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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.

http://www.bayancenter.org/fa/about-us/
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پيش از صحبت پريامون تغيريات اجتماعی که در دوران حزب عدالت و توسعه در ترکيه 
رخ داد؛ ابيد به اتريخ معاصر اين کشور نگاهی کرد، ات بتوان متوجه تغيرياتی شد که پس از 
أتسيس مجهوری ترکيه در سال 1923 ميالدی صورت گرفت. ترکيه به   روشی اجباری، از شکل 
يک کشور دارای ماهيت اجتماعی اسالمی بر اساس خالفت عثمانی، به کشوری سکوالر و 
مجهوری  خواه انتقال ایفت، که در اين ميان؛ مجهوری وارد يک اختالف شديد اب گروه بزرگی از 
جامعه ی ترکيه شد و کوشيد آهنا را جمبور به ترک سنت  های اسالمی ای عادت  های حمافظه  کارانه 

منايد، اما موفق نشد.

انقالب اجتماعی آاتتورک
انقالب مصطفی کمال آاتتورک؛ برای مدرن  سازی ترکيه، پيامدهای زایدی را برای مردم 
ترکيه از حلاظ اجتماعی، مذهبی و سياسی به ابر آورد. ات جايی  که؛ در جنبه  های اجتماعی و 
مذهبی، می  توان نفی سنت  های اسالمی و فرهنگ آهنا را يکی از عوامل اصلی تغيريات اجتماعی 

و مذهبی در ترکيه ی مدرن به حساب آورد. 
اصالحاتی که توسط آاتتورک اجنام گرفت؛ نظم نوينی را، برای زندگی بر اساس سبک 
غربی اجیاد کرد. ترکيه از آن پس به يک کشور کامال سکوالر تبديل شد. در واقع؛ سياست کمال 
آاتتورک برای اپاین دادن به نقش سياسی اسالم، ای کنار گذاشنت اسالم از زندگی سياسی، به 
نظر می  رسد تالشی برای کنار گذاشنت اسالم در بسياری از جنبه  های زندگی اجتماعی نيز بوده 

است.
موسسات مذهبی ات اپاین قرن گذشته، عملکردی جانبی داشته  اند و ای مسئوليت مديريت 
دينی کوچکی بر عهده ی آهنا بوده است و نه آن  گونه که در دوران عثمانی رواج داشت. در 
مهنی راستا؛ روشن شد که جامعه ی شهری در دهه  های اوليه  ی مجهوری، در مقايسه اب کسانی که 

تغییرات اجتماعی در دوران حزب عدالت و توسعه  ی ترکیه

ونشته  ی: امحد حسن یلع*

*   پژوهشگر  مرکز مطالعات و برنامه  ریزی بیان.
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در مناطق روستايی زندگی می  کنند، خيلی بيشرت حتت اتثري اين اصالحات قرار گرفتند. به  عنوان 
مثال در استانبول و آنکارا، بسياری از مردم امهيت دادن به گرفنت روزه، در ماه رمضان را کنار 
گذاشتند و از آموزش مناز به فرزندان خود امتناع کردند. اب از ميان رفنت تدرجیی دين )در ظاهر( 
از زندگی مردم، تشکيالت دينی انپديد شد؛ سلطه  ای که می  توانست مردم را از اجنام هر کاری 

که در مفهوم دينی– که به پديده  ای »ارجتاعی« تبديل شد- خوب ای بد بود، منع کند. 
مناطق روستايی وجود داشت. آن هم در  متفاوتی در  اين حال؛ نگرش  ها و مواضع  اب 
امتناع  آاتتورک  اصالحات کمال  پذيرش  از  حمافظه  کار  و  دين دار  افراد  از  بسياری  زمانی  که 
دولتی سکوالر  هنادهای  اب  روایرويی  از  و  خمالفت کردند  آن  اب  آرامی  به  ايشان  اما  ورزيدند. 
اجتناب کردند و به  شکل خمفيانه به عمل به سنت  های اسالمی و أتسيس هنادهای مذهبی خمتص 

خود ادامه دادند.
اب ملغی اعالم کردن متام مراکز طريقت  های تصوف در اواخر سال 1925، تدريس اصول 
تصوف در گوشه و کنار ترکيه به اپاین رسيد. تصوف در طول قرن  های متمادی اتثري گسرتده  ای 

بر زندگی اجتماعی در آانتولی داشته است.)1(
در واقع؛ تعاليم تصوف به مست مترکز بيشرت به فلسفه ی روحانی، طهارت روح، تربيت 
انسان نيکوکار و اصالح  طلب، گرايش پيدا کرد و به حنو گسرتده  ای در کار آگاهی خبشی و 
رژمی  اما  می  شد،  ارائه  خانه  های صوفيان  در  دروس  مشارکت کرد.  ترکيه  در  اسالمی  تبليغات 

آاتتورک به مبارزه اب آهنا ادامه داد.)2(
صوفيان از نتايج اعمال قانون مدنی 1926، که از قواننی سوييس گرفته شده بود، به 
نفع خود استفاده کردند. اين قانون مشکلی اجتماعی را در ترکيه  ی مدرن اجیاد کرد که انشی از 
افزايش تعداد نوزادان انمشروع در ميان نوجواانن و جواانن بود؛ به  طوری  که بسياری از نسل  های 
جديد به مذهب بی احرتامی کرده و پس از آن  که قانون مصرف مشروابت الکلی را جماز دانست، 

به  صورت علنی به شرب مخر اقدام می  کردند.
طبقه  ی مذهبی و حمافظه  کار؛ اصالحات کمال آاتتورک در رابطه اب زانن را، در اجازه 
دادن به آهنا برای برابر مشردن خود اب مردان در خصوص تصميم  گريی درابره  ی طالق، مسئله  ی 
ارث بردن، کار کردن و ازدواج اب مرد غري مسلمان و جلوگريی از چند مهسری را اقدام عليه 

سنت  های موروثی اسالمی قلمداد کرد.
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مناطق روستايی، که ات دهه ی  اين طبقه  ی حمافظه  کار و مذهبی در حومه  ی شهرها و 
1950، ميالدی حدود دوسوم مجعيت را تشکيل می  داد، به شکل خمفيانه؛ برای تربيت نسلی 
آغاز دهه  ی 1950، ميالدی- دوازده سال  مبارزاتی داشت. اب  فعاليت  خمالف سکوالريسم، 
به شهرها مهاجرت کردند. روستاييان در جستجوی  از مرگ آاتتورک- مجعيت روستايی  پس 
فرصت  های زندگی هبرت در نوع اشتغال و سطح زندگی به شهرهای ترکيه مهاجرت کردند؛ که در 
آن زمان به اپيگاه  هايی صنعتی و جتاری تبديل شده بودند. و از آن  جا بود که اپوزيسيون اسالمی 

