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  استانبول زندگی می کند ـ فصل نھم
در کنار  دوست دارد کهخودش ھم . استانبول را می توان يک شھر جھانی دانست  

 آغاز کرده،جمعیت میلیون نفر  9 را با که قرن جديد ،اين شھر. نیويورک، لندن، پاريس و رم بايستد

پر از يادمان ھا و تاريخی است  ی کهدر عین حال. از لحاظ وسعت دست کمی از آن شھرھا ندارد

در ھمه جای آن می توان ديوارھای بازمانده از دوران امپراتوری روم . که اھمیت آن را اثبات می کند

ھمه  را ديد که و آسمانخراش ھای مدرن ،قصرھا و مساجد عھد امپراتوری عثمانی، شرقی

میالدی، يعنی زمانی که کنستانتین کبیر آن را پايتخت  330از سال  ند ـاھمیت تاريخی آنء نشانه

  .شد تا به ھمین امروزامپراتوری رم کرد و به اين دلیل کنستانیتنو پل يا قسطنطنیه خوانده 

منحصر به  ،ادهد آن را درست میان دو قارهء اروپا و آسیا قرارکه شھر، افیايي موقعیت جغر

پر شکوه  ءخوانده می شود نماد گذشته »مرواريد بسفر«از نظر ترک ھا اين شھر که . فرد است

. سرزندگی و جوانی کنونی اين ملت را به نمايش می گذارد ،در عین حال ،و بودهامپراتوری آنان 

طین ام سالبا تسلط مناره ھای مساجدی که ھنوز ن آن،در افق بخش قديمی  ء شھرگذشته

که  یابددر تصوير دو پل بزرگی تجسم می  زمان حال آنو  عثمانی را بر خود دارن، ھنوز زنده است

  . جديد تجاری کشیده شده اند ء بسفر تا آسمانخراش ھای منطقهءاز ترعه

در . چیزھای خوب کشور است به معنی مجموعهء ھمهء» استانبولی«ترک ھا در میان 

خانم ھا و . ستانبول ترکیب شده باشد نشان از زيبايي و کمال داردزبان ترکی ھر عبارتی که با ا

  . دارند الی کیفيھمگی حکايت از کم ،استانبولی، و مدھای استانبولی ءآقايان استانبولی، لھجه

 بعنوان نخستین شھردار اسالم گرای 1994در سال  ھنگامی که رجب طیب اردوگان  

در آن به دنیا آمده و در آن . واقعی اين شھر ھستممن دوستدار «: گفت ،شدانتخاب استانبول 

گشودم، خدمت کردن به اين  چشم در ھمین جا بود که بر افق ھای وسیع تری. بزرگ شده ام

در احاديث  در واقع،. »سین پیامبر محبوب ما را برانگیزدکه می تواند تح است شھر نوعی عبادت

شما قسطنطنه را فتح «که  بودد وعده داده اسالمی آمده است که پیامبر اسالم به پیروان خو

اين  و. »اد که اين فتح نصیب شان خواھد شدب لشگریو  فرماندهرحمت خدا بر آن . خواھید کرد

به و او  تحقق شد،میالدی به دست محمدی ديگر، سلطان محمد فاتح، م 1453پیروزی در سال 

دومین . ش قديمی شھر قرار دارددر بخ ھنوزبه نام خود ساخت که مسجدی را شکرانهء پیروری 

اين . خوانده می شود »پل فاتح« نیز، به ياد او، که در دوران آتاتورک ساخته شد بر فراز بسفر پل

حکومت جمھوری در ترکیه برقرار شده و کشور جديد می کوشید تا میراث بود  ھنگامی که

ين سربازان کشورھای متحد آخر شاھد خروج 1922در  ھمین شھر بود که. عثمانی خود را بازيابد

فتحی ديگر بر تقويم ماه می ھر سال را به عنوان جشن  29 شد ودر پايان جنگ ھای استقالل 

  . ترکیه نشاند

يونیفورم ھای عھد قديم عثمانی را به تن  اعضائش که ،در آن روز باند موزيک ارتشی

قديمی عھد  کنار مدرسهءنظامی  ءبا قدم رو از موزه پور و طبل،شی در حال نواختن ند،داشت



 2

یان عھد عثمانی شکل ويژه قدم روی ارتش. بیرون آمد و از سراسر شھر گذشت ،جنگ عثمانی

ء نشانه را می توان اين حرکت. برمی داشتندبه عقب آن ھا دو قدم به جلو و يک قدم  ای داشت؛

دم به جلو و يک قدم دو قدائمًا که در تاريخ رنگارنگ خود  دانستاستانبول  ء شھرتاريخچهنمادين 

  . به عقب برداشته است

امروزه تبلیغ کنندگان اين شھر ادعا می کنند که استانبول سرشار از فعالیت ھای 

از جمعیت ترکیه در اين شھر زندگی می  در صد سیزده .بازرگانی، رسانه ای، و فرھنگی است

ران ترکیه، سی در صد از بیست و يک در صد جمعیت شھرنشین کشور، يازده در صد از کارگ. کنند

کل سرمايه گذاری ھای صنعتی، چھل در صد از فعالیت ھای بازرگانی و بیست و يک در صد از 

  .اخالص ترکیه به اين شھر مربوط اندتولید ن

از ھر کجا و ھر  ، بیشدر عین حال ،استانبول بدون شک يک مادرشھر بزرگ است و  

و بھترين استعدادھای سراسر کشور  کردهندگی ھر آنچه را ترکی محسوب می شود نمايزمانی 

 ھنگامی که رژيم جمھوری در ترکیه برقرار شد اصالحگران پر حرارت آن. را به خود جذب می کند

یر اما و آن را متھم می کردند که منابع مردم فق خوانده» بیزانس فاحشهء«استانبول را زمان 

از اين شکايت دارند که  اند که ندان استانبولشھرواين امروزه اما  .صمیمی آناتولی را می بلعد

جلوگیری می  ھای آناز پیشرفت  ـ سیاستمداران و ديوانساالران خودپسندش ـ به دست آنکارا

. اموری مصنوعی محسوب می شوند اين گونه تفاوت گذاری ھا کًال واقعیت آن است که اما. کند

ی بزرگ شراکت ر بد و خوب اين جامعهءھستند و د ترکیهء شھروندان استانبول بخشی از جامعه

زمانی که ترکیه بتواند توانايي ھای بالقوه خود را به فعل درآورده و تبديل  ،يقینًا و .دارند تام و فعال

  . به جمع شھرھای بزرگ جھان خواھد پیوست نیزاستانبول  ،به کشوری ثروتمند شود

ی به خاطر تکیه بر پول و فکر و مد ،یشاما از مدت ھا پ بودپايتخت ترکیه  1923استانبول تا   

 ھنگامی که. يکی از استان ھای آن سرزمین محسوب می شد می آمد، از مغرب زمین که

، در کنار »دولما باغچه«به نام  عثمانی در قصر قرن نوزدھمی سلطان ،1938نوامبر  ، درآتاتورک

در . م به شمار می رفتآرا و استانبول ھنوز يک شھر متوسط فرو بست،چشم از جھان بسفر، 

 انجام شد نیروھای متحده که قبل از پايان دوران اشغال شھر به وسیلهء 1922آمارگیری سال 

اين تورم به خاطر ورود پناھندگان مسیحی . اعالم شديک میلیون و صد ھزار نفر  جمعیت آن بالغ بر

پس از آن که و . آمده بودگريخته از آناتولی و روس ھای سفید گريخته از دست بلشويک ھا بوجود 

نفر اين مھاجرين توانستند به زادگاه ھای خود برگردند جمعیت استانبول به ششصد و نود ھزار 

در آخرين آمار گیری  ،1935در سال . و آنگاه رشد آرام و طبیعی خود را از سر گرفت تقلیل يافت

  . شد جمعیت آن به ھفتصد و چھل ھزار نفر بالغ می ،پیش از مرگ آتاتورک

تعداد ساختمان ھای  تاتورک، تغییرات عمده ای نکرده بود ودر دوران زندگی آشھر، 

نزديک  ،ويالی تابستانی آتاتورک در ساحل فلوريااز آن میان می توان به . اندک بود شجديد
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فرودگاه مدرن شھر، چند ساختمان يادبود به نام او و به نام جمھوری ترکیه، و چند بلوک آپارتمانی 

  .اشاره کرد متوسط جديد ترکیه ءدادن طبقه برای اسکان

 سالطین عثمانی بوجودھمانی بود که ، شھر و زيرساخت ھایش ھانوسازی به جز اين   

خالی تر و  عثمانی ھم استانبول از دوران ن سال ھاکه در آ حتی می شود گفت. آورده بودند

بین . زمین ھای بزرگ پر از خاکروبه به چشم می خورد ،در سراسر شھر کھنه. فقیرتر شده بود

. زيادی وجود داشتء فاصله ،که دھکده ھای مستقلی محسوب می شدند ،و حومه ھايششھر 

 ءسبز خود نشانهء میانه و دھکدهء هجديد، دھکدء آلبانی ھا، دھکدهء نام ھايي ھمچون دھکده

شھر بیشتر از اھالی در سراسر شھر کمتر از پنج ھزار اتومبیل وجود داشت و . اين وضعیت بودند

