭘﯽ آن ﺷﺒﮑﻪء ﻓﺎﺳﺪی ﮐﻪ »ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ
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ﮐﺎرش ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﺎزه آﻣﺪه ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻣﯿﻦ ھﺎ
ﻧﮕﺎھﺒﺎن ﺑﮕﺬارد و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ھﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻟﻄﯿﻔﻪ ﺗﮑﯿﻦ ،دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهء ﺧﻮد از ده ﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آﻣﺪه ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
»در ﻳﮏ ﺷﺐ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ،در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ھﺎی ﺷﮫﺮ در ﻃﻮل روز در آﻧﺠﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪ ،در زﻳﺮ ﻧﻮر ﻓﺎﻧﻮس ھﺎ ،و اﻧﺪﮐﯽ دور از ﺗﻮدهء ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ھﺎ ،ھﺸﺖ زاﻏﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﻌﺒﻪ ھﺎی ﻣﻘﻮاﻳﻲ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وام ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﮑﻠﺖ زاﻏﻪ ھﺎ ھﻢ از ﭼﻮب
ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺎری ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ زاﻏﻪ ھﺎ را دﻳﺪﻧﺪ
ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .آن ھﺎ ﺑﺎ دﻳﺪن زاﻏﻪ ھﺎ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ
ﺳﻄﻞ ھﺎ و ﺑﻨﺪﻳﻞ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف زاﻏﻪ ھﺎ دوﻳﺪﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺎن ﺑﺎدی ﻗﻮی و ﺳﺮد وزﻳﺪن ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دﻳﻮارھﺎ و ﺳﻘﻒ ھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن زاﻏﻪ ھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻘﻒ ھﺎ و دﻳﻮارھﺎ را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ«...
در ﺳﺎل  1960ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﯿﻢ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ و ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﻋﺎﻗﺒﺖ از رﻗﻢ
اوج ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در  1922ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی
ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ وﻗﺖ ،ﻋﺪﻧﺎن ﻣﻨﺪرس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی
ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را آﻏﺎز ﮐﺮد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ دو ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﮫﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء دﻳﻮاری
ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮد در ﺟﻨﻮب دﻣﺎﻏﻪء ﻃﻼﻳﻲ ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎده ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ھﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﮫﺮ ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﺮاﻣﻮای ﺷﮫﺮی
را ﺑﺮﭼﯿﺪه و ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺴﻔﺮ را ھﻢ ﮐﺎھﺶ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﯿﻠﻪء ﺷﮫﺮی ﺷﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن ھﻤﻮاره ﺑﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪاً ،ﻋﺪﻧﺎن ﻣﻨﺪرس
را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن دو ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺷﮫﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﮑﯽ اﻓﺮاد ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺷﮫﺮ ھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون اﻳﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﮫﺮ ﮐﺎﻣﻼً از ﻧﻈﺮ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﺷﺪ.
در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ھﻢ ﺑﺮ روی ﺷﯿﺐ ﺗﭙﻪ ھﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﻔﺮ و ﺑﺮ
ﺑﺎﻻی ﮐﺎخ دوﻟﻤﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪء آن ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺘﻞ ھﯿﻠﺘﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﭘﺎﻳﺎن ﻋﺼﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ھﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻧﺰدﻳﮑﯽ آن ھﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎ ،و ﻳﮏ اﺳﺘﺎدﻳﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺤﻞ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ »ﭘﺮوﺳﺖ« آن را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و در
دھﻪ  1950دو ﺑﺎر آن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪء ﺟﺎﻣﻊ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در دھﻪء ﭘﺮ آﺷﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ  1970رﺷﺪ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء ﺷﮫﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪء اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﺷﮫﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻳﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد
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داﺷﺖ و آن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺑﺴﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن را ﻃﺮح
ﮐﺮده و ﻳﮏ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ـ آﻟﻤﺎﻧﯽ آن را ﺳﺎﺧﺖ .اﻳﻦ ﭘﻞ در ﺳﺎل  1973ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﯿﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دﺳﺖ ﭼﭙﯽ در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ اﻗﺪام را ﺑﻪ دور رﻳﺨﺘﻦ ﭘﻮل ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﻞ ﺑﻪ
زودی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﺪ و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﻮﻣﻪ ھﺎی ﺳﻮاﺣﻞ
آﺳﯿﺎﻳﻲ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻳﻦ ﺣﻮﻣﻪ ھﺎ ﻳﮏ ﺳﻮم از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮ
را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪء ﺷﮫﺮ در دو ﺳﻮی ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻣﻮﺟﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻮﻣﻪ ھﺎ و دھﮑﺪه
ھﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﺸﺎن ﺟﺰﻳﻲ از ﺷﮫﺮ ﺷﺪه و در ﻣﺤﺎﺻﺮه
ءﻣﻮﺟﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻮرﮔﻮت اوزال ھﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1983ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی رﺳﯿﺪ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪء ﺷﮫﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻨﺪرس آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد اداﻣﻪ داد .ﺷﮫﺮدار ﭘﺮ ﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ داﻻن« ،ﮐﺎرﮔﺎه
ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ دﻣﺎﻏﻪء ﻃﻼﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﭼﯿﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ در
ﺟﮫﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آﺑﺮاھﻪ ھﺎ ،ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺤﻮهءﺟﻤﻊ آوری زﺑﺎﻟﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪء ﺟﺎده ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ
از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺳﮑﻮھﺎی ﺟﺪﻳﺪ زد .ﺑﻪ زودی در ﺷﻤﺎل ﭘﻞ اول ﺑﺴﻔﺮ ﭘﻞ ﺟﺪﻳﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎھﺮاه ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ »ادرﻳﻨﻪ« ،در ﻏﺮب را ﺑﻪ آﻧﮑﺎرا در ﺷﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد وﺻﻞ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ
داﻻن را ﺑﻪ ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ھﺮ ﺣﺎل او ﻣﮫﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺷﮫﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ،ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮزان ،ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺴﯿﺎری روﺑﺮو ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ »ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت« اش ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺎﺳﺪ از آب درآﻣﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ﺷﮫﺮدار
ﺟﺪﻳﺪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﺮو را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺘﺮو ـ ﮐﻪ از ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺗﻘﺴﯿﻢ« آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﻮﻣﻪء »ﻟﻮان« در ﺷﻤﺎل ﺷﮫﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ـ در ﺳﺎل  1999اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ ھﺎ اﻓﺘﺎده و ﺷﮫﺮدار ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺎﻣﺒﻮل ،رﺟﺐ
ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ھﺮاس ﮔﺴﺘﺮدهء ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﮑﻮﻻر ﺷﮫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﻃﺮح
ﺣﺰب او ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺰرگ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻨﺎی ﻳﺎدﺑﻮد ﺟﻤﮫﻮری و ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ آﺗﺎﺗﻮرک در ﻣﯿﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﺪھﺪ ـ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﺰب او ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻟﮑﻞ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺘﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ ھﺎی ﺷﮫﺮداری و ﮐﺎﻓﻪ
ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ﺷﮫﺮداری اداره ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﻳﺪ .اﻗﺪام دﻳﮕﺮ او ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺮف
ﻣﺸﺮوب در ﮐﺎﻓﻪ ھﺎی ﭘﯿﺎده روھﺎی ﺑﺎزار رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮔﻞ و ﻣﺎھﯽ در ﻗﻠﺐ ﻣﺤﻠﻪء ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﯿﮏ اوﻏﻠﻮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﺎزار ﮔﻞ و ﻣﺎھﯽ در ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ واﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﻔﺎرت آن ﮐﺸﻮر ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ و در ﺳﺎل  1845ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ اﻳﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺎری ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﻢ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در آﺗﺶ ﺳﻮزی دھﻪء  1990ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ آﺳﯿﺐ دﻳﺪ و در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2003ھﻢ ورد ﺣﻤﻠﻪء ﻳﮏ ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺤﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ
ﺷﺨﺺ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﺮ از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮهء ﺧﻮد را در ﺑﯿﺮون در اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮد .اﻳﻦ اﻧﻔﺠﺎر
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ﺣﻮادث دﻳﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن در ﻟﻨﺪن اﺳﺖ در
ﻣﻨﻄﻘﻪء ﺗﺠﺎری ﻟﻮان ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ دو اﻧﻔﺠﺎر در دو ﮐﻨﯿﺴﻪء ﻳﮫﻮدﻳﺎن ﺷﮫﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  60ﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ژﻧﺮال ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم راﺟﺮ ﺷﻮرت ،ﺷﺪ .اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪرن ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺰودی ادوﻏﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ را ھﻢ ﺑﻪ
اﺗﮫﺎم اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت او در ﺳﻤﺖ ﺷﮫﺮداری اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ او اﻳﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻳﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او در
ﺷﮫﺮداری اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل »ﻋﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﮔﻮرﺗﻮﻧﺎ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ رﻗﺒﺎﻳﺶ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت وﺳﯿﻌﯽ را در
ﺟﮫﺖ ﺑﮫﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  1984اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﺗﻮرﮔﻮت اوزال در زﻣﯿﻨﻪء اﻳﺠﺎد ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﮫﺮداری ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺳﯽ و دو ﺷﮫﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اداره ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ .در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﯿﻦ ﺗﺮ ﮐﺎر ﺷﮫﺮی ھﻢ ﺳﻤﺖ رﻳﯿﺲ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﻠﻪ،
ﮐﻪ »ﻣﺨﺘﺎر« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪ و او ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﺪﻳﻖ اﺳﻨﺎد و ادارهء ﭘﺴﺖ
ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺻﺪای ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺪ ﺧﻮد درآورده اﺳﺖ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  2000ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺰرگ ﺑﻪ  9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪء  3در ﺻﺪی رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ
ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻞ رﺷﺪ ﮐﺸﻮر  1/8ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در دھﻪء  1950ﺗﺎ اواﻳﻞ دھﻪء  1970ﺑﻪ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ھﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در دھﻪء
 1990از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ از
داﺧﻞ ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ آن در ﺣﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﻣﺮوزه اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﮐﺜﺮاً از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ادارات ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﻳﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در
ﺳﺘﺎﻧﺒﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ »ازﻣﯿﺖ« در ﺷﺮق ﻣﺴﺘﻘﺮ اﻧﺪ؛ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ در زﻟﺰﻟﻪ
ی ﺳﺎل  1999ﺧﺮاﺑﯽ وﺳﯿﻌﯽ در آن رخ داد .ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی »ﺗﺮاس« ،در
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﻳﺎی ﻣﺮﻣﺮه و در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮز ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺎط
دورﺗﺮ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﻮز ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺷﮫﺮی
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ آﺛﺎر ﺑﺪ ﺑﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﯿﺮون دﻳﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ھﻔﺖ ﻗﻠﻌﻪ«
اﮐﻨﻮن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻣﻮﺟﺪ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﻳﻲ ﺷﮫﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺧﺮوج ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﺤﻠﻪ ھﺎی ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺷﮫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن ،در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻘﺎﻟﯽ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ھﺎﺋﯽ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ ﺷﻌﺐ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻨﻮز
اﻳﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و از ﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺟﻨﺎس ﻣﻮرد
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ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ» ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ دھﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ در آن ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﻌﻤﻮلً ﺳﺮﻳﺪارھﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﻳﻦ آﻣﺪه از آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺧﻮد در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ
زﻳﺮزﻣﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺮارات ﻣﺮﮐﺰی ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ زن ﺳﺮاﻳﺪار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺷﮫﺮداری اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺰرگ ﻣﺴﺌﻮل ادارهء ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ،اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری
زﺑﺎﻟﻪ ،و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎﺳﺖ .در دھﻪء  1990ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ـ ﮐﻪ از
روﺳﯿﻪ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪ ـ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺖ و ذﻏﺎل ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ھﻮای اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑﻪ ﻃﺮز
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﯿﻢ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺗﻮﺑﻮس ،واﻧﺖ و ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 2000از ﺷﮫﺮداری اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺟﺎزه ی ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ را داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ
آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺳﺎل  2000ﺑﻮدﭼﻪء ﺷﮫﺮداری اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺰرگ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  3ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﺑﯿﻠﯿﻮن آن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﻃﺮح ھﺎﻳﻲ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺘﺮو و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻣﻮای روی زﻣﯿﻨﯽ در
ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﮫﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ درآﻣﺪ ﺷﮫﺮداری اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺰرگ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر درﺻﺪ ﮐﻞ درآﻣﺪ دوﻟﺖ در
ﺳﺎل  1999را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺶ در ﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪء دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ رﺷﺪ و ﺑﮫﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ
ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺣﻮﻣﻪ ھﺎی ﺷﮫﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺎی ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﮐﻮه ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺗﺮاس در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮز ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ آب ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﮫﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻳﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪء ﺟﻤﻊ آوری زﺑﺎﻟﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن آن ھﺎ ﺷﮫﺮ را ﺗﻤﯿﺰ ﺗﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﮫﺮ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎران ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ھﺎی ﺷﮫﺮ دﭼﺎر ﺳﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮ روی ھﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ در داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ دﻳﻮار
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺪد »ھﻔﺖ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺷﺒﺎھﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﺷﮫﺮ
رم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎﻳﺪ .اﮐﻨﻮن ،ﺗﭙﻪ ھﺎی دو ﻃﺮف ﺑﺴﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را در ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮫﺮ ،زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﭙﻪ ھﺎ و
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ﭘﺸﺖ آن ھﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮ روی ﺷﯿﺐ ﺗﭙﻪ ھﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺷﮫﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ درﻳﺎی ﻣﺮﻣﺮه  ،ﺑﻨﺪر
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﺗﺮﻋﻪء ﺑﺴﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﻘﺮا دﻳﺪ درﻳﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .ھﻨﻮز در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﻔﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهء ﮐﻠﺒﻪ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ دھﺎت ﻗﺪﻳﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ،در ﮐﻨﺎر ﺑﺎ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﺑﺪﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮان آﻣﺪه از دھﺎت در آن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻀﺎد ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را »واروش« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺣﻮﻣﻪ«
اﺳﺖ اﻣﺎ واﺟﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»واروش« واژهء ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺟﺎﻳﻲ در ادﺑﯿﺎت ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ھﺮ دﺳﺘﻪ از ﻣﮫﺎﺟﺮان ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ آﻳﻨﺪ در اﻳﻦ ﺷﮫﺮ دور ھﻢ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﻣﻨﻄﻘﻪء ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ »ﻏﺎزی ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺎﺷﺎ« ،ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از دﻣﺎﻏﻪء ﻃﻼﻳﻲ
ﻗﺮار دارد ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل  ،2000دارای  750ھﺰار ﺳﮑﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ آﻧﮫﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻓﺮﻗﻪء
ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﻠﻮی از آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪء ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ دﻳﮕﺮی در
ﺳﺎﺣﻞ آﺳﯿﺎﻳﻲ ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﻤﺮاﻧﯿﻪ« ،ﮐﻪ دارای  620ھﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﻳﺎن ﺳﻨﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ دﻳﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮی آن ھﺎ در داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﻗﺪﻳﻤﯽ و در ﻣﺤﻠﻪء
»ﻓﺎﺗﺢ« ﻗﺮار دارد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮﻣﻪ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮان روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻘﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  2002در ﻣﻨﻄﻘﻪء ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ »ﺑﺎﻏﭽﯿﻼر« آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن آوران دو ﺳﻮم
از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ھﺴﺘﻨﺪ 18 ،در ﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ھﺎی اﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ،ﻳﮏ ﭼﮫﺎرم اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﮐﻮدک ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
اﻧﺪ ،ﻳﮏ ﭘﻨﺠﻢ از ﺑﭽﻪ ھﺎی اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ دارای ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ھﻔﺖ در ﺻﺪ از ﭼﮫﻞ ھﺰار
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻼً دارای ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﮑﻨﻪء اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﻳﻦ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﮏ ﺳﻮم ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ درﻳﺎی ﺳﯿﺎه آﻣﺪه اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ھﯿﭻ ﻳﮏ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد دھﮑﺪه ھﺎی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده در ﮐﻨﺎر ﺷﮫﺮھﺎ
اﻣﺮ ﻧﺎدری ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﯿﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﻘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ای وﺟﻮد
دارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  2002ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﺷﮫﺮداری اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ
از ﺧﺎﻧﻮارھﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺰرگ دارای درآﻣﺪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ای ﻣﻌﺎدل ﮐﻤﺘﺮ از  250دﻻر ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ
اﻳﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ھﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  1994اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪ
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ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻠﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻌﺎدل  3100دﻻر اﺳﺖ ،ﺷﺼﺖ درﺻﺪ از اھﺎﻟﯽ اﻳﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻨﮫﺎ 20
در ﺻﺪ از درآﻣﺪ اﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮان روﺳﺘﺎﻳﻲ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﻘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آن ھﺎ وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد
ﻋﻀﻮ اﻗﻠﯿﺖ ھﺎﻳﻲ ھﻤﭽﻮن ﮐﺮدھﺎ و ﻋﻠﻮی ھﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺣﻮﻣﻪء اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺤﻞ اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪن
ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎ ،ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎن ﺟﻮان اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻤﻼت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2003اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ھﻤﭽﻨﺎن ،و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ،ﺷﮫﺮ اﻣﻨﯽ ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽ رود .در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮫﺮ از ﺳﯽ ھﺰار اﻓﺴﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای ھﺮ
ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻳﮏ ﭘﻠﯿﺲ( در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ھﻨﻮز ﺑﻪ  10ھﺰار ﻋﻀﻮ
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﯿﺎز دارد.
