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مقدمه ی مرتجم:

بی شک وقتی درباره ی تاریخ مقاومت دانشگاه ها در ترکیه صحبت می کنیم یکی از اولین دانشگاه هایی که به 

ذهن خطور می کند دانشگاه فنی خاورمیانه معروف به »اُدتو« است. این دانشگاه  مخالف و چپ گرا که اینک 

61 سال دارد و به عنوان پنجمین دانشگاه ترکیه رشوع به تولید علم کرده است، همواره در صدر دانشگاه هایی 

بوده که مناد مقاومت و انقالب را با خود به یدک می کشند. برای درک بهرت جایگاه دانشگاهی »اُدتو«  بهرت است 

کمی درباره ی خصوصیت های مبارزاتی آن صحبت کنیم. یکی از خصایص این دانشگاه برخورداری از یک پردیس 

مرکزی بزرگ و شهرمانند با جنگل های وسیع است که البته مزاحی رایج نیز در آنکارا درباره ی وسعت این دانشگاه 

وجود دارد: »آگر آنکارا را به چهار قسمت تقسیم کنیم، سه قسمت آن شامل مناطق نظامی و سیاسی می شود و 

قسمت دیگر »اُدتو«. پردیس این دانشگاه را می توان به یک شهر تشبیه کرد. خوابگاه های دانشجویی دولتی و 

خصوصی، خانه های باغچه دار برای اساتید، بیامرستان، مرکز خرید و کتابخانه ی بزرگ از جمله امکانات موجود در 

پردیس این دانشگاه هستند.

ویژگی سیاسی متامیزکننده ی این دانشگاه در مقایسه با دیگر دانشگاه های ترکیه این است که در دیگر دانشگاه های 
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ترکیه احزاب و گروه های سیاسی از قبیل اسالمگرا یان، ناسیونالیست ها و غیره فعالیت سیاسی در قالب انجمن های 

دانشجویی دارند حال آن که در این دانشگاه عمدتاً گروه های چپ فعالیت دارند و به عبارتی فضای این دانشگاه 

تحت نفوذ عمده ی چپ هاست که خود این موضوع بی ارتباط با مرکزی بودن پردیس دانشگاه نیست. 49 سال 

پیش سفیر وقت آمریکا در ترکیه، کومر که به »قصاب ویتنامی ها« شهرت داشت، برای بازدید به »اُدتو« می رود. 

زمانی که دانشجویان از این موضوع باخرب می شوند تجمعی اعرتاضی را در مقابل ساختامن رییس دانشگاه، که 

کومر هم در آنجا بود، بر پا می کنند که با به آتش کشیده شدن ماشین کومر خامته می یابد. این فرهنگ سیاسی 

مبارزه جو و مقاومتی همواره با »اُدتو« به حیات خود ادامه داده است. یکی دیگر از وقایع این دانشگاه که گواهی 

بر تداوم این فرهنگ دارد در سال 2012 اتفاق افتاد. نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان که قصد داشت برای 

افتتاح یک مرکز علمی راهی »اُدتو« شود با مقاومت دانشجویان روبه رو شد که نهایتاً مجبور شد با 3 هزار پلیس 

وارد دانشگاه شود.

از نکاتی  به یکدیگرهم یکی دیگر  اساتید و کارکنان دانشگاهی  این دانشگاه شیوه ی خطاب دانشجویان و  در 

است که داللت بر روح برابری طلبی این دانشگاه دارد. همه ی اعضای این دانشگاه یکدیگر را "استادم" )به ترکی 

hocam( خطاب می کنند که روایت های مختلفی در باب این موضوع وجود دارد ولی رایج ترین آن برابر کردن 

موقعیت های افراد و ایجاد رابطه ای برابر، دست کم در کالم، بین متامی اعضای این دانشگاه است. منود بارز این 

فرهنگ تاریخی زمانی خود را نشان می دهد که دانشجویان در زمان اعتصاب های کارگران خدماتی دانشگاه از این 

اعتصابات حامیت می کنند و صدایشان را به گوش سایرین می رسانند. جالب اینجاست که »اُدتو« توانسته است 

همین نوع از فن خطاب را در شهر آنکارا و در میان شهروندان ترویج کند و خود را به عنوان مؤلفه ای فرهنگی 

در ساختار شهری آنکارا جا بیاندازد.  یکی دیگر از خصوصیت های زیرساختی »اُدتو« وجود ورزشگاه »انقالب« 

)به ترکی devrim( است که در قسمت سکوهای این ورزشگاه کلمه ی »انقالب« به زبان ترکی نوشته شده است. 