و به خاطر آن  خته شده بودمقاطعه کاران خارجی ساء که بوسیله ندتراموايي استفاده می کرد

ھمچنین يک . رزمینی دنیا بودشھر صاحب يکی از قديمی ترين و کوتاه ترين راه آھن ھای زي

  . قايقرانی بود ءشرکت دولتی عھد عثمانی مسئول اداره

سال  حسرت به سال ھای گذشته می نگرند؛ امروزه خانواده ھای قديمی استانبول با  

بسیاری از . وجود داشتفراوان و فراخ  یھايي که اگرچه پول اندک بود اما برای زندگی کردن جا

شده به دست ترکان با خاطره ھای کودکی در پشت ديوارھای بلند خانه  زندگینامه ھای نوشته

از  ،علی نیزی. شان شروع می شودزيبا ، با باغچه ھا و آالچیق ھايھای وياليي چوبی عثمانی

در خاطرات ) می گويند »استانبول افندی« به اينگونه اشخاص در ترکی(استانبول  زادگان اشراف

  : خود نوشته است

اکنون دو  ،که کودکی من در آن گذشت ،اربابی محمدعلی آينه بیگء خانهدر باغ «  

. اگر اشتباه نکنم ھر مجموعه دارای دوازده آپارتمان است. بزرگ آپارتمانی ساخته شدهء مجموعه

و اگر بگیريم که ھر خانواده . خانواده را در خود جای می دھند 24به اين معنی که دو مجموعه 

جاده ای . نفر زندگی می کنند 100 حدود ما اکنون ءدر باغ قديمی خانواده ،دارای چھار عضو است

باغ دارای در ورودی چوبی بزرگی . ناھموار کودکی من استء که از میان اين محل می گذرد کوچه

وقتی که ھر چھار لخته را . و از چھار لخته ساخته شده بود را نوشته بودند 4که بر آن شماره بود 

خود شبیه  ء باغکاشی کاری شدهء وروديه. دی باغ چھار متر وسعت داشتمی گشودند ورو

در . ورودی لذت می برديم سقفما از باال رفتن از درختان گردو و پريدن به روی . کوچکی بودء خانه

از آن به عنوان اسطبل استفاده  .لندی بود که سقفی کاشیکاری داشتکنار ورودی ساختمان ب

ھای اين ساختمان زندگی می آن در اتاق ء جای می دادند و خدمهدرشکه را در آن  شد؛می 

  .»کردند

  . وجود داشته باشددر رويا در استانبول پر جمعیت کنونی چنین باغی فقط می تواند   

سروده چنین يک باغ دورافتاده در ساحل آسیايي بسفر دربارهء  چان يو چل،  ،شاعر ترک

  : است

  می گذشتم »کان لی چا«ھای ساحلی  که از کنار ديوارھای خانهھمچنان



 4

  نظرم را جلب کرد سوراخی بر ديوار

  :آن سوارخ نھادم چشمم را بر

  ديدم،باغی 

  استخری بود ،نه، باغ نبود

  باغی بود ،نه، استخر نبود

  از نیلوفرھای آبی پر

  با آن برگ ھای سبز تیره

  .و آن گل ھای سفید و زرد

  ؟بودند تماشاگری آرزوی نگاهھا تا چه حد در و چه کس می دانست که آن

  اما در آن باغ کسی نبود، نه صاحبخانه ای و نه اربابی

  چھار ديوار بلند ساخته بودند و بر گردادگردش

  .تا ما نتوانیم وارد بھشت شويم

معمار و شھرساز  ،»ھانری پروست«از  ،، يعنی دو سال قبل از مرگ آتاتورک1936در سال   

در او . شھری را برای استانبول تھیه کندآيندهء ء توسعهء يک نقشه فرانسوی دعوت به عمل آمد تا

پیش . ھزار نفر متوقف خواھد شد 800بر آن گرفت که جمعیت شھر در حدود  را فرضشروع کار 

چرا که با شروع جنگ دوم جھانی رشد جمعیت  ھم رعايت شدسالی  چندبینی ھای اين نقشه 

سفارت . به آن راه پیدا کردند و بسیاری را راه ندادندمتوقف شد، تعداد محدودی پناھنده شھر 

در . دپر از افسران اطالعاتی بودن ـ شده بودندتبديل که اکنون به کنسولگری  ـ خانه ھای خارجی

شرايط از که گفته می شد علیه سود برندگان ، بر قرار کردن يک مالیات جديد بر ثروت 1942سال 

ھم و آن ھا  .شھر را از اکثر دارايي ھای خود محروم کرد مسیحیان و يھوديان، جنگی وضع شده

شان به محض پايان جنگ کشور را ترک کردند و خانه ھاکه ديگر احساس امنیت نمی کردند به 

  . دست تازه آمدگان از آناتولی و پناھندگان مسلمان کشورھای بالکان افتاد

مھاجران فقیر آماده از . شداستانبول شاھد آغاز دوره ای از رشد سريع  1950 ءدر دھه  

در جستجوی کار در کارگاه ھا خود و  ، زاغه ھا متعددی را بوجود آوردنددر حواشی شھر ،روستاھا

به  ،به اشتباه ،که ھانری پروست(سواحل شاخ طاليي را و سراسر مرکز شھر  ،و کارخانه ھا

می خواندند   »گه چه کندو«کی زاغه ھا را در تر. پر کردند )صنعتی انتخاب کرده بود ءعنوان منطقه

زاغه ساعت  24چرا که صاحبان آن ھا می بايست در ظرف  ؛»ساخته شده در شب«به معنی 

علت آن بود که اگر زاغه ای دارای سقف بود مقامات شھرداری . ھاشان را صاحب سقف کنند

ه به دنبال رای ی کآن گاه سیاستمداران. بدون داشتن اجازه دادگاه حق خراب کردن آن را نداشتند

اين مھاجرين بودند در راستای صدور سند مالکیت برای اين زاغه ھا و آوردن آب و برق به آن ھا 

خوانده می شد بوجود آمد که  »مافیای ساختمانی«فاسدی که ء در پی آن شبکهو . شدندفعال 
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زمین ھا  دولت نمی توانست بر اين. کارش فروش زمین ھای عمومی به مھاجرين تازه آمده بود

  .نگاھبان بگذارد و سیاستمداران ھم تمايل داشتند اين امر را ناديده بگیرند

: می نويسدشان به استانبول آمده  خود از ده ءلطیفه تکین، دختربچه ای که با خانواده  

در باالی تپه ای که خاکروبه ھای شھر در طول روز در آنجا ريخته می  ،يک شب زمستانیدر «

مصالح . ھشت زاغه ساخته شد ،خاکروبه ھاء و اندکی دور از توده ھا، ير نور فانوسدر ز، شد

چوب از   زاغه ھا ھم اسکلت. که با وام تھیه شده بودند تمانی جعبه ھای مقوايي چربی بودساخ

نخستین کسانی که اين زاغه ھا را ديدند . ھايي که با گاری به آنجا آورده شده بودند برپا شد

که ی آنببا ديدن زاغه ھا، آن ھا  .شکارچی خاکروبه ھا محسوب می شدندند که مردانی بود

به زمین بگذارند به طرف زاغه ھا دويدند و  را سطل ھا و بنديل ھايي که بر پشت حمل می کردند

. در میان صحبت شان بادی قوی و سرد وزيدن گرفت. با سازندگان آن ھا مشغول گفتگو شدند

 ،در نتیجه ،و در برابر باد مقاومت نخواھند کردند که اين ديوارھا و سقف ھا شکارچیان خاکروبه گفت

 »...و ديوارھا را با طناب بر جای خود محکم کنند ھا سازندگان زاغه ھا تصمیم گرفتند سقف

جمعیت استانبول به يک میلیون و نیم نفر رسید و بدينسان عاقبت از رقم  1960در سال 

ھای ھمچنان که تعداد اتومبیل . تخمین زده شده بود فزونی گرفت 1922که در  یاوج جمعیت

بھبود بخشی به خیابان ھای  ءبرنامه ،عدنان مندرس ،شخصی افزايش يافت نخست وزير وقت

ديواری  قسمت قديمی شھر را که به وسیلهء در اين راستا دو خیابان. شھر استانبول را آغاز کرد

اما . ھمچنین جاده ھای ساحلی عريض تر شدند .شکافتندطاليي  ءمحصور بود در جنوب دماغه

به خصوص که خطوط تراموای شھری . یات باعث کاھش گرفتگی ھای ترافیک شھر نشداين عمل

تبديل  اتومبیل ،در نتیجه ه بودند و،کاھش دادھم را برچیده و خدمات قايقرانی عمومی در بسفر را 

عدنان مندرس  ،بعدًا. بیش از عرضه بود ھمواره و تقاضا برای آن هشھری شد به مھم ترين وسیلهء

ردند که برای کشیدن دو خیابان جديد شھر نه تنھا به حقوق ملکی افراد تجاوز کرده را متھم ک

اما روشن بود که بدون اين . شده استھم بلکه باعث خرابی ساختمان ھای تاريخی شھر 

  . از نظر عبور و مرور فلج می شد شھر کامًالاقدامات 

ظر بر بسفر و بر نا ھای بر روی شیب تپه ھم حال ساختمان ھای چشمگیری ھماندر 

از  پس آن ھا ساختمان ھتل ھیلتون بود که ءباغچه ساخته شدند که از جمله باالی کاخ دولما