بعدا آغاز شد.
آاتتورک معتقد بود که عقب  ماندگی ملت ترکيه، نه تنها به  خاطر خالفت عثمانی بلکه 
به  دليل اسالم نيز بوده است. او بر اين ابور بود که اسالم به يک ابزار سياسی برای ديکتاتوری 
مذهبی و مشروعيت خبشيدن به سالطنی فاسد تبديل شده است که برای ابقی ماندن در مسند 
حکومت، به حاکميت ملت ترکيه، بی  اعتنا شده  اند و دراويش و مشايخ، صاحب قدرت بزرگی 
شدند که مانع از پيشرفت کشور می  شود و از اين  رو بر اپی بندی به اصول و مبانی سنت  های 
اسالمی اپفشاری می  کنند. کمال آاتتورک به اين مسئله اعتقاد داشت که اب از بنی بردن قدرت 
اجتماعی و سياسی مقامات مذهبی اسالمی، ترکيه به  طور کامل و جامع به يک جامعه ی مدرن 

تبديل می  شود.)3(
اگرچه دولتی که توسط رژمی سکوالِر کماليست اجیاد شده بود؛ به  عنوان شکلی از اشکال 
دموکراسی ظاهر شد، اما در واقع در آن زمان و برای مدت بيست سال متوالی، تنها يک حزب 

حاکم وجود داشت که حتت کنرتل کمال آاتتورک و رفقايش بود. 
برخی از مورخان، اين ايده را مورد حبث قرار می  دهند که می  گويد؛ مجهوری سکوالر اب 
هيچ  گونه چالش  های عمده  ای برخورد نکرده است. دليل اين امر؛ اصرار آاتتورک بر ديکتاتوری 
تک حزبی و نبوِد هيچ  گونه خمالفت واقعی در جملس منايندگان، اب سياست  ها و اقدامات وی 
بوده است که شکل ترکيه را تغيري داد. به  مهنی خاطر بسياری از روحانيون مسلمان اب آن خمالفت 
کردند زيرا کامال اب اسالم در تضاد بود و ابعث شد مردم به رهربی شيخ سعيد در سال 1925، 

قيام کنند.)4(
اما اين نظريه اب برخی از حقايق اترخیی در تضاد است. قيام شيخ سعيد؛ قيامی اب اهداف 
ملی  گرااینه از سوی کردها بود، حتی اگر در ظاهر مذهبی به   نظر برسد. اين قيام به پريوزی 
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نرسيد؛ زيرا ترک  ها در آن شرکت نکردند و در اينجا شاهد عدم بر اپ شدن قيامی مذهبی در 
روستاها و ای شهرهای ترکيه در اعرتاض به الغای خالفت عثمانی هستيم که شش قرن متمادی 

به طول اجناميد.
به سادگی می توان گفت؛ که ترک  ها از جنگ  ها، حماصره، گرسنگی و گرانی، برای مدت 
بيست سال متام به ستوه آمده بودند؛ از جنگ اب روسيه  ی تزاری گرفته، ات جنگ داخلی اب ارامنه، 
استقالل بنی سال  های )1922- اول و در هنايت هم جنگ  جنگ ابلکان، جنگ جهانی 

.)1918
چيزی که بيشرت ابعث خشم و عصبانيت ترک  ها در شهرها و روستاها شد؛ متحد شدن 
سلطان حممد وحيد  الدين اب نريوهای متفقنی بود که پس از جنگ جهانی اول، استانبول و اکثر 
نواحی آانتولی را اشغال کردند. در حالی  که نريوهای يواننی در اپسخ به اشغال يوانن توسط 
عثمانی در دوران خمتلف، روستاهای ترکيه را در غرب آانتولی آتش می  زدند، سلطان حممد اب 
محايت انگليس و فرانسه، لشکری را برای مبارزه اب ارتش ترکيه به رهربی کمال آاتتورک فرستاد.

اتفاق  به  قريب  اکثريت  زمان،  آن  در  ترکيه که  دهقاانن  و  در  ایفتند؛ کشاورزان  انظران 
جامعه ی ترکيه را تشکيل می  دادند، مهيشه در مورد درصد ماليات اباليی )ماليات يک  دهم( که بر 
آهنا حتميل شده بود، شکايت می  کردند، در  حالی  که آاتتورک اين ماليات را لغو کرد و اب ماليات 

انچيزی جايگزين کرد.)5(
 فارغ از هر دليلی که ابشد؛ آاتتورک توانست حمبوبيت زایدی در ميان مردم به دست 
آورد؛ که آن  هم به  خاطر رهربِی نظامِی موفق او، دست ایبی به پريوزی  های قاطع، تواانيی او در 

بريون راندن اشغالگران، ابزگرداندن استانبول و استقرار صلح و برقراری امنيت در ترکيه بود.
خالفت در دوران عثمانی؛ اب توجه به ديدگاه کمال آاتتورک، فاقد مشروعيت بود و متامی 
سرزمنی  های اسالمی که حتت حاکميت عثمانی بودند ، به اپ خاستند و خواستار استقالل شدند 
و ترک ها جمبور بودند در مهه جا و در متام جبهه  ها عليه اين قيام  ها جبنگند که اين امر اتوان   
اقتصادی و انسانی سنگينی برای ترکيه به  مهراه داشت. هم چننی خالفتی که بر اپيه  ی نفوذ و أتثري 
طريقت  های تصوف و سلطه  ی مدارس دينی بود، به مانعی بر سر راه مدرن  سازی ترکيه تبديل 
شده بود؛ کما اين  که به خاطر خمالفت شديد آن اب جتدد و مدرنيته، شکست  های سنگينی برای 
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حکومت  های عثمانی به وجود آورد.
آمده،  به  دست  پريوزی  های  جنگ  ها،  در  فرماندهی  از  حمبوبيتی که  بر  عالوه  آاتتورک 
حس  بر  تکيه  اب  توانست  استانبول، کسب کرد،  ابزگرداندن  و  متفقنی  نريوهای  راندن  بريون 
کرامت خواهی و داد سخن دادن به  طور مستمر، در مورد کرامت ملی ترک  ها،که برای هفتاد 
سال و از زمان امضای معاهدات جتاری از سوی سالطنی عثمانی اب ارواپ نقض شده بود، )و 
اين معاهدات به  طور مشخص به  نفع ارواپئيان بود و هيچ  گونه طرح   توسعه  ای برای ترک  ها ارائه 