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺼﻮرت روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور
ﺑﮫﺘﺮی را اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،2002ﺣﺪود  120ھﺰار ﺗﺼﺎدف اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رخ داد ﮐﻪ
ﻃﯽ آن ھﺎ  200ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و  5000ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ 95 ،در ﺻﺪ ﺳﻔﺮھﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎده ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم ﻣﺴﺎﻓﺮان را
ﺣﺪود  10ھﺰار اﺗﻮﺑﻮس ﺑﯿﻦ ﺷﮫﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل  2002اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی اﺗﻮﺑﻮس ھﺎ ،ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب دﻣﺎﻏﻪء ﻃﻼﻳﻲ ﻗﺮار دارد ،ﻋﺒﻮر
روزاﻧﻪ  80ھﺰار ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺗﻮﺑﻮس ھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی اﺻﻠﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن ،روﺳﯿﻪ ،ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﮫﻮری ھﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،اروﭘﺎ و
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺳﻔﺮھﺎ ﺟﻨﺒﻪء ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدی داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺳﺎل  ،2002اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪء اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺳﺎل ھﺎ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺟﻤﮫﻮری ،ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه و در ﻣﺤﻠﻪء ﺷﯿﮏ آﻧﺰﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ »ﺷﯿﺸﻠﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻋﻼﻣﺖ ﺣﻀﻮر اﺳﻼم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ آزادی آن را ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﯿﻮهء زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮی در داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﮫﺮ ﭘﺮ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺣﻮﻣﻪ ھﺎی ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ
روﻧﻖ ﻳﺎﻓﺖ و ھﻨﻮز ھﻢ روﻧﻖ دارد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﺎدآور ﻣﻮج ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺎزی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻋﮫﺪ وﻳﮑﺘﻮرﻳﺎﺳﺖ.
ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻮﺳﺎز ﭼﻨﺪان ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ،از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ،ﺗﻘﻠﯿﺪی از ﻣﺪل
ھﺎی ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎن از ﺳﯿﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده
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ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎره ھﺎی اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻓﺎن
ﭼﻨﺪان ﻣﻘﺎوم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  2000ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ  2500ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای ھﺮ 4000
ھﺰار ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻳﻦ اﻟﺒﺘﻪ رﻗﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
رﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از اﻳﻦ ﺷﮫﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ اول ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ  300ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﻼﻣﺼﺮف اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .در ﺳﺎل  2000ﺟﺎﻣﻌﻪء اراﻣﻨﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دارای  35ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای ھﺮ  1000ﻧﻔﺮ ﻳﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪء
ﻳﮫﻮدی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ  25ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺎﻧﺰده ﮐﻨﯿﺴﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻣﮫﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮐﻨﯿﺴﻪ ھﺎ ،ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺮج ﮔﺎﻻﺗﺎ و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ درﻳﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دو ﺑﺎر ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪء ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻳﮏ ﺑﺎر ھﻢ
در ﺳﺎل  2003ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺤﺎری ﺗﺮک )ﻳﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﺮد( ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﺒﮑﻪء ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪء »ﺑﯿﮏ اوﻏﻠﻮ« ،ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﻪء اروﭘﺎﻳﻲ ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ،و ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﻄﻘﻪء ﺑﻨﺪری »ﮔﺎﻻﺗﺎ« اﮐﻨﻮن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺟﮫﺖ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺮﻓﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺪﻳﺮان ﺟﻮان ،از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه
و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را در ﻟﺒﻪء ﺟﻨﮕﻞ »ﺑﻠﮕﺮاد« ،در ﻏﺮب ﺷﮫﺮ ،و ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮔﺸﻮدهء
ﭘﺸﺖ ﺗﭙﻪ ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ آﺳﯿﺎﻳﻲ ﺑﺴﻔﺮ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪرن را ﺷﺎھﺮاه ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﮫﺎ ،ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺷﮫﺮ ھﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎﻻﺗﺎ و ﺑﯿﮏ اوﻏﻠﻮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﭙﻪء »ﻣﺴﻠﮏ«
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺴﻔﺮ اﺳﺖ .در دھﻪء  1990ﺗﭙﻪء ﻣﺴﻠﮏ ﭘﺮ از
آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش ،ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﺰرگ ،دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ،و ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را
ﻣﺎﻧﮫﺎﺗﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ھﺎی  2000و  2001اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎد
رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ،ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب و ﺑﺤﺮاﻧﯽ زای اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﮐﯿﻪ در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮک ھﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﯽ دارﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش ھﺎی ﺗﭙﻪء ﻣﺴﻠﮏ
ﮐﺸﺘﯽ ھﺎﻳﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ درﻳﺎﻳﻲ از وام و ﺑﺪھﯽ ﺷﻨﺎورﻧﺪ.
ﻣﮫﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮫﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮس آن ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﮫﺮ اﺑﺪاع راه ﺣﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ،اﺳﺘﻔﺎدهء
ﻣﺸﺘﺮک از ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎدهء روزاﻓﺰون از ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ھﺎﯾﻲ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﻪ ادارات و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ
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ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .دو ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺴﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻧﯿﺰ ﺟﺎده ھﺎی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ آن ھﺎ و
ﺟﺎده ھﺎی ﺳﺎﺣﻞ اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺴﻔﺮ ،اﻏﻠﺐ دﭼﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻃﺮﺣﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﻄﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .درﺑﺎرهء ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﭘﻞ ﺳﻮم
ﻧﯿﺰ ﺣﺮف ھﺎﻳﻲ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﮫﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪء اﺻﻠﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪء ﻣﺘﺮو و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ راه ﺣﻞ ھﺎی ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺎه اوت  1999ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ  17ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ورودﻳﻪ ھﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺷﮫﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و روﺣﯿﻪء اھﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺳﺨﺖ ﺗﮑﺎن داد.
