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  وضعيت سياسي: اولفصل 
  

  پيشينه تاريخي)1

 سـاله   600دهـد، در حقيقـت بقايـاي امپراتـوري            آنچه كه امروزه تركيه فعلي را تشكيل مـي        
 و تسليم سلطان عثمـاني بـه        1923عثماني است كه پس از فروپاشي اين امپراتوري در سال           

تفقين، توسط مصطفي كمـال پاشـا، فرمانـده قـواي دفـاعي             شرايط سنگين قرارداد صلح با م     
داردانل در جنگ جهاني اول كه بر ضد دولت مركزي و سلطان عثماني در آنكارا قيام كـرده                  

   1.وي بعدها به آتاترك، يعني پدر ترك مشهور شد. بود، بنيان گذاشته شد
ميالدي شده بود،    1299امپراتوري عثماني كه خود جانشين امپراتوري سلجوقي در سال          

هـاي   در زمان اوج قدرت و حكومت خود، بر بخش اعظم حوزه بالكـان امـروزي، سـرزمين           
مصر، عراق، عربستان، الجزاير، سوريه و مجارستان تسلط داشت، اما با مرگ سلطان سليمان              

، ضـعف و فـساد   1566ترين پادشاه امپراتوري عثمـاني در سـال        قانوني، هشتمين و قدرتمند   
ن امپراتوري را فرا گرفت و از اين پس امپراتوري عثماني تا آخرين روزهاي حيات               داخلي اي 

واسطه حمايت ايـن     خود در حالت دفاعي قرار گرفت تا اينكه پس از جنگ جهاني دوم و به              

                                                 
1. http://www.turkishembassy.org/governmentpolitics/index.htm 
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طلبانـه در داخـل امپراتـوري         هـاي اسـتقالل     ها از يك سو و ظهور جنبش        امپراتوري از آلمان  
هاي تحت سـلطه عثمـاني در عربـستان، سـوريه،             ري از سرزمين  عثماني از سوي ديگر، بسيا    

، بـه  1918در سال » مودروس«عراق و آفريقا، با امضاي قرارداد ترك مخاصمه و ايجاد صلح          
با خلع سـلطان  ) ق. ه1342 (1922دست متفقين افتاد و سرانجام مجلس كبير ملي، در نوامبر      

  .عثماني به عمر اين امپراتوري پايان داد
 ، آتاترك،   1923 تا   1918ين ميان و در ميان هرج و مرج ايجاد شده در فاصله زماني              در ا 

هايي كـه از خـود در         پا به عرصه سياسي و اجتماعي تركيه نهاد و توانست به واسطه توانايي            
وي، پس از مشخص شدن     . جنگ جهاني اول نشان داده بود، محبوبيت زيادي به دست آورد          

جمهـور تركيـه    سطه عهدنامـه لـوزان، بـه عنـوان نخـستين رئـيس      حدود تركيه امروزي به وا   
  .برگزيده شد

تغييرات فرهنگي و اجتماعي؛ از جمله مخالفت با مداخلـه مـذهب در سياسـت، تـرويج                 
و جـايگزيني   ) حروف عربي (حجابي و برداشتن حجاب اسالمي، حذف رسم الخط تركي            بي

دي و در يك نگاه ترويج فرهنگ غربي، از         آن با حروف التين، تغيير تقويم از اسالمي به ميال         
  .  ساله خود براين كشور نوظهور بود15ترين اقدامات آتاترك، طي حاكميت  مهم

تـا اينكـه    . جمهور تركيه نيز راه و مرام آتاترك را دنبال كرد           عصمت اينونو، دومين رئيس   
 جملـه روي    با وقوع جنگ جهاني دوم، تغييراتي در سياست داخلي و خارجي اين كشور، از             

آوردن به نظام چند حزبي و گرايش به غرب در حوزه سياست خارجي ايـن كـشور پديـدار            
 حزب دموكرات در اين كشور به رهبري جـالل بايـار تأسـيس شـد و                 1946در ژانويه   . شد

 اكثريت آرا را به دسـت آورد و زمـام امـور را تـا         1950توانست در انتخابات سراسري سال      
  . ت كه با كودتاي نظامي دستش از حكومت كوتاه شد در دست داش1960سال 

 1965هاي ائتالفي اداره شـد امـا در سـال          ، كشور به وسيله دولت    1965 تا   1960از سال   
هـا   در اين سال. حزب عدالت به رهبري سليمان دميرل توانست اكثريت آرا را به دست آورد           

كشور، تركيه كودتاي نظامي هاي اجتماعي و مشكالت اقتصادي موجود    به دليل وقوع آشوب   
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 تجربه كرد كه اين بار منجر بـه باقيمانـدن حكومـت نظـامي بـراي                 1970ديگري را در سال     
پس از آن، مجلس كبير ملـي، فخـري كـوروترك را بـه عنـوان شـشمين                  . مدت دو سال شد   

  . جمهور تركيه برگزيد رئيس
 كـشور همـواره بـا       طي دهه هفتاد ميالدي، هيچ دولت اكثريتي نتوانست تشكيل شـود و           

دخالت ارتش در امور كشور، در اواخر اين دهه و همچنـين            . شد  هاي ائتالفي اداره مي     دولت
هاي عمومي، بار ديگر تركيه را به لحاظ سياست داخلي فلـج كـرد تـا ايـن كـه در             نارضايتي
 كودتاي ديگري به رهبري ژنرال كنعان اورن رئيس ستاد مشترك ارتش تركيـه              1980سپتامبر  

اورن با تشكيل يك هيات     .  به دست گرفت   80خ داد و وي قدرت سياسي را تا اواخر دهه           ر
 نفره، با عنوان شوراي امنيت ملي، فعاليت بسياري از احزاب را ممنوع و يا محدود كـرد و                   6

  . تغيير يافته بود، بار ديگر تغيير داد70قانون اساسي اين كشور را كه دراوايل د هه 
 مـيالدي   90 و   80هـاي     تر، در دهه    اي پايين   ياسي در تركيه با درجه    اين وضعيت تالطم س   

 روي  1996الدين اربكـان در سـال         ادامه داشت تا اينكه بار ديگر با پيروزي حزب رفاه، نجم          
كار آمد ليكن با دخالت ارتش اين كشور در براندازي خاموش دولت وي و محروميت پـنج                 

  . اين كشور شدت يافتساله وي از فعاليت سياسي، تنش سياسي در
  

  ساختار سياسي)2

 درپـي تحـوالت داخلـي،       1974 و   1973،  1971هـاي     قانون اساسي تركيه به ترتيب در سال      
 قانون اساسي جديد اين كشور به همه پرسي  1982دچار تغييراتي گرديد و سرانجام در سال        

طبـق  .   مثبت دادنـد   به اين قانون رأي   %) 90بيش از   (مردم اين كشور با اكثريت      . گذاشته شد 
 2در مـاده    . ، نوع حكومـت كـشور تركيـه جمهـوري اسـت           1982 قانون اساسي سال     1ماده  

هاي دموكراتيك، غيرديني، داراي نظـام اجتمـاعي       قانون، مشخصات جمهوري تركيه با عنوان     
مبتني بر حمايت قانون و مفاهيمي چون صلح عمـومي، انـسجام، عـدالت ملـي، احتـرام بـه                    

  . وفاداري به ناسيوناليسم آتاترك، ترسيم شده استبشر و  حقوق 
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تركيه داراي سه قوه قضائيه، مقننه و مجريه است كه طبق قانون، مستقل از يكديگر عمل                
جمهـور   حكومت اين كشور از نوع رياستي ـ پارلماني است؛ به اين معنا كـه رئـيس   . كنند مي

ود و حق عزل نخست وزيـر را     ش  كه از طرف پارلمان براي يك دوره هفت ساله منصوب مي          
تواند وضعيت فوق العاده اعالم نمايد و يا         دارد و بدون تصويب پارلمان در مواقع بحراني مي        

توانـد قـوانين مـصوب     جمهـور مـي    در حالت عادي رئيس   . با صدور فرمان، قانون وضع كند     
و تعديالتي و يا بـا      تواند بار ديگر قانون مذكور را با جرح           پارلمان را وتو كند اما پارلمان مي      

جمهور حق ندارد از تـصويب قـانون مـذكور            جمهور بفرستد و رئيس     توضيحات، نزد رئيس  
توانـد پارلمـان را       جمهور در مواقع بحراني مـي       شايان توجه است كه رئيس    . خودداري ورزد 

  .منحل كند و خواستار انتخابات جديد شود
 نظـر گرفتـه اسـت تـا بـه           همچنين قانون اساسـي يـك شـوراي مـشورتي دولتـي را در             

اعـضاي ايـن شـورا،      . جمهـور، در انجـام وظـايفي كـه بـه عهـده دارد كمـك نمايـد                   رئيس
جمهور سابق، قضات بازنشسته دادگاه قانون اساسي و رؤساي پيشين سـتاد مـشترك                رؤساي

 عـضو  10جمهـور و    سال از طرف رئـيس 6بيست عضو از اين اعضا به مدت  . ارتش هستند 
  1.شوند  اعضاي شورا انتخاب ميديگر از طرف خود

  : قوه مجريه)الف
جمهور، شوراي امنيـت ملـي و هيـأت دولـت      درحال حاضر، قوه مجريه مركب از رئيس    

 ساله از سوي مجلـس كبيـر        7جمهور براي يك دوره       طبق قانون اساسي تركيه، رئيس    . است
ـ       از مهـم  . شود كه رياست قوه مجريه بـا او اسـت           برگزيده مي  جمهـور    يستـرين وظـايف رئ

وزير، تعيين اعضاي سطوح بـاالي        ها و نهادهاي دولتي، تعيين نخست       هماهنگي ميان سازمان  
وي . قوه قضائيه، تعيين رئيس بانك مركزي و تعيين رئيس راديو و تلوزيون ملي تركيه است              

همچنـين  . همچنين مجاز به انحالل مجلس اسـت و حـق وتـوي مـصوبات مجلـس را دارد                 
                                                 

  1374صابر قاسمي، كتاب سبز تركيه، انتشارات وزارت امور خارجه، سال . 1
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هاي كارگري و تجارتي، احزاب و مطبوعـات و اعـالم حالـت     بر اتحاديهاعمال كنترل شديد   
  .جمهور است فوق العاده، از اختيارات رئيس

وزير و وزرا اسـت، مـسؤوليت اجرايـي كـشور را بـر                هيأت دولت، كه مركب از نخست     
جمهـور معرفـي و       وزير از ميان اعضاي مجلس ملي تركيه به وسيله رئيس           نخست. عهده دارد 
وزيـر، رهبـر حزبـي اسـت كـه            معموال نخست . شود  اي اعتماد مجلس، منصوب مي    پس از ر  

  .هاي مجلس را به دست آورده است اكثريت كرسي
وزير، رئيس ستاد مشترك ارتش، وزيران دفـاع          شوراي امنيت ملي، كه متشكل از نخست      

شـد،  با  و امور خارجه و فرماندهان نيروي زميني، هوايي و دريايي ارتـش و ژانـدارمري مـي                
مسؤول تنظيم سياست امنيتي كشور و اتخاذ تصميمات ضروري و مهـم در مواقـع حـساس                 

  .باشد جمهور مي گفتني است رياست اين شورا بر عهده رئيس. است
  : قوه مقننه)ب

.  نماينده دارد  550گذاري و نظارت است،       مجلس كبير ملي تركيه، كه كار اصلي آن قانون        
ترين   شود و مهم     سال يكبار برگزار مي    5خابات پارلماني هر    طبق قانون اساسي اين كشور، انت     

  :وظايف اين مجلس به شرح ذيل است
 . وضع، اصالح و لغو قوانين با راي دو سوم اعضا●

 . نظارت بر هيأت وزرا و عملكرد دولت●

 . تفويض اختيار به هيأت دولت در جهت صدور احكام حكومتي●

 . بررسي و تصويب اليحه بودجه●

 .يب اليحه چاپ اسكناس تصو●

 . اعالن جنگ●

 .المللي هاي دو جانبه و چند جانبه بين نامه  تصويب معاهدات و موافقت●

 . اتخاذ تصميم در مورد اعالم عفو عمومي●
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اين موضوع، بعد از درخواسـت اتحاديـه اروپـايي از ايـن             ( تصويب احكام اعدام     ●
 م، لغو   2004حاديه، در سال    كشور جهت زمينه سازي براي عضويت تركيه در اين ات         

  ).گرديد
  : قوه قضائيه)ج

ها اشاره كـرده       قانون اساسي تركيه با صراحت به استقالل نظام قضايي و دادگاه           138ماده  
هاي قـضايي و تجربيـات فـردي،        ها بر اساس اصول قانون اساسي، رويه        قضات دادگاه . است

حق دخالت، اعمال نظر و توصـيه بـه         هيچ نهاد، سازمان و يا مقام مسؤولي        . كنند  قضاوت مي 
دادگاه، جهت تغيير رأي را ندارند، هرچنـد بـا دخالـت قـوه مقننـه از طريـق تـصويب رأي                      
محكومان به اعدام و عفو مجرمان و نيز دخالت قـوه مجريـه از طريـق انتخـاب تعـدادي از                     

  .فته استجمهور، استقالل اين قوه زير سؤال ر اعضاي دادگاه قانون اساسي به وسيله رئيس
  :نظام قضايي تركيه به شرح زير است

 دادگاه قانون اساسي، كه به بررسـي مطابقـت شـكل و محتـواي قـوانين، احكـام داراي                    ●
 . عضو است15پردازد و متشكل از  پشتوانه و آيين نامه داخلي مجالس با قانون اساسي مي

كـام صـادره    ديوان عالي استيناف، كه مرجع تجديد نظر در مورد تـصميمات و اح             ●
 .ها و ديگر مواردي است كه قانوناً به ديگر مقامات قضايي ارجاع نشده است دادگاه

 شوراي كشوري، كه آخرين مرجـع تجديـد نظـر در مـورد تـصميمات و احكـام                   ●
هـاي   هاي اداري است و مواردي كه در قانون به ديگـر دادگـاه   صادره از سوي دادگاه  

 .اداري ارجاع نشده است

 .كنند ي نظامي، كه به جرايم نيروهاي مسلح، رسيدگي ميها  دادگاه●

هاي نظامي استيناف، كه آخرين مرجع تجديد نظـر در مـورد تـصميمات و                  دادگاه ●
 .هاي نظامي است احكام صادره از سوي دادگاه

هاي امنيت دولتـي، كـه بـه تخلفـات عليـه تماميـت ارضـي كـشور، نظـم                       دادگاه ●
طور مستقيم با امنيت داخلـي و خـارجي كـشور             به دموكراتيك جامعه و تخلفاتي كه    
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ها نيز در راستاي پيوستن تركيه به اتحاديـه           اين دادگاه . كنند  ارتباط دارد، رسيدگي مي   
هاي كيفري محول      ميالدي منحل گشته و وظايف آن به دادگاه        2004اروپايي از سال    

  .گرديده است
 

  رؤسا و وزراي كشور)3

 هورجم رئيس     احمد نجدت سزر)1

 وزير  نخست    رجب طيب اردوغان) 2

 خارجه وزير و وزير امور معاون نخست      عبداهللا گل) 3

 وزير و وزير مشاور معاون نخست    عبد اللطيف شنر) 4

  وزير و وزير مشاور معاون نخست     محمدعلي شاهين )5
  وزير مشاور      بشير آتاالي)6
  وزير مشاور در امور اقتصادي     جان  علي بابا)7
  وزير مشاور در امور ديانت     محمد آيدين)8
  وزير مشاور     نعمت چوبو كچو)9

  وزير مشاور درا مور تجارت خارجي     كورشات توزمن )10
  وزير دادگستري    جميل چيچك ) 11
  وزير دفاع ملي    وجدي گونول ) 12
  وزير كشور    عبدالقادر آكسو) 13
  وزير امور مالي     كمال اوناكيتان )14
  وزير آموزش ملي     ك حسين چلي) 15
  وزير آباداني و مسكن     فاروق اوزاك )16
  وزير بهداشت      رجب آكداغ )17
  وزير حمل و نقل     بينالي يلديريم )18
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  وزير كشاورزي و امور روستاها    محمدمهدي اكر) 19
  وزير كار و تأمين اجتماعي   مراد باش اسگي اوغلو) 20
  وزير صنعت و تجارت     علي جوشكون ) 21
  وزير انرژي و منابع طبيعي     حلمي گولر) 22
  وزير فرهنگ و جهانگردي       آتيال كوچ)23
  ها  زيست و جنگل وزير محيط    په   عثمان په)24
  

  هاي مهم سياسي معاصر  نخبگان و شخصيت)4
 

  : Recep Tayyip Erdoganرجب طيب اردوغان ) الف
ــان در ســال   ــزه، 1954رجــب طيــب اردوغ  در شــهر ري

وي كـه از طرفـداران      . ي در شمال تركيه بـه دنيـا آمـد         ا  منطقه
 بـه عنـوان شـهردار    1994ترويج عقايد اسالمي بود، در سـال      

 اردوغـان كـه همكـاري نزديكـي بـا         . استانبول برگزيـده شـد    
 مــيالدي داشــت، در 90الــدين اربكــان در اواخــر دهــه  نجــم
هاي اخير از يك سياستمدار معـروف اسـالمي، بـه يـك               سال

وي امروزه طرفدار ادامه عضويت تركيـه در        .  معتدل تغيير جهت سياسي داده است      محافظه كار 
البتـه  . ناتو و همچنين به عنوان يك فعال طرفدار عـضويت تركيـه در اتحاديـه اروپـايي اسـت                  

تـرين    نگرنـد؛ چراكـه يكـي از مهـم          بسياري نيز نسبت به اين تغيير موضع، به ديده ترديـد مـي            
اردوغان همچنـين تأكيـد     . و ممنوعيت حجاب در اماكن عمومي بود      شعارهاي انتخاباتي وي، لغ   

. كنـد   اي دموكراتيك دنبـال مـي       كرده است كه تغييراتي را در قوانين اين كشور در جهت جامعه           
 مـيالدي، محبـوبيتي     90وي كه در طول زمامداري خويش به عنوان شهردار استانبول طي دهـه              

ترين رهبران سياسي تركيه طي چند دهـه    از با نفوذنزد افكار عمومي تركيه به دست آورد، يكي   
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 2002اخير در اين كشور بوده است و همين امر منجر به پيروزي حزب وي در انتخابات سـال                   
 ماه زنـدان و محروميـت از        10 به دليل عقايد مذهبي محاكمه و به         1998اما او كه در سال      . گرديد

 به  2003وي سرانجام در مارس     . جلس راه يابد  توانست به م    مناصب دولتي محكوم شده بود، نمي     
 1.عهده دارد اين سمت را به) 2005ژانويه (عنوان نخست وزير تركيه برگزيده شد و تا كنون 

  .گفتني است اردوغان داراي مدرك كارشناسي مديريت از دانشگاه مرمره استانبول است
  

 الدين اربكان نجم )ب

ان دوران معاصـر    تـرين سياسـتمدار     وي كه يكـي از سرشـناس      
و حـزب راه  ) حزب متبوع وي(است، رهبر ائتالف حزب رفاه     

اين اسـتاد فيزيـك، كـه       .  بود 1996-1997هاي    راست در سال  
كـرد، يكـي از وزراي    هاي زيادي را در آلمان زنـدگي مـي    سال

وي بـه عنـوان     .  بـود  1974سال  دولت ائتالفي بلنت اجويت در      
هاي اخير انجام داد كه منجـر بـه           هاي سياسي زيادي را در سال      رهبر و بنيانگذار حزب رفاه فعاليت     

گرايان  اربكان همچنين رهبري اعتراضات اسالم. ها گرديد   هاي وي در اين سال      محدود شدن فعاليت  
 سـال از  7 را برعهده داشت كه منجر به يك كودتاي نظامي شد و حـزب وي بـراي                 1980در سال   
  .هاي سياسي منع گرديد فعاليت

، شـهرت خـوب و      1995ترين داليل برنده شـدن ايـن حـزب در انتخابـات سـال                 از مهم يكي  
گرايانه و همچنين روابط نزديـك تركيـه در           هاي اسالم   اما سياست . ها بود   عملكرد آنها در شهرداري   

 به  1997وزيري وي با ايران و ليبي، مورد انتقاد غرب قرار گرفت و سرانجام در سال                  دوران نخست 
گرايانه اين حزب، با دخالت ارتش غير قانوني اعالم گرديد و وي براي               هاي زياد اسالم    تدليل فعالي 

  .هاي سياسي منع گرديد يك سال به زندان محكوم شد و براي مدت نا معلومي از فعاليت

                                                 
1. http://i-cias.com/e.o/erdogan_r.htm 
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 متولد شد و در طول حيـات سياسـي خـود بارهـا رهبـري      1926گفتني است، وي در سال  
توان به حزب نظـام ملـي، حـزب            به دست گرفت كه از جمله مي       گرا را در تركيه     احزاب اسالم 

 .گرايانه تعطيل شدند هاي اسالم نجات ملي، و حزب رفاه نام برد كه همگي به دليل فعاليت

 
 بلنت اجويت) ج

 در يك خانواده فرهنگي بـه دنيـا آمـد،           1925وي كه در سال     
و اياالت تحصيالت تكميلي خود را به ترتيب در استانبول، بريتانيا       

 از سـوي حـزب      1957در سـال    . متحده آمريكا بـه پايـان رسـاند       
بلنت اجويت بـه ترتيـب در       . جمهوري مردم، به مجلس راه يافت     

 پـــــست 2002 -1998 و 1980-1978، 1974هـــــاي  ســـــال
وي به دليـل گرايـشات الئيـك و سوسياليـستي           . وزيري را در اين كشور به دست آورد         نخست

ا و جريانات اسالمي مخالف بوده است كـه افـدام وي در اعتـراض بـه     ه خود از ديرباز با گروه    
حضور خانم مروه كاواكچي نماينده محجبه حزب فـضيلت در مجلـس ايـن كـشور و اخـراج                   

هـاي    وزيـري او، تركيـه بـا بحـران          در سومين دور نخست   . نامبرده از مجلس از آن جمله است      
 امـر، حـزب عـدالت و توسـعه در           اقتصادي و مالي جدي مواجه شد كـه در واكـنش بـه ايـن              

  1. به پيروزي دست يافت2002انتخابات 
  
 سليمان دميرل) د

ــيسوي ــه اســت و از    ســومين رئ ــر نظــامي تركي جهمــور غي
وي در  . گـردد   ترين سياستمداران اين كشور محسوب مـي        برجسته

كوي، از توابع شهر اسپارتا متولد شد         ، در دهكده اسالم   1924سال  

                                                 
1. http://i-cias.com/e.o/ejevit_r.htm 
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دميرل تا  .  دانشگاه صنعتي استانبول در رشته ساختمان فارغ التحصيل شد          از 1949و در سال    
وزيري تركيه رسيده بود      جمهوري جمعاً هفت بار به نخست       پيش از رسيدن به مسند رياست     

طي دوران زمامداري خود، در حـوزه سياسـت خـارجي           .  بود 1965كه نخستين بار در سال      
وي همچنـين   .  مـسائل دفـاعي را دنبـال كـرد         تر در حـوزه     نزديكي به غرب و روابط نزديك     

ــار منعقــد نمــود  هــاي توســعه برنامــه ــين ب ــراي اول ــان، ب ــراي دهقان ــا در دوران . اي را ب ام
جمهوري خود مخالفت خود را بـا انعقـاد موافقتنامـه اتحاديـه گمركـي بـا اتحاديـه                     رياست

البتـه  . تعفا گرديـد  به وسيله سران ارتش وادار بـه اسـ  1971وي در سال    . اروپايي، اعالم كرد  
 پـس   1993وي در سـال     . هاي خود مجبور به استعفا شد       بارها به واسطه ضعيف بودن دولت     
، جاي خود را پس     2000جمهوري تركيه رسيد و در سال         از مرگ تورگوت اوزال به رياست     

  1.از پايان دوره قانوني خويش به احمد نجدت سزر داد
  . ون بودن او استاز جمله شايعات رايج درباره وي، فراماس

  
 هاي سياسي  وضعيت احزاب و گروه)5

 CHPخواه خلـق       ، حزب جمهوري   1923نخستين حزب در تركيه، پس از استقالل در سال          
 سال، بدون ايـن كـه رقيبـي داشـته           23بود كه به وسيله كمال آتاترك بنيان گذاشته شد و تا            

 40 مخـالف در اواخـر دهـه         اما ظهور نخستين حزب   . باشد، اداره كشور را در دست گرفت      
خواه خلق منشعب شـده       ميالدي، با عنوان حزب دموكرات كه اعضاي آن از حزب جمهوري          

بودند، نقطه عطفي در تحوالت احزاب سياسي در تركيه محسوب شد و اين كشور تا اواخـر        
 . ميالدي به وسيله اين دو حزب اداره گرديد50دهه 

 مـيالدي و    60خلي ايـن كـشور در اوايـل دهـه           اما دخالت نظاميان در عرصه سياست دا      
ممنوع شدن فعاليت حزب دموكرات، موجـب روي كـار آمـدن احـزاب ائتالفـي و تعـدد و                    

                                                 
1. http://i-cias.com/e.o/demirel_s.htm 
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رفـت تـا وارد مرحلـه     فعاليت احزاب سياسي در تركيـه مـي      . تضعيف احزاب سياسي گرديد   
جديدي شود كه دخالت مجدد نظاميان در سياست و خارج كردن قدرت از دست سياسـيون    

ايـن رونـد    . ، روند دموكراتيزاسيون و ليبراليزه كردن كشور را دچار تزلزل كرد          1971در سال   
 همچنان  70رغم دور شدن نظاميان از قدرت و تحويل سريع آن به سياسيون در طول دهه                    به

ادامه داشت تا اينكه افزايش ترور و هرج و مرج در كشور از جمله عدم تفـاهم احـزاب بـر                     
جمهور در مجلس موجب بازگشت نظاميان به عرصه سياسـت در ابتـداي               سر انتخاب رئيس  

هـاي احـزاب مهـم         گرديد و تمام احزاب سياسي كشور منحل و برخي از شخصيت           80دهه  
  . دستگير و زنداني شدند

هاي  هاي ائتالفي و شكننده بودن آن و دخالت اين روند ـ ضعف احزاب و تشكيل دولت 
 1983 ميالدي ادامه داشـت ولـي از سـال    90 و 80طول دهه نظاميان در حوزه سياسي ـ در  

  . برخي احزاب گذشته، بارديگر فعاليت خود را آغاز كردند
اكنون در تركيه احزاب متعـددي وجـود دارد، امـا تنهـا چنـد حـزب سياسـي در مجلـس                      