نداده بود( توانست بر حمبوبيت خود بيفزايد.
هنگامی که آاتتورک ماليات )يک  دهم( عثمانی را که از دهقاانن درایفت می  شد، لغو 
کرد، و طرح خود را در زمينه  ی اصالحات ارضی آغاز منود، توانست شرايط زندگی شهروندان 
خود را هببود خبشد. اين ماليات بر دوش دهقاانن ترکيه سنگينی می  کرد، و اب لغو آن، خيلی از 

آانن به لغو و نفی خالفت عثمانی امهيت ندادند.)6( 
در سال 1920، حدود 80درصد از مردم ترکيه در روستاها زندگی می  کردند و به کار 
کشاورزی اشتغال داشتند، هم چننی در حدود پنج درصد در صنايع دستی و پنج درصد نيز به 
کار جتارت مشغول بودند، در حالی  که اکثر منابع انسانی و سرمايه  های داخلی کم ایب بودند. 
توليدات و حمصوالت کشاورزی به  سختی می  توانست نيازهای اساسی مردم را برآورده کند؛ به  ويژه 
پس از مهاجرت يواننيان، ارمنی  ها و يهوداین؛ عمال هيچ نوع هناد صنعتی وجود نداشت و تنها 
چيزی که ابقی مانده بود؛ برخی از شرکت  های خارجی بودند که در زمينه  ی توليد آرد و شکر 

فعاليت می کردند.)7(
طرح  های توسعه  ای دولتی آاتتورک، اب گذشت سال  ها و اب وجود برخی اشتباهات در 
برانمه  های توسعه؛ موفق به احداث کارخانه جات صنعتی ترکيه شدند و چه  بسا يکی از مهم  ترين 
دستاوردهای اقتصادی؛ تشکيل طبقه  ای جديد از شهروندان ترکيه در خبش  های جتاری و صنعتی 
بود، پس از آن  که اين خبش  ها حتت کنرتل ارواپيی  ها قرار داشتند. در آينده اين طبقه؛ حتت عنوان 

بورژوازی ملی شناخته شد.
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احزاب راست میانه
پس از هشتاد سال سکوالريسم اجباری و خودکامه، سياست  های ملی  گرايی دارای ابعاد 
نظامی و بی ثباتِی سياسی، به جز چند سال در دوران حکومت تورگوت اوزال، خبت اب حزب 
عدالت و توسعه ایر شد ات به يک حزب سياسی عمده و مهم در ترکيه تبديل شود؛ آن  هم در 
زمانی  که ديدگاه و ارزش  های نظام اجتماعی سياسی کمال آاتتورک، مقدس و غري قابل انتقاد 
بود و شامل اين ابور بود که استفاده از سنت  های مذهبی در احساسات اجتماعی در حوزه  ی 
عمومی مانع از تشکيل يک کشور قدرمتند می  شود، و سکوالريسم و کنار گذاشنت دين، مبنای 

فرآيند مدرنيزاسيون در ترکيه است.
اين ابور رايج شد که ارتش ملی ترکيه، از جهت  گريی سکوالريستی طرف دار غرب و 
هويت ترکی که توسط آاتتورک وضع شد، حمافظت خواهد کرد. اين قاعده؛ کارآمدی خود را در 
اجیاد و توسعه ی دولت ترکيه در دوره  ی خنستنی آن ات دهه  ی 1980 ميالدی به اثبات رساند، 
و مقابله اب جراین  های اجتماعی اسالمی به  مهراه مبارزه عليه هويت کردها و علوی  ها آغاز شد. 
انتخاابت متوالی که مهيشه جناح  های  اين بود که منايندگی واقعی مردم در  اقدام  اين  نتيجه ی 

مذهبی و کردی را کنار می  گذاشت، جتلی نيافت.
جراین  های مذهبی، توانستند گمشده  ی خود را برای شرکت در حاکميت از طريق احزاب 
راست ميانه بيابند، که از آغاز دهه  ی 1950 ميالدی از طريق حزب دموکرات به رهربی جالل 
ابایر )رفيق آاتتورک( و عدانن مندرس اتسيس شدند و هر دو، عضو حزب مجهوری خواه خلق 

ترکيه بودند که توسط توسط کمال آاتتورک اتسيس شد.
 1950 دهه ی  در  متوالی  دولت  های  در  خود  مجهوری  رایست  دوران  در  مندرس  اما 
ميالدی، فرصتی را برای جراین  های اسالمی مردمی فراهم کرد ات به  صورت آزادانه به سنت  های 
مذهبی عمل کنند. هم چننی اجازه داد که صدای اذان دوابره به زابن عربی از مساجد بلند شود 
و تدريس دين اسالم را در برانمه  های درسی گنجاند؛ پس از آن  که در ابتدا ممنوع، و در اپاین 
دهه  ی 1940 ميالدی، اختياری بود. اب اين حال، اتثري قابل  توجه بر طبقات فرودست جامعه 
و روستايی، در هببود شرايط زندگی کشاورزان و صنعتگران منود ایفت، آن  هم پس از آن  که ترکيه 
در اواخر سال 1949، اولنی کمک مالی آمريکا را، در چارچوب طرح مارشال جهت محايت 
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از ارواپ در مقابله اب گسرتش نفوذ کمونيست، درایفت کرد.
و  فقرا  بر  آن  أتثري  داد که  اجنام  را  اقداماتی  مندرس  دولت  قبلی،  عنصر  دو  بر  افزون 
طبقات  اين  اب  را که  امنيتی  نريوهای  و  پليس  فرماندهان  او  دولت  داشت.  روستاييان ابزاتب 
جديدی  نريوهای  اب  و  برکنار کرده  بودند،  برخورد کرده  سنگ دلی  و  زاید  غرور  اب  اجتماعی 
جايگزين کرد که ابعث شد شهروندان اين طبقات، شاهد الگوی جديدی از رفتار افسران پليس 