 ھم در نزديکی آن. در شھر محسوب می شد ن عصر عثمانی اولین ھتل ساخته شدهپايا

ب البته انتخا. ساختمان مخابرات، يک مرکز نمايشگاه ھا، و يک استاديوم فوتبال ساخته شدند

و در  بود آن را تھیه کرده »پروست«محل اين ساختمان ھا ھمچنان بر اساس نقشه ای بود که 

به بايگانی اين نقشهء جامع شھر اکنون  .داده بودندمورد تجديد نظر قرار آن را دو بار  1950دھه 

  . سپرده شده است

ه ھیچ شھر سرعت گرفت در حالی ک رشد بی برنامهء 1970آشوب سیاسی  پر در دھهء  

در اين مورد يک استثنا وجود . زيرساخت ھای شھری انجام نمی شد ء ايجادگونه اقدامی در زمینه
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که يک شرکت معماری انگلیسی آن را طرح  اختن نخستین پل بر فراز بسفر بودداشت و آن س

. به پايان رسید 1973اين پل در سال . آلمانی آن را ساخت ـ کرده و يک کنسرسیوم انگلیسی

دانستند اما اين پل به ستمداران دست چپی در ابتدا اين اقدام را به دور ريختن پول مردم سیا

حومه ھای سواحل  تاموجب گرديد  ،لدر عین حا ،و زودی تبديل به نماد شھر استانبول شد

يک سوم از جمعیت شھر  اين حومه ھا به طوری که اکنون ،آسیايي شھر به سرعت توسعه يابند

حومه ھا و دھکده  موجی شد که در دو سوی ساحل درياتوسعهء شھر . داده اند را در خود جای

جزيي از شھر شده و در محاصره ھای تماشايي قديمی با خانه ھای تابستانی ثروتمندانشان 

  . یرندموجی از ساختمان ھای آپارتمانی سیمانی قرار گء

به  را کهشھری  توسعهءبه نخست وزيری رسید کار  1983 سال درھم که  تورگوت اوزال   

کارگاه  ،»بدرالدين داالن«به نام  ،شھردار پر کار استانبول. دادمندرس آغاز شده بود ادامه  دست

عظیمی در  عملیاتو دست به  ء طاليي ساخته شده بودند برچیدھایی را که در سواحل دماغه

جاده ھای ساحلی  ءسعهجمع آوری زباله و توءآبراھه ھا، بھبود بخشیدن به نحوهجھت تمیز کردن 

به به زودی در شمال پل اول بسفر پل جديدی ساخته شد که  . زدسکوھای جديد  ايجاداز طريق 

البته بدرالدين  .در غرب را به آنکارا در شرق متصل می کرد وصل شد ،»ادرينه«شاھراه مدرنی که 

ر حال او مھر خود را بر اين داالن را به پارتی بازی به نفع حامیان سیاسی اش متھم کردند اما در ھ

با مشکالت  ،که يک سوسیال دموکرات بود ،نورالدين سوزان ،جانشین او .شھر کوبیده است

با اين ھمه شھردار . به شدت فاسد از آب درآمدش ا» عملیات مدير«بسیاری روبرو شد چرا که 

شھر استانبول به نام  که از میدان اصلی ـ و نخستین خط مترو جديد کار ساختن مترو را آغاز کرد

  . افتتاح شد 1999در سال  ـ در شمال شھر می رسید »لوان« آغاز شده و به حومهء» تقسیم«

رجب  ،امبولھا افتاده و شھردار جديد است در اين زمان شورای شھر به دست اسالمیست  

طرح اما به زودی . ه بودسکوالر شھر شدو متوسط  ء طبقهءموجب ھراس گسترده ،طیب اردوغان

بنای يادبود جمھوری و مرکز  می توانست که ،حزب او برای ساختن يک مسجد جديد بزرگ

 ھمچنین،. به تصويب نرسیددھد ـ تحت الشعاع خود قرار م را فرھنگی آتاتورک در میدان تقسیم

ھا به میھمانی ھای شھرداری و کافه نتت در استانبول تصمیم حزب او برای ممنوع ساختن الکل

اقدام ديگر او برای ممنوعیت صرف . شھرداری اداره می شد محدود گرديد ءوسیلهھايي که ب

قديمی بیک اوغلو نیز  رنگارنگ گل و ماھی در قلب محلهء مشروب در کافه ھای پیاده روھای بازار

   .به شکست انجامید

 بشمارسفارت آن کشور  که قبًالواقع بود در بیرون کنسولگری بريتانیا  گل و ماھی بازار

که معمار  ،به سبک معماری دوران رنسانس ايتالیا به وسیله چارلز باری 1845و در سال  می رفت

به  1990 ءاين ساختمان در آتش سوزی دھه. ساخته شده بود ،ساختمان پارلمان انگلیس ھم بود

اين . يک شخص انتحاری قرار گرفت ھم ورد حملهء 2003در نوامبر سال و سختی آسیب ديد 

اين انفجار . خود را در بیرون در اصلی ساختمان منفجر کرد ءبیل پر از مواد منفجرهاتوم شخص
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ه مرکز آن در لندن است در نخست يک بانک انگلیسی ک .حوادث ديگری را نیز به دنبال داشت

و موجب يھوديان شھر اتفاق افتاد  سپس دو انفجار در دو کنیسهء. شد منفجر منطقهء تجاری لوان

اين اتفاقات بدترين . شد ،از جمله ژنرال کنسول بريتانیا به نام راجر شورت نفر، 60کشته شدن 

  .  دنعملیات تروريستی در تاريخ مدرن شھر استانبول محسوب می شو

به  را ھم شورای شھر از سمت خود برکنار شد و چند ماھی به وسیلهءادوغان بزودی   

 در سمت شھرداری استانبول به او ايناما اقدامات او . اتھام اقدام علیه سکوالريسم به زندان افتاد

جانشین او در . موقعیت يک سیاستمدار را پیدا کند امکان را فراھم ساخته بود که بزودی

که حتی رقبايش اعتقاد دارند اقدامات وسیعی را در  بود» علی مفید گورتونا«شھرداری استانبول 

  . ستجھت بھبود خدمات شھری به انجام رسانده ا

 بخش ھای مستقلايجاد وت اوزال در زمینهء اقدامات اصالحی تورگ 1984در سال   

 شھرداری منطقه ایکه سی و دو  نیز، شورای شھر استانبول بزرگ تای موجب شد دارشھر

 ،ريیس سنتی محله کار شھری ھم سمت در سطوح پايین تر .بوجود آيد .کوچکتر اداره می کرد

پست  ءو ادارهمسئول تصديق اسناد  حفظ شد و اوھمچنان  ،دخوانده می شو »مختار«که 

  . ، محسوب می شودصدای ھمه را به خاطر کارکرد بد خود درآورده است که ،محلی

اين بدان معنا بود که  .میلیون نفر رسید 9به تعداد ساکنان استانبول بزرگ  2000در سال 

حال آن که  شد جمعیت داشته است،ر در صدی 3ل گذشته اين شھر با نرخ سالیانهء در ده سا

ت که رشد جمعیت واقعیت آن اس ،با اين ھمه. بوده است 8/1نرخ متوسط کل رشد کشور  

 ءدر دھه ،در نتیجه ،به پنج در صد ھم رسیده بود و 1970 ءتا اوايل دھه 1950 استانبول در دھهء

تدريجی صنايع از پیش بینی می شود که با خروج . استاز سرعت رشد آن کاسته شده  1990

  . داخل شھر استانبول جمعیت آن در حد ده میلیون نفر ثابت بماند

ادارات مرکزی . از طريق بخش خدماتی تامین می شود امروزه اقتصاد شھر استانبول اکثرًا  

ی که قبًال در حال آن که کارخانجات ای صنعتی در اين شھر مستقر ھستند،بانک ھا و شرکت ھ

که در زلزله  د؛ ھمانجانا در شرق مستقر »ازمیت«بیشتر در سواحل خلیج  ندستانبول وجود داشت

در  ،»تراس«نیز در منطقه ی  از صنايع بخشی. در آن رخ دادخرابی وسیعی  1999ی سال 

بخشی ديگر نیز در نقاط  اند وسواحل شمالی دريای مرمره و در نزديکی مرز بلغارستان متمرکز 

البته ھنوز تعداد زيادی از کارگاه ھای صنعتی در داخل فضای شھری . دورتر آناتولی قرار دارند

 »ھفت قلعه«بد بوی کارخانجات بیرون ديوارھای شھر در منطقه استانبول وجود دارند اما آثار 

در عین حال . اکنون از میان رفته و کارگاه ھای موجد آن به بخش آسیايي شھر منتقل شده اند

  .موجب افزايش بیکاری در محله ھای فقیرتر شھر شده است خروج صنايع از شھر استانبول

بقالی ھای سنتی جای خود را به  ، در استانبول نیزھمچون ديگر شھرھای بزرگ جھان  

اما ھنوز . اندکه برخی از آن ھا شعب شرکت ھای بزرگ بین المللی  رکت ھائی داده اندسوپرما