ﻋﻘﯿﺪهء ﻋﻤﻮﻣﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻳﮏ ﺑﺎر زﻟﺰﻟﻪء ﺑﺰرﮔﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رخ ﻣﯽ دھﺪ؛ و ﺗﺎزه
ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪء ﻣﺎه اوت  1999آن زﻟﺰﻟﻪء اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺧﻂ زﻟﺰﻟﻪ از زﻳﺮ درﻳﺎی ﻣﺮﻣﺮه
ﺑﻪ ﺳﻄﺮف ﺣﻮﻣﻪء آوﭼﯿﻼر ،در ﻓﺮاﺳﻮی ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﺎﺗﻮرک ،ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻟﺰﻟﻪء ﻣﺎه اوت 1999
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﺧﺮاﺑﯽ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪء ﺷﮫﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺰد .ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن واﻗﻌﯿﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮﻳﻲ ،ﺟﻮاز ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از
زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﻮﻃﻪ ھﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ زﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﺮس از ﻳﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪء دﻳﮕﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن
در ﺟﺎن اھﺎﻟﯽ اﻳﻦ ﺷﮫﺮ وﺟﻮد دارد.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﻪء ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺮس ھﺎ ،ﭘﺮ از اﻧﺮژی اﺳﺖ .در ﺳﺎل  1999اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
دارای  20داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  160ھﺰار داﻧﺸﺠﻮ ،ﮐﻪ ﻳﺎزده در ﺻﺪ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ در آن ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺎ  12ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﮏ ﭘﻨﺠﻢ
آﻣﻮزﺷﮕﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺪرﺳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی
دوﻟﺘﯽ آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ» .داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل« اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در  1435ـ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎل ﻓﺘﺢ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ـ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﻣﺎ ،در واﻗﻊ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را از  1863ﺷﺮوع ﮐﺮده و در  1933دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت
ﮔﺴﺘﺮده ای ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺎﻻی ﻓﮫﺮﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و
دارای  3500ﻧﻔﺮ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ و  60ھﺰار داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی »داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﻣﺮه«
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ آﺳﯿﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ ﺟﺬاﺑﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ »ﺑﻐﺎزی ﭼﯽ«
)داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺳﻔﺮ( ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ در ﻣﺤﻮﻃﻪء ﮐﺎﻟﺞ ﻗﺪﻳﻤﯽ »راﺑﺮت« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﻳﻦ ﮐﺎﻟﺞ را
ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮھﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻳﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻠﻌﻪء ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »روﻣﻠﯽ ﺣﺼﺎری« در ﺳﻮاﺣﻞ
ﺑﺴﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﺎﻟﺞ
ھﺎی ھﻨﺮھﺎ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ داﻧﺸﮕﺎه »ﻳﻠﺪی ﺗﭙﻪ« )ھﻔﺖ ﺗﭙﻪ(
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ داﻻن ،ﺷﮫﺮدار ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آن را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻮﻃﻪء اﺻﻠﯽ اﻳﻦ
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داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﻮﻣﻪ آﺳﯿﺎﻳﻲ داﻣﻨﻪء ﺗﭙﻪء »ﮐﯿﺶ داغ« ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و دارای ﻳﮏ ورودﻳﻪ ﺑﺰرگ ﺷﯿﺸﻪ ای اﺳﺖ .اﻧﺪﮐﯽ دورﺗﺮ از ﻣﺤﻮﻃﻪء ﻣﺮﮐﺰی اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﮏ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﻳﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ـ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی
ﮐﺸﻮرﻧﺪ ـ ﻗﺮار دارﻧﺪ .دو ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﻳﺸﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﮐﯿﻪ
را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی »ﮐﻮچ« و »ﺻﺎﺑﻮﻧﭽﯽ« ،داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ
ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮی را در ﺣﻮﻣﻪ ھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهء ﮐﻮچ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش
ﻳﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪء ﺑﺴﯿﺎر زﻳﺒﺎ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪ ای ﭘﺮ از درﺧﺖ و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ
ورودﻳﻪء ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺴﻔﺮ و درﻳﺎی ﺳﯿﺎه ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ از ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ آﻧﮑﺎرای
ﻗﺪﻳﻤﯽ اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ در اﻳﻦ ﺳﺒﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار آن ـ وھﺒﯽ ﮐﻮچ،
ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﻪء اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ـ روزﮔﺎری در آﻧﮑﺎرای ﻗﺪﻳﻤﯽ دارای ﻳﮏ ﻣﻐﺎزه ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻮﻃﻪء
ﮔﺴﺘﺮدهء اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪء ﻣﺪرن ﻣﻮﻓﻖ در داﺧﻞ و اﻃﺮاف ﺷﮫﺮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰاران داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻠﮕﯽ )ﻋﻠﻮم ( ﻳﮏ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪء ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﻣﺤﻠﻪء از روﻧﻖ اﻓﺘﺎدهء ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ اﻳﻦ
داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻋﺪه ای از ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎدان ﮐﺸﻮر ﭘﺮوژهء اﻳﺠﺎد ﻳﮏ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﮫﺮی ﺑﺪون ﺧﻮاﺑﮕﺎه را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
»داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪ ای« ﻳﮑﯽ از ﭘﺪﻳﺪه ھﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آن ھﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﮕﺎه در روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ھﻢ ﺳﺘﻮن ھﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ھﺎی ﻻزم را ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺮﮐﺰ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ،رادﻳﻮ -
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ھﺎی ﺗﺠﺎری ،آژاﻧﺲ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ در آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ .در ﺳﺎل
ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻓﺰوده اﻧﺪ .و اﻳﻦ راھﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺴﺘﻘﺮﻧﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل زﻧﺪه و ﺧﻮش ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .در واﻗﻊ اﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .در ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﮫﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﮔﺮوه رﺳﺎﻧﻪ ای »دوﮔﺎن« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﭘﺮ
ﻓﺮوش ﺗﺮﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪء ﮐﺸﻮر» ،ﺣﺮﻳﺖ« ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ،
ﺗﻌﺪادی روزﻧﺎﻣﻪ دﻳﮕﺮ را ـ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ و روزﻧﺎﻣﻪ
ھﺎﻳﻲ ﺟﺪی ھﻤﭽﻮن روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »رادﻳﮑﺎل« ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ـ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ
ﺳﻠﯿﻘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻧﻨﺪهء آن ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ دو ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ و در اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را داراﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﯿﺮاژ ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﺠﻤﺘﻊ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