 اند كـه تعـدد      برخي سياستمداران ترك بر اين عقيده     . نمايندگان، داراي كرسي نمايندگي هستند    
احزاب در اين كشور نشانه وجود دموكراسي در تركيه است اما برخي ديگر بر اين باورنـد كـه                   

. انـد  زني با احزاب ديگر تأسـيس شـده   تر، صرفاً به منظور منافع شخصي و چانه    احزاب كوچك 
نظران نيز علت افزايش احزاب سياسي را فقدان دموكراسي در داخـل احـزاب و                 برخي صاحب 

داننـد، كـه در نتيجـه       هـاي خـود مـي       راد حزبي در بيان آزادانه عقايد و انديـشه        عدم اجازه به اف   
هر كدام از احزاب    . گردد  موجب تجزيه در احزاب بزرگ و تأسيس احزاب سياسي كوچك مي          

  . درصد از كل آرا را در سطح كشور كسب نمايند10براي ورود به مجلس بايستي حداقل 
كننـد كـه       حزب سياسي در تركيه فعاليت مي      35طبق آمار رسمي، درحال حاضر بيش از        

  :بندي آنها، شرح مختصري درباره هريك داده خواهد شد ضمن اشاره به دسته
  :احزاب راست

  .حزب راه راست و حزب مام ميهن: رو راست ميانه. 1
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  .گرا و حزب جوان حزب حركت ملي: راست افراطي. 2
  .سعهحزب سعادت و حزب عدالت و تو: راست محافظه كار. 3

  :احزاب چپ
  .خواه خلق، حزب دموكراتيك چپ حزب جمهوري: گرا چپ غرب. 1
 ).دهاپ(حزب دموكراتيك خلق : گرا چپ شرق. 2

 
 ): CHP(خواه خلق  ـ حزب جمهوري

اين حزب نخستين حزب سياسي تركيه است كه به وسيله كمال آتـاترك بنيـان گذاشـته                 
ايـن  .  اين مقام را بر عهده دارد1992 سال رهبر فعلي اين حزب دنيز بايكال است كه از        . شد

 كرسي در مجلس    167آرا توانست   % 4/19 با كسب    2002حزب در انتخابات سراسري سال      
 نتوانسته بود توفيقي كسب كند و حـزب         1999به دست آورد، درحالي كه در انتخابات سال         

نـست دولـت    هاي مجلس، بـه تنهـايي توا        عدالت و توسعه با به دست آوردن اكثريت كرسي        
خواه خلق مجبور شد به عنوان حزب مخالف مادر      تشكيل دهد و از اين رو، حزب جمهوري       

ايـن حـزب كـه سـردمدار الئيـسم و كماليـسم در تركيـه                . در مجلس به ايفاي نقش بپردازد     
بـا فعـال شـدن      . هاي نظاميـان برخـوردار بـوده اسـت          شود، همواره از حمايت     محسوب مي 

  . حزب، احتمال كنار گذاشتن او محتمل استمخالفان بايكال در درون 
  
 :(AKP) حزب عدالت و توسعهـ 

طلب و نوانديش آن، به رهبـري رجـب    اعضاي اصالح) رفاه(به دنبال انحالل حزب فضيلت    
نام عـدالت و توسـعه را در          طيب اردوغان از حزب مذكور منشعب شده و حزب جديدي به          

 بودن دولت تركيه تأكيد داشته ولي با حذف         اين حزب بر سكوالر   .  تشكيل دادند  2001سال  
نمادهاي مذهبي از اماكن عمـومي، ماننـد ممنوعيـت حجـاب زنـان در امـاكن دولتـي مثـل                     

به عبارت بهتر آنها خود را ماننـد احـزاب دمـوكرات مـسيحي در               . ها، مخالف است    دانشگاه
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ي بـه عنـوان يـك    هاي جمعـ    دانند كه مسيحي نيز هستند و از اينكه به وسيله رسانه            غرب مي 
  .اند شود ابراز نارضايتي كرده حزب اسالمگرا از آن ياد مي

هـا پيـروز       وقتي حزب رفاه به رهبري اربكان در انتخابـات شـهرداري           1994در سال   
پس از آن كه حزب رفـاه در انتخابـات پارلمـاني            . شد، اردوغان شهردار استانبول گرديد    

بال آن، طي كودتـاي آرامـي بـه وسـيله            پيروزي چشمگيري به دست آورد و به دن        1996
وزيري كنار گذاشـته شـد و بـه وسـيله دادگـاه از                 اربكان از نخست   1998ارتش در سال    

هاي سياسي منع گرديد، نماينـدگان طرفـدار ايـن حـزب در پارلمـان، دسـت بـه                     فعاليت
اين حزب نيـز بـا بـه دسـت آوردن بـيش از              . تشكيل حزب جديدي به نام فضيلت زدند      

، در عرصه سياسـت ورود قدرتمنـدي داشـت و همـين امـر               1999 در انتخابات    آرا% 15
هاي ايـن حـزب    باعث شد تا سكوالرها و نظاميان در تركيه احساس خطر كنند و فعاليت  

اين امر موجـب انتقـاد اردوغـان        .  به وسيله دادگاه ممنوع شد     2001نيز سرانجام در سال     
فضيلت گرديد و به دنبال آن نيز به وسـيله          شهردار استانبول از نظاميان و مخالفت حزب        
  .دادگاه به اتهام تحريك محكوم و زنداني شد

گرايان بار ديگر در قالب دو حزب ظهور يافتنـد؛            پس از ممنوعيت حزب فضيلت، اسالم     
گراهاي محافظه كار به رهبري رجايي كوتان كه حزب سعادت را تشكيل داد و شـاخه                  اسالم

ايـن  .  و عبداهللا گل كه حزب عدالت وتوسـعه را بنيـان گذاشـتند             عملگرا به رهبري اردوغان   
حزب توانست در آخرين انتخابات مجلس بيشترين آرا را به دست آورد و در حـال حاضـر                  

حاكميت حزب عدالت و توسعه بـا حملـه         . دولت اين كشور را در اختيار دارد      ) 2005سال  (
مراهي دولت با آمريكا در حمله بـه  آمريكا به عراق، و سرنگوني صدام همزمان شد و عدم ه      

اين حزب خواهان روابـط راهبـردي بـا آمريكـا     . عراق به محبوبيت عمومي اين حزب افزود 
گرايانه   است و رهبران آن مواضع تندي عليه جنايات اسرائيل اتخاذ كرده و اقدامات سركوب             

تركيـه در   اند و در عين حال تالش وافـري دارنـد تـا شـرايط عـضويت                   آن را محكوم كرده   
  .اتحاديه اروپا را فراهم سازند
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 :)ANAP( حزب مام ميهنـ 

-1980(اين حزب به وسيله تورگوت اوزال، مشاور اقتـصادي دولـت نظـامي بلنـد الوسـو                  
گراي نظام ملي، تحت      ها پيش با ورود در حزب اسالم        كه حيات سياسي خود را سال     ) 1988

ايـن حـزب يكـي از       .  تأسيس گرديد  1983ل  الدين اربكان آغاز كرده بود، در سا        رهبري نجم 
.  تأسـيس شـده بـود و اجـازه فعاليـت داشـت             1980معدود احزابي بود كه بعد از كودتـاي         

گرا به رهبـري مـسعود يلمـاز و جنـاح             ازابتداي تأسيس اين حزب، دو جناح ليبرال و غرب        
 تورگـوت   امـا . هاي اسالمي به رهبري محمد كچه جيلر وجود داشتند          محافظه كار با گرايش   

پـس از   . كار تعلق خـاطر داشـت       اوزال در تمام زمان حيات سياسي خويش به جناح محافظه         
 مسعود  1993وي، آك بلوت براي مدت كوتاهي رهبري حزب را برعهده داشت اما در سال               

پس از مرگ اوزال و به قدرت رسيدن يلماز در اين حزب، حزب             . يلماز جانشين وي گرديد   
كارانه و مذهبي خود دور شد و بسياري از طرفـداران   هاي محافظه  مراممام ميهن به تدريج از    

امـا درپـي    .  به حزب سوم تنزل يافـت      1996خود را از دست داد؛ به طوري كه در انتخابات           
 عليه دولت ائتالفي اربكان رخ داد، با مساعدت سران نظـامي            1997شبه كودتايي كه در سال      

 رياسـت دولـت ائتالفـي دسـت يافـت، لـيكن در              جمهور وقـت، بـه      و سليمان دميرل رئيس   
 قدرت خود را از دست داد و نتوانست هيچ كرسي درمجلس به دسـت               2002انتخابات سال   

رهبر فعلي حزب مام ميهن خانم ناس است ولي برخـي از اعـضاي شـوراي رهبـري،                  . آورد
 اسـرائيل   اين حزب داراي روابط نزديك با ايـاالت متحـده و          . اند  خواستار استعفاي وي شده   

  .كند است و از عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي حمايت مي
  
 :)DYP(حزب راه راست ـ 

اين حزب ادامه حزب عدالت است كه پس از انحالل حزب دموكرات در پي كودتاي نظامي                
الدين جيندروك بود كه در پي        مؤسس اين حزب فردي به نام حسام      .  تأسيس شد  1960سال  
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 وقت آن، تانسو چيلر، از حـزب اسـتعفا داد و پـس از چنـدي حـزب                   بروز اختالف با رهبر   
اما رهبر و چهره بارز حزب راه راست،        . دموكرات تركيه را بينان نهاد كه همچنان فعال است        

، در رديف كساني قرار گرفـت       1980 سليمان دميرل بود كه به واسطه كودتاي         1993تا سال   
  .ام كندتوانست خود راسا به تأسيس حزب اقد كه نمي

حـزب راه   .  اين حـزب، بـه رهبـري آن انتخـاب شـد            1993تانسو چيلر در كنگره ژوئن      
 متحـد حـزب   1997، دومين حزب مجلس گرديد و در سـال      1996راست در انتخابات سال     

  .رفاه اربكان در دولت ائتالفي گرديد
 كننـد كـه وي بـه داليـل شخـصي            محافل تندروي الئيك همواره تانسو چيلر را متهم مي        

انعطاف الزم را براي تشكيل دولت ائتالفي با حزب مام ميهن به رهبري مسعود ييلماز نـشان                 
گـرا در طـول       وزير اسالم   نداد و ائتالف وي با حزب رفاه باعث روي كار آمدن اولين نخست            

 نتوانست توفيقي كسب كرده و      2002 اين حزب نيز در انتخابات       1.تاريخ جمهوري تركيه شد   
در نهايت خانم چيلر از رهبري حزب كناره گيري نمود و محمد آغار بـه               . وارد مجلس گردد  

  .رياست حزب برگزيده شد
  
  ):MHP(گرا  حزب حركت مليـ 

شـود در سـال    گرايان تركيه محسوب مـي  اين حزب توسط آلپا ارسالن توركش كه رهبر ملي     
گـرا    ب ملـي   به حز  1969 ميالدي با نام حزب ملت روستايي تشكيل گرديد و در سال             1965

 و تعطيلي احزاب سياسـي تـوركش نيـز از انجـام             1980به دنبال كودتاي سال     . تغيير نام داد  
.   رهبري حزب را مجدداً به عهده گرفـت        1987هاي سياسي محروم گرديد و در سال          فعاليت

ايـن حـزب    .  دولت باغچه چي به رهبري حزب انتخاب شد        1997پس از مرگ وي در سال       
                                                 

 صـص   1378المللـي الهـدي،       انتـشارات بـين   : نگـاه، تهـران   حسين اردوش و محمدجواد ابولقاسمي، تركيه در يك         . 1
  .202و201
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 درصد آرا توانست به مجلـس راه يابـد و در حكومـت              18 با كسب    1999در انتخابات سال    
بـا انجـام    . گـرا مـشاركت نماينـد       ائتالفي احزاب دموكراتيك چپ، مام ميهن و حركت ملـي         

شـايان  .  درصد آرا از راهيابي به مجلـس بازمانـد         8 اين حزب با كسب      2002انتخابات سال   
  .ه اروپايي استذكر است اين حزب مخالف پيوستن تركيه به اتحادي

  
 :)DSP(حزب دموكراتيك چپ ـ 

گراي رسمي تركيه است كه مانند ديگر احزاب چپ؛ نظيـر حـزب    اين حزب از احزاب چپ 
ايـن حـزب    . گرايي مشهور است    خواه خلق، به تعصب در الئيسم و مبارزه با اسالم           جمهوري
ران محروميـت   به وسيله خانم رخشان اجويت تأسيس شد و پس از پايـان دو 1985در سال  

بيشتر اعضاي اين حزب، پيـشتر در       . بلنت اجويت، وي رهبري اين حزب را به دست گرفت         
رهبر پيشين اين حزب بلنت اجويت بود كه تا         . اند  خواه خلق عضويت داشته     حزب جمهوري 

شـايان ذكراسـت كـه بعـد از         . وزيري اين كـشور رسـيده اسـت         كنون چندين بار به نخست    
هاي اسالمي در ساير كشورهاي        در ايران و آغاز روند تقويت جنبش       پيروزي انقالب اسالمي  

گرا كـه بيـشتر بـر مـسائلي ماننـد اقتـصاد،               مسلمان، اين حزب، بر خالف ساير احزاب چپ       
گرايـي و     عدالت اجتماعي و نحوه توزيع ثروت تأكيد دارند، بيشتر در مخالفت با روند اسالم             

  .سكوالريسم گام برداشته است
، تنهـا توانـست     2002تيك چپ، با تحمل ضربه سنگين در انتخابات سـال           حزب دموكرا 

 در 2004بلنت اجويت در سـال  . آراء را به دست آورد و از راهيابي به مجلس باز ماند     % 2/1
  .گيري كرد و جاي خود را به زكي سزر داد كنگره حزبي، از رهبري حزب كناره

  
 :)PKK(ستان سابقـ حزب كارگران كرد) KHK(كنگره خلق كردستان ـ 

 بـا   1974هاي پنهاني خود را با رهبري عبداهللا اوجـاالن، در سـال               ين حزب ابتدا فعاليت   ا
هدف ايجاد يك كردستان خودمختار در مناطق جنوبي و جنوب شرق تركيه آغاز كرد تـا                
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 رسماً وارد فعاليت برضد دولت تركيه شد كه گاهي ايـن اختالفـات              1978اينكه در سال    
هـاي   اين حزب كه بيشتر مرامي ماركسيست ـ لنينيستي دارد، شورش .  داشتجنبه خونين

.  بر ضد دولت مركزي، با هدف اسـتقالل كردسـتان آغـاز كـرد              1984متعددي را از سال     
 در كنيـا، فـروكش كـرد امـا          1999فعاليت اين حزب بـا دسـتگيري رهبـر آن در فوريـه              

يشتر در شمال عراق ساكن بودند، بـا        اي ميان بقاياي اين حزب، كه ب        هاي پراكنده   درگيري
هاي پس از دستگيري عبداهللا اوجوالن همچنان ادامـه           نيروهاي امنيتي تركيه در طول سال     

) KADEK( اين حزب به كنگره دموكراسـي و آزادي كردسـتان            2002در آوريل   . داشت
نگـره   بار ديگر نام خـود را بـه ك         2003اين حزب مخالف دولت، در نوامبر       . تغيير نام داد  

تـرين اهـداف ايـن گـروه، اسـتقالل منطقـه              گفتني است از مهم   . خلق كردستان تغيير داد   
 در اوايـل    1.كردستان تركيه و در نهايت، ايجاد كشور كردستان بزرگ در خاورميانه اسـت            

ك جديـد بـراي خـود       .ك.ك را بـا عنـوان پ      .ك. اين گـروه مجـددا اسـم پ        1384سال  
  .برگزيد
حزب تركيه دموكراتيك، حزب    توان به     مي  اي سياسي تركيه    ه  از ديگر احزاب و گروه    ـ  

كارگر، حزب عدالت بزرگ، حزب تركيه متحول، حزب تولد نوين ، حزب همبستگي و              
 .اشاره كردآزادي و حزب صلح دموكراسي 

هـا،    هـا، اتحاديـه      در تركيـه، فعاليـت تمـام انجمـن         1982اما به موجب قانون اساسي سـال        
البته بـا وجـود     . بازرگاني در موضوعات سياسي ممنوع اعالم شده است       هاي كارگري و      سازمان

هـاي    عنوان گروه  هاي شغلي در تركيه، به      ها و گروه   ها، انجمن   اين ممنوعيت، تعدادي از اتحاديه    
 نبودنـد؛ از    1980فشار تأثيرگذار باقيماندند، هرچنـد كـه بـه قـدرت قبـل از كودتـاي نظـامي                   

تـوان بـه انجمـن كارفرمايـان و صـاحبان صـنايع تركيـه                 كيه مـي  هاي فشار درتر    ترين گروه   مهم

                                                 
1. http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/ocalan.htm 
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هاي اقتصادي، دفتـر اتحاديـه كـشاورزان تركيـه، ائـتالف بازرگانـان و                 ، بنياد پيشرفت  )توسياد(
گران تركيه، انجمن حقوق بشر تركيه، اتحاديه نويسندگان، اتحاديه زنان تركيـه، ائـتالف                صنعت
  .اتحاديه كارگران مترقي اشاره كردهاي كارگري تركيه و ائتالف  اتحاديه

 
   امنيت عمومي)6

اسـت كـه هـر    » نيروي ژاندارمري«و » پليس«ترين نهادهاي مسؤول امنيت داخلي تركيه،       از مهم 
ترين وظايف پليس تركيه كه تعداد        مهم. اند و مقر آنها در آنكارا است        دو زير نظر وزارت كشور    

كنترل ترافيك، مبارزه با مواد مخدر و حفـظ و          : رتند از رسد، عبا    هزار نفر مي   60آنها به بيش از     
نيروهاي ژاندرمري نيز مـسئول حفـظ نظـم و          . برقراري نظم و امنيت داخلي در تمامي ابعاد آن        

در مواقع ضروري و بحرانـي،      . باشد  ها و مناطق مرزي مي      امنيت مناطق روستايي و همچنين راه     
مسلح بخواهد تا اين دو نهاد را در حفـظ نظـم و             تواند از رئيس ستاد نيروهاي        وزير مي   نخست

اين درحالي است كه در زمان وقوع جنگ نيروهاي ژاندارمري تحـت            . امنيت داخلي ياري دهد   
  امر ستاد نيروهاي مسلح خواهند بود

.
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  وضعيت اجتماعي: ومدفصل 
  

  آداب و رسوم)1

ه ديروز است، داراي آداب و رسـوم و         جامعه امروز تركيه كه به نوعي وارث امپراتوري پر آواز         
در اين جامعه، تفاوت آشكاري ميان روستائيان و شهرنشينان شهرهاي          . فرهنگ بسيار غني است   

گرايي و تجددخواهي در تقابـل بـا يـك ديگـر نمودهـاي                شود و در واقع سنت      بزرگ ديده مي  
 تركيـه، پـس از فروپاشـي    شايان ذكر است كه تغييراتي در آداب و رسوم مردم   . اند  اي يافته   ويژه

  .دولت عثماني و روي كار آمدن آتاتورك آغاز شده است
گذارد، ماننـد     هاي فرهنگي جامعه تركيه، احترام فراواني است كه كهتر به مهتر مي             از ويژگي 

گذاري در آداب و رسوم و رفتار اجتماعي تركان           مصاديق اين حرمت  . ترها  بوسيدن دست بزرگ  
  . ردخو به وضوح به چشم مي

ايـن  . خانـه نباشـد     توان يافت كه داراي قهـوه       اي را نمي    هاي تركيه تقريباً هيچ محله      در شهر 
ها به صورت پاتوقي براي اقـشار مختلـف؛ از افـراد عـامي گرفتـه تـا دانـشجويان و                       خانه  قهوه

خانه در حيات اجتمـاعي، سياسـي و          جايگاه ويژه قهوه  . طرفداران احزاب سياسي در آمده است     
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 . 1باشـد   اي طـوالني و پرمـاجرا در دوران امپراتـوري عثمـاني مـي               ي تركيه داراي پيشينه   فرهنگ
تـوان    دهنـد و مـي      المجموع به آراستگي و نظافت ظاهر خود اهميت بسيار مي           ها من حيث    ترك

  . شمارند گفت كه آراستگي ظاهر را بر رنگين بودن سفره مقدم مي
   :2شرح زير استبرخي از آداب و رسوم ويژه مردم تركيه به 

 . ارجحيت و يا تمايل به داشتن فرزند ذكور●

 .  برگزاري مراسم با شكوه جهت ختنه فرزندان ذكور●

 . برگزاري مراسم با شكوه جهت اعزام فرزندان ذكور به خدمت سربازي●

 ).عروسي( برگزاري مراسم با شكوه جهت وصلت ●

نين وصلتي نيست، توسط اش راضي به چ  به فرار واداشتن دختري كه خانواده●
 .3خواستگار و بستگانش

 .4اي  خونخواهي ارثي به صورت فردي و قبيله●

 .آوري پول در مراسم عروسي و تهيه جهيزيه مشترك توسط عروس و داماد  جمع●

 . برگزاري مراسم عزاداري براي شخص متوفي، همانند ايرانيان●

 . تعصب به محل تولد و زندگي و محبوب شمردن آن●

 . روابط اجتماعي درون گروهي قومي●

 . برگزاري مراسم نوروز، به خصوص در ميان شيعيان و كردها●

 .و ياري به كودكان و زنان و بينوايان ) سالمندان( احترام به بزرگان ●

 .هاي ورزشي، فرهنگي، هنري و سنتي  عالقمندي به مسابقات و برنامه●

  عالقمندي و جاذبيت غذاهاي محلي و سنتي●

                                                 
 248 ، ص 1378بوالقاسمي محمدجواد، اردوش حسين، تركيه در يك نگاه، انتشارات الهدي، چاپ اول، 1

 35، ص 1373كيه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، چاپ اول، پور علي، مرجاني علي، شناسنامه فرهنگي تر حكيم. 2

  .باشد الزم به ذكر است اين رسم در روستاها مرسوم مي. 3
  .اين خصلت مردم تركيه در گذشته رواج بيشتري داشته و درحال حاضر كمتر در بين مردم رواج دارد. 4
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 هاي خانوادگي   پايبندي)2

نصيب   هاي غربي به صحنه اجتماعي بي       هاي ترك از تأثير ورود ارزش       آنچه مسلم است خانواده   
هاي حـاكم در ايـن زمينـه، تأثيرپـذيري بـا              نمانده است وليكن به دليل ديرپايي و دوام نظام سنت         

حـضور همزمـان   تـوان در   بازتـاب چنـين ويژگـي را مـي    . مقاومت بيشتري روبه رو شـده اسـت      
ها از شكل سنتي      خانواده. هاي متفاوتي از ازدواج و خانواده در جامعه تركيه مشاهده نمود            صورت

اي و كوچك گرايش يافته است، امـا ايـن مـسئله              هاي هسته   و گسترده و همبسته به سوي خانواده      
 100ز هـر  ، ا»يونيـسف «هاي انجام شـده توسـط     بنا بر بررسي  . در همه مناطق تركيه صادق نيست     

 خانواده از نوع خانواده گسترده و سنتي        40 و   48خانواده ساكن در شمال و شرق تركيه به ترتيب          
   1.باشند اي مي ها، كوچك و هسته از خانواده% 73است و اين درحالي است كه در مناطق غربي 

 ها در مورد انتخاب زوج مناسـب بـراي فرزنـدان خـود، بـسيار                در مناطق روستايي خانواده   
. گيرد  درگير هستند ولي درمناطق شهري، ازدواج بنا به درخواست و انتخاب طرفين صورت مي             

 سال، برخالف قـانون اسـت و ميـانگين سـن ازدواج     18در تركيه ازدواج دختران و پسران زير   
هاي سنتي، به ويژه در جوامع روسـتايي،       در خانواده .  سال است  22 و براي زنان     25براي مردها   

گردد اجرا شود و شايد يكـي         شود كه تمامي تشريفاتي كه به عروسي ختم مي          الش مي معموالً ت 
 رهـايي از بـار      2،»دختـر ربـايي   «يـا   » كيزكاچيرمـاك «اي به نام      از عوامل به وجود آورنده پديده     

هـاي   ازدواج«هـاي ازدواج در تركيـه، رواج      از ديگر ويژگـي   . سنگين اين تشريفات متعدد است    
هـا بـر      غم هشدارهاي وسايل ارتباط جمعي در مورد آثار سوء اينگونه ازدواج          ر  به. است» فاميلي

آن در ميـان    % 7هـا در قالـب فـاميلي انجـام گرفتـه و               ها، حدود يـك پـنجم ازدواج        روي نسل 
هـا فـاميلي    از ازدواج% 20و در جنوب و شمال % 23در شرق تركيه    . باشد  هاي نزديك مي    فاميل

                                                 
  39، ص 1374ارت امورخارجه، چاپ اول، قاسمي صابر، كتاب سبز تركيه، مؤسسه چاپ و انتشارات وز. 1

دختر ربايي يعني فرار دختر از خانه، همراه با خواستگار و اجراي عقد شرعي و در صورت تمايـل و امكـان، عقـد                        . 2
  .قانوني است
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  1.است
 سرپرست و رئيس خانواده است و الزم به ذكر اسـت كـه در ايـن                 در مناطق روستايي، پدر   

افرادي از يك خانواده كـه بـا هـم زنـدگي            . شود  ها احترام بيشتري گذاشته مي      مناطق، به ارزش  
ها بيشتر جمعيتشان اندك است و ساختار  در شهرها خانواده. كنند، به كانون خانواده وفادارند مي

ها كامالً تحت تأثير تفكر الئيـك و غربـي             در شهرها، خانواده   .خورد  سنتي در آنها به چشم نمي     
آزادي ارتباط ميان دختر و پسر، سن باالي ازدواج، عدم لزوم رعايت حجاب اسـالمي،               . هستند

هاي گسترده و عدم تقيد بـه برخـي مظـاهر شـرعي، در             شكل مدرن زندگي خانوادگي، خانواده    
  .شهرهاي بزرگ، كامالً مشهود است

ترين قوانين جاري در تركيه كه بارها از سـوي انديـشمندان مـذهبي و حتـي                   غربيشايد از   
طبـق  . غيرمذهبي تركيه به نقد كشيده شده، عقوبت جزايي درمورد عقد شرعي در تركيه اسـت              

قوانين جاري تركيه، اگر زن و مردي اعالم كنند كه بدون اجراي عقـد رسـمي و قـانوني ميـان                     
گردنـد،    اند، مرتكب جرم شده و محكوم بـه عقوبـت مـي             ردهخود عقد شرعي ازدواج جاري ك     