بر اساس احرتام، ابشند.)8(
از آن زمان به بعد، جراین  های مذهبی و حمافظه کار به خبشی جدايی  انپذير از هر حزب 
از احزاب راست ميانه تبديل شد که آزادی پرستش و اجنام مراسم مذهبی را به عنوان خبشی از 
آزادی  های شخصی بر عهده گرفت. در اين  جا مهم  تر از هرچيز، اين امر بود که اين گروه  های 
مذهبی عناصری را جهت اشتغال در هنادهای دولتی معرفی کردند، هرچند که در پست  های 

رده  های سازمانی وسط و اپينی بودند.
سياست  های عدانن مندرس، اتثريات چشم گريی بر مناطق روستايی و شهری از خود بر 
جای گذاشت.   طوری  که منجر به روایرويی و خشونت ميان معرتضنی عليه دولت مندرس شد 
و دليل اين امر؛ وخامت اوضاع اقتصادی در اواخر دهه  ی 1950 ميالدی ميان اقشار مردمی 
طرف دار دولت و طبقه  ی طرف دار سکوالريسم بود، ات اين  که اب اولنی کوداتی ارتش در سال 
1960، به اپاین رسيد. مندرس يک سال بعد، از آن رو، که به  عنوان مناد جرایانت مذهبی و 

حمافظه  کار به  حساب می  آمد، اعدام شد اگر چه او فردی مذهبی نبود.)9(
اب وجود احنالل حزب دموکرات و منع رهربان ارشد آن از فعاليت  های سياسی، اب اين 
حال؛ توده  های مردمی طرف دار اين حزب، در جهت پشتيبانی از حزب عدالت که وارث حزب 

دموکرات به  مشار می  رفت، گام برداشتند.
حزب عدالت در انتخاابت سال 1965، به پريوزی رسيد ات دومنی حزب از جناح راست 
ميانه به رهربی سليمان دمريل ابشد، که ادامه دهنده  ی راه مندرس بود اما بسيار حمتاطانه عمل 
می کرد، ات جايی که از پيوسنت به جنم الدين اربکان که از ابتدای فعاليت سياسی خود به عنوان 

يک فرد اسالم گرا شناخته شده بود، امتناع ورزيد.



10

مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

اصالحات  از  جمموعه  ای  و  شد  پريوز   ،1969 سال  انتخاابت  در  ديگر  ابر  دمريل 
اقتصادی را برای مقابله اب تورم اجنام داد، اما توده  های طرف دار حزب مجهوری  خواه خلق به  مهراه 
جناح چپ وارد روایرويی اب جناح حمافظه  کار و اسالمی شدند. دمريل پس از اختالف اب ارتش 
در مورد نزاع در قربس، تنش اب يوانن و خشونت سياسی داخلی، از پست خنست وزيری استعفا 
داد، هم چننی او متهم به احنراف از اصول آاتتورک شد. اين درگريی  های مردمی بنی جناح  های 

راست و چپ؛ ابر ديگر اب مداخله  ی ارتش در سال 1971، و کوداتی نظامی اپاین گرفت.
مردمی  توده  های  ابزگشت،  به کشور   ،1973 سال  در  اپرملانی  حيات  هنگامی که 
جراین  های مذهبی و حمافظه  کار ميان يک حزب اسالم گرا به رهربی جنم الدين اربکان، و راست 
ميانه به رهربی سليمان دمريل، و يک حزب وابسته به جناح راست افراطی ملی  گرا تقسيم شدند.
ظهور حزب سالمت ملی به رهربی اربکان- خنستنی حزب اب گرايش  های اسالم  گرااینه 
پس از سقوط خالفت عثمانی  - أتثري مستقيم بر جراین  های اسالمی داشت به  طوری که توانست 
موفقيت بزرگی را در انتخاابت سال 1973، کسب کند اب حزب مجهوری خواه خلق در يک 

دولت ائتالفی مشارکت کرد، که منايندگی سکوالريسم را بر عهده داشت.)10( 
دمريل در انتخاابت سال 1975، رهربی يک دولت ائتالفی متشکل از چهار حزب را 
بر عهده گرفت، اما اين دولت در مقابله اب حبران اقتصادی شکست خورد و در سال 1977، 
استعفا داد؛ سپس دمريل دولت ائتالفی جديدی را اب مشارکت اربکان و جناح راست افراطی، 
رهربی کرد که پس از گذشت يک سال، به مهان داليل قبلی فرواپشيد. ترکيه از سال 1978، 
وارد يک حبران سياسی شد که احزاب سياسی طی آن از اپيگاه اجتماعی و مذهبی خود، در 
مناقشات استفاده کردند و جناح راست افراطی، گروه  های شبه نظامی را اتسيس کرد و چندين 

محله به اپيگاه  های احزاب ديگر، به  ويژه علوی  ها اجنام داد.
دهه  ی 1970 ميالدی؛ اب درگريی  های مسلحانه ميان جناح  های راست و چپ، و وخيم 
شدن وضعيت امنيتی متمايز شد، ات جايی  که پديده  ی خشونت سياسی، گسرتش ایفت و پس از 

تشديد خشونت  ها ميان قوميت  ها و پريوان اداین خمتلف، چهار هزار نفر کشته شدند.
هنگامی که سنی  ها و شيعيان در منطقه  ی جنوب شرقی ترکيه درگري جنگ بودند؛ اين 
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درگريی  ها ماهيتی فرقه  ای به خود گرفت و حزب جنبش ملی به منايندگی از جناح راست افراطی، 
نقش عمده  ای در حوادث خشونت سياسی در اين منطقه داشت. اين درگريی  ها اب مداخله  ی 

ارتش در کوداتيی که در سال 1980، روی داد، به اپاین رسيد.)11(
حيات اپرملانی در سال 1983، به ترکيه ابزگشت. يک حزب جديد؛ حتت عنوان مام 
ميهن از جناح راست ميانه ظهور کرد  که به حق مرياث  دار دو حزب دموکرات و عدالت بود، 
در حالی  که ارتش اربکان را از ادامه  ی کار سياسی منع کرد و حزب او منحل شد. توده  های 
مردمی طرف دار جناح  های اسالمی به  مهراه حمافظه  کاران به محايت از حزب مام ميهن که توسط 
تورگوت اوزال رهربی می  شد، متايل نشان دادند و او توانسته بود پريوزی قاطعی را در انتخاابت 
ايران و عراق برای توسعه  ی  سال 1983، به  دست آورد. دولت  های اوزال، از شرايط جنگ 