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در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ارزان ﮐﺮدن ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻳﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺗﯿﺮاژ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از دﻳﺪ »ﮔﺮوه رﺳﺎﻧﻪ ای دوﮔﺎن« ،اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻧﺎﺷﺮان دﻳﮕﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﭼﮫﺮه ھﺎی
ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻋﺪه ای ھﻢ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ،در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺎج
ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهء ﻳﮑﯽ از ﻧﺎﻇﺮان اﻳﻦ ﺣﻮزه ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ھﺎی ﺛﺎﺑﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ )ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آن ھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ھﻢ دارﻧﺪ( اﮐﻨﻮن ﺑﻪ »اﺷﺮاف ﺟﺪﻳﺪ« ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .رﺷﺪ
روزاﻓﺰون ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻏﻠﺐ ﺿﺮر ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﻳﻦ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آﻧﮫﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ اﻧﺪ .ﺳﻪ ﮐﺎﻧﺎل از ﭼﮫﺎر ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺒﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ )ﮐﻪ
دو ﺗﺎی آن ھﺎ ﺷﻌﺒﺎت »ﺳﯽ.ان.ان« و »ان.ﺑﯽ.ﺳﯽ« ی آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﺮک ھﺎ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ »ﮐﯿﺒﻞ« در ﻣﺤﻠﻪ
ھﺎی ﻃﺒﻘﻪ ھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در دو ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و آﻧﮑﺎرا ﻣﯿﺰان
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻟﻨﺪن و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎی اروﭘﺎﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺮدﻣﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮده ،و ﺟﮫﺎﻧﺪﻳﺪه در اﻳﻦ ﺷﮫﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪء ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﻮرژوازی
اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﺷﮫﺮ و ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ روی ﮔﺸﺎده دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﯿﮫﻤﺎن ﻧﻮازی و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪء ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل  2001ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ،در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﻮﻟﺪار ﺷﮫﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی اﺳﭙﻮرت ﺧﻮد در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﻣﺎﻧﻮر ﻣﯽ دادﻧﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻓﻪ ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ »اورﺗﺎﮐﻮی«،
واﻗﻊ در اﻧﺘﮫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﭘﻞ ﺑﺴﻔﺮ ،اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ« در ﻣﺤﻠﻪء »ﺑﯽ اوﻏﻠﻮ« ،ﺑﺎ ﻣﻠﻐﻤﻪ ای از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﭘﺎپ،
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن و رﻗﺼﯿﺪن ھﺴﺘﻨﺪ .و در اﻳﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﻓﯽ اﻟﺒﺪاھﻪ و ﻓﺎرغ اﻟﺒﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
اﻳﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ آدم ﺑﯽ ﭘﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﺮی دارد ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ دﺳﺖ دھﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ،ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺗﺮ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ
ﻣﯽ دارﻧﺪ آﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﮫﺮی ﺳﺨﺖ ﮔﺮان اﺳﺖ و ﻧﺎن آور ﻳﮏ
ﺧﺎﻧﻮار ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ آن اﻏﻠﺐ دارای دو ﺷﻐﻞ اﺳﺖ و ھﻤﺴﺮ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺶ از دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ زاد و وﻟﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪء ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
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در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻮام و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﺪهء ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ھﻤﮕﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﮐﺎری ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ء اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺑﯿﮑﺎر
ﺷﺪن ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ھﺮ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎری رﻓﺘﺎرھﺎی ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﯽ را دارد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺪی ﺑﻮدن ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮک ھﺎ ﺷﻮرش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آن ھﺎ را
»ﻣﺎﮔﺎﻧﺪا« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎم ﻧﺎم ﻳﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺮﻳﺮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ھﺎ در ﺳﺎل
ھﺎی روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی دھﻪ ھﺎی  1980و  ،1990ﮐﻪ ﻃﯽ آن رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻧﻈﺮھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﻳﯽ در اﻃﺮاف ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻠﻮغ ﮐﺎری ﭘﯿﺎده روی ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ را در
ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﻮﻏﺎﺋﯽ ﺷﮫﺮ ،ﮐﻪ »ﮐﻮل ھﺎﻧﺒﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ،دارای اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ »ﻣﺎﮔﺎﻧﺪا« ھﺎ ھﯿﭻ اﺻﻠﯽ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ زاﺋﺪه ھﺎی ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن دﮔﺮدﻳﺴﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
دﺳﺘﺨﻮش آن اﺳﺖ.
در دھﻪء  1930ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ھﺎی درآﻣﺪ اھﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺧﺸﮑﯿﺪ ،ﺷﮫﺮ ﭘﺮ از دﻻل ھﺎ
ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﺎی ﺗﻮرم زای دھﻪء  1950ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺷﮫﺮی را ﺑﻮﺟﻮد
آورد ﮐﻪ در اﺧﺬ اﻋﺘﺒﺎر ـ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﻳﻖ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ـ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
دور زدن ﻣﻘﺮرات ﻣﮫﺎرت ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪهء ﻧﻮﮐﯿﺴﻪ ھﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ آن ھﺎ »ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن
ﺑﻪ زﻳﺎرت ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آن ھﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻣﮫﺎﺟﺮت داﻳﻢ ﻓﻘﺮای روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺿﯽ اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ از آن
ھﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﮫﺮ دﻳﮕﺮ دارای ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﺻﯿﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و از دھﺎﺗﯽ
ھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻏﺮاق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دارای واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻮی ﮐﺒﺎﺑﯽ ھﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻏﺬاھﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،در رﺳﺘﻮران ھﺎ و ﮐﻠﻮپ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ ﻋﺮﺑﯽ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ھﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎزاری ﻣﻮ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﮐﺮده ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ،ﺟﺎی ﺗﺎﻧﮕﻮھﺎ و واﻟﺲ
ھﺎی وﻧﯿﺰی ﺳﺎﺑﻖ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮان آﻣﺪه از آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺷﯿﮏ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺗﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺮک ھﺎی ﻏﺮب ﮔﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮی ﻣﯽ روﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه اﮔﺮﭼﻪ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺗﺮک ﻟﺬت ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء آن ﺑﻪ اﺟﺰای ﻣﺪﻳﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ،در اوج اﺻﻼﺣﺎت زﻣﺎن آﺗﺎﺗﻮرک ،ﺑﯽ
ﻋﻼﻗﮕﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﻤﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻮﻟﮑﻮرﻳﮏ اﺻﯿﻞ ﺗﺮﮐﯽ ،ﻳﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
درﺑﺎری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ.