برنـد،    درحالي كه اگر همان زن و مرد اعالم كنند بدون اجراي هر نوع عقد با هـم بـه سـر مـي                      
همچنين در تركيه ازدواج چند همسري ممنوع       ! شود  گونه عقوبتي بر رفتار آنان مترتب نمي        هيچ
ده شـوهر نيـست و زنـان بـدون اجـازه شـوهر              بر خالف احكام اسالمي، نفقه زن به عه       . است
   2.توانند به شغل مورد عالقه خود بپردازند مي

 
 ها و روحيات ويژه  حساسيت)3

در ايام عيد، هنگام رفتن يا برگشتن از سفر و در زمان عروسي و مانند آن، فرزندان دست پـدر                    
ن بـه آنهـا احتـرام       تـرا   هـا بـا بوسـه زدن بـر دسـت بـزرگ              تر  بوسند و نيز كوچك     و مادر را مي   

                                                 
پرند شادان، سبحاني زهرا، زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، انتشارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي                    . 1

 69، ص 1373لمللي، چاپ اول، ا بين

  .15، ص 1373پور علي، مرجاني علي، شناسنامه فرهنگي تركيه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، چاپ اول،  حكيم. 2
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البته اين كار آنان نشانه خواري و يا از روي تملق و چاپلوسي نيست، بلكه ناشي از                 . گذارند  مي
  .تر است ويژگي اجتماعي؛ يعني لزوم طبيعي نمايش احترام به بزرگ

بـه معنـاي    » كارداش«تر، در مقابل      معرف آقا و بيك به معناي برادر بزرگ       » آبي«وجود واژه   
بـه معنـاي خـواهر،      » باجي«و يا   » كيزكاردش«تر در مقابل      به معناي خواهر بزرگ   » آبال«برادر و   

   1.هاي اجتماعي است تر در محاوره براي تميز ميان مهتر و كهتر و اداي حرمت بزرگ
ريش چانـه  . گذاشتن سبيل پيرايش شده؛ به ويژه در ميان قشرهاي مذهبي، كامالً رايج است    

مـذهبي اسـت و نـشانه فراماسـونري     هـاي   مورد نفرت تـوده  » وريريش پروفس «يا به اصطالح    
  . رود شمار مي به

هايي است كه بسياري از مؤمنان تركيه به هنگـام نمـاز              غطاءالرأس يا پوشاندن سر، از سنت     
  . كنند  و از همين رو، اغلب عرقچين يا شبه كاله همراه خود حمل مي2كنند آن را رعايت مي

ناپذير تأهـل اسـت و آن را در انگـشت دسـت راسـت           اي جدايي ه  حلقه ازدواج از نشانه   
كنند؛ زيرا در تركيه مؤمنان تقيد شديدي به عدم استفاده از حلقـه و انگـشتر در انگـشتان                     مي

  . دانند ها مي دست چپ دارند و به ويژه انداختن حلقه ازدواج در دست چپ را عرف غربي
هايشان رسـم     در ميهماني . اسالمي هستند مردم تركيه برخوردار از سخاوت شرقي و كرامت         

شـود و متـدينان در        بر اين است تا هنگام گردآمدن همه اعضا بر سر سفره، پذيرايي انجام نمـي              
 و به ويـژه اسـتفاده نكـردن از          3پيش از غذا  » ...بسم ا «اجراي مستحبات؛ به اموري مانند قرائت       

 ميهمان بـه ويـژه در ايـام عيـد، از            و شكالت به  » 4كلونيا«عرضه  . ورزند  دست چپ، اهتمام مي   
  .گردد جمله رسوم پذيرايي محسوب مي

  
                                                 

 .244، ص 1378 ابوالقاسمي محمدجواد، اردوش حسين، تركيه در يك نگاه، انتشارات الهدي، چاپ اول، .1

 . رود ام نماز در اسالم عملي مستحب به شمار ميپوشاندن سر براي مردان در هنگ. 2

 .شايان ذكر است اين عمل در ميان اهل سنت مشاهده نشده است . 3

  . ادكلن يا نوعي مايع خوشبو كننده.4
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 هاي مهم روزها و جشن) 4

در ايـن   . گـردد   كارگيري تقويم ميالدي در تركيه، به اواخر قرن هيجدهم ميالدي بازمي           پيشينه به 
هـم  » گريگـوري «دوره براي نخستين بار، عالوه بر تقويم اسالمي رايج، تقويم ميالدي يا تقويم              

 ميالدي، تقويم ميالدي به عنـوان تنهـا گـاه           1925اما در عهد جمهوري، يعني سال       . متداول شد 
شمار رسمي كشور تركيه شناخته شد و تقويم هجري قمري از رسميت خارج شد، اما به دليـل           

شـايان  . هاي اسالمي؛ اين تقويم هم به طور غيررسمي مورد استفاده اسـت    استفاده آن در مراسم   
  .باشند ست كه كليه ادارات و مؤسسات در روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل ميذكر ا

 هاي ملي  جشن)الف

 .باشد است كه تعطيل رسمي مي) ژانويه(اولين روز اُجاك :  تحويل سال نو●

در روز  . و عيد كودكان است   ) استقالل(روز حاكميت ملي    ): نيسان( ماه آوريل    23 روز   ●
شود كه يك روز را در پايتخت و در مجلـس و              زه داده مي   دانش آموز اجا   400كودك، به   

 . دولت سپري كنند

 .  است1روز عيد پيروزي): اوت( ماه آگوست 30 روز ●

 .روز عيد جمهوري است): آكيم( ماه اكتبر 29 روز ●

ايــن روز، روز آغــاز . روز يــاد بــود آتــاترك و روز جوانــان اســت:  مــاه مــي19 روز ●
 .باشد الل به رهبري آتاترك ميهاي ملي براي استق حركت

  
 هاي بزرگ ديني  اعياد و آيين)ب

ترين عيد مذهبي رسمي تركيه است و بنا بـر سـنت اسـالمي،                اين عيد بزرگ  :  عيد قربان  ●
در اين عيد چهـار روز يعنـي روزهـاي دهـم، يـازدهم،              . كنند  شهروندان در اين روز قرباني مي     

 . سمي استدوازدهم و سيزدهم ماه ذي الحجه تعطيل ر

                                                 
1. Zafer Bayrami 
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گـردد و سـه روز اول، دوم و    اين عيد دومين عيد بزرگ رسمي محـسوب مـي         :  عيد فطر  ●
اين عيد در تركيه به دليل مصرف زياد آب نبات و شكالت، بـه              . باشد  سوم ماه شوال تعطيل مي    

 .  نيز معروف است1»بايرامي شكر« خصوص براي هديه دادن به كودكان، به 

، سـنت   )كانـديل (هـاي قنـديل       هـا بـه شـب       ذاري اين شـب   علت نامگ : هاي قنديل    شب ●
 : ها عبارتند از اين شب. هاي مساجد است برافروختن شمع و چراغ بر مناره

 مـاه ربيـع     12معـروف اسـت و      » موليد كانـديلي  «كه به   ): ص(شب ميالد پيامبر اسالم     . 1
 .باشد االول مي

 . استكه به رغائيب كانديلي معروف: شب اولين جمعه ماه رجب. 2

 .معروف است» ميراج كانديلي«و به )  رجب27(اين شب همزمان با شب مبعث : شب معراج. 3

 .شهرت دارد» برات كانديلي«اين شب به : شب نيمه شعبان. 4

در شهرهاي بزرگ، به خصوص استانبول، طبق سنت به جاي مانده از دوره             :  روز عاشورا  ●
شود، تعـداد مـواد بـه كـار           پخته مي » عاشوره«ام  عثماني، در روز عاشورا نوعي آش شيرين به ن        

علويان در روز عاشورا همانند ايام دهه اول محرم         . بايست به عدد ده برسد      رفته در اين آش مي    
مراسم عزاداري شيعيان جعفري براي حسين بن       . گيرند  و بخشي از دهه دوم همان ماه، روزه مي        

نشين و بـه خـصوص        سم امروزه در مناطق شيعه    شد ليكن اين مرا     قبالً پنهاني انجام مي   ) ع(علي
گفتنـي اسـت در ايـن مراسـم         . شود  نشين استانبول، با شكوهي بسيار برگزار مي        هاي شيعه   محله

  2.كنند تعداد بسياري از شهروندان اهل سنت و علويان تركيه نيز شركت مي

 يكـي از    هـاي اسـالمي، شـب قـدر را          مسلمانان تركيه نيز چون ديگر سرزمين     :  شب قدر  ●
 ماه رمضان شب قدر     27دانند و بر اين باورند كه شب          هاي دهه آخر ماه مبارك رمضان مي        شب

است و تا پاسي از شب را در مساجد با قرائت قرآن كريم و ادعيه و سرودهاي دينـي و نمـاز،                      
 .دارند احيا مي

                                                 
1. Seker Bayrami 

  268 همان منبع، ص .2
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 ها   قوميت)5

 نـژادي و فرهنگـي بـوده اسـت،          هاي مختلف   از آنجا كه تركيه در قرون گذشته محل اختالط گروه         
ترين تأثير نژادي در اين سـرزمين،         مهم. توان به چشم ديد     نژادي و قومي را در اين سرزمين مي         تعدد

از . اسـت ) مغولستان و سرحدات چـين    (هاي آسياي مركزي      مربوط به تاخت و تاز و استيالي ترك       
اي ـ   مديترانـه «نـژادي    تركيـب جديـد  ، اي هاي مهاجم با نـژاد مديترانـه   زمان عثمانيان، اختالط ترك

  . رود را به وجود آورده است كه وجه غالب نژادي در اين كشور به شمار مي» مغولي
% 15جمعيـت ايـن كـشور تـرك و     % 85هاي گروهـي تركيـه،    طبق آمار ذكر شده در رسانه    

ـ   . باشـند    مـي  1هـا   ها و عـرب     ها، يوناني   هايي چون كردها، ارامنه، گرجي      اقليت ه عنـوان   كردهـا ب
آينـد كـه بيـشتر     به حساب مي) 2 ميليون نفر20 تا 15با جمعتي حدود  (ترين اقليت تركيه      بزرگ

هـا عمـدتاً در       ارامنه بيشتر در اطـراف درياچـه وان و گرجـي          . اند  در جنوب شرقي تركيه ساكن    
هـا در اسـتانبول هـستند و اعـراب تركيـه در كنـار                 يونـاني . سواحل درياي سياه سكونت دارند    

  . اند هاي عراق و سوريه و در جنوب شرق تركيه اسكان گزيده زمر
هاي تركيه، كردها و ارامنه به علت سعي در حفظ اصالت قومي و مذهبي خود، از  در ميان اقليت

  . اند هاي تركيه بوده حل شدن در جامعه تركيه خودداري نموده و بدين لحاظ نيز مورد توجه دولت
  

  تأمين اجتماعي)6

 وضع شد، بهداشت و تأمين اجتماعي در كشور تركيه بـه عهـده              1990ني كه در سال     طبق قانو 
در اين قانون، وزارت بهداشت مجاز به تأسيس بيمارسـتان و     . وزارت بهداشت اين كشور است    

اين امر سبب شد كه . هاي آموزشي بهداشتي است مراكز بهداشتي ـ درماني و نيز برگزاري دوره 
 بهبود يابد اما تمركز اين مراكـز بهداشـتي و خـدماتي در شـهرهاي                وضعيت بهداشت در تركيه   

                                                 
 . شوند  ميليون نفر تخمين زده مي2هاي تركيه حدود   عرب.1

  .113ان منبع، ص هم. 2
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بزرگ و مراكز شهري است و در روسـتاها خـدمات بهداشـتي درمـاني در سـطح پـائين ارائـه                      
گفتني است كه حقوق پزشكان به نسبت كار آنها، بسيار اندك است و اين سبب شـده                 . شود  مي

  . بپردازند و يا اينكه مهاجرت كنندتا بسياري از آنها به صورت چند شيفت به كار 
در كشور تركيه تجهيزات شهري، مدرن و به روز است، اما ايـن موضـوع در مـورد منـاطق                    

از كـارگران تحـت پوشـش خـدمات         % 15 تنهـا    1995طبق آمار سال    . روستايي صادق نيست    
ه دنبال افزايش اما دولت ب . بردند  از كشاورزان از اين خدمات بهره مي      % 1اجتماعي بودند و تنها     

   1.اين خدمات بوده و سعي در بيمه كردن كارگران و كشاورزان دارد
انستيتوهاي مختلفي چون انستيتوي وابسته به ارتش، به پرسنل خود خدمات درمـاني ارائـه               

 در هزار نوزاد بـوده اسـت        04/41 به ميزان    2005ميزان مرگ و مير در تركيه، در سال         . كنند  مي
هش اين ميزان برآمده و سعي دارد ايمني و بهداشت كودكـان را از طريـق                كه دولت درصدد كا   

هاي اخير بـه دنبـال افـزايش          هر حال دولت تركيه در سال       به. آموزش بهداشت عمومي باال ببرد    
  . كوشد سطح رفاه اجتماعي را باال ببرد ارايه خدمات به شهروندان بوده و همچنين مي

  
  لباس رسمي)7

زيستي و همسايگي با اروپائيان، هيچ تمايلي به تقليـد از نـوع               رغم هم   ني به تركان در عهد عثما   
پوشاك آنان نداشتند، اما پس از انحطاط عثمانيان، تقليد از نوع پوشاك به طور نامحـسوس بـر                  
بيشتر اقشار، به استثناي روحانيون، مسلط شد و اين خود به تدريج زمينه خود بـاختگي عـصر                  

  . تركيه به ارمغان آوردجمهوري را براي مردم 
در ايـن زمـان     . هاي آغازين عصر جمهوري آغاز شد       تحول بنيادين در نوع پوشاك تركان، در سال       

ويژه عمامه و فينه     هاي عهد عثماني، به     لباس و كاله غربي طبق قانون اجباري گرديد و استفاده از لباس           
  . كند به آن عمل نميست اما ديگر كسي  قوت خود باقي اقانون كاله تا به امروز نيز به. ممنوع شد

                                                 
1. http://www.photius.com/countries/turkey/national_security/index.html 
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كنند، اما پوشـش زنـان غالبـاً سـنتي            هاي محلي استفاده مي     در روستاها مردان كمتر از لباس     
آويختن كراوات در شهرها و حتي روستاها به دليل اجباري بودن آن براي دانش آمـوزان                . است

باشد، در بسياري از      وار كردي مي  اي شبيه شل    پوشيدن نوعي شلوار كه تا اندازه     . پسر، رايج است  
بسياري از زنان نيز در روستاها و شـهرهاي كوچـك از شـلوارهاي بـسيار                . روستاها رواج دارد  

رغـم ممنوعيـت ايـن     استفاده از نوعي دستار كوچك و لباده، به     . كنند    گشاد و رنگي استفاده مي    
ترين محلـه     انبول كه مذهبي  در محله فاتح است   . نوع پوشش، در ميان برخي از مؤمنان رايج است        

خورد،  كنند به وفور به چشم مي رود، افرادي كه از اين پوشش استفاده مي مي اين شهر به شمار
  .هاي صوفيه متداول است  همچنين اين پوشش در ميان برخي از طريقت

گفتني است، در شهرهاي بزرگ؛ مانند آنكارا و استانبول و ازمير پوشش مردان و زنان كامالً                
  .باشد غربي مي

  
  موقعيت زنان)8

در ايـن دوران زنـان بـدون        . دوران عثماني را بايد عصر تاريكي زنـدگي زنـان تركيـه دانـست             
آنـان حـق حـضور در جامعـه،     . برخورداري از هرگونه حقي، روزگار سختي را سـپري كردنـد       

اقع هيچ بهايي به    مندي از سواد و امكان تحصيل يا اشتغال را نداشتند و در اين دوران در و                 بهره
 1859در سـال    . اما اواخر عهد عثماني، آغاز توجه به اين بخش از جامعه بود           . شد  زن داده نمي  

نخستين مدرسه دخترانه به سبك مدارس اروپايي، در استانبول تأسيس گرديـد و درپـي آن، در                 
اراتي ويـژه   سراي تربيت معلم، ويژه زنان بنا شد و اولين مؤسسه انتش             نخستين دانش  1870سال  

در دوران جمهوريت، آزادي و حقوق به شـيوه غربـي           .  راه اندازي شد   1893بانوان نيز در سال     
. زنان استقالل مالي يافتند و زن و مرد، روابطي تقريبـاً يكـسان پيـدا كردنـد                . به زنان اعطاء شد   

 بـار    تأسيس شد و پس از مدتي فعاليت، منحل گرديـد ولـي            1924اتحاديه زنان تركيه در سال      
اين اتحاديه يك سازمان غير سياسي است امـا اغلـب در   .  آغاز به كار نمود 1946ديگر در سال    

جويد و بـه صـورت        موضوعات سياسي، به خصوص مسائل سياسي مربوط به زنان شركت مي          
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   1.كند قوي، از سكوالر حمايت مي
ح شـد،    درست در زماني كـه ازدواج مـدني مطـر          1932 حق رأي و در سال       1927در سال   

بـسياري از زنـان در خـارج از منـزل كـار           . حقوق مساوي براي طالق گرفتن به زنان داده شـد         
تحـوالت  . دهنـد   درصد از نيروي كار جامعه تركيه را زنـان تـشكيل مـي   36,7كنند و حدود      مي

زنان روستانشين معتقد به خدمت به شـوهر و         . مربوط به زنان روستايي و شهري متفاوت است       
توانيم سه گروه از زنان را مـشاهده كنـيم؛ زنـان كـامالً              هستند ولي در شهرها ما مي     كار درخانه   

زنان مسلمان در تركيه حجاب را يـك      . گرا  گرا، زنان با ظاهر غربي و زنان مذهبي يا اسالم           غرب
حجاب را به عنوان يـك محـرك سياسـي          ) سكوالرها(شمارند، ولي دنياپرستان      وظيفه ديني مي  

  2.ها و مدارس و ادارات دولتي دارند در حذف حجاب در دانشگاهدانند و سعي  مي
هاي اخير، موقعيـت زنـان        در مجموع بايد گفت در روند تغييرات جامعه تركيه در طي دهه           

هـاي    ، تغيير يافتـه و از امتيـازات و آزادي         )در عصر عثماني  (در مقايسه با وضعيت گذشته خود       
ما اين دگرگوني همه جامعه زنـان را بـه يـك ميـزان در               ا. اند  بالنسبه بيشتري برخوردار گرديده   

برنگرفته و همچنين در مسير اين تحوالت اهداف اصيل آزادي زنان به تـدريج رنـگ باختـه و                   
هاي فرهنگ خودي  آنان نهايتاً به نوعي از خود بيگانگي و غربگرايي و گريز از هويت و اصالت          

   3.اند متمايل گرديده
آنها بـا حجـاب اسـالمي، نـه در     . ز نظر حكومتي هيچ حقي ندارند زنان مسلمان در تركيه ا    

زنان مسلمان تركيـه در هـر رده        . توانند حضور يابند و نه در عرصه آموزش         عرصه يادگيري مي  
علمي كه باشند، از استخدام در ادارات دولتي محروم هستند و حكومت به اين قـشر، بـه ديـد                    

  .نگرند پايين مي

                                                 
 .175، ص 1374،   قاسمي صابر، كتاب سبز تركيه، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول.1

2. http://news.bbc.co.uk/1/hi/talking_point/3192647.stm 
 پرند شادان، سبحاني زهرا، زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، انتشارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي                   . 3

  .117، ص 1373المللي، چاپ اول،  بين
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  وضعيت فرهنگي و آموزشي: مسوفصل 
  
 هاي ديني  مذاهب و گروه، درصد پيروان اديان)1

در تركيه، در زمينه اعتقادات و باورهاي ديني و مذهبي وحدتي وجود ندارد و اعتقاد به مذاهب                 
. شـود  هاي ساختار مذهبي اين جامعه محسوب مـي  مختلف در ميان اقشار مردم، يكي از ويژگي    

از جمعيت تركيـه    % 98 مشخص شد كه حدود      1990انشگاهي سال   با اين حال طي تحقيقات د     
رغـم آمـار زيـاد        بـه . دهنـد    و ديگر اديان تشكيل مـي      1را مسيحيان و كليميان   % 2را مسلمانان و    

   2.باشند مسلمانان تركيه، در استانبول، كليساهاي زيادي فعال مي
  : شوند طور كلي پيروان اديان در تركيه به دو دسته تقسيم مي به

 .ها، شيعيان ها، علوي ها، شافعي حنفي: شوند مانند كه خود به چند فرقه تقسيم مي: پيروان اسالم. 1

، يهوديـان و    )، ارامنـه گريگـوري      ها  ها، كاتوليك   پروتستان(مسيحيان  : پيروان ساير اديان  . 2
 .پيروان ساير اديان

يان خـود را وابـسته بـه    علو.  ميليون نفر برآورد شده است 20 تا   15امروزه جمعيت علويان    
و خانـدان   ) ع(دانند، آنان خواسـتار خالفـت حـضرت علـي             يا نسل وي مي   ) ع(حضرت علي   

                                                 
 .شود در تركيه به كليميان، موسوي گفته ميشايان ذكر است كه . باشد  هزار نفر مي25تعداد كليميان تركيه در حدود . 1

2. http://www.turkeytravelplanner.com/Religion/index.html 
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علويان مسائل عبـادي را بـه شـيوه      . اي قائل هستند    اند و براي ايشان برجستگي ويژه       ايشان بوده 
دسـت و   ترين اصول اعتقادي آنان حاكميت فرد بـر زبـان و              دهند و يكي از مهم      خود انجام مي  
پيمان اخوت نيز   . شود  باشد و معتقدند اين مسئله باعث مصونيت انسان از گناه مي            كمر خود مي  

يكي ديگر از اعتقادان آنان است، با اينكه مباني اعتقادي علوي از تـشيع برگرفتـه شـده اسـت،                    
تولي اند و بـا اعتقـادات و آداب و رسـوم موجـود در آنـا                 ليكن از منابع گوناگوني تأثير پذيرفته     

  . اند علويان به چهار فرقه تقسيم شده. اند مخلوط شده و با اعتقادات شيعيان فاصله گرفته
 
  چگونگي ورود اسالم به تركيه)2

هاي آسياي مركزي در اوايل قرن يازدهم ميالدي به دين اسالم گرويدنـد و تـا پايـان ايـن                      ترك
از دوران بيـزانس  . رزمين گرديددين اسالم جايگزين تمامي مذاهب گذشته اين س )بيستم(قرن 

كه دوران آرامش آسياي صغير نام گرفته اسـت، حمـالت ايرانيـان و اعـراب جهـت گـسترش                    
اعـراب بارهـا آنـاتولي را مـورد         . باورهاي اسالمي، در اين منطقه تحوالت عميقي ايجـاد كـرد          

بودنـد كـه    هـايي     حمالت خود قرار دادند و در ابتدا برخي قبايل چادرنشين جزو اولـين دسـته              
  .اسالم را پذيرفتند

  
  درصد مذاهب چهارگانه اسالم)3

تـرين گـروه    هـا بـزرگ   بيشتر مسلمانان تركيه تابع مذهب تسنن هـستند و از ميـان آنهـا حنفـي           
ها با جمعيت كمتـر       شافعي. شوند كه عمدتاً در مركز و غرب تركيه سكونت دارند           محسوب مي 

 شـمار پيـروان حنبـل بـسيار     1.باشـند  ر از كردها ميدر مناطق شرقي تركيه مستقر هستند و بيشت       
از جمعيـت  . باشند اند و معتقدان به مذهب شيعه اثني عشري نزديك به يك ميليون نفر مي   اندك

                                                 
تحقيقـات فرهنگـي     پرند شادان، سبحاني زهرا، زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، انتشارات مركـز مطالعـات و                  .1

  .79، ص 1373المللي، چاپ اول،  بين
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از % 33باشند و علويان در حـدود         مي) هاي ذكر شده    باگرايش(سني مذهب   % 65مسلمان تركيه   
 جمعيت تركيه نيز پيرو ساير مذاهب؛ مانند        از% 1 (1.اند  جمعيت تركيه را به خود اختصاص داده      

  ).مسيحي و يهودي هستند
 

 موقعيت مسلمانان) 4

تا پيش از نفوذ اسالم در تركيه، مسيحيت دين مورد قبول اين ديار بود اما بـا تـسلط تـدريجي                     
اكنون نيـز   . سلجوقيان، دين اين كشور نيز تغيير يافت و اسالم به عنوان دين رسمي شناخته شد              

گرايان تركيه پس از      اسالم.  دين بيشتر مردم تركيه است و ساير اديان نفوذ چنداني ندارند           اسالم
اما . اند در سه حزب سالمت ملي، رفاه و سعادت، در مجلس حضور يابند              ها تالش توانسته    سال

هاي ديني كشور را تخريب نمـود و          در دهه گذشته حكومت الئيك با كمك ارتش، همه هويت         
هـا بـود،      هاي قرآن را كه تنها روزنه موجـود ميـان نـسل             مي را ممنوع و كالس    نيز حجاب اسال  

  . محدود كرده است
مسلمانان تركيه در طول تاريخ حيات خود، بـه خـصوص در دوران جمهوريـت، بـا انـواع                   

  . اند مشكالت و مسائل ضدمذهبي و انحرافي روبه رو بوده
 

  دين و سياست)5

 نوشته شد، ديـن اسـالم را  ديـن رسـمي             1924ه كه در سال     نخستين قانون اساسي كشور تركي    
، اين ماده قانوني حذف و بـا تأكيـد بـر            1928جامعه شناخت، ليكن در اصالحات قانوني سال        

بعدها . معرفي گرديد ) الئيك(جدايي دين از سياست، كشوري با دولت و حكومت غير مذهبي            
اسي جديد، حاكميت اصل الئيك بار ديگر        ميالدي نيز، به هنگام تدوين قانون اس       1982در سال   

  . مورد تصريح قرار گرفت

                                                 
1. http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/trtoc.html 
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با برقراري رژيم جمهوري به رهبري آتاترك، روند تحوالت فرهنگي در جهت تمدن غربي              
و قطع كامل با گذشته عثماني، با رشد سـريع دنبـال گرديـد و در تمـامي شـؤون اجتمـاعي و                       

اين زمان با رها كـردن تمـدن شـرق و پـذيرش             ها    ترك. فرهنگي، تغييرات بنيادين به عمل آمد     
كامل تمدن غرب، در صحنه فرهنگي تركيه وارد شدند و اين تغييـر منجـر بـه جـدايي ديـن از       

  . سياست و تغيير اسامي اشخاص، پوشش، آداب و رسوم اجتماعي گرديد
. هاي مبتني بر ناسيوناليـسم بـود        ترين محورهاي سياست    جدايي دين از سياست، از عمده     