تا اجناس مورد  لفن کرد و از صاحب آن خواستاين امکان وجود دارد که به مغازه ی کوچک محلی ت
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ساختمان ھای آپارتمانی که  در. تحويل دھد به در خانه ھا يکی از کارکنانش «نظر را به وسیله

سريدارھای  متوسط در آن ھا زندگی می کنند اين خدمات را معموًل ءطبقهاغلب خانواده ھای 

خانواده ھای خود در آپارتمان ھای کوچک که مھاجرين آمده از آناتولی ھستند و با ساختمان، 

. انجام می دھند ،زندگی کرده و مسئول خدمات عمومی مثل حرارات مرکزی ھستند یزيرزمین

ھمچنین زن سرايدار می تواند از طريق انجام خدمات خانگی برای ساکنان آپارتمان ھا تولید درآمد 

  . اضافه کند

آبرسانی، جمع آوری ط مترو، اتوبوسرانی، خطو ءاستانبول بزرگ مسئول ادارهشھرداری   

لوله کشی برای گاز طبیعی ـ که از  1990ء در دھه .زباله، و تامین گاز طبیعی ساختمان ھاست

اگرچه استفاده از نفت و ذغال برای . به اتمام رسید ـ شورھای بالکان خريداری می شدروسیه و ک

طبیعی ھوای استانبول را به طرز  مرسوم است اما استفاده از گازھم تامین گرما ھنوز 

  . محسوسی تمیز تر کرده است

که در سال  ی، وانت و کامیوناتوبوسيک میلیون و نیم اتومبیل و نیم میلیون در مقابل، 

مھمترين منبع تبديل به  حرکت در سطح شھر را داشتنداز شھرداری استانبول اجازه ی  2000

  .شده اندآلودگی ھوا 

که يک  بیلیون دالر می شد 3زرگ بالغ بر شھرداری استانبول ب ءبودچه 2000در سال   

و افزايش تراموای روی زمینی در  اری در طرح ھايي نظیر گسترش متروبیلیون آن به سرمايه گذ

 د شھرداری استانبول بزرگ بوسیلهءقسمت اعظم درآم. بوداختصاص يافته بخش قديمی شھر 

ستان استانبول سی و چھار درصد کل درآمد دولت در اما اگرچه ا. دولت مرکزی تامین می شود

دولتی به استانبول اختصاص داده  ءتنھا شش در صد از بودجه را تامین کرده است 1999سال 

   .شده است

در میان جنگل  .قابل مشاھده است با اين ھمه رشد و بھبود خدمات شھری کامًال

ھنگامی که . ريحی توجه کردسیمانی حومه ھای شھری می توان به رشد منطقه ھای تف

توانستند آب رودخانه ھای کوه ھای منطقه ی تراس در نزديکی مرز بلغارستان را برای تامین آب 

. آشامیدنی استانبول مورد استفاده قرار دھند سالمت آب شھر به طرز محسوسی بھبود يافت

آن ھا شھر را تمیز تر از  و نابود کردنجمع آوری زباله  ايجاد خدمات کارآمدتر در زمینهء ھمچنین

اما جغرافیای شھر طوری است که ھنگام باران ھای سنگین برخی از ناحیه . گذشته کرده است

  . ھای شھر دچار سیل می شوند

در داخل شھر محصور به ديوار  ھمگی استانبول بر روی ھفت تپه ساخته شده است که  

 شھر ا به طور ضمنی شباھت استانبول بهتاکید می شود ت »ھفت«بر اين عدد . دنقديمی قرار دار

تپه ھای دو طرف بسفر نیز بخش ھای جديدتر استانبول را در خود  ،اکنون. بیايدرم جديد به خاطر 

زمین ھای خالی بین تپه ھا و  ،گسترش شھر ساختمان ھای گوناگون، در جريان گرفته اند و
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روی شیب تپه ھا بر طرز خطرناکی نیز به از ساختمان ھا برخی . پشت آن ھا را پر کرده اند

  . ساخته شده اند

ثروتمندان شھر در خانه ھايي زندگی می کنند که مشرف به دريای مرمره ، بندر 

خانه ھنوز در استانبول می توان به . اما فقرا ديد دريا را ندارند. بسفر ھستند ءاستانبول و ترعه

با  کناردر  و،کوچک دھات قديمی ھستند کلبه ھای  ءکه بازمانده برخورد ھای کوچک منفرد نیز

به تضاد خاصی را  ،آپارتمان ھای بدساخت و بد شکلی که مھاجران آمده از دھات در آن ساکنند

 »حومه«می خوانند که اگرچه به معنی  »واروش«مرفه اين مناطق را  ءطبقه .نمايش می گذارند

. ت فرودست اين مناطق اشاره می کندنیز بوده و به موقعی تحقیر کننده ای معنای واجداست اما 

  .جديدی است که ھنوز جايي در ادبیات پیدا نکرده است ءواژه »واروش«

ترکیه به استانبول می آيند در اين شھر دور ھم  نقاط مختلف که از مھاجرانھر دسته از 

 طالييء در فاصله ای از دماغه ، که»غازی عثمان پاشا«فقیرنشین  ، منطقهءمثًال. شوند جمع می

ء مھاجران فرقه آنھا بیشترينکه سکنه بود ھزار  750دارای  ،2000طبق آمار سال  قرار دارد،

فقیرنشین ديگری در ء منطقه. محسوب می شدندعلوی از آناتولی مرکزی و شرقی مذھبی 

مسکن بنیادگرايان سنی  ،ھزار جمعیت است 620که دارای  ،»عمرانیه«ام به ن ،ساحل آسیايي

ء در محله ومرکز دينی و معنوی آن ھا در داخل شھر قديمی  ھرچند کهمحسوب می شود 

  .قرار دارد »فاتح«

تحقیق . ھستند یبرخی از حومه ھای استانبول مسکن مھاجران روستايي به شدت فقیر

دو سوم  اننان آورآشکار ساخت که  »چیالرباغ«پر جمعیت  ءنطقهدر م 2002انجام شده در سال 

ن در صد از بچه ھای اي 18 کثر دارای تحصیالت ابتدايي ھستند،از خانواده ھای اين منطقه حدا

را از دست داده  خود قل يک کودکخانواده ھا حدا يک چھارم اين خانواده ھا به مدرسه نمی روند،

و ھفت در صد از چھل ھزار  محله دارای مشکالت جسمی ھستند، ينيک پنجم از بچه ھای ا اند،

در سراسر اين  نخواھد بود اگربنابراين جای تعجب . دارای شناسنامه نیستند ساکنین منطقه اصًال

اين منطقه  ءنیمی از سکنه تقريبًا. شوداشته باشد يافت نانشگاھی دمنطقه زنی که تحصیالت د

طق اين کشور محسوب اند که فقیرترين و عقب مانده ترين منا از شرق و جنوب شرقی ترکیه آمده

  . دريای سیاه آمده اند به از مناطق نزديک نیز يک سوم بقیه. می شوند

وجود دھکده ھای عقب افتاده در کنار شھرھا  کشورھای در حال توسعه یچ يکھدر  البته

ديده نیز ھمواره چه اين پاستانبول نیز از اين قاعده مستثنی نیست و اگر. امر نادری نیست

فقر در اين مناطق به صورت گسترده ای وجود  ،در حال حاضر ،اما ستا دستخوش تغییر شکل

که نیمی  داری استانبول انجام شد نشان دادشھرء به وسیله 2002مطالعه ای که در سال . دارد

بر . دالر ھستند 250معادل کمتر از از خانوارھای ساکن استانبول بزرگ دارای درآمد ماھیانه ای 

درآمد که میانگین اعالم شد  1994در سال اين واقعیت اين نکته را ھم بايد اضافه کرد که وقتی 
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 20تنھا  مجموعًا اھالی اين شھرشصت درصد از  ،دالر است 3100سرانه ملی در استانبول معادل 

  . ندد استان استانبول را دريافت می کرددر صد از درآم

مشکالتی تنھا فقر نیست بلکه به ان روستايي را به استانبول می کشاند چه مھاجراما آن

افراد  که دنموجب می شو اين مشکالت. که در محل سکونت آن ھا وجود دارد نیز مربوط می شود

  . و علوی ھا مجبور به خروج از موطن خود شوند ھاعضو اقلیت ھايي ھمچون کرد

تانبول محل امنی برای پنھان شدن اس ءخانه ھای فقیرنشین حومهدر عین حال، 

وان اين مناطق ، ماجراجويان جھمچنین. محسوب می شوند جنايتکاران و قاچاقچیان ،تروريست ھا

شمگیر حمالت چ ، و علیرغمبا اين ھمه. به مرکز شھر آمده و به جیب بری مشغول می شوند

بشمار شھر امنی  ،زرگو به نسبت شھرھای ب ،استانبول ھمچنان، 2003تروريست ھا در نوامبر 

يعنی برای ھر (از سی ھزار افسر تشکیل می شد  غاز قرن جديد نیروی پلیس شھرآ در. می رود

ھزار عضو  10 به ھنوز در عین حال اعالم شد که شھر) سیصد نفر ساکن استانبول يک پلیس

  . نیاز داردجديد 

عبور و مرور ی مقررات برقرار ی استانبول بصورت روزافزونیترافیک خیابان ھا بد وضعیت

ھزار تصادف اتومبیل در استانبول رخ داد که  120حدود ، 2002در سال . بھتری را ايجاب می کند