اقتصاد ترکيه و هببود سطح زندگی مردم، هبره بردند.)12(
در اواخر دهه  ی 1980، و اوايل دهه  ی 1990، احزاب جديدی برای رقابت اب مام 
ميهن شکل گرفتند، که به   تنهايی آرای جراین  های اسالمی و حمافظه  کار را کسب کرده بودند. 
سليمان دمريل حزب راه درست را اتسيس کرد، و اربکان هم حزب اسالم گرای رفاه را تشکيل 
داد. بنابراين آرای اين جراین  ها بنی اين سه حزب تقسيم شد. اپاین دادن به جنگ بنی ايران و 
عراق أتثري قابل توجهی بر اقتصاد ترکيه برجا گذاشت و حبران  های بزرگی را به دنبال داشت که ات 

سال 2002 ميالدی، و پريوزی حزب عدالت و توسعه ادامه ایفت.
حزب عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه در انتخاابت سال 2002، اب کسب 33درصد از کل آرا، به 
پريوزی رسيد اما قانون انتخاابتی که توسط ارتش ترکيه و پس از کوداتی سال 1980، تصويب 
شد، أتکيد دارد که هر حزب ابيد 10درصد از کل آراء را به  دست بياورد ات بتواند به جملس اين 

کشور راه پيدا کند.
هنگامی که احزاب ديگر موفق به عبور از آستانه  ی انتخاابت نشدند، حزب عدالت، 
تقريبا 66درصد از کرسی  های اپرملان را به  دست آورد ات اب خيال راحت، دولت تشکيل دهد. 
از  اربکان و برخی ديگر هم  از هواداران  به حزب عدالت رای دادند،  از مردمی که  بسياری 
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طرف داران جناح حمافظه  کار بودند.)13(
از سوی ديگر؛ می  توان پريوزی انتخاابتی حزب عدالت و توسعه در سال 2002، را 
نقطه  ای به  حساب آورد که جراین  های »سرکوب شده« در آن، خود را اب توان هر چه بيشرت 
در مقابله اب ده  ها سال سکوالريسم، نظامی  گری و ملی  گرايی قرار دادند. پس از آن  که حزب 
عدالت و توسعه به قدرت رسيد، سياست  های خمتلف اصالح  طلبانه  ، ليربال و محايت از فقرا را 
در پيش گرفت که نيازهای گروه  های خمتلف اجتماعی را برآورده می  کردند. رجب طيب اردوغان؛ 
خنست وزير جديد ترکيه، مسئله  ی کردها را مسأله  ای داخلی می دانست که ابيد به شيوه ای ديگر 

و راهی به غري از توسل به زور و ادغام اجباری حل شود.
وی اصالحاتی ساختاری؛ مانند دموکراسی بيشرت را آغاز کرد، هم چننی کنرتل و نظارت غري 
نظامی بر نريوهای امنيتی را تقويت منود، و در حنوه ی روش امنيت ترکيه ابزنگری کرد و حقوق بشر 
را هببود خبشيد. حزب عدالت و توسعه در دوره اول )2002 - 2007( توانست به موفقيت  های 
بزرگی در هببود اقتصاد ترکيه برسد که از طريق اجرای جمموعه  ای از اصالحات در گرايش به مست 
ليربال دموکراسی، حتقق ایفت؛ از مجله طرح  های صلح و آشتی اب کردها که توسط حزب عدالت و 
توسعه در ترکيه آغاز شد، و نيز مذاکرات در مورد عضويت دراحتاديه ی ارواپ که در سال 2005، 
اجنام گرفت. بنابراين در نتيجه  ی اين حتوالت؛ اایالت متحده ی آمريکا، چشم  انداز حزب عدالت 

و توسعه  ی ترکيه را به  عنوان چراغی برای دموکراسی در جهان اسالم قلمداد کرد.
پس از اين موفقيت  ها، انتخاابت سال 2007، شاهد پريوزی حزب عدالت و توسعه   
اب کسب 46درصد از کل آرا بود. اين پريوزی بزرگ، حزب عدالت و توسعه   را تشويق کرد ات 
برای دست ایبی به »هژمونی ايدئولوژيک« در صحنه  ی سياسی ترکيه به  مهراه متحدش فتح اهلل 
گولن، تالش کند. برای اجنام اين کار؛ حزب از طرف داران گولن در موسسات قضايی، امنيتی 
و آموزشی کشور هبره گرفت. اين حزب در ابتدای سال 2015، به دليل شکاف عميقی که 
ميان آن و جنبش گولن اجیاد شد، بر سر دوراهی قرار گرفت. اردوغان جنبش گولن را به تالش 
برای در احنصار گرفنت قدرت و خالص شدن از حزب عدالت و توسعه متهم کرد. اين حوادث 
و رويدادها ات تالش برای کوداتی شکست  خورده در سال 2016، و محالت برای دستگريی 

پريوان گولن ادامه پيدا کرد.)14(
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از نظر جامعه  شناسی سياسی؛ درکی از دموکراسی نزد حزب عدالت و توسعه وجود دارد 
که از ايدئولوژی اخوان املسلمنی اهلام گرفته است؛ درکی که به  جای يک نظام حکومتی که از 
حاکميت قانون، حقوق بشر و مطبوعات آزاد محايت کند، بيشرت به استفاده از کنش دموکراتيک 
از طريق رقابت سياسی حزبی جهت حمقق ساخنت پريوزی، متمايل است. به اين معنا که اسالم به 
عنوان يک دين )بر اساس درک حزب عدالت و توسعه( منافع و جاه طلبی های روشنی در مورد 
چگونگی حکومت بر جامعه دارد که اب برخی از نتاجیی که می  تواند توسط دموکراسی حاصل 

شود، تعارض دارد.
تقويت  هدف  اب  دموکراتيک  حمافظه  کار  حزب  يک  به  عنوان  توسعه،  و  عدالت  حزب 
تدرجیی فعاليت  های اسالمی در زندگی اجتماعی روزانه اتسيس شد. به  ويژه پس از آن  که اين 
حزب در انتخاابت سال 2007، گسرتش انديشه  های اسالمی را از طريق سياسی کردن اسالم 
تقويت کرد. بيشرتين مترکز در سياست خارجی؛ بر خاورميانه و افزايش خصومت اجتماعی عليه 
اقتصادی اب اسرائيل هرگز قطع  احتاديه  ی ارواپ و اسرائيل بوده است، اب وجود اين که رابطه  ی 