داخله نداشتن مذهب و خارج نمودن تركيه از تسلط دين از نظر آتاترك امري ضروري بود؛ م
هاي پيشين كه در راستاي غربي ساختن جامعه طي قرن نوزدهم و بـه دنبـال                  زيرا كليه تالش  

فرمان تنظيمات انجام گرفته بود، به دليـل تـداوم موقعيـت مـذهب و تـالش بـراي نزديكـي         
بـا چنـين    .  تمـدن غـرب، اساسـاً بـا شكـست روبـه رو شـده بـود                 باورهاي ديني با مظـاهر    

هايي، قوانيني به تصويب مجلس رسيد كه به موجب آنها خالفـت منـسوخ و وزارت                  ديدگاه
  . شريعت و اوقاف برچيده شد

، سرپرسـتي و    1923در راستاي كنترل مسلمانان، بعد از استقرار نظام جمهوريـت در سـال              
رياست عاليه  «ر زمينه مذهب، خود به خود زيرنظر سازماني به نام           انجام امور ديني و آموزشي د     

امامان جمعه و جماعت مساجد، مستخدم اين سازمان        . قرار گرفت » امور ديني يا سازمان ديانت    
امـام  «التحصيل مدارس   شوند و بيشتر فارغ     بوده و توسط اين سازمان براي اقامه نماز گمارده مي         

 تنها جنبه عبادي داشته و از هرگونه سخنراني و موعظه سياسي و اين نمازها. باشند مي »خطيب
هاي نماز جمعه نيز از سوي همين سـازمان تهيـه و بـه                متن خطبه . گردد  اجتماعي خودداري مي  

  .شود طور يكسان در تمامي مساجد خوانده مي
هاي اصـيل اسـالمي تركيـه بـر حكومـت تركيـه وارد                از اشكاالتي كه انديشمندان و تشكل     

جايگاه و ماهيت سازمان امور ديانت در تركيه، نقض الئيـسيزم     : گويند  كنند، اين است كه مي      يم
برخي از محافل الئيك با اعتراف بـه ايـن تنـاقض، در توجيـه آن                . مورد ادعاي خود نظام است    

الئيسيزم غربي يا الئيسيزم كالسيك در تركيـه بخـت حيـات نـدارد و مـا مجبـوريم                   : گويند  مي
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را در تركيه به كار گيـريم؛ بـه ايـن معنـا كـه              ) گرا  الئيسيزم مداخله (از نوع ديگر    الئيسيزمي  
بايست در امور دين دخالت كند، اما دين، نبايد درامور دولتي حق دخالت داشـته                 دولت مي 

  1.باشد
تـوان بـه عنـوان     موجود در آن را مـى  تركيه از جمله كشورهايى است كه نظامگفتني است 

 سياستى سكوالريستى را ،سياسى تركيه نظام.  دولت برشمردـز جدايى ملت  هاى بارزى ا نمونه
تركيـه بيـشتر مـذهبى بـوده و بـا اركـان         اين درحالى است كه مـردم ؛داردخود در دستور كار 

موضـوع   برانگيـز در تركيـه   يكى از بارزترين مباحـث تنـاقض   .سكوالريسم كامالً بيگانه هستند
   2.باشد يي دين از سياست مي كه خود از مظاهر جداحجاب است

 
  باورهاي خاص مذهبي)6

آميزي دارند، اما نوعي روابط درون        پيروان اسالم و ديگر اديان در تركيه، با هم زندگي مسالمت          
. گروهي و ازدواج تنها با هم مذهبان، سبب ايجاد شكاف در ميان مذاهب مختلف شـده اسـت                  

د و ازدواج بـا غيـر شـيعه، بـه نـدرت انجـام               يابن  شيعيان فقط در مساجد ويژه خود حضور مي       
در ماه محرم مراسم عـزاداري      . شود و در مراسم مذهبي نيز عمدتاً با خودشان مرتبط هستند            مي
هاي ميان اديان سبب ايجاد اختالف        دهد، اما اين جدايي     اي دارند كه اتحاد آنان را نشان مي         ويژه

. لويان و شـيعيان رابطـه خـوبي برقـرار اسـت           و نزاع ميان آنها نشده است؛ به طوري كه ميان ع          
مسلمانان تركيه، اعم از شيعه و سني عمدتاً در مساجد حضور جمعي دارنـد ولـي علويـان بـه                    

  . كنند تجمع مي) Cem(جاي مساجد در خانه جم 
كننـد    نكته جالب توجه در تركيه اين است كه برخي از زنان با اينكه حجاب را رعايت نمي                

تـوجهي بـه ديـن خـدا      حجابي خود را دليل بر بـي  دانند و بي   لمان واقعي مي  اما خودشان را مس   

                                                 
 125، ص 1378 ابوالقاسمي محمدجواد، اردوش حسين، تركيه در يك نگاه، انتشارات الهدي، چاپ اول، .1

2. http://www.bashgah.net/Articles/bodya.asp?id=4552 
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هـا    خوردن گوشت خوك در ميان مسلمانان حرام اسـت و در گوشـت فروشـي              . كنند  تلقي نمي 
  1.شود گوشت خوك عرضه نمي

عبادت پيروان بكتاشيه در تركيه به زبان عربي نيست، آنها بـه زبـان تركـي خـدا را عبـادت            
هـاي تجمـع      ها يـا محـل      روند، بلكه در خانه     نان همچنين براي عبادت به مساجد نمي      آ. كنند  مي

اين فرقه هيچ ممنوعيتي در مصرف شراب و مـشروبات الكلـي   . پردازند  خود به عبادت خدا مي    
گيرند بلكه در     نكته جالب اين است كه پيروان اين فرقه در ماه مبارك رمضان روزه نمي             . ندارند

  2.شوند دار مي ز پس از آن، روزه رو15ماه محرم و 
  

 هاي تأثيرگذار اسالمي  شخصيت)7

  اهللا گولن فتح
هاي اسالمي مشهور تركيه، كه بـا دولـت و سـازمان ديانـت ارتبـاط نزديـك دارد؛              از شخصيت 

وي خود را رقيب ديگر كشورهاي آسيايي و تـشيع         . ها است   چي... ا  رئيس گروه فتح  » اهللا گولن   فتح«
  3.كند اي را دنبال مي نامبرده خط مشي روشنفكرانه. نبال رهبري بر جهان اسالم استداند و به د مي

 پروفسور حسين حاتمي

اسـالم آچـسيندان    «استاد بلند آوازه دانشكده حقوق و صاحب آثار فـراوان از جملـه؛ الفــ                
يعنـي اخـالق مطبوعـات،ج ـ     » باسـين اخالقـي  «يعني جامعه از ديدگاه اسـالم، ب ـ   » سوسيال

عثماني، بـاتي و ايـران ياسـاالريندا        «مدا كادين حاقالري به معني حقوق زن دراسالم و دـ           اسال
احـوال شخـصيه از     (به معني احوال شخصيه در قوانين عماني، غرب و ايـران            » احوال شخصيه 

  ).ديدگاه شيعه، تسنن و غرب به صورت مقارن
                                                 

  31، ص 1373پور علي، مرجاني علي، شناسنامه فرهنگي تركيه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، چاپ اول،  حكيم. 1

2.http://www.adiyamanli.org/travel/index.php?s=1e507ee63aa1035097d7a5969317e8e9&showto
pic=82&pid=107&st=0&#entry107 

اي دارند تا جائي كه از باب تقيه، حجاب را آزاد دانـسته و معتقـد                  گولن تفكرات جديد و روشنفكرانه    ...  آقاي فتح ا   .3
  .توانند بدون حجاب به فعاليت خود ادامه دهند  كه دختران به جهت تحصيل در مدارس يا كار در ادارات مياست 
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 آخوند مالك

وي صـاحب آثـاري     . فوت نمـود  . ق. ه 1400كه در سال    » گارس«زعيم شيعيان تركيه، مقيم     
  .زيادي از جمله دوغرو يول به معناي راه راست است

  حاج عباس افعالي
وي داراي آثار زيادي از جمله . ق فوت نمود. ـ ه1397ل اانديشمند مسلمان تركيه كه در س   

، بيـر زينجيـرين     )تاريخچه صهيونيـسم  (، صهيونيسمين تاريخچه سي     )فراماسونري(ماسونلوك  
قـرآن  (، ابـدي معجـزه قـرآن        )هاي يك زنجير روابط بهائيگري با صهيونيـسم         حلقه( لري   حلقه

  .است... و ) معجزه ابدي
  الدين سامي افندي شمس

 اثـر در    50يكي از مشهورترين مورخين و جغرافيـدان تركيـه اسـت كـه صـاحب بـيش از                   
قاموس تركي ـ به  هاي مختلف از جمله قاموس االعالم، قاموس تركي، قاموس فرانسوي،  زمينه

  1.فرانسه، گلچيني از ديوان امام اميرالمؤمنين و تمدن اسالمي است
هاي شيعي بوده كه خدمات زيادي به  از شخصيت» گلپينارلي«پروفسور عبدالباقي همچنين آقاي 

هـا    وي كه استاد دارالفنون عصر عثماني بـود بـا نوشـتن ده            . زبان فارسي و دين اسالم و تشيع نمود       
هاي اسالمي، نقش بسيار زيادي در افزايش آگاهي و مـسؤوليت             باره اسالم، مولوي و فرقه    كتاب در 

البالغـه،    توان بـه شـرح نهـج        هاي وي مي    از جمله فعاليت  . فكري، فرهنگي و ديني مردم تركيه دارد      
و ) ع(ها و تأليف كتب زيادي در مورد اهل بيت  الشيعه و اصول  كريم، تأليف كتاب اصل تفسير قرآن

  .تشيع از جمله دوازده امام، تشيع در طول تاريخ، شرح مثنوي و شرح ديوان فيه ما فيه اشاره نمود
امـام جمعـه مـسجد      (حسين گـونش، قاسـم پاشـا        : هاي اسالمي عبارتند از     ديگر شخصيت 

ايشان قبالً مسند و مقام فتوي را داشته ولي بـه خـاطر مخالفـت بـا                 (، مال عبدالجبار    )كردچلبي
يكـي  (مال صديق، محمود هجا     ) يكي از علماي بزرگ   (، صدرالدين يوكسل    )دنددولت عزل ش  

                                                 
  .84االسالم و المسملين آقاي معراجي، ارديبهشت  مصاحبه با حجت. 1
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رهبـر سـابق حـزب رفـاه و پـدر معنـوي             (الدين اربكان     ، نجم )هاي فرقه نقشبنديه    از شخصيت 
، عمـر گولـك، حـسين       )يكي از اعضاي حزب رفـاه     (، مال خالد، احمد آسالن      )احزاب اسالمي 

  .ايشيليك و برهان كاوونجو
خـانم امينـه شـنليك اوغلـو، ياشـار          «مانان دانشگاهي و نويسنده، افرادي چون       در ميان مسل  

، احـسان ثرياسـيرما، علـي بـوالچ، احمـد           )ايراني األصـل  (نوري، ياشار كاپالن، حسين حاتمي      
» تاشگتيرن، عبدالرحمان ديلي پاك، حكيم اوغلي اسماعيل، فهمي كورو، نظيف شـاهين اوغلـو             

  .شناخته شده و مشهورند
كـه دبيركـل اتحاديـه      » عزالدين دوغـان و فرمـاني آلتـون       «ن علويان نيز افرادي چون      در ميا 

  1.باشند هاي شناخته شده علوي مي ها است، از شخصيت علوي
 

 2معروف اسالمي از نويسندگان تركيه كتب معتبر و )8

  ).ديار بكري(، نوشته آمدي »غرر الحكم و درر الكلم «●
 . حنفي، تأليف كندوز»ينابيع الموده «●

 .، تأليف پروفسورعبدالباقي»ها الشيعه و اصول اصل «●

 .نوشته صدرالدين قونوي» االنس مصباح «●

 .نوشته ابراهيم حقي» نامه معرفت «●

  نوشته سعيد نورسي» رساله نور «●
 

 اسالميو  مراكز مهم آموزشي )9

گروه ملـي  : كنند يهايي اسالمي در تركيه وجود دارند كه در خارج از كشور فعاليت م   سازمان
هـا از جملـه       هـا و نـورجي      گوروش، فدراسيون ترك، اتحاديه جماعات اسالمي، سـليمانجي       

                                                 
 .34، ص 1373پور علي، مرجاني علي، شناسنامه فرهنگي تركيه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، چاپ اول،  حكيم. 1

  .84االسالم و المسملين آقاي معراجي، كارشناس كتب حديثي و تاريخي، ارديبهشت  مصاحبه با حجت. 2
  



 43    وضعيت فرهنگي و آموزشي

 

w
w

w
.tisri.org 

w
w

w
.did.ir 

كننـد و در تركيـه و اروپـا داراي            جاتي هستند كه در قالب اسالم فعاليت مـي          ها و دسته    گروه
   1.پيرواني هستند

هاي بزرگ    گروهاين گروه از    . ملي گوروش، به معناي بينش ملي است      :  گروه ملي گوروش   ●
هاي كوچكي؛ از جملـه كـارگران تـرك، اتحاديـه جوانـان            ها و انجمن    اسالمي است كه گروه   

هاي اروپا و همچنين مـساجد شـهر هـامبورگ            مسلمان در اروپا، مركز اسالمي، اتحاديه ترك      
 .باشند الدين اربكان مي اين گروه طرفدار نجم. آلمان را تحت نفوذ خود گرفته است

اعـضاي  . باشد  مركز آن در فرانكفورت است و داراي چندين شعبه مي         :  ترك  فدراسيون ●
نامند و بـر ايـن        اين فدراسيون، طرفدار حركت ملي هستند و خود را گرگ خاكستري مي           

هاي جوان و تشكيل دولـت        باورند قوم ترك قوم برتر است و خواستار اتحاد تمامي ترك          
 .واحد هستند

ايـن  . ين اتحاديه، انشعابي از گروه ملـي گـوروش اسـت          ا:  اتحاديه اجتماعات اسالمي   ●
پردازد و معتقدند كه در اين راه بايد از تمـامي ابزارهـاي               گروه به تبليغ تماميت اسالم مي     

  2.روز و پيشرفته استفاده كرد

اسـت كـه در زمينـه       » مؤسـسه اسـالمي عـالي     « يكي از مراكز آموزش اسالمي در تركيه،        
مدارس امام خطيب نيز بـراي آمـوزش قـرآن و تربيـت             . داردهاي مذهبي فعاليت      آموزش

 . مبلغان مذهبي است
  

  نظام آموزشي، ميزان سواد)10

سوادي، به خصوص در ميان زنـان         بي. سواد بودند   در آغاز دوره جمهوري بيشتر مردم تركيه بي       
 قـادر   كل جمعيت تركيه  % 4/89شد و     زنان را شامل مي   % 96خورد و     بيش از مردان به چشم مي     

                                                 
پرند شادان، سبحاني زهرا، زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، انتشارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي                     .1

 .93 ص ،1373المللي، چاپ اول،  بين
  .32، ص 1374 تركيه، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول، قاسمي صابر، كتاب سبز. 2
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به دنبال تغيير حروف زبان تركي از عربي به التين و همچنين بـاال              . به خواندن و نوشتن نبودند    
بردن سطح آموزش عمومي مردم، نرخ باسوادي نيز در ميـان مـردم تركيـه افـزايش يافـت، امـا             

 1985طبق آخرين آمار در سـال       . هاي مختلف تركيه نيز متفاوت است       نسبت باسوادي در استان   
  .اند از جمعيت تركيه باسواد بوده % 29/77يك به نزد

نظام آموزشي تركيه، ضمن انتقال حكومت از عثمـاني بـه جمهـوري، تحـوالت بنيـادين را                  
گرا و مبتني بر مدارس اسالمي و عمدتاً خصوصي،           در اين روند نظام آموزشي سنت     . تجربه كرد 

  . تمايل به غرب تبديل گرديدبه نظام غيرديني و دولتي با تأكيد بر موضوعات مدرن و م
توان چنين بيـان كـرد كـه حكومـت            نظام آموزشي مدارس تركيه، از دوره جمهوري تاكنون را مي         

هـاي مـدرن      عثماني در اواخر دوران خود، درصدد برآمد نهادها و تعاليم الزم جهت تجهيز به سياست              
ان بعـدي تركيـه، جهـت ايجـاد         غربي را فراهم آورد، اين همان چيزي بود كه بعدها آتـاترك و رهبـر              

بـه موجـب   . حكومت جمهوري، به آن تكيه كردند و آن ايجاد يك نظام آموزشي ملي و غيرديني بـود       
، كليه مراكز و مؤسسات آموزشي تحت كنترل و     1924نخستين قانون اساسي جمهوري تركيه، در سال        

راي كليه مـردم اجبـاري و       نظارت متمركز وزارت آموزش و پرورش قرار گرفتند و آموزش مقدماتي ب           
در قوانين بعدي، اجازه تأسـيس مـدارس تخصـصي بـراي          . رايگان شد، مدارس مذهبي تعطيل گرديد     

ها صادر شد و مدارس خصوصي نيز به تعداد محـدود و تحـت نظـارت آمـوزش و                     برخي وزارتخانه 
معنـا كـه دوره     بـدين   .  اسـت  3ـ3ـ5نظام نظام آموزشي، پيشين تركيه، به صورت        . پرورش داير گرديد  

امـا پـس از تغييـرات در نظـام          . شـد    سال و آموزش متوسطه به دو دوره سه ساله تقسيم مي           5ابتدايي  
 سال دوره ابتدايي اجباري است و پس از آن سـه سـال دوره متوسـطه         8آموزشي اين نظام به صورت      

 تحـصيل در ايـن      باشد وليكن افـراد پـس از اتمـام          است كه اين دوره الزمه ورود به مدارس ليسه مي         
 .توانند مستقيم وارد بازار كار شوند مقطع، مي

ــسه ــدارس لي ــتان (1م ــوزان  ): دبيرس ــش آم ــراي دان ــن دوره، ب ــا 16اي ــال اســت18 ت .  س
اند و قصد ادامه تحصيل دارند، وارد اين          التحصيالني كه مدارس متوسطه را به پايان رسانده         فارغ

                                                 
1. Lise 
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ها بـه انـواع مختلفـي تقـسيم           ليسه. تر آماده شوند  شوند تا براي شغل يا آموزش باال        مدارس مي 
داري،   اي، فنـي، بازرگـاني، گردشـگري، هتـل          هاي عمومي، فني و حرفه      شوند؛ ازجمله ليسه    مي

 . تربيت معلم، امام خطيب و مدارس بهداشت

ها اجباري اسـت و      هاي انگليسي، فرانسه يا آلماني، در مدارس متوسطه و ليسه           آموزش زبان 
 : شود ها التين و يوناني نيز تدريس مي ر برخي از ليسهبه عالوه د

 . اين مدارس براي آموزش قرآن و تربيت مبلغان مذهبي است: مدارس امام خطيب. 1

 .آموزش فني. 2

شوند؛ برخي مؤسسات     هاي تربيت معلم به سه دسته تقسيم مي         كالج: تربيت معلم .3
. دهنـد   س ابتـدايي تعلـيم مـي       ساله معلمان را جهت تـدريس در مـدار         2طي يك دوره    

  سال آموزش4ها  بينند و معلمان ليسه  سال آموزش مي3معلمان براي مدارس متوسطه 

 .بينند مي

هـاي فنـي را بـراي     اين مدارس آموزشي شـبانه اسـت كـه آمـوزش         : آموزش بزرگساالن . 4
ز بـراي نقـاط     اي يـا سـيار نيـ        هاي آموزشي مكاتبـه     عالوه بر اين دوره   . كنند  بزرگساالن ارائه مي  

 .دوردست وجود دارد

هـاي عمـومي ديگـر را بـه           اين مدارس خواندن، نوشتن و برخي آموختني      : مدارس مردم . 5
 .دهند مردان و زنان باالي سنين مدرسه تعليم مي

در برخي شهرهاي تركيه مدارسي نيز جهت اتباع خارجي وجـود دارد،            : مدارس خارجي . 6
 . ها تأسيس شده است ها و مدرسه ايراني ستانيبه طور مثال در آنكارا مدرسه پاك

اي عالي را     ها و مؤسسات و مدارس حرفه       در تركيه آموزش عالي، دانشگاه    : آموزش عالي . 7
دانـشگاه اسـتانبول يكـي از       . قـرار دارد  » شوراي آموزش عـالي   «گيرد و تحت نظارت       در بر مي  
آنكـارا، مرمـره، آتـاترك از جملـه         هـاي     همچنين دانشگاه . هاي تركيه است    ترين دانشگاه   قديمي
 . شوند هاي قديمي و مهم در تركيه محسوب مي دانشگاه
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  آموزش ديني در مدارس)11

هـا در مـدارس ممنـوع بـود و بـه طـور                آموزش ديني، پس از استقرار نظام جمهوري، تا مدت        
. افتنـد شد و به تدريج در مدارس امام خطيب و الهيات، مشروعيت نـسبي ي         غيرقانوني انجام مي  

در مدارس دولتي، در برنامه درسي دانش آموزان، در هفته ساعتي، به تدريس قـرآن اختـصاص                 
  .هاي قرآني به تدريج رواج يافتند در تركيه همچنين آموزشگاه. داده شده است

، آمـوزش دينـي در مـدارس        1924پس از استقرار نظام آموزشي متمركز در تركيه در سـال            
هـايي چـون      در شهر » امام خطيب «دو سال بعد از آن، مدارس       .  شد مذهبي مستقل ممنوع اعالم   

اين مدارس ضمن حفـظ اصـل الئيـك بـه آمـوزش         . آنكارا، استانبول، آدانا و قونيه تأسيس شد      
هايي مانند امامت و خطابه و مدرسي قرآن مجيد، بـه تربيـت افـراد                 مذهبي پرداختند و در رشته    

ـ       1.پرداختند ن مـدارس دارا بـودن مـدرك تحـصيلي سـيكل اول              از جمله شرايط پذيرش در اي
التحـصيالن   فارغ. دوستي است دبيرستان، اعتقاد به اصول مباني ديني و اجراي عملي آنها و وطن   

توانند در انجمن علمي عالي اسالمي ادامه تحصيل دهند        اين مدارس با دريافت مدرك ديپلم مي      
  .دازندو يا به اموري چون امامت، خطابه و تدريس قرآن بپر

  
  نظام تبليغ ديني )12

  : قانون اساسي جمهوري تركيه، در خصوص ترويج و تبليغ دين اينگونه آمده است24در ماده 
ولي هرگونه استفاده از دين و      . گردد  آزادي عقيده، اعتقادات مذهبي و عمل به آن اعالم مي         «

 تحـت نظـارت و      آموزش و تبليغات دينـي    . مذهب براي اهداف يا مقاصد سياسي ممنوع است       
  ».گردد كنترل دولت انجام مي
نگهـداري وفعاليـت امـور مـساجد و         «:  قانون اساسي آمده اسـت     136همچنين در ماده    

در جمهـوري تركيـه، مـذهب امـري       . مراكز ديني به عهده رياست عاليه امور ديانـت اسـت          
                                                 

 .52ص مان منبع، ه. 1
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» انـت سـازمان امـور دي    «وزيري تحت عنوان      كنترل شده است كه سازماني وابسته به نخست       
  1.»مسئول آن است

هاي مختلفي كه انجام داده، سـعي    سازمان ديانت، خود مبلغ مذهب حنفي است و در تالش         
انتشارات اين سازمان بسيار فعال بـوده       . بر تضعيف موقعيت ساير مذاهب در تركيه داشته است        

چنـين  هم. و كتب فراواني را از فارسي و عربي به تركي ترجمه كرده و به چاپ رسـانده اسـت           
  .گيري داشته به انتشار رسانده است هايي را كه برضد شيعه موضع اين سازمان كتاب

مشي كلي دولت تركيه براساس عـدم دخالـت امـور دينـي و مـسائل مـذهبي در امـور               خط
ايـن بـه    . حكومتي و سياسي است ولي دولت موظف به تأمين نيازهاي اعتقادي هموطنان است            

ت ولي تبليغات ديني تا حدي كه وارد سياست نشوند در اين            معناي جدايي دين از سياست اس     
تواننـد    كشور آزاد است و پيروان مذاهب مختلف مجاز به تبليغ دين خود هستند و هر كدام مي                

رغـم آزادي     گفتنـي اسـت كـه بـه       . هاي مذهبي و تبليغي مستقلي داشته باشـند         براي خود پايگاه  
البته در چند سال    . هاي اجتماعي در تركيه هستند     مذاهب، مذاهب مسيحي و يهودي فاقد پايگاه      

هـاي تبـشيري و    اخير و به ويژه شروع رونـد مـذاكرات الحـاق بـه اتحاديـه اروپـايي، فعاليـت         
ميسيونري در شهرهاي مختلف تركيه افزايش يافته است، به طوري كه اين امر نگراني ارتش را                

  .درپي داشته است
  

  مساجد مهم)13

 1600 مسجد وجود دارد و به اين مجموعه، به طور ميانگين، هر سـال               90,000در تركيه حدود    
تـوان بـه مـساجد         از جملـه مـساجد مهـم تركيـه، مـي           2.شود   مسجد جديد افزوده مي    1700تا  

 : شهرهاي زير اشاره كرد

                                                 
  .32، ص 1373،  ، چاپ اول ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ، شناسنامه فرهنگي تركيه پور علي، مرجاني علي  حكيم.1

  .124 ، ص 1378ك نگاه ، انتشارات الهدي ، چاپ اول ،  ابوالقاسمي محمد جواد ، اردوش حسين ، تركيه در ي.2
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   1.اكبر ...مسجد كوجاتپه، مسجد حاجي بايرام، مسجد ا: آنكارا
ن احمد، مسجد فاتح، مسجد بايزيد، مسجد سلطان        مسجد ايوب سلطان، مسجد سلطا    : استانبول

  2خان، مسجد ايا صوفيا سليم، مسجد سليمانيه، مسجد نور عثمانيه، مسجد الله لي، مسجد والده
  .مسجد سليميه و مسجد جامع: قونيه
  .مسجد مريديه: مانيسا

  .مسجد ياقوتيه، مسجد الله پاشا: ارض روم
  . سلطانمسجد جامع اولوداغ و مسجد امير: بورسا
  .مسجد عيسي بي: ازمير
  3.رحمان مسجد خليل: اورفا

الزم به ذكـر اسـت كـه مـساجد تركيـه بـراي بازديـد بـه روي مـسلمانان و غيرمـسلمانان                        
گردشـگران  . شـود   باز است، البته در مواقع نماز از ورود گردشگران جلوگيري مي          ) گردشگران(

مردان شلوارهاي كوتاه   . ناسب استفاده كنند  هاي م   بايست در هنگام ديدار از مساجد، از لباس         مي
   4.نپوشند و زنان نيز تا حد امكان حجاب خود را حفظ نمايند