  . نفر زخمی شدند 5000نفر کشته و  200طی آن ھا 

سه چھارم مسافران را  ھا از طريق جاده ھا انجام می شود ودر صد سفر 95 ،در ترکیه

استانبول مرکز عملیاتی آن ھا محسوب که  حرکت می دھند شھری بین ھزار اتوبوس 10حدود 

عبور  ،طاليي قرار دارد ءکه در جنوب دماغه ،ايستگاه مرکزی اتوبوس ھا 2002در سال  .می شود

اين اتوبوس ھا نه تنھا استانبول را به شھرھای اصلی . ھزار مسافر را ثبت کرده است 80روزانه 

، روسیه، ساير جمھوری ھای شوروی سابق، اروپا و به کشورھای بالکان که ھمچنینکشور، 

در تابستان  ،مثًال. دنجھانگردی داخلی دارء بیشترين اين سفرھا جنبه. دنخاورمیانه متصل می کن

  . میلیون نفر را جابجا کرده است 20اتوبوسرانی ء اين شبکه ،2002سال 

کار ساختن  ،یپس از اعالم جمھورو سال ھا  اندکی پس از پايان جنگ دوم جھانی

اين مسجد که به سبک کالسیک عھد عثمانی طراحی . آغاز شد نخستین مسجد بزرگ استانبول

نخستین  ساخته شد خوانده می شد »شیشلی«شیک آنزمان استانبول که ء شده و در محله

 زندگی خود را خود انتخاب ءشیوه تااسالم در جامعه ای بود که آزادی آن را يافته بود  حضورعالمت 

که مناطق  چرا ساخته نشده است در داخل شھر اما از آن به بعد مسجد بزرگ ديگری .کند

اما در حومه ھای شھر استانبول ساختن مساجد . قديمی شھر پر  از مساجد عھد عثمانی است

  .ازی در انگلستان عھد ويکتورياستيادآور موج کلیساس اين امر و يافت و ھنوز ھم رونق داردرونق 

تقلیدی از مدل  ،از لحاظ شکل ،و چندان نوآورانه نیست نوساز سبک معماری اين مساجد

در ساختن شان از سیمان استفاده که اکنون با اين تفاوت ھای عھد عثمانی محسوب می شود 
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در مقابل توفان  اين مساجداغلب مناره ھای  با اين ھمه تجربه نشان داده است که. می گردد

  . ندچندان مقاوم نیست

 4000يعنی برای ھر . بالغ می شد 2500تعداد مساجد شھر استانبول به  2000در سال 

حال آن که به علت . اين البته رقم بااليي نیست. ھزار ساکن استانبول يک مسجد وجود داشت

جمعیت . شده است حد مورد نیازبیش از  ی شھرتعداد کلیساھا ،رفتن مسیحیان از اين شھر

ھزار نفر رسیده بود اکنون به چند ھزار نفر تقلیل  300یش از جنگ اول جھانی به يونانی شھر که پ

ارامنه ء جامعه 2000در سال . يافته است و اکثر کلیساھای يونانی خالی و بالمصرف افتاده اند

ء جامعه برای در عین حال. نفر يک کلیسا 1000يعنی برای ھر  ؛کلیسا بود 35استانبول دارای 

. وجود دارندشانزده کنیسه  ،ھزار نفر تخمین زده می شود 25که تعدادشان به  ،وليھودی استانب

تا به حال دو بار مورد  ،قرار دارد و مشرف به دريا که در نزديکی برج گاالتا ،ھانیسه مھم ترين اين ک

تروريست ھای فلسطینی و يک بار ھم ء يک بار به وسیله. تروريست ھا قرار گرفته استء حمله

که در خدمت ) کرديا بھتر است بگوئیم (ترک حمله کنندگان انتحاری ء به وسیله 2003ل در سا

  . تروريست ھای اسالمی عمل می کردندبین المللی ء شبکه

و نیز  اروپايي ھا محسوب می شد،ء که زمانی محله ،»بیک اوغلو«ء مرکز قديمی منطقه

. ھستند وضعیت شانبھبود  در جھتتی اکنون رفته رفته دستخوش تغییرا »گاالتا«بندری ء منطقه

از آن خارج شده  ،به خصوص خانواده ھای مديران جوان ،بسیاری از خانواده ھای مرفه ،با اين ھمه

 ءو نیز در زمین ھای گشوده ،در غرب شھر ،»بلگراد«جنگل ء و خانه ھای بزرگ خود را در لبه

ساخته  کشیده شده اندتانبول پشت تپه ھايي که به موازات ساحل آسیايي بسفر در شرق اس

به  آنھا، اما شھر می رسانند؛شاھراه ھای مناسب از خانه ھاشان به اين مديران مدرن را . اند

  . را تجربه می کنندگرفتار شدن در ترافیک کند استانبول  ،محض ورود به شھر

 »مسلک«ء مرکز تجاری شھر ھم که قبال در مناطق گاالتا و بیک اوغلو قرار داشت به تپه

مسلک پر از ء تپه 1990ء در دھه. منتقل شده است که مشرف به سواحل میانی بسفر است

آنجا را  زرگ، دفاتر مرکزی بانک ھا، و مجتمع ھای تجاری شد بطوری کهآسمانخراش، خانه ھای ب

نماد  بصورت اين منطقه 2001و  2000اما پس از بحران اقتصادی سال ھای . خواندندمانھاتان ترکیه 

در اين مورد ترک ھا  .در آمده است ، بی حساب و کتاب و بحرانی زای اقتصادی ترکیهسريع رشد

مسلک ء اکنون آسمانخراش ھای تپه. بر اين که عجله کار شیطان است ضرب المثلی دارند مبنی

  . کشتی ھايي ھستند که بر دريايي از وام و بدھی شناورند

و باالترين ترس آن به زلزله مربوط  ی استاله استانبول حمل و نقل شھرمھم ترين مس

  . می شود

ء استفاده ،مثًال. راه حل ھای مختلفی را موجب شده است ابداع ترافیک سنگین شھر

که در مسیرھای ثابت حرکت روزافزون از مینی بوس ھایي  ءاستفاده ياو  ھا مشترک از تاکسی

ندان را به ادارات و کارگران را به کارم،مینی بوس ھايي که بچه ھا را به مدرسه می کنند، يا
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جاده ھای منتھی به آن ھا و و نیز ، ساخته شده بر روی بسفر ی کهدو پل. می برند کارخانجات

اکنون طرحی در مرحله . جاده ھای ساحل اروپايي بسفر، اغلب دچار ترافیک سنگین ھستند

ساختن يک پل سوم  ءدرباره .برنامه ريزی است که در زير بندرگاه تونلی برای قطار ساخته شود

اما به نظر می رسد تا زمانی که اين شھر وابسته به خیابان و . نیز حرف ھايي زده شده است

به نظر می رسد که . مسئلهء اصلی را حل کندھیچ کدام از اين اقدامات نمی تواند  باشداتومبیل 

  . دنمترو و گسترش حمل و نقل دريايي راه حل ھای بھتری باشء توسعه

و نواحی  و بخش عمده ای از خانه ھا ھزار نفر شد 17موجب مرگ  1999زلزله ماه اوت   

. تکان دادسخت اھالی استانبول را  ءشھر را از بین برد و روحیه آسیائی صنعتی وروديه ھای

تازه ؛ و بزرگی در استانبول رخ می دھدء عمومی آن است که ھر صد سال يک بار زلزله ءعقیده

مرمره  ير دريایزلزله از زخط  .اصلی نبوده استء آن زلزله 1999ماه اوت  ءکه زلزله مردم معتقدند

 1999ماه اوت ء و زلزله ، در فراسوی فرودگاه آتاتورک، کشیده شده استآوچیالرء حومه طرفبه س

کامًال آشکار . صدمه نزدء شھر بقیه حال آنکه به شد اين منطقهمرگ و خرابی در  بیشترين موجب

و ھمراه با پوشاندن واقعیات  بی اعتنا به وجود چنین خطریشھرداری ھای منطقه ای،  بود که

اما پس از . کرده بودندجواز ھای ساختمانی را به راحتی صادر م ،برای سودجويي مربوط به آن و

با اين ھمه میزان محوطه ھای . زلزله نظارت بر ساختمان ھا به صورت موثری انجام می شود

ديگر نیز ھمچنان ء ترس از يک فاجعه ،در نتیجه ،و بسیار گسترده است استاندارد ساختمانی زير

  . در جان اھالی اين شھر وجود دارد

استانبول  1999در سال  .است پر از انرژی ،مشکالت و ترس ھا ءعلیرغم ھمه ،استانبول

را که يازده در صد کل دانشجويان ترکیه  ،ھزار دانشجو 160دانشگاه بود که بیش از  20دارای 

کادر آموزشی که تقريبا يک پنجم  نفر در ھزار 12با  تشکیل می دادند در آن سرگرم تحصیل بودند؛

در دانشگاه ھای  استانبول رسانبیشترين دانشجويان و مد. ر تشکیل می دادندآموزشگران ترکیه 

يعنی سال فتح ـ  1435اگرچه مدعی است که در  »دانشگاه استانبول«. حضور دارند آن دولتی