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اﮐﻨﻮن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻤﮫﻮری ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺸﻒ ﻣﺠﺪد ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی ھﺎی اﻏﻠﺐ اﻏﺮاق ﺷﺪهء زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻗﺪﻳﻤﯽ آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ھﻢ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ زدﮔﯽ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﻳﺪ .ﻗﺼﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻤﯽ »ﭼﯿﺮاﮔﺎن« در ﮐﻨﺎرهء ﺑﺴﻔﺮ ،و ﻧﯿﺰ ﻳﮏ زﻧﺪان ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻋﮫﺪ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺷﮫﺮ ﮐﮫﻨﻪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ھﺘﻞ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﭼﻮﺑﯽ
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن از آن ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺘﻞ و ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺴﻔﺮ ،ﮐﻪ »ﻳﺎﻟﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﻏﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻗﺼﺮ »ﻳﻠﺪﻳﺰ«
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،و ﺟﻨﮕﻞ »اﻣﯿﺮﮔﺎن« ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪء ﻗﺪﻳﻤﯽ و اﺳﮑﻠﻪ ھﺎی ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن وﻳﻼھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ »ﺟﺰاﻳﺮ ﭘﺮﻧﺴﺲ« ـ ﮐﻪ در درﻳﺎی
ﻣﺮﻣﺮه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺣﺪود ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دارﻧﺪ ـ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﺎل
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ و اﺣﯿﺎی ﻣﯿﺮاث ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت »ﮐﻠﻮپ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ
ﺗﺮﮐﯿﻪ« و ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر رﻳﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ آن» ،ﭼﻠﯿﮏ ﮔﻮﻟﺮﺳﻮی« آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ای ھﻤﭽﻮن »ﺑﻨﯿﺎد وﻗﻔﯽ ﺗﺎرﻳﺦ« ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﻗﺮاری ھﻤﮑﺎری
ھﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﮐﻨﺪی را ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ در ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ در درهء ﭘﺸﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪء »ﻣﺴﻠﮏ« اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن را ﺑﻨﯿﺎد
ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آﻏﺎز ﮐﺮده ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺎﺗﺮ ،ﺗﺎﻻر ﮐﻨﺴﺮت ،و ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪء دوﻟﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﮐﺜﺮ ﻃﺮح
ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ھﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﭙﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﻳﺒﺎﻳﻲ ھﺎی ﺗﺮﻋﻪء ﺑﺴﻔﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ
اﻣﺮ واﻗﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ھﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ،ھﻨﮕﺎم اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ در ﭘﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﺗﭙﻪ ھﺎي ﻣﺸﺮف ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻋﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻇﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﮫﺮ رم از ﻓﺮاز ﺗﭙﻪ ھﺎی اﻃﺮاف آن ھﺴﺘﻨﺪ .و اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻨﻈﺮهء ﺷﮫﺮی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﻈﻢ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺗﺮﻋﻪء ﺑﺴﻔﺮ اش ﺑﯿﺶ از رودﺧﺎﻧﻪء »ﺗﯿﺒﺮ« در رم
ﺟﺬاب اﺳﺖ .ﮐﺸﺘﯽ ھﺎی روﻧﺪه ﺑﺮ ﺗﺮﻋﻪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻳﻦ آﺑﺮاھﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻣﯽ
ﺧﻮرد ،در اﻓﻖ ﻇﺎھﺮ و ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻨﻮز ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن ﺗﭙﻪ ھﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺗﺮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ
و ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺎز ﺑﯽ درﺧﺖ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻞ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﻤﺎم از ﻓﺮاز ﺗﺮﻋﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ.
در واﻗﻊ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﺧﻮش ﺳﻠﯿﻘﮕﯽ اھﺎﻟﯽ رم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻧﻘﺼﯿﻪ را ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﺮزﻧﺪهء ﺑﺎزارھﺎی ﮐﻨﺎر درﻳﺎ ـ ﺑﺎ دﮐﻪ ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪء
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ﻣﺎھﯽ ﻓﺮوﺷﯽ و ﮐﭙﻪ ھﺎی ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ،و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻧﻮاع رﺳﺘﻮران ھﺎ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ازداﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ ـ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻏﺬاھﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و در اﻃﺮاف ﻗﺼﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﺎ ﭘﺮورده ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻳﻦ
ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ،ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ،ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ رﺳﺘﻮران ھﺎ و آﺷﭙﺰھﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﺧﻮد در آﺷﭙﺰی را ﺑﻪ ﺗﺮک ھﺎ ﻳﺎد دادﻧﺪ .آن
ﮔﺮوه از آﺷﭙﺰھﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﮐﻪ رﺳﺘﻮران داران ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺘﺨﺪاﻣﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ آﻳﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﻨﮕﻦ« ﻧﺎم دارد و در اﻳﺎﻻت »ﺑﻠﻮ« ،ﻣﺎﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و آﻧﮑﺎرا،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ اﻏﺬﻳﻪء ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺎھﯽ ،ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ روﻏﻦ از
زﻣﺎن ﻓﺘﺢ ﺟﺰﻳﺮهء »ﮐﺮت« در ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪء ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ رﺳﺘﻮران ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺣﺎل
آن ﮐﻪ در ﻏﺮب اﻏﺪﻳﻪء اﻳﻦ ﮐﺒﺎﺑﯽ ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﺗﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺣﻮﻣﻪء اﻳﻦ
ﺷﮫﺮ ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮدش آن ھﺎ ﻧﻤﯽ آﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﻮد اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺷﮫﺮ ﻣﺴﺤﻮرﮐﻨﻨﺪه
ای ﺧﻮاھﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ھﺘﻞ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻏﻠﺐ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪ و اﻳﻦ ﺷﮫﺮ در ﺳﺎل  2000دارای  22ھﺘﻞ  5ﺳﺘﺎره ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻏﺮﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ آﻳﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﺮون از ھﺘﻞ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﺗﻤﺘﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻳﯿﻨﻨﺪ.
ھﻔﺪه ھﺰار ﺗﺎﮐﺴﯽ زردرﻧﮓ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
راﻧﻨﺪﮔﺎن آن ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ آدﻣﯿﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﺟﺮ ﺑﻮدن و آﻣﺪن از
اﺳﺘﺎن ھﺎی دوراﻓﺘﺎدهء ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎزه وارد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎه ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﮫﺮ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دارای ﻣﺪارس ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دﮐﺘﺮھﺎ و داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن درﺟﻪ ﻳﮑﯽ
اﺳﺖ.
ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ھﺎ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺤﻠﯽ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ـ اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﮫﺮ ﺣﺎل ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل »ﮐﻪ
»اوﺳﺘﺎ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ،ﻣﺜﻞ ھﺮ ﺗﺎﺟﺮ دﻳﮕﺮی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ارزان ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﮐﺎرﻧﺪ ﺗﺎ
ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ھﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر.
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺮک در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﻮان ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد راه ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺣﺴﺎﺑﺪاران ،ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﻨﺸﯽ ھﺎ و ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﯿﻦ اھﺎﻟﯽ
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اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ای راﻳﺞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دروس ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه از اﻳﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ .ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ ھﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ھﻤﻪء ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارد.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺧﺮوج از آن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ھﺎی ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﺎﺗﻮرک در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﺟﺰو ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ھﺎی ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ھﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ھﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮ
آﺳﺎن اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺎ اﻳﻦ اواﺧﺮ ﺷﮫﺮی ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﻮد .ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﻔﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﻪ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻔﺮھﺎی آن ھﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎن در ﮐﻨﺎره ھﺎی ﺑﺴﻔﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﻣﺮﻣﺮه
ﺑﻮد .اﻣﺎ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ آب ھﺎی ﮔﺮداﮔﺮد اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪء ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﯿﺰ از ﺳﻮاﺣﻞ »آژه آن« و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ دوری ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﻋﺪه ی زﻳﺎدی ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﻳﻦ اﻳﺎم راه ھﺎی ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﭘﺮ از ﺻﻔﻮف اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻳﺎ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﺟﺎده ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ،ﮐﺸﻒ ﮐﺸﻮر و
ﺟﮫﺎن ،و اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﺎ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﺷﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ ھﻮای اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎد از ﮐﺪام ﺳﻮ ﺑﻮزد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد از
ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺎﻳﺪ ھﻮای اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ھﻮای ﺟﻨﻮب روﺳﯿﻪ ﺷﺒﺎھﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎد از ﺟﻨﻮب ﺑﻮزد ھﻮای ﺷﮫﺮ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎدی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﯽ آﻳﺪ »ﻟﻮدوس«
ﻧﺎم دارد و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﯽ آورد .اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﻃﻮل
زﻣﺴﺘﺎن ھﺎ ﺳﺮد ،ﺧﯿﺲ و ﺑﺎدﺧﯿﺰ اﺳﺖ و آﻣﯿﺰه ای از ﻣﻪ درﻳﺎﻳﻲ و دود ﺣﺎﺻﻞ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎ ﮔﺎه
روﮐﺸﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻣﺎه ھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ ﺟﻮﻻی و
آﮔﻮﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪء ﺣﺮازت ﺑﯿﻦ  22ﺗﺎ  25ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ از ﻳﮏ ﺗﺎ 80
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪی ھﺎی ﺧﻮد را ھﻢ دارد .زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی آن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﮫﺮی
ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری رﺳﻤﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ ،ھﻤﭽﻮن ﺑﻘﯿﻪء ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﺑﮑﺸﺪ .اﺳﺘﻔﺎدهء ﺷﮫﺮوﻧﺪان از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی اﻏﻠﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﭘﺎرﺗﯽ دارد و اﺳﺎﺳﺎً داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻳﻦ
ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮد ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮔﺎه آن را ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﻓﺮان اروﭘﺎﻳﻲ اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ آﻣﺪه و ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ھﻤﮕﯽ آراﻣﺶ آن را
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ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺷﺪ از آﻧﺠﺎ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻳﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻔﺘﻪ ای ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و در ﺳﺎل ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ھﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺎ در ﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ راه درازی در ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ھﻤﺎن ﮔﻮﺗﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد زﻣﺎﻧﯽ دراز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از روﻳﺎھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ھﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ھﺪف ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﮫﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮑﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار دارد .ھﻢ
اﮐﻨﻮن ھﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ در ﺟﻤﮫﻮری ھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ھﻤﭽﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ.
ﺗﺮک ھﺎﻳﻲ ﮐﻪ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻗﻔﻘﺎز و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺗﻌﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﺷﺪت ھﻮاﺧﻮاه ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ،در ﻏﯿﺎب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ،ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮫﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺮس از ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﮫﺮ ـ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد آن اﻏﺮاق ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ـ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .اﻳﻦ دو اﻗﺪام ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪم ھﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﺴﯿﻦ ھﻤﮕﺎن را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ آن ﺗﺤﺴﯿﻦ ھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
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