 
 هاي اسالمي   احزاب و تشكل)14

حـزب  « بـا نـام      1971گـرا، در سـال،        اين حزب راسـت   : گراي رفاه تركيه     حزب اسالم  ●
ايـن  . ظام ملي تـشكيل شـد     و به دنبال غيرقانوني اعالم شدن فعاليت حزب ن        » گراي ملي   راست

هاي مذهبي و تمايل به برقراري حكومت ديني دارد و معتقد به مبارزه پارلماني و           حزب گرايش 

                                                 
 .اين مسجد مخصوص شيعيان تركيه مي باشد .1

مسجد ابا صوفيا اولين كليسايي مي باشد كه پس از فتح تركيه توسط مسلمانان به مسجد تبديل شد و هم اكنون نيز                      . 2
 .به موزه تبديل شده است 

 .53، ص 1373ه فرهنگي تركيه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، چاپ اول، پور علي، مرجاني علي، شناسنام حكيم. 3
4. http://www.turkeytravelplanner.com/Religion/mosque_etiquette.html 
 



 49    وضعيت فرهنگي و آموزشي

 

w
w

w
.tisri.org 

w
w

w
.did.ir 

ايجاد تغيير و تحول به نفع اسالم در جامعه تركيه و اصالح قـوانين آن كـشور و تبـديل آن بـه                       
 .دهد ادامه ميدر حال حاضر اين حزب با نام سعادت به فعاليت خود . قوانين اسالمي است

اين حزب، بر سكوالر بودن دولت تركيه تأكيد دارد ولي           :AKP حزب عدالت و توسعه    ●
با حذف نمادهاي مذهبي از اماكن عمومي، مانند ممنوعيت حجاب زنان در اماكن دولتي ماننـد                

گرايـان در قالـب دو        پس از ممنوعيت فعاليت حزب فـضيلت، اسـالم        . ها مخالف است    دانشگاه
ـ :  يافتندحزب ظهور كـه حـزب   » رجـايي كوتـان  «بـه رهبـري   : كار گراهاي محافظه  اسالمالف 

ـ . سعادت را بنا نهاد كـه  » رجب طيـب اردوغـان و عبـداهللا گـل    «گرا به رهبري   شاخه عملب 
اين حـزب توانـست در آخـرين انتخابـات پارلمـاني،            . حزب عدالت وتوسعه را بنيان گذاشتند     

  .دولت اين كشور را در اختيار دارد) 2005سال (درحال حاضر بيشترين آرا را به دست آورد و 
رغم الئيك بودن حكومت، تشكيالت ديني در تركيه زير نظر دولت              به : تشكيالت ديانت  ●

سـازمان  «نـام كامـل آن   . اين سازمان تنها نهاد ديني رسمي در جمهوري تركيه اسـت      . قرار دارد 
در ابتداي عصر جمهوري    » شرعيه و اوقاف  «ارت  اين سازمان جانشين وز   . باشد  مي» امور ديانت 

ريزي بـراي اداره مـدارس        هاي قرآن، برنامه    تعيين ائمه جماعات مساجد، تشكيل كالس     . گرديد
 ايـن   1 .باشـد   ديني امام خطيب و توجيه مسائل فرهنگي براي مردم، به عهده اين تشكيالت مـي              

 . هزار پرنسل دارد100سازمان بالغ بر 

 در دوره سالطين عثماني، اين نهاد رشد قابل توجهي داشت و بخش             :2 تشكيالت اوقاف  ●
اموري نظير كتابـت    (گشت    جاري مي » وقف«اي از خدمات فرهنگي و اجتماعي از طريق           عمده

پس از استقرار حكومـت جمهـوري، بـسياري از ايـن خـدمات      ...). قرآن، چاپ و نشر كتب و       
هـاي اوقـاف      بخش قابـل تـوجهي از فعاليـت       فرهنگي به وزارت آموزش ملي واگذار گرديد و         

                                                 
 .124، ص 1378، تركيه در يك نگاه، انتشارات الهدي، چاپ اول، ابوالقاسمي محمدجواد، اردوش حسين .1

پرند شادان، سبحاني زهرا، زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، انتشارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي                     .2
  .111 ص ،1373المللي، چاپ اول،  بين
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هـاي فرهنگـي اوقـاف در        فعاليـت . كم به صورت يك سازمان خيريه درآمـد         كاهش يافت و كم   
تركيه اكنون مديريت سه كتابخانه تاريخي و پراهميت، موزه آثار خطي تمـدن تـرك، مجموعـه                 

 38ات وقف در قالب     عظيم فرهنگي موالنا در قونيه، حفظ و مرمت آثار باستاني و هنري، نشري            
هاي دانشجويي و ارائه كمك به يتيمان، نيازمندان          عنوان، ساخت مساجد در روستاها و خوابگاه      

و » بانك اوقـاف  «هاي    باشد به نام    باشد، و همچنين دو بانك متعلق به اوقاف مي          و مستمندان مي  
ت پوشـش اوقـاف     هاي گسترده و متنوع فرهنگي، تحـ        ها به فعاليت    كه اين بانك  » بانك امالك «

 . پردازند مي

هـاي اسـالمي تـا حـدي فعـال در تركيـه، از        هـا و گـروه   منابع ترك در ذكر نام سـازمان     ●
هـاي    برند كه برخي از اين اسامي براي ايجـاد زمينـه ذهنيـت از فعاليـت                 هاي زير نام مي     تشكل

ور اسـت و    هـاي امنيتـي كـش       هاي اسالمي در جامعه، ساخته و پرداخته دستگاه         تروريستي گروه 
، جهاد اسالمي، حزب حركت اسـالمي،       ..حزب ا : ها عبارتند از    اين گروه . وجود خارجي ندارند  

العـالم االسـالمي، ارتـش آزادي خـواه شـريعت جهـان،             حزب الدعوه، حـزب التحريـر، رابطـه       
مجاهدين اسـالمي، ارتـش آزاديـبخش اسـالمي تركيـه، حـزب آزاديـبخش اسـالمي، اتحاديـه               

تركيه، جبهه آزاديبخش اسالمي تركيه، حزب اسالمي كردستان، جبهه عمـل           آزاديبخش اسالمي   
  .دار كردستان مهاجمين اسالمي شرق بزرگ و اتحاديه ميهن پرستان دين

  
  ميزان تقيد مردم به مسائل اسالمي)15

امـا نمازهـاي جماعـت      . گـردد   جمعه به وقت برپا مـي       ، نماز   شمار شهرهاي تركيه    در مساجد بي  
به علت عدم شناخت كافي نـسبت       . عبادي داشته و از بحث و موعظه خبري نيست        صرفاً جنبه   

اعيـاد  . خورنـد   حجاب بسيار به چشم مـي       به اسالم و نفوذ فرهنگ غربي در اين كشور، زنان بي          
اي در نزد مردم برخوردارند، اعتقـادات مـذهبي در ميـان كردهـاي تركيـه                مذهبي از اعتبار ويژه   

  . اند ردها به داشتن تعصبات افراطي در مذهب شهرت يافتهتر است تا حدي كه ك شديد



 51    وضعيت فرهنگي و آموزشي

 

w
w

w
.tisri.org 

w
w

w
.did.ir 

فروپاشي نظام كهن عثماني و جانشيني نظام جمهوري، تحـوالت اجتمـاعي فراوانـي را در                
از آنجا كه حاكميت جديد ارتباط خود را با گذشته كامالً قطع كـرد، مـوجي از                 . تركيه دامن زد  
از ايـن   . قبلي مردم مغايرت داشت، رواج يافت     هاي جديد غربي، كه با معتقدات         افكار و ارزش  

هاي اجتماعي تمدن غرب با سرعت به بطن جامعه تركيـه نفـوذ كـرد و جـايگزين                    زمان ارزش 
هـاي    آمدهاي ايـن شـرايط، بـروز ناهنجـاري          يكي از پي  . هاي سنتي و عمدتاً مذهبي شد       ارزش

خـواري و افـزايش آمـار       اجتماعي در عرصه زندگي مردم تركيه و رواج فساد و فحشا و رشوه              
انـد، در   جوانان تركيه بيش از نيمـي از جمعيـت تركيـه را بـه خـود اختـصاص داده       . طالق بود 

پژوهشي مشخص شد كه حدود نيمي از جوانان تركيه بـا مـشكالت روحـي؛ ماننـد احـساس                   
   1.باشند درگير مي... ناكامي، عدم موفقيت و خوشبختي، ناامني و 

تـوان بـه مـوارد زيـر بـه       هاي اجتماعي در جامعه تركيه مـي     رزشاز عوامل مؤثر در تحول ا     
  2:ترين عوامل مؤثر در تغيير نظام ارزشي و توسعه فرهنگ غربي اشاره كرد عنوان مهم

 .هاي غربي توسعه فرهنگ غرب و جدايي از پيشينه فرهنگي جامعه و تكيه به ارزش. 1

 .هاي مذهبي جامعه سستي اعتقادات و پايبندي. 2

هاي اقتـصادي جديـد كـه سـبب ايجـاد فاصـله               يير قشربندي اجتماعي به دنبال برنامه     تغ. 3
 .طبقاتي در بافت جامعه تركيه شد

هاي حاصل از مراكز فساد و فحشا، جهت جبـران وضـعيت              نياز و اتكاء دولت به ماليات     . 4
 .اقتصادي نامتعادل

تـرين     جمعي، يكـي از مهـم      هاي  هاي غربي از سوي رسانه      ها و سريال    ارائه گسترده فيلم  . 5
 .آيد عوامل تغيير نظام ارزشي جامعه تركيه به حساب مي

  . توجه و تشويق روز افزون صنعت گردشگري. 6
                                                 

 .41، ص 1374رجه، چاپ اول،  اسمي صابر، كتاب سبز تركيه، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخا.1

پرند شادان، سبحاني زهرا، زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، انتشارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي                    . 2
  .75 ص ،1373المللي، چاپ اول،  بين
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رغم آنچه به صورت جـو غالـب فرهنگـي و بـه ويـژه در                  البته الزم به يادآوري است كه به      
هـاي سـنتي و       گـي خورد، هنوز تركيب فرهنگي تركيه از ويژ        شهرهاي بزرگ تركيه به چشم مي     

هـاي    در شـهر  . ها و شهرهاي كوچك، خالي نشده اسـت         فرهنگ عاميانه، به خصوص در روستا     
رغم اعتقـاد     بزرگ مردم اعتقاد به دين دارند، اما در مورد ميزان پايبندي آنها، بايد پذيرفت كه به               

ط با نامحرم،   خواري، قمار، ارتبا    از قبيل حجاب، ، منع شراب      (1غالب، آنها برخي احكام اسالمي    
  .كنند را رعايت نمي...) مدارس مختلط و 

مـردم تركيـه اول خـود را مـسلمان          % 20. رو هـستند    مسلمانان تركيه بسيار معتـدل و ميانـه       
داننـد و سـپس يـك         مردم ابتدا خود را شهروند مـي      % 80دانند و بعد يك شهروند ترك، اما          مي

اري از مـردم تركيـه بـه اصـول دينـي            اين خود سبب شده است كه پايبندي جمع بسي        . مسلمان
   2.ضعيف باشد

 

 ها و نشريات و درصد خوانندگان آنها ترين رسانه  مهم)16

رغم   به  به اين معنا كه     . هاي گروهي تركيه در رديف كشورهاي به اصطالح آزاد جاي دارد            رسانه
هــاي فرهنگــي مطلــوب  اسـتقالل ظــاهري، غالبــاً ســخنگو و مــدافع مواضــع سياســي و ارزش 

آزادي مطبوعات تا زماني اسـت كـه        . هاي بزرگ اقتصادي و محافل مرموز قدرت هستند         كارتل
هـاي جامعـه الئيـك        اين نشريات به خطوط قرمز نزديك نشوند و اين خطـوط قرمـز حرمـت              

هستند؛ مانند شخصيت آتاترك، سكوالريسم؛ يا جدايي دين از سياست و احترام بـه ارتـش بـه               
  .عنوان حافظ نظام الئيك

 و شمارگان روزنامه و نشريه، جزء صدرنشينان كشورهاي شور تركيه از نظر پيشينه نشر، تعداد ك
منتشر » بولتن اخبار« به نام 1210نخستين روزنامه در استانبول به زبان فرانسه در سال . اسالمي است

  .  در استانبول انتشار يافت1247در سال » تقويم وقايع«شد و اولين روزنامه به زبان تركي به نام 
                                                 

 .33، ص 1373پور علي ، مرجاني علي، شناسنامه فرهنگي تركيه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، چاپ اول،  حكيم. 1
2. http://www.turkeytravelplanner.com/Religion/Islam.html 
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. باشـد   با شصت سال پيشينه انتـشار مـي       » جمهوريت«روزنامه  ترين اين نشريات      قديمي
باشـد، كـه      مـي » صـباح «تـرين روزنامـه تركيـه، روزنامـه           شايان ذكر است كه پر شـمارگان      

تـوان بـه      درباره نشريات تركيـه مـي     . باشد   هزار نسخه در روز مي     600شمارگاني در حدود    
  :اين نكات اشاره كرد

شايان . ها، مجالت و نشريات     ليوني و كثرت تعداد روزنامه     مي 6العاده زياد     شمارگان فوق . 1
گـرا، در     هاي الئيـك وغـرب      هاي اسالمي، در مقايسه با روزنامه       ذكر است كه شمارگان روزنامه    

 .ها است تري قرار دارد و اين به دليل پشتوانه مالي ضعيف اين روزنامه سطح پائين

استمداران خـود و كـشورهاي ديگـر و    ها در نشريات، بازي با حيثيت سي   ترور شخصيت . 2
بـه جـز چنـد روزنامـه و مجلـه           . نيز آزادي نشريات در فحاشي و چاپ تصاوير منـافي عفـت           

 خواننـدگان و هنرپيـشگان زن       1هـاي   ها و مجالت در تركيـه از عكـس          گرا، ساير روزنامه    اسالم
 . گيرند سينما براي افزايش شمارگان نشريه خود بهره مي

هـا بـراي جلـب        برخـي از روزنامـه    ! هاي جايزه براي جلب مـشتري       برگاستفاده از كاال  . 3
آوري   تواننـد بـا جمـع       كنند و خوانندگان مي     هايي در روزنامه مي     مشتري اقدام به چاپ كاالبرگ    

 .ها، جوايزي را دريافت كنند تعداد معيني از اين كوپن

هـا منتـشر      امـه هاي تلويزيون خـصوصي بـا اخبـاري كـه در روزن             هماهنگي اخبار شبكه  . 4
هاي تلويزيـوني متعلـق بـه گـروه           ها و شبكه    اين بدان علت است كه برخي از روزنامه       . شود  مي
  .باشند اي مي ويژه

توان روزنامه صباح، حريت، آگشام، ترجمان، وطـن، مليـت،            ترين نشريات تركيه مي     از مهم 
 و مجـالت نكتـه و       جمهوريت، پوستا، واكيت، استار، ملي گازتد، يني شفق، زمـان و راديكـال            

   2 .آكسون را نام برد

                                                 
 .رسند ها و مجالت به چاپ مي ها اغلب به صورت رنگي و در صفحه اول روزنامه اين عكس. 1

  17، ص 1373امه فرهنگي تركيه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، چاپ اول، پور علي، مرجاني علي، شناسن حكيم. 2
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 نام روزنامه نشاني سايت اينترنتي

http://www.sabah.com.tr/ روزنامه صباح  
http://www.hurriyetim.com.tr/anasayfa2/ روزنامه حريت 

http://www.radikal.com.tr/ روزنامه راديكال  
http://www.dunyagazetesi.com.tr/ روزنامه دنيا  

http://www.milliyet.com.tr/ روزنامه مليت  
http://www.stargazete.com.tr/ روزنامه استار  
http://www.yeniasir.com.tr/ اسير روزنامه يني 

  )عصر جديد(
http://www.zaman.com.tr/ روزنامه زمان  

www.yenisafag.com.tr روزنامه يني شفق  
www.aksam.com.tr روزنامه آكشام  

راديـوي تركيـه داراي چهـار    .  تأسـيس شـد  1315يي تركيه، در سال   نخستين ايستگاه راديو  
هـاي اخيـر چنـدين        در دهـه  . المللي و پنجاه ايستگاه راديويي محلـي اسـت          شبكه فرستنده بين  

  . ايستگاه راديويي و تلويزيوني خصوصي تأسيس شده است
  :بردتوان موارد زير را نام  هاي اسالمي، مي هاي خصوصي با گرايش از جمله راديو

 Yimpasهـاي     صـاحب امتيـاز آن مجموعـه شـركت        ): وحـدت  (Birlikراديو بيرليـك    . 1
  .گردد گرا اداره مي باشد و به وسيله اتحاديه نويسندگان ترك و تعدادي از مسلمانان ملي مي

  . هاي نقشبنديه است اين راديو وابسته به يكي از طريقت: راديو عرفان. 2
  1 .گرا است اسالمي ايرانمتعلق به جناح : راديو اميد. 3

                                                 
  .نمايد هايي را براي ايرانيان مقيم تركيه به زبان فارسي پخش مي راديو تركيه هر روز برنامه. 1
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  . باشد  ميسازي براي تحقق حكومت اسالمي متعلق به جناح سني و با هدف زمينه: راديو هدف. 4
  .اين راديو متعلق به بخشي از علويان تركيه است: راديو موزائيك. 5
  .كند اين راديو با رنگ و بوي تقريباً اسالمي ـ ملي فعاليت مي: ام. راديو دوست اف. 6
 و هــدف آن اســالم TGRTايــن راديــو وابــسته بــه كانــال تلويزيــوني : TGRTراديــو . 7

 .ليبراليستي است 

 با عنوان شوراي عالي راديو و تلويزيون آغاز بـه كـار             1344تلويزيون دولتي تركيه در سال      
، سـوم  (TRT 2)، دوم (TRT 1)هـاي تلويزيـوني اول    اكنون سيماي تركيـه داراي شـبكه  . كرد

(TRT 3)هارم  و چTRT 4 ) (المللي  ، شبكه انترناسيونال يا بين(TRT INT)   شـبكه اوراسـيا ،
(AVRASYA)     و شبكه گاپ (GAP) در حال حاضر بالغ بر چهل شبكه تلويزيـوني         . باشد   مي

  خصوصي سراسري و محلي و همچنين تلويزيون كابلي در تركيه فعاليت دارند  
هايي چـون   شبكه. ا و اهداف سياسي هستنده هاي خصوصي داراي گرايش     تقريباً تمام شبكه  

متعلق به حزب (اي پنج   و كانال ماهواره1يا پيام» مساژتيوي« و شبكه كابلي    (STV) و   (7)هفت  
  . شوند هاي اسالمي محسوب مي هاي تلويزيوني با گرايش از معدود شبكه)سعادت
  :هاي خصوصي عبارتند از ترين شبكه مهم

رود كـه     هاي خصوصي به شـمار مـي        ترين شبكه   كي از مطرح   ي (D)» د«شبكه تلويزيوني   . 1
  .باشد متعلق به آيدين دوغان مي

  .است» دينچ بيلگين«، متعلق به شركت خصوصي (ATV)» آ تي وي«شبكه خصوصي . 2
، شبكه كابلي (Flash TV)» فالش تيوي«، (Show TV)» شوتيوي«هاي خصوصي  شبكه. 3

 . باشند ي ارسوي ميها ، متعلق به شركت(Sine 5)سينه بش 

اهللا   ، متعلق بـه طريقـت فـتح       (STV)به معني راه كهكشان     » سامان يولي «شبكه خصوصي   . 4
 . شود هاي اسالميـملي محسوب مي گولن است و از جمله شبكه

                                                 
  (Mesaj TV). باشد  اين شبكه وابسته به طريقت قادريه مي.1
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ايـن تلويزيـون در     . هاي انور است    ، متعلق به شركت   (TGRT)» تگرت«شبكه خصوصي   . 5
با مشي حمايت از قدرت حاكمه بود و اخيراً به جرگـه            هاي مذهبي سطحي      ابتدا داراي گرايش  

 .هاي غيراسالمي داخل گشته است كانال

گراي رفاه    ، مسئوالن اين شبكه در گذشته وابسته به حزب اسالم         »هفت«شبكه خصوصي   . 6
بودند اما به تدريج راهشان را از اين حزب جدا كرده و به حزب رجب طيب اردوغان نزديـك                   

  1 .آيد هاي تركيه به حساب مي ترين شبكه امه جزو يكي از پر بينندهاين برن. اند شده

 5، اين حزب به تأسـيس كانـال         )سعادت( از حزب رفاه     7، پس از جدايي كانال      5كانال  . 7
 . اقدام نمود

 . و كرال متعلق به شركت اوزان است(Star-TV)» استار تي وي«شبكه . 8

 و ) NTV(وي .تي.شبكه ان. 8

  ).CNN Turk( ترك ان.ان.سي. 9
در وضعيت كنوني، با اينكه بايد راديو و تلويزيون دولتي هر كشور، نقش زيـادي در رشـد                  
فكري و فرهنگي مردم داشته باشد، اين وضع در مورد كشور تركيه صادق نيست؛ به شكلي كه                 

 با فرهنـگ  اند كه اين امر راديو و تلويزيون دولتي مسؤوليت تبليغ نظام الئيسم را به عهده گرفته       
هاي خصوصي، لطمه زيادي به اخالق عمومي و زبـان            ديني اين كشور سازگاري ندارد و كانال      

   2.تركي وارد ساخته است
  

 هاي عرفاني  تصوف و گرايش)17

با انتشار و حاكميت اسالم در آناطولي، صوفيان ايرانـي نيـز در ايـن منـاطق پراكنـده شـدند و                      
تصوف از جذابيت فراواني در ميان تركـان برخـوردار          . نيدتصوف نيز در اين سرزمين ريشه دوا      

هـاي اسـالم سـتيزانه،        اما با تأسيس حكومت جمهوري در تركيه و به اجرا در آمدن برنامه            . شد
                                                 

 .225، ص 1378كيه در يك نگاه، انتشارات الهدي، چاپ اول، ابوالقاسمي محمدجواد، اردوش حسين، تر. 1

  .64، ص 1373پور علي، مرجاني علي، شناسنامه فرهنگي تركيه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، چاپ اول،  حكيم. 2
 



 57    وضعيت فرهنگي و آموزشي

 

w
w

w
.tisri.org 

w
w

w
.did.ir 

 نـوامبر سـال    30هاي حكومت جديد جاي گرفت و در          هاي صوفيه در فعاليت     مبارزه با طريقت  
هـاي متعـدد صـوفيه و تمـامي           هاي طريقـت    ر گاه ها و د    ها، زاويه   ها، تكيه   ، مجلس خانقاه  1925

  . هاي مذهبي كه بسياري از آنها مرقد پيران و شيوخ اصل تصوف بودند را تعطيل كرد زيارتگاه
ها در تركيه ممنوع شد اما ايـن بـه معنـاي حـذف آنـان از حيـات                     اگرچه پيروي از طريقت   

روي آوردنـد و مجـالس ذكـر و         هـاي زيرزمينـي       ها به فعاليت    اجتماعي نبود، بلكه اين طريقت    
  . سماع را مخفيانه به پا كردند

تواننـد در كنـار       هاي صوفيه در جمهوري تركيه، برخالف دوره عثماني، ماهيتاً نمـي            طريقت
بـرداري از     نظام تركيه جاي گيرند، اما اين بدان معنا نيست كه احـزاب سياسـي در صـدد بهـره                  

انگيز حزب رفاه در انتخابات مجلـس          پيروزي شگفت  يكي از داليل  . ها بر نيايند    پيروان طريقت 
  . ها، از اين حزب بيان شده است ، حمايت قاطع بسياري از طريقت1995سال 

هاي متعـددي تقـسيم       ها و گروه    هاي مطرح تصوف در تركيه امروز هر كدام به فرقه           طريقت
  :ترين آنها عبارتند از شوند كه مهم مي

  نقشبنديه. 1
متوفـاي سـال    (محمد بخـارايي نقـشبندي      » خواجه بهاءالدين «سوب به   طريقت نقشبنديه من  

هـاي صـوفيه در       اين طريقت ازمشهورترين طريقت   . باشد  مي» شاه نقشبند «مشهور به   )  ه ق  791
النهـر، هنـد و امپراتـوري         هاي تحت حكومت تركـان، مـاوراء        جهان اهل سنت به ويژه سرزمين     

انـد كـه       بهاءالـدين در علـت نامگـذاري گفتـه         گروهـي از مريـدان خواجـه      . عثماني بوده است  
اي رسيده بود كه ذكر بر دل او نقش بسته بـود و از آن رو بـه                    بهاءالدين از كثرت ذكر، به مرتبه     

  .نقشبنديه مشهور شده است
  بكتاشيه. 2

اي از قرن هفـتم هجـري         صوفي بلند آوازه  » حاجي بكتاش ولي  «طريقت بكتاشيه منتسب به     
وي، . كند  يشابور خراسان بوده و در جواني به منطقه آناتولي نقل مكان مي           است كه زادگاه وي ن    

  .است) موالنا(هم دوره جالل الدين محمد بلخي رومي 
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، تودار و به شدت رمزآلود و از نظر آثار مدون، نسبتاً فقير               توان طريقتي خشن    بكتاشيه را مي  
  .برند گري مترادف به كار مي  علويگفتني است بسياري در تركيه بكتاشيه را با. به شمار آورد

  مولويه. 3
پوسـت  «مولويه نيز مانند بكتاشيه در آسياي صغير يـا آنـاطولي متولـد شـد و بـه دو فرقـه                      

جـالل الـدين محمـد     «برخي معتقدند كه مؤسس اصلي آن : شود تقسيم مي » ارشاديه«و  » نشينان
قدند كه مؤسس اصلي موالنا نبـوده       مشهور به مولوي يا موالنا بوده ولي بيشتر معت        » بلخي رومي 

بلكه برخي منتسبين به او، پس از مرگ وي به دليل ارادت فراواني كه به او داشتند، براي مـزار                    
مولويه طريقتي ماليم، تا حـدي معتـدل،   . اي سبز رنگ ساختند و به اين نام شهرت يافتند    او قبه 

  1.ترين آثار مدون عرفان نظري است شفاف و برخوردار از غني
  قادريه. 4

از )  ه ق  471-561(» عبـد القـادر گيالنـي     «ترين فرقه تصوف      گذار طريقت قادريه كهن     بنيان
اين فرقه نقش مؤثري در گسترش و نفوذ اسـالم در آفريقـا داشـته               . هاي حنبلي بغداد است       فقه