دچار تحوالت  1933شروع کرده و در  1863کار خود را از  ،در واقع اما،بنیاد نھاده شده  ـ قسطنطنیه

ھای استانبول قرار داشته و اين دانشگاه در باالی فھرست دانشگاه . گسترده ای شده است

 »دانشگاه مرمره«بعدی  بزرگ دانشگاه. ھزار دانشجو است 60نفر کادر آموزشی و  3500دارای 

 »چی بغازی«اما جذابترين محیط دانشجويي به . است که در سواحل آسیايي استانبول قرار دارد

اين کالج را . شده ساخته »ترابر«کالج قديمی  ءدر محوطهتعلق دارد که ) دانشگاه بوسفر(

در سواحل  »روملی حصاری«موسوم به  ءمیسیونرھای آمريکايي يک قرن و نیم پیش بر فراز قلعه

  . بسفر ساخته بودند

کالج  عمومًاکه در سال ھای اخیر آغاز به کار کرده اند، دانشگاه ھای متعدد خصوصی   

) ھفت تپه( »يلدی تپه« تنھا استثنا دانشگاه. ھای ھنرھا و علوم انسانی محسوب می شوند

اصلی اين  ءمحوطه. بنیان گذاشته است ، آن راشھردار سابق استانبول ،است که بدرالدين داالن
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قرار دارد به سبک سلجوقیان آناتولی ساخته  »کیش داغ« ءتپه ءدانشگاه در حومه آسیايي دامنه

کزی اين دانشگاه يک مر ءاز محوطه تراندکی دور .شده و دارای يک وروديه بزرگ شیشه ای است

که گفته می شود بھترين بیمارستان ھای  ـ ندانپزشکیانشگاھی و يک بیمارستان دبیمارستان د

ظم اقتصاد ترکیه شرکت ھايشان کنترل قسمت اعمجتمع دو خانواده ای که . دنقرار دار ـ کشورند

تر اما از لحاظ ، دانشگاه ھای کوچک»صابونچی«و  »کوچ«يعنی خانواده ھای  را در دست دارند،

کوچ برای دانشگاه مورد نظرش  ءخانواده. مالی غنی تری را در حومه ھای شھر بوجود آورده اند

که بر روی تپه ای پر از درخت و مشرف بر  هبسیار زيبا و چشمگیر را انتخاب کرد ءيک محوطه

نتی آنکارای معماری سسبک از اين دانشگاه که . قرار داردشمالی بسفر و دريای سیاه  ءوروديه

 ،وھبی کوچ ـ بنیان گذار آنکه ساخته شده بدان خاطر در اين سبک الھام گرفته قديمی 

 ءمحوطه. روزگاری در آنکارای قديمی دارای يک مغازه بقالی بوده است ـاين خانواده  ءسرسلسله

 در داخل و اطراف شھر موفق مدرن ءاين دانشگاه يکی از بھترين نمونه ھای توسعه ءگسترده

يک ) علوم (بنیانگزاران دانشگاه خصوصی بیلگی  ،برعکس اين دانشگاه .محسوب می شود

شھر را به عنوان ساختمان اصلی اين  ءاز رونق افتاده ءموجود در يک محله ءپارکینگ چند طبقه

ايجاد يک دانشگاه  ءاما با جذب عده ای از بھترين استادان کشور پروژه دانشگاه انتخاب کردند

  . ن خوابگاه را با موفقیت به انجام رساندندشھری بدو

آن ھا . يکی از پديده ھای جديد ترکیه محسوب می شوند» دانشگاھیان رسانه ای«  

، در برنامه ھای می نويسندستون ھای خود را ھم عالوه بر تدريس در دانشگاه در روزنامه ھا 

بحث ھای سیاسی  برای، و کردهتلويزيونی ظاھر می شوند، در بحث ھای عمومی شرکت 

  . الزم را تھیه می کنند دستور جلسه ھای

 -  و روزنامه ھای سراسری، راديو رکز رسانه ای ترکیه محسوب می شوداستانبول م

در سال . تلويزيون ھای تجاری، آژانس ھای تبلیغاتی، و شرکت ھای روابط عمومی در آن متمرکزند

و اين راھی . للی را به کار خود افزوده اندھای اخیر بسیاری از اين شرکت ھا فعالیت بین الم

  . در پیش گرفته اند است که بازرگانی ھای بزرگ ترکیه نیز که در استانبول مستقرند

در واقع اين . به شمار می روند ظاھرروزنامه ھای سراسری استانبول زنده و خوش   

قدرتمند اقتصادی فعالیت تبديل به يک صنعت سرمايه پذيری شده است که آن را مجتمع ھای 

که ناشر پر  داردنام  »دوگان«مھم ترين اين شرکت ھا گروه رسانه ای  ،قرن جديد در. می گردانند

 ،اين روزنامه ، عالوه برمجتمع مزبور. دومحسوب می ش ،»ريتح« ،کشور ءفروش ترين روزنامه

وخارجی و روزنامه که شامل روزنامه ھای مربوط به ھنرپیشگان داخلی ـ را ديگر روزنامه  یتعداد

جوانان ترکیه با منتشر می کرد که  ـ دونمی ش »راديکال«ھايي جدی ھمچون روزنامه موسوم به 

ھمین گروه در عین حال صاحب دو کانال تلويزيونی ملی . ھستندآن  ءسلیقه ھای مختلف خواننده

ازرگانی و و ھمچنین تعدادی شرکت امور ب مجله نیز فعالیت دارددر انتشار کتاب و  است و

ھنگامی که برنامه ھای گسترده تبلیغاتی  ،باالترين تیراژ نشريات اين مجمتع. ستتبلیغاتی را دارا



 14

اين  نشرياتعلیرغم ارزان کردن  ،اما اکنون. به يک میلیون می رسید ،اجرا می شد ھادر مورد آن

  . تیراژ اين محصوالت تقلیل يافته است ،مجتمع

. انتشار روزنامه يک فعالیت بازرگانی محسوب می شود ،»انرسانه ای دوگ گروه«از ديد   

ھره ھای اعمال نفوذ بر روی سیاستمداران و چاما ناشران ديگر کار خود را وسیله ای برای 

تا حد باج  ،در اين راستا آنھا، عقیده دارند که ھم و عده ای شاخص عمومی تلقی می کنند،

که (نويسنده ھای ثابت روزنامه ھا  ،ن اين حوزهيکی از ناظرا ءبه عقیده. گیری پیش می رود

رشد . کشور تبديل شده اند »اشراف جديد«اکنون به ) بسیاری از آن ھا برنامه تلويزيونی ھم دارند

اين  ناشی ازخود  می دھند،که به نظر می رسد اغلب ضرر  ،روزافزون کانال ھای تلويزيونی

که (سه کانال از چھار کانال خبری ترکیه  .اندنفوذ لب قدرت و اط گردانندگان آنھا واقعیت است که

به زبان  و ی آمريکا محسوب می شوند» سی.بی.ان«و  »ان.ان.سی«دو تای آن ھا شعبات 

ترک ھا و خارجی ھای ساکن ترکیه می توانند  .در استانبول قرار دارند )ترکی برنامه اجرا می کنند

در محله  »کیبل«از طريق  که نیز ی خارجیزيونی محلی از برنامه ھای تلويعالوه بر رسانه ھا

میزان در دو شھر استانبول و آنکارا . استفاده کنندقابل دسترسی است ھای طبقه ھای متوسط 

  .دسترسی به کانال ھای مجانی بین المللی حتی بیش از لندن و بسیاری از شھرھای اروپاست

زندگی اجتماعی پر جنب و جوش استانبول تمرکز مردمان ثروتمند، تحصیل  داليليکی از   

بورژوازی صاحب فرھنگ استانبول حتی بیش از  ءطبقه. کرده، و جھانديده در اين شھر است

اين میھمان نوازی و اما . و يا مسافر روی گشاده دارند شھر اروپايي نسبت به خارجی ھای مقیم

به طوری که  بخش ثروتمند جامعه محدود نمی شود؛تنھا به  نهاعالقمندی به زندگی خوش باش

تا آن جا که می توانستند از شھروندان استانبول  2001بحران اقتصادی سال  ءحتی در میانه

حالی که جوانان پولدار شھر با اتومبیل ھای اسپورت خود در ھمان در  ،زندگی لذت می بردند و

 ،»اورتاکوی«در کافه ھای ساحلی نیز ن کم بضاعت شھر دانشجوياخیابان ھا مانور می دادند، 

در داخل و آنھا ھمچنان  .قات خود را به خوشی می گذراندنداو ،واقع در انتھای اروپايي پل بسفر

 ،ملغمه ای از موسیقی ترکی و پاپ با ،»بی اوغلو« ءمحله در »میخانه«اماکن موسوم به خارج 

 .ندداھه و فارغ البال به نظر می رسين کار سخت فی البو در ا. ھستندمشغول خواندن و رقصیدن 

 ی که برایکه آدم بی پول زندگی سختری دارد مانع از استفاده از ھر امکان واقعیت اين

  . نیست دست دھد خوشگذرانی

به سبکی که دوست  را نیز زندگی شھر حتی افراد پولدارتر و تحصیل کرده تر ،با اين ھمه

و نان آور يک  ا که استانبول شھری سخت گران استچر. نمی آورندمی دارند آسان به دست 

اين گونه خانواده . کندو ھمسر او نیز بايد کار  شغل استاغلب دارای دو  آن متوسط ءخانوار طبقه