نشده است.
زانن و حجاب بنی دوران حکومت آاتتورک و اردوغان

کمال آاتتورک در سال 1925، به سراتسر کشور سفر کرد ات "لباس متمدن" را به ملت 
نشان دهد. پوشش سر، نشانه  ای از وضعيت اجتماعی فرد در دوران عثمانی و هم چننی نشانه  ای 
از تبعيت و پريوی از اسالم بود. آاتتورک از طريق تشويق و حتميل آن  چه که آن را يک ابزار 
تبعيض اجتماعی در  اين  مشرتک متمداننه برای شهروندان خود می  دانست، خواستار حذف 

مجهوری بود.
او در يکی از سفرهايش در شهر کوچکی بر ساحل درایی سياه توقف کرد و در آن 
شهر، زاننی را ديد که نقاب بسته  اند، او به پريوان خود گفت: »اين عادت موجب اذيت شدن 
زانن در گرمای اتبستان می شود وانشی از خودخواهی مردان و ميل آهنا به اثبات افتخار و شرف 
آهنا است. زانن نيز دارای مغز هستند، اجازه دهيد ات چهره  ی خود را نشان دهند و جهان را اب 
چشم خود ببينند«. اگر چه آاتتورک، به  طور کامل، فينه و عمامه را برای مردان ممنوع کرد و آهنا 
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را تشويق کرد ات کاله بر سر بگذارند، اما قانون تغيري لباس و پوشش سر، شامل زانن منی  شد.)15(
مقامات حکومتی در طی اين دوره، ممنوعيت روسری در مدارس و برخی هنادهای دولتی 
را انديده گرفتند؛ زيرا آهنا به يقنی کامل رسيده بودند که منی توانند کشف حجاب را بر ملتی 
اعمال کنند که اکثريت قريب به اتفاق مردم آن، در حومه ی شهرها و روستاها زندگی می کنند. 
اصالحات آموزشی شامل ساخت بسياری از مدارس در مناطق روستايی و اجباری کردن آموزش 
برای دخرتان بود. در صورت کشف حجاب، کمال آاتتورک وارد جنگ و درگريی اب سنت  های 
روستايی می شد که حجاب را به  عنوان مناد شرف و عفت می  دانستند و به مهنی خاطر مسئله  ی 
الگوی طبقاتی برای شهروندان  به  حجاب را به زمان واگذار کرد. حجاب اب گذشت زمان، 
روستايی تبديل شد و به تدريج در مناطق شهری انپديد گشت. نقاب و جداسازی زانن در 
آخرين دوره ی عثمانی، خمتص طبقه  ی متوسط بود که از وضعيت مالی مطلوبی هبرمند بود و 
به اندازه  ی کافی تواانيی آن را داشت ات از کار کردن زانن و ای حضور آانن در مراسم عمومی 

جلوگريی کند.
پس از استقرار مجهوری و اب گذشت زمان، زانن شهری که در طبقه  ی متوسط قرار داشتند، 
حجاب را کنار گذاشتند؛ در حالی  که زانن روستايی شروع به پوشيدن شلوارهای راحتی و گشاد 
و ای دامن های ساده و شال  های بلند کردند؛ به  ويژه آن  که بيشرت روستاييان خويشاوند هستند، 
ای يکديگر را به خوبی می  شناسند. در طول دوره  ی مجهوری، دخرتان به حضور در دانشگاه  ها، 

کسب مدارک حتصيلی دانشگاهی و حرفه ای و مشارکت در توسعه  ی کشور، تشويق شدند.
پس از آن  که بعضی از زانن به  عنوان معلم مدارس دخرتانه مشغول به کار شدند، به زودی 
در مهه جا حضور پيدا کردند، از مجله؛ در مدارس خمتلط، در زمينه  ی پزشکی، حقوق، مهندسی، 

علوم اجتماعی و طبيعی مشغول فعاليت شدند. استانبول در صدر اين تغيريات قرار داشت.
در سال 1929، 75درصد دخرتان، بنی هفت ات ایزده ساله در مدارس ابتدايی استانبول 
حضور داشتند که در کنار پسران اب مهان درصد تقريبی، در مقايسه اب 26درصد دخرتان )و 
51درصد از پسران( در سراسر کشور به حتصيل اشتغال داشتند. بنی سال  های 1920 و 1938 
ميالدی، 10درصد از تعداد کل فارغ التحصيالن دانشگاه  ها را زانن تشکيل می  دادند که اين 
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يک دستاورد بزرگ در مدت زمانی کواته؛ بعد از اين که دانشگاه استانبول اتسيس شد و درهای 
خود را برای پذيرش زانن گشود، به  حساب می  آمد.)16(

قانون اساسی اسالمی عثمانی اب يک قانون مدنی سکوالر در سال 1926، جايگزين 
شد و حقوق مدنی برابری را به زانن اعطا کرد. قانون مدنی ديگر ازدواج شرعی )مذهبی( را به 
رمسيت نشناخت، چند مهسری را ملغی اعالم کرد، و به زانن حق طالق داد. به موجب قانون 
اسالمی عثمانی، سهم ارث زانن معادل نيمی از سهم مردان بود، اما طبق قواننی سکوالر، هم 

مردان و هم زانن به يک اندازه از ارث سهم می  برند.
اب اين حال؛ قواننی جديد به طور کامل به نفع زانن نبود. در حالی که قانون عثمانی بر 
هبرمندی زانن )از مهريه برای ازدواج و طالق( به  صورت مبلغی از پول أتکيد دارد، قانون جديد 

چننی موارد مالی را شامل منی  شد.
طبق قانون مدنی سکوالر، مردان رمسا سرپرست خانواده ابقی ماندند و زانن برای سفر 
به خارج از کشور و ای کار در خارج از منزل به اجازه ی مهسر نياز داشتند؛ مهان  طور که در 
آن زمان در بسياری از کشورهای ارواپيی، وضع بر مهنی منوال بود، اما اين قواننی در دهه  ی 

1990، لغو شد.
زانن در سال 1930، از حق شرکت در انتخاابت شهرداری  ها و رأی دادن هبره  مند شدند 
و اولنی زن نيز در مهان سال به استخدام قوه  ی قضائيه درآمد. در سال 1934، به زانن حق 