 العـاده در مجلـس ذكـر، ماننـد فـرو بـردن       از وجوه بارز اين طريقت، انجام اعمال خارق    . است
البتـه امـروزه    . باشـد   هاي فلزي در بدن، بلعيدن تيغ، كوبيدن مـيخ بـر سـر و ماننـد آن مـي                    ميله

  .برگزاري اين نوع مراسم، حالتي كما بيش نمايشي به خود گرفته است
  رفاعيه. 5

وي در بطـائح    . است)  ه ق  512-570(» ابوالعباس احمد رفاعي  «طريقت رفاعيه منسوب به     
در مجالس ذكر و سماع، گاه به حالتي از بي ) چون قادريه(ين طريقت   پيروان ا . زيست  عراق مي 

تـرين منـاطق نفـوذ       از مهـم  .  كنـد   رسند كه ضربات تيغ و آهن در آنها ايجاد درد نمي            خودي مي 
گفتني اسـت پيـروان ايـن    . هاي كردنشين جنوب شرقي اين كشور است        رفاعيه در تركيه، استان   
  .نيز دارند) ع(اهل بيت اي ويژه به  فرقه احترام و عالقه

                                                 
  .166، ص 1378 ابوالقاسمي محمدجواد، اردوش حسين، تركيه در يك نگاه، انتشارات الهدي، چاپ اول، .1
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  نورجيه. 6
هـاي موجـود تركيـه     تـرين و مـؤثرترين طريقـت       توان آن را از فعال      طريقت نورجيه، كه مي   

منتسب )  م 1876-1960ه ش   1255-1339(الزمان    ملقب به بديع  » مالسعيد نورسي «برشمرد، به   
حـي نـو   مالسعيد خـود يكـي از شـيوخ طريقـت نقـشبنديه بـود كـه در ايـن طريقـت طر              . است

 تـرين   ساز، او را به صورت يكي از جالب         حيات پر حادثه اين شخصيت رازآلود حادثه      . درانداخت
گـروه  : هاي فرعـي نورجيـه عبارتنـد از         ترين گروه   مهم. رجال تاريخ معاصر تركيه ساخته است     

  . گروه مدرسه الزهرا، گروه يني آسيا، گروه يني نسيل، گروه انجمن خيريه1گولن،... ا فتح
   سليمانيه.7

شـيخ   «شـوند،    خوانـده مـي   » سليمانچي لـر  «مؤسس فرقه يا طريقت سليمانيه، كه پيروان آن         
وي كه خـود از شـيوخ مطـرح طريقـت نقـشبنديه محـسوب               . است» سليمان حيلمي تونا خان   

اي   شد، به دليل اختالف نظريه با جو غالب بر طريقت مزبور درباره نوع فعاليت، راه جداگانه                 مي
ها، اين طريقت را از دشمنان سرسـخت ميـراث آتـاترك ارزيـابي                كماليست.  برگزيد براي خود 

هايي است كه دشمني زيادي با تشيع دارد  الزم به ذكر است كه اين فرقه، از جمله فرقه    . كنند  مي
  .باشد و در اين زمينه با وهابيت همسو مي

 
  وهابيت )18

رابطـه  « موجب گرديده تا دولـت تركيـه بـا           فعاليت علماي وهابي، به ويژه در مناطق كردنشين،       
در نتيجه ايـن ارتباطـات، دولـت تركيـه          . عربستان همكاري نزديك برقرار كند    » العالم األسالمي 

 11فعاليت وهابيون را به خصوص در مناطق كردنشين آزاد كرده بود كه البتـه بعـد از حـوادث            
نگـرد و بـا آنهـا مقابلـه           ت تروريستي مي  ها به عنوان جريانا     سپتامبر، تركيه نيز به اين نوع گروه      

                                                 
گولن را پيرو سعيد نورجي ندانسته و معتقدند او به دليل آمال و آرزوهاي شخصي و رسيدن                 ... ها فتح ا    اكثر نورجي . 1

يعنـي  » ميـت «همچنين از سويي ديگر او متهم به همكـاري بـا            . به منصب، آثار سعيد نورجي را وسيله قرار داده است         
  . باشد سازمان امنيت تركيه مي
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كننـد ولـي وهابيـت        ها در تركيه خود را به عنوان مسلمانان انقالبـي معرفـي مـي               وهابي. نمايد  مي
عبدالوهاب در تركيه جذابيتي نداشته و نتوانسته پيـروان فراوانـي             رسمي به معناي تعاليم محمد بن     

  :وان علت اين امر را به داليل زير نسبت دادشايد بت. حتي در ميان كردنشينان تركيه پيدا كند
سـعود عليـه      عبدالوهاب، پشتوانه عقيدتي و محمـل شـرعي شـورش آل            عقايد محمد بن  . 1

همدستي آشكار اين خاندان بـا دولـت بريتانيـا در جنـگ             . گردد  حكومت عثماني محسوب مي   
ات تلخ تـاريخي    جهاني اول، كه براي امپراتوري، حكم خنجر كشيدن از پشت را داشت، خاطر            

  .هاي متدين سنتي پديد آورده است نسبت به وهابي در اذهان تركان، به ويژه توده
دار تصوف در بافت مذهبي مردم تركيه، به عنـوان عامـل قـوي بازدارنـده در                   نفوذ ريشه . 2

تـوان گفـت مبلغـان وهابيـت در           در مجمـوع مـي    . كند  برابر تبليغات وهابيت در تركيه عمل مي      
  .اند شده هاي صوفيه داراي نفوذ هستند، با شكست روبه رو هايي كه طريقت مينتمامي سرز

اهل سنت تركيه پيرو دو مذهب حنفي و شافعي هستند و طبيعـت ايـن دو مـذهب، بـر                    . 3
  .خالف مزاج خشك مذهب حنبلي، بستر مناسبي براي دعاوي وهابيت نيست

عي و بـالطبع ضـدانقالب اسـالمي    حكومت الئيك تركيه، با اينكه به دليل ماهيت ضد شي . 4
پوشي بيشتري نسبت به ديگر تبليغات مـذهبي          وهابيان، تبليغات اين گروه را با اغماض و چشم        

اما در مجموع به دليل تعارض جـوهر نظـام بـا هرگونـه تبليـغ و             . كند  در اين كشور، تحمل مي    
) يدگاه ويـژه خـود  طبق د(هاي اسالمي  دعوت مذهبي، به ويژه وهابيت، كه دعوي اعمال ارزش  

  .دهد را در سطح جامعه را دارند، آزادي عمل چنداني به مبلغان وهابيت نمي
مسلمانان متعهد و خواستار اجراي احكام اسالمي و به تعبير بهتر عناصر مؤثر در خيزش               . 5

سـعود دارنـد، بـا     اسالمي به وهابيت از آن رو كه وابستگي عميق و ديرپا به نظـام پادشـاهي آل             
 .نگرند كامال منفي ميديدي 

گرچه وهابيت رسمي در تركيه موفق نبود، امـا نفـوذ نامحـسوس و نـسبي نـوعي مـشرب                    
ابـن  «خـورد و آثـار        گري كم و بيش در ميان اقشار متدين، به ويژه جوانان به چـشم مـي                 سلفي
يش توان زاييده نياز بـه اصـالح و پيـرا    اين پديده را مي. از جذابيت نسبي برخورداراست » تيميه
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باورهاي مذهبي رايج و عدم دستيابي به منابع اصيل اسالمي در بيان و توضيح اعتقـاداتي چـون     
برهمين اسـاس اسـت كـه برخـي از جوانـان            . شفاعت، توسل و زيارت مشاهد متبركه دانست      

كنند و    ها شركت مي    هايي نظير القاعده شده و حتي با سفر به افغانستان در درگيري             جذب گروه 
  .كنند ن شاخه محلي آن در داخل تركيه عمل مييا به عنوا

 
  بهائيت)19

يـا بـه اصـطالح    » ادرنه«. توان گفت كه تاريخ بهائيت از سرزمين امپراتوري عثماني آغاز شد       مي
ترين شهر روملي است، بيش از پـنج     كه بعد از نيمه اروپايي استانبول، بزرگ      » ارض سر «بهائيان  

و بـرادر   ) صـبح ازل  (؛ يعني ميرزايحيـي     )باب(د شيرازي   سال، تبعيدگاه جانشين سيدعلي محم    
  .و جمعي از بابيان بود...) بهاءا(مهتر وي ميرزا حسينعلي 

اينان به درخواست دولت قاجار، از حكومت عثماني، بعد از حدود ده سال اقامت در عراق                
.  م1852. ق.  ه1268 شوال 28، كه درپي ترور نافرجام بابيان به جان ناصرالدين شاه در        )بغداد(

  .، به استانبول و از آنجا به ادرنه كوچانده شدند به آنجا گريخته بودند
برانگيـز    هاي سـؤال    هاي بهاييان و ازليان با يكديگر و رفت آمد          دولت عثماني كه از درگيري    

نزد رهبـران ايـن دو فرقـه در    ) انگلستان، روسيه و فرانسه   (نمايندگان و اتباع كشورهاي اروپايي    
ه به تنگ آمده بـود و بـا آگـاهي تـدريجي بـر فراتـر بـودن دعـاوي اينـان از اخـتالف در                           ادرن

هاي مذهبي و امور سياسي با دولت ايران، آنها را از ادرنه كه به خـودي خـود بـه دليـل                        ديدگاه
دعاوي بعضي ازكشورهاي جديد االستقالل بالكان نسبت به آن، وضعيت بحراني داشت، تبعيد              

  .تبعيد شدند) عكا(و پيروانش به فلسطين ... يروان وي به قبرس و بهاءاصبح ازل و پ. كرد
اي كـه در      و پيشينه ! بهائيان ازسويي به دليل خاطرات تاريخي اين فرقه از ادرنه يا ارض سر            

اند و ازسوي ديگر به دليل تأسـيس اولـين حكومـت الئيـك درايـن سـرزمين، كـه           تركيه داشته 
سالمي اعالم ستيز كرده بود، همواره به جمهـوري تركيـه تعلـق             هاي ا   آشكارا با مظاهر و ارزش    

 . اند اند و با نگاهي آشنا بدان نگريسته خاطر داشته
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هاي تبليغي بهائيت در      مرزي تركيه با ايران و جايگاه تركيه در برنامه          اين فرقه با توجه به هم     
سـالمي بـسياري از     قفقاز و آسياي مركزي و ماهيت غيراسالمي نظام ايـن كـشور و مـزاج ضدا               

هاي ارتباطي خود با محافل قـدرت در ايـن كـشور     متوليان اين نظام، در راه ايجاد تقويت كانال   
هاي فراماسونري و صهيونيزم در تركيـه         فعاليتي جدي داشته و در اين راه، به دليل نفوذ سازمان          

  . فق بوده استوارتباطات گسترده و پيچيده بهائيت با فراماسونري و صهيونيسم، نسبتاً مو
ولي تبليغات مذهبي بهائيت در ميان مردم مسلمانان اين كشور، هيچگـاه مـؤثر نبـوده و بـه                   
همين دليل اين تبليغات بيشتر در محدوده محافل و مجالس غير عمومي و در قالب عناوين عام               

   1.پذيرد صورت مي
 

 هاي گردشگري و مذهبي  جاذبه)20

دجله و فرات، در ساحل اژه آثار باستاني به جا مانـده از دوران   در تركيه، افزون بر مناظر زيباي       
شهر استانبول محـل خريـد عالقمنـدان بـه عتيقـه و فـرش         . عثماني و بيزانس نيز موجود است     

تـرين منـابع      همچنين در جنوب تركيه سواحل زيبايي وجود دارد كه خود يكي از مهم            . باشد  مي
 . آيد درآمد ارزي اين كشور به حساب مي

   2 : آثار و بناهاي تاريخي و باستاني●
در ميان اين   . اين جزيره در آناتولي شرقي، در ميان درياچه وان قرار دارد          : جزيره آكاردامار 

  . جزيره كليساي صليب مقدس متعلق به قرن دهم واقع شده است
اه آهـي   ها، خانه آتاترك، آرامگـ       قبر آتاترك، ستون ژوليانوس، آثار امپراتوري هيتيت       :آنكارا

   .الدين، آرامگاه جناب احمد پاشا، آرامگاه حاجي بايرام شريف

                                                 
 147 همان منبع، ص .1

  .53، ص 1373پور علي، مرجاني علي، شناسنامه فرهنگي تركيه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، چاپ اول،  حكيم. 2
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 آرامگاه ابوسلطان، آرامگاه يوشع، چشمه آلمـان، دروازه دولمـه باغچـه و آب انبـار                 1 :استانبول
  .قديمي

اين قصر كه محل سـكونت پادشـاهان عثمـاني بـوده، قـدمتي              : قصر پادشاهان عثماني   ●
 اين قصر صدها اتاق وجود دارد كه محل سكونت همـسران            در.  سال دارد  400نزديك به   

 . و فرزندان پادشاهان عثماني و خدمتكاران آنها بوده است

ايـن عمـارت در   . باشـد   مي6گنبد اين عمارت يكي از آثار مهم قرن     : عمارت اياصوفيا  ●
عمارت اياصوفيا تا زمان ساخت كليـساي پيتـرز در روم           .  ميالدي بنا شده است    537سال  
 .رفت ترين كليسا در عالم مسيحيت به شمار مي بزرگ

هـاي آبـي      نام ديگر آن مسجد آبي است و آن هم به دليل كاشـي            : مسجد سلطان احمد   ●
ايـن  . است كه در ساخت آن به كار رفته و يك دورنماي زيبايي به اين مسجد داده اسـت          

 . مسجد شش مناره دارد و در عصر پادشاهي عثماني بنا شده است

تـرين بـازار سرپوشـيده تركيـه اسـت كـه در آن قـالي،                  اين بازار بزرگ  : ازار استانبول ب ●
هاي چرمي و انواع و اقسام صـنايع دسـتي     هاي سفالي، اجناس مسي و برنجي، لباس        كوزه

بيـشتر ايـن    .  فروشگاه وجـود دارد    4000در اين بازار در حدود      . رسد  ديگر به فروش مي   
 . اند و مشاغل ديگر تبديل شدهها اخيراً به رستوران  فروشگاه

در . اين بازار مملو از عطر بـوي ادويـه شـرقي اسـت     : ها  بازار ادويه يا بازار مصري     ●
هـا بـه فـروش         آجيل، بذر گياهان و انواع خوردني      اين بازار انواع ادويه جات، مركبات،     

  . رسد مي
ي عثمـاني بنـا شـده        اين عمارت در قرن نوزدهم و اواخر امپراتـور         :دولما باغچه در بسفر   

اي  در اين عمارت لوسـتر شيـشه   . باشد   تاالر بزرگ مي   43 اتاق و    285اين عمارت داراي    . است

                                                 
1. http://www.turkeytravelplanner.com/WhereToGo/Istanbul/Sights/index.html 
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اين عمارت نيز يكي ديگر از آثار مهم و ديدني          . باشد   كيلوگرم موجود مي   4000بزرگي به وزن    
  1.رود عهد عثماني در تركيه به شمار مي

  .وم از آلپ ارسالن سلجوقي قلعه مالزگرد، محل شكست ر:استان موش
  .مولوي) آرامگاه( آرامگاه :قونيه
  . قلعه وان، آكاردامار، يادبود قلعه:وان

  . آثار به جامانده از شهر سارد مركز حكومت ليديه:مانيسا
  . مدرسه ياقوتيه، برج ساعت، چيفته مناره:ارض روم

  .كاخ اسحاق پاشا: آغري
  .گه، دروازه هادريانوس تأتر كينيك، باقيمانده شهر پر:آنتاليا
  . آرامگاه سبز و يشيل جامي:بورسا
  .گنبد سرچالي: قيصري
  . قلعه آنامور، قيزيل قلعه:ايچل
  . پل سنگي، پل ميسيس، توپراك قلعه:آدانا
 .(Efes)قلعه و مسجد عيسي بي، باقيمانده شهر افس : ازمير

ار بلند دنيا محـسوب      پل تاريخي دجله، حصار دور شهر ديار بكر كه سومين حص           :دياربكر
  .شود مي

غار محل تولد حضرت ابراهيم و محل موسوم به پرتاب شدن ايشان به داخـل   : شانلي اورفا 
  .آتش

  . منطقه باستاني كاپادوكيا و غارها و اماكن زيرزميني:نوشهير

                                                 
1.http://www.turkeytravelplanner.com/WhereToGo/Istanbul/Sights/Bosphorus/DolmabahcePalac
e.html 
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  :ها  موزه●
 عهد روم  هزار فقره اشياي باستاني از دوره نوسنگي تا     107 در اين موزه بيش از       :موزه آدانا 

همچنين اين موزه داراي مجسمه منحصر به فـردي از يـك ناخـدا              . شود  و بيزانس نگهداري مي   
اين موزه در سال    . باشد  است كه از كريستال ساخته شده و متعلق به تمدن امپراتوري هيتيان مي            

  .  تأسيس شده است1926
شناسـي از     هاي باسـتان    تأسيس شده و شامل يافته     1926 اين موزه نيز در سال       :موزه آماسيا 

  . باشد اوايل دوره برنز تا عهد عثماني مي
 در اين موزه آثاري از عصر حجـر، نوسـنگي، دوره برنـز، تمـدن                :هاي آناتولي   موزه تمدن 

هـا و   اي هم بـه نمـايش سـكه    بخش ويژه. هاي كهن ديگر گرد آمده است      هيتيان و برخي تمدن   
هـاي    نشريه موزه تمدن  «اي به نام      زه داراي نشريه  اين مو . اند  آثاري به خط ميخي اختصاص داده     

  .شود است كه به طور نامنظم منتشر مي» آناتولي
ها و اسناد      دراين موزه اسناد، مدارك جنگ استقالل، عكس       :هاي استقالل تركيه    موزه جنگ 

ايـن مـوزه در سـال       . ديگر مربوط به توسعه اقتصادي، اجتماعي و فناوري گردآوري شده است          
  .سيس شده و با عنوان موزه مجلس ملي كبير معروف است تأ1961

هـا و     هـاي نظـامي، اسـناد و مـدارك، مـدال             در اين موزه، دارايـي     :موزه و آرامگاه آتاترك   
  . تأسيس شد1953اين موزه در سال . هاي آتاترك گردآوري شده است آلبوم

شناسي اسالمي و  كههايي از هنر اسالمي و ترك، س         اين موزه حاوي نمونه    :شناسي  موزه قوم 
  . باشد اي شامل شش هزار جلد كتاب مي همچنين كتابخانه

هاي اكتشافي در منطقه      شناسي طي فعاليت    هاي باستان    اين موزه شامل يافته    :موزه گورديون 
  . باشد گورديون مي

 اين موزه در كنار انجمن تحقيقات و مطالعـات معـدني واقـع شـده                :موزه تاريخ طبيعي تركيه   
  .است
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شناسـي،   شناسـي، سـكه     هـاي پـيش از تـاريخ، باسـتان           اين موزه شـامل بخـش      :زه آنتاليا مو
  . تأسيس شده است1920اين موزه در سال . باشد نژادشناسي، بخش كودكان و كتابخانه مي

شناسـي،     تأسـيس گرديـد و در آن، آثـار باسـتان           1959 ايـن مـوزه در سـال         :موزه آيـدين  
  .ايش گذاشته شده استهاي تاريخي به نم شناسي و سكه قوم

 بعد از ميالد بنـا شـده و         537 اين موزه در زمان امپراتوري بيزانس در سال          :موزه اياصوفيه 
) استانبول(نام داشت و پس از فتح شهر قسطنطنيه         » كليساي سانتا صوفيا  « ميالدي   1453تا سال   

اي دولتي     موزه  به صورت  1935ها، به مسجد اياصوفيه تبديل گرديد و در سال            به دست عثماني  
اي سـاالنه بـه    اين موزه داراي نشريه. گذارد درآمد كه آثار باستاني دوره بيزانس را به نمايش مي 

  .باشد مي» سانتاصوفيا«نام 
 اين قصر در زمان سلطان محمد دوم پادشاه عثماني بنا گرديد و درحال              :موزه قصر توپ قاپو   

اي و چينـي و مـسي، اشـياي           ا، ظـروف شيـشه    هـ   ها، لباس   اي از جواهرات، پارچه     حاضر مجموعه 
متعلـق بـه سـالطين      ... هـاي سـلطنتي و        ها، كالسكه   ها، مينياتورها، تذهيب    اي و نفيس، نقاشي     نقره

  .باشد  هزار سند مي23اين موزه داراي بايگاني با حدود . عثماني در آن گردآوري شده است
دخانه استانبول در زمـان امپراتـوري        اين موزه نمايشي از زرا     :موزه نيروي دريايي استانبول   

هـا،    هاي تـاريخي، اژدرهـا، زيردريـايي        ها، قايق   هاي و نقشه    اي از طرح    عثماني است با مجموعه   
 تأسـيس شـده و داراي       1897ايـن مـوزه در سـال        . ها و كارهاي تزئينـي چـوبي        ها، مدال   لباس

  .  هزار جلد كتاب است13اي با  كتابخانه
هـاي نظـامي،       تأسيس شد و مشتمل بر يونيفرم      1726موزه در سال     اين   :موزه نظامي تركيه  

  . باشد  هزار جلد كتاب مي12اي با  ها و كتابخانه ها و غنايم جنگي از دورترين زمان سالح
 تأسيس شـده و شـامل نمايـشگاه،    1914 اين موزه در سال     :موزه هنرهاي اسالمي و تركي    

هـاي تركـي و اسـالمي، تـذهيب،           از قالـب  هاي آموزشي و پژوهشي، مجموعه با ارزشي          بخش
هاي چوبي، اشياي فلزي و سفالي، صنايع دسـتي سـنتي و              هاي سنگي و گچي، حجاري      مجسمه
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همچنـين كتابخانـه ايـن      . باشـد   هاي گردآوري شده از معابد و مساجد تركيه مي          قومي، مجسمه 
  .باشد  جلد كتاب مي3279موزه داراي 

هاي و پيكر      تأسيس شد و شامل نقاشي     1937 در سال     اين موزه  :موزه پيكرتراشي و نقاشي   
  .هاي تركيه در قرون نوزدهم و بيستم است تراشي

هـاي     افتتـاح گرديـد و داراي مـوزه        1891اين موزه در سال     : شناسي استانبول   موزه باستان 
هاي آسياي باستان، با آثار هنري سومري، اكدي، هيتيـان،            هاي تركيه و موزه     شناسي سفال   باستان

 80اي مـشتمل بـر        رومي و بيزانس و بر روي هم حدود يك ميليون اثر ديدني است با كتابخانه              
  . هزار جلد كتاب و نشريه ساالنه

 اين موزه در كنار دانشگاه بسفر اسـت و محـل آثـار شـعرا و هنرمنـدان تـرك                     :موزه آذين 
  .باشد مي

، كالسيك و هنـري اسـت    تانيهاي باس  اين موزه داراي آثار دوره   :شناسي ازمير   موزه باستان 
  . تأسيس شد1927و در سال 

و .  اين موزه شامل اشياي سنگي، استخواني، سفالي اسـت         :شناسي اسكي شهر    موزه باستان 
  . بنا شده است1935هاي رومي قديمي در سال  آن به وسيله موزائيك

 بـسيار زيبـاي   توان به منـاظر  هاي پيش گفته آثار تاريخي ـ سياحتي تركيه مي  عالوه بر موزه
تنگه بسفر و آثار تاريخي شهر پرآوازه استانبول چون كليسا، مسجد، مجموعه آثار شهر باستاني               

در منطقه اژه، مجموعه    » پرگامرن«يا  » برگاما«در حومه ازمير، مجموعه آثار شهر باستاني        » تراوا«
ه شهر آالنيا در جنوب     در نزديكي دنيزلي، قلع   » هي يراپليس «يا  » پاموك قلعه «آثار شهر تاريخي    

تركيه، مجموعه آثار تاريخي حران در چهـل و چهـار كيلـومتري شـهر شـانلي اورفـا و منـاظر                      
   1.انگيز سواحل سبز، مديترانه و درياي سياه اشاره كرد دل

 

                                                 
  .9، ص 1378تركيه در يك نگاه، انتشارات الهدي، چاپ اول،  ابوالقاسمي محمدجواد، اردوش حسين، .1
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  نقش و نفوذ زبان فارسي)21

ه زبان فارسي، زبان دربار و همچنين زبان تـشكيالت اداري در قلمـرو دولـت عثمـاني بـود           
رسـتم،  : هاي فارسي اسـت ماننـد   همچنين اسامي مردان و زنان ترك نيز بعضاً از واژه . است

با سقوط امپراتوري سلجوقي و سپس عثماني و بـه          .... فريدون، فرخنده، خجسته، آسمان و      
هاي گسترده آتاترك براي غربـي كـردن تركيـه و             دنبال تأسيس حكومت جمهوري و تالش     

هـا و     زيني حـروف التـين، باعـث شـد كـه بـسياري از واژه              تغيير حـروف تركـي و جـايگ       
اصطالحات عربي و فارسي از اين زبان حذف گردد، ليكن بـا ايـن حـال، اكنـون درحـدود              

 واژه فارسي، با مفهوم متداول در زبان فارسي و يا با مفهومي متفاوت، در زبان تركي                 2000
   1.مصطلح و رايج است

ماننـد  ( مراكـز آمـوزش عـالي، در هـشت دانـشگاه تركيـه               ها و   اكنون، با توسعه دانشگاه     هم
كرسـي زبـان و ادبيـات فارسـي         ) دانشگاه استانبول، آنكارا، آتاترك، ارزروم، قونيه و سـلجوقيه        

 دانشكده زبان و ادبيات فارسي به عنـوان واحـد درسـي اختيـاري               20وجود دارد و در بيش از       
و ادبيات فارسي در صـحنه اجتمـاعي تركيـه،          اما به دليل كارآيي نداشتن زبان       . شود  تدريس مي 

التحصيالن سطوح ليسانس و حتي فوق ليسانس اين رشته در كسب شغل بـا مـشكالت و                   فارغ
  . هاي فراواني مواجه هستند دشواري

 نفر استاد زبان فارسي در تركيه وجود دارند كـه از            30گفتني است در وضعيت كنوني، تنها       
ركان توركمن، پروفسور سعدالدين كوجاتورك، پروفسور عدنان       توان به پروفسور ا     آن جمله مي  

 11همچنين از اين تعداد استاد زبان فارسـي         . كارا اسماعيل اوغلو و پروفسور مرسل اشاره كرد       
   2. استاد درجه دانشياري را دارند2استاد درجه پروفسوري و 

                                                 
پرند شادان، سبحاني زهرا، زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، انتشارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي                    . 1