اما ھنوز خانواده ھای پر جمعیت در سراسر جامعه وجود دارند . از دو فرزند ندارند ھا اغلب بیش

. پشتیبانی اقتصادی برای بقای خانواده می بینند ءبه مثابه ايجاد يک شبکه که زاد و ولد بیشتر را
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اقوام و فرزندان مستقل مشکالت حمل و نقل در استانبول موجب شده است که در عین حال، 

  . زندگی کنند یساختمانمجموعهء ھمگی در آپارتمان ھای يک  ھا خانواده ءشده

به خاطر ترس از بیکار  ،افراد ءبه وسیلهمقررات کاری سفت و سخت  رعايتبا وجود   

گرفتاری رفتارھای ضد اجتماعی اقلیت کوچکی از استانبول نیز مثل ھر شھر بزرگ ديگری  ،شدن

آن ھا را  .مردان جوانی را دارد که علیه جدی بودن سنتی زندگی ترک ھا شورش می کنند

آن ھا در سال . است رفته شدهگکارتونی  شريرنام يک شخصیت  از نام می خوانند که »ماگاندا«

که طی آن رسانه ھا به معرفی و ترويج سبک  ،1990و  1980ھای رونق اقتصادی دھه ھای 

به صورت اين جوانان . نظرھا را به سوی خود جلب کردندبوجود آمده و  ،زندگی غربی توجه داشتند

ده روی خیابان ھا را در سرگرمی حضور دارند و با شلوغ کاری پیاپر سر و صدايی در اطراف مراکز 

خوانده می  »بیکول ھان«که  غوغائی شھر،در گذشته گروه ھای جوانان . تصرف خود می گیرند

ی ھا ھیچ اصلی را رعايت نم »ماگاندا«حال آن که  اصول اخالقی خاص خود بودنددارای  ،شدند

انبول و در واقع زائده ھای يک جريان دگرديسی فرھنگی محسوب می شوند که است کنند

  .دستخوش آن است

دالل ھا شھر پر از  ،که سرچشمه ھای درآمد اھالی استانبول خشکید 1930 ءدر دھه  

نوع ديگری از معامله گران شھری را بوجود به بعد  1950 ءآنگاه توسعه ھای تورم زای دھه. شد

ھمچنین و  ـ که اغلب از طريق داشتن ارتباطات سیاسی ممکن می شد ـ آورد که در اخذ اعتبار

  . داشتند خاصی دور زدن مقررات مھارت

نوکیسه ھای شھرستانی نیز محسوب می شود که  ءاستانبول در عین حال جذب کننده

که پس از ثروتمند شدن  گفته می شوند و کسانی ھستند» حاجی آقا«در زبان ترکی به آن ھا 

. ص چندان اعتنايي نمی کنندالبته ساکنان قديمی استانبول به اين اشخا. به زيارت مکه رفته اند

و اغلب از آن  آن ھا در عین حال از مھاجرت دايم فقرای روستايي به استانبول سخت ناراضی اند

دارای شھروندان اصیل خود نیست و از دھاتی ھا شنیده می شود که می گويند اين شھر ديگر 

 عیتی عینی است و، دارای واقاغراق شده باشد حتی اگر ،اين نظر. پر شده است ھای فقیر

بالفاصله با بوی کبابی ھای شھرستانی و غذاھای کسی که به استانبول وارد می شود 

در رستوران ھا و کلوپ ھای استانبول ھمچنین،  .روبرو می شودروستایی مناطق آناتولی 

 و والس ھاجای تانگو ،رفته رفته ،موسیقی پاپ عربی و خواننده ھای کوچه بازاری مو بلوند کرده

  . ونیزی سابق را تسخیر کرده اند ھای

استانبول را تصرف می  ًا شیکبه موازات آن که مھاجران آمده از آناتولی خیابان ھای سابق  

اين گروه اگرچه از فرھنگ ملی ترک لذت می . به مناطق ديگری می روند غرب گراکنند، ترک ھای 

بی  ،الحات زمان آتاتورکی، در اوج اصحت. توجه دارند ديگریآن به اجزای م ءبرند اما در مجموعه

عالقگی نخبگان کمالیست به فرھنگ شرقی به موسیقی فولکوريک اصیل ترکی، يا موسیقی 

  . کاری نداشت ،درباری عثمانی
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زندگی  ءاکنون نخبگان جمھوری سرگرم کشف مجدد شکوھمندی ھای اغلب اغراق شده

خودبخود مرکز طبیعی اين عثمانی زدگی  آن امپراتوری ھم پايتخت قديمی عھد عثمانی ھستند و

و نیز يک زندان قديمی عھد  ،بسفر ءدر کناره »چیراگان«قصر قرن نوزدھمی . بشمار می آيد

خانه ھای چوبی  .اکنون بھترين ھتل ھای استانبول محسوب می شوند ،عثمانی در شھر کھنه

میھمانخانه استفاده می ھتل و  قديمی عھد عثمانی محافظت شده و اکنون از آن ھا به عنوان

ند و زمانی رو به خرابی خوانده می شو» يالی«که  ،خانه ھای بزرگ چوبی ساحل بسفر. دشو

» يلديز«باغات و ساختمان ھای پراکنده در قصر . اکنون تعمیر و بازسازی می شوند ،رفته بودند

نوان تفرجگاه بازسازی شده و به ع »امیرگان«و جنگل  عثمانی، سلطان عبدالحمید متعلق به

بازسازی شده و مرکز قديمی و اسکله ھای عھد عثمانی  ءضرابخانه. بکار می روندعمومی 

در دريای  که  ـ» جزاير پرنسس« ساکن برگزاری نمايشگاه ھا ھستند و در میان ويالھای بازرگانان

در حال  يک مرکز فرھنگی جديد ـ حدود يک ساعت با قايق از استانبول دارند شتهمرمره قرار دا

  . شکل گرفتن است

کلوپ اتومبیل رانی «که با اقدامات  ،نجات بخشی و احیای میراث عھد عثمانی عملیات  

سازمان ھای  ءاکنون به وسیله ،آغاز شد »سویچلیک گولر« ،و با ابتکار ريیس سابق آن »ترکیه

برقراری ھمکاری  ت ناشی ازاما مشکال. می يابدتداوم  »بنیاد وقفی تاريخ«ھمچون  ای داوطلبانه

نمونه اين کندی را می . کند کار را کند می ھای مشارکتی بین دولت و بخش خصوصی پیشرفت

پشت  ءمرکز فرھنگی جديدی که در شکارگاه سلطنتی سابق در دره توان در جريان ساختن

بنیاد که ساختمان آن را  ،اين مجموعه. کرد هداھبه خوبی مش ايجاد می شود »مسلک« ءمنطقه

. تاتر، تاالر کنسرت، و سالن ھای نمايشگاه می شود سالن شامل ،ھنگی استانبول آغاز کردهفر

اکثر طرح  ،در واقع. دولت به آسانی در دسترس نیستند ءمنابع مالی تعھد شده به وسیلهاما 

  .بپايان می رسندبا موفقیت کمتری خصوصی  ھای دولتی نسبت به طرح ھای کامًال

و اگرچه اين  بسفر، قانون خاصی از مجلس گذشته استبرای حفظ زيبايي ھای ترعهء 

می  غیر مجاز ھم خانه سازی ،در مناطقی بر روی سواحل مورد حمايت قانونامر واقعیت دارد که 

می توان به  ،مشرف بر اين ترعه بیل رانی در پست و بلند تپه  ھايھنگام اتوم ،ھنوز ھمشود اما 

و اگرچه . مناظری برخورد که قابل مقايسه با مناظر شھر رم از فراز تپه ھای اطراف آن ھستند

در رم » تیبر« ءبیش از رودخانهاش بسفر ترعهء ی ندارد اما چندان بول نظمشھری استان ءمنظره

در مسیر خود پیچ و تاب می  اين آبراھه ھمچنان که کشتی ھای رونده بر ترعه،. جذاب است

بسیار زياد است  تپه ھای مشرف به ترعه ھنوز تعداد درختان. در افق ظاھر و گم می شوند ،خورد

  .افت تمام از فراز ترعه می گذرندبا ظر ھم پل ھا. درخت چندان نیستضاھای باز بی و تعداد ف

اھالی استانبول به خوش سلیقگی اھالی رم نباشند اما  که ممکن استدر واقع، اگرچه 

 بی شمار و تنگاتنگ قرار گرفتهء با دکه ھای ـ بازارھای کنار دريا ءاين نقصیه را جذابیت سرزنده
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ھمچنین  و  ،کیفیت قابل تحسین انواع رستوران ھا ، وسبزی کپه ھای میوه وماھی فروشی و 

  .جبران می کندـ جمعیتی که شھر خود را دوست می دارند ازداحام 

اين  ورده شده اند وغذاھای کالسیک ترکیه در استانبول و در اطراف قصر عثمانی ھا پر  

وران ھا و آشپزھای بھترين رست ،تا ھمین اواخرمحسوب می شود چرا که، توفیقی چند قومیتی 