رأی کامل اعطا شد.
در سال 1935، هجده نفر از زانن انتخاب شدند و به اپرملان ترکيه راه ایفتند. دخرت 
خوانده  ی آاتتورک، صبيحه گوکچن؛ اولنی زن خلبان نظامی ترکيه بود که توسط خود آاتتورک 
تشويق شد. تصوير او در لباس نظامی اب گروهی از خلباانن مرد توسط رسانه  های ترکيه پوشش 

داده شد، که بر برابری و سکوالريسم داللت می  کرد.
در سال 1932 -کمرت از يک دهه پس از اتسيس مجهوری- يک دخرت ترکيه  ای برنده  ی 

مسابقه ی بنی املللی ملکه زيبايی در بروکسل شد.)17(
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تغيريات سريع اجتماعی در شهرهای بزرگ، منجر به پيشرفت طبقه ی متوسط مسلمان 
شد ات بر کار جتارت تسلط پيدا کند و اين امر ارتقای اجتماعی خانواده  های مسلمان را به  دنبال 

داشت.
پس از جنگ جهانی دوم، تعداد اقليت  های غري مسلمان کاهش ایفت. اين اقليت  ها به 
جتارت و کسب و کار تسلط داشتند در حالی که شهروندان مسلمان ترکيه در خدمات مدنی، 

هنادهای دولتی و ارتش خدمت می  کردند.
اب مهاجرت طبقه  ی اقليت  های مسلط بر جتارت، مجهوری؛ طبقه  ی بورژوايی جديدی از 
ترک  ها را ساخت. زانن پس از دست ایبی به آموزش حرفه  ای، در پيوسنت به خنبگان و طبقه  ی 
متوسط نقش داشتند. اب وجود فعاليت زانن در دوره  ی مجهوری و خودکفايی نيمه مستقل آهنا 
در شهرها، اما دو چيز آهنا را حمدود می  ساخت که عبارتند از: اخالق حمافظه  کارانه و وفاداری 

به پروژه  ی به روز ساخنت و هم چننی نوسازی مجهوری.
جراین  های اسالمی ساکت و گروه  های حمافظه  کار، متام اين تغيريات را حمکوم کردند و 

آهنا را به  عنوان دعوت به فسق و فجور قلمداد کردند.
اب وجود تغيريات قابل توجهی که مجهوری در رابطه اب زانن اعمال کرد، جامعه  ی ترکيه حتی 
در شهرها نيز حمافظه  کار ابقی مانده بود؛ به  عنوان مثال، زانن در حمل کار خود خواستار استفاده 

از لباسی موقر شدند و از رفتار منافی شئوانت اخالقی اجتناب کردند.
بعد از اتسيس مجهوری، نگرانی  هايی در ميان جامعه  ی ترکيه در مورد حتصيل زانن و وارد 
شدن آهنا در حمل کار و حيات عمومی بروز کرد و دسرتسی آهنا به درآمدی مهانند مردان، منجر 
به حبران در خانواده و جامعه شد، هم چننی اين دغدغه وجود داشت که استقالل فردی زانن، 
ممکن است به فساد اجتماعی و و اتخري در ازدواج و شايد هم به نفی مردان از سوی زانن منجر 
شود. به نظر می رسيد اين امر ممکن است هتديدی برای نظم اجتماعی ابشد. اين موضوع در 
مناطق شهری صدق می  کند، اما در مناطق روستايی خري؛ قبل و بعد از اصالحات آاتتورک، 
زندگی برای اکثريت زانن در شهرها و روستاهای کوچک کامال متفاوت است. ميانگنی زاد و 
ولد در مناطق روستايی بسيار بيشرت از مناطق شهری ابقی مانده بود. آمار رمسی برای آن دوره 
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)دهه  ی اول مجهوری( نشان می  دهد که ميانگنی سن ازدواج در روستاها 19 سال برای زانن و 
22 سال برای مردان بوده است، اما سن ازدواج واقعی اپينی  تر از اين بود.

شايد مجهوری، که اب فراهم کردن فرصت  های شغلی از خانواده  های شهری محايت کرد، 
متوجه شد که خانوارهای روستايی به فرزندان و به  ويژه کودکان در کارهای کشاورزی اتکا دارند و 
پس از آن هم از آهنا انتظار می رود ات در سننی پريی عصای دست والدين ابشند. أتثري تبليغات 
دولت برای زاد و ولد به  منظور جربان زاین های بزرگ جنگ جهانی اول، برای چندين دهه ابقی 

ماند.)18(
در ابزگشت به موضوع حجاب، به  رغم عدم صدور يک قانون از سوی مجهوری برای 
جلوگريی از حجاب، اب اين حال؛ هنادهای دولتی از زمان آغاز دوران مجهوری، از استخدام زانن 
ابحجاب، امتناع کردند. در کوداتی نظامی 1980، قانونی توسط شورای نظامی برای جلوگريی 
از ورود زانن ابحجاب به دانشگاه  ها، و مراکز آموزشی ديگر، مدارس و برخی هنادهای دولتی 

صادر شد.
ممنوعيت استفاده از حجاب  در ترکيه پس از سال 1980، به موضوع سياسی تبديل 
شد. پس از حذف اربکان بوسيله کوداتی نظامی در سال 1997، شورای امنيت ملی ترکيه، 
تصميمی را تصويب کرد که در آن "حجاب هتديدی برای ترکيه " قلمداد شد، تعداد زایدی از 
زانن حمجبه شاغل در مؤسسات دولتی، پس از دوران خنست وزيری اربکان که حجاب منعی 

نداشت، اخراج شدند و دانشجواین ابحجاب نيز از ورود به دانشگاه ها منع شدند.
پس از آن  که حزب عدالت و توسعه در اواخر سال 2002، قدرت را در دست گرفت، 
به موضوع حجاب ات اپاین سال 2007، ورود نکرد. اما پس از تصويب يک الحیه در اپرملان، 
در سال 2008، موضع حمکمی برای پوشش حجاب در دانشگاه ها اختاذ کرد. اگر چه دادگاه 
قانون اساسی عالی، اين قانون جملس را لغو کرد، اما شورای عالی آموزش و پرورش وابسته به 
دولت، که مسئول اجرايی آموزش و پرورش بود، اب پوشش حجاب در کالس درس موافقت کرد. 
نقش پريوان گولن در محايت از تصميم روشن است. در آن زمان، اردوغان و گولن در حال 