 .199، ص 1373المللي، چاپ اول،  بين

  .26، ص 1373ارتباطات اسالمي، چاپ اول، پور علي، مرجاني علي، شناسنامه فرهنگي تركيه، سازمان فرهنگ و  حكيم. 2
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خواني و  ود، شاهنامهش هاي تركيه نگهداري مي هزاران نسخه كتاب خطي فارسي در كتابخانه   
خواني هنوز در بسياري از مناطق اين كشور رايـج اسـت و در نـوروز و اعيـاد اسـالمي                       مثنوي

  .شود جشن گرفته مي
ترين مركز آموزش زبان فارسي غيـر دانـشگاهي، بخـش آمـوزش و تحقيقـات                  امروزه مهم 

بـه تمـامي    در ايـن مركـز      . رايزني فرهنگـي جمهـوري اسـالمي در آنكـارا و اسـتانبول اسـت              
اي، تـصويري و مكتـوب        عالقمندان، با توجه به سطح آنها، زبان فارسـي بـه صـورت محـاوره              

  .شود آموزش داده مي
 

  نظام پذيرش دانشجويان خارجي)22

ورود به مراكز آموزش عالي، مستلزم گذراندن امتحان ورودي است كه از طرف دولـت جهـت                 
مركـز سـنجش و گـزينش       «ژوئـن بـه وسـيله       هر سـال در مـاه       . گردد  اتباع خارجي برگزار مي   

ايـن امتحـان بـه طـور همزمـان در           . گردد  در آنكارا اين امتحان برگزار مي     » دانشجويان خارجي 
  . آيد شهرهاي بغداد، اسالم آباد، خارطوم، دمشق ، عمان و كواالالمپور نيز به عمل مي

نـام در دانـشگاه، ايـن       افرادي كه آشنا به زبان تركي نيستند، بايد طي يك سال پس از ثبت               
هاي آموزشي زبان تركي جهت اتباع خارجي به وسـيله            براي اين منظور، دوره   . زبان را بياموزند  

   1.گردد مركز آموزش زبان تركي در دانشگاه آنكارا ارائه مي
  

 هاي مهم علمي و اسالمي  سايت)23

  نام سايت 2آدرس اينترنتي
http://www.taek.gov.tr  مركز انرژي اتمي تركيه 
http://www.meb.gov.tr وزارت آموزش 

                                                 
 .55، ص 1374قاسمي صابر، كتاب سبز تركيه، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول، . 1

2. http://www.turkishembassy.org/links/index.htm 
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http://www.tuba.gov.tr دانشگاه علوم تركيه 
http://www.yok.gov.tr شوراي عالي آموزش 

http://www.tubitak.gov.tr هاي علمي و فني انجمن پژوهش  
http://www.mam.gov.tr  هاي مارمارا مركز پژوهش  

http://www.tse.org.tr مؤسسه استاندارد تركيه  
http://www.kerbela.net  به زبان تركي(سايت اسالمي كربال(  

http://www.ehli-beyt.com به زبان تركي(البيت  سايت اسالمي اهل(  
http://www.kevser.net/  به زبان تركي(سايت اسالمي كوثر(  

 
  نام دانشگاه 1آدرس سايت اينترنتي

http://www.akdeniz.edu.tr/ آك دنيز دانشگاه 
http://www.anadolu.edu.tr/ دانشگاه آناتولي 
http://www.atauni.edu.tr/ آتاترك دانشگاه 

http://www.balikesir.edu.tr/ بيل كنتدانشگاه  
http://www.boun.edu.tr/ سفر دانشگاهبوغازيچي يا ب 

http://www.ankara.edu.tr/ آنكارادانشگاه  

http://www.cu.edu.tr/Content/Asp/English/
index.asp 

  چوكورووادانشگاه

http://www.dicle.edu.tr/ دجلهدانشگاه  
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/index.php   سپتامبر9 ايلول يا 9 دانشگاه

http://www.ege.edu.tr/ اژهدانشگاه  
http://www.erciyes.edu.tr/ ارجيسدانشگاه  

                                                 
1 . http://www.yok.gov.tr/english/oku22.html 
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  نام دانشگاه 1آدرس سايت اينترنتي
http://www.firat.edu.tr/firat.asp فراتدانشگاه  

http://www.gazi.edu.tr/ غازيدانشگاه  
http://www.gsu.edu.tr/tr/ گاالتاسرايدانشگاه  
http://www.gantep.edu.tr/ غازي انتپدانشگاه  

http://www.gop.edu.tr/ غازي عثمان پاشادانشگاه  
http://www.hun.edu.tr/ حاجت تپهدانشگاه  

http://www.inonu.edu.tr/ دانشگاه اينونو 
http://www.istanbul.edu.tr/ استانبولدانشگاه  

http://www.itu.edu.tr/ فني استانبولدانشگاه  
http://www.iyte.edu.tr/ فني ازميرانجمن  
http://www.kou.edu.tr/ كوچدانشگاه  
http://www.msu.edu.tr/ مرمرهدانشگاه  
http://www.mku.edu.tr/ دانشگاه مصطفي كمال 

http://www2.omu.edu.tr/ مي19 دانشگاه  
http://www.metu.edu.tr/ فني اورتادوغو يا دانشگاه 

 خاورميانه
http://www.ogu.edu.tr/ عثمان غازيدانشگاه  

http://www.selcuk.edu.tr/ دانشگاه سلجوق 
http://www.trakya.edu.tr/ تراكيادانشگاه  
http://www.uludag.edu.tr/  اولوداغدانشگاه 
http://www.yildiz.edu.tr/  فني ييلديزدانشگاه 
http://www.yyu.edu.tr/ دانشگاه يوزونجي ايل يا صدساله 
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  ترين مراكز مطالعاتي و پژوهشي  مهم)24

هاي آموزشـي و پژوهـشي هـستند كـه             مشغول به فعاليت   هاي متعددي   در كشور تركيه دانشگاه   
آك دنيـز، دانـشگاه آنـاطولي، آنكـارا، آتـاترك، بيـل كنـت، بوغـازايچي يـا بـسفر،                     : عبارتند از 

 سپتامبر، اژه، ارجييس، غازي، قاضي انتپ، حاجـت     9 ايلول يا    9چوكورووا، جمهوريت، دجله،    
 19 مـايس يـا      19ادنيز، كوچ، مرمره، معمار سينان،       فني استانبول، فني كار    1تپه، اينونو، استانبول،  

مي، فني اورتادوغو يا خاورميانه، سـلجوق، تراكيـا، اولـوداغ، فنـي ييلـديز، يـوزونجي ايـل يـا                     
هاي كوچك اسـت      هاي فعال در تركيه داراي دانشكده       گفتني است هر يك از دانشگاه     . صدساله

 . باشند سته به خود ميو نيز هر كدام داراي مراكز مطالعاتي و پژوهشي واب

كننـد   هاي تركيه، تعداد زيادي مؤسسات عالي نيز در اين كشور فعاليت مي   عالوه بر دانشگاه  
توان به آكادمي هنرهاي زيبا و كنسرواتوار دولتي، در زمينه آموزش موسـيقي               كه از آن جمله مي    

  2.پردازند برخي مؤسسات عالي نيز به امر تربيت معلم مي. اشاره كرد
  :توان به مراكز زير اشاره نمود از جمله مؤسسات تحقيقات فرهنگي و اجتماعي تركيه مي ●

هاي فرهنگي هنري و تاريخي اسالمي، مؤسسه عالي فرهنـگ زبـان و تـاريخ                 مركز پژوهش 
هـاي فرهنـگ تـرك، مركـز تحقيقـات             ملي، مؤسسه بررسي   3هاي فولكور   آتاترك، اداره بررسي  

شناسي، مؤسسه ترقيات، مؤسـسه دولتـي آمـار، مـديريت كـل               مؤسسه تحقيقات شرق   4مولوي،
  .هاي دولتي، موسسه هنر آنكارا بايگاني
 ):علوم محض و كاربردي(هاي علمي   مؤسسات پژوهش●

                                                 
 ميالدي تأسيس شـده و در سـال         1453شود كه در سال       ه كشور تركيه محسوب مي    ترين دانشگا   اين دانشگاه قديمي  . 1

 . تجديد بنا شده است1933

 .54، ص 1374 قاسمي صابر، كتاب سبز تركيه، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول، .2

پردازد و نيز به برقـراري         تركيه مي  هاي هنر و ادبيات، عرف و عادات و اعتقادات ملي مرم             اين مركز به بررسي زمينه     .3
 .يك آرشيو ملي هنري پرداخته است

  .نمايد اين مركز در زمينه شناخت آثار و احوال موالنا تحقيق مي .4
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هـاي علمـي و       اي، سازمان انرژي اتمي، مؤسسه بررسـي        هاي هسته   مركز آموزش و پژوهش   
ت، مـديريت تحقيـق و پتروشـيمي،    هاي شركت نفـ  فني تركيه، مركز بازدهي ملي، مركز بررسي   

مؤسسه بهداشت و سالمت كودكان، سازمان تحقيق و مبارزه با سرطان، مؤسسه بررسي چـاي،               
هاي زلزله، مؤسـسه      هاي جنگلداري، مؤسسه جغرافياي تركيه، مؤسسه پژوهش        مؤسسه پژوهش 

ي كنترل  ها  هاي اجتماعي و اقتصادي تركيه، ايستگاه پژوهش        مطالعات جمعيتي، مؤسسه پژوهش   
هاي   هاي سازمان برق تركيه، مؤسسه اقتصاد تركيه، مؤسسه پژوهش          زيست منطقه، اداره پژوهش   

  .الملل سازي، رصدخانه دانشگاه استانبول، مؤسسه روابط بين و آموزش چرم
 :  مؤسسات فرهنگي خصوصي●

ن و  انجمن روشنفكران كماليست، اتحاديه نويسندگان تركيه، تعـاوني انتـشاراتي نويـسندگا           
  .التحصيالن دانشكده حقوق مترجمان، انجمن فارغ

  1: مؤسسات فرهنگي خارجي●

 مؤسسات آموزشي زبان خارجي،     3االسالمي،   مؤسسه رابطه العالم   2تشكيالت آموزشي فروم،  
هـاي فرهنگـي سـازمان كنفـرانس          تشكيالت فراماسونري، انجمن آذربايجـان، بخـش پـژوهش        

  .اسالمي
 : هاي تركيه  كتابخانه●

، كتابخانه دانـشگاه فنـي و   )بايزيد ـ استانبول (، كتابخانه دولتي بايزيد )آنكارا(تابخانه ملي ك
، كتابخانه مركزي دانشگاه استانبول و دانشگاه آنكـارا، كتابخانـه ملـي ازميـر،           )آنكارا(خاورميانه  

انـستيتو  ، كتابخانـه دانـشگاه بغـاز، كتابخانـه          )آنكـارا (كتابخانه و مركز اسناد مجلس ملي كبيـر         
، كتابخانـه عمـومي   )اسـتانبول (، كتابخانـه سـليمانيه     )آنكـارا (هاي و اكتشافات معـدني        پژوهش

                                                 
پرند شادان، سبحاني زهرا، زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، انتشارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي                    . 1

  109ص  ،1373المللي، چاپ اول،  بين
 .باشد اين تشكيالت وابسته به رايزني فرهنگي آمريكا مي. 2

  .اين مؤسسه تحت حمايت كشور عربستان است. 3
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، كتابخانـه انجمـن     )قونيه(استانبول و آنكارا، كتابخانه احمد پاشا در افيون، كتابخانه مولوي           
كتابخانـه  ،  )قونيـه  (1، كتابخانه خليل پاشا، كتابخانه يوسف پاشـا       )استانبول و آنكارا  (بريتانيا  

، كتابخانـه دفـاع ملـي، كتابخانـه نـور عثمـاني اسـتانبول،               )اسـتانبول (موزه قصر توپ قاپي     
  .كتابخانه آنتاليا

كتابخانـه ملـي تركيـه، كتابخانـه عمـومي      : هاي تركيه به ترتيب عبارتند از     ترين كتابخانه   مهم
  .تركيه، كتابخانه كودك

  
  :كتابخانه و نشاني سايت آن

  نام كتابخانه تينشاني سايت اينترن
http://www.mkutup.gov.tr/index-eng.html كتابخانه ملي تركيه  

http://www.library.boun.edu.tr/ دانشگاه بوغازيچي يا كتابخانه 
 بسفر

http://library.bilkent.edu.tr/ دانشگاه بيل كنتكتابخانه  

http://library.msu.edu.tr/english/englishana.htm كتابخانه دانشگاه معمار سينان 

  
 هاي برجسته در كشور تركيه  تخصص)25

اين خـدمات حـدود     . ترين صنايع اين كشور شامل صنايع منسوجات، غذا و معدن است            بزرگ
 كشور بزرگ اقتصادي جهان     20تركيه يكي از    . شود  تركيه را شامل مي    درصد از توليدات     7/56

آيد، به عالوه صنعت گردشگري يكي از بهترين منابع درآمدهاي ارزي اين كشور               به حساب مي  
 . است

 

                                                 
  . اين كتابخانه حدود هفتصد سال قدمت دارد. 1
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  وزارت دادگستري
http://www.adalet.gov.tr 

  وزارت دفاع
http://www.msb.gov.tr 

  وزارت كشور
http://www.icisleri.gov.tr 

  وزارت امور خارجه 
http://www.mfa.gov.tr 

  )ماليه(ارت اقتصاد وز
http://www.maliye.gov.tr 

  وزارت آموزش ملي 
http://www.meb.gov.tr 

  وزارت مسكن
http://www.bayindirlik.gov.tr 

  ) بهداشت(وزارت سالمت 
http://www.saglik.gov.tr 

  وزارت راه و ترابري
http://www.mt.gov.tr 

  وزارت كشاورزي و امور روستايي 
http://www.tarim.gov.tr 

  وزارت كار و خدمات اجتماعي
http://www.calisma.gov.tr 

  وزارت صنعت و تجارت 
http://www.sanayi.gov.tr 

  وزارت نيرو
http://www.enerji.gov.tr 

 وزارت فرهنگ و گردشگري
http://www.kulturturizm.gov.tr 

 زيست وزارت محيط
http://www.cevreorman.gov.tr 
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  تشيع : مچهارفصل 
  

  چگونگي پيدايش مذهب شيعه يا پيشينه آن)1

بوده و برخي نيز پيرو » شامانيسم«پيش از آن كه مردم تركيه اسالم بپذيرند، پيرو نظام اعتقادي 
به همين جهت، هرگز تا پيش از .  مسيحيت بودندادياني چون زرتشتي، بودايي، يهوديت و

پذيرش دين اسالم، اتحاد و اتفاق الزم از طريق پذيرش دين واحد و مشترك را به دست 
پس از آن كه تركان شكل تسنن اسالم را پذيرفتند، در زمان خواجه علي، نوه شيخ . نياوردند
  .الدين اردبيلي با مذهب تشيع آشنا شدند صفي
پس از در گذشت خواجه علي، رهبر شيعيان شد و پس از او پسر شيخ؛ يعنـي                 ،  »شيخ شاه «

. رهبر شيعيان در ايران شد كه اين امر نقطه عطفي در نفوذ تشيع در آسياي صغير اسـت                 » جنيد«
ترسـيد، اقامـت او را        پادشاه ايران، كه از نفوذ بيش از حد جنيد و عالقه مردم نسبت به وي مي               

 583 - 366(وقتـي غزنويـان     . وي را تبعيد كرد و جنيد به عثماني رفت        در ايران صالح نديد و      
بر حكومت ايران دست يافتند، دوران تسلط تركان بر اين سرزمين آغاز شد و مـذهب                ) هجري

اما پس از آن، در دوران خوارزم       . تسنن رونق گرفت و شدت عمل نسبت به تشيع فزوني يافت          
دستگاه دولتي باعث شد كه بسياري از تركان به مذهب     شاهيان و سالجقه، نفوذ رجال شيعه در        

  . شيعه روي آورند
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در اين حركت، تعدادي از     . نخستين حركت جانبداري از تشيع، در دوره ايلخانيان پديد آمد         
ها نقش  اطهار در سكه علماي شيعه مقيم ساير كشورها به ايران آمدند و در همين دوران نام ائمه    

تـرين پادشـاه      موفق. ران آسياي صغير، تشيع را با آغوش باز پذيرفتند        بست و روستاييان و مهاج    
هنگـامي كـه شـاه      . بـود » شاه اسـماعيل  «صفوي در اشاعه تشيع در ايران و كشورهاي همسايه          

اسماعيل به سلطنت رسيد، مذهب شـيعه را بـه صـورت مـذهب رسـمي ايـران اعـالم كـرد و                       
در زمـان شـاه اسـماعيل، تـشيع در        .  آورد هواخواهان بسياري در منطقه آسياي صغير به دسـت        

  : آسياي صغير به دو صورت متجلي شد
 .ها، كه به تكيه اردبيل وابسته بودند و مرادشان اسماعيل بود قزلباش. 1

 .ها، كه به تكيه حاجي بكتاش ولي وابسته بودند و مرشد ايشان باليم سلطان بود بكتاشي. 2

هـاي آسـياي صـغير،        عنـوي او در ميـان تـركمن       تقويت روز افزون شاه اسماعيل و نفـوذ م        
تعـدادي از شـيعيان را بـه مـورا،          » بايزيـد دوم  «عثمانيان را به وحشت انداخت، به همين سبب         

  . گيريت، مودون و كورون تبعيد كرد
در عثماني، نفوذ تشيع در آن دوره در آسياي صغير بـه            » سلطان سليم اول  «در زمان سلطنت    

ها در آمده و كـاله قرمـز بـر سـر             زادگان عثماني به صف قزلباش    حدي بود كه حتي برخي شاه     
بـه  ) ع(شود كه سلطان سليم براي مقابله با شـيعيان و طرفـداران اهـل بيـت                   گفته مي . گذاشتند

شيخ االسـالم   «ها روي آورد و با مالطفت و مهرباني با آنان پرداخت، او همچنين                سوي بكتاشي 
ها صادر كند و پس از صدور اين فتـوا، دسـتور              د قزلباش را واداشت كه فتوايي برض    » ابن كمال 

سلطان سـليم از    . قتل افراد زيادي را صادر كرد و پس از آن، به فكر جنگ با شاه اسماعيل افتاد                
اين جنگ دو هدف عمده داشت؛ يكي اين كه او قصد داشت خاك عثمـاني را از نفـوذ شـيعه                     

 كه با فتح مصر، خالفـت را بـه آل عثمـان          پاك سازد و بر خراسان بزرگ مسلط شود و دوم آن          
هر دو هدف او محقق شد و توانـست از گـسترش تـشيع در               » چالداران«منتقل كند كه با جنگ      

  . آسياي صغير جلوگيري كند
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پس از سقوط دولت صفوي، شيعيان آسياي صغير به تدريج از ايران دور و در نتيجـه از           
  .بعدي نيز ادامه يافتتشيع بيگانه شدند كه اين گسستگي در ادوار 

براي منشاء شيعيان منطقي وجود دارد كه بر طبق آن حضور شـيعيان در منطقـه آنـاتولي را                   
  :كند توجيه مي

شيعيان امامي، كه تحت فشار حكمرانان سني حاكم بر شامات يا سـوريه بـزرگ بودنـد،                 
ه شـد و    نـشين پناهنـد     الوصول كوهستاني و يا قـصبات ذمـي         متواري شده و به مناطق صعب     

سان، رابطه آنان با مراكز علمي شيعه قطع شد و در طول زمان باورهـاي ايـشان تحـت                     بدين
 1هاي رايج درآمد و گروهي از آنان بعدها علويان تأثير اعتقادات ديگر اديان، مذاهب و انديشه

  .  را تشكيل دادند2تركيه
راكنـده امـا فراگيـر در    هاي فردي و گروهـي پ  پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، فعاليت   

ميان علويان تركيه براي آشنايي آنان با مذهب شيعه امامي صـورت گرفـت و رونـد بازگـشت                   
آغاز گرديـد و اكنـون روز بـه روز بـه تعـداد شـيعيان افـزوده                  ) ع(علويان به مذهب اهل بيت      

   3.شود مي
دليـل اشـتراك در     شيعيان جعفري تركيه در گذشته، تقريباً داراي هويتي ناپيدا بودنـد و بـه               

رغـم اينكـه جـزء اقـوام تـرك            مذهب، گويش يا به تعبيري قوميت با شهروندان آذري ايران، به          
  .شدند خوانده مي» عجم«گردند، به تحقير،  محسوب مي

  

                                                 
 خواننـد و تمـايلى   علوي مى به ائمه اهل تشيع اعتقاد دارند، اما خود را به ندرت با اسم ديگري غير ازتركيه علويان . 1

ديـن علويـان از آن چنـان انعطـافي     . داننـد  ايراني مـى  ندارند كه شيعه خوانده شوند و حتى برخى شيعيان را متعصبان
 .نمايد سنت نيز برايشان قابل قبول مى برخوردار است كه پيروي از عقايد اهل

2. http://www.did.ir/document/index.fa.asp?cn=rw00020043609080513 
  140، ص 1378ابوالقاسمي محمدجواد، اردوش حسين، تركيه در يك نگاه، انتشارات الهدي، چاپ اول، . 3
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 نشين   تعداد و درصد شيعيان و مناطق شيعه)2

 در نزديكـي    باشـد،   شيعيان جعفري كه شمار آنها نزديك به يك تا يك و نـيم ميليـون نفـر مـي                  
. انـد   مرزهاي ايران سكونت دارند و برخي از آنها مهاجراني هستند كه از ايران بـه تركيـه رفتـه                  

  :توان به صورت زير ذكر كرد پراكندگي جمعيت شيعيان جعفري تركيه را مي
در مرز ايران، ارمنستان و نخجوان، شهرها و روستاهاي ايـن           : شرق و شمال شرقي تركيه    . 1

شهرهاي اغدير، قارص، توزلوجا، آراليك، تاشيلي چاي، آكياكا و آرپاچـاي بيـشتر             منطقه؛ مانند   
 .شيعه نشين هستند

 . بورسا و ازمير سكونت دارند1بيشتر در شهرهاي استانبول،: شمال غربي تركيه. 2

بيشترين تجمع شيعيان جعفري در مركز تركيه در پايتخت اين كشور، آنكارا            : مركز تركيه . 3
 .اي بزرگ استو ساير شهره

 .در شهرهايي چون ازمير و تورگوتلو: غرب تركيه. 4

هاي تمركز شيعيان اسـت و مـردم          ترين محل   ، در شمال شرقي تركيه، از مهم      »قارص«استان  
نيـز  » اغدير«همچنين استان   . گويند  اين استان به زباني نزديك به زبان آذربايجان ايران سخن مي          

 امروزه جعفريـان بـه جـز قـارص و اغـدير در        2.رود  مار مي يكي از مراكز شيعيان جعفري به ش      
شهرهاي استانبول، آنكارا، ازمير، بورسا، يالوا، ازميت، گبزه، تورگوتلو و برخي شـهرهاي ديگـر           

  . اند پراكنده شده
اگـر تـالش كـم نـشان        . شود  درباره جمعيت علويان تركيه، آمارهاي كامالً متفاوتي داده مي        

سوي غير علويان تركيه را ناديـده بگيـريم، نبايـد نظريـه پيـروان ايـن                 دادن جمعيت علويان از     
علويـان  . ورزنـد، از نظـر دور بـداريم    مذهب را هم كه همواره در تعداد نفوس خود مبالغه مـي  

                                                 
 .  شايان ذكر است كه بيشتر شيعيان جعفري مهاجر در استانبول سكونت دارند.1

زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، انتشارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي                پرند شادان، سبحاني زهرا،      .2
  80 ص ،1373المللي، چاپ اول،  بين
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دانند، درحالي كه غير علويـان تعـداد آنهـا را پـنج تـا                 جمعيت خود را حدود بيست ميليون مي      
   .كنند هفت ميليون نفر برآورد مي

  
  موقعيت شيعيان در ساختار حكومت)3

هـا،    در كشور تركيه ميان شيعه و سني نزاعي وجود ندارد، اما شيعيان همواره از سوي حكومت               
اند تا اينكه به دنبـال اسـتقالل جمهـوري آذربايجـان،         به ويژه حكومت عثماني تحت فشار بوده      

قوميت آذري هستند، بيشتر شد     ميزان توجه حكومت نسبت به شيعيان جعفري تركيه، كه داراي           
  .اي در معادالت سياسي تركيه گشودند پردازان براي اقليت، جاي ويژه و سياست

با پيروزي انقالب اسالمي ايران، تحولي بنيادين در جامعه شيعه جعفري تركيه به وجود آمـد،                
يان جعفـري   شيع. كه نگاه اكثريت جامعه و توجه حكومت به اين اقليت مذهبي را به دنبال داشت              

اين سرزمين، از خود فراموشي، به نوعي خود باوري رسيدند و براي دستيابي به منزلتـي متناسـب                  
با ميزان توجهي كه در جهان اسالم و ازجمله تركيه به مذهب اصيل تشيع صورت گرفته بـود، بـه                    

ـ              توده اهل . تحرك درآمدند  ژه در ميـان    سنت، تفاوت ميان شيعه اماميه و علويان را دريافت و به وي
  .نسل جوان متعهد، نسبت به شيعيان متدين، صميميت و نزديكي ايجاد شد

حكومت تركيه با توجه به ارتباطات ديرين و رو به گـسترش جامعـه شـيعه جعفـري ايـن                    
تـر يعنـي      هاي علميه ايران و تأثيرات احتمالي اين اقليت كوچك بر اقليتي بزرگ             كشور با حوزه  

  .سوي شيعيان جعفري معطوف نمودعلويان، توجه خود را به 
هاي مهمي در اركان قدرت ندارند و بيشتر بـه          الزم به ذكر است كه شيعيان تركيه مسؤوليت       

  .مشاغل آزاد و غير دولتي اشتغال دارند
 

  وضعيت اقتصادي شيعيان)4

جامعـه شـيعيان جعفـري از نظـر         . بيشتر شيعيان تركيه وضع مالي و اقتـصادي مناسـبي ندارنـد           
. آينـد  شوند و جزو طبقات محروم جامعه تركيه بـه شـمار مـي       دي نسبتاً فقير محسوب مي    اقتصا
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نشين تركيه، يعني شرق و شمال شـرقي آنـاتولي، از منـاطق محـروم ايـن                   منطقه اصلي جعفري  
  .آيد كشور به حساب مي

 اند، وضـعيت    شايان ذكر است كه شيعيان مهاجر، كه از مناطق شرقي تركيه به استانبول آمده             
باشند و با توان اقتصادي خـود         اقتصادي خوبي دارند و برخي از اين افراد عضو گروه زينبيه مي           

  . كنند هاي شيعيان است، حمايت مي گروه زينبيه را كه يكي از گروه
در آنكارا بيشتر شيعيان، كارمند دولت هستند و در استانبول، ازمير و بورسا بسياري از آنـان                 