آن . بھترين مھارت ھای خود در آشپزی را به ترک ھا ياد دادند که يونانی ھايي بودند استانبول

از يک منطقه  آشپزھای ترکی که رستوران داران مشتاق استخدامشان ھستند عمومًاگروه از 

ن استانبول و آنکارا، ، مابی»بلو«در اياالت  نام دارد و» منگن« که به استانبول می آيند کشور خاص

  . گرفته استقرار 

از  اين روغن ترکی استانبول ماھی، سبزيجات و روغن زيتون است که ءمواد اصلی اغذيه

به فراوانی در ترکیه مورد استفاده  ،عثمانی ھا در قرن ھفتم بوسیلهء» کرت« ءفتح جزيرهزمان 

حال . اب خانه ھای ترکیه تفاوت دارنددر واقع رستوران ھای استانبول بکلی با کب. قرار گرفته است

  .ندمی شناسبه عنوان غذای ترکی را اين کبابی ھا  اغديهء آن که در غرب

اين  ءاگر چشم خود را از خانه ھای بزرگ حومه استانبول، ساکنان و مسافران خارجی  

ننده خود استانبول را شھر مسحورک ،د برگیرندنکه چندان ھم به کار گردش آن ھا نمی آي شھر،

  . خواھند يافتای 

. ستاره بود 5ھتل  22دارای  2000تل ھای استانبول اغلب نوسازند و اين شھر در سال ھ

تمتم در بیرون از ھتل ھای بین المللی بسیار ارزان  اقامتند برای غربیانی که به استانبول می آي

  .مین بسیار پايینندنسبت به مغرب ز قیمت ھا چرا که به خاطر وجود نیروی کار ارزان می شود،

. ھفده ھزار تاکسی زردرنگ در خیابان ھای استانبول به مسافران خدمت می کنند

آمدن از  ماجر بودن و به خاطر ،ھر چند که آدمیانی ھمراه و قابل اعتمادند،رانندگان آن ھا معموال 

شھر  چندان با جغرافیای و گاهمحسوب می شوند  تازه وارد استان ھای دورافتادهء کشور،

  . آشنايي ندارند

 درجه يکیستانبول دارای مدارس، بیمارستان ھای بین المللی و دکترھا و داندانپزشکان ا

    .است

که به خاطر مھاجرت مسیحیان محلی  ـ کار صنعتگران و مکانیک ھا کیفیت سطح نازل

که «بول صنعتگران استانبھر حال، اما . اکنون تا حد زيادی ترمیم شده است ه بود ـپیش آمد

بیشتر در جستجوی ارزان تمام کردن کارند تا  ،، مثل ھر تاجر ديگری)خوانده می شوند »اوستا«

  . يافتن راه حل ھای ماندگار

مديران و مسافران جوان خارجی را به با خوشرويي گروه ھای ممتاز ترک در استانبول   

رگانی گوناگونی را عرضه می خدمات باز  استانبول برای مديران خارجی .میان خود راه می دھند

دارد که شامل مشاوران حقوقی، حسابداران، برگزارکنندگان کنفرانس ھا، متخصصان روابط 

زبان انگلیسی در بین اھالی . دنرجمین می شوتکارشناسان تحقیقاتی، منشی ھا و م ،عمومی
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ی اه ھابه خصوص که بسیاری از مدارس و دانشگ. استانبول به صورت گسترده ای رايج است

جوانان بیرون آمده از اين  ،در نتیجه ،به زبان انگلیسی تدريس می کنند و استانبول دروس خود را

کانال ھای  ھمهء تقريبًا ھم تلويزيون کابلی. موسسات به خوبی با زبان انگلیسی آشنايي دارند

  . بین المللی و خارجی را عرضه می دارد

ترمینال ھای فرودگاه آتاتورک در استانبول . سفر به ترکیه و خروج از آن بسیار آسان است

اروپايي محسوب می شوند و دسترسی به آن ھا از مرکز شھر  ترمینال ھای جزو بھترين ھای

  . آسان است

شھروندان ثروتمند آن کمتر به خارج سفر می . تا اين اواخر شھری خودکفا بوداستانبول   

محدود به نقل مکان  سفرھای آن ھا عمومًا. د و تنھا بنا بر ضرورت به آناتولی می رفتندکردن

در کناره ھای بسفر و سواحل دريای مرمره  شانسالیانه از مرکز شھر به خانه ھای تابستانی 

متوسط  ءخانه ھای تابستانی طبقه ول آلوده شدند،ھمچنان که آب ھای گرداگرد استانب ،اما. بود

عده ی زيادی به اين  ،تعطیالت اکنون، به ھنگام. و مديترانه دوری گزيدند »آژه آن«سواحل  نیز از

راه ھای ورود و خروج به استانبول پر از صفوف اتومبیل  در اين ايام که یبه طور ،سواحل می آيند

تصادفات  میزان باالی رانندگان بی حوصله و يا بی تجربه عامل اصلی. می شودھای بی شمار 

کشور و که عالقه به سفر، کشف  نشده استاما اين امر موجب . اده ھا محسوب می شوندج

  . و استفاده از دريا، خورشید، و سواحل شنی به آسانی کنار گذارده شود ،جھان

ھنگامی که باد از . تعیین می کنداز کدام سو بوزد باد  اينکهوضعیت ھوای استانبول را 

اما ھنگامی که  شباھت پیدا می کند، ھوای جنوب روسیه بهل ھوای استانبو بیايدجانب شمال 

 »لودوس«بادی که از جانب مديترانه می آيد . باد از جنوب بوزد ھوای شھر مديترانه ای می شود

در طول  استانبول. و اعتقاد بر اين است که با خود برخی بیماری ھا را به شھر می آورد نام دارد

ه ای از مه دريايي و دود حاصل از اتومبیل ھا گاه است و آمیز ھا سرد، خیس و بادخیز زمستان

می تواند به سه درجه در ماه ژانويه میانگین حرارت  .روکشی خاکستری بر آن می کشد

در ماه ھای تعطیالتی جوالی و . و میزان بارندگی نیز بیش از صد میلیمتر است سانتیگراد برسد

 80و میزان بارندگی نیز از يک تا   سانتیگراد است 25تا  22حرازت بین  اما میانگین درجهء آگوست

  .میلیمتر تغییر می کند

زيرساخت ھای آن پاسخگوی نیازھای شھری . استانبول البته بدی ھای خود را ھم دارد  

نقاط کشور می  ءھمچون بقیهحاکم بر آن نیز، ديوانساالری رسمی و . نیستندبه اين گستردگی 

شھروندان از خدمات شھری اغلب بستگی به داشتن  ءاستفاده. بکشد تواند مردم را به جنون

در اين کلید حل مشکالت زندگی اجتماعی  گسترده داشتن روابط اجتماعی و اساسًا پارتی دارد

  . شھر محسوب می شود

. می کند تبديلخسته کننده  یخود سرزندگی استانبول گاه آن را به شھردر عین حال، 

ھمگی آرامش آن را یه ای که به شھر آمده و خاطرات خود را نوشته اند مسافران اروپايي اول
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در مشرق زمین يافت می  روزگاری تحسین کرده اند اما به نظر می رسد که امروزه آرامشی که

  . و به کشورھای ثروتمند غربی رفته است رخت بر بستهآنجا از شد 

واند ھفته ای سی و پنج ساعت زمان که يک شھروند يا ساکن استانبول بت تا آن مسلمًا

در پیش راه درازی  کار کند و در سال چھار تا پنج ھفته تعطیالت با در يافت حقوق داشته باشد

خدمات شھری که در پايتخت ھای کشورھای  گوته ھمچنین تا زمانی که او بتواند از ھمان. است

  .زمانی دراز مانده استغربی يافت می شود برخوردار گردد 

ام بازی ھای المپیک انتخاب کنند و روياھای استانبول آن است که آن را برای انج يکی از  

 ساکنان شھر اما ھدف تحقق پذيرتر. عقیده بر آن است که اين امر در قرن جديد اتفاق خواھد افتاد

ھم  .که بین بالکان و آسیای مرکزی قرار دارد گرددآن است که استانبول تبديل به مرکز منطقه ای 

که در جمھوری ھای جنوبی شوروی سابق فعالیت می  ھم بسیاری از شرکت ھای تجاری وناکن

  . مرکز مناسبی برای عملیات خود می نگرند ھمچونکنند به استانبول 

ترک ھايي که در آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه کار می کنند اغلب تعصیالت خود را در 

استانبول به شدت ھواخواه عضويت ترکیه در اتحاديه اروپا  و اگرچه بازرگانان. استانبول می گذرانند

توانايي  شھر استانبول ازاين اتحاديه،  مقررات در غیاب قوانین و ،ھستند به نظر می رسد که

   .رقابتی بیشتری برخوردار است

 که ـ با اين ھمه شک نیست که خدمات شھری بايد بھبود يابند و ترس از ناامنی شھر

برای تبديل  اين دو اقدام مھمترين قدم ھا. از بین برود ـ آن اغراق ھم می شود در مورد البته

  . استانبول به مرکز تجاری منطقه محسوب می شوند

ھمگان را موجب شده است اما نمی تواند فقط به داليل گوناگون تحسین اگرچه استانبول 

   . ھا اکتفا کندتحسین به آن 

 