این نوشته که طبق شنیده ها پاک نشدنی است در دوران کودتا از جانب دانشجویان رشته ی شیمی نوشته شده و 

رؤسای دانشگاه و کودتاچیان وقت را به شدت عصبانی کرده بود. به روایتی درآن زمان یکی از فرماندهان نظامی 

با رییس دانشگاه متاس می گیرد و از او می خواهد که معرتضان را "جمع کند" و سپس رییس دانشگاه ابراز ناتوانی 

از این کار می کند و نظامیان را برای زدودن نوشته ی »انقالب« و رسکوب دانشجویان فرامی خواند که متعاقب آن 

نظامیان وارد دانشگاه شده ولی منی توانند آن نوشته را پاک کنند.

در کنار این موارد، بی شک یکی از مهم ترین مراسم هایی که ساالنه در این دانشگاه و اتفاقاً در ورزشگاه »انقالب« 
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برگزار می شود، جشن فارغ  التحصیلی دانشجویان است. دانشجویان متام رشته ها که همراه با خانواده های خود در 

جشن فارغ التحصیلی رشکت می کنند، طی رژه ای به حمل پالکاردهایی با شعارهای سیاسی-اجتامعی می پردازند که 

دارای مضامین خالقانه ی انتقادی همراه با شوخ طبعی است. جشن فارغ  التحصیلی امسال این دانشگاه که جمعه، 

7 جوالی برگزار شد مثل همیشه پُرماجرا بود و به بازداشت سه نفر از دانشجویانی منجر شد که پالکاردی در نقد 

اردوغان را با خود حمل می کردند. این رویداد با ترجمه ی منت حارض مصادف شد. یکی دیگر از اتفاقات جشن 

امسال حمله ی حراست دانشگاه به دانشجویانی بود که پرچم جنبش دگرباشان جنسی )LGBT( را با خود داشتند 

و نیز به دانشجویانی که شعار "مصطفی ورشان کوک )رییس فعلی دانشگاه( منی تواند رییس دانشگاه اُدتو باشد" 

را با خود حمل می کردند که نهایتاً با کمک دیگر دانشجویان جلوی این حمله گرفته شد و دانشجویان به رژه ی 

خود ادامه دادند.

متام این ویژگی های منحرصبه فرد در چهارچوب نظام دانشگاهی ترکیه منجر به پدیداری دانشگاهی با روحیه ی 

البته موفق به لحاظ علمی می شود. هامن طور که در مقاله هم اشاره شده  برابری طلب، مبارزه جو، مخالف و 

است، منظور از روح »اُدتو« ویژگی هایی از این دست است که همواره این دانشگاه را نزد مردم محبوب و نزد 

حکومت و نهادهایش منفور کرده است. این میراث دانشگاهی در مقاله بدین شکل توضیح داده شده است: 

»در طول این کتاب ]»اُدتو« |مقاومت تاریخ[ نهادینه شدن میراث فرهنگی ای که از آن به عنوان روح "اُدتو" یاد 

می شود، در واقع نه در طول یک دوره ی شصت ساله بلکه در ظرف زمانی ای که در بین مجموعه ی پاکسازی ها 

منایان شد و از نظر تقویمی کوتاه بود اما باقیامنده اش هم ارز عرصهاست، را مشاهده می کنید.«

***

بعد از ظهری که با هدف نگارش این مقاله پشت میزم نشستم حکم حکومتی شامره ی 686 منترش شده بود و 

از 15 جوالی درونش قرار داشتیم به  شکلی غیرقابل  بیانیه ی آکادمیسین های طرفدار صلح پس  با  فرآیندی که 

پیش بینی وارد فاز عمیق تری شد. مسئله ای که حکم حکومتی شامره ی 7 ماه فوریه را از مورد قبلی متامیز می کرد 

روندی بود که نه اشخاص بلکه نهادها را هدف گرفته بود و به صورت بی پروایی تداوم خود را جسورانه اعالم 

می کرد.