توان گفت كه شيعيان وضعيت مالي خوبي         ولي درهر حال نمي   . دارندمشاغل تجاري و توليدي     
  . كنند تر از آن، زندگي مي دارند، بلكه در سطح متوسط و پايين

 
 هاي علميه مراكز مهم ديني شيعيان و حوزه) 5

اي ندارنـد و بـه        ور كلي، شيعيان درتركيه از نظر ظاهري تقريباً حضور بـارز و برجـسته             ط  به
مـساجد شـيعيان در بيـشتر شـهرها اكثـراً غيـر             . يز فاقد رسميت الزم هـستند     عنوان اقليت ن  

در آنكارا دو مسجد جهت بيست هزار شيعه سـاكن آن، وجـود دارد؛              . شود  قانوني تلقي مي  
از اهـالي   » شيخ حسن «است كه امام جماعت آن شخصي است به نام          » اكبر...مسجد ا «يكي  
الزم بـه يـادآوري اسـت       . بر عهـده دارد   » ...داميرعب«امامت مسجد دوم را هم آقاي       . قارص

 يكي  1.نيز در اذان شيعيان از سوي سازمان ديانت ممنوع شد         » ...ا  اشهد أن علي ولي   «عبارت  
ترين مساجد شيعه در استانبول، كه از نظـر تـاريخي و معنـوي مهمـي                  ترين و مهم    از بزرگ 

ها وقف     هفدهم براي آذري   اين مسجد در قرن   . باشد  مي» خان  مسجد والده «برخوردار است   
ها نيز شهرت دارد، كامالً تحـت نظـارت دولـت             اين مسجد كه به مسجد ايراني     . شده است 
  2.قرار دارد

                                                 
 . اين مورد تنها چند بار اتفاق افتاد ولي درحال حاضر گفتن اين عبارت در مساجد آزاد است. 1

  80، ص همان منبع .2
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 2 مـسجد، در آنكـارا       3 مـسجد، در بورسـا       3 مسجد، در ازميـر      20اكنون در استانبول بالغ بر      
شـهر  . وجـود دارد كم يك مسجد متعلق بـه شـيعيان      نشين دست   مسجد و در ديگر شهرهاي شيعه     

البته در بـسياري از  . باشد اغدير مركز شيعيان تركيه است و بيشتر مساجد شهر متعلق به شيعيان مي 
  . گيرد هاي عادي مانند برگزاري نمازهاي يوميه و نماز جمعه انجام مي اين مساجد، تنها فعاليت

رهنگي؛ مانند وقف   هاي ف   هاي وابسته به شيعيان، براي فعاليت       به جز مساجد، برخي مؤسسه    
هـا در اسـتانبول و يـك مؤسـسه در      بخشي از اين مؤسـسه . و مراكز انتشاراتي ايجاد شده است 

همچنـين مراكـز انتـشاراتي شـيعيان، نيـز          . كننـد   فعاليـت مـي   » وقـف بـاب علـي     «آنكارا به نام    
   .هايي در زمينه انتشار كتب اسالمي و شيعي انجام دارند فعاليت

  : توان موارد زير نام برد هاي شيعي، مي ها و سازمان از گروه
هاي فعال شيعه در تركيه است، كه بيشتر مسلمانان           اين گروه، يكي از گروه    : گروه زينبيه  ●

هاي اقتصادي به اين شهر       باشند و به منظور فعاليت      مهاجر از مناطق شرقي تركيه به استانبول مي       
هـاي اخيـر بـه     ايـن گـروه در سـال     . باشد  مي» الدين اوزگوندوز   صالح«رهبر اين گروه    . اند  آمده

تـوان بـه تـوان اقتـصادي          هاي زيادي دسـت يافتـه اسـت كـه از جملـه علـل آن، مـي                   موفقيت
  1. برخورداري از حمايت سياسي برخي نمايندگان مجلس اشاره كرد

كنـد،    كننـدگان آن، كـه در اسـتانبول فعاليـت مـي             هـدف تأسـيس   : بيت تركيه   انتشارات آل  ●
 . باشد هاي علمي و آموزشي مي از راه پژوهش) ع( جامعه با فرهنگ و زندگاني اهل بيت سازي آگاه

هاي فعـال در تركيـه اسـت كـه بيـشتر اعـضاي آن را طـالب                    يكي از گروه  : گروه كوثر  ●
» كـوثر «انتـشارات   . رهبري ايـن گـروه بـا هيـأت علمـاء اسـت            . دهند  تحصيل كرده تشكيل مي   

 جلد  60نتشاراتي وابسته به اين گروه است كه تا كنون بالغ بر            ترين و جديدترين مؤسسه ا      منظم
» الميـزان «ترين كـار ايـن مؤسـسه ترجمـه و انتـشار تفـسير قـرآن                   كتاب منتشر نموده و بزرگ    

                                                 
باشند و برخي از آنها كردهاي مستبصر و برخي سـني مـذهب            نمي شايان ذكر است كه تمام اعضاي اين گروه شيعه        . 1
  .باشند ميان آنها ميدر باشند ولي شيعيان نيز  مي
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نيز از طـرف ايـن      » قبله«همچنين الزم به ذكر است كه تنها مجله شيعيان تركيه به نام،             . باشد  مي
توان به ترجمه چنـد فـيلم    هاي فرهنگي اين گروه مي  فعاليتاز ديگر. رسد  مؤسسه به انتشار مي   

  .شيعي به زبان تركي اشاره كرد
  :هاي اينترنتي مربوط به شيعيان در تركيه سايت
  آدرس اينترنتي  نام سايت

  net.kerbela.www://http  سايت كربال تركيه
  com.beyt-ehli.www://http  سايت اهل البيت تركيه
  net.kevser.www://http  سايت كوثر تركيه

  
 هاي ديني و سياسي شيعيان   تشكل)6

گيـري   بنا به داليل تاريخي، از جمله ظلم شاهان عثماني عليه علويان و شيعيان، پـس از شـكل                 
جمهوري تركيه و آزادي بسيار اندكي كه به آنان داده شد، شـيعيان و علويـان بـا رژيـم الئيـك                     

به همين دليل، هيچ گروه     . اند  تركيه كنار آمدند و از هرگونه درگير شدن با دولت اجتناب نموده           
يـه،  فعال سياسي و يا مخالف دولت در ميان شيعيان وجود ندارد و بنا به اظهارات مقامـات ترك                 

  .هيچ تهديدي از ناحيه شيعيان اين كشور، متوجه حكومت نيست
در تركيه، دو جماعت و يا گروه عمده شيعي جعفري وجود دارد كه مركزيت هـر دو در                  

الـدين اوزگونـدوز      بـه رهبـري شـيخ صـالح       » زينبيه«گروه نخست، گروه    . باشد  استانبول مي 
گـروه كـوثر    . شـود   شـورايي اداره مـي    است كه به شـكل      » كوثر«باشد و گروه دوم، گروه        مي

 سال قبل، توسط تعدادي از علماي تحصيل كرده در قم بنيان گذاشـته شـد و بـه                   13نزديك  
  .فعاليت پرداخت

شيعيان تركيـه داراي حـزب سياسـي مشخـصي نبـوده و در انتخابـات معمـوالً از احـزاب                     
يان جعفـري منـاطق     بدين ترتيب كـه بيـشتر شـيع       . كنند  گراي ملي و اسالمي حمايت مي       راست
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كنند و در مناطق غربي نيز        گرا حمايت مي    شمال شرقي از حزب افراطي ملي به نام حركت ملي         
  . معموالً طرفدار احزاب اسالمي و ملي هستند) در ازمير، بورسا و استانبول(
  
 هاي مهم شيعي  شخصيت) 7

   1:توان از افراد زير ياد كرد هاي مهم شيعي مي از شخصيت
ايشان تحـصيل   . كه رئيس جماعت زينبيه استانبول است     : الدين اوزگوندوز   حشيخ صال . 1

هـاي    باشند و از طرف حكومت تركيه همواره به عنوان رهبر جعفري            كرده نجف و قم مي    
 .گيرند تركيه مورد خطاب قرار مي

 .رئيس بنياد باب علي آنكارا، ازمير و اغدير و عضو گروه كوثر: شيخ موسي آيدين. 2

 .امام جمعه مسجد مهديه استانبول و عضو گروه كوثر:  قدير آكاراسشيخ. 3

 . امام جمعه و جماعت مسجد محمديه استانبول: شيخ حمزه آيدين. 4

 ).بايراكليـازمير(امام جمعه و جماعت مسجد اهل البيت : شيخ رحمان كارانلوك. 5

 .امام جمعه در مسجد مركزي قارض: شيخ بهرام گليي. 6

 .امام جمعه در مسجد اهل البيت چوروم : ورميشسيد علي ا. 7

هر يك از ايـن دو امـام جماعـت يكـي از مـساجد دوگانـه                 : و شيخ حسن  ... مير عبدا . 8
 . شيعيان در آنكارا را برعهده دارند

 .رئيس مؤسسه علمي و فرهنگي انتشارات كوثر: عباس كاظمي. 9

 .رئيس مؤسسه آل طه: توران... عبد ا. 10

توان به عيسي گونش، موسي گونش، جفعر صادقي، كـاظم     هاي شيعي مي    تاز ديگر شخصي  
شيكتاش، مهدي قائمي، ولي بدر، قربان اولوسوز، پروفسور حسين حاتمي، بلند آي يلديز، شيخ         

                                                 
، ص  1373پور علي، مرجاني علي، شناسنامه فرهنگي تركيه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، چـاپ اول،                  حكيم .1

34.  
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الدين يلماز، ميكائيـل كايلـد و         صفر جوشكون، شيخ توكل ارون، شيخ حميد توران، شيخ صباح         
  . شيرعلي بيات اشاره كرد

 
 يت تقليد يا مراجع شيعه در تركيه وضع)8

  :كنند هاي تركيه، بيشتر از سه مرجع تقليد مي جعفري
بيشتر مقلدان ايشان اعضاي گروه كوثر و شيعيان تابع ايـن           : اي  سيد علي خامنه  ... آيت ا . 1

 .باشند گروه مي

 عمده مقلدان ايشان اعضاي گروه زينبيـه و حاميـان شـيخ           : شيخ جواد تبريزي  ... آيت ا . 2
 .باشند الدين مي صالح

شـوند و     سيستاني كه مقلدان ايشان بيشتر از سوي علماي قديمي ترغيـب مـي            ... آيت ا . 3
  .دهند هاي سنتي را تشكيل مي قشر جعفري

. هـستند ) ره(خـوئي   ... و آيـت ا   ) ره(ديگر شيعيان تركيه نيز بر تقليد از حضرت امـام           . 4
  .باشند يفاضل لنكراني م... همچنين برخي مقلد آيت ا
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  گذاري در تركيه حج: مپنجفصل 
  

  آمار)1

سهميه حجاج تركيه، بر اساس قاعده همه كشورهاي اسالمي است و هر سال يك هزارم 
تقاضا . گردند جمعيت كشور است؛ يعني از هر هزار نفر، يك نفر به اين سفر عرفاني اعزام، مي

. ر نيست و تعداد متقاضيان بيش از سهميه استبراي اعزام معموالً با سهميه اختصاص يافته براب
باشد، كه   هزار نفر مي110تعداد حاجيان اعزامي به حج، از كشور تركيه، هر سال نزديك به 

از حجاج از طريق ديگر كشورها به % 10حدود . يابد ها كاهش مي اين تعداد در بعضي از سال
رف شده از داخل كشور تركيه در شوند كه با كسر اين تعداد، آمار حجاج مش حج مشرف مي

  . باشد  هزار نفر مي95حدود 
  

 : امور اجرايي حج شامل چند چيز است)2

 نام و اعزام  ثبت)الف

فراخوان زائران براي ثبت نام در حج تمتع، از طريق روزنامه، تلويزيـون، مـساجد و خطبـا                  
سؤوالن شـرايطي را وضـع      براي اعزام زائران م   . دهد   نام عمومي را دولت انجام مي       است و ثبت  

تواند براي حج تمتع ثبـت نـام كنـد و از ايـن حيـث                  در تركيه هر فرد تنها يك بار مي       . اند  كرده
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ها   ها و فرمانداري     ثبت نام به صورت غير متمركز و معموالً توسط مفتي          1.محدوديت وجود دارد  
ده است، براي انتخـاب     با توجه به اين كه تقاضا بيش از سهميه در نظر گرفته ش            . شود  انجام مي 

توانند سـهميه خـود را    زائران پس از ثبت نام نمي. شود حجاج اعزامي از قرعه كشي استفاده مي    
اعـزام حجـاج از     . هاي اخير، اين حق به افراد داده شده است          به ديگران واگذار كنند اما در سال      

 دولتي و غيردولتي و يا      هاي  اي به ادارات و سازمان      هيچ سهميه . دو راه دولتي و غيردولتي است     
ها تنها از راه ثبت نـام عمـومي    گيرد و اعزام   ها تعلق نمي    اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تشويق      

اي از دولت دريافـت       بخش خصوصي، چنانچه متولي امور حج شود، هيچ يارانه        . شود  انجام مي 
تركيـه بـراي رفـتن بـه        زائـران   . شـود   ها به وسيله زائران اعزامي تأمين مي        كند و كليه هزينه     نمي

ايـن گذرنامـه مخـصوص سـفر     . كنند المللي استفاده مي عربستان سعودي، از گذرنامه عادي بين  
  . گيرد حج نيست و براي سفرهاي خارجي ديگر نيز مورد استفاده قرار مي

هـر  . شود  در كشور تركيه اعزام زائران از دو طريق دولتي و غيردولتي ساماندهي و انجام مي              
از حجـاج از راه     % 30شوند،    از حجاج، از طريق نظام دولتي سازمان دهي و اعزام مي          % 60سال  

هاي   نيز از ديگر كشورها و از طريق سازمان       % 10بخش خصوصي و به كمك مراكز توريستي و         
  .روند به حج مي» گروه ملي گوروش«اسالمي مانند 

 هـزار نفـر     20هـا بـالغ بـر       هاي مقيم اروپا نيز كـه رقـم آن          گفتني است تعداد زيادي از ترك     
  .كنند گردد در مناسك حج شركت مي مي

   حمل و نقل)ب
  :شوند   به كشور عربستان منتقل مي2زائران ترك از راه هوايي و زميني

 فرودگاه مبدأ به عربـستان سـعودي پـرواز          15روند از طريق      زائراني كه از طريق هوايي مي     . 1
. كننـد    شركت هواپيمايي تركيه تنها به جـده پـرواز مـي           كنند، الزم به ذكر است كه هواپيماهاي        مي

                                                 
  . حق ثبت نام مجدد را دارد سال فرد 5 سال است و پس از 5اين قانون براي . 1
  . شوند صورت شخصي مشرف مي هدر حال حاضر مسير زميني جهت استفاده حجاجي است كه ب. 2
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  .كند تركيه در موسم حج به ناوگان هوايي خود متكي است و از ساير كشورها هواپيما اجاره نمي

شوند، از سوريه به اردن رفته و         زائراني كه از طريق زميني به اين سفر معنوي مشرف مي          . 2
شايان ذكر است، كه تعداد حاجياني كـه از راه زمينـي            . شوند  از آنجا به خاك عربستان وارد مي      

  .شوند، بسيار محدود است مشرف مي
، بـه وسـيله     ) به صورت مدينه قبل و مدينه بعد      (انتقال زائران ترك از جده به مكه و مدينه          

اي، كه    در مكه و مدينه، براي تشرف به حرمين شريفين از خودرو كرايه           . شود  اتوبوس انجام مي  
  . گردد شوند، استفاده مي ها به خدمت گرفته مي زمان ديانت و شركتاز طرف سا

  مسكن)ج

 ماه پيش از رفتن زائران ترك به عربـستان، اجـاره مـسكن بـه وسـيله مـأموران       2در حدود  
كننـدگان منـازل      اجـاره . شـود   سازمان امور ديانت تركيه و مسؤوالن بخش خصوصي آغـاز مـي           

ندلي، يخچـال و لـوازم آشـپزخانه را از صـاحبان مـسكن              زائران، معموالً فرش، آب، ميز و صـ       
  . شوند زائران زن و مرد ترك به طور جداگانه در منازل اسكان داده مي. كنند دريافت مي

طالـب و     بن ابي   هاي نازل، علي    محل سكونت بيشتر حجاج تركيه در مدينه، در خيابان قربان         
 . گزينند زيزيه مسكن ميابوذر است و در مكه در منطقه سفله، محبس الجن و ع

  تغذيه و بهداشت)د

هاي اقامت در عرفـات و منـا، طبـق           از زائران ترك، در حين پرواز با هواپيما، روزها و شب          
در ساير اوقات، از آن دسته از حجاجي كـه          . آيد  برنامه از پيش تعيين شده، پذيرايي به عمل مي        

. آيـد   اند، در سه نوبت پذيرايي به عمل مي        اقامت در هتل و يا اقامت كوتاه مدت را ترجيح داده          
برخي از  . گيرد  براي زائراني كه در هتل اقامت دارند، غذا در محل تهيه و در اختيارشان قرار مي               

برند و در طول سفر، از اين مواد اسـتفاده            حجاج مقدار كمي مواد غذايي با خود به عربستان مي         
شـود و هـيچ       بنـدي داده مـي      و به صورت بـسته    غذاي منا و عرفات زائران ترك، سرد        . كنند  مي

برنامه معيني براي استفاده از ميوه و چاي ندارند و آب بهداشتي و مورد شرب آنان نيـز توسـط        
  . گردد صاحبان منازل تأمين مي
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گيرنـد و خـود       زائران تركيه، پيش از رفتن به عربستان، تحت هيچ معاينه پزشكي قرار نمـي             
حجاج پيش از سفر نـسبت بـه بيمـاري مننژيـت واكـسينه              . كنند  يآنان به سالمت خود توجه م     

شـود و از   شوند، اما در طول سفر، خدمات پزشكي مـورد نيـاز بـه زائـران بيمـار ارائـه مـي            مي
  . گيرند امكانات درماني دولت تركيه و يا عربستان بهره مي

 بـاب   سازمان امور ديانت تركيه در موسم حج بـا كـسب مجـوز از دولـت عربـستان، يـك                   
. كنـد  بيمارستان در مكه و يك باب بيمارستان در مدينـه و تعـدادي مراكـز بهداشـتي دايـر مـي             
. گـردد   همچنين چادرهاي پزشكي در عرفات و منا براي ارائه هرگونه خدمات درماني برپا مـي              

اي نسبت به رعايت نظافـت و بهداشـت    هاي ويژه قبل ازتشرف به حج، تمام حجاج در همايش 
 . نندبي آموزش مي

 آموزش حجاج ) هـ

ساماندهي امور اجرايي حج به عهده افراد مشخص و كساني است كه در امـور حـج داراي                  
ها و يـا       ماه مانده به عيد قربان، به كاروان       6 تا   5زائران ترك از حدود     . اي هستند   تجارب ارزنده 

  . بينند هاي الزم را مي شوند و طي اين مدت، آموزش تورهاي زيارتي معرفي مي
در ايـن   . يابنـد   ، در سمينارهاي مختلفي حضور مي       حجاج ترك پيش از اعزام به عربستان      

آموزش مـسائل اداري،    . شود  سمينارها، در مورد مناسك حج براي ايشان توضيحاتي داده مي         
شـوند،    روابط انساني، برخورد با مشكالت احتمالي كه حجاج در حين سفر با آن مواجه مـي               

، بخش مهمي از آموزش اين سـمينارها را تـشكيل           ... ، امنيتي، تغذيه و     نظير مسائل بهداشتي  
هاي آموزشي زائران ترك در حدود يك تا دو ماه پيش از آغاز سفر حج برگزار       دوره. دهد  مي
  . شود مي

مسؤوالن برگزيده شده از سوي سازمان امور ديانـت تركيـه، بـا حـضور در منـازل زائـران                    
. دهند  الزم را نموده؛ اطالعات مورد نياز را در اختيارشان قرار مي          هاي    شوند و توصيه    حاضر مي 

اي كـشور نيـز اسـتفاده     عالوه بر تمام موارد ذكر شده، در ايام نزديك به حج، از امكانات رسانه             
اداره حـج   . شـوند   منـد مـي     هاي ويـدئويي نيـز بهـره        شود و زائران از جزوات و كتب و فيلم          مي
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هـا و مـأموران، سـمينارهاي آموزشـي      مچنين براي رؤساي كـاروان سازمان امور ديانت تركيه ه 
  . كنند برگزار مي

هاي   الزم به ذكر است پس از بازگشت زائران از سفر حج، در زمينه ادامه و تحكيم خصلت                
هايي از سوي دسـت انـدركاران       اند، توصيه   ارزشمند و معنويتي كه در حين سفر به دست آورده         

  . شود به آنان داده مي
  

 م امور مذهبي حجس نظام و مكاني)3

امور حج در كشور تركيه به وسيله دولت و بخش خـصوصي و بـه صـورت مـشترك اداره                    
هـاي حـج را بـه         هـاي و پـژوهش      تركيه مسؤوليت انجام پژوهش   » سازمان ديانت «. شود  مي

تـدوين  » شوراي حـج و عمـره     «هاي اجراي حج توسط       ها و شيوه    العمل  عهده دارد و دستور   
  . ودش مي

خدمتگزاران به زائران و مجريان عمليات حج، از سوي سازمان امور ديانـت بـا در نظـر     
هـاي فرهنگـي، كـه        بعثه حجاج تركيه در مورد فعاليـت      . شوند  گرفتن معيارهايي انتخاب مي   
كنـد، مـسؤوالن      هايي به مأموران انتخابي سازمان امور ديانت مـي          مربوط به زائران است، توصيه    

  . كنند سفر از طريق تشكيل جلسات با مأموران ديني ارتباط برقرار ميبعثه در طول 
  

 مدت اقامت  هزينه هر حاجي و)4

شـود و   هزينه سفر حج، همه ساله پيش از سـفر و از زمـان ثبـت نـام زائـران دريافـت مـي                 
 ميالدي، هزينـه حـج بـر اسـاس شـرايط رقـابتي              2001در سال   . ها نيز متفاوت است     هزينه

هـايي ماننـد مـأموران دينـي، بهداشـتي، خـدماتي و              يه تعيين شد ولي هزينـه     موجود در ترك  
مبالغي كه بايد به كشور عربستان پرداخت شود، از پيش تعيين گرديد و تمام ايـن مبـالغ از                   

  . حجاج اخذ گرديد
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ممكن است مبالغ پرداختي از سوي زائران يكسان نباشد، زيرا ميزان پرداختي، براساس نوع              
يـك زائـر بايـد بـراي رفـت و برگـشت خـود بـه                 . شود  تعيين مي ... دت سفر و    هتل و طول م   

 كه اين مبلغ همه سـاله       1 دالر به عنوان هزينه سفر حج بپردازد       1900 تا   1800عربستان، حداقل   
. گيـرد   اي را در نظـر نمـي        دولت براي هزينه پرواز زائران هـيچ يارانـه        . با تغييراتي مواجه است   
بيني شده نزديك بـه       هاي خدمات درماني هر زائر پيش       ي كه براي هزينه   ا  شايان ذكر است سرانه   

  .  دالر است40
 روز در مكـه اقامـت دارنـد و بـه طـور              35 تـا    25 روز در مدينه و مكـه        8زائران ترك   

 روز در عربستان اقامت دارند و پيش از رفتن آنـان، زمـان برگـشت نيـز                  45 تا   35ميانگين  
  . شود مشخص مي

 
  مذهبي مرتبط با حج و مناسك آن  كتب معروف)5

در مراسم حج، هر سال كتب مرتبط با مناسك اين فريضه به وسيله سازمان ديانت تهيه                
هـاي خـصوصي كـه اقـدام بـه       همچنين شركت. گيرد و در اختيار حجاج تركيه قرار مي  

 اختيـار   تهيـه و در   » حاجي رهبـري  «هايي را به نام       اعزام حجاج به مكه و مدينه را دارند، كتاب        
  .ها شيوه انجام مناسك، توضيح داده شده است دهند كه در اين كتاب زائران قرار مي

 
  جايگاه حاجي در آن كشور)6

اي كه مشرف شدن بـه سـفر مكـه و مدينـه،            حاجي در كشور تركيه جايگاه خوبي دارد به گونه        
بـاال بـوده و     تا چند سال گذشته سن اغلـب حجـاج تـرك            . آيد  امتيازي اجتماعي به حساب مي    

جوانان رغبتي به اين سفر نداشتند، اما در سـنوات اخيـر ايـن ديـدگاه تغييـر يافتـه و گـرايش                       
  .ميانساالن و جوانان به اين سفر معنوي افزايش يافته است

 

                                                 
  . اين مبلغ جدا از هزينه غذا مي باشند ، حجاج تركيه بايد خود هزينه غذا را پرداخت نمايند. 1
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  آداب و رسوم برگشت حجاج)7

در . آداب و رسوم برگشت حجاج در تركيه بسيار شبيه آداب و رسـوم جـاري در ايـران اسـت                  
رونـد و در مقابـل او         ه نيز مانند ايران اقوام و نزديكان به استقبال حاجي بـه فرودگـاه مـي               تركي

  . كنند گوسفند قرباني مي
 روز تا   3كنند كه از      خانواده حاجي به مناسبت بازگشت حاجي از سفر حج، جشني برپا مي           

   1.كشد يك هفته طول مي
، تسبيح و سـجاده هديـه       »آب زمزم «حاجي نيز در اين جشن به عنوان سوغاتي به ميهمانان           

  .دهد مي
  

  پوشش حجاج)8

هاي   هايي كه در اختيار مأموران قرار گرفته، براي زائران لباس           پيش از شروع سفر حج، از پارچه      
هـا اسـتفاده      شود و در طول سفر، تمام زائران بايد از ايـن لبـاس              الشكل و مناسب تهيه مي      متحد
، سبب ايجاد نظم و انظباطي ظاهري بـراي آنـان شـده             اين پوشش يكدست حجاج تركيه    . كنند
  .است

هاي   گاهي پوشش حجاج تركيه متفاوت است؛ به طوري كه حجاج عازم از طريق شركت             
گردشگري، لباس متحدالشكل و حجاج عازم از طريق سازمان ديانت نيز لباس ويژه خـود را                

شـوند نيـز شـكل و         ميپوشش حجاج كرد، كه از قسمت شرق تركيه مشرف          . كنند  به تن مي  
 كردي است ولي رنگ آن همسان با لباس ساير حجـاج           نوع دوخت لباسشان متمايل به لباس     

  .باشد ترك مي

                                                 
  . دارند د متمكن يك هفته جشن را بر پا ميافرا. اين مدت بسته به وضعيت و تمكن مالي خانواده حاجي دارد. 1
 