مبارزه اب دولت در سايه ی  ارتش بودند که حامی سکوالريسم بود.)19(
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پس از موفقيت اردوغان در از بنی بردن هتديدهای واقعی ارتش، وی در سال 2010، 
اب يک اصالحيه  ی قانون اساسی از طريق اپرملان و "بند حقوق” حزب عدالت و توسعه، قانون 
پذيرفته شد.  مردمی  رفراندوم  اب  اساسی  قانون  تغيري  و  آغاز کرد  را  زانن"  عليه  تبعيض  "انواع 

ممنوعيت حجاب يکی از انواع تبعيض عليه زانن بود.)20(
اردوغان در سال 2013، قطعنامه  های مربوط به حقوق عمومی و شخصی و آزادی  های 
مذهبی و هنادهای دولتی را صادر کرد. اين شامل اصالحيه ی قانون تنظيم مقررات کارکنان دولتی 
برای آزادی پوشش بود. اين قانون لغو ممنوعيت حجاب را صادر کرد و برای اولنی ابر به زانن 
ترک اجازه دادند که کار اپرملانی و کار در هنادهای دولتی را اجنام دهند و هم چننی به مردان اجازه 

دادند که ريش خود را نرتاشند و لباس مذهبی دخلواه بپوشند.)21(
اين الحیه؛ شامل وکالی زن در حق استفاده از حجاب در طول فعاليت بود. در سال 
2014، تصميم بر اين شد  ات دانش آموزان مقطع راهنمايی اجازه ی  پوشش حجاب را داشته 
ابشند بنابراين  قانون پيش گريی که مورد استفاده قرار می گرفت لغو شد. در سال 2015، دولت 

حق استفاده از حجاب را برای زانن شاغل در اداره ی پليس تصويب کرد.

چکیده  ی  گفتار
در جامعه ی ترکيه، سه هويت وجود دارد: هويت اسالمی عثمانی، هويت ملی و هويت 
سکوالر غربی. هويت اسالمی؛ هويت اکثريت از زمان أتسيس مجهوری است، اما تنها از طريق 

حزب عدالت و توسعه، که قدرت را از اين مبنای گسرتده ترسيم می کند، ظهور ایفته است.
برای ساخت يک  به اپينی"  اسرتاتژی "ابال  دنبال يک  به  اگر مصطفی کمال آاتتورک 
اپيگاه خنبگانی سکوالر برای اجیاد موسساتی قادر به پرورش نسل های جديد اب توجه به هويت 
سکوالر بود، رجب طيب اردوغان يک اسرتاتژی "اپينی به ابال”  که حتت أتثري روش های صوفی 
قرار می گريد ای از جرایانت خمتلف و حمافظه کاران خمتلف به دنبال استفاده از آهنا در هنادهای 

دولتی و مبارزه اب سکوالريسم است.
به عبارت ديگر؛ حزب عدالت و توسعه، در دومنی نشست بعد از سال 2007، يک 
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سری تغيريات اساسی اجتماعی از طريق ترويج اسالم عثمانی اب روش »اپينی به ابال« و از طريق 
هنادهای مذهبی و مدنی به راه انداخت. بنابراين حزب عدالت و توسعه، پس از کنرتل کامل 
موسسات مذهبی و آموزشی، به دنبال دست ایبی به هويت عثمانی بود. هژمونی در امور مذهبی 
به عنوان خبشی از وظايف وزارت امور دينی، که آاتتورک برای کنرتل فعاليت های مذهبی به طور 
کلی، و اجیاد اطمينان از دور ماندن اسالم از زندگی اجتماعی و سياسی اتسيس کرده بود، به 

عنوان يکی از اولويت های دولت تبديل شده است.
اب وجود اين؛ حزب عدالت و توسعه، تغيريات مهمی در هناد امور مذهبی اجیاد کرده است 
و مهمرتين آن افزايش تعداد کارکنانی است که به هويت عثمانی اعتقاد دارند. از سال 2007، 
بودجه موسسه مذهبی به بيش از يک ميليارد دالر افزايش ایفته است و اب بيش از صد هزار 

کارمند به بزرگرتين هناد دولتی به مهراه  وزارت کشور تبديل شود.)22( 
در عنی حال؛ حزب عدالت و توسعه، واعظان و امامان مساجد را به حال خود رها کرد. 
آهنا نفوذی را که از زمان سقوط امپراتوری عثمانی به بعد، کسب نکرده بودند، به دست آوردند. 
پس از آن؛ هناد امور دينی که بنيان آن بر دوری از سياست استوار شده بود، به يک منرب عالی 
و يک هناد بزرگ برای انتشار عقايد اسالمی اسالمی در زندگی اجتماعی و سياسی تبديل شد. 
رئيس مجهور اردوغان به طور موثر از آن در جهت گسرتش ديدگاه های اجتماعی خود که بعدا 

به تغيريات سياسی منجر شد، هبره برداری کرد.
پس از کوداتی انفرجام سال 2016، اردوغان از بنياد امور مذهبی در حماصره ی جنبش 
خدمت )پريوان فتح اهلل گولن( استفاده کرد. کسانی که منربهای مذهبی و فعاليت های اجتماعی 
به  انم دين داشتند؛ بنابراين، ظرف مدت ده سال، اتثري حرکت تعليمات دينی و تدريس آن در 
مساجد و مدارس به ظهور اپيگاه مردمی معتقد به هويت ُسنی عثمانی خصمانه اب سکوالريسم 

و غرب و ضد علواین، و شيعه در داخل اجناميد.
گزارش  ها نشان می  دهد که بسياری از مدارس دينی، برای فارغ التحصيل شدن امامان 
شده اند. اجیاد  مدارس  اين  در  متوسطه  و  راهنمايی  آموزان  دانش  از  بسياری  و  واعظان   و 

عالوه بر اين؛ دولت عدالت و توسعه، چندين گام مهم در امور اجتماعی مانند افزايش ساخت 
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مساجد، انم گذاری پل ها و اماکن عمومی اب انم های عثمانی برداشته است. در نتيجه؛ ترکيه به 
دنبال تغيري چهره ی اجتماعی ترکيه از يک مجهوری سکوالر به مجهوری عثمانی است.
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