زیرا  دارای اهمیت است  این موضوع  بودند، که خود  نهادهای هدف گرفته شده دانشگاه ها در صدر  در میان 

دانشگاه ها هم از نظر اجتامعی و هم از لحاظ مکانی شاهد دوره های حائز اهمیتی در تاریخ جمهوریت بوده اند. 
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و باز هم ازهمین تاریخ متوجه می شویم که در رژیم سیاسی در ترکیه و هر زمانی که دولت از نو شکل گرفته 

این بار شاهد  اما  پاکسازی روبه رو شده اند.  با فرآیند  بوده اند همواره  این تخیل  اجرایی  دانشگاه ها که زمینه ی 

تالشی هستیم که نه فقط کادرهای آموزشی بلکه ساختار نهادی دانشگاه ها را نیز پاکسازی می کند. این موضوع 

را می توان از جهتی بدین قرار فهمید.

خوشامن بیاید یا نه متام دوره هایی که ذکر کردم به نوعی به امتام رسیدند. در این دوره ها دانشگاه هایی که نهادینه 

بوده اند مبدل به نقش اول فرآیند بازسازی متعاقب شده اند. این فرآیند نه فقط برای ترمیم دستاوردها از جانب 

دولت جدید بوده بلکه اجتامعی شدن مجدد اندیشه های انتقادی را هم به همراه داشته است.

بدین ترتیب امروز مهمرتین نتیجه ی پاکسازی های تعمدی یا غیرتعمدی حکومتی که در رفراندوم شکننده ظاهر 

شده این است که روند بازیابی پس از خود را دچار نقصان خواهد کرد و این در واقع مساله ای در رابطه با امکان 

و تداوم ترکیه به مثابه ی یک جامعه است.

یک اثر تاریخ شفاهی مهم

در این هیاهو بی شک صحبت کردن در مورد کتاب یالچین بورکِو تحت عنوان »اُدتو« |مقاومت تاریخ معنای به 

خصوصی خواهد داشت. قبل از هر چیز، این کتاب که در بازه ی زمانی سه ساله به امتام رسیده، تاریخ شفاهی 

بسیار ارزشمندی را در اختیار ما می گذارد. بورکِو تاریخ دانشگاه فنی خاورمیانه )اُدتو( را در قالب سه دوره ی 

تاریخی مورد نظر قرار می دهد که این دوره ها به ترتیب »سال های تأسیس؛ 12 مارس تا 12 سپتامرب«، »12 سپتامرب 

و پس از آن« و »دوران حزب عدالت و توسعه« را شامل می شود. بورکِو با 91 نفرکه شاهد این دوره های تاریخی 

بوده اند مصاحبه کرده و روایت منحرص به فردی را به قلم در آورده است.

»اُدتو« در این روایت به عنوان یکی از نهادهای مهم در نوسازی ترکیه معرفی شده است اما به موازات تحوالت 

جاری درسیاست جهان، در مبارزات اجتامعی ترکیه نیز به نحو پیش بینی ناپذیری به عنوان یک نقطه ی عطف در 

برابرمان قد علم می کند.

در البه الی سطور این روایت که بر مبنای دوره بندی بورکِو شامل گاه شامر سیاست ترکیه ی پس از 1960 می شود، 

انگیزه های  می شود.  ظاهر  فرانسلی  کلیتی  قالب  در  خاورمیانه  فنی  دانشگاه  خودساخته ی  و  نهادینه  خصلت 

ثانویه ی این روایت بدین قرار است: »در کشوری مثل ترکیه که به فرزندان خود امکان مشغولیت به چیزی غیر از 

خود را منی دهد« این روایت در مورد جوانان حرف های زیادی برای گفنت دارد.
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سه عنرص اساسی دانشگاه فنی خاورمیانه »اُدتو«

به نظرم می رسد در این چهارچوب خوانش کتاب فقط با آه و حرستی نسبت به گذشته امکان پذیر نباشد. وقتی 

کتاب را به دست می گیریم احساس می کنیم که دعوتی نیز درباره ی تاریخ امروز و آینده ی »اُدتو« در کار است. 

عالوه بر این، بورکِو که خود متوجه این دعوت است در مقدمه ی کتاب اهمیت صحبت از تاریخ »اُدتو« را بر 

مبنای سه عامل اساسی تبیین می کند. به گفته ی بورکِو: » تاریخ »اُدتو« با مجادله ی چپ ترکیه پس از دهه ی 

شصت درهم تنیده و یک مسیر تاریخی را« تشکیل داده است. در این چهارچوب، قدم های منحرصبه فرد فراوانی 

هامنند تشکیل »هیئت امنای دانشجویی« )ÖTK( برداشته شد و فهم این تاریخچه از طرف نسل های جوان درک 

ارزشمندی را در باب مبارزه ی اجتامعی ترکیه برخواهد انگیخت. بورکِو محور دوم را مبتنی بر یک تضاد تاریخی 

ویرانگر اما دارای امکان سازندگی می سازد که جمهوریت طبق آن شکل گرفته است. از نظر او »اُدتو«: »منونه ی 

مهم و یا حتی تنها مثالی است که نتایج مفید رابطه ی تنش آمیز اما مداوم چپ سوسیالیست با نوسازی بورژوایی 

در آن دیده شده است.«

چیزی که این جمله ی عجیب، که با دستور زبان دوره ی سیاسی متفاوتی نوشته شده، بر آن اشاره دارد درواقع 

مبارزه ی بین دانشگاه ها و طبقه ی بورژوازی است که بحثی در موردش نشده ولی اساس آن قراردادی است که 

امکان جامعه بودن و ادامه ی حیات ترکیه را فراهم می کند.

دقیقاً در دوره ای که این قرارداد لغو شد، محور سومی که این کتاب برایامن تصویر می کند به امروز ما اشاره دارد. 

آیا در مقابل این تصفیه هایی که امروز انجام می شود کاری از دست ما برمی آید؟ اگر شانس پرسیدن سوال چه باید 

کرد را داشته باشیم خود این چگونه باید ارزیابی شود؟ به نظرم این گونه سوال ها را باید با نگاه به این تاریخچه ی 

منحرصبه فرد مورد بحث قرار دهیم. از این منظر، تاریخچه ی »اُدتو« شکاف عمیقی که در دانشگاه ها ی ترکیه 

در حال به وجود آمدن است را  برای ما آشکار می کند. این شکاف عمیق را ایلهان تکلی در اواسط دهه ی 1970 

بدین ترتیب توصیف کرد:

»آیا امروز بورژوازی ترکیه نیازی به کارکردهای یک دانشگاه مستقل دارد؟ برای ایجاد کنرتل سیاسی بورژوازی در 

جامعه نیازی به دانشگاه مستقل ندارد و دانشگاه مستقل را به عنوان عامل مخرب این کنرتل سیاسی می بیند. 

بورژوازی ترکیه به دلیل اینکه رسمایه گذاری هایش را بر مبنای واردات تکنولوژی کرده است از دانشگاه ها بیشرت 

انتظار دارد به جای پرورش مبدعان جدید واسطه هایی را پرورش دهند که این تکنولوژی وارداتی را انتقال دهند.« 

)Ogretim Uyesi: ODTU Ogretim Uyeleri Dernegi Yayını,1976, s.20(
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به منظور رسکوب مطالبات استقالل دانشگاه ها در ترکیه و تحقق بخشیدن به هدف مهندسی نولیربالی جامعه 

به کودتای نظامی نیاز پیدا شده بود و تصفیه ای مشابه پاکسازی های امروزی در حال انجام بود. استاد ما، حسن 

اونال )نالبانت اوغلو( که با حکم حکومتی شامره ی 1402 از دانشگاه اخراج و سال های زیادی را مجبور به زندگی 

در خارج از کشور شده بود، 20 سال بعد در مورد دانشگاه ها اینگونه می نویسد: »چیزی که در وهله ی اول باید 

به آن فکر کرد رشایط جدیدی است که دانشگاه ها دچارش شده اند: ویژگی خاص "دانشگاه توده ای" امروز، یعنی 

تحت عنوان دموکراسی. اگر "دانشگاه تخصصی" قدیمی و "دانشگاه جامع سنتی" نقشی در تحت سلطه ی دولت-

با  ایدئال دانشگاه یعنی "زندگی  باز هم عنرص گریزناپذیر  ملِت مستبد بودِن دانشگاه هومبولت داشته باشند، 

اندیشه ها" )گادامر( تقریباً در حال نابودی است و رشایط جدیدی که مسئول شکل گیری "ارزش های رو به افزایش" 

تفکر بازارمحور و "تخصصی سازی" هستند در معنای محدودش عاری از صالحیت است و این تفکر که عمل "به 

چه دردی می خورد" )اصل سودمندی( دانشگاه ها را در چنگ خود گرفته است.« 

.)Arayrg]ar: Bitim, Kiittlr, Universite, ]2005[ 2009, s.59-60(

در این راستا برای اینکه بتوانیم در مورد امروز صحبت کنیم قسمت آخر کتاب حائز اهمیت است. در حقیقت 

قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در مورد دانشگاه هایی که طی یک فرآیند جهانی در آشکارترین شکل 

خود به عنوان »تکنوکنت ها« ظاهر شدند مأموریت جدیدی آغاز شد که به مثابه ی تکمیل کننده ی تصفیه های 

امروز به این روایت افزوده می شود.

مهم ترین  از  یکی  قدرمتند شکل منی گیرد  اجتامعی  یک وجدان  موجود  پاکسازی های  برابر  در  امروزه  اگر  حتی 

با  منی توان  را  آن  ظهور  و  دارد،  وجود  دانشگاه  وظیفه ی  درباره ی  که  است  اجامع جدیدی  موضوع  این  دالیل 

بیانیه ی آکادمیسین های طرفدار صلح پوشاند. با حواله کردن این بحث به تاریخ می خواهم آخرین موضوعی را 

که به نظرم در مورد کتاب مهم است، بیان کرده و نوشته را به پایان برسانم. یکی از نام هایی که به تازگی او را 

از دست دادیم و در تاریخ ما نقد وی امری نادر است، یعنی جان برگر، در قسمتی از رمان منحرص به فرد خود 

"گ." این چنین می نویسد: »زمان نه با اعداد روی ساعت بلکه با تعداد دفعات تحقق یابی امکان هایی که درک 

کرده ایم، اندازه گیری می شود.« به عنوان یک تاریخ دان وقتی کتاب  »اُدتو« |مقاومت تاریخ را می خواندم در باب 

زمان به دفعات این تعریف نسبی به ذهنم رسید. کتاب بورکِو از نظر امکان بحث و گفتگو در باب شکل گیری 

نسل ها دارای ارزش و اهمیت بسیاری است، موضوعی که خود آن برای ما اهالی علوم اجتامعی محل کار جذاب 

و دشواری نیز هست.
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در طول این کتاب نهادینه شدن میراث فرهنگی ای که از آن به عنوان روح "اُدتو" یاد می شود، در واقع نه در طول 

یک دوره ی شصت ساله بلکه در ظرف زمانی ای که در بین مجموعه ی پاکسازی ها منایان شد و از نظر تقویمی کوتاه 

بود اما باقیامنده اش هم ارز عرصهاست، را مشاهده می کنید. از این منظر، کتاب »اُدتو«: مقاومت تاریخ، گواه 

شکل گیری خودانگیخته ی »روح اُدتو« است که برای راست محافظه کار حکم یک هیوالی آزاردهنده را دارد. »روح 

اُدتو« چنان هیوالیی است که حتی بزرگرتین دشمنانش با تئوری های توطئه ی مختلف شان برای توضیح تکوینی 

که درکش نکرده اند، مجبور شدند حق چیزی را که من از آن به عنوان خودانگیختگی یاد کردم، به جا بیاورند.

»طی سال های 1968-1970 در "اُدتو" اختاللی غیرمعمول رخ داد. واژه ی اختالل در ذهن بسیاری از ما تصویر یک 

حرکت ناگهانی از جانب یک گروه اختاللگر مشخص، حرکتی یک شبه قابل انجام ، و نهایتا ظرف چند روز امتام پذیر 

را ترسیم می کند. اما واقعه ی "اُدتو" در طول زمان در شکل یک اختالل تدریجی که ظرف دو سال گسرتش یافت و 

باعث تغییر رسدسته های شورشیان شد ظاهر می شود.«

.)A. Sadrk Mertogtu, 1971, Orta Dogu Teknik Universitesi Dosyasr, s. I02( 

منبع: 

.Besim Can Zırh, Ödtü Tarih Direniyor, Yeni E Dergi, Mart 2017

https://www.academia.edu/31843874/ODT%C3%9C_Tarih_Direniyor_Yeni_E_Dergi_-_Mart_2017_